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АЛҒЫСӨЗ 
 

 

Азаматтық және өндірістік ғимараттар сәулетінің негіздерін оқып білу 

мақсаты, келесі негізгі міндеттерді шешуді ұсынатын, құрылыс мамандықтары 

бойынша мамандардың инженерлік дайындауын қамтамасыз ету болып 

табылады: 

- жайластырылған аймақтарда ғимараттар мен имараттарды жобалау және 

құрастыру бойынша ғылыми-техникалық ілгерілеу жетістіктерін қолдану;  

- жобаланатын ғимараттар мен имараттарды тұрғызу үшін қазіргі заман 

құрылыс материалдарын пайдалану;  

- ғимараттар мен имараттардың атқарымдық сенімділігі мен ұзақ мерзім-

ділігін қамтамасыз ететін құрылыс материалдарының құрылымдық ерекше-

ліктерін ескеру. 

Ғимараттар мен имараттар сәулетінің негіздерін оқып біле отырып, сту-

дент міндетті: 

- ғимараттар мен имараттарды және олардың конструкциялық элемент-

терін құрастырудың негізгі ережелерін меңгеру;  

- конструкциялық шешімдердің үйлесімділігі туралы түсініктерінің болуы;  

- құрылыс нормалары мен ережелерді және қазіргі нормалық актілерді ес-

керіп, ғимараттар мен имараттардың, олардың конструкциялық элементтерінің 

сәулеттік-құрылыстық сызбаларын орындау дағдысын меңгеру. 

Оқу құралында келесі сұрақтар қарастырылған:  

- ғимараттар түрлері және оларға қойылатын талаптар;  

- құрылыстағы бірыңғай модульді жүйе, бірыңғайлау, типтендіру, стан-

дарттау; 

- азаматтық және өндірістік ғимараттардың көлемдік-жоспарлық ше-

шімдері;  

- ғимараттардың конструкциялық шешімдері;  

- ғимараттарды және оладың қоршаушы конструкцияларын жобалаудың 

физика-техникалық негіздері. 

Көрсетілген пәнді оқып білу «Физика», «Математика», «Инженерлік ме-

ханика», «Геотехника», «Геодезия», «Құрылыс материалдары және бұйым-

дары», «Сызба геометриясы және инженерлік графика» сияқты пәндермен ты-

ғыз байланыста жүргізіледі. 

«Сәулет және құрылыс конструкциялары» (I-бөлім. Азаматтық және өн-

дірістік ғимараттар сәулеті) пәні базалық тұрақты компонентке жатады және 

келесі арнайы пәндерді кезекті оқып білу үшін өте маңызды: «Құрылыс кон-

струкциялары II-III», «Құрылыс өндірісінің технологиясы I-III» және т.б. 

Бұл оқу құралы «Сәулет және құрылыс конструкциялары» пәні бойынша 

«Азаматтық және өндірістік ғимараттар сәулеті» бөлімінің теориялық курсын 

оқығанда, тәжірибелік сабақтарды орындағанда, курстық және дипломдық жо-

балауда пайдалы болады.   
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КІРІСПЕ 
 

«Сәулет» сөзі «ісмер-құрылысшы» мағынасын беретін «architecton» грек 

сөзінен шыққан. Сәулеттің пайда болуы адам қоғамының бастапқы дамуында 

тұрызылған бірінші тұрғындық құрылыстармен байланысты. Қазіргі түсінік 

бойынша сәулет дегеніміз – ғимараттарды, құрылымдарды және олардың ке-

шендерін жобалау және тұрғызу өнері. 

Сәулет – бұл сұлулық заңы бойынша болмысын қалыптастыратын шығар-

машылық түрі, құрылыс өнері. Ежелгі Рим сәулет теорияшылы Витрувий, 

сәулетші-құрылысшы негіз ететін, үш тағанды тұжырымдаған: «беріктік, пайда, 

сұлулық». Барлық сәулеттік құрылымдар сипатты сапалы үш топқа бөлінеді: 

атқарымдық (ыңғайлылық, пайдасы), конструкциялық (беріктік, үнемділік), эс-

тетикалық (әсемдік) (сұлулық, саналы мағынаны білдіретін, көркем бейне). 

Сәулет мақсаты қоғамның және адамдардың өмірлік процестері өтетін жа-

санды ортаны құру болып табылады. 

Сәулет материалдық орта ретінде қоғам өмірінің әулеметтік жағдайларын, 

өнер ретінде – терең эмоциялық әсерлерді беруге қабілеттілігін, материалдық 

өндірістік саласы ретінде – құрылыстық техникаға сүйенетіндігін көрсетеді. 

Адам әрекеті үшін өте қолайлы ортаны құру, біріншіден, ғимараттың 

көлемдік-кеңістік және сәулеттік-жоспарлық құрылымының дұрыс таңдалуына, 

ғылыми жетістіктердің, жобалау мен пайдалану тәжірибелерінің дұрыс ес-

керілуіне байланысты. 

Атқарымдық тағайындалуына, тұрғындық, қоғамдық немесе өндірістік ғи-

марат болмасын, сәулеттік құрылымның түрі, ондағы бөлмелердің саны мен 

құрамы, олардың орналасуы, топталуы және өлшемдері байланысты. 

Ғимараттар түрі бірден құрылған жоқ, олар елдің саясаттық құрылымымен, 

діни және идеологиялық талаптарымен, тұрмыспен, халық дәстүрлерімен анық-

талды. Кейбір ғимараттар түрлері жойылды, жаңалары пайда болды, басқалары 

(мысалы, тұрғын үйлер) түрлерін өзгертті. Сәулет ереуілді ортаға қарсы-

ласатын, жасанды пайдалы-көркемдік әлемді құрды, адамның материалдық 

және рухани қажеттілігін қанағаттандыру үшін кеңістікті меңгерді.  

Ғимараттың эстетикалық құндылығы оның сыртқы және ішкі келбетінің 

мәнерлі шешімімен анықталады. Ғимараттың көркемді мәнерлі келбеті жалпы 

композициялық сәулеттік пішіндерді (сыртқы және ішкі көлемдер, салмақ-

тардың топталуы, силуэт, пропорция және т.б.) және ғимараттың барлық 

композицияларына қатынасы бойынша жеке пішіндерді (карниздер, балкондар, 

терезелер мен есіктертердің жақтау маңдайшалары, декор элементтері) құрады.  

Шығармашылық әдісті негіз ете отырып, сәулетші-құрылысшы ғимаратты 

жоспарлар, қасбеттер, қималар түрінде суреттеп, құрылымның сыртқы және 

ішкі көлемдерінің сәйкестігін келтіріп, бір уақытта үш өлшемдерде жобалық 

жұмыстарды жүргізеді.  

Сәулеттің дамуы қоғамның эстетикалық мұраттарының сипатымен, пай-

далы және көркемдік қажеттіліктерімен тығыз байланыста болады. Сәулет за-

манның сипатын көрсетеді. Оған әлеуметтік факторлар әсер етеді: қоғамдық 
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құрылымның сипаты, үстем идеология. Әр заманда және барлық халықтарда 

сәулеттік стильдің сұлулығы және көркемдік үйлесімдігі туралы ерекше 

түсініктер қалыптасқан.  

Ғимараттың, өзінің атқарымдық тағайындалуына сәйкес болу, ыңғай-

лылығы және қажеттілігі сәулеттік құрылымдарға қойылатын негізгі талаптар 

болып табылады. 

Сонымен, сәулеттің атқарымдық, конструкциялық және эстетикалық 

ерекшеліктері тарихи үрдістің ағымында өзгерді және сәулеттік стильдерде іске 

асырылды. Дүниежүзілік сәулеттің барлық даму үрдісі тұйық стилистикалық 

кесінділерге жасанды бөлінуі мүмкін емес.  

Ішкі сәулеттік кеңістікті ұйымдастыру атқарымдық тиімділігімен, оларға 

тән әлеуметтік және атқарымдық процестерге бөлмелердің көлемі мен бай-

ланыстарының сәйкестігімен анықталады. Көрермендік ғимараттарда, мысалы, 

атқарымдық процесс жақсы көру мен естуді, залдың ыңғайлы толуын және 

көрермендердің кедергісіз шығуын қамтамасыз ететін құрылымды құрудың 

қажеттілігін тудырады. Бөлмелердің тиімді жоспарлануымен қатар, ғимараттың 

ыңғайлылығы сатылардың, лифттердің дұрыс орналасуымен, инженерлік 

қондырғылардың орнатылуымен қамтамасыз етіледі. 

Ғимараттың сыртқы келбеті, оның атқарымдық ерекшеліктеріне бай-

ланысты, сонымен қатар, сұлулық заңдары бойынша құрылуы қажет. Гегель 

классикалық сәулеттің ұлы сұлулығының бірі арқалықтар салмағын көтеру 

үшін қажеттіден көп ұстындарды қоймау болып табылады және сәулетте тек 

қана безендіру үшін қойылған ұстындар нақты сұлулықтан жұрдай деп айтқан. 

Сәулеттің арқасында эстетикалық көзқарастар пайда болады және құ-

рылады. Сәулеттегі әдемілікті сезіну суреттік жабдықтар мен идеялық ойлар-

дың күші көрсетілгенде, пішіндердің заңдылықтары мен тепе-теңдігі, ма-

териалдың фактурасы мен түсі табылғанда, қоршаған ортамен гармонияға жет-

кенде ғана пайда болады.  

Ыңғайлылық, сұлулық және атқарымдық тиімділігімен қатар, техникалық 

тиімділігі мен үнемділігін қамтамасыз ету бойынша талаптар да маңызды бо-

лып табылады. 

Сәулеттік-құрылыстық әрекет ғимараттардың тиімді көлемдік-жоспарлық 

шешімдерімен, материалдарды дұрыс таңдаумен, конструкциялардың салмағын 

жеңілдетумен, құрылыс әдістерін жетілдірумен қысқарып жүзеге асырылатын, 

үлкен материалды шығындармен түйіседі. Сәулетте болашақты ескеру, өзінде 

даму әлуетінің болуы үнемді болып табылады. 

Ойлап табылған құрылымның кеңістігі мен көлемінің атқарымдық және 

эстетикалық ұйымдастырылуының материалдық пішінге айналуы құрылыс ма-

териалдарын, конструкциялар мен машиналарды қамтитын құрылыстық тех-

ника көмегімен жүзеге асырылады. 

Конструкциялар көбінесе құрылыс материалдарының технологиялық ерек-

шеліктеріне байланысты және олардың дамуымен өзгеріп отырады. Ежелгі 

Греция сәулетінің классикалық кезеңдегі мәңгілік ғимараттардың көтеруші 

конструкциялары мәрмәр блоктардан тұрғызылған. Ежелгі Рим сәулетінің 
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императорлық кезеңіндегі мәңгілік ғимараттары, құрылыс мүмкіншіліктерін 

ұлғайтқан, бетонмен үйлестірілген күйдірілген кірпіштен тұрғызылған. Орта 

ғасырларда тасты өңдеу техникасы кемеліне жетті. Өркендеу дәуірі таспен 

немесе сылақпен қапталған кірпішке қайта оралды. Бұл дәстүрлі техника тек 

XX ғ. ғана тұтас құймалы және құрама темірбетонды конструкциялардың 

индустриялық техникасына ауысты.  

Құрылыс конструкциялары сәулеттің, негізінде, «ой астарындағы» эле-

менттері болып табылады. Сәулет тарихынан белгілі, жаңа материалдарды қол-

дану жаңа сәулеттік ойлардың туылуына, жаңа пішіндердің пайда болуына кел-

тірді, өмірге құрылыстың жаңа пішіндерін әкелді. 

Сонымен, XIX ғ. металл конструкциялары кеңінен тарады. Бұл металлур-

гиялық өндірістің технологиясының тез дамуының және есептеудің жаңа әдіс-

терін табудың қорытындысы болып табылады. 

Ол кезде ғимараттар мен құрылымдардың көтеруші конструкцияларын жұ-

мыстың серпімді кезеңінде, яғни қолданбалы күштер мен пайда болатын де-

формациялар арасындағы сызықтық тәуелділікте есептейтін. Негізгі көтеруші 

конструкциялар ретінде ұстындар, арқалықтар, аркалар, фермалар және т.б. 

қолданылды. Ол кезде керемет ауада қалқып тұрғандай көрінетін көпірлер, өр-

некті мұнаралар және басқа құрылымдар тұрғызылды. Кейін кеңістік көтеруші 

конструкциялар қолданыла бастады. Бұл бағыттың дамуы өте әмбебапты мате-

риалды қолдануды талап етті. 

XIX ғ. ортасынан темірбетонды конструкциялар тарай бастады. Темір-

бетоннан конструкцияларды арттыру күмбездер, қабықшалар және т.б. сәу-

леттік пішіндерді құруға алып келді. Бұл сәулетшілердің қиялдарын іске асыру 

үшін жаңа мүмкіндіктерді ашты. XX ғ. екінші жартысында ғылыми-техникалық 

озықтық сәулеттің жаңа суреттік жабдықтарының, ғимараттардың конструк-

циялық жүйелерінің, ғимараттардың көтеруші конструкцияларын есептеуге 

жаңа әрекеттердің пайда болуына әсерін тигізді. 

Соңында архитектор А.К. Буровтың «Сәулет туралы» кітабында айтқан 

сөзін келтіреміз: «Адам қажеттілігін қанағаттандыратын тұрғын үйден, бірін-

ші кезекте тұрғын үйден бастау керек. Барлығы қазіргі кезгі жабдықтардан, 

материалдардан басталып, теориямен аяқталатын, тұрғын үйдің тәжірибелік 

жұмысы үрдісінде табылуы және меңгерілуі керек. Адамның бірінші құры-

лымы тұрғын үйі болған. Тұрғын үйден сәулет басталады, тұрғын үйден қала 

басталады». 
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1 ҒИМАРАТТАР ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ ҰҒЫМДАР 
 

1.1 Ғимараттар және оларға қойылатын талаптар, 

күштер мен әсерлер 

 

Ғимарат – әртүрлі адам қызметі үшін қалыптасқан және арналған, ішкі ке-

ңістігі бар жерүсті құрылымы (мысалы, тұрғын үйлер, зауыттық корпустар, 

мектептер). 

Барлық басқа жерүсті, сондай-ақ жерасты және суасты құрылымдары ин-

женерлік, яғни арнайы техникалық мақсаттарды орындауға арналған құ-

рылымдарға (көпір, теледидарлық мачта, туннель, метро, резервуар, жолдар) 

жатады.  

Ғимараттың ішкі кеңістігі бөлек бөлмелерге бөлінеді. 

Бөлме – бөлімшесі жоқ, ғимарат ішіндегі барлық жағынан қоршалған ке-

ңістік (тұрғындық бөлме, аудитория, коридор, цех). 

Бір деңгейде орналасқан бөлмелер қабатты құрайды. Қабаттар аралық жа-

бындармен бөлінеді. 

Барлық ғимараттар келесі үш үлкен топты құрайтын, бөлек бір-бірімен 

өзара байланысқан бөліктер мен элементтерден тұрады: 

- көлемдік-жоспарлық элементтер, яғни ғимараттың барлық көлемін бө-

летін ірі бөліктер (қабат, бөлек бөлмелер, оны бөлшектейтін негізгі қабырғалар 

арасындағы ғимарат бөлігі); 

- конструкциялық элементтер – ғимараттың құрылымын анықтайды (ірге-

тас, қабырғалар, аралық жабындар, шатыр); 

- құрылыс бұйымдары – конструкциялық элементтер құрылатын са-

лыстырмалы ұсақ бөлшектер (әрлеу тастары, панельдер, плиталар, бас-

палдақтар). 

Ғимараттар тағайындалуына байланысты келесі түрлерге бөлінеді: 

- азаматтық – адамның тұрмыстық және қоғамдық қажеттіліктерін қам-

тамассыз етуге арналған тұрғындық және қоғамдық ғимараттар; 

- өндірістік – қорытындысында өндірістік өнім пайда болатын, құрал-жаб-

дықтарды орналастыруға және еңбек процестерін орындауға арналған ғи-

мараттар. 

Жоспардағы ғимарат пішіні, оның габариттері, сонымен қатар, бөлек бөл-

мелер өлшемдері, қабаты және басқа ерекше белгілері, тағайындалуы ескеріліп, 

жобалану кезінде анықталады.  

Ғимараттың кез келген түрі функционалды, техникалық, суреттік және 

экономикалық талаптарды қанағаттандыруы қажет.  

Функционалды (технологиялық) мақсаттылық талабы ғимараттың өзіне ар-

налған процесіне сәйкес болуын талап етеді (тұрғындыққа, демалуға, еңбекке 

ыңғайлылығы). 

Негізгі және қосалқы атқарымдарды ажырату білу қажет. Сонымен, мектеп 

ғимаратында негізгі атқарым оқу сабақтары болып табылады, сондықтан 

мектеп ғимараты негізінен оқу бөлмелерінен тұрады. Сонымен қатар, мектеп 
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ғимаратында қосалқы атқарымдар да жүзеге асырылады: тамақтандыру, қо-

амдық шаралар, басшылық. Олар үшін арнайы бөлмелер қарастырылады: ас-

ханалар, дәмханалар, мәжіліс залы. Аталған атқарымдар бұл бөлмелер үшін не-

гізгі болып табылады. Оларға өзіндік қосалқы атқарымдары сәйкес келеді.  

Ғимараттағы негізгі және қосалқы атқарымдарға жауап беретін, барлық 

бөлмелер, негізгі тағайындалуы – адамдар қозғалысын қамтамасыз ететін (дә-

ліздер, сатылар), коммуникациялық бөлмелермен өзара байланысады.  

Бөлмені дұрыс жобалап, онда адамға тиімді ортаны құру үшін орта са-

пасын анықтайтын барлық талаптарды ескеру қажет.  

Орта сапасы келесі факторларға байланысты: 

- адам қызметі үшін кеңістік; 

- құрал-жабдықтарды орналастыру; 

- әуелік орта жағдайы (температура, ылғалдық, ауа алмасу); 

- дыбыстық режим (естуді қамтамасыз ету және шулардан қорғау); 

- жарықтық режим; 

- көрерлік және көзбен қабылдау; 

- адамдар қозғалысының ыңғайлылығын және қауіпсіз эвакуациясын қам-

тамасыз ету.  

Ғимараттың техникалық мақсаттылық талабы толық ғимаратпен және 

оның бөлек элементерімен қабылданатын барлық сыртқы әсерлерді ескеруі қа-

жет, оның конструкцияларының шешімімен анықталады (1.1-сурет).  

 

 

 
 

1.1-сурет. Ғимаратқа түсетін сыртқы әсерлер  
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Ғимаратқа үздіксіз әсер ететін күштер тұрақты жүктемелер, ал уақыттың 

бөлек аралығында (бөлігінде) әсер ететін күштер уақытша жүктемелер деп ата-

лады. Тұрақты жүктемелерге ғимараттың көтеруші негізін құрайтын, кон-

струкциялық элементтердің салмағынан тұратын ғимараттың өз салмағы жатады. 

Өз салмағы уақыт бойынша тұрақты және жоғарыдан төменгі бағытта әсер етеді. 

Ғимараттың төменгі бөлігіндегі көтеруші конструкциялар материалындағы кер-

неулер жоғарғы бөлігіндегілерге қарағанда үлкен болады. Өз самағының барлық 

әсерлері іргетасқа, ал ол арқылы негіздің топырағына беріледі.  

Уақытша жүктемелерге желдік күштер жатады. Жел бағытын өзгертісімен, 

солай жылдамдығын өзгертеді. Желдің күшті екпіні конструкция жұмысын 

қиындатып, ғимаратқа соққылық, динамикалық әсер етеді. Қардан берілетін 

күштер де уақытша жүктемелерге жатады. Желдің әсерінен қар жамылғысы, 

конструкцияларда қосымша кернеулерді тұдыратын ассиметриялық күштерді 

тудыртып, төбе жабындыларында біркелкі емес таралады. Уақытша жүктеме-

лерге пайдалы күштерде (адамдардан, технологиялық жабдықтардан, қоймада 

жиналатын материалдардан) жатады. 

Күштік емес жүктемелер болып табылады:  

- температуралық әсерлер (конструкциялардың сызықтық өлшемдерінің 

өзгеруіне келтіреді); 

- атмосфералық және топырақтық ылғалдың әсері (конструкциялар ма-

териалдары қасиеттерінің өзгеруіне ұшыратады); 

- ауа қозғалысы (бөлмедегі микроклиматқа әсер етеді); 

- күн энергиясының әсері (конструкциялар материалдарының физика-

техникалық қасиеттерінің өзгеруіне ұшыратады); 

- бөлменің қалыпты акустикалық режимін бұзатын шу әсері. 

Тұрақты және үақытша күштерден басқа, ғимараттарға ерекше әсерлер де 

әсер етеді. Оларға жер сілкінуден сейсмикалық күштер, жарылыс әсерлері, шө-

гетін топырақтардың сулануындағы негіздердің біркелкі емес деформация-

ларынан әсерлер және т.б. жатады. 

Күштің түсу орны бойынша жүктемелер бір нүктелі (құрал-жабдықтар сал-

мағы), және біркелкі жайылған (таралған) (өз салмағы, қар) болып бөлінеді. 

Әсер ету сипаты бойынша жүктемелер статикалық, яғни уақыт аралығында 

шамасы бойынша тұрақты күштер, мысалы конструкцияның өз салмағы және 

динамикалық (соққылық күштері), мысалы, жел әсері болуы мүмкін. 

Сонымен, ғимаратқа шамасы, бағыты, әсер ету сипаты, түсу орны 

бойынша әртүрлі күштер әсер етеді. Олардың барлығы бір-бірін күшейтіп, бір 

бағытта әсер ететін күштердің үйлесуін тудыруы мүмкін. Дәл осындай қо-

лайсыз күштердің үйлесуіне ғимарат конструкцияларын есептейді.  

Ғимарат көрсетілген күштер мен әсерлерді қабылдай отырып, берік, ор-

нықты және ұзақ мерзімді болуы тиіс.  

Ғимарат беріктігі дегеніміз қирамай әсерлерді және айтарлықтай қал-

дықты деформацияларды қабылдау қабілеті.  

Ғимарат орнықтылығы дегеніміз сыртқы әсерлерде төңкерілу және ығы-

су күштеріне қарсыласып, тепе-теңдігін сақтау қабілеті.  



10 
 

Ұзақ мерзімділік уақыт бойынша ғимарат пен оның элементтерінің берік-

тігін, орнықтылығын және қалыпты пайдалану сапаларының сақталуын біл-

діреді.  

Ғимараттар мен бөлмелердің құрылыс конструкцияларының өрттік-техни-

калық топтастырылуы олардың бөлінуімен негізделген: өрттің қауіпті фактор-

лары мен оның дамуын тудыратын қасиеттері бойынша – өртке қауіптілік, ал 

өрт әсері мен онық таралуына қарсыласатын қасиеттері бойынша – отқа тұ-

рақтылық. 
Конструкцияның отқа тұрақтылық көрсеткіші отқа тұрақтылық шегі болып 

табылады, өртке қауіптілігін оның өртке қауіптілік тобы сипаттайды.  

Конструкцияның отқа тұрақтылық шегі берілген конструкция үшін бір 

немесе кезекпен бірнеше нормаланатын шектік жағдайлар белгісінің басталуы 

уақыт бойынша (мин) тағайындалады: 

- іскерлік қабілетін жоғалту ( R ); 

- тұтастығын жоғалту ( E ); 

- жылылықты оқшаулау қабілетін жоғалту ( I ).  

Конструкциялар өртке қауіптілігі бойынша төрт топқа бөлінеді: 

КО – өртке қауіпті емес;  

К1 – аз өртке қауіпті; 

К2 – орташа өртке қауіпті;  

КЗ – өртке қауіпті. 

Ғимараттар отқа тұрақтылық дәрежесі бойынша бес дәрежелерге бөлінеді 

(1.1-кесте). 

 

 
1.1-кесте. Ғимараттың отқа тұрақтылық дәрежесіне байланысты конструкцияның отқа 

тұрақтылық шегі  

Отқа 

тұрақты-

лық 

дәрежесі 

Конструкцияның отқа тұрақтылық шегі 

Ғимарат-

тың 

көтеруші 

элемент-

тері 

Сыртқы 

көтеруші 

емес 

қабырғалар 

Қабатаралық 

жабындар 

(оның ішінде, 

шатырлық және 

жертөле үсті) 

Сатылы торлар 

Ішкі 

қабырға-

лар 

Саты 

адымдары 

және 

алаңдары 

I R 120 E 30 REI 60 REI 120 R 60 

II R 90 E 15 REI 45 REI 90 R 60 

III R 45 E 15 REI 45 REI 60 R 45 

IV R 15 E 15 REI 15 REI 45 R 15 

V нормаланбайды 

 

 

Сәулеттік-суреттік мәнерлілігінің талаптары ғимараттардың өзінің сыртқы 

(экстерьері) және ішкі (интерьері) түрлерінің жағымды болуымен, адамдардың 

психологиялық жағдайы мен санасына жақсы әсер етуімен негізделеді. 

Экономикалық мақсаттылық ғимараттың берілген түрі үшін оны тұрғызуға 

тиімді еңбек, жабдықтар, уақыт шығындарын қарастырады. Үнемділіктің не-
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гізгі критериялары бір уақыттық капиталды салымдар (ғимаратты тұрғызудағы 

үнемділік), пайдалану шығындары (пайдалану үрдісіндегі үнемділік), ғимарат-

тың кажулық және қайта калпына келтіру құндары болып табылады.  

Сәулеттік-конструкциялық шешімдердің үнемділігі қабылданған техни-

калық шешімдердің пайдалылығына, көлемдік-жоспарлық шешімдердің тиім-

ділігіне, құрылыс ресурстарын тиімді қолданылуына тікелей тәуелді болады.  

 

1.2 Құрылыстық физика негіздері 

 
Бөлмелердің температуралы-ылғалдық режимінің, дыбыс изоляциясының 

және жарықтандырудың сұрақтарымен құрылыстық физика айналысады. 
Оның құрамына кіреді: 
- құрылыстық жылу техникасы; 
- құрылыстық акустикасы; 
- құрылыстық жарық техникасы. 
Қоршау конструкциялары келесі жылу техникалық талаптарға жауап беруі 

қажет: 
- жылу қорғау қасиеттерінің болуы; 
- ішкі беттегі температураның бөлмедегі ішкі ауаның температурасынан 

айтарлықтай айырмашылығы болмауы керек (қоршау жанында суықтың се-
зілмеуі, ал бетте конденсаттың пайда болмауы); 

- сыртқы температураның өзгерістері бөлме ішіндегі температураға мүм-
кіндігінше әсер етпеуі үшін қажетті жылулық инерциясының (жылуға тұ-
рақтылық) болуы; 

- ылғалдануға тұрақты болуы және қалыпты ылғалдылықты сақтауы, яғни 
ылғалдылықтың шамадан тыс болуы конструкцияның жылу қорғау қасиеттерін 
нашарлатады және ұзақ мерзімділігін төмендетеді; 

- қоршаудың ауа өткізгіштігі мүмкіндік шегінен аспауы қажет. 
Қоршаудың жылу қорғау қасиеттері материалдың жылу өткізгіштігіне 

байланысты. 
  жылу өткізгіштік коэффициенті –1°С оның бетіндегі температуралар 

айырмаларындағы 1сағатта қалыңдығы 1 м, ауданы 1 м
2
 материал қабаты ар-

қылы өтетін жылу мөлшері. Қалыңдығы   материал қабаты арқылы сол жағ-
дайларда өтетін, жылу мөлшері  /k  – қабаттың жылу беру 
коэффициентін құрайды. 

Қабат арқылы жылудың өтуіне қарсыласуын сипаттайтын, жылу беру коэ-
ффициентіне кері шама қабаттың термикалық кедергісі деп аталады: 

 
  /R . (1.1) 

 
Кез келген қоршаушы конструкция біртекті емес, әр қабаттың өзінің тер-

микалық кедергісі болады, сондықтан жалпы термикалық кедергі бөлек қабат-
тардың термикалық кедергілерінен құралады.  

Қоршаушы конструкцияларды жобалауда суық жолақтарын ескеру қажет, 
олар қоршауға жылу өткізгіштігі жоғары басқа материалдан элемент енгізіл-
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генде пайда болады. Темірбетон немесе металл ұстындардың кірпіштік қабырға 
ішінде орналасуы жылудың немесе суықтың қарқынды өту жағдайын құрады. 
Қыс кезеңінде тоңазу болмау үшін, өнімді жылытқыш қабатын төсеу қажет.  

Конструкцияның жылуға тұрақтылығы сыртқы ауа температурасының өз-

герісінде өте маңызды. Сыртқы температура ауытқуы ішкі ауа температура-

сының ауытқуын тудырады. Сыртқы температура ауытқуы қоршаудың жылуға 

тұрақтылығына немесе жылулық инерциясына байланысты. Жылулық инер-

циясы – өзінің бастапқы температурасын сақтауға дененің ұмтылуы. Инерция 

үлкен болған сайын, бастапқы күйін өзгерту қиынға түседі. Кірпіштік қа-

бырғалар жазғы кезде өзінің температурасын ұзақ сақтайды және күзгі кезеңде 

сыртқы ауа температурасының кенеттен және қысқа уақытша өзгерістеріне 

сезімтал емес.  

Құрылыс акустикасы бөлмелердің дыбыс изоляциясының сұрақтарын зерт-

тейді, яғни бөлмелерді сыртқы шулардан қорғау және шу көзі бар бөлмелерден 

шуды азайту сұрақтармен айналысады. 

Шу дегеніміз адам үшін әртүрлі жағымсыз дыбыстар. Шуды жоюдың құ-

рылыстық-конструкциялық шаралары дыбыс өткізбеу және дыбысты жұту 

бойынша шараларды жүзеге асырумен негізделеді.  

Дыбыс – дыбыс көзімен тудырылатын, кез келген материалдық ортадағы 

тербелмелі қозғалыс. 

Бетке түсетін дыбыс жартылай шағылысады, жартылай жұтылады және 

жартылай бөгет арқылы өтеді.  шағылысу коэффициенті,  дыбысты жұту 

коэффициенті,  дыбыс беру коэффициенті конструкция материалына, дыбыс-

тық толқындар жиілігіне, бетке түсетін бұрышқа байланысты.  

Дыбыс тікелей және шағылысқан болып бөлінеді. Дыбыс көзіне бай-

ланысты әуелік және соққылық болып бөлінеді. Бөлмеге шуды беру жолы тіке-

лей және жанама (айналма) болуы мүмкін. Дыбыстың жанама берілуі, дыбыс-

тың бастапқы көзінен айтарлықтай қашықтықта орналасқан бөлмелерге өз 

шуын тарататын, соққылық немесе әуелік дыбыс қоршаушы конструкциялар-

дың тербелісін тудырғанда пайда болады.  

Бөлменің дыбыс изоляциясы үшін аралық қабырғалардың қабырғаға және 

жабындарға түйіскен жерлеріндегі, құрама элементтер арасындағы түйісу-

лердегі, есік және терезе ойықтарындағы барлық саңылауларды серпімді тө-

сеніштерді, әуелік қабатшаларды, кеуекті материалдарды қолдану арқылы жабу 

қажет. 

Құрылыстық жарық техникасының мақсаты бөлмелердегі тиімді жарықтық 

режимді құруды анықтайтын жағдайларды зерттеу болып табылады. Беттің Е 

жарықтандыруы дегеніміз құлама жарықтың ағынның жарықтанатын беттің ау-

данына қатынасы. Жарықтандырудың өлшем бірлігі – люкс (лк). 

Жарық ағыны – өзі шығаратын жарықты сезінуі бойынша бағаланатын, 

сәулелік энергия қуаты. 

Сәулеленуден берілетін энергия сәулелік энергия деп аталады. Сәулелік 

энергия көзі Күн болып табылады.  



13 
 

Жарық ағыны жарықтанатын денеге түскенде ағынның бір бөлігі шағы-

лысады, бір бөлігі дене арқылы өтеді, бір бөлігі денеге сіңіріледі. Жарықтың 

шағылысу және дене арқылы өту құбылысы сәулетшілер үшін өте маңызды, 

өйткені жарық өткізгіш материалдарды қоршаушы конструкцияларда қол-

данады, ал бөлменің ішкі бетін шағылыстыру айтарлықтай дәрежеде жарық-

тандыру қарқындылығын қамтамасыз етеді.  
Табиғи жарық (күндізгі) – күннің және аспанның сәуле түсуінен құ-

рылатын жарық. Жарық ойықтарының орналасуына байланысты бөлмелердің 

бүйірлік, жоғарғы және аралас жарықтануы болып бөлінеді. 

Бөлменің табиғи жарықтануы ТЖК – табиғи жарықтандыру коэффи-

циентінің (е) шамасы бойынша бағаланады. Ол ME  аспан жарығымен бөлме 

ішіндегі М берілген нүктесінің табиғи жарықтануының HE  көкжиектен ша-

шыраған жарықпен ғимараттан тыс сыртқы ашық горизонтальды бетінің 

жарықтануының біруақыттық мәніне қатынасын көрсетеді: 

 

 %100)/(  HM EEI , (1.2) 

 

 

Әртүрлі бөлмелер үшін ТЖК мәндері нормаланады. Сонымен, 

конструкторлық бюро бөлмесінің ТЖК 2% төмен емес, сыныптар, ауди-

ториялар үшін –1,5% төмен емес, тұрғындық бөлмелер үшін – 0,5% төмен емес 

етіп қабылданады. 

Радиация – Жер бетіне жеткен, күн сәулесінің қуаты (ультра күлгін 

сәулелер). 

Инсоляция – қандай болмасын бір бетті тікелей күн сәулелерімен сәуле-

лендіру. Инсоляция мен радиацияның кері әсерлері бөлменің кызып кетуіне се-

беп болады. Қызып кетуге қарсы амал ретінде ашық түстерге қоршау кон-

струкцияларын бояу немесе қаптау қолданылады.  

 

 

1.3 Құрылыстағы өлшемдердің модульдік координациясы 

 

 

Құрылыстың дамуының негізгі бағыты құрылыс өндірісінің толық дайын 

ірі өлшемді конструкциялардан ғимараттарды, олардың элементтері мен блок-

тарын жинау және монтаждаудың механизацияланған ағынды процесіне айна-

луын білдіретін, оның индустриализациясы болып табылады. Мұндай эле-

менттерді (конструкцияларды) құрама деп атайды. 

Жаппай құрылыстың индустриялық әдістерінің артықшылығы тәжірибе 

жүзінде дәлелденген. Оның технологиясы типтік құрама бөлшектер мен 

конструкциялардың қолдануына негізделген.  
Типизация дегеніміз жаппай құрылыста бірнеше рет қолдануға арналған 

бөлек конструкциялардың және толық ғимараттардың шешімдерінің техни-

калық және экономикалық жағынан жақсыларын сұрыптап алу. 
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Ғимараттар үшін құрама бөлшектер мен конструкциялардың түрлері мен 

өлшемдерінің мөлшері шектелген болуы керек. Сондықтан типизация типтік 

бөлшектердің көп түрлерінің пішіні мен өлшемдері бойынша бірдей анық-

талған түрлерінің шектелген мөлшеріне келтіруді жорамалдайтын унифика-

циясымен (бірыңғайландыруымен) жалғасады. Жаппай құрылыста бөлшектер 

мен конструкциялар өлшемдерін ғана емес, сонымен бірге олардың негізгі қа-

сиеттерін де бірыңғайландырады (плиталар үшін іскерлік қабілеті, қоршау па-

нельдері үшін жылу- және дыбыс өткізбеу қасиеттері). Бөлшектердің бірың-

ғайлығы өзара ауысымдылықты және әмбебаптылықты қамтамасыз етуі қажет.  

Өзара ауысымдылық – ғимарат өлшемдерін өзгертпей берілген бұйымды 

басқасымен ауыстыру мүмкіндігі (мысалы, ені 3000 мм жабу плитасын ені 1500 

мм екі плитамен ауыстыруға болады).  

Әмбебаптылық – ғимараттардың әр түрлері үшін бөлшектердің бір типтік 

өлшемдерін колдануға мүмкіндік береді.  

Өте жетілдірілген типтік бөлшектер мен конструкциялар стандарт, яғни 

жобалауда да, сондай-ақ зауыттық дайындауда да міндетті пішіндері, өл-

шемдері және сапалары нақты белгіленген үлгілер түрінде бектіледі. Стан-

дарттар туралы барлық мәліметтерді қамтитын кұжаттар МЕМСТ деп аталады.  

Құрылыс конструкциялары мен бөлшектерінің негізгі өлшемдері ғи-

мараттардың көлемдік-жоспарлық шешімдерімен анықталатындықтан, олардың 

унификациясы, қадам, аралық, қабат биіктігі болып табылатын, ғимараттардың 

көлемдік-жоспарлық өлшемдерінің унификациясына негізделеді.  

Қадам – көлденең қабырғалардың немесе ұстындардың көлденең қатар-

ларының координациялық осьтерінің арасындағы арақашықтық.  

Аралық дегеніміз бойлық қабырғалардың немесе ұстындардың бойлық 

қатарларының координациялық осьтерінің арасындағы арақашықтық.  

Қабат биіктігі деп вертикаль бойынша төменде орналасқан қабаттың еден 

деңгейінен жоғарыда жатқан қабат еденінің деңгейіне дейінгі, ал жоғарғы қа-

баттар мен бірқабатты ғимараттарда – шатырлы жабын белгісінің жоғарғы бе-

тіне дейінгі арақашықтық. 

Жобаларда қадамдар, аралықтар және қабаттар биіктіктерінің өлшем-

дерінің бірыңғай немесе шектелген саны бөлшектердің типтік өлшемдерінің 

шектелген санын да қолдануға мүмкіндік береді.  

Ғимараттардың көлемдік-жоспарлық параметрлерінің және конструк-

циялар мен құрылыс бұйымдарының өлшемдерінің унификациясы құры-

лыстағы өлшемдердің модульдік координациясы негізінде жүзеге асырылады 

(ҚӨМК).  

ҚӨМК – модуль негізінде ғимараттар мен құрылымдардың көлемдік-жос-

парлық және конструкциялық элементтерінің, құрылыс бұйымдары мен құрал-

жабдықтарының өлшемдері координацияларының ережелерінің жиынтығы. 

Модуль – өлшемдер координациясы үшін негізгі өлшем бірлігі. Модуль (М) не-

гізінде 100 мм өлшем қабылданған. Туынды (іріленген немесе бөлшекті) мо-

дуль дегеніміз негізгіге қысқаратын немесе оның құрама бөлігі болып табы-

латын модуль.  
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Ғимараттар мен ірі конструкциялардың көлемдік-жоспарлық элемент-

терінің өлшемдерін тағайындау үшін іріленген туынды модульдар қол-

данылады:  

200, 300, 600, 1200, 1500, 3000, 6000 мм сәйкес 

2М, ЗМ, 6М, 12М, 15М, 30М, 60М болып белгіленеді. 

Бөлшекті модульдар ұсақ элементтер өлшемдерін, плиталар қалың-

дықтарын тағайындау үшін пайдаланылады: 

50, 20, 10, 5, 2, 1 мм сәйкес  

1/2М, 1/5М, 1/10М, 1/20М, 1/50М, 1/100М болып белгіленеді. 

ҚӨМК ғимараттардың көлемдік – жоспарлық және конструкциялық эле-

менттері үшін өлшемдердің үш түрін қарастырады (1.2-сурет):  

- номиналды (LH) – ғимараттардың координациялық осьтері арасындағы 

өлшем, сонымен қатар, конструкциялық элементтер мен құрылыстық бұйым-

дардың шартты кырларының (жіктердің немесе саңылаулардың түйіскен бө-

ліктерімен) арасындағы өлшемі. Бұл өлшем әрқашанда модульге еселі етіп 

тағайындалады; 

- конструкциялық (LК) – конструкциялық саңылау шамасымен ерекше-

ленетін бұйымның жобалық өлшемі; 

- нақты (LФ) – норма арқылы анықталатын шамасымен ерекшеленетін 

бұйымның нақты өлшемі.  

 

 
 

1.2-сурет. Конструкциялық элементтер өлшемдері: 

а – номиналды және конструкциялық; б – нақты; 

1 – конструкциялық элементтер; 2 – саңылау 

 

ҚӨМК координациялық осьтердің орналасу ережелерін және оларға ғи-

мараттардың конструкциялық элементтерін байлауды тағайындайды. Кон-

струкциялық элементтің координациялық осьтерге қатысты орналасуы оның 

байлауы деп аталады.  

Көтеруші конструкциялардың бөлу өстеріне байлауының негізгі ережелері 

келесі. Ішкі қабырғалар мен ұстындардың геометриялық өстері бөлу өстерімен 

сәйкес келеді (саты торының қабырғалары мен желдеткіштік каналды қа-

бырғалар үшін ерекшелікке рұқсат етіледі). Сыртқы қабырғалар мен ұстын-
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дардың байлауында олардың геометриялық өстері жиі бөлу өстерімен сәйкес 

келмейді. Аражабынның немесе жабудың көтеруші конструкцияларын орна-

ластыру мақсаттылығына байланысты «нөлдік» байлауды (қабырғаның ішкі 

қыры немесе ұстынның сыртқы қыры бөлу өстерімен сәйкес келеді) немесе ішкі 

қабырғалар үшін қабылданған, не арнайы келісілген байлауды қолданады.  

Ғимаратқа толық және оның бөлек элементтеріне қойылатын эконо-

микалық мақсаттылық талабы жобалау процесінде атқарымдық, техникалық 

жағынан, сондай-ақ материалдық шығындардың мақсаттылық көзқарасынан 

қабылданатын шешімдерге талдау жүргізу міндеті қойылады. Ғимараттың 

мұндай бағалануы техника-экономикалық деп аталады. Бұл бағалану келесі 

көрсеткіштер бойынша орындалады: конструкцияның оған қойылатын техни-

калық, пайдалану, сәулеттік талаптарына сәйкестігі; құны; конструкцияның 

өлшем бірлігіне жатқызылатын, материалдар шығыны мен салмағы (1 м
2
 ара-

жабынның, 1 м карниздің және т.б.); конструкцияның индустриялығы, яғни оны 

зауытта дайындау мүмкіндігі; зауыттық дайындық дәрежесі, тасымалдаудың 

мүмкіндік шарттары және монтаждау әдістері; оны зауытта дайындаудың және 

құрылыста монтаждаудаудың еңбек сиымдылығы (адамкүнмен, адамсағатпен, 

машинаауысыммен көрсетілген); конструкцияның ұзақ мерзімділігі және отқа 

тұрақтылығы. 

Техника-экономикалық бағалау өлшемі сандық мәндермен көрсетіледі. 

Жобалауда бірінші, пайдаланудың нақты шарттарын ескерумен, ғимаратты 

жобалау үшін қандай конструкциялық шешімдер барлық талаптар бойынша жа-

рамды екені анықталады. Сосын техника-экономикалық салыстырудан кейін ең 

тиімді шешім таңдалады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



17 
 

2 АЗАМАТТЫҚ ҒИМАРАТТАРДЫ ЖОБАЛАУ ТУРАЛЫ 

ҰҒЫМДАР 
 

2.1 Тұрғындық және қоғамдық ғимараттарды 

жобалаудың негіздері 

 

Ғимараттар құрылысы типтік, жеке және тәжірибелік жобалар бойынша 

жүзеге асырылады.  

Жоба дегеніміз тұрғызылатын ғимаратты, құрылымды немесе кешенді си-

паттайтын техникалық құжаттар жиыны. 

Типтік жоба бірнеше рет қолдануға арналған. Оны орындағанда барлық 

экономикалық, пайдалану талаптары, құрылыс ауданының табиғи-климаттық 

жағдайлары, көлемдік-жоспарлық және конструкциялық шешімдерінің жоғары 

деңгейлі талаптары ескерілуі қажет. Типтік жобаны қолданғанда байлау жо-

басы орындалады. Типтік жоба байлауында алаңның гидрогеологиялық және 

топографиялық жағдайлары ескерілген іргетастар конструкциялары өңделеді; 

сумен және жылумен жабдықтау, канализация және т.б. желілерге қосуды жо-

балайды; есептік қыстық температураға байланысты қоршау конструкция-

ларының қалыңдығы, жылыту аспаптарының саны есептелінеді; бөлек кон-

струкциялық элементтер, құрылыс индустриясының жергілікті кәсіпорындары 

шығаратын, жеке конструкциялар мен бөлшектерге ауыстырылады; құ-

рылыстың сметалық құны анықталады.  

Типтік жоба сызбалары байлау процесінде түзетіледі. Айтарлықтай өз-

герістерде есептеулер орындалады және жаңа сызбалар өңделеді.  

Жеке жобаны күрделі және бірегей ғимараттар мен олардың кешендерінің 

құрылысы үшін орындайды.  

Эксперименттік құрылыс жобалары жаппай құрылысқа кейін енгізу мақ-

сатымен жаңа типті ғимараттарды тұрғызуға және пайдалану жағдайында олар-

ды тексеруге арналған.  

Жобалауды бастау үшін бастапқы құжат тапсырыс беруші жобалық ұйым-

мен бірге құрастыратын, жобалауға тапсырма болып табылады. Жобалауға тап-

сырма ғимараттың тағайындалуы, оның габариттері туралы қажетті деректерді, 

құрылыс ауданының сипаттамасын, аумақтың геодезиялық жоспарын, құ-

рылыстың басталу және аяқталу мерзімдерін, қолданылатын конструкциялар 

мен материалдарды қамтиды. Тапсырма және құрылыс нормалары және ереже-

лері (ҚНжЕ) негізінде ғимарат бөлмелерінің тізімін, олардың аудандарын, 

көлемдік-жоспарлық, сәулеттік-көркемдік және конструкциялық шешімдері жө-

нінде бөлмелерге және ғимаратқа қойылатын ерекше талаптарды қамтитын, жо-

балау бағдарламасын құрастырады.  

Жобалау екі немесе бір кезеңді жүзеге асырылуы мүмкін. 

Екі кезеңдік жобалау типтік жобаларды және жеке күрделі ғимараттар мен 

құрылымдарды құрастыру үшін орындалады.  

Бірінші кезеңде жиынтық сметалық есептеумен жобаның өзі орындалады. 

Ол ғимараттың сәулеттік-жоспарлық және конструкциялық шешімдерін, оның 
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жалпы сметалық құнын, негізгі техника-экономикалық көрсеткіштерін қа-

растыру және бағалау, сонымен қатар, оны бекіту туралы шешімдерді қабылдау 

үшін пайдаланылады.  

Жобалау процесінде ғимарат шешімінің бірнеше нұсқалары орындалуы 

мүмкін.  

Жоба құрамына кіреді: түсіндірме жазбасы; жобаланатын және бар ғи-

мараттарды көрсетумен бас жоспар сұлбасы; аумақты жоспар; ғимараттың не-

гізгі сызбалары: жертөле, типтік және қайталанбайтын қабаттар жоспарлары, 

қасбеттер, сипатты қималар, құрылыс технологиясы және ұйымдастырылуы 

туралы мәліметтер, сметалар. 

Екінші кезеңде бекітілген жоба негізінде, құрылыс-монтаж жұмыстары жү-

зеге асырылатын, сметаларымен жұмыс құжаттамалары орындалады. Жұмыс 

құжаттамасының құрамына жұмыс сызбаларының жинақталымдары, толық 

сметалық есептеулер, конструкциялар мен элементтердің монтаждық сұлба-

лары, түйіндер мен бөлшектердің, санитарлы-техникалық қондырғылардың 

сызбалары, территорияны жайластыру және инженерлік дайындау және т.б. 

кіреді. Жұмыс сызбалары типтік құрылыс бөлшектерінің альбомына сілтеме-

лерімен артық талдап тексерусіз жетілдіріледі.  

Біркезеңдік жобалауды күрделі емес техникалық шешімді ғимараттар үшін 

және құрылыс орнының жағдайында типтік жобаларды байлағанда жүзеге асы-

ралады. Жобалауға тапсырма негізінде жиынтық сметалық есептеумен жұмыс 

жобасы құрастырылады. Жұмыс жобасы жобалық тапсырманы қарастыруға 

және бекітуге, құрылыс-монтаж жұмыстарының өндірісіне арналған. Жұмыс 

жобасы жұмыс құжаттамасымен біріктірілген, оның құрамына барлық қажетті 

жобалық материалдар кіреді.  

Тұрғындық ғимараттарға пәтерлік үйлер (ұзақ тұру үшін), жатақханалар 

(уақытша тұру үшін), қонақ үйлер (қысқа мерзімде тұру үшін) жатады. 

Тұрғындық үйлерді жобалаудағы маңызды талабы, бөлмелердің қажетті 

инсоляциясын (тікелей күн сәулелерімен сәулелену) мен желдетілуін қа-

растыратын, олардың бағдарлануы болып табылады. Сонымен, тиісті инсо-

ляция шартынан, ғимараттың бойлық өсінен бір жағы бойынша орналасқан, 

пәтердің тұрғындық бөлмелерінің және жатақхананың тұрғындық бөлмелерінің 

терезелерінің бағдарлануы рұқсат етілмейді: көкжиектің солтүстік жағына – 

Қазақстанның барлық құрылыстық-климаттық аймақтарында 315-тен 30° дейін 

шектерінде, себебі бұл жағдайларда тұрғындық бөлмелер инсоляциядан айы-

рылады; көкжиектің оңтүстік-батыс және солтүстік-батыс жақтарына – тұр-

ғындық бөлмелердің қызып кетуін болдыртпау үшін III және IV құрылыстық-

климаттық аймақтарында 200-ден 290° дейін шектерінде. Тұрғындық бөлме-

лердің желдетілуі терезелер мен желкөздер арқылы қамтамасыз етіледі. 

Асүйлерде және санитарлық түйіндерде міндетті түрде бөлмелерден тікелей 

табиғи тартпасымен сору желдеткішінің қондырғысы болуы қажет.  

Көп пәтерлі секциялы тұрғындық үйлер – қалалар мен ірі ауылдар құ-

рылысындағы ғимараттардың негізгі түрі. Бір сатылы тормен біріктірілген 
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пәтерлер тобын тұрғындық секция деп атайды. Көптеген көп пәтерлі үйлердің 

жоспарлануы бүйірлі және қатарлы секциялардың жиынтығы болып табылады.  

Тұрғындық үйлер құрылысы бір немесе бірнеше тұрғындық секциялардан 

тұратын дербестік типтік блоктар – секциялар негізінде жүргізіледі. Ғимаратта 

орналасу орны бойынша блоктар – секциялар қатарлы, бүйірлік, бұрыштық, бұ-

рылмалы және т.б. болып аталады; мұндай секциялардан әр түрлі ұзындықты 

және пішінді үйлер құрастырылады. 

Көпқабатты үйлер жоспарлану шешімдері бойынша келесі түрлерге бө-

лінеді: 

- көп секциялы: мұндай үйлерде әр қабатта сатылы тордың айналасында, 

қабат сайын қайталанып, секцияларды құрайтын, 2-8 пәтерлер орналасқан (2.1-

сурет); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.1-сурет. Тұрғын үйлер секциялары: 

а – 5-қабатты үйдің екі пәтерлісі; б – үш пәтерлі; в – 16-қабатты үйдің төрт пәтерлісі  

 

- дәлізді – сатылы торға алып келетін, пәтерден жалпы коридорға шы-

ғуымен ерекшеленеді; Оларды жобалайды: 8 – 10 пәтерлі, дәліздерінің үлкен 

ұзындығы болатын, меридиональды; 4 пәтерден көп емес ендік. Дәлізді үйлерде 

сатылы торлардың саны азаяды, бұл оларды секциялармен салыстырғанда 

үнемдірек етеді. Бірақ тұрғындық бөлмелердің бір жақты бейімделуінен және 

тура желдетудің жоқтығынан мұндай үйлерді қолдану шектелген;  
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- галереялы – пәтерден ашық немесе әйнектелген галереяларға шығуымен 

жобаланады. Қабаттар арасындағы байланыс ғимараттардың бүйірлеріндегі не-

месе ортасындағы сатылы торлар арқылы жүзеге асырылады. 

Жеке қонысты түрдегі үйлерге көп көңіл бөлінеді. Бұл үйлердің жеке 

жер телімі және өзіндік қосалқы шаруашылығы үшін құрылыстары болады. Же-

ке қонысты түрдегі үйлер көлемдік-жоспарлық шешімі бойынша келесі түр-

лерге бөлінеді: 

- бірден беске дейін бөлмелері бар, бір немесе екі пәтерлі бірқабатты. 

Екіпәтерлі (оқшауланған) үйлерді біріккен жер теліміне орналастырады;  

- мансардамен бірқабатты, яғни шатыр көлемінде тұрғындық бөлмелер 

бөлігімен. Жеке қонысты түрдегі үйлердің көптеген жобаларында қажетті қо-

сымша бөлмелерімен гараж қарастырылады; 

- екі деңгейдегі пәтерлерімен, екіқабатты. Қабаттар арасындағы байланыс 

ішкі пәтерлік саты бойынша жүзеге асырылады.  

Отбасыларға арналған үйлердегі пәтерлер келесі бөлмелерден тұрады: 

тұрғындық (ортақ бөлмелер, жатын бөлмелер); қосалқы (асүй, ванна бөлмесі, 

дәретхана және т.б.); жазғы (террасалар, лоджиялар). 

Пәтердің жалпы ауданынан бөлінеді: бөлмелер мен жатын бөлмелерден тұ-

ратын, тұрғындық; асүй, санитарлық түйін, кіреберіс пен қойма аудандарын 

қамтитын, қосалқы; тұрғындық және қосалқы аудандар қосындысынан тұратын, 

пайдалы. Бөлмелер өлшемдерінің шектері тұрғындық ғимараттарды жобалау 

нормаларымен (ҚНжЕ) тағайындалады.  

Жатақханалар дегеніміз қосымша аудандары бар бөлмелерімен және 

мәдени-тұрмыстық пен медициналық қызмет көрсетуге арналған бөлмелерімен 

тұрғындық ғимараттар. 

Жатақхананың келесі түрлері болады: жас жұмысшылар мен қызметкерлер 

үшін; жоғары оқу орнының студенттері үшін; колледж және кәсіби техникалық 

мектебінің оқушылары үшін; жас отбасылар үшін. 

Жатақхана құрамына тұрғындық бөлмелер, мәдени, тұрмыстық, медици-

налық қызмет көрсету бөлмелері кіреді.  

Тұрғындық ұяшықтардың жатақхана түріне байланысты келесі жоспарлық 

шешімдері болады: ортақ кіреберісімен, санитарлық түйінімен, кейбірде ас-

үйімен 12 және 18 м 2 – 3 тұрғындық бөлмелерден тұратын тұрғындық ұяшық-

тар; жас отбасылар үшін шағын пәтерлі (міндетті түрде асүйімен) тұрғындық 

ұяшықтар. Тұрғындық ұяшықтардың тобына бір ортақ асүй қарастырылады.  

Жатақхананың қоғамдық бөлігіне кіретін бөлмелер: вестибюль, зал, спорт-

тық бөлмелер, буфет, әкімшілік бөлмелер, шаруашылық-тұрмыстық бөлмелер 

(кір жуу, кептіру, үтіктеу үшін), медициналық изолятор. Мәдени-тұрмыстық 

және медициналық қызмет көрсету бөлмелері бірінші қабатта немесе тұрмыс-

тық корпустармен өтпе арқылы біріктірілген бөлек блоктарда орналас-

тырылады.  

Тұрғындарға әулеметтік қызмет көрсетуге және әкімшілік мекемелерін ор-

наластыруға арналған ғимараттар қоғамдық деп аталады. 
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Оларды тағайындалуы бойынша келесі топтарға бөледі: оқу орындары (ба-

ла бақша, мектеп және т.б.); емдік-сақтандыру (емханалар, ауруханалар, емдеу-

сауықтыру орны); мәдени-ағарту (клубтар, театрлар, мұражайлар); сауда-

коммуналдық (дүкендер, асханалар, кір жуатын орындар ); көлік және байланыс 

(вокзалдар, байланыстар түйіндері, теледидар орталықтары); мемлекеттік және 

қоғамдық ұйымдарды орналастыру үшін әкімшілік ғимараттар. 

Қоғамдық ғимараттарды жоспарлаудың келесі сұлбалары болады:  

- анфиладты (2.2-сурет) – мұражайларда, галереяларда, әмбебап дүкен-

дерінде қабылданатын бөлмелердің кезекті орналасуы; 

 

 

 
 

2.2-сурет. Жоспарлаудың анфиладты сұлбасы: 

1– вестибюль; 2 – көрмелік бөлмелер; 3 – қызметтік бөлмелер 

 

 

- дәлізді (2.3-сурет) – дәліздің бір немесе екі жағы бойынша бөлмелердің 

орналасуы; мұндай жоспарлау әкімшілік, оқу орындары, емдік-сақтандыру 

және басқа ғимараттарда тиімді; 
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2.3-сурет. Жоспарлаудың дәлізді сұлбасы: 

а – бөлмелердің біржақты орналасуы; б – екіжақты; 1, 3 – негізгі бөлмелер (сыныптар); 

2 – зертхана; 4, 6 – дәліздер; 5 – кабинеттер; 7 – жұмыс бөлмелері 

 

- залды (шоғырлас) (2.4-сурет) – айналасына қосымша бөлмелер орна-

ласқан залы бар ғимараттар үшін сипатты; мұндай шешімді кинотеатрлар, цирк-

тер және басқа ұқсас ғимараттарда қолданады; 

 

 
2.4-сурет. Жоспарланған залдың сұлбасы: 

1 – вестибюль; 2 – фойе; 3 – көрермендер залы; 4 – эстрада 

 

 

– аралас – жоғарыда қарастырылған жоспарлау сұлбаларының үйлесуі бо-

лып табылады (мысалы, клубтың жоспарлануы – залдың айналасына 
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орналасқан бөлмелердің орналасуы – шоғырлас, фойе, залдың орналасуы – 

анфиладты, үйірме жұмыстары бөлмелерінің орналасуы – дәлізді). 

Қоғамдық ғимараттардың жобаларының негізгі көрсеткіштері: 

- жұмыс ауданы – бар бөлмелердің барлық аудандарының қосындысы; 

- жалпы аудан – жұмыстық бөлмелердің аудандарының және дәліздердің, 

тамбурлардың, өтулердің, техникалық мақсатты бөлмелердің аудандарының 

қосындысы; 

- құрылыс ауданы – жергілікті жерде ғимарат алып жатқан аудан; 

- жерүсті бөлігінің құрылыстық көлемі – құрылыс ауданының таза еден 

деңгейінен шатырлы жабынның жоғары бетіне дейінгі биіктікке көбейтіндісі. 

Тұрғылықты жерлерді жоспарлау негіздері. Қала территориясы өзінің 

функционалды тағайындалуы бойынша келесі аймақтарға бөлінеді: селитебті 

(тұрғындық); өндірістік; ландшафты-рекреациялық (қалалық ормандар, ор-

манды қорғау аймақтары). 

Қалаларды жобалауда, өндірістік және селитебті аймақтардың өзара орна-

ласуын анықтағанда маңызды, басыңқы желдердің бағытын ескеру қажет. Ол 

үшін «желдер бағытын» тұрғызады. 

Қала өлшеміне және оның орналасу орнына байланысты бөлек аймақтар 

бір немесе бірнеше бөлектелген жерлерде болуы мүмкін.  

Селитебті аймақ қалалық орталыққа, тұрғындық аудандарға, тұрғындық 

аудандардың құрамына кіретін, ықшам аудандарға бөлінеді. 

ҚР ҚНжЕ 3.01-01-2002* «Қала құрылысы. Қалалық және ауылдық қоныс-

тарды жоспарлау және тұрғызу» сәйкес санитарлық және өртке қарсы норма-

лармен анықталатын, үзінді деп аталатын ғимараттар арасында арақашықтық 

сақталуы тиіс; мысалы, 2-3 қабатты биіктікті тұрғындық ғимараттардың ұзын 

жақтарының арасындағы арақашықтық (тұрмыстық үзінділер) 15 м кем емес, ал 

4 қабатты биіктікте – 20 м кем емес, тұрғындық бөлмелерден терезелері шы-

ғатын ғимараттардың ұзын жақтары мен бүйірлері арасындағы – 10 м кем емес 

етіп қабылдануы тиіс. Көрсетілген арақашықтықтарды, егер терезеден терезеге 

тұрғындық бөлмелердің (бөлмелердің және ас бөлмелердің) көрінбеуі қам-

тамасыз етілсе, инсоляция мен жарықтандыру нормалары сақталғанда қыс-

қартуға болды.  
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3 АЗАМАТТЫҚ ҒИМАРАТТАР КОНСТРУКЦИЯЛАРЫ 
 

3.1 Ғимараттың негізгі конструкциялық элементтері 

 

Ғимараттың барлық конструкциялық элементтері көтеруші және қор-

шаушы болып бөлінеді. Мұндай бөліну, құрылыс кезінде және пайдалану үр-

дісінде пайда болатын күштер мен әсерлерді қабылдағанда, ғимарат құ-

рылымындағы бұл элементтердің тағайындалуына, олардың жұмыс жағдай-

ларына байланысты.  

Ғимараттың көтеруші конструкцияларының тағайындалуы – ғимаратта 

пайда болатын күштік сипатты күштер мен әсерлердің барлық түрлерін қа-

былдау және іргетастар арқылы топыраққа беру. Мұндай конструкцияларға, 

мысалы, іргетастар, қабырғалар жатады. 

Ғимараттың қоршаушы конструкцияларының тағайындалуы – ғимарат 

кеңістігін сыртқы ортадан оқшаулау, кеңістікті бөлек бөлмелерге бөлу және 

күштік емес сипатты әсерлердің барлық түрлерінен оларды қорғау. Мұндай 

конструкциялардың мысалы ретінде аралық қабырғалар, төбе жабындысы, те-

резелер болып табылады. 

Кейбір конструкциялық элементтер біруақытта көтеруші және қоршаушы 

функцияларын атқарады, мысалы сыртқы және ішкі көтеруші қабырғалар 

біруақытта аражабын плиталары үшін вертикальды тіректер және қоршаушы 

конструкциялар болып табылады. 

Азаматтық ғимараттардың негізгі конструкциялық элементтері төменде 

көрсетілген (3.1-сурет). 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 
 

3.1-сурет. Ғимараттардың конструкциялық элементтері: 

1 – іргетастар; 2 – қабырғалар (сыртқы және ішкі); 3 – жертөле үсті жабын; 

4 – қабатаралық жабын; 5 – аралық қабырға; 6 – шатырсыз төбе (нұсқа); 

7 – шатырлы төбе; 8 – саты; 9 – терезелер; 10 – есік 
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Іргетас – жоғарыда жатқан конструкциялардан күштерді қабылдайтын 
және оларды топыраққа беретін ғимараттың жерасты бөлігі. 

Қабырғалар – қоршаған орта әсерлерінен бөлмелерді қорғайтын және бір 
бөлмені екіншісінен бөлетін вертикальды қоршаулар. Өзінің тағайындалуы 
және ғимаратта орналасу орны бойынша сыртқы және ішкі болып бөлінеді. Қа-
бырғалар жиі көтеруші атқарымды орындайды.  

Қабырғалар қабылдайтын күштер сипаты бойынша болуы мүмкін: 
- өз салмағынан және оларға сүйенетін конструкциялардан күштерді қа-

былдайтын, іргетасқа күштерді беретін – көтеруші; 
- ғимарат биіктігінің шегінде тек қана өз салмағынан күштерді қабыл-

дайтын және іргетасқа күштерді беретін – өзін көтеруші; 
- өз салмағынан күштерді қабылдайтын (қабат шегінде) және оны қабат 

аралық жабынға беретін – аспалы.  
Бөлек тіректер – жоғарыда орналасқан элементтерден іргетасқа күштерді 

беретін көтеруші вертикальды элементтер (ұстындар, кірпіштік бағаналар). 
Аражабындар – ғимаратты қабаттарға бөлетін және қабырғалар мен бөлек 

тіректерге күштерді беретін горизонтальды көтеруші конструкциялар. Ғи-
маратта орналасу орнына байланысты аражабындар қабат аралық, жертөле 
үсті, шатырлы болып бөлінеді.  

Ригельдер – аражабыннан күштерді қабылдайтын және оларды ұстынға 
беретін горизонтальды конструкциялық элементтер. 

Аралық қабырғалар – қатарлас бөлмелерді бөлетін, ішкі көтеруші емес 
қабырғалар. 

Сатылар – қабаттар арасын қосуға, сонымен қатар, ғимараттан адамдарды 
шығаруға арналған конструкциялар. Олар ішкі және сыртқы болып бөлінеді. 
Ішкі сатыларды сатылық торлар деп аталатын бөлмелерде орналастырады. Са-
тылар конструкциясына адымдар, алаңдар және қоршау кіреді.  

Шатырлар – сыртқы ортаның әсерінен ғимараттың бөлмелері мен кон-
струкцияларын қорғайтын ғимараттың ақырғы бөлігі.  

Олар су өткізбейтін қабықшадан – төбе жабындысы мен оны сүйейтін кө-
теруші элементтерден тұрады.  

Конструкциялық шешімі бойынша болуы мүмкін: жоғарғы қабат ара-
жабындары мен шатыр арасында кеңістігі бар, шатырлы; шатырсыз (бі-
ріктірілген). 

Терезелер – бөлмелерді жарықтандыруға және желдетуге арналған жарық 
өткізгіш қоршаулар. Олар ойықтарға орнатылатын қораптардан және терезе 
жақтауларынан тұрады.  

Есіктер – бөлмелер арасын қосу үшін жылжымалы қоршаулар. Олар есік 
қораптарынан және есік жапқыштарынан тұрады.  

Ғимараттың конструкциялық элементтеріне кейбір қосымша: эркерлер, лод-
жиялар, балкондар, верандалар, приямкалар және т.б. конструкциялар жатады. 

Қажетті пайдалану және санитарлы-гигиеналық шарттарды қамтамасыз ету 
үшін азаматтық ғимараттар санитарлы-техникалық және инженерлік қондырғы-
лармен жабдықталады. Оларға жылу, сумен жабдықтау, суды алып кету, жел-
деткіш, қоқыс өткізгіш, газификация, телефонизация және т.б. жатады. 
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3.2 Ғимараттардың көтеруші негізі және конструкциялық жүйелері 
 

Ғимараттардың негізгі конструкциялық элементтері – горизонтальды (ара-
жабындар, жабулар), вертикальды (қабырғалар, ұстындар) конструкциялар 
және іргетастар, бірігіп біріккен кеңістік жүйені – ғимараттың көтеруші не-

гізін құрайды. 
Көтеруші негіздің – ғимараттың конструкциялық негізінің тағайындалуы – 

ғимаратқа әсер ететін күштерді қабылдаудан, қызметінің барлық мерзімі бойы 
қажетті пайдалану сапаларымен конструкцияларды қамтамасыз етумен, осы 
жүктемелерден күштерге жұмысынан тұрады. 

Конструкциялық жүйе ғимараттардың, бірігіп беріктігін, қатаңдығын 
және орнықтылығын қамтамасыз ететін, вертикальды және горизонтальды кө-
теруші конструкцияларының өзара байланысқан жиыны болып табылады. Го-
ризонтальды конструкциялар – ғимараттың аражабындары мен жабулары 
оларға түсетін вертикальды және горизонтальды күштер мен әсерлерді, қабат 
сайын вертикальды көтеруші конструкцияларға беріп, қабылдайды. Соңғылары, 
бұл күштер мен әсерлерді іргетас арқылы негізге береді. Конструкциялық жүйе-
лерді таңдау – ғимараттарды жобалаудағы шешілетін негізгі сұрақтардың бірі 
болып табылады.  

Ғимараттардың үш негізгі конструкциялық жүйелері болады: қаңқасыз, 
қаңқалы және аралас (толық емес қаңқалы) (3.2-сурет).  

 
 
 
 
 
  
 

 
  
 

3.2-сурет. Азаматтық ғимараттардың конструкциялық жүйелері: 
а – қаңқасыз; б – қаңқалы; в – аралас; 1 – көтеруші қабырғалар; 2 – қабатаралық жабындар; 

3 – ұстындар; 4 – ригельдер; 5 – өзін көтеруші қабырғалар 

 
Қаңқасыз жүйе (көтеруші қабырғаларымен) өзара байланысқан сыртқы 

және ішкі қабырғалар мен аражабындардан тұратын қатты, орнықты қорап 
болып табылады. Сыртқы және ішкі қабырғалар қабат аралық жабындардан 
күштерді қабылдайды.  

Ғимараттың бұл түрі бойлық көтеруші қабырғаларымен (аражабын плита-
лары ғимаратқа көлденең төселінеді), көлденең көтеруші қабырғаларымен (ара-
жабын плиталары ғимарат бойымен төселінеді) және қиылысқан бойлық және 
көлденең көтеруші қабырғаларымен (контуры бойынша сүйенетін, төрт қа-
бырғалар арасындағы ұяшық өлшемдеріне тең, жоспардағы өлшемдерімен ара-
жабын плиталары (3.3-сурет)) ғимараттарға бөлінеді. 
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3.3-сурет. Ғимараттың қаңқасыз жүйесі: 

а – көтеруші қабырғаларының бойлық орналасуымен; 

б – көтеруші қабырғаларының көлденең орналасуымен; в – қиылысқан; 

1 – сыртқы және ішкі көтеруші қабырғалар; 2 – қабат аралық жабындар плиталары; 

3 – сыртқы өзін көтеруші қабырғалар; 4 – бүйірлік көтеруші қабырғалар; 5 – бойлық және 

көлденең көтеруші қабырғалар; 6 – контуры бойынша сүйенген, аражабын плиталары  

 

 

Қаңқасыз жүйе әртүрлі қабатты ғимараттардың жаппай тұрғындық құ-

рылысында негізгі болып табылады. Тұрғын үйлер құрылысында, сонымен қа-

тар, көп ұяшықты жоспарлау құрылымы басым азаматтық ғимараттарда (шипа-

жайлар, ауруханалар, жатақханалар және т.б.), тұрғын ұяшықтарының өлшем-

дері, пәтерлердің дыбыс изоляциясы үшін қабырғалар мен аралық қабырға-

ларды жеке бөлімдерге бөлу қажеттілігі және басқа ерекшеліктері қаңқасыз 

ғимараттарды қолданудың техникалық мақсаттылығын және экономикалық 

ақталуын қамтамасыз етеді.  

Көтеруші қабырғалары бойлық орналасқан ғимараттарда үлкен аралықты 

аражабындарды (9 және 12 м аралықты) қолдану аражабындардың тек қана 

сыртқы қабырғаларға сүйенуіне және дәстүрлі үш және төрт қабырғалы жүйе-

ден екі қабырғалы жүйеге көшуге мүмкіндік береді. Бұл тұрғын үйлердің және 

қызмет көрсету жүйелерінің кіріктірме кәсіпорындарының жоспарлау ше-

шімдерінің жоғары еркіндігін, сондай-ақ ғимараттарды жетілдіру қара-

пайымдылығы мен пішінін өзгертуді қамтамасыз етеді.  
Қаңқалы жүйе. Мұндай ғимараттардың көтеруші элементтері ұстындар, 

ригельдер және аражабындар болып табылады, ал қоршаушы элементтердің 
рөлін сыртқы қабырғалар орындайды. Конструкциялық қаңқалы жүйелердің 
төрт түрі болады: ригельдерінің көлденең орналасуымен; ригельдерінің бойлық 
орналасуымен; ригельдерінің қиылысқан орналасуымен; ригельдері жоқ, ал 
аражабын плиталары ұстындардың капительдеріне немесе тікелей ұстындарға 
сүйенетін, ригельсіз қаңқамен (3.4-сурет).  
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3.4-сурет. Ғимараттың қаңқалы жүйесі: 

а – ригельдерінің көлденең орналасуымен; б – ригельдерінің бойлық орналасуымен; 
в –ригельсіз шешім; 1 – өзін көтеруші қабырғалар; 2 – ұстындар; 3 – ригельдер; 

4 – қабат аралық жабындар плиталары; 5 – ұстын үсті аражабын плитасы; 
6 –ұстындар аралық плиталар; 7 – қосымша панель 

 
Қаңқалы жүйе жаппай қоғамдық ғимараттардың құрылысында негізгі бо-

лып табылады, оны биік ғимараттарды тұрғызу үшін, сонымен қатар, ішкі ті-
ректерден бос, айтарлықтай өлшемді бөлмелер қажет болған жағдайларда 
қолданады.  

Қаңқалы ғимараттардың конструкциялық жүйелерін таңдау үшін көлемдік-
жоспарлық талаптары ескеріледі: ол жоспарлау шешімдерін байламау қажет. 
Қаңқа ригельдері бөлмелер төбелерінің жазықтығын кесіп өтпеуі, керісінше 
олардың шекаралары бойынша өтуі қажет. Сондықтан ригельдерінің көлденең 
орналасуымен қаңқаны, көлденең аралық қабырғалар қадамдары мен көтеруші 
конструкциялар қадамдарын біріктіріп, көбінесе тұрақты жоспарланған құ-
рылымды (қонақ үйлер, жатақханалар, пансионаттар және т.б.), ғимараттарда 
қолданады. Ригельдерінің бойлық орналасуымен қаңқаны күрделі жоспар-
ланған құрылымды (мектептер, емдеу-сауықтандыру мекемелері және т.б.) қо-
ғамдық ғимараттарды жобалап қолданады.  

Аралас жүйе (толық емес қаңқалы). Мұндай ғимараттарда қабат аралық 
жабындардан күштерді ұстындардың ішкі қатарларымен бірге сыртқы қа-
бырғалар да қабылдайды. Конструкциялық жүйелерінің екі түрі болады: арқау-
лардың бойлық және көлденең орналасуымен. 

Толық емес қаңқаны көтеруші ретінде сыртқы қабырғаларды пайдаланған 
жағдайда қолданады.  

Ғимараттардың орнықтылығын және кеңістік қатаңдығын қам-
тамасыз ету. Орнықтылық – статикалық немесе динамикалық тепе-теңдігінің 
бастапқы жағдайынан шығаруға ұмтылатын күштерге қарсыласатын ғи-
мараттар қабілеті. 
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Кеңістік қатаңдық – пішінінің геометриялық өзгермеуін сақтап, тү-
сірілген күштердің әсерінен деформацияланбайтын бөлек элементтердің немесе 
барлық ғимараттардың қабілеті. 

Қаңқасыз ғимараттарда кеңістік қатаңдық бойлық (сыртқы) қабырға-
лармен байланысқан, ішкі көлденең қабырғалар мен сатылы торлардың қабыр-
ғаларын, сонымен бірге қабырғаларды өзара байланыстыратын және биіктігі 
бойынша оларды бөлек қабаттарға бөлетін, қабат аралық жабындарды 
орнатумен қамтамасыз етіледі. 

Қаңқалы ғимараттарда кеңістік қатаңдық ұстындардың, ригельдердің және 
аражабындардың кеңістік үйлесуімен құрылған және геометриялық өзгермейтін 
жүйе болып есептелетін, көп қабатты рамалар; ұстындар арасына орнатылатын, 
қатаңдық қабырғалары (әр қабатта); қаңқа конструкцияларымен байланысқан, 
саты торлары мен лифт шахталарының қабырғалары; қабат аралық жабындарда 
төселінген (ұстындар арасына), плита – тірегіштер; түйісулер мен түйіндерде 
қаңқа элементтерінің сенімді түйіндесуі арқылы қамтамасыз етіледі.  

 
3.3 Негіздер және іргетастар 

 
Топырақ – уақыт бойынша өзгеретін және ғимараттар мен құрылымдарды 

тұрғызуға негіз, орта немесе материал ретінде қолданылатын көпкомпонентті 
жүйе болып табылатын тау жынысы. 

Ғимаратқа әсер ететін барлық күштер, оның ішінде ғимараттың өз сал-
мағы, іргетас арқылы топыраққа беріледі. Бұл күштерді қабылдайтын топырақ 
негіз деп аталады. Негіздің сенімділігі және беріктігі ғимаратты қалыпты 
пайдалану үшін маңызды болып табылады. 

Өзінің табиғи жағдайында тұрғызылған ғимараттан түсетін күштерді қа-
былдауға қабілетті топырақ табиғи негіз деп аталады. 

Жасанды негіз – табиғи жағдайында жеткілікті іскерлік қабілеті жоқ жа-
санды тығыздалған немесе беріктендірілген топырақ. 

Негізге ғимараттан берілетін қысым салдарынан, іргетас асты топырақтары 
айтарлықтай сығылу күштерін қабылдайды. Осы күштердің әсерінен топырақ-
тар біркелкі тығыздалады. Топырақ шөгуі деп аталатын мұндай біркелкі де-
формациялар іргетастардың шөгуін тудырады. 

Тығыздау кезінде және сыртқы күштердің, топырақтың өз салмағының 
және басқа факторлардың әсерінен пайда болатын топырақтың біркелкі емес 
деформациялары (отыратын топырақтың сулануы, топырақта мұз линза-
ларының еруі және т.б.) отыру деп аталады. Олар іргетастың бұрылуынан бас-
тап толық қирауын тудыруы мүмкін. Негіздің отыруы жіберілмейді. 

Жүктеме асты жұмыс істейтін конструкцияларға шөгулердің қауіпті әсерін 
тигізбеу үшін, сонымен қатар, ғимараттарды пайдалану жағдайларына әсер 
етпеу үшін іргетастар табаны астында пайда болатын негіздер деформациясы 
мен топырақтардағы кернеулердің шектік шамалары тағайындалған. Ғимарат-
тар түрлеріне байланысты шөгулердің жеткілікті шамалары 80-150 мм құрайды.  

Ғимарат негізі ретінде жұмыс істейтін топырақ келесі талаптарды қа-
нағаттандыруы тиіс: қажетті іскерлік қабілетінің болуы, сонымен қатар, аз және 
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біркелкі сығылуы (әлсіз, берік емес немесе қатты сығылатын топырақтар ғи-
мараттың бұзылуына және қирауына әкелетін үлкен және біркелкі емес отыру-
ларды тудырады); ісінуге ұшырамауы, яғни оның қуыстарындағы ылғалдың қа-
туынан көлемін ұлғайтуы (құрылыс ауданындағы топырақтың қату тереңдігіне 
байланысты іргетастың орналасу тереңдігін таңдайды); топырақ суларымен 
шайылмауы және ерімеуі (негізде іскерлік қабілетін төмендететін қуыстардың 
пайда болуы); отыруды болдыртпау (егер оның астында әлсіз топырақ орналасқан 
болса, негіз топырағы қабатының жеткіліксіз қуатында пайда болады); жылжуын 
болдыртпау (топырақ қабаттары қиғаш орналасқанда пайда болады); жайылуын – 
күштер әсерлерінен ұзақ сөнбейтін деформациялардың болуын болдыртпау.  

Топырақтар түрлері және олардың қасиеттері: 
Тасты топырақтар – тұтас массив (граниттер, кварциттер, әктастар) немесе 

жарықшақты қабат түрінде болады. Олар суға тұрақты, сығылмайды, ісінуге 
ұшырамайды, сенімді негіз болып табылады. 

Ірікесекті – 2 мм-ден үлкен өлшемді (50% жоғары) кесектері бар, тасты 
жыныстарының байланыспайтын кесектері. Оларға щебень, галька, гравий жа-
тады. Бұл топырақтар аз сығылады, суға тұрақты, ісінбейді, егер оның астында 
тығыз топырақ болса, жақсы негіз болады. 

Құмды – 0,1-2 мм түйіршіктерден тұрады. Құмдар түйіршіктерінің ірілігіне 
байланысты қиыршық тасты, ірі, орташа ірі, ұсақ, шаңды болып бөлінеді. 

Қиыршық тасты, ірі, орташа ірі құмдар күш түскенде біркелкі сығылады, 
сондықтан ғимараттың отыруы тез тоқтайды, қатқанда ісінбейді, берік және се-
німді негіз болып табылады. 

Ұсақ және шаңды топырақтар ылғалданғанда және қатқанда ісінеді, ылғал-
данғанда іскерлік қабілеті төмендейді. 

Сазды – ірілігі 0,005 мм-ден кіші түйіршіктерден тұратын байланысқыш 
топырақтар. Іскерлік қабілеті ылғалдылыққа байланысты. Құрғақ және аз ыл-
ғалды жағдайда айтарлықтай күштерді қабылдайды, ылғалданғанда іскерлік қа-
білеті төмендейді. Күш түскенде ұзақ отыруымен және қатқанда ісінуімен ерек-
шеленеді. 

Сары сазды – шаңды түйіршіктердің үлкен мөлшерінің және ірі қуыс-
тарының болуымен сазды топырақтар. Бұл топырақтар құрғақ жағдайда қажетті 
іскерлік қабілетіне ие болады. Ылғалданғанда сары сазды топырақтардың құ-
рылымы бұзылады, және күштер әсерінен шөгу пайда болады. Мұндай топы-
рақтарды негіз ретінде қолданғанда бекіту және ылғалдан қорғау бойынша 
арнайы шаралар қажет. 

Үйінді – сайларды, көлшіктерді, жергілікті қоқыстарды жапқанда пайда 
болған жасанды топырақтар. Бұл топырақтар құрылымы бойынша біртекті 
емес, біркелкі емес сығылады. Мұндай топырақтарды негіз ретінде қолданғанда 
олардың іскерлік қабілетін зерттеу керек. 

Құрылысқа берілген жерге тұрақты негізді таңдау үшін оның түрін, қа-
баттар қуатын, олардың физикалық және механикалық қасиеттерін, топырақ су-
ларының деңгейлерінің орнын анықтауға геологиялық және гидрогеологиялық 
зерттеулер жүргізіледі. 
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Ғимарат қабатына және жергілікті жағдайларға байланысты зерттеу терең-
дігі 6 – 15 м және одан үлкен тереңдікті құрайды. Зерттеулер скважиналарды 
бұрғылаумен немесе шурфтарды (құдықтарды) қазумен және топырақтар үлгі-
лерін зертханалық талдаумен жүзеге асырылады. Топырақ суларын (олар бар 
болғанда) химиялық талдаудан өткізеді, өйткені олар агрессиялы болуы мүмкін. 
Зерттеулер қорытындыларын арнайы журналдарға енгізеді, содан кейін бұр-
ғылау скважиналарының вертикальды қималарының (бағаналарының) сыз-
баларын орындайды. Осы берілгендер бойынша ғимарат асты негізді дұрыс 
таңдауға мүмкіндік беретін, топырақ қабаттарының толық сипаттамалары мен 
топырақ сулары деңгейінің орындары көрсетілген, топырақ сілемінің гео-
логиялық пішіні құрастырылады.  

Егер құрылыс алаңындағы топырақ қойылатын талаптарды қанағат-
тандырмаса, онда жасанды негіздерді орнатады. Мұндай негіздерді ғимаратты 
әлсіз топырақтарға тұрғызғанда оларды жасанды беріктендіру немесе әлсіз то-
пырақты ауыстыру арқылы орнатады.  

Топырақты беріктендіру келесі тәсілдермен жүзеге асырылуы мүмкін:  
- пневматикалық тығыздау немесе 2 – 4 т салмақты плиталармен тығыздау. 

Бұл тәсіл топырақтар жеткілікті тығыз болмағанда, сонымен қатар, үгінді то-
пырақтарда қолданылады. Егер топырақтар құмды немесе шаңды болса, онда 
оларды тығыздау үшін беттік вибраторлар қолданылады. Бұл тәсіл, топырақ тез 
тығыздалатындықтан, өте тиімді; 

- құмдарды, сары сазды топырақтарды бекіту үшін силикаттау. Ол үшін 
құмды топыраққа кезек-кезек сұйық әйнек пен хлорлы кальций ерітіндісін ен-
гізеді, шаңды топырақтарды бекіту үшін – фосфор қышқылының ерітіндісімен 
араласқан сұйық әйнек ерітіндісі, ал сары сазды топырақтарды бекіту үшін – тек 
қана сұйық әйнек ерітіндісі қолданылады. Ерітінділерді енгізу арқылы топырақ 
уақыт өткен сайын айтарлықтай үлкен іскерлік қабілетіне ие болады; 

- топыраққа құбыр арқылы, топырақ тетіктерінде қатып, оған тас түріндегі 
құрылымды беретін, сұйық цементті ерітіндісін немесе цементті сүтті енгізіп це-
менттеу. Цементтеуді қиыршық тасты ірі және орташа дақылды құмдарды бекіту 
үшін қолданады; 

- қысыммен арнайы орнатылған скважиналарға беретін жанатын заттарды 
жандыру арқылы күйдіру. Бұл тәсіл сары сазды топырақтарды бекіту үшін қол-
данады; 

- әлсіз топырақты берік топыраққа ауыстыру. Ауыстырылған топырақ қа-
баты төсеніш деп аталады. Үлкен емес күштерде негізге ірі немесе орташа ірі 
құмнан құмды төсеніш қолданады. Төсеніш қалыңдығы есептеу арқылы қабыл-
данады.   

Іргетастар ғимараттың жер үсті бөлігінен күштерді қабылдайтын және 
оларды топыраққа беретін ғимараттың маңызды конструкциялық элементі бо-
лып табылады. Ғимараттар іргетастары берік, іргетастың табанының жазық-
тығында құлауға және жылжуға тұрақты, ұзақ мерзімді, экономикалық үнемді 
және индустриалды болуы тиіс.  

Ғимараттың жер үсті бөлігі орналасатын іргетастың жоғарғы жазықтығы ір-
гетас беті, ал топырақпен түйісетін оның төменгі жазықтығы іргетас табаны 
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деп аталады. Топырақтың жоспарланған бетінен табан деңгейіне дейінгі ара-
қашықтықты іргетастың орналасу тереңдігі деп атайды. Ғимараттың тағайын-
далуы, онда жертөленің болуы, қату тереңдігі, топырақ суларының деңгейі – 
осының бәрі іргетастың орналасу тереңдігіне әсер етеді. Егер негіз ылғалды ұсақ 
дақылды топырақтан (ұсақ, шаңды топырақтан, сары топырақтан, саздан) құрыл-
са, онда іргетас табанын топырақтың қату деңгейінен биік емес етіп орна-
ластырады. Ісінбейтін топырақтарда (ірі кесекті, қиыршық тасты, ірі және орта-
ша ірі топырақты) іргетастың орналасу тереңдігі қату тереңдігіне байланысты 
емес, бірақ ол жоспарланған жер деңгейінен 0,5 м кем емес болуы қажет. 

Жылытылатын ғимараттардың ішкі қабырғалары және бағаналары асты ір-
гетастың орналасу тереңдігі топырақтың қату тереңдігіне тәуелді емес қабыл-
данады, оны 0,5 м кем емес етіп тағайындайды. Біркелкі емес шөгулерді бол-
дыртпау үшін ішкі және сыртқы қабырғалар іргетастары біртекті топыраққа 
сүйенуі тиіс. 

Іргетастар түрлері: 
- конструкциялық схемалары бойынша – ғимараттың көтеруші қабырға-

лары асты үздіксіз лента түрінде орналасатын ленталы; ұстындар асты бөлек 
тіректер түріндегі бағаналы; ғимарат асты ірі плита пішініндегі тұтас; то-
пыраққа қағылатын темірбетонды немесе басқа стерженьдер түріндегі қадалы 
(3.5-сурет);  

- материалы бойынша – табиғи тастан; бутобетоннан; бетоннан; темірбе-
тоннан; 

- күштер әсерінен жұмыс істеу сипаты бойынша – сығылуға жұмыс іс-
тейтін қатаң (бутты, бетонды, бутобетонды); сығылуға және иілуге жұмыс іс-
тейтін иілгіш (темірбетонды); 

- орналасу тереңдігі бойынша – таяз (5 м дейінгі) және терең (5 м үлкен) 
орналасуы.  

 

  
 

3.5-сурет. Іргетастардың конструкциялық схемалары: 
а – қабырғалар асты ленталы; б – ұстындар асты ленталы; в – қабырғалар асты бағаналы; 

г – ұстындар асты жеке; д – арқалықсыз тұтас; е – арқалықты тұтас; ж – қадалы;  
1 – қабырға; 2 – ленталы іргетас; 3 – темірбетонды ұстын; 4 – темірбетонды іргетасты 

арқалық; 5 – бағаналы іргетас; 6 – қадалы іргетас ростверкі; 
7 – темірбетонды іргетасты плита; 8 – қадалар 
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Ленталы іргетастар. Ленталы іргетастарды қаңқасыз ғимараттардың кө-

теруші қабырғаларының астына орнатады. Орнату тәсілі бойынша іргетастар 

тұтас құймалы және құрама болып бөлінеді.  

Тұтас құймалы іргетастарды орындайды:  

- жырымдалған пішінді кесек тастан немесе кесек тасты плитадан; олар-

ды вертикальды жіктерін байлаумен (дәл келмеуімен) күрделі немесе цементті 

ерітіндіге төсейді. Кесек тасты іргетастар ені жырымдалған пішінді кесек тас-

тан қалау үшін 0,6 м кем емес, кесек тасты плитадан – 0,5 м кем емес болуы 

тиіс. Іргетастардың ең кіші ені жіктерді байлау шарттары бойынша қа-

былданады. Іргетастың жалпақ бөлігінен жіңішке жағына ауысуын ені 150-250 

мм баспалдақты және биіктігін қалаудың екі қатарынан кем емес етіп орын-

дайды. Мұндай іргетастар қол еңбегінің айтарлықтай шығынын талап етеді, 

алайда табиғи тас жергілікті материал болғандықтан, оларды тұрғызу эконо-

микалық тұрғыда тиімді (3.6-сурет);  

- кесек тастардың бөлек кесектерін қалыңдығына енгізумен сығылуға бе-

ріктігі бойынша В5 класты бетоннан орындалған кесек тасты бетоннан. Ірге-

тастардың ең кіші ені 350 мм. Іргетастарды жалпақ етуді ені 150-250 мм және 

биіктігі 300 мм баспалдақты етіп орындайды. Оларды қалқанды қалыптарда не-

месе траншеяларда (тығыз топырақтарда) тұрғызады. Кесек тастан орындалған 

іргетастармен салыстырғанда олар еңбекті көп қажетсінбейді; 

- В7,5 – В30 класты тұтас құймалы бетоннан қалыпта орындалған бе-

тонды. Мұндай іргетастарды орнату цементтің жоғары шығынын талап етеді.  

 

 

 
 

3.6-сурет. Ленталы іргетастар конструкциялары: 

а – кесек тастан; б – кесек тасты бетоннан; в – бетонды; 

1 – болат арматура; 2 – қалып қалқандары 
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Блок-төсеніштерден және іргетастық блоктардан тұратын зауытта жаса-
латын құрама элементтерден бетонды және темірбетонды іргетастар өте 
тиімді болып табылады (3.7-сурет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

3.7-сурет. Құрама элементтерден іргетастар: 
а – тұтас; б – үзілмелі; 1 – іргетастық плиталар; 2 – іргетастық блоктар 

 
Бағаналы іргетастар. Іргетасқа үлкен емес күштер түскен кезде жер-

төлесіз аз қабатты үйлердің қабырғалары астындағы үздіксіз таспалы іргетас-
тарды бағаналы іргетасқа ауыстыру орынды. Қаңқалы ғимараттар бағаналы 
іргетастарда тұрғызылады. Қабырғалар асты бағаналы іргетастар, құрылыс 
материалдарының көп шығынынан таспалы іргетастарды орнату орынсыз 
болғанда, іргетастар тереңдігінің (4-5 м) едәуір тереңдігінде үлкен қабатты 
ғимараттарда тұрғызылады.  

Іргетастық бағаналар бутты, бутобетонды, бетонды, темірбетонды болады 
(3.8-сурет).  

 

 
3.8-сурет. Бағаналы іргетастар: 

а – сыртқы қабырға асты; б – бағаналар асты тұтас құймалы; в, г – темірбетонды 
блок-төсеніштер және блок-плиталар; д – стакан түріндегі темірбетонды башмак; 

е – темірбетонды блок–стаканнан және тіректік плиталардан; 1 – темірбетонды іргетастық 
арқалық; 2 – топырақ себу; 3 – жақтау; 4 – гидроизоляция; 5 – кірпіштік бағана; 

6 – блок–төсеніштер; 7 – темірбетонды плита; 8 – темірбетонды ұстын; 9 – стакан түріндегі 
башмак; 10 – башмак асты плита; 11 – блок-стакан 
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Тұтас іргетас. Монолитті темірбетон плиталар түріндегі тұтас іргетас ғи-

мараттың барлық алаңының астында орнатылады (3.9-сурет). 

 

 
 

3.9-сурет. Тұтас іргетастар: 

а – қиылысқан темірбетон таспалардан; б – қырлары бар тұтас плита; 

в – арқалықсыз іргетас тақтасы; 1 – ұстын; 2 – темірбетонды таспа; 

3 – темірбетонды плита; 4 – бетонды дайындау 
 

Мұндай іргетастар іргетасқа берілетін жүктеме маңызды, ал топырақ әлсіз 

болған жағдайда тұрғызылады. Тұтас іргетастар ғимараттың біркелкі шөгуін 

қамтамасыз етеді және жертөле бөлмелерін жер асты суларынан қорғайды. 

Іргетастар көтеруші қабырғалар немесе бағаналар астында жазық немесе қырлы 

қабырғалы плиталар түрінде жобаланады. Қабырғалы конструкцияның іргетас 

плитасының қалыңдығы шамамен 
10

1
8

1 
 

тең көтергіш конструкциялардың 

аралығын, ал тұтас үшін – 
8

1
6

1  аралықты тағайындайды.  

Қада іргетастары. Қада іргетастарды әлсіз, біркелкі емес сығылатын то-

пырақта салу кезінде, сондай-ақ табиғи негізге қол жеткізу оның үлкен те-

реңдігінен экономикалық немесе техникалық жағынан орынсыз болған жағ-

дайларда қолданылады.  

Қадалар іргетастарының конструкциялары жіктеледі: 

- жұмыс сипаты бойынша – ғимараттан тығыз топырақтың төменгі 

массивіне жүктемені беретін қадалар-тіреулерге және берік топыраққа жет-

пейтін және қадалардың бүйір беті мен топырақтың арасында туындайтын үй-

келіс арқылы топыраққа жүктемені беретін аспалы-қадалар;  

- материал түрі бойынша – темірбетонды, бетонды, ағаш, болат; 

- конструктивтік шешімдері бойынша – құрылыс индустриясының кәсіп-

орындарында немесе құрылыс алаңында дайындалатын, механизмдердің кө-

мегімен топыраққа батырылатын қағылатын (3.10,а,б-сурет); ұңғыманы бұр-

ғылау және оларды кейіннен бетонмен толтыру жолымен құрылыс орнында 

орындалатын толтырылатын (3.10,в-сурет); 

- орналасу тереңдігі бойынша – қысқа қадалар (3-6 м) және ұзын (6 м 

үлкен).  
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Іскерлік қабілетіне және ғимараттың конструкциялық сұлбасына бай-

ланысты қадалар бір немесе бірнеше қатарға орналастырылады. Қада қатарлары 

қада жолағын, ал қада тобы – қада бұтасын құрайды.  

 

 
  

3.10-сурет. Қада іргетастарының түрлері: 

а – қада – тіреулер; б, в – аспалы қадалар; 

1 – қағылатын қадалар; 2 – ростверк; 3 – толтырылатын қадалар  
 

Іргетас түрлерін таңдау техника-экономикалық салыстырулар негізінде 

анықталады.  

3.1-кестеде іргетастардың әр түрлі түрлерінің техникалық-экономикалық 

көрсеткіштері келтірілген.  

 
3.1-кесте. 9-қабатты ғимараттар іргетастарының техникалық-экономикалық көрсеткіштері 

(1 м
2
 тұрғын ауданына есептегенде) 

Іргетас түрлері 

Еңбек 

шығындары, 

адам-күн 

Бетон 

шығыны, м
3
 

Цемент 

шығыны, 

кг 

Болат 

шығыны, 

кг 

Ленталы 0,125 0,078 24 2,7 

Қадалы 0,12 0,054 20 3,1 

Ростверксіз қадалы 0,108 0,045 16,8 2,6 

 

Жертөле. Техникалық жертөле. Шаруашылық қажеттіліктер үшін биік-

тігі екі метрден жоғары бөлме жертөле, кіші биіктікте – техникалық жертөле 

деп аталады. Жертөледе ғимараттың қалыпты пайдалануын қамтамасыз ететін 

әртүрлі қосымша бөлмелер; техникалық жертөледе – инженерлік жабдықтар, 

жүргізілетін коммуникациялар орналастырылады.  

 

3.4 Қабырғалар 

 

Қабырғалар ғимараттардың маңызды конструкциялық элементтері болып 

табылады. Қабырғалар келесі талаптарды қанағаттандыруы керек: берік және 

орнықты болуы; ғимараттың өртке тұрақтылық дәрежесіне сәйкес болуы; жану 
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тобы мен өртке тұрақтылық шегі нормадан төмен болуы; бөлмелердегі қажетті 

температуралы-ылғалдылық режимді ұстауды қамтамасыз ету; жеткілікті ды-

бысизоляциялық қасиеттерінің болуы; экономикалық үнемді, яғни материалдар 

шығыны мен аудын бірлігінің салмағының, еңбек пен жабдықтардың шығын-

дарының аз болуы; сәулеттік-суреттік шешімдеріне жауап беруі керек. 

Қабырғалар келесі белгілері бойынша топталады:  

- орналасуы бойынша: сыртқы және ішкі;  

- жұмыс сипаты бойынша: сүйенетін жабу немесе жабын конструкция-

ларынан күштерді қабылдайтын көтеруші; жоғарыда орналасқан қабырғалардан 

күштерді қабылдайтын өзін көтеруші; тек қана қорғау функциясын орындайтын 

ілмелі;  

- конструкциясы және тұрғызу әдісі бойынша қабырғалар төрт топқа бө-

лінеді: ұсақ түйірлі элементтерден (кірпіштен), ірі тастардан (блоктардан), тұ-

тас, іріпанельді;  

- қолданылатын материалдар тегі бойынша: тасты, ағашты, синтетика-

лық материалдардан. 

Кірпіштен қалау. Калау дегеніміз арасындағы жіктері құрылыс ерітінді-

лерімен (әктасты-цементті, цементті-сазды немесе цементті) толтырылатын бө-

лек тастардан (табиғи немесе жасанды) орындалатын конструкция. Қалау бе-

ріктігі тас пен ерітінді беріктігіне, тастар арасындағы вертикальды жіктерді 

байлау жүйесіне, сондай-ақ ылғал, температуралар, жел, коррозия әсерлеріне 

байланысты. 

Конструкцияның дұрыс жұмысы үшін ондағы тастардың орналасуы қи-

маның үш ережесіне жауап беруі керек: қабырғадағы тастар горизонтальды қа-

тармен, яғни негізгі әсер ететін күштерге перпендикуляр орналасуы қажет; қа-

тардағы тастар бойлық және көлденең вертикальды жіктермен бөлінуі керек; 

қатарлас қатардағы вертикальды жіктер беттеспеуі керек, мұндай беттеспеу 

жіктерді байлау деп аталады. Байлау қабырғадағы тастардың біріккен жұ-

мысын және күштердің біркелкі таралуын қамтамасыз етеді. 

Кірпішті қабырғалар керамикалық және силикатты кірпіштен орындалады. 

Стандартты кірпіштің өлшемдері 120х65х250 мм. Сонымен қатар, биіктігі 88 

мм кірпіште қолданылады (3.11-сурет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11-сурет. Кірпішті қабырғада кірпіштердің орналасуы: 

а – стандартты кірпіш; б – жанды қатар; в – бүйірлі қатар; 

1 – бүйірі, 2 – төсенді; 3 – жаны 
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Өлшемдері 120 х 65, мм немесе 120 х 88 мм, кірпіштің бүйірлік беті бүйірі 

деп аталады. Осы беттермен төселінген кірпіштер қатары бүйірлік деп аталады. 

Өлшемдері 65 х 250 мм, кірпіш беті жаны деп аталады. Осы беттермен төсе-

лінген кірпіштер қатары жандық деп аталады. Өлшемдері 250 х 120 мм, кірпіш 

беті төсенді деп аталады. 

Қалау қалыңдығы жылутехникалық есептеумен анықталады. Қабырға қа-

лаулары тұтас және жеңілдетілген болып бөлінеді. Қабырғаның тұтас қалауы 

толық біртекті материалдан тұрады. Тұтас қалаудан жасалған қабырғалар ауыр, 

еңбек сиымдылықты және жылутехникалық сапасы төмен болып табылады. 

Қалау қалыңдығы әрқашанда кірпіш жартысының тақ және жұп санына 

еселенуі керек. Кірпіштік қабырғалардың қалыңдығы 120, 250, 380, 510, 640, 

770 мм және одан жоғары болады және 
2

1 , 1, 
2

11 , 2, 
2

12 және одан көп кір-

пішке сәйкес келеді. Кірпіштің 65 мм биіктігінде горизонтальды жіктерді қа-

лыңдығы 10-12 мм етіп орындайды; әр 4 қатар 300 мм, ал 88 мм биіктікте қалау 

қатары 100 мм құрайды. 

Қалаудың қасбетті бетіне шығатын қатарлары алдыңғы (сыртқы) беті, ал 

ішкі жағына қарағандары – ішкі беті деп аталады. Ішкі және сыртқы қатарлар 

арасындағы қалаулар қатары таса беті деп аталады. 

Қалаудағы тастарды төсеудің анықталған реті байлау жүйесі болып табы-

лады (3.12-сурет). Шынжырлы қалауда бүйірлік қатары жандықпен кезек-

теседі. Көпқатарлы қалауда бірнеше жандық қатарларды бір бүйірлікпен жа-

бады. Биіктігі h = 65 мм кірпіштен қалауда әр 5 жандық қатарлар, ал h = 88 мм-

де 4 немесе 3 жандық қатарлар бір бүйірлікпен жабылады. Көпқатарлы қалау 

екіқатарлыға қарағанда қарапайым, сондықтан тас қалаушылардың еңбек өнім-

ділігі осы жүйеде жоғары.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.12-сурет. Кірпішті қалаудың байлау жүйесі: 

а – шынжырлы (бірқатарлы); б – көпқатарлы; 

1 – бүйірлік қатар кірпіші; 2 – жандық қатар кірпіші  

 

Жеңілдетілген кірпіштік қабырғалар. Көтеруші функцияларын беріктігі 

жоғары бір материал, ал жылу қорғау функцияларын беріктігі мен жылу өт-

кізгіштігі төменірек басқа материал орындайтын қабырғаны жеңілдетілген деп 

атаймыз.  

Қабырғаның бұл конструкциясы қабырғаның ішкі сылағын жүргізбей, 

бояуға немесе түсті қағазбен оларды желімдеуге мүмкіндік береді.  
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Ұсақ бетонды блоктардан және табиғи тастан қабырғалар. Кірпішпен 

қатар, қабырғалық материал ретінде керамикалық және жеңілбетонды ұсақ 

блоктар кеңінен қолданылады. 

Қуыс денелі керамикалық тастардың (блоктардың) (3.13-сурет) сыртқы 

қабырғалар қалыңдығын азайтуға мүмкіндік беретін, кірпішке қарағанда, аз жы-

лу өткізгіштігі болады. Сонымен қатар, мұндай тастардың көлемі кірпіш кө-

лемінен екі есе жоғары, бұл қалаудың еңбек сиымдылығын төмендетеді және 

ерітінді үнемділігін береді. Жеті саңылаулы керамикалық тастар кеңінен тараған.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.13-сурет. Жеті саңылаулы керамикалық тастардан қабырғалар 

 

Ұсақ қабырғалық блоктарды ұяшықты бетондардан орындайды және қа-

бырғалар мен аралық қабырғалар қалауы үшін қолданады. Оларды бүтін емес 

блоктарды қолданып, қалаудың бірқатарлы жүйесі бойынша төсейді. Блоктар 

өлшемі 600х300х300 мм. Мұндай блоктардан қабырғалар, кірпіштік қабырға-

лармен салыстырғанда, төмен жылу өткізгіштігімен, аз беріктігімен және жо-

ғарғы су сіңіргіштігімен ерекшеленеді, бұл сыртқы әрлеуді немесе сылақты 

қажет етеді.  

  

3.5 Аражабындар және едендер 

 

Аражабындар ғимараттардың жалпы орнықтылығын қамтамасыз етуде 

үлкен рөл атқарады және олардың элементтерінің қабырғалармен немесе бөлек 

тіректермен қосылу жүйесіне байланысты соңғыларының көтеруші қабілетіне 

ықпал етеді. 

Аражабындар келесі белгілері бойынша топталады: ғимаратта орналасу 

орны бойынша: жертөле үсті, қабат аралық, шатырлы; конструкциясы бойын-

ша: негізгі элементі төсенгіштер мен жабынның басқа элементтері төселінетін 

арқалықтары болып табылатын арқалықты; ғимараттың вертикальды көтеруші 

тіректеріне немесе ригельдерге және арқауларға сүйенетін көтеруші плиталар-

дан немесе төсеніштерден тұратын плиталы; көтеруші капительді вертикальды 

тірекпен байланысқан плитадан тұратын арқалықсыз: материалы бойынша: 

құрама темірбетонды, тұтас құймалы темірбетонды, ағаш және болат 

арқалықтар бойынша аражабындар. 

Аражабындар беріктік, яғни оларға әсер ететін тұрақты және уақытша 

күштерді қауіпсіз қабылдау, талаптарын қанағаттандыруы қажет. 
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Аражабындардың пайдалану сапаларын анықтайтын маңызды талабы қа-

таңдық деп аталады. Қатаңдық нормалармен тағайындалған шектерден асатын 

жылжуларды болдыртпайды.  

Аражабындардың жеткілікті дыбыс изоляциясы болуы қажет. Осыған бай-

ланысты әртүрлі дыбыс изоляциялық қасиетті аражабындардың қабатты кон-

струкциялары қолданылады.  

Жылуқорғау талаптары шатырлы және жертөле үсті аражабындар үшін 

қойылады. Аражабындардың көтеруші қабырғаларға түйіскен жерлеріндегі 

конструкциясына ерекше назар аудару қажет, себебі қолайсыз жағдайларға 

ұшыратуы мүмкін, қабырғаларда «суық жолақтары» пайда болуы мумкін. 

Аражабындар өртке қарсы талаптарды қанағаттандыруы қажет. 

Бөлмелердің тағайындалуына байланысты аражабындарға арнайы талаптар 

да қойылуы мүмкін: су өткізбеуі (санитарлық түйіндердің, душтардың, монша-

лардың аражабындар үшін); жанбауы (өртке қауіпті бөлмелерде), ауа өткізбеуі 

(төменгі қабаттарда зертханалар, қазандықтар орналасқанда).  

Ғимаратта орналасу орнына байланысты емес, аражабындар орнатқанда 

индустриалды, ал олардың конструкциялық шешімдері экономикалық және 

технологиялық негізделген болуы қажет. 

Темірбетонды аражабындар өте сенімді және ұзақ мерзімді болып табы-

лады. Орнату тәсілдері бойынша олар құрама, тұтас құймалы, құрама-тұтас 

құймалы болып бөлінеді. 

Темірбетонды плиталардан құрама аражабындар. Көпқуысты темір-

бетонды плиталардың ұзындығы 2,4 – 6,3 м (300 мм-ге қысқарумен), ені 1; 1,2; 

1,5; 1,8 м, қалыңдығы 220 мм (3.14-сурет) және В15, В25 класты бетоннан 

орындалады.  

 

 
 

3.14- сурет. Аражабындардың көпқуысты плиталары: 

а – шеңберлі қуыстармен; б – бетондайтын комбайнды қондырғыларда орындалатын 

плиталар; в – сопақ қуысты плиталар; 1 – жоғарғы қабат; 2 – ортаңғы қабат; 3 – төменгі қабат 

 

Тұтас жазық темірбетонды плиталардың ұзындығы 3,6 – 6,3 м, ені 2,4 –

7,2 м, қалыңдығы 120 және 160 мм. Төселінген плиталарды сыртқы қабырға-

лармен және өзара болат байланыстармен анкерлейді.  
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Тұтас құймалы аражабындар. Құрылыс алаңында қалыптарда тұр-

ғызылатын аражабындар тұтас құймалы деп аталады (3.15-сурет). Тұтас құй-

малы темірбетонды аражабындардың қарапайым түрі, күштер мен аралық ша-

масына байланысты 70-80 мм қалыңдықты етіп орындалатын және 3 м-ден 

үлкен емес аралықтарда қолданылатын, тегіс тұтас құймалы плита болып та-

былады.  

 

  
 

3.15-сурет. Тұтас құймалы темірбетонды аражабындар: 

а – қырлы; б – кессонды; в – арқалықсыз; 1 – плита; 2 – қосымша арқалықтар; 

3 – негізгі арқалықтар (прогондар); 4 – ұстындар; 5 – қиылысқан арқалықтар; 6 – капительдер 

 

Арқалықсыз тұтас құймалы темірбетонды аражабындар, капительдер деп 

аталатын жоғары бөлігі қалыңдатылып орындалған ұстындарға сүйенетін, қа-

лыңдығы 150-250 мм плита болып табылады.  

Үлкен аралықтарда арқалықты аражабындар (қырлы және кессонды) орна-

тылады. Қырлы аражабындар негізгі және қосымша арқалықтардан тұрады. 

Егер өлшемі 8х18 м бөлмені жабу керек болса, 6 м қадаммен 8 м аралықты ар-

қалықтар орнатылады. Бұл арқалықтар негізгі деп аталады. Олардың үстіне 1,5-

2 м сайын 6 м аралықты қосымша арқалықтар төселінеді. Жоғарғы жағында қа-

лыңдығы 60-100 мм плитаны бетондайды. 

Егер негізгі және қосымша арқалықтардың биіктігі бірдей етіліп қабыл-

данса, онда аражабындардың мұндай түрі кессонды деп аталады.  

Едендер. Еден – келесі элменттерден тұратын, көп қабатты конструкция: 

жабындысы (таза еден) – пайдалану әсерлеріне ұшырайтын еденнің жоғарғы 

қабаты; төсенгіш қабаты (дайындау) – таза еденнің тұрақтылығын қамтамасыз 

етеді және негізгі күштерді тең бөледі: дайындау қабаты мен таза еден арасына 

аралық қабат орналасқан – жабынды мен тегістегіш қабаттары арасындағы 

аралық байланыстырғыш қабат; тегістегіш қабаты – төсенгіш қабатының бетін 

тегістеуге арналған, сонымен қатар, жабындыға қажетті еңісті беретін қабат. 

Еденге негіз ретінде қабат аралық жабындар немесе табиғи топырақ 

қызмет етеді. 
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Аражабындар бойынша едендерде төсеніш қабаты болмайды. Едендер 

конструкциясында қосымша – жылу – және дыбысизоляциялық қабаттары 

болуы мүмкін.  

Едендер конструкцияларының топталуы: орнату орны бойынша – ара-

жабынға немесе топыраққа төселінген (топырақ жертөлелерде немесе жер-

төлесіз ғимараттардың бірінші қабаттарында болуы мүмкін); жабындысының 

материалы бойынша – ағаш, бетонды, керамикалық, синтетикалық ма-

териалдан; жабындысының түрі бойынша – тұтас (жіксіз), түйірлі; рулонды; 

еден асты конструкциясы бойынша – негіз бен таза еден арасындағы жел-

детілетін саңылауымен қуысты, еден асты кеңістігі жоқ қуыссыз. 

Ғимараттардың тағайындалуына және бөлмелерде өтетін функционалды 

процестің сипатына байланысты едендер келесі талаптарды қанағаттандыру қа-

жет: берік болуы, яғни сыртқы әсерлерге (қажуға және соққыларға) жақсы қар-

сыласа алуы; сырғанамайтын және жүргенде дыбыссыз болуы; аз жылу сіңі-

руінің болуы; гигиеналық, яғни жеңіл тазалануы, пайдалануда ыңғайлылығы 

(шаң жинамауы, женіл жөнделуі); сәндігі – ғимараттың ішкі әрленуімен 

үйлесуі; индустриалды – тұрғызғанда өте үлкен еңбек шығындарын талап 

етпеуі; экономикалық үнемді – аз құнымен, еңбек сиымдылығымен, пайда-

ланудың ұзақ мерзімімен ерекшеленуі. Бөлмелердің тағайындалуы мен си-

патына байланысты едендер дымқыл бөлмелерде су өткізбейтін, өртке қауіп-

тілерде – жанбайтын болуы қажет.  

 

3.6 Аралық қабырғалар 

 

Аралық қабырғалардың топталуы: тағайындалуы бойынша: бөлмелер ара-

лық, пәтерлер аралық, ас бөлмелері үшін, сантүйіндер үшін; функциялары 

бойынша: түйық, есік және терезе ойықтарымен, толық емес, яғни төбеге жет-

пейтін; конструкциялары бойынша: тұтас, яғни біртекті материалдардан орын-

далған, қанқалы – сыртынан беттік материалмен қапталған; орнату тәсілі 

бойынша: стационарлы (тұрақты орналасу орнымен), тасымалданатын (орын 

ауыстырылатын немесе жылжымалы); материалы мен конструкциялары 

бойынша: іріпанельді, тасты (кірпіштік, керамикалық блоктардан), ағаш, әйнек-

блоктардан, әйнекпрофилиттен, плиталы. 

Аралық қабырғалар тағайындалуына сәйкес келесі талаптарға жауап беруі 

тиіс: аз салмақты және үлкен емес қалыңдықты болуы; жақсы дыбыс-изоля-

циялық сапаларының және жануға қажетті кедергісінің болуы; санитарлы-

гигиеналық сапаларына (тегіс, тазалауға ыңғайлы болуы) жауап беруі; орнатуда 

индустриалды, берік және орнықты болуы. 

Ірі панельді аралық қабырғалар. Ірі панельді қабырғалар беттік жағы 

бояуға немесе түс қағаздарды желімдеуге дайындалған бөлме өлшемімен за-

уытта шығарылады. 

Қалындығы 80-100 мм гипсбетонды панельдерді 400х400 мм ұяшықты тор-

мен төселінетін, 10х20 мм ағаш рейкалармен арматуралайды (3.16-сурет). 
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3.16-сурет. Прокатты панельдер – аралық қабырғалардың ағаш қанқаларының сұлбасы: 

а – тұтас қанқа; б – жеңілдетілген қанқа; 1 – вертикальды бекіткіш; 2 – жоғары бекіткіш; 

3 – қаңқа рейкалары; 4 – төменгі бекіткіш; 5 – гипсбетон; 6 – монтаждық ілмек 

 

Болат тормен арматураланған темірбетонды панельдер қалыңдығы 120 –

160 мм бөлме өлшемімен дайындалады. Толық жиналатын ғимараттарда олар 

ішкі көтеруші қабырғалар мен аралық қабырғалар функцияларын біріктіреді. 

Ұсақ өлшемді элменттерден аралық қабырғалар. Кірпіштен аралық қа-

бырғалардың қалыңдығы ½ және ¼ кірпіш болуы мүмкін ( 3.17,а – сурет).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.17-сурет. Тасты аралық қабырғалар: 

1 – арматура; 2 – шегелер; 3 – қайырма 

 

Әйнек блоктардан аралық қабырғаларды болат вертикальды және гори-

зонтальды арматуралық стерженьдер блоктарының арасындағы ойықтарда тө-

сенішпен цементтік ерітіндіде жіктерді байламай орнатады. Әйнек блоктың өл-

шемі 194х194х98 мм (12,а – сурет). 

Шлакобетонды тастардан аралық қабырғаларды (3.17,б-сурет) қалың-

дығы 90 және 190мм, ал керамикалық – 120 мм етіп орындайды. Оларды өте үл-

кен биіктігі мен ұзындығында арматуралайды.  

Әйнек профилиттерден аралық қабырғаларды биіктігі бөлме биіктігіне 

тең әртүрлі профильді элменттерден жинайды (3.18,б-сурет).  

Әйнек блоктардан және әйнекпрофилиттерден аралық қабырғалар ылғалға 

тұрақты, жақсы түрі, жоғарғы жарық өткізгіш қабілеті болады. 
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3.18-сурет. Аралық қабырғалар: 

а – әйнекблоктардан; б – профильді әйнектен; 1 – кірпіштік жертөле қабаты (цоколь); 

2 – әйнекблоктар; 3 – дюбельдермен бектілген, болат бекіткіш; 4 – ерітінді үшін жіктер; 

5 – арматура; 6 – ағаш қаптама; 7 – швеллерлі қималы профильді әйнек; 8 – жақтау; 

9 – бекіткіш арқаулары; 10 – желімделетін пленка; 11 – резиналы төсеніш 

 

Гипсты плиталардан аралық қабырғалар. Плиталарды тегіc беттік жа-

ғымен және контуры бойынша жартылай шеңберлі ойықтармен 800х400х80 мм 

өлшемді етіп орындайды.  

Өлшемдері 1200х2500х40мм гипсталшықты плиталардан аралық қа-

бырғаларды вертикальды жіктерін жабумен екі қабатты етіп орындайды. 

Гипскартонды беттерден аралық қабырғалар. Металл қаңқадағы мұндай 

аралық қабырғалар жеңіл конструкциялардың бірі болып табылады.  

Ағаш аралық қабырғалар. Қаңқалы аралық қабырғалар ағаш қаңқадан 

және толтырулардан тұрады. Қаңқа қалыңдығы 20 – 25 мм тақтайлармен екі жа-

ғынан қапталған, әр 0,5 – 1 м сайын орнатылған тіректер қатарлары болып та-

былады.  

Тақтайлы аралық қабырғаларды төменгі бекіткішке орнатылған қалың-

дығы 50 мм тақталардан орындайды, ал жоғары шеттерін төбеге бекітілген үш-

бұрышты арқаулармен бекітеді.  

Ағаш ұсталық аралық қабырғаларды қосымша бөлмелердің қоршауы үшін 

қолданады. Оларды еденге бекітетін бекіткішке орнатылатын тұйық немесе әй-

нектелген құрама ағаш қалқандардан орындайды.  

Шкафты аралық қабырғаларды тартпа болттар мен бұрандалы шегелердің 

көмегімен тіректер мен қалқандардан жинайды. Аралық қабырғалар ені (500 

мм) киімдерді, аяқ киімдерді, кітаптарды сақтау үшін оларды қолдануға мүм-

кіндік береді. Жиналатын қалқанды аралық қабырғалар ілмектермен бірік-

тірілген топса жиынтығынан тұрады. Жоғарғы бағыттауыш топса бойынша іл-

мелі шығыршықтар қозғалғанда аралық қабырғалар «гармонға» жиналады. 

 

3.7 Терезелер және есіктер 

 

Терезелер және витраждар бөлмелердің табиғи жарықтандыруын қам-

тамасыз етуге арналған негізгі вертикальды конструкциялар болып табылады. 

Тұрғындық ғимараттар үшін, мысалы, терезелер ауданы бөлмелердің еден ау-
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данынан 1/8 – 1/5 шегінде болуы тиіс. Әйнектеу конструкциясы ғимараттың 

сыртқы келбетіне және бөлмелердің интерьеріне әсер ететін маңызды элемент.  

Азаматтық ғимараттардың терезелері әртүрлі пішіндерімен және кон-

струкциялық шешімдерінің күрделілігімен ерекшеленеді. Оларды келесі бел-

гілері бойынша топтау қабылданған: тағайындалуы бойынша: сыртқы, ішкі 

(есіктер үсті, қатарлас бөлмелер арасындағы терезелер); топса саны бойынша: 

бір –, екі – және үштопсалы; топсаларды ашу тәсілі бойынша: тұйық немесе 

вертикальды және горизонтальды ашылатын түптерімен; желдеткіш қон-

дырғысы бойынша: форточкалар арқылы, сыртында жалюзий торы, ал ішінде 

тұйық есігі, жіңішке вертикальды топсасы бар желдеткіш қорабы арқылы; әй-

нектеу қатарының саны бойынша: бірқатарлы – оңтүстік аудандарда немесе 

бөлмелер ішінде; екі қатарлы – қалыпты климатты аудандарда, үш қатарлы – 

биік ғимараттардың жоғарғы қабаттарында және солтүстік аудандарда қолда-

нылады; жарық өткізгіш материалының түрі бойынша: қалыңдығы 2 – 6 мм 

кәдімгі әйнектен; арнайы әйнектен (күннен қорғау, жарықты тарату, әдемілік), 

профильденген әйнектен, әйнек блоктардан; терезелер конструкцияларының 

материалы бойынша: ағаш, металл, темірбетонды, пластмассалы. 

Терезелер қанағаттандыруы қажет негізгі талап олардың жылу қорғау қа-

сиеттері, бұл жылудың негізделмеген шығынын сақтауға мүмкіндік береді және 

бөлмелердің дыбыс изоляциясын қамтамасыз етеді.  

Терезелер өлшемдері ықшамдалған. Терезе биіктігін көбіне қабат биік-

тігінен 1100 – 1300мм–ге кіші, ал бір топсалы терезелердің ені 600мм кем емес, 

екі топсалылардікі 900,1100,1300мм, үш топсалылардікі 1600-1800 мм етіп қа-

былданады.  

Терезе блоктары терезе қораптарынан, әйнектелген түптерден, терезе асты 

тақтадан тұрады. 

Бөлек түптерімен ағаш терезе блоктары. Терезе қорабы терезе түптері 

бекітілетін рама болып табылады (3.19-сурет).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.19-сурет. Бөлек түптерімен терезе блоктары: 

а – кәдімгі; б – қалтқымен; 1 – штапик; 

2 – тамшылық–астау; 3 – су ағызғыш; 4 – қалтқы 
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Түптер тұйық немесе ашылатын топсалардан тұрады. Бөлмелер ішінде ер-

кін ашылуы үшін сыртқы түптердің өлшемдері ішкілерінікінен кіші болады. 

Өлшемдердің бұл айырмасы әр жағына 25-35 мм құрайды. 

Түптер топсалары контурлы арқаулардан, бекіткіштерден және аралық 

элементтерден (терезе өлшемдерін азайтатын аралық арқаулар) тұрады.  

Арқаулар қимасының пішіні бойынша бекіткіш кәдімгі және қалтқымен 

түптеу болып бөлінеді. Қалтқы дегеніміз терезелердің желді өткізбеуін қам-

тамасыз ететін, түп пен қорап арасындағы саңылауды жабатын, бекіткіштің 

шығыңқы шеті.  

Біріктірілген түптерімен ағаш терезе блоктары. Терезе қорабында сырт-

қы және ішкі түптерінің топсаларымен бірге тартылған терезе блогы бірік-

тірілген деп аталады.  

Терезе блоктарын орнату және бекіту. Тасты қабырғалардың ойығында 

орнатылған терезе блоктарын шіруден қорғау үшін қорапты антисептикпен бо-

яйды және периметрі бойынша толь немесе рубероид қабатымен құрсайды 

(3.20-сурет).  

 

 

 

 

 

 

 

 
3.20-сурет. Тасты қабырғалар ойығында терезе блоктарын бекіту 

(түптері және терезе асты тақта көрсетілмеген): 

1 – үлкен шеге; 2 – антисептикалық сына; 3 – талшық; 4 – конденсатты алып кету үшін тесік; 

5 – мырышталған болаттан сыртқы су құю; 6 – терезе қорабы. 

 

Витраждар конструкциясы. Үлкен беттерді толтыратын терезелер, со-

нымен қатар, жарық өткізгіш қабырғалар витраждар деп аталады. 

Витраждарды ішкі кеңістікті максималды ашу және оны жарықпен байыту 

мақсатында қоғамдық ғимараттарда қолданады. 

Витраждарды кірістірілген және сүйетіп орнатады. Сыртқы әйнектеу вер-

тикальды және қиғаш (вертикальдан 10-15% көп емес) болуы мүмкін. Вит-

раждар конструкциялары қажетті жылу изоляциясы, ауа өткізбеу және беріктік 

талаптарын қанағаттандыруы қажет.  

Есіктер – қабырға немесе аралық қабырға ойығындағы жылжымалы қор-

шау. Олардың орналасуын, санын және өлшемін бөлмелердегі адамдар санын, 

ғимарат түрін және т.б. ескеріп анықтайды.  

Есіктер қабырғалардың есік ойықтарында бекітілген рама болып табы-

латын қораптан және есік қораптарына ілінетін жапқыштардан тұрады. 

Есіктер келесі белгілері бойынша бөлінеді: ғимаратта орналасу орны 

бойынша: сыртқы, ішкі, шкафты (кірістірілген шкафтарда қызметтік жертөлеге 
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түсуге, шатырға шығуға), кіре берістік (ғимаратқа кірген жерде); тақталар са-

ны бойынша: бір жақты, бір жарым жақты (әртүрлі енді екі жапқыштарымен), 

екі жақты; қоршау сипаты бойынша: тұйық, жартылай әйнектелген, әйнек-

телген; ашылу әдісі бойынша: бір жаққа ашылатын; екі жаққа ашылатын, жыл-

жымалы, жиналмалы, айналмалы. 

Бір жақты есіктер ені 600, 700, 800, 900, 1100 мм, екі жақты – 1200, 1400, 

1800 мм етіп қабылданады. Есіктер биіктігі 2000, 2300 мм. Эвакуациялық (жер-

төлелік, шкафты) емес, қызметтік және басқа арнайы бөлмелердің есіктерінің 

биіктігі 1200, 1800 мм.  

Есік тақталарының конструкциялары. Қалқанды тақталар қалыңдығы 

30-40 мм тұтас немесе қуысты болады. Тұтас қалқандарды ағаш рейкалардан 

желімдейді немесе ағаш-жоңқаланған плиталардан жасайды. Қуысты қалқандар 

конструкциясы қаңқалы-жапсырмалы. Есік қалқандарды сыртынан шпонмен, 

фанерамен немесе ағаш-талшықты плитамен қаптайды (3.21-сурет). 

Қапталған тақталардың жоғары және бүйір жағында жіңішке және тө-

менгі жағында жалпақ контурлы қаптамасы болады. Қаптауда ішкі қоршау 

бойынша штапиктермен бекітілген қалыңдығы 6 мм әйнек қондырылған сылап 

бітелген немесе резеңкелі аралық қабаттардағы ширектер таңдалған. 

 
3.21-сурет. Есік тақталары: 

а – қалқанды; б – қапталған; в – торлы; г – қималы (филенкалы); 

д – ұсталық; е – шыңдалған әйнек; 1 – қаптауы; 2 – рейкалы қалқан; 

3 – ағаш рама; 4 – әйнек; 5 – төменгі босатқыш планка; 6 – вертикальды рейкалар; 

7 – контурлы қаптау; 8 – ортаңғы белағаш; 9 – филенка; 10 – шпонкалар; 

11 – жылтыр бетті әйнек; 12 – ілмелі шарнир 
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Торлы тақталар жоғарғы жағында бойлық жолақтармен әйнектелген және 

вертикальды арқаулармен қорғалған. Мұндай тақталарды тұрғын үйлердің кі-

ретін есіктері үшін қолданады.  

Қималы (филенкалы) тақталар тақта периметрі бойынша орналасқан 

қаптаулардан, орта белден (аралық элементтер) және филенка деп аталатын 

олардың арасындағы толтырулардан тұрады. Филенкаларды тақтайлардан, 

фанерадан, ағаш-талшықты плиталардан, пластиктен орындайды. Қоғамдық 

ғимараттардың кіреберістегі есіктері үшін қолданылады.  

Ұсталық – планкада ағаш қалқан түрінде орындалады. Оларды жертөлелік 

бөлмелерде, уақытша ғимараттарда орнатады.  

 

3.8 Шатырлар 

 

Шатыр жабу деп аталатын көтеруші және төбе жабындысы – қоршаушы 

екі конструкциялық бөліктерден тұрады. Шатырдың көтеруші элементтері, 

күштік әсерлердің әртүрлерін қабылдағанда, пайдаланудың барлық мерзімі 

бойы оның жұмысының сенімділігін қамтамасыз етуі қажет. Күштік әсерлердің 

ішіндегі маңыздылары: өз салмағы мен төбе жабындысының салмағынан тұ-

рақты күштер; шатырды пайдаланғанда пайда болатын қардан, желден уақытша 

күштер. 

Атмосфералық шөгулерден ғимаратты қорғайтын төбе жабындысы су өт-

кізбейтін, агрессиялық химиялық заттардың әсеріне тұрақты, қырылуға, тесі-

луге, еруге ұшырамайтын; аязға тұрақты, ұзақ мерзімді, экономикалық үнемді, 

индустриялды болуы тиіс. 

Шатырлы еңісті төбелерді қолдану ауданы негізінен аз және орташа қа-

батты азаматтық ғимараттармен шектеледі. Бес қабаттан жоғары ғимараттарда 

мұндай шатырларды қолдану рұқсат етілмейді. Бұл қарды тазалаудың қиын-

дықтарымен, ішкі су құйғыш арқылы суды алып кету қажеттіліктеріне бай-

ланысты. 

Шөгулерді алып кетуді қамтамасыз ету үшін шатырларды еңіспен орна-

тады. Еңіс төбе жабындысының материалына, құрылыс ауданының климаттық 

жағдайларына байланысты. 

Пішіндері және конструкциялық сұлбалары бойынша шатырлардың келесі 

түрлері болады: еңісті (10
0
 үлкен бет еңісімен бір-, екі-, көпеңісті); жартылай 

еңісті (1–10
0
 еңісімен, көбіне шатырсыз); спорт алаңдарын, демалыс орындарын 

орналастыру үшін жазық (2% дейінгі еңісімен шатыр-террасса түрінде); жоғары 

қабаттың аражабыны мен шатыры арасындағы тұйық кеңістікті құрайтын, ша-

тырлы; жоғары қабаттың аражабыны мен төбе жабындысын біртұтас кон-

струкцияға біріктіретін, біріктірілген; құрама темірбетонды. 

Еңісті шатырлар және олардың конструкциялары. Шатырларды су өт-

кізбейтін материалдан төбе жабындыларымен жабылған, қиғаш жазықтықтар – 

еңістер түрінде орындайды.  

Шатыр шатырларында жабудың көтергіш және қоршау бөліктері арасында 

пайда болатын бөлме (шатыр) инженерлік жабдықтардың әртүрлі құрылғы-
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ларын (орталық жылыту құбырларын, лифттердің машина бөлімшесін) орна-

ластыру үшін пайдаланылады. Шатырға кіру үшін баспалдақтар, есіктер немесе 

кіретін люктер орнатылады. Шатырдың биіктігі кемінде 1,6 м (адамдардың өтуі 

үшін) қабылданады. Шатырды жарықтандыру және желдету үшін терезелер ор-

натылады. 

Шатыр еңістерінің пішіндері (3.22-сурет) жоспардағы ғимарат пішініне 

және сәулеттік ерекшеліктеріне байланысты. Шатырдың еңісі осы бұрыштың 

тангенсі арқылы шартты көлденең жазықтыққа еңіс градустарында бөлшек тү-

рінде немесе пайызбен көрсетеді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
3.22-сурет. Еңісті шатырлар пішіндері: 

а – біреңісті; б – екіеңісті; в – төртеңісті; г – жартылай шеңберлі; 

д – көпеңісті; е – шатрлы; ж – пирамидалы; з – күмбезді 

 

Ені үлкен емес ғимараттарда көбіне біреңісті шатырлар орнатылады. Еңіс – 

шатырдың қиғаш жазықтықтары. Екі қарама-қарсы жақтарға су ағып кететін, 

ғимарат шатыры екіеңісті деп аталады (3.23-сурет).  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
3.23-сурет. Көпеңісті шатыр элементтері: 

1 – фронтон; 2 – терезе; 3 – атша; 4 – құмыра; 5 – щипец; 6 – вальма; 7 – қыры 
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Шығыңқы бұрышты құрайтын қатарлас еңістердің қиылысуы қабырға деп 
аталады, жоғарғы көлденең қабырға атша деп аталады.  

Су ағынын қамтамасыз ететін құлама бұрышын құрайтын еңістердің қиы-
лысуы ендова деп аталады.  

Беткейдің жоғарғы бөлігі түсіру, төменгі жиегі – шатырдың қиығы деп 
аталады. Үшбұрышты еңіс – вальма. 

Егер еңіс екі жақты шатырдың барлық бүйірін емес, тек оның жоғарғы не-
месе төменгі бөлігін кесетін болса, онда толық емес бүйірлік еңіс жартылай 
вальма, ал шатыр жартылай вальмалы деп аталады. Фронтон шатырды қор-
шайтын сыртқы қабырғаның жоғарғы үшбұрыш бөлігі болып табылады. Егер 
үйдің қабырғасы барлық ғимаратты периметрі бойынша қоршайтын карнизбен 
аяқталса, онда карниз қабырғаның үшбұрышты бөлігін – фронтонның тим-
панын бөледі. XVIII-XIX ғасырларда тимпандар мүсіндік барельефтермен не-
месе суреттермен безендірілген. Еңістің үстіндегі қабырғаның шығыңқы бөлігі 
қысқыш (щипец) деп аталады. 

Төбе жабындысы арқылы төменнен өтетін жылудың әсерінен шатырда 
қардың еруін, мұздың пайда болуын болдырмау үшін шатыр жабынының жы-
лутехникалық есебін жүргізу және оның тиісті жылытылуын қамтамасыз ету 
қажет. Бір мезгілде бу оқшаулағыш қабатын жылытқыш астында орнатып, ша-
тырдың қарқынды желдетілуін қамтамасыз ету қажет. 

Аз қабатты ғимарат шатырының еңісін шатыр шеттерінің периметрі 
бойынша еркін су ағынымен орнатуға болады. 3-5 қабатты биіктігі бар ғимарат-
тарда су шатырдан сыртқы су ағатын құбырлар бойынша ағып кетеді, бұл қа-
бырғалардың сулануын болдыртпайды. Биіктігі 5 қабаттан асатын ғимараттарда 
ішкі су ағысы бар жалпақ шатырлар орнатылады. 

Еңісті шатырлардың көтеруші конструкциялары қиғаш итарқа немесе 
итарқалық фермалар болып табылады, олар бойынша төбе жабындысына негіз 
болып табылатын ағаштар қағылады. Қиғаш итарқаларды тіректер арасындағы 
аралықтары 6 м үлкен емес ғимараттарда орнатады. Итарқалық фермаларды 
үлкен аралықтарда, сонымен қатар, аралық тіректер болмаған кезде қолданады.  

Қиғаш деп негізгі элементі екіден кем емес тіректері бар, итарқалық арқау 
болып табылатын итарқаны айтамыз (3.24-сурет).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
3.24-сурет. Қиғаш итарқадан шатырлар: 

1 – шатырлы жабын; 2 – мауэрлат; 3 – итарқа аяғы; 4 – арқау; 5 – тор; 
6 – қиғаш тірек; 7 – тік тірек; 8 – арқалық; 9 – тіректер асты арқалық 
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Зауытта дайындалатын ірілетілген элементтерден құрама ағаш итарқалар 

индустриалды болып табылады. Олар қиғаш орнатылған және тіректер, ит-

арқалық қалқандар, атша фермалар рөлін орындайтын тіректік фермалардан тұ-

рады (3.25-сурет).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.25-сурет. Индустриалды түрдегі ағаш итарқа: 

1 – кірпіштік немесе бетонды бағаналар; 2 – итарқалық қалқанның арқауы; 

3 – атша фермалары; 4 – қысқыш; 5 – тіректік фермалар; 6 – мауэрлат; 

7 – сымды байлам; 8 – ерштер; 9 – тольдың екі қабаты 

 

Егер айтарлықтай енді ғимараттарда ішкі тіректері жоқ болса және қиғаш 

итарқаларды орнату мүмкін болмаса, онда тек қана екі нүктеге сүйенетін ит-

арқалық фермалар қолданылады. Итарқалық фермалар ағаш, металл, болат, те-

мірбетонды, үшбұрышты, полигоналды және сигментті пішінді болады. 

Итарқалық ферма дегеніміз бір жазықтықта орналасқан және ұштары 

бойынша қосылған сырықтар жүйесінен тұратын шатырдың көтергіш 

конструкциясы. Сырықтарды біріктіру орындары фермалар түйіндері, ал 

көршілес түйіндер арасындағы арақашықтық панель деп аталады. Ферманың 

геометриялық кескінін анықтайтын сырықтар оның жоғарғы және төменгі бел-

дігін, ал тік тіректер мен қиғаш тіректер белдіктерін қосатын ферма торын 

құрайды. 

Жабылатын аралыққа байланысты ағаш итарқалық фермалардың (аспалы 

итарқалар) әртүрлі конструкциялық сұлбалары болуы мүмкін (3.26-сурет). 

Аспалы итарқалардың төменгі белдігі (тартпа) итарқалық аяқтан қиғаш ар-
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қауды қабылдап, созылуға жұмыс істейді. 8 м-ден астам аралықты фермаларда 

тартпалардың созылуды азайту үшін аспалар, ал итарқалық аяқтардың иілуін 

азайту үшін аспаға ілінетін қиғаш арқаулар орнатылады. Аспа созылу күшін қа-

былдайды. Фермалардың жоғарғы белдігі бойынша арқалықтар төселеді, ал 

төменгі жағына болат аспадағы аспалы шатыр жабыны бекітіледі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.26-сурет. Ағаш және металл ағаш фермаларының (аспалы итарқалар) 

схемалары және түйіндердің бөлшектері: 1 – итарқа аяғы; 2 – ригель; 3 – тартпа; 

4 – тік тірек; 5 – қиғаш тірек; 6 – қиғаш арқау; 7 – мауэрлат; 8 – қапсырма; 

9 – қамыт; 10-металл ағаш фермаларындағы аспа 

 

Көбінесе ағаш фермалардағы созылуға жұмыс істейтін элементтер болат 

стерженьдерден орындалады. Мұндай фермалар металлағашты деп аталады. Бо-

лат және темірбетонды фермалар үлкен аралықты азаматтық ғимараттарда ке-

ңінен қолданылады. Оларды прокатты профильді болаттар – бұрыштардан 

дайындайды.  

Болат итарқалық фермаларының элементтерін біріктіру түйіндерді дәне-

керлеу арқылы жүргізіледі, ол үшін белдік бұрыштары мен торшалардың ара-

сына қалыңдығы 10-12 мм болат фасонкалар қойылады.  

Төбе жабындысы. Төбе жабындысын келесі түрлерге бөледі: беттік (болат 

төбе жабындысынан, асбестцементтен); плиталы (черепицадан, төбелік жаңыр-

шақтан); рулонды (рубемасттан, бикросттан, изолдан және т.б.); мастикалық; 

гидроизоляциялық мастика қабаты (6-8 мм) төселінген, темірбетонды плита-

лардан рулонсыз (3.27-сурет).  
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3.27-сурет. Еңісті шатырлар төбе жабындылары: 

а – төбелік болаттан; б, в – жазық асбестоцементті плиткалардан; г – рулонды; 

д – жабынқышты; е – толқынды асбестоцементті беттерден; 1 – мауэрлат; 

2 – суағар құйғыш; 3 – желоб; 4 – костыльдер; 5 – ілмек; 6 – қабырғалық науа; 

7 – тік фальц; 8 – жатқан фальц; 9 – обрешетка; 10 – итарқалық арқау; 

11 – қосарланған тік фальц; 12 – дара тік фальц; 13 – асбестоцементті беттер; 14 – бекіту 

бөлшегі; 15 – рубероид; 16 – пергамин; 17 – жабынқыш; 18 – асбестоцемент беттері  

 

 

Төбе жабындысы су өткізбейтін, ұзақ мерзімді, отқа тұрақты, орнатқанда 

және пайдаланғанда үнемді болуы тиіс.  

Еңісті шатырлардан суды алып кету түрлері: төбе жабындысының жие-
гінен қабырғалардың барлық периметрі бойынша суағарымен сыртқы ұйым-
дастырылмаған (еркін). Оны орнату азқабатты ғимараттарда рұқсат етіледі. 
Карниздің шығуы 550 мм кем емес болуы тиіс; су ағызатын науа және су аға-
тын құбырлар арқылы суды алып кетумен ұйымдастырылған болуы мүмкін. 
Олардың диаметрі бір-бірінен 18-20 м арақашықтықта 1 м

2
 төбе жабындысына 

1 см
2
 құбыр қимасының есебінен анықталады. Сыртқы суды алып кетуді орнату 

5-қабатқа дейінгі биіктікте шектелген.  
Біріктірілген шатыр. Біріктірілген деп (3.28-сурет) жоғарғы аражабын-

ның және шатырдың функцияларын бір уақытта орындайтын жазық шатыр-
ларды айтамыз. 

Біріктірілген шатырлардың екі негізгі түрі болады: желдетілмеген және 
желдетілген.  
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3.28-сурет. Біріктірілген шатырлардың конструкциялық сұлбалары: 
1 – қорғау қабаты; 2 – рулонды кілем; 3 – тегістеу қабаты (ерітіндіден немесе құрама 

темірбетонды плиталардан); 4 – жылуизоляция; 5 – буизоляция; 6 – көтеруші конструкция; 
7 – әрлеу қабаты; 8 – жылуизоляциялық қабаты; 9 – әуелік аралық қабат  

 

 

3.9 Сатылар 

 
Азаматтық ғимараттар сатылары келесі белгілері бойынша топталады: 

тағайындалуы бойынша: қабаттар арасындағы күнделікті қатынастар үшін не-
гізгі; жертөлемен немесе шатырмен байланысы үшін қосымша; асханалар, дү-
кендер және басқа қоғамдық ғимараттар кызметкерлеріне қызмет көрсету үшін 
қызметтік; ғимараттан шығару үшін апаттық; шатырға шығуды қамтамасыз 
ететін өрттік; ғимаратқа немесе бөлек бөлмелерге кіретін сатылар; адым-
дарының саны бойынша: бір адымды; екі адымды (3.29-сурет); үш адымды; 
өрттік қауіпсіздіктің шарттары бойынша: сатылы торларда орналасқан, өрт 
пен түтіннен қорғалмаған; өрт пен түтіннен қорғалатын сатылар; түтін тұр-
майтын, яғни көп қабатты ғимараттардың бөлмелерімен балкон немесе лоджия 
арқылы байланысқан сатылар.  

Саты адымдардан және алаңдардан тұрады. Қабат еденінің деңгейінде ор-

наласқан сатылық алаңдар қабаттық, ал қабат биіктігі бойынша аралық сатылық 

алаңдар қабат аралық деп аталады. Сатылық адымдардың түрлері: цокольді, 

қабат аралық, жертөлелік, шатырлы. Адымдар баспалдақтардан, оларды сүйеп 

тұратын қиғаш тіректерден (баспалдақтар астында орналасқан) немесе тетивтен 

(баспалдақтарға бүйірінен түйіскен тіректер) тұрады. Баспалдақтардың верти-

кальды және горизонтальды қырлары болады. Сатылы тордың, фризді 54е па-

талатын сатылық алаңға түйісетін жоғарғы және төменгі баспалдақтарынан 

басқа, барлық баспалдақтарының бірдей пішіндері болуы қажет. 
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3.29-сурет. Екі адымды саты (қима және қабаттық жоспарлар): 

1 – цокольды адым; 2 – қабаттық алаңдар; 3 – қоршау; 4 – сатылы адым; 

5 – қабат аралық алаң; 6 – кіреберіс күнқағары; 7 – кіру алаңы 

 

Ғимарат жоспарында сатылардың орналасуы, олардың саны мен өл-

шемдері адамдарды сыртқа шығарудың ыңғайлылығын қамтамасыз етуді ес-

керумен, ғимараттардың тағайындалуына, өлшемдеріне және үйлесімділігіне 

байланысты. Сонымен, азаматтық ғимараттарда саты саны екіден кем емес бо-

луы тиіс, 10 және одан жоғары қабатты тұрғындық ғимараттарда әр пәтерден ті-

келей екі сатыға немесе біріктірілген өту арқылы шығу қамтамасыз етіледі. 

Тағайындалуына байланысты сатылар беріктік, ұзақ мерзімдік, адамдар 

қозғалысында қажетті ыңғайлылық және қауіпсіздік, өрттік қауіпсіздік талап-

тарын қанағаттардыруы тиіс. 

Адым еңісі ҚнжЕ бойынша (ғимараттың тағайындалуына, қабатына бай-

ланысты) қабылданады: негізгі сатылары үшін 1:2–1:1,75, қосымша сатылар 

үшін 1:1,25. Адымдағы барлық баспалдақтардың бірдей, жүруге ыңғайлы өл-

шемдері болу тиіс, адымдағы баспалдақтар саны 18 көп, 3 кем емес етіп та-

ғайындалады. Горизонтальды қырының ені 300 мм, бірақ 250 мм кем емес бо-

луы қажет. Вертикальды қырының биіктігі 150 мм, бірақ 180 мм үлкен болмауы 

тиіс. Алаңдар мен адымдар асты өтулер биіктігі 2 м кем емес болуы керек. Са-

тының өткізу қабілетін анықтайтын саты адымының ені есептеу арқылы, бірақ 

екі қабатты үйлерде 900 мм кем емес, 3 және одан жоғары қабатты үйлерде 

1050мм етіп тағайындалады. Сатылы торлар табиғи жарықтандырылуы тиіс. 
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Адымдар арасына өрттік шлангыларды өткізу үшін 100 мм саңылау (жоспарда) 

қамтамасыз етілуі керек. Алаң ені адым енінен кіші болмауы керек, негізгі са-

тылардың сатылы алаңдарының ені 1200 мм кем емес тағайындалады. Сатылы 

торлардың шатырға немесе жазық төбе жабындысына шығулары болуы тиіс, ол 

үшін негізгі сатылардың жалғасы болып табылатын адымдар қызмет атқарады. 

Сатының және саты торының өлшемдерін анықтау үшін қабат биіктігін, 

адымның ені мен баспалдақтың өлшемін білу керек (3.30-сурет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
3.30-сурет. Сатыны бөлу сұлбасы: 

а – қимада; б – жоспарда  

 

Мысал. Қабат биіктігі 3,3 м, адым ені 1,05 м, саты еңісі 1:2 болатын тұрғын 

үйдің екі адымды сатысының өлшемдерін анықтау. Саты баспалдақтарының өл-

шемдерін 150 х 300 мм етіп қабылдаймыз.  

Саты торының ені  

В=2L + 100 = 2х 1050+ 100 = 2200 мм  

(100 мм – адымдар арасындағы арақашықтық). 

Бір адым биіктігі  

H/2 = 3300/2 = 1650 мм.  

Бір адымдағы баспалдақтар саны  

n=1650:150=11.  

Бір адымдағы баспалдақтар саны бір санға аз болады, өйткені жоғарғы бас-

палдақ саты алаңында орналасады: 

n – 1 = 11-1 = 10.  

Адымның тереңдігі деп аталатын оның көлденең проекциясының 

ұзындығы:  

а=300х(n – 1) = 3000 мм.  

С1 = 1300 мм тең етіп қабат аралық алаңның енін, С2 = 1300 мм – қабаттық 

алаңның енін қабылдаймыз. 

Саты торының толық ұзындығы  
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А = а + С1 + С2 = 3000 + 1300 + 1300 = 5600 мм.  

 

Егер саты торынан сыртқа шығу бірінші қабатаралық алаңның астында ор-

наласқан болса, онда оның астында биіктігі 2 м кем емес еркін өту жолын қам-

тамасыз ету үшін бірінші қабаттың еденінің деңгейі кіретін алаңның еденінен 

іргелік адымды орнатумен бірнеше баспалдаққа жоғары орнатылады. 

Сатының графикалық құрылымы келесідей орындалады. Қабаттың биік-

тігін қабаттағы баспалдақтар санына тең бөлікке бөледі, алынған нүктелер ар-

қылы көлденең түзу жүргізіледі. Содан кейін көлденең проекцияны (адым те-

реңдігі) бірсіз баспалдақтар санына бөледі және алынған нүктелер арқылы тік 

түзу жүргізеді. Алынған тор бойынша саты профилі сызылады.  

Темірбетонды сатылар конструкциялары. Орнату тәсілдері бойынша 

сатылар құрама және тұтас құймалы болып бөлінеді. Құрамаларды ұсақ – және 

іріөлшемді элементтерден орындайды (3.31-сурет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.31-сурет. Сатылар конструкциялары: 

а – темірбетонды ұсақ өлшемді элементтерден құрама; б – болат қиғаш тіректер бойынша; 

в – тұтас құймалы темірбетонды; г – тіректерді бітеу және ағаш тұтқаны бекіту; 

д, е –пластмассалы тұтқаларды бекіту; 1 – баспалдақтар; 2 – алаңдық арқалық; 

3 – қиғаш тірек шеті үшін ұя; 4 – құрама темірбетонды қиғаш тірек; 5 – сатылы алаң 

плитасы;6 – болат қиғаш тірек; 7 – болат тор бойынша сылақ; 8 – болат алаңдық арқалық; 

9 – фризді баспалдақ; 10 – таяныш тірегі; 11 – болат жолақ; 12 – шуруптар; 13 – тұтқа 

 

Ұсақ өлшемді элементтерден сатылар бөлек орнатылған темірбетонды 

құрама алаңдық арқалықтардан, құрама темірбетонды қиғаш тіректерден, бас-

палдақтардан алаңдардың темірбетонды плиталарынан және тұтқаларымен қор-

шаулардан тұрады. Қиғаш тіректердің алаңдық арқалықтармен түйісуі үшін, 

соңғыларында қиғаш тіректер шеттері кіргізілетін ұялар қарастырылады.  

Сатылар элементтері арасындағы байланыс қосалқы бөлшектерді дәне-

керлеумен жүзеге асырылады. Баспалдақтарды цементті ерітіндіде қиғаш ті-

ректер бойынша төсейді. Алаңдық арқалықтарға құрама темірбетонды алаңдық 

плиталарды сүйейді.  
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Ірі өлшемді элементтерден сатылар зауытта дайындалатын алаңдар мен 

адымдардан (3.32-сурет) немесе жартылай алаңды адымдардан тұрады.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  
 

 

3.32-сурет. Ірілеп жиналатын элементтерден саты: 

1 – сатылық алаңдар; 2 – сатылық адымдар; 3 – қоршау көрінісі  

 

Құрама элементтерді орнына крандармен орнатады және қосалқы бөл-

шектерін дәнекерлеу арқылы бекітеді. Сатылық алаңдар өзінің шеттерімен кө-

біне сатылық тордың бүйірлік қабырғасына, ал іріпанельді ғимараттарда – са-

тылы тордың қабырғалық панельдерінің қосалқы бөлшектеріне дәнекерленетін, 

арнайы металл элементтерге (үстелдерге) сүйенеді.  

Сатылар қоршауы көбіне биіктігі 0,9-0,95м ағаш немесе пластмассалы 

тұтқасымен дәнекерлеу немесе тойтарма арқылы орындалған болат тордан 

тұрады. Торлар тіректерін баспалдақтар ұяларына бекітеді немесе баспалдақ 

бүйіріндегі қосалқы бөлшекке дәнекерлейді. Ұяда тіректі ұсақ қиыршық таспен 

айырып, жоғары берікті цементтік ерітіндімен құяды.  
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4 ӨНДІРІСТІК ҒИМАРАТТАРДЫ ЖОБАЛАУ 
 

4.1 Өндірістік ғимараттарды жобалау негіздері 

 
Өндірістік ғимараттарды, кәсіпорындарды немесе өнеркәсіптік түйіндерді 

жобалау үшін қажетті деректер негізінен үш топқа бөлінеді: объектің орналасу 
орнының географиялық ерекшеліктерімен байланысты; жобаланатын өндірістің 
технологиялық ерекшеліктеріне негізделген; тұрғызатын мекеменің мүм-
кіншілігін сипаттайтын деректер. Құрылыс ауданы жобаның техника-эконо-
микалық негізделуімен анықталады. 

Географиялық деректерге: құрылыс ауданының климаттық жағдайлары; 
құрылысқа бөлінген территорияның топографиялық түсірілуі; инженерлі-
геологиялық және гидрогеологиялық деректер жатады. 

Жобаның технологиялық бөлігі құрайды: 
- технологиялық жабдықтарды орналастыру жоспары (жолдарды, өтулерді, 

қоймаға жинау бөлімдерін және т.б. көрсетумен); 
- стационарлы жабдықтың үлкен биіктігі; 
- ішкі цехты көлік туралы мәліметтер (түрі, жүккөтергіштігі, өлшемдері 

және т.б.); 
- ішкі микроклимат параметрлері (ауа температурасы және ылғалдылығы, 

оның тазалық дәрежесі және т.б.); 
- өртке қауіпті дәрежесі бойынша өндірістік категориясы; 
- цехта жұмыс істейтін жұмысшылар саны. 
Технологиялық процесс ғимараттың сәулеттік-құрылыстық шешімдерін, 

оның санитарлы-техникалық және инженерлік жабдықталуын анықтайтын не-
гізгі фактор болып табылады. 

Жобалық шешімдердің техника-экономикалық бағалануы. Өндірістік 
ғимараттардың көлемдік-жоспарлық шешімдерінің үнемділігі мөлшерлік және 
сапалық көрсеткіштердің көмегімен анықталады. 

Жобаның мөлшерлік бағалануы үшін анықталады: 
- пайдалы аудан, яғни сатылы торлар мен лифттік шахталардан басқа, бар-

лық қабаттағы бөлмелер ауданының қосындысы. Өндірістік ғимараттардың 
пайдалы ауданына алаңдардың құрастырылған этажеркалар ауданы және т.б. 
кіреді; 

- жұмыстық аудан, яғни өнімдерді дайындауға қолданылатын аудандар 
қосындысы; 

- құрылыс ауданы, яғни жергілікті жердегі ғимарат алатын аудан; 
- ғимараттың құрылыстық көлемі, яғни көлденең қимасының ауданын 

(фонарьларды қосқанда) бүйірлік қабырғалардың сыртқы қырлары арасындағы 
арақашықтыққа көбейту.  

Жобаның сапалық бағалануы келесі техника-экономикалық көрсеткіштерді 
есептегенде жүзеге асырылады: 

- К1 жоспарлаудың ықшамдылық коэффициенті, жұмыстық ауданның пай-
далыға қатынасы болып табылады; 
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- К2 көлемдік коэффициенті, ғимарат көлемінің пайдалы ауданға қа-
тынасын сипаттайды; 

- К3 ғимарат пішінінің үнемділік коэффициенті, сыртқы қабырғалар мен 
фонарьлардың вертикальды қоршаулары аудандарының пайдалы ауданға қа-
тынасын тағайындайды. 

К1, К2, К3 коэффициенттерін өзара жобалық шешімдердің нұсқаларын са-
лыстыру, эталонды жобамен немесе нормалық мәліметтермен беттестіру және 
тиімді нұсқаны таңдау үшін қолданады.  

Өндірістік ғимараттарды жобалаудағы физика-техникалық фак-
торлар. Өндірістік өнеркәсіптер ғимарат бөлмелеріндегі анықталған тем-

пературалы-ылғалдылық режимін талап етеді. 
Температуралық режим бойынша өндірістік ғимараттар бөлінеді: 
- «суық» (жылытылмайтын қоймалар, сақтау орындары және т.б.), олар 

ішкі температураны реттеуді талап етпейді; 
- қысқы кезеңде жұмыс аймағында 8–25 °С ауа температурасы талап 

етілетін жылытылатын; 
- жұмыс аймағында 8–25 °С ауа температурасымен 24 Вт/м

3
 дейінгі жылу 

бөлуімен;  
- жұмыс аймағындағы 16–25 °С ауа температурасында 24 Вт/м

3
 көп жылу 

бөлуімен «ыстық цехтар».  
Өндірістік ғимараттардағы ылғалдылық режимі ауадағы ылғалдың мөл-

шеріне байланысты және келесі түрлерге бөлінеді: 
- құрғақ – 50% аз ауаның салыстырмалы ылғалдылығында; 
- қалыпты – 50-60% ылғалдықта; 
- ылғалды – 61-75% ауа ылғалдылығында; 
- сулы – 75% жоғары ауа ылғалдылығында. 
Өндірістік бөлмелердің жұмыстық аймақтарындағы ауа температурасы 

және оның салыстырмалы ылғалдылығы өндірістік өнеркәсіптерді жобалаудың 
Санитарлық нормаларымен реттеледі. 

Өндірістік бөлмелердің температуралы-ылғалдылық режимі өндірістік ғи-
мараттардың сәулеттік-жоспарлау және конструкциялық шешімдеріне әсер ете-
ді (шектен тыс жылуды жою үшін ыстық цехтардың ғимаратында аэрациялық 
фонарьлар болады). 

Адамдардың келуі тұрақты өндірістік бөлмелерді сыртқы қабырғалардың 
терезелері, жабудағы фонарьлар, терезе және фонарьлар арқылы табиғи жа-
рықпен жарықтандырады.  

Көптеген өндірістер үшін күндізгі уақыттың өзінде табиғи жарықтандыру 
жеткіліксіз. Мұндай жағдайда табиғи және жасанды жарықпен біріктіріліп 

жарықтандыру қолданылады. 

Өндірістік бөлмелерден ұйымдастырылған табиғи ауа алмасу көмегімен 
қызған ауаны, газдарды, шаңды жою аэрация деп аталады.  

Өндірістік бөлмелердегі табиғи ауа алмасуға желдердің бағыты және ғи-
марат профилінің аэродинамикалық ерекшеліктері әсер етеді. Ғимарат аэраци-
ясы фонарьлар енінің ұлғаюымен және жабудың еңістерінде жақсарады.  
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Технологиялық жабдықтардың жұмысында пайда болатын өндірістік шу-
лар, еңбек жағдайларын нашарлатады, оның өнімділігін төмендетеді және адам 
организміне қолайсыз әсерін тигізеді. Өндірістік өнеркәсіптерді жобалаудың 
Санитарлық нормаларымен шулардың жеткілікті деңгейі тағайындалады. 

Технологиялық жабдықтардың жұмысы көбіне ғимараттың конструкциялық 
элементтерін зақымдайтын және жұмысшылардың денсаулығына кері әсер ете-
тін сілкінулерді және вибрацияларды тудыратын жеке немесе қайталанатын 
соққылармен жалғасады. Вибрациялардың зиян әсерін жою үшін технологиялық 
құрал-жабдықтардың конструкциясын жетілдіреді, құрал-жабдықтарды жеке ір-
гетастарға орнатады, іргетас пен құрал-жабдықтар арасына болат серіппелерден 
немесе серпімді төсеніштерден амортизаторлар төсейді. 

Күн радиациясынан қорғауды сәулеттік-жоспарлық жабдықтармен жүр-
гізеді: өндірістік бөлмелердің терезелерін солтүстік жаққа бағыттаумен; оң-
түстікке қараған терезелер өлшемдерін кішірейтумен; фонарьлардың әйнек-
телген беттерін солтүстік жаққа бағыттап, ғимаратты оның бойлық өсі батыс-
шығыс бағыты бойынша жататындай етіп орналастырумен орындайды. 

Тұрмыстық бөлмелерді жобалау. Тұрмыстық бөлмелер құрамы, әжет-
ханалардан басқа, өндірістік процестердің санитарлық сипаттамаларына бай-
ланысты тағайындалады. Тұрмыстық бөлмелер жалпы және арнайы болып бө-
лінеді. Жалпыларға гардеробтар, душтар, қол жуатын бөлмелер, әжетханалар, 
әйелдердің жеке гигиенасына арналған бөлмелер, демалу, шылым шегу және 
т.б. бөлмелер жатады. Арнайыларға химиялық тазарту, кептіру, шаңсыз-
дандыру, зиянсыздандыру және жұмыс киімдер мен аяқ киімдерді жөндеу бөл-
мелері, таза және кір киімдер үшін қоймалар, жарықпен емдеу кабиналары және 
т.б. жатады. Тұрмыстық бөлмелер ауданы пайдалы өндірістік ауданының ша-
мамен 20-30% құрайды. 

Тұрмыстық бөлмелердің көлемдік-жоспарлық шешімдері. Тұрмыстық 
бөлмелер өндіріс сипатына байланысты орналастырылады: жерасты немесе 
жерүсті өтулері бар өндірістік корпусымен байланысты бөлек ғимаратта; өн-
дірістік корпустың бойлық немесе бүйірлік қабырғаларына түйіскен қосымша 
ғимараттарда; өндірістік ғимарат ішінде. Тұрмыстық бөлмелердің жоспарлық 
шешімі коридорлы немесе залды болады. Жобалауды, бөлек бөлмелердің жос-
парлау сұлбалары келтірілген, ықшамдалған типтік секциялар негізінде жүр-
гізеді. Мұндай элементтерден адамдар ағымдарын тиімді ұйымдастыруды қам-
тамасыз ететін ғимараттың жоспарлау сұлбасын жобалайды. 

Әкімшілік-тұрмыстық бөлмелер орналасатын қосымша ғимараттарда екі-
ден кем емес шығулар болуы тиіс.  

 

4.2 Өндірістік өнеркәсіптердің бас жоспарын жобалау 
 

Өндірістік өнеркәсіптерді қоныстанған жерлердің өндірістік аймақтарын-
дағы, өндірістік түйіндердің территорияларындағы немесе тұрғындық құрылыс-
тардың жүйесіндегі жабық жерлерде орналастырады. 

Өндірістік өнеркәсіптердің бас жоспары – бұл территорияларды көгал-
дандырумен және жайластырумен ғимараттарды, имараттарды, көліктік және 
инженерлік желілерді жер теліміне орналастырудың масштабты сұлбасы. 
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Бас жоспарды жобалау ҚР ҚнжЕ негізінде жүргізіледі.  
Территорияны келесі аймақтарға бөледі: 
- өндірістік, мұнда негізгі және қосымша цехтар, тұрмыстық бөлмелер ғи-

мараты; өндірістік, қоймалық, көліктік, энергетикалық және басқа өндірістік 
процесті ғимараттар мен имараттар шоғырланған; 

- әкімшілік-шаруашылық және мәдени-тұрмыстық ғимараттарды орна-
ластыру үшін (зауыт басқару, медпункттер, асхана, поликлиника және т.б.) за-
уыт жанындағы ғимараттар; 

- энергетикалық және көліктік объекттерді орналастыру үшін қосымша; 
- шикізаттарды, жартылай фабрикаттарды, дайын өнімдерді сақтау үшін 

ғимараттар және алаңдар алып жатқан қоймалық. 
Өндірістік өнеркәсіптер территориясында ғимараттар мен имараттарды 

олардың жайлы табиғи жарықтандыруын және желдетілуін ескеріп орналас-
тырады. Ғимараттар арасындағы үзілулер санитарлы-гигиеналық, өртке қарсы 
және технологиялық талаптар ескеріліп қабылданады. 

Терезелер арқылы жарықтанатын ғимараттар арасындағы санитарлық ал-
шақтық қарама-қарсы тұрған ғимараттардың ең үлкен биіктігінен кіші бол-
мауы, ал ғимараттардың ұзын жақтары мен бүйірлері арасындағы, сондай-ақ 
терезе ойықтары бар ғимараттардың бүйірлері арасындағы санитарлық ал-
шақтық 12 м кіші болмауы тиіс. 

Өртке қарсы алшақтық ғимараттың отқа тұрақтылық дәрежесі бойынша 
қандай топқа жататындығына байланысты 10-20 м болады. Ғимараттар және 
жанармай, жанғыш материалдар мен сұйықтар қоймалары арасындағы өртке 
қарсы алшақтық 10-300 м етіп тағайындалады.  

Шаңды материалдар қоймасынан (ашық және төбе қалқасымен) өндірістік 
және қосымша ғимараттардың ашылатын ойықтарына дейінгі арақашықтық 50 
м кем болмауы тиіс. 

Егер өндіріс сипаты бойынша біртекті ғимараттарды біріктірсек, құрылыс 
ықшамдылығы артады. 

Оқшаулау сыртқы қабырғалар периметрін, коммуникациялар және көлік 
жолдарының ұзақтығын, құрылыстық және пайдалану шығындарын азайта 
отырып, қысқартады. 

Жолдар мен тротуарлар сыртқы және ішкі зауыттық көліктің қабыл-
данған түріне сәйкес, жылжитын жүктер салмағына және өлшемдеріне, тасы-
малдау ұзақтығына байланысты шешіледі. 

Ішкі зауыттық теміржол жолдарының сұлбасы тұйық, сақиналы, қуысты 
болуы мүмкін. Ішкі жолдардың қисық радиусы жуан колеялар (1524 мм) үшін 
200 м кем емес және жіңішке колеялар (950 мм) үшін 75 м кем емес. 

Төсеніш қабаты бойынша асфальтбетоннан немесе құрама темірбетон пли-
таларынан жабулы автокөлік жолдарының бір жақты қозғалыс үшін ені 4,5-5 м 
кем емес және екі жақты қозғалыс үшін ені 6-10,5 м болады. Жолдардың айнал-
ма радиусы жеке және тіркемесі бар машиналар жүрісінде 15 м, ұзын өлшемді 
жүктер үшін тіркемесі бар машиналар жүрісінде 30 – 50 м. Автокөлік жолдары-
ның торабы айналмалы жүйе бойынша шешіледі. Жол шетінен ғимарат қа-
бырғасына дейінгі арақашықтық 25 м үлкен емес етіп қабылданады. 
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Жаяу жүру жолдары – ені 1,5 м кем емес тротуарлар, жол бойымен, одан 
2 м жақын емес төселінеді. 

Жолдар, тротуарлар бойымен, цехтар арасын көгалдандыру. Көгал-
дандыру ауданы өнеркәсіптің барлық территориясының 15-20% кем емес бө-
лігін құрауы тиіс. Көгалдандыру жолағының ені ағаштарды бірқатарлы отыр-
ғызуда 2 м кем емес және екі қатарлыда 5 м кем емес, бұтақтылар жолағы үшін 
ені 0,8 – 1,2 м етіп қабылданады. Қатарлы отырғызуда ағаштар арасындағы ара-
қашықтық 4–6 м. 

Өндірістік территорияны жайластыру үшін жарықтандыру фонарьлары, 
фонтандар, гүлзарлар және басқа кіші сәулеттік пішіндер қолданылады. 

Инженерлік коммуникацияларды (су өткізгіш, канализациялық, жылулық 
және басқа желілер) жерүсті және жерасты негізгі өтулердің бойымен төсейді. 
Жерасты трассалары траншеяларда, каналдарда, туннельдерде жолдардың жүру 
бөлігінен тыс орнатылады. Жанатын және тез жалындайтын сұйықтармен газ 
өткізудің және құбыр өткізудің біріккен төсенішін қолдануға рұқсат етілмейді. 

Қоршаған ортаны зиян заттардың таралуынан, өндірістік өнеркәсіптердің 
қалдықтарынан ластануынан қорғау заң жүзінде қарастырылған. Өндірістік 
өнеркәсіптерді орналастырғанда, жобалағанда, қайта жөндегенде өндірістік зи-
ян заттардың пайда болуын болдыртпайтын немесе азайтатын өндіріс техно-
логияларын жаңартуды, тұйық өндірістік циклымен қалдықсыз өндірістерді құ-
руды, суды және газды тазалау, шаңды және күлді аулау үшін техникалық жаб-
дықтарды қолдануды, жоспарлау және құрылыстық жабдықтарды, яғни са-
нитарлы-қорғау аймақтарының қондырғыларын, атмосферада өндірістік зиян 
заттардың таралуын болдыртпауды және сұрыптауды қолдануды қарастыратын 
шараларды жүзеге асырады.  

Өндірістік зиян заттарды бөліп шығаратын өндірістік өнеркәсіптерді қо-
ныстанған жерлердің тұрғындық құрылыстарынан санитарлы-қорғау аймақ-
тарымен бөледі. Санитарлы-қорғау аймағының территориясы көгалдан-
дырылады және онда қызметтік ғимараттар (қоймалар, гараждар, депо және 
т.б.) орналастырылады. Тұрғындық құрылыстар жанындағы көгалдандыру ені 
20–50 м етіп қабылданады.  

Бас жоспардың техника-экономикалық көрсеткіштері: 

Аж – жалпы жер ауданы, м
2
; 

Ағ – барлық ғимараттар ауданы, м
2
; 

Ажт – жолдар және тротуарлар ауданы, м
2
; 

К1 – құрылыс ауданының коэффициенті, %: 
К1 = Ағ/Аж х 100%; 

 
К2 – территорияны қолдану коэффициенті, %: 

К2 = Ағ + Ажт/Аж х 100%; 
Vқ – қабырғаның сыртқы қыры бойынша ғимараттың құрылыстық көлемі, м

3
: 

Vқ = S х Н, 
мұндағы S – қабырғаның сыртқы қыры бойынша ғимарат ауданы, м

2
;  

Н – ғимарат биіктігі, м.  
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5 ӨНДІРІСТІК ҒИМАРАТТАР КОНСТРУКЦИЯЛАРЫ 
 

5.1 Өндірістік ғимараттар түрлері және конструкциялық жүйелері 

 
Өнеркәсіптік өндірістерді орналастыруға арналған ғимараттар өндірістік 

деп аталады. 
Өндірістік ғимараттар келесі белгілері бойынша бөлінеді:  
- қабаты бойынша: бірқабатты; көпқабатты; 
- тағайындалуы бойынша: өндірістік (негізгі және қосымша); энерге-

тикалық (ЖЭО, қазандық, трансформаторлық станциялар); көліктік-қоймалық 
(гараждар, қоймалар, локомотив депосы); әкімшілік-шаруашылық және тұр-
мыстық (инженерлік, зертханалық корпустар, емханалар); су құбырларын және 
канализацияларды жөндеуге арналған сантехникалық (насостық, су жинайтын 
мұнаралар); 

- қаңқа конструкциясының материалы бойынша: болат; темірбетон; аралас; 
- отқа тұрақтылығы бойынша: I класты ғимараттар үшін II дәрежеден кем 

емес; II класты ғимараттар үшін III дәрежеден кем емес; III және IV класты ғи-
мараттар үшін отқа тұрақтылық дәрежесі нормаланбайды. 

Өндірістік ғимараттар жалпы талаптарды (функциялық, техникалық, өртке 
қарсы, индустриалдық, сәулеттік-суреттік), сонымен қатар, өндірістік сипа-
тымен негізделген арнайы келесі талаптарды қанағаттандыруы тиіс: 

- ғимараттың көлемдік-жоспарлық және конструкциялық шешімдері өн-
дірістік процесті ұйымдастыру және құрал-жабдықтарды орналастыру үшін 
жақсы жағдайларды қамтамасыз етуі тиіс; ғимараттың кеңістік қатаңдығы тех-
нологиялық және көтеру-көліктік құрал-жабдықтардың жұмысынан пайда бо-
латын вертикальды және горизонтальды динамикалық күштердің әсерлерін ес-
керумен қамтамасыз етілуі қажет; 

- жұмысшылар денсаулығын сақтау және олардың қауіпсіздігін қам-
тамасыз ету үшін шаралар ұйымдастырылуы тиіс; 

- ғимараттар қажуын алдын алу бойынша шаралар ұйымдастырылуы 
қажет. 

Шикізаттың, жартылай дайындалған өнімнің, дайын өнімнің орнын ауыс-
тыру үшін өндірістік ғимараттарды көтергіш-көліктік жабдықтардың келесі әр 
түрлі түрлерімен жабдықтайды: 

- экипажды жабдықтар (5.1,а, д – сурет) (автокарлар, автотиегіштер, тар 
(950 мм) және кең (1524 мм) табанды темір жолдың жылжымалы құрамы, қол 
арба, жерде орналастырылған, рельстер бойынша қозғалатын төрт тағанды 
крандар); 

- табан түріндегі жабдықтар (5.1, в, е – сурет) (конвейерлер, элеваторлар, 
транспортерлер, жүктік көтергіш құрылғылар, рольгангтар); 

- аспалы крандар (5.2, в – сурет) – жүк көтергіштігі 0,25 – 5т дейінгі кран-
арқалық. Кран жабудың көтеруші элементтеріне ілулі болат арқалықтың тө-
менгі текшесі бойынша қозғалатын катоктармен шеттерінде жабдықталған 
негізгі екітаврлы арқалықтан тұрады және негізгі арқалықтың төменгі текшесі 
бойынша электроталь жылжиды; 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%88/
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5.1-сурет. Өндірістік ғимараттардың едендік жабдықтары: 

а – автотиегіш; б – автокар; в – ленталы транспортер; 

г – төрт тағанды кран; д – вагон; е – рольганг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.2-сурет. Өндірістік ғимараттардың көтергіш-көліктік жабдықтары: 

а – электрталь; б – консольді-бұрылатын кран; в – аспалы кран; г – көпірлі кран; 

1 – жүктік жүкарба; 2 – монорельс; 3 – ілмек; 4 – басқару құрылғысы; 5 – кран жебесі; 

6 – бұрылу топсасы; 7 – екітаврлы көтеруші арқалық; 8 – қозғалыс механизмі; 

9 – басқару кабинасы; 10 –кран белдігі; 11 – жүк көтеру механизмімен арба; 

12 – кранасты жолы 

 

- жүк көтергіштігі 5-600 т көпірлі электркрандар (2, г – сурет) аралықтың 

ұзындығы, ені, биіктігі бойынша ауыр жүктерді жылжыту үшін қызмет етеді. 

Кран аралық бойы қозғалатын болат сырғанау көпірі болып табылады. Рельстер 

бойынша көпірдің жоғарғы бетімен, жүкті түсіру және көтеру үшін электр 

жүкарба орнатылған, арба қозғалады. Барлық механизмдерді күту үшін кран 

жүргізушісінің кабинасы көпірдің төменгі жағына ілінеді; 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%88/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%AF%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0/
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- жүк көтергіштігі 5т консольді – бұрылатын крандарды (2, б – сурет) бір 

аралықтан екіншісіне жүкті беру үшін қолданады.  

Ғимараттардың негізгі көлемдік-жоспарлық параметрлері болып табылады:  

- аралық – қабырғалардың немесе ұстындардың бойлық қатарларының бө-

лу осьтері арасындағы арақашықтық; 

- қадам – қабырғалардың немесе ұстындардың көлденең қатарларының бө-

лу осьтері арасындағы арақашықтық; 

- биіктік – еден деңгейінен жабудың көтеруші конструкцияларының тө-

менгі бетіне дейінгі арақашықтық (бірқабатты ғимараттарда) немесе таза еден-

дер деңгейлері арасындағы арақашықтық (көпқабатты ғимараттарда). Бойлық 

және көлденең бағыттардағы ұстындар арасындағы арақашықтық жиыны ұс-

тындар торы деп аталады.  

Өндірістік ғимараттардың көп тараған түрі – бірқабатты. Олар гори-

зонтальды сұлбалы технологиялық процесті өндірістерге, ауыр жабдықтарды 

қолданатын немесе ірі өлшемді өнімдерді шығаратын өнеркәсіптерге арналған.  

Бірқабатты өндірістік ғимараттар конструкциялық шешімдері бойынша ке-

лесі түрлерге бөлінеді (5.3-сурет) : 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 
 

5.3-сурет. Бірқабатты өндірістік ғимараттардың конструкциялық түрлері: 

а – қаңқалы; б–қаңқасыз; в – толық емес қаңқалы; г – шатрлы; 1 – сыртқы қабырға; 

2 – ұстын; 3 – ферма; 4 – жабу плитасы; 5 –кранасты арқалығы; 6 – көтеруші қабырға; 

7 –жабу арқалығы; 8 – пилястра; 9 – іргетас; 10 – арка; 

11 –арканың жоғарғы беті бойынша жабу 

 

- қаңқалы – жабумен байланысты, ұстындар жүйесі болып табылады. Ғи-

мараттың қаңқалы түрі өндірістік құрылыста өте көп тараған; 

- қаңқасыз – пилястралармен күшейтілген (қабырғаның жергілікті қалың-

дылығымен), сыртқы көтеруші қабырғалары болады. Мұндай ғимараттар кран-

дарының жүк көтергіштігі 5т дейін болады, аралықтары 12 м аспайды; 

- толық емес қаңқалы – сыртқы көтеруші қабырғалары және ішкі тіректері 

болады (ұстындар, кірпіштік бағаналар). Мұндай ғимараттардың екі және одан 

да көп аралығы болады және үлкен емес жүк көтергішті крандармен жаб-

дықталған; 
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- вертикальды тіректері немесе сыртқы қабырғалары жоқ шатрлы. Мұндай 

ғимараттардың жабуы іргетасқа сүйенеді.  

Көпқабатты ғимараттар вертикальды технологиялық сұлбалы өндірістерге 

(диірмендер, таулы-байыту фабрикалар және т.б.) немесе жеңіл технологиялық 

жабдықтарды қолданатын кәсіпорындарға (аспаптар жасау өнеркәсібі, тамақ, 

жеңіл өндірісі) арналған.  

Көпқабатты өндірістік ғимараттар түрлері: 

- толық қаңқалы және өзін көтеруші немесе көтеруші емес қабырғалы; 

- толық емес ішкі қаңқалы және көтеруші сыртқы қабырғалы; 

- көтеруші қабырғалы. 

Көптеген қазіргі өндірістік ғимараттар қаңқалы етіп тұрғызылады. Көп-

қабатты ғимараттар қаңқалары рамалы, байланыспалы и рамалы-байланыспалы 

түрінде болуы мүмкін. 

Тағайындалуы бойынша көпқабатты өндірістік ғимараттар өндірістік, зерт-

ханалық және әкімшілік-тұрмыстық болып бөлінеді. 

 

 

5.2 Іргетастар және іргетастық арқалықтар 

 

Іргетастар жерүсті бөлігінде пайда болатын күштерді қабылдайды және 

осы күштерден қысымды негізге береді. 

Іргетастар жұмысы әрдайым өзгеретін жағдайларда және үлкен күштердің 

әсерінде жүреді, сондықтан олардың сапасына жоғарғы талаптар қойылады. 

Іргетастар орындалатын материалдар механикалық берік, жоғары аязға тұ-

рақты, ұзақ мерзімді және топырақ суларының агрессиялық әсерлерінен қи-

рамауы тиіс. 

Өндірістік ғимараттар іргетастары конструкциялық шешімдерінің сипаты 

және орындау ерекшеліктері бойынша келесі түрлерге бөлінеді: ленталы, ба-

ғаналы, қадалы. 

Іргетастар тұрғызу технологиясы бойынша тұтас құймалы және құрама, те-

реңдету шамасы бойынша таяз және терең орналасатын іргетастар болып бө-

лінеді. 

Қаңқалы түрдегі өндірістік ғимараттарда бағаналы іргетастар қол-

данылады. 

Темірбетонды ұстын асты тұтас құймалы бағаналы іргетас (5.4-сурет) 

екі бөліктен: ұстын асты плитасынан және бір, екі немесе үш қатарлы плитадан 

тұрады. Ұстынасты плитасының жоғарғы жағында ұстындар үшін стакан 

орналасқан. Стакан ұстын өлшемдерінен жоғарғы жағында 150 мм-ге, төменгі 

жағында 100 мм-ге үлкен. Бұл ұстын монтажының ыңғайлылығын және жақсы 

орналасуын қамтамасыз етеді. Стакан тереңдігі стаканға кіргізілетін ұстын 

бөлігінен 50-150 мм-ге үлкен етіп қабылданады. Ұстынның төменгі жағының 

жобалық орнын құмның немесе бетонның қабатымен белгілейді, стакан қа-

бырғаларының және ұстын бетінің арасындағы саңылауларды ұсақ қиыршық 

тастағы бетонмен немесе цементті-құмды ерітіндімен толтырады.  
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5.4-сурет. Стакан түріндегі тұтас құймалы темірбетонды іргетастар: 

а – бір ұстын асты; б – қосарланған ұстындар асты; в – ұлғайтылған банкетті бөлігімен; 

г – металл ұстындар асты; 1 – плиталы бөлігі (бір, екі немесе үш баспалдақты); 

2 – ұстын асты плитасы; 3 – стакан; 4 – анкерлі болттар 

 

 

Іргетастарды В12,5, В15 класты бетоннан дайындайды. Жұмыстық армату-

ра үшін А–II және А–III класты ыстықтай иленген болат қолданылады. 

Құрама темірбетонды іргетастарды бір блокты немесе құрастырмалы 

етіп орындайды. Іргетастың жоғарғы элементі – ұстын асты плитасын ірге-

тастық блоктардың бір, екі немесе үш қатарларына сүйейді. Блоктардың 

төменгі қатары бір-бірінен 600 мм арақашықтықта орналастырылатын құмдық 

дайындауға төселінеді. Ұстын асты плитасын орнатқаннан кейін ұстын асты 

плитасы мен плиталар арасындағы саңылаулар жабылады. 

Металл ұстындар асты іргетастарды (5.5-сурет) тұтас қималы ұстын 

асты плитасымен бағаналы етіп дайындайды. 

Ұстын асты плитасы төменгі шеттерінде ілмектері немесе анкерлі пли-

талары, ал жоғарғы шығыңқы шеттерінде, сомын көмегімен болат ұстынды ір-

гетаста бекіту үшін, бұранда ойығы бар анкерлі болттармен жабдықтанады. Ұс-

тын асты плитасының жоғарғы бетін – 0,600 немесе –0,200 белгісінде орна-

ластырады. Ұстындарда тіректік табанды (башмақты) орнатады. Ұстынның 

бүйіржақ астына іргетас бетонының үлкен ауданына күштерді біркелкі беруді 

қамтамасыз ететін, болат табақты төсейді. Базаны, тіректік табақ пен анкерлі 

болттарды қоса, ұстын табанын таза еден белгісінен төменірек тереңдетеді және 

бетондайды. Ұстын асты плитасының жоғарғы қырының ауданын анкерлі болт-

тардың осінен ұстын асты плитасының қырына дейін 150 мм кем болмайтындай 

етіп қабылдайды. Ұстын табандарын іргетастарға, оларды жасағанда ірге-

тастарға бекітілетін, анкерлі болттармен нығайтады. Болттарды тіректік плита 

мен табанының басқа элементтері арқылы өткізеді. Ұстын асты плитасының 

биіктігі 700 мм кем емес және болттың 35-40 диаметрінен кем емес етіп қабыл-

данады.  
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5.5-сурет. Болат ұстындар башмағы және іргетастары: 

а – екі тармақты ұстын башмағы; б – темірбетон іргетасының сұлбасы; 

1 – ұстын стержені; 2 – тіректік бет; 3 – траверса; 4 – анкерлі плиталар; 5, 6 – анкерлі 

болттар; 7 – ерітіндімен немесе В15 беріктігі бойынша класты бетонмен құю; 

8 – ұстындар тармақтары арасындағы байланыстар; 9 – башмақ 

 

Қаңқалы ғимараттар қабырғалары арнайы бетондық бағаналарға ірге-

тастардың ұстындар асты плиталары арасына төселінетін іргетастық арқа-

лықтарға (5.6-сурет) сүйенеді.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

5.6-сурет. Темірбетонды іргетастар және іргетастық арқалықтар: 

а – іргетастық арқалық; б – ұстын іргетасына блоктардың сүйенуі; 

1 – темірбетонды ұстын; 2 – бетонмен тұтастандыру; 3 – ерітінді  

 

Автокөлік немесе теміржол көлігін цехқа кіргізу үшін қақпаларды орнату 

орындарында іргетастық арқалықтарды төсемейді. Қақпалардың темірбетонды 

рамасы мен қабырғалар бөлімдері ұстындардың осы қадамының шегінде 

тұтастандырылған бетондауға сүйенеді.  

Темірбетонды іргетастық арқалықтар трапециялы немесе таврлы қималы 

болады. Олардың өлшемдері ұстындар қадамына байланысты. Температуралық 

жік пен бүйірлік қабырғаларға жанасқан арқалықтарды 500 мм қысқартады. 

Іргетастық арқалықтардың жоғарғы бетін еден деңгейінен 30 мм-ге төменірек 
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орналастырады. Арқалықтарды қалыңдығы 20 мм цементті-құмды ерітіндіден 

орындалған құймаға орнатады. Арқалықтар бүйірлері мен ұстын асты плита-

ларының қабырғалары арасындағы саңылаулар тап осындай ерітіндімен 

толтырылады.  

Іргетастық арқалықтар бойынша, мастиктегі рулонды су өткізбейтін ма-

териалдың бір-екі қабаттарынан тұратын, қабырғалар гидроизоляциясын ор-

натады. Арқалықтардың төменгі және бүйір жақтарында топырақтардың ісіну 

салдарынан арқалықтар деформациясын болдыртпау үшін шлактан, құмнан не-

месе кірпіш кесектерінен төсеулер қарастырылады. Арқалықтарды В15–В30 

класты бетоннан орындайды.  

Өндірістік ғимараттардың ұстындар асты қадалы іргетастары (5.7-сурет) 

қағылмалы немесе қондырмалы қадалардан тұрады, ұстындарды бекіту үшін 

олардың жоғарғы бетіне ростверк және темірбетонды башмақ төсейді. Қадалы 

іргетастарды жер бетінде әлсіз топырақтар және топырақ сулары болғанда 

орнатады. 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

  

 

 
5.7-сурет. Қадалы бағаналы іргетастар: 

а – квадратты қималы; б – құбырлы қималы; 1 – темірбетонды қадалар «тірегі» 

2 – іргетастық плита; 3 – ұстын; 4 – бетонмен тұтастандыру; 

5 – темірбетонды қабықша; 6 – құбырлы қада  

 

 

5.3 Өндірістік ғимараттардың темірбетонды конструкциялары 

 

Ұстындардан, кранасты арқалықтарынан және жабудың көтеруші кон-

струкцияларынан тұратын кеңістік жүйені бірқабатты өндірістік ғимараттың 

қаңқасы деп атайды. 

Темірбетонды қаңқаның вертикальды көтеруші элементтері ұстындар деп 

аталады. Ғимаратта орналасуы бойынша ұстындар шеткі және ортаңғы болып 

бөлінеді. 

Тұрақты қималы ұстындар (консольсіз) көпірлік крансыз ғимараттарда 

және ілмелі кранды ғимараттарда қолданылады (5.8-сурет). 
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5.8-сурет. Бірқабатты ғимараттардың крансыз аралықтары үшін 
құрама темірбетонды ұстындары: 

а – шеткі ұстындар; б, в – ортаңғы ұстындар; 1 – жабудың фермаларын немесе 
арқалықтарын бекіту үшін қосалқы болат бөлшектер; 2 – қабырғаны ұстындармен бекітетін 

анкерлерді дәнекерлеу үшін қосалқы болат бөлшектер; 3 – белгілер; 4 – анкерлі болт 

 
 

Ұстындар В15–В30 класты бетоннан дайындалады. Негізгі жұмыстық ар-
матура – стерженьді А–III класты периодты профильді ыстықтай иленген бо-
латтан орындалған.  

Консольді, көпірлік кранды ғимараттар үшін тікбұрышты қималы ұс-
тындар аралығы 18 және 24 м, биіктігі 10,8 м дейінгі, жүккөтергіштігі 10–20 т 
көпірлік крандармен жабдықталған ғимараттарда қолданылады (5.9, а, б сурет). 
Шеткі ұстындар бірконсольді, ортаңғы – екіконсольді. Ұстындардың жоғарғы 
(кранүсті) бөлігіндегідей, төменгі (кранасты) бөлігінде де көлденең қимасы 
тікбұрышты болады.  

Ұстындар В15, В25 класты бетоннан орындалады. Негізгі жұмыстық арма-
тура – стерженьді А–III класты периодты профильді ыстықтай иленген болат-
тан дайындалған.  

Екітармақты ұстындар аралығы 18, 24, 30 м, биіктігі 10,8 – 18 м, жүк-
көтергіштігі 50 т дейінгі көпірлік крандармен жабдықталған ғимараттарда 
қолданылады.  

Қадамы 6 м , биіктігі 14,4 м үлкен емес және кран жүккөтергіштігі 30 т кі-
ші немесе тең болғанда, шеткі ұстындар үшін нольдік байлау, ал басқа жағ-
дайларда – 250 мм қабылданған.  

Ұстындарды В15, В25 класты бетоннан дайындайды. Негізгі жұмыстық ар-
матура – стерженьді А–III класты периодты профильді ыстықтай иленген бо-
латтан орындалған.  
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5.9-сурет. Кранды аралықтары үшін құрама темірбетонды ұстындары: 

а, б – біртармақты (шеткі және ортаңғы); в, г – екітармақты; 

1 – жабудың фермаларын немесе арқалықтарын бекіту үшін қосалқы бөлшектер; 

2 – қабырғаны ұстындармен бекітетін анкерлерді дәнекерлеу үшін қосалқы бөлшектер; 

3 – белгілер; 4 – анкерлі болт; 5 – кранасты арқалықтарын бекіту үшін қосалқы бөлшектер  

 

Кранасты арқалықтар. Темірбетонды кранасты арқалықтарын ұс-

тындар қадамы 6 және 12 м, крандар жүккөтергіштігі 30 т дейін болатын 

ғимараттарда қолданады. Арқалықтардың тіректердегі қабырғаларының қалың-

дауымен таврлы және қоставрлы қимасы болады. Арқалықтардың ықшам-

далған өлшемдерін ұстындар қадамына және крандар жүккөтергіштігіне 

байланысты қабылдайды: ұстындар қадамы 6 м болғанда арқалықтар ұзындығы 

5950 мм, қима биіктігі 800, 1000, 1200 мм; ұстындар қадамы 12 м болғанда 

арқалықтар ұзындығы 11 950 мм, биіктігі 1400, 1600, 2000 мм. Оларды алдын 

ала кернеуленген арматурамен В25, В30, В40 класты бетоннан орындайды.  

Ғимаратта орналасу орны бойынша қатарлы және бүйірлік болып бөлінеді. 

Олар қосалқы пластиналарының орналасу орнымен ерекшелінеді. 

Итарқалық және итарқаасты арқалықтар және фермалар. Ғимараттар 

жабуында көтеруші элементтер қызметін ғимарат бойымен және көлденең 

төселінетін арқалықтар және фермалар атқарады.  

Төсеу сипаты бойынша арқалықтар мен фермалар келесі түрлерге бөлінеді: 

итарқалық, олар аралықты жабады және оларға сүйенген жабу конструкция-

ларын сүйейді, және итарқаасты, бойлық қатар ұстындарының 12-18-метрлі қа-

дамдарын жабады және итарқалық конструкцияларына тірек болып табылады. 

Темірбетонды итарқалық арқалықтар 6, 9, 12 және 18 м аралықтарды 

жабады.  

Оларды дайындау үшін В15–В40 класты бетон қолданылады.  
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Темірбетонды итарқалық фермалар 18, 24, 30, 36 м аралықты ғи-

мараттарда қолданылады. Фермалардың төменгі және жоғарғы белдеулерінің 

арасына тіректер және қиғаш тіректер жүйесін орнатады. Фермалар торы ені 1,5 

және 3 м аражабын плиталары фермалардың тіректері мен қиғаш тіректерінің 

түйіндерінде сүйенетіндей етіп қарастырылады. Негізінен 3 м плиталар, өте 

жүктелген бөлімдерде – 1,5 м плиталар қолданылады.  

Аралығы 18 және 24 м, жоғарғы және төменгі белдеулерінің қимасы тік-

төртбұрышты сегментті қиғаш тірексіз фермалар кеңінен қолданылуда. 

Итарқаасты фермалар үш түрде орындалады: 

- кіші еңісті төбе жабындылары үшін үлкен биіктікті; 

- еңісті төбе жабындылары үшін жабудың шеткі төсеніштеріне тірек болып 

табылатын тіректерді орнатумен кіші биіктікті;  

- шығыңқы төменгі белдеуімен.  

Ғимараттың бөлу өстеріне ұстындарды байлау. Темірбетонды және ара-

лас қаңқалы бірқабатты өндірістік ғимараттардың шеткі қатарларындағы ұс-

тындарының бойлық бөлу өстеріне қатынасы бойынша байлауы нольдік, яғни 

ұстынның сыртқы қыры бойлық бөлу өсімен сәйкес келеді және қабырғалық 

қоршаудың ішкі қырымен беттеседі. Панельдің ішкі қыры мен ұстын арасында 

30 мм саңылау қарастырылуы тиіс.  

Темірбетонды, болат және аралас қаңқалардағы ортаңғы қатарлар ұстын-

дарының бойлық бөлу өстеріне қатынасы бойынша орталық байлауы болады, 

яғни ұстындардың ортаңғы қатарының бөлу өсі ұстындардың кранүсті бөлігінің 

қимасының өсімен сәйкес келеді.  

Болат қаңқадағы шеткі қатарлар ұстындарының бойлық бөлу өстеріне қа-

тынасы бойынша байлауы 250 мм және 30 мм саңылауымен қабырғалық па-

нельдің ішкі қырымен беттеседі. 

Аралығы 72 м және одан үлкен темірбетонды және аралас қаңқаларда, ал 

аралығы 120 м және одан үлкен болат қаңқада аралықтар ортасында көлденең 

бағытта температуралық жік қарастырылады. Осыған байланысты күш әсерінен 

тәуелсіз жұмыс істейтін екі температуралық блоктар құрылады. Ұстындардың 

кеңістік қатаңдығын және орнықтылығын қамтамасыз ету үшін температура-

лық блоктар ортасында вертикальды бағытта ұстындар арасында вертикальды 

болат байланыстар қарастырылады (6 м ұстындар қадамында – қиылысқан, 12 м 

қадамда – порталды).  

Темірбетонды қаңқаның кеңістік қатаңдығын қамтамасыз ету 

Байланыстар жүйесі қаңқаның қажетті кеңістік қатаңдығын қамтамасыз 

етеді.  

Олардың құрамына кіреді: 

- вертикальды байланыстар; 

- фермалардың жоғарғы (сығылған) белдеуі бойынша горизонтальды бай-

ланыстар; 

- фонарьлар бойынша байланыстар. 

Вертикальды байланыстарды орнатады: 
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- ұстындардың әр қатарында температуралық блоктар ортасына ұстындар 

арасына: 6м ұстындар қадамында – қиылысқан, 12 м – порталды. Крансыз және 

ілмелі кранды ғимараттарда байланыстар ұстындардың 9,6 м биіктігінде ғана 

қойылады. Байланыстарды бұрыштардан немесе швеллерлерден орындайды 

және ұстындарға косынкалар көмегімен бекітеді; 

- фермалар мен арқалықтар тіректері арасына байланыстарды жазық жабу-

лы ғимараттардың температуралық блоктарының шеткі ұяшықтарына қояды. 

Итарқасыз конструкцияларда ұстындардың әр қатарында, итарқалы конструк-

цияларда тек қана ұстындардың шеткі қатарында қояды.  

Горизонтальды байланыстар болып табылады: 

- аражабын плиталары; 

- фонарлы ойықтар бүйірлерінде итарқалық арқалықтар және фермалар 

орнықтылығы жоғарғы белдеу деңгейінде орнатылған горизонтальды қиы-

лысқан байланыстармен, келесі аралықтарда (фонарьлар асты) – болат тірек-

термен қамтамасыз етіледі;  

- ғимараттың үлкен аралықтары мен биіктігінде фермалардың төменгі бел-

деуінің деңгейінде ғимарат бүйірінде орналасқан фермалардың шеткі жұп-

тарының арасына горизонтальды байланыстар орнатады; 

- ұстындардың шеткі және ортаңғы қадамы 12 м болатын ғимараттар бүйі-

рінде горизонтальды фермалар қарастырылады (температуралық блокқа әр ара-

лықта екіден). Бұл фермалар итарқалық фермалардың төменгі белдеуінің 

деңгейінде тұрады.  

Құрама темірбетонды қаңқаның түйіндері. Құрама қаңқаның әртүрлі 

элементтерінің түйісу орындары түйіндер деп аталады. Темірбетонды қаңқаның 

түйіндері беріктік, қатаңдық, ұзақ мерзімділік; монтаждық және пайдалану 

күштерінің әсерінде түйісетін элементтердің өзгермеуін; монтаждауда және ор-

натуда қарапайымдылық талаптарын қанағаттандыруы тиіс.  

Ұстынның іргетаспен түйісуі. Тікбұрышты қималы ұстындардың ор-

наласу тереңдігі 0,85 м, екі тармақтылардікі – 1,2 м. Түйісуді В15 төмен емес 

класты бетонмен тұтастандырады.  

Кранасты арқалығының ұстынға сүйенуі. Арқалық тіректеріне (оны ор-

натқанға дейін) анкерлі болттар ойығымен болат бет дәнекерленеді. Ұстын ті-

регінде арқалықты анкерлі болттарға бекітеді және қосалқы бөлшектерін дәне-

керлейді.  

Итарқалық фермалар мен арқалықтардың ұстынмен түйісуі. Итарқалық 

конструкциялар тіректеріне болат беттерді дәнекерлейді.  

Ұстындардың жоғарғы жағына итарқалық конструкциялардың сүйенуі. 

Түйісетін элементтердің қосалқы бөлшектері төбелік жіктермен дәнекерленеді. 

Жабу конструкцияларына ілмелі крандарды бекіту. Крандардың көтеруші 

арқалықтарын болттармен итарқалық конструкциялардағы болат жапсыр-

маларға бекітеді. 

Итарқалық және итарқаасты элементтерінің түйісуі ұстындардың жо-

ғарғы жағында фермалар мен арқалықтарды бекітуге ұқсас.  
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Көпқабатты құрама темірбетонды қаңқа. Көпқабатты өндірістік ғима-
раттарды көбіне қаңқалы етіп тұрғызады. 

Ғимараттың конструкциялық сұлбасы аражабын түріне байланысты арқа-
лықты және арқалықсыз болуы мүмкін. 

Арқалықты темірбетонды қаңқаларда көтеруші элементтер іргетастық 
арқалықтарымен іргетастар, ұстындар, ригельдер, аражабындар және жабулар 
панельдері, сонымен қатар, металл байланыстар болып табылады. 

Ұстындар арасындағы байланыстар ұстындардың бойлық қатарлары 
бойымен температуралық блоктың ортасына қабат бойынша орнатылады.  

Бойлық бөлу өстеріне шеткі қатарлардағы ұстындардың және сыртқы қа-
бырғалардың байлауы нольдік, немесе ғимараттың бөлу өсі ұстын центрі 
бойынша өтеді. Бүйірлік қабырғалар ұстындарының байлауы 500 мм, ал ұс-
тындар торы 6х6 м болатын ғимараттарда – өстік етіп қабылданады. Ортаңғы қа-
тарлардағы ұстындар бойлық және көлденең өстердің қиылысында орналасады.  

Қаңқа түйіндері – бұл конструкциялық стерженьдердің кеңістік қатаң-
дығын қамтамасыз ететін бір немесе әр түрлі құрама элементтердің тіректік 
қосылыстары.  

Темірбетонды қаңқалардың түйіндері беріктік, қаттылық, ұзақ мерзімділік, 
монтаждық және пайдалану күштерінің әсерінде түйісетін элементтердің өзгер-
меу, монтаждауда және бітеуде қарапайымдық талаптарын қанағаттандыруы тиіс.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.10-сурет. Бірқабатты өндірістік ғимараттардың темірбетонды қаңқасының түйіндері: 

а – ұстынның іргетаспен түйісуі; б – ұстынға кранасты арқалығының сүйенуі; 
в – арқалықтар мен фермалардың ұстындармен түйісуі; г – ұстын үстіне итарқа асты 

конструкциясының сүйенуі; д – аспалы крандардың жабудың көтеруші арқалықтарына 
бекітілуі; е – ұстын үстіне итарқалық және итарқа асты арқалықтарының сүйенуі; 

ж – итарқалық, итарқа асты фермалардың түйісуі; 1 – іргетас; 2 – ұстын; 3 – тұтас құймалы 
бетон; 4 – бороздки; 5 – қосалқы бөлшек; 6 – бекіту жапсырмасы; 7 – М20 болттар; 

8 – 12 мм қалыңдықты тіректік табақ; 9 – итарқа асты арқалықтар; 
10 – дәнекерленген төбелік жік; 11 – итарқалық арқалық; 12 – болат қапсырма; 

13 – аспалы кранның көтеруші арқалығы;14 – итарқалық ферма 
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Негізгі түйіндерге жатады (5.10-сурет): 

- ригельдердің ұстындармен түйісуі ригельдердің қосалқы бөлшектерінің 

және ұстындар консольдерінің дәнекерленуімен, сонымен қатар, ригельдердің 

жоғарғы арматурасының шығуларының ұстын денесі арқылы өткізілген стер-

женьдерімен дәнекерленуімен жүзеге асырылады; 

- монтаждаудың ыңғайлылығы үшін көпқабатты ғимараттар ұстын-

дарының түйісуі еден деңгейінен 0,6 м биіктікте қарастырылады. Ұстындар 

бүйірлері болат қаптамалармен қамтамасыз етілген. Түйісу металл қаптама-

ларға түйісу стерженьдерін дәнекерлеп, ары қарай тұтастандырумен жүзеге 

асырылады;  

- аражабындар плиталарының түйісуі. Төселінген плиталарды ри-

гельдермен, ұстындармен және өзара қосалқы бөлшектерін дәнекерлеу арқылы 

біріктіреді. Түйісу ауданын бетонмен тұтастандырады.  

 

5.4 Бірқабатты өндірістік ғимараттардың болат конструкциялары 

 

Ұстындардан, кранасты арқалықтарынан, фермалардан, арқаулар мен бай-

ланыстардан құрылған металл конструкцияларының кеңістік жүйесі болат қаң-

қа деп аталады. Қаңқаның кеңістік жүйесі көлденең рамалар арасына кранасты 

арқалықтар, арқаулар, байланыстар төсеумен қамтамасыз етіледі. 

Қаңқа элементтерін азкөміртекті және жоғары берікті болаттардан орын-

дайды. Болат қаңқа элементтерінің түйісуі болттар, дәнекерлеу және той-

тармалар (айтарлықтай үлкен динамикалық күштерде) арқылы жүзеге асы-

рылады. 

Аралығы 18, 24, 30, 36 м және ұстындар қадамы 6 және 12 м бір қабатты 

өндірістік ғимараттардың қаңқалары типтік металл конструкциялардан тұр-

ғызылады. 

Болат қаңқаларды бірқабатты ғимараттың 14,4 м жоғары биіктігінде; кран-

дар жүккөтергіштігі 50 т және одан үлкен болғанда; 30 м және одан үлкен ғи-

марат аралықтарында, ал жылытылмайтын ғимараттарда – 18 м және одан үл-

кен болғанда; крандардың екі ярусты орналасуында; жоғарғы динамикалық 

күштерде; алыс аудандар құрылысында қолданады. 

Болат қаңқаларды орнату металлургиялық өнеркәсіптердің көптеген цех-

тары (мартен, прокатты жіне т.б.) үшін және ауыр машина жасайтын цехтарда 

өте жақсы ақталған. 

Болат қаңқаның коррозияға тұрақтылығын арттыру оларға сәйкес қорғау 

майлы бояуларды, битумды лактарды жағумен жүзеге асырылады. Осы мақ-

сатпен агрессиялық ортада жұмыс істеу үшін, коррозияның даму көзі болып та-

былатын, ылғал мен шаң жиналатын жерлері жоқ, элементтердің шеңберлі, иіл-

ген, тұтас қабырғалы конструкциялық пішіндерін қолдану қажет.  

Шектен тыс қызудан болат конструкцияларын қорғау отқа тұрақты ма-

териалдармен әрлеу (керамикамен, бетонмен) және жылу изоляциясының тұ-

рақты көзінде шағылыстыратын экрандар орнату (ыстық цехтардың кейбір бө-

лімдерінде) арқылы орындалады. 
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Болат фермалар бойынша темірбетонды төсеніштерді қолдану металл шы-

ғынының ұлғаюына соқтырады, сондықтан жеңіл қоршау конструкцияларын 

қолдану тиімді (профильденген болат бет, асбестцементті бұйымдар, тиімді 

жылытқыштар).  

Болат ұстындар түрлері. Олардың іргетасқа сүйенуі 

Ұстындар келесі бөліктерден тұрады: 

- жоғары жатқан конструкциялардан күштерді қабылдайтын бас жағы; 

- кранүсті және кранасты бөлігінен тұратын стержень (бағана); 

- іргетасқа күшті беретін табаны (базасы).  

Болат ұстындарды келесі белгілері бойынша бөледі: 

- орналасу орны бойынша: шеткі және ортаңғы қатарлар үшін; 

- стержень конструкциясы бойынша: тұрақты қималы, ауыспалы (баспал-

дақты) қималы; 

- стержень қимасы бойынша: тұтас, қуысты (қиғаш тіректермен және 

планкалармен біріктірілген бөлек тармақтардан орындалған), аралас түрдегі 

(кранүсті бөлігі тұтас, кранастысы қуысты).  

Тұрақты қималы ұстындар кранасты арқалықтары сүйенуі үшін консольді 

прокатты дәнекерленген қоставрлар болып табылады. Оларды биіктігі 8,4-9,6 м 

(20 т дейінгі крандар жүккөтергіштігінде) крансыз немесе кранды ғимараттарда 

орнатады. Шеткі ұстындар байлауы: Н= 6-8,4 м болғанда – нольдік; Н= 8,4-9,6 

м болғанда – 250 мм. 

Еден деңгейінен ұстынүсті плитасының жоғарғы бетіне дейінгі ара-

қашықтық 600 мм (Н= 8,4-9,6 м ұстындар үшін), 200 мм (Н= 6-8,4 м ұстындар 

үшін). 

Баспалдақты (екі тармақты) ұстындар жүккөтергіштігі 125 т дейінгі 

крандармен жабдықталған, қабат биіктігі 9,6-18 м ғимараттарға арналған. 

Ұстынның кранүсті бөлігі (мойыны) дәнекерленген қоставрдан орындалады, 

кранасты бөлігі тормен біріктірілген екі тармақтардан тұрады. Екітармақты 

ұстындардың кранасты бөлігін прокатты швеллерлер мен қоставрлардан (400 

мм дейінгі қима биіктігінде), дәнекерленген немесе прокатты иілгіш швеллер-

лер мен қоставрлардан (400-650 мм қима биіктігінде) орындайды.  
Кранасты арқалықтар. Аралығы 6 және 12 м қоставрлы арқалықтар жүк-

көтергіштігі 200 т дейінгі көпірлік кранды ғимараттарда қолданылады. Арқа-
лықтар қимасы симметриялы немесе асимметриялы (енді жоғарғы белдеуімен), 
вертикальды қабырғасы тұтас, 1,5 м сайын орналасқан екі жақты қырларымен 
күшейтілген. Кранасты арқалықтарының биіктігі 600-2050 мм, оларды про-
катты металдан және дәнекерленген етіп орындайды (5.11-сурет). 

Кранасты арқалықтар статикалық жұмысы бойынша келесі түрлерге бө-
лінеді: барлық ұзындық бойынша тұрақты қималы және тіректерде түйісетін ке-
сілетін; аралықтың ширегінде орналасқан, түйісулерімен, әртүрлі қималардан 
орындалған кесілмейтін.  

Жабудың итарқалық және итарқаасты фермалары. Аралығы 18-36 м 
болат типтік фермалар жазық және еңісті жабуларда қолданылады. Оларды кө-
міртекті және төменлегирленген болаттардан орындайды. 
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5.11-сурет. Болат кранасты арқалықтар: 
а – жоғарғы текшелері күшейтілген прокатты қоставрлардан тұтас қималы; 

б – жоғарғы текшелері күшейтілген дәнекерленген қоставрлардан тұтас қималы; 
в – жоғарғы текшелері күшейтілген тойтармалы қоставрлардан тұтас қималы; 

г – қуысты қималы; д – темірбетонды ұстынға арқалықтарды бекіту; е – болат ұстынға 
арқалықтарды бекіту; ж – арқалықты рельске ілмектермен бекіту; з – арқалықты рельске 
табандармен бекіту; 1 – тежеуіш арқалықтар; 2 – бекіту планкасы; 3 – тіреуіш бұрышы; 

4 – болат фасовка; 5 – төсеуіш; 6 – цементті-кұмды ерітінді; 7 – тіректік қыры; 
8 – рельс; 9 – ілмек; 10 – болат табан 

 
Параллельді белдеулерімен итарқалық фермалар (5.12-сурет) темір-

бетонды плиталардан немесе болат профильденген төсеніштен орындалған жа-
зық төбе жабындысын орнатуға арналған. Фермалар қадамы 6, 12 м.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
5.12-сурет. Болат итарқалық және итарқаасты фермалар сұлбалары: 

а – жазық жабулар үшін параллельді белдеулерімен; б – жылытылмайтын жабулар 

үшін үшбұрышты; в – параллельді белдеулі итарқаасты; г – үшбұрышты итарқаасты 
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Фермалар элементтері электр дәнекерлеумен немесе жоғары берікті болт-

тармен түйіндерде біріктірілетін бұрыштардан, енді текшелі таврлардан дайын-

далады.  

Фермалар ұстындарға топсалы сүйенеді. Шеткі қатарлардың ұстын-

дарының қадамы 6 м, ал ортаңғылардікі 12 м және одан үлкен болғанда, ит-

арқаасты фермаларын орнату қажеттілігі пайда болады. 

Фермалар торы қиғаш және тік тіректерінің арасында күштердің тиімді 

орналасуынан анықталады. Фермалар бұрыштары арасындағы арақашықтық 

жоғарғы белдеуі бойынша 3 м, төменгісі бойынша – 6 м. Аралығы 24, 30, 36 м 

фермаларда монтаждық түйісуді орнатудың ыңғайлылығы үшін аралық орта-

сында қосымша вертикальды элемент пайда болады.  

Болат қаңқадағы байланыстар. Итарқалық фермалар мен ұстындар ара-

сына орнатылған конструкциялық элементтер (байланыстар) қаңқаның кеңістік 

қатаңдығын қамтамасыз етеді (5.13, 5.14-суреттер).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.13-сурет. Болат қаңқаның жабуындағы (шатырдағы) байланыстарды орнату: 

а – итарқалық фермалардың жоғарғы белдеуінің деңгейінде; б – итарқалық фермалардың 

төменгі белдеуінің деңгейінде; в – атшадағы бойлық қима (шатыр); г – итарқалық фермалар 

тіректері бойынша бойлық қима (шатыр); 1 – фермалар; 2 – горизонтальды байланыстар; 

3 – параллель белдеулерімен фермалардың вертикальды байланыстары; 4 – тірегіштер 

(ферманың атша түйіндерінде); 5 – көлденең байланыстырғыш ферма (температуралық блок 

ортасында); 6 – бойлық байланыстырғыш ферма; 7 – тартпа (ферманың төменгі 

белдеуінің деңгейінде) 
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5.14-сурет. Болат қаңқаның шатырындағы байланыстар: 

1 – ұстындар; 2 – ферманың төменгі белдеуі бойынша байланыстар; 

3 – ферманың жоғарғы белдеуі бойынша байланыстар; 4 – тірегіштер; 

5 – атша жазықтығындағы вертикальды байланыстар  

 

Вертикальды байланыстар: 

- болат ұстындар арасына негізгі және жоғарғы етіп бөліп қояды. Не-

гізгілер ұстындардың әр қатарында температуралық блоктың ортасына ұстын-

дардың кранасты бөлігінің биіктігі бойынша орнатылады. Жоғарғы верти-

кальды байланыстар (ұстындардың кранүсті бөлігінде) температуралық блок-

тың шекарасы бойынша және жабудың фермаларының арасына вертикальды 

байланыстарды орналастыру жерлерінде орнатады; 

- итарқалық фермалар арасына вертикальды қиылысқан байланыстарды не-

месе параллельді белдеулерімен кішкене фермаларды бекітеді. Оларды аралық 

шеті бойынша және ортасына фермалар тіректерінің арасына орналастырады. 

Горизонтальды байланыстар: 

- горизонтальды байланыстар фермалардың төменгі белдеуі бойынша ара-

лықтарға көлденең және бойлық орналасады, көлденең горизонтальды бай-

ланыстар ғимарат бүйірі және температуралық жіктер жанында орнатылады. 

Егер температуралық блок 120-150 м және крандар жүккөтергіштігі үлкен бол-

са, онда аралық байланыстыру фермалары 60 м сайын қойылады. Бойлық го-

ризонтальды байланыстар итарқалық фермалардың төменгі белдеулерінің шеткі 

панельдері бойынша орнатылады. Бір аралықтыларда ұстындардың екі қатар-

ларының бойымен, көп аралықтыларда шеткілер бойымен және ортаңғылар 

бойымен қатар сайын қойылады. Егер биіктігі бойынша әртүрлі екі аралық 

түйіссе, бойлық байланыстар ұстындардың екі жағынан да орналасады; 

- горизонтальды байланыстар фермалардың жоғарғы белдеуі бойынша ғи-

марат бүйірінде және температуралық жіктер жанында орнатылады. Егер блок-

тар ұзындығы 96 м үлкен болса, онда 42-60 м сайын аралық байланыстыру 

фермалары қойылады.  
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Болат қаңқа түйіндері: 

Кранасты арқалықтарының ұстындар консоліне сүйенуі (5.15-сурет) 

өзара болттармен қосылатын тіректік қырларының төменгі жонылған жақтауы-

мен жүзеге асырылады. Арқалықтың жоғарғы бөлігін ұстынға пісірілген болат 

планкалармен бекітеді.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.15-сурет. Кранасты арқалықтарын бекіту: 

а – шеткі ұстынға; б – ортаңғы ұстынға; 1 – ұстын консолі; 

2 – кранасты арқалық; 3 – бекіту планкасы  

 

Итарқалық фермалардың ұстындармен түйісуі топсалы орындалады 

(5.16-сурет). Ұстын басына бекітілген тірек үсті бағанасына фермалардың жо-

ғарғы және төменгі белдеулері болттармен бекітіледі.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.16-сурет. Итарқалық фермалардың ұстынмен түйісуі: 

а – тіректе; б – аралықта 

  

Ұстын басына итарқаасты фермаларының түйісуі. Ферманың төменгі 

белдеуі дәнекерленген қоставрдан орындалған тірек үсті бағанасына түйіседі 

және оған болттармен бекітіледі.  

Итарқалық фермалардың итарқаастылармен түйісуі төменгі белдеудің 

тіректік үстелінде орындалады.  
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Аралас қаңқалар. Сығылған және иілген элементтері әртүрлі материал-

дардан орындалған қаңқа аралас деп аталады. Бірқабатты өндірістік ғимараттар 

үшін қаңқалардың келесі түрлері тиімді: ұстындар – темірбетоннан, кранасты 

арқалықтары, жабудың көтеруші конструкциялары – болаттан; ұстындар – те-

мірбетоннан, жабудың көтеруші конструкциялары – ағаштан; ұстындар – ме-

талдан, жабу конструкциялары – ағаштан. 

Қаңқаның темірбетонды элементтерінің сығылуға, металл және ағаш эле-

менттерінің иілуге тиімді жұмысы арқылы ғимараттың материал сыйым-

дылығын азайтады. Жабудың салмағын азайту ұстындардың қимасының және 

іргетастар табанының өлшемдерін қысқартуға мүмкіндік береді.  

Жабудың көтеруші элементтері металдан орындалған қаңқалар ең көп та-

раған болып табылады. Металл фермаларды темірбетонды ұстындарға тіректік 

плита арқылы орнатады. Жиналған конструкцияларды ұстындар басында қон-

дырылған анкерлі болттармен бекітеді. 

Жеңіл металл конструкциялардан орындалған ғимараттар. Көтеруші 

конструкцияларының беріктігі металдың жоғарғы маркаларын немесе тиімді 

профильдерді қолдану арқылы арттырылған, ал қоршау элементтері тиімді жы-

лытқышты жіңішке бетті металдан орындалған ғимараттар жеңіл деп аталады.  

Жеңіл металл конструкциялардан аралығы 18 және 24 м бірқабатты өн-

дірістік ғимараттар тұрғызылады. Шеткі қатарлардағы ұстындар қадамы 6 және 

12 м, ортаңғылардікі – 12 м. 

Прокатты профильдерден немесе құбырлардан орындалған құрылымды 

жабулы ғимараттар кеңінен қолданылады. Мұндай ғимараттардың ұстындары 

прокатты немесе дәнекерленген қоставрлардан, 325-530 мм диаметрлі құбыр-

лардан орындалады. Кранасты арқалықтары екітаврлы дәнекерленген. Жабуы – 

прокатты бұрыштардан немесе құбырлардан жиналған кеңістік құрылым. Құ-

рылымдар элементтері түйіндерде жоғары берікті болттардың, дәнекерлеу ар-

қылы біріктіріледі. Шеңберлі құбырлардан фермалар, олардың үстіне, болат 

профильденген беттен жеңіл жабуды орнатуға арналған.  

Жеңіл металл конструкциялардан ғимараттар машина жасау, жеңіл, тамақ 

және ағаш өңдеу өнеркәсіптеріне арналған. 

 

5.5 Қабырғалар 

 

Өндірістік ғимараттардың қабырғалары келесі талаптарға жауап беруі тиіс: 

беріктік және орнықтылық; өртке тұрақтылық, бөлмеде тағайындалған тем-

пературалы-ылғалдылық режимді сақтау; ұзақ мерзімділік, яғни ішкі (өн-

дірістік) және сыртқы ортаның әсерлеріне тұрақтылығы; тұрғызудың ин-

дустриалдығы; сәулеттік-суреттік, экономиялық, яғни аз салмағы мен құнының 

аз көрсеткіштерінің және қабырғаның 1м
2
 еңбек сиымдылығының болуы.  

Қабырғалар статикалық жұмысының сипаты бойынша келесі түрлерге бө-

лінеді: 

- көтеруші емес (аспалы) – өз салмағын, іргетастық арқалықтарға сүйе-

нетін, төменгі терезе асты ярустан басқа, қаңқа ұстындарына береді. Ең тиімді 



83 
 

көтеруші емес қабырғалар жеңіл ірі өлшемі панельдерден орындалады (асбест-

цементті және металл беттерден);  

- өзін көтеруші қабырғалар – ғимараттың толық биіктігінің шегінде өз сал-

мағын көтереді және оны іргетастық арқалықтарға береді. Өзін көтеруші па-

нельді қабырғалар ылғалды және дымқыл процесті, химиялы агрессиялық ор-

талы өндірістер үшін өте тиімді; 

- көтеруші қабырғалар – кірпіш пен блоктардан жасалады. Олар жабын 

салмағын, желдік күштерді, кейде көліктік күштерді қабылдайды. Көтеруші қа-

бырғалардың орнықтылығын сыртқы және ішкі жақтарынан пилястралар ор-

нату арқылы арттыруға болады.  

Орналасу орны бойынша өндірістік ғимараттар қабырғалары сыртқы және 

ішкі, бойлық және бүйірлік болып бөлінеді. 

Қабырғалар конструкциялық шешімдері бойынша кірпіштік, блоктық, па-

нельдік (бетонды, жылытқышты жіңішке металл беттерден), беттік материал-

дардан (асбестцементтен, әйнекпластиктен, металдан) болып бөлінеді.  

Бір қабатты өндірістік ғимараттарда негізгі қаңқадан басқа, фахверк деп 

аталатын, қабырғалардың қосымша қаңқасы да қолданылады. Ол бүйірлік және 

бойлық қабырғалардың жазықтығында орнатылады. Фахверк тіректер мен 

ригельдерден тұрады және өндірістік ғимараттардың ұзын және биік қабырға-

ларының орнықтылығын қамтамасыз етеді.  

Фахверктің темірбетонды ұстындары биіктігі 3-9,6м бірқабатты өндіріс-

тік ғимараттарда қолданылады. Панельді қабырғалардың ішкі қыры ұстындар-

дың сыртқы қырына қатынасы бойынша 30 мм саңылаумен орнатылады. Фах-

верктің темірбетонды ұстындары негізгілерден 300 мм-ге қысқа; көтеруші 

конструкциялардың жоғарғы бетіне дейін оларды №24 қоставрмен, сосын 

125х40х4мм бұрышпен ұзартады. 

Ұстындарды В15–В30 бетон класынан орындайды. Ұстындарды кеңістік 

дәнекерленетін қаңқалармен арматуралайды. Жұмыстық арматура А–III класты 

периодты профильді ыстықтай қақталған болаттан орындалады. 

Болат фахверктің ұстындары. Бүйірлік фахверктің ұстындарының бай-

лауы нөльдік, бойлық фахверктің ұстындарының байлауы қаңқаның негізгі 

ұстындарының байлауымен анықталады. Ұстындардың жоғарғы бөлігі қа-

бырғалар мен жабу фермаларының саңылауында орналасады және текшелері 

ішке қараған екі швеллер түріндегі қимасы болады. Швеллер нөмері жабудың 

көтеруші конструкцияларының материалына байланысты: жабулары металл 

конструкциялардан орындалатын ғимараттарда №12 швеллер, жабулары 

темірбетонды конструкциялардан – ғимараттарда №30 швеллер қолданылады.  

Кірпіштік қабырғалар. Кірпіштен орындалған қабырғалар (5.17-сурет) 

өлшемдері үлкен емес және есіктері мен технологиялық ойықтары көп ғима-

раттарда, сонымен қатар, ылғалдылығы жоғары және агрессиялық ортадағы 

өндіріспен байланысты ғимараттарда қолданылады.  

Кірпіштік қабырғалар қалыңдығы жылу техникалық талаптарға бай-

ланысты және 250,380,510 мм тең.  
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Кірпіштік қабырғалар күштерді қабылдау бойынша келесі түрлерге бө-

лінеді: 

- ғимарат негізін құрайтын көтеруші.Оларды таспалы іргетастарға тірейді, 

арқалықтарды немесе фермаларды төсеу орындарында ішінен пилястрлармен 

күшейтеді; 

- қаңқа бағаналарына жанасатын өзін көтеруші. Олар іргетастық арқа-

лықтарға сүйенеді. Қабырғалардың орнықтылығын қамтамасыз ету үшін қалау 

кезінде қабырғаға қаңқаның бағаналарына 1,2 м сайын бекітілетін бекіту бөл-

шектері салынады; 

- терезе ойықтарының үстінде орналасқан байлау арқалықтарына бе-

кітілген аспалы. Ойықтардың үстінде орналасқан байлау арқалықтары тұтас 

маңдайша қызметін атқарады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.17-сурет. Өндірістік ғимараттардың кірпіштік қабырғалары: 
а – ішінен пилястрамен күшейтілген, көтеруші; б – ішінен контрфорспен күшейтілген, 

көтеруші; в – қабырға бұрышы; г – өзін көтеруші қабырға көрінісі; д – аспалы қабырғаларды 
бекіткіш арқалықтарға сүйенуі; е – өзін көтеруші қабырғаларды қаңқа ұстындарына бекіту; 

1 – іргетастық арқалық; 2 – жақтау; 3 – гидроизоляция; 4 – кірпіштік қалау; 
5 – темірбетонды маңдайша; 6 – карниз; 7 – қаңқа ұстыны; 8 – қосалқы бөлшек; 

9 – бекіткіш арқалық; 10 – металл үстел; 11 – диаметрі 10-12 мм болат анкер 

 
 
 
Қалау тұтас және жеңілдетілген етіп орындалуы мүмкін. 
Кірпіш қабырғаларының іргелерін сылайды немесе керамикалық плит-

камен қаптайды. Маңдайшаларды 3 және 4,5 м ойықтарда қолданады. Қа-
бырғалардың жоғарғы жағы карнизбен немесе парапетпен аяқталады. 

Ірі панельді қабырғалар. Қаңқалы ғимараттарда ірі панельді қабырғалар 
өзін көтеруші және аспалы етіп орындалады (5.18-сурет). 
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5.18-сурет. Қабырғалық панельдер түрлері: 

а – жылытылмайтын ғимараттар үшін жазық темірбетонды; б – жылытылатын ғимараттар 
үшін ұяшықты және жеңіл бетоннан бір қабатты; в – жылытылатын ғимараттар үшін шеткі 

бұрыштық блок; г – карнизді блок; д – жеңіл бетондардан бірқабатты; е – үшқабатты; 
1 – қосалқы бөлшектер; 2 – монтаждық ілмектер; 3 –карниз; 4, 5 – ішкі және сыртқы 

плиталар; 6 – жылытқыш 

 

Панельдер түрлері:  

- тағайындалуы бойынша: цокольды, қатарлы, қабырға аралық, маңдай-

шалы, бұрыштық, парапетті, карнизді; 

- материалы бойынша: жеңіл және ұяшықты бетондардан, ауыр бетоннан, 

асбестцементті және металл беттерден; 

- конструкциясы бойынша: қаңқасыз (бір қабатты және үш қабатты), ішкі 

қаңқалы (көп қабатты). 

Оларды 6 және 12 м ұстындар қадамында, қаңқа конструкциясының ма-

териалына байланысты емес, жылытылатын және жылытылмайтын ғимарат-

тарда орнатады. Панельдер биіктігі 1,2 және 1,8 м. Панельдерді орналас-

тырғанда бірінші (цокольді) панельдің төменгі жағы ғимараттың еден белгі-

сімен біріктіріледі, панельдің өзі іргетастық арқалыққа төселінеді. 

Беттік материалдардан қабырғалар. Тиімді жылытқышты металл бет-

терден орындалған қабырғаларды, 60% дейінгі бөлмелердің ауа ылғалды-

лығында, бір қабатты өндірістік ғимараттарда орнатады. Мұндай қабырға-

лардың цоколі жеңіл бетонды панельдерден және кірпіштерден орындалады.  

Зауытта дайындалатын жіңішке панельдерден орындалған қабырғалар. 

Панель қалыңдығы 0,8 мм рулонды мырышталған болаттың (болат маркасы 

МСт3кп), арасына 60кг/м
3
 тығыздықты қатты пенополиуретаннан жылытқышы 

орналастырылған, екі әрлеу қабаттарынан тұрады.  

Ірілеп жиналған панельдерден қабырғалар. Панелдердің номиналды ені 

ұстындар қадамына тең (6 немесе 3 м), ал биіктігі қабырғалардағы аралық-

тардың орналасуына және өлшемдеріне байланысты. Панельдердің шектік 

биіктігі 12 м. Панельдің конструкциялық негізін болттармен қосылған, иілгіш 

болат профильдерден орындалған қаңқа құрайды.  
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5.6 Жабулар. Фонарьлар 

 

 

Өндірістік ғимараттардың жабулары көтеруші және қоршаушы бө-

ліктерден тұрады.  

Жабудың қоршаушы бөлігінің құрамына кіретіндер: 

- көтеруші төсеніш (темірбетонды плиталар, болат профильденген тө-

сеніш); 

- бу изоляциясы (битумды мастик немесе рубероид қабаты); 

- жылу изоляциясы (жеңіл бетондар, минералмақталы плиталар); 

- цементтік ерітіндіден немесе асфальттан тегістеуіш қабаты; 

- рулонды немесе беттік материалдардан төбе жабындысы; 

- битумды мастиктегі ірі дақылды құмнан немесе ұсақ дақылды қиыршық 

тастан қорғау қабаты. 

Жабудың екі конструкциялық түрі болады: 

- арқалықтар немесе фермалар бойынша төселінген, қоршау элемент-

терінен тұратын жазықтық; 

- көтеруші және қоршаушы функцияларын атқаратын және қисық сызықты 

пішінді жіңішке қабырғалы конструкция болып табылатын, кеңістік. 

Бөлмелердің температуралы-ылғалдылық режиміне байланысты жабулар 

жылытылған және суық болады. Жылытылған жабуларды жылытылатын бөл-

мелерде, сондай-ақ жылу бөлу 23Вт/(м
2
·°С) шамасынан артпайтын, шамалы 

артық жылу бөлетін (термикалық цехтар, ыстықтай штамптау цехтары және 

т.б.) ғимараттарда орнатады. Жылуизоляциялық қабаты және бу изоляциясы 

жоқ, жылытылмайтын бөлмелер үстіне, сонымен қатар, айтарлықтай жылу 

бөлетін ыстық цехтарда суық жабулар орнатылады. 

Жаппай құрылыстағы ғимараттар жабуларын темірбетонды қабырғалы 

плиталардан орындайды (5.19-сурет).  

6х1,5; 6x3; 12х1,5; 12х3 м өлшемді плиталарды қолданады. Желдету 

шахталарын өткізу жерлерінде, зениттік фонарьлар және тез қойылатын жа-

бынның учаскелерінде сөресінде саңылаулары бар тақталар төселінеді. 

Ені 1,5 м плиталар үлкен жүктемелі бөлімдерге арналған (биіктіктердің өз-

геретін жерлерінде, фонарьлар жанында), сонымен қатар, оларды шеткі эле-

менттер ретінде қолданады. Ғимараттың периметрі бойынша орналасқан плита-

лардың шеткі қатары итарқалық құрылымдарға төрт бұрышпен, қалғандары үш 

бұрышпен бекітіледі. 

Плита ұзындығы 6 м болғанда биіктігі 300 мм екі бойлық қыры болады 

және ұзындығы 12 м болғанда 450 мм. Биіктігі 150 мм дейінгі қаттылықтың 

көлденең қабырғалары ұзындығы бойынша ені 3 м болғанда 1 м сайын және ені 

1,5 м болғанда 1,5 м сайын орналасады. Плиталарды В30, В40 класты бетоннан 

орындайды, плитаның қырларында және төсенішінде орналасқан, қаңқалар мен 

торлар түріндегі, стерженьді, сымды немесе иірілген кернеуленген арматурамен 

арматуралайды.  
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5.19-сурет. Жабудың темірбетонды плиталары 

(төменнен қарағандағы көрінісі). Бекіту бөлшектері: 

а – негізгі (6 х 3 м); б – шеткі (6 х 1,5 м); в – текшесінде ойығы бар; г – негізгі (12х3м); 

д – шеткі (12х1,5м); е – итарқалық конструкциясына плитаның сүйенуі; ж – бүйірлік 

қабырғаларға немесе деформациялық жіктерге плиталардың сүйенуі; з – сегментті 

фермаға плиталарды төсеудегі жіктерді бітеу; и – ені 60 мм дейінгі жіктерді бітеу; 

1 –итарқалық арқалық немесе ферма; 2 – қосалқы бөлшек; 3 – болат төсем; 

4 – плита қырының қосалқы бөлшегі; 5 – шықпа тіректік планка; 

6 – бетон немесе М 200 ерітінді; 7 – ағаш арқау; 8 – тақта 

 

 

 
Жабудың кешенді плиталарын зауыттық жағдайда дайындайды. Те-

мірбетонды қабырғалы плита бойынша бу изоляциясын, жылытқыш және 
гидроизоляцияның бір-екі қабатын орнатады.  

Ұзын өлшемді төсеніштерден жабуларды бойлық қатарлар (аралық 
бойымен) ұстындары бойынша төселінген арқалықтарға сүйейді. 

Іріөлшемді, темірбетонды, күмбезді (ІТК) қабықша-плиталар аралығы 
12, 18 және 24 м өндірістік ғимараттар жабулары үшін қолданылады (5.20,а-
сурет). 

Негізгі плиталар ені 3 м, шеткілерінікі – 1,5 немесе 2 м. ІТК сегментті кес-
кінді екі қабырғалы-диафрагмалы жайпақ алын ала кернеуленген қысқа 
цилиндрлі қабықша болып табылады.  

Қабықша-плиталарды В25–В45 класты бетоннан орындайды. Қабықша-
плиталарды ұстындар қадамы 6 м болғанда, бойлық көтеруші конструкцияларға 
– қабырғаларға немесе тікбұрышты қималы темірбетонды арқалықтарға; ұс-
тындар қадамы 12 м болғанда алын ала кернеуленген қоставрлы арқалықтарға 
немесе фермаларға сүйейді.  
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5.20-сурет. «Аралық» плиталарымен жабу конструкциясы: 
а – ІТК типті плиталармен ғимарат көрінісінің жалпы түрі; б – қорапты қималы плиталармен 

ғимарат көрінісінің жалпы түрі; в – ІТК типті плита; г – қорапты типті плита; 
д – П– түріндегі плита; е – итарқаасты ферма және арқалық; 1 – қаңқаның негізгі ұстындары 
(шеткі және ортаңғы); 2 – фахверкті ұстын; 3 – итарқаасты арқалық; 4 – жарықаэрациялық 

фонарь үшін 2,5x6 м ойықты 3х18өлшемді ІТК плита; 5 – ені 6 м және қырлы темірбетонды 
плиталардан жабуымен жарықаэрациялық фонарь; 6 – аспалы кранның көтеруші арқалығы  

 
Қалыңдығы 10 мм екі майысқан асбестцементті беттерден орындалған 

және бойлық шеттері бойынша алюминий тойтарма шегелермен қосылған қо-

рап түріндегі плиталар қаңқасыз конструкцияларға жатады (5.39,б-сурет).  
Болат профильденген беттерден, толқынды асбестцементті беттерден 

жабулар. Болат мырышталған төсеніш (5.21-сурет) қалыңдығы 0,8-1 мм, 
биіктігі 40, 60, 80 мм, ені 680-845 мм рулонды болаттан дайындалады. Төсеніш 
ұзындығы 2-12 м болуы мүмкін. 

 

  
 
 

5.21-сурет. Құрылыс жағдайында орындалатын, профильденген беттен жабу: 
а – жабу көрінісі; б – аралас тойтарма шеге; в – өзі тесетін болт; 1 – болат арқау; 

2 – қалыңдығы 1 мм мырышталған болат бет; 3 – буизоляциясы; 4 – ыстық битумда 
желімделген плиталы жылытқыш; 5 – үш қабатты төбе жабынды кілем; 6 –қиыршық тастан 

қорғау қабаты; 7 – өзі тесетін болт; 8 – алюминий қорытпасынан тойтарма шеге; 
9 – болат стержень; 10 – М6 болттар 
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Асбестцементті беттер жылытылмайтын ғимараттардың жабуларында 
қолданылады. Оларды беттестіріп төсейді және 1,5 м қадаммен орналасқан бо-
лат арқауларға ілмектермен бекітеді.  

Рулонды және мастикалық төбе жабындылары. Төбе жабындысының 
материалын және конструкциясын негізінен жабу еңісі мен әсерлер түріне бай-
ланысты тағайындайды. Төбе жабындысы материалының түрі бойынша ру-
лонды, мастикалық, асбестцементті, металды болып бөлінеді. 

В рулонды төбе жабындыларында гидроизоляциялық қабаттағы материал-
дың қабаттар саны жабудың жағдайларына байланысты тағайындалады және 
нақты: 12% кем емес еңісте – 2 қабат; 2,5% кем емес еңісте – 3 қабат; 1,5% кем 
емес еңісте – 4 қабат болады. 

Мастикалық төбе жабындыларының су изоляциялық қасиеттері жоғары 
және олар атмосфералық және механикалық әсерлерге қарсы тұрақты болып та-
былады. Оларды ыстық битумды немесе резина битумды мастиктерден не сулы 
битумды эмульсияларда орындайды. 

Мастикалық төбе жабындылары әйнек матамен, әйнек кенеппен, шабылған 
әйнек талшықпен арматуралануы немесе мүлдем арматураланбауы мүмкін. 

Өндірістік ғимараттар фонарьлары. Фонарьлар дегеніміз жабулардағы 
ойықтар үсті құрылысы. Оларды өндірістік бөлмелерді жарықтандыру және 
желдету үшін ені 18 м және одан үлкен ғимараттарда орнатады. 

Тағайындалуы бойынша фонарьлар келесі түрлерге бөлінеді: жарықтық – 
әйнектелген ашылмайтын түптерімен жасанды жарықтандыруға; аэрациялық 
(түптеусіз) – артық жылу бөлетін, шаң, түтін, газ шығаратын цехтарды жел-
детуге; жарықаэрациялық – ашылатын әйнектелген түптерімен жарық-
тандыруға және желдетуге арналған. 

Көлденең қимасының пішіні бойынша фонарьлар: қиғаш түптерімен тік-
бұрышты, трапециялы; тік күