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АНДАТПА 

 

Бұл магистерлік диссертацияда Алматы метрополитенінің құрылыс 

тарихы, құрылыс тәсілдері мен геологиялық жағдайлары қарастырылды. Зерттеу 

мақсаты Алматы метроқұрылысыда метрополитеннің темір жолдарын төсеудің 

дәлдігін маркшейдерлік қамтамасыз ету. 

Жобада геодезиялық-маркшейдерлік бөлімде осы транспорттық көлік 

желісінде орындалатын геодезиялық-маркшейдерлік жұмыстардың орындалу 

реті айтылып өтіліп, жер бетіндегі геодезиялық тораптары және метро 

тоннелдеріндегі жер асты полигонометриясы жайлы ақпараттар берілген.  

Метрополитен құрылысының бірінші кезеңі Іле Алатауының солтүстік 

жағында Ұлкен және Кіші Алматы өзендерінің  аралығындағы аймақта 

орналасқан. Алматы қаласы метрополитенінің құрлысының өте күрделі 

геологиялық-техникалық қиын жағдайда жүргізілуде, олар: 

1.Амақтың жоғары  сейсмикалықтығы (MSK шкаласы бойынша 9-10 балл). 

2. Жер бедері еңкіс тау бөктері аймағы. 

3. Аймақ әртүрлі грунттардан тұзілген, оның ішінде  орнықтылығы әлсіз, 

диаметрлері 3 метрге дейін жететін қойтастары бар ірі малтастар бар. 

4. Тоннелдің айналмалары мен бекеттерінің әр тереңдікте (11 метрден 60 

метр тереңдікке дейін) орналасуы. 

Диссертацияның арнайы бөлімінде метрополитенде рельс жолдарын төсеу 

кезіндегі маркшейдерлік жұмыстар ашылған. Осыған байланысты жұмыстың 

бесінші және арнайы бөлімдерінде, келесі тақырыптар сипатталған: жол 

реперлері, оларды жобалық белгілерге сәйкес орнату, содан кейін жоспар мен 

профильде салынған жолдарды тексеру. Сонымен қатар метрополитен 

теміржолдарын пайдалану кезінде жүргізілетін маркшейдерлік жұмыстардың 

дәлдігін қамтамасыз ететін ұсынымдар әзірленді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

 

В данной магистерской диссертации рассмотрены история строительства, 

способы строительства и геологические условия алматинского метрополитена. 

Цель исследования-маркшейдерское обеспечение точности прокладки железных 

дорог метрополитена в алматинском метрополитене. 

В геодезико-маркшейдерской части работ описана последовательность 

выполнения геодезико-маркшейдерских работ на данной транспортной сети, 

представлена информация о наземных геодезических узлах и подземной 

полигонометрии в тоннелях метро. 

Район строительства первой очереди метрополитена расположен на 

северном склоне Заилийского Алатау в пределах выноса конуса рек Большая и 

Малая Алматинка. 

Уникальность метрополитена г. Алматы определяется комплексом особо 

сложных геотехнических факторов: 

1. Высокая сейсмичность территории в 9-10 баллов по шкале MSK. 

2. Предгорная зона с наклонным рельефом, представляющая межгорную 

впадину. 

3. Грунты разнообразные, слабоустойчивые, галечниковые с включениями 

валунов  до трех метров в диаметре. 

4. Разные глубины заложения перегонных и станционных тоннелей от 11м 

мелкого до 60м глубокого. 

В специальном разделе диссертации раскрыты маркшейдерские работы 

при прокладке рельсовых путей в метрополитене. В связи с этим в пятом и 

специальном разделах работы описываются следующие темы: дорожные реперы, 

установка их в соответствии с проектной разметкой, а затем проверка 

построенных в плане и профиле путей. Также разработаны рекомендации, 

обеспечивающие точность маркшейдерских работ, проводимых при 

эксплуатации железных дорог метрополитена. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This master's thesis examines the history of construction, construction methods 

and geological conditions of the Almaty metro. The purpose of the study is to provide 

surveyor support for the accuracy of laying metro railways in the Almaty metro. 

In the geodetic surveying part of the work describes the sequence of geodetic 

surveying on this transport network, provides information about the ground geodetic 

nodes and underground polygonometry in the subway tunnels. 

Unicity of underground passage Алматы determined by the complex of 

especially difficult geotechnical factors : 

1. High сейсмичность of territory in 9-10 points on the scale of MSK. 

2. Предгорная zone with sloping relief, presenting an intermountain cavity. 

3. Soils various, слабоустойчивые, галечниковые with including of boulders  

to three meters in a diameter. 

4. Different depths of заложения of distilling and station tunnels from 11м 

shallow to 60м deep. 

In a special section of the dissertation, the survey work is disclosed when laying 

rail tracks in the metro. In this regard, the fifth and special sections of the work describe 

the following topics: road benchmarks, installing them in accordance with the design 

markings, and then checking the paths built in the plan and profile. Recommendations 

have also been developed to ensure the accuracy of the survey work carried out during 

the operation of the metro railways. 
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КІРІСПЕ 

 

Метрополитеннің теміржол төсемінің сапасы көлік құралының 

динамикалық сипаттамаларына шешуші әсер етеді, ал теміржолдың қауіпсіздігі 

мен жолаушылардың жайлылығы теміржолдың тегістігіне, әсіресе жоғары 

жылдамдықты теміржолдарға байланысты. 

Жолдың жағдайы ауыр пойыздардың жиі өтуі және теміржолдың 

деформациясы сияқты сыртқы факторларға байланысты нашарлайды. Бұл 

факторлар теміржолдың есептелген геометриялық позициясынан ауытқуына 

әкеліп соғады және рельс жолының бұзылуына әкеледі. Жолдың біркелкі 

еместігі, яғни жолдың деформациясы қауіпсіздік проблемаларын және жолдың 

одан әрі нашарлауын тудыратын маңызды факторлардың бірі болып табылады, 

сондықтан жолдың геометриясын дәл өлшеу деформацияланған жолдарды және 

одан әрі жоғары пайдалану қауіпсіздігін реттеудің негізгі мәні болып табылады. 

Метро құрылысындағы маңызды жұмыстардың бірін маркшейдерлер 

жүзеге асырады, оның ішінде маңызды жұмыстардың бірі - теміржол төсеу. 

Маркшейдерлік жұмыстардың уақытылы және сапалы өзектілігінің арқасында 

метрополитеннің заманауи желілерінің құрылысы қарқыны өсіп, дамып келеді. 

Маркшейдерлік іс-шаралар технологиялық процестің ажырамас бөлігі болып 

табылады, олар құрылымды салудың барлық кезеңдерінде жүреді, сондықтан 

маркшейдерлерді сапалы қолдау құрылыстың сапасына және мерзіміне 

айтарлықтай әсер етеді. 

Зерттеу нысаны: Алматыметрополитен теміржол жолдары. 

Диссертациялық жұмыстың мақсаты. Инновациялық әдістер мен 

технологияларды пайдалана отырып, метрополитеннің темір жолдарын төсеудің 

дәлдігін маркшейдерлік қамтамасыз ету. 

 Негізгі міндеттер: 
- отандық және шетелдік жұмыс тәжірибесін талдау. 

- темір жолдарды төсеуде қолданылатын инновациялық технологиялар мен 

әдістерді талдау; 

- метрополитен құрылысындағы негізгі геодезиялық және маркшейдерлік 

жұмыстар; 

- метрополитеннің  рельстерін төсеу кезінде маркшейдерлік жұмыстардың 

өздері делдал емес; 

Жұмыстың құрылымы мен көлемі: жұмыс 47 мәтіндік бет, 28 сурет, 8 

кестеден тұрады. 
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1 Алматы метрополитен құрылыс аймағының сипаттамасы 

 

1.1 Жалпы мәліметтер 

 

Алматы - Қазақстан Республикасының ең ірі қаласы. Экологиялық жағдайды 

жақсарту және қалаішілік тасымалдау процесінің бірлігін қамтамасыз ету үшін 

метрополитеннің бірінші кезеңін салу қажет болды. 

Алматы қаласы метрополитенінің бірінші кезегі Кіші Алматы, Есентай және 

Үлкен Алматы өзендерінің арасындағы шығу конусының көлбеу жазықтығының 

шекарасында орналасқан. Жер бетінің биіктігі солтүстікке қарай 5º-7º, батысқа 

қарай 2º-3º. 

Метрополитеннің бірінші кезегінің бағыты солтүстіктен оңтүстікке қарай 

Райымбек даңғылынан Фурманов көшесіне дейін және шығыстан батысқа қарай 

Абай даңғылынан Алтынсарин даңғылына дейін қабылданған (1- сурет). 

 

 

 
1– сурет. Алматы қаласындағы метрополитен схемасы 

 

Бұл желінің құрылыс ұзындығы 11,3 км, депоға дейінгі тармақсыз. 2015 

жылғы мәліметтер бойынша станциялар саны – 9: Райымбек, Жібек Жолы, 

Алмалы, Абай, Байқоңыр, Әуезов ат. драмтеатр, Алатау, Сайран, Мәскеу. 

Метрополитен электр депосы Алматы II теміржол станциясының 

аймағындағы Райымбек станциясының төңірегінде орналасқан. 

Алматы теңіз деңгейінен 870 м биіктікте жатыр Алматы қаласындағы 

қоңыржай-суық климат жыл бойы жауын-шашынның едәуір мөлшеріне ие. Бұл 
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тіпті құрғақ айға да қатысты. Бұл жер Кеппен және Гейгер бойынша Dfb ретінде 

жіктеледі. Мұнда орташа Температура 6.5 °C. жылына шамамен 891 мм Жауын-

шашын түседі. Ең аз жауын-шашын қаңтар айында түседі. Осы айда орташа 

есеппен 32 мм. Орташа есеппен 150 мм, ең көп жауын-шашын мамыр айында 

түседі. Температура шілде айында орта есеппен ең жоғары, 18.9 °C деңгейінде. 

Қаңтарда жылдың ең төменгі орташа температурасы бар. Бұл -6.0 °C. 

Арасындағы жауын-шашынның өзгеруі құрғақ және жаңбырлы айлар 118 мм. 

Жыл ішінде орташа температура 25.0 °C аралығында болады. 

 
2 – сурет. Жергілікті жердің климаты 

 

Жер бедері.Алматы қаласы Іле Алатауының солтүстік жотасының бойындағы 

жайпақ-еңіс жазықта орналасқан. Оңтүстік кварталдары үстіртте, 

солтүстіктегілер жайпақ-еңіс жазықта орналасқан. Беттің ылдилығы 5º 

солтүстікке қарай. Жер бедері шамалы ойлы-қырлы. Қалдықты адырлар мен 

атыздар, терең емес жыралар және ұсақ өзендер алаптары кең тараған. 

Абай мен Райымбек даңғылыларының ортасындағы метрополитен желісі 

трассасының бойындағы жер беті есептерінің ауытқуы 100 м-ге дейін жетеді, ал 

беттің ылдилығы 0,035º құрайды. Суббелдеулік бығытта орналасқан Абай 

даңғылы бойындағы Абай және Алатау станциялары арасындағы бет есептерінің 

ауытқуы – 46,5 м. 

Метрополитен трассасы кесіп өтетін Есентай және Поганка өзендер алаптары 

кең емес және темірбетон науалармен қапталған. 

Алматы қаласы 9-10 баллға дейін жететін жоғарғы сейсмикалықпен 

сипатталады.        
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1.1.1 Аймақтың және жұмыс орнының геологиялық құрылымы. 

Алматы аумағының жоғары сейсмикалығын анықтады. Алматы Іле Алатауы 

жотасының етегінде орналасқан, ол Альпі бейнесінің қарқынды бөлінген тау 

сілемі болып табылады және граниттерден, габбродан, гранодиориттерден, 

эффузивтерден және олардың туфтерінен, эффузивті-шөгінді жыныстардан, 

сирек құмтастардан, тақтатастардан, мәрмәрден тұрады, геологиялық 

құрылымдар мен ірі тектоникалық бұзылулар аймақтарының жалпы бағытына 

сәйкес ендік бағытта дерлік бағытталған. Жотаның қазіргі құрылымы 

палеогеннің соңында белсендірілген және бүгінгі күнге дейін жалғасатын 

тектоникалық қозғалыстар нәтижесінде пайда болды.  

Құрылыстың инженерлік-геологиялық ізденістерін Алматыгипротранс, 

ҚазГИИЗ институттары және метрогипротранс институтының техникалық 

тапсырмасы бойынша Гидроспецстрой Қазақстандық бөлімшесі орындады. 

Құрылыс аймағының геологиялық құрылымы палеозой дәуірінен қазіргі 

уақытқа дейінгі түрлі жастағы шөгінділерді қамтиды. Палеозой шөгінділері 2 км 

жер астында жатыр, бұл қабат карбонның эффузивті шөгінді қабатынан тұрады.  

Құрылыс алаңының оңтүстік-батыс аймағында саз бен құмдақ 

қабаттарының қалыңдығы 4,8 м, орталық және шығыс бөлігінде 0,5-2,6 м жетеді. 

Саз бен құмдақ құрылыс алаңының кейбір бөліктерінде қалыңдығы 3,1 м – ге 

дейін борпылдақ топырақпен және асфальт жабындысымен жабылған. Балшық 

жай күйі қатты және жартылай қатты консистенция, ал түсі сары-қоңырдан 

қоңыр-сұрға дейін, шаңды, топырақты, макрокеуекті және жеңіл. 

