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АҢДАТПА 

 

Дипломдыҕ жұмыста ауыр салмаҕты жүктердің классификациясы, тиеу-

түсіру жұмыстары, тасымалдау және саҕтау технологиясы, сонымен ҕатар тиеу-

түсіру операциясындағы ҕолданылатын механизация ҕұралдары және 

тасымалдау пайдалынатын жылжымалы ҕұралдар ҕарастырылған. Тиеу-түсіру 

жұмыстарының техникaлыҕ кӛpсеткiштеpi  MathCAD есептеу бағдарламасында 

есептелінді, есептеу нәтижесі бойыншa тиеу-түсіру жұмысы мехaнизaциясы 

техникалыҕ ҕұралының рационaль нұсҕaсы тaңдaлды. механизация 

ҕұралдарының рациональды вариантын таңдалған. Еңбекті ҕорғау және 

ӛміртіршілік ҕауіпсіздігі сұраҕтарында тиеу-түсіру жұмыстарында 

пайдаланатын строптар мен арҕандардың ҕауіпсіз пайдалану шартының 

беріктік коэффициенті аныҕталған. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

В дипломной работе рассмотрены классификация тяжеловесных грузов, 

технология погрузочно-разгрузочных работ, перевозки и харанения, а также 

средства механизации используемые при погрузочно-разгрузочных работах и 

подвижные составы применяемые при перевозке. Технические показатели 

погрузочно-разгрузочных работ рассчитаны в вычислительной программе 

MathCAD, по результатам высчислений выбран рациональный вариант 

технических средств механизаций погрузочно-разгрузочных работ. В вопросах 

безопасность жизнедеятельности и охраны труда определена коэффиицент 

прочности условии безопасного пользования стропов и тросов используемых 

при погрузочно-разгрузочных работах. 

 

 

ABSTRACT 

 

In the thesis work considered the classification of heavy goods, the technology 

of loading and unloading, transportation and storage, as well as the means of 

mechanization used during loading and unloading works and rolling stock used 

during transportation. The technical indicators of loading and unloading operations 

were calculated in the computing program MathCAD. According to the results of the 

calculations, a rational version of the technical means of mechanization of loading 

and unloading operations was chosen. In matters of life safety and labor protection, 

the strength factor was determined in terms of the safe use of the slings and cables 

used in loading and unloading operations. 
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КІРІСПЕ 

 

Нарыҕтыҕ экономиканы дамытудың  ҕарҕыны ел экономикасының 

алдына жаңа міндеттерді  ҕоюда. Халыҕҕа жыл сайынғы Жолдауында 

Ҕазаҕстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев шикізат емес 

салаларда  экономиканың ұзаҕ мерзімді мамандануын айҕындайтын жеті 

шешуші кластерді атап ӛтті [1]. Солардың арасында  болашаҕта экономика мен 

халыҕтың жүк тасымалына деген ҕажеттілігін барабар ҕанағаттандыруы және 

әлемдік нарыҕтарда жемісті бәсекелесе алуы тиіс кӛлік логистикасы да аталған. 

Кӛлік ел экономикасын дамыту негізі және халыҕ шаруашылығының 

барлыҕ салалары мен сфераларындағы тығыз байланыс арҕылы сипатталатын 

күрделі әлеуметтік-экономикалыҕ және техникалыҕ жүйе болып табылады [2]. 

Ҕазіргі кезде  жүк тасымалдау  тауар тасымалдау үшін ҕажет болып 

табылады,  автомобильмен тасымалдау сияҕты кӛліктік  ҕызметтер ерекше 

сұранысҕа ие болуда. Бұл  ӛз жүгін  республиканың ҕай ҕаласына болсын, 

ТМД, Еуропа  елдеріне және т.б. жедел және сапалы тасымалдаудың  барынша 

тартымды түрлерінің бірі болып табылады.  

ТМД мен ЕО арасында жүк тасымалдаудың жетпіс пайызы автомобиль 

кӛлігінің кӛмегімен жүзеге асырылады. Ӛйткені автомобильмен тасымалдау 

кезінде  оны тасымалдаудың барлыҕ ерекшеліктері ескеріле отырып ҕандай да 

болсын кӛлемдегі жүк  тасу мүмкіндігі бар, соның ішінде температуралыҕ 

режим саҕталады, сонымен бірге стандартты емес және ҕауіпті жүктерді 

тасымалдауға  тек автомобиль ғана ҕолайлы. 

Автомобильмен тасымалдаудың бірҕатар артыҕшылыҕтары бар, бұл [3]:  

- тапсырыс беруші жүкті әрҕашанда тікелей  жүкті жӛнелтушіден оны 

алушыға дейін  ҕайта тиеп-түсірусіз жеткізе алады; 

- жүктің саҕталу деңгейі жоғары, оған алаңдамауға болады; 

- кӛлемі аз жүктерді де тасымалдауға болады; 

- жүк теміржолға да, ӛзен және теңіз порттарына да тәуелсіз тасымалдана 

береді. 

Автомобиль тасымалын маҕсатты ҕолданудың негізгі салалары – жүкті 

магистральді кӛлік түрлеріне тасымалдау және жеткізу,  ӛнеркәсіп және 

ауылшаруашылыҕ жүктерін  ҕысҕа ҕашыҕтыҕҕа тасымалдау,  ҕала ішіндегі 

тасымалдар,  жүктерді сату мен ҕұрылыс салу үшін жеткізу. 

Алысҕа тасымалдау үшін автомобиль  тасымалы  тез бұзылатын,  ерекше, 

бағалы,  тез жеткізілуі ҕажет, басҕа жүк таситын кӛлік түрлерімен  

тасымалдауға ҕолайсыз  жүктерді тасымалдауға ҕолданылады. Автомобиль 

тасымалының  ҕұндылығы -  ыңғайлылығы  мен икемділігі, кемшілігі – 

барынша жоғары тасымалдау ҕұны. 

Автотасымалдау жүктерді жеткізудің барынша кең тараған түрі болып 

табылады. Басҕа да жүк тасымалдау түрлері сияҕты  жүк тасымалының бұл 

түрінің  ӛз «плюстары» мен «минустары» бар. 

Сондай-аҕ жүктерді тасымалдау  ырғаҕтылығы болып табылады (яғни, 

жүкті кӛптеп жинаҕтау ҕажет  болмайды),  жүкті барынша саҕтауды ҕажет ету,  
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жүктерді  оның жіберушіден алушыға дейін  ҕайта тиеп-түсірмей  жеткізу 

мүмкіндігі, жүкті  жіберушілер алушылардың орналасҕан жерінің  теңіз және 

ӛзен  айлаҕтарынан, сондай-аҕ ірі ҕалалардан, теміржолдардан   тәуелсіздігі. 

Бұл  ҕысҕа ҕашыҕтыҕҕа жүк тасымалдаудың ең тиімді түрі. 

Кемшіліктерінің арасында барынша кӛп жүк партияларын тасыған кезде 

алыс ҕашыҕтыҕҕа тасымалдауға шек ҕойылуын,  жол бойы желілеріне 

тәуелділікті, кӛлемі шағын жүктерді тасымалдаудың шектелуін  бӛліп 

кӛрсетуге болады. Алыс ҕашыҕтыҕҕа жүк тасымалдаған кезде кӛліктің  бұл 

түрі  аса ҕымбат болып табылады. Сонымен бірге  ҕысҕы кезеңде  тасымалдау 

географиясы  азаяды. 

Кӛлік кешенін дамытҕан кезде экономиканың  жағдайы мен мүмкіндігін, 

сондай-аҕ кӛлік-логистикалыҕ жүйесін дамытудың озат әлемдік тәжірибесін 

ескеру ҕажет. Экономиканың серпінді дамуы тауарды жылжыту кӛлемінің 

барынша ӛсуіне, тиісінше  ішкі сияҕты халыҕаралыҕ, соның ішінде транзиттік 

жүктің ӛсуіне алып  келетінін әлемдік тәжірибе  кӛрсетіп отыр. Біраҕ кӛлік 

және логистика инфраҕұрылымының жеткіліксіз дамымауы жағдайларында  

елдің кӛлік кешенінің  ӛнімділігі мен тиімділігі тӛмендеуде. 

Дипломдыҕ жұмыста ауырсалмаҕты жүктерді тасымалдауда тиеу-түсіру 

жұмыстарының механизациясы деңгейін арттыру сұраҕтары ҕарастырылған. 
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1 Зерттеу бӛлімі 

  

1.1  Ауыр салмаҕты жүктердің классификациясы 

 

Машиналар, жабдыҕтар, ҕосалҕы бӛлшектер, металдар, металл және 

темірбетон бұйымдары секілді бір орынның массасы 0,5 тоннадан асатын 

ҕаптамасыз дара жүктер ауыр салмаҕты жүктерге жатады. Ұзындығы 1680 мм-

ден асатын ауыр салмаҕты жүктерді (АСЖ) ұзын ӛлшемді жүктерге жатҕызады. 

Бұларға рельстер, металл прокаты, темірбетон балкалары, колонналар және 

т.с.с. жатады [4,7]. 

Ауыр салмаҕты жүк деп – бӛлінбейтін ҕомаҕты салмаҕҕа ие жүкті 

атайды. Мұндай жүктердің ҕатарына зауыттардан дайын жиналған күйінде 

тасымалданатын трансформаторларды, дӛңгелектерді, турбина ҕалағын, атом 

реакторларын, пеш блоктарын, кеме корпустарын, ҕазан станоктарын 

жатҕызуға болады. Мұндай жүктердің биіктігі 6-7 м, ұзындығы 40-50 м және 

ені 5-7 м болады. 

Тасымалдау жағдайын аныҕтау үшін ең алдымен жүк түрінің ауыр жүк 

ҕатарына жататындығын және ҕандай кӛлік ҕұралымен тасымалданатындығын 

аныҕтау ҕажет. 

Әр кӛлік түрінде ірі кӛлемді және ауыр салмаҕты жүк деген түсінік бар. 

Кӛлік ҕұралының белгілі бір түрінде бірегей ірі кӛлемді және ауыр салмаҕты 

жүк түсінігі бірдей емес. Бұл кӛліктің тасымалдау мүмкіндігі, жүктің кӛлемі 

мен салмағына байланысты.  

Жүк тиелген не жүк тиелмеген кӛлік ҕұралының биіктігі 4,0 м, ені 2,5 м, 

ұзындығы 20 м асатын болса, ол ірі кӛлемді кӛлік болып саналады [3,10]. 

Ірі кӛлемді ауыр салмаҕты жүктің пішіні де әр түрлі болып келеді. 

Оларды шартты түрде призматикалыҕ, шар, эллипс пішіндес, аралас, конус 

пішіндес, цилиндр және т.б. пішіндес болып келеді. Жүктің тағы бір ерекшелігі 

ретінде ауырлыҕ орталығын атап ӛтуге болады. Ауыр салмаҕты ірі кӛлемді 

жүкті тасымалдауды ұйымдастырудың ҕиындығы әр параметрдің үлкен сандыҕ 

кӛрсеткішінен ғана ҕұралмайды, сондай-аҕ әр параметрдің ӛзара үйлеспеушілігі 

кӛлікті рационалды таңдауға әсер етеді. 

Ауыр салмаҕты жүктің номенклатурасы кӛптүрлі. Жекелеген жүк 

атауларын наҕты ӛндіріске ҕатысты спецификалыҕ деп ҕарастыруға болады. 

Мысалы, энергетика саласына ҕатысты пештер, трансформаторлар, турбо және 

су генераторлары, бу генераторлары, бу генераторлары және т.б. мұнай, газ, 

химиялыҕ және микробиологиялыҕ ӛндіріске ҕатысты – абсорберлер, 

реакторлар, сепараторлар, конверторлар, гидролизаторлар, тұндырғыштар және 

т.б. 1.1- - суретте ауырсалмаҕты жүк кӛрсетілген. 

Ауыр салмаҕты және ірі габаритті жүктерді тасымалдайтын автокӛлік 

ҕұралдары (АКҔ) екі категорияға бӛлінеді. Бірінші категорияға, егер жүктеме 

шамасы ӛстердің біріне келетін немесе толыҕ массасы 1.1-1.3- кестелерде 

келтірілген шамалардан және оның жол ережесінде кӛрсетілген ұзындығы мен 
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ені габарит ӛлшемдерінің максимал шамасы артыҕ болатын кез келген АКҔ 

жатады [3].  

 

 

  
1.1 - сурет - Ауыр салмаҕты жүк 

 

Ауыр салмаҕты және бӛлiнбейтiн іpi кӛлемдi тасымалданатын кӛлік 

категориялары. 

I категорияға ӛське түсетін салмаҕҕа байланысты ӛз ішінен 2-ге бӛлінеді: 

 А тобына – I және III категориялы жолдарда тасымалдауға арналған ӛсь 

6-10 т артыҕ кӛтеретін және IV категориялы жолда жүретін 10 т артыҕ 

салмаҕты кӛтеруге арналған ӛсьты кӛліктер жатады. 

  Б тобына – барлыҕ жолдарда жүретін ӛсьтың 6 т дейінгі жүктеулі кӛлік 

жатады. 

Кӛлік ҕұралдарының негізгі жүк кӛтерімділігі тӛмендегі 1.1- кестеде 

кӛрсетілген. 

 
1.1 Кесте - Екі осьты АКҔ және екі осьті арбаның әр осьіне түсетін массаның 

мүмкіндік шамасы 

 

Белағаш арасы, м А тобы АКҔ Б тобы АКҔ 

2,00-асатын 10,0 6,0 

1,65-2,00 9,0 5,7 

1,35-1,65 8,0 5,5 

1,00-1,35 7,0 5,0 

1,00-ге дейін 6,0 4,5 
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1.2 Кесте - Үш осьті арбаның әр оське түсетін жүктемелерi массасы, т. 

 

Екі шеткі белағаш араҕашыҕтығы, 

м 

А тобы АКҔ Б тобы АКҔ 

5,00-асатын 10,0 6,0 

3,20-5,00 8,0 5,5 

2,60-3,20 7,5 5,0 

2,00-2,60 6,5 4,5 

2,00-ге дейін 5,5 4,0 

 
1.3 Кесте - Автокӛліктердің рұҕсат етілген салмаҕ кӛрсеткіші 

 

КҔ түрлері Толыҕ салмағы Атобындағы КҔ екі 

шеткі ось аралығы м 

кем емес 
А тобы Б тобы 

Тіркемесіз автокӛлік, автобус, троллейбустар 

Екі осьті 18 12 30 

Үш осьті 25 16,5 4,5 

Тӛрт осьті 30 22 7,5 

Жартылай тіркемелі тягач 

Үш осьті 28 18 8,0 

Тӛрт осьті 36 23 11,2 

Бес осьті 

және одан кӛп осьті 

38 28,5 12,2 

Тіркемелі автопоездар 

Үш осьті 28 18 10,0 

Тӛрт осьті 36 24 11,2 

Бес осьті 

және одан кӛп осьті 

38 28,5 12,2 

 

  Кӛпір арҕыды жүретін КҔ салмағы 1.3 кестедегі кӛрсеткіштерден аспауы 

ҕажет. Тягачтар үшін бұд кӛрсеткіш 30 т аспауы керек.  

  КҔ кӛлемі ені бойынша 2,5 м аспауы ҕажет, ал тоңазытҕыштар мен 

изотермиялыҕ ҕорабы 2,6 м аспауы ҕажет. Рұҕсат етілген кӛлемнен 

тӛмендегілер шығып тұруы мүмкін. 

- дӛңгелекке киілген сырғанатпайтын ҕұрал; 

- кӛліктің артҕы жағын кӛруге арналған айналар, тентті бекіту ҕұралы; 

Дӛңгелектер, кӛліктің жұмсаҕ бӛліктері кӛлем кӛрсеткішінен 0,05 м 

аспауы ҕажет. КҔ биіктігі 4,0 м аспауы ҕажет.  

Аса ірі жүк тасымалдаушы кӛлік ҕұралы екі және одан да кӛп тіркемеліі 

(жартылай тіркемелі) бар кӛлік жатады. ІІ категориялы автокӛліктердің 

кӛпірден ӛту үшін салмаҕ кӛрсеткіші тӛмендегі кестеде кӛрсетілген. 

Жүк кӛліктері мен жүктердің кӛрсе ілген салмаҕ массасынан аспауын жол 

департаменті ҕызметкерлері баҕылайды.  

ІАЖ кӛлемі бойынша классификациясы. 
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Ауыр салмаҕты жүк әдетте ірі кӛлемді болып келеді, алайда ірі кӛлемді 

жүк әрҕашан ауыр салмаҕты болмайды. Сондыҕтан салмаҕтан тыс кӛлеміне 

ҕарай жеке топтастыру ҕажет. 

  Биіктігі 4,5 м асатын жүк электр сымдар кӛп жерден ӛтетін болса,  

электрмен ҕамтамаыз ету бекеті бастығының рұҕсаты ҕажет. Белгілі бір 

уаҕытҕа алынған рұҕсат I категориялы ірі кӛлемді және ауыр салмаҕты жүкті 

белгіленген бағытпен бірнеше рет тасымалдауға рұҕсат береді. 

  Ірі кӛлемді жүктің еніне ҕарай топтасуы 1.4-кестеде келтірілген [13]. 

 
  1.4 Кесте - Жобадағы ҕисыҕты түземей жүк тасымалдануы мүмкін жол категориясы 

 

Жүк Автокӛлік жолы категориясы 

Топ Ені, м 

1 2,5...4,5 І...V 

2 4,5...6,0 І...ІV 

3 6,0...7,0 І...ІІІ 

4 7,0...7,5 І...ІІ 

5 7,5 астсм Жобадағы ҕисыҕтарды жӛндеу ҕажет 

 

 Тасымалданатын жүктің категориясына байланысты кӛлік иесі мен оны 

ҕолданушылар бір реттік не белгілі бір уаҕыт мерзіміне берілетін рұҕсат 

алуларына болады. Бір реттік рұҕсат белгіленген жолмен және белгіленген 

уаҕыт ішінде тасымалдау мүмкіндігін береді. Белгілі бір уаҕытҕа берілетін 

рұҕсат бірінші категориялы жүкті 1 және 3 ай ішінде шектеусіз не 3 айдан 

аспайтын уаҕыт ішінде белгілі бір мӛлшерде тасымалдауға рұҕсат береді. 

Рұҕсат алынғаннан кейін тасымалды ҔІІД, ІІД инспекциясымен келіседі. Жол 

жүру ҕауіпсіздігін ҕамтамасыз ету маҕсатында келісім кезінде жүк 

тасымалдаудын арнайы талап шарттары ҕойылады да арнайы рұҕсат ҕағазы 

беріледі. Келісім 5 күн ішінде жасалады.  

Жүк тасымалының маршруты темір жол ӛткелдерінен, темір жол балансындағы 

автокӛлік жолдарымен ӛтетін болса, тӛменде келтірілгендерге ҕатысты темір 

жол бекеті бастығының рұҕсатын алу ҕажет. 

          - Егер кӛліктің ені жүкпен не жүксіз есептегенде 5м не одан асатын болса 

және жерден биіктігі 4,5 м асатын болса;  

           - 1 тіркемелі кӛлік ұзындығы 20 м асатын болса немесе автопойыздікі 2 

не одан да кӛп болатын болса; 

- КҔ IIкатегорияға жататын болса;  

- КҔ жылдамдығы 8 км/сағ аспайтын болса. 

Ірі кӛлемді жүктің биіктігі бойынша классификациясы 1.5-кестеде 

келтірілген. 

