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Кіріспе 

 

Ғимараттар мен құрылыстар қазіргі қоғам өмірінде маңызды рөл 

атқарады, олар адам өмірінің қауіпсіз және жайлы жағдайларын 

қамтамасыз етеді. 

Ғимараттар мен құрылыстарды техникалық пайдалану көтергіш 

қабілеті мен пайдалану жарамдылығын төмендетуге әсер ететін 

ақаулар мен зақымданулардың болмауымен сипатталатын оларды 

үнемі жарамды күйде ұстауды көздейді. 

Ғимараттар мен құрылыстарды мақсатқа сай пайдалану әдетте 

технологиялық пайдалану деп аталады. Ғимараттар мен 

құрылыстарды тиімді пайдалану үшін олар жарамды күйде болуы 

керек, яғни құрылыс конструкциялары мен басқа элементтер жылыту, 

желдету жүйелерімен және басқалармен бірге үй-жайларда қажетті 

температура мен ылғалдылық режимін сақтауға мүмкіндік беруі 

керек, ал сумен жабдықтау және кәріз, жарықтандыру және ауаны 

баптау жүйелері берілген жайлылықты қамтамасыз етуі керек.  

Ғимараттар мен құрылыстарды дұрыс ұстауға байланысты 

процестер техникалық қызмет көрсету және жөндеу немесе 

техникалық пайдалану деп аталады. 

Қала, тұрғын аудан, шағын аудан тұрғындарының өмір сүру 

жайлылығы - бұл құрылыс пен қала шаруашылығының басты міндеті, 

сондықтан ғимараттар мен құрылыстарды техникалық пайдалану осы 

аумақтық бірліктерді дамытудың кешенді стратегиялық 

бағдарламасына негізделуі керек. 

Ғимараттар мен құрылыстарға техникалық қызмет көрсету және 

жөндеу (техникалық пайдалану) үздіксіз динамикалық процесс, 

оларды жарамды күйде ұстау үшін қадағалау, күту және жөндеудің 

барлық түрлері бойынша ұйымдастырушылық және техникалық 

шаралардың белгілі бір кешенін іске асыруды білдіреді [1]. 
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1 Ғимараттар мен құрылыстарды техникалық пайдалану 

жөніндегі жалпы ережелер 

 

1.1 Тұрғын үйге қойылатын заманауи талаптар 

 

Қазіргі заманғы тұрғын үйге жобалау, салу және оны кейіннен 

пайдалану процесінде қамтамасыз етілуі қажет бірқатар техникалық, 

экономикалық, сәулет, экологиялық талаптар қойылады. 

Тұрғын үйге қойылатын заманауи талаптар 

Үнемділік:  

- пайдалануда (есепке алу аспаптарының болуы, оларды 

монтаждау мүмкіндігі; жүйенің басқарылуы); 

- пайдалану шығындары және қызметтердің құны; 

- құрылыста (жөндеуде) (технологиялылығы, біржолғы 

инвестициялар). 

Капиталды:  

- ұзақ мерзімділік (жөндеуге жарамдылық, сенімділік және 

жұмысқа қабілеттілік, физикалық және моральдық тозу, ғимараттың 

қызмет ету мерзімі); 

- отқа төзімділік (үй-жайларды пассивті қорғау дәрежесі, 

конструкциялардың отқа төзімділік дәрежесі, үй-жайлардың жану 

дәрежесі, үй-жайларды жоспарлау және эвакуациялау жолдары). 

Қауіпсіздік:  

- өрт және жарылыс қауіпсіздігі; 

- қауіпті құбылыстардан қорғау (ғимараттарды су басудан 

гидроқорғау, сейсмикалық қорғау); 

- беріктік және тұрақтылық (қауіпсіздік маржасы, деформация 

және орын ауыстыру, шекті күш және жүк көтергіштігі). 

Функционалдылық:  

- ресурстармен қамтамасыз ету және инженерлік жабдықтар 

(инженерлік жүйелердің техникалық деңгейі және олардың адам 

физиологиясына сәйкестігі, номенклатура және қажетті қуат бойынша 

инженерлік жүйелердің болуы); 

Ұтымдылық, жайлылық және эстетика: 

- ішкі кеңістікті ұтымды ұйымдастыру (үй-жайлар мен 

пәтерлердің құрамы, ауданы мен пропорциясы; пәтерлердің 

жоспарлау құрылымы, олардың бағдары мен аймақтарға бөлінуі); 

- жайлы өмір сүру жағдайларын қамтамасыз ету; 

- ғимараттың эстетикасы (әрлеу сапасы, көркемдік мәнерлілігі 

және қоршаған ортамен үйлесуі, тарихи-сәулеттік құндылығы). 

Гигиена:  
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- үй-жайлардағы дыбыстық жайлылық (үй-жайды қоршайтын 

конструкциялардың дыбыс оқшаулау қасиеттерінің тиімділігі, үй-

жайдағы шу деңгейі); 

- бөлмелердегі көру жайлылығы (көзбен оқшаулау және 

терезелерден қарау; табиғи және жасанды жарықтандыру); 

- ішкі ортаның экологиялық тазалығы (үй-жайларды оқшаулау; 

ғимарат жабдықтарының биологиялық әсері) және экологиялық 

қауіпсіздік; 

- үй-жайдың жылу-ылғал режимі (ауаның салыстырмалы 

ылғалдылығы, үй-жайдағы және қоршау бетіндегі ауа температурасы). 

 

1.2 Ғимараттарды техникалық пайдалану жөніндегі іс-

шараларды ұйымдастыру қағидаты 

 

Ғимараттарды техникалық пайдалану - бұл қызметтің 

нормативтік мерзімі ішінде ғимараттың барлық элементтері мен 

жүйелерінің тоқтаусыз жұмысын, ғимараттың мақсаты бойынша 

жұмыс істеуін қамтамасыз ететін іс-шаралар кешені. 

Ғимараттың жұмыс істеуі - бұл берілген функцияларды тікелей 

орындау. Ғимаратты мақсаты бойынша пайдалану, басқа мақсаттарға 

ішінара бейімдеу оның жұмыс істеу тиімділігін төмендетеді, өйткені 

ғимаратты мақсаты бойынша пайдалану оны пайдаланудың негізгі 

мақсаты болып табылады. Ғимараттың жұмыс істеуі құрылыстың 

аяқталуынан бастап пайдалануға дейінгі кезеңді, сондай-ақ ғимаратты 

жөндеу кезеңін қамтиды. 

Ғимараттарды техникалық пайдалану техникалық қызмет 

көрсетуден, жөндеу жүйесінен, санитариялық күтіп-ұстаудан тұрады. 

Техникалық қызмет көрсету жүйесі нормативтік режимдер мен 

параметрлерді қамтамасыз етуді, инженерлік жабдықты реттеуді, 

ғимараттар мен конструкцияларды техникалық тексеруді қамтиды. 

Жөндеу жүйесі ағымдағы және күрделі жөндеуден тұрады. 

Ғимараттарды санитарлық ұстау қоғамдық үй-жайларды, үй 

маңындағы аумақты жинаудан, қоқыс жинаудан тұрады. 

Ғимараттарды пайдалану міндеттері қамтамасыз етуден тұрады:  

- ғимарат конструкцияларының үздіксіз жұмысы; 

-қалыпты санитарлық-гигиеналық жағдайларды сақтау және 

инженерлік жабдықты дұрыс пайдалану; 

- үй-жайлардың температуралық-ылғалдылық режимін сақтау; 

- уақытылы жөндеу жүргізу; ғимараттарды абаттандыру деңгейін 

арттыру және т. б. [2].   
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Ғимарат конструкциялары мен оның жүйелерінің жұмыс 

уақытының ұзақтығы бірдей емес. Ғимараттың Нормативтік қызмет 

ету мерзімін анықтау кезінде негізгі жүк көтергіш элементтердің, 

іргетастар мен қабырғалардың қызмет ету мерзімі алынады. 

Ғимараттың жекелеген элементтерінің қызмет ету мерзімі ғимараттың 

Нормативтік қызмет ету мерзімінен 2-3 есе аз болуы мүмкін.. 

Ғимаратты үздіксіз және ыңғайлы пайдалану оны пайдаланудың 

бүкіл мерзімі ішінде ғимараттың жекелеген элементтерін немесе 

жүйелерін толық ауыстыруды талап етеді. 

Қызмет ету мерзімі ішінде элементтер мен инженерлік жүйелер 

тозған элементтерді жөндеу, алдын-алу және қалпына келтіру 

бойынша бірнеше рет жұмысты қажет етеді. Ғимараттың бөліктері 

толық тозғанға дейін пайдаланыла алмайды. Осы кезеңде нормативтік 

тозуды өтейтін жұмыстар жүргізіледі. Көлемі бойынша шамалы 

жоспарланған жұмыстардың орындалмауы құрылымның мерзімінен 

бұрын істен шығуына әкелуі мүмкін. 

Пайдалану барысында ғимарат үнемі қызмет көрсетуді және 

жөндеуді қажет етеді. Ғимаратқа техникалық қызмет көрсету-бұл 

ғимарат элементтерінің жарамды жай-күйін, сондай-ақ ғимараттардың 

сақталуын қамтамасыз етуге бағытталған техникалық құрылғылардың 

берілген параметрлері мен жұмыс режимдерін қолдау жөніндегі 

жұмыстар кешені. Техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүйесі 

ғимараттардың мақсаты бойынша пайдаланудың барлық кезеңі ішінде 

қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз етуі тиіс. 

Ғимараттарды жөндеу мерзімі олардың техникалық жағдайын 

бағалау негізінде анықталуы керек.  

Ғимараттарға техникалық қызмет көрсету техникалық жай-күйін 

бақылау, жарамдылығын қолдау, инженерлік жабдықты баптау, 

жалпы ғимаратты, сондай-ақ оның элементтері мен жүйелерін 

маусымдық пайдалануға дайындау жөніндегі жұмыстарды қамтиды. 

Ғимараттардың техникалық жай-күйін бақылау заманауи техникалық 

диагностика құралдарын пайдалана отырып, жүйелі жоспарлы және 

жоспардан тыс тексерулер жүргізу арқылы жүзеге асырылады. 

Жоспарлы тексерулер жалпы және ішінара болып бөлінеді. 

Жалпы тексерулер кезінде жалпы ғимараттың техникалық жай-күйін 

бақылау қажет, ішінара тексерулер кезінде олар жеке құрылымдарға 

ұшырайды. 

Жоспардан тыс тексерулер дауылдан, нөсерден, қатты қардан, су 

тасқынынан және басқа да апаттардан кейін жүргізіледі. Жалпы 

тексерулер жылына екі рет: көктемде және күзде жүргізіледі. 
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Көктемгі тексеру кезінде ғимараттардың көктемгі-жазғы кезеңде 

пайдалануға дайындығы тексеріледі: 

- күзгі-қысқы кезеңдегі жұмыс көлемін белгілейді; 

- тексеру жүргізілетін жылы ағымдағы жөндеу жоспарына 

енгізілген ғимараттар бойынша жөндеу жұмыстарының көлемін 

нақтылайды. 

Көктемгі-жазғы кезеңде ғимараттарды пайдалануға дайындау 

кезінде келесі жұмыс түрлері орындалады: су төгетін құбырларды, 

тізелерді, шұңқырларды қатайтыңыз; поли-викалық жүйені қалпына 

келтіріңіз және жөндеңіз; алаңдардың жабдықтарын, соқыр жерлерді, 

тротуарларды, жаяу жүргіншілер жолдарын жөндеңіз; жертөлелердегі 

саңылауларды ашыңыз; шатырды, қасбеттерді және т. б. 

Күзгі тексеру кезінде ғимараттың күзгі-қысқы кезеңде 

пайдалануға дайындығын тексереді, келесі жылғы ағымдағы жөндеу 

жоспарына енгізілген ғимараттар бойынша жөндеу жұмыстарының 

көлемін нақтылайды. 

Күзгі-қысқы кезеңде ғимараттарды пайдалануға дайындау 

кезіндегі жұмыстар тізбесіне мыналарды енгізу қажет:  

- терезе және балкон ойықтарын жылыту; 

- сынған терезе әйнектерін, балкон есіктерін ауыстыру; 

- шатыр жабындарын жөндеу және оқшаулау; 

- парапетті қоршауларды бекіту және жөндеу; 

- шатырлы есту терезелерін әйнектеу және жабу; түтін желдету 

арналарын жөндеу, жылыту және тазалау; 

- ғимарат цокольдарында үрлеулерді бітеу; суару жүйелерін 

консервациялау; 

- кіру есіктерін жөндеу және нығайту және т. б. 

Ғимарат элементтерін жоспарлы тексеру мерзімділігі 

нормалармен реттеледі. Ішінара қарап-тексеруді жүргізу кезінде 

қарап-тексеруге бөлінген уақыт ішінде жойылуы мүмкін ақаулықтар 

жойылуға тиіс. Қалыпты пайдалануға кедергі келтіретін анықталған 

ақаулар құрылыс нормалары мен ережелерінде (ҚНжЕ) көрсетілген 

мерзімде жойылады). 

Ғимаратты жөндеу – ғимараттың негізгі техникалық-

экономикалық көрсеткіштерінің өзгеруіне байланысты емес, оның 

физикалық және моральдық тозуын жою бойынша құрылыс 

жұмыстарының және ұйымдастыру-техникалық іс-шаралар кешені. 

Жоспарлы-алдын ала жөндеу жүйесі ағымдағы және күрделі 

жөндеулерді қамтиды. 
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Ғимаратты ағымдағы жөндеу оның конструкциялары мен 

инженерлік Жабдық жүйелерінің жарамдылығын қалпына келтіру, 

пайдалану көрсеткіштерін қолдау мақсатында орындалады. 

Ағымдағы жөндеу ғимараттың құрылысы аяқталған сәттен 

бастап кезекті күрделі жөндеуге жеткізу сәтіне дейін оның тиімді 

пайдаланылуын қамтамасыз ететін кезеңділікпен жүргізіледі. Бұл 

ретте табиғи-климаттық жағдайлар, сындарлы шешімдер, ғимараттың 

техникалық жай-күйі мен пайдалану режимі ескеріледі. 

Ағымдағы жөндеу бес жылдық және жылдық жоспарлар 

бойынша жүргізілуі керек. Жылдық жоспарлар тексеру нәтижелерін, 

ағымдағы жөндеуге әзірленген сметалық-техникалық құжаттаманы, 

ғимараттарды маусымдық жағдайларда пайдалануға дайындау 

жөніндегі іс-шараларды ескере отырып, бес жылдық жоспарларды 

нақтылауға жасалады. 

Күрделі жөндеу қажет болған жағдайда құрылымдық элементтер 

мен инженерлік жабдық жүйелерін ауыстыра отырып, оның ресурсын 

қалпына келтіру, сондай-ақ пайдалану көрсеткіштерін жақсарту 

мақсатында жүргізіледі. 

Күрделі жөндеу барлық тозған элементтердің ақауларын жоюды, 

қалпына келтіруді немесе оларды (тас және бетон іргетастарды, 

көтергіш қабырғалар мен қаңқаларды толық ауыстырудан басқа) 

жөнделетін ғимараттардың пайдалану көрсеткіштерін жақсартатын 

неғұрлым берік және үнемді элементтерге ауыстыруды қамтиды. 

Күрделі жөндеуді ұйымдастырудың маңызды бөлігі-оның 

стратегиясын әзірлеу. Теориялық тұрғыдан алғанда, жөндеудің екі 

нұсқасы мүмкін: Техникалық жағдайға сәйкес, жөндеу ақаулық пайда 

болғаннан кейін басталады және жөндеу істен шыққанға дейін 

профилактикалық-профилактикалық, яғни оның алдын алу үшін. 

Екінші нұсқа экономикалық тұрғыдан тиімді-қызмет мерзімі мен 

сәтсіздіктердің ықтималдығын зерттеу негізінде үй-жайларды қауіпсіз 

ұстауды қамтамасыз ететін алдын-алу жүйесін құруға болады. 

Ғимараттарды техникалық пайдалану тәжірибесінде екі нұсқаның 

тіркесімі қолданылады. 

Жеке элементтердің, тораптардың немесе тұтастай ғимараттың 

жай-күйінің нашарлауына қарай оларды пайдалану процесінде 

ғимараттардың сенімділігі профилактикалық жөндеу жолымен 

қамтамасыз етілуі мүмкін. Мұндай алдын алудың негізгі міндеті-

сәтсіздіктердің алдын алу. Жоспарлы және алдын-ала жөндеу жүйесі 

мезгіл-мезгіл жүргізілетін жөндеулерден тұрады, олардың көлемі 

құрылымдардың қызмет ету мерзіміне, сондай-ақ олар жасалған 

материалдарға байланысты. 
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Жөндеу жұмыс мерзіміне байланысты тағайындалады, ал жөндеу 

жұмыстарының көлемі техникалық жағдай бойынша анықталады. 

 

1.3 Тұрғын үйге қойылатын экологиялық талаптар 

 

Тіршілік ету ортасының факторлары дегеніміз - әсер етудің төмен 

қарқындылығы факторлары, ал олардың қауіптілігі сол себеп болуы 

мүмкін емес, бірқатар аурулардың дамуына жағдай жасайды.  

Тұрғын үй экологиясына қойылатын негізгі талаптар: 

- адамның барлық негізгі физиологиялық қажеттіліктерін 

қанағаттандыру. 

- адамның психологиялық қажеттіліктерін қанағаттандыру. 

- үйдегі қауіп факторларынан, үйдегі инфекциялардан және 

жазатайым оқиғалардан қорғау. 

- Осы талаптарды орындау келесі шарттар орындалған 

кезде жүзеге асырылады: 

- адамның жылу жайлылығы деңгейіндегі үй-жайлардың 

жылу шарттары; 

- тұрғын үй ішіндегі химиялық және бактериологиялық таза 

ауа; 

- жеткілікті күн сәулесі және тікелей күн сәулесі; 

- дұрыс жасанды жарықтандыруды және жарқылдан 

қорғауды; 

- әрбір тіршілік иесінің жеке тыныштығы мен қалыпты 

отбасылық өмір үшін жағдайлар; 

- үй шаруашылығын физикалық және психикалық 

шаршаусыз жүргізуге мүмкіндік беретін құрылғылардың болуы; 

- тұрғын үйді таза ұстау және жеке гигиенаны сақтау 

мүмкіндігі; 

- үй өмірі мен қоршаған орта жағдайынан эстетикалық 

ләззат алу; 

- заманауи санитарлық стандарттарға сәйкес келетін сумен 

жабдықтау және сумен жабдықтау жүйесін ластанудан қорғау; 

- ағынды сулардың ластануынан қорғау және тұрғын үйге 

жапсарлас аумақта антисанитариялық жағдайлардың алдын алу; 

- тұрғын ғимаратта жұқпалы аурулар мен жәндіктердің 

болуы мүмкін емес; 

- отбасы мүшелерінің біреуі ауырған жағдайда контактты 

инфекция қаупін азайту мақсатында пәтерде немесе өз үйінде қонақ 

бөлмелердің жеткілікті санының болуы; 
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- осындай материалдардан және оның кез-келген құрылымдық 

элементтерінің жойылуынан және құрылыс пен әрлеу 

материалдарынан химиялық улы заттарды шығарудан болатын 

апаттар қаупі алынып тасталатын осындай құрылыс тәсілдерімен 

тұрғын үй салу; 

- шу, инфрадыбыс, діріл, электромагниттік өрістерден (сыртқы 

және ішкі) қорғаныс; 

- родон ғимаратында радиация мен жинақталудан қорғаныс; 

- газбен уланудан қорғау; 

- баспалдақтар мен баспалдақтардың дұрыс салынбауы 

салдарынан тайғақ беттерге құлап кетуден және басқа да тұрмыстық 

механикалық жарақаттардан қорғау; 

- демалыс аймақтары мен белсенді демалуға арналған 

орындардың болуы. 

Тұрғын үй-жайларда оңтайлы орта құру 

Қазіргі заманғы даму жағдайында тұрғын үйлер жиі жағымсыз 

объектілердің жанында орналасады, әр түрлі химиялық қоспалары бар 

нашар зерттелген құрылыс және әрлеу материалдары қолданылады, 

денатуратталған қоршаған ортаның тұрғындардың денсаулығына кері 

әсерінің ықтимал қаупі едәуір артады. Әр түрлі электронды 

жабдықтарды, жасанды желдеткіш және ауа баптағыш құрылғыларды 

қарқынды енгізу, тұрмыстық газды, синтетикалық жуғыш заттарды 

тұрғын үйлерге кеңінен қолдану, өмір сүру жайлылығының 

салыстырмалы түрде жоғарылауымен қатар, ішкі орта үй-жай 

айтарлықтай күрделене түсті. Адам ағзасына химиялық, физикалық 

және биологиялық факторлардың жалпы нақты жүктемесі өсті, бұл 

көбінесе тіршілік ортасын адамдар үшін экологиялық қауіпті етеді, 

өйткені бірқатар факторлар белгілі бір қарқындылықта тұрғындар 

үшін қауіп факторларына айналады. Кесте 1.1. 
 

1.4 Тұрғын үйге қойылатын пайдалану талаптары 

 

Пайдалану талаптары ғимараттарды жобалауға арналған 

нормалар мен техникалық шарттардағы жалпы және арнайы 

талаптарға бөлінеді. 
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Кесте 1.1-Қауіп факторларының ағзаға және тұрғын ортаға әсері 

 

Тәуекел факторы Денеге және тіршілік ету ортасына әсері 

1 Ауаның химиялық 

ластануы 

Субъективті сезімдер: бөтен иістің болуы, бас 

ауруы, шаршаудың жоғарылауы, көздің жануы, 

назофаринстегі қышу және басқа да ыңғайсыздық 

туралы шағымдар. Объективті көрсеткіштер: 

иммунитеттің төмендеуі, жалпы аурудың 

жоғарылауы, аллергопатологияның дамуы. 

Бірқатар заттар канцерогендік және мутагендік 

әсерге ие. Жоғары концентрацияда жедел улану 

мүм 

2 Шаңның ластануы Аллергиялық патологияның дамуы 

3 Микроклиматтық 

параметрлер 

Төмен температура суықтың дамуына ықпал етеді. 

Жоғары температура жиі шаршауды, толқуды 

тудырады, ауаның химиялық ластану деңгейінің 

жоғарылауына ықпал етеді. Төмен ылғалдылық-

жоғарғы тыныс жолдарының шырышты қабығының 

құрғауы, бұл суық тиюге де ықпал етеді. 

Ылғалдылықтың жоғарылауы аллергиялық 

аурулардың дамуына ықпал ететін қабырғаға 

саңырауқұлақ зақымдануының жоғарылауына 

әкеледі. 

4 Ластанған ауа ағыны 
Химиялық ластану деңгейінің жоғарылауы. Ауа 

ортасында қоздырғыштардың жиналуы. 

5 Радиациялық фон мен 

радонның деңгейлері 

Радиациялық фон деңгейінің жоғарылауы - 

онкологиялық аурулар санының көбеюіне ықпал 

етеді. 

6 Теріс табиғи және 

жасанды жарықтандыру 

Психологиялық ыңғайсыздық және көру 

функциясына теріс әсер (әсіресе балалар мен 

қарттарда). 

7 Саңырауқұлақтың 

ластануы 

Күнделікті өмірде аллергиялық патологияның 

дамуы. 

8 Бактериялық ластану 
Иммунитеттің төмендеуі. Жұқпалы аурулардың 

пайда болуы. 

9 Жоғары шу деңгейі 

Есту органдарының, орталық жүйке және жүрек-

тамыр жүйесінің әл-ауқатына, функционалдық 

қызметіне жағымсыз әсер ету. 

10 Электромагниттік 

өрістер 

Жоғары деңгей-вегетативті дистония, 

неврологиялық бұзылулар. 

 

Жалпы талаптар барлық ғимараттарға, арнайы – тағайындалған 

немесе өндіріс технологиясымен ерекшеленетін ғимараттардың 
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белгілі бір тобына қойылады. Қызмет мерзімі пайдалану шарттарына 

байланысты. 

Ғимараттарға пайдалану талаптары конструкциялар мен 

инженерлік жүйелерге техникалық қызмет көрсету мен жөндеуге 

жұмсалатын ең аз шығындарды көздейтін қабылданған көлемдік-

жоспарлау және конструкциялық шешімдерге сүйене отырып 

қойылады. 

Ғимараттар мен құрылыстарды жобалау кезінде бірқатар 

талаптарды қамтамасыз ету қажет: конструкциялық элементтер мен 

инженерлік жүйелер жеткілікті тоқтаусыз болуы, жөндеу жұмыстарын 

орындау үшін қол жетімді болуы (жөндеуге жарамдылығы), пайда 

болған ақаулар мен ақауларды жою, пайдалану процесінде реттеу мен 

реттеуді жүргізу қажет; конструкцияларды шамадан тыс 

жүктемелерден қорғау; Үй-жайлар мен іргелес аумаққа қойылатын 

санитариялық-гигиеналық талаптарды қамтамасыз ету; 

конструкциялық элементтер мен инженерлік жүйелердің 

жөндеуаралық қызмет мерзімі бірдей немесе мәні жағынан жақын 

болуы. Ғимараттың техникалық жағдайын бақылауға, жұмысқа 

қабілеттілігін немесе қызмет ету қабілетін сақтау бойынша іс-

шараларды өткізу қажет; маусымдық жұмысқа дайындық ең 

қолжетімді және үнемді әдістермен жүргізілуі керек; ғимаратта тиісті 

нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келетін жұмыс істейтін 

персоналды орналастыру үшін оның қалыпты жұмыс істеуі үшін 

қажетті құрылғылар мен үй-жайлар болуы керек. 

Бүкіл ғимараттың қызмет ету мерзімі анықталатын негізгі 

құрылымдық элементтер сыртқы қабырғалар мен іргетас болып 

табылады. Қалған құрылымдарды ауыстыруға болады.  

Қазіргі заманғы ғимараттарда құрылымдық элементтердің саны 

артты, олардың қызмет ету мерзімі ғимараттың негізгі элементтерінің 

қызмет ету мерзіміне тең. 

 

Бақылау сұрақтары 

 

1. Тұрғын үйге қандай заманауи талаптар қойылады? 

2. Ғимараттарды техникалық пайдалану жөніндегі іс-шараларды 

ұйымдастыру қағидат. 

3. Тұрғын үй сапасы ұғымы қандай? 

4. Тұрғын үйге қойылатын экологиялық талаптар қандай.  

5. Ғимараттарға, олардың конструкцияларына және 

жабдықтарына қойылатын пайдалану талаптары қандай? 
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2 тақырып. Тұрғын үйлерді техникалық пайдалану жүйесін 

ұстау 

 

2.1 Ғимараттарға, олардың конструкцияларына және 

жабдықтарына қойылатын пайдалану талаптары 

 

Құрылыста «ғимарат» және «құрылыс» деген екі ұғым бар. Адам 

жасанды түрде жасаған барлық нәрсе құрылымдар деп аталады. 

Адамның белгілі бір функцияларды орындау үшін ішкі кеңістігі бар 

құрылымдар ғимараттар деп аталады. 

Пбасқа ғимараттар инженерлік құрылымдар деп аталады.  

Әр түрлі өмірлік функцияларды орындайтын ғимараттар мен 

құрылыстар қазіргі заманғы адамның өмірінде маңызды рөл 

атқарады..  

Әрбір ғимарат құрылымдық, көлемдік-жоспарлау элементтерінен 

және инженерлік жабдық жүйелерінен тұратын күрделі объект болып 

табылады.  

Құрылымдық элементтер ғимараттың немесе құрылымның 

бөлігі деп аталады: іргетас, қабырғалар, бөлімдер, жертөле, еден және 

т. б. Ғимараттардың негізгі құрылымдық элементтері 2.1-суретте 

көрсетілген.  

Көлемді жоспарлау элементі ғимарат көлемінің шектеулі бөлігі 

деп аталады:  

- қабаттың биіктігі-еден деңгейінен жоғары жатқан құрылымның 

жоғарғы жағына дейінгі қашықтық; 

- аралық-көлденең тірек конструкцияларының бойлық осьтері 

арасындағы қашықтық; 

- қадам-ғимараттардың тік көтергіш конструкцияларының 

көлденең осьтері арасындағы қашықтық.  

Ғимарат пайдалану, техникалық, экономикалық және сәулет-

көркемдік талаптарын қанағаттандыруы тиіс. Берілген пайдалану 

қасиеттерін жасау үшін табиғи-климаттық жағдайларды дұрыс есепке 

алу, ғимараттардың Жарық жақтары бойынша тиісті бағдарлануы, 

байланыс құралдарымен жабдықталған ғимараттар есептелген 

процестерді ескере отырып, санитариялық-техникалық, инженерлік 

жүйелерді есептеу, ғимараттар мен үй-жайлардың нормативтік 

жарықтандырылуы, тиісті температуралық-ылғалдылық режимі 

қажет.  

Ғимараттарды пайдалану кезінде қойылатын талаптар:  

- тұрғын үй-жайларда нормативтік температураны сақтау-18-

22℃; бұрыштық бөлмелерде-22-24℃;  
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2.1-сурет - Ғимараттардың негізгі элементтері 

 

- тұрғын үй-жайларды стандартты жарықтандыруды құру; 

- 1 м2 үшін стандартты ауа алмасуды құру: қонақ бөлмелерінде 3 

м3 / сағ; электр плитасы 60 м3 / сағ және газ плитасы 60-90 м3 / сағ бар 

ас үйде; ванналарда 25 м3 / сағ; дәретханада сағатына 50 м3; 

- ауа ылғалдылығы 20% -дан кем емес, 65% -дан аспайды 

(оңтайлы мән 60%); 

- материал құрылымдарының ылғалдылығы 10% -дан аспайды; 

- қоршау құрылымдарының дыбыс оқшаулауы 30-40 децибел; 

- құрылымдық элементтердің беріктігі;  

- қоршау құрылымдарының жылу оқшаулауы; 

- түйіспелі буындардың тығыздығы; 
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- шатыр жабындары мен еденаралық төбелерді гидрооқшаулау. 

Техникалық жағынан ғимарат және оның элементтері беріктік, 

орнықтылық, сенімділік және отқа төзімділік талаптарына жауап беруі 

тиіс.  

Ғимарат пен оның конструкцияларының беріктігі мен 

тұрақтылығы құрылымдардың беріктігі мен тұрақтылығына және 

кеңістіктік қаттылықты қамтамасыз ететін олардың бірлескен 

жұмысының сенімділігіне, сондай-ақ негіздердің көтергіш қабілетіне 

байланысты.  

Төзімділік жүктеме құрылымдары үшін аязға-, ылғалға-, био-

коррозияға төзімді материалдарды қолдану арқылы немесе жеткіліксіз 

төзімді материалдарды тиісті қорғаныспен қамтамасыз етіледі.  

Ғимараттарға қойылатын өртке қарсы талаптар отқа төзімділік 

дәрежесін белгілейді. 

Тиімділік күрделі құрылыс шығындарының көлемімен және 

стандартты пайдалану мерзіміндегі пайдалану шығындарының 

мөлшерімен сипатталады.  

Сәулет және көркем экспрессивтілік оның функционалдық 

мақсатымен анықталады және ұлттық, сәулеттік формалар мен 

дәстүрлерді бейнелейді, форма мен мазмұнның бірлігі қағидасына 

сәйкес келеді. 

 

2.2 Тұрғын және қоғамдық ғимараттардың жіктелуі 

 

Барлық ғимараттарды бір немесе бірнеше белгілер бойынша 

жіктеуге, топтастыруға болады.  

Мақсаты бойынша: 

- азаматтық ғимараттар тұрғын және қоғамдық ғимараттар болып 

бөлінеді. Мұндай ғимараттар халыққа қызмет етуге арналған. 

Оларға тұрғын үйлер, жатақханалар, қонақ үйлер, дүкендер, 

мектептер, ауруханалар және т.б. жатады; 

- өндіріс, көлік және байланыс қажеттіліктеріне қызмет ететін 

өндірістік (нан-тоқаш цехтары, деполар, электр станциялары); 

- ауылшаруашылығы, ауыл шаруашылығының қажеттіліктеріне 

қызмет ету (жануарлар мен құстарды ұстауға арналған ғимараттар, 

қоймалар). 

Құрылымдардың беріктігі бойынша:  

- І дәреже - қызмет ету мерзімі ұзарған> 100 жыл; 

- II дәреже - орташа қызмет мерзімі> 50 жыл; 

- III-төмендетілген қызмет мерзімі >20 жыл.  
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Бірнеше сағат ішінде отқа төзімділік дәрежесі бойынша барлық 

ғимараттар бес дәрежеге бөлінеді:  

- I дәреже - отқа төзімділік шегі 2,5 сағат; 

- II дәреже - отқа төзімділік шегі 2 сағаттан кем емес; 

- III дәреже - 1,5 сағаттық отқа төзімділік шегі - бұл тасқа төзімді 

ғимараттар; 

- IV дәреже - отқа төзімділік шегі 0,5 сағат - күйдіруге қиын деп 

аталатын ағаштан сыланған ғимараттар; 

- V дәреже - ашық ағаш ғимараттар - жанғыш.  

Абаттандыру және жабдықтау бойынша-төрт дәрежеге 

бөлінеді:  

- I-көтеріңкі абаттандыру; 

- II-орта; 

- III-төмен; 

- IV-ғимараттарды минималды жабдықтау.  

Ғимараттың беріктігі мен отқа төзімділігіне байланысты олар 

күрделі және уақытша болып бөлінеді.  

Ғимараттың күрделілігі бойынша 4, 6 немесе 7 сыныптарға 

бөлінеді:  

- I-аса күрделі тастан жасалған: тастан және бетоннан жасалған 

іргетастар, тастан (кірпіштен) және ірі блоктан жасалған қабырғалар, 

аражабындар – темірбетон (I дәрежелі төзімділік, I-II дәрежелі отқа 

төзімділік, қызмет ету мерзімі >100 жыл); 

- II-кәдімгі тас: тас іргетастар, тас қабырғалар (кірпіш), ірі блокты 

немесе ірі панельді, жабындар-темірбетон немесе аралас (ағаш және 

темірбетон), сондай-ақ металл арқалықтар бойынша тас қоймалар (II 

дәрежелі беріктік, II-III дәрежелі отқа төзімділік, қызмет ету мерзімі 

50-100 жыл);  

- III-жеңіл тас: тас және бетон іргетастар, кірпіштен, шлак 

блоктардан және ұлутастан жасалған жеңіл қалаудың қабырғалары, 

ағаш, темірбетон немесе металл арқалықтар бойынша тас төбелер (III 

дәрежелі беріктік, III дәрежелі отқа төзімділік, қызмет ету мерзімі 20-

50 жыл) ; 

- IV-кесілген және кеспе ағаш, аралас, өңделмеген, ағаш 

жабындар (беріктіліктің III дәрежесі, отқа төзімділіктің IV –V 

дәрежесі, қызмет ету мерзімі 20 жылға дейін); 

- V-құрастырмалы-қалқанды, каркасты, сазбалшықты, саманды. 

Іргетастар-қоқыс тіректерінде немесе ағаш орындықтарда, 

қабырғалар-жақтау, балшық және басқалар, төбелер – ағаш;  

- VI-каркасты-қамысты және өзге де жеңілдетілген.  

Сонымен қатар, ғимараттар жіктелуі мүмкін:  
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кеңістік, шатырлы, шатырсыз; 

- пайдаланудың жылу-ылғал шарттары бойынша: жылытылатын, 

жылытылмайтын, құрғақ (ылғалдылығы 70%); 

- қабаттылығы бойынша: бір және аз қабатты (3 қабатқа дейін), 

көп қабатты (4 - тен 8 қабатқа дейін), жоғары қабатты (9-дан 25 

қабатқа дейін), биік (25 қабатқа дейін); 

- қабырғалары жасалған материал бойынша: тас, бетон, 

темірбетон, ағаш және басқалар.  

 

2.3 Ғимараттарды техникалық пайдалану жүйесі 

 

Тұрғын үй пайдалану процесінде жеке бөлшектер істен шыққан 

кезде тұрақты қызмет көрсетуді, жөндеуді немесе қалпына келтіруді 

талап етеді.  

Ғимаратты техникалық пайдалану - ғимараттың мақсаты 

бойынша жұмыс істеуін қамтамасыз ететін іс-шаралар кешені.  

Ғимараттарды техникалық пайдалану жүйесі - бұл берілген 

режимдерде ғимараттардың жұмыс істеуіне арналған құралдардың, 

материалдардың, бұйымдардың, сондай-ақ тиімді пайдалану үшін 

қажетті техникалық шарттарды, өзара іс-қимыл ережелерін 

белгілейтін орындаушылар мен құжаттаманың жиынтығы. 

Сонымен қатар, ғимараттың жұмыс істеуі - бұл ғимаратты 

мақсатына сай тікелей пайдалану, берілген функцияларды орындау. 

ЖЭС жүйесі элементтерінің құрамы мен өзара байланысы 2.2-суретке 

сәйкес келтірілген.  

Бұл жүйенің негізгі құрамдас бөлігі техникалық қызмет көрсету 

және жөндеу жүйесі (ТҚкЖ) болып табылады. 

Кез-келген ғимаратты пайдалану кезінде кенеттен және біртіндеп 

істен шығу олардың салдарын жою қажеттілігіне әкеледі. Техникалық 

қызмет көрсету жөніндегі іс-шаралар кешенінен кейін ғимараттардың 

жұмыс қабілеттілігі қалпына келтіріледі және олар өз мақсаттарын 

орындауды жалғастырады.  

Ғимаратты мақсатына сай тиімді пайдалану және максималды 

экономикалық нәтижеге қол жеткізу үшін әсерді ескеру және 

компоненттердің екі тобын басқару қажет: 

1) ғимараттың көлемдік-жоспарлау және конструктивтік 

шешімімен; 

2) ғимаратты пайдалану режимдері. 

Осы екі фактордың өзара байланысы көбінесе жөндеу 

жұмыстарының көлемін анықтайды. 
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Тұрғын ғимараттарды техникалық пайдалану 

 

Тұрғын үй ғимараттарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу 

жүйесі 

 

Жоспарлы алдын ала жөндеу жүйесі 

 

 

Техникалық 

қызмет 

көрсету: 

- нормативтік 

режимдер мен 

параметрлерді 

қамтамасыз 

ету; 

- инженерлік 

жабдықты 

баптау; - 

ғимараттар 

мен 

конструкциял

арды 

техникалық 

тексеру. 

Техникалық 

жөндеу: - 

жоспарлы 

жұмыстар; - 

маусымдық 

пайдалануға 

дайындық;-

авариялық-

диспетчерлік 

жабдық. 

Күрделі 

жөндеу: - 

жоспарлы 

регламенттік 

жөндеу; -

күтпеген 

(іріктеп) 

жөндеу; - 

жаңғырту. 

Санитарлық 

күтім- қоғамдық 

үй-жайларды 

жинау-үй 

маңындағы 

аумақты жинау; - 

қоқыс жинау; - 

жасыл желектерді 

күту 

     

2.2 Сурет-Тұрғын ғимараттарды техникалық пайдалану жүйесі 

 

Ғимараттардың пайдалану жарамдылығы, оның құрылымдық 

элементтері мен инженерлік жүйелерінің беріктігі жобалау және 

құрылыс сатысында анықталады. Пайдалану әдістері, оларға 

техникалық қызмет көрсету және жөндеу үшін инженерлік жүйелер 

мен конструкциялардың жекелеген элементтеріне қол жеткізу 

мүмкіндігі ескеріледі. Ғимараттардың сапасын кешенді бағалау 

мынадай негізгі ұғымдарды қамтиды: капиталдылық; жайлылық; 

үнемділік.  

Ғимарат капиталы тұжырымдамасы оның сенімділігін көрсететін 

сипаттамалар жиынтығын біріктіреді.  

Сенімділік сенімділікпен, беріктікпен және жарамдылықпен 

анықталады. 
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Сенімділік - бұл жұмыс қабілеттілігін сақтау қасиеті, яғни 

ғимарат нормативтік-техникалық құжаттарда белгіленген шектерде 

негізгі параметрлердің мәндерін сақтай отырып, өз функцияларын 

орындай алатын жағдай.  

Беріктік - ғимараттың қалыпты жұмысының қызмет ету мерзімі, 

оның ұзақтығы көптеген факторларға, соның ішінде базаның жүк 

көтергіштігіне, қолданылатын материалдардың қасиеттеріне, 

таңдалған дизайн схемасына, құрылыс сапасына және пайдалану 

жағдайларына байланысты.  

Техникалық қызмет көрсету – бұл құрылыс элементтерінің 

техникалық қызмет көрсету және жөндеу кезінде ақаулықтарды 

жоюға бейімділігі.  

Жобалық шешімдер, ғимарат құрылысының сапасы оның 

пайдалану құны мен пайдалану қасиеттерін анықтайды.  

Ғимараттарды пайдалану мақсаты бойынша «салынған 

объектілерді тұтынуды» көздейді. Тұрғын үй азаматтардың 

пәтерлерінде тұру үшін қолданылады. Тұрғындардың қажеттіліктерін 

қанағаттандыру үшін барлық инженерлік жүйелердің (су құбыры, 

кәріз, жылу жүйесі, желдету, лифт қондырғылары және т. б.) үздіксіз 

жұмыс істеуі қажет; құрылымдық элементтердің сенімділігі, аула 

аумақтарын абаттандыру.  

Осылайша, пайдалану міндеттері-бұл оның үй-жайларын, 

элементтері мен жүйелерін нормативтік мерзім ішінде белгілі бір 

мақсаттар үшін ыңғайлы және үздіксіз пайдалануды қамтамасыз 

ететін шаралар кешенін қамтамасыз ету.  

Осы іс-шаралар кешені 2.3-суретке сәйкес технологиялық 

пайдалануға және техникалық пайдалануға бөлінеді. 
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2.3 Сурет-Пайдалану жөніндегі іс-шаралардың құрамы 

ғимараттар мен құрылыстар 

 

Конструкциялар мен инженерлік жүйелерді технологиялық 

пайдалану (қызмет көрсету) ғимараттар мен құрылыстардың барлық 

элементтері жұмысының жобалық пайдалану жағдайларын жасау 

жөніндегі қажетті іс-шараларды жүргізуді көздейді. 

Техникалық пайдалану - бұл ғимараттар мен құрылыстардың 

барлық элементтері мен жүйелерінің олардың нормативтік қызмет ету 

мерзімі ішінде үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ететін техникалық 

іс-шаралар кешені. Бұл нормативтік режимдер мен параметрлерді 

қамтамасыз ету, ғимарат жабдықтары мен жүйелерін реттеу және 

жетілдіру және аумақты абаттандыру, оларда пайда болған ақауларды 

анықтау, Бақылау процесінде ұсақ ақауларды жою бойынша 

жұмыстар. Көрсетілген іс-шаралар кешені мынадай тексерулер мен 

жөндеулерді жүргізуді қамтиды: 

- жалпы тексеру; 

- ішінара тексеру; 

- кезектен тыс тексеру; 

- ағымдағы профилактикалық жөндеу; 

- ағымдағы күтпеген жөндеу; 

- выборочный и комплексный капитальный ремонты. 
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Ғимараттар мен құрылыстарда тексеру мен жөндеу жүргізудің 

басты мақсаты – жекелеген конструктивтік элементтердің, инженерлік 

жабдықтардың және әрлеудің тозуын ішінара және толық қалпына 

келтіру. Олар мезгіл-мезгіл жоспарлы түрде және қатаң белгіленген 

мерзімде жүргізілуі керек. 

Құрылымдық элементтердің немесе олардың қорғаныш 

жабындарының ақауларын, зақымдануларын тексеру және анықтау 

процесінде осы ақаулардың пайда болуының негізгі себебін анықтау, 

оны жою және осыдан кейін ғана жөндеу-қалпына келтіру 

жұмыстарын орындауға кірісу қажет. 

Пайдалану қызметінің міндеттері: 

- күтім, яғни құрылымдар мен конструктивтік элементтерді 

жарамды күйде тұрақты ұстау; үй-жайларда талап етілетін 

температуралық-ылғалдылық режимін сақтау; инженерлік жабдықтар 

мен техникалық жүйелерге уақтылы қызмет көрсету; 

- бекітілген әдістемелер бойынша арнайы аспаптар мен 

құралдардың көмегімен жүргізілетін ғимараттар мен құрылыстардың 

пайдалану жарамдылығын сипаттайтын параметрлерді бақылау; 

- ғимараттар мен құрылыстарды жоспарлы тексеру, ағымдағы 

және күрделі жөндеу. 

Жалпы тексеру жылына екі рет (көктемде және күзде) 

жүргізіледі. Бұл ретте ғимараттар мен құрылыстар конструкцияларды, 

инженерлік жабдықты, әрлеуді және сыртқы абаттандыру 

элементтерін қоса алғанда, тұтастай тексеріледі. 

Көктемгі жалпы тексеру қар ерігеннен кейін жүргізіледі. Бұл 

ретте оларды келесі жылға арналған жоспарға енгізу мақсатында 

күрделі жөндеу бойынша жұмыстардың көлемі нақтыланады. 

Күзгі жалпы тексеру ғимараттар мен құрылыстардың қысқа 

дайындығын анықтау және ағымдағы жөндеу кезінде келесі жылы 

орындалуы қажет жұмыстардың көлемін анықтау мақсатында жылыту 

маусымы басталар алдында жүргізіледі. 

Ғимараттар мен құрылыстарды ішінара тексеру 

конструкцияларда деформациялар пайда болған кезде, сондай-ақ 

олардың үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету мақсатында инженерлік 

жабдықтар мен техникалық жүйелерді пайдалану кезінде кезең-

кезеңімен жүргізіледі. 

Ғимараттар мен құрылыстарды кезектен тыс тексеру дүлей 

зілзалалардан (нөсер, қар жауғаннан, қатты желден, дауылдан және 

т.б.) кейін жүргізіледі. Өткізу мерзімі-табиғи апаттан кейін 1-2 тәулік 

ішінде. 
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Ағымдағы жөндеу ғимараттар мен құрылыстардың бөліктерін, 

сондай-ақ жабдықтарды мерзімінен бұрын тозудан және ұсақ 

зақымданулар мен ақауларды жою бойынша жұмыстарды жүйелі 

және уақтылы жүргізуден тұрады.  