 

1 – кесте. Топырақтың физикалық–механикалық сипаттамалары 

 

Топырақ 0,5-4,8 м тереңдіктен бастап үлкен кесекті, олардың құрамы 

млтатастара, сирек жағдайларда қиыршық тастар мен қойтасты топырақ болып 

келеді. Олардың құрамы: қойтастар - 2,5-40,3%, қиыршық тастар - 4,0-12,8 %, 

малтатастар-31,5-63,2%, толтырғыштар-1,8-27,6%. тұрады. Қойтастардың көлемі 

–200 – 400 мм, малтатас –60-190 мм, қиыршық тастар-3-8 м. 

Малтатастар мен қойтастардың петрографиялық құрамы әртүрлі 

мөлшердегі граниттерден, үлкен және орта гранодиориттерден, диориттерден 

және аз мөлшерде құмтастардан тұрады. Жарықтар жақсы дөңгеленген (ҚР = 

61,6-70 %). Жарықтардың пішіні негізінен дөңгелек, созылмалыдан қатты 

Топырақ 

аты 

Тығыздық 

т/м 
 

Ішкі 

үйкеліс 

бұрышы 

, град 

Меншікті 

ілініс,  

кПа 

Деформация 

модулі, мПа 
Пуассон 

коэфф-ті 
Протодъяконов 

коэффициенті 

Құмайт 1.64-1.74  22 36 18 0.3  1.0 
Балшық 1.66-1.75  24 35 14 0.35  1.0 
Малта тас 2.17-2.30  35 34 68 0.27 1.2-1.7 
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созылғанға дейін (Кд =0-2,17), нашардан қатты созылғанға дейін (Кп=0,17 - 2,0). 

Кейбір жарықтар (5-10%) үгінділер күйінде болады. 

 

1.1.2 Аймақтың гидрогеологиялық жағдайы. 

Алматының жер асты суларының қоры геологиялық құрылыстың және 

пайдалану шарттарының көмегімен анықталады. Судың жер бетіне шығатын 

конустың пайда болу жағдайларын анықтайтын, сондай-ақ жер асты суларының 

қорлары коллекторының көлемі мен формасын анықтайтын негізгі геологиялық 

құрылымның ерекшелігі олардың палеозой іргетасының иілу аймағында ең үлкен 

тереңдікте тегістелуіне байланысты. 

Гидрогеология институттың деректерінің баяндамасында деңгейлердің 

маусымдық тербелістері көрсетілген. Судың ең жоғары тұруы тамыз айында,ал 

қыркүйек айында сирек. Минимальды деңгейлер сәуір айында– мамыр айының 

ортасында болады. 1961 жылдан осы күнге дейін көпжылды нормалармен 

салыстырса, деңгейдің бірқалыпты төмендеуі байқалады.  

1981 жылда бұрғыланған гидро-геологиялық ұңғымалар деректеріне 

сәйкес, Өтеген батыр көшесі ауданында және Абай даңғылының төменгі тұсында 

грунтты сулардың жату тереңдігі – 29,9 м болса, Абай даңғылы мен Хусайнов 

көшелері ауданында – 40 м. 

Жер асты суларының минералдануы мен химиялық құрамының өзгеруі су алу 

орындарында пайдаланылуына байланысты үлкен емес, бұл жер асты суларының 

шығу конусының біркелкілігіне байланысты. 

Артезиан бассейні қаланы сумен қамтамасыз ету үшін қолданылады. 

Қарқынды пайдалану кезінде жер асты суларының деңгейі жылына 1-2 м 

жылдамдықпен төмендейді, сондай ақ қатар қалпына келтіру процесі төмендейді. 

Бірінші метрополитенді салуда жер асты суларының деңгейі метрополитенді 

салу деңгейінен әлдеқайда төмен болды 900 ден 100м дейін. Абай және Райымбек  

көшелері арасында Фурманов бойынша 5 тен 100 м дейін. 

Алматы су қоймасы бойынша айдалатын судың жалпы көрсеткіші 4,68 м3 / с 

құрайды, пайдалану толық тоқтатылған жағдайда жер асты суларының деңгейі 

бастапқы көрсеткіш белгісіне дейін жетеді. 

Химиялық құрамы бойынша жер асты сулары минералдануы 0,2 ден 0,8 г/л 

дейін гидрокарбонатнонатрийленген және кальцийленген.  Бетонға агрессивті 

емес және толығымен СанПиН РК 3.01-067.97 «Питьевая вода» талаптарына сай. 

 

1.1.3 Тау-кен бөлімі. 

Алматы қаласы метрополитенінің бірегейлігі аса күрделі геотехникалық 

факторлар кешенімен айқындалады: 

1. Солтүстік Тянь-Шаньның күрделі аймақтық геодинамикасы; 

2. MSK шкаласы бойынша аумақтың жоғары сейсмикалығы 9-10 балл.  

3. Тауаралық ойпатты білдіретін көлбеу бедері бар тау етегі аймағы. 
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4. Топырақ әр түрлі, әлсіз төзімді, диаметрі үш метрге дейін тастар 

қосылған қиыршық тастар. 

5. Аралық және станциялық тоннельдерді салудың әртүрлі тереңдігі 11 м-

ден 60 м-ге дейін терең. 

Метрополитеннің бірінші кезегінің құрылысы ауданы Үлкен және Кіші 

Алматы өзендерінің конусын шығару шегінде Іле Алатауының солтүстік 

беткейінде орналасқан. 

Құрылыс алаңы 200-ден 400 мм-ге дейін, негізінен құм агрегаты бар 

тастарды қосумен қиыршық тастардан тұрады. Толтырғыш ұсынылған 

разнозернистыми песками кварцполевошпатового құрамы. 

 

 
3 – сурет. Құмдақты қойтстар 

 

Петрографиялық тұрғыдан тасты топырақтар граниттердің, 

гранодиориттердің сынықтарымен ұсынылған. Көбінесе диориттер, сиениттер, 

кварциттер басым сұр, берік, күшті, жақсы дөңгелектелген. 

Тас жол бойындағы жер асты сулары Метрополитен қазбаларының 

деңгейінен 4-тен 100 метрге дейінгі тереңдікте жатыр. 

Инженерлік–геологиялық жағдайларды жалпы бағалау метрополитен 

құрылысы үшін шартты түрде қолайлы деп қабылданды. 

 

1.1.4 Метрополитен жүргізу техникасы. 

Метрополитеннің бірінші желісінің станцияларын уақытылы пайдалануға 

беру үшін "Алматыметроқұрылыс" АҚ мамандары заманауи жабдықтар мен 

құрылыстың жаңа технологиясын қолданды. ТМД аумағында алғаш рет "Жібек 

жолы"пилон типті станция құрылысы кезінде жаңа австриялық тоннель әдісі 

(ЖАТӘ) енгізілді. Дәл осындай технология қалған төрт терең төсеу 

станциясының құрылысында қолданылды. 

"Жібек жолы" пилонды типті станция конструкциясын жобалық пысықтау 

кезеңінде станциялық тоннельдерді қаптаудың кернеулі-деформацияланған жай 

- күйін зерттеу, сондай-ақ физикалық модельдеудің неғұрлым апробацияланған 

және әмбебап әдісін-баламалы материалдарды қолдануды пайдалана отырып, 
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құрылыстың әртүрлі кезеңдерінде оның топырақпен өзара іс-қимылының 

сипатын анықтау орындалды. Эксперименттік зерттеулер профессор Д.М. 

Голицынскийдің жетекшілігімен Пгупстың (Санкт-Петербург қаласы) 

"туннельдер мен метрополитендер" кафедрасының туннельдерін модельдеу 

зертханасында жүргізілді. Бұл қаптамадағы созылу және қысу кернеулерінің ең 

үлкен мәндері бар орындарды орнатуға және оны нығайту кезінде ескеруге 

мүмкіндік берді. 

 

 
4 – сурет. Қалқан Алатау станциясынан 1 желінің 2 кезегінің құрылысын 

бастады. 

 

ЖАТӘ технологиясы: құрылыстың дәстүрлі әдістерімен салыстырғанда 

және күндізгі бетінің минимал шөгуі мен терең төсеу станцияларының негізгі 

тірек конструкцияларын қысқа мерзімде салуға, сондай-ақ тесіп өтушілердің 

еңбегін барынша қорғауға және механикаландыруға мүмкіндік берді. 

Осы технологиямен айына 24 п.м-ден астам уақытша бекітуде станциялық 

тоннельдерді ұңғылау жылдамдығына қол жеткізілді, ал тұрақты қаптаманың 

құрылысы айына кемінде 30 м орындалды. 

Жаңа австриялық әдіс арасындағы түбегейлі айырмашылық қоршаған тау 

жыныстарының жүк көтергіштігін барынша пайдалану және оны туннельді 

құлаудан қорғайтын қорғаныс құрылымы ретінде жұмысқа тарту болып 

табылады. Мұны істеу үшін тау жынысының контурлық қабаты уақытша 

анкерлік бекітпемен, шашылған бетонмен немесе аркалық бекітпелермен 

бекітіледі. Бұл қондырғы контурдың астындағы қабатты сыртқы жүктеменің 

едәуір бөлігін қабылдайтын құрғақ құрылымға айналдырады. Қалған жүктеме 

тұрақты қаптамаға беріледі, оның материалдық сыйымдылығы басқа әдістерге 

қарағанда әлдеқайда төмен. 
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                             а                                                                                                         б 

5 – сурет. Метрополитенде қолданылатын техникалар. 
а- Atlas Copco Rocket Boomer 352 S;  б-  «Meyco Suprima» машинасы 

 

Барлық құрылыс жұмыстары жобаға сәйкес, маркшейдердің қадағалауымен 

және тікелей қатысуымен орындалады. 

Метрополитен құрылысында орындалатын негізгі маркшейдерлік 

геодезиялық жұмыстар: 

1. қалалық    триангуляция   жүйелерін,   құрылыс  аймағында жиілету және 

айқындау; 

2. жер    бетінде   трасса  бойымен   полигонометрия   және  нивелирлеу 

түсірістерін орындау; 

3. кейбір    құрылыс   ғимараттардың   әр  қабатын  жобалау  қажеттігіне  

байланысты түсірістерді орындап, ірі масштабты топография түсірістерін 

орындау; 

4. шахта алаңындағы ғимараттарды,  оқпан аузын жер бетіндегі орынына 

көшіру, оқпан құрылысын қамтамасыз ету; 

5. қазбаларға  бағыт  беру,  оларды  жүргізуді,  бекітпелерді  бақылау, бөлу 

жұмыстары, құрылымдарды және қималарды түсіру; 

6. жер асты қазбаларын бағдарлау; 

7. жер астындағы полигонометрия және нивелирлеуді жүргізу; 

8. қазбаларды түйіспелі қарсы забой тәсілімен жүргізуді қамтамасыз ету; 

жер астында және жер бетінде ғимараттардың шөгуі мен 

деформациялануын қадағалау; 

10. жүргізілген   кен  құрылыс  жұмыстарын  маркшейдерлік  өлшеу  және 

көлемдерін анықтау; 

11. орындалған    жұмыстар   нәтижелері    көрсетілген    маркшейдерлік 

құжаттарды дайындау.  
 

1.1.5 Метрополитен тоннелдерінің қаптамасына тау қысымынан болатын 

жүктемелерді анықтау. 
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Тау қысымынан қаптамаларға түсетін жүктемелердің мөлшері инженерлік-

геологиялық ізденістер мен эксперименттік зерттеулер алынған нәтижелер 

негізінде есептеу қажет.Тоннельдердің өлшемдері 9,5 м-ден астам болған 

жағдайда тау қысымынан олардың қаптамасына түсетін нормативтік тік 

жүктемені 3.1-кестенің деректері бойынша анықтауға болады. 

Тасымалды тоннельдердің қаптамасына түсетін тау қысымынан тік 

жүктемені есептеу: 

                                         𝑞𝐻 = 𝛾 × 𝑔 × 𝐻,
𝑘𝐻

m2
                                                (1) 

𝑞𝐻 = 2,20 × 9,8 × 20 = 431
𝑘𝐻

𝑚²
= 0,431 МПа 

Тасымал тоннельдер қаптамаларына тау қысымынан болатын нормативтік 

жазық жүктеменің мөлшерін мына формуламен есептейміз: 

                               𝑝𝐻 = 𝑞𝐻 × 𝑡𝑔2 (45° −
𝜑𝐻

2
) , 𝑘𝐻/𝑚²                                   (2) 

𝑝𝐻 = 𝑞𝐻 × 𝑡𝑔2 (45° −
25°

2
) = 73,03

𝑘𝐻

𝑚²
= 0,07 МПа 

мұнда 𝜑 𝐻– жыныстардың нормативтік ішкі үйкеліс бұрышы, град;  

             𝑞 𝐻-нормативтік тік жүктеме, кН/м², 3.1-кестеде қабылдаймыз. 

Есепті жүктемелерді нормативтік жүктемелерді артық жүктеме 

коэффициенттеріне көбейту арқылы анықталады: 

                         𝑞𝑝 = 𝑞𝐻 × 𝐾а.ж = 0,431 × 1,4 = 0,603 МПа                           (3) 

𝑞𝑝 = 𝑞𝐻 × 𝐾а.ж = 0,07 × 1,4 = 0,098 МПа  

2– кесте. Нормативтік тік жүктеме (сыртқы диамтрі 5,5м тоннель қаптамасы 

үшін) және артық жүктеме коэффициетін қабылдау кестесі. 

 

Қазбаның қимасындағы және 
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теңіздік супестер 
180 (18) 1,4 2,20 28 0,03(0,3) 
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1.2 Метрополитен құрылысында орындалатын негізгі геодезиялық- 

маркшейдерлік жұмыстар  

 

1.2.1 Геодезиялық негізгі жұмыстар. 