ІІ категориялы ірі кӛлемді және ауыр салмаҕты жүкті елді мекенмен кӛлік   

аз жүретін уаҕытта, ал елді мекен сыртында күндізгі уаҕыттарда тасымалдауға 

болады. Елді мекен ішімен ірі кӛлемді және ауыр салмаҕты жүкті түнде және 

күндіз тек ҕасында алып барушысы болған жағдайда ғана тасымалдауға рұҕсат 
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етіледі. Жүкті тасымалдауға рұҕсат алынғаннан кейін мемлекеттік 

автоинспекция ҕасында алып барушының ҕажеттігін және түрін аныҕтайды.   

 
 1.5 Кесте - Электр сымын ӛшірмей және оны үзбестен ӛтуге болатын кернеу 

кӛрсеткіші 

 

Жүк Электр сымының кернеуі 

   топ Биіктік, м 

1 

1 

 

        2,3...2,8 

300 Вольтҕа дейінгі кӛпір және теміржол, контактті-

кабель жүйесін жӛндемеу 

2  

2,8...3,5 

1 кВ және жоғары. Телефон, телеграф желілерінің 

демонтажысыз 

3 3,5...4,5 110 кВ 

4 4,5...5,5 220 кВ 

5 5,5...6,5 500 кВ 

6 7,5 астам барлыҕ әуе жүйесінің демонтажы 

 

Ҕасында алып бару келесідей жолдармен іске асырылады: 

- автокӛлікпен не тягачпен;  

- МАИ автокӛлігімен. 

Тӛмендегідей жағдайларда автокӛлікпен ҕасында алвп жүру міндетті болады: 

- жүкпен ҕосҕанда кӛліктің ені 3,5 м асҕанда; 

- автопойыздың ұзындығы 24 м асҕанда; 

          - рұҕсатта «ҕозғалыстың ерекше шарттары» деген бӛлімінде жасанды жол 

ӛткелдерінен жалғыз ӛтуге болатындығы не жол жүру бағытын ӛзгерту 

жағдайы туындағанда. 

          Ҕасында алып жүруші автокӛлік (жол жағдайы мен тасымалденып 

отырған жүкке байланысты) тягачтар мен жүк тасымалдаушы не жүкті 

жӛнелтуші тарапынан ҕамтамасыз етіледі.  

МАИ патруль автокӛлігі келесідей жағдайларда ҕасында алып барушы ретінде 

алынады [13]: 

- автокӛлік ені 4,0 м асҕанда; 

- автопойыз ұзындығы 30,0 м асҕанда; 

- автокӛлік ҕозғалыс барысында ҕарсы бағытҕа шығатын болса; 

          - жүкті тасымалдаудың ҕауіпсіздігі маҕсатында жол жүру барысын 

оперативті түрде ауыстыру ҕажет болған жағдайда; 

- жүк ІІ категорияға жататын болса. 

Басҕа жағдайларда ҕасында алып барудың ҕажеттілігін мемлекеттік 

автоинспекция жол жағдайына, кӛлік жиілігіне және кӛлік ағынының ҕұрамына 

ҕарап аныҕтайды.  

          МАИ автокӛлігімен ҕасында алып бару келісім шарт негізінде жасалады 

(1.2-- сурет). 
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1.2 - сурет - МАИ автокӛлігімен ҕасында алып бару 

 

 1.2 Ауыр салмаҕты жүктерді тасымалдау және оның тәртiбi 

 

 Жүк –  кӛлікпен тасымалданатын заттардың (тауарлардың, еңбек 

ҕұралдарының, т.б.) жалпылама атауы. Тасымалға Жүк ӛткізуші және Жүк 

ҕұжатында жӛнелтуші ретінде кӛрсетілген ұйымды, тұлғаны Жүк жӛнелтуші, 

ал Жүк жӛнелтушінің кӛрсетуімен Жүк берілуге тиіс ұйымды, тұлғаны Жүк 

алушы деп атайды. 

Ірі кӛлемді жүк - аса ауыр жүктер тасмалдайтын, автопоезбен 

тасымалданатын ауырлығы 25-тен 600-1000 т-ға дейінгі арнайы бір дана жүк. 

Бӛлiнбейтiн іpi кӛлемдi және ауыр салмаҕты жүктерді жалпы халыҕтыҕ 

ҕолданыстағы жолдармен тасымалдау ҔР заңында белгіленген нұсҕаулыҕҕа 

байланысты жүзеге асады [10]. 

Ҕазаҕстан Республикасы аймағында ауыр салмаҕты жүктерді 

тасымалдауды ұйымдастыру туралы нормативтік-ҕұҕтыҕ ҕұжаттар және 

ережелер Ҕосымша А келтірілген. 
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2 Технологиялыҕ бӛлім 

 

2.1 Ауыр салмаҕты жүктерді тиеп-түсіру жұмыстарының 

технологиясы мен механизациясы 

 

Ауыр салмаҕты жүктердің негізгі бӛлігін ӛнеркәсіп орындарының кірме 

жолдарында, ҕұрылыс ұйымдарының жабдыҕтау базаларында және темір жол 

стансаларының жүк аулаларында тиеп-түсіреді. 

Ауыр салмаҕты жүктерді тасымалдайтын жылжымалы ҕұрамдар – 

теміржолдағы ашыҕ жылжымалы ҕұрамдар (платформалар, ашыҕ жартылай 

вагондар) мен автомобильдер (тіркемелер, жартылай тіркемелер). Мәселен, 

темірбетон конструкцияларды ашыҕ жылжымалы ҕұраммен тасымалдап, 

кӛлденең жататын екі ағаш тӛсемнің үстіне орналастырады. Панельдер мен 

плиталарды ұзындығы бойынша 2-3 ҕатар, ені бойынша – 1 м және одан да кӛп 

ҕатар етіп тиейді. Ұзындығы 5,9-6,4 м болатын панельдер мен плиталарды 

автомобиль тіркемелеріне  бүйір есіктерін ашыҕ ҕалдырып тиейді [9].  

Ауыр салмаҕты және ұзын ӛлшемді жүктерді мынадай ҕоймаларда 

саҕтайды:  ашыҕ алаңдар;  жабыҕ ҕоймалар (атмосфералыҕ жауын-шашын 

залал келтіретін жүктер).   

Ауыр салмаҕты және ұзын ӛлшемді жүктерді саҕтау әдісі – ҕатарлап 

және сәкіде (негізінен сортты металл және ұзын ӛлшемді прокат)  саҕтау. 

Ауыр салмаҕты және ұзын ӛлшемді жүктермен жұмыс істейтін тиеу-

түсіру ҕұралдары жүк кӛтерімділігі 10 тс мен одан жоғары тӛрттағанды және 

кӛпірлі крандар, темір жол жүрісіндегі бұрмалы жебелі крандар және жүк 

кӛтерімділігі 10 тс Г тәрізді  жүк ұстағышы бар автотиегіштер  (4008, 4028), 

(2.1- сурет). 

 

 
 

2.1 - сурет - Тӛрттағанды кранмен жұмыс 

 

Тіркемелермен тасымалданатын АСЖ-ны жабыҕ  ҕоймаларға немесе 

ҕалҕаларға түсіру үшін ашалы электр тиеуіштер мен автотиегіштер 

ҕолданылады.  

АСЖ-ны ашыҕ платформаларға немесе алаңға түсіруде шығырсыз 

блоксыз кран бұрмасы бар автотиегіштер пайдаланылады. Жабыҕ ҕоймаларда 
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ұзын ӛлшемді прокатты тиеп-түсіру және саҕтау үшін арҕалы ҕалағыш  

крандар мен сәкі крандар ҕолданылады. Кӛптеген темірбетон бұйымдар 

айтарлыҕтай ұзын болғандыҕтан, оларды ұзындығы 30 м арнайы жартылай 

тіркемелермен, ферма тасығыш-трейлермен, панель тасығыштармен 

тасымалдайды. 

Ӛнеркәсіп орындарының кірме жолдарында теміржол, автомобиль және 

пневмодоңғалаҕ жүрісті бұрмалы крандар ҕолданылады. Мұндай крандар әр 

түрлі жүктерді тиеп-түсіруде, сондай-аҕ тиеп-түсіру алаңы әр түрлі пункттерде 

орналасатын жағдайларда тиімді болады. 

Металл прокатын және ұзындығы 6-11 м болатын басҕа да ұзын ӛлшемді 

ауыр жүктерді тасымалдау үшін ЗИЛ-ММЗ-130В сүйретпесінің жүк 

кӛтерімділігі 10,5 тс бір осьті металл тасығыш  жартылай тіркемесі ұсынылған. 

Жүк ауласында немесе пункттерде тӛрттағанды және бұрмалы 

крандармен ауыр салмаҕты және ұзын ӛлшемді жүктерді тиеп-түсіруде жүкті 

іліп алатын тетік ретінде әр түрлі сым арҕандар, автоматты және жартылай 

автоматты  ілгіш ҕұрылғылар, грейферлі –тістеуік ілгіштер, электр магниттер 

мен траверстер, рамалы – сым арҕылы ілгіштер ҕолданылуы тиіс. Мұндай 

тетіктер  тиеп-түсірілетін жүктердің салмағы мен пішініне сәйкес болуға тиіс. 

Машиналарда оларды кӛтеру үшін  рама немесе ілмекті ілгіштер кӛзделеді. 

АСЖ-ны бекіту және босату уаҕыты 2-3 мин, кейде 5-6 мин. АСЖ-мен жұмыс 

істейтін бригада бір кран машинисінен  және екі, тӛрт стропальщиктен  тұрады. 

Ауыр салмаҕты және ұзын ӛлшемді жүктерді түсіру кезінде олардың 

ҕұрылымдары майысып, заҕымданбауына айрыҕша кӛңіл бӛлу керек. Кӛтеретін 

жүк консолінің ұзындығын кеміту және ҕұрылымының иілуіне жол бермеу 

үшін оны кем дегенде екі нүктеден бекітеді. Сым арҕандардың жүктің үшкір 

жиектерімен жанасатын тұстарына ағаш кесектерін, кенеп немесе арнайы 

металл астар тӛсейді. 

Ауыр жүктерді кӛтеріп, жылжытуда олардың бір шетін стропальщиктің 

ҕолындағы кендір арҕанмен ұстап тұрады, бұл кезде ауыр жүктің бұрын 

ҕойылған жүкке соғылмауын және ӛзіне арналған орынға ҕойылуын ҕадағалау 

ҕажет. Ҕолданылатын сым арҕандар аҕаусыз болуы, оларда жүк кӛтерімділігі 

кӛрсетілген таҕтайшасы болуы тиіс. Сым арҕандарды, әдетте, жылына екі рет 

жүк кӛтерімділігін 2 есе арттыра отырып, сынаудан ӛткізеді. 

АСЖ-мен жұмыс істеуде ҕарапайым тетіктерді – болат және кендір арҕандарды 

жиі ҕолданады. Болат арҕандарды бір ұшында коуш, екінші ұшында – ілмек 

ӛрім түрінде жасайды (2.2- сурет). 

Профильді прокатты тиеп-түсіру үшін тікбұрышты электр магниттер 

пайдаланылады (2.3- сурет). Ұсаҕ сортталған болат пакетінің диаметрі  300-350 

мм, ұзындығы 9 м.  Жартылай ҕатаң арҕанды екі таңбалы аралыҕтардың  (№18) 

шаршы пакетінің ӛлшемі 810-850 мм, ұзындығы 12 м, ал тікбұрышты  пакеттің 

ҕимасы  – 850 x 940 мм. Ұзындығы 12 м  арҕалыҕтың  салмағы 10 т [9,13]. 

 



16 

 

 
 

а – тұзаҕ тәрізді; б – тӛрт тармаҕты; 1 – коуш; 2 – тұзаҕ арҕан; 3 – ілмектер 

 

2.2 - сурет - Бір ұшына коуш, екінші ұшына – ілмек бекітілген болат арҕандар 

 

Магнитті-грейферлі ілгіштер (2.3- сурет) траверсаға ілінген тікбұрышты 

екі электр магниттен және демегіш әрі тұйыҕтаушы арҕандармен басҕарылатын 

грейферлі ілгіштерден тұрады. Ток ажыратылғанда арҕандармен басҕарылатын  

грейферлі ілгіштер жүкті соғылудан саҕтандырады. 

 

 

 

1 – металбұйым; 2 – тікбұрышты магнит; 3 – траверса 

2.3 - сурет – Травесалы тікбұрышты электр магнит  

 

Үлкен диаметрлі ҕұбырларды электр магнитті ілгіштермен тиеп-түсіреді, 

олардың траверсасына бірнеше электр магнит ілінген және осы траверсаға 

топсалы тӛртбуынның кӛмегімен іліп әкететін табандар бекітілген. Мұндай 

табандарды рычагты механизмдер іске ҕосады. Рычагты механизм ӛзін-ӛзі 

тежеу принципімен жасалғандыҕтан, ток ажыратылған кезде жүкті табандар 

ұстап ҕалады. 

Шағын диаметрлі ҕұбырларды траверсаға бекітілген таспа арҕанмен іліп 

алады (2.4- сурет). 

Орташа және үлкен диаметрлі ҕұбырларды тиеу және ҕатарлап жинау 

үшін кӛп ілмекті ілгіштерді пайдалану ҕолайлы. Мұндай ілгіштер бойлыҕ 
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траверсалардан және оған ілінген ҕұбырларды бүйірінен іліп алатын ілмектері 

бар кӛлденең траверсалардан тұрады. Әрбір ҕұбырды екі ілмекпен іліп алады.  

Үлкен диаметрлі ауыр ҕұбырларды тиеп-түсіру үшін вертикальды 

бұрылатын табандары бар  ілгіштер ҕолданылады. Мұндай ілгіштер кранның 

кӛлденең тіреулері бар ілмегіне ілінетін траверсадан тұрады. Осы арҕылы ол 

кӛтеретін ҕұбырға тіреледі.Траверсалар бүйір жағында бағыттаушы 

жылжымалы тірекке бекітілген, табандары бар тік тіреулер осы табандарда 

бұрылып тұрады. 

 

1 – траверса, 2 – жүк кӛтергіш арҕан, 3 – тұзаҕ арҕаг, 4 – жүк 

 

2.4 - сурет - Арҕанды травесалар 

 

Тот баспайтын болат, алюминий секілді магнит емес материалдарды 

тиеп-түсіру үшін вакуумды ілгіш ҕұрылғыларды ҕолданады. Олардың 

кӛмегімен табаҕ болат металды бір-бірлеп  кӛтеріп алуға болады. Вакуумды 

жүк ілгіш ҕұрылғылар камераға вакуум түзу әдістеріне ҕарай насосты, 

насоссыз, эжекторлы ҕұрылғыларға бӛлінеді. Насосты вакуумды ілгіштер 

барынша кең таралған. 

Темірбетон бұйымдарды тиеп-түсіруде ілгіш тетіктер ретінде әмбебап 

арҕандарды, ұзын ӛлшемді бұйымдарға арналған кӛп тармаҕты арҕандары бар 

траверсаларды, тістеуік, табанды, вакуумды ілгіштерді және басҕа жүк ілетін 

тетіктерді пайдаланады (2.4- сурет). 

 

2.2 Ауыр салмаҕты жүктерді саҕтайтын ҕоймалар және оларды 

ӛңдеу технологиясы 

 

Ауыр салмаҕты жүктерді, әдетте ҕатты асфальт-бетон жамылғысы бар 

аласа, ашыҕ алаңдарда саҕтайды. Атмосфералыҕ жауын-шашынның әсерінен 

сапасы нашарлайтын жүктерді ҕалҕалардың астына, жабыҕ ҕоймаларда 

орналастырады. 

Ауыр салмаҕты жүктерді тасымалдау мен саҕтауға арналған арнайы 

алаңдарды контейнерлер алаңына ұҕсас етіп салады және контейнерлер мен 

ауыр салмаҕты жүктерді тиеп-түсіруде белгілі бір крандарды пайдалану үшін 
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оларды контейнер алаңдарының маңына орналастырады. Салмағы бір кранның 

жүк кӛтерімділігінен асатын ауыр салмаҕты жүктерді тиеп-түсіру үшін және 

олар жүйелі түрде келіп тұрмайтын жағдайда ҕосарланған крандарды 

пайдаланады, олар салмағы ӛздерінің жалпы жүк кӛтерімділігінен аспайтын 

жүктерді кӛтере алады. Мұндай кранды бір машинист басҕара алады. 

Ауыр салмаҕты жүктер алаңын жүктердің тегіне, келуі мен кетуіне, 

тасымалдану бағытына, ҕабылдап алушыларға ҕарай мамандандырады. Алаңға 

түсірілетін ауыр салмаҕты жүктер ҕалыңдығы 15-20 мм тӛсеніштердің үстіне 

орнатылуы тиіс, ал жүктердің арасында оларды ҕарап тексеру және тиеп-түсіру 

кезінде бекіту үшін ені кемінде 1 м ӛткелдер болуы ҕажет. 

Ҕұрама темірбетон бұйымдар мен детальдарды ағаш тӛсеніштер мен 

тӛсемдердің бетінде саҕтайды. Тӛсемдердің ҕалыңдығы монтаж ілмегінің 

немесе бұйымдардың шығыңҕы бӛліктерінің биіктігінен кем болмауы тиіс. 

Бірнеше ҕабат немесе ҕатар етіп жиналған детальдарды тасымалдауға 

тӛсемдерді ҕатаң вертикаль бағытта орналастыру керек (рұҕсат етілетін ауытҕу 

10 мм-ден аспауы тиіс). 

Ҕабырға панельдерін ағаш немесе металл кассеталарға вертикаль ҕалыпта 

орнатады. Темірбетон бұйымдар барлыҕ жағдайда (тасымалдау, саҕтау, түсіру) 

да ӛздерінің ҕұрылыста орналасатын ҕалпында саҕталуы тиіс.Темірбетон 

бұйымдар ҕоймалары ҕалың жамылғысы бар алаңдар болып табылады. Оларда 

атмосфералыҕ жауын-шашынды, еріген ҕар суы мен жер беті суын бұрып 

әкететін ҕашыртҕылар (дренаж) мен еңістер болады. Ҕоймаларды арҕалы, 

тӛрттаған, мұнара крандармен, тиегіштермен, жылжымалы бұрма крандармен 

жараҕтандырады.  

Ауыр салмақты жүктерді тиеу-түсіру технологиясы [4,12]. 

Ауыр салмаҕты және ұзын ӛлшемді жүктер жаппай келетін стансаларда 

металды, темірбетон бұйымдар мен арҕалыҕтарды іліп алатын тетіктері бар 

тӛрттаған крандармен ҕамтамасыз етілген мамандандырылған алаңдар болады. 

Ауыр салмаҕты және ұзын ӛлшемді жүктер тиелген автомобильдердің 

берілуі туралы хабарға сәйкес жүкті ҕабылдап-тапсырушы ҕызметкер жүктерді 

жинау үшін кран астындағы алаңнан орын таңдап, кешенді бригаданың 

жұмысшыларын жұмыстың орындалу тәртібімен таныстырады. 

Жүктерді ілетін тетіктердің (арҕандар, грейферлер, ілетін тістеуіктер, 

траверсалар, кӛтергіш электр магниттер және т.с.с), басҕа да кран 

жабдыҕтарының аҕаусыз саҕталуы үшін жауаптылыҕ кешенді бригадаға 

жүктеледі (2.5- сурет). 

Мұндай жүктерді жартылай тіркемелер мен тіркемелерден түсіру 

жұмыстарын, әдетте, ҕұрамында кемінде 3 адам (кран машинисі және екі 

стропальщик-жұмысшы) болатын бригада атҕарады. Кран машинисі жүктің 

тегіне ҕарай оны алатын жерге жүк ілгегін немесе траверсаны, жүк рамасын 

немесе тістеуік ілгекті жаҕындатады. Стропальщиктер жиылмалы саты немесе 

жартылай тіркеменің басҕыштары арҕылы жартылай тіркеменің екі жағынан 

жүк ҕатарына кӛтеріледі де, жүк ілгіштерді бағыттап, жүкті іледі. 

Стропальщиктің белгісі бойынша кран машинисіне стропольщик ҕауіпсіз 
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аймаҕҕа ӛткен соң жүктерді кӛтеруге рұҕсат етіледі. Кран машинисі жүктің 

орныҕты әрі дұрыс ілінгеніне кӛз жеткізген соң, операция алдында дыбыс 

белгісін беріп, одан соң жүкті кӛтеруі және ҕойманың белгіленген орнына 

немесе автомобильдің шанағына орналастыруы тиіс.  
 

 
 

2.5- сурет - Бригада мүшелерінің кранмен жұмысы 

 

Жүктің (ҕұбырдың және т.с.с.) «жазы» деп аталатын жоғарғы бӛлігін 

бірнеше бӛліп түсіруге болады. Бір рет түсіруде «жазыдан» іліп алуды 

жартылай ҕатаң арҕанның ҕұлағынан (ҕапсырмасынан) жүргізеді немесе оның 

астына екі бүйірінен шынжыр арҕан енгізіледі. Соңғы жағдайда сым байламды 

жүкті түсірген соң жерде арнайы ҕайшымен алып тастайды. Жүкті бірнеше 

бӛліп түсіруде сым байламды тікелей жартылай тіркемеде алып тастайды, біраҕ 

мұнда алдын ала саҕтандырғыш тіреулер ҕойылуы тиіс. Тіреулерді жартылай 

тіркеменің ернеуі мен жүк ҕатарының арасындағы саңылауға негізгі тіреулерге 

кемінде 0,75 м тереңдікте орнатып, ағаш сыналармен нығайтады. 

Саҕтандырғыш тіреулер биіктігі бойынша «бӛріктің» жоғарғы деңгейінен 0,3 м 

асып тұруға тиіс. Осыдан кейін стропальщиктер ҕажетті бірліктердің астына 

бір жағынан ҕосымша арҕанды жеткізіп, оның ұшын кранның ілмегіне кигізеді. 

Бұдан соң ҕауіпсіз аймаҕҕа ӛтеді де, кран машинисіне оны жүк тобының астына 

енгізу үшін 0,5 метрден аспайтын биіктікке кӛтеру жӛнінде белгі береді. Кран 

машинисі белгі бойынша жүкті түсіреді, стропальщиктер ҕосымша арҕандарды 

шығарып, негізгі арҕандарды кигізеді. 

Жүктің дұрыс бекітілуін тексерген стропальщиктер ҕауіпсіз аймаҕҕа ӛтіп, 

жүкті кӛтеруге бұйрыҕ береді. Жүк 0,2-0,3 м биіктікке кӛтерілген соң оның 

шашылып ҕалмауы үшін арҕандардың біркелкі керілуі мен байламдардың 

сенімділігі тексеріледі. Арҕандар біркелкі керілмей, байламдар күдік туғызатын 

жағдайда жүк тӛмен түсірілуі тиіс. 
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Стропольщиктердің тікелей баҕылауымен жүк жолында кездесетін 

заттардан кемінде 0,5 м биіктікте жылжытылады. Алаңда жүк тобы пакетке 

байланып, жаҕындайтын ҕұрылыстың габаритін саҕтау арҕылы арнайы 

дайындалған тӛсеніштерге ҕойылады. Пакеттелмеген жүктер ҕатарластырылып 

жиналатын жағдайда ҕатардағы жүк кӛлденең тӛсемдермен бӛлініп тұруы тиіс. 

Кӛтерілген жүкті ҕоймаға немесе автомобильдің шанағына ҕоюда бағдарлау 

үшін стропальщик ұзындығы кемінде 3 м баҕанды пайдалануға тиіс.  

Автомобильдің шанағында жүкті оның жүргізушісінің және жүкті 

ҕабылдап-тапсырушының нұсҕауы бойынша бекітеді. 

 

2.3  Ауыр салмаҕты жүктерді тиеу және түсіру пункттеріне 

ҕойылатын талаптар 

 

Ауыр салмаҕты жүктерді тиеу түсіру пунктеріне ҕойылатын талаптар 

Ҕосымша Б келтірілген [3,4,13]. 
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3 Ӛміртіршілік ҕауіпсіздігі  және еңбекті ҕорғау  

 

3.1 ҔР eңбeк жәнe ӛміртіршілік ҕауіпсіздігі туралы заңдар 

 

Дипломдыҕ жұмыстың бұл бӛлімі Ҕазаҕстан Рeспубликасының кeлeсі 

заңнамалары мeн нoрмативтік ҕұжаттарына сүйeнe отырып жазылған: 

- Ҕазаҕстан Рeспубликaсының № 252-ІІІ «Eңбeк кодeксі» 15.05.2007 жыл; 

- Ҕазаҕстан Рeспубликaсының «Ӛрт ҕауіпсіздігі туралы» 22.11.1996 жыл; 

- Ҕазаҕстан Рeспубликaсының Тeхникалыҕ рeттeу туралы заңы, 2012жыл 

ӛзгeртулeрмeн. 

 

3.2 Технологиялыҕ процестерде пайда болатын ҕауіпті 

факторлардың сипаттамасы 

 

Жүк операцияларын орындау кезіндегі еңбек ҕауіпсіздігін ҕамтамасыз 

етуге жұмысты ӛндірушілер, ҕабылдап-ӛткізушілер, жүкшілердің бригадирлері, 

кран машинистері, тегіштердің жүргізушілері тікелей жауапты [15]. 

Ҕабылдап-ӛткізуші жүкшілер бригадасының және механизаторлардың 

тиеу, түсіру және жүктерді сұрыптауды  атҕарғандағы жұмысын 

жұмысшылардың еңбегінің ҕауіпсіздігін нормалар мен ережелерге сәйкес 

ұйымдастырады.  Теміржол бойында жүргенде ҕабылдап-ӛткізуші жеке 

ҕауіпсіздікті ҕамтамасыз ету үшін келесі саҕтыҕ шараларын саҕтауы керек: 

- киімі ҕозғалысына кедергі келітрмейтіндей, киінуі керек, ал сырт 

киімінің түймелері салынуы керек. Бас киімі жаҕсы естуге кедергі 

келтірмейтіндей, ал аяҕ киімінің табаны жайпаҕ болуы тиіс; 

- станция аумағында және жұмыс орнына келу-кету  жолдарында 

станцияның ҕызметтік жүру маршрутының  бекітілген техникалыҕ- бұйрыҕ 

актісі бойынша жүруі тиіс; 

- жол бойында  жүргенде жолдың шетімен немесе жолдар аралығының 

ортасымен жүру керек, және ҕозғалыстағы поездардың, жылжыған 

ҕұрамдардың, ағытылған вагондардың, тиеу және жылжымалы ҕұрамдардың 

кӛлемінен шығып тұратындай заттардың бар-жоғын ҕадағалауы тиіс; 

- жүрген кезде шалынысып ҕалмас үшін жүру жолында кездескен 

ҕұралдар мен заттарға (шектік бағаналар, иілгіш тартпаның науаларына, суды 

бұратын тартпалар мен ҕұдыҕтарға, СЦБ және байланыс ҕұралдарына) назар 

аудару керек; 

- жылжымалы ҕұрамнан, ғимараттан жолға шыҕҕанда осы жол бойында 

ҕозғалып келе жатҕан жылжымалы ҕұрамның жоҕтығына кӛз жеткізу; 

Жүк кӛтеріш механизмдердің жұмысы кезінде ҕабылдап-ӛткізушіге 

кӛтерілген жүк астында тұруға және кран арҕылы жүктің орнын ауыстыру 

зонасында жүруге тиым салынады. 

Автокӛліктерде тиеу-түсіру жұмысы кезіндегі ҕозғалысында ҕабылдап-

ӛткізуші барлыҕ жұмысшыларды жұмысты атҕару тәртібі туралы ескертуге 
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міндетті, ӛткелді кӛпірлер мен басҕа да ҕұралдардың алынғанына, вагонға 

тиелген жүктердің бекітілгеніне кӛз жеткізуі керек. 

Тиеу-түсіру жұмысы кезінде актокӛліктерді  ҕолмен ҕозғалту тек тӛтенше 

жағдайларда ғана, жолдың горизонталды учаскелерінде, тиелген бір немесе бос 

екі вагонға ғана, адамдары бар, разрядты  мен ҕауіпті жүктері бар вагондардан 

басҕа, және міндетті түрде  бекітілген, автокӛліктің ұзындығынан аспайтын 

ҕашыҕтыҕта, ҕабылдап-ӛткізушінің немесе тиеу-түсурі жұмысының 

механизацияландырылған бригадасының ҕадағалауымен ғана жүзеге 

асырылады. 

 

3.3 Строптар мен арҕандардың есептік кӛрсеткіштері 

 

Тиеу-түсіру операциялары – кӛліктің кез-келген түрімен жүк 

тасымалдаудың ҕұрамдас бӛлігі.  Жүк ӛңдеудің механикаландырылған 

ҕұралдарының ҕауіпсіз жұмысы кӛп жағдайда  жүктің салмағы мен машинлар 

мен механизмдердің салмағына сәйкестігіне байланысты болмаҕ. Тиеу-түсіру 

жұмыстары кезіндегі апаттардың болу себебі- осы сәйкестіктердің 

саҕталмауынан строптардың үзілуі.  

Ҕосымша В строп арҕандарының ҕауіпсіз пайдаланудың шарты беріктік 

коэффициентімен аныҕталған. Строп арҕанының ҕауіпсіз пайдаланудың шарты 

беріктік коэффициенті есептеу формулары және есептеу нәтижелері осы 

ҕосымшада келтірілген. 
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4 Экономикалыҕ бӛлім 

 Экономикалыҕ бӛлімде ауыр салмаҕты жүкті сұрыптау алаңдарына келуі 

бойынша механикалыҕ ҕайта ӛңдеудің  екі нұсҕасынан ең жаҕсы техникалыҕ 

кӛрсеткішері бар экономикалыҕ  нұсҕауын таңдау [4]. 

  1–ші нұсҕа – жебелі кран КЖДЭ – 4 – 25М 

 2–ші нұсҕа – тӛрт тағанды кран ККУ – 10 

 Жебелі кран КЖДЭ – 4 – 25м келесі техникалыҕ сипаттамалары: 

  ілмектегі жүк кӛтерімділік, кН 

  ең кіші ұшу кезінде...................................................................250 

  ең үлкен ұшу кезінде..................................................................50 

                    жебенің ұшуы 

  ең  үлкен......................................................................................14,0 

  ең кіші...........................................................................................6,0 

  жүк кӛтеру жылдамжығы,м/мин...............................................11,6 

  кранның орын ауыстыруының жылдамдығы...........................115 

  кранның бұрылу бӛлігінің айналу жиілігі,бұр/мин..................1,5 

  грейфердің сыйымдылығы,м
3
.....................................................1,5 

  ҕондырылған ҕуаттың ҕосындысы 

  электроҕозғалтҕыштардың,кВт...................................................85 

  кӛтерме бағасы, мың.тг...........................................................10,450 

 Тӛрт тағанды кран ККУ – 10 келесідей техникалыҕ сипаттамалары: 

  ҕармауыштың жүк кӛтерімділігі, кН.......................................100 

  ӛс аралығы, м..............................................................................20;32 

  консульдің шығуы, м............................................................8 және 9 

  жүк кӛтеру жылдамдығы,м/с..................................................0,233 

  жүк арбашасының орын ауыстыру жылдамдығы, м/с.......... 0,67 

  кран орын ауыстыруының жылдамдығы, м/с...........................0,5 

  ҕондырылған ҕуаттың ҕосындысы, кВт.............................. 44,5;59 

  кӛтерме  бағасы, мың.тг.......................................................4*10
6
 

Бастапҕы мәліметтер: 

Gгрпр := 1432300 - келу бойынша жылдыҕ жүк ағымының кӛлемі,кН 

Gгрот := 728800 - жӛнелту бойынша  жылдыҕ жүк ағымының кӛлемі,кН 

Gгрс := 1150000 - транзитті жүктерді сұрыптау бойынша жылдыҕ  

                            жүк ағымының кӛлемі,кН 

Кпп := 0,13 - келу бойынша тік нұсҕаудың коэффициенті 

Кпо :=  0,19 - жӛнелту бойынша тік нұсҕаудың коэффициенті 

Тиеу түсіру жұмыстарының механизациясының негізгі техникалыҕ – 

экономикалыҕ кӛрсеткіштері: 

- Епр    келтірілген шығындары; 

- Ток   инвестицияның сатып алынуының мерзімі; 

- С     жүк бірлігінің механизацияланған ҕайта ӛңдеуінің ӛзіндік ҕұны; 

- Нвыр тиеу түсіру жұмыстарында еңбектің ӛнімділігі (ӛңдеу нормасы); 

- tгр      жүк операцияларында вагондардың тұруы.   
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Епр1 < Епр2, К1 < К2 және S1 < S2 болғанда,келтірілген аз деген 

шығындардың рационалды нұсҕасы таңдалады немесе К1 > К2, S1 > S2 болғанда, 

Ток инвестицияның сатып алынуының мерзімі таңдалады. 

 

4.1 Жаңа жүк  пунктінің ҕұрылысына және  механизациясына 

кететін ҕұрылғылардың бір уаҕыттағы шығындарын есептеу 

 

Механизация ҕұрылғыларының инвестицияларын есептеу: 

Ктрм := 1,15  -  ТТМ жӛндеуге және кӛліктендіруге кететін шығындарды 

                            ескеретін коэффициент 

Соп1 := 10450000  -  жебелі кранның кӛтерме ҕұны,тг 

Соп2 := 4*10
6
   -   кӛпірлі кранның кӛтерме ҕұны,тг 

Кинд := 1       -   ТТМ кӛтерме ҕұнының индексациясын ескеретін  

                             коэффициент   

ТТМ ҕұны – Км,тг 

Км1 := Ктрм *Соп1*Кинд                        Км2 := Ктрм*Соп2*Кинд 

Км1 := 12,02*10
6
                                        Км2 := 46х10

5
 

Механизация ҕұрылғыларына инвестиция – Ксм, тг. 

Ксм1 := М1*Км1                                       Ксм2 :=М2*Км2 

Ксм1 = 12,02*10
6
                                       Ксм2 = 9,2*10

6 

 

Жаңа жүк пунктінің ҕұрылысының инвестициясын есептеу. 

Есептеуге арналған бастапҕы мәліметтер: 

Сскл := 7500 – ҕойманың  1м
2 
алаңының ҕұрылысының ҕұны,тг/м

2
 

nждп1 := 2      -  темір жол жолдарының саны 

nждп2 := 2  

Lждп1 := Lскл1 – бір темір жол жолының ұзындығы,м 

Lждп2 := Lскл2  

Lдпп := кірме жолдың ұзындығы,м 

Сждп := 102500 – 1м темір жол жолының ҕұрылысының жолы, тг/м 

nстрп1 := 2  -  бұрма ауыстырылымның саны,дана 

nстрп2 := 2 

Сстрп := 65000 – бір бұрма ауыстырылымның ҕұны,тг/дана 

nпп1 := 0 -  кранасты жолдардың саны,дана 

nпп1 := М2 

 

Сподп1 := 42500 -  1 м кранасты жолдың ҕұны, тг/м 

Сподп2 := 267500 

 

Lподп1 := Lскл1  -  бір  кранасты жолдың ұзындығы,м 

Lподп2 := Lскл2      

 

Lавт1 := Lскл1  -  авто кірмелердің және автомобильді жолдың   

                                ұзындығы,м 
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Lавт1 := Lскл2 

Lавтд := 50  -  ӛткізіп ҕадағалау пунктіне дейін жету үшін  және  

                         аударылым  үшін автомобильді жолдың ұзындығы, м 

Lрпр := 150  - жүк пунктінен автомобиль жолына дейін ҕосылу ара 

                        ҕашыҕтығы,м 

Вавтпр := 10  -  автокірме жолдардың ені, м 

Sавтпр :=42500 – автокірме мен 1м
2
 автомобильді жолдың ҕұны, тг/м

2 

np1  := М1  -  ТТМ орналастырып ҕоюының саны,дана. 

np2  := М2 

 

Lлэп1 : = Lскл1  -  электроберілістің  желісінің ұзындығы,м. 

Lлэп2  : = Lскл2 

Lртр := 100   -  трансформаторлы станса астынан жүк пунктіне дейінгі  

                          ара ҕашыҕтыҕтыҕ,м. 

Слэп := 21250 -  ЭБЖ 1м  жүргізуінің ҕұны, тг/м. 

Lогр := 150  -  ҕоршаудың ұзындығы,м. 

Вогр := 20  -  ҕоршаудың ені,м. 

Согр := 5000  -  1м ҕоршаудың ҕұны.тг/м. 

Снавпл := 16250  -  1м
2  

ашыҕ аҕтарма алаңның ҕұны,тг/м
2
. 

Киндцен := 1 – баға индексациясын ескеретін коэффициент 

Ст := 5,25  -  1кг отынның ҕұны,тг/кг. 

Nдв1 := 115  -  бір ТТМ барлыҕ электродвигательдерінің ҕуатының   

                          ҕосындылары, кВт. 

k2 := .075  -  уаҕытҕа байланысты ҕозғалтҕыштардың ҕолдану  

                      коэффициенті (k2=0,7...0,8). 

Gгрзах := 0.25  -  барлыҕ жүкҕармауыш ҕұрылғылар,кН. 

G1 := 250  -  ТТМ жүк кӛтерімділігі,кН. 

k31 :=  
1G

GгрзахGгр 
                

k31 = 0.263 – ҕозғалтҕыштардың ҕуаты бойынша ҕолдану  

                         коэффициенті. 

uт := 0.21  -  ҕуат бірлігіне келетін  отынның салыстырмалы сағаттыҕ 

                     шығыны, кг/кВт – сағ. 

Fпотр := 6  -  10 кН жанар майға келетін ҕойманың ауданы, м
2
/кН. 

 

Кскл – ҕойма ҕұрылысының инвестициясы,тг. 

Кскл := Сскл·Аскл*Киндцен                                 

Кскл = 12,415 х 10
7
 

Кждп – темір жол жолдарының ҕұрылысының инвестициясы,тг. 

Кждп1 := (Lждп + Lдпп) · Сждп ·Киндцен· 

Кждп1 = 31,845 х 10
6
           

Кждп2 := 40,545 х 10
6 

К стрп – жебелі ауыстырылымның инвестициялары,тг. 
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Кстрп1 := Ктрм·nстрп1·Сстрп·Киндцен 

К стрп1 = 14,95 х 10
5
            

Кстрп2 := Ктрм·nстрп2·Сстрп·Киндцен 

Кстрп2 := 14,95 х 10
5
 

Кподкр – кранасты жолдардың ҕұрылысының инвестициялар(немесе 

                 темірбетонды эстакадалар),тг. 

Кпп1 := nпп1·Сподп1·Lподп1·Киндцен 

Кпп1 = 0                               Кпп2 :=nпп2·Сподп2·Lподп2·Киндцен 

                                              Кпп2 = 13,14 х 10
7
 

Кавтп – автокірмелердің ҕұрылысының инвестициялары,тг. 

Кавт1 := (Lавт1+Lавтд+Lрпр)·Ватпр·Sавтпр·Киндцен 

Кавт1 = 15,13 х 10
7
 

Кавт2 :=(Lавт2+Lавтд+Lрпр)·Вавтпр·Sавтпр·Киндцен  

Кавт2 = 18,935 х 10
7
 

Клэп – ЭБЖ және жарыҕтандыру желісін жеткізу инвестициялары,тг. 

Клэп := nр1·(Lлэп1+Lртр)·Слэп·Киндцен 

К лэп1 = 5,54 х 10
6
                  Клэп2 := n2·(Lлп2+Lртр)·Слэп·Киндцен 

                                                  Клэп2 = 14,685 х 10
6
 

Когр – жүк пунктінің ҕоршауының инвестициялары,тг. 

Lогр1 :=Lскл1+Lогр                 Lогр2 :=Lскл2+Lогр 

Вогр1 :=Вскл1+Вавтпр+Вогр  Вогр2 :=Вскл2+Вавтпр+Вогр 

Когр1 :=2·(Lогр1+Вогр1)·Согр·Киндцен 

Когр1 = 36,13 х 10
5
           Когр2 :=2·(Lогр2+Вогр2)·Согр·Киндцен 

                                            Когр2 := 43,905 х 10
5
 

Кгсм – ГСМ ҕоймаларының ҕұрылысының инвестицияары,тг. 

Кгсм1 := 5·М1·Тсут·Rэ1·Fпотр·Снавпл·0,001·Киндцен 

Кгсм1 = 41,69 х 10
3
 

Ксс – жаңа жүк пунктінің ҕұрылысында жабдыҕтандыру  

         инвестициялары,тг. 

Ксс1 := Кскл+Кждп1+Кстрп+Кпп1+Кавт1...Клэп1+Когр1+Кгсм1 

Ксс1 = 31,995 х 10
7
 

Ксс2 := Кскл+Кждп2+Кстрп2+Кпп2+Кавт2+Клэп+Когр2 

Ксс2 = 5,06 х 10
8
 

Квсоб – ҕосалҕы ҕұрылғыларды иемденудің инвестицияларын есептеу,тг 

nгр1 :=M1   nгр2 := М2 – жүк ҕармағыштардың саны,дана. 

Sгр :=625000 – жүк ҕармағыштың ҕұны (4-звенолыҕ тіреуіш) тг. 

Киндгр :=1 – баға индексациясын ескеретін коэффициент. 

Квсоб1 := nгр1·Sгр·Киндгр                       Квсоб2 := nгр2·Sгр·Киндгр 

Квсоб1 = 6.25 х 10
5
                                    Квсоб2 = 12.5 х 10

5
 

К – бір уаҕыттағы шығындар Ксс – механизация ҕұрылғыларының 

инвестицияларынан және Квсоб – ҕосалҕы жабдыҕтардан ҕұралады,тг. 

К1 := Ксм1 + Ксс1 + Квсоб1               К2 :=Ксм2 + Ксс2 + Квсоб2 

К1 = 33,26 х 10
7
                                    К2 = 5,165 х 10

8
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4.2 Еңбекке тӛлеудің жылдыҕ ҕорын есептеу 

 

Sф.о.т - еңбек тӛлеуінің жылдыҕ ҕоры,тг/жыл. 

     мессрдопрабрабмехмехтоф nKаnаnS ... 112                                   (4.1) 

мұндағы: 

nмех және  nраб – ТТМ санына байлланысты ҕабылданатын механизаторлар 

және жұмысшыларға сәйкес тізімдік саны; 

rмех, rраб –  бригада ҕұрамы (ТТМ типі ,ҕұрылғыға, ҕайта ӛңделетін жүк 

түріне байланысты); 

nсм  - ауысым саны (мысалы, ауыр салмаҕты жүктерде rмех = 1, rраб = 3). 

  замсмрабмех 1( KnMrn                                                                    (4.2) 

мұндағы Кзам   мемлекеттік және ҕоғамдыҕ ҕызметті орындайтын және 

ауырып жатҕан немесе демалыста жүрген ҕызметкерлерді ауыстыруды ҕажет 

етуді ескеретін коэффициент (0.12 ҕабылданады); 

амех и араб – механизаторларға сәйкес сағаттыҕ – тарифтік ставка (6 және 7 

дәрежедегі) және жұмысшыларға (4 және 5 дәрежедегі), тг/сағ (6-7 дәреже үшін 

амех = 8,585 тг/сағ, ал 4-5 дәрежеге араб = 6,697  ҕабылданады); 

Кдоп  сыйаҕы және ҕосымша тӛлеулерді ескеретін коэффициент (0.6...1.0 

ҕабылданады);    

       Nср.мес  – жұмыс сағаттарының орташа айлыҕ саны, сағ/ай (167.6 

ҕабылданады); 

        12 – бір жылдағы ай саны, ай/жыл. 

Еңбек тӛлемінің  жылдыҕ ҕорын  есептеу. 

Еңбекті тӛлеудің жылдыҕ ҕоры механизаторлардың тізімдік санына (nмех) 

және жұмысшыларға (nр),олардың  кӛптеген ҕосымша тӛлемдер,сый аҕылар 

және Nсркрч жұмыс сағаттарының орта айлыҕ санын ескеретін Кдоп 

коэффициенті бар сағаттыҕ тарифтік ставкасына байланысты. 

Бастапҕы деректер. 

rмех := 1     -   механизаторлар саны, адам. 

rр := 2         -    жұмысшылардың саны, адам. 

Кзам := 0,12 -  ҕоғамдыҕ және мемлекеттік ҕызметтерді орындап   

                          жатҕан және демалысҕа кеткен жұмысшылардың орнын 

                        басу ҕажеттігін ескеретін коэффициент. 

nерм := 167.6 – жұмыс сағаттардың орта айлыҕ саны,сағ/ай. 

Кдоп := 0.8 -   ҕосымша тӛлемдер мен сый аҕыларды ескеретін  

                         коэффициент(Кдоп = 0,6...1,0). 

aмех :=42,925 – механизаторлар (6 – 7 санат) және жұмысшыларға (4 – 5  

                            санат) сәйкес сағаттыҕ тарифтік ставкасы,тг/сағ. 

aр := 33,485 

 

Механизаторлар мен жұмысшылардың тізімдік саны Кзам коэффициентін  

ескеретін ауысым саны мен бригада ҕұрамына,ТТМ санына байланысты.   

nмех1 := М1·rмех·nсм·(1 + Кзам)       nмех2 := М2·rмех·nсм·(1+Кзам) 
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nмех1 := 3,36    nмех1 := 4      nмех2  := 6,72       nмех2 :=7 

- механизаторлардың тізімдік саны,адам. 

nр1 := М1·rр·nсм·(1 + Кзам)             nр2 := М2·rр·nсм·(1 + Кзам) 

np1 := 6,72       np := 7           nр2 := 13,44         np2 :=14 

- жұмысшылардың тізімдік саны,адам. 

Sфот - еңбекті тӛлеудің жылдыҕ ҕоры, тг/жыл. 

Sфот1 :=(nмех1·амех + nр1·ар)·(1 + Кдоп)·nсрм·12 

Sфот1 = 14,7 х 10
5 

Sфот2 := (nмех2·амех + nр2·ар)·(1+Кдоп)·nсрм·12 

Sфот2 := 27.85 х 10
5 

 

Амортизациялыҕ бӛлінулерді есептеу. 

 Sстр.с  – ҕұрылыс ҕұрылғыларына кететін амортизаторлыҕ бӛліну,р/жыл; 

 
.αααα

)(ααααα

гсмгсмогрогрлэплэпавтавт

эстэстпод.ппод.пстр.пстр.пжд.пжд.псклсклстр.c

KKKK

KKKKKS




           (4.3) 

 мұндағы αскл, αжд.п, αстр.п, αпод.п, αэст, αавт, αлэп, αогр – ҕұрылыс 

ҕұрылғыларының түріне сәйкес амортизаторлыҕ бӛліну нормасы, үлес (αскл = 

0,029 – жабыҕ ҕоймаларға арналған, αскл = 0,033 – ашыҕ ҕоймаларға арналған, 

αжд.п = αстр.п = αпод.п = αэст = 0,035 –  кірме және басҕа да темір жол жолдарына 

арналған, тасты, бетонды және темірбетонды эстакадаларға және тӛрттағанды 

крандарға арналған кранасты жолдары; αавт = 0,09 –  топыраҕты автоӛткелдерге, 

αавт = 0,056 – жұмыртасты және ҕиыршыҕтасты автоӛткелдер; αавт = 0,032 – 

цемент бетонды автоӛткелдер; αлэп = 0,028 –электроберілістің әуедегі желісі 

үшін; αогр = 0,03 – тасты және металды ҕоршаулар; αогр = 0,07 – ӛзге де 

материалдардан жасалған ҕоршаулар); 

 αср.мех  – механизация ҕұрылғыларына кететін амортизаторлыҕ бӛліну 

нормасы, үлесі (0.103...0.124); 

αвсп.об  – ҕосымша ҕұрылғыларға кететін амортизаторлыҕ бӛліну нормасы, 

үлесі (0.2 ҕабылданады). 

Sао күрделі жӛндеулерді және ТТМ алғашҕы ҕұнының ҕалпына келтірудің 

амортизациялыҕ бӛлінісін есептеу,тг/жыл. 

Sао амортизациялыҕ бӛліністер Ксм механизация ҕұрылғылары инвестиция 

бӛлінісінің   және Квсоб ҕосымша ҕұрылғылар мен  SК ҕұрылыс 

ҕұрылғылардың ҕосынысы арҕылы есептелінеді. 

SКсс ҕұрылыс ҕұрылғыларға амортизациялыҕ бӛліністер, тг/жыл. 

Бастапҕы деректер. 

аскл := 0,165 аждп := 0,165 аавт := 0,28  апп := 0,165 

аэст :=  0,175 алэп  := 0,14 аогр := 0,35  асп := 0,165 

Ҕұрылыс ҕұрылғылардың түрлеріне байланысты амортизациялыҕ 

бӛліністер,үлес. 

 

SКсс1 := аскл·Кскл + аждп·Кждп1 + апп·Кпп1 + аавт·Кавт1 ... 

                + асп·Кстрп1 + алэп · Клэп1 + аогр · Когр1 
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SКсс1 = 2,838 х 10
6
  

SКсс2 := аскл·Кскл + аждп·Кждп2 + аавт·Кавт2 + асп·Кстрп2... 

      + аэст·Кпп2 + алэп·Клэп2 + аогр·Когр2 

SКсс2 = 21,405 х 10
6
 

SКсм механизация ҕұрылғыларына амортизациялыҕ бӛлінулер,тг/жыл. 

 SКсм1 := асмрч1·Ксм1                          SКсм2 := асмрч2·Ксм2 

 SКсм1 = 18,99 х 10
5
                               SКсм2 = 10,665 х 10

5
 

 

Sао күределі жӛндеулер және ТТМ алғашҕы бағасын ҕалпына келтіруге 

арналған амортизациялыҕ бӛлінулер, тг/жыл. 

 

Sао1 := SКсс1 + SКсм1+SКвсоб1         Sао2 := SКсс2 + SКсм2 + SКвсоб2 

Sао1 = 16,215 х 10
6
                                 Sао2 = 22.72 х 10

6 

 

Ағымдағы және күрделі жӛндеулерге кететін шығынды есептеу 

 Sт.к.р – ағымдағы және күрделі жӛндеулерге кететін шығындар, тг/жыл. 

  всп.обвсп.обср.мехср.мехстр.сстр.ст.к.р ααα KKKS                                   (Г.4) 

мұндағы астр.с, аср.мех, авсп.об – ҕосымша ҕұрылғыларға және механизация 

ҕұралдарына, ҕұрылымс ҕұрылғыларына сәйкес жӛндеуге кететін 

амортизаторлыҕ бӛліну нормасы, үлесі (астр.с = авсп.об = 0,02…0,03  аср.мех = =  

0,05…0,15). 

Отынға және электроэнергияға кететін шығынды есептеу 

 Sэл.эн (т) – отынға және электроэнергияға кететін шығындар, тг/жыл. 

  освдв(т) эл.эн SSS                                                                                (4.5) 

  мұндағы Sдв  – ТТМ ДВС арналған отын және күшті 

электроҕұрылғыларға кететін энергия шығыны, тг/жыл; 

Sосв  – ҕойманы жарыҕтандыруға кететін шығын, тг/жыл. 

Күшті ҕұрылғыларға кететін энергия шығыны 

 Sдв – электродвигательдлі ТТМ арналған (тӛрттағанды және кӛпірлі 

крандарға) , тг/жыл. 

  годэн эл.эн эл.дв MtCRS                                                                        (4.6) 

мұндағы Rэл.эн –  ҕозғалтҕыштарды ҕоректендіретін электроэнергияның 

орташа сағаттыҕ шығыны, кВт. 

Ҕойманы жарыҕтандыруға кететін шығындар 

Ҕойманы жарыҕтандыруға кететін шығындар,тг/жыл. 

  спотэлосвосвосвосв kCTAuS .001,0                                                      (4.7) 

мұндағы 0,001 – 1 Вт кВт  ауыстыру коэффициенті; 

uосв  –  жарыҕтандырудың салыстырмалы ҕуаты, кВт/м
2 

 (жабыҕ  

ҕоймаларда 4...9, ашыҕ ҕоймаларда – 1...15); 

Тосв –  жыл бойындағы жарыҕтандырудың ұзаҕтығы, сағ/жыл (3 

ауысымды жұмыста 4600 сағ/жыл, екі ауысымды жұмыста 2600 сағ/жыл, бір 

ауысымда – 600 сағ жыл). 

Sткр ағымдағы және күрделі жӛндеулерге кететін шығындарды есептеу,тг/жыл. 
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асср := 0.15  -    ҕұрылыс ҕұрылғыларына, механизация ҕұрылғыларына және  

асмр := 0,60       ҕосалҕы ҕұрылғыларға сәйкес жӛндеулерге амортизациялыҕ  

авсобр := 1,25   бӛлінулердің нормалары, үлес. 

 

Sткр ағымдағы және күрделі жӛндеулердің шығындары, тг/жыл. 

 

Sткр1 := асср·Ксс1 + асмр·Ксм1 + авсобр·Квсоб1 

Sткр1 = 11,195 х 10
6
 

 

Sткр2 := асср·Ксс2 + асмр·Ксм2 + авсобр·Квсоб2 

Sткр2 = 16,595 х 10
6 

 

Отын мен электроҕуатҕа кететін шығындарды есептеу. 

Sэт электроҕуатҕа (отынға) кететін шығындар,тг/жыл. 

ІЖҔ пен бірге ТТМ және электроҕуаты үшін: 

 

Nдв1 := 115 -  бір ТТМ барлыҕ ҕозғалтҕыштарының ҕуатының ҕосындысы,кВТ 

Nдв2 := 59 

k1 := 1.08     -  ҕалпына келтіруші ҕажеттіліктерге кететін эдектроҕуат  

                        шығындарын және желідегі жоғалтуларды ескеретін  

                        коэффициент (k1 := 1.05...1,1). 

k2 :=  0.75    -  уаҕытҕа байланысты ҕозғалтҕыштарды ҕолдану коэффициенті 

                        (k2 = 0,7...0,8). 

Gзах := 0,25 -  жүк ҕармауыш ҕұрылғының салмағы, кН. 

G1 := 250     -   ТТМ жүк кӛтерімділігі,кН. 

G2 := 100 

 

Sдв электроҕуатҕа кететін  шығындар, тг/жыл. 

 

Sдв1 := Rэ1·Ст·М1·tгод1                   Sдв2 := Rэ2·Cэл·М2·tгод2 

Sдв1 = 16,625 х 10
4
                            Sдв2 = 22,44 х 10

5
  

 

Sосв ҕойманы жарыҕтандыруға кететін шығындар, тг/жыл. 

 

Sосв2 := 0,005·uосв·Аскл·Тосв2·Сэл·k1                Sосв2 = 7.53 х 10
5
 

 

Sэт электроҕуат пен отынға кететін шығындар, тг/жыл. 

 

Sэт1 := Sдв1 + Sосв2                           Sэт2 := Sдв2 + Sосв2 

Sэт1 = 9,19 х 10
5
                                  Sэт2 = 29,965 х 10

5 

ТТЖ механизация ҕұралдарының  инвестицияларын есептеу. 

ТТЖ механизация ҕұралдарының  инвестициялары  – ср.мехK , тг. 

                                    прмср.мех MCK                                                        (4.8)  
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мұндағы   М - 
р

сутG  ( 
р

сутu  контейнерлер үшін) жүкті ҕайта ӛңдеу кӛлемінің 

тәуліктік есебін орындау үшін  ҕажетті ТТМ саны,дана; 

прмC  –  машинаның кӛтерме санынан 10…15 %  кӛлемінде  

ҕабылданатын,кӛліктендіру мен монтаж шығындарын ескергендегі ТТМ  

ҕұны,тг; 

индоптт.мпрм KCKC                                                                                      (4.9) 

мұндағы т.мK  – ТТМ кӛліктендіру мен монтаждауға кететін шығынды 

ескеруші коэффициент (1,1...1,15 ҕабылданады); 

оптC  – машинаның кӛтерме бағасы, тг (ТТМ түріне байланысты 

ҕабылданады); 

индK  – машинаның кӛтерме бағасының индексациясын ескеретін 

коэффициент (20 – ға тең болып ҕабылданады). 

Жаңа жүк пунктінің ҕұрылыс ҕұралдарының инвестициясын есептеу 

Жүк пунктінің территориясында келесі ҕұрылыс ҕұрылғылары 

орналастырылады: ҕоймалар, кран асты жолдары, темір жол жолдары (тиеу – 

түсіру және шығару жолдары, біріктіру жолдары, бағытты аудару);  байланыс 

ҕұралдары; су және канализация; ҕадағалау - ӛткізу пункті бар ҕоршау; 

ҕызметтік ғимараттар мен ҕұрылыстар. 

Ҕажетті жағдайларда вагонды және автомобиьлді таразыларға 

орналастырып, аккумуляторлы батареялары бар тиеушілерге ҕуатты 

стансаладың ҕұрылысын ҕарастырады. 

Берілген жүкке байланысты жүк пунктінің типтік схемасының негізіне 

ала отырып негізгі ҕұрылыс ҕұралдарының  түрлері ҕондырылады. 

Осыған сүйене отырып жаңа ЖП ҕұрылыс ҕұралдарының 

инвестициялары, тг.: 

          
здавт.вваг.вГСМогрлэп

автпрпов.ппод.пп.пс.пж.д.псклс.с )(

KKKKKK

KKKKKK K K




          (4.10) 

мұндағы склK  – ҕойманы салудың инвестициясы,тг. 

  индсксклскл KAKK л                                                                   (4.11) 

мұндағы склС  – ҕойманың 1м
2
 аудандағы ҕұрылыс бағасы,

 
тг/м

2
 

(ҕойманың байланысты шамамен  ҕабылданады – ЫДЖ ҕоймалары 5500...10 

600 тг/м
2 

, жабыҕ платформа 4440 тг/м
2
, ашыҕ платформа  2180 м

2
, ашыҕ 

аҕтармылма алаң 1300 тг/м
2
, контейнерлік алаң 3000 тг/м

2
); 

склA  –  ҕойма алаңы, м
2
 (есептелінетін шамасы); 

индK  –  индексация коэффициенті (ӛзгеретін шама, 5 деп ҕабылданады); 

ждпK  –   темір жол жолдарының ҕұрылыс инвестициясы,тг; 

 индждпподпждпждпждп )( KСLLnK                                                              (4.12) 
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мұндағы ждпn  – ҕабылданған жүк пунктінің даму схемасы бойынша 

аныҕталатын темір жол жолдарының саны,дана (әдетте ждпn  = 2 болып 

ҕабылданады) ; 

ждпL  – темір жолдың бір жолының ұзындығы ( ждпL  = склL  ҕабылданады); 

под.пL  – стансадан жоспарланған ҕоймаларға дейінгі ара – ҕашыҕтыҕ – 

кірме жолының ұзындығы,м (100...150 ҕабылданады); 

ждпС  – темір жолдың 1м жолының ҕұрылыс ҕұны, тг/м (8200 тг/м 

ҕабылданады). 

с.пK  – бағыттамалы бұрмаға арналған инвестициялар, тг: 

 индс.пс.пт.мс.п KСnKK                                                                               (4.13) 

мұндағы с.пn  – ЖП жолдыҕ даму схемасы бойынша аныҕталатын, 

бағыттамалы бұрма саны, дана (әдетте с.пn  = 2) ;  

с.пС  – бір бағыттамалы бұрманың ҕұны,р/дана (130000 тг/дана 

ҕабылданады); 

под.пK  – кран асты жолдарының ҕұрылысындағы инвестиция, егер: кран 

тӛрт тағанды немесе жебелі  болса темір жол жүрісінде,ал кӛпірлі болса 

стакада,тг; 

  индэстпод.ппод.ппод.ппод.п )( KССLnK                                          (4.14) 

мұндағы под.пn  – эстакадалар немесе кран асты жолдарының саны, дана       

( под.пn = 2 ҕабылданады); 

под.пL  – эстакада  немесе бір кран асты жолының ұзындығы, м ( под.пL  = Lскл 

ҕабылданады); 

под.пC  – 1м кран асты жолдың ҕұны, тг/м (68000 тг/м ҕабылданады); 

эстC  – 1 м металл немесе темірбетонды эстакаданың ҕұны, тг/м (металлды 

эстакада 848000 тг/м, темірбетонды 424000 тг/м); 

авт.прK  –  автоӛткелдердің  ҕұрылыс инвестициялары,тг: 

  индавт.правт.прправт.давт.правт.пр )( KCBLLLK                           (4.15) 

мұндағы авт.прL  – автоӛткелдің ұзындығы,м ( авт.прL  = склL  ҕабылданады); 

авт.дL  – ӛткізіп – ҕадағалау пунктіне жетуге және автокӛліктің бұрылуына 

арналған автомобиль жолының ұзындығы,м (50 м ҕабылданады); 

прL  – автомобильді жолда ЖП нен ҕосылатын орынға дейінгі ара 

ҕашыҕтыҕ,м (100...150 м ҕабылданады); 

авт.прB  – автокӛліктің ҕозғалыс жолағына байланысты ҕабылданатын 

автоӛткелдің ені, м (автоӛткел ҕозғалысында, бір жолаҕ болғанда 11...13 және 

екі жолаҕ болғанда 20...25  ҕабылданады); 

авт.прC  –1м
2 
 автоӛткельдің ҕұны, тг/м

2
 (1200...4000 тг/м

2
 ҕабылданады). 
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лэпK  – электроберіліс желісінің ҕұрылыс инвестициясы,тг.

 индлэпрасртрлэплэп )( KCnLLK                                                                (4.16) 

мұндағы лэпL  – жүк пунктінің схемасы бойынша аныҕталатын 

электроберіліс желісінң ұзындығы, м ( лэпL  = склL  ҕабылданады); 

ртрL  – ЖП нен трансформаторлы  ҕосалҕы стансаға дейінгі ара ҕашыҕтыҕ, 

м (50...100 м ҕабылданады); 

расn  –  ТТМ бір немесе бірнеше желіде орналастыру саны, дана (әдетте расn  

= 1) ;  

лэпC - 1 м элеткроберіліс желісінің ҕұны, тг/м. 

огрK  –  жаңа ЖП ҕоршау ҕұрылысының инвестициясы, тг.  

                                   индогрогогрогр )(2 KCBLK р                                      (4.17) 

мұндағы огрL  –  жүк пунктінің ҕоршау ұзындығы, м ( огрL  = склL  + 150 

ҕабылданады); 

огрB  – ҕоршау ені, м ( огрB  = склB  + автпрB  + 20 ҕабылданады); 

огрC  – 1 м ҕоршаудың ҕұны, тг/м (100 тг/м ҕабылданады). 

гсмK
 – ІЖҔ жарыҕтандырылған ТТМ ЖП территориясында 

орналастырылатын ГСМ ҕоймасының ҕұрылыс инвестициясы, тг. 

                    001,05 инднавпотртоплсутгсм KCARMTK                    (4.18) 

мұндағы 5 – 5 күндік жанар май ҕоры, күндер; 

топлR  – орташа сағаттыҕ отын шығыны, кг/сағ. 

Ҕосымша ҕұрылғыларды иемдену инвестицияларын есептеу 

Ҕосымша ҕұрылғыларға: табандыҕтар, электроберіліске арналған 

аккумуляторлы батареялары, жүк ҕармағыш, люкжапҕыштар, ҕопсытҕыштар, 

дірілдеткіштер және т.б. жатады. 

Жүк ҕармағыш ҕұралдар табандыҕты немесе табандыҕсыз ЫДЖ тиеп 

түсіруге, әмбебап контейнерлерге, ауыр салмаҕты (станоктар, машиналар 

ҕұрылғылар және т.б.) және темірбетонды ҕұрылымдар (ҕұбырлар, плиталар 

және т.б.), табандыҕтағы кірпіш, дӛңгелек орман материалдар (аҕтарылма және 

пакетте), пакеттегі  кескіш материалдар, үйілмелі жүктер (кӛмір, инертті – 

ҕұрылыс материалдары), темір ӛнімдері (прокат, шойын,пакеттегі метал  және 

т.б.) арнайы контейнерлердегі жүктерде ҕолданылады. 

гз.пK  - жүк ҕармағыш ҕұрылғылардағы инвестиция,тг. 

                              индг.зпгз.пгз.п KСnK                                             (4.19) 

мұндағы гз.пn  – жүк ҕармау саны, дана ( гз.пn = M  ҕабылданады); 

гз.пC  – жүк ҕармау ҕұрылғысының ҕұны, тг/дана. 

Инвестицияның сатып алу мерзімін есептеу 

Инвестицияның сатып алу мерзімі Ток, жыл (яғни, жылдыҕ ағымдағы 

шығындарда үнемдеу арҕылы сатып алынатын жылдар саны n ), К1>К2 және 
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S1<S2 шартында екі салыстырмалы нұсҕаның жылдыҕ ағындағы шығындардың  

S2-S1 түрлілігіне байланысты инвестиция түрлілігінің ҕатысымен аныҕталады. 

 

К1=33.26х10
7                              

К2=5.165х10
8 

S1=7.125х10
7 

S2=10.675х10
7 

Ток:=
     

     
                         Ток=29.18 

Сатып алу мерзімі аз болған сайын, жаңа жүк пунктінің ҕұрылысының 

экономикалыҕ эффектілігі соншалыҕты жоғары болып, техникалыҕ дәрежесі де 

кӛтеріледі. 

Егер есеп нәтижесінде теріс сан алынса, бұл дегеніміз, механизация 

таңдауда берілген кӛрсеткіштер бойынша нұсҕаларды салыстыруға болмайды .  

Салыҕ тӛлемдерінің  шамасын есептеу. 

ТТЖ механизацияларының нұсҕаларын салыстырғанда салыҕ 

тӛлемдердің шамасы салыҕ тӛлемінің тек ҕана бір түрімен есептелінеді – мүлік 

салығы - Sнал, тг/жыл. 

  KSS имущнал 01.0                                                                (4.20) 

мұндағы Sимущ  –  мүлік салығының бағасы,% (2 % ҕабылданады). 

 

4.3 ТТЖ механизациясымен байланысты жылдыҕ ағымдағы 

шығындарды есептеу 

 

Ағымдағы жылдыҕ шығындар  әлеуметтік саҕтандырудың бӛлінуінен, 

еңбекті ҕорғаудағы және басҕа да шығындарды,Sотч амортизациялыҕ 

бӛліністер шығындарды (машинаның алғашҕы ҕұнының ҕалпына келуі және 

күрделі жӛндеу),Sткр күрделі және ағымдағы жӛндеудің шығындары, 

электроэнергия мен Sэт отынды,толыҕ және шаруашылыҕ шығындарды 

ескеретін, сонымен ҕатар Кобщ коэффициенті ескеретін салыҕ тӛлемдердің  

мӛлшері, және де жылжымалы ҕұрамды (вагон, автомобильдер және маневрлік 

локомотиветер) ҕолдануына  байланысты шығындарды ескеретін Ксс 

коэффициент және Sфот еңбек тӛлемінің ҕорынан ҕұралады. 

Салыҕ тӛлемдерінің шамасын есептеу. 

Салыҕ тӛлемдерінің шамасы ТТЖ механизацияларының нұсҕаларын 

салыстыра отырып, салыҕ тӛлемінің бір түрімен есептелінеді, ол мүлік салығы 

Nнп, тг/жыл 

Стним:=2   -    мүлік салығының бағасы,% 

Sнп1:=0.01·K1·Cтним                                 Sнп2:=0.01·K2·Cтним 

Sнп1=6.65x10
6                

                                   Sнп2:=10.33x10
6
 

Жылжымалы ҕұрамды пайдалану тӛлеміне байланысты шығындарды 

есептеу 

Жылжымалы ҕұрамды пайдалану шығыны Sпс, тг./жыл, вагондарды   

Sваг, автомобильдерді Sавт және маневрлік локомотивтерді Sлок пайдалану 

шығындарынан ҕұралады.      

Вагондарды пайдалануға кететін шығындар Sваг, тг./жыл 
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Sваг1:=
             

    
                                       Sваг2:=

             

    
 

Sваг1=16.39x10
5
                                          Sваг2=17.3x10

5
 

  

Автомобильдерді пайдалануға кететін шығындар Sавт, тг./жыл 

Sавт1:=
             

    
                                   Sавт2:=

             

    
 

   

Sавт1=42.2x10
5                                                            

Sавт2 =9.595x10
6
  

 

Маневрлік локомативтерді пайдалануға кететін шығындар Sлок, тг./жыл 

алок:=2878.55  -  Бір сағат тұрудағы локомотив бағасы, тг./лок.-сағ 

Sлок1:=365·m·tp·aлок           Sлок2:= 365·m·tp·aлок 

Sлок1=20.49х10
6
                              Sлок2=20.49х10

6
                               

 

Жылжымалы ҕұрамды пайдалану кезіндегі тӛлемдерге байланысты 

шығындар Sпс, тг./жыл 

Sпс1:=Sваг1+Sавт1+Sлок1                      Sпс2:=Sваг2+Sавт2+Sлок2 

Sпс1=26.345х10
6                                    

               Sпс2= 31.815х10
6 

ТТЖ механизациясына байланысты жылдыҕ ағымдағы шығындар S, 

тг/жыл 

Ксстр:= 1.8  -  әлеуметтік саҕтандыруға, еңбекті ҕорғауға кететін және 

шығындардағы бӛлінулерді ескеретін коэффициент 

Кобщ:=1.33  -  жалпы және шаруашылыҕ шығындарды ескеретін 

коэффициент 

S1:=(K сстр·Sфот1+Sао1+Sткр1+Sэт1+Sнп1)·Kобщ+Sпс1 

  S1=7.525х10
7 

S2:=(K сстр·Sфот2+Sао2+Sткр2+Sэт2+Sнп2)·Kобщ+Sпс2 

  S2=10.675х10
7 

Жаңа жүк пунктінің ҕұрылысына байланысты келтірілген шығындарды 

есептеу Епр, тг./жыл 

Ен:=0.5 – инвестиция эффективтілігінің нормативті коэффициенті, үлесі 

Ен0:=0.5,1..4   - мерзімге кері сатып алу шамасы, 1/жыл 

Епр1(Ен0):=S1+Ен0·K1                                    Епр2(Ен0):=S2+Eн0·K2 

Епр1:=S1+Eн·K1                                               Епр2:=S2+Ен·K2 

Епр1=24.155х10
7                                                                        

Епр2
 
=36.5х10

7         

Жүк бірлігінің механизацияланған ҕайта ӛңдеу ҕұнын есептеу және оның 

тӛмендеу жолдары. 

С1:=
  

    
         С1=4.546                   С2:=

  

    
                            С2=6.449 

 

ТТЖ  еңбек ӛнімділігін есептеу және оның кӛтерілу жолдары 

Бір ТТМ ауысымдыҕ ӛндірілуі Нсм, кН/см 

Hсм1:=Пэкс1·tрчист                               Hсм2:=Пэкс2· tрчист 

Hсм1=9.516х10
3        

                                  Hсм2=4.186х10
3 
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Нвыр1:=
r

Hсм1
      Нвыр2:=

r

Hcм2
  

Нвыр1=1.057х10
3 

Нвыр2=465.067 

Нұсҕалардың кӛрнекі бағасын және технико -экономикалыҕ есептелінген 

рационалды нұсҕасын таңдау үшін  кӛрсеткіштер Г.1 кестеде келтірілген. 

 
4.1 Кесте - Технико-экономикалыҕ кӛрсеткіштер 

 

Технико-экономикалыҕ кӛрсеткіштер Нұсҕа бойынша 

кӛрсеткіштер шамасы 

Нұсҕа бойынша 

кӛрсеткіштердің 

түрлілігі 

1. Бір уаҕыттағы шығындар 

(инвестициялар) К,тг 

Барлығы 

Сонымен ҕатар: 

ТТМ на 

 

 

Ҕұрылыс ҕұрылғылары 

К1=33.26х10
7 

К2=5.165х10
8 

 К1=18.38х10
7  

 

Ксм1=12.02х10
6 

Ксм2=9.2х10
6 

Ксм1- Ксм2=28.175х10
5 

Ксс1=31.995х10
7 

Ксс2=5.06х10
8 

Ксс2- Ксс1=18.605х10
7
 

Ҕосымша ҕұрылғылар Квсоб1=6.25х10
5 

Квсоб2=12.5х10
5 

Квсоб2- Квсоб1=6.25х10
5 

2. Ағымдағы шығындар S,тг./жыл S1=7.125х10
7 

S2=10.675х10
7 

 S2- S1=31.505х10
6 

3.Келтірілген шығындар Епр, тг./жыл Епр1=24.155х10
7 

Епр2=36.5х10
7 

Епр2- Епр1=12.345х10
7 

4.Жүк бірлігінің ҕайта ӛңдеу ҕұны С, 

тг/кН 

С1=22.73 

С2=32.245             

 С2- С1=9.515  

5.Еңбек ӛнімділігі Нвыр, кН/адам Нвыр1=5.285х10
3 

Нвыр2=2325.45 

 Нвыр1- Нвыр2=2961.555 

6.Жүк операцияларындағы вагондардың 

тұруы tгр,сағ/под 

tгр1=25.25 

tгр2=26.655        

 tгр2- tгр1=1.405 

 

Бірдей ӛзге шарттарда  жылдыҕ ағымдағы шығындарды S және күрделі 

шығындарды К аз ҕажет ететін мехнизация нұсҕасы экономикалыҕ тиімді 

болып саналады. 

К1 < К2, Епр1< Епр2 және S1<S2   екендігін есептің шешу нәтижелері 

кӛрсетті. 

Сондыҕтан жылдыҕ ағынында шығын аз кететін   нұсҕасын таңдаймыз, 

яғни  ҕолданылған тӛтттағанды краның ККУ-10 орнына  жебелі кранды 

берілген кӛлемдегі жүк ағынын ҕайта ӛңдейтін нұсҕасын таңдаймыз.  
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ҔОРЫТЫНДЫ 

 

Дипломдыҕ жұмыста ауыр салмаҕты жүктердің классификациясы, тиеу-

түсіру жұмыстары, тасымалдау және саҕтау технологиясы, сонымен ҕатар тиеу-

түсіру операциясындағы ҕолданылатын механизация ҕұралдары және 

тасымалдау пайдалынатын жылжымалы ҕұралдар ҕарастырылған.  

Тиеу-түсіру жұмыстарының техникaлыҕ кӛpсеткiштеpi  MathCAD есептеу 

бағдарламасында есептелінді, есептеу нәтижесі бойыншa тиеу-түсіру жұмысы 

мехaнизaциясы техникалыҕ ҕұралының рационaль нұсҕaсы таңдалған.  

Еңбекті ҕорғау және ӛміртіршілік ҕауіпсіздігі сұраҕтарында тиеу-түсіру 

жұмыстарында пайдаланатын строптар мен арҕандардың ҕауіпсіз пайдалану 

шартының беріктік коэффициенті аныҕталған. 

Экономикалыҕ есептеуде тиеу-түсіру жұмыстарын механизациялаудың 

тиімді варианты таңдалған. Сондыҕтан жылдыҕ ағынында шығын аз кететін   

нұсҕасын таңдаймыз, яғни  ҕолданылған тӛтттағанды краның ККУ-10 орнына  

жебелі кранды берілген кӛлемдегі жүк ағынын ҕайта ӛңдейтін нұсҕасын 

таңдалған.  

Дипломдыҕ жұмыстың бірінші бӛлімде ірі габаритті жүктердің 

классификациясы, ірі габаритті жүктерді тасымалдау жұмыстары мен олардың 

параметрлері, ірі габаритті жүктерді тасымалдаудың технологиясы 

ҕарастырылып, жүктерді тасымалдаудың тиімділігі келтірілген. ірі габаритті 

жүктерді тиеу-түсіру және сорттау технологиясы ҕарастырылып, тиеу-түсіру 

машиналарының ірі габаритті жүктерді ӛңдеуінің технологиясы келтірілген. 

Жұмыстың екінші бӛлімінде ірі габаритті жүктерді тасымалдауда 

ҕозғалыс ҕауіпсіздігін ұйымдастыру ҕарастырылған. Онда ірі габаритті 

жүктерді жылжымалы ҕұрамда тасымалдау ережесі, ірі габаритті жүктерді 

тиелуі орныҕты, ҕауіпсіз болатындай жылжымалы ҕұрам таңдау ірі габаритті 

жүктерді ҕабылдау және тапсыру, ірі габаритті жүктерді тасымалдауды 

ұйымдастыру және ҕарҕынды ҕозғалысты жіберу, ірі габаритті жүктерді 

тасымалдау, ірі габаритті жүктерді тасымалдау техникалыҕ ҕұралдары, ірі 

габаритті жүктерді тасымалдаушы ҕұралдардың ҕозғалысын ұйымдастыру, 

кӛлік ҕұралдарына ірі габаритті жүктерді  бекіту сұраҕтары ҕарастырылған. 

Экономикалыҕ есептеуде тиеу-түсіру жұмыстарын механизациялаудың тиімді 

варианты таңдалған және салыстыру есептеулері нәтижесі бойынша, 

анағұрлым тиімді тиеу-түсіру машинасы ретінде тӛрт тағанды кран 

ҕабылданды. 
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Ҕосымша А 

 

Ауырсалмаҕты және ірі кӛлемді жүктерді тасымалдау ережелері 

 

Бӛлiнбейтiн iрi кӛлемдi және ауыр салмаҕты жүктердi Ҕазаҕстан 

Республикасының аумағында тасымалдауды ұйымдастыру және жүзеге асыру 

ережесi Ҕазаҕстан Республикасының "Автомобиль кӛлігi туралы" 2003 жылғы 

4 шiлдедегi, "Автомобиль жолдары туралы" 2002 жылғы 17 шілдедегi 

Заңдарына, Ҕазаҕстан Республикасы Үкiметiнің 1997 жылғы 25 ҕарашадағы N 

1650 ҕаулысымен бекiтiлген Ҕазаҕстан Республикасы Жол 

ҕозғалысының ережелерiне, Кӛлiк ҕұралдарын пайдалануға жiберу 

жӛнiндегi негiзгi ережелер мен жол ҕозғалысының ҕауiпсiздiгiн ҕамтамасыз ету 

бойынша лауазымды адамдар мен жол ҕозғалысына ҕатысушылардың 

мiндеттерiне және Арнайы түстiк-графикалыҕ схемалар бойынша арнайы 

түстiк және дыбыстыҕ белгiлермен жабдыҕталуға және боялуға жататын жедел 

және арнайы ҕызметтердiң, кӛліктің тiзбесiне (бұдан әрi - Ҕазаҕстан 

Республикасының жол ҕозғалысы ережесi), "Ҕазаҕстан Республикасының 

аумағы бойынша автокӛлiк ҕұралдарының жүрiп ӛтуiн реттейтiн кейбiр 

мәселелер" туралы 2002 жылғы 19 ҕаңтардағы N 62 ҕаулысына және Ҕазаҕстан 

Республикасының ӛзге де нормативтiк және ҕұҕыҕтыҕ кесiмдерiне сәйкес 

әзiрлендi.  

  Ереже автокӛлiк ҕұралының кӛлемi мен салмағын ескере отырып, 

автомобиль жолдары арҕылы және ҕалалар мен елдi мекендердің кӛшелерi 

арҕылы жүрiп ӛту үшiн Ҕазаҕстан Республикасы 

аумағында белгiленген автокӛлiк ҕұралдарының рұҕсат етiлген кӛлемдiк және 

салмаҕтыҕ ӛлшемдерiнен асатын жүктердi тасымалдауды жүзеге асыру тәртiбiн 

реттейдi.  

  Iрi кӛлемдi және (немесе) ауыр салмаҕты жүктердi автокӛлiк 

ҕұралдарымен автомобиль жолдары арҕылы тасымалдауға оларды кӛлiктiң 

басҕа түрлерiмен тасымалдау мүмкiн болмаған және орынсыз жағдайда ғана 

рұҕсат етiледi [10]. 

Тасымалдаушы және жүк жӛнелтуші жүк тасымалдауды ұйымдастыру 

туралы шарт жасасуы мүмкін, ол бойынша тасымалдаушы жүкті белгіленген 

мерзімдерде ҕабылдауға, ал жүк жӛнелтуші – жүкті тасымалдауға уағдаласҕан 

кӛлемде ұсынуға міндеттенеді. 

Жүк тасымалдауды ұйымдастыру туралы шартпен тасымалдаудың 

кӛлемдері, мерзімдері, сапасы, кӛлік ҕұралдарын ұсыну және тасымалдауға 

жүкті беру шарттары, сондай-аҕ ӛзге де шарттар айҕындалады.  

Жоспарлау, тасымалдау үдерісін жүзеге асыру, жүкті тасымалдаумен 

байланысты операциялар тәртібі мен технологиясы, ҕұжаттарды ресімдеу мен 

актілер жасау, арнайы зерттеулер мен сараптамалар жүргізу тәртібі кӛлік 

саласындағы уәкілетті органның нормативтік ҕұҕыҕтыҕ актісінде белгіленеді. 

  Автокӛлiк ҕұралының кӛлемдерi мен салмағын ескергенде, Ҕазаҕстан 

Республикасының аумағында автомобиль жолдары арҕылы жүру үшін 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z030000476_#z42
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белгiленген автокӛлiк ҕұралдарының рұҕсат етілген кӛлемдiк және салмаҕтыҕ 

ӛлшемдерiнен асатын бӛлiнетiн жүктердi автокӛлiк ҕұралымен тасымалдауға 

рұҕсат етілмейдi. 

   Iрi кӛлемдi және (немесе) ауыр салмаҕты жүктердi автокӛлiк ҕұралымен 

автомобиль жолдары арҕылы тасымалдауға уәкiлеттi орган берген нысан 

бойынша Арнайы рұҕсат пен оның баҕылау талоны болған жағдайда ғана 

рұҕсат етiледi. 

  Ipi кӛлемдi және (немесе) ауыр салмаҕты жүктерді автомобиль кӛлiгiмен 

автомобиль жолдары арҕылы тасымалдау Ҕазаҕстан Республикасының жол 

ҕозғалысы ережесінің  талаптарына, сондай-аҕ iрi кӛлемдi және (немесе) ауыр 

салмаҕты жүктердің тасымалына оларды ӛндiрушi немесе жүк жӛнелтуші (жүк 

алушы) белгiлеген ҕосымша талаптарға сәйкес жүзеге асырылады. 

      Ірі кӛлемді және (немесе) ауыр салмаҕты автокӛлік ҕұралының жүріп 

ӛтуіне Арнайы рұҕсат алу үшін тасымалдаушы уәкiлеттi органға ӛтінішпен 

жүгінеді. 

 Ӛңіраралыҕ және халыҕаралыҕ тасымалдау бағытын келісу жүргiзілетiн 

келiсушi ұйымдардың тiзбесi автомобиль жолдары жӛнiндегi уәкiлеттi 

мемлекеттiк органның аумаҕтыҕ бӛлімшелер басшыларының шешімімен 

бекітіледі. 

     Жергілікті тасымалдау бағытын келісу жүргiзілетiн келiсушi ұйымдардың 

тiзбесiн жергiлiктi атҕарушы органдар кӛрсетеді. 

 Ұсынылған тасымалдау маршрутын келiсу кезiнде тасымалдау 

ҕауiпсiздiгiн, жолдардың, жол ҕұрылысы мен ӛзге де инженерлiк 

ҕұрылыстардың саҕталуын ҕамтамасыз ету, жол жүру бағытындағы ҕозғалыс 

ҕауiпсiздiгiн ҕамтамасыз ету жӛнiнде ҕосымша шаралар ҕабылдау ҕажеттілігi 

бӛлiгiнде жүру жолы бойынша автомобиль жолдарының, жол ҕұрылысы мен 

ӛзге де инженерлiк ҕұрылыстардың кӛтерушілік ҕабiлетi және ӛткiзу ҕабiлеті 

бағаланады.  

 Автомобиль жолдарының жол ҕұрылыстары мен ӛзге де инженерлiк 

ҕұрылыстардың кӛтерушілік ҕабілетiн бағалау үшiн есептеудiң сынаҕтан 

ӛткiзiлген әдiстерiн, жолдардың жол ҕұрылыстары мен ӛзге де инженерлiк 

ҕұрылыстардың жай-күйi туралы аҕпаратты, сондай-аҕ ҕосымша зерттеулердің 

материалдарын пайдалануға рұҕсат етiледi [10].  

Автомобиль жолдары жӛнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк органның аумаҕтыҕ 

бӛлімшелерімен және жергілікті атҕарушы органдармен тасымалдау бағытын 

келісу, егер: 

       1) iрi кӛлемді автокӛлік ҕұралының ені 3,5 метрден асҕан; 

       2) iрi кӛлемді автокӛлік ҕұралының биiктiгi жол бетінен 4,5 метрден 

асҕан; 

       3) iрi кӛлемді автокӛлік ҕұралының, оның iшiнде автопоездың ұзындығы 

25 метрден асҕан; 

      4) жалпы салмағы жасанды инженерлік ҕұрылыстардың 

жүккӛтергіштігінен асатын ауыр салмаҕты кӛлік ҕұралының жол жүруі жүзеге 

асырылған; 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P970001650_#z5
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        5) iрi кӛлемдi және (немесе) ауыр салмаҕты автокӛлiк ҕұралының ҕозғалу 

жылдамдығы 8 км/сағатты кем болған жағдайларда жүргізіледі. 

       Тасымалдаудың бағыты темiр жол ӛтпелерiмен, жолӛткелдерiмен, 

кӛпiрлермен, ҕұбырлармен, электр және байланыстың әуе желiлерiмен 

ҕиылысҕан жағдайларда егер: 

       1) iрi кӛлемдi автокӛлiк ҕұралының енi 5 метрден асатын болса; 

      2) iрi кӛлемдi автокӛлiк ҕұралының биiктiгi жол бетiнен 4,5 метрден 

асатын болса; 

       3) iрi кӛлемдi автокӛлiк ҕұралының, оның iшiнде автопоездың ұзындығы 

25 метрден асатын болса; 

       4) iрi кӛлемдi және (немесе) ауыр салмаҕты автокӛлiк ҕұралының ҕозғалу 

жылдамдығы 8 км/сағаттан кем болса, тиiстi келісуші ұйымдармен 

тасымалдауды келiсу жүргiзiледi. 

 Келiсушi ұйым мәлiмделген бағытҕа келiсудi жүргiзедi немесе 

белгiленген мерзiмдерде: 

      1)жергiлiктi тасымалға бір жұмыс күні ішінде; 

       2) ӛңіраралыҕ және халыҕаралыҕ тасымалға үш жұмыс күні ішінде 

негізді бас тартуды ұсынады. 

Егер тасымалдаушы ұсынған бағыт бойынша iрi кӛлемдi және (немесе) ауыр 

салмаҕты автокӛлiк ҕұралын ӛткiзудің терiс кӛрсеткіштерi болмаса, онда 

келiсуші ұйым ӛтiнiште оны ӛз шешiмiн мӛрмен куәландыра отырып, жазбаша 

растайды.  

          Егер тасымалдаушы ұсынған бағыт бойынша ipi кӛлемдi және (немесе) 

ауыр салмаҕты автокӛлiк ҕұралының жүріп ӛтуi мүмкiн болмаса немесе егер 

оны жүзеге асыру үшiн жол тӛсемiн немесе жол ҕұрылыстарын нығайту 

бойынша ҕосымша шаралар жүргiзу талап етілетiн болса, келiсушi ұйым бұл 

туралы тасымалдаушыны жазбаша хабардар етедi және оған жүрудiң басҕа 

бағытын ұсынады немесе тасымалдау жүзеге асырылғанға дейiн күшейту 

жұмыстарының ҕажеттi кешенiн орындайды.  

 Ӛтінiште онда барлыҕ осьтер мен дӛңгелектердi, ондағы осьтердің ӛзара 

орналасуын және дӛңгелектердiң (жалғыз немесе ҕосарланған) санын, 

автокӛлiк ҕұралына немесе оның ҕұрамдас бӛліктерiне жүктің бiркелкi 

тиелмеуi мүмкіндігін ескере отырып, жүктеменiң осьтер бойынша бӛлiнуiн 

кӛрсете отырып, автокӛлiк ҕұралының дӛңгелектiк ӛрнегi беріледi. 

 Уәкілеттi органға ӛтiнiш түскен кезде оны журналға тiркеу және ондағы 

мәлiметтердi:  

     1)ұсынылған аҕпараттың толыҕтығы;  

2) тасымалдауға ұсынылған iрi кӛлемдi және (немесе) ауыр салмаҕты 

жүктің бӛлiнбейтiндiгінің (пайдалану маҕсатын ӛзгертпестен, шектен тыс 

шығындарсыз немесе бүлiну ҕаупiнсiз екi немесе одан да кӛп бӛлiктерге 

бӛлiнуi мүмкiн болмайтындығының) негiзділігі; 

       3) жүкті тасымалдауға ҕойылатын автокӛлiк ҕұралының, оның iшiнде 

автомобиль-тартҕыштың және тiркеменiң (жартылай тiркеменiң) техникалыҕ 

сипаттамаларының сәйкестiгi;  
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Iрi кӛлемдi және (немесе) ауыр салмаҕты автокӛлiк ҕұралының жүріп ӛтуіне 

Арнайы рұҕсатты алу үшін ӛтінішті уәкілетті орган ол келіп түскен күнінен 

бастап бес жұмыс күні ішінде ҕарайды. 

 Eгeр ӛтiнiште толыҕ eмec аҕпарат және (немесе) жүктiң бӛлiнбейтiндiгi 

ҕұжаттамалыҕ тұрғыдан жеткiлiксiз негiзделсе, уәкiлеттi орган ӛтiнiш журналға 

тiркелген күнінен бастап екi жұмыс күні ішінде тасымалдаушыға жазбаша 

түрде тиiстi сұрау салумен ӛтініш жасайды. 

       Тасымалдаушы он күнтізбелік күн iшiнде талап етiлетiн аҕпаратты және 

ҕұжаттарды ұсынбаған жағдайда, уәкiлеттi орган тасымалдаушыға ӛтініштен 

бас тарту туралы жазбаша хабарлайды. 

Егер автокӛлiк ҕұралының жасаушы зауыт белгілеген техникалыҕ 

сипаттамалары тасымалдауға мәлiмделген iрi кӛлемдi және (немесе) ауыр 

салмаҕты жүктi тасымалдауды жүзеге асыруға мүмкiндiк бермесе 

тасымалдаушыға Арнайы рұҕсат беруден дәлелдi бас тарту берiледi.  

Iрi кӛлемдi және (немесе) ауыр салмаҕты автокӛлiк ҕұралының жүрiп 

ӛтуiне Арнайы рұҕсатты алуға ӛтiнiш: 

       1) автокӛлiк ҕұралы табиғи немесе техногендiк сипаттағы тӛтенше 

жағдайларды жою үшiн жұмысҕа тартылған; 

       2) кӛлiк ҕұралын ауыстырған (сынған жағдайларда) және жаңа Арнайы 

рұҕсатты ресiмдеу ҕажет болған; 

       3) жүк жӛнелтушi не жүк алушы тасымалдау бағытын ӛзгерткен және 

жаңа Арнайы рұҕсатты ресiмдеу ҕажет болған жағдайларда бір жұмыс күні 

ішінде ҕаралады. 

 Ӛтiнiште кӛрсетiлген мәлiметтер мен деректемелер: 

       1) егер тасымалдаушы заңды тұлға болып табылса, бiрiншi басшының 

(оның орынбасарының немесе сенiмдi адамының) ҕолымен және мӛрмен;  

       2) егер тасымалдаушы жеке тұлға болып табылса, ҕолымен және жеке 

басын куәландыратын ҕұжат деректері. 

       3) егер тасымалдаушы дара кәсіпкер болып табылса, ҕолымен және дара 

кәсіпкер ретінде тіркелгені туралы куәлігінде ҕамтылған деректер кӛрсетіле 

отырып расталады. 

 Тасымалдаушы Арнайы рұҕсат алуға арналған ӛтiнiштi тасымалдау 

түрiне ҕарай: 

       1) халыҕаралыҕ және ӛңіраралыҕ тасымалға – тасымалдаушының тұрған 

орны бойынша уәкiлеттi органға немесе жаҕын маңдағы уәкiлеттi органға; 

       2) жергiлiктi тасымалға – тасымал жүзеге асырылатын орын бойынша 

уәкiлеттi органға бередi. 

 Iрi кӛлемдi және (немесе) ауыр салмаҕты жүктердi 

тасымалдау Ҕазаҕстан Республикасының заңнамасынасәйкес тараптар 

жасасҕан тасымалдау шарты негізінде жүргiзiледi. 

       Ipi кӛлемдi және (немесе) ауыр салмаҕты жүктердi тасымалдаудың, 

соның iшiнде iрi кӛлемдi және (немесе) ауыр салмаҕты автокӛлiк ҕұралының 

жүріп ӛтуiне Арнайы рұҕсат алу бӛлiгіндегi жалпы 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1100000826#z16
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K990000409_#z314
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K990000409_#z314
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шарттары халыҕаралыҕшарттарда және Ҕазаҕстан Республикасының 

автомобиль кӛлiгi саласындағы заңнамасында белгіленедi . 

      Тасымалға және Арнайы рұҕсатҕа ҕойылатын талаптардан туындайтын 

ҕажеттілік жағдайында тасымалдау шарты iрi кӛлемдi және (немесе) ауыр 

салмаҕты жүкке ҕосалҕы автокӛлiк ҕұралдарының (отын ҕұюшы, 

автошеберхана, ҕосымша персоналға арналған автобус, тапҕыш немесе итергiш 

ҕосымша автомобиль және т.с.с.), бүркемелеу автомобилiнiң және (немесе) 

ілесіп жүретiн автомобильдiң ерiп жүруiн кӛздейдi. 

        Iрi кӛлемдi және (немесе) ауыр салмаҕты жүкті тасымалдауға тиiстi 

санаттағы автокӛлiк ҕұралын басҕару ҕұҕығы бар жүргiзушiге рұҕсат етiледi.  

        Тасымалдаушының және (немесе) жүк жӛнелтушiнiң жауапты ӛкiлi iрi 

кӛлемдi және (немесе) ауыр салмаҕты жүкті тасымалдаумен айналысатын 

жүргізушi(лер)мен және жүк жинаушылармен ҕауiпсiздiк техникасы жӛнiнде 

арнайы нұсҕаулыҕ ӛткiзедi. 

       Iрi кӛлемдi және (немесе) ауыр салмаҕты жүк бекiтілген автокӛлiк 

ҕұралын жүру басталмас бұрын жүргiзушi, тасымалдаушы мен жүк 

жӛнелтушінiң жауапты ӛкілдерi ҕарап шығады. Жүк Ҕазаҕстан 

Республикасының жол ҕозғалысы ережесiнiң талаптарына, сондай-аҕ жүк 

жӛнелтушiнiң талаптарына сәйкес бекiтіледi және таңбаланады. 

        Iрi кӛлемдi және (немесе) ауыр салмаҕты автокӛлiк ҕұралдары, сондай-аҕ 

бүркемелеу автомобильдерi ҕызғылт немесе сары түстi арнайы жарыҕ беру 

сигналдарымен (жарҕылдауыҕ маяктармен) жабдыҕталады. 

       Ҕозғалыс кезiнде жарҕылдауыҕ маяктардың жұмысы жол ҕозғалысының 

басҕа ҕатысушыларына ҕосымша хабар беру ҕұралы болып табылады және 

артыҕшылыҕпен жүрiп ӛту ҕұҕығын бермейдi. 

        Белгіленген тәртіппен ресiмделген Арнайы рұҕсат бланкісi iрi кӛлемдi 

және (немесе) ауыр салмаҕты автокӛлiк ҕұралының жүргiзушiсiнде болады 

және баҕылаушы органдар ӛкiлдерінің талабы бойынша кӛрсетiледi. 

       Iрi кӛлемдi және (немесе) ауыр салмаҕты автокӛлiк ҕұралдарының 

автомобиль жолдарымен жол жүруiне әдетте ҕозғалыс ҕарҕындылығы 

мейлiнше аз сағаттарда, ал елдi мекендерден тыс жерлерде - тәулiктiң жарыҕ 

уаҕытында рұҕсат етіледi. 

       Тәулiктің ҕараңғы уаҕытында елдi мекендерден тыс жерлердегі 

жолдармен, сондай-аҕ тәулiктің жарыҕ уаҕытында ҕозғалыс ҕарҕынды болған 

кезде тасымалдауға iрi кӛлемдi және ауыр салмаҕты кӛлiк ҕұралының жүруiн 

бүркемелеу немесе ілесіп жүру автомобилінің ерiп жүруi шартымен ғана рұҕсат 

етіледi.  

       Кӛлiк ҕұралдарының ҕозғалысын елеулi түрде кiдiртуге және 

айналасындағылар үшiн жоғары ҕауіп тӛндiруге ҕабілеттi жол-ауа-райының 

ҕолайсыз жағдайлары мен ҕозғалыс ҕарҕындылығы жағдайларында 

тасымалдауға рұҕсат етілмейдi. 

       Iрi кӛлемдi және (немесе) ауыр салмаҕты автокӛлік ҕұралымен, сондай-аҕ 

бүркемелеу және iлесіп жүру автомобильдерімен тәулiктiң жарыҕ уаҕытында 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P040000833_#z4
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P040000833_#z4
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z030000476_#z74
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z030000476_#z74
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P970001650_#z5
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жол жүрген кезде жаҕынға жарыҕ түсiру шамдары iске ҕосылуы тиiс.  

      Мына жағдайлардың барлығында: 

       1) iрi кӛлемдi және (немесе) ауыр салмаҕты автокӛлiк ҕұралының ені 3,5 

метрден асатын болса; 

       2) iрi кӛлемдi және (немесе) ауыр салмаҕты автокӛлiк ҕұралының 

ұзындығы 24 метрден асатын болса; 

      Арнайы рұҕсаттың "Ҕозғалыстың ерекше шарттары" бағанында жол жүру 

бағытындағы ҕандай да бiр жол ҕұрылысы бойынша жеке дара тәртіппен 

жүруге рұҕсат етіледi деп кӛрсетiлген немесе жол жүру бағытының жекелеген 

учаскелерінде ҕозғалысты ұйымдастыруға жедел ыҕпал етудi талап ететiн басҕа 

да шарттар кӛрсетiлген басҕа жағдайларда бүркемелеу автомобилiнiң болуы 

міндетті.  

      Мына жағдайлардың барлығында: 

       1) iрi кӛлемдi және (немесе) ауыр салмаҕты автокӛлiк ҕұралының енi 4,0 

метрден асатын болса; 

       2) iрi кӛлемдi және (немесе) ауыр салмаҕты автокӛлiк ҕұралының 

ұзындығы 3,0 метрден асатын болса; 

       3) ҕозғалыс кезiнде iрi кӛлемдi және (немесе) ауыр салмаҕты автокӛлiк 

ҕұралы ҕарсы ҕозғалыс ендiгiн ең болмағанда iшiнара иеленуге мәжбүр болса;  

       4) тасымалдау процесiнде жүру ҕауiпсiздiгiн ҕамтамасыз ету маҕсатында 

ҕозғалысты ұйымдастыруды шұғыл ӛзгерту талап етiлгенде; 

      Бүркемелеу немесе iлесіп жүру автомобилi оның сол жағы iлесiп жүретiн 

iрi кӛлемдi және (немесе) ауыр салмаҕты автокӛлiк ҕұралының соң жағынан 

шығыңҕы болатындай түрде жол бере отырып, iрi кӛлемдi және (немесе) ауыр 

салмаҕты автокӛлiк ҕұралының алдында 10-12 метр ҕашыҕтыҕта ҕозғалады.  

      Кӛпірлер мен жол ҕұрылыстары арҕылы жол жүру кезінде ҕозғалыс 

келiсушi ұйымдармен белгiленген шарттарға сай жүзеге асырылады. 

       Жол ҕиылыстарынан ӛту кезiнде iлесiп жүру автомобилi авариялыҕ 

жағдайларды болдырмау маҕсатында ҕиылысатын кӛшелер мен жолдардағы 

ҕозғалысты уаҕытылы тоҕтатуды ҕамтамасыз етедi. 

      Iрi кӛлемдi және (немесе) ауыр салмаҕты автокӛлiк ҕұралы 

ҕозғалысының жылдамдығы Арнайы рұҕсатта белгіленген кӛрсеткiштерден 

аспауы тиiс.  

       Iрi кӛлемдi және (немесе) ауыр салмаҕты автокӛлiк ҕұралдарының жалпы 

пайдаланымдағы жолдармен жүрген кезiндегі жылдамдығы 50 км/сағаттан, ал 

жасанды ҕұрылыстарда 10 км/сағаттан аспауы тиiс. 

       Ҕозғалыс процесiнде iрi кӛлемдi және (немесе) ауыр салмаҕты автокӛлiк 

ҕұралының жүргізушiсi: 

       1) ҕарсы келе жатҕан автокӛлiк ҕұралдарын кедергісiз және ҕауiпсiз 

ӛткiзiп жiберу үшін барлыҕ ҕажетті шараларды ҕабылдайды; 

       2) жол ҕозғалысына бӛгет жасамайды және артында келе жатҕан 

автокӛлiк ҕұралдарының басып озуына мүмкiндiк бередi. 

       Iрi кӛлемдi кӛлiк ҕұралының биiктiгi 4 метрден артыҕ болған жағдайда 

тасымалдаушы кӛпiрлердiң, ҕұбыр ӛткiзгiштердiң және басҕа да 
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коммуникациялардың астымен ҕозғалу кезiнде биiктiктi ҕосымша баҕылаулыҕ 

ӛлшеуi ҕажет. 

      Iрi кӛлемдi және (немесе) ауыр салмаҕты автокӛлiк ҕұралының жүрiп 

ӛтуiн жүзеге асыра отырып: 

       1) Арнайы рұҕсатсыз, мерзiмi ӛткен немесе дұрыс ресiмделмеген Арнайы 

рұҕсатпен, Арнайы рұҕсатта кӛрсетiлген лауазымды адамдардың ҕолы 

болмаған жағдайларда рейске шығуға; 

       2) Арнайы рұҕсатҕа ҕандай да бiр ӛзгерiстер мен толыҕтырулар енгiзуге;  

      3) белгiленген ҕозғалыс бағытынан ауытҕуға; 

       4) Арнайы рұҕсатта кӛрсетілген ҕозғалыс жылдамдығын арттыруға;  

       5) 30 км/сағат және одан жоғары жылдамдыҕпен келе жатҕан автокӛлiк 

ҕұралдарын басып озуға; 

      6) басҕа кӛлiк ҕұралдарын сүйретуге; 

       7) ҕозғалысты ҕолайсыз ауа-райы жағдайларында (кӛктайғаҕ, кӛрiнiм 100 

метрден кем және т.с.с.) жүзеге асыруға; 

       8) егер тасымалдау шарттарында мұндай ҕозғалыс тәртiбi белгiленбесе, 

жол жиегімен жүруге; 

      9) жолдың жүру бӛлігінiң шегінен тысҕары орналасҕан арнайы 

тұраҕтардан тыс жерлерге тоҕтауға; 

       10) автокӛлiк ҕұралының техникалыҕ жарамсыздығы туындаған немесе 

ҕозғалыс ҕауiпсiздігіне және (немесе) жүктiң саҕталуына ҕауiп тӛндiретiн 

жүктiң бекiтiлуi бұзылған кезде ҕозғалысты жалғастыруға тыйым салынады.  

       Егер тасымалдау процесiнде ҕозғалыс бағытын ӛзгертудi талап ететiн 

жағдай туындаса, тасымалдаушы ҕозғалысын тоҕтатуы тиiс және аумағында 

тасымалдау тоҕтатылған аумаҕтың уәкiлетті органына белгiленген тәртiппен 

жаңа бағыт бойынша жүруге рұҕсатпен жүгiнедi. 

 Бӛлiнбейтiн iрi кӛлемдi және (немесе) ауыр салмаҕты жүктердi 

тасымалдайтын автокӛлік ҕұралдарыныңтехникалыҕ жай-күйіне және 

жабдыҕтарынаҕойылатын ҕосымша талаптар. 

       Ірi кӛлемдi және (немесе) ауыр салмаҕты жүкті тасымалдау 

мамандандырылған жылжымалы ҕұраммен - тiркемесi немесе ауыр жүк 

тасығыш жартылай тiркемесi бар автомобиль-тартҕышпен жүзеге асырылады.  

       Iрi кӛлемдi және (немесе) ауыр салмаҕты жүкті ернеулi тұғырнамалары 

бар жылжымалы ҕұраммен тасымалдауға рұҕсат етiледi. Бұл ретте, ҕажет 

болған жағдайда (мысалы, жүк шанаҕтың кӛлемiнен шығып тұрса) ернеулер 

алынады және автокӛлік ҕұралында жүкте орныҕтыру үшiн ҕосымша бекiту 

ҕұралдары ҕолданылады. 

       Iрi кӛлемдi және (немесе) ауыр салмаҕты жүктi тасымалдауды жүзеге 

асыратын автокӛлiк ҕұралының техникалыҕ жай-күйi Ҕазаҕстан 

Республикасы заңнамасының талаптарына , сондай-аҕ оны жасаушы зауыттың 

нұсҕаулығына сәйкес болуы тиiс. 

       Автокӛлiк ҕұралына жасаушы зауыт белгiлеген, рұҕсат етiлген салмаҕтыҕ 

нормативтен артыҕ жүк тиеуге рұҕсат етілмейдi. 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P080000675_#z4
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P080000675_#z4
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      Автопоездың тежегiш жүйесi автомобиль-тартҕыштың тежегішi 

басҕышынан жұмыс iстеуi және оның буындары арасында тежеу кезiнде 

тiркеме мен жартылай тiркеменiң автомобиль-тартҕышҕа ҕатысты ауытҕу, 

сондай-аҕ басҕа да авариялыҕ жағдай жасау мүмкiндiгi болмайтындай тежегiш 

күштердi бӛлудi ҕамтамасыз етуi тиiс. 

      Автомобиль-тартҕыш ӛзi мен тiркемесiнiң (жартылай тiркемесiнiң) 

арасындағы жалғағыш магистральдар үзіліп кеткен жағдайда автомобиль-

тартҕышты жұмысшы немесе авариялыҕ тежегiшпен тежеуге мүмкiндiк беретін 

тежеу ҕондырғысымен жабдыҕталады. 

       Тiркемелер (жартылай тіркемелер) автомобиль-тартҕышпен жалғағыш 

магистральдар үзiлген жағдайда олардың автоматты түрде тоҕтауын 

ҕамтамасыз ететiн тежеу ҕондырғыларымен жабдыҕталады. 

       Тiркемелер (жартылай тiркемелер) барлыҕ дӛңгелектерге әсер ететiн 

және автомобиль-тартҕыштан ажыратылған толыҕ салмаҕты тiркеменi 

(жартылай тiркеменi) кемiнде 16% еңiсте ұстап тұруды ҕамтамасыз ететiн тұру 

тежегішімен жабдыҕталады. 

       Iрi кӛлемдi және (немесе) ауыр салмаҕты автокӛлiк ҕұралында еңісте 

тоҕтауға мәжбүр болған жағдайда оны ҕосымша орныҕтыру маҕсатында 

сырғуға ҕарсы кемінде екi тiреуiш (әр жаҕҕа бiреуден) болуы ҕажет.  

       Автопоезд үшін оның әрбiр буынына екiден сырғуға ҕарсы тіреуіштер 

болуы тиiс. 

       Кӛлiк ҕұралының кабинасы екi жағынан артҕы жаҕты кӛретiн сыртҕы 

айналармен жабдыҕталуы тиiс. Айналар автокӛлiк ҕұралының және 

тасымалданатын жүктiң кӛлемiн ескере отырып, тура да және бұрылмалы да 

ҕозғалыс кезiнде жүргiзушiге кӛлденеңiнен әрi тігiнен жеткiлiктi кӛрудi 

ҕамтамасыз етуi тиiс. 

       Артҕы кӛрiнiс айналарының автокӛлiк ҕұралының негiзгі кӛлемдерiнiң 

iшiне 20-25 кг/с шегiндегi күшпен ауыстыру мүмкiндігін ҕамтамасыз ететiн 

бұру тетiктерi болады. 

      Iрi кӛлемдi және (немесе) ауыр салмаҕты автокӛлiк ҕұралдары 

нормативтiк ҕұҕыҕтыҕ ҕұжаттарда белгіленген талаптарға сәйкес "Автопоезд" 

"Iрi габаритті жүк" немесе "Ұзын ӛлшемдi кӛлiк ҕұралы" деген тану 

белгiлермен белгіленедi (1.6-- сурет). 
 

 
 

1.6-- сурет - Ірі габаритті жүкті айҕындайтын белгі 
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Тiркеме-ұзартылманың тiркеменiң артҕы кӛлемiнен 1 метрден аса шығып 

тұратын жетегi (ҕұбыр) Жол ҕозғалысы ережесiне сәйкес белгіленедi.  

       Iрi кӛлемдi жүктi тасымалдау кезiнде жүгі бар автокӛлiк ҕұралының 

биiктігi жолдың жүру бӛлігінің үстiнен 4,5 метрден асатын болса, бүркемелеу 

автомобилiне жоғары ұшында сары түстi сигналдыҕ шамдары бар бiр немесе 

екi габариттік штангалар орнату ҕажет. 

       Шамдарды орнату биiктігi тасымалданатын жүктiң жоғарғы кӛлемiнен 5-

10 сантиметр жоғары болуы және iрi кӛлемдi автокӛлiк ҕұралы жүргiзушiсiнiң 

кӛз алдында болуы тиiс. 

       Шамдар тәулiктiң ҕараңғы кезiндегi немесе жеткiлiксiз кӛрiнiм 

жағдайларындағы ҕозғалыс кезiнде iске ҕосылуы тиiс. 

Iрi кӛлемдi және (немесе) ауыр салмаҕты автокӛлiкҕұралдарының Ҕазаҕстан 

Республикасының автомобильжолдары арҕылы жүру тәртiбiн баҕылау. 

Iрi кӛлемдi және (немесе) ауыр салмаҕты автокӛлiк ҕұралдарының 

Ҕазаҕстан Республикасының автомобиль жолдары арҕылы жүруiн баҕылауды 

уәкiлетті орган ӛзiнiң Ҕазаҕстан Республикасының заңнамасында белгiленген 

ҕұзыретi шегiнде автокӛлiк ҕұралдарын Ҕазаҕстан Республикасының 

Мемлекеттік шекарасы арҕылы ӛткiзу пунктерiндежәне Ҕазаҕстан 

Республикасының аумағындағы кӛлiктік баҕылау посттарында жүзеге 

асырады.  

      Автокӛлiк ҕұралының кӛлемдiк ӛлшемдерiнің наҕты мәндерiн айҕындау 

ӛлшеу сызғыштарының немесе арнайы сызыҕтыҕ ӛлшеу аспабының кӛмегiмен, 

ал толыҕ салмаҕ пен осьтiк жүктемелер - стационарлыҕ немесе жылжымалы 

үлгiдегi автомобиль таразыларының кӛмегiмен жүргiзiледi.  

      Сызыҕтыҕ ӛлшеу жабдығы мен автомобильдiк таразылар жарамды 

жағдайда болуы және олардың метрологиялыҕ тексеруден ӛткендiгi туралы 

сертификаты болуы тиiс. 

       Автокӛлiк ҕұралдарының кӛлемдiк және салмаҕтыҕ ӛлшемдерiн айҕындау 

кезiнде ӛлшеу жабдығының тасымалдаушының пайдасына шешiлетiн 

ҕателiктерi ескерiледi. 

 Ереже бұзылған жағдайда уәкiлеттi орган Кодексте кӛзделген әкiмшiлiк 

ҕұҕыҕ бұзушылыҕ туралы iс бойынша іс жүргiзудi ҕамтамасыз ету шараларын 

ҕабылдайды және тасымалдау мынадай жағдайларда жалғастырылады: 

       1) Ережеде белгіленген тәртіппен Арнайы рұҕсатты алғаннан кейін және 

барлыҕ жол жүру бағыты бойынша ірі кӛлемді және ауыр салмаҕты кӛлік 

ҕұралының жүріп ӛткені үшін алым сомасы тӛленгеннен кейін – iрi кӛлемдi 

және (немесе) ауыр салмаҕты автокӛлiк ҕұралының Арнайы рұҕсатсыз жүрiп 

ӛткені аныҕталған кезде; 

       2) тасымалдаушы Ҕазаҕстан Республикасының автомобиль жолдарымен 

жүру үшін автокӛлік ҕұралдарының Ҕазаҕстан Республикасының аумағында 

белгіленген рұҕсат етілген ӛлшемдеріне сәйкес келтіру үшін автокӛлік ҕұралын 

артыҕ жүктен босатуды жүргізгенде және iрi кӛлемді және ауыр салмаҕты 

кӛлік ҕұралының жүріп ӛткеніне бағыттың іс жүзінде жүріп ӛткен бір бӛлiгi 

үшін алым сомасын тӛлеген жағдайда – Арнайы рұҕсат берілместен, бӛлiнетін 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P970001650_#z5
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z030000476_#z70
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P040000238_#z7
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K010000155_#z656
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P020000062_#z8
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жүгi бар iрi кӛлемдi және (немесе) ауыр салмаҕты автокӛлiк ҕұралының жүрiп 

ӛткені аныҕталған кезде; 

       3) ірi кӛлемдi және (немесе) ауыр салмаҕты автокӛлiк ҕұралының жүрiп 

ӛткені үшiн тӛленген алымға салмаҕтыҕ және кӛлемдiк ӛлшемдердi іс жүзінде 

кӛрсете отырып, белгілеген тәртіппен Арнайы рұҕсатты ала отырып, іс жүзінде 

жүріп ӛткен бағыт үшін iрi кӛлемдi және (немесе) ауыр салмаҕты автокӛлiк 

ҕұралының жүрiп ӛткені үшiн алынатын алымды тасымалдаушы тӛлегеннен 

кейін – iрi кӛлемдi және (немесе) ауыр салмаҕты автокӛлiк ҕұралы 

ӛлшемдерінің бiрi Арнайы рұҕсатта кӛрсетілгендерден асып кеткені аныҕталған 

кезде; 

       4) тасымалдаушы наҕты жүріп ӛткен бағыт бойынша ірі кӛлемді және 

(немесе) ауыр салмаҕты автокӛлік ҕұралының жүріп ӛткені үшін алым сомасын 

тӛлеген және белгіленген тәртіппен Арнайы рұҕсатты алғаннан кейін – iрi 

кӛлемдi және (немесе) ауыр салмаҕты автокӛлiк ҕұралының жолды Арнайы 

рұҕсатта кӛрсетілген бағыттан ауытҕи отырып жүргені аныҕталған кезде; 

       5) уәкілетті орган Арнайы рұҕсаттағы мерзімді ұзартҕаннан кейін – ірі 

кӛлемді және (немесе) ауыр салмаҕты автокӛлік ҕұралының Арнайы рұҕсатта 

кӛрсетілген мерзімдерден ауытҕи отырып жүргені аныҕталған кезде. 
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Ҕосымша Б 

 

Ауыр салмаҕты жүктерді тиеу және түсіру пункттеріне ҕойылатын 

талаптар 

 

Егер шартта  ӛзгеше  кӛрсетілмесе, ауыр салмаҕты жүктерді жүктерді 

автокӛлік ҕұралына тиеуді, жүктерді бекітуді,   жабуды  және  байлауды  –  жүк  

жӛнелтуші,  ал   жүктерді түсіруді,   бекіткіштер   мен   жапҕыштарды  алуды  –  

жүк   алушы   жүргізеді. 

Жүк   жӛнелтуші   мен   жүк   алушы   тиісінше    автокӛлік    ҕұралының 

ернеулерін  және цистерналардың люктерін ашу мен жабуды, цистерналардың 

люктеріне  шлангаларды   салу  мен  алуды,  шлангаларды  бұрау мен ағытуды 

жүргізеді [5]. 

Жүк    жӛнелтушінің   (жүк алушының)   баҕылау - ӛткізу    пункттерінде 

брезентті  алып    жүкті   тексеру   және   тексеруден   кейін    жүктерді    жабу, 

цистерналардың   люктерін   ашу   және   жабу  және  тағы  басҕа   жүргізілген 

жағдайларда,  кӛрсетілген  операциялар  жүк   жӛнелтушінің  (жүк алушының) 

күшімен орындалады. 

Түсіру - тиеу  жұмыстары   кезінде  тасымалдаушы  автокӛлiк   ҕұралына 

тиеудiң     белгiленген   нормаларын   саҕтау,   автомобильмен    тасымалдауды 

орындау  ҕауiпсiздiгiн  және  жүктiң саҕталуын ҕамтамасыз ету маҕсаттарында 

жүктiң салынуы мен бекiтiлуiн баҕылайды. 

Егер шарттың   талаптарында  тиеу-түсіру   жұмыстарын  тасымалдаушы 

жүзеге  асыратыны  кӛзделген  жағдайда,   соңғысы  тиеу-түсіру   жұмыстарын 

жүргізу  кезінде  ҕызметкерлердің  автомобиль  кӛлігінде  еңбекті ҕорғау және 

ҕауіпсіздік   техникасы   ҕағидасын   саҕтауын   баҕылауды  ҕамтамасыз  етеді, 

сондай-аҕ  осы  тармаҕта  кӛрсетілген  ҕағидаларды  орындамау  нәтижесіндегі 

жазатайым оҕиғаларды болдырмау жӛніндегі шараларды ҕабылдайды. 

       Жүктерді тиеу және түсіру пункттеріне ҕойылатын талаптар мыналар [5]: 

       1) Ҕазаҕстан Республикасының мемлекеттік стандарттарына сәйкес 

келетін тиеу-түсіру және ҕосымша жұмыстарды жүргізуге арналған штаттағы 

және ҕосымша жабдыҕтың болуы; 

2) ӛртке ҕарсы, санитарлыҕ-эпидемиологиялыҕ және экологиялыҕ 

нормативтердің саҕталуын ҕамтамасыз ету; 

3) тиеу-түсіру жұмыстарын орындау кезінде жүктің саҕталуын және 

жұмыс істеушілердің ҕауіпсіздігін ҕамтамасыз ету; 

4) кез келген ауа-райы жағдайларында автокӛлік ҕұралдарының тиеу 

(түсіру) орнына еркін және ҕауіпсіз ӛтуін ҕамтамасыз ететін кіріс жолдарының 

болуы; 

5) тәуліктің кешкі және түнгі уаҕытында жарыҕтандыру Ҕазаҕстан 

Республикасының ҕұрылыс нормаларына сәйкес келуі және тиеу-түсіру 

жұмыстарын орындау ҕауіпсіздігін ҕамтамасыз етуге арналған талаптарға сай 

келуі тиіс; 
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6) механизация ҕұралдарымен тиеу (түсіру) посттарының саны мен 

жабдыҕталуы ҕайта ӛңделетін жүктің түрі мен кӛлеміне сәйкес келуі және 

автокӛлік ҕұралдарының тиелу (түсірілу) үшін нормативтік уаҕыт шегінде 

тұруын ҕамтамасыз етуі тиіс; 

7) ҕажетті ҕұжаттардың сапалы және уаҕтылы ресімделуін ҕамтамасыз 

етуге арналған жеке үй-жайдың болуы; 

8) телефон және басҕа байланыс түрлерінің болуы; 

9) баҕылау-ӛткізу пункттері, жӛнелтілетін және келіп түсетін жүктің 

сапасы мен массасын аныҕтауға мүмкіндік беретін таразыға тарту және басҕа 

жабдығы, сондай-аҕ автокӛлік ҕұралдарының шанаҕтарын тез бүлінетін 

жүктерді түсіргеннен кейін тазарту, жуу және дезинфекциялау бойынша 

жұмыстар жүргізуге арналған арнайы орындарының болуы. 

Тиеу жұмыстарын жүзеге асыру кезінде жүкті, оның салмағы автокӛлік 

ҕұралы шанағының барлыҕ ұзындығы бойынша біркелкі бӛлінетіндей етіп, 

рұҕсат етілген салмаҕтыҕ және кӛлемдік параметрлерден асырмай 

орналастырылады. 

Ҕабылдануы мен тиелуі уаҕыт шығынынсыз мүмкін емес ыдыссыз 

тасымалданатын майда даралы жүктерді (металл шыбыҕтар, ҕұбырлар және 

тағы басҕа) жүк жӛнелтуші сыммен үш-бес жерден бумаларға немесе орамдарға 

байлап ірілеу тиеу бірліктеріне біріктіруі тиіс. Буу беріктігі шығыранның 

ілгегімен кез келген сым байламын кӛтеру мүмкіндігін ҕамтамасыз ететіндей 

болуы тиіс. 

Жүктер автокӛлік ҕұралында жылжып кету, ҕұлау, есіктерге ҕысым 

түсіру, тасымалдау кезінде жүктің ҕажалуы немесе заҕымдалуы болмайтындай 

етіп, сондай-аҕ тиеу, түсіру кезінде және жол үстінде автокӛлік ҕұралдарының 

саҕталуын ҕамтамасыз ететіндей жиналады және мыҕты бекітіледі. 

Жүктерді шегелермен, ҕаусырмалармен және автокӛлік ҕұралын 

заҕымдайтын басҕа ҕұралдармен бекітуге рұҕсат етілмейді. 

Тиеу және тасымалдау үшін ҕажетті ҕұрал-жабдыҕтарды, ҕосалҕы 

материалдарды (сандалдар, тіреулер, науалар, сым, ҕалҕанды ҕоршаулар және 

тағы басҕалар), сондай-аҕ жүктерді жылы ұстау үшін ҕажетті ҕұралдарды 

(кӛрпелер, тӛсемелер және тағы басҕалар) жүк жӛнелтуші береді және ҕояды, 

ал жүк алушы алады. 

Белгілі бір жүкті тасымалдауға арналған автокӛлік ҕұралдарын ҕосымша 

жабдыҕтауды және жараҕтандыруды жүк жӛнелтуші тасымалдаушымен келісім 

бойынша ғана жүргізуі мүмкін, ал ҕауіпті, бӛлінбейтін ірі кӛлемді немесе ауыр 

салмаҕты жүктерді тасымалдау жағдайында Ҕазаҕстан Республикасының жол 

полициясы органдарымен келісіледі. 

Жүк жӛнелтушіге тиесілі барлыҕ ҕұрал-жабдыҕтарды тасымалдаушы жүк 

алушыға жүкпен бірге береді немесе жүк жӛнелтушіге оның тауар-кӛлік 

жүкҕұжатында кӛрсетуіне сәйкес ҕайтарылады. 

Тасымалдаушы тиеу пункттерінде жүктің автокӛлік ҕұралдарына 

салынуы мен бекітілуінің жол ҕозғалысы ҕауіпсіздігі және автокӛлік 

ҕұралының саҕталуын ҕамтамасыз ету талаптарына сәйкес келуін тексереді, 
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сондай-аҕ жүк жӛнелтушіге жүктің жиналуы мен бекітілуіндегі байҕалған оның 

саҕталуына ҕауіп тӛндіретін жетіспеушіліктер туралы хабарлайды. Жүк 

жӛнелтуші тасымалдаушының талап етуі бойынша жүктің салынуы мен 

бекітілуінен табылған кемшіліктерді жояды. 

Жүк жӛнелтуші мен жүк алушы тиеу-түсіру жұмыстарын жүргізу кезінде 

ҕауіпсіздік техникасының саҕталуын баҕылауды ҕамтамасыз етеді. 

Жүктерді автокӛлік ҕұралына тиеу және жүктерді түсіру мерзімдері, сондай-аҕ 

жүктерді тиеумен және түсірумен байланысты ҕосымша операцияларды 

орындау мерзімдері шартта белгіленеді. 

       Автокӛлік ҕұралдардың тиелуге келген уаҕыты жүргізуші жолдама 

параҕты тиеу пунктінде кӛрсеткен сәттен бастап, ал түсірілуге келген уаҕыты 

жүргізуші тауар-кӛлік жүкҕұжатын түсіру пунктінде кӛрсеткен сәттен бастап 

есептеледі. 

       Тиеу және түсіру пункттерінде (темір жол станцияларынан басҕа) кіру 

ҕаҕпалары немесе баҕылау-ӛткізу пункттері немесе жүктерді талдау бойынша 

зертханалар болған кезде автокӛлік ҕұралдың тиелуге немесе түсірілуге келген 

уаҕыты жүргізуші жүк жӛнелтушіге немесе жүк алушыға жолдама параҕты 

немесе тауар-кӛлік жүкҕұжатын кіру ҕаҕпаларының жанында немесе баҕылау-

ӛткізу пунктінде немесе зертханада кӛрсеткен сәтінен бастап есептеледі. 

       Жүргізушіге тиісті түрде ресімделген тауар-кӛлік жүкҕұжаты мен 

жолдама параҕ, сондай-аҕ тиелген немесе түсірілген жүкке арналған ӛзге де 

ҕажетті ҕұжаттар тапсырылғаннан кейін тиеу және түсіру аяҕталды деп 

есептеледі. 

       Автокӛлік ҕұралдың ҕаҕпалардан немесе баҕылау-ӛткізу пунктінен тиеу 

немесе түсіру орнына және керісінше жүрген уаҕыты автокӛлік ҕұралдың 

тиеліп немесе түсіріліп тұрған уаҕытын есептеу кезінде шегеріледі. 

       Автокӛлік ҕұралдары тиелуге келісілген уаҕыттан бұрын келген 

жағдайда, егер жүк жӛнелтуші оларды тиеуге наҕты келген сәтінен бастап 

ҕабылдаса, автокӛлік ҕұралдары тиелуге келісілген уаҕытта келді деп 

есептеледі. 

       Жүк жӛнелтуші (жүк алушы) тауар-кӛлік жүкҕұжатында және немесе 

жолдама параҕта автокӛлік ҕұралының тиеу (түсіру) пунктіне (нен) келген 

(кеткен) уаҕытын белгілейді. 
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Ҕосымша В 

 

В1 Строптар мен арҕандардың есептік кӛрсеткіштерін есептеу 

 

Тиеу-түсіру операциялары – кӛліктің кез-келген түрімен жүк 

тасымалдаудың ҕұрамдас бӛлігі.  Жүк ӛңдеудің механикаландырылған 

ҕұралдарының ҕауіпсіз жұмысы кӛп жағдайда  жүктің салмағы мен машинлар 

мен механизмдердің салмағына сәйкестігіне байланысты болмаҕ. Тиеу-түсіру 

жұмыстары кезіндегі апаттардың болу себебі- осы сәйкестіктердің 

саҕталмауынан строптардың үзілуі.  

Арҕанды ҕауіпсіз пайдаланудың шарты беріктік коэффициентімен 

аныҕталады: 

                                             
стрS

P
K  ,                                                        (В.1) 

мұндағы  Р - сертификат бойынша арҕанның үзілу күші, Н; 

                Sстр   - болат арҕанан жасалған, строптың тармағына ҕосылған, 

үзілу күші, тиеу және динамикалыҕ коэффициентті ескерусіз, Н. 

Пайдаланудың түрлі шартына арналған беріктік ҕоры коэффициентінің 

мәні ҕұралдар мен механизмдердің түріне ҕарай 3.1- кестеде келтірілген. 

 Sстр   арҕанына ҕосылған есетік күш стропканың сұлбасына және 

строптың тармағының санына байланысты болады:  

 

                                        




cos




n

Q
S

Д

стр   ,                                                 (В.2) 

 

мұндағы Q – кӛтерілетін жүктің салмағы, кН; 

ηд  - жүк операциялары кезіндегі динамикалыҕ шексіз коэффициент, ηд = 

1,4; 

n - строптың тармаҕтарының саны; 

 α - строптың вертикалдан ауытҕу бұрышы, (B.1 кесте). 

Строп тармағының ұзындығын, строптау сұлбасына ҕарап (B.1- сурет), 

келесі формула бойынша аныҕтауға болады: 

 

  √
      

 
 

                                                                                                                    (В.3) 

мұнда: l - cтроп тармағының ұзындығы, м; 

b - строп тармаҕтарын диагональ бойынша бекіту нүктелері арасындағы 

ҕашыҕтыҕ, м; 

h - строптарды жүк кӛтергіш механизмдерінің жүктің жоғарғы ҕабаты 

бойынша ілмегіне бекіту нүктесінен ең ҕысҕа ҕашыҕтыҕ, м. 
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В1 Кесте - Беріктік ҕорының ең тӛменгі рұҕсат етілетін коэффициенті 

 

Ҕұралдар мен механизмдердің түрі Кη 

 

Байламасы бар немесе ілмекпен немесе саҕинамен 

бекіту строптары 

6 

Ӛрілген строптар 5 

Орамал тәрізді строптар: 

Ҕабырғасының ҕатынасы 3,5-6 

Ҕабырғасының ҕатынасы 6 артыҕ 

 

5,5 

5 

D3 /dc ҕатынасындағы расчалка, тартҕыштар 

4тен 5 дейін  

5тен 7 дейін 

7ден 9 дейін 

10 артыҕ 

 

5 

4 

3,5 

3 

Жүк арҕандары: 

Ҕолмен жеткеру 

Машиналыҕ жеткеру: 

Жұмыстың жеңіл түрі 

Орташа 

ауыр 

 

4 

 

5 

5,5 

6 

Адамдарды кӛтеру механизмдеріндегі машиналы 

жеткергіш 

9 

Ескерту: 1)  D3- ҕапсыру ҕұрылғысының диаметрі (арҕанмен бекітілетін расчалка, 

тартҕышпен, строппен айналып ӛтетін, элементтің), dc – ӛрілген строптың диаметрі. 

2) Механизмдер жұмысының жеңіл тәртібі- роликтердегі айналу саны тӛрттен артыҕ 

емес, ауыр түрі- арҕанның үлкен жылдамдыҕпен серпінді түрде жұмыс істеуі, роликтердегі 

иілме саны тӛрттен артыҕ.  

 

 
В1- cурет - Жүкті тӛрт тармағы бар строппен ҕапсыру сұлбасы. 

 

Строптың диаметрі  есепті күшпен аныҕталады δр=1,962 кН/мм
2 

(200кгс/ 

мм
2
): 
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p

стрS
d



4
 , мм                                             (В.4) 

 

Строптың диаметрін біліп, жүкті ҕауіпсіз кӛтеруге ҕажетті, арҕанның ең 

тӛменгі рауалы ҕимасын аныҕтауға болады: 

 

                                           
4

2d
f Д

стр


 , ммІ                                               (В.5) 

 

Сонымен ҕатар, арҕанды таңдағанда алған арҕанның диаметрі d мен 

блоктың (барабанның)диаметрі арасындағы ұҕатынасты саҕтау керек: 

 

                                              D ≥ d (с - 1), мм                                            (В.6) 

 

мұндағы D - блоктың немесе ҕазылған жер түбі бойынша барабанның 

диметрі, мм; 

е - механизмнің жүк кӛтергіштігі түріне және оның жұмыс тәртібіне 

байланысты, коэффициент, е = 16 - 35. 

В.2- кестеде болат арҕандардың техникалыҕ сипатамалары келтірілген.  

Орамалардың түріне ҕарай болат арҕандар бұрамалдардың ҕабаттары 

арасындағы жекелеген сымтемірлердің наҕты жанасатынындай (ТК түрі),  

бұрамаларда сымтемірлердің сызыҕтыҕ жанасуы (ЛК түрі) және  аралас 

жанасулы (ТЛК түрі) болады. Әріппен белгілегеннен кейнігі алғышҕы сан 

арҕандағы бұрама санны кӛрсетеді, мысалы, ТК-6- 6 бұрама бар дегенді 

білдіреді. 

Салмағы М = 3650 кг ПДГ жартылай вагондардың темірбетон 

плиталардан  түсіруге арналған арҕанның диаметрін және строптың ұзындығын 

тап, строп тармағының вертикалды ауытҕу бұрышы ілмекпен ілгенде  α = 45°, 

строп тармаҕтарының саны n = 4 (3.1- сурет). Бекіту нүктелері арасындағы 

ҕашыҕтыҕ плитаның ұзындыҕ бойына 5,5 м, ені 1,4 м. 

Шешу: 1) бағананың салмағын табамыз: 

 

Q  = М·q  =3650·9,81 = 35806,5 Н 

 

2) Стропҕа ҕосылған есепті күш: 

H
n

Q
S

Д

стр 17796
45cos4

4,15,35806

cos










 

 

3) Строптың үзілу күші артыҕ болу керек: 

 

Р≥ Кη  · Sстр ≥   6·17796 =106775 Н 

Кη  Ілмегі бар строптар үшін 3.1 кесте бойынша  
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В.2 Кесте - Болат арҕандардың үзілу күші 

 

Арҕанның 

диаметрі, мм 

Майланған 

100м 

арҕанның 

салмағы, кг 

Үзілуге уаҕытша ҕарсыласу бойынша маркерленген топ, 

МПа 

1400 1600 1700 1800 

1 2 3 4 5 6 

ТК6х19 (1+6+12)+1 типті арҕан (ГОСТ 3070-74) 

11 43,3 52550 60050 63850 65800 

14,5 71,5 86700 99000 105000 108000 

17,5 107 129000 147500 157000 161500 

19,5 127,5 154500 176500 187500 193500 

21 149,5 1810000 207000 220000 227000 

22,5 173,5 21000 240000 255000 263000 

24 199 241000 275500 292500 302000 

27 255,5 309500 354000 376000 387500 

29 286 347000 396500 421500 434000 

32 353 428000 489500 520000 536000 

35 427 518000 592000 614500 648000 

38,5 508 616000 704000 748000 771000 

 

4) 3.2 кестесі бойынша ТК6х9 диаметрі 14,5 мм, сымтамірлер арасындағы 

уаҕытша кедергі 1800МПа болатын арҕанды таңдаймыз, оның жаҕындағы 

үзіліс күші 108000Н. 

5) диагоналі бойынша строптарды бекіту нүктелері арасындағы 

ҕашыҕтыҕ: 

 

68,54,15,5 22 b м 

 

6) строптың ұзындығы: 

 

06,8
45cos

68,5

cos







b
l м 

 

7) Егер салмағы осындай жүк темірбетон бағана болса, онда  ҕостармаҕты 

строппен бекіту сұлбасы тиімді, яғни, n=2 ал α=45° болғанда есептік күш 

ҕұрайды: 

 

,35592
45cos2

4,15,35806
Sстр H




  

 

8) Строптың үзілу күші ҕұрайды: 

 

Р≥ 6· 35592 = 213552 Н 
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9) 3.2 кестесі бойынша ТК6х9 диаметрі 21 мм, үзілудің уаҕытша  

кедергісі 1700 МПа, ең жаҕын үзілу күші 220000 Н, арҕанды таңдап аламыз. 

Сонымен ҕатар, тиеу-түсіру операциялары кезінде есептеулерге сай 

арҕанды таңдап алу әрдайым мүмкін бола бермейді. Сондыҕтан, егер строптар 

бар болса және арҕанның сертификат бойынша үзілу күші белгілі болса, онда, 

есептік күшті аныҕтап, тиеу-түсіру операцияларын ҕауіпсіз жүргізуді 

ҕамтамасыз ететін, жүкті строптау сұлбасын таңдауымызға болады. 

 

 

     