Ағымдағы жөндеудің басты міндеті - құрылымдар мен олардың 

элементтерінің қорғаныш жабындарын қалпына келтіру, сондай-ақ 

ұсақ зақымдарды жою. Ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстар 

жоспарлы (профилактикалық) және күтпеген болып бөлінеді. 

Жоспарлы ағымдағы жөндеу 3 жылда бір рет жүргізіледі. Ескі 

күйдегі немесе бұзылуға жататын ғимараттар мен құрылыстарда 

ағымдағы жөндеу жыл сайын күрделі жөндеу немесе бұзылу мерзімі 

басталғанға дейін оларда адамдардың тұруы мен жұмыс істеуінің 

қалыпты жағдайларын қамтамасыз ету мақсатында жүргізіледі. 

Күтпеген ағымдағы жөндеу жүргізу қажеттілігі ғимараттар мен 

құрылыстарды пайдалану процесінде анықталады. Бұл ретте кейінге 

қалдыру ғимараттың немесе құрылыстың сақталуы мен қалыпты 

пайдаланылуына елеулі залал келтіруі мүмкін жұмыстар орындалады. 

Күрделі жөндеудің басты міндеті - құрылымдарды ауыстыру 

және күшейту жұмыстарын жүргізу. Бұл ретте тозған конструкциялар 

мен олардың элементтерін неғұрлым берік, берік және үнемді 

конструкцияларға ауыстыру жүргізіледі, бұл ғимараттар мен 

құрылыстардың пайдалану параметрлерін жақсартуға мүмкіндік 

береді. Күрделі жөндеудің екі түрі бар: күрделі және таңдамалы. 

Кешенді күрделі жөндеу ғимараттар мен құрылыстарды 

жөндеудің негізгі түрі болып табылады және тозған конструкциялар 

мен инженерлік жабдықтарды бір мезгілде ауыстыруды көздейді. 

Іріктемелі күрделі жөндеу инженерлік жабдықтың жекелеген 

тозған конструкциялары мен элементтерін толық немесе ішінара 

ауыстыруды немесе күшейтуді көздейді. 

 

2.4 Ғимараттардың табиғи және моральдық тозуы 

 

Пайдалану нәтижесінде ғимараттар физикалық және моральдық 

тозуға ұшырайды.  

Физикалық тозу - ғимараттың уақыт өте келе беріктігін, 

орнықтылығын жоғалтуы, жылу және дыбыс оқшаулау қасиеттерінің, 

су және ауа өткізбеушілігінің төмендеуі (яғни, оның элементтері мен 

жүйелерінің істен шығуына байланысты ғимараттың тұтыну құнының 

төмендеуі). 

Физикалық тозудың негізгі себептері: табиғи факторлар 

ғимаратты пайдалануға байланысты технологиялық процестер. 
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Ғимарат біркелкі емес физикалық тозуға ұшырайды, өйткені ол 

әртүрлі жұмыс уақытына ие әр түрлі элементтерден тұрады..  

Ғимараттардың тозу пайызы ғимараттардың қызмет ету 

мерзімімен және құрылымның нақты күйімен анықталады, ол үшін 

қаражатты қайта есептеу және амортизацияны анықтау үшін 

нұсқаулар қолданылады.  

Ғимараттар мен құрылыстарды тұрақты есепке алу, сондай-ақ 

олардың физикалық тозуын жүйелі түрде анықтау үшін «Техникалық 

түгендеу бюросы» жұмыс істейді. Бұл ұйым ғимараттың құрылымдық 

элементтері мен оның параметрлерін (көлемі, тұрғын алаңы, барлық 

қосалқы бөлмелердің ауданы және т.б.) сипаттамасымен әр ғимаратқа 

техникалық паспорт жасайды және жер учаскелерінің жоспарларын 

көрсетеді. ғимараттың қабаттары.  

Физикалық тозу жиынтығы:  

- құрылымдық элементтерді визуалды тексеруге және 

физикалық тозуға байланысты олардың пайдалану қасиеттерінің 

пайыздық жоғалуын анықтауға негізделген (арнайы кестелерді 

қолдану арқылы). 

- қалдық қызмет ету мерзімін сараптамалық бағалау; 

- физикалық тозудың көрінетін белгілері болмаған кезде есептеу 

арқылы; 

- құрылымдар мен инженерлік жүйелердің пайдалану 

қасиеттерін қалпына келтіру үшін қажетті жұмыстардың құнын 

анықтай отырып, ғимараттарды инженерлік іздестіру.  

Ғимараттың физикалық тозуы жеке тоғыз элементтің тозуының 

орташа арифметикалық мәні ретінде анықталады: іргетас; қабырғалар; 

қабаттасу; шатырлар мен шатырлар; қабаттар; терезе және есік 

құрылғылары; әрлеу жұмыстары; ішкі сантехникалық және электрлік 

құрылғылар және басқа элементтер (балкондар және т.б.). 

Ғимараттың физикалық тозуы формуламен анықталады 

 

 ,                         (2.1) 

 

мұндағы  dI – жалпы ауыстыру құнындағы құрылымдық элементтің  

немесе инженерлік жүйенің өзіндік құны,%; 

                 tI – техникалық байқаудан өту кезінде белгіленген  

құрылымдық элементтің тозуы,% 

 

Ғимараттың техникалық жағдайы 2.1 кестеге сәйкес бағаланады. 
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Кесте 2.1 - Ғимараттың техникалық жағдайын бағалау 
 

Физикалық 

тозу 

Техникалық 

жағдайды бағалау 

Ғимараттың техникалық жай-

күйінің жалпы сипаттамасы 

Күрделі 

жөндеудің 

сметалық 

құны 

0–20 % жақсы 

Зақымдар немесе 

деформациялар жоқ. 

Ағымдағы жөндеу кезінде 

жоюға болатын кейбір ұсақ 

ақаулар бар, олар 

құрылымдық элементтің 

жұмысына әсер етпейді. 

Күрделі жөндеуді тек тозығы 

жеткен белгілі бір жерлерде 

ғана жүргізуге болады. 

10% дейін 

21–40% қанағаттанарлық 

Құрылымдық элементтер 

негізінен жарамды, бірақ 

күрделі жөндеуді қажет 

етеді, бұл осы кезеңде жөн 

болады 

15 – 30 % 

41–60% қанағаттанарлықсыз 

Құрылымдық элементтердің 

жұмысы күрделі жөндеуден 

өткен жағдайда мүмкін 

болады 

40 – 80 % 

61–80% нашар 

Мойынтіректің құрылымдық 

элементтерінің күйі 

авариялық, ал 

мойынтіректері өте тозған, 

құрылымдық элементтердің 

өз функцияларын орындауы 

қауіпсіздік шараларын 

орындау кезінде немесе 

құрылымдық элементтің 

толық өзгеруі кезінде ғана 

мүмкін болады 

90 – 120 % 

 

Толық немесе нормативтік мерзімге жақын болған 

ғимараттардың физикалық тозуын анықтау үшін формуланы 

қолданыңыз 

а) толық мерзімі 

 

 

б) нормативке жақын 

 

 

 

 

 

(2.2) 
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мұңдағы Т – қызметтің нормативтік мерзімі, жыл; 

               t – нақты қызмет мерзімі, жыл;  

              Δt – мүмкін болатын қалдық қызмет мерзімі, эксперименттік 

немесе аспаптық әдістермен анықталады, жыл. 

 

Іс жүзінде ғимараттың 70-75% физикалық тозуға сәйкес келетін 

толық тозуы қарастырылады. 

Тозу - өнеркәсіптегі және құрылыстағы ғылыми-техникалық 

прогреске байланысты және екі формада болады:  

1) ғимарат құнының құрылыс кезеңіндегі құнымен 

салыстырғанда төмендеуімен байланысты амортизация (бағалау 

кезінде сол объектілерді салу үшін еңбек шығындарының төмендеуі); 

2) көлемдік жоспарлау, санитарлық-гигиеналық және басқа 

талаптарды бағалау кезінде ғимараттың немесе оның элементтерінің 

қолданыстағы ескіруіне байланысты тозу. 

Пайдалану кезінде ғимараттың моральдық тозуын болжауға 

болмайды. Ғылыми-техникалық прогрестің болжамын ескере отырып, 

жобалау әдістерін қолдана отырып, ғимараттарды пайдаланудың ұзақ 

мерзіміне олардың қазіргі талаптарына сәйкес болуын қамтамасыз 

ететін кеңістікті жоспарлау және құрылымдық шешімдерді алуға 

болады..  

Жұмыс кезінде физикалық тозуды алдын-ала білуге болады. 

Құрылымның немесе инженерлік жүйенің қалыпты қызмет ету 

мерзімі олардың мерзімінен бұрын тозуына жол бермейтін 

техникалық қызмет көрсету және жөндеу шараларын ескере отырып 

белгіленеді.  

Сонымен қатар, жұмыс кезінде физикалық тозуды жою тозған 

құрылымдық элементтерді толық немесе ішінара ауыстыру арқылы 

жүзеге асырылады.  

Кейбір құрылымдардың қызмет ету мерзімі ғимараттың жалпы 

қызмет ету мерзімінен аз, сондықтан ғимараттың жұмыс жасау 

кезеңінде мұндай құрылымдарды бір немесе бірнеше рет өзгертуге 

тура келеді, бұл ғимаратты күрделі жөндеу кезінде орындалады. 

Ғимаратты күрделі жөндеу құрылымның немесе инженерлік 

жүйелердің физикалық тозуын болдырмайды. 

Моральды тозуды жою едәуір шығындарды және жұмыстардың 

үлкен көлемін (жаңа инженерлік жүйелерді орнату немесе 

конструкцияларды ауыстыру) орындауды талап етеді. 

Тұрғын үй қорының моральдық тозуы ғимаратты жаңарту немесе 

қайта құру кезінде жойылады.  
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Модернизация - ғимаратты өмір сүру мен пайдалану талаптарына 

сәйкес келтіру. Модернизация кезінде жоспарлау шешімдерін 

жақсартуға, жаңа инженерлік жабдықты орнатуға болады.  

Қайта құру - техникалық-экономикалық көрсеткіштердің өзгеруі 

(пәтерлердің саны мен сапасы, құрылыс көлемінің өзгеруі, ауданы 

және т.б.), мақсатының өзгеруі. 

 

 

2.5 Ғимараттардың оңтайлы қызмет ету мерзімі 

 

Ғимараттың қызмет ету мерзімі - оның ақаусыз жұмысының 

ұзақтығы.  

Ғимараттың стандартты қызмет ету мерзімін анықтаған кезде 

негізгі көтергіш элементтердің: іргетастардың, қабырғалардың орташа 

қиындықсыз қызмет ету мерзімі алынады (жүк көтергіш 

құрылымдардың материалына байланысты 40-150 жыл болуы 

мүмкін). Сонымен қатар жеке құрылыс элементтерінің қызмет ету 

мерзімі ғимараттың стандартты қызмет ету мерзімінен 2-3 есе аз 

болуы мүмкін..  

Сондықтан ғимаратты қиындықсыз және жайлы пайдалану үшін 

бұл элементтерді ауыстыру қажет (едендер - 40 жылдан кейін, ағаш 

едендер - 60 жылдан кейін, радиаторлар - 40 жылдан кейін, құбырлар - 

30 жылдан кейін). 

Стандартты пайдалану мерзімі құрылыс элементтеріне қызмет 

көрсету және жөндеу жүйесінің талаптарын ескере отырып 

анықталады.  

Егер олар орындалмаса, құрылым мерзімінен бұрын істен 

шығады, жөндеу жұмыстарының жиілігі құрылым немесе инженерлік 

жүйе жасалған материалдардың беріктігіне, жүктемелердің 

қарқындылығы мен қоршаған ортаға әсер етуіне, технологиялық және 

басқа факторларға байланысты..  

Элементтердің сенімділігі ғимараттарға қызмет көрсету және 

жөндеу бойынша іс-шаралар кешенін орындау кезінде қамтамасыз 

етіледі, олардың негізгі маңызы жоспарлы жөндеу.  

 

 

2.6 Жөндеу жүйесі. Жоспарлау стратегиясы 

 

Ғимаратты жөндеу - физикалық және моральдық тозуды жою 

жөніндегі ұйымдастырушылық-техникалық шаралар кешені.  
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Ғимараттарға техникалық қызмет көрсету жөніндегі шаралар 

кешені кіреді:  

- жабдықты жоспарлы, жоспарлы жөндеу және реттеу - 

құрылымдар мен инженерлік жабдықтар жүйелерінің жұмысқа 

қабілеттілігін қалпына келтіру, сондай-ақ эксплуатациялық 

өнімділігін сақтау; 

- күрделі жоспарлы жөндеу - ғимараттың ресурстарын, егер 

қажет болса, құрылымдық элементтер мен инженерлік жабдықтар 

жүйелерін өзгерту арқылы қалпына келтіру; 

- күтілмеген ағымдағы жөндеу; 

- таңдамалы (жоспардан тыс) күрделі жөндеу; 

- ғимараттарға қызмет көрсету (жоспарлы және кезектен тыс 

тексерулер). 

Техникалық қызмет көрсету құрылымдардың мерзімінен бұрын 

тозуына жол бермейді. Техникалық қызмет көрсетуді уақытында 

жүргізбеу қосымша жөндеу шығындарын тудыруы мүмкін. 

Терезелердің, есіктердің, шатырлардың, инженерлік жүйелердің және 

басқа элементтердің бөлек элементтері, егер олар жүктемелердің 

әсерінен элементтердің немесе инженерлік жүйелердің беріктігін және 

басқа физикалық қасиеттерін жоғалтпаса, техникалық қызмет көрсету 

кезінде жойылады [2]. 

Жөндеу шығындарын жоспарлау кезінде шығындардың 75% 

жоспарлы-техникалық күтімге, 25% күтілмегендерге жоспарланған. 

Ғимараттардың бөлшектерінің эксплуатациялық қасиеттерін қалпына 

келтіру бойынша жұмыстар, шығындар пайдалану кезінде пайда 

болады, күрделі жөндеу арқылы жүзеге асырылады.  

Күрделі жөндеудің негізгі түрі жоспарланған, ол белгілі бір 

уақыттан кейін жүзеге асырылады. Жөндеудің бұл түрі күрделі 

жөндеуге бөлінген қаражаттың 50% -ын жұмсайды.  

Құрылымдар мен инженерлік жүйелердің пайдалану қасиеттерін 

төмендететін ақаулар, егер оларды жөндеуді келесі жоспарланған 

жөндеуге қалдыруға болмаса, іріктеп жөндеу барысында күрделі 

жөндеу кезеңінде жойылады. Жоспарлы профилактикалық 

жұмыстарды орындау құрылыс элементтерінің кездейсоқ күтпеген 

ақауларын азайтуға көмектеседі.  

Профилактикалық қызмет көрсету жүйесі мерзімдері бойынша 

жүргізілетін жөндеулерден тұрады, олардың көлемі қызмет мерзімі 

мен ғимараттардың материалдары мен құрылымдарының қызмет ету 

мерзіміне байланысты [3].  

Құрылымдарды уақтылы жөндемеу тозудың артуына және оның 

құнының күрт өсуіне әкеледі (типтік панельді 5 қабатты ғимараттың 
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күрделі жөндеуін стандартты мерзім аяқталғаннан кейін 3-4 жылға 

кейінге шегеру оның құнын 18-21% көтереді) ). 

Күрделі жөндеуді ұйымдастырудың маңызды бөлігі оның 

стратегиясын жасау болып табылады.  

Жөндеудің екі нұсқасы бар:  

1) техникалық жағдайы бойынша (оны жою үшін ақаулық пайда 

болғаннан кейін жөндеу басталған кезде); 

2) профилактикалық және профилактикалық - жөндеу алдын-алу 

үшін, ақаулық пайда болғанға дейін басталады.  

Зерттеулер екінші бағыттың экономикалық және әлеуметтік 

артықшылығын көрсетті.  

Пайдалану мерзімін және ақаулардың ықтималдығын зерттеу 

негізінде үй-жайларды ақаусыз күтіп-ұстауды қамтамасыз ететін 

осындай алдын-алу жүйесін құруға болады..  

Ғимараттарға техникалық қызмет көрсету тәжірибесінде екі 

стратегияның жиынтығы қолданылады: жөндеу жұмыстары қызмет 

ету мерзіміне сәйкес тағайындалады, ал жөндеу жұмыстарының 

көлемі техникалық жағдаймен анықталады.  

Ағымдағы және күрделі жөндеу жұмыстарының жиілігі тұрғын 

үйлердің капиталына, ғимараттардың жалпы тозуына байланысты 

(60% -ке дейін және 60% -дан жоғары). Күрделі жөндеу жұмыстары 9-

25 жылда, қазіргі уақытта 3-5 жылда, ал жоғары тозумен 2-4 жылда 

жасалады.  

Ғимараттарды жөндеуге және қайта құруға арналған негізгі 

технологиялық құжаттама ҚР СН 1.03-00-2011 ескеріле отырып 

әзірленген өндірістік өндірістік жоба (ППР) болып табылады. 

Құрылыс өндірісі.  

Кәсіпорындардың, ғимараттар мен құрылыстардың құрылысын 

ұйымдастыру және VSN 41-85 «Тұрғын үй ғимараттарын күрделі 

жөндеу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру жобаларын және 

жобаларын әзірлеу жөніндегі нұсқаулық». 

ППР күрделі жөндеу жұмыстарының тиімділігі мен сапасын 

арттыру үшін жұмысты ұтымды ұйымдастыру негізінде жасалады, 

олардың орындалуын ең аз құрылыс жұмыстарымен қамтамасыз етеді.  

Күрделі жөндеу және қайта құру бойынша негізгі жұмыстарды 

тапсырыс беруші мен пайдаланушы ұйымдар нысанды мердігерге 

өткізіп, барлық дайындық жұмыстары аяқталғаннан кейін ғана 

бастауға болады [4]. 

Дайындық жұмыстары қамтуы керек:  

- жобалық-сметалық құжаттама мен ұйымдастырушылық-

технологиялық құжаттаманы зерделеу (құрылымдар, элементтер мен 
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жүйелер қайта жаңартылып жатқан ғимараттарға техникалық 

сараптама нәтижелері бойынша құжаттаманы қоса); 

- қалпына келтірілетін ғимараттарды жалдаушылар мен 

жалдаушылардан босату, алаңды босату (алаңды тазарту, 

ғимараттарды бұзу және т.б.); 

- инженерлік коммуникацияларды қайта төсеу және төсеу, 

тұрақты және уақытша жолдар мен учаскелерді жайластыру, құрылыс 

жоспарымен анықталған шекарада учаскені қоршау; 

- материалдарды, бұйымдарды, жабдықтарды сақтауға арналған 

инвентарлық ғимараттарды орналастыру. PPR-ді бас мердігер немесе 

оның тапсырысы бойынша мамандандырылған жобалау ұйымы бас 

мердігердің үстеме шығыстары есебінен әзірлейді..  

ППР жөндеу жүргізіліп жатқан немесе қайта жаңартылып жатқан 

қамту аймағындағы жұмыс істейтін ұйымдардың басшыларымен 

келісіледі және бас мердігердің бас инженері (техникалық директор, 

директордың орынбасары) бекітеді..  

ППР үшін бастапқы деректер болып табылады: 

- техникалық-экономикалық негіздемелер (техникалық-

экономикалық негіздеме), техникалық-экономикалық негіздемелер 

(техникалық-экономикалық негіздеме), бизнес-жоспарлар; 

- қайта жаңартылып жатқан ғимараттар мен құрылыстардың 

құрылымдары, элементтері мен жүйелерін техникалық байқау 

материалдары; 

 - қайта жаңартылған ғимараттарды шығару мүмкіндігі мен 

мерзімдері туралы мәліметтер; 

- жобалық-сметалық құжаттама; 

- негізгі құрылымдар мен өнімдерді пайдалану туралы 

шешімдерді мердігерлермен және пайдаланушы ұйымдармен келісу; 

- құрылымдарға, материалдарға, жабдықтарға және т.б 

объектілерге жеткізу және тасымалдау шарттары туралы мәліметтер; 

- объектілерді еңбек ресурстарымен қамтамасыз ету туралы 

мәліметтер.  

Жоғарыда аталған материалдарды тапсырыс беруші жобалау 

ұйымына береді. 

Жұмыс өндірісінің жобасы қысқы жағдайдағы жөндеу-құрылыс 

жұмыстарының келесі түрлерін өндіруге арналған шешімдерден 

тұруы керек: топырақ, бетон, тас (таспен қалау және бетін қаптау), 

әрлеу, ішкі және сыртқы санитарлық-техникалық техника.  
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Бақылау сұрақтары 

 

1. Ғимараттарға, олардың құрылымдары мен жабдықтарына 

қойылатын пайдалану талаптары қандай? 

2. Тұрғын және қоғамдық ғимараттар қалай жіктеледі? 

3. Ғимараттарға қызмет көрсету жүйесі дегеніміз не? 

4. Ғимараттардың физикалық және ескіруі қалай аталады? 

5. Ғимараттың қызмет ету мерзімі немен анықталады? 

6. Ғимараттардың өмір сүру ұзақтығы қандай? 

7. Техникалық қызмет көрсету жұмыстарының түрлерін келтіріңіз. 

8. Тұрғын және қоғамдық ғимараттарды маусымдық пайдалануға 

дайындау. 

9. Дайындық жұмыстарының тізімін келтіріңіз. 

10. Жөндеу жүйесі дегеніміз не? 

11. Жөндеуді жоспарлау стратегиясы қандай?  
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Тақырып 3. Құрылысты тексерудің жалпы принциптері 
 

Ғимараттарды тексеру олардың қалыпты жұмыс істеуіне 

сәйкестігін немесе жөндеуді, қалпына келтіруді, күшейтуді немесе 

пайдалану кезінде шектеулерді, жекелеген құрылымдардың да, 

тұтастай ғимараттардың қажеттілігін анықтау мақсатында жүргізіледі. 

Құрылыс құрылымдарының техникалық жағдайын зерттеудің жалпы 

мақсаты физикалық тозу дәрежесін, олардың жай-күйінің себептерін 

анықтау болып табылады. 

Ғимараттарды егжей-тегжейлі зерттеу екі кезеңде жүзеге 

асырылады. Ғимаратты алдын ала тексеру ғимаратты 

реконструкциялау, қалпына келтіру немесе бұзу мүмкіндігі туралы 

қолда бар жалпы мәліметтерді нақтылау мақсатында жүргізіледі. Бұл 

құрылысты қайта тексеру сияқты, бірақ ғимараттың техникалық 

жағдайына назар аудара отырып. Ғимаратты техникалық тексеру 

жалпы ғимараттың және оның элементтерінің ақаулары мен 

ақаулықтарын анықтау үшін қауіпсіздік техникасының барлық 

ережелерін сақтай отырып, бригада құрамында жүргізіледі.  

Ғимаратты егжей-тегжейлі тексеру мыналарды қамтиды: 

- соның негізінде тарихи анықтама жасалатын мұрағат 

құжаттарын зерттеу; 

- ғимараттарды түгендеу жоспарларымен танысу; 

- үй-жайлардың құрамы мен мақсатын белгілеу (оларды тұрғын 

емес үй-жай ретінде пайдалану мүмкіндігін ескере отырып, алғашқы 

екі қабатқа ерекше назар аударылады); 

- ғимараттың құрылымдық элементтерін сараптау және 

өнімділігін анықтау; 

- ғимаратты қайта құру бойынша сәулеттік-жоспарлау 

ұсыныстарының нұсқаларын әзірлеу; 

- алаңның бас жоспарын, қабаттар саны мен ғимараттың 

өлшемдерін шешу бойынша ұсыныстар дайындау; 

- учаскенің геологиясы мен гидрогеологиясы туралы мәліметтер 

алу (қажетіне қарай); 

- шешімдердің техникалық-экономикалық негіздемесі. 

Күрделі жөндеуге арналған тірек ғимараттар тірек және қоршау 

құрылымдарының техникалық жағдайы туралы, сондай-ақ сәулет-

жоспарлау және көлемдік шешімдер туралы қажетті ақпаратты алу 

үшін егжей-тегжейлі зерттеледі. Ғимараттарды ғарыштық жоспарлау 

шешімдері келесі көрсеткіштер бойынша зерттеледі: қабаттар саны, 

ғимарат көлемі, тұрғын және қосалқы аудандардың саны, капитал 

тобы және т.б. [3]. 
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Техникалық мәліметтер парағында берілген тірек құрылымдары 

туралы ақпарат табиғатпен салыстырылады.Ғимаратты қарау кезінде 

қасбеттердің, жоспарлардың және кесінділердің өлшеу (өлшеу) 

сызбалары жасалады (M 1:50 немесе 1: 100, дәлдігі ± 1 см). Едендік 

жоспарларда үй-жайларды пайдаланудың мақсаты мен сипаты, 

құрылымдық элементтердің өлшемдері, санитарлық-техникалық 

жабдықтар көрсетіледі. Әсіресе тірек конструкцияларына қосымша 

жүктеме тудыратын бөлшектер көрсетілген. Бөлімдердің 

сызбаларында құрылымдық элементтердің белгілері мен өлшемдері 

қолданылады, сонымен қатар терезе саңылаулары мен қасбеттердің 

архитектуралық элементтерін тігінен бекіту орындалады. Жұмысты 

жеңілдету үшін ғимараттың, оның архитектуралық фрагменттерінің 

және оған іргелес ғимараттардың фотосуреттерін қолданған жөн. 

Бас жоспар аумақтың дамуы мен табиғатын жақсартуды 

көрсетеді (M 1: 500). 

Салмақ түсетін және қоршау конструкциялары олардың беріктігі 

мен сенімділігі туралы мәліметтер алу үшін тексеріледі. Көтергіш 

конструкцияларды тексеру және олардың салыстырып тексеру 

есептеулерін орындау нәтижелері бойынша техникалық қорытынды 

әзірленеді, онда негізгі конструктивтік элементтер мен тұтас 

ғимараттың беріктігіне баға беріледі. 

Егер біз күрделі жөндеу туралы айтатын болсақ, болашақта 

жүктемелердің едәуір артуынсыз, онда олар негіздер мен іргетастарды 

бақылау тексеруін жүргізеді. Егер үйді қайта құру қажет болса 

(мысалы, Еден салу немесе ағаш едендерді темірбетонға ауыстыру), 

онда жан-жақты тексеру жүргізіледі. Бұл топырақтың физикалық-

механикалық қасиеттерін, негіздің біркелкілігін, оны жүктеудің 

біркелкі еместігін, шөгінділердің сипатын анықтайды. Іргетастың 

нақты геометриялық өлшемдерін, материалдың беріктігі мен тозуын, 

арматураның болуын, оның күйін және т. б.  

Қабырғаларды тексеру кезінде салмақ түсетін және өзін-өзі 

көтеретін қабырғалар, олардың жай-күйі (арналардың, қуыстардың, 

ақаулардың, жарықтардың, арматуралардың және т.б. болуы) 

анықталады. Бағаналар мен бағаналар қабырғаларды тексеру үшін 

қолданылатын әдістермен куәландырылады. Бұл жағдайда 

қималардың өлшемдері, арматура, тіректердің, консольдер мен 

астаналардың конструкциялары анықталады. 

Едендердің техникалық жағдайы көп жағдайда бүкіл құрылым 

үшін қайта құру әдістерін таңдауды анықтайды. Кейбір жерлерде 

едендер мен төбелердің қаптамаларын ашу қажет, бұл инженерлік 

ізденістерде белгілі бір қиындықтар тудырады.  
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Тексеру кезінде төбелерді қарау: 

- есептік-конструктивтік сұлба және аралық тіректердің сипаты; 

- жүк көтергіш элементтердің қимасы мен қадамы; 

- материалдардың түрі және олардың тозу дәрежесі; 

- едендер мен төбелердің майысуы мен деформациясы; 

- құрылымның дыбыстық және жылу оқшаулау қасиеттері. 

Сол сияқты баспалдақтар, бөлімдер, балкондар, шатырлар мен 

шатырлар тексеріледі. 

Ғимараттарды тексеру кезінде құрылыс материалдары мен 

конструкцияларының сапасын бақылаудың бұзылмайтын әдістері 

кеңінен қолданылды. Аспаптар мен құралдарды пайдалану беріктік, 

деформация, жарықтар, жасырын ақаулар, ылғалдылық, температура, 

тығыздық және т. б. туралы қажетті ақпаратты алуға мүмкіндік береді. 

Материалдардың беріктігін анықтау үшін ультрадыбыстық 

немесе соққы толқынының қасиеттеріне негізделген құрылғылар, 

сондай-ақ жанама белгілер (конустың, шардың немесе соққының 

бетінен көтерілуінің нәтижелері) бойынша беріктігін бағалауға 

мүмкіндік беретін механикалық жұмыс принципі құрылғылары 

қолданылады. Екі топтың құрылғылары салыстырмалы түрде үлкен 

қателікпен (± 15%) нәтиже алуға мүмкіндік береді. Осыған 

байланысты әртүрлі әрекет ету қағидаттарына негізделген бірнеше 

аспаптарды бір мезгілде пайдалану ұсынылады (3.1-кесте). 

3.1-Кесте-Ғимараттарды тексерудің құрылғы-аспаптық базасы 

Құрылғылардың атауы Мақсаты 

Бетонды ультрадыбыстық 

бақылау аспабы (УКБ-1м және 

т. б.) 

Бетонның беріктігін, жасырын ақаулардың 

болуын, біртектілігін (тығыздығын) анықтау 

Фазометрлер (АФ - 2 және т. 

б.) 

Кірпіштен немесе үлкен конструкциялардан 

жасалған бұйымдардың физикалық-

механикалық қасиеттерін анықтау 

Қорғаныс қабатын өлшеуіштер 

( ИЗС-АР және т. б.) 

Арматураның бетондағы орнын және 

арматуралық қаптаманың қалыңдығын 

анықтау 

Қашқаровтың балғасы 
Құрылыс материалының беткі қабатының 

беріктігін анықтау 
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3.1 Кестенің жалғасы. 

Құрылғылардың атауы Мақсаты 

Материалдың беріктігін 

анықтайтын аспап (ПМ) 

Құрылыс материалының беткі қабатының 

беріктігін анықтау 

ТКСП-1 құрылғысы 
Металл профильдерінің беріктігін анықтау 

(металл шарикті енгізу нәтижелері бойынша) 

Құрылыс құрылымдарының 

геометриялық параметрлерін 

анықтауға арналған 

құрылғылар (деңгейлер, 

теодолиттер, ауытқу 

өлшегіштер, тензометрлер) 

Құрылыс конструкцияларының ауытқуын, 

бұрмалануын, жылжуын анықтау, 

ғимараттардың геометриялық өлшемдерін 

бақылау, лифт шахталарының тік орналасуы 

және т.б.. 

Металл детекторлары (MИ-1 

және т.б.) 

Жасырын металл конструкциялардың болуы 

мен орналасқан жерін анықтау үшін 

Пирометрлер (Pirs-040, RRT 

және т.б.) 

Жасырын ақауларды, біртектіліксіздікті және 

физикалық параметрлердің өзгеру 

динамикасын инфрақызыл жылытқыштардың 

көмегімен анықтау 

Қоршау құрылымдарының ауа 

өткізгіштігін анықтауға 

арналған құрылғылар және 

олардың арасындағы 

байланыстар (DSKZ) 

Буынның ауа өткізгіштік коэффициентін 

анықтау 

Оқу микроскоптары (MIR-2 

және т.б.) 

Құрылым бетіндегі жарықшақтың ашылу енін 

анықтау 

РВП-451құрылғысы 

(перископ) 

Қол жеткізу қиын жерлерді (конструкция 

тіректерін, биік үй-жайларды, қуыстарды 

және т. б.) сыртқы тексеру 

Электрондық ылғал 

өлшегіштер (ЭВ-2м, НВ 

ЛНИИ АКХ және т.б.) 

Ғимараттардың бір қабатты қоршау 

құрылымдарындағы ағаштың абсолютті 

ылғалдылығын анықтау 

Температура зондтары және 

электронды термометрлер 

Жылыту құрылғысы құрылымдарының беткі 

температурасын және массивтік 

құрылымдардың температурасын анықтау 
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3.1 Кестенің жалғасы. 

Құрылғылардың атауы Мақсаты 

Құрылымдық элементтер мен 

ғимараттарды өлшеуге 

арналған құралдар мен 

материалдар 

Рулеткалар, өлшеуіштер, рельстер, 

ғимараттың түгендеу жоспарларының 

түпнұсқалары, сызбалар мен эскиздер 

 

Анықталған ақаулар мен зақымданулардың орны мен өлшемдері, 

сондай-ақ белгілердің көмегімен материалдардың саңылаулары мен 

сынамаларын алу орындары жоспарларда, кесінділерде, қасбеттерде 

көрсетілген және тиісті құрылымдардың бүктелуі көрсетілген. 

Өлшеу жұмыстары жөндеу - құрылыс жұмыстарының толық 

құрамы мен көлемін анықтау және жоғары сапалы жобалық 

құжаттаманы әзірлеу үшін жүргізіледі. Олардың көмегімен 

құрылымдық элементтердің нақты өлшемдері мен формасы және 

тұтастай құрылым анықталады. 

Өлшеу жұмыстары нәтижесінде эскиздер (крокалар) жасалады, 

содан кейін едендерді, жертөлелерді, шатырларды, шатырларды, 

төбелерді, рафтер мен құрылымдық элементтерді 1: 100 масштабта 

өлшеу жоспарлары жасалады. 

Ғимаратты өлшеу мақсатына байланысты археологиялық, 

архитектуралық, түгендеу, тіркеу өлшемдері бөлінеді.  

Ең дәл – археологиялық өлшемдер (олар тіпті бірдей бөліктердің 

өлшемдерін, гипстің біркелкі еместігін, қабырғалардың тігінен 

ауытқуын көрсетеді). Археологиялық өлшемдер тарихи және 

көркемдік маңызы бар ғимараттарды зерттеу элементі болып 

табылады. Сәулеттік өлшемдер бірдей элементтер мен бөлшектердің 

орташа мөлшерін (шамалы айырмашылықта) қабылдауға мүмкіндік 

береді.  

Түгендеу шаралары ғимараттың техникалық жай-күйін бағалау 

кезінде қолданылады, сондықтан сызбалар ғимараттың егжей-

тегжейлі өлшемінсіз, бірақ үй-жайлардың ауданын міндетті түрде 

көрсете отырып, тек жоспарлар мен бөлімдерді шығарады.  

Тіркеу өлшемдерінің нәтижесі жалпы сипатқа ие және ғимараттың 

негізгі өлшемдерін ғана белгілейтін сызбалар болып табылады. 

Өлшеу кезінде құрылымдық элементтердің үлкен өлшемдерін 

орнатудан бастаған жөн, содан кейін бөлшектердің өлшемдерін 

анықтап, жалпы (жалпы) өлшемнің алынғандығын тексерген жөн. 

Кешенді жоспарларды өлшеу кезінде сериф әдісін қолдану керек: 
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тірек нүктелерін белгілеп, олардың арасындағы қашықтықты өлшеп, 

әрқайсысынан жоспардың сипаттық нүктелеріне дейін өлшеулер 

жүргізіңіз. Үшбұрыштар жүйесі шығады, содан кейін ғимараттың 

сұлбасы бақылау нүктелерінен серифтер бойымен сызылады (3.1-

сурет). 

 

 
 

Сурет 3.1 - Сериф әдісі арқылы ғимарат қабырғасын өлшеу 

 

Бірінші қабаттың өлшеу сызбасының жоспары бойынша 

өлшемдер ғимараттың бүкіл периметрі бойынша терезе 

саңылауларының төменгі деңгейінде жүргізіледі, келесі қабаттардың 

жоспарлары бойынша олар бөлмелердің, қабырғалардың, тіректердің 

өлшемдерін береді бағандар, бөлімдер және басқа өлшемдер, белгілер. 

Қажетті жағдайларда егжей-тегжейлі сызбалар 1:20 масштабында 

жасалады (желдеткіш каналдар, түтін мұржалары, біліктер, 

көтергіштер, саңылаулар, ұялар және т.б.). Жалпы, өлшеу 

жұмыстарының көлемі мен өлшеу сызбаларының құрамы қайта құру 

шараларының сипатына байланысты анықталады. 

Ғимараттың техникалық зерттеулері (инженерлік ізденістер) 

негізінде ғимаратқа келесі материалдардан тұратын техникалық 

қорытынды жасалады.: 

- техникалық паспорттың деректері және қабаттық жоспарлары, 

қималары, қасбеттері нақтыланған түгендеу деректері, ал қажет 

болған жағдайда-құрылыс учаскесінің ахуалдық жоспары; 

- қолданыстағы жоспарлау сипаттамасы, конструкциялар, 

ғимарат бөліктері, әрлеу, инженерлік жабдықтар схемалармен және 

тексеру есептеулерімен; 

- құрылымдық элементтердің және жалпы ғимараттың физикалық 

тозуын бағалау; 
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- жер асты коммуникацияларының және сыртқы абаттандырудың 

техникалық жай-күйі туралы мәліметтер; 

-  ғимарат қасбеттері мен сәулет фрагменттерінің фотосуреттері; 

- күрделі жөндеудің (жаңғыртудың, реконструкциялаудың) 

орындылығы, жұмыстардың түрлері мен болжамды көлемі туралы 

қорытындылар мен ұсыныстар. 

Ғимаратты тексеру нәтижелері бойынша қорытынды мынадай 

түрде ресімделеді: 

а) ғимараттың және учаскенің сипаттамасын, мұрағаттық 

зерттеулердің нәтижелерін, физикалық тозуын көрсете отырып 

конструкциялық элементтердің сипаттамасын, алаңның геологиялық 

және гидрогеологиялық режимдері туралы мәліметтерді, 

деформациялар мен зақымданулардың (сызбаларға салынған) егжей-

тегжейлі сипаттамасын, ғимаратты техникалық пайдалану нормалары 

мен қағидаларының орындалуын бағалауды, қорытындылар мен 

ұсыныстарды қамтитын түсіндірме жазба; 

б) сызбалар (жоспарлар, қасбеттер, конструкциялар, 

деформациялар, зақымданулар, ашу және тексеру орындары 

көрсетілген қималар), шурфтар, ұңғымалар және т. б. игеру орындары 

көрсетілген учаскенің топографиялық түсірілімінің деректері, 

инженерлік-геологиялық қималар және т. б.; 

в) қорытындыға қосымша (фотосуреттер, тексеру есептері, 

зертханалық және далалық зерттеулердің деректері). 

Ғимаратты тексеру нәтижелері бойынша қорытындының құрамы 

объектінің ерекшеліктеріне және реконструкциялау іс-шараларының 

белгіленген көлеміне сәйкес нақтылануы және қысқартылуы мүмкін. 

Ғимаратты техникалық тексеру бойынша жұмыстар жобалау 

қызметінің элементі болып табылады және тапсырыс беруші төлейді. 

 

Бақылау сұрақтары 

 

1. Ғимараттарды тексеру қандай мақсатта жүргізіледі? 

2. Ғимараттың құрылымдық элементтерін зерттеу. 

3. Ғимараттар мен құрылыстарды тексеру үшін қолданылатын 

құрылғылар мен құрылғылардың негізгі топтарын тізімдеңіз. 

4. Өлшеу жұмыстарының түрлері қандай. 

5. Ғимарат бойынша техникалық қорытындының мазмұнын 

ашыңыз. 
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Тақырып 4. Құрылыс конструкцияларына техникалық 

қызмет көрсету және жөндеу 

 

Ғимараттың әр жүйесі мен құрылымы, әрбір құрылымдық 

элементі элементтердің белгілі бір қызмет ету мерзіміне арналған. 

Кейде осы жағдайлардың өзгеруі немесе оларды сақтамау 

құрылымдардың тез тозуына әкеледі..  

Мысалы, шатыр мен шатыр элементтерінің беріктігі температура 

мен ылғалдылық жағдайына байланысты. Шатырдағы 

температураның рұқсат етілген айырмашылықтарын сақтамау мол 

конденсациямен жүреді және нәтижесінде шатыр мен шатырдың 

металл бөліктерінің коррозиясы күшейеді.  

Негіздер мен іргетастарда топырақтың белгілі бір ылғалдылығы 

үшін есептелген рұқсат етілген жүктемелер бар, сондықтан 

ғимараттың айналасында соқыр жерлер орнатылады, негіз 

топырақтарының батпақтануын болдырмайтын шаралар қабылданады. 

Бұл шаралардың орындалмауы (қабырғалардан қарды уақтылы алып 

тастамау, еріген суды ағызу, соқыр аймақты бұзатын ағаштардың 

бұталарын алып тастау) іргетастың немесе іргетастың жүк 

көтергіштігін едәуір жоғалтуға және нәтижесінде ғимараттың 

деформациясына әкелуі мүмкін.  

Қабырғалардың майлы бояуының беріктігі ауа ортасының 

құрамына байланысты. Үй-жайларды жүйелі түрде тазарту - 

қабырғалар мен едендерді сүрту және жуу - бояудың қалыпты қызмет 

ету мерзіміне кепілдік беретін қалыпты жағдай жасайды. Керісінше, 

егер қабырғалар тазаланбаса, онда қышқыл және сілтілі оксидтер мен 

шаңның құрамындағы басқа агрессивті қосылыстардың әсерінен 

түстің тез бұзылуы болады.. 

Сондықтан, ғимарат элементтерінің үздіксіз жұмыс істеуі үшін 

ағымдағы және күрделі жөндеулерден басқа, жобалық пайдалану 

жағдайларын қамтамасыз ететін жұмыстарды орындау қажет. Бұл 

жұмыстар құрылымдардың техникалық жағдайына тікелей әсер 

етпесе де, олардың орындалмауы құрылымдық материалдың 

қасиеттерінің өзгеруіне, металдың коррозиясының жоғарылауына, 

инженерлік жүйелердің бұзылуына және істен шығуына әкелуі 

мүмкін.  

Осылайша, конструкциялар мен инженерлік жүйелерге 

техникалық қызмет көрсету ғимарат элементтері жұмысының 

жобалық пайдалану жағдайларын жасау бойынша қажетті шараларды 

жүргізуді көздейді [4].  
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4.1 Ғимараттардың мерзімінен бұрын тозуы және оның 

алдын алу әдістері 

 

Құрылыс құрылымдары жұмыс кезінде, тұрақты және уақытша 

жүктемелерден болатын күш әсерінен басқа, қоршаған ортаның 

агрессивті әсеріне ұшырайды, нәтижесінде олар қарқынды түрде 

тозады. Сыртқы агрессивті ортаның әсерінен құрылыс 

конструкциялары материалдарының тозуы коррозия деп аталады..  

Коррозия процесінің механизмі ажыратылады: химиялық, 

электрохимиялық, физикалық-химиялық, физикалық коррозия.  

Агрегаттық күйге сәйкес агрессивті орта: газ тәрізді, сұйық, 

қатты және көп фазалы болуы мүмкін. Көп фазалы агрессивті ортаның 

мысалы - минералданған жер асты сулары топырақ қаңқасының қатты 

затының кеуектерін толтырып, осы тесіктердегі газдарды ерітеді..  

Коррозиялық процестер сұйық агрессивті ортада белсенді 

болады. Құрылымдардың құрғақ материалдарына қатысты құрамында 

шаң тәрізді қатты бөлшектері бар газ тәрізді орта агрессивті емес. 

Бірақ құрылыс құрылымдарының беткі қабатында әрдайым 

атмосферадан сіңетін ылғал болады, нәтижесінде минералды 

заттардың қаныққан ерітіндісінің жұқа қабаты пайда болады, бұл 

құрылыс құрылымдарының материалына агрессивті болып табылады.  

Тұздардың, қышқылдардың және сілтілердің ерітінділері 

агрессивті. Ерітінділердің температурасы жоғарылаған сайын олардың 

агрессивтілігі жоғарылайды. Майлар агрессивті: минералды, өсімдік, 

жануарлар; мұнай, мұнай өнімдері (бензин, мазут, дизель отыны) және 

еріткіштер (бензол, ацетон). 

Қышқылдар металдарға, цемент бетондарына, силикат кірпішке, 

әктасқа, доломитке қатысты агрессивті. Сұйық әйнектегі керамикалық 

бұйымдар қышқылдарға төзімді, бірақ сілтілермен оңай жойылады.  

Өсімдіктер мен жануарлар майларының құрылыс 

құрылымдарына агрессивті әсері мынада: капиллярлық сору 

нәтижесінде 32 құрылымның денесіне еніп, олар сына тәрізді әрекет 

етеді, материалдың құрылымын бұзады.  

Құрылыс құрылымдары шаңмен қатты коррозияға ұшырайды, 

олар ауадағы ылғалмен және әртүрлі өндірістік газдармен өзара 

әрекеттесіп, күшті агрессивті орта қалыптастырады.  

Агрессивті ортаның жеке түрі - биологиялық орта. Биологиялық - 

бактериялар, микробтар, саңырауқұлақтар, көгеру тіршілік ету 

барысында, микроорганизмдер қышқылдарды (органикалық) бөліп 

шығарады, сілтілік тұздарды металл құрылымдарынан сіңіреді, бұл 
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соңғыларының бұзылуына әкеледі. Ағаш әртүрлі саңырауқұлақтармен 

жойылады, бактериялар бетон мен металға зиянды әсер етеді.  

 

4.2 Жертөле негіздерін, іргетастарды және үй маңындағы 

аумақты техникалық пайдалану 

 

Ғимараттардың беріктігі мен тұрақтылығы негіздер мен 

іргетастың көтергіш қабілетіне байланысты. Іргетастың астында 

орналасқан және ғимараттан түсетін жүктемені қабылдайтын 

топырақтың қалыңдығы негіз деп аталады. 

Негіздер ретінде келесі топырақтар қолданылады: тасты; ірі 

топырақ; құмды; сазды.  

Ғимараттан түсетін жүктеме әсерінен негіз топырақтары 

деформацияланады және егер топырақ құрылымында түбегейлі 

өзгеріс болмаса, онда мұндай деформация тұнба деп аталады. 

Шөгу - топырақ құрылымының түбегейлі өзгеруіне байланысты 

негіздің деформациясы: іргетастың түбінен топырақтың шығуы; жеке 

қабаттардың шөгуі.  

Шөгу мен тұңба біркелкі - ғимараттардың беріктігі мен 

тұрақтылығын бұзбайды және біркелкі емес - ғимараттың 

айтарлықтай деформацияларына әкелуі мүмкін.  

Негіздің біркелкі емес шөгуінің даму сипатына және 

құрылымның қаттылығына байланысты деформацияның бес формасы 

ажыратылады: орама, иілу, иілу, қисаю, бұралу.  

Топырақтарды сумен жуып алмау үшін оларды битуммен өңдейді 

немесе цементтейді..  

Іргетастар жер үсті бөліктерінен жүктемені қабылдап, оны негізге 

жіберетін құрылымдардың негізгі құрылымдық элементтеріне сілтеме 

жасайды. Іргетастар: таспа (қатты), қадалы, еркін.  

Физикалық тозудың және іргетастың көтеру қабілетінің 

төмендеуінің басты себебі - жер асты және жер үсті суларының әсері. 

Сондықтан жер үсті суларын ағызу және жер асты суларының 

деңгейін төмендету ғимаратты техникалық пайдалануда үлкен 

маңызға ие. 

Негізді ылғалдандырған кезде капиллярлық жарықтар арқылы 

ылғал 3-5 қабатқа дейін көтерілуі мүмкін. Материалдың кез-келген 

ылғалдануы мен кептірілуі, оң және теріс температураларда 

деструктивті болуы мүмкін қосымша кернеулерді тудырады.  

Ылғалдың көзі жер ылғалдылығы және метеорологиялық болуы 

мүмкін. Жер астындағы ылғал - жер асты суларының барлық көздері. 

Су органикалық заттармен ластанған кезде, топырақтың ылғалдылығы 
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қабырғалар бойымен көтеріліп, олардың бетінде ақ гидроскопиялық 

болатын ақ жабынды (азот-калий қосылыстары) түзеді, яғни олар ең 

ыстық кезеңде де ауадан ылғал алады, бұл әкеледі қабырғадағы 

ылғалдылыққа дейін.  

Метеорологиялық ылғал - жауын-шашын, қатты нөсер кезінде 

қабырғаның алдыңғы бетінен ені 1 м және биіктігі бір қабатта 1 минут 

ішінде 12 литрге дейін су ағып кетеді. Ақаулы соқырлар мен 

дренаждық құрылғылармен бұл ылғал іргетастың корпусына енеді.  

Негіздер мен іргетастарды ылғалдан қорғаудың бірінші шарасы - 

ғимараттың айналасында техникалық жағынан қорғалған соқыр аймақ 

(ені кемінде 0,7 м және көлбеу 0,02-0,05) және науалар болуы. 

Сонымен қатар, іргетастар мен жертөле қабырғаларының көлденең 

анти-капиллярлық гидрооқшаулағышы ұйымдастырылған, олар бүкіл 

құрылымды жер асты сулары деңгейінен 0,5 м биіктікте бір деңгейде 

қиып өтеді..  

Ғимараттың плиткалары ерекше қолайсыз жағдайда, сондықтан 

іргетасты қалау цемент ерітіндісінде орындалады, сыланған және 

ылғалдан битуммен ішкі жағынан оқшауланған..  

Іргетастардың көтергіш қабілетін сақтау үшін, олардың ерте 

тозуына жол бермеу үшін жертөлені дұрыс пайдалану қажет. 

Жертөле мен техникалық жер асты бөлмелері таза және құрғақ, 

жарықтандырылған, құлыппен жабылатын тығыз есіктері болуы 

керек. Егер транзиттік инженерлік коммуникациялар жертөле арқылы 

өтсе, оларға тәуліктің кез-келген уақытында тұрақты тексеру, жөндеу 

және реттеу үшін қол жетімділікті қамтамасыз ету қажет..  

Жылытылмаған жертөлелерде және техникалық жерастыда 

мыналарды сақтау қажет: ауа температурасы 50С-тан төмен емес, 

салыстырмалы ылғалдылық 65% -дан аспайды, мұнда кем дегенде бір 

ауа алмасу қамтамасыз етіледі.  

Жертөленің қабырғалары мен төбесінде конденсация пайда 

болуына жол бермеу, ылғал көздерін жою қажет. Қажет болса, бос 

қабырғалары бар жертөлелерде жертөледе кем дегенде екі желдеткіш 

тесік (ауа желдеткіші) тесіледі. Саңылаулардың ауданы жертөле 

бөлігінің 40% -дан кем емес.  

Жертөледегі ылғал көздері шұңқырлар, соқыр аймақ, ғимараттың 

жертөлесі, жертөле қабырғаларымен құбырлар үзілген жер арқылы 

енетін ылғал болуы мүмкін. Сондықтан жоғарыда аталған 

құрылымдар мен құрылымдардың барлығы стандарттарға сәйкес 

салынуы керек.  

Жертөлелерге техникалық қызмет көрсетуді жүргізген кезде, 

жертөле панельдері арасындағы тігістерді тығыздау, жертөле 



43 
 

құрылымдарындағы жарықшақтарды бітеу, бетон 

конструкцияларының қорғаныш қабатын қалпына келтіру жұмыстары 

орындалады; дәнекерленген қосылыстарды, металл кронштейндер мен 

коррозияға қарсы қосылыстармен ілгіштерді жабыңыз және жабыңыз. 

Сондай-ақ жер асты суларының жертөлелерге түсуіне жол бермеу 

қажет. Ол үшін іргетастардың, жертөленің және жертөле қабатының 

гидрооқшаулауын ұйымдастырыңыз.  

Жертөлелерде жабдық үшін қосымша іргетас орнатуға, еден 

деңгейін төмендету арқылы жертөле биіктігін арттыруға, жанғыш 

және жарылғыш материалдарды сақтайтын орындарды 

ұйымдастыруға жол берілмейді..  

Топырақ бөлшектерін сумен жуып тастаса, жертөлелерден суды 

сорып алуға жол берілмейді.  

Жертөлелер болған жағдайда көлденең және тік 

гидроизоляцияны әрдайым ұйымдастыру қажет.  

Іргетастар мен негіздерді техникалық пайдалану үй маңындағы 

аумақтарды дұрыс ұстауды көздейді:  

- ауланың аумағы ғимараттан еңіс болуы тиіс; 

- ғимараттың айналасындағы соқыр жерлер мен тротуарлар 

жарамды күйде болуы керек; 

- құбырлардың жанындағы іргетастар мен жертөлелердің 

қабырғалары ылғалдан қорғалуы керек; 

- ғимараттардың жанында жер қазу жұмыстары негіздер мен 

іргетастарды ылғалдан, деформациядан қорғауды қарастыратын 

жобалар болған жағдайда ғана жүргізіледі. 

Жыл сайын үй аумақтарының жағдайын, жобалық беткейлерді 

және судың Тоқырауын тексеру қажет. Ғимараттарды көктемгі-жазғы 

пайдалануға дайындау барысында анықталған кемшіліктерді жою. 

Еру басталған кезде ғимарат қабырғаларынан қарды соқыр аймақтың 

барлық еніне дейін үнемі алып тастау керек және қарды қопсыту, 

тарату және мұзды жару арқылы тез еру үшін шаралар қабылдау 

Іргетасқа жақын соқыр жерлерде өсетін өсімдіктер іргетастар мен 

іргетастар үшін де қауіпті, сондықтан ғимараттардың қабырғаларынан 

5 м-ден жақын емес жерде жасыл желектер отырғызудың стандарты 

бар [4]. 

 

4.3 Құрылыс қабырғаларына техникалық қызмет көрсету 

 

Ғимараттар мен құрылыстардың қабырғалары қоршау, іргетасқа 

жүктемені қайта бөлу, үй-жайларды жылу және дыбыс оқшаулау 
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функцияларын орындайды және ғимарат құнының шамамен үштен 

бірін құрайды. 

Ғимараттар қабырғаларын эксплуатациялау жөніндегі 

техникалық қызметтің міндеті ғимараттың қызмет ету мерзімінде 

олардың көтергіштік қабілеті мен қорғаныс және қоршау қасиеттерін 

сақтау болып табылады. Тіреу қабілетін жоғалту қабырғалар 

материалы құрылымының физикалық-химиялық өзгеруімен немесе 

қабырғаларға жүктеменің рұқсат етілген нормативтерден 

жоғарылауымен болуы мүмкін..  

Ылғалдың қабырғаларға ең көп тараған теріс әсері: ылғал ауадан 

сіңген кезде; капиллярлардың көтерілуі; булардың өтуі және 

физикалық-химиялық процестер. 

Артық ылғалдылық жарықтарға және шағын құрама 

құрылымдардың бұзылуына әкеледі. Қабырғалық панельдерде 

жарықшақтың ашылуының рұқсат етілген ені 0,3 мм, буындарда - 1 

мм. Ылғалдандыру қабырға материалының деламинациясына әкеледі. 

Сондықтан үнемі ылғалды қоршаған бөлмелерде гипс (ол 

конденсатты ұзақ уақыт сіңіреді) ылғалдың қабырға қалыңдығына 

енуіне жол бермейтін су өткізбейтін қабатпен жабылуы керек (майлы 

бояу, цемент гипсі, қаптау). 

Қабырғалардағы ылғал көзін алып тастағаннан кейін, оларды 

жылытылатын портативті жабдықпен жылыту кезінде күшейтілген 

желдету арқылы стандартты ылғалдылыққа дейін (± 5%) кептіру 

керек.. 

Кірпіш және темірбетон қабырғаларында жарықтар болмауы 

керек, тігістерден ерітінділер шашылып, панельдер мен блоктар 

арасындағы түйіспелердің ылғалдылығы мен ауа өткізгіштігі 

жоғарылайды.  

Буындардың тығыздалуын бұзу, мұздату, қабырғалардың 

бөліктері мен төменгі бөліктерін ылғалдандыру, қабаттасудың 

қабаттасуы мен бұзылуы уақытында жойылуы керек.  

Қажет болса, үй-жайдағы ылғалдылықты азайту үшін желдету 

күшейтіледі және сонымен бірге жылу жүйелеріндегі 

салқындатқыштың температурасы жоғарылайды. Егер бұл жеткіліксіз 

болса, онда олар қоршау құрылымдарының қосымша оқшаулауын 

жасайды немесе жылыту құрылғыларының беткі қабатын ұлғайтады..  

Сылақтың және қаптаманың бұзылуына, қабырғалардың ағып 

кетуіне және қатуына байланысты кемшіліктерді болдырмау үшін, 

егер жұмыс көлемі 15-30% -дан аспаса, ағымдағы жөндеу жұмыстары 

жүргізіледі. Егер жұмыс көлемі жер бетінің 30% -дан көп болса, 

күрделі жөндеу жүргізіледі.  
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Ағаш қабырғалардың негізгі ақаулығы - ойықтар мен 

бұрыштардың қатуы. Ол жұмыс істегеннен кейін 2-3 жыл өткен соң, 

ағаш, қабырға, терезе және есік құрылғылары арасындағы бөрене 

қабырғаларының ойықтарын бітеу арқылы жойылады. Жөндеу 

жұмыстарын жүргізген кезде төменгі жиектердің гидрооқшаулауын, 

қабырғалардың терезелерін, подьездерді, балкондарды қалпына 

келтіру және дренаждық құрылғыларды қалпына келтіру қажет. 

Қабырғаның ең ылғалды бөліктері антисептикалық болуы керек және 

өрттің алдын алатын арнайы өртке қарсы сіңдірулермен өңделуі 

керек.  

Терезелерге қойылатын негізгі талаптар:  

- жарық өткізу қабілеті; 

- жылу оқшаулау қасиеттері; 

- ауаның енуіне байланысты нормативтен тыс ысыраптарды 

қоспағанда, ауа оқшаулағыш қасиеттері; 

- дыбыс өткізбеу.  

Есіктер-бөлмелерге суық ауаның енуіне жол бермеу үшін қоршау 

құрылымдары. Сыртқы ауа температурасы-200С болғанда міндетті 

түрде екінші тамбурды орнату қажет. Қыста есіктер өздері жабылуы 

керек. Ағымдағы жөндеу 5 жылда бір рет жүзеге асырылады және 

бояуға дейін азаяды.  

Уақыт өте келе, қабырғалардың беріктік, жылудан қорғау және 

басқалары сияқты маңызды пайдалану қасиеттері ылғалдың әсерінен, 

негіздің деформациясы, іргетас және басқа факторлар әсерінен 

өзгереді. Сондықтан олардың тиімді жұмыс істеуі үшін қабырғаларға 

қойылатын нормативтік талаптарды және олардың жобалық 

шешімдерін білу, сондай-ақ қолданылып жатқан белгілі бір 

ғимараттың немесе құрылыстың қабырғалары туралы толық ақпарат 

қажет.. 

Олар материалдар мен дизайн бойынша өте ерекшеленеді. 

Қабырғалардың ең көп таралған түрі - бұл шатырдан, еденнен және өз 

салмағынан жүктемені қабылдайтын және оларды іргетасқа, әрі қарай 

негізге жіберетін көтергіш қабырғалар. Қоршау ретінде қызмет ететін, 

жылу мен дыбыс оқшаулауға арналған өзін-өзі қамтамасыз ететін 

қабырғалар бар, ал ғимараттың немесе ғимараттың жанында тұрған 

ғимараттың немесе ғимараттың қаңқасы едендер мен жабындардан 

жүктемені сіңіреді. Материалдарға байланысты қабырғалар топтарға 

бөлінеді: ағаш, тас, кірпіш, бетон, темірбетон және т.б.  

Қабырғалардың тезірек тозуы мен бұзылуының негізгі және жиі 

кездесетін себебі, олардың бұзылуының пайда болуы олардың мезгіл-

мезгіл су басуы және ауыспалы температураның өзгеруімен бірге 
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кептіру болып табылады. Ылғал қабырғаға бірнеше жолмен енеді. 

Қабырға материалдары ылғалды әр түрлі жолмен жинайды. Мысалы, 

қызыл кірпіш ылғалға төзімді және құрамында бетон сияқты еритін 

тұздар жоқ.  

Қалалық құрылыста ең кең таралғаны кірпіш қабырғалар мен ірі 

панельді қабырғалар. Дизайн бойынша кірпіш және үлкен панельді 

қабырғалар әр түрлі. Ғимараттардың жақсы жағдайы, олардың пайда 

болуы көбінесе қабырғалардың күйіне байланысты. Олар үшін 

материалдарды дұрыс таңдамаған кезде, есептеулердегі немесе 

дизайндағы қателіктер, ең осал ақаулы жерлерден басталады: 

бұрыштардан, шығыңқы жерлерден, карниздерден, төменгі 

құбырларды бекіту аймақтарынан және т.б. Қоршау құрылымдарының 

жылулық қорғанысына қойылатын нормативтік талаптардың күшеюі 

жұмыс кезінде өте маңызды міндеттерді шешуді талап етеді - бұрын 

салынған ғимараттар мен құрылыстардың қабырғаларын оқшаулау. 

Бүгінгі күні қала құрылысы мен экономика жүйесінде негізгі 

проблемалардың бірі үлкен жылу шығыны болып табылады: Канада 

мен Норвегия сияқты климаты ұқсас елдермен салыстырғанда үш 

есеге дейін. Негізгі жылу шығыны, мысалы, үлкен панельді 

ғимараттарда қабырғалар мен терезелер арқылы жүреді (жалпы жылу 

шығындарының шамамен 80%). Бұған күрделі жөндеу шараларымен 

қол жеткізу мүмкін емес - тым жоғары шығындар. Бұл жағдайда жаңа 

шешімдер қажет - балкондарды, карниздерді, сыртқы панельдер 

арасындағы тігістерді және т.с.с. қасбеттерін ауыстыру үшін бір 

мезгілде шешімімен күрделі техникалық-экономикалық жобалар - 

қабырғалардың термиялық қорғанысының екінші периметрі.  

Қабырғалардың техникалық жұмысы ерекше орын алады, өйткені 

олардың жағдайы ғимарат пен құрылымның сыртқы көрінісін 

анықтайды. Мұндай құрылымдардың қоршау құрылымдарына 

қойылатын негізгі пайдалану талаптары герметикалық, су, ауа және 

газ өткізбеу болып табылады. Қабырғаларды күтіп ұстау, басқа 

құрылымдар сияқты, профилактикаға, пайдалану нұсқаулығында 

көзделген барлық жұмыстарды уақтылы және дәл орындауға, 

құрылымдардың қызмет ету мерзімін ескере отырып және оларды 

қорғау, нығайту, қалпына келтіру немесе ауыстыру жиілігін сақтауға 

негізделуі керек. Тәжірибе көрсеткендей, көбінесе қабырғалардың 

жылу қорғағыш және беріктік сапалары бұзылады. Қазіргі уақытта 

қабаттар саны артқан және монолитті темірбетон қаңқалы нысандар 

техникалық пайдалануға енгізіле бастады. Сыртқы қабырғалардың 

түрі айтарлықтай өзгерді. Жаңа шешімдер жаңа мәселелер тудырады. 
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Сыртқы қабырға құрылымы ретінде едендер қабырғаның сыртқы 

бетіне шығады – суық көпір және т. б. 

 

4.4 Қасбеттерге техникалық қызмет көрсету 

 

Ғимараттың қасбет элементтері: балкондар; іргетастар; 

парапеттер; терезе; дренажды құбырлар; өсінділер.  

Қасбеттердегі архитектуралық және құрылымдық элементтердің 

климаттық және технологиялық факторлардың әсеріне олардың ұзақ 

мерзімді, динамикалық қарсылығын қамтамасыз ететін сенімді 

бекітпелері болуы керек [5]. 

Ғимараттың қасбеттерін гүлденуді, пиллингті, дақтарды 

болдырмау үшін бояу керек. Кескіндеме қала немесе аудан сәулетшісі 

берген түсті паспортқа сәйкес жүзеге асырылады. Паспортта 

материал, безендіру әдісі, қасбеттің түсі және сәулеттік бөлшектері 

көрсетілген. Егер ғимараттың қасбеттерінде беткі қабаттардың 

деламинациясы мен бұзылуы пайда болса, оларды тез арада алып 

тастау, қайта алу, зақымдалған жерлерді қалпына келтіру қажет.  

Іргетастардың (ғимараттың төменгі бөлігі соқыр алаңы, 

қаптауы, қабырғасы, гидроизоляциясы) үлкен функционалды маңызы 

бар. Ғимараттың бұл бөлігі ылғалға және механикалық зақымға жиі 

ұшырайды. Сондықтан плинтусқа қатты аязға төзімді материалдар 

қолданылады. Ылғалдан қорғау үшін іргетастың жоғарғы бөлігі 

ылғалға төзімді материалдардан жасалған.  

Балкондар-функционалды мәнді ғана емес, сонымен қатар 

ғимараттың безендірілуі болып табылады. Сондықтан балкондарды 

жарамды күйде ұстау, олардың элементтерін, торларын, экрандарын, 

гүл жәшіктерін ұқыпты ұстау-пайдаланудың маңызды міндеттерінің 

бірі. 

Балконның дизайны оның қабырғамен жұмыс істеуін қамтамасыз 

етеді. Демек, балкон құрылымын бұзу (плиталар ғимараттың 

қабырғасына бекітілген жерде, температура деформацияларына, 

жарықтар мен ылғалдың енуіне байланысты) қабырғалардың батып 

кетуіне әкеледі. Сондықтан балкондарды гидрооқшаулағышқа үлкен 

көңіл бөлу керек..  

Карниздер - қатты жаңбыр кезінде шатырда қар еріген кезде 

пайда болатын ылғалдың тікелей әсерінен қасбеттер қабырғаларының 

жазықтығын қорғайды.  

Парапет қоршаулары - жөндеу жұмыстары және шатырды 

қардан тазарту кезінде жұмысшылардың қауіпсіз еңбек жағдайларын 

қамтамасыз ету үшін ғимараттың төбесіне орнатылады. Парапеттер 
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металл торлардан, кірпіш тіректер арасындағы бетон элементтерінен 

немесе қатты кірпіш қабырғалар түрінде жасалады. Парапеттерді 

техникалық пайдалану міндеті-қоршаулардың тұрақтылығын, жанасу 

сенімділігі мен тығыздығын жыл сайын тексеру. Шатырларды жөндеу 

кезінде тіректерді шатыр құрылымдарына бекітетін жерлерде 

тығыздағыш тығыздағыштар ауыстырылады.  

Шығанақ терезесі - ескі ғимараттың ғимараттарында 

орналасқан-бұл қасбеттің сыртқы жазықтығынан шығатын сыртқы 

қабырғалармен қоршалған бөлменің бөлігі. Балконға ұқсайды, 

сондықтан балкон сияқты пайдалану қасиеттері.  

Лоджиялар - терезе терезелерінен айырмашылығы, ғимараттың 

сыртқы қабырғаларына жалғанған қабырғалары бар. Мұнда 

жабындарға арналған гидрооқшаулағыш құрылғымен элементтердің 

қабырғаға қосылу жағдайын бақылау қажет.  

Пайдалану кезінде олар гидроизоляция мен лоджиялардың 

едендерінен су төгудің сенімділігін бақылайды. Қасбеттерді 

пайдалану кезінде аспалар мен су ағатын құбырларды бекіту жағдайы 

жүйелі түрде бақыланады. Қыс мезгілінде су бұру құрылғыларын 

мұзбен бітеп тастамас үшін су бұру құйғыштары металл табақтармен 

жабылады. Қасбеттердегі жұмыстар шатырды және су бұру 

құрылғыларын жөндегеннен кейін ғана басталуы тиіс екенін есте 

ұстаған жөн.  

 

4.5 Шатырлар мен төбелердің техникалық қызмет көрсету 

 

Тұрғын үйлер салу тәжірибесінде олар қолданылады:  

- желдетілмеген аралас шатырлар - жабынның көтергіш бөлігі 

мен жоғарғы қабаттың төбесі біріктірілген шатырсыз шатырлар; 

- аралас желдетілетін шатырлар - оқшаулау қабаты көтергіш 

қабаты мен жоғарғы қабаттың төбесі арасында орналасқан шатырсыз 

шатырлар; 

- суық шатыры бар шатырлар - шатыр кеңістігі сыртқы ауамен 

желдетіледі; 

- жылы шатырлы шатырлар - шатырлар кеңістігі алдын-ала 

дайындалған желдеткіш камера ретінде пайдаланылады, 

пайдаланылатын желдеткіш ауамен қызады.  

Шатырдың дизайны бойынша олар ерекшеленеді:  

- шатыр; 

- шатыр (аралас); 

- ұймдастрылған дренажбен; 

- ұйымдастырылмаған дренаждармен; 
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- желдетілетін және желдетілмейтін; 

- тік және тегіс.  

Кез-келген шатырдың төбесі бар (жабынның жоғарғы қабаты), 

бұл:  

- мырышталған немесе қара болаттан жасалған металл жабын; 

- жұмсақ шатыр - бұл орамдық немесе мастикалық шатыр, ол 

қорғаныш қабаттарымен жабылған - жеңіл қиыршық тас себілген 

битум; 

- кесек материалдардан: шифер, плиткалардан жасалған.  

Төбенің және шатырдың негізгі ақаулары:  

- ылғалдың, тығыздаудың, мұздатудың әсерінен оқшаулау 

арқылы жылу оқшаулағыш қасиеттерін жоғалту; 

- қабырғадағы суағарлардың бітелуіне байланысты мұздату; 

- үй-жайларды шатырлардан нашар жылу оқшаулау салдарынан 

мұздың пайда болуы; 

- ағаш құрылымдардың нашар қорғалуы; 

- ағаш арқалық арқалық элементтерінің әлсіреуі; 

- шатырдың шығуын, сондай-ақ жамылғыларды және арнайы 

люктерді бұзу, бұл нашар желдетуге, демек, ылғалға әкеледі.  

Ағымдағы жөндеу жұмыстары төбенің үстіңгі бөлігінің 30-50% -

дан аспайтын көлемде жүргізіледі, ал егер жұмыс көлемі 50% -дан көп 

болса, күрделі жөндеу жүргізіледі.  

Шатырларды дұрыс желдету үшін қажет:  

- шатыр шатырларының ауа өткізгіштерін ұйымдастыруға. 

Жатақханалардың жалпы ауданы мансарда қабатының кемінде 1/500 

болуы керек. Ұйықтау терезелер жалтыратылған тормен 

жабдықталған; 

- шатыр төбелері темір тормен жабылған ауа саңылауларымен 

желдетіледі; 

- жылы шатырлары бар шатырларда әр секция үшін желдетілетін 

білік орналастырыңыз.  

Шатырларды пайдалану кезінде шатырларды дұрыс күтіп ұстау 

өте маңызды.  

Шатыр үй-жайы-жабынның (шатырдың) беті, жоғарғы қабаттың 

сыртқы қабырғалары мен жабындары арасындағы кеңістік.  

Шатырлардың дизайн ерекшеліктері оларды пайдалану кезінде 

күтіп ұстауға белгілі бір талаптар қояды. 

Шатырдың болмауы және шатырсыз шатырдың жеке 

зақымдануын уақтылы анықтау мүмкін еместігі жұмыс кезінде ерекше 

назар аударуды қажет етеді. 
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Төбенің шатыры зақымданған жағдайда, төбенің сәл көлбеуі 

оқшаулау мен төсеніштің кілемнің астында орналасқан батып кетуіне 

ықпал етеді.  

Мерзімді мұздату және еріту кілемнің ісінуіне әкеледі. Қыста 

ылғалдандыратын оқшаулау жылу қасиеттерін жоғалтады. Шатырлы 

шатырлардың ерекше зақымдануы - жекелеген учаскелердің қатуы, 

оқшаулаудағы конденсация ылғалдылығы, болат ипотекасының 

коррозиясы. 

Шатырлы суық кеңістіктерде жұмыс істеген кезде, қоршау 

құрылымдарындағы ылғал конденсациясын, шатырдың үстіңгі 

қабаттарында мұздықтардың пайда болуын болдырмайтын 

температура мен ылғалдылық режимін қамтамасыз ету қажет. 

Шатырдағы ауа температурасы сыртқы температурадан 20С жоғары 

болмауы керек.  

Шатыр бөлмелерінде тазалық пен тәртіпті сақтау, шатырға шығу 

үшін жүгіретін тақтайлармен және баспалдақтармен жабдықтау, 

шатыр бөлмелерін желдетуді жүзеге асыру, тәуліктің кез келген 

уақытында шатыр кеңістігін жарықтандыруды қамтамасыз ету, 

температура мен ылғалдылықты сақтау қажет. шарттар. 

Жылы шатырларды пайдалану кезінде температура 120С-тан 

төмендемеуі керек. Сондай-ақ, конденсацияның пайда болуын 

болдырмау үшін, шатырды шаңнан тазарту үшін [4].   
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Бақылау сұрақтары 

 

1. Ғимараттардың мерзімінен бұрын тозуы дегеніміз не және оны 

болдырмаудың қандай әдістері бар? 

2. Қордың рөлі және оған қойылатын талаптар қандай? 

3. Топырақтың көтергіштігі қалай анықталады? 

4. Іргетастардың мақсаты қандай және оларға қандай талаптар 

қойылады? 

5. Іргетастардың деформациясы мен бұзылуына не себеп? 

6. Жер асты және жер үсті суларының іргетастар мен іргетастардың 

көтеру қабілетіне әсері қандай? 

7. Жертөлелерді гидроизоляциялау мақсаты қандай? Олардың 

түрлерін атаңыз. 

8. Іргетастардың тозуы мен бұзылуының негізгі себептерін атаңыз. 

9. Іргетастар қалай нығайтылады? 

10. Ғимараттың жерасты бөлігін техникалық пайдалану үшін қандай 

шаралар қарастырылған? 

11. Ғимарат қабырғаларына, терезелеріне және есіктеріне техникалық 

қызмет көрсету. 

12. Қасбеттерге техникалық қызмет көрсету. 

13. Шатырлар мен шатырларды күту 

14. Тік ғимарат қабығының негізгі мақсаты неде? Оларды салуға 

арналған материалды атаңыз. 

15. Ғимарат қаптамасының мерзімінен бұрын тозуының себептерін 

атаңыз. 

16. Тас қабырғаларға техникалық қызмет көрсету шараларын атап 

өтіңіз. 

17. Ғимарат ішіндегі температура мен ылғалдылық жағдайлары қалай 

қамтамасыз етіледі? 

18. Ғимараттың ағаш құрылымдарының тозу себептерін атап өтіңіз. 

19. Ғимараттың қасбеттеріне техникалық қызмет көрсету шараларын 

атап өтіңіз. 

20. Балкондардың бұзылуына не себеп болады?  
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Тақырып 5. Тұрғын және қоғамдық ғимараттардағы 

инженерлік жабдықтарды техникалық пайдалану 

 

5.1 Суық және ыстық сумен жабдықтау және су бұру 

жүйелерінің жұмысы 

 

Заманауи тұрғын үйлерде тұрмыстық-ауыз су, өрт сөндіру және 

ыстық сумен жабдықтау, сондай-ақ канализация және дренаждар 

қарастырылған. Операциялық тапсырмалар:  

а) ауыз судың мемлекеттік стандарттарына сәйкес келетін қажетті 

мөлшерде және қажетті қысым мен сапада сумен үздіксіз қамтамасыз 

ету; 

б) жүйенің беріктігін қамтамасыз ету; 

в) судың ысыраптары мен ағып кетуін жою; 

г) жүйелердің қатып қалуына жол бермеу; 

д) операциялық жүйелер тудыратын шуылмен күресу; 

е) ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу; 

ж) жобалау және құрылыс ақауларын анықтау және оларды жою; 

з) құбырларды коррозиядан қорғау; 

и) құбырлардың көбеюімен күресу. 

Сумен жабдықтау жүйелерінің сенімді жұмысы монтаждау 

жұмыстарының сапасына және жүйенің дұрыс жұмысына 

байланысты. Жөндеу жұмыстары аяқталғаннан немесе маусымдық 

жұмысқа дайындалғаннан кейін құбырларды гидравликалық сынақтан 

өткізу қажет. Сынақтар жүйені сумен толтырғаннан кейін жүзеге 

асырылады. Құбырдағы қысым + 0,5 МПа жұмыс істеуі керек.  

Сумен жабдықтау жүйесіндегі қажетті қысымды автоматты түрде 

іске қосылатын үдеткіш сорғылар жүйесі қамтамасыз етуі керек. 

Бастың қатты ауытқуы кезінде ғимаратқа кіре берісте тұрақты 

конструкциялық басын ұстап тұратын қысым реттегіші орнатылған. 

Суық сумен жабдықтау жүйесін реттеу су қабылдайтын клапандар 

мен ол арқылы өтетін ағындардың алдында стандартты қысымды 

орнатудан тұрады [4].   

Ыстық сумен жабдықтау жүйелерінің жұмысы үйдегі барлық 

санитарлық құрылғыларға жобалық температурадағы ыстық судың 

үздіксіз жеткізілуін қамтамасыз етуі керек. Крандарға (крандарға, 

араластырғыштарға) берілетін судың температурасы ашық ыстық 

сумен жабдықтау жүйелерінде кемінде 600С, жабық режимде кемінде 

500С болуы керек. 

Жобалау стандарттары суық және ыстық сумен жабдықтау 

жүйелері бар жаңадан салынған, қайта жаңартылған және күрделі 
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жөндеуден өткен ғимараттар үшін су тұтыну есептегіштерін - суық 

және ыстық су есептегіштерін беруді талап етеді. Есептегіштер 

ғимараттың кіреберістеріне, пәтерге және құбырлардың тармақтарына 

кіріктірілген немесе тұрғын үйге бекітілген үй-жайларға орнатылуы 

керек.  

Екі айда бір рет профилактикалық тексеруден өту керек. Тексеру 

кезінде ағымдағы жөндеу бойынша жұмыс көлемі көрсетіледі, күрделі 

жөндеуді қажет ететін ақаулар анықталады, профилактикалық 

жөндеу, клапандар мен жабдықтарды реттеу және реттеу жүзеге 

асырылады. Техникалық қызмет көрсету кезінде ақауларды жою 

туралы тұрғындардың өтініштері орындалады (жүйелердегі бітелулер, 

ағып кетуді жою, құрылғыларды нығайту, клапандарды ауыстыру 

және т.б.). 

Жөндеу және техникалық қызмет көрсету кәсіпорындарында 

жөндеу кітабы бар, онда жүйеде кездесетін барлық ақаулар және 

оларды жою туралы мәліметтер тіркеледі [6]. 

Сумен жабдықтау жүйелерін пайдалану кезінде судың ағып 

кетуіне байланысты ысыраптары байқалады. Ағу тексерулер кезінде 

немесе тұрғындардың өтініші бойынша анықталады. Барлық 

шығындар мен ағып кетулер бөлінеді:  

а) есепке алынбаған - бұл құбырлардан су есептегішке дейінгі 

апаттар мен ұрлық кезінде пайда болатын шығындар; 

б) ескерілген, бірақ пайдасыз тұтынылған - температураны 

бақылау кезінде қысымның төмендеуіне байланысты крандардан ағып 

кетулер; 

в) су есептегіште есепке алынбаған, бірақ пайдалы жұмсалған - 

аумақты өрт сөндіруге және суаруға кеткен шығындар.  

Құбырлардағы судың қатуын жылу оқшаулау арқылы болдырмау 

керек. Апаттық жағдайларға байланысты қыста жылу жүйесі 

өшірілгенде, барлық су жүйелері босатылады.  

Көбінесе, сантехникалық жүйелерде шулар пайда болады, бұл 

қалыпты жұмысының бұзылуын және тұрғындардың шағымдарын 

тудырады.  

Шудың пайда болу себептері:  

- тығыздағыштардың істен шығуына байланысты; 

- құбырлардың көлденең қимасының төмендеуіне байланысты; 

- құбырдағы ауа - әдетте жөндеуден кейін құбырды толтырғаннан 

кейін; 

- клапан алдындағы жоғары қысым кезінде; 

- құбырдағы судың жылдамдығы 3 м / с артық болғанда; 

- сорғы қондырғыларының дірілімен.  
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Шуылмен күресу әдістері:  

- белсенді әдістер (жабдықты қолдану – шу деңгейі төмен, 

жабдықты және арматураны бекіту); 

- пассивті әдістер (дыбыс оқшаулау, құбырлар мен сорғыларды 

діріл оқшаулау). 

Құбырлардың мерзімінен бұрын тозуының алдын алу үшін 

құбырларды жылу оқшаулау және олар орналасқан үй-жайларды 

желдету жолымен тұманданудан; мырышталған құбырларды 

пайдалану немесе бояу арқылы коррозиядан; өсіп кетуден қорғау 

бойынша шараларды қолдану қажет.  

Өсіп-өнумен күрес бірнеше әдістермен жүргізілуі мүмкін:  

- гидропневматикалық шаю (1 м3 суға 6 м3 ауа қосылады); 

  - жоғары қысыммен гидравликалық шаю; 

- химиялық әдіс (25% -дық тұз қышқылының ерітіндісі, немесе 

фосфат-комплексондар); 

- механикалық әдіс.  

 

5.2 Кәріз жүйелерін техникалық пайдалану 

 

Ішкі кәріз желісі ағынды суларды санитарлық құрылғылардан 

сыртқы желіге ағызуға қызмет етеді. Ішкі кәріз жүйесі құбырлар 

желісінен, ағынды суларды қабылдағыштардан және құбырларды 

тексеруге және тазартуға арналған құрылғылардан тұрады. Ішкі 

канализация схемасы 5.1 суретке сәйкес келтірілген. 

Кәріз жүйесінің жұмысы ас үйге арналған раковиналар мен 

жуғыштардан, қолжуғыштардан және ванналардан дәретханадан 

коммуналдық судың үздіксіз ағып кетуін қамтамасыз етуі керек. 

Дренаж кері сулар мен тосқауылдардың пайда болуынсыз пайда 

болуы керек, яғни. құбырлардың көлденең қимасы кедергісіз 

дренажды қамтамасыз етуі керек.  

Бөлмедегі канализация желісінен сасық, тез тұтанатын және 

жарылғыш газдардың алдын алу үшін барлық ағынды суларды 

қабылдағыштар (раковиналар, қолжуғыштар және т.б.) гидравликалық 

клапандар арқылы желіге қосылады.  

Осы мақсатта әр көтергіш шатырдан 0,7 м жоғары шатырға 

шығарылады, шығатын құбырлардың диаметрі көтергіш құбырдың 

диаметрінен 50 мм артық болуы керек.  

- түйіспелі буындардың бұзылуы; 

- құбырлар мен беткейлердің бұзылуы; 



55 
 

 
 

5.1 сурет - Ішкі канализация схемасы 

 

Кәріз жүйесінің бұзылуының негізгі себептері (әсіресе шөгінді 

деформациялар нәтижесінде жаңадан салынған көп қабатты үйлер): 

- ағынды сулардың тез ағуы кезінде сифондардың дұрыс жұмыс 

істемеуі, вакуум сифондардағы су пломбасын «бұзуы» мүмкін - бұл 

иіс тудырады - желдеткіш сорғыштың жұмыс істемеуі.  

Кәріз жүйелерін техникалық пайдалану 

Пайдаланудың алғашқы жылдарында шөгінді деформациялар 

нәтижесінде жаңадан салынған ғимараттарда (және ескірген 

ғимараттарда тозу салдарынан) кәріз жүйелерінің қалыпты 

жұмысының бұзылуының ең көп тараған себептері - түйіспелі 

буындардың бұзылуы, құбырлардың зақымдануы , сифондар мен 

пайдаланылған желдету құбырларының ақаулығы. Ағынды су құбыры 

арқылы қозғалу кезінде розеткалардағы немесе буындардағы ағып 

кетулердің пайда болуы түйіспеде ағып жатқан жерлерді көрсетеді. 

Бұл жағдайларда, тот пен масштабтан тазартқаннан кейін, розетка 

түйіні зығыр талшығының шайырлы жіптерімен, содан кейін 

асбестцемент пастасымен (70% цемент, 30% асбест салмағы) 

тығыздалады. Полиэтилен құбырларының дәнекерленген қосылысы 

250 ... 3000С температураға дейін қыздыру арқылы қалпына 

келтіріледі. 
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Ағып кету нүктесіндегі розетка мен құбыр қабырғасы 

арасындағы бөлімнен. Материалды балқытқаннан және 

дәнекерлегеннен кейін дәнекерленетін беттерді 2 ... 3 минут қысып 

ұстайды. Құбырлардағы тесіктер мен жарықтар сумен жабдықтау 

желілеріндегідей жойылады. 

Үй-жайдағы жағымсыз иіс желдеткіш көтергіштің дұрыс жұмыс 

істемейтіндігін, құбыр буындарының ағып кетуін, сифондардың 

дұрыс жұмыс істемейтіндігін білдіреді. 

Кәріз жүйесінің желдетілуінің бұзылуының себебі мыналар 

болуы мүмкін: бітелу, мұз тығындарының пайда болуы, құбырдың 

жоғарғы жағында ауа-райының болмауы, желдеткіш көтергіштегі 

тартқышты төңкеру.. 

Бұл ақаулар ақаулы бөлшектерді ауыстыру немесе жөндеу 

арқылы жойылады. Жөндеу жұмыстары белгіленген талаптарға сәйкес 

жүргізілуі керек. Кәріз құбырлары, арматура, түйіспелі қосылыстар, 

түзетулер, тазарту 0,1 МПа қысыммен тығыз болуы керек. Ағынды 

сулардың жылдам ағынымен сифондардағы су құлыптарының 

«бұзылуы» болуы мүмкін, бұл сонымен қатар бөлмеге иістердің 

енуіне себеп болады. Су пломбаларының «бұзылуының» алдын-алу 

сифондарда 50 ... 70 мм судың тұрақты деңгейін ұстап тұру арқылы 

жүзеге асырылады. Ағынды сулар жылдамдығының жоғарылауының 

себептерінің бірі - бітелуге байланысты құбыр учаскесінің жергілікті 

тарылуы, сондықтан іске қосу кезінде құбырларды, әсіресе сифондар 

мен құрылғыларға қосылуды тазарту керек және олардың қосылу 

тығыздығы қалпына келтірілуі керек.. 

Құбырдың бітелуі қатты ірі объектілер кірген кезде, көлбеу 

қарама-қарсы беткейлерде және ағынды сулар жеткіліксіз ағып 

кететін шекті рұқсат етілген беткейлерде пайда болуы мүмкін. 

Шығару тығындары қысыммен су ағынымен шаю арқылы жойылады.. 

Көбіне құбырлардағы тосқауылдар құм, сабын, шүберектерден 

алынған талшықтар мен ірі заттар сифондарға түсіп, құрылғыларға 

құбыр өткізгенде пайда болады. Кейде мұндай тосқауылдарды суды 

резеңке поршеньмен (поршеньмен) айдау немесе сыммен тазарту 

арқылы жоюға болады. 

Бір жерде көлденең учаскелердегі жиі бітелулер құбырдың 

көлбеу деңгейінің жеткіліксіздігін көрсетеді. Дренаж жүйелерінің 

ақаулары сыртқы (суағарлар мен дренаж құбырларының ластануы 

және бұзылуы, жекелеген элементтердің бір-бірімен түйісуінің 

бұзылуы және т.б.) және ішкі (су кіретін шұңқырлардың шатырымен 

бітелуі, воронкалардың бітелуі және мұздануы) және ашық 
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розеткалар) ақаулар анықталған бойда оларды жою керек, бұл жүйе 

жұмысының нашарлауына жол бермейді 

Тұрғын үйді күтіп ұстау ұйымдарының қызметкерлері 

тұрғындарды ағынды суларды пайдаланудың белгілі бір талаптары 

мен ережелерін сақтау қажеттілігін үнемі тәрбиелеуі керек, оның 

ішінде: 

- дәретхана ыдыстарын, қолжуғыштарды, раковиналарды таза 

ұстаңыз; 

- пәтерлерде орнатылған санитарлық құрылғылар мен 

арматуралардың бұзылуына жол бермеңіз; 

- дәретхана мен раковинаға тез тұтанатын сұйықтықтар мен 

қышқылдарды құймаңыз; 

- дәретхана табағына құмды, құрылыс материалдарын, 

шүберектерді, сүйектерді, әйнекті, темірді және басқа заттарды 

тастамаңыз; 

- кәріз желісі бітелген жағдайда санитарлық техниканы 

пайдаланбаңыз; 

- кәріз жүйесіндегі барлық ақаулар туралы тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылықты пайдаланушы персоналға дереу 

хабарлауға; 

- санитарлық-тұрмыстық техниканы соққыдан және механикалық 

әсерден қорғаңыз; 

- полиэтиленді канализациялық дренаждарды және басқа 

пластикалық бөлшектерді жоғары температурадан, соққыдан және 

механикалық кернеуден қорғаңыз; 

- сыртқы пластикалық бетті тазарту үшін металл щеткаларды 

қолданбаңыз, бірақ жұмсақ, дымқыл шүберек қолданыңыз; 

- полиэтиленді кәріз құбырлары бітелген жағдайда болат сымды 

қолдануға тыйым салынады (оны диаметрі 25 мм-ге дейінгі 

полиэтилен құбырының бөлігімен немесе қатты резеңке шлангпен 

тазартқан дұрыс). 

Дренаж жүйесі тұтынушылардың өміріне, денсаулығына және 

мүлкіне қатысты барлық қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып, 

ағынды суларды үздіксіз қабылдауды қамтамасыз етуі керек. Ағынды 

суларды тазарту қондырғыларына кейіннен жіберуге арналған зиянды 

заттардың белгіленген шекті рұқсат етілген концентрациясы шегінде 

экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ете отырып, тәулік бойы 

алынуы керек. Дренаж жүйесінің анықтаушы көрсеткіштері оның 

үздіксіз жұмыс істеуі және ағынды суларды тазарту дәрежесі, 

ластайтын заттардың рұқсат етілген шектерімен және шекті рұқсат 
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етілген концентрациясымен ағынды суларды тазарту дәрежесіне 

сәйкестігі болып табылады. 

 

5.3 Жылыту жүйелерін техникалық пайдалану 

 

Жылыту жүйесі - ғимаратта қажетті жылулық жайлылықты 

жасайтын және қоршау құрылымдары арқылы жылу шығынын 

өтейтін құрылғылар. 

Жылытылатын бөлмелердегі ауаның есептік температурасын 

сақтау салқындатқыштың параметрлерін: оның температурасы мен 

жылу жүйесінің кірісі мен шығысындағы сыртқы ауа 

температурасына байланысты қысымын реттеу арқылы қамтамасыз 

етіледі.  

Стандарттарға сәйкес есептелген бөлме температурасы 5.1-

кестеде келтірілген. 

 

Кесте 5.1 - Ғимарат үй-жайындағы қалыпты температура 

 

Бөлменің атауы Температура, 0С 

Қонақ бөлмесі, ас үй, дәретхана, вестибюль, 

жалпы дәліз, мәдени іс-шаралар, жаттығулар 

мен спорттық шаралар өткізуге арналған үй-

жай, әкімшілік пен қызметкерлерге арналған үй-

жайлар 

18-20, 

20-22 бұрыштарда 

Жуынатын бөлме, біріктірілген жуынатын 

бөлме мен дәретхана бөлмесі, душ бөлмесі 
25 

Вестибюль, ортақ дәліз, алдыңғы, пәтер үйіндегі 

баспалдақ 
16 

Жатақханада кір жуу, үтіктеу, кептіру 15 

Лифтілердің машина бөлімі, қоқыс жинау 

камерасы 
5 

 

Қазіргі заманғы жобалау стандарттары әр пәтерге жылу 

тұтынуды реттеу, бақылау және өлшеу қондырғыларын орнатуды, ал 

жылу қондырғыларына бақылау клапандарын орнатуды қажет етеді 

(ереже бойынша автоматты термостаттар) [4].   

Жылыту жүйесіне техникалық қызмет көрсету мыналарды 

қамтиды: оның жұмысын бақылау және ақаулықтарды жою.  

Жылыту маусымында жылу жүйесінің қалыпты жұмыс істеуі 

үшін жүйені айналып өту кестесі жасалады, оған кіреді:  

– таратушы құбырларды егжей – тегжейлі тексеру-айына 1 рет; 
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- сорғыларды, тиек, бақылау-өлшеу арматурасын тексеру – 

аптасына 1 рет; 

- жүйеден ауаны шығару;  

- жылу тасығыштың температурасы мен қысымын бақылау; 

- жылытылмайтын үй-жайлардағы зақымдалған жылу 

оқшаулағышын қалпына келтіру; 

– ысырмалар мен вентильдердің жұмысқа қабілеттілігін тексеру-

айына 2 рет; 

- жылу пунктінің техникалық жағдайын тексеру.  

Жылыту жүйесін қыста жөндеген кезде, жүйеде судың айналымы 

тоқтап, оның температурасы 50С-қа дейін төмендегенде, тоңып 

қалмас үшін жүйені ағызу қажет.  

Жөндеу процесінде жүйелер қалпына келтіріледі: 

- барлық жабдықты бекіту, сорғыларды тазарту және жөндеу, 

бақылау-өлшеу аспаптарын алу және тексеру; 

- тексеру және жөндеу үшін клапандарды алып тастаңыз - үш 

жылда бір рет; 

- майлы тығыздағыштардың тығыздығын тексеру - жылына бір 

рет; 

- фланецтік қосылыстардың тығыздағыш тығыздағыштарын 

ауыстырыңыз - 5 жылда бір рет. 

Жылыту жүйелері жергілікті және орталық болып табылады.  

Орталық жылу жүйелері - бұл ғимараттың немесе ғимараттар 

тобының барлық бөлмелерін жылытуды қамтамасыз ететін 

инженерлік құрылғылар кешені. Жергілікті жылу жүйелеріне пеш, газ 

және электр кіреді. 

Жылыту жүйелері: жоғарғы сымдармен; төменгі сымдармен.  

Жылыту жүйесінің негізгі ақаулары:  

- құбырлардың контурлық беткейлері; 

- жылыту құрылғыларының бітелуіне байланысты жылынбау; 

- дәнекерленген қосылыстардың тығыздығы емес; 

- құбырлардың кедір-бұдырлығы, бұл олардың өсуіне әкеледі.  

Қысқа дайындық кезінде жазда олар шатырдағы және 

жертөледегі оқшаулаудың сыртқы қабатының температурасын 

өлшейді, ол ауа температурасынан 400С жоғары болмауы керек.  

Жылыту жүйелерін реттеу үшін:  

- арматураны қайта қарау; 

- жетіспейтін тығын клапандарын көтергіштерге орнатыңыз; 

- қыздыру құрылғыларындағы ақаулы басқару клапандарын 

ауыстырыңыз; 
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- жылу желісіне кіру үшін құбырлардағы өшіру клапандарының 

тығыздығын тексеру; 

- жылу жүйесінің сынақ пештерін жүргізу.  

Жылу энергиясын, отынды және суды тұтынуды үнемдеу үшін 

жылу жүйесінің жұмысын автоматты түрде реттеу және бақылау 

құралдарын пайдалану, ондағы салқындатқыш сұйықтықтың 

температурасы мен қысымының есептелген параметрлерін сақтау, 

жылуды азайту қажет. қоршау құрылымдары арқылы тұрғын 

үйлердегі шығындар, құбырлардың жылу оқшаулауын жақсы 

жағдайда ұстау үшін [7]. 

Жылыту жүйелерін техникалық пайдалану 

Жылу желілері кәсіпорындары жылу жүйелерін пайдалану 

кезінде тұтынушыларды жылумен қамтамасыз етудің сенімділігін, 

температура бақылау кестесіне сәйкес жылу тасымалдағыштарды (су, 

бу) шығындарымен және параметрлерімен қамтамасыз етуі керек. 

Бұл жағдайда жылу жүйелерінің ақаулары орын алуы мүмкін, 

олардың бастысы - есептелген мәліметтермен салыстырғанда 

жылытылатын бөлмелердегі температураның төмендеуі және жүйе 

элементтерінің тығыздығының бұзылуы.. 

Бөлмедегі температураның төмендеуі салқындатқыш сұйықтық 

айналымының бұзылуынан, басқару қондырғыларының дұрыс жұмыс 

істемеуінен, жаңа жылыту құрылғылары мен арматураның рұқсатсыз 

немесе қанағаттанарлықсыз қосылуынан болуы мүмкін. Бірінші себеп 

көтергіштер, жылыту құрылғыларына қосылыстар бітелгенде, жүйеге 

ауа кіргенде, ол қатып қалады, жылыту жүйесін, оның құбырларын, 

арматурасын орнатудағы қателіктер, оның дұрыс жұмыс істемеуі 

немесе дұрыс орналаспауы кезінде пайда болады. 

Жүйенің «желдетуі» ауа желдеткіш клапандарын ауа жүйеден 

толық шыққанға дейін ашу арқылы жойылады. Жылыту жүйесі дұрыс 

орнатылмаған кезде, ғимараттың әртүрлі бөліктеріндегі 

құрылғылардың біркелкі емес қызуына әкеліп соқтырған кезде оны 

тиісті реттеу, күйін келтіру және оның параметрлерін белгіленген 

стандарттарға келтіру жүзеге асырылады. Жүйедегі қысымның 

төмендеуі, әдетте, жабдықтағы, аспаптардағы және құбырлардағы 

ағып кетуді жою арқылы жойылады. 

Ыстық сумен жылыту жүйесін ағымдағы жөндеуге кіреді: 

- ағып кетуді жою; 

- жылыту құрылғыларының жеке учаскелерін ауыстыру; 

- құбырлар мен құрылғыларды оқшаулау; 

- кулондар мен ілгектерді нығайту; 

- басқару блоктарындағы ақауларды жою; 
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- ақаулы аспаптарды тексеру және ауыстыру (бақылау-өлшеу 

аспаптары); 

- кеңейту цистерналарын, өшіру және басқару клапандарын, ауа 

жинағыштарды жуу және тазарту; 

- жүйені жуу (жыл сайын жылу беру маусымының соңында) және 

оны реттеу, күйін келтіру. 

Жылыту су жүйелерін күрделі жөндеуден өткізу кезінде құбыр 

желілері қайта құрылады, жылыту құрылғылары, су жылытқыштар, 

сорғылар, қазандықтар, басқару блоктары ауыстырылады немесе 

жөнделеді. 

Жылу жүйесін жуып, сынаған және іске қосқаннан кейін ол жаңа 

жылу беру маусымы басталғанға дейін сақталады, ол үшін жылу 

желісінен тазартылған сумен толтырылады. Жазғы уақытта ыстық 

сумен жылыту жүйесін сумен толтыру керек екенін есте ұстаған жөн, 

өйткені оның босауы ішкі коррозияның жоғарылауына және 

бұрандалы қосылыстардағы тығыздағыштың кебуіне әкеледі. Жылыту 

кезеңі басталмас бұрын, бұл су ағызылады және ондағы суды тез 

өзгерту арқылы жүйе жуылады. 

Жылыту маусымының басында ыстық сумен жылыту жүйесі 

сәйкесінше реттеледі. Жүйеге кіретін клапандар ашылып, 

салқындатқыш жылу желісінен құбырларға және жылыту 

құрылғыларына беріледі. Содан кейін олар барлық көтергіштердің 

төменгі нүктелерінің қызуын тексеріп, құбырлар бойымен өтеді. 

«Қауіпті» нүктелерде крандар жабылады, барлық көтергіштерде 

біртіндеп судың кері температурасына қол жеткізіледі. 

Осыдан кейін, қыздыру құрылғыларының шүмектерін жауып, 

едендер бойынша жылыту құрылғыларын біркелкі жылытуға қол 

жеткізіледі. Сонымен қатар, температура қыздыру қондырғылары 

секциясының ортасында, көтергіштен ең алыста орналасады. Егер 

үйдегі температура есептелгеннен 1 ... 2 ° С аралығында ауытқып 

кетсе, жылу сынағы аяқталды деп саналады. 

Жылу беру кезеңіндегі сыртқы ауаның орташа температуралары 

және белгілі бір аймақтағы (орындағы) осы кезеңнің ұзақтығы туралы 

мәліметтер жылу жүйесінің жұмысы үшін жылу шығынын тиісті 

есептеулер жүргізуге және оны сапалық реттеуді жүзеге асыруға 

мүмкіндік береді. жылумен жабдықтаудың әзірленген кестесіне. 

Жылу тұтынуды азайту, жылу жүйелерінде энергияны үнемдеуді 

қамтамасыз ету, оның ішінде автоматты жылыту құрылғылары мен 

жабдықтарын пайдалану, жылумен жабдықтау объектілерін сапалы 

пайдалану міндеттерін орындау, ережелер мен ережелерді сақтау 

бойынша іс-шараларды әзірлеу және жүзеге асыру өте маңызды. 
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жабдықтар мен құрылғыларды диагностикалауға, техникалық қызмет 

көрсетуге, техникалық қызмет көрсетуге, жөндеуге арналған.. 

Автономды қазандығы бар тұрғын үйдің орталықтандырылмаған 

жылумен жабдықтау жүйесінің жұмысы техникалық қызмет көрсетуді 

қамтамасыз етуі керек: 

- оптимальной (не ниже допустимой) температуры воздуха в 

отапливаемых помещениях; 

- жылу жүйесіндегі судың температурасын реттеу кестесіне 

сәйкес жылу жүйесіне кіретін және қайтып келетін судың 

температурасы; 

- жүйенің жеткізу және қайтару құбырларындағы қажетті қысым 

(рұқсат етілгеннен жоғары емес); 

- белгіленген стандарттарға сәйкес ыстық сумен қамтамасыз ету 

үшін судың қажетті температурасы мен қысымы. 

Қазандық бөлмесіндегі газ құбырындағы газ қысымы 5 кПа-дан 

аспауы керек. Қазандық бөлмесі техникалық қызмет көрсететін 

персоналдың үнемі қатысуынсыз жұмыс істейді. Қазандық бөлмесінің 

жабдықтарының жай-күйін тексеріп, оның қалыпты жұмысын күніне 

кемінде бір рет бақылау керек. Егер диспетчерлік жүйе болса, 

аспаптардың көрсеткіштері диспетчерлік консольға беріледі. 

Автономды (шатырлы) қазандықтың жабдықтарын, аспаптарын және 

автоматикасын жылумен жабдықтайтын мамандандырылған ұйым 

бекітілген кесте бойынша жөндеуге тиіс. 

Жылу генераторларын тоқтату кезінде қазандық бөлмесіндегі ауа 

температурасы кем дегенде 10 ° C сақталуы керек. Қазандық 

бөлмесінің желдетуі ғимараттардың желдетілуінен тәуелсіз болуы 

керек. Құрылғылар мен аппараттардан газ ағып кеткен жағдайда, 

сондай-ақ қауіпсіздік автоматикасы, түтін мұржалары, желдету 

арналары дұрыс жұмыс істемесе, құбырлардың бастары бұзылған 

жағдайда, тиісті қондырғылар штепсельді орнатумен қолданыстағы 

газ құбырынан ажыратылуы керек. Автоматтандыру жүйелерін реттеу 

және жөндеу, апаттық жағдайдан қорғау және газдың ластануы 

жағдайында сигнал беру бойынша жұмыстарға тыйым салынады. 

Жылыту құрылғыларын қосатын құбырларды орналастыруға 

арналған бу жылыту жүйелері тік және көлденең дизайнда. Бу 

жүйелерінің жылу құбырларының магистральдары, көтергіштері және 

қосылыстары бар: беру - жылыту құрылғыларына бу беру үшін және 

қайтару - конденсатты ағызу үшін. 

Жоғары қысымды бу жүйелерінде конденсат ауырлық күшімен 

жойылмайды (төмен қысымды жүйелердегідей), бірақ бу қысымымен.  
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Сондықтан, мұндай жүйелердегі маңызды пайдалану талабы бу 

және конденсация желілеріне тиісті клапандарды орнату және оларды 

реттеу болып табылады. 

Салқындатқыштың температурасы 150 ° C дейінгі және қысымы 

0,6 МПа дейінгі тұрғын үйлер мен коммуналдық қызметтердің жылу 

жүйелерінде ұзындығы 500, 750, 1000, 1500 және 2000 мм шойыннан 

жасалған қанатты құбырлар қолданылады. сыртқы диаметрі 175 мм 

және қадамы 20 мм дөңгелек қабырға. Мұндай құбырлардың жылу 

өткізгіштік коэффициенті 0,776 кВт / м құрайды. 

Жылу өткізгіштігі жоғарылаған шойыннан жасалған құбырлар 

(0,844 кВт / м) көрсетілгендей ұзындықтармен және қабырғалардың 

сыртқы диаметрімен қолданылады, бірақ қабырға қадамы 18 мм-ге 

дейін азаяды және қабырға құюға байланысты қабырға саны көбейеді. 

фланецтердің бірінің бүйіріндегі екі қосымша қабырға. Қапталған 

түтіктердің үлес салмағы шойын радиаторларына қарағанда сәл 

жоғары. Барлық жіңішке түтіктер праймермен жеткізіледі. 

Бумен жылыту жүйелерін орнату және техникалық пайдалану су 

жүйелеріне ұқсас жүзеге асырылады. Жұмыс қысымы 0,07 МПа 

дейінгі буды жылыту жүйелері гидростатикалық әдіспен жүйенің ең 

төменгі нүктесінде 0,25 МПа қысыммен тексеріледі. Осыдан кейін, 

бұл жүйелер жылу қысымы кезінде оларға бу жіберілетін жылу 

құбырларының түйіспелерінің тығыздығына тексеріледі. Тесттің 

соңында жүйенің жеке қосылымдарының ағып кетпейтіндігін 

тексеріңіз. 

Су жылытқыштары гидростатикалық қысыммен жұмыс 

қысымынан 1,25 есе артық және бу бөлігі үшін 0,3 МПа тығыздықпен 

тексеріледі. 

Барлық сынақ нәтижелері бумен жылыту жүйесін қабылдау 

актісімен ресімделеді. Жүйенің жылу құбырларын сынау нәтижелері 

қанағаттанарлық деп саналады, егер оларды сынау кезінде қысым 

түсіп кетпесе және әр түрлі ақаулардың белгілері табылмаса [4].   

 

5.4 Желдету жүйелерінің жұмысы 

 

Қазақстанның көп бөлігінде жылыту кезеңі ұзақ болғандықтан, 

желдету тұрғын үй-жайлардың микроклиматын қамтамасыз ету үшін 

ерекше маңызға ие. Тұрғын үйлерде табиғи желдету қарастырылған. 

Бөлмеден шығарылатын ауа мөлшері ережелер мен жобалау 

ережелерімен белгіленген жобалау параметрлеріне сәйкес келуі керек.  

Табиғи желдеткішпен ауа ағыны қоршау құрылымдарындағы, 

саңылаулардағы, фрамугалардағы ағып кету арқылы қамтамасыз 
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етіледі, ал ластанған ауа шығатын жүйенің каналдары арқылы 

жойылады. Пәтерлер мен жатақханалардың бөлмелерін сору арқылы 

желдету ас үйдің, дәретхананың, жуынатын бөлменің, кептіру 

шкафтарының осы үй-жайдың жоғарғы аймағынан шыққан 

түтікшелері арқылы қамтамасыз етіледі.  

Жылудың көп мөлшері бар өндірістік үй-жайларда аэрация 

қолданылады. Бөлме ғимараттың төменгі бөлігіндегі ашық 

фрамугалар, терезелер, саңылаулар арқылы, ал жоғарғы бөлігінде 

подшиптердегі фрамугалар арқылы желдетіледі. Бұл жылу мен желдің 

қысымын қолданады. Тікелей пайда болған жерлерден шығатын 

зиянды шығарындыларды жою үшін түтін сорғыштарын пайдаланып, 

жергілікті желдету ұйымдастырылған.  

Бір уақытта адамдардың көп жиналатын бөлмелерінде (театрлар, 

оқу залдары және т.б.) бөлмеде жайлы жағдайларды (температура, 

ылғалдылық, ауаның қозғалғыштығы) автоматты түрде жасайтын 

кондиционер қолданылады.  

Тұрғын үйлердегі желдету жүйелері сыртқы температураның 

күрт төмендеуіне немесе жоғарылауына және қатты желге 

байланысты реттелуі керек. Ғимарат қатты жел мен аязда жылуды 

«жоғалтады», егер пайдаланылған шахталардағы клапан клапандары 

жабық болмаса.  

Желдету жүйелерінің дұрыс жұмысына жоспарлы 

профилактикалық қызмет көрсету арқылы қол жеткізіледі. Желдету 

жыл сайын тексеріледі. Тексеру кезінде каналдардың өткізгіштігі, 

пайдаланылған торлардың жағдайы, шатыр арналары мен біліктердің 

және біліктерден жоғары қолшатырлардың тығыздығы тексеріледі. 

Табиғи жобамен жабдықтау және шығару желдетуінің қалыпты 

жұмысын бұзудың ең көп тараған себептері: шатыр түтіктері мен 

біліктердің бұзылуы, олардағы ағып кету. Бұл ақаулар желдеткіштің 

жұмысын нашарлатып қана қоймай, сонымен қатар шатырдың металл 

бөліктерінің коррозиясын тездетеді.  

 

5.5 Электр жабдықтарының жүйелерін техникалық 

пайдалану 

 

Тұрғын үйлердегі электр жабдықтарының жұмысы қолданыстағы 

«Электр қондырғыларын салу ережелеріне», «Тұтынушылардың 

электр қондырғыларын техникалық пайдалану ережелеріне», «Электр 

қондырғыларын пайдалану қауіпсіздік ережелеріне» сәйкес жүзеге 

асырылуы керек. тұтынушылар». 
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Үйішілік электрмен жабдықтау желісі тікелей кіріс 

құрылғысынан басталады, мұнда сыртқы қоректену кабельдері 

трансформаторлық қосалқы станциялардан шығады және оған кіреді:  

- енгізу және енгізу-тарату құрылғыларының шкафтары; 

- электр жабдықтары және электр қабылдағыштардың электрмен 

жабдықтау желілері, бақылау және бақылау; 

- еден тақталары мен шкафтар; 

- жалпы ғимарат үй-жайларына арналған жарықтандыру 

қондырғылары (баспалдақтардағы лифт, лифт залдары, қоқыс 

шығаратын құбырлар, жертөлелердегі, шатырлардағы шамдар; 

- сорғыға арналған электр және жарық қондырғылары, 

кіріктірілген қазандықтар, қазандықтар; 

- ас үйдің стационарлық электр плиталары; 

- пәтерлердегі электр сымдары және тұрмыстық электр 

жабдықтары.  

Пәтерлердегі техникалық жай-күйіне, электр сымдарының және 

тұрмыстық техниканың жұмысына, қауіпсіздік шаралары үшін 

жауапкершілікті пәтерде тұратын тұрғындар көтереді.  

Пәтерлердегі электр есептегіштерін энергиямен жабдықтаушы 

ұйым басқарады және қолдайды. Ғимаратты пайдаланатын ұйым 

немесе үйдің иесі барлық басқа жабық электр жабдықтарының 

техникалық күйіне, сондай-ақ іргелес аумақтың желілері мен жарық 

қондырғыларына (жаяу жүргіншілер жолдары, ойын алаңдары) жауап 

береді..  

Электр жабдықтарын жоспарлы тексеруден басқа, кезектен тыс 

тексерулер табиғи апаттардан немесе техногендік әсерлерден кейін де 

жүргізіледі [7].   

Жаңа пайдалануға берілген үйлерде барлық электр 

қондырғыларын жұмысының бірінші жылында айына бір рет, содан 

кейін жыл сайын қыста ғимараттарды пайдалануға дайындаған кезде 

тексеріп отыру керек. Бұл жағдайда оқшаулау кедергісін өлшеу қажет 

(кем дегенде 10 000 Ом), электр торабының әр түрлі нүктелеріндегі 

жүктеме мен кернеуді (120 В) анықтау керек. Сымдардың бекітілуін, 

жерге қосу құрылғыларының сенімділігін тексеріңіз. Қондырғылар 

мен жабдықтардың барлық металл бөлшектері жерге тұйықталуы 

керек, егер оқшаулау зақымдалса, олар қауіпсіздіктің қорғалу күйіне 

әсер етуі мүмкін. Қазандық бөлмелерінің электр қозғалтқыштары мен 

іске қосу құрылғылары айына кемінде екі рет реттеледі және 

реттеледі, басқа электр станциялары мен олардың іске қосу 

құрылғылары үш айда бір рет тексеріледі. Тұрғын пәтерлерде үй-жай 

жабдықтарының (электр плиталары, электр өткізгіштерге арналған 
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металл құбырлары, металл ванналары) жерге тұйықталуын тексеру 

қажет.  

Ылғалдылығы жоғары бөлмелердегі сымдардың оқшаулануы 

(ылғалды жертөлелер, жуынатын бөлмелер, душ бөлмелері) әсіресе 

мұқият тексеріледі. Мұндай үй-жайлардың электр жүйесіне арналған 

ажыратқыштар үй-жайдан тыс орналасқан.  

Тұрғын үйлердің электр жабдықтарына қызмет көрсететін 

кәсіпорындар электр энергиясын ұтымды пайдалану бойынша 

шаралар қабылдауы керек: 

- қоғамдық орындарда орнатылған шамдардың қуатын бақылау, 

терезелер мен шамдарды шаңнан тазарту; 

- үй ішіндегі судың ысыраптарын жою, бұл электр энергиясын 

сорғылармен тұтыну бойынша қосымша жұмыстарға әкеледі; 

- қажетті қуатты жабдыққа арналған электр қозғалтқыштарын 

орнату; 

- электр жабдықтарының кестелерін сақтау; 

- рұқсат етілмеген электр энергиясын тұтынушыларды анықтау.  

Энергияны үнемдеудің тағы бір бағыты - электр желілерін 

жоғарылатылған кернеуге (110 В-тан 220-380 В дейін) жібере отырып, 

ғимараттардың электр жабдықтарын модернизациялау және жаңа 

энергия үнемдейтін құралдарды енгізу (автоматты түрде 

орталықтандырылған немесе жеке басқару) тұрғын үйлердегі 

жарықтандыру қондырғыларының схемалары). 

Электрмен жабдықтау жүйелерін техникалық пайдалану 

Электрмен жабдықтау жүйелерінің техникалық жұмысы 

тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану 

ережелеріне және тұтынушылардың электр қондырғыларын 

пайдалану қауіпсіздік ережелеріне сәйкес ұйымдастырылуы керек. 

Осы ережелер электр жабдықтары мен электр қондырғыларын 

мерзімді сынаудың күнтізбелік кестелері жасалатындығын ескере 

отырып, күрделі және ағымдағы жөндеудің жиілігін белгілейді.. 

Тұрғын үйлер мен ғимараттарды пайдаланатын ұйым тек ішкі 

электр желілері мен қондырғыларына күрделі және ағымдағы жөндеу 

жүргізуге міндетті. 

Электр қондырғылары мен электр желілерінің жұмысы мен 

қауіпсіздігіне жауапты мамандар қамтамасыз етуі керек: 

- электр құрылғыларының сенімді, үнемді және қауіпсіз жұмысы; 

- электр жабдықтарын жоспарлы-профилактикалық жөндеу және 

сынауды уақытында орындау; 

- қауіпсіздік шараларын жүргізу, электр жабдықтарын 

техникалық пайдалануға жіберілген персоналды оқыту, техникалық 
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пайдалану ережелеріне сәйкес қажетті техникалық құжаттаманы 

жүргізу және тұтынушылардың электр қондырғыларын пайдалану 

кезіндегі қауіпсіздік шаралары. 

Барлық электр қондырғыларын бірінші кезекте жаңадан 

пайдалануға берілген ғимараттарда, содан кейін кестеге сәйкес 

зерттеу керек. 

Бұл жағдайда оқшаулау кедергісін өлшеу, электр желісінің әр 

түрлі нүктелеріндегі жүктеме мен кернеуді анықтау қажет.. 

Электр желісін тексерген кезде олар сымдардың бекітілуін, жерге 

қосу құрылғыларының сенімділігін, қорғаныс күйін тексереді. Электр 

сымдарын тексеру кезінде сымдарды бекіту және оқшаулау жағдайын 

(ашық сымдармен), сондай-ақ оқшауланған сымдарды қорғау үшін 

қолданылатын оқшаулағыш және болат құбырларының күйін тексеру 

қажет. 

Ашық сымдарды жөндеу салбырап тұрған сымдарды тартуға, 

қосымша бекіткіштерді орнатуға, ажыратқыштарды ауыстыруға және 

т.б.. 

Ылғалдылығы жоғары бөлмелердегі сымдардың оқшаулануы 

әсіресе мұқият тексеріледі. Мұндай үй-жайлардың электр жүйесіне 

арналған ажыратқыштар үй-жайдан тыс орналасқан.. 

Топтық және тарату тақталарын жөндеу кезінде олар панельдің 

бүтіндігін тексереді, күйген және тотыққан контактілерді тазартады, 

сақтандырғыштар мен сақтандырғыштардың берілген токқа 

сәйкестігін тексереді. 

Жұмысқа кіріспес бұрын барлық қорғаныс және қауіпсіздік 

құралдары тексерілуі керек. Сынақ мерзімі аяқталған қаражатты 

пайдалануға тыйым салынады. 

Жағдайы мен жұмысқа жарамдылығын бақылау қажет: қорғаныс, 

басқару және басқару жабдықтарын орнатумен кіріс кабельдерінің 

кіріс қысқыштарынан немесе әуе электр желілері арқылы 

қоректенетін ғимараттардағы кіріс изоляторларынан бастап кіріс және 

тарату құрылғыларының шкафтары. оларда; ішкі электр жабдықтары 

және электр қабылдағыштардың және басқа жарық қондырғыларының 

электрмен жабдықтау желілері [6]. 

Электр жабдықтарын пайдаланатын тұрғын үйге қызмет көрсету 

ұйымдары қажет: 

- қуат, жарық қондырғылары мен автоматика жабдықтарының 

қалыпты, ақаусыз жұмысын қамтамасыз ету; 

- жалпы ғимарат үй-жайларын жасанды жарықтандырудың 

болжамды деңгейлерімен қамтамасыз ету; 
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- электр энергиясын ұтымды тұтыну, жабдықты тексеруге және 

жөндеуге кететін уақытты қысқарту, электр жабдықтары мен электр 

желілерінің қызмет ету мерзімін ұзарту жөніндегі іс-шараларды 

өткізуге; 

- электр жабдықтарын автоматты түрде қосу және өшіру 

жүйелерінің жұмысын қамтамасыз ету және бақылау 

- дәліздердің, баспалдақтардың, кіреберістердің және басқа да 

жалпы үй-жайлардың жарықтандыру құрылғыларында орнатылған 

қуаты бар жарықтандыру жағдайынан аспайтын шамдарды 

пайдалануды бақылау; 

- электр жабдықтарының жұмыс кестесінің бұзылуына жол 

бермеу; 

- сорғы қондырғыларында қажетті қуаттың электр 

қозғалтқыштарын қолдану; 

- баспалдақ алаңдарындағы терезелерді, төбелік шамдарды және 

шамдарды электр жүйесіне жауапты адам анықтайтын мерзімде 

жергілікті жағдайларға байланысты шаңнан және кірден тазартуды 

жүзеге асырыңыз (шамдарды тазарту жанған шамдар мен 

стартерлердің кезекті ауысуымен үйлеседі, шамдардың істен шыққан 

рефлекторларын, диффузорларын және басқаларын ауыстырумен); 

- үйдің электр жабдықтарының немесе сыртқы электрмен 

жабдықтау жүйесінің бүтіндігіне, адамдардың қауіпсіздігіне, өрт 

қауіпсіздігіне, тұрмыстық электр құрылғыларының, компьютерлердің, 

теледидарлар мен радио жабдықтарының жарамдылығына қауіп 

төндіретін ақауларды анықтаған кезде, ақаулы жабдықты немесе 

желіні дереу өшіріңіз ақаулық жойылғанға дейін бөлім; 

- электрмен жабдықтаушы ұйымды электр желілерінің 

ажыратылуымен және (немесе) жеткізілетін электр энергиясының 

параметрлеріне сәйкес келмеуімен байланысты ішкі электрмен 

жабдықтау жүйесіндегі апаттар туралы дереу хабарлауға; 

- электр желісінің бұзылуының, оның жұмыс режимінің 

бұзылуына әкелетін, тұрмыстық электр құрылғыларының, 

компьютерлердің, теледидарлар мен радио жабдықтардың 

зақымдануын болдырмайтын шаралар қабылдаңыз [4].   
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5.6 Газбен жабдықтау жүйелерін техникалық пайдалану 

 

Газбен жабдықтау жүйесі - газды жану орнына тасымалдауға, 

сондай-ақ оны тиімді және қауіпсіз пайдалануға арналған инженерлік 

құрылғылар. 

Газды жағатын құрылғыларда газ жағылады: пештерде; газ 

плиталары; су жылытқыштар. Жану өнімдері желдету арқылы 

шығарылады. Санитарлық-гигиеналық талаптарға сәйкес, ас үй 

нысандарының көлемдері оттықтардың санына байланысты 8-16 м3 

болуы керек.  

Газбен жабдықтау жүйелерінің техникалық эксплуатациясы 

жабдықтар мен газ желілеріне жүйелі түрде баптау, реттеу және 

жоспарлы-профилактикалық жөндеу жұмыстарын жүргізетін 

мамандандырылған газ қызметтері арқылы жүзеге асырылады. Бұл 

жұмыстардың кестесі ғимаратты пайдаланатын ұйыммен келісілген. 

Жөндеу жиілігін қолданыстағы газбен жабдықтау жүйесін, 

техникалық жағдайын және нақты жұмыс жағдайларын ескере 

отырып, пайдаланушы ұйым анықтайды.  

Газбен жабдықтау жүйелерінің ақаусыз және қауіпсіз 

жұмысының ең маңызды шарты - желдету жүйелері мен газ 

өткізгіштердің қалыпты жұмысы.  

Түтіндер ішкі қабырғаларда орналасады, егер оларды сыртқы 

қабырғалардың жанында орналастыру қажет болса, онда түтін 

арнаның ішкі беттерінде конденсацияны болдырмау үшін 

оқшауланған. 

Түтін мұржаларының бұзылу себептері: 

- мұржалардың құрылыс қалдықтарымен бітелуі; 

- қар немесе мұз тығындарының бітелуі; 

- жергілікті тарылған және мұржалар. 

Мұқият тексерілген - көп қабатты үйлердегі газбен жабдықтау 

жүйелері, мұнда шөгінді деформациялардың салдарынан газбен 

жабдықтау жүйесінің құбырларында деформациялар болуы мүмкін.  

Газ қондырғыларын пайдалану кезінде апаттардың алдын-алудың 

ең тиімді әдісі - мұржаларда сызба болмаған кезде газбен 

жабдықтауды тоқтататын әмбебап қауіпсіздік автоматикасын орнату.  

Газ өткізгіштері ақаулы болған жағдайда, газ құрылғыларын 

пайдалану дереу тоқтатылады.  

Газбен жабдықтау жүйелерін реттеу 

Қазіргі заманғы газ тарату жүйелері төмен, орта және жоғары 

қысымды газ желілерінен, газ тарату станцияларынан, газды басқару 

қондырғыларынан және пункттерінен күрделі кешендерді ұсынады. 
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Станциялар мен қондырғыларда газ қысымы автоматты түрде 

сақталады. 

Газбен жабдықтау жүйелерінің негізгі элементі газ қысымы 

бойынша жіктелетін газ құбырлары болып табылады. Максималды газ 

қысымына байланысты газ құбырлары төмен, орташа және жоғары 

қысымды топтарға бөлінеді (газ қысымы 5 кПа дейін; 5 кПа-дан 

жоғары ... 0,3 МПа; сәйкесінше 0,3 ... 1,2 МПа-дан жоғары). 

Төмен қысымды газ құбырлары тұрғын үйлерді, халыққа қызмет 

көрсету кәсіпорындарын және т.б. газбен қамтамасыз ету үшін 

қолданылады. Көптеген шағын тұтынушылар, шағын жылу 

қазандықтары осындай газ құбырларына қосыла алады. Ірі 

коммуналдық тұтынушылар газдың шоғырланған мөлшерін үнемсіз 

тасымалдау болғандықтан, әдетте, төмен қысымды желілерге 

қосылмайды. Орташа және жоғары қысымды газ құбырлары газды 

басқару пункттері (ГРП) арқылы төмен және орта қысымды тарату 

желілерін электрмен жабдықтау үшін қолданылады. Бұл жағдайда газ 

гидравликалық сыну және жергілікті газды басқару қондырғылары 

арқылы коммуналдық және басқа кәсіпорындардың газ құбырларына 

беріледі. Осылайша, гидравликалық сыну әртүрлі қысымдағы газ 

құбырларын, инженерлік желілерді, ірі тұтынушыларды, 

қазандықтарды, ғимараттарды біріктіреді. 

Газбен жабдықтау жүйелерінің заманауи сызбалары құрылыста 

нақты көрсетілген иерархияға ие және газ құбырларын басуға дейін 

жіктеуге сәйкес келеді. Иерархиялық деңгейлерге бөлінген бұл 

жүйелерде қажетті газ қысымы автоматты түрде сақталады. Төменгі 

иерархиялық деңгейге ауысқан кезде газ қысымы олардың артында 

тұрақты қысымды ұстап тұратын реттегіштердің клапандарына 

дроссельге түседі [4].   

Газ желілеріндегі қысым кезеңдерінің саны бойынша газбен 

жабдықтау жүйелері екі, үш және көп сатылы болып бөлінеді. 

Алғашқы екі сортқа сәйкесінше 0,6 МПа дейінгі екі немесе үш 

көрсетілген қысым топтарының (төмен, орташа және жоғары) газ 

құбырлары жатады. Соңғы нұсқада газ төмен, орташа және жоғары 

қысымды (0,6 ... 1,2 МПа-дан жоғары) газ құбырлары арқылы беріледі. 

Газдың белгілі бір қызмет көрсету аймағындағы гидравликалық 

сыну жұмыстарының саны техникалық-экономикалық есептеумен 

анықталады. Бұл пункттер қызмет көрсету аймақтарының 

орталығында орналасқан. Әр түрлі гидравликалық сынудың әсер ету 

аймақтары бір-бірімен қабаттаспауы керек. Газ құбырларының 

бағыттары тікелей ағын принципіне негізделген, яғни. газ 

тұтынушыларға ең қысқа жолмен жеткізілуі керек. Газ ағындарының 
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түйісу нүктелері іргелес гидравликалық сыну аймақтарының 

шекарасында қарастырылған. 

Әдетте төмен қысымды желілер магистральдық және тарату газ 

құбырларынан, сондай-ақ абоненттік тармақтардан тұрады, 

магистральдық газ құбырларының тығыздығы ғимараттарға кірер 

алдындағы абоненттік тармақтардың ұзындығы 50 ... 100 м 

болатындығын ескере отырып жасалған. 

Гидрожару станциясының өткізу қабілеттілігі 1000 ... 3000 м3 / 

сағ аралығында, әсер етудің оңтайлы радиусы 400 ... 800 м құрайды, 

газ құбырларының диаметрі орташа немесе жоғары тармақтар түрінде 

қысым желілері 100 ... 150 мм болуы керек. 

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, коммуналдық 

шаруашылық және әр түрлі шағын кәсіпорындардың ғимараттары 

тарату желілеріне тікелей қосылған. Әдетте екі негізгі маршруттау 

сызбасы бар.: 

- қолданыстағы көшедегі газ құбырларынан кірістер газбен 

жабдықтау объектісінің әр орнына барады; 

- жаңа орналасуы бар аудандарда газ құбырлары шағын ауданның 

ішіне салынады, тұйық ретінде жобаланады және гидравликалық сыну 

санына сәйкес бірнеше жеткізу нүктелері бар біртұтас желі 

құрылатындай етіп магистральды сызықтармен төселеді.. 

Жөндеу жұмыстары кезінде төмен қысымды желілерді ажырату 

мүмкіндігі үшін газ құбырларына ажыратқыш құрылғылар 

орнатылған. Дәл сол құрылғылар жекелеген учаскелерді өшіру үшін 

жоғары және орташа қысымды газ құбырларына орнатылады (газ 

тарату құбырларынан, кірістерден ғимараттарға дейін, гидравликалық 

сыныққа дейін және кейін, автомобиль жолдарының қиылысында). 

Сонымен қатар, ажыратқыш құрылғылардың саны минималды қажет 

және қатаң негізделген болуы керек, өйткені олардың әрқайсысы 

бүкіл жүйенің сенімділігін төмендетеді, бірақ олардың болуы төтенше 

жағдайларда тұтынушыларды аз ажыратуға мүмкіндік береді. 

 

5.7 Қоқыс шығаратын шұңқырларды техникалық пайдалану 

 

Биіктігі 5 қабаттан жоғары ғимараттар қоқыстарды құбырлар 

арқылы бірінші, жертөле немесе жартылай жертөлеге орнатылған 

қоқыс жинайтын камераға түсіруге арналған қоқыс ойықтарымен 

жабдықталған. 

Жоспарлы профилактикалық жөндеу кезінде қабылдау 

клапандарының герметикалығы қалпына келтіріледі, барлық 

бөлшектердің бекітпелері қатайтылады және қабылдау 
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клапандарының жабық есіктері арқылы ауа ағып кетеді. Коррозияға 

жол бермеу үшін шұңқырлардың металл бөліктері майлы бояумен 

боялған.  

Қоқыс салатындар: салқын, құрғақ, дымқыл, отты және ыстық. 

Қоқыс шұңқырын мезгіл-мезгіл тазалап отыру керек, ол үшін қоқысты 

жинайтын қабылдағыш клапан, баспалдақтағы тік көтергіш, ал діңінің 

төменгі бөлігінде бункер орналастырылған, арнайы бөлмеде 

орналасқан бірінші қабат немесе жертөле.  

Тазарту шатырдағы камерада орналасқан щеткамен жүргізілуі 

керек. Камерадағы температура 120С-тан аспауы керек. Бункерді күн 

сайын тазалау керек, тазалағаннан кейін камера шайылып, 

дезинфекцияланады.  

Қоқыс құбырына қойылатын талаптар және оны техникалық 

пайдалану 

Қоқыс құбырына қойылатын талаптар. Тұрғын үйлердегі тиеу 

клапандары бар қоқыс құбыры жылытылатын баспалдақ алаңдарында 

немесе едендік холлдарда орналасқан; қоғамдық ғимараттарда - 

негізінен қызмет көрсететін персоналға арналған бөлмелерде, 

тауарлық-материалдық құндылықтар қоймасында және басқа да 

шаруашылық бөлмелерінде. 

Баспалдақтың аралық аймақтарында жүктеме клапандары еденге 

қойылуы керек. 

Қоқыс құбырының толтырғыш клапаны келесі талаптарға сай 

болуы керек: 

- оның шелегінің өлшемдері магистральдың ішкі диаметрінен 

гөрі үлкен заттарды қоқыс шұңқырына тастау мүмкіндігін 

болдырмауы керек; 

- шелек алынбалы, оңай ашылатын және жабылатын болуы керек, 

ал экстремалды қалыптарда жүктеу клапанының түтіні мен ауа 

өткізбейтіндігін қамтамасыз ететін серпімді тығыздағыштармен тығыз 

көпір болуы керек; 

- шелек жабық күйде бекітілуі керек; кез-келген қалыпта шелек 

штанга магистралінің ішкі бөлігімен қабаттаспауы керек; 

- шелек ашық болған кезде оның жүктеу саңылауы көлденең 

күйге жақын қалыпта бекітіледі; тиеу клапаны мен шелегі шойын 

білігіндегі қалдықтардың еркін қозғалуын қамтамасыз етуі керек; 

- шелектің ішкі беті тегіс және коррозияға қарсы төзімді жабыны 

болуы керек. 

Оңтүстік климаттық аймақта қоқыс шелегінің магистралін 

жылытылмаған баспалдақтар мен сыртқы өткелдерге қоюға болады. 
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Солтүстік климаттық аймақта қоқыс таситын магистраль ғимараттың 

тереңдігінде орналасқан. 

Қоқыс құбырының магистралі нормалармен белгіленген 

эвакуация жолдарын тарылтпауы керек және өтпелі лоджиялардың 

терезелерінің, есіктерінің ашылуына және тазалануына жол бермеуі 

керек және оның тиеу клапандарына ыңғайлы жарықтандырылған 

тәсіл ұсынылуы керек. 

Науаның магистралі келесі талаптарға сай болуы керек: 

- өрт және санитарлық талаптарға сай материалдардан жасалуы 

керек, оның барлық бекітілген қосылыстары (құбыр буындары, клапан 

бекітпелері және т.б.) су, түтін және ауа өткізбейтін болуы керек; 

- арналар шатырдан өтетін жерде судың тығыздығы қамтамасыз 

етілуі керек; 

- оның ішкі беті тегіс, шеттерсіз, қуыстарсыз, сызаттарсыз және 

салбыраған; 

- қоқыс құбырының ашық орналасқан білігі құрылыс 

конструкцияларынан дыбыс оқшаулағыш серпімді тығыздағыштармен 

бөлінуі керек; 

- оның төменгі бөлігінде қақпа орнатылуы керек; 

- қалдықтарды жинайтын камераға шығу оның астына 

стандартты контейнер орнату мүмкіндігін қамтамасыз етуі керек; 

- қалдықтарды жинау камерасынан ауа өтетін тиімді желдету 

жүйесі болуы керек; жуу және тазалау құрылғыларымен 

жабдықталған; 

- желдеткіш түтік жанбайтын материалдан және ішкі беті тегіс 

болуы керек. 

Қоқыс шығаратын қақпа келесі талаптарға сай болуы керек: 

- науа магистралінің өту бөлігін тарылтпаңыз; 

- толтырылған ыдысты ауыстыру кезінде, сондай-ақ техникалық 

қызмет көрсету және жөндеу жұмыстары кезеңінде магистральдың 

қабаттасуын қамтамасыз ету; 

- қоқыс жинайтын камерада өрт шыққан кезде қоқыс шелегінің 

бөшкесіне жанғыш газдардың енуін болдырмайтын автоматты өрт 

сөндіргіштің болуы; 

- қақпаның салалық құбырының иілуі қоқыс баррелінің осіне 20 ° 

аспауы керек. 

Қоқыс жинау камерасы келесі техникалық талаптарға сай болуы 

керек: 

- өлшемдері мен орналасуы сыйымдылығы 0,4 ... 0,6 м3 болатын 

ыдыстардың қажетті санын орнату және сақтау мүмкіндігін 

қамтамасыз етуі керек; 
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- диаметрі 15 мм кранмен және қоқыс жәшіктерін жууға арналған 

шланг пен камералық бөлмені сумен жабдықтау жүйесі болуы, ыстық 

және суық сумен қамтамасыз етілуі керек; 

- қабырғаларды керамикалық плиткалармен қаптау керек, ал 

төбені майлы бояумен бояу керек; 

- камераның еденіне диаметрі кемінде 100 мм болатын баспалдақ 

орнатылуы керек, кәрізге қосылған; 

- еден су өткізбейтін болуы керек, көлбеу баспалдаққа дейін 

кемінде 0,01; 

- ішкі жағынан есік қаңылтыр болатпен қапталған болуы керек, 

тығыз кіреберіс және контур бойымен құлыптау құрылғысы болуы 

керек, көшеге қарай ашық болуы керек; 

- есіктің ені контейнерді тасымалдау үшін жеткілікті болуы 

керек, бірақ кемінде 0,8 м; 

- шаңға төзімді және ылғалға төзімді шамды орнатумен жасанды 

жарықтандыру болуы керек; камерадағы ауа температурасы кем 

дегенде 5 ° С болуы керек; 

- қоршау құрылымдары түтін, ауа өткізбейтін және отқа төзімді, 

өртке төзімділік шегі 1 сағаттан кем болмауы керек.Палата автоматты 

түрде өрт сөндіргішпен жабдықталуы керек; 

- контейнерлер ашық қақпаның астына орнатылуы керек, 

контейнерлерді қоқыс көлігінің кіреберісіне жылжыту үшін диаметрі 

кемінде 150 мм болатын айналмалы резеңкеленген металл 

дөңгелектердің екі қоқысы болуы керек; 

- қоқысты тасымалдауға арналған кіреберіс және қоқыс таситын 

жерге контейнерлерді ыңғайлы жеткізіп беру керек және бос 

терезелер мен баспалдаққа кіре берістерден бос қабырғалармен 

оқшауланған, тәуелсіз кіреберісі болуы керек; тұрғын үймен 

шектеспеуі керек; 

- шұңқыр білігі арқылы табиғи сорғышпен қамтамасыз етілуі 

керек. 

Тазалау жуу дезинфекциялау құрылғысы оқпан мен желдету 

каналының арасында, соңғы тиеу клапанынан жоғары орнатылады. 

Қоқыс шығару құбырын пайдалану. Тұрмыстық қалдықтарды 

тиеу клапанына тастау кішігірім бөліктерде жүзеге асырылуы керек; 

үлкен бөліктер тиеу клапаны арқылы еркін өту үшін ұсақталуы керек; 

ұсақ және шаң тәрізді фракциялар қоқыс құбырына тастамас бұрын, 

клапан шелегіне еркін орналастырылған пакеттерге орау ұсынылады. 

Ұсақтауға келмейтін қалдықтар аула сметасына арналған 

жинаққа (контейнерге) шығарылуы тиіс. Қоқыс құбырына ірі 

габаритті заттарды, жанып жатқан және бықсыған заттарды, жарылыс 
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қауіпті заттарды тастауға, сондай-ақ сұйықтықтарды төгуге жол 

берілмейді. 

Бітелулерді жою, сондай-ақ тиеу клапандарын алу және оларды 

жөндеуді қоқыс шығару жүйесін пайдалануға жауапты персонал ғана 

жүргізуі тиіс. Шөмішті алып тастамай, тиеу клапаны арқылы қоқыс 

құбыры оқпанындағы бітелулерді жоюға жол берілмейді. 

Тұрғын үйлерге қоныстану кезінде тұрғындарды пайдалану 

ұйымы шұңқыр біліктерін жүйелі түрде тазарту, жуу және 

дезинфекциялау уақыты туралы хабарлауы керек, бұл уақытта 

шыбықты пайдалануға тыйым салынғанын көрсетіңіз. 

Қоқыс шығаратын персонал қамтамасыз етуі керек: 

- тиеу клапандарын тазарту, жуу және дезинфекциялау; 

- шұңқыр біліктерінің ішкі бетін тазарту, жуу және 

дезинфекциялау; 

- қоқыс саңылауларының астындағы толтырылған 

контейнерлерді бос ыдыстарға уақытында ауыстыру; 

- қоқыс таситын контейнерлерді қайта тиеу орнынан шығару; 

- қалдықтарды жинайтын камераларды және қалдықтар 

өзектерінің төменгі ұшын қақпамен тазалау және жуу; қоқыс 

құбырының барлық элементтерін профилактикалық тексеру; 

- бітелулерді жою. 

Қоқыс құбырларын жоспарлы-алдын ала ағымдағы жөндеуді 5 

жылда 1 рет жүзеге асыру керек. 

Камералардағы қалдықтар күн сайын алынып тасталуы керек. 

Контейнерлерді алып тастау немесе ауыстыру алдында қоқыс құбыры 

оқпаны бөлігінің шиберін жабу керек. 

Қоқыс жинайтын контейнер қоқыс таситын көлікке жіберілген 

кезде қоқыс жинау камерасынан белгіленген жерге шығарылуы керек. 

Контейнерлер саны жобаға сәйкес келуі керек. Егер камерада 2 

контейнер болса, толығырақ ыдысты уақытында ауыстырып, оны 

қақпақпен тығыз жауып қою керек. 

Камераны тазарту және жуу кезінде контейнерлерді көтеру және 

оларды еңкейту үшін жүкшығырларды, телферлерді және басқа 

механизмдерді пайдалануға қауіпсіздік талаптарын ескере отырып 

жол беріледі.. 

Қалдықтарды жинайтын камералар қоқыс шығарылғаннан кейін 

оларды таза ұстау керек. Камераны және қоқыс шелегі баррелінің 

төменгі ұшын қақпамен дымқыл тазарту сабын және сода 

ерітіндісімен суланған щеткаларды қолдану арқылы жүргізілуі керек. 

Камералық бөлмені және оның жабдықтарын санитарлық-

эпидемиологиялық станция жұмысшылардың қатысуымен қоқыс 
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құбырына қызмет көрсету бойынша мезгіл-мезгіл дезинфекциялап 

отыруы керек. 

Шелектер мен тиеу клапандарының сыртқы бетін айына бір рет 

сабын және сода ерітіндісі бар щеткамен жуу керек (бір шелек суға 

100 г сода және 25 г сабын). Жуудан кейін клапандарды сүрту керек. 

Шұңқыр біліктерінің ішкі бетін тазарту, шаю және 

дезинфекциялау жүйелі түрде және дезинфекциялау құралдарын 

қолдану арқылы жүргізілуі керек.  

Жұмыс кезеңінде қоқыс жинайтын камераның есігі құлыпталуы 

керек, тиеу клапанының шелектері жабық күйде бекітілуі керек, қақпа 

клапаны күйінде орнатылуы керек, оларды жуу және дезинфекциялау 

құрылғыларының пайдалану нұсқаулығына сәйкес. қоқыс шығаратын 

біліктер. Жұмыс аяқталғаннан кейін барлық жабдықтар жұмыс 

режимінде орнатылуы керек. 

Құрылғыларды қайта қарау кезінде есіктер жұмыстан тыс 

уақытта жабық болуы керек. Қоқыс арнасын пайдалануды уақытша 

тоқтатуға бұғаттау, сондай-ақ зақымдану мен ақаулар анықталған 

кезде жол беріледі. 

Бұл жағдайда болған жағдай туралы тұрғын үйді ұстау 

ұйымының басшылығына хабарлап, ақауларды тез арада жою үшін 

шаралар қабылдау қажет. 

Ақауларды жою мерзімі-1 тәулік ішінде. 

Қоқыс құбырын ішінара тексеру кезеңділігі-1 жылда 2 рет және 

тұрғындардың немесе ғимаратта жұмыс істейтіндердің өтінімдері 

бойынша. 

Тексеруді қоқысты тазарту бойынша жұмысшылар, сантехник 

және электрик жүргізеді. Оның нәтижелері тұрғын үйді тексеру 

нәтижелерінің тіркеу журналына енгізіледі. 

Төменгі және жоғарғы қабаттарда тиеу клапанының ашық 

саңылауы арқылы қоқыс құбырларынан сору желдеткішінің жұмысы 

ай сайын клапанның ішіне жұқа қағаз жолағының ауытқуы бойынша 

тексерілуі тиіс. Қоқыс құбырларының оқпанында жалынның ауытқуы 

бойынша тартымның болуын анықтауға жол берілмейді. 

Науа шахтасы арқылы шығарылған ауа алмасу жылдамдығы 

қоқыс жинау камерасының 1 көлеміне тең, қоқыс жинау 

камерасындағы ауаның есептік температурасы және суық мезгілде 

науа шахтасының өту аймағында 5 ° C. 

Қоқыс каналының магистралін бітелуден тазарту «тазалау-жуу» 

режимінде жуу-дезинфекциялау қондырғысының сумен 1 мин суару 

арқылы жүргізілуі керек. 
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Бітелуді жою мүмкін болмаған жағдайда, оның оқпанда 

орналасқан жері шөткелік торап арқанының ұзындығы бойынша 

тиегіш клапанның сәл ашылған шөміші арқылы анықталады, содан 

кейін тиегіш клапандардың тиісті шөміштері алынады және бітелу 

ілмектердің немесе арнайы механизмдердің көмегімен қолмен 

жойылады. 

Қоқыс шығаратын құбыр магистралінің тұтастығы мен 

тығыздығын бұзуға тыйым салынады. 

Тұрғын үйді күтіп ұстау ұйымы шұңқырлардың дұрыс жұмыс 

істеуі мен техникалық қызмет көрсетуін жүйелі түрде тексеріп, 

саңылаулар жұмысшыларына санитарлық-техникалық қызмет көрсету 

туралы нұсқаулар беруі керек, автоматты өрт сөндіргіштермен науа 

біліктерін тазартуға, жууға және дезинфекциялауға арналған 

құрылғылармен жұмыс жасау, тұрғын үй секторындағы қауіпсіздік 

шаралары және жұмысшылармен қамтамасыз ету шұңқырда 

белгіленген нормаларға сәйкес уақытылы қажетті құралдар. 

 

5.8 Лифттерге техникалық қызмет көрсету 

 

Лифт - бұл әртүрлі мақсаттағы ғимараттарда адамдар мен 

тауарларды тік тасымалдауға арналған циклдік көтеру құрылғысы:  

- жолаушылар лифтілері - адамдарды тасымалдауға арналған; 

- жүк-жолаушылар лифтілері - егер өлшемдері мен жүк 

көтергіштігі мүмкіндік берсе, онда жиһазды, жабдықты және т.б. 

тасымалдау; 

- аурухана - арбаны науқаспен бірге тасымалдауға арналған 

арнайы лифтілер; 

- жүк - тұрғын үй емес ғимараттарда жүктерді тасымалдауға 

арналған (кітапханалар). Лифт қондырғыларын пайдалану кезінде 

ұйымның - лифт иесінің міндеттеріне машина бөлмесін (құрғақ, 

жарықтандырғыш, желдеткіш және жылыту жабдықталған) және 

шахтаға қызмет көрсету кіреді.  

Лифт шахталарында тұтас жанбайтын қоршаулар болуы тиіс. 

Лифтілерді іске қосу техникалық куәландырудан және сынаудан кейін 

жүргізілуі тиіс (әрбір 12 ай сайын жүргізіледі). 

Техникалық сараптама кезінде жүргізеді:  

- статикалық сынақ (лифттің екі рет көтеру қабілетіне тең жүкпен 

10 минут ішінде автомобильдің төменгі позициясында орындалады) - 

арқандардың, лифт вагондарының беріктігін тексеру; 
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- динамикалық сынақ - жұмыс жылдамдығында тежегіш 

механизмдерінің, қауіпсіздік құрылғылары мен буферлердің әрекетін 

тексеру (жүктеме жүк көтергіштігінен 10% асады). 

Лифтілерді техникалық пайдалану жоспарлы-алдын алу 

жөндеулерінің кешенін көздейді: жылдық; тоқсандық; айлық; 

онкүндік, күнделікті.  

Лифттерге қойылатын талаптар.  

Лифт - тік және көлбеу бұрышы 15 ° С-тан аспайтын қатаң түзу 

бағыттағыштар бойымен қозғалатын кабинада адамдарды және 

(немесе) жүктерді көтеруге және түсіруге арналған, мерзімді әсер 

ететін қозғалмайтын жүк көтергіш машина. Лифт жабдықтарына лифт 

құрамына кіретін жеке қондырғылар, механизмдер мен құрылғылар 

кіреді. 

Лифтілердің конструкциясы лифтілерді энергиямен жабдықтау 

тоқтаған кезде адамдарды эвакуациялау мүмкіндігін қамтамасыз етуі 

тиіс. Эвакуацияны лифтілерді қауіпсіз пайдалануға үйретілген 

персонал жүзеге асырады. 

Лифттің жұмыс режимі кезінде автомобильдің автоматты 

тоқтауының дәлдігі ± 35 мм шегінде болуы керек. Кабинаның жұмыс 

жылдамдығының номиналды жылдамдықтан ауытқуы 15% -дан 

аспауы керек. 

Лифттің құрылыс бөлігі жабдықты орналастыруға қызмет етеді 

және оны пайдалану мен сынаудан туындайтын жүктемелерге, 

сондай-ақ барлық тарту элементтерінің сынуынан пайда болатын 

жүктемелерге есептеліп, бекітілген құрылыс нормалары мен 

ережелеріне сәйкес келуі керек. 

Лифт шахтасы адамдар немесе жабдықтар орналастырылуы 

мүмкін іргелес платформалар мен баспалдақтардан бөлінуі керек. 

Лифт кабинасының жүктемесі номиналды жүк көтергіштіктен 

10% және одан артық асқан кезде лифтіні кабинадан немесе қабатты 

алаңдардан лифтіні басқару түймелерінен іске қосу мүмкіндігі 

болмауы тиіс. 

Кабинаның сыйымдылығы жолаушылар саны бойынша Лифттің 

номиналды жүк көтергіштігін 75 кг – ға бөлу арқылы анықталады-бір 

жолаушының қабылданған салмағы. 

Лифтілерді техникалық пайдалану. Лифтілерді және лифтілердің 

жұмысын диспетчерлік бақылау жүйелерін монтаждау, техникалық 

қызмет көрсету, жөндеу, жаңғырту жөніндегі қызметті тиісті 

жұмыстарды орындауға маманданған, техникалық құралдары мен 

білікті мамандары бар ұйымдар жүзеге асырады. 



79 
 

Пайдаланушы ұйым тиісті қызмет көрсету мен жөндеуді 

ұйымдастыру жолымен лифтті жарамды күйде ұстауды және оның 

қауіпсіз пайдаланылуын қамтамасыз етеді. 

Осы мақсаттар үшін пайдаланушы ұйым мыналарды қамтамасыз 

етеді: 

- ҚР заңдары мен өзге де нормативтік-құқықтық актілерін, 

сондай-ақ өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы нормативтік 

техникалық құжаттарды сақтау;  

- лифтілерді пайдаланумен байланысты қызметкерлер штатының 

жасақталуы; 

- біліктілік талаптарына сәйкес келетін және осы жұмысқа 

медициналық қарсы көрсетілімдері жоқ адамдарды жұмысқа жіберу; 

- облыстағы қызметкерлерді аттестациядан өткізу және дайындау 

- өнеркәсіптік қауіпсіздік; 

- жұмыстарды жүргізу ережелерін белгілейтін нормативтік-

құқықтық актілердің және нормативтік-техникалық құжаттардың 

болуы; 

- өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарының сақталуын өндірістік 

бақылау; 

- белгіленген пайдалану мерзімі өткеннен кейін лифтілерді 

техникалық диагностикалау, тексеру және лифтілерді пайдаланудан 

шығару; 

- лауазымды тұлғалардың талаптары мен ұйғарымдарын 

орындау; 

- лифтілерді пайдалануды дербес немесе адамдардың өміріне 

қауіп төнген жағдайларда уәкілетті лауазымды адамдардың ұйғарымы 

бойынша тоқтата тұру; 

- оқшаулау және жою бойынша іс-шараларды орындау; 

 - апаттардың және лифтідегі жазатайым оқиғалардың салдарын 

жою, мемлекеттік органдарға жәрдемдесу, лифтідегі авариялар мен 

жазатайым оқиғалардың себептерін техникалық тексеруге қатысу, 

сондай-ақ авариялардың себептерін жою және олардың алдын алу 

бойынша шаралар қабылдау; 

- лифтілерді пайдаланумен байланысты қызметкерлердің өмірі 

мен денсаулығын қорғау шаралары; 

- лифтілердегі авариялар мен жазатайым оқиғалар туралы тиісті 

мемлекеттік билік органдарын уақтылы хабардар ету; 

- лифтілердегі аварияларды, инциденттерді және жазатайым 

оқиғаларды есепке алу; 

- тиісті органға авариялардың, оқыс оқиғалар мен жазатайым 

оқиғалардың саны, олардың туындау себептері мен қабылданған 
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шаралар туралы ақпарат ұсыну; лифтіде авария болған жағдайда басқа 

адамдардың өміріне, денсаулығына немесе мүлкіне келтірілген зиян 

үшін бүкіл пайдалану мерзіміне жауапкершілік тәуекелін сақтандыру. 

Лифт жұмысын диспетчерлік бақылауды қамтамасыз етеді: 

- диспетчердің байланысқа шақыруы туралы диспетчер мен 

кабинаның, сондай-ақ мотор бөлмесімен және дыбыстық сигналмен 

екі жақты байланыс; 

- еденде кабина болмаған жағдайда шахта есіктерінің ашылуы 

туралы дабыл; 

- машиналар бөлмесінен және блок бөлмелерінен немесе басқару 

шкафтарынан олар машиналар бөлмесінен тыс орналасқан кезде 

олардың есіктерінің ашылуы туралы сигнал беру; 

- лифттің қауіпсіздік тізбегін іске қосу туралы сигнал беру; 

- кіріс сигнализациясының сәйкестендірілуі (қай лифттен және 

қандай сигнал). 

Қадағалаушы бақылау лифт күйі туралы қосымша сигнал беруді 

қамтамасыз ете алады. 

Лифтілердің жұмысын диспетчерлік бақылау жабдығы лифтіні 

электрмен жабдықтауға қарамастан электр энергиясымен қамтамасыз 

етіледі, яғни лифт кабинасы мен диспетчерлік пункт арасындағы екі 

жақты байланыстың жұмыс істеуі әрқашан қамтамасыз етілуі тиіс. 

Лифтілерді техникалық қадағалауды белгіленген талаптарға 

сәйкес мамандандырылған ұйым жүзеге асырады және оны желілік 

электр механиктері лифтілермен (лифтілік қызмет көрсету) немесе 

(лифтілерді диспетчерлік пультке қосу кезінде) бірлесіп, желілік 

электр механиктері диспетчерлермен (операторлармен) және кезекші 

электр механикалармен (кешенді қызмет көрсету) бірлесіп жүргізеді. 

Кешкі, түнгі уақытта лифтілердің жұмысындағы іркілістер демалыс 

күндері авариялық қызметтерді жоюы тиіс [4]. 
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Бақылау сұрақтары 

 

1. Ішкі суық су мен ыстық сумен жабдықтау жүйесін сипаттаңыз. 

2. Сумен жабдықтау жүйелерін техникалық пайдалануға 

қойылатын негізгі талаптар қандай? 

3. Кәріз жүйелері не үшін қажет? Кәріз жүйелерінің 

классификациясын келтіріңіз. 

4. Кәріз жүйелерін техникалық пайдалануға қойылатын негізгі 

талаптар қандай? 

5. Жылыту жүйелеріне қойылатын талаптарды сипаттаңыз. 

6. Жылыту жүйелерінде қандай жылыту құрылғылары 

қолданылады? 

7. Бумен жылыту жүйелерінің құрылымы қандай? 

8. Жылыту жүйелерін техникалық пайдалануға қойылатын негізгі 

талаптар қандай? 

9. Газбен жабдықтау жүйелеріне қойылатын негізгі талаптарды 

айтыңыз. 

10. Газбен жабдықтау жүйелерінің құрылымы қандай? 

11. Газбен жабдықтау жүйелерінің жұмысының негізгі 

ережелерін айтыңыз. 

12. Ғимараттар мен құрылыстарды электрмен жабдықтау жүйесін 

сипаттаңыз. 

13. Тұрғын үйдің пәтерлеріндегі электр сымдарына қойылатын 

негізгі талаптар қандай? 

14. Жалпы және аралас жарықтандыру жүйелеріне сипаттама 

беріңіз. 

15. Электрмен жабдықтау жүйелерін техникалық пайдалануға 

қойылатын негізгі талаптар қандай? 

16. Үй ішіндегі жабдықтау және шығару желдетуінің мақсаты 

қандай? 

17. Желдету жүйелерінің түрлерін көрсетіңіз. 

18. Тұрмыстық кондиционерлердің мақсаты мен құрылғысы 

қандай? 

19. Желдету жүйелерінің жұмысына қойылатын негізгі 

талаптарды келтіріңіз. 

20. Қоқыс тесігі қалай орналасады? 

21. Қоқыс арнасын техникалық пайдалануға қандай талаптар 

қойылады? 

22. Лифтілердің мақсаты мен құрылымы қандай? Лифтілерді 

техникалық пайдалануға қойылатын негізгі талаптар. 
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Тема 6. Қоғамдық ғимараттарды пайдалану ерекшеліктері 

Қоғамдық ғимараттарды пайдалану процесінде тұрғын үйлерді 

техникалық пайдалану ережелері мен нормаларының жалпы 

талаптарынан басқа, технологиялық процестердің ерекшеліктеріне 

байланысты бірқатар шараларды орындау қажет. Барлық қоғамдық 

ғимараттар, әдетте, жаппай келуге есептеледі, сондықтан оларға 

санитарлық-гигиеналық және өртке қарсы талаптар қойылады. 

 

6.1 Қоғамдық ғимараттардың өрт қауіпсіздігі 

 

Қоғамдық ғимараттардың өрт қауіпсіздігі жоспарлы-алдын ала 

жөндеу және реттеу жұмыстарын жүргізу жолымен су құбыры 

жүйесін және түтін шығару және сигнал беру жүйелерін автоматты 

түрде қосуды қоса алғанда, өрт сөндіру құралдарының тұрақты 

дайындығын қамтамасыз етуі тиіс. Әрбір ғимарат үшін пайдалану 

кезеңінде, сондай-ақ өрт туындаған жағдайда жеке өрт қауіпсіздігі 

жөніндегі іс-шаралар бекітілуі тиіс. Эвакуациялау жолдарының: 

дәліздердің, өту жолдарының, баспалдақтардың, шығу жолдарының 

жай-күйіне ерекше назар аудару қажет. 

 

6.2 Желдету жүйесін баптау-реттеу жұмыстарының 

мерзімділігі 

 

Қоғамдық ғимараттардың үй-жайларында механикалық іске 

қосылатын сору-сыртқа тарату жүйелері орнатылады. Қоғамдық 

ғимараттардың желдету жүйелері үшін жөндеу-реттеу жұмыстарының 

мерзімділігі үш айда 1 рет белгіленген. Қоғамдық ғимараттардың 

көпшілігі үшін бөлмелердегі температура мен ылғалдылық режимінен 

ауытқулар өте аз шектерде белгіленеді. Белгіленген ылғалдылықпен 

тұрақты температура ауаны салқындату қондырғыларымен 

қамтамасыз етіледі. Кейбір жағдайларда құндылықтарды сақтау үшін 

қатаң нормаланған температура мен ылғалдылық режимін құру қажет 

(сурет галереяларында, кітап қоймаларында) [7].   

 

6.3 Еден жабындары және оларды пайдалану 

 

Қоғамдық ғимараттардың едендеріне үлкен назар аудару керек. 

Олар ұзаққа созылатын материалдардан жасалуы керек (мектептер, 

кеңсе ғимараттары). Ауруханалар мен балалар мекемелерінде, 

кітапханаларда, көркем галереяларда тозуға төзімділіктен басқа, 
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едендерге жылу техникасы және дыбыс сіңіру талаптары күшейтіледі. 

Коммерциялық мекемелерде және қоғамдық тамақтану орындарында, 

ауруханаларда, едендер санитарлық-гигиеналық талаптарға сай болуы 

керек - жарықшақтар болмауы керек, дымқыл тазалауға жол беріңіз 

(паркет едендерді жуу ұсынылмайды, тек сүрту керек). Қоғамдық 

ғимараттардың едені көбінесе күрделі жөндеуден өтеді. Уақытылы 

жоспарланған профилактикалық жұмыстар жедел тозуға байланысты 

едендердің үлкен аумақтарын мерзімінен бұрын ауыстыру 

қажеттілігін жояды.  

 

6.4 Ғимараттардың қабырғалары мен қалқаларына 

қойылатын санитариялық-гигиеналық талаптар 

 

Қоғамдық ғимараттардың қабырғалары мен бөлімдеріне 

санитарлық-гигиеналық талаптардың жоғарылауы. Бұл талаптар 

қабырғаларды дымқыл дезинфекциялық тазарту мүмкіндігіне 

қатысты. Ол үшін қабырғалар плиткалармен, полимерлі 

материалдармен, майлы бояумен қапталған. Кейбір жағдайларда 

бөлімдер арнайы сылақты қолдану арқылы қол жеткізілетін рентген 

сәулелерінің енуіне қарсы жақсы оқшаулау қасиеттеріне ие болуы 

керек. Қоғамдық ғимараттардың барлық дерлік бөлмелерінде дыбыс 

оқшаулау талабы негізгі болып табылады, өйткені ол технологиялық 

процестерден (емдеу процедуралары) туындаған. 

Ванналардың, ылғалдың көп мөлшері бар кір жуу бөлмелерінде 

құрылымдарды гидрооқшаулау талаптары маңызды. Қабырғалар бүкіл 

биіктікке жылтыратылған плиткамен қапталған. Монша мен кір 

жуатын суларда ыдырайтын органикалық заттар мен микробтардың 

көп мөлшері болғандықтан, олар эпидемиологиялық тұрғыдан қауіпті.  

Сабынды суларды тазарту үшін дұрыс жұмыс қажет: 

- ірі қалқыма заттарды кідіртуге арналған траптардағы қабылдау 

торлары; 

- сабын суларының коагуляциясы жүргізілетін тұндырғыш, содан 

кейін 6-12 сағат ішінде тұндыру; 

- хлорлау сыйымдылығы.  
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6.5 Дыбысты оқшаулауға қойылатын талаптар. Дірілді 

азайту және дыбыс оқшаулауын жоғарылату 

 

Концентрациясы жоғары ғимараттардағы едендерге 

жүктемелерді бөлу де маңызды: кітап қоймалары, кір жуатын 

орындар, химиялық тазартқыштар және т.б. Жобада белгіленген 

жүктемелерге қатысты жүктемелердің өзгеруіне жол берілмеуі керек, 

өйткені бұл едендердің деформациясын, кейде бұзылуын тудыруы 

мүмкін. 

Кір жуу жабдықтары мен машиналарын орнату және пайдалану 

дірілдің қашықтыққа берілуін болдырмайтын талаптарды қолдануды 

талап етеді. Іргетасқа машиналардың динамикалық әрекеттерінің 

төмендеуіне серіппелі амортизаторлар мен басқа серпімді 

тығыздағыштарды орнату арқылы қол жеткізіледі. Пайдалану кезінде 

амортизаторларды тексеру қажет және олардың серпімді қасиеттері 

бұзылған немесе жоғалған жағдайда оларды ауыстыру қажет. Кейбір 

емдеу мекемелері, сондай-ақ технологиялық процестері жоғары 

дыбыс оқшаулауды талап ететін ғимараттар үшін шуды азайтуға 

ықпал ететін шаралар қабылдау қажет [4]. Шудың пайда болу 

көздеріндегі таралу себептерін жою шуылмен күресудің ең тиімді 

әдісі болып табылады. Ең көп таралған көздер - сорғы қондырғылары, 

сантехникалық жабдықтар, желдету қондырғылары, лифт 

қондырғылары, қоқыс шығаратын құбырлар, трансформаторлық 

подстанциялар және т.б. Құбырдағы икемді коннекторлар 

жабдықтарының астына амортизаторлар орнату арқылы сорғы 

қондырғыларының дірілді оқшаулауы азаяды. Жұмыс істеп тұрған 

сумен жабдықтау және су бұру жүйесіндегі шуды жою 

цистерналарды, су арматураларын реттеу арқылы жүзеге асырылады.:  

- су арматурасына қосылыстардағы жұмыс қысымын төмендету 

арқылы; 

- ағынның дұрыс қалыптасуы; 

- контейнерлерді су деңгейінің астына құю; 

- дыбыс өткізбейтін құрылғыларды және құбырларды төсеудің 

ұтымды әдісін қолдану. 

Желдету қондырғыларының жұмысы кезінде ауадан және 

құрылымдық шу пайда болады. Шуды азайту ауа өткізгіштердің діріл 

оқшаулауын, сонымен қатар ішіндегі дыбыс сіңіретін материалмен 

қапталған арна болатын глушитель құрылғысын орнатумен 

жеңілдейді.  
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Қоқыстардан шығатын шуды азайту үшін қабырғаларға секіріп 

жатқан заттардың әсерін қабылдайтын қабылдағыштарды қалыңдығы 

1 см резеңкеден жапсыруға рұқсат етіледі.  

 

6.6 Ішкі жарықтандыру 

Көптеген қоғамдық ғимараттар үшін бөлмені жарықтандырудың 

дұрыс жүйесін таңдау үлкен маңызға ие. Ауруханаларды, мектептерді, 

жобалау мекемелерін жарықтандыру табиғи жарықтандыру 

коэффициентінің жоғары көрсеткіштерін қамтамасыз ету 

қажеттілігімен байланысты, кейде көру ыңғайсыздығы болмаған кезде 

кемінде 300 лк (бұл жарық көзінің жарықтығы мен қоршаған 

беттердің жарықтығының арақатынасы жағымсыз сезімдерді 

тудырмайтын және көру қабілетіне шаршау әсерін тигізбейді). 

Терезе саңылауларының аудандары қатаң түрде есептелуі керек, 

өйткені жұмыс кезінде олардың негізсіз ұлғаюы қыста қосымша жылу 

жоғалтуға, жазда күн жылуының жиналуына және сыртқы 

қоршаулардағы дыбыс оқшаулау қасиеттерінің төмендеуіне әкелуі 

мүмкін.  

Сыртқы температура – 10С және бөлме ішіндегі температура 18-

190С кезінде 10 м2 әйнектен өтетін жылу мөлшері 1 Дж/с-қа тең 

екендігі анықталды, терезе саңылаулары арқылы Күн радиациясы 

бөлмелерді қосымша жылытуға ықпал етеді, бұл олардың көпшілігі 

үшін қолайсыз. Осыған байланысты экрандарды орнату, перделерді 

іліп қою, жасанды жарықтандырудың жұмысын бақылау қажет.  

Қоғамдық ғимараттардың жұмысы жеке құрылымдар мен 

құрылғылардың жұмыс ерекшелігінен туындаған басқа да арнайы 

талаптарды орындауды талап етеді. Алайда, ғимарат элементтерін 

техникалық пайдалануды ұйымдастырудың жалпы қағидаттары 

ғимарат элементтерін жоспарлы-алдын ала жөндеу жүйесін қатаң 

сақтауға және олардың нормативтік қызмет ету мерзімі ішінде 

тоқтаусыз жұмыс істеуін қамтамасыз ететін жабдықты баптауға 

негізделуі тиіс.  
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Бақылау сұрақтары 

 

1. Қоғамдық ғимараттардың өрт қауіпсіздігін сипаттаңыз. 

2. Желдету жүйесін реттеу және реттеу жұмыстарының жиілігі 

қандай? 

3. Еден жабындары және оларды пайдалану. 

4. Ғимараттардың қабырғалары мен бөлімдеріне қойылатын 

санитарлық-гигиеналық талаптар қандай? 

5. Дыбыс оқшаулау талаптары қандай? 

6. Дірілді қалай азайтуға болады және дыбыс оқшаулауының 

жоғарылау құрылғысы қандай? 

7. Қоғамдық ғимараттардың үй-жайларын жарықтандыру қалай 

жүреді? 
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Введение 

 

Здания и сооружения играют важную роль в жизни современного 

общества, они обеспечивают безопасные и комфортные условия 

жизнедеятельности человека. 

Техническая эксплуатация зданий и сооружений 

предусматривает постоянное поддержание их в исправном состоянии, 

характеризующемся отсутствием дефектов и повреждений, влияющих 

на снижение несущей способности и эксплуатационной пригодности. 

Использование зданий и сооружений по назначению принято 

называть технологической эксплуатацией. Чтобы здания и 

сооружения можно было эффективно использовать, они должны быть 

в исправном состоянии, то есть строительные конструкции и прочие 

элементы совместно с системами отопления, вентиляции и другими 

должны позволять поддерживать в помещениях требуемый 

температурно-влажностный режим, а системы водоснабжения и 

канализации, освещения и кондиционирования – обеспечивать 

заданную комфортность.  

Процессы, связанные с поддержанием зданий и сооружений в 

исправном состоянии, называются техническим обслуживанием и 

ремонтом, или технической эксплуатацией. 

Комфортность проживания жителей города, жилого района, 

микрорайона – это главная задача строительства и городского 

хозяйства, поэтому техническая эксплуатация зданий и сооружений 

должна исходить из комплексной стратегической программы развития 

этих территориальных единиц. 

Техническое обслуживание и ремонт (техническая эксплуатация) 

зданий и сооружений представляют собой непрерывный 

динамический процесс, реализацию определенного комплекса 

организационных и технических мер по надзору, уходу и всем видам 

ремонтов для поддержания их в исправном состоянии [1]. 
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1 Общие положения по технической эксплуатации зданий и 

сооружений 

 

1.1 Современные требования к жилью 

 

К современному жилью предъявляется целый ряд технических, 

экономических, архитектурных, экологических требований, 

обеспечить которые необходимо в процессе проектирования, 

строительства и последующей его эксплуатации. 

Современные требования к жилью 

Экономичность:  

- в эксплуатации (наличие приборов учета, возможность их 

монтажа; управляемость системы);  

- эксплуатационные расходы и стоимость услуг;  

- в строительстве (ремонте) (технологичность, единовременные 

инвестиции).  

Капитальность:  

- долговечность (ремонтопригодность, надежность и 

работоспособность, физический и моральный износ, срок службы 

здания);  

- огнестойкость (степень пассивной защиты помещений, степень 

огнестойкости конструкций, степень возгораемости помещений, 

планировка помещений и пути эвакуации).  

Безопасность:  

- пожаро- и взрывобезопасность;  

- защита от опасных явлений (гидрозащита зданий от 

подтопления, сейсмозащита); 

- прочность и устойчивость (запас прочности, деформация и 

перемещения, предельные усилия и несущая способность).  

Функциональность:  

- ресурсообеспечение и инженерное оборудование (технический 

уровень инженерных систем и их соответствие физиологии человека, 

наличие инженерных систем по номенклатуре и необходимой 

мощности);  

Рациональность, комфортность и эстетичность: 

- рациональная организация внутреннего пространства (состав, 

площади и пропорции помещений и квартир; планировочная 

структура квартир, их ориентация и зонирование);  

- обеспечение комфортных условий проживания; 
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- эстетика здания (качество отделки, художественная 

выразительность и сочетание с окружением, историко-архитектурная 

ценность).  

Гигиена:  

- звуковой комфорт в помещениях (эффективность 

звукоизоляционных свойств ограждающих помещение конструкций, 

уровень шума в помещении);  

- зрительный комфорт в помещениях (зрительная изоляция и 

обзор из окон; естественное и искусственное освещение);  

- экологическая чистота внутренней среды (инсоляция 

помещений; биологическое влияние оборудования здания) и 

экологическая безопасность; 

- тепловлажностный режим помещения (относительная 

влажность воздуха, температура воздуха в помещении и на 

поверхности ограждений). 

 

1.2 Принцип организации мероприятий по технической 

эксплуатации зданий 

 

Техническая эксплуатация зданий – это комплекс мероприятий, 

которые обеспечивают безотказную работу всех элементов и систем 

здания в течение нормативного срока службы, функционирование 

здания по назначению. 

Функционирование здания – это непосредственное выполнение 

им заданных функций. Использование здания по назначению, 

частичное приспособление под другие цели снижают эффективность 

его функционирования, так как использование здания по назначению 

является основной целью его эксплуатации. Функционирование 

здания включает в себя период от окончания строительства до начала 

эксплуатации, а также период ремонта здания. 

Техническая эксплуатация зданий состоит из технического 

обслуживания, системы ремонтов, санитарного содержания. 

Система технического обслуживания включает в себя обеспе-

чение нормативных режимов и параметров, наладку инженерного 

оборудования, технические осмотры зданий и конструкций. 

Система ремонтов состоит из текущего и капитального ре-

монтов. 

Санитарное содержание зданий заключается в уборке обще-

ственных помещений, придомовой территории, сборе мусора. 

Задачи эксплуатации зданий состоят в обеспечении:  

- безотказной работы конструкций здания;  
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- соблюдения нормальных санитарно-гигиенических условий и 

правильного использования инженерного оборудования;  

- поддержания температурно-влажностного режима помещений;  

- проведения своевременного ремонта; повышения степени 

благоустройства зданий и т.д. [2].   

Продолжительность безотказной работы конструкций зданий и 

его систем неодинакова. При определении нормативных сроков 

службы здания принимают безотказный срок службы основных 

несущих элементов, фундаментов и стен. Сроки службы отдельных 

элементов здания могут быть в 2-3 раза меньше нормативного срока 

службы здания. 

Безотказное и комфортное пользование зданием требует в те-

чение всего срока его эксплуатации полной замены отдельных 

элементов или систем здания. 

В течение всего срока службы элементы и инженерные системы 

требуют неоднократных работ по наладке, предупреждению и 

восстановлению износившихся элементов. Части здания не могут 

эксплуатироваться до полного износа. В этот период проводят работы, 

компенсирующие нормативный износ. Невыполнение незначительных 

по объему плановых работ может привести к преждевременному 

отказу конструкции. 

В процессе эксплуатации здание требует постоянного обслужи-

вания и ремонта. Техническое обслуживание здания – это комплекс 

работ по поддержанию исправного состояния элементов здания, а 

также заданных параметров и режимов работы технических 

устройств, направленных на обеспечение сохранности зданий. 

Система технического обслуживания и ремонта должна обеспечивать 

нормальное функционирование зданий в течение всего периода их 

использования по назначению. 

Сроки проведения ремонта зданий должны определяться на 

основе оценки их технического состояния.  

Техническое обслуживание зданий включает в себя работы по 

контролю технического состояния, поддержанию исправности, 

наладке инженерного оборудования, подготовке к сезонной экс-

плуатации здания в целом, а также его элементов и систем. Контроль 

над техническим состоянием зданий осуществляют путем проведения 

систематических плановых и неплановых осмотров с использованием 

современных средств технической диагностики. 

Плановые осмотры подразделяются на общие и частичные. При 

общих осмотрах необходимо контролировать техническое состояние 
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здания в целом, при проведении частичных осмотров им 

подвергаются отдельные конструкции. 

Неплановые осмотры проводятся после ураганных ветров, лив-

ней, сильных снегопадов, наводнений и других явлений стихийного 

характера, после аварий. Общие осмотры проводятся два раза в год: 

весной и осенью. 

При весеннем осмотре проверяют готовность зданий к эксп-

луатации в весенне-летний период: 

- устанавливают объемы работ в осенне-зимний период; 

- уточняют объемы ремонтных работ по зданиям, включенным в 

план текущего ремонта в год проведения осмотра. 

При подготовке зданий к эксплуатации в весенне-летний период 

выполняют следующие виды работ: укрепляют водосточные трубы, 

колени, воронки; расконсервируют и ремонтируют поливочную 

систему; ремонтируют оборудование площадок, отмосток, тротуаров, 

пешеходных дорожек; раскрывают продухи в цоколях; осматривают 

кровлю, фасады и т.д. 

При осеннем осмотре проверяют готовность здания к эксплу-

атации в осенне-зимний период, уточняют объемы ремонтных работ 

по зданиям, включенным в план текущего ремонта следующего года. 

В перечень работ при подготовке зданий к эксплуатации в осен-

не-зимний период необходимо включать:  

- утепление оконных и балконных проемов;  

- замену разбитых стекол окон, балконных дверей;  

- ремонт и утепление чердачных перекрытий;  

- укрепление и ремонт парапетных ограждений;  

- остекление и закрытие чердачных слуховых окон; ремонт, 

утепление и прочистку дымовентиляционных каналов;  

- заделку продухов в цоколях здания; консервацию поливочных 

систем; 

- ремонт и укрепление входных дверей и т.д. 

Периодичность проведения плановых осмотров элементов зданий 

регламентируется нормами. При проведении частичных осмотров 

должны устраняться неисправности, которые могут быть устранены в 

течение времени, отводимого на осмотр. Выявленные неисправности, 

которые препятствуют нормальной эксплуатации, устраняются в 

сроки, указанные в строительных нормах и правилах (СНиП). 

Ремонт здания – комплекс строительных работ и организаци-

онно-технических мероприятий по устранению его физического и 

морального износа, не связанных с изменением основных технико-

экономических показателей здания. 



92 
 

Система планово-предупредительного ремонта включает теку-

щий и капитальный ремонты. 

Текущий ремонт здания выполняется с целью восстановления 

исправности его конструкций и систем инженерного оборудования, 

поддержания эксплуатационных показателей. 

Текущий ремонт проводится с периодичностью, обеспечивающей 

эффективную эксплуатацию здания с момента завершения его 

строительства до момента поставки на очередной капитальный 

ремонт. При этом учитываются природно-климатические условия, 

конструктивные решения, техническое состояние и режим 

эксплуатации здания. 

Текущий ремонт должен выполняться по пятилетним и годовым 

планам. Годовые планы составляются в уточнение пятилетних с 

учетом результатов осмотров, разработанной сметно-технической 

документации на текущий ремонт, мероприятий по подготовке зданий 

к эксплуатации в сезонных условиях. 

Капитальный ремонт производится с целью восстановления его 

ресурса с заменой при необходимости конструктивных элементов и 

систем инженерного оборудования, а также улучшения эк-

сплуатационных показателей. 

Капитальный ремонт включает в себя устранение неисправностей 

всех изношенных элементов, восстановление или замену (кроме 

полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и 

каркасов) их на более долговечные и экономичные, улучшающие 

эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий. 

Важнейшая часть организации капитального ремонта – раз-

работка его стратегии. Теоретически возможны два варианта ремонта: 

по техническому состоянию, когда ремонт начинают после появления 

неисправности, и профилактически-предупредительный, когда ремонт 

выполняют до появления отказа, т.е. для его предупреждения. Второй 

вариант является экономически целесообразным – на основе изучения 

сроков службы и вероятности наступления отказов можно создать 

такую систему профилактики, которая бы обеспечила безотказное 

содержание помещений. В практике технической эксплуатации 

зданий используют сочетание обоих вариантов. 

Надежность зданий в процессе их эксплуатации по мере ухуд-

шения состояния отдельных элементов, узлов или здания в целом 

может быть обеспечена путем профилактических ремонтов. Основная 

задача такой профилактики – предупреждение отказов. Система 

планово-предупредительных ремонтов состоит из периодически 



93 
 

проводимых ремонтов, объемы которых зависят от сроков службы 

конструкций, а также материалов, из которых они изготовлены. 

Ремонт назначают в зависимости от срока эксплуатации, а объем 

ремонтных работ определяют по техническому состоянию. 

 

1.3 Экологические требования, предъявляемые к жилью  

 

Факторы жилой среды являются факторами малой интенсивности 

действия, и их опасность заключается в том, что они могут явиться не 

столько причинами, сколько условиями развития ряда заболеваний.  

Основные требования к экологии жилья: 

- удовлетворение всех основных физиологических потребностей 

человека. 

- удовлетворение психологических потребностей человека. 

- защита от факторов риска в жилище, от инфекций и несчастных 

случаев в быту. 

- соблюдение этих требований достигается при обеспечении 

следующих условий: 

- тепловой режим помещений на уровне теплового комфорта 

человека; 

- химический и бактериологический чистый воздух внутри 

жилища; 

- достаточное дневное освещение и поступление прямого 

солнечного света; 

- правильное искусственное освещение и защита от 

ослепляющего света; 

- условия для личного покоя каждого живущего и для 

нормальной семейной жизни; 

- наличие устройств, дающих возможность вести домашнее 

хозяйство без физического и психического переутомления; 

- возможность содержания в чистоте жилых помещений и 

соблюдение личной гигиены; 

- получение эстетического удовольствия от условий домашней 

жизни и всей окружающей обстановки; 

- обеспечение водоснабжения, качественно отвечающего 

современным санитарным нормам и защита системы водоснабжения 

от загрязнений; 

- защита от загрязнения сточными водами и предотвращение 

создания антисанитарных условий на территории, прилегающей к 

жилому зданию; 
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- отсутствие в жилом здании возможных переносчиков 

инфекционных болезней и насекомых; 

- наличие достаточного количества жилых комнат в квартире или 

собственном доме с тем, чтобы свести к минимуму опасность 

контактной инфекции в случае заболевания одного из членов семьи; 

- строительство жилого здания из таких материалов и такими 

строительными методами, при которых опасность несчастных случаев 

вследствие разрушения его любых конструктивных элементов и 

выделение химических токсических веществ из строительных и 

отделочных материалов были бы исключены; 

- защита от шума, инфразвука, вибрации, электромагнитных 

полей (наружных и внутренних); 

- защита от радиации и накопления в помещениях родона; 

- защита от отравления газом; 

- защита от падения на скользких поверхностях и других 

механических бытовых травм из-за неправильного строительства 

лестниц и ступенек; 

- наличие площадок для рекреации и мест для активного отдыха. 

Создание оптимальной среды в жилых помещениях 

В условиях современной застройки, часто жилые здания 

размещаются рядом с нежелательными объектами, используются 

малоизученные строительные и отделочные материалы, содержащие 

различные химические добавки, существенно увеличивается 

потенциальная опасность негативного влияния денатурированной 

среды на состояние здоровья населения. Интенсивное внедрение 

разнообразной электронной техники, приборов искусственной 

вентиляции и кондиционирования, широкое использование бытового 

газа, синтетических моющих средств в жилых зданиях привело к 

тому, что наряду с относительным повышением комфорта 

проживания существенно усложнилась внутренняя среда помещений. 

Возросла суммарная реальная нагрузка на организм человека 

химических, физических и биологических факторов, что нередко уже 

делает жилую среду экологически опасной для человека, так как ряд 

факторов при определенной интенсивности превращаются в факторы 

риска для населения, представленные в таблице 1.1. 
 

1.4 Эксплуатационные требования к жилью 

 

Эксплуатационные требования подразделяются на общие и 

специальные требования, содержащиеся в нормах и технических 

условиях на проектирование зданий. 
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Таблица 1.1 – Влияние факторов риска на организм и жилую среду 

 

Фактор риска Влияние на организм и жилую среду 

1 Химическое загрязнение 

воздушной среды 

Субъективные ощущения: наличие постороннего 

запаха, головная боль, повышенная утомляемость, 

жжение в глазах, першение в носоглотке и другие 

жалобы на дискомфортное самочувствие. 

Объективные показатели: снижение иммунитета, 

повышение общей заболеваемости, развитие 

аллергопатологии. Ряд веществ обладает 

канцерогенным и мутагенным действием. При 

высоких концентрациях возможно острое 

отравление. 

2 Пылевое загрязнение Развитие аллергической патологии 

3 Микроклиматические 

параметры 

Пониженная температура способствует развитию 

простудных заболеваний. Повышенная 

температура вызывает частую утомляемость, 

чувство духоты, способствует увеличению уровня 

химического загрязнения воздуха. Пониженная 

влажность – сухость слизистых оболочек верхних 

дыхательных путей, что также способствует 

возникновению простудных заболеваний. 

Повышенная влажность приводит к увеличению 

грибкового поражения стен, что способствует 

развитию аллергических заболеваний. 

4 Загрязненный 

приточный воздух 

Увеличение уровня химического загрязнения. 

Накопление болезнетворных микроорганизмов в 

воздушной среде. 

5 Уровни радиационного 

фона и радона 

Увеличение уровня радиационного фона – 

способствует росту числа онкологических 

заболеваний. 

6 Негативное  

естественное и  

искусственное освещение 

Психологический дискомфорт и негативное 

влияние на зрительную функцию (особенно у 

детей и пожилых людей). 

7 Грибковое загрязнение Развитие аллергической патологии в быту. 

8 Бактериальное 

загрязнение 

Снижение иммунитета. Возникновение 

инфекционных заболеваний. 

9 Повышенные уровни 

шума 

Неблагоприятное воздействие на самочувствие, 

функциональную деятельность органов слуха, 

центральную нервную и сердечнососудистую 

системы.   

10 Электромагнитные 

поля 

Повышенные уровни – вегетососудистая дистония, 

неврологические расстройства. 
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Общие требования предъявляются ко всем зданиям, специальные 

– к определенной группе зданий, отличающихся спецификой 

назначения или технологией производства. Срок службы зависит от 

условий эксплуатации. 

Эксплуатационные требования предъявляются к зданиям исходя 

из принятых объемно-планировочных и конструктивных решений, 

предусматривающих минимальные затраты на техническое 

обслуживание и ремонт конструкций и инженерных систем. 

При проектировании зданий и сооружений необходимо 

обеспечить ряд требований: конструктивные элементы и инженерные 

системы должны обладать достаточной безотказностью, быть 

доступными для выполнения ремонтных работ (ремонтопригодность), 

необходимо устранять возникающие неисправности и дефекты, 

производить регулировку и наладку в процессе эксплуатации; 

предохранять конструкции от перегрузок; обеспечить санитарно-

гигиенические требования к помещениям и прилегающей территории; 

конструктивные элементы и инженерные системы должны иметь 

одинаковые или близкие по значению межремонтные сроки службы. 

Необходимо проводить мероприятия по контролю технического 

состояния здания, поддержанию работоспособности или исправности; 

подготовка к сезонной эксплуатации должна осуществляться наиболее 

доступными и экономичными методами; здание должно иметь 

устройства и необходимые для его нормальной эксплуатации 

помещения для размещения эксплуатационного персонала, которые 

отвечают требованиям соответствующих нормативных документов. 

Основными конструктивными элементами, по которым 

определяется срок службы всего здания, являются наружные стены и 

фундамент. Остальные конструкции могут подвергаться замене.  

В современных зданиях увеличилось число конструктивных 

элементов, срок службы которых равен сроку службы основных 

элементов здания. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие современные требования предъявляются к жилью? 

2. Принцип организации мероприятий по технической 

эксплуатации зданий. 

3. В чем заключается понятие качества жилья? 

4. Назовите экологические требования, предъявляемые к жилью.  

5. Каковы эксплуатационные требования к зданиям, их 

конструкциям и оборудованию? 
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Тема 2. Содержание системы технической эксплуатации 

жилых зданий 

 

2.1 Эксплуатационные требования к зданиям их 

конструкциям и оборудованию  

 

В строительстве различают два понятия «здание» и 

«сооружение». Все, что искусственно построено человеком, называют 

сооружениями. Сооружения, имеющие внутреннее пространство для 

выполнения человеком определенных функций, называют зданиями. 

Прочие постройки называют инженерными сооружениями.  

Здания и сооружения, выполняющие разнообразные жизненно 

важные функции, играют важную роль в жизни современного 

человека.  

Каждое здание представляет собой сложный объект, который 

состоит из конструктивных, объемно-планировочных элементов и 

систем инженерного оборудования.  

Конструктивными элементами называют часть здания или 

сооружения: фундамент, стены, перегородки, цоколь, перекрытие и т. 

п. Основные конструктивные элементы зданий представлены на 

рисунке 2.1.  

Объемно-планировочным элементом называют часть объема 

здания, ограниченного:  

- высотой этажа – расстоянием, отмеряемым oт уровня пола до 

верха вышележащей конструкции;  

- пролетом – расстоянием между продольными осями 

горизонтальных несущих конструкций;  

- шагом – расстоянием между поперечными осями вертикальных 

несущих конструкций зданий.  

Здание должно удовлетворять эксплуатационным, техническим, 

экономическим и архитектурно-художественным требованиям. Для 

создания заданных эксплуатационных свойств необходимы 

правильный учет природно-климатических условий, соответствующая 

ориентация зданий по сторонам света, расчет санитарно-технических, 

инженерных систем с учетом процессов, на которые рассчитаны 

здания, оборудованные средствами связи, нормативная освещенность 

зданий и помещений, соответствующий температурно-влажностный 

режим.  

Требования, предъявляемые при эксплуатации зданий:  

- поддержание нормативной температуры в жилых помещениях – 

18-22 ℃; в угловых помещениях – 22-24℃;  
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Рисунок 2.1 – Основные элементы зданий 

 

- создание нормативной освещенности жилых помещений;  

- создание нормативного воздухообмена на 1 м2: в жилых 

комнатах 3 м3/час; в кухнях с электроплитой 60 м3/час и с газовой 

плитой 60-90 м3/час; в ваннах 25 м3/час; в туалете 50 м3/час;  

- влажность воздуха не менее 20%, не более 65 % (оптимальное 

значение 60%); 

-  влажность материалоконструкций не более 10%;  

-  звукоизоляция ограждающих конструкций 30-40 децибел;  

-  прочность конструктивных элементов;  

-  теплоизоляция ограждающих конструкций;  

-  герметичность стыковых соединений;  
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-  гидроизоляция кровельных покрытий и междуэтажных 

перекрытий. 

В техническом отношении здание и его элементы должны 

отвечать требованиям прочности, устойчивости, надежности и 

огнестойкости.  

Прочность и устойчивость здания и его конструкций зависят от 

прочности и устойчивости конструкций и надежности их совместной 

работы, обеспечивающий пространственную жесткость, а также от 

несущей способности оснований.  

Долговечность обеспечивается применением для несущих 

конструкций морозо-, влаго-, био- и коррозийно-устойчивых 

материалов, либо соответствующей защитой недостаточно стойких 

материалов.  

Противопожарные требования, предъявляемые к зданиям, 

устанавливают степень огнестойкости. 

Экономичность характеризуется объемом капитальных затрат на 

строительство и суммой эксплуатационных затрат за нормативный 

срок службы.  

Архитектурно-художественная выразительность определяется 

его функциональным назначением и отражает национальные, 

архитектурные формы и традиции, отвечает принципу единства 

формы и содержанию. 

 

2.2 Классификация жилых и общественных зданий  

 

Все здания могут быть классифицированы, сгруппированы по 

одному или нескольким признакам.  

По назначению: 

- гражданские здания подразделяют на жилые и общественные 

здания. Такие здания предназначены для обслуживания населения.  

К ним относятся жилые дома, общежития, гостиницы, магазины, 

школы, больницы и пр.;  

- промышленные, обслуживающие нужды производства, 

транспорта и связи (цеха хлебозаводов, депо, электростанции); 

- сельскохозяйственные, обслуживающие потребности сельского 

хозяйства (здания для содержания животных и птиц, хранилища).  

По долговечности конструкций:  

- I степени – с повышенным сроком службы >100 лет; 

- II степени – средним сроком службы >50 лет; 

- III – с пониженным сроком службы >20 лет.  
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По степени огнестойкости в часах все здания подразделяются 

на пять степеней:  

- I степень – предел огнестойкости 2,5 часа;  

- II степень – предел огнестойкости не менее 2 часов;  

- III степень – предел огнестойкости 1,5 часа – это каменные 

несгораемые здания;  

- IV степень – предел огнестойкости 0,5 часа - деревянные 

оштукатуренные здания, называемые трудносгораемыми; 

- V степень – открытые деревянные здания - сгораемые.  

По благоустройству и оборудованию – подразделяются на 

четыре степени:  

- I – повышенное благоустройство;  

- II – среднее;  

- III – пониженное;  

- IV – минимальное оснащение зданий.  

В зависимости от долговечности и огнестойкости здания 

подразделяют на капитальные и временные.  

По капитальности здания подразделяют на 4, 6 или 7 классов:  

- I – каменные особо капитальные: фундаменты каменные и 

бетонные, стены каменные (кирпичные) и крупноблочные, 

перекрытия – железобетонные (I степень долговечности, I-II степень 

огнестойкости, срок службы >100 лет); 

- II – каменные обыкновенные: фундаменты каменные, стены 

каменные (кирпичные), крупноблочные или крупнопанельные, 

перекрытия – железобетонные или смешанные (деревянные и 

железобетонные), а также каменные своды по металлическим балкам 

(II степени долговечности, II-III степени огнестойкости, со сроком 

службы 50-100 лет);  

- III – каменные облегченные: фундаменты каменные и бетонные, 

стены облегченной кладки из кирпича, шлакоблоков и ракушечника, 

перекрытия деревянные, железобетонные или каменные по 

металлическим балкам (III степени долговечности, III степени 

огнестойкости, срок службы 20-50 лет);  

- IV – деревянные рубленные и брусчатые, смешанные, 

сырцовые, перекрытия деревянные (III степень долговечности, IV –V 

степени огнестойкости, срок службы до 20 лет); 

- V – сборно-щитовые, каркасные, глинобитные, саманные. 

Фундаменты – на бутовых столбах или деревянных стульях, стены – 

каркасные, глинобитные и другие, перекрытия – деревянные;  

- VI – каркасно-камышитовые и прочие облегченные.  

Кроме того, здания могут классифицироваться:  
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- по конструктивному решению: стеновые, каркасные, объемно-

пространственные, чердачные, бесчердачные; 

- по тепловлажностным условиям эксплуатации: отапливаемые, 

не отапливаемые, сухие (влажность 70%); 

- по этажности: одно- и малоэтажные (до 3 этажей), 

многоэтажные (от 4 до 8 этажей), повышенной этажности (от 9 до 25 

этажей), высотные (от 25 этажей); 

- по материалу, из которого выполнены стены: каменные, 

бетонные, железобетонные, деревянные и прочие.  

 

2.3 Система технической эксплуатации зданий  

 

Жилое здание в процессе использования требует постоянного 

обслуживания, ремонта или восстановления по мере выхода из строя 

отдельных деталей.  

Техническая эксплуатация здания – комплекс мероприятий, 

обеспечивающих функционирование здания по назначению.  

Система технической эксплуатации зданий – это совокупность 

средств, материалов, изделий, предназначенных для 

функционирования зданий в заданных режимах, а также исполнителей 

и документации, устанавливающей технические условия, правила 

взаимодействия, необходимые для эффективного использования. 

При этом функционирование здания – это непосредственное 

использование здания по назначению, выполнение им заданных 

функций. Состав и взаимосвязь элементов системы ТЭЗ приведены в 

соответствии с рисунком 2.2.  

Основной составной частью этой системы является система 

технического обслуживания и ремонта (ТОиР). 

В процессе эксплуатации любого здания внезапные и 

постепенные отказы приводят к необходимости ликвидации их 

последствий. После комплекса мероприятий по техническому 

обслуживанию работоспособность зданий восстанавливается, и они 

продолжают выполнять свое назначение.  

Для эффективного использования здания по назначению и для 

достижения максимального экономического эффекта необходимо 

учитывать влияние и управлять двумя группами составляющих: 

1) объемно-планировочным и конструктивным решением здания;  

2) режимами использования здания.  

Взаимосвязь этих двух факторов во многом определяет объемы 

ремонтных работ.  
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Рисунок 2.2 – Система технической эксплуатации жилых зданий 

 

Эксплуатационная пригодность зданий, долговечность его 

конструктивных элементов и инженерных систем определяется уже на 

стадии проектирования и строительства. Учитываются методы 

эксплуатации, возможность доступа к отдельным элементам 

инженерных систем и конструкций для их технического 

обслуживания, и ремонта. Комплексная оценка качества зданий 

включает следующие основные понятия: капитальность; 

комфортность; экономичность.  

Понятие капитальности здания объединяет комплекс 

характеристик, отражающих его надежность.  

Надежность определяется безотказностью, долговечностью и 

ремонтопригодностью. 

Безотказность – это свойство сохранять работоспособность, т.е. 

состояние, при котором здание способно выполнять свои функции, 

сохраняя значения основных параметров в пределах, установленных 

нормативно-техническими документами.  

Долговечность – срок службы нормального функционирования 

здания, продолжительность которого зависит от многих факторов, в 

том числе несущей способности основания, свойств используемых 

материалов, выбранной конструктивной схемы, качества 

строительства и условий эксплуатации.  
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Ремонтопригодность – это приспосабливаемость элементов 

здания к устранению неисправности при техническом обслуживании и 

ремонте.  

Проектные решения, качество возведения здания определяют его 

потребительную стоимость и эксплуатационные свойства.  

Эксплуатация зданий предусматривает «потребление 

построенных объектов» по назначению. Жилое здание используется 

для проживания в его квартирах граждан. Чтобы удовлетворить 

потребности проживающих необходимо безотказное 

функционирование всех инженерных систем (водопровода, 

канализации, отопительной системы, вентиляции, лифтовых 

установок и др.); надежность конструктивных элементов, 

благоустройство дворовых территорий.  

Таким образом, задачи эксплуатации – это обеспечение 

комплекса мероприятий, обеспечивающих комфортное и безотказное 

использование его помещений, элементов и систем для определенных 

целей в течение нормативного срока.  

Данный комплекс мероприятий подразделяется 

на технологическую эксплуатацию и техническую эксплуатацию в 

соответствии с рисунком 2.3. 

 

 
 

Рисунок 2.3 – Состав мероприятий по эксплуатации  

зданий и сооружений 
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Технологическая эксплуатация (обслуживание) конструкций и 

инженерных систем предусматривает проведение необходимых 

мероприятий по созданию проектных эксплуатационных условий 

работы всех элементов зданий и сооружений. 

Техническая эксплуатация – это комплекс технических 

мероприятий, обеспечивающих безотказную работу всех элементов и 

систем зданий и сооружений в течение нормативного срока их 

службы. Это работы по обеспечению нормативных режимов и 

параметров, регулированию и доводке оборудования и систем здания 

и благоустройство территории, выявлению появившихся в них 

неисправностей, устранению в процессе контроля мелких 

повреждений. Комплекс указанных мероприятий охватывает 

проведения следующих осмотров и ремонтов: 

- общий осмотр; 

- частичный осмотр; 

- внеочередной осмотр; 

- текущий профилактический ремонт; 

- текущий непредвиденный ремонт; 

- выборочный и комплексный капитальный ремонты. 

Главная цель проведения осмотров и ремонтов в зданиях и 

сооружениях – частичное и полное восстановление износа отдельных 

конструктивных элементов, инженерного оборудования и отделки. 

Они должны проводиться периодически в плановом порядке и в 

строго установленные сроки. 

В процессе проведения осмотров и выявления дефектов, 

повреждений конструктивных элементов или их защитных покрытий 

необходимо установить главную причину возникновения этих 

дефектов, устранить ее и только после этого приступить к 

выполнению ремонтно-восстановительных работ. 

Задачи службы эксплуатации: 

- уход, т.е. постоянное поддерживание конструкций и 

конструктивных элементов в исправном состоянии; соблюдение 

требуемого температурно-влажностного режима в помещениях; 

своевременное обслуживание инженерного оборудования и 

технических систем; 

- контроль параметров, характеризующих эксплуатационную 

пригодность зданий и сооружений, проводимый с помощью 

специальных приборов и инструментов по утвержденным методикам; 

- плановое проведение осмотров, текущих и капитальных 

ремонтов зданий и сооружений. 
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Общий осмотр проводится два раза в год (весной и осенью). При 

этом здания и сооружения обследуются в целом, включая 

конструкции, инженерное оборудование, отделку и элементы 

внешнего благоустройства. 

Весенний общий осмотр проводится после таяния снега. При 

этом уточняются объемы работ по капитальному ремонту с целью 

включения их в план на следующий год. 

Осенний общий осмотр проводится перед началом отопительного 

сезона с целью установления готовности зданий и сооружении к зиме 

и определения объемов работ, которые необходимо будет выполнить в 

будущем году при текущем ремонте. 

Частичный осмотр зданий и сооружений проводится при 

появлении деформаций в конструкциях, а также периодически при 

эксплуатации инженерного оборудования и технических систем с 

целью обеспечения их бесперебойной работы. 

Внеочередной осмотр зданий и сооружений проводится после 

стихийных бедствий (ливней, снегопадов, сильных ветров, ураганов и 

т.д.). Срок проведения – в течение 1-2 суток после стихийного 

бедствия. 

Текущий ремонт заключается в систематическом и 

своевременном проведении работ по предохранению частей зданий и 

сооружений, а также оборудования от преждевременного износа и 

устранения мелких повреждений и неисправностей.  

Главная задача текущего ремонта – это восстановление защитных 

покрытий конструкций и их элементов, а также устранение мелких 

повреждений. Работы по текущему ремонту подразделяется на 

плановые (профилактические) и непредвиденные. 

Плановый текущий ремонт проводится один раз в 3 года. В 

зданиях и сооружениях, которые находятся в ветхом состоянии или 

подлежащих сносу, текущий ремонт проводится ежегодно с целью 

обеспечения нормальных условий проживания и работы в них людей 

до наступления срока капитального ремонта или сноса. 

Необходимость проведения непредвиденного текущего ремонта 

выявляется в процессе эксплуатации зданий и сооружений. При этом 

выполняются работы, отсрочка которых может принести 

значительный ущерб сохранности и нормальной эксплуатации здания 

или сооружения. 

Главной задачей капитального ремонта является проведение 

работ по замене и усилению конструкций. При этом производится 

замена изношенных конструкций и их элементов на более прочные, 

долговечные и экономичные, что позволяет улучшить 
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эксплуатационные параметры зданий и сооружении. Существуют два 

вида капитального ремонта: комплексный и выборочный. 

Комплексный капитальный ремонт является основным видом 

ремонта зданий и сооружений и предусматривает одновременную 

замену изношенных конструкции и инженерного оборудования. 

Выборочный капитальный ремонт предусматривает полную или 

частичную замену, или усиление отдельных изношенных конструкции 

и элементов инженерного оборудования. 

 

2.4 Физический и моральный износ зданий  

 

В результате эксплуатации здания подвергаются как 

физическому, так и моральному износу.  

Физический износ – потеря зданием с течением времени 

прочности, устойчивости, снижение тепло и звукоизоляционных 

свойств, водо- и воздухонепроницаемости (т.е. снижение 

потребительской стоимости здания в связи с выходом из строя его 

элементов и систем).  

Основные причины физического износа: природные фактор 

технологические процессы, связанные с использованием здания. 

Физическому износу здание подвергается неравномерно, так как 

оно состоит из различных элементов, у которых неодинакова 

продолжительность безотказной работы.  

Процент износа зданий определяют по срокам службы зданий и 

фактическому состоянию конструкции, для чего используют 

инструкции по переоценке фондов и определению износа.  

Для постоянного учета зданий и сооружений, а также 

систематического текущего определения их физического износа 

существует «Бюро технической инвентаризации». Эта организация 

составляет на каждое здание технический паспорт с описанием 

конструктивных элементов здания и его параметров (объем, 

жилищная площадь, площадь всех подсобных помещений и т.д.) с 

указанием планов земельных участков и этажей здания.  

Физический износ устанавливают:  

- на основании визуального осмотра конструктивных элементов 

и определяя процентные потери ими эксплуатационных свойств 

вследствие физического износа (с помощью специальных таблиц).  

- экспертным путем с оценкой остаточного срока службы;  

- расчетным путем при отсутствии видимых признаков 

физического износа;  
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- инженерными обследованиями зданий с определением 

стоимости работ необходимых для восстановления эксплуатационных 

свойств конструкций и инженерных систем.  

Физический износ здания определяют, как 

среднеарифметическое значение износа отдельных девяти элементов: 

фундамента; стен; перекрытий; крыш и кровли; полов; оконных и 

дверных устройств; отделочных работ; внутренних сантехнических и 

электротехнических устройств и прочие элементы (балконы и т. п.).  

Физический износ здания определяется по формуле  

 

 ,                         (2.1) 

 

где dI – удельная стоимость конструктивного элемента или 

инженерной системы в общей восстановительной стоимости, %;  

                 tI – износ конструктивного элемента, устанавливается при 

техническом обследовании, %.  

 

Техническое состояние здания оценивается по таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Оценка технического состояния здания 
 

Физииче-

ский 

износ 

Оценка 

технического 

состояния 

Общая характеристика  

технического состояния здания 

Примерная 

стоимость 

капитального 

ремонта 

0–20 % хорошее 

Повреждений, деформаций нет. 

Имеются отдельные устранимые 

при текущем ремонте мелкие 

дефекты, не влияющие на 

эксплуатацию конструктивного 

элемента. Капитальный ремонт 

может проводиться лишь на 

отдельных участках, имеющих 

относительный износ 

до 10 % 

21–40% 
удовлетвори-

тельное 

Конструктивные элементы в целом 

пригодны для эксплуатации, но 

требуют некоторого капитального 

ремонта, который целесообразен на 

данной стадии 

15 – 30 % 

41–60% 
неудовлет- 

ворительное 

Эксплуатация конструктивных 

элементов возможна при условии 

значительного капитального 

ремонта 

40 – 80 % 
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Продолжение таблицы 2.1 

Физииче-

ский 

износ 

Оценка 

технического 

состояния 

Общая характеристика  

технического состояния здания 

Примерная 

стоимость 

капитального 

ремонта 

61–80% плохое 

Состояние несущих конструктивных 

элементов аварийное, а ненесущих 

весьма ветхое, выполнение 

конструктивными элементами своих 

функций возможно лишь при 

проведении охранных мероприятий 

или полной смены конструктивного 

элемента 

90 – 120 % 

 

Для определения физического износа зданий, прослуживших 

полный или близкий к нормативному сроку, используют формулу  

 

а) полный срок 

 

 

б) близко к нормативному 

 

 

 

 

 

(2.2) 

 

где Т – нормативный срок службы, лет; 

               t – фактический срок службы, лет;  

              Δt – возможный остаточный срок службы, определяют 

экспериментальным или инструментальным методами, лет. 

 

На практике принято считать полный износ здания, 

соответствующий физическому износу 70 – 75 %.  

Моральный износ – зависит от НТП в промышленности и 

строительстве и бывает двух форм:  

1) износ, связанный со снижением стоимости здания по 

сравнению с его стоимостью в период строительства (снижение затрат 

труда на сооружение таких же объектов на момент оценки);  

2) износ, связанный со старением здания или его элементов по 

отношению к существующим на момент оценки объемно 

планировочных, санитарно-гигиенических и других требований. 

Моральный износ здания в процессе эксплуатации нельзя 

предусмотреть. Методами проектирования с учетом прогноза НТП 

можно получить такие объемно- планировочные и конструктивные 

решения, которые обеспечат соответствие их действующим 

требованиям на более длительный период эксплуатации зданий.  
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Физический износ в процессе эксплуатации можно 

предусмотреть. Нормативный срок службы конструкции или 

инженерной системы установлен с учетом мероприятий по 

техническому обслуживанию и ремонту предупреждающих их 

преждевременный износ. При этом в процессе эксплуатации 

устранение физического износа производится путем полной или 

частичной замены изношенных элементов конструкций.  

Срок службы некоторых конструкций меньше общего срока 

службы здания, поэтому за период эксплуатации здания такие 

конструкции приходиться менять один или несколько раз, что 

выполняется при капитальном ремонте здания. Капитальный ремонт 

здания предупреждает устранение физического износа конструкции 

или инженерных систем. 

Устранение морального износа требует значительных затрат и 

выполнение больших объемов работ (устройство новых инженерных 

систем или замена конструкций). 

Моральный износ жилого фонда ликвидируется при 

модернизации здания или реконструкции.  

Модернизация – приведение здания в соответствие современным 

требованиям проживания, эксплуатации. При модернизации могут 

улучшаться планировочные решения, устанавливаться новое 

инженерное оборудование.  

Реконструкция – изменение технико-экономических показателей 

(количества и качества квартир, изменение строительного объема, 

площади и т.д.), изменение назначения. 

 

2.5 Оптимальный срок службы зданий 

 

Срок службы здания – продолжительность его безотказного 

функционирования.  

При определении нормативных сроков службы здания 

принимают средний безотказный срок службы основных несущих 

элементов: фундаментов, стен (он может быть в зависимости от 

материала несущих конструкций 40-150 лет). При этом сроки службы 

отдельных элементов здания могут быть в 2-3 раза меньше 

нормативного срока службы здания.  

Поэтому для безотказного и комфортного пользования зданием 

необходимо эти элементы заменять (полы – через 40 лет, деревянные 

перекрытия – через 60 лет, радиаторы – через 40 лет, трубопроводы – 

через 30 лет).  
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Нормативный срок службы определяется с учетом соблюдения 

требований системы технического обслуживания и ремонта элементов 

здания.  

Если их не выполнять, то конструкция выйдет из строя 

преждевременно, периодичность ремонтных работ зависит от 

долговременности материалов, из которых изготовлена конструкция 

или инженерная система, интенсивности нагрузок и воздействия 

окружающей среды, технологических и других факторов.  

Надежность элементов обеспечивается при выполнении 

комплекса мероприятий технического обслуживания и ремонта 

зданий, главное значение в котором имеют плановые ремонты.  

 

2.6 Система ремонтов. Стратегия планирования  

 

Ремонт здания – комплекс организационно-технических 

мероприятий по устранению физического и морального износа.  

В комплекс мероприятий по технической эксплуатации зданий 

входит:  

- текущий, плановый ремонт и наладка оборудования – для 

восстановления работоспособности конструкций и систем 

инженерного оборудования, а также поддержания эксплуатационных 

показателей; 

- капитальный плановый ремонт – для восстановления ресурса 

здания с изменением при необходимости конструктивных элементов и 

систем инженерного оборудования;  

- непредвиденный текущий ремонт;  

- выборочный (внеплановый) капитальный ремонт;  

- техническое обслуживание зданий (плановые и внеочередные 

осмотры).  

Текущий ремонт предупреждает преждевременный износ 

конструкций. Несвоевременное проведение работ по техническому 

ремонту может вызвать дополнительные затраты на ремонт. 

Отдельные элементы окон, дверей, кровли, инженерных систем и 

других элементов, если они не вызывают потери прочностных и 

других физических свойств элементов или инженерных систем под 

воздействием нагрузок устраняют при текущем ремонте [2].   

При планировании затрат на ремонты 75 % затрат планируются 

на плановый текущий ремонт и 25 % – на непредвиденный. Работы по 

восстановлению эксплуатационных свойств частей зданий, потеря 

которых происходит в процессе эксплуатации, выполняются через 

капитальный ремонт. Основным видом капитального ремонта 
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является плановый, который выполняется через определенные сроки. 

На этот вид ремонта затрачивается 50 % средств, выделяемых на 

капитальный ремонт.  

Неисправности, снижающие эксплуатационные свойства 

конструкций и инженерных систем, если их ремонт не может быть 

отложен до очередного планового ремонта, устраняют в 

межремонтные периоды в процессе выборочного ремонта. Внедрение 

плановых предупредительных ремонтов может способствовать 

сокращению случайных непредвиденных отказов элементов зданий.  

Система планово-предупредительного ремонта состоит из 

периодически проводимых ремонтов, объемы которых зависят от 

сроков службы и видов материалов и конструкций зданий [3].   

Невыполнение своевременного ремонта конструкций приводит к 

усиленному износу и резкому увеличению его стоимости (перенос 

капитального ремонта типового панельного 5-этажного дома на 3-4 

года после истечения нормативного срока увеличивает его стоимость 

на 18-21%).  

Важнейшей частью организации капитальных ремонтов является 

разработка его стратегии.  

Возможны два варианта ремонта:  

1) по техническому состоянию (когда ремонт начинают после 

появления неисправности для ее устранения);  

2) профилактическо-предупредительный – ремонт начинают до 

появления отказа, для его предупреждения. Исследования показали 

экономическое и социальное преимущество второго направления. На 

основе изучения сроков службы и вероятности наступления отказов 

можно создать такую систему профилактики, которая бы обеспечила 

безотказное содержание помещений.  

В практике технической эксплуатации зданий используют 

сочетание двух стратегий: назначают ремонт по сроку эксплуатации, а 

объем ремонтных работ определяют по техническому состоянию.  

Периодичность текущих и капитальных ремонтов зависит от 

капитальности жилых зданий, общего износа зданий (до 60% и более 

60%). Капитальные ремонты проводят через 9-25 лет, текущие через 

3-5 лет, и с большим износом через 2-4 года.  

Основной технологической документацией при проведении 

ремонта и реконструкции зданий является проект производства работ 

(ППР), который разрабатывается с учетом СН РК 1.03-00-2011. 

Строительное производство. Организация строительства предприятий, 

зданий и сооружений и ВСН 41-85 «Инструкция по разработке 

проектов организации и проектов производства работ по 
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капитальному ремонту жилых зданий».  

ППР разрабатываются с целью повышения эффективности и 

качества капитального ремонта на основе рациональной организации 

работ, обеспечение их выполнения с наименьших строительных 

работ.  

К основным работам по капитальному ремонту и реконструкции 

можно приступать только после передачи заказчиком и 

эксплуатирующими организациями объекта подрядной организации и 

выполнения всех подготовительных работ [4].   

Подготовительные работы должны включать:  

- изучение проектно-сметной и организационно-технологической 

документации (включая документацию по результатам технического 

обследования конструкций, элементов и систем реконструируемых 

зданий); 

- освобождение зданий, подлежащих реконструкции, от жильцов 

и арендаторов, освобождение площадки (расчистка площадки, снос 

строений и т.д.); 

- перекладки и прокладки инженерных коммуникаций, 

устройство постоянных и временных дорог и площадок, ограждение 

площадки в границах, определенных стройгенпланом; 

- размещение инвентарных зданий для хранения материалов, 

изделий, оборудования и т.д. ППР разрабатывается генподрядной 

организацией или по ее заказу специализированной проектной 

организацией за счет накладных расходов генподрядной организации.  

ППР согласовывается с руководителями эксплуатирующих 

организаций в зоне действия, которых осуществляется ремонт или 

реконструкция, и утверждается главным инженером (техническим 

директором, зам. директора) генподрядной организации.  

Исходными данными для ППР являются: 

- технико-экономические обоснования (ТЭО), технико-

экономические расчета (ТЭР), бизнес-планы;  

- материалы технического обследования конструкций, элементов 

и систем реконструируемых зданий и сооружений; 

 - данные о возможности и сроках освобождения 

реконструируемых зданий;  

- проектно-сметная документация; 

- согласования с подрядными и эксплуатирующими 

организациями решения по применению основных конструкций и 

изделий;  

- данные об условиях поставки и транспортировки на объекты 

конструкций, материалов, оборудования и т.д.;  
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- данные об обеспеченности объектов трудовыми ресурсами.  

Вышеуказанные материалы передаются проектной организации 

заказчиком.  

В проекте производства работ должны содержаться решения по 

производству следующих видов ремонтно-строительных работ в 

зимних условиях: земляные, бетонные, каменные (каменная кладка и 

облицовка поверхностей камнем), отделочные, внутренние и 

наружные санитарно-технические.  

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие предъявляются эксплуатационные требования к 

зданиям, их конструкциям и оборудованию? 

2. Каким образом классифицируются жилые и общественные 

здания? 

3. Что представляет собой система технической эксплуатации 

зданий? 

4. Что называют физическим и моральным износом зданий? 

5. Что определяет срок службы здания? 

6. Каков оптимальный срок службы зданий? 

7. Перечислите виды работ технического обслуживания.  

8. Подготовка жилых и общественных зданий к сезонной 

эксплуатации.  

9. Перечислите перечень подготовительных работ. 

10. Что представляет собой система ремонтов? 

11. В чем заключается стратегия планирования ремонтов? 
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Тема 3. Общие принципы обследования зданий 
 

Обследование зданий выполняется с целью установления их 

пригодности к нормальной эксплуатации или необходимости ремонта, 

восстановления, усиления или ограничений в эксплуатации, как 

отдельных конструкций, так и зданий в целом. Общей целью 

обследований технического состояния строительных конструкций 

являются выявление степени физического износа, причин, 

обуславливающих их состояние. 

Детальное обследование зданий проводится в два 

этапа. Предварительное обследование здания проводится с целью 

уточнения имеющихся общих сведений о возможности 

реконструкции, реставрации или сноса здания. Это как бы повторное 

обследование застройки, но с акцентом на техническое состояние 

здания. Техническое обследование здания проводится в составе 

бригады с соблюдением всех правил техники безопасности для 

выявления дефектов и неисправностей здания в целом и его 

элементов.  

Детальное обследование здания включает: 

- изучение архивных документов, на основании которых 

составляется историческая справка; 

- ознакомление с инвентаризационными планами здания; 

- установление состава и назначения помещений (особое 

внимание уделяется первым двум этажам, имея в виду возможность 

использования их как нежилых помещений); 

- обследование конструктивных элементов здания и определение 

эксплуатационных качеств; 

- разработка вариантов архитектурно-планировочных 

предложений по переустройству здания; 

- составление предложений по решению генерального плана 

участка, этажности и габаритам здания; 

- получение данных о геологии и гидрогеологии участка (по мере 

необходимости); 

- технико-экономическое обоснование решений. 

Опорные здания, предназначенные для капитального ремонта, 

детально обследуются для получения необходимых сведений о 

техническом состоянии несущих и ограждающих конструкций, а 

также об архитектурно-планировочных и объемных решениях. 

Объемно-планировочные решения зданий обследуют по следующим 

показателям: этажность, строительный объем, количество жилой и 

вспомогательной площади, группа капитальности и пр. [3].  
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Сведения о несущих конструкциях, приведенные в технических 

паспортах, сравнивают с натурой. 

В процессе обследования здания составляются обмерные 

(обмерочные) чертежи фасадов, планов и разрезов (М 1:50 или 1:100, 

с точностью ± 1см). На поэтажных планах указывают назначение и 

характер использования помещений, размеры конструктивных 

элементов, санитарно-технического и инженерного оборудования. 

Особо выделяют детали, вызывающие дополнительные нагрузки на 

несущие конструкции. На чертежах разрезов наносят отметки и 

размеры конструктивных элементов, а также выполняют 

вертикальную привязку оконных проемов и архитектурных элементов 

фасадов. Для облегчения работы целесообразно использование 

фотоснимков здания, его архитектурных фрагментов и примыкающей 

застройки. 

На генеральном плане (М 1:500) показывают застройку и 

характер благоустройства территории. 

Несущие и ограждающие конструкции обследуют для получения 

сведений об их прочности и надежности. По результатам 

обследования несущих конструкций и выполнения их поверочных 

расчетов разрабатывается техническое заключение, в котором дается 

оценка прочности основных конструктивных элементов и здания в 

целом. 

Если речь идет о проведении капитального ремонта без 

значительного увеличения нагрузок в последующем, то выполняют 

контрольное обследование оснований и фундаментов. Если же 

предполагается реконструировать дом (например, надстроить этаж 

или сменить деревянные перекрытия на железобетонные), то 

выполняется всестороннее обследование. При этом определяются 

физико-механические свойства грунтов, однородность основания, 

неравномерность его нагружения, характер осадок. Определяют 

действительные геометрические размеры фундамента, прочность и 

износ материала, наличие арматуры, ее состояние и пр. 

При обследовании стен выявляются несущие и самонесущие 

стены, их состояние (наличие каналов, пустот, дефектов, трещин, 

арматуры и пр.). Столбы и колонны освидетельствуют методами, 

применяемыми для обследования стен. При этом определяют размеры 

сечений, арматуру, конструкцию стыков-опор, консолей и капителей. 

Техническое состояние перекрытий в значительной мере 

определяет выбор методов реконструкции всего сооружения. В 

отдельных местах приходится вскрывать полы и обшивку потолков, 

что создает определенные сложности инженерных изысканий.  
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Во время обследования перекрытий устанавливают: 

- расчетно-конструктивную схему и характер промежуточных 

опор; 

- сечение и шаг несущих элементов; 

- вид материалов и степень их износа; 

- прогибы и деформации полов и потолков; 

- звуко- и теплоизоляционные свойства конструкции. 

Аналогичным образом обследуются лестницы, перегородки, 

балконы, крыши и кровли. 

Наибольшее распространение при обследовании зданий 

получили неразрушающие методы контроля качества строительных 

материалов и конструкций. Использование приборов и инструментов 

позволяет получить необходимые сведения о прочности, 

деформативности, трещинообразовании, скрытых дефектах, 

влажности, температуре, плотности и пр. 

Для определения прочности материалов используются приборы, 

основанные на свойствах ультразвука или ударной волны, а также 

приборы механического принципа действия, позволяющие оценить 

прочность по косвенным признакам (результатам вдавливания конуса, 

шарика или отскока бойка от поверхности). Приборы обеих групп 

позволяют получить результат с относительно большой 

погрешностью (± 15%). В связи с этим рекомендуется использовать 

одновременно несколько приборов, основанных на различных 

принципах действия (таблица 3.1). 

Таблица 3.1 – Приборно-инструментальная база обследования зданий 

Наименование приборов Назначение 

Прибор ультразвукового 

контроля бетона (УКБ-1М и 

др.) 

Определение прочности, наличия скрытых 

дефектов, однородности (по плотности) 

бетона 

Фазометры (АФ-2 и др.) 

Определение физико-механических свойств 

кирпичной кладки или крупногабаритных 

конструкций 

Измерители защитного слоя 

(ИЗС-АР и др.) 

Определение местоположения арматуры в 

бетоне и толщины защитного слоя арматуры 

Молоток Кашкарова 
Определение прочности поверхностного слоя 

материала конструкции 
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Продолжение таблицы 3.1 

Наименование приборов Назначение 

Прибор определения 

прочности материала (ПМ) 

Определение прочности поверхностного слоя 

материала конструкции 

Прибор ТКСП-1 

Определение прочности металлических 

профилей (по результатам внедрения 

металлического шарика) 

Приборы определения 

геометрических параметров 

строительных конструкций 

(нивелиры, теодолиты, 

прогибомеры, тензометры) 

Определение прогибов, перекосов, смещений 

строительных конструкций, контроль 

геометрических размеров зданий, 

вертикальности лифтовых шахт и пр. 

Металллоискатели (МИ-1 и 

др.) 

Для определения наличия и местоположения 

скрытых металлических конструкций 

Пирометры (Пирс-040, РРТ и 

др.) 

Обнаружение скрытых дефектов, 

неоднородностей и динамики изменения 

физических параметров с помощью 

инфракрасных тепловизоров 

Приборы определения 

воздухопроницаемости 

ограждающих конструкций и 

соединений между ними 

(ДСКЗ) 

Определение коэффициента 

воздухопроницаемости стыка 

Микроскопы отсчетные (МИР-

2 и др.) 

Определение ширины раскрытия трещин на 

поверхности конструкции 

Прибор РВП-451 (перископ) 

Внешний осмотр труднодоступных мест 

(опор конструкций, высоких помещений, 

пустот и пр.) 

Электронные влагомеры (ЭВ-

2м, НВ ЛНИИ АКХ и др.) 

Определение абсолютной влажности 

древесины в конструкциях и однослойных 

ограждающих конструкций зданий 

Термощупы и электронные 

термометры 

Определение температуры поверхности 

конструкций нагревательных приборов и 

температуры массивных конструкций   
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Продолжение таблицы 3.1 

Наименование приборов Назначение 

Инструменты и материалы для 

обмера конструктивных 

элементов и здания 

Рулетки, метр, рейки, исходные 

инвентаризационные поэтажные планы 

здания, схемы и эскизы 

 

Расположение и размеры выявленных дефектов и повреждений, а 

также места вскрытий и отбора проб материалов с помощью условных 

обозначений показывают на планах, разрезах, фасадах и развертках 

соответствующих конструкций. 

Обмерные работы проводят для определения полного состава и 

объема ремонтно-строительных работ и разработки качественной 

проектной документации. С их помощью определяют точные размеры 

и форму конструктивных элементов и строения в целом.  

В результате обмерных работ составляют эскизы (кроки), а затем 

обмерные планы этажей, подвалов, чердаков, крыш, перекрытий, 

стропил и конструктивных элементов в масштабе 1:100. 

В зависимости от цели обмера здания различают обмеры 

археологические, архитектурные, инвентаризационные, 

регистрационные.  

Наиболее точные – археологические обмеры (в них указывают 

размеры даже однотипных деталей, неровности штукатурки, 

отклонения стен от вертикали). Археологические обмеры являются 

элементом обследования зданий, имеющих историческое и 

художественное значение. Архитектурные обмеры допускают 

принимать (при незначительной разнице) средний размер одинаковых 

элементов и деталей.  

Инвентаризационные обмеры используются при оценке 

технического состояния здания, поэтому на чертежах воспроизводят 

только планы и разрезы без детальных размеров здания, но с 

обязательным указанием площадей помещений. 

Результатом регистрационных обмеров являются чертежи, имеющие 

общий характер и устанавливающие только основные габариты 

здания. 

При выполнении обмера лучше начинать с установления 

крупных размеров конструктивных элементов, а затем определять 

размеры деталей, проверяя, чтобы в сумме получался габаритный 

(общий) размер. При обмерах сложных планов следует использовать 

метод засечек: намечают опорные точки, измеряют расстояния между 
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ними и из каждой делают промеры до характерных точек плана. 

Получается система треугольников, по которым затем вычерчивают 

контур здания по засечкам из опорных точек (рисунок 3.1). 

 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Обмер стены здания с помощью метода засечек 

 

На плане обмерного чертежа первого этажа проставляют замеры 

по всему периметру здания на уровне низа оконных проемов, на 

планах последующих этажей дают размеры помещений, стен, столбов, 

колонн, перегородок и другие размеры, и отметки. В необходимых 

случаях выполняют деталировочные чертежи в масштабе 1:20 

(вентиляционных каналов, дымоходов, шахт, стояков, проемов, гнезд 

и пр.). В общем случае объем обмерных работ и состав обмерных 

чертежей определяются в зависимости от характера 

реконструктивных мероприятий. 

На основании технического обследования здания (инженерных 

изысканий) составляют техническое заключение на 

здание, содержащее следующие материалы: 

- данные технического паспорта и инвентаризационные данные с 

уточненными поэтажными планами, разрезами, фасадами, а при 

необходимости – ситуационный план участка застройки; 

- характеристику существующей планировки, конструкций, 

частей здания, отделки, инженерного оборудования со схемами и 

поверочными расчетами; 

- оценку физического износа конструктивных элементов и здания 

в целом; 

- сведения о техническом состоянии подземных коммуникаций и 

внешнего благоустройства; 
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- фотоснимки фасадов здания и архитектурных фрагментов; 

- выводы и предложения о целесообразности капитального 

ремонта (модернизации, реконструкции), видах и примерных объемах 

работ. 

Заключение по результатам обследования здания оформляется в 

следующем виде: 

а) пояснительная записка, содержащая описание здания и 

участка, результаты архивных исследований, описание 

конструктивных элементов с указанием физического износа, сведения 

о геологическом и гидрогеологическом режимах площадки, 

подробное описание деформаций и повреждений (нанесенных на 

чертежи), оценку выполнения норм и правил технической 

эксплуатации здания, выводы и предложения; 

б) чертежи (планы, фасады, разрезы с указанием конструкций, 

деформаций, повреждений, мест вскрытия и обследования), данные 

топографической съемки участка с указанием мест разработки 

шурфов, скважин и пр., инженерно-геологические разрезы и пр.; 

в) приложение к заключению (фотографии, поверочные расчеты, 

данные лабораторных и полевых исследований). 

Состав заключения по результатам обследования здания может 

уточняться и сокращаться в соответствии с особенностями объекта и 

намечаемым объемом реконструктивных мероприятий. 

Работы по техническому обследованию здания являются 

элементом проектной деятельности и оплачиваются заказчиком. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. С какой целью выполняется обследование зданий?  

2. Обследование конструктивных элементов здания. 

3. Перечислите основные группы приборов и устройств, 

используемых для обследования зданий и сооружений. 

4. Назовите типы обмерных работ. 

5. Раскройте содержание технического заключения по зданию. 
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Тема 4. Техническое обслуживание и ремонт строительных 

конструкций  

 

Каждая система и конструкция, каждый конструктивный элемент 

здания проектируются для определенных сроков службы элементов. 

Иногда изменение этих условий или несоблюдение их приводит к 

быстрому изнашиванию и выходу из строя конструкций.  

Например, долговечность элементов крыши и кровли зависит от 

температурно-влажностного режима. Несоблюдение допустимых 

перепадов температур в чердачном помещении сопровождается 

обильным выпадением конденсата и, как следствие, усиленной 

коррозией металлических деталей крыши и кровли.  

Основания и фундаменты имеют расчетные допустимые нагрузки 

для определенной влажности грунтов, поэтому вокруг здания 

устраиваются отмостки, принимаются меры, исключающие 

переувлажнение грунтов основания. Невыполнение этих мер 

(несвоевременное удаление от стен снега, отвод талых вод, удаление 

порослей деревьев, разрушающих отмостку) может привести к 

значительной потере несущей способности основания или фундамента 

и вследствие этого – к деформации здания.  

Прочность масляной окраски стен зависит от состава воздушной 

среды. Систематическая уборка помещений - протирка и мытье стен и 

полов - создает нормальные условия, гарантирующие нормативный 

срок службы окраски. И наоборот, если не производится уборка стен, 

то происходит быстрое разрушение окраски под влиянием 

содержащихся в пыли кислотных и щелочных оксидов и других 

агрессивных соединений. 

Поэтому кроме текущего и капитального ремонтов для 

безотказной работы элементов здания необходимо выполнять работы, 

обеспечивающие проектные эксплуатационные условия. Хотя эти 

работы и не влияют непосредственно на техническое состояние 

конструкций, невыполнение их может привести к изменению свойств 

материала конструкций, созданию условий для усиленной коррозии 

металла, расстройству и отказу инженерных систем.  

Таким образом, техническое обслуживание конструкций и 

инженерных систем предусматривает проведение необходимых мер 

по созданию проектных эксплуатационных условий работы элементов 

здания [4].   
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4.1 Преждевременный износ зданий и методы его 

предупреждения  

 

Строительные конструкции в процессе эксплуатации, помимо 

силовых воздействий, вызываемых постоянными и временными 

нагрузками, подвергаются агрессивному воздействию окружающей 

среды, в результате чего они интенсивно изнашиваются. Износ 

материалов строительных конструкций под воздействием внешней 

агрессивной среды называется коррозией.  

По механизму процесса коррозии различают: химическую, 

электрохимическую, физико-химическую, физическую коррозию.  

По агрегатному состоянию агрессивная среда может быть: 

газообразной, жидкой, твердой и многофазной. Пример многофазной 

агрессивной среды –  минерализованные грунтовые воды заполняют 

поры твердого вещества скелета грунта и растворяют газы, 

находящиеся в этих порах.  

Коррозийные процессы более активно протекают в жидкой 

агрессивной среде. По отношению к сухим материалам конструкций 

газообразная среда, содержащая пылевидные твердые частицы, не 

агрессивна. Но поверхность строительных конструкций практически 

всегда содержит адсорбированную из атмосферы влагу, в результате 

чего на ней образуется тонкий слой насыщенного раствора 

минеральных веществ, агрессивного по отношению к материалу 

строительных конструкций.  

Агрессивными являются растворы солей, кислот и щелочей. При 

повышении температуры растворов степень их агрессивности 

возрастает. Агрессивными являются масла: минеральные, 

растительные, животные; нефть, нефтепродукты (бензин, мазут, 

дизельное топливо) и растворители (бензол, ацетон).  

Кислоты наиболее агрессивны по отношению к металлам, 

цементным бетонам, силикатному кирпичу, известняку, доломиту. 

Керамические изделия, бетон на жидком стекле устойчивы к 

кислотам, но легко разрушаются щелочами.  

Агрессивное воздействие растительных и животных масел на 

строительные конструкции заключается в том, что, проникая в тело 32 

конструкции в результате капиллярного подсоса, они действуют 

расклинивающим образом, нарушая структура материала.  

Строительные конструкции интенсивно корродируются пылью, 

которая, взаимодействуя с влагой воздушной Среды и различными 

промышленными газами, образуют сильную агрессивную среду.  
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К отдельному виду агрессивной среды относится биологическая 

среда. Биологическая – бактерии, микробы, грибы, плесень в процессе 

своей жизнедеятельности, микроорганизмы выделяют кислоты 

(органические), поглощают щелочные соли из металлоконструкций, 

что приводит к разрушению последних. Древесина разрушается 

различными грибами, на бетон и металл разрушающее действие 

оказывают бактерии.  

 

4.2 Техническая эксплуатация оснований подвалов, 

фундаментов и придомовой территории  

 

Прочность и устойчивость зданий зависит от несущей 

способности оснований и фундамента. Толщина грунта, 

расположенного под фундаментом и воспринимающая нагрузку от 

здания называется основанием. 

В качестве оснований используются следующие грунты: 

скальные; крупнообломочные грунты; песчаные; глинистые.  

Грунты оснований под действием нагрузки от здания 

деформируется и если при этом не происходит коренного изменения 

структуры грунта, то такая деформация называется осадкой. 

Просадка – деформация основания, связанная с коренными 

изменениями структуры грунта: выпирание грунта из-под подошвы 

фундамента; оседание отдельных пластов.  

Осадка и просадка бывает равномерной – не нарушает прочности 

и устойчивости зданий и неравномерной –  может привести к 

значительным деформациям здания.  

В зависимости от характера развития неравномерных осадок 

основания и жесткости сооружения различают пять форм 

деформации: крен, прогиб, выгиб, перекос, кручение.  

Чтобы грунты не размывались водой, их обрабатывают с 

помощью битума или цементируют.  

Фундаменты, относятся к основным конструктивным элементам 

сооружений, воспринимающих нагрузку от надземных частей и 

передающих ее основанию. Фундаменты бывают: ленточные 

(сплошные), свайные, отдельно-стоящие.  

Основная причина физического износа и снижение несущей 

способности фундамента – воздействие грунтовых и поверхностных 

вод. Поэтому, большое значение в технической эксплуатации здания 

имеют отвод поверхностных вод и понижения уровня грунтовых вод.  

При увлажнении фундамента, влага по капиллярным трещинам 

может подняться до 3-5 этажа. Попеременное увлажнение и 
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высыхание материала, как при положительных, так и при 

отрицательных температурах вызывает дополнительные напряжения, 

которые могут оказаться разрушительными.  

Источниками увлажнения могут быть как грунтовая влага, так и 

метеорологическая. Грунтовая влага – все источники грунтовых вод. 

При загрязнении воды органическими веществами, грунтовая влага, 

поднимаясь по стенам, образует на их поверхности налет белого цвета 

(азотно-калиевых соединений), которые очень гидроскопичны, т. е. 

забирают влагу из воздуха даже в самый жаркий период, что приводит 

к постоянной сырости в стене.  

Метеорологическая влага – осадки, при сильном ливне за 1 мин 

по фасадной поверхности стены шириной 1 м и высотой в один этаж 

стекает до 12 л воды. При неисправных отмостках и водоотводящих 

устройств эта влага проникает в тело фундамента.  

Первая мера защиты оснований и фундамента от увлажнения – 

наличие вокруг здания технически исправной отмостки (ширина не 

менее 0,7 м и уклон 0,02-0,05) и лотков. Кроме того, устраиваются 

горизонтальные противокапиллярные гидроизоляции фундаментов и 

подвальных стен, которые пересекают всю конструкцию на одном 

уровне на 0,5 м выше уровня грунтовых вод.  

Цоколи здания находятся в особо неблагоприятных условиях, 

поэтому кладку цоколя выполняют на цементном растворе, 

штукатурят и с внутренней стороны изолируют битумом от 

воздействия влаги.  

Для сохранения несущей способности фундаментов, для 

предотвращения их преждевременного износа необходимо правильно 

эксплуатировать подвальные помещения. 

Помещения подвала и технического подполья должны быть 

чистыми и сухими, иметь освещение, плотные, запираемые на замок 

двери. Если через подвал проходят транзитные инженерные 

коммуникации, необходимо обеспечить доступ к ним в любое время 

суток для постоянного осмотра, ремонта и регулирования.  

В неотапливаемых подвалах и технических подпольях должны 

поддерживаться: температура воздуха не ниже 50С, относительная 

влажность не более 65% с обеспечением не менее, чем однократного 

воздухообмена.  

Необходимо предотвращать появление на стенах и потолке 

подвала конденсата, устранять источники увлажнения. При 

необходимости в подвалах с глухими стенами пробиваются в цоколе 

не 34 менее двух вентиляционных отверстий (продухов). Площадь 

продухов не меньше 40 % от площади цокольной части.  
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Источниками увлажнения подвала может служить влага, 

поступающая через приямки, отмостку, цоколь здания, места 

пресечения трубопроводов со стенами подвала. Поэтому все 

вышеуказанные сооружения и конструкции должны быть выстроены в 

соответствии со стандартами.  

При проведении технического обслуживания подвалов 

выполняют работы по герметизации швов между цокольными 

панелями, заделке трещин в конструкциях подвала, восстановление 

защитного слоя бетонных конструкций; очищают и покрывают 

антикоррозийными составами сварные соединения, металлические 

кронштейны и подвески. 

Необходимо также предупреждать поступление в подвальные 

помещения грунтовых вод. Для этого устраивают гидроизоляцию 

фундаментов, цоколя и пола подвала.  

Не допускается устанавливать в подвалах дополнительный 

фундамент под оборудование, увеличивать высоту подвальных 

помещений за счет понижения отметки пола, устраивать склады 

горючих и взрывоопасных материалов.  

Не допускается откачивать воду из подвалов, если с водой 

вымываются частицы грунта.  

При наличии подвалов всегда необходимо устраивать 

горизонтальную и вертикальную гидроизоляцию.  

Техническая эксплуатация фундаментов и оснований 

предусматривает правильное содержание придомовых территорий:  

- территория двора должна иметь уклон от здания;  

- отмостки и тротуары вокруг здания должны быть в исправном 

состоянии;  

- фундаменты и стены подвалов рядом с трубопроводами должны 

быть защищены от увлажнения;  

- земляные работы вблизи зданий производить только при 

наличии проектов, предусматривающих защиту оснований и 

фундаментов от увлажнения, от деформаций. 

Необходимо ежегодно проверять состояние территорий 

домовладений, проектные уклоны и застои воды. Устранять 

выявленные недостатки в ходе подготовки к весенне-летней 

эксплуатации зданий. При наступлении оттепелей надо регулярно 

убирать снег от стен здания на всю ширину отмостки и принимать 

меры к скорейшему таянию снега путем его рыхления, разбрасывания 

и скалывания льда.  

Опасность для фундаментов и оснований представляют также 

растения, растущие на отмостках вблизи фундамента, поэтому есть 
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норматив для посадки зеленных насаждений не ближе 5 м от стен 

зданий [4].   

 

4.3 Техническая эксплуатация стен зданий  

 

Стены зданий и сооружений выполняют функции ограждения, 

перераспределение нагрузок на фундаменты, тепло- и звукоизоляции 

помещений и составляют около трети стоимости здания. 

Задача технической службы эксплуатации стен зданий – 

сохранение их несущей способности и защитно-ограждающих свойств 

на протяжении срока службы здания. Потеря несущей способности 

может происходить при физико-химических изменениях структуры 

материала стен или увеличения нагрузок на стены выше допустимых 

норм.  

Наиболее распространено отрицательное воздействие влаги на 

стены: при поглощении влаги из воздуха; капиллярном подъеме; 

паропроницании и физико-химических процессах. 

Избыток влаги приводит к появлению трещин и разрушению 

мелкосборных конструкций. Допустимая ширина раскрытия трещин в 

панелях стен 0,3 мм, в стыках – 1 мм. Значительное увлажнение 

приводит к расслоению материала стен. Поэтому в помещениях с 

постоянно влажной средой штукатурку (она длительный период 

впитывает конденсат) надо покрывать водонепроницаемым слоем для 

исключения проникания влаги в толщину стены (масляная окраска, 

цементная штукатурка, облицовка).  

После устранения источника увлажнения стен они должны быть 

высушены до нормативной влажности (±5%) путем усиленной 

вентиляции при одновременном отоплении переносным 

отопительным оборудованием. 

Кирпичные и железобетонные стены не должны иметь сквозных 

трещин, выкрашивание раствора из швов, повышение влаго- и 

воздухопроницаемости стыков между панелями и блоками.  

Разрушение заделки стыков, промерзание, увлажнение участков и 

нижних частей стен, отслоение и разрушение облицовочных слоев 

должны вовремя ликвидироваться.  

При необходимости для уменьшения повышенной влажности 

помещений усиливают вентиляцию и одновременно повышают 

температуру теплоносителя в системах отопления. Если этого 

недостаточно, то делают дополнительное утепление ограждающих 

конструкций или увеличивают площадь поверхности нагревательных 

приборов.  
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Для предотвращения недостатков, связанных с разрушением 

штукатурки и обшивки, протеканием и промерзанием стен, при 

условии, что объем работ не больше 15-30 % – выполняется текущий 

ремонт. При объеме работе более 30 % от поверхности – выполняется 

капитальный ремонт.  

Основным эксплуатационным дефектом деревянных стен 

является промерзание пазов и углов. Устраняется он с помощью 

конопатки пазов бревенчатых стен и стыков между стенами, 

оконными и дверными устройствами после их осадки, через 2-3 года 

после эксплуатации. При проведении ремонтов необходимо 

восстанавливать гидроизоляцию нижних венцов, подоконных частей 

стен, крыльцами, балконами, восстанавливать водоотводящие 

устройства. Наиболее увлажненные участки стены необходимо 

антисептировать и обрабатывать специальными противопожарными 

пропитками, препятствующими возгоранию.  

Основные требования к окнам:  

- светопропускная способность;  

- теплоизоляционные свойства;  

- воздухоизоляционные свойства, исключающие сверх 

нормативной потери за счет инфильтрации воздуха;  

- звукоизоляция.  

Двери – ограждающие конструкции для предотвращения 

проникновения холодного воздуха в помещения. При температуре 

наружного воздуха – 200С обязательно устройство второго тамбура. 

Двери зимой должны сами закрываться. Текущий ремонт 

осуществляется раз в 5 лет и сводится к покраске.  

С течением времени изменяются такие важные 

эксплуатационные свойства стен, как прочность, теплозащита и 

другие, под воздействием увлажнения, деформаций основания, 

фундаментов, иных факторов. Поэтому для эффективной их 

эксплуатации необходимы знания о нормативных требованиях к 

стенам и их конструктивных решениях, а также подробные сведения о 

стенах конкретного эксплуатируемого здания или сооружения. 

Они весьма различны по материалам и конструкциям. Наиболее 

распространенным типом стен являются несущие, воспринимающие 

нагрузки от крыши, перекрытий, собственного веса и передающие их 

на фундамент и далее на основание. Есть стены самонесущие, 

выполняющие функции ограждения, рассчитанные на тепло- и 

звукоизоляцию, а стоящий рядом с ним каркас здания или сооружения 

воспринимает нагрузки от перекрытий и покрытий. В зависимости от 
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материалов стены делятся на группы: деревянные, каменные, 

кирпичные, бетонные, железобетонные и др.  

Главной и наиболее распространенной причиной ускоренного 

износа стен, возникновения в них повреждений является 

периодическое их переувлажнение и высыхание в сочетании со 

знакопеременными перепадами температуры. Влага в стену проникает 

несколькими путями. Материалы стен по-разному собирают влагу. 

Например, красный кирпич обладает высокой влагостойкостью и не 

содержит растворимых солей, как бетон.  

Наибольшее распространение в городском строительстве 

получили кирпичные стены и крупнопанельные. По конструкции 

кирпичные и крупнопанельные стены разнообразны. Исправное 

состояние зданий, их внешний вид во многом зависят от состояния 

стен. При неправильном выборе для них материалов, ошибке в 

расчетах или конструировании разрушения начинаются с наиболее 

уязвимых дефектных мест: углов, выступов, карнизов, участков 

крепления водосточных труб и т.д. Ужесточение нормативных 

требований по теплозащите ограждающих конструкций требует 

решить при эксплуатации задачу колоссальной важности – утеплить 

стены ранее построенных зданий и сооружений. 

Сегодня в системе городского строительства и хозяйства одной 

из главных проблем являются огромные теплопотери: до трех раз 

больше в сравнении с такими странами с похожим климатом, как 

Канада и Норвегия. Основные тепловые потери, например, в 

крупнопанельных зданиях, происходят через стены и окна (около 80 

% общих теплопотерь). Мероприятиями капитального ремонта этого 

достичь невозможно – слишком большие затраты. В этом случае 

необходимы новые решения – комплексные технико-экономические 

проекты с одновременным решением замены балконов, карнизов, 

швов между наружными панелями и прочее, в том числе по полной 

реконструкции крупнопанельных домов за счет возведения по фасаду 

лоджий с их остеклением и использованием термопанелей с 

разнообразной фактурой фасада – второй периметр теплозащиты стен.  

Техническая эксплуатация стен занимает особое место, так как 

состояние их определяет весь внешний облик здания и сооружения. 

Основными эксплуатационными требованиями к ограждающим 

конструкциям таких сооружений являются герметичность, водо-, 

воздухо- и газонепроницаемость. В основе технического 

обслуживания стен, как и других конструкций, должна быть 

профилактика, своевременное и точное выполнение всех работ, 

предусмотренных инструкцией по эксплуатации, учет сроков службы 
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конструкций и соблюдение периодичности их защиты, усиления, 

восстановления или замены. Опыт показывает, что чаще всего 

нарушаются теплозащитные и прочностные качества стен. В 

настоящее время в техническую эксплуатацию начали поступать 

объекты повышенной этажности и с монолитным железобетонным 

остовом. Тип наружных стен значительно изменился. Новые решения 

приносят новые проблемы. Междуэтажные перекрытия как 

конструктив наружной стены выходят на наружную поверхность 

стены – мостик холода и др. 

 

4.4 Техническая эксплуатация фасадов  

 

Элементы фасада здания: балконы; цоколи; парапеты; эркер; 

водосточные трубы; свесы.  

Архитектурно-конструктивные элементы на фасадах должны 

иметь надежные крепления, обеспечивающие их длительную, 

динамичную устойчивость к воздействию климатических и 

технологических факторов [5].   

Фасады зданий должны быть окрашены для предупреждения 

высолов, шелушений, пятен. Окраска производится согласно 

колерному паспорту, который выдает городской или районный 

архитектор. В паспорте указывается материал, способ отделки, цвет 

фасада и архитектурных деталей. При появлении на фасадах зданий 

отслоений и разрушений облицовочных слоев их необходимо 

немедленно снять, отбить, поврежденные места восстановить.  

Цоколи (нижняя часть здания с отмосткой, облицовкой, стеной, 

гидроизоляцией) - имеют важное функциональное значение. Эта часть 

здания подвержена наибольшему увлажнению и частым случаям 

механического повреждения. Поэтому для цоколей применяются 

прочные морозоустойчивые материалы. Для защиты от увлажнения 

верхнюю часть цоколя выполняют из влагоустойчивых материалов.  

Балконы – выполняют не только функциональное значение, но и 

являются украшением здания. Поэтому содержание балконов в 

исправном состоянии, поддержание их элементов, решеток, экранов, 

цветочных ящиков в опрятном виде – одна из важных задач 

эксплуатации. 

Конструкция балкона предусматривает его работу со стеной. 

Поэтому нарушение работы конструкции балкона (в месте заделки 

плит в стену здания из-за температурных деформаций могут 

образовываться трещины и попадать влага) приводит к 
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переувлажнению стен. Поэтому большое значение надо уделять 

гидроизоляции балконов.  

Карнизы – предохраняют плоскости стен фасадов от 

непосредственного воздействия влаги, образующейся при таянии 

снега на кровле, в период обильных дождей.  

Парапетные ограждения – устраивают на крышах здания для 

обеспечения безопасных условий труда рабочих при ремонтных 

работах и очистке кровли от снега. Парапеты выполняют в виде 

ограждений из металлических решеток, бетонных элементов между 

кирпичными столбами или в виде сплошных кирпичных стенок. 

Задача технической эксплуатации парапетов - ежегодная проверка 

устойчивости ограждений, надежности и герметичности примыкания. 

При ремонтах кровель заменяют уплотняющие прокладки в местах 

крепления стоек к конструкциям крыши.  

Эркер – имеется на зданиях старой постройки - это часть 

помещения, которая ограждена наружными стенами, выступающими 

за внешнюю плоскость фасада. Напоминает балкон, поэтому 

эксплуатационные свойства как у балкона.  

Лоджии – в отличие от эркеров, имеют капитальные несущие 

боковые стены, связанные с наружными стенами здания. Здесь надо 

следить за состоянием примыканий элементов к стене с устройством 

гидроизоляции покрытий.  

При эксплуатации следят за надежностью гидроизоляции и 

водоотвод с полов лоджии. При эксплуатации фасадов 

систематически контролируют состояние крепления свесов и 

водосточных труб. На зимний период водоотводящие воронки 

перекрывают металлическими листами во избежание закупорки 

водоотводящих устройств льдом. Следует иметь в виду, что работы на 

фасадах должны начинаться только после ремонта кровли и 

водоотводящих устройств.  

 

4.5 Техническая эксплуатация крыш и чердаков  

 

В практике строительства жилых домов применяются:  

- совмещенные невентилируемые крыши – бесчердачные крыши, 

у которых несущая часть покрытия и перекрытия верхнего этажа 

совмещена;  

- совмещенные вентилируемые крыши – бесчердачные крыши, у 

которых между несущим покрытием и перекрытием верхнего этажа 

расположен слой утеплителя;  
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- крыши с холодным чердаком – чердачное пространство 

вентилируется наружным воздухом;  

- крыши с теплым чердаком – чердачное пространство крыши 

используется в качестве сборной вентиляционной камеры, 

обогреваемой воздухом вытяжной вентиляции.  

По конструкции крыши различают:  

- чердачные;  

- безчердачные (совмещенные);  

- с организованным водостоком;  

- с неорганизованным водостокам; 

- вентилируемые и невентилируемые;  

- скатные и плоские.  

Любая крыша имеет кровлю (верхний слой покрытия), которая 

бывает:  

- металлическая кровля из оцинкованной или черной стали;  

- мягкая кровля – это рулонная или мастичная, которая 

покрывается защитными слоями – битумом со светлой посыпкой 

щебнем;  

- из штучных материалов: шифер, черепица.  

Основные неисправности кровли и крыш:  

- потеря утеплителем теплоизоляционных свойств из-за 

увлажнения, уплотнения, промерзания;  

- обмерзание свесов надстенных желобов из-за их засоренности;  

- образования сосулек из-за плохой теплоизоляции помещений от 

чердаков;  

- плохая защита деревянных конструкций; 

- ослабление элементов деревянной стропильной балки; 

- разрушение выходов на крышу, а также слуховых окон и 

специальных люков, что приводит к плохой вентиляции и, 

следовательно, к увлажнению.  

Текущий ремонт выполняется на кровле при объеме работ не 

более 30-50 % от площади крыши, а при объеме работ более 50 % –

проводят капитальный ремонт.  

Для нормальной вентиляции крыш необходимо:  

- для чердачных крыш устраивать продухи. Общая площадь 

слуховых окон должна быть не менее 1/500 площади чердачного 

перекрытия. Слуховые окна оборудуются жалюзийными решетками;  

- безчердачные крыши вентилируются за счет продухов, 

перекрытых металлической сеткой;  

- на крышах с теплыми чердаками устраивают на каждую секцию 

вентилируемую шахту.  



132 
 

Большое значение при эксплуатации крыш имеет правильное 

содержание чердачных помещений.  

Чердачное помещение – пространство между поверхностью 

покрытия (крыши), наружными стенами и перекрытиями верхнего 

этажа.  

Конструктивные особенности чердаков накладывают 

определенные требования к их содержанию в процессе эксплуатации.  

Отсутствие чердачных помещений и невозможность 

своевременно обнаружить отдельные повреждения бесчердачной 

крыши требуют повышенного внимания при эксплуатации. 

Незначительный уклон крыши при повреждениях кровельного 

крова способствует переувлажнению утеплителя и стяжки, 

расположенных непосредственно под ковром.  

Периодическое замерзание и оттаивание вызывает вздутие ковра. 

Увлажнение утеплителя в зимнее время теряет свои теплотехнические 

свойства. Специфические повреждения бесчердачных крыш – 

промерзание отдельных участков, конденсационное увлажнение 

утеплителя, коррозия стальных закладных  

При эксплуатации холодных чердачных помещений необходимо 

обеспечить температурно-влажностный режим, исключающий 

конденсацию влаги на ограждающих конструкциях, образование 

сосулек на свесах кровли. Температура воздуха в чердачном 

помещении должна быть не выше, чем на 20С температуры наружного 

воздуха.  

В чердачных помещениях необходимо соблюдать чистоту и 

порядок, оборудовать ходовыми досками и лестницами для выхода на 

крышу, проводить вентиляцию чердачных помещений, должно быть 

обеспечено освещение чердачного помещения в любое время суток, 

поддерживать температурно-влажностный режим. 

При эксплуатации теплых чердаков не допускается снижение 

температуры ниже 120С. Так же предупреждать образование 

конденсата, проводить уборку помещения чердака от пыли [4].   
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Контрольные вопросы 

 

1. В чем заключается преждевременный износ зданий, и каковы 

методы его предупреждения? 

2. Какова роль основания и требования, предъявляемые к нему? 

3. Как определяют несущую способность грунтов? 

4. Каково назначение фундаментов, и какие требования, 

предъявляются к ним? 

5. Какие причины вызывают деформацию и повреждения 

фундаментов? 

6. Каково влияние грунтовых и поверхностных вод на несущие 

способности оснований и фундаментов? 

7. Каково назначение гидроизоляции подвальных помещений? 

Назовите их типы. 

8. Перечислите основные причины, вызывающие износ и 

разрушение фундаментов. 

9. Как осуществляется усиление фундаментов? 

10. Какие мероприятия предусмотрены при технической 

эксплуатации подземной части здания? 

11. Техническая эксплуатация стен зданий, окон и дверей.  

12. Техническая эксплуатация фасадов.  

13. Техническая эксплуатация крыш и чердаков 

14. Каково основное назначение вертикальных ограждающих 

конструкций здания? Назовите материал для их возведения. 

15. Перечислите причины, вызывающие преждевременный износ 

ограждающих конструкций. 

16. Перечислите мероприятия по технической эксплуатации 

каменных стен. 

17. Как обеспечивается температурно-влажностный режим 

внутри здания? 

18. Перечислите причины, вызывающие износ и повреждение 

деревянных конструкций здания. 

19. Перечислите мероприятия по технической эксплуатации 

фасадов здания. 

20. В результате каких причин происходит разрушение балконов? 
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Тема 5. Техническая эксплуатация инженерного 

оборудования жилых и общественных зданий  

 

5.1 Эксплуатация систем холодного и горячего 

водоснабжения и водоотведения  

 

В современных жилых зданиях предусматривается хозяйственно-

питьевое, противопожарное и горячее водоснабжение, а также 

канализация и водостоки. Задачи службы эксплуатации:  

а) бесперебойное снабжение водой в необходимом количестве и с 

требуемым напором и качеством, отвечающим государственным 

стандартам на питьевую воду; 

б) обеспечение долговечности системы; 

в) устранение потерь и утечек воды; 

г) предотвращение замерзания систем; 

д) борьба с шумом, создаваемым работающими системами; 

е) проведение текущего ремонта;  

ж) выявление проектных и строительных недостатков и их 

устранение; 

з) защита труб от коррозии; 

и) борьба с зарастанием труб.  

Надежная работа систем водоснабжения зависит от качества 

монтажных работ и правильной эксплуатации системы. После 

завершения работ по ремонту или подготовке к сезонной 

эксплуатации необходимо проводит гидравлическое испытание 

трубопроводов. Испытания проводят после наполнения системы 

водой. Давление в трубопроводе должно быть рабочее +0,5 МПа.  

Требуемый напор в системе водопровода должен обеспечиваться 

системой автоматически включаемых повысительных насосов. При 

резких колебаниях напора на вводе в здание устанавливается 

регулятор давления, который поддерживает неизменный расчетный 

напор. Регулирование системы холодного водоснабжения заключается 

в установлении нормативных давлений перед водозаборной 

арматурой и расхода через нее [4].   

Эксплуатация систем горячего водоснабжения должна 

обеспечивать бесперебойную подачу горячей воды расчетной 

температуры во все санитарные приборы дома. Температура воды, 

подаваемой к водоразборным точкам (кранам, смесителям), должна 

быть не менее 600С в открытых системах горячего водоснабжения и 

не менее 500С – в закрытых.  
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Нормы проектирования требуют предусматривать для вновь 

строящихся, реконструируемых и капитально-ремонтируемых зданий 

с системами холодного и горячего водоснабжения приборы измерения 

водопотребления - счетчики холодной и горячей воды. Счетчики 

должны устанавливаться на вводах в здание, в квартиру и на 

ответвлениях трубопроводов во встроенные или пристроенные 

помещения к жилым зданиям.  

Профилактический осмотр следует проводить один раз в два 

месяца. В процессе осмотра уточняются объемы работ по текущему 

ремонту, определяются неисправности, которые требуют проведения 

капитального ремонта, проводится профилактический ремонт, 

наладка и регулировка арматуры и оборудования. При техническом 

обслуживании выполняются заявки жильцов по устранению 

неисправностей (засоры систем, устранение течей, укрепление 

приборов, замена запорной арматуры и т.д.).  

В ремонтно-эксплуатационных предприятиях имеется книга 

ремонтов, где регистрируются все недостатки, обнаруженные в 

системе и данные по их устранению [6].    

При эксплуатации систем водоснабжения наблюдаются потери 

воды, связанные с утечками. Утечки выявляются при осмотрах либо 

по заявке жителей. Все потери и утечки делятся:  

а) неучтенные – это потери из труб до водомера, которые 

возникают при авариях и хищениях; 

б) учтенные, но бесполезно расходуемые – утечки из кранов из-за 

перепадов давления при регулировании температуры; 

в) неучтенные водомером, но полезно расходуемые – расходы на 

пожаротушение и полив территории.  

Замерзание воды в трубах должно предотвращаться 

теплоизоляцией. При отключении системы отопления зимой из-за 

аварий, все водяные системы опорожняются.  

Часто в водопроводных системах возникают шумы, 

свидетельствующие о нарушении нормального режима работы и 

вызывающие жалобы населения.  

Причины возникновения шума:  

- за счет выхода из строя прокладок; 

- из-за снижения сечения трубопроводов;  

- воздух в трубопроводе – обычно после заполнения 

трубопровода после ремонтных работ;  

- при больших давлениях перед арматурой; 

- при скорости воды в трубе более 3 м/с;  

- при вибрации насосных установок.  
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Методы борьбы с шумом:  

- активные методы (применение оборудования – малошумного, 

закрепление оборудования и арматуры);  

- пассивные методы (звукоизоляция, виброизоляция 

трубопроводов и насосов). 

Для предотвращения преждевременного изнашивания 

трубопроводов, необходимо применять меры по защите труб от 

запотевания путем теплоизоляции труб и вентиляции помещений, где 

они находятся; коррозии путем использования оцинкованных труб 

или покраски; зарастания.  

Борьба с зарастанием может вестись несколькими методами:  

- гидропневматическая промывка (на 1 м3 воды добавляется 6 м3 

воздуха); 

 - гидравлическая промывка с повышенным давлением;  

- химический метод (25 % раствор соляной кислоты, либо 

фосфатными комплексонами);  

- механический метод.  

 

5.2 Техническая эксплуатация систем канализации  

 

Внутренняя сеть канализации служит для отвода сточных вод от 

санитарных приборов в наружную сеть. Система внутренней 

канализации состоит из сети трубопроводов, приемников сточных вод 

и устройств для осмотра и очистки трубопроводов. Схема внутренней 

канализации представлена в соответствии с рисунком 5.1. 

Эксплуатация системы канализации должна обеспечить 

бесперебойный отвод хозяйственных вод от кухонных моек и 

раковин, умывальников, ванн от унитазов. Отвод должен происходить 

без образования подпоров и засоров, т.е. сечение труб должно 

обеспечивать беспрепятственный отвод стоков.  

Для предотвращения зловонных, горючих и взрывоопасных газов 

из канализационной сети в помещении все приемники сточных вод 

(раковины, умывальники и т.д.) подключаются к сети через 

гидравлические затворы.  

С этой же целью каждый стояк выводят на чердак выше крыши 

на 0,7 м. Диаметр вытяжных труб должен быть больше диаметра 

трубы стояка на 50 мм.  

- нарушение стыковых соединений; 

- повреждение труб и уклонов; 
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Рисунок 5.1 – Схема внутренней канализации 

 

Основные причины нарушения работы канализационной системы 

(особенно вновь построенных высотных зданий в результате 

осадочных деформаций): 

- нарушение работы сифонов при быстром течении сточных вод 

может произойти «срыв» вакуумом водяного затвора в сифонах - это 

вызывает запах - нарушение работы вытяжки вентиляции.  

Техническая эксплуатация систем канализации 

Во вновь построенных зданиях в первые годы эксплуатации в 

результате осадочных деформаций (а в старых зданиях вследствие 

износа) наиболее распространенными причинами нарушения 

нормальной работы канализационных систем являются расстройство 

стыковых соединений, повреждение трубопроводов, нарушение 

работы сифонов и вытяжных вентиляционных труб. Появление в 

раструбах или стыках течи в период движения по трубопроводу 

сточных вод свидетельствует о неплотностях в стыке. В этих случаях 

раструбный стык после очистки от ржавчины и окалины конопатят 

просмоленной прядью из льняного волокна с последующей 

зачеканкой асбестоцементной пастой (70% цемента, 30% асбеста по 

массе). Сварной стык полиэтиленовых трубопроводов 

восстанавливают методом разогрева до температуры 250... 3000С. 
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С участка между раструбом и стенкой трубы в месте течи. После 

плавления и сваривания материала, свариваемые поверхности 

выдерживают в течение 2...3 мин в прижатом состоянии. Пробоины и 

трещины в трубах устраняют так же, как и в водопроводных сетях. 

Неприятный запах в помещениях свидетельствует о нарушении 

нормальной работы вентиляционного стояка, неплотностях стыковых 

соединений трубопроводов, неисправности сифонов. 

Причиной нарушения вентиляции канализационной системы 

могут быть: засоры, образование ледяных пробок, отсутствие 

флюгарок на верхнем конце трубопровода, опрокидывание тяги в 

вентиляционном стояке. 

Эти дефекты устраняют заменой или ремонтом неисправных 

деталей. Ремонтные работы следует производить в соответствии с 

установленными требованиями. Канализационные трубопроводы, 

фасонные части, стыковые соединения, ревизии, прочистки должны 

быть герметичны при давлении 0,1 МПа. При быстром течении 

сточных вод могут быть «срывы» водяных затворов в сифонах, 

являющиеся также причиной проникания запахов в помещение. 

Предупреждение «срывов» водяных затворов достигается 

поддержанием постоянного уровня 50...70 мм воды в сифонах. Одна 

из причин повышения скорости сточных вод − местные сужения 

сечения трубопровода из-за засоров, поэтому при наладочных работах 

трубопроводы, и особенно сифоны и подводки к приборам, 

необходимо прочищать и восстанавливать плотность их соединения. 

Засоры трубопроводов могут образоваться при попадании 

твердых крупных предметов, контруклонах и в случае предельно 

допустимых уклонов при недостаточном количестве слива сточных 

вод. Засоры выпусков устраняют промывкой струей воды под 

давлением. 

Часто засоры в трубопроводах образуются при попадании в 

сифоны и подводки к приборам песка, мыла, волокон от тряпок, 

крупных предметов. Иногда такие засоры удается ликвидировать 

путем прокачки воды резиновым поршнем (вантузом) или прочисткой 

проволокой. 

Частые засоры на горизонтальных участках в одном и том же 

месте свидетельствуют о недостаточных уклонах трубопроводов. 

Неисправности систем водоотвода наружного (загрязнение и 

разрушение желобов и водосточных труб, нарушение сопряжений 

отдельных элементов между собой и т.д.) и внутреннего (протечки в 

местах сопряжения водоприемных воронок с кровлей, засорение и 
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обледенение воронок и открытых выпусков) следует устранять по 

мере выявления дефектов, не допуская ухудшения работы системы 

Работники организаций по обслуживанию жилищного фонда 

должны постоянно разъяснять жильцам необходимость соблюдения 

определенных требований и правил пользования канализацией, в том 

числе: 

- содержать в чистоте унитазы, умывальники, раковины; 

- не допускать поломок установленных в квартирах санитарных 

приборов и арматуры; 

- не выливать в унитазы и раковины легковоспламеняющиеся 

жидкости и кислоты; 

- не бросать в унитазы песок, строительные материалы, тряпки, 

кости, стекло, металлические и другие предметы; 

- не пользоваться санитарными приборами в случае засора в 

канализационной сети; 

- немедленно сообщать эксплуатационному персоналу ЖКХ обо 

всех неисправностях системы канализации; 

- оберегать санитарные приборы от ударов и механических 

нагрузок; 

- оберегать полиэтиленовые канализационные стоки и другие 

пластмассовые детали от воздействий высоких температур, ударов и 

механических нагрузок; 

- не применять металлические щетки для чистки наружной 

пластмассовой поверхности, а пользоваться мягкой влажной тряпкой; 

- при засорах полиэтиленовых канализационных труб 

запрещается пользоваться стальной проволокой (лучше прочищать 

отрезком полиэтиленовой трубы диаметром до 25 мм или жестким 

резиновым шлангом). 

Водоотвод должен обеспечивать бесперебойный прием сточных 

вод при соблюдении всех требований безопасности жизни, здоровья и 

имущества потребителей. Сточные воды для последующей их 

передачи на очистные сооружения канализации должны приниматься 

круглосуточно, с обеспечением их экологической безопасности в 

пределах, установленных предельно допустимых концентраций 

вредных веществ. Определяющими показателями работы водоотвода 

являются его бесперебойность и степень очистки сточных вод, 

соответствие степени переработки сточных вод предельно 

допустимым величинам и предельно допустимым концентрациям 

загрязняющих веществ. 

 

  



140 
 

5.3 Техническая эксплуатация систем отопления 

 

Система отопления – устройства, создающие необходимый 

тепловой комфорт в помещении здания и компенсирующие тепловые 

потери через ограждающие конструкции. 

Поддержание расчетной температуры воздуха в отапливаемых 

помещениях обеспечивается регулированием параметров 

теплоносителя: его температурой и давлением на входе и выходе из 

системы отопления в зависимости от наружной температуры воздуха.  

Требуемая по нормам расчетная температура в помещениях 

приведена в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 – Нормативная температура в помещениях здания 

 

Наименование помещения Температура, 0С 

Жилая комната, кухня, уборная, вестибюль, 

общий коридор, помещение для культурно-

массовых мероприятий, учебных и спортивных 

занятий, помещение для администрации и 

персонала 

18-20, 

20-22 в угловых 

Ванная, совмещенное помещение ванной и 

уборной, душевая общая 
25 

Вестибюль, общий коридор, передняя, 

лестничная клетка в квартирном доме 
16 

Постирочная, гладильная, сушильная в 

общежитии 
15 

Машинное отделение лифтов, мусоросборная 

камера 
5 

 

Современные нормы проектирования требуют предусматривать 

установку приборов регулирования, контроля и учета расхода теплоты 

для каждой квартиры, а у отопительных приборов устанавливать 

регулирующую арматуру (как правило, автоматические 

терморегуляторы) [4].   

Техническое обслуживание системы отопления включает: 

контроль над ее работой и устранение неисправностей.  

Для нормального функционирования системы отопления в 

течение отопительного сезона составляется график обхода систем, в 

который включается:  

- детальный осмотр разводящих трубопроводов – 1 раз в месяц;  
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- осмотр насосов, запорной, контрольно-измерительной арматуры 

– 1 раз в неделю; 

- удаление воздуха из системы;  

- контроль над температурой и давлением теплоносителя;  

- восстановление поврежденной тепловой изоляции в 

неотапливаемых помещениях;  

- проверка работоспособности задвижек и вентилей – 2 раза в 

месяц;  

- осмотр технического состояния теплового пункта.  

При ремонтах системы отопления в зимнее время, когда 

прекращается циркуляция воды в системе и ее температура снижается 

до 50С, необходимо производить опорожнение системы во избежание 

ее перемерзания.  

В процессе ремонта системы восстанавливают: 

- крепления всего оборудования, производят чистку и ремонт 

насосов, снимают и проверяют контрольно-измерительные приборы;  

- снимают задвижки для осмотра и ремонта – 1 раз в три года;  

- проверяют плотность сальников – 1 раз в год;  

- заменяют уплотняющие прокладки фланцевых соединений – 1 

раз в 5 лет.  

Системы отопления бывают местные и центральные.  

Системы центрального отопления – это комплекс инженерных 

устройств, обеспечивающих отопление всех помещений здания или 

группы зданий. К местным системам отопления относятся: печное, 

газовое и электрическое. 

Системы отопления бывают: с верхней разводкой; с нижней 

разводкой.  

Основные неисправности системы отопления:  

- контур-уклоны труб;  

- не прогрев из-за засорения отопительных приборов;  

- не плотность сварных соединений;  

- шероховатость труб, которая приводит к зарастанию.  

При подготовке к зиме, летом измеряют температуру наружного 

слоя изоляции на чердаке и в подвале, она не должна быть выше 

температуры воздуха на 400С.  

Для регулирования систем отопления проводят:  

- ревизию арматуры;  

- устанавливают недостающие пробковые краны на стояках;  

- заменяют неисправные регулировочные краны у 

нагревательных приборов;  
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- проверяют герметичность запорной арматуры на трубах ввода 

теплосети;  

- проводят пробные топки системы отопления.  

Для экономии расхода тепловой энергии, топлива и воды 

необходимо применять средства автоматического регулирования и 

контроля над работой системы отопления, поддерживать в ней 

расчетные параметры температуры и давления теплоносителя, 

уменьшать тепловые потери в жилых зданиях через ограждающие 

конструкции, поддерживать тепловую изоляцию трубопроводов в 

исправном состоянии [7].  

Техническая эксплуатация систем отопления 

Предприятия теплосетей при эксплуатации систем отопления 

должны обеспечивать надежность теплообеспечения потребителей, 

подачу ему теплоносителей (воды, пара) с расходом и параметрами в 

соответствии с температурным графиком регулирования. 

При этом могут возникать неисправности систем отопления, 

основными из которых являются понижение температуры в 

отапливаемых помещениях по сравнению с расчетными данными и 

нарушение герметичности элементов систем. 

Понижение температуры в помещении может быть вызвано 

нарушением циркуляции теплоносителя, неисправностью узлов 

управления, самовольным или неудовлетворительным подключением 

новых отопительных приборов и арматуры. Первая причина 

происходит при засоре стояков, подводки к нагревательным 

приборам, попадании воздуха в систему, ее замораживании, ошибках 

при монтаже системы отопления, ее труб, арматуры, ее неисправности 

или разрегулированное. 

«Завоздушивание» системы ликвидируют путем открывания 

воздухоспускных кранов до тех пор, пока воздух не будет удален 

полностью из системы. При разрегулировании системы отопления, 

приводящем к неравномерному нагреву приборов в различных частях 

здания, производят соответствующее ее регулирование, отладку и 

доведение ее параметров до установленных по нормативам. Снижение 

давления в системе, как правило, ликвидируют устранением утечек в 

оборудовании, приборах и трубопроводах. 

В текущий ремонт системы водяного отопления входят: 

- устранение утечек; 

- замена отдельных секций отопительных приборов; 

- утепление труб и приборов; 

- укрепление подвесок и крючков; 

- устранение неисправностей в узлах управления; 
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- проверка и замена неисправных контрольно-измерительных 

приборов (КИП); 

- промывка и чистка расширительных бачков, запорной и 

регулирующей арматуры, воздухосборников; 

- промывка системы (ежегодно по окончании отопительного 

сезона) и ее регулировка, отладка. 

При капитальном ремонте отопительных водяных систем 

перекладывают трубопроводы, заменяют или ремонтируют 

нагревательные приборы, водонагреватели, насосы, котлы, узлы 

управления. 

После промывки, испытаний и сдачи отопительной системы ее 

консервируют до начала нового отопительного сезона, для чего ее 

заполняют очищенной водой из тепловой сети. Следует помнить, что 

на летнее время систему водяного отопления нужно оставлять 

заполненной водой, так как ее опорожнение приводит к усиленной 

внутренней коррозии и высыханию уплотнителя в резьбовых 

соединениях. Перед началом отопительного периода эту воду 

спускают и осуществляют промывку системы путем быстрой смены 

воды в ней. 

В начале отопительного сезона систему водяного отопления 

регулируют соответствующим образом. Открывают задвижки на 

вводе в систему и подают теплоноситель из теплосети в трубопроводы 

и нагревательные приборы. Затем проходят вдоль трубопроводов, 

проверяя нагрев нижних точек всех стояков. На «опасных» точках 

прикрывают краны, постепенно добиваясь одинаковой температуры 

обратной воды во всех стояках. 

После этого достигают равномерного нагрева отопительных 

приборов по этажам, прикрывая краны у перегревающихся приборов. 

Причем температуру определяют в середине секции нагревательных 

приборов, наиболее удаленной от стояка. Тепловое испытание 

считается завершенным, если температура в помещениях отклоняется 

от расчетной в пределах 1...2°С. 

Данные о средних за отопительный период температурах 

наружного воздуха и продолжительности этого периода в 

определенном регионе (месте) позволяют проводить соответствующие 

расчеты расходов теплоты на работу системы отопления и 

осуществлять ее качественное регулирование по разработанному 

графику теплоснабжения. Очень важными являются разработка и 

внедрение мероприятий по снижению расходов теплоты, обеспечению 

энергосбережения в системах отопления, включая использование 

автоматических отопительных приборов и оборудования, выполнение 
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задачи качественной эксплуатации объектов теплоснабжения, 

соблюдение правил и регламентов диагностирования, технического 

содержания, обслуживания, ремонта оборудования и приборов. 

Эксплуатация системы децентрализованного теплоснабжения 

жилого дома с автономной котельной должна обеспечивать 

поддержание: 

- оптимальной (не ниже допустимой) температуры воздуха в 

отапливаемых помещениях; 

- температуры воды, поступающей и возвращаемой из системы 

отопления в соответствии с графиком регулирования температуры 

воды в системе отопления; 

- требуемого давления (не выше допускаемого) в подающем и 

обратном трубопроводах системы; 

- требуемой температуры и давления воды на горячее 

водоснабжение в соответствии с установленными нормами. 

Давление газа в газопроводе в помещении котельной не должно 

превышать 5 кПа. Котельная эксплуатируется без постоянного 

нахождения обслуживающего персонала. Состояние оборудования 

котельной должно осматриваться и контролироваться ее нормальное 

функционирование не реже одного раза в сутки. При наличии системы 

диспетчеризации показания приборов выносятся на диспетчерский 

пульт. Оборудование, КИП и автоматики автономной (крышной) 

котельной должны ремонтироваться по утвержденному графику 

специализированной теплоснабжающей организацией. 

При остановке теплогенераторов температура воздуха в 

помещении котельной должна поддерживаться не ниже 10°С. 

Вентиляция котельной должна быть независимой от вентиляции 

зданий. При утечке газа из приборов и аппаратов, а также при 

неисправностях автоматики безопасности, дымоходов, 

вентиляционных каналов, разрушении оголовков труб следует 

отключить соответствующие установки от действующего газопровода 

с установкой заглушки. Запрещаются работы по регулировке и 

ремонту систем автоматизации, противоаварийной защиты и 

сигнализации в условиях загазованности. 

Системы парового отопления по расположению труб, 

соединяющих нагревательные приборы, бывают вертикального и 

горизонтального исполнения. Теплопроводы паровых систем имеют 

магистрали, стояки и подводки: подающие – для поступления пара к 

нагревательным приборам и обратные – для отведения конденсата. 

В паровых системах высокого давления конденсат удаляется не 

самотеком (как в системах низкого давления), а давлением пара.  
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Поэтому важным эксплуатационным требованием в таких 

системах является установка на паровой и конденсационной 

подводках соответствующих вентилей и их регулировка. 

В системах отопления жилых домов и коммунально-бытовых 

предприятий с теплоносителем температурой до 150°С и давлением 

до 0,6 МПа используют чугунные ребристые трубы длиной 500, 750, 

1000, 1500 и 2000 мм, с круглыми ребрами наружным диаметром 175 

мм и шагом 20 мм. Теплопроводность таких труб – 0,776 кВт/м. 

Чугунные трубы повышенной теплопроводности (0,844 кВт/м) 

применяются тех же длин и наружного диаметра ребер, что и 

указанных, но с уменьшенным до 18 мм шагом ребер и увеличенным 

их количеством за счет отливки двух дополнительных ребер со 

стороны одного из фланцев. Удельная масса ребристых труб 

несколько выше, чем у чугунных радиаторов. Все ребристые трубы 

поставляются прогрунтованными. 

Монтаж и техническая эксплуатация паровых систем отопления 

осуществляются аналогично водяным системам. Паровые системы 

отопления с рабочим давлением до 0,07 МПа испытывают 

гидростатическим методом давлением, равным 0,25 МПа, в нижней 

точке системы. После этого эти системы испытывают на плотность 

соединений теплопроводов, для чего в них пускают пар при рабочем 

давлении. По завершении испытаний проверяют, не пропускают ли 

пар отдельные соединения системы. 

Водонагреватели испытывают на плотность гидростатическим 

давлением в 1,25 раза больше рабочего давления плюс 0,3 МПа для 

паровой части. 

Все результаты испытаний оформляются актом приемки системы 

парового отопления. Результаты испытания теплопроводов системы 

считаются удовлетворительными, если во время их проведения 

давление не упало и не обнаружены признаки различных дефектов [4].   

 

5.4 Эксплуатация систем вентиляции  

 

Вследствие длительного отопительного периода на большей 

части Казахстана особое значение для обеспечения микроклимата 

жилых помещений имеет вентиляция. В жилых зданиях 

предусматривается вентиляция с естественным побуждением. 

Количество удаляемого воздуха из помещения должна 

соответствовать расчетным параметрам, устанавливаемым нормами и 

правилами проектирования.  
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Приток воздуха при естественной вентиляции обеспечивается 

через неплотности ограждающих конструкций, форточки, фрамуги, а 

загрязненный воздух удаляется через каналы вытяжной системы. 

Вытяжная вентиляция жилых комнат квартир и общежитий 

предусматривается через вытяжные каналы кухонь, уборных, ванных, 

сушильных шкафов из верхней зоны этих помещений.  

В производственных помещениях с большим избытком тепла 

применяется аэрация. Помещение вентилируется через открытые 

фрамуги, окна, форточки в нижней части здания и в верхней части 

через фрамуги в световых фонарях. При этом используется тепловое 

давление и давление, создаваемое ветром. Для устранения вредных 

выделений непосредственно из мест их образования устраивают 

местную вентиляцию с помощью вытяжных шкафов.  

В помещениях с одновременным пребыванием большого 

количества людей (театры, читальные залы и т.д.) применяют 

кондиционирование воздуха, автоматически создающее в помещении 

комфортные условия (температуру, влажность, подвижность воздуха).  

Вентиляционные системы в жилых домах должны 

регулироваться в зависимости от резких понижений или повышений 

температуры наружного воздуха и сильных ветров. Здание «теряет» 

тепло при сильных ветрах и морозах, если в вытяжных шахтах не 

прикрыты откидные клапаны.  

Исправность работы систем вентиляции достигается планово-

предупредительными ремонтами. Осмотр вентиляции производится 

ежегодно. Во время осмотров проверяется проходимость каналов, 

состояние вытяжных решеток, герметичность чердачных коробов и 

шахт, зонтов над шахтами. Наиболее частые причины нарушения 

нормальной работы приточно-вытяжной вентиляции с естественной 

тягой: поломка чердачных коробов и шахт, неплотности в них. Эти 

дефекты не только ухудшают работу вентиляции, но и ускоряют 

коррозию металлических частей чердака.  

 

5.5 Техническая эксплуатация систем электрооборудования  

 

Эксплуатация электрооборудования жилых зданий должна 

производиться в соответствии с действующими «Правилами 

устройства электроустановок», «Правилами технической 

эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами техники 

безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».  



147 
 

Сеть внутридомового электроснабжения начинается 

непосредственно с вводного устройства, куда от трансформаторных 

подстанций подходят внешние питающие кабели, и включает:  

- шкафы вводных и вводно-распределительных устройств;  

- внутридомовое электрооборудование и электрические сети 

питания электроприемников, контроля и управления;  

- этажные щиты и шкафы;  

- осветительные установки общедомовых помещений 

(светильники на лестничных клетках, лифтовых холлах, у 

мусоропроводов, в подвалах, чердаках;  

- силовые и осветительные установки насосных, встроенных 

котельных, бойлерных; 

- кухонные стационарные электрические плиты;  

- электропроводка и бытовое электрооборудование в квартирах.  

Ответственность за техническое состояние, эксплуатацию 

электропроводки и бытовое оборудование в квартирах, за технику 

безопасности несут жители, проживающие в квартире.  

Квартирные счетчики электроэнергии находятся в ведении и 

обслуживаются энергоснабжающей организацией. За техническим 

состоянием всего остального внутридомового электрооборудования, а 

также за сети и осветительные установки придомовой территории 

(пешеходные дорожки, игровые площадки) ответственность несет 

организация, эксплуатирующая здание или собственник дома.  

Кроме плановых осмотров электрооборудования производят 

внеочередные осмотры после стихийных бедствий или техногенных 

воздействий [7].   

Во вновь введенных в эксплуатацию домах все электроустановки 

должны быть освидетельствованы один раз в месяц в течение первого 

года эксплуатации, а затем ежегодно при подготовке зданий в 

эксплуатацию в зимний период. При этом необходимо измерять 

сопротивления изоляции (не менее 10000 Ом), определять нагрузки и 

напряжение (120 В) в различных точках электросети. Проверяют 

крепление проводов, надежность заземляющих устройств. 

Заземляться должны все металлические части установок и 

оборудования, которые при повреждении изоляции, могут оказаться 

под напряжением, состояние предохранительной защиты. 

Электродвигатели и пусковые аппараты котельных регулируют и 

налаживают не реже двух раз в месяц, другие силовые установки и их 

пусковые аппараты освидетельствуют один раз в три месяцы. В 

жилых квартирах необходимо проверять заземление оборудования 
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помещений (электроплит, металлические трубы для прокладки 

электропроводки, металлические ванны).  

Изоляцию проводов в помещениях с повышенной влажностью 

(сырые подвалы, ванные, душевые) проверяют особо тщательно. 

Выключатели электросистемы таких помещений располагают за 

пределами помещений.  

Предприятия, обслуживающие электрооборудование жилых 

зданий должны осуществлять мероприятия по рациональному 

расходованию электроэнергии: 

- контроль над мощностью установленных ламп в местах общего 

пользования, очистка окон и светильников от пыли;  

- устранение внутридомовых потерь воды, ведущих к 

дополнительной работе по расходованию электроэнергии насосами;  

- установка электродвигателей к оборудованию требуемой 

мощности;  

- соблюдение графиков работы электрооборудования; 

- выявление самовольно подключившихся потребителей 

электроэнергии.  

Другое направление экономии электроэнергии - модернизация 

электрооборудования зданий с переводом электросетей на 

повышенное напряжение (с 110 В на 220-380 В) и внедрение новой 

энергосберегающей техники (схем автоматического 

централизованного или индивидуального управления осветительных 

установок жилых зданий).  

Техническая эксплуатация систем электроснабжения 

Техническая эксплуатация систем электроснабжения должна 

быть организована в соответствии с Правилами технической 

эксплуатации электроустановок потребителей и Правилами техники 

безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. 

Этими правилами установлена периодичность капитального и 

текущего ремонтов, с учетом которой составляются календарные 

графики периодических испытаний электрооборудования и 

аппаратуры электроустановок. 

Организация, эксплуатирующая жилые дома и здания, обязана 

производить капитальный и текущий ремонты только внутренних 

электросетей и установок. 

Специалисты, отвечающие за эксплуатацию и безопасность 

обслуживания электроустановок и электрических сетей, должны 

обеспечивать: 

- надежную, экономичную и безопасную работу электрических 

устройств; 
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- своевременное проведение планово-предупредительных 

ремонтов и испытаний электрооборудования; 

- проведение мероприятий по технике безопасности, обучение 

персонала, допускаемого к технической эксплуатации 

электрооборудования, ведение необходимой технической 

документации в соответствии с правилами технической эксплуатации 

и техники безопасности при эксплуатации электроустановок 

потребителей. 

Все электроустановки должны быть освидетельствованы 

первично во вновь введенных в эксплуатацию зданиях, а затем в 

соответствии с графиком. 

При этом необходимо измерять сопротивление изоляции, 

определять нагрузки и напряжение в различных точках электросети. 

При освидетельствовании электросети проверяют крепление 

проводов, надежность заземляющих устройств, состояние защиты. 

При освидетельствовании электропроводки необходимо проверять 

состояние крепления и изоляции проводов (при открытой проводке), а 

также состояние изоляционных и стальных трубопроводов, 

применяемых для защиты изолированных проводов. 

Ремонт открытой электропроводки сводится к перетяжке 

обвисшей проводки, постановке дополнительных креплений, замене 

выключателей и др. 

Изоляцию проводов в помещениях с повышенной влажностью 

проверяют особенно тщательно. Выключатели электросистемы таких 

помещений располагают за пределами помещения. 

При ремонте групповых и распределительных щитков проверяют 

целость панели, очищают подгоревшие и окислившиеся контакты, 

проверяют соответствие плавких вставок и предохранителей силе 

пропускаемого тока. 

Все защитные и предохранительные средства перед началом 

работ обязательно осматривают. Запрещается пользоваться 

средствами с истекшим сроком испытания. 

Необходимо следить за состоянием и исправностью: шкафов 

вводных и вводно-распределительных устройств, начиная с входных 

зажимов питающих кабелей или от вводных изоляторов на зданиях, 

питающихся от воздушных электрических сетей, с установкой в них 

аппаратуры защиты, контроля и управления; внутреннего 

электрооборудования и электрических сетей питания электрических 

приемников и других осветительных установок [6].   

Организации по обслуживанию жилищного фонда, 

эксплуатирующие электрооборудование, обязаны: 
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- обеспечивать нормальную, безаварийную работу силовых, 

осветительных установок и оборудования автоматизации; 

- обеспечивать запроектированные уровни искусственного 

освещения общедомовых помещений; 

- осуществлять мероприятия по рациональному расходованию 

электроэнергии, снижению затрат времени на осмотр и ремонт 

оборудования, повышению сроков службы электрооборудования и 

электрических сетей; 

- обеспечивать и контролировать работоспособность систем 

автоматического включения и выключения электрооборудования 

- контролировать использование в осветительных приборах 

коридоров, лестничных клеток, подъездов и других общедомовых 

помещений ламп с установленной мощностью, не превышающей 

требуемой по условиям освещенности; 

- не допускать нарушения графиков работы 

электрооборудования; 

- в насосных установках применять электродвигатели требуемой 

мощности; 

- осуществлять очистку от пыли и грязи окон, потолочных 

фонарей и светильников на лестничных клетках в сроки, 

определяемые ответственным за электрохозяйство в зависимости от 

местных условий (чистку светильников совмещают с очередной 

сменой перегоревших ламп и стартеров, с заменой вышедших из строя 

отражателей, рассеивателей и других элементов светильников); 

- при выявлении неисправностей, угрожающих целости 

электрооборудования дома или системы внешнего электроснабжения, 

безопасности людей, пожарной безопасности, исправности бытовых 

электроприборов, компьютеров, теле- и радиоаппаратуры, немедленно 

отключить неисправное оборудование или участок сети до устранения 

неисправности; 

- немедленно сообщать в энергоснабжающую организацию об 

авариях в системе внутридомового электроснабжения, связанных с 

отключением питающих линий и (или) несоблюдением параметров 

подающейся электроэнергии; 

- принимать меры по предупреждению повреждений в 

электросети, приводящих к нарушениям режима ее 

функционирования, для предотвращения повреждений бытовых 

электроприборов, компьютеров, теле- и радиоаппаратуры [4].   
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5.6 Техническая эксплуатация систем газоснабжения  

 

Система газоснабжения – инженерные устройства для 

транспортировки газа к месту сжигания, а также наиболее 

эффективного и безопасного его использования. 

Сжигается газ в газогорелочных устройствах: печах; газовых 

плитах; водонагревателях. Продукты сгорания удаляются 

вентиляцией. Согласно санитарно-гигиенических требованиям 

объемы кухонных помещений должны иметь размеры 8-16 м3 в 

зависимости от количества конфорок.  

Техническую эксплуатацию систем газоснабжения осуществляют 

специализированные газовые службы, которые регулярно производят 

наладку, регулировку и планово-предупредительный ремонт 

оборудования и газовых сетей. План-график этих работ согласуется с 

организацией, эксплуатирующей здание. Периодичность ремонтов 

определяется эксплуатирующей организацией с учетом сложившейся 

системы газоснабжения, технического состояния и конкретных 

условий эксплуатации.  

Важнейшее условие безотказной и безопасной эксплуатации 

систем газоснабжения – нормальная работа систем вентиляции и 

газоходов.  

Дымоходы устраивают во внутренних стенах, если требует их 

устраивать у наружных стен, то дымоход утепляют во избежание 

конденсации на внутренних поверхностях канала. 

Причины нарушения работы дымоходов: 

- завалы дымоходов строительным мусором;  

- закупорка снежными или ледяными пробками;  

- местные сужения и неплотность дымоходов. 

Наиболее тщательно осматриваются системы газоснабжения в 

домах повышенной этажности, где из-за значительных осадочных 

деформаций вероятны деформации в трубопроводах системы 

газоснабжения.  

Наиболее эффективный метод предупреждения несчастных 

случаев при пользовании газовыми приборами – установка 

универсальной автоматики безопасности, отключающей подачу газа 

при отсутствии тяги в дымоходах.  

При неисправных газоходах пользование газовыми приборами 

немедленно прекращают.  

Устройство систем газоснабжения 

Современные газовые распределительные системы представляют 

сложные комплексы сооружений из газовых сетей низкого, среднего и 
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высокого давлений, газораспределительных станций, 

газорегуляторных установок и пунктов. В станциях и установках 

давление газа поддерживается автоматически. 

Основным элементом систем газоснабжения являются 

газопроводы, которые классифицируют по давлению газа. В 

зависимости от максимального давления газа газопроводы 

разделяются на группы низкого, среднего и высокого давления (с 

давлением газа до 5 кПа; более 5 кПа...0,3 МПа; более 0,3... 1,2 МПа 

соответственно). 

Газопроводы низкого давления служат для подачи газа в жилые 

здания, предприятия бытового обслуживания и др. К таким 

газопроводам можно присоединять множество мелких потребителей, 

небольших отопительных котельных. Крупные коммунальные 

потребители обычно не присоединяют к сетям низкого давления из-за 

неэкономичности транспортирования по ним сосредоточенных 

количеств газа. Газопроводы среднего и высокого давления служат 

для питания распределительных сетей низкого и среднего давления 

через газорегуляторные пункты (ГРП). В этом случае газ подают через 

ГРП и местные газорегуляторные установки в газопроводы 

коммунальных и других предприятий. Таким образом, ГРП связывает 

газопроводами различного давления, коммунальные, крупные 

потребители, котельные, здания. 

Современные схемы систем газоснабжения имеют четко 

выраженную иерархичность в построении и соответствуют 

классификации газопроводов подавлению. В этих системах, 

разделенных на иерархические уровни, автоматически 

поддерживается необходимое давление газа. С переходом на более 

низкий иерархический уровень давление газа дросселируется на 

клапанах регуляторов, поддерживающих постоянное давление после 

себя [4].   

По числу ступеней давления в газовых сетях системы 

газоснабжения подразделяются на двух-, трех- и многоступенчатые. 

Первые две разновидности соответственно включают в себя 

газопроводы двух или трех указанных групп по давлению (низкому, 

среднему и высокому) до 0,6 МПа. В последней разновидности газ 

подается по газопроводам низкого, среднего и высокого давления 

(более 0,6…1,2 МПа).  

Число ГРП в определенной зоне газового обслуживания 

определяют технико-экономическим расчетом. Эти пункты 

располагаются в центре обслуживаемых зон. Зоны действия разных 

ГРП не должны перекрывать друг друга. Трассы газопровода 
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проектируют исходя из принципа прямоточности, т.е. газ к 

потребителям должен подводиться кратчайшим путем. Точки встречи 

газовых потоков предусматриваются на границе зон смежных ГРП. 

Обычно сети низкого давления состоят из основных кольцевых и 

распределительных газопроводов, а также абонентских ответвлении, 

Плотность основных газопроводов проектируется с учетом, чтобы 

длина абонентских ответвлений до ввода в здания составляла 50 ... 100 

м. 

Пропускная способность ГРП находится в диапазоне 1000... 3000 

м3/ч оптимальный радиус действия – 400...800 м. Диаметр 

подводящих газопроводов в виде ответвлений от сетей среднего или 

высокого давления должен быть 100... 150 мм. 

Здания предприятий ЖКХ, коммунально-бытовые потребители и 

различные малые предприятия непосредственно присоединяются к 

распределительным сетям. Обычно применяют две основные схемы 

трассировки: 

- от действующих уличных газопроводов вводы идут в каждое 

место объекта газового снабжения; 

- в районах с новой планировкой газопроводы прокладывают 

внутри микрорайона, проектируя их разветвленными, тупиковыми и 

закольцовывая основные линии так, чтобы сформировалась единая 

сеть с несколькими точками питания по числу ГРП. 

Для возможности отключения сетей низкого давления в случае 

проведения ремонтных работ на газопроводах устанавливаются 

отключающие устройства. Такие же устройства устанавливают на 

газопроводах высокого и среднего давления для выключения 

отдельных участков (на ответвлениях от распределительных 

газопроводов, вводах в здания, до и после ГРП, на пересечениях 

магистралей). При этом число отключающих устройств должно быть 

минимально необходимым и строго обоснованным, так как каждое из 

них снижает надежность всей системы, но их наличие позволяет 

отключать меньше потребителей в аварийных случаях. 

 

5.7 Техническая эксплуатация мусоропроводов  

 

Здания высотой более 5-ти этажей оборудуются 

мусоропроводами для спуска мусора по трубам в мусороприемную 

камеру, установленную в первом, цокольном или полуподвальном 

этаже.  

При планово-предупредительных ремонтах восстанавливается 

герметичность приемных клапанов, подтягиваются крепления всех 
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деталей и ликвидируются подсосы воздуха через закрытые двери 

приемных клапанов. Во избежание коррозии металлические части 

мусоропроводов окрашиваются масляной краской.  

Мусоропроводы бывают: холодные, сухие, мокрые, огневые и 

горячие. Мусоропровод должен периодически очищаться, для этого 

устраивается приемный клапан для сбора мусора, вертикальный стояк 

на лестнице, а в нижней части ствола которого, устраивается бункер, 

расположенный в специальном помещении первого этажа или 

подвала.  

Очистка должна осуществляться ершом, который располагается в 

камере не чердаке. Температура в камере должна быть не более 120С. 

Бункер должен очищаться ежедневно, а после очистки камера 

промывается и дезинфицируется.  

Требования к мусоропроводу и его техническая эксплуатация 

Требования к мусоропроводу. Мусоропровод с загрузочными 

клапанами в жилых зданиях располагают на площадках отапливаемых 

лестничных клеток или в поэтажных холлах; в общественных зданиях 

– преимущественно в комнатах для обслуживающего персонала, 

помещениях для хранения инвентаря и других подсобных 

помещениях. 

На промежуточных площадках лестничных клеток загрузочные 

клапаны следует размещать через этаж. 

Загрузочный клапан мусоропровода должен удовлетворять 

следующим требованиям: 

- размеры его ковша должны исключать возможность 

выбрасывания в мусоропровод предметов, габариты которых больше 

внутреннего диаметра ствола; 

- ковш должен быть съемным, легко открываться и закрываться, 

и иметь в крайних положениях плотный притвор с упругими 

прокладками, обеспечивающими дымо- и воздухонепроницаемость 

загрузочного клапана; 

- ковш должен иметь блокировку в закрытом положении; в 

любом положении ковш не должен перекрывать внутреннее сечение 

ствола мусоропровода; 

- при открытом ковше его загрузочное отверстие фиксируется в 

положении, близком к горизонтальному положению; загрузочные 

клапан и ковш должны обеспечивать свободное перемещение отходов 

в стволе мусоропровода; 

- внутренняя поверхность ковша должна быть гладкой и иметь 

стойкое антикоррозионное покрытие. 
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В южной климатической зоне ствол мусоропровода может 

размещаться на неотапливаемых лестничных клетках и в наружных 

переходах. В северной климатической зоне ствол мусоропровода 

располагают в глубине здания. 

Ствол мусоропровода не должен сужать установленные нормами 

пути эвакуации людей и препятствовать открыванию и чистке окон, 

дверей переходных лоджий, а к его загрузочным клапанам должен 

быть обеспечен удобный освещенный подход. 

Ствол мусоропровода должен удовлетворять следующим 

требованиям: 

- должен изготовляться из материалов, соответствующих 

противопожарным и санитарным требованиям, все его неподвижные 

соединения (стыки труб, крепления клапанов и др.) должны быть 

водо-, дымо- и воздухонепроницаемыми; 

- в месте прохода каналов через кровлю должна быть обеспечена 

водонепроницаемость; 

- его внутренняя поверхность выполняется гладкой, без уступов, 

раковин, трещин и наплывов; 

- открыто расположенный ствол мусоропровода необходимо 

отделять от строительных конструкций звукоизолирующими 

упругими прокладками; 

- в его нижней части должен быть установлен шибер; 

- выход в мусоросборной камере должен обеспечивать 

возможность установки под ним стандартного контейнера; 

- должен иметь эффективную систему вентиляции с проходом 

воздуха из мусоросборной камеры; оборудован промывочным и 

прочистным устройствами; 

- вентиляционный канал должен быть выполнен из несгораемого 

материала и иметь гладкую внутреннюю поверхность. 

Шибер мусоропровода должен удовлетворять следующим 

требованиям: 

- не сужать проходного сечения ствола мусоропровода; 

- обеспечивать перекрытие ствола в период замены заполненного 

контейнера, а также в период профилактических и ремонтных работ; 

- иметь встроенный автоматический огнеотсекатель для 

исключения проникновения горючих газов в ствол мусоропровода при 

возникновении пожара в мусоросборной камере; 

- изгиб патрубка шибера не должен превышать 20° к оси ствола 

мусоропровода. 

Мусоросборная камера должна удовлетворять следующим 

техническим требованиям: 
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- габариты и планировка должны обеспечивать возможность 

установки и обслуживания необходимого количества контейнеров 

вместимостью 0,4...0,6 м3; 

- иметь водопровод с краном диаметром 15 мм и шлангом для 

промывки мусоросборников и помещения камеры, иметь подвод 

горячей и холодной воды; 

- стены должны быть облицованы керамической плиткой, а 

потолок окрашен масляной краской; 

- в полу камеры должен быть установлен трап диаметром не 

менее 100 мм, подсоединенный к канализации; 

- пол должен быть водонепроницаемым с уклоном не менее 0,01 

к трапу; 

- дверь с внутренней стороны должна быть обита листовой 

сталью, иметь по контуру плотный притвор и запорное устройство, 

открываться в сторону улицы; 

- ширина дверного проема должна быть достаточной для провоза 

контейнера, но не менее 0,8 м; 

- должна иметь искусственное освещение с установкой 

светильника в пыленепроницаемом и влагозащитном исполнении; 

температура воздуха в камере должна быть не менее 5°С; 

- ограждающие конструкции должны быть дымо-, 

воздухонепроницаемыми и несгораемыми с пределом огнестойкости 

не менее 1 ч. Камера должна быть оснащена автоматическим 

пожаротушением; 

- контейнеры должны быть установлены под открытым шибером, 

иметь две нары поворотных обрезиненных металлических колес 

диаметром не менее 150 мм для перемещения контейнеров к месту 

подъезда мусоровозного транспорта; 

- должна быть обеспечена подъездом для мусоровозного 

транспорта и удобным подвозом контейнеров к месту остановки 

мусоровозного транспорта и иметь самостоятельный вход, 

изолированный глухими стенами от рядом расположенных окон и 

входов в лестничную клетку; не должна граничить с жилыми 

помещениями; 

- должна быть обеспечена естественной вытяжной вентиляцией, 

осуществляемой через ствол мусоропровода. 

Зачистное моющедезинфицирующее устройство устанавливается 

между стволом и вентиляционным каналом, выше последнего 

загрузочного клапана. 

Эксплуатация мусоропровода. Сбрасывание бытовых отходов в 

загрузочный клапан должно производиться небольшими порциями; 
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крупные части должны быть измельчены для свободного 

прохождения через загрузочный клапан; мелкие и пылевидные 

фракции перед сбрасыванием в мусоропровод рекомендуется 

завернуть в пакеты, свободно размещающиеся в ковше клапана. 

Отходы, не поддающиеся измельчению, должны быть вынесены 

в сборник (контейнер) для дворового смета. Сбрасывать в 

мусоропровод крупногабаритные предметы, горящие и тлеющие 

предметы, взрывоопасные вещества, а также выливать жидкости не 

допускается. 

Ликвидация засоров, а также снятие загрузочных клапанов и их 

ремонт должны производиться только персоналом, ответственным за 

эксплуатацию систем мусороудаления. Ликвидировать засоры в 

стволе мусоропровода через загрузочный клапан без снятия ковша не 

допускается. 

При заселении жилых домов жильцы должны быть оповещены 

эксплуатирующей организацией о времени проведения регулярной 

чистки, промывки и дезинфекции стволов мусоропроводов с 

указанием запрещения пользования мусоропроводом в этот период. 

Персонал, обслуживающий мусоропроводы, должен 

обеспечивать: 

- уборку, мойку и дезинфекцию загрузочных клапанов; 

- очистку, промывку и дезинфекцию внутренней поверхности 

стволов мусоропроводов; 

- своевременную замену заполненных контейнеров под стволами 

мусоропроводов на порожние; 

- вывоз контейнеров с отходами с места перегрузки в мусоровоз; 

- очистку и мойку мусоросборных камер и нижнего конца ствола 

мусоропровода с шибером; профилактический осмотр всех элементов 

мусоропровода; 

- устранение засоров. 

Планово-предупредительный текущий ремонт мусоропроводов 

следует осуществлять 1 раз в 5 лет. 

Отходы из камер должны удаляться ежедневно. Перед удалением 

или заменой контейнеров следует закрывать шибер части ствола 

мусоропровода. 

Контейнер с отходами следует к моменту перегрузки в мусоровоз 

удалить из мусоросборной камеры на отведенную площадку. 

Количество контейнеров должно соответствовать проекту. При 

наличии в камере 2-х контейнеров более заполненный контейнер 

следует своевременно заменять, плотно закрывая его крышкой. 
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Применение лебедок, тельферов и других механизмов для 

подъема контейнеров, и их кантования при уборке и мойке камеры 

допускается при соблюдении требований техники безопасности. 

Мусоросборные камеры должны содержаться в чистоте, а после 

удаления отходов - промываться. Мокрая уборка камеры и нижнего 

конца ствола мусоропровода с шибером должна производиться с 

помощью щеток, увлажненных мыльно-содовым раствором. 

Помещение камеры и ее оборудование периодически следует 

подвергать дезинфекции службой санэпидемстанции с участием 

рабочих по обслуживанию мусоропровода.  

Ковши и наружная поверхность загрузочных клапанов должны 1 

раз в месяц промываться щеткой с мыльно-содовым раствором (100 г 

соды и 25 г мыла на ведро воды). После промывки клапаны следует 

протирать. 

Очистка, промывка и дезинфекция внутренней поверхности 

стволов мусоропроводов должна производиться регулярно и с 

применением дезинфицирующих средств.  

В период проведения работ дверь мусоросборной камеры должна 

быть закрыта на запор, ковши загрузочных клапанов должны быть 

заблокированы в закрытом положении, заслонка шибера установлена 

в положении в соответствии с инструкцией по эксплуатации 

моющедезинфицирующих устройств стволов мусоропроводов. После 

окончания работ все оборудование должно быть установлено в режим 

эксплуатации. 

Двери при ревизии устройств должны находиться во внерабочее 

время на запоре. Временное прекращение пользования 

мусоропроводом допускается при обнаружении засоров, а также 

повреждений и неисправностей. 

В этом случае необходимо сообщить о случившемся руководству 

организации по обслуживанию жилищного фонда и принять меры к 

немедленному устранению неисправностей. 

Срок устранения неисправностей – в течение 1 суток. 

Периодичность частичных осмотров мусоропровода – 2 раза в 1 

год и по заявкам жильцов или работающих в здании. 

Осмотр производят рабочие по обслуживанию мусоропровода, 

слесарь-сантехник и электромонтер. Его результаты вносятся в 

журнал регистрации результатов осмотра жилого дома. 

Работа вытяжной вентиляции из мусоропроводов через открытое 

отверстие загрузочного клапана в нижнем и верхнем этажах должна 

проверяться ежемесячно по отклонению полоски тонкой бумаги 
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внутрь клапана. Определять наличие тяги в стволе мусоропроводов по 

отклонению пламени не допускается. 

Кратность обмена воздуха, удаляемого через ствол 

мусоропровода, равна 1 объему помещения мусоросборной камеры, 

расчетная температура воздуха в мусоросборной камере и в зоне 

прохождения ствола мусоропровода в холодный период года – 5°С. 

Прочистку ствола мусоропровода от засора следует осуществлять 

поливкой в течение 1 мин водой из моющедезинфицирующего 

устройства в режиме «очистка-мойка». 

При невозможности устранения засора определяется его 

местонахождение в стволе через приоткрытый ковш загрузочного 

клапана по длине троса щеточного узла, опущенного до засора, затем 

снимаются соответствующие ковши загрузочных клапанов и засор 

удаляется вручную с помощью крюков или специальных механизмов. 

Нарушать целость и герметичность ствола мусоропровода 

запрещается. 

Организация по обслуживанию жилищного фонда должна 

систематически проверять правильность эксплуатации и 

обслуживания мусоропроводов, проводить инструктаж рабочих 

мусоропровода по санитарному содержанию, работе с устройствами 

для очистки, мойки и дезинфекции стволов мусоропроводов с 

автоматическим пожаротушением, по технике безопасности в 

жилищном хозяйстве, а также своевременно обеспечивать рабочих 

мусоропровода необходимыми средствами по установленным нормам. 

 

5.8 Техническая эксплуатация лифтов 

 

Лифт – подъемное устройство циклического действия, 

предназначенное для вертикального транспорта людей и грузов в 

зданиях различного назначения:  

- пассажирские лифты – для перевозки людей;  

- грузопассажирские лифты – если габариты и грузоподъемность 

позволяет, то перевоз мебели, оборудования и т.д.; 

- больничные – специальные лифты для перевозки тележки с 

больным;  

- грузовые – устанавливаются в нежилых зданиях для перевозки 

грузов (библиотеки).  

В процессе эксплуатации лифтовых установок в обязанности 

организации – владельца лифта – входит содержание машинного 

помещения (должно быть сухим, оборудовано освещением, 

вентиляцией и отоплением) и шахты.  
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Шахты лифтов должны иметь сплошные несгораемые 

ограждения. Пуск лифтов должен производиться после технического 

освидетельствования и испытаний (проводятся каждые 12 месяцев).  

При техническом освидетельствовании производят:  

- статическое испытание (производят нагрузкой равной двойной 

грузоподъемности лифта в течение 10 мин при нижнем положении 

кабины) – проверка прочности канатов, кабины лифта; 

- динамическое испытание – проверка действий механизмов 

тормоза, ловителей и буферов при рабочей скорости (нагрузка 

превышает грузоподъемность на 10%).  

Техническая эксплуатация лифтов предусматривает комплекс 

планово-предупредительных ремонтов: годовых; квартальных; 

месячных; декадных, каждодневных.  

Требования к лифтам.  

Лифт – это стационарная грузоподъемная машина 

периодического действия, предназначенная для подъема и спуска 

людей и (или) грузов в кабине, движущейся по жестким 

прямолинейным направляющим, у которых угол наклона к вертикали 

не более 15°С. Лифтовое оборудование включает в себя отдельные 

узлы, механизмы и устройства, входящие в состав лифта. 

Конструкция лифтов должна обеспечивать возможность 

эвакуации людей при прекращении энергоснабжения лифтов. 

Эвакуация осуществляется персоналом, обученным безопасной 

эксплуатации лифтов. 

Точность автоматической остановки кабины при 

эксплуатационных режимах работы лифта должна быть в пределах 

±35 мм. Отклонение рабочей скорости движения кабины от 

номинальной скорости не должно быть более 15 %. 

Строительная часть лифта служит для размещения оборудования 

и должна быть рассчитана на нагрузки, возникающие при его 

эксплуатации и испытаниях, а также на нагрузки, возникающие при 

обрыве всех тяговых элементов, и соответствовать утвержденным 

строительным нормам и правилам. 

Шахта лифта должна быть отделена от примыкающих к ней 

площадок и лестниц, на которых могут находиться люди или 

оборудование. 

При превышении загрузки кабины лифта на 10% и более 

номинальной грузоподъемности должна быть исключена возможность 

пуска лифта из кабины или с этажных площадок от кнопок 

управления лифтом. 
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Вместимость кабины определяется по числу пассажиров 

делением номинальной грузоподъемности лифта на 75 кг – принятый 

вес одного пассажира. 

Техническая эксплуатация лифтов. Деятельность по монтажу, 

техническому обслуживанию, ремонту, модернизации лифтов и 

систем диспетчерского контроля над работой лифтов осуществляется 

организациями, специализирующимися на выполнении 

соответствующих работ, располагающими техническими средствами 

и квалифицированными специалистами. 

Эксплуатирующая организация обеспечивает содержание лифта в 

исправном состоянии и его безопасную эксплуатацию путем 

организации надлежащего обслуживания и ремонта. 

Для этих целей эксплуатирующая организация обеспечивает: 

- соблюдение законов и иных нормативно-правовых актов РК, а 

также нормативных технических документов в области 

промышленной безопасности; 

- укомплектованность штата работников, связанных с 

эксплуатацией лифтов; 

- допуск к работе лиц, соответствующих квалификационным 

требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к данной 

работе; 

- проведение подготовки и аттестации работников в области 

- промышленной безопасности; 

- наличие нормативно-правовых актов и нормативно-технических 

документов, устанавливающих правила ведения работ; 

- производственный контроль над соблюдением требований 

промышленной безопасности; 

- проведение технического диагностирования, обследования 

лифтов и вывод лифтов из эксплуатации по истечении установленного 

срока эксплуатации; 

- выполнение требований и предписаний должностных лиц; 

- приостановление эксплуатации лифтов самостоятельно или, по 

предписанию уполномоченных должностных лиц в случаях угрозы 

жизни людей; 

- выполнение мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий аварий и несчастных случаев на лифте, содействие 

государственным органам, участие в техническом расследовании 

причин аварий и несчастных случаев на лифте, а также принятие мер 

по устранению причин аварийности и их профилактике; 

- меры по защите жизни и здоровья работников, связанных с 

эксплуатацией лифтов; 
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- своевременное информирование соответствующих органов 

государственной власти об авариях и несчастных случаях на лифтах; 

- учет аварий, инцидентов и несчастных случаев на лифтах; 

- представление в соответствующий орган информации о 

количестве аварий, инцидентов и несчастных случаев, причин их 

возникновения и принятых мерах; страхование риска ответственности 

за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц в 

случае аварии на лифте на весь срок эксплуатации. 

Диспетчерский контроль над работой лифта обеспечивает: 

- двухстороннюю переговорную связь между диспетчерским 

пунктом и кабиной, а также с машинным помещением и звуковую 

сигнализацию о вызове диспетчера на связь; 

- сигнализацию об открытии дверей шахты при отсутствии 

кабины на этаже; 

- сигнализацию об открытии дверей машинного и блочного 

помещений или шкафов управления при их расположении вне 

машинного помещения; 

- сигнализацию о срабатывании цепи безопасности лифта; 

- идентификацию поступающей сигнализации (с какого лифта и 

какой сигнал). 

Диспетчерским контролем может быть обеспечена 

дополнительная сигнализация о состоянии лифта. 

Оборудование диспетчерского контроля над работой лифтов 

питается электроэнергией независимо от электроснабжения лифта, т.е. 

всегда должно быть обеспечено функционирование двухсторонней 

связи между кабиной лифта и диспетчерским пунктом. 

Технический надзор за лифтами осуществляется 

специализированной организацией в соответствии с установленными 

требованиями и проводится линейными электромеханиками 

совместно с лифтерами (лифтовое обслуживание) или (при 

подключении лифтов к диспетчерскому пульту) линейными 

электромеханиками совместно с диспетчерами (операторами) и 

дежурными электромеханиками (комплексное обслуживание). Сбои в 

работе лифтов в вечернее, ночное время выходные дни должны 

ликвидировать аварийные службы [4].   
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Контрольные вопросы 

 

1. Охарактеризуйте систему внутреннего водопровода холодной 

воды и горячего водоснабжения. 

2. Назовите основные требования к технической эксплуатации 

систем водоснабжения. 

3. Для чего предназначены системы канализации? Дайте 

классификацию систем канализации. 

4. Назовите основные требования к технической эксплуатации 

систем канализации. 

5. Охарактеризуйте требования, предъявляемые к системам 

отопления. 

6. Какие нагревательные приборы применяются в отопительных 

системах? 

7. Каково устройство паровых систем отопления? 

8. Назовите основные требования к технической эксплуатации 

систем отопления. 

9. Изложите основные требования к системам газоснабжения. 

10. Каково устройство систем газоснабжения? 

11. Изложите основные правила эксплуатации систем 

газоснабжения. 

12. Охарактеризуйте систему электроснабжения зданий и 

сооружений. 

13. Назовите основные требования к электропроводке в 

квартирах жилого дома. 

14. Охарактеризуйте системы общего и комбинированного 

освещения. 

15. Назовите основные требования к технической эксплуатации 

систем электроснабжения. 

16. Каково назначение внутридомовой приточно-вытяжной 

вентиляции? 

17. Перечислите виды систем вентиляции. 

18. Каково назначение и устройство бытовых кондиционеров? 

19. Перечислите основные требования к эксплуатации систем 

вентиляции. 

20. Как устроен мусоропровод? 

21. Назовите требования к технической эксплуатации 

мусоропровода. 

22. Каково назначение и устройство лифтов?  Основные 

требования к технической эксплуатации лифтов. 
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Тема 6. Особенности эксплуатации общественных зданий 

Помимо общих требований Правил и норм технической 

эксплуатации жилых домов в процессе эксплуатации общественных 

зданий необходимо выполнять ряд мероприятий, зависящих от 

особенностей технологических процессов. Все общественные здания, 

как правило, рассчитываются на массовые посещения, и поэтому к 

ним предъявляются повышенные санитарно-гигиенические и 

противопожарные требования.  

 

6.1 Пожарная безопасность общественных зданий 

 

Пожарная безопасность общественных зданий должна 

обеспечивать постоянную готовность средств пожаротушения, 

включая системы водопровода и автоматического включения систем 

дымоудаления и сигнализации, путем проведения планово-

предупредительных ремонтов и наладочных работ. Для каждого 

здания должны быть утверждены мероприятия по пожарной 

безопасности в период эксплуатации, а также отдельно на случай 

возникновения пожара. Особое внимание необходимо обратить на 

состояние путей эвакуации: коридоров, проходов, лестниц, выходов.  

 

6.2 Периодичность наладочно-регулировочных работ 

системы вентиляции 

 

В помещениях общественных зданий устраиваются приточно-

вытяжные системы с механическим побуждением. Периодичность 

наладочно-регулировочных работ для вентиляционных систем 

общественных зданий установлена 1 раз в три месяца. Для 

большинства зданий общественного назначения отклонения от норм 

температурно-влажностного режима в помещениях задается в весьма 

малых пределах. Постоянная температура с заданной влажностью 

поддерживается установками кондиционирования воздуха. В 

некоторых случаях создание строго нормированного температурно-

влажностного режима требуется для сохранения ценностей (в 

картинных галереях, книгохранилищах) [7].   

 

6.3 Половые покрытия и их эксплуатация 

 

Большое внимание надо уделять полам общественных зданий. 

Они должны быть из износоустойчивых материалов (школы, 
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административные здания). В лечебных и детских учреждениях, 

библиотеках, картинных галереях к полам помимо 

износоустойчивости предъявляются повышенные теплотехнические и 

звукопоглощающие от ударных шумов требования. В торговых 

учреждениях и предприятиях общественного питания, лечебных 

учреждениях полы должны отвечать санитарно-гигиенических 

требованиям – не иметь щелей, допускать влажную уборку 

(паркетные полы не рекомендуется мыть только, натирать).  

Полы общественных зданий наиболее часто подвергаются 

капитальному ремонту. Своевременное проведение планово-

предупредительных ремонтов исключит необходимость 

преждевременной замены больших площадей полов из-за ускоренного 

износа.  

 

6.4 Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к 

стенам и перегородкам зданий 

 

Повышенные санитарно-гигиенические требования 

предъявляются к стенам и перегородкам общественных зданий. Эти 

требования касаются возможности влажной дезинфекционной уборки 

стен. Для этого стены облицовывают плиткой, полимерными 

материалами, масляной окраской. В ряде случаев перегородки 

должны иметь хорошие изоляционные свойства против 

проникновения рентгеновских лучей, что достигается нанесением 

специальной штукатурки. Почти во всех помещениях общественных 

зданий требование звукоизоляции – одно из основных, так как оно 

вызвано технологическими процессами (лечебными процедурами).  

В помещениях бань, прачечных с большим выделением влаги 

важны требования гидроизоляции конструкций. Стены облицовывают 

на всю высоту глазурованной плиткой. Так как в банных и прачечных 

водах большое количество загнивающих органических веществ и 

микробов, то они опасны в эпидемиологическом отношении.  

Для очистки мыльных вод необходимо исправная работа: 

- приемных решеток в трапах для задержки крупных взвешенных 

веществ;  

- отстойника, где производится коагуляция мыльных вод с 

последующим отстоем в течение 6-12 ч.;  

- емкости хлорирования.  
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6.5 Требования по звукоизоляции. Снижение вибрации и 

устройство повышенной звукоизоляции 

 

Не менее важное значение имеет распределение нагрузок на 

перекрытия в зданиях с большими сосредоточенным нагрузками: 

книгохранилищах, прачечных, химчистках и т.д. Нельзя допускать 

изменения нагрузок против установленных проектом, т.к. это может 

вызвать деформацию перекрытий, а иногда и разрушение. 

Установка и эксплуатация прачечного оборудования и машин 

требует применения требований, исключающих передачу вибрации на 

расстояние. Снижение динамических действий машин на фундамент 

достигается установкой пружинных амортизаторов и других упругих 

прокладок. В процессе эксплуатации необходимо проводить осмотр 

амортизаторов и в случае поломки или утраты своих упругих свойств 

производить их замену. Для некоторых лечебных заведений, а также 

зданий, технологические процессы которых требуют высокой 

звукоизоляции, необходимо принимать меры, способствующие 

снижению шумов [4].   

Устранение причин распространения шумов у источников их 

образования является наиболее эффективным способом борьбы с 

шумом. Наиболее распространенные источники - насосные установки, 

водопроводно-канализационное оборудование, вентиляционные 

установки, лифтовые установки, мусоропроводы, трансформаторные 

подстанции и т.д. Виброизоляция насосных установок уменьшается 

при устройстве амортизаторов под оборудованием гибких вставок на 

трубопроводе. Устранение шумов от работающих водопроводно-

канализационных систем достигается регулированием смывных 

бачков, водоразборной арматуры путем:  

- путем снижения рабочего давления на подводках к 

водоразборной арматуре;  

- правильного формирования вытекающей струи; 

- наполнение емкостей под уровнем воды; 

- применение звукоизолирующих устройств и рационального 

способа прокладки трубопроводов. 

При работе вентиляционных установок возникают воздушный и 

структурный шумы. Уменьшению шума способствует установка 

виброизоляции воздуховодов, а также устройство глушителей, 

представляющих собой канал, облицованный внутри 

звукопоглощающим материалом.  
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Для уменьшения шума от мусоропроводов допускается 

обклеивание приемных бункеров листовой резиной толщиной 1 см, 

которая воспринимает удары отскакивающих от стен предметов.  

 

6.6 Освещение помещений 

Для многих общественных зданий большое значение имеет 

выбор правильной системы освещения помещений. Освещение 

больниц, школ, проектных учреждений связано с необходимостью 

обеспечения высоких показателей коэффициента естественной 

освещенности, иногда не менее 300 лк при отсутствии зрительного 

дискомфорта (это условие освещенности, при которых соотношение 

яркости источника света и освещения окружающих поверхностей не 

вызывает неприятных ощущений и не оказывает вредного 

утомляющего воздействия на зрение).  

Площади оконных проемов должны быть строго рассчитаны, так 

как неоправданное их увеличение в процессе эксплуатации может 

привести к дополнительной потери тепла зимой, аккумуляции 

солнечного тепла летом и снижению звукоизоляционных свойств в 

наружных ограждениях.  

Установлено, что количество тепла, уходящего через 10 м2 

остекления при наружной температуре – 10С и температуре внутри 

помещения 18-190С, равно 1 Дж/с. Солнечная радиация через оконные 

проемы способствует дополнительному нагреванию помещений, что 

для многих из них недопустимо. В связи с этим необходимо 

устанавливать экраны, вывешивать шторы, следить за работой 

искусственного освещения.  

Эксплуатация общественных зданий требует выполнения и 

других специальных требований, вызванных спецификой работы 

отдельных конструкций и устройств. Однако общие принципы 

организации технической эксплуатации элементов зданий должны 

базироваться на строгом соблюдении системы планово-

предупредительного ремонта элементов зданий и наладки 

оборудования, обеспечивающей безотказную их работу в течение 

нормативного срока службы.  
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Контрольные вопросы 

 

1. Охарактеризуйте пожарную безопасность общественных 

зданий. 

2. Какова периодичность наладочно-регулировочных работ 

системы вентиляции? 

3. Половые покрытия и их эксплуатация. 

4. Каковы санитарно-гигиенические требования, предъявляемые 

к стенам и перегородкам зданий? 

5. Каковы требования по звукоизоляции? 

6. Каким образом снижают вибрацию и каково устройство 

повышенной звукоизоляции? 

7. Каким образом происходит освещение помещений 

общественных зданий? 
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