Метро құрылысының геодезияның негізін қалалық триангуляция мен 

нивелирлеу пункттері құрайды тоннельдердің учаскелерінің өзара байланысын 

қамтамасыз ететін 3 және 4 класты қалалық триангуляция пункттерінің дәлдік 

шектері көтеріліп, қайта анықталады. Ол үшін 3 және 4 класты қалалық 

триангуляция пункттерінде 2 класты триангуляция программасы бойынша жаңа 

бақылаулар орындалады және 1-2 класты триангуляция қабырғаларына 

жалғасатын жүйелерді теңестіреді. Теңестіруден кейін, осы жүйелердің 

қабырғаларының салыстырмалы қателіктері 1:100000 аспауы тиіс. 

Триангуляция пункттері аралығында, метро трассасы бойымен 1:25000 – 

1:30000 дәлдікпен, негізгі полигонометрия жүрістері орындалады. Негізгі 

полигонометрия пункттерінен құрылыс алаңына, шахта оқпандарына және 

ұңғымаларға, түсіру және бөлу жұмыстарын негіздеуге қажет, жақындату 

полигонометриялық түсірістері орындалады. Жақындату 

полигонометриясының қабырғалары (ұзындықтары 30-150м) сымдармен, 

немесе рулеткалармен, бұрыштары теодолитпен өлшенеді. Бұрыштарының орта 

квадраттық қателігі  6// аспауы тиіс. Полигонометриялық түсірістің 

қиыспаушылығы 1:10000 аспауы тиіс.( 6 - сурет ) 

 

 
6 – сурет. Негізгі және жиілету тораптарының  схемасы 
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Бaй тариxы бар Aлматының қалалық геодезиялық жүйесі Aлматы қаласын 

және oның жан-жағын толығымен қамтиды.  

Жеpгілікті кooрдинаталар жүйеcі Гипpогор тоpының негізінде, Бессель 

эллипcоидының 3˚ зoнасында құpылған. 28 Панфилoвшылар паркіндегі шіркеy 

күмбезінен өтeтін меpидиан, жергілікті қалaлық кооpдинаталар жүйеcінің 

бастапқы оcьтік меpидиан ретінде қaбылданған. Cалыстырмалы биіктік дeңгей 

ретінде қaланың орташа дeңгейінің мәні қабылданғaн. 

Құрылыстың биіктіктерін бөлу және құрылыс алаңында және трасса 

бойымен ғимараттардың шөгуін бақылау үшін, ені құрылыстың үш еселенген 

тереңдігінің шамасынан кем болмайтын алапта ІІ және ІІІ класты нивелир 

реперлері орнатылады. Реперлерді нивелирлеу дүркін-дүркін қайталанып 

тұрады. 

Алматы қаласындағы метрополитен құрылысының басты жоспары 

геодезиялық бөлімінің негізі ретінде 1-ші және 2-ші триангуляциялық 

тоннельдер торы қабылданды. Жүйеде 13 пункт қамтылған. Тоннель 

триангуляцияларын қаладағы әрекет етуші триангуляцияларға қосу үшін  торға 

қалалық  триангуляцияның 4 пункті  қосылды. 

 

3 – кесте. Қаладағы әрекет етуші триангуляцияларға қосылған  

триангуляцияның 4 пункті;   
Аталуы Х У Класс 

Қаратұмсық -5542,905 -1204,140 1 

Боралдай -6070,927 -11684,145 1 

Артур порты 422,440 4063,140 2 

Автобекет 1287,130 43,970 4 

  

 
 

7 – сурет. Геодезиялық тірек тораптары 
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Триангуляциялық желісін жобалау үшін рекогносцировканы жүзеге 

асырамыз. Басты мақсаты бекітілген триангуляция пункттерінің жергілікті 

жерде түпкілікті жағдайды таңдау және нақтылау болып табылады 

Геодезиялық белгілердің биіктігі. Алдын ала тексеру барысында дала 

жұмыстарын сәтті ұйымдастыру және жүргізу үшін қажетті мәліметтер жинау 

жүргізіледі. 

Жергілікті жердегі триангуляция үшбұрыштарының шыңдары топыраққа 

салынатын арнайы орталықтармен бекітіледі. Үстінен орталығы белгіленеді 

пирамидалық мұнара жоғарыда цилиндрі бар. 

8-суретте Алматы қаласы метрополитен үшін жасалынған геодезиялық 

тораптары сұлбасы көрссетілген. Мұндағы қызылы- тау-кен жұмыстарына 

бөлінген жер болса, сарысы – жер телімі 

Біз топырақтың қату тереңдігі 1,7 м аспайтын орталықты таңдаймыз және 

оны базистік пункттерді қоса алғанда, барлық кластағы триангуляция 

пункттерінде қабылдаймыз. 

Орындалған жұмыстың көлемі 4 -  кестеде көрсетілген . 

 

4 – кесте. Орындалған жұмыс көлемі 

Жұмыстың атауы 
Өлшем 

бірлігі 
Көлемі 

Қала триангуляция пункттерін тексеру пункт 4 

Тоннель триангуляция пункт тұрғызу пункт 9 

Пункт бұрыштарын өлшеу пункт 13 

Жарықты қашықтықтан өлшеу арқылы  екі 

жақтың ұзындықтарын өлшеу 
жақ 34 

 

Үлкен дәлдіктегі қалалық геодезиялық торап мына мәселелерді шешуге 

арналған: 

- топографиялық түсіріс және барлық масштабтағы қала пландарын 

жаңарту; 

- жерге орналастыру, межейлеу, жерлерді түгендеу; 

- қала территориясындағы топографиялық-геодезиялық ізденістер; 

- құрылыс нысандарын инженерлік-геодезиялық дайындау; 

- жердегі навигация және жартылай әуедегі; 

- қала территориясындағы жергілікті геодинамикалық табиғи және 

техногенді құбылыстарды геодезиялық зерттеу. 

 

1.2.2 Теодолиттік түсірістер. 

Жер асты қазбаларындағы теодолиттік жүрістердің ашық, тұйық және 

байланылмаған жүрістер деген түрлері болады. Бұл жүрістерде бұрыштар Т30 
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және Тео-080 сияқты теодолиттер арқылы өлшенеді. Ара қашықтықтар болат 

рулетка немесе ленталар арқылы 1 - мм дейін есеп алып, тура және кері бағытта 

өлшенеді. Теодолиттік жүрістермен қатар объектілер де толық етіп түсіріледі. 

Объектілер түсіру ордината тәсілімен жүргізіледі . Теодолиттік 5 және 6 пункттер 

арасына болат рулетка керіліп, таспа рулетка арқылы в1, в2 және в3 

перпендикулярлары өлшенеді. Ал, сол ординаталарға дейінгі абсциссалар а1 

және а2 5 - пункттен бастап 0,1м дейінгі дәлдікпен, болат рулетка өлшенеді (8-

сурет). 

Теодолиттік түсірісте полярлық тәсіл де қолданылады. Жүргізілген өлшеу 

нәтижелері теодолиттік түсіріс журналына толық етіп жазылады және схемалық 

суреті сызылады. 

 
8 – сурет. Теодолиттік жүріс 

 

Сондай - ақ, эскизде қазбаның мөлшері, ұзындығы, ені, биіктігі, кеннің 

және оны қоршап жатқан жыныстардың геологиялық ерекшеліктері және тағы да 

басқалары көрсетіледі. 

 

1.2.3 Тригонометриялық нивелирлеу.  

Тік діңсектіктен есеп алу дәлдігі 30" кем емес теодолиттер арқылы 

жүргізледі (9 - сурет). Тригонометриялық нивелирлеу схемасы көрсетілген А 

және В реперлері арасындағы өсімшені һ АВ анықтау үшін сол нүктелерден 

тіктеуіштер түйістіріліп, А-нүтесіне теодолит орнатылады. Арақашықтық S – р 

улеткамен 2 рет өлшенеді және екі өлшеу айырмашылығы 3 мм аспауы керек, А 

нүктесінен теодолиттің вертикаль дөңгелегінің центіріне дейінгі биіктік –А және 

В нүктесіне көздеу нүктесі V дейінгі биіктік Р2 екі реттен рулеткамен 1 мм 

дәлдікте өлшенеді (9 -сурет). 

                               hА'В'=S·sin·+Р2- Р1                                            (4) 

 

Қазба табанындағы реперлері А және В өсімшесі; 

 

                                   hАҚ=S·sin·+i2 - i1                                             (5) 
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9 – сурет. Қазбаларға тригонометриялық бағыт беру сұлбасы 

 

Өсімше тура және кері бағыттарда екі рет анықталып, екеуінің 

арифметикалық ортасы алынады. Жүрістегі қате ұзындыққа (S) пропорционал 

етіліп әр өсімшеге бөлінеді. Репер биіктіктері есептелген соң, көлбеу қазбаның 

профилі сызылады. Өндірісте жылына кем дегенде бір рет жер асты тасу жолдары 

нивелирленіп тұрады. 

 

1.2.4 Заманауи аспаптардың метрополитен құрылысын маркшейдерлік 

жұмыстармен қамтамасыз етудегі тиімділігі  

Тау-кен өндірісі кезінде туындайтын көптеген міндеттерді шешу 

маркшейдерлік жұмыстар кешенін жүргізбей мүмкін емес. Өз кезегінде, сапалы 

және тиімді маркшейдерлік қамтамасыз етудің кепілі өлшеу нәтижелерін 

ұсынудың қажетті дәлдігі мен жеделдігін қамтамасыз ететін маркшейдерлік 

аспаптарды пайдалану болып табылады.  

Соңғы онжылдықта маркшейдерлік Аспап жасау айтарлықтай өзгерді. 

Оның негізгі белгілері келесі фактілерді есептеуге болады:  

 дәл және жоғары дәл өлшеулерді орындауға қабілетті аспаптар үлесі 

айтарлықтай өсті;  

 маркшейдерлік құралдардың басым көпшілігі тек қана дала емес, 

сонымен қатар камералдық жұмыстардың өнімділігін арттыруға қабілетті түрлі 

электрондық модульдермен жабдықтала бастады;  

 жер асты тау-кен қазбаларында маркшейдерлік өлшеулерді орындауға 

арналған жабдық нарықтан іс жүзінде жоғалып кетті, бұл жалпы жер асты тау-

кен өндіру саласындағы дағдарыстың бір көрінісі ретінде бағалауға болады;  

Жаһандану дәуірі әлемдік нарықта маркшейдерлік аспаптардың 4 

өндірушісі ғана қалды, олардың ассортименті мен бағасы өте ұқсас. Олар "Leica", 

"Topcon", "Trimble" және "Sokkia"трансұлттық корпорациялары болып табылады 

(10-сурет). 
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10 – сурет. Leica Viva TS15 G тахеометрінің көрінісі 

 

Leica Viva TS15 G сервоприводтары бар инженерлік роботталған 

тахеометрлер желісі болып табылады. Viva TS15 G SD жад картасына арналған 

слот, USB қосқышы, WLAN және Bluetooth сияқты заманауи коммуникациялық 

құрылғыларға ие. Барлық аспаптарда VGA (640 x 480) ажыратымдылығы бар 

түсті сенсорлы дисплей бар (11-сурет). Мұндай дисплейдің және ондағы 

көрсетілген ақпараттың саны арқасында дала жұмыстарын жүргізу процесі 

тиімдірек және оңай болады. Leica Viva TS15 G тахеометрлердің көру 

құбырының жоғарғы бөлігінде орналасқан және көрінбейтін жағдайларда, 

мысалы, тоннельдерде жұмыс істеуге арналған GUS74 мамандандырылған 

қондырмамен жабдықталған. 

 
11 – сурет. Тахеометр интерфейсі; 

a) Функциональды батырмалары F7 - F9 b) Батырма ± c) Яркость d) Алфавитті-санды 

кнопкалары e) Пробел f) Дыбыс g) Функциональды батырмалары F10 - F12 h) Пернетақта 

жарықшасы i) экран моментті түсіруші j) Windows CE k) Таңдамалылар l) ESC m) Навигация, 

OK n) Enter Fn p) ON/OFF q) бастапқы бет r) Функциональды батырмалары F1 - F6 
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Электрондық тахеометрлер немесе тоталдық станциялар (Total station) - 

көлденең және тік жазықтықтарда сызықтар (бағыттар) арасындағы бұрыштарды, 

сондай-ақ сызықтардың ұзындығын өлшеуге арналған электрондық-оптикалық 

аспаптар.  

5 – кесте. Leica Viva TS15 G электронды  аспабының техникалық 

сипаттамасы 
Бұрышты өлшеу дәлдігі 5 " 

Бұрыштық өлшеу (есептеу әдісі)  абсолютті, үздіксіз, диаметральды 

Шағылдырғышсыз өлшеу 1000 м 

Шағылдырғышқа қашықтықты өлшеу 

(шағылдырғышқа қашықтық (GPR1) 

3500 / 10000 м (үлкен қашықтық режимі) 

Деректерді жазу және жіберу (есте сақтау 

құрылғылары) 

SD-карта 1 Гб или 8 Гб 

Деректерді жазу және жіберу (порттар) RS232 

Көру дүрбісі (ұлғайту) 30х 

GNSS-жабдықпен интеграциялау (орналасу 

дәлдігі) 

Жоспарда: 5 мм + 0.5 ppm, по высоте: 10 мм 

+ 0.5 ppm 

Батареяны қосқандағы салмағы 5.8 кг 

Жұмыс істеу  температурасы  –20°C-тан + 50°C-қа дейін 

 

Темір жолдарды биіктік түсіру рельс бастары бойынша геометриялық 

нивелирлеумен, сондай-ақ, егер бұл техникалық тапсырмада көзделсе, көлденең 

профильдерді нивелирлеумен орындалады. Абрис ретінде нивелирлеу пикеттері 

мен көлденең профильдердің орналасқан жері салынатын жол схемасы 

пайдаланылады.  

Жолдарды биіктікке түсіру үшін салынатын нивелирлік жүріс немесе жүріс 

жүйесі кемінде екі бастапқы пунктке сүйенуі тиіс. Пикеттердің артуын рейканың 

екі жағы бойынша алады. Әрбір станциядан бақылау үшін басқа станциядан 

алынған бір-екі пикеттің биіктігін анықтайды. 

 
12 – сурет. Leica NA320 нивелир бейнесі 

 

Leica NA 320-нақты алынған нәтижелермен кепілденген құрылыс 

алаңдарында өлшеу жұмыстарының үздіксіздігін қамтамасыз ететін заманауи 

аспап. Қос жүрістің километріндегі орташа квадраттық қателігі тек 2,5 мм 

құрайды (12-сурет)   
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6 – кесте. Leica NA320 аспабының техникалық сипаттамасы 
Ұлғайту 20x 

Дәлдік 2.5 мм 

Компенсатор Автоматты 

Объектив диаметрі 36 мм 

Көру өрісі 100 м-ге 2.1 м 

Минималды фокустық ұзындық 1 м 

Қашықтық өлшегіш коэффициенті 100 

Шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP54 

Салмағы 1.5 кг 

Жұмыс істеу  температурасы  –20°C-тан + 40°C-қа дейін 

 

Мамандар құрылыс алаңында көптеген кедергілерге тап болады. Кез келген 

күрделі көлденең есептер Leica NA300 сериясындағы нивелирді шешеді. Leica 

Geosystems белгілі құзыреттілігіне, ең жақсы сапа мен өнімділікті есептеңіз. 

Сіздің жағдайда, сіздің алаңда, Leica Geosystems және Leica NA300 сериясы 

нивелирлер кез келген уақытта дәл өлшеу үшін сіздің сенімді серіктестер.  

Ұзына бойлық профиль қандай да бір рельстің басы бойынша, әдетте сол 

жақ, пикетаж бағыты бойынша және әрқашан сол жақ-километраж жүрісі 

бойынша нивелирленеді Нивелирлік пикетаждың ішкі рельске өтуі қисық 

басталмас бұрын және аяқтағаннан кейін шамамен 50-70 м үшін, бірақ 

бағыттамалы аудармадан кейін жасалады. Қысқа тік кірістірмесі бар кері 

қисықтар кезінде тік кірістірменің ортасында бір қисықтан екіншісіне ауысады. 

 

 

2 ТЕМІР БЕТОНДЫ РЕЛЬС АСТЫ НЕГІЗДЕРІМЕН ЖОЛ 

ЭЛЕМЕНТТЕРІНІҢ ҰТЫМДЫ ПАРАМЕТРЛЕРІН ТАҢДАУДЫҢ 

ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ЭКСПЕРИМЕНТТІК НЕГІЗДЕМЕЛЕРІ 

 

2.1 Алматы метрополитеніндегі теміржол құрылысы 

 

Қазіргі уақытта Алматы қаласының метрополитенінде рельстік блоктық 

тіректер – EBS жүйесі қолданылады. 300 рельсті бекіту жүйесі бүкіл әлем 

бойынша 3.700 км-ден астам теміржол жолдарында 20 жылдан астам уақыт бойы 

қолданылып келеді. Бекіту конструкциясы рельстерді бағыттаушы плиталардың 

екі бұрышының, тік бұрышты басы бар шпалды бұрандалардың және SKL 21 

серпімді терминалдарының көмегімен бекітуді қарастырады. Бөлінбейтін типті 

бекіту Р50 және Р65 типті теміржол рельстерін темірбетон тіректеріне бекітуге 

арналған. Рельстің табаны рельстің дәл орнын құрайтын бұрыштық бағыттаушы 

плиталар арасындағы рельс төсеміне қойылады. Рельсті шпалдарға бекіту 

процессі шалдағы пластмас дюбельдерге арнайы серпімді клеммалармен және 

шпалдық бұрандалар көмегімен атқарылады. 
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Рельстік жіптің электрлік оқшаулануы бетон тіреуішіне, бағыттаушы 

тақтайшаның бұрышына, рельске және серпімді аралықтарға салынған полимерлі 

дубль көмегімен жүзеге асырылады. Бұрыштық бағыттаушы тақтайша полимерлі 

материалдан жасалған және серпімді клемманы орналастыруға арналған орын, 

сондай-ақ амортизатор тығыздағышын бекітуге арналған шығыршықтары бар. 

Бұрыш бағыттағыш тақтайшасы рельстің табанынан бүйірлік жүктемелерді 

сіңіреді және оларды шпалға береді, бұрандалы біліктің иілу сәттерін жояды. 

Серпімді W тәрізді клемма Диаметрі 13,5 мм серіппелі болаттан 1.4040 

сызбасы бойынша жасалады. Клемманың «жеңдері» (серіппелі жүрісі шамамен 

14 мм) рельсті 10 кН күшпен басады, рельстердің бойлық қозғалысына және 

рельс табанының тұрақты басылуына қажетті қарсылықты қамтамасыз етеді. 

Клеммалардың ортаңғы циклы екінші реттік бекіткіш ретінде жұмыс істейді. Ол 

рельстің аударылуына және бөлінуіне жол бермейді және сонымен бірге 

терминалдың «жеңдерін» шамадан тыс деформациялардан сақтайды. Теміржол 

жүктемесі Grp болат табаны арқылы үлкен көлемді эластомерге жіберіледі. 

Осының арқасында, сондай-ақ серпімді төсеніштің арнайы конструкциясы 

арқасында рельсті аударылуы және темір жол трассасының кеңеюі барынша 

азайтылады. Жүктемені азайту және оны жақсы бөлу арқылы эластомердің 

жарамдылық мерзімі ұзарады. 

 

 
13 – сурет. Ss 36 бұрандалары көмегімен Skl 21 клеммаларын монтаждау 

жұмыстарына дейінгі күйде. 

 

Ұзақ уақыт бойы эластомерлі материалдарды қолданудың оң тәжірибесі 

жинақталды. Бұл эластомерлер әр түрлі температурада динамиканы және т 

ьбю№\өмен қаттылық факторын көрсетті, бұл тұрақты жүру жайлылығына қол 

жеткізу және дөңгелектер мен рельстерге қызмет көрсету шығындарын азайту 

үшін өте маңызды.  

Рельстік бұрандалар, бұрандалы білікке бекітілген шайбамен бірге 

жеткізіледі.  
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Бекіткіштер шпал шығаратын зауытта алдын ала құрастырылады. 

Клеммалар алдын-ала құрастыру орнына ауыстырылады - клеммалардың 

«жеңдері» бұрыштық бағыттаушы тақтайшаның арнайы ойықтарына 

орнатылады. Бұрандаларды шамамен 50 Нм бұрау моментімен бұралып 

бекітіледі. 

 

  
14 – сурет. Ss 36 бұрандалары көмегімен Skl 21 клеммаларын монтаждау 

жұмыстарына дейінгі күйде орнату және блоктардың орнату және орнатуға 

дейінгі көрінісі 

 

300 UTS бекіту жүйесі тұрақты қызмет көрсетуді қажет етпейді. 

Дәнекерлеу кезінде бекіткіштер бөлшектелмейді. Бұл жағдайда бұрандаларды 

босатып, клеммаларды орнатуға дейінгі жағдайына ауыстыру қажет. 

Жүйе биіктігін реттеуге мүмкіндік береді. Жолды 1 мм аралықта ± 16 мм 

реттеу әр түрлі ені бар бұрыштық бағыттаушы тақтайшалармен мүмкін болады. 

Бұл жолды реттеу жүйесімен және / немесе арнайы бағыттаушы тақтайшалармен 

бір рельс отырғышында бірдей рельсті өлшеуішпен әртүрлі рельс профильдерін 

қолдануға болады. 

Бекітудің барлық компоненттері ауыстырылады, соның ішінде бетон 

шпалдарындағы пластикалық дюбельдер. 

Рельсті тіректер көбінесе көпірлер мен туннельдер сияқты инженерлік 

құрылымдарда қолданылады. 

Орындалудың ерекше жағдайлары болмағандықтан, рельсті блок 

тіректерінің бір түрі жеткілікті. Ерекше талаптар болған жағдайда, тиісті 

параметрлермен тіректердің басқа түрлерін жергілікті қолдану ұсынылады 

(қажет болған жағдайда). Рельстік блокты бамперлерді ені 1435 мм немесе 1520 

мм жолдарда түзу учаскелерде және минималды радиусы R = 160 м, максималды 

көлбеуі 180 мм болатын қисықтарда, сондай-ақ білік жүктемесіне дейін 

пайдалануға болады. 245 кН және жылдамдығы v = 250 км / сағ. Блок тіректерінде 

өтпелер мен бағыттаушыларды негіздеуге, сондай-ақ барлық Vignol рельстерін 

немесе арнайы рельстерді пайдалануға болады. 
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   15 – сурет. UTS 300 жүйесі 

 1) Skl 21 серпімді клемма; 2) Uls 7 шайбасымен Ss 36 бұрандасы; 3) Zw 

типті рельстік; 4) Grp 22/132 тірек тақтайшасы; 5) Wfp 300 UTS бұрыштық 

бағыттаушы тақтайшасы; 6) серпімді төсеніш Zwp 300 UTS / 132 AT - 22,5 кН / 

мм; 7) Sdü 26 пластикалық дубелі; 8) Бетонды тіреу. 

 

Рельстік блок тіректерін тасымалдау үшін блоктардың белгілі бір саны 

орналасқан поддондарды пайдалану ұсынылады. Жеткізу, түсіру және 

орналастыру үшін поддондар, өздігінен жүретін көлік және көтеру жабдықтарын 

(яғни көтергіш, жүк көтергіш және т.б.) пайдалану керек. Жеке қондырғыны 

қауіпсіздік ережелерін ескере отырып, серіппелі тіректерден ұстап қолмен 

тасымалдауға болады. Бір немесе бірнеше блокты өздігінен жүретін көлікпен 

және көтергіш құралдармен серіппелі қолдармен ұстағанда көтеруге болады. 

Қауіпсіз жұмыс істеу үшін серіппелі тіректерді ұстап тұратын болттардың 

тығыздығын көтеру алдында әрдайым тексеру қажет. Рельстің тірегі әрқашан 

орнатылған күйінде қалуы керек, ал оны көтеру және тасымалдау кедергісіз 

болуы керек. 

Рельстік блок тіректерін бетонды іргетас тақтайына және арматуралық 

торға соңғы күйінде орналастыру керек, яғни: 

- жеке блоктар арасындағы тиісті аралықты сақтау; 

- рельстердің көлбеу бағытын ескере отырып, тиісті бағытта (жолдың ішкі 

және сыртқы бөлігі); 

- жолдың сәйкес енін сақтау. 

Келесі зақымданулардың кез-келгені бар рельсті блок тіректерін қолдануға 

болмайды: 

- бетонның, әсіресе бетон блогының бұрыштарының зақымдануы; 



29 

 

- ұяның немесе бетон блоктың шығыңқы арматурасы; 

- бетонда 5 мм-ден кең және 5 мм-ден терең жарықтар; 

- Edilon Corkelast® шайырындағы 10 мм-ден үлкен қуыстар немесе ауа 

қуыстары (қуыстың диаметрі). 

 

2.2 Көлденең бағытта рельстік жіптің деформациясына жол 

қаттылығы көрсеткіштерінің және жүктемелердің әсерін бағалау 

 

Теміржолдың рельсті жіпіне қатысты тік бағыттағы қаттылық тиісті 

қозғалыс өсіміне жатқызылған рельстің басына қолданылатын жүктеменің 

белгілі бір диапазонындағы өсім ретінде анықталады: 

 

                                          𝛽у==
Р2−Р1

У2−У1
                                                  (6) 

 

мұндағы Р1 және Р2-рельс басына тік жүктемелердің мәні; 

У1 және У2-Р1 және Р2 жүктемелеріне сәйкес тік бағытта рельсті жіптің 

серпімді деформациясы. 

У =£(Р) тәуелділігі сызықтық емес сипатқа ие екені белгілі.Әрі қарай 

есептеулерді жеңілдету үшін жолдың нақты конструкциялары мен оны 

пайдалану шарттары үшін жүктеме аралықтары алынады, бұл жағдайда 

жоғарыда көрсетілген тәуелділік сызыққа жақын болады. Метрополитендердегі 

жол жұмысының шарттарына қатысты βу анықтау үшін Р1=20кн; Р2=60кН 

қабылданды (βу анықтау кезінде магистральдық көліктің жұмыс жағдайлары 

үшін мамандардың көпшілігі Р1=40кн қабылдады). 

Теориялық есептеулер кезінде рельс жіптерінің қаттылық сипаттамалары 

жиі қолданылады: рельс негізінің серпімділік модулі және рельс жіптері мен 

негіздерінің салыстырмалы қаттылық коэффициенті. 

Тік бағыттағы ЦУ серпімділік модулі деп рельстің басына қолданылатын 

жүктеме түсініледі ,ол ұзындық бірлігіне тағайындалып, бірлікке тең Серпімді 

деформацияны тудырады. 

Цу серпімділік модулі мен βу қаттылығы арасындағы байланыс 

тәуелділікпен көрінеді: 

 

                                   Цу =
1

√64ЕIz
3 βу

4

3
                                                  (7) 

 

мұндағы Е-рельс болатының серпімділік модулі 

I-көлденең z осіне қатысты рельстің инерция моменті. 

Салыстырмалы қаттылық коэффициенті мен серпімділік модулі 

арасындағы байланыс: 
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                                             Ку = √
Цу

4ЕIz

4
                                                      (8) 

Рельсті жіптің бүйірлік қаттылығын қалыптастыратын факторлар ағаш 

шпалдар мен балласт қабаты бар жол конструкцияларына қатысты мұқият 

зерттелген. Тік және көлденең көлденең бағыттардағы өзара әрекеттесетін жол 

элементтерін жан-жақты зерттеуде одан әрі даму жұмыстарда алынды. 

Алайда, қаттылық көрсеткіштері, әсіресе оның құрамдас бөліктері 

көлденең көлденең бағытта және темірбетон негіздері бар Жолдар ағаш 

шпалдары бар жол көрсеткіштерінен айтарлықтай ерекшеленеді. 

Рельс доңғалағымен жанасатын теміржолдың серпімді деформациясына 

қатысты көлденең көлденең бағытта келесі қаттылық ұғымдары бөлінеді: 

- рельстік жіптің βzг басы бойынша бүйірлік қаттылығы 

- рельстік жіптің βzп табаны бойынша бүйірлік қаттылығы 

Бас (немесе табан) бойынша рельс жіптерінің қаттылығы рельс басына 

қолданылатын H бүйірлік жүктемесінің бекітілген тірекке қатысты рельс 

басының бүйірлік серпімді деформациясының тиісті өсуіне қатынасын білдіреді: 

 

                                     𝛽𝑧
г =

Н2−Н1

Z2
г −Z1

г                                                         (9) 

 

                                   𝛽𝑧
п =

Н2−Н1

Z2
п−Z1

п                                                       (10) 

 

мұндағы Н1 және Н2-тиісінше 20 және 40кн тең (метрополитендердегі жол 

жұмысының жағдайларына қатысты) рельс басына бүйірлік жүктемелер; 

16-суретте бүйірлік жүктеме әрекеті кезінде төсемсіз бекітпесі бар рельстің 

схемалық деформациясы көрсетілген.а. бүйірлік жүктеме Н-ға дейін рельс 1-

негізге 2-рельсті амортизациялайтын төсем арқылы бекітілген, 3-позицияда 

болады. 2-ші тығыздағыш ABSD әріптерімен белгіленген контурдың орнын 

алады. 

Н жүктемесін қолданғаннан кейін рельстің басы осы күштің әрекет ету 

бағыты бойынша Z0 қашықтыққа жылжиды. Бұл жағдайда А нүктесі А1 

позициясын, ал В нүктесі В1 позициясын алады.Амортизациялық төсемнің 

көлденең қимасы а 1в 1сд болып көрінеді (жоғары үйкеліс коэффициентінің 

арқасында резеңке төсем бойынша рельстің сырғуы және серпімді 

қозғалыстардың нақты мәндерінде бетон негізі бойынша төсеу іс жүзінде жоқ). 

Рельстің табаны жүктеме бағыты бойынша Z0 қашықтыққа ауысады. Жүктеменің 

қосымшадан тыс болуына байланысты Н, яғни. моменттің әрекеті, рельс бұралу 

центріне қатысты айналады О бұрышқа, бұл бастың z мәніне ауысуына әкеледі. 

осылайша, 3-позициядан 4-позицияға ауысқан кезде рельс серпімді ығысудан 

және жүктеме бағыты бойынша бұрылудан өтеді. 
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16 – сурет. Рельс басындағы бүйірлік қаттылықты анықтауға арналған 

схемалар 

а-бүйірлік жүктеме әрекеті кезіндегі рельстің деформациясы; 

б-"рельс-қозғалмайтын тірек" моделі» 

1-рельс асты негіз; 2-төсеу; 3,4-н жүктемесін салғанға дейін және одан 

кейін рельстің орналасуы; 5-жылжымайтын тірек. 

 

Негізге бекітілген рельстің басындағы қаттылық ұғымына сүйене отырып 

 

                         βz
г=

∆Н

∆𝑍
𝑜+ ∆𝑍𝜑 +∆𝑍𝑎

г
𝑛                                                    (11) 

 

мұндағы БД=Н2-Н1 – үстелуі жүктеме; 

ΔZоп-негізге қатысты рельс табанының серпімді деформациясының өсуі; 

ΔZо – үстелуі отжатия рельстік негіздері, тиісті КҮНДІ,; 

ΔZϕг-рельстің басын оның бұрылуына байланысты сығудың өсуі, DN 

сәйкес келеді; 

Жалпы алғанда, рельстің бүйірлік қаттылығы мен оның құрамдас бөліктері 

арасындағы байланыс формуламен көрінеді 

 

                       
1

 βz
г =

1

βz
п +

1

βφ
г +

1

βо
                                             (12) 
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мұндағы β βг-рельс қимасының бұрылуы есебінен рельстің басы бойынша бүйір 

қаттылығын соратын; βо-рельс негізінің қаттылығы. 

Классикалық жол конструкцияларына қатысты осы серпімді 

деформациялардың өзгеруіне негізгі әсер βc байланыстырушы түйіннің бүйірлік 

қаттылығы болып табылады, бұл байланыстырушы түйінге қолданылатын HC 

(20...40 кН) бүйірлік жүктемесінің негізге (шпалға) қатысты ZC рельстің серпімді 

деформациясының тиісті өсуіне қатынасы): 

 

                                 𝛽с =
Нс2−Нс1

Zс2−Zс1
                                                 (13) 

 

Өз кезегінде: 

 

                                              βс=βуп + βпр                                               (14) 

 

"Рельстің басы-бекітілген тірек" моделі 21-суретте көрсетілген. 

 

2.3 Бүйірлік деформацияны, рельс жібінің және бекіткіштің 

қаттылығын тәжірибе жүзінде анықтау 

 

ВНИИЖТ-да жүргізілген зерттеулер 30 кН/мм-ге жақын бекіту түйінінің 

тік қаттылығын қамтамасыз ететін резеңке рельс төсемдері кезінде βпр 

компонентінің мәні бекіту түйінінің βс жалпы бүйірлік қаттылығының 8% - ынан 

аспайды, яғни тік бағытта серпімді резеңке төсемдерде бекіту түйініне келетін 

90% - дан жоғары бүйірлік тірек ретінде қабылданады. Бұл әсіресе монолитті 

бетон рельс негіздерімен жол құрылысын жобалау кезінде ескерілуі керек. 

Табан бойынша βzn рельс жіпшесінің бүйір қаттылығы мен цzт рельс асты 

негізінің серпімділік модулі арасындағы тәуелділік көлденең бағытта 

формуламен өрнектеледі (координаталар осьтерінің бағыты 17-суретте 

келтірілген.ал): 

 

Ц𝑧
т =

1

√64ЕIу3 (γβ
z
п )

 4

  3
                                           (15) 

 

мұндағы-IY тік оське қатысты рельс қимасының инерция моменті; 

Ағаш шпалдармен жолға қатысты λ=0,83. Темірбетон негіздері бар жолға 

қатысты осы коэффициенттің мәні және оны анықтау әдістемесі төменде 

келтірілген. 

Негіздің рельс жіптерінің көлденең көлденең бағытындағы салыстырмалы 

қаттылық коэффициенті мына формула бойынша анықталады: 

Жоғарыда айтылған ережелерді ескере отырып, теміржол құрылысының 

әртүрлі нұсқаларының қатаң, күшті және деформативті көрсеткіштері 
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арасындағы байланысты орнату бойынша теориялық компьютерлік зерттеулер 

жүргізілді. 

 
17 – сурет. Жол схемасы 

 

Динамикалық тік, көлденең көлденең және бойлық жүктемелердің рельсті 

жіпке әсер ету жағдайында рельсті рельс негізімен бекіту түйінінің құрылымы 

мен күйіне маңызды рөл беріледі. Бекіту түйінінің қатаң көрсеткіштеріне және 

олардың тік және бүйірлік жүктемелердің(динамикалық және статикалық)әр 

түрлі комбинациясы бар рельсті жіптің серпімді деформациясына әсері туралы 

егжей-тегжейлі шолу жұмыста келтірілген. 

Жол элементтері арасындағы рельс сызығына тік және көлденең 

жүктемелер түскен кезде саңылаулар (кері соққылар) сынамалары алынып, 

жанасатын элементтер арасындағы үйкеліс күштері жойылатыны белгілі, бұл 

рельс-шпал торын кеңістік жүйесі ретінде қарастыруға мәжбүр етеді. 

Жоғарыда айтылғандай, жұмыстың мақсаты метрополитендердің 

туннельдері үшін теміржол нұсқаларын әзірлеу болып табылады, бұл науа 

аймағын шпалдармен немесе рельс негізінің басқа құрылымдық элементтерімен 

кесіп өту қажеттілігін болдырмайды, бұл жалпы жолды да, су төгетін науаны да 

жөндеуге және ағымдағы ұстауға жақсы жағдай жасайды. 

Жоғарыда аталған шартты қанағаттандыратын рельс негізінің 

нұсқаларының бірі қысқа темірбетон шпалдары бар жол. 
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18-суретте осы жолдың динамикалық моделі көрсетілген. Суреттен бұл 

дизайндағы аралық рельсті бекіту, 18.B-суретте көрсетілген модельден 

айырмашылығы, металл төсемсіз екенін көруге болады, бұл өзара әрекеттесетін 

элементтер арасындағы жүктемелерді беру схемасын жеңілдетеді. 

 

 
 

 
18 – сурет. Темір бетонды қысқа шпалдары бар темір жолдың 

динамикалық моделі. 

Вс(у), Вс - байланыстырушы блоктың қаттылығы, сәйкесінше, тік және 

көлденең бағытта 

 

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, Р65 және Р50 рельстері үшін 

рельс астындағы базаның үш нұсқасы таңдалды: 

- А нұсқасы-қиыршық тасты балласт қабатымен біріктірілген шпалдармен 

жол; 

- Б нұсқасы – жол бетонында монолитті қысқа темір бетонды шпалдармен 

жол; 
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- В нұсқасы - резеңке қабықшалар арқылы жол бетонымен жанасатын 

темірбетон қысқа шпалдары бар жолдар. 

 

1 – диаграмма. Рельстер түрлері мен сипаттамалары. 

 
 

1) Көлденең қима ауданы F.см2 ,  

2) Оське қатысты инерция моменті,  

3) Инерцияның секторлық сәті,  

4) Инерцияның полярлық моменті,  

5) Рельс биіктігі h,см,  

6) Орталықтан бүйірлік жүктеме нүктесіне дейінгі қашықтық,  

7) Рельстің басынан бұралу орталығына дейінгі арақашықтық,  

8) Рельс басының ені,  

9) Рельс басының жоғарғы қырынуының радиусы. 

Во(у), Во (х), рельс асты негізінің тиісінше тік бойлық және көлденең 

көлденең бағыттардағы қаттылығы; 

Вк-клемманың қаттылығы; q-рельс астындағы негіздің рельске бөлінген 

реакциясы. 

Есептеулер рельстің басына қолданылатын тік Р және көлденең көлденең 

Н жүктемелерінің, βс бекіту түйінінің бүйір қаттылығының және β0 рельс 

негізінің әр түрлі комбинациясы бар жеке компьютерде жасалған бағдарлама 

бойынша жүзеге асырылады. 

Бұл ретте рельстік жіптің тік бағыттағы қаттылығының әсері 12- 

формуласы бойынша рельстік негіздің uу серпімділік Модулінің әртүрлі мәндері 

үшін анықталатын Ку салыстырмалы қаттылық коэффициенті арқылы ескерілді. 

Алынған нәтижелерден рельс табанының және оның компоненттерінің 

серпімді бүйірлік деформациясына бүйір жүктемесі Н ,βс бекіту түйінінің және 

β0 рельс негізінің бүйірлік қаттылығы үлкен әсер етеді. Бұл 19-суреттерінде 
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көрсетілген графиктерден айқын көрінеді. Сонымен, Р65 рельстерінде жолдың 

барлық нұсқаларында βс қаттылығының 20-дан 80кн/мм-ге дейін өзгеруімен 

рельс табанының серпімді бүйірлік сығылу шамасындағы айтарлықтай 

айырмашылық бар.мысалы, бүйірлік жүктеме кезінде Н=60кн ZP деформациясы 

в нұсқасында 1,89 мм-ден 0,91 мм-ге дейін өзгереді, яғни. 2 еседен астам. 

 
19 – сурет. Р65 рельстерінде, А,Б,В нұсқаларында,рельс астындағы негізде 

және 80кн тік доңғалақ жүктемесінде Z=f(Bc) тәуелділігі. 

 

Рельс негізінің дизайн ерекшеліктерінің рөлі айқын көрінеді. Сонымен, В 

нұсқасындағы қысқа темірбетон шпалдарымен (жол бетонымен байланыс 

аймағында резеңке қабықпен) ZP деформациясының барлық мәндеріндегі 

айырмашылық B нұсқасындағы бірдей шпалдармен салыстырғанда көрінеді, 

бірақ жол бетонында монолитті. Мысалы, βс=20кн/мм кезінде бұл көрсеткіш 

тиісінше 80кн және 40кн тік және бүйірлік жүктемелер кезінде 1,26 мм-ден 0,91 

мм-ге дейін өзгереді. 

Дифференциалдық теңдеулер жүйесінің шешімімен есептеулер жүргізу 

кезінде 92.12 Ку тік бағыттағы рельс негізінің салыстырмалы қаттылық 

коэффициентінің мәні Р65 рельстері үшін 0,0193 және Р50 рельстері үшін 0,0107 

қабылданды, бұл тік бағытта бекіту түйінінің ең ұтымды қаттылығына сәйкес 

келеді. Бұл қаттылық параметрінің толық негіздемесі төменде келтірілген. 
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2.4 Тоннель қаптамасының дірілден қорғау талаптарын ескере 

отырып, рельс асты негізінің конструкциясын таңдау 

 

Отандық және шетелдік жол конструкцияларына талдау жасай отырып 

тоннельдің тарылған жағдайына қатысты бір мезгілде келесі талаптарды 

қанағаттандыратын жол конструкциясы әзірше әзірленбеген: 

- бұрын салынған бетонды бөлу және жаңадан дайындалған бетонды қайта 

төсеу қажеттілігін болдырмау есебінен рельс астындағы негізді ауыстыра 

отырып, жолды жөндеу кезінде еңбек шығындарын едәуір қысқарту; 

- метрополитендердің отандық тоннельдерінің қолданыстағы габариттері 

кезінде жолдың жоғарғы құрылысының элементтерін пайдалану мүмкіндіктері; 

- жолдарды ағымдағы күтіп-ұстауға және жөндеуге арналған қолданыстағы 

(жолдың үлгілік конструкциялары кезінде) механикаландыру құралдарын 

пайдалану мүмкіндіктері; 

- тоннель қаптамасының діріл жылдамдату деңгейін жолдың үлгілік 

конструкцияларымен салыстырғанда орташа геометриялық жиілігі 16;31,5;63 Гц 

октавалардағы төменгі жиіліктер аймағында кемінде 3 есе төмендету. 

Жолды жөндеу және ағымдағы күтіп ұстау кезінде еңбек шығындарын 

азайтуды қамтамасыз ету үшін темір-бетон рельс асты негізінің жол бетонымен 

қатаң байланысы болмайды деп көзделеді. 

Рельс астындағы негізді осындай орындау кезінде профилактикалық 

тексеруді, ал қажет болған жағдайда рельс кірпіктерін бөлшектеместен 

төсеніштер мен жол бетонының арасында орналасқан амортизациялық төсемдер 

мен төсемдердің өздерін ауыстыруды жүзеге асыруға болады. Жатақтарды 

ауыстыруды аралық рельс бекітпелерін бөлшектегеннен кейін оларды жол осіне 

қарай (ақаулы жатынды алу кезінде) және кері қарай (жаңа жатынды орнату 

кезінде) ығыстыру жолымен жүзеге асыру көзделеді. 

Жатақтардың габариттік өлшемдері рельстік жіптердің жобалық жағдайы 

кезінде рельстік негіз ретінде жол бетонында монолиттелген ағаш шпалдарды 

және тік бұрышты да, дөңгелек пішінді тоннельдердің қолданыстағы 

габариттерін қамтитын жолдың үлгілік нұсқаларына қатысты оларды пайдалану 

мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. Бұл жағдайда ұзындық келесі шарттардан 

таңдалады: 

- стандартты рельстер ұзындығының еселігі; 

- жүк көтергіштігі де, жебенің ұшуы да бар машиналар мен механизмдерді 

пайдалану мүмкіндігі. 

Осы суретте келтірілген модель мен бұрын сипатталған (18-сурет) 

арасындағы түбегейлі айырмашылық мынада: мұнда темірбетон қысқа 

шпалдарының орнына рельс астындағы негіздің рөлін темірбетон төсеніштері 

атқарады. Көршілес жатындардың ұштары арасында кеңістік қарастырылған, 



38 

 

оның өлшемдері үлгілік конструкцияларда пайдаланылатын жатақтармен бірге 

рельс жіптерін ілуге арналған домкраттарды орналастыру мүмкіндігінің 

шарттарынан таңдап алынады. Көрсетілген кеңістіктің көршілес осьтері 

арасындағы бекітілген Өлшем ll=2500м. Бұл жағдайда жолдың қисық 

учаскелерінде өлшем сыртқы рельсті жіп жағынан таңдалады. Ішкі рельсті 

жіптен бұл өлшем сыртқы жағынан бұрыш көмегімен беріледі. 

Домкраттың тірек ауданының көлемін, βо(х) талап етілетін қаттылықты 

қамтамасыз ететін резеңке төсемнің қалыңдығын және жатынның артқы жағынан 

( қозғалыс бағыты бойынша) қалдырылатын саңылаудың 15...20 мм (жатақтарды 

ауыстыру кезінде оларды монтаждау және бөлшектеу ыңғайлылығы үшін) 

жатынның ұзындығын 2230 мм қабылдау керек. Осындай өлшемдермен Lп 

көрсеткіші рельстің стандартты ұзындығына көбейтіледі, бұл рельстің бекітілген 

позициясына пайдалы әсер етеді. 

Қабылданған модельге қатысты, суретте көрсетілген.2,23, әр төсекке төрт 

рельс алаңы орналастырылған. Рельс астындағы аймақтың ені және оның пішіні 

аралық рельсті байланыстырудың таңдалған түріне байланысты. Жер асты 

алаңдарының осьтері арасындағы қашықтық 625 мм-ге тең, бұл 1 км жолға 1600 

дана шпал диаграммасына тең. 

Рельс астындағы негіздердің белгілі отандық және шетелдік 

құрылымдарынан айырмашылығы, рельс жіптерінің тік қаттылығын төмендетуді 

қамтамасыз ететін жол элементтерінің бірі ретінде рельс астындағы төсеніш 

негізінің бүкіл ұзындығы бойымен үздіксіз резеңке төсеніштер қолданылады, 

мұнда дискретті орналастырылған төсемдер қолданылады. Осы төсемдердің 

көмегімен рельс астындағы негіздің βо(у) талап етілетін қаттылық шамасына қол 

жеткізілуі тиіс. Олардың тұрақты орналасуы төменгі беттерде төсеніштер 

орналастырылған төсек ойықтарының болуына байланысты қамтамасыз етіледі. 

Әрбір лежне орынды орналастыруға төрт тереңдету, осьтер, олардың сайма-

білікті подрельсовых алаңдар. Тереңдігі 10 мм. 

Жатақтарда көлденең бағытта βо негізінің талап етілетін қаттылығын 

қамтамасыз ететін амортизациялайтын төсемдерді орнату үшін жол бетоны 

жағынан бүйір бетіндегі тереңдіктер де көзделген. 

Бұл ойықтардың тік осі рельс астындағы аймақтың осьтері мен оның 

төменгі бетіндегі ойықтар арқылы өтетін төсеніш қимасының тік жазықтығында 

орналасқан. 

Төсеніш жасау технологиясын жеңілдету үшін жол бетоны мен ұштары 

жағынан бүйір беттерін 1:10 көлбеу етіп жасаған жөн (көлденеңінен бір бірлік, 

тігінен он бірлік қатынасы бар жоғарғы бетінен төменге қарай кеңейтумен). 

Зертханалық зерттеулер көрсеткендей, бұл дизайнда төсек тік бағытта қарқынды 

қозғалыс кезінде (3,0...3,5 мм) резеңке тығыздағыштардың абразиясы дерлік. 

Жолдың осі жағынан төсеніштердің бүйір бетінің құрылымы еркін болуы 

мүмкін және төсеніштерді жасау технологиясымен белгіленуі мүмкін. 
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Жатынның биіктігі бойынша габариттік мөлшері 50% тиісті төсемдер 

болған кезде (төменгі бетінде бір ойық арқылы орнатылатын) ең жоғары рұқсат 

етілген поездық жүктемені салу кезінде оның талап етілетін беріктігін 

қамтамасыз ету шартынан есеппен анықталады.) 

Рельс астындағы алаңдардың шектеріндегі жатынның жоғарғы беті 

көлденең болуы тиіс, бұл қажет болған жағдайда оған күзет құралдарын орнату 

мүмкіндігін қамтамасыз етеді. 

Тқсеніштің жалпы габариттік өлшемі биіктігі бойынша 240 мм. 

Тоннельдерге қатысты жуу кезінде немесе тоннель қаптамасында ағу 

болған кезде су сутөкпе науасына, яғни жол осіне қарай ағып кеткені жөн, оған 

аталған бағытта еңісі бар рельс астындағы алаңдар арасындағы жатақтардың 

бетін орнату арқылы қол жеткізіледі. 

Осылайша, кереуеттің жалпы жалпы өлшемі 2230x632x240 мм 

қабылданады. 

 

 

3. АЛМАТЫ МЕТРО ҚҰРЫЛЫСЫНДА ТЕМІРЖОЛ ЖОЛДАРЫН 

ТӨСЕУДІҢ ДӘЛДІГІН МАРКШЕЙДЕРЛІК ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ. 

 

3.1 Теміржол төсеу барысында атқарылатын негізгі маркшейдерлік 

жұмыстар 

 

3.1.1 Жобалық төсеу схемалары. 

Темір жол тоннельдері бекітілген жоспарға және маршруттың геометриялық 

схемасына сәйкес салынады. Осы 30 деректер жеткіліксіз болған жағдайда т / ж 

тоннельдері теміржолдың жұмыс бейіндері бойынша салынады. Бұл негізгі 

құжаттарды жобалау ұйымы жасайды. Тоннельде жол маркерлерін орнату 

орындарын бөлу басталғанға дейін төсеу схемасының жобалық деректерін 

тексеріледі. Төсеу схемасы мен жол профилінде мыналар көрсетіледі: а) тіктіктің 

шамасы мен ұзындығы; б) жолдың тікелей учаскесіндегі рельс басына сәйкес 

келетін тірек нүктелерін көрсетеді; в) жолдың қисық сызықты учаскесіндегі 

сыртқы рельс басына сәйкес келетін реперлерді көрсетеді; г) рельс жіптерінің 

алдын ала профилін белгілейді; г) түзу, дөңгелек және өтпелі қисықтардың 

ұзындығын көрсетеді; д) жүріс рельстерінің, қарсы рельстердің ұзындығын және 

жіктердің типтерін белгілейді; ж) тізбекті теміржол анкерлері, рельс түйіспелері 

және өзге де жабдықтар; з) жол осьтерінің геометриясын. Жол маркерлерін 

орнату орындарын бөлудің бастапқы деректері-пикет желісі және төсеу 

схемасында көрсетілген тірек нүктелері. 

Жер асты полигонометриясының белгілері жол осінің бойымен жол 

реперлерін қою және шығаруды анықтау үшін геодезиялық негіз болып 

табылады. маршруттың тікелей учаскелеріндегі жолдың тірек нүктелері поездың 
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оң жағынан 20 м аралықпен орнатылады. Қисықтарда-қисықтың сыртқы 

жағында. Тік қисық сызықтары бар тік сызықты учаскелерде тірек нүктелері 

пойыздың оң жағына 5 м аралықпен орнатылады.профильдің иілімдерін бекітетін 

тірек нүктелері, сондай-ақ тік қисықтардың басталуы мен соңы олардың жобалық 

пикеттеріне орнатылады. Тірек нүктелері олардың жобаларының пикеттеріне де 

орнатылады. 

 

3.1.2 Тоннельдерде жол реперлерін салу тәсілдері. 

Тірек нүктесінің жалпы көрінісі 23-суретте көрсетілген. Бұл сфералық басы 

бар 2 болт, ол 1 тірек нүктесінің клипіне бұралған. Тірек нүктесінің басында 

диаметрі 2 мм-ге дейін тесік бар, ол жол жиегінің орталығы ретінде қызмет етеді. 

Болттың дөңгелек басының астындағы төртбұрышты көлденең қимасы бар, ол 

Болттың биіктігін кілтпен реттеуге арналған. 

Тірек нүктелері үлгілік жобалық сызбаға сәйкес бетондалады. Тірек 

нүктелерін орнату және бетондау орындарында қалып тоннельдің ішкі 

контурының контурынан шықпайтындай етіп орнатылады (21-сурет). 

Тікбұрышты туннельдерде жол белгілері стандартты сызбаға сәйкес орнатылады. 

Тоннель қаптамасының бетіндегі тірек нүктелерінің орналасуын екі 

полигонометриялық белгілер арасында бөлу үшін алдымен теміржол репері мен 

бірінші полигонометриялық белгі арасындағы айырмашылыққа тең қашықтық, 

содан кейін көрші жол реперлерінің айырмашылығына тең қашықтық 

рулеткамен орналастырылады. Алынған тірек нүктелерін орнату орындары 

бормен белгіленеді. Екі полигонометриялық белгілер арасындағы тірек 

нүктелерінің бөлінуіндегі сызықтық алшақтық жолдың тірек нүктелері 

арасындағы өлшенген қашықтыққа пропорционалды түрде бөлінеді және 

алынған жерлерді бояумен көрсетеді. Жоспарда жол реперлерін орнату 

орындарын бөлу ± 3 см аспайтын қателікпен жүргізіледі. 

                 
   20 – сурет. Жол репері   21 – сурет. Тоннелдегі жол реперлерін бекіту  
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Туннельдің сыртқы жағында орналасқан тірек нүктелерін қисықтың 

ортасына қатысты бөлу кезінде жолдың тірек нүктелері мен полигонометрия 

белгілерінің пикеттік мәндері жолдың осіне берілетінін ескеру қажет. Сондықтан 

туннельдің сыртқы қабырғасы бойымен қисық бойымен салынған тірек 

нүктелерінің пикеттері арасындағы айырмашылықтар формула бойынша 

есептелген шамаға түзетілуі керек: 

 

                                         ∆𝑑 =
𝐷

𝑅
𝑑                                                       (16) 

 

мұндағы R-қисықтың радиусы;  

d-біз кейінге қалдыратын пикеттер арасындағы айырмашылық;  

D - жол белдеулерінен жол осіне дейінгі орташа алшақтық. 

Профильдегі жол реперлерін бұзу үшін туннельдер жойылғаннан кейін 

тегістеу нәтижесінде алынған және бір-бірімен тығыз байланысты 

полигонометриялық белгілер немесе реперлер қолданылады. Туннельде жол 

белгілері биіктігі бойынша келесі ретпен бөлінеді. Нивелир полигонометриялық 

белгілердің ортасында орнатылады, рейка олардың біреуіне қойылады және ол 

бойынша есептеледі. Әрі қарай, рельс жолдың тірек нүктесіне қойылады және 

оны көтеру немесе түсіру арқылы рельстің осындай жағдайына қол жеткізіледі, 

ондағы көрсеткіштер формула бойынша анықталған bi мәніне тең болады 

 

                            𝑏𝑖 = (Нпз + 𝑎) − 𝐻𝑝𝑖                                           (17) 

 

мұндағы Нпз -полигонометрия белгісінің белгісі;  

α-полигонометрия белгісіне орнатылған рейка бойынша есептеу;  

Hpi-анықталған жол репері пикетіндегі рельс басының жобалық белгісі. 

 

3.1.3 Жол реперлерінің нақты пикетажын анықтау. 

Бетон қатайғаннан кейін, жол реперлерідің пикет мәндерін олардың нақты 

жағдайына сәйкес тағы бір рет анықтап, әр репердің пикет белгісін есептеу керек. 

Орнатылған және бетондалған тірек нүктелерін нақты пикеттеуді анықтау үшін 

олардың арасындағы қашықтықты болат рулеткамен өлшейді, шеткі тірек 

нүктелерін пикеттері тұтас деп қабылданатын полигонометриялық белгілерге 

байланыстырады. 

Жол реперлері техникалық деңгейдің көмегімен биіктікте орнатылады, оны 

жұмысты бастамас бұрын мұқият тексеру керек. Сондай-ақ, рельстерді бақылау 

метрімен немесе болат таспамен мұқият тексеру керек. Жойылған бөлімдердің 

кездейсоқ қателіктері кезінде рельстер ± 1 мм-ден асады, содан кейін оны тірек 

нүктелерін орнату үшін пайдалануға болмайды. Бастапқы деректер, жоғарыда 

айтылғандай, полигонометрия белгілерінің белгілері болып табылады. Бұл 
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полигонометрияның екінші белгісі бақылау үшін қолданылады. Егер бақылау 

нәтижесінде репердің дұрыс орнатылғандығы расталса, онда оны бұранданың 

бұрандасы бойынша қашаумен репердің құрсамасы деңгейінде тесу немесе 

Болттың айналуын және оның биіктігінің өзгеруін болдырмау үшін бұранданы 

қысқышпен дәнекерлеуді орындау жолымен бекітеді. Жобалық белгілерде тірек 

нүктелерін орнату ± 2 мм аспайтын қателікпен жүргізілуі тиіс. 

 

3.1.4 Жол реперлерінің жол осінен қашықтығын анықтау. 

Тоннельдердегі темір жол жолдың тірек нүктелерінен жоспарда салынады 

және түзетіледі. Тірек нүктелерінің траектория осінен қашықтығы ± 3 мм 

аспайтын қателікпен анықталуы тиіс.  

Бағыттың тікелей учаскелерінде жол реперлерінің жол осінен қашықтығы 

полигонометриялық белгі бойынша белгіленеді. Сондай-ақ, қашықтық жолдың 

осіне параллель түзу сызықпен анықталады. Ол үшін теодолит 1 

полигонометриялық белгінің үстіндегі туннельге орнатылады (23-сурет). Бұл 

белгінің жол осінен ығысуы δ1 біз жол осінен екінші ПЗ 2 белгісінің δ2 ығысуы 

сияқты білеміз. ПЗ 2 — ден нормаль бойымен траектория осіне мән (δ2-δ1) 

қойылады және алынған с нүктесін белгілейді, ол теодолиттік құбырдың 

визуалды осіне бағытталған. Осылайша, сызық (PZ 1-C) траектория осіне 

параллель болады. Осы визуалды сызықтан олар арнайы рельсті қолдана отырып, 

жолдың барлық тірек нүктелерін түсіреді, олардың көмегімен m сегменттері 

келесі формуламен анықталады.: 

 

                                             di =  δ1 + mi                                                   (18) 

  

мұнда mi-көлденең рейка бойынша есептеу;  

           δ1-теодолит орнатылған полигонометриялық белгінің жол осінен ығысуы. 

Жолдың тірек нүктесінен рельсті жіптің ең жақын ішкі бетіне дейінгі 

қашықтықты анықтау үшін есептелген di мәні нақты жолдың енінің жартысына 

тең (1524/2)=762 мм-ге дейін азаяды. 

Кіші радиусы бар дөңгелек қисықтың учаскелерінде жол реперлерінің 

координаттарын жер асты полигонометриясының нүктелерінен тікелей анықтау 

ұсынылады. Содан кейін жолдың және қисық орталықтың тірек нүктелерінің 

координаталары кері геодезиялық есепті шешеді. Содан кейін олар қисықтың 

ортасынан жолдың берілген тірек нүктесіне дейінгі қашықтықты табады. D 

жолының тірек нүктесінің жол осінен қашықтығы мына формула бойынша 

есептеледі 

 

                                 𝑑𝑖 = 𝐷𝑖 − (𝑅 − 𝑧)                                               (19) 

 

мұндағы R-бөлу қисығының радиусы;  
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Di-жол репері мен қисық центрі арасындағы қашықтық;  

z-бөлу осіне қатысты жол осінің ығысуы. 

 
22 – сурет. Жол реперлерін анықтау схемасы 

1 - жол реперлері, 2 - полигонометриялық белгілер, 3 - рельстер, 4-тоннель 

қаптамасының блоктары 

 

Жалпы жағдайда, дөңгелек қисықтың учаскесінде жолдың реперлерінің 

орналасуы АВ аккордына параллель түзу сызықпен анықталады (23-сурет). 

Ол үшін ПЗ 2 полигонометриялық белгісіне полигонометрия белгілерінің 

ығысу айырмасы (δ2 — δ1) қойылады және C нүктесі белгіленеді. Теодолит ПЗ 

1-ге орнатылады, құбырдың нысаналық осі M1,m2,...mi мәндерін анықтау үшін 

рейканың көмегімен С және Е нүктелеріне бағытталады. 

 

23 – сурет. Жол осінен дөңгелек Қисықтағы жол реперлерінің 

қашықтықтарын түсіру және табу жоспары. 
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Траектория осінен тірек нүктелерінің қашықтығы мына формула бойынша 

анықталады: 

                                           𝑑𝑖 = 𝛿 +
𝑚𝑖−𝑏𝑖

𝑐𝑜𝑠𝑎𝑖
+ 𝑍                                              (20) 

 

мұндағы mi-көлденең рейка бойынша есептеу (анықталатын жол реперінен 

хордаға параллель ПЗ1 - С сызығына дейінгі өлшенген қашықтық);  

δ1 -  дөңгелек қисықтың бөлу осінен полигонометрия белгісінің ығысуы;  

ai – Хорданың ортасы арқылы өтетін радиустар арасындағы бұрыш және 

анықталатын жол репері; 

bi—ПЗ1-С доғасының иілу жебесі анықталатын репердің пикетінде, 

мынадай формула бойынша есептелетін: 

 

                                              𝑏𝑖 = 𝑏0 −
𝑙𝑖²

2𝑅
                                                    (21) 

 

мұнда b0- хорданың ортасындағы доғаның иілу жебесі;  

li— доғаның F нүктесінен I нөмірімен реперге дейінгі ұзындығы, ол радиус 

қатынасына көбейтілген бөлу қисығындағы осы нүктелердің пикет мәндерінің 

айырмашылығы ретінде анықталады (R1 - П31 арқылы өтетін доғаның радиусы). 

Хорданың ортасындағы b0 көрсеткіші келесі формула бойынша есептеледі: 

 

                                               𝑏0 =
𝐿²

8𝑅
                                                        (22) 

 

мұндағы L - Пз 1 және С көмекші нүктесін қосатын бүкіл аккордтың ұзындығы. 

Жол реперлерінің алшақтауы екі рет есептеледі. Қос анықтамалар 

арасындағы алшақтық ± 3 мм-ден аспауы тиіс. 

 

3.1.5 Теміржол рельстерін жобалық белгілерге орнату. 

Бұл жағдайда жол ұзындығы 12,5 Вт рельстердің әр буынына бес жұп 

Орнатылатын аралық ұялардың көмегімен күшейтіледі . Әрбір жұп ұялардың 

арасында жолдың еніне тең рельс аралық ағаш тіректер салынған. Рельстің 

табанының астында әр жұп ұяларға бетон текшелері салынып, олардың биіктігін 

темірбетон плиталарымен бақылайды. Тақталар мен рельстердің табаны 

арасында ағаш шпалдар орнатылады. Сынаны түрту немесе босату арқылы сіз 

рельсті көтеруге немесе төмендетуге болады. Жолды қопсытқаннан кейін 

дренаждық арықтар мен ұрлыққа қарсы шұңқырларға арналған ағаш қалып 

орнатылады. Жоспар мен бейіндегі жолдарды монтаждау және қаптамадан 

шығаруды жол реперлерінің тізіміне және олардың тоннельдегі қолтаңбаларына 

сәйкес жол бригадасы жүргізеді. 

Контурға жақын профильде контурды дұрыс орналастыру үшін бақылау 

рельсі үстіңгі қабаты бар арнайы рельстің көмегімен тексеріледі. Рельстің екінші 
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биіктігі рельсті және жоғарғы деңгейді қолдана отырып, бірінші рельсте 

орнатылған және жобада қарастырылған ішкі жолдың қисық учаскелеріндегі 

сыртқы рельстің көтерілуін бақылайды. 

Метро туннельдерінде теміржол бетондау кезінде резеңке төсемдерсіз 

қалады. Бірақ бетон құйғаннан кейін шпалдар мен рельстер қалыңдығы 8 мм 

резеңке төсемдерге бекітіледі; нәтижесінде бетондау үшін төселген жолды 

бастапқы түзету кезінде бас рельстер жобадан 8 мм төмен салынуы керек екенін 

ескеру қажет. 

 

3.1.6 Өтпелі қисықтағы жол реперлерінің қашықтықтарын анықтау. 

Траектория реперлерінің өтпелі қисықтардағы траектория осінен 

қашықтығы тангенс сызығы бойынша анықталады. Қашықтықты анықтаудың 

осы әдісінің мәні төменде көрсетілген. Туннельде теодолит өтпелі қисыққа 

жақын полигонометриялық белгімен орнатылады, ал оның құбыры тангенс 

сызығына параллель бағытталған (24-сурет), бұл ретте р бұрышы 1-2 жағының 

жер асты полигонометриясының бағытталған бұрыштары мен түзудің жанама 

бұрыштары арасындағы айырма ретінде есептеледі. 

 

 
24 – сурет. Өтпелі қисықтағы жол реперлерін қашықтығын анықтау 

схемасы. 

 

Жолдық тірек нүктесі мен тангенс сызығына параллель (NКК—B) (2-А) 

сызық арасындағы mi қашықтық көлденең рейктегі теодолитпен анықталады. 

Теміржол бағдарларын жол осінен алып тастау мына формула бойынша 

есептеледі: 

                                      𝑑𝑖 = 𝛿1 + 𝑚𝑖 + 𝑦𝑖 +
1⁴

4𝐶²
                                        (23) 

 

мұндағы δ1-теодолит тангенс сызығынан (тангенс) кететін полигонометрия 

белгісінің ығысу шамасы;  
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mi-рейк бойынша оқылатын санақ;  

yi-тангенстің тангенс сызығынан і нөмірінің белгіленген реперінің 

пикетажы кезінде өтпелі қисыққа дейінгі қашықтық келесі формуламен 

анықталады: 

                                        𝑦𝑖 =
1³

6𝐶
−

𝑙𝑖⁷

336𝐶³
                                                  (24) 

 

мұнда li -НПК-дан жол реперінің берілген анықтамалық нүктесіне дейінгі 

қашықтық. 

Пикет желісін айқындау және жол осінен тірек нүктелерін алу аяқталғаннан 

кейін олар өз ведомосын жасайды, оған сәйкес тоннельдерде теміржол жолын 

салу бойынша барлық кейінгі жұмыстарды жүргізеді. Туннельде әр рэпер 

пикетке қол қояды және жақын рельстің ішкі жағынан шығарылады. 

 

 

3.1.7 Жоспар мен профильдегі теміржол рельстерін түпкілікті орнату 

тәсілдері. 

Бетон текшелерге төселіп, ұяшықтар мен сыналармен босатылған жол 

бойында вагондардың қозғалысы жүзеге асырылады, бұл жергілікті жолдың 

бұзылуына әкелуі мүмкін. Сондықтан, бетонды төсеуге кіріспес бұрын, жол 

мұқият тексеріліп, төсеу жоспары мен профиліне дәл сәйкес келеді. Жоспарда 

төселген рельсті жіпті тексеру кездейсоқ сілтеме ортасынан рельс реперіне ең 

жақын бастың ішкі бетіне дейінгі қашықтықты өлшеу және осы қашықтықты 

жобамен салыстыру арқылы жүзеге асырылады. Төселген рельстердің 

жоспардағы жобадан ауытқуы ± 2 мм-ден аспауы керек.төселген жолды 

бағдарлар бойынша жоспармен салыстырады, бірақ аралықта, ол үшін темір жол 

реперлерінен алынған екі нүкте шегіндегі түзу сызықты жолды ұзындығы 20 м 

сызыққа тартады және жылжымалы тіктеуіш көмегімен тексереді. Кейбір 

жағдайларда теодолит орнатылады, оның көру сәулесі тексерілетін рельстердің 

ішкі бетіне параллель бағытталған. Рельстердің түзу сызықты сызықтан ± 2 мм 

артық анықталған ауытқулары домкратпен түзетіледі. 

Трассаның қисық сызықты учаскелерінде рельстің ішкі шетінен бастап 

жолдың тірек нүктесінің ортасына дейінгі тұрған арақашықтықты бақылау 

өлшеулерінен басқа қисықтың тегістігі де ауытқу бағыттамалары бойынша 

тексеріледі. Иілудің нақты мәні теориялық мәннен 3 мм-ден аспауы керек. Кіші 

радиус қисықтары бар трасса учаскелерінде ұзындығы 10 м аккордтар 

қолданылады. мұнда теориялық ауытқу көрсеткілерінің нақты мәндерінің 

ауытқуы ±2 мм-ден аспауы керек. 

Өтпелі қисықтарда рельстердің тегістігін он метрлік хордалардың көмегімен 

де тексеруге болады. Хорданың ортасындағы жебенің ауытқуы төмендегі 

формула бойынша есептеледі: 
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                                      𝑏 =
(𝑙₁−𝑙₂)²×(𝑙₁−𝑙₂)

18𝐶
                                               (25) 

 

мұндағы С-өтпелі қисықтың мәні;  

l1 және l2- өтпелі қисықтың басынан хорданың басы мен соңына дейінгі 

қашықтық. 

Жолдың ені де бақыланады-рельстердің ішкі беттері арасындағы қашықтық. 

Радиусы 200 м-ден кем трассаның қисық сызықты учаскелерінде трассаны 

кеңейту жасалады, ол жобамен белгіленеді. 

Профильде төселген жолды тексеру үшін нүктелерді бормен белгілеңіз. Сол 

және оң рельстерде әр текшеде әр 3 м сайын. Жобалық белгілер және олардың 

белгіленген нүктелердің пикеттік мәні анықталады. Содан кейін деңгей 

белгіленеді және жол маркерлерінің белгілерін немесе полигонометриялық 

белгілерді қолдана отырып, құралдың көкжиегі (gi) деңгейі анықталады. Рельс 

басына бормен белгіленген нүктеде орнатылған рейкадағы көрсеткіштер 

формула бойынша есептелген b мәніне тең болуы тиіс: 

 

                                   𝑏 = (ГИ) − Нпр                                                (26) 

 

мұндағы Нпр-рельс орнатылған нүктеде рельс басының жобалық белгісі. 

 

Есептік белгіден ауытқыған жағдайда салынған жол сыналары бар 

домкратпен көтеріледі немесе сыналарды босату жолымен түсіріледі. Түзету 

рельстегі нақты көрсеткіштердің есептіден ауытқуы ± 3 мм-ден кем болмайынша 

жалғасады, қисық сызықты учаскелерде ішкі жол бұрамасының рельс басының 

деңгейі сыртқы рельс биіктігінің шамасына жолдың тірек нүктесінің деңгейінен 

аз болуы тиіс. 

 

3.1.8 Тоннельдік жол белгілері. Атқарушы сызбалар. 

Жол және сигналдық белгілер теміржолды жөндеу және ағымдағы күтіп 

ұстау кезінде поездар машинистері мен жұмыс бригадаларын бағдарлау үшін 

тоннельдерде орнатылады. Белгілер тоннельдің қабырғаларына орнатылады, ал 

оларды орнату орындары жобамен анықталады. 

Жол туннельдерінде келесі сигналдық және жол белгілері орнатылған. 

Жол көрсеткіштері: 1) еңіс көрсеткіштер; 2) пикеттік; 3) рельстік жіптерді 

бұрудың басы мен соңы; 4) ауыспалы дөңгелек қисықтардың басы мен соңы; 5) 

тік қисықтардың басы, ортасы мен соңы; 6) қисықтың сипаттамалары кестесі; 7) 

темір жол буындарының нөмірленуі; 8) реперлердің анықтамалық кестелері; 9) 

жол шекараларының, жұмыс кабинеттері мен тобықтарының белгілері. 

Сигналдық: 1) кіші радиус қисықтарындағы жылдамдықтың қысқаруы (400 

м кем); 2) станциядағы поездың алдыңғы кабинасының тоқтау сигналдары; 3) 
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станция шекараларының белгілері; 4) шекті бағаналар мен рейкалар; 5) 

дыбыстық сигнал белгілері. 

Поездар машинистеріне қажетті белгілер рельс басынан кемінде 2 м 

биіктікте орнатылады; жол қызметінің қызметкерлеріне қажетті белгілер рельс 

басынан 1,2 м биіктікте орнатылады. Сигналдық және жол белгілері сенімді 

бекітілген. 

Жол бетоны қатайғаннан кейін рельстер тегістеледі және жоспарда 

түсіріледі. Осы жұмыстардың нәтижелері бойынша трассалардың олар 

сыналғанға дейінгі нақты жағдайын көрсететін арнайы кестелер жасалады. 

Түсіргеннен кейін жоспар мен профильдегі түсіру траекториясы қайталанады 

және түсіру деректері сол кестеге енгізіледі. Бұдан басқа, олар жол реперлері мен 

рельстердің бастарының есептік мәндерден ауытқу графигін және көлденең -1: 

1000, тік - 1: 10 масштабтағы рельстердің қисаю графигін жасайды. 

Темір жолдың атқарымдық жоспарын және бейінін қалыптастыру үшін 

тоннельдерде орнатылған жабдықты егжей-тегжейлі тексеру жүргізіледі. 

Мұндай түсірудің нәтижесінде: А) негізгі және қосалқы жолдар мен 

контррельстер құрылғыларының рельстерінің барлық буындарының ұзындығы, 

сондай-ақ шпалдардың әрбір бөлігіне төселгендердің саны; б) тізбекті 

байланысқа арналған рельстердің байланыстырылуы мен түйіспелері; в) 

контррельстердің ағызу құрылғыларының, бағыттамалы бұрмалар 

қауырсындарының, аудару орталықтарының, үшінші рельстің басталуы мен 

ұштарының барлық оқшауланған түйіспелерінің тізбекті байланысы бойынша 

деректерді байланыстыру; г) дроссель қораптарын, релелік шкафтарды, 

бағдаршамдарды, автостоп кронштейндерін, жолдың әртүрлі негіздерінің 

басталуы мен соңын байланыстыратын деректер (бетон, қиыршық тас). Түсірілім 

деректері нобайлар (абрис) түрінде ұсынылған. Абриске сәйкес жолдар жоспары 

жасалады, оған жол маркерлерінің каталогы қоса беріледі. 

 

3.2 Метрополитен теміржолдарын пайдалану барысында жолдардың 

жай-күйін Trimble GEDO жол өлшеу жүйесі көмегімен бақылау 

 

3.2.1 Trimble GEDO жол өлшеу 

Trimble GEDO жол өлшеу жүйесі - бұл теміржол жолдарының 

геометриялық параметрлерін өлшеу және жол бойындағы инфрақұрылымды 

геодезиялық түсіру үшін қолданылатын әмбебап жылжымалы платформа. Бұл 

құрылғының көмегімен рельс шпалдарының, үйінді, байланыс желілерінің және 

басқа инфрақұрылым элементтерінің үш өлшемді модельдерін құру үшін бүкіл 

өлшеу кешенін жасалынады (25-сурет). 

 Платформа әртүрлі мәселелерді шешу үшін геодезиялық жабдықтардың 

көптеген түрлерімен үйлесімді. Мысалы, лазерлік сканер мен GNSS 

қабылдағышты орнатқан кезде гео байланысы бар нүктелер бұлтын аласыз. 
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Болашақта бұл деректерді теміржол желісі мен нфрақұрылымның жай-күйін 

бағалау, теміржол желілері объектілерінің модельдерін құру үшін пайдалануға 

болады. 

       Trimble GEDO жол өлшеу жүйесінің өлшеу жабдығымен үйлесімділігінің 

арқасында пайдаланушы жол  геометриясы туралы деректердің толық 

жиынтығын (жолтабан, сыртқы рельстің көтерілуі, абсолюттік орналасу, іргелес 

объектілер) алады. Trimble GEDO жол өлшеу жүйесінің сипаттамалары келесі 

кестеде келтірілген (8-кесте). 

 
25 – сурет. Trimble GEDO жол өлшеу жүйесі 

 

8 –  кесте. Жүйенің метрологиялық және техникалық сипаттамалары 

Сипаттаманың атауы Сипаттаманың мәні 

Өлшенетін номиналды мәндер 

жолтабан ені, мм 

1000; 1067; 1435; 1520; 1600; 

1668; 1676 

Жолтабан енін өлшеу диапазоны 

номиналды мәнге қатысты, мм 

 

от -20 до +60 

Сыртқы рельстің қисықтағы көтерілуін өлшеу 

диапазоны, мм 

 

±265 

Жолтабан енін өлшеудің рұқсат етілген абсолютті 

қателігінің шектері, мм 

 

±0,3 

Қисықтардағы сыртқы рельстің көтерілуін өлшеудің 

рұқсат етілген абсолютті қателігінің шектері, мм 

  

 ±0,5 

Тұрақты ток көзінен қуат кернеуі, В: 

- сыртқы тұрақты ток қуат көзі (Li-Ion аккумулятор, 

сыйымдылығы: 5,0 Асағ) 

 

11,1 

Жұмыс температурасының диапазоны, °С от -20 до +60 

Жалпы өлшемдері (ұзындығы-ені-биіктігі), мм,  1720x880x275 

Масса, кг,  17 
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3.2.2 Көлік жағдайын толық бақылау.  

Платформа және оған қосылған өлшеу жабдығы мамандандырылған Gedo 

бағдарламалық жасақтамасының (Gedo Vorsys, GEDO Track, GEDO Rec) 

басқаруымен жұмыс істейді. Оның көмегімен өлшемдер жүргізу, желінің барлық 

геометриялық параметрлерін түзету, қазіргі стандарттардан ауытқуларды 

анықту, сонымен қатар автоматты түрде түзететін машинаның тапсырмасын 

орындауға болады. Бұл теміржол трассасын жұмыс күйінде ұстау процесін едәуір 

жеңілдетеді және диагностика құнын төмендетеді (26-сурет) . 

 

  
26 – сурет. Trimble GEDO көмегімен жер асты тоннелдерін сканерлеу 

 

Gedo Office бағдарламалық жасақтамасы алынған деректерді талдауға, 

өңдеуге, объектіде бұрын алынған деректерді салыстыруға, алынған нәтижелер 

туралы есеп жасауға мүмкіндік береді. 

Платформаны қолдана отырып, көрші рельстер арасындағы қашықтықты 

өлшеуге, бір рельстің екіншісінен асып кетуін анықтауға болады. Қажетті 

параметрлерді алу үшін құрылғы инклинометрмен, құрылымның үш 

доңғалағының біріне қосылған одометрмен, сондай-ақ рельстердің біріне 

қатысты өлшеу зондымен байланыс сенсорымен жабдықталған. 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 

Бұл жұмыста Алматы қаласының трансорттық көлік желісі болып 

табылатын метро құрылысы жайлы ақпараттар баяндалған. Қала халқының 

көбейіп олардың қала ішінде жүріп тұруын жеңілдету мақсатында Алматы 

қаласында жер қойнауының ыңғайсыздығына қарамастан метро құрылысы 

басталып, 2011 жылы құрылыстың бірінші кезеңі аяқталып, метрополитеннің 

тоғыз станциясы қолданысқа берілген болатын. Қазіргі уақытта метро 

құрылысының екінші кезеңі басталып, қызу жұмыс жүргізілуде.  

Қолданысқа берілген станциялар: Райымбек, Жібек жолы, Алмалы, Абай, 

Байқоңыр, М. Әуезов театры, Алатау, Сайран, Москва станциялары қолданыста 

болса, екінші кезең жұмыстары, яғни Достық, Сарыарқа станциялары 

арасындағы метро өту жұмыстары аяталуға жақын. Одан ары қарай Қалқаман 

ықшам ауданына дейін метро құрылысын жүргізу көзделген. 

Диссертициялық жұмыс жазылу барысында Алматы қаласының 

метрополитен құрылысында жұргізілетін маркшейдерлік жұмыстар бойынша 

келесі мәселелер қаралып, қамтылды 

1) Алматы қаласының физикалық-географиялық жағдайы, өңірдің және 

жұмыс орнының геологиялық құрылымы, гидрологиялық жағдайы, құрылыс 

алаңы және метрополитен техникасы туралы.  

2) Метрополитен құрылысындағы негізгі геодезиялық және маркшейдерлік 

жұмыстар, Алматы қаласының геодинамикалық желісі туралы жалпы 

мәліметтер.  

3) Алматы метрополитенінің аумағында рельс жолдарын төсеу кезінде 

маркшейдерлік жұмыстардың өзі. 

Жер бетіндегі және оның астындағы маркшейдерлік жұмыстар метро 

құрылысының барлық кезеңдеріндегі жауапты процесс болып табылады. Атап 

айтқанда, метро теміржолдарын төсеу кезінде маркшейдерлік жұмыстар ерекше 

назар аударуды қажет етеді. Теміржолдардың қолдану мерзімі мен пайдалану 

тиімділігі маркшейдерлердің мерзімді және сапалы жұмысына тікелей 

байланысты. Метрополитен жолдарын апатсыз пайдалану үшін үздіксіз және 

жоғары дәлдікті геодезиялық бақылаулар мен маркшейдерлік есептеулер қажет. 
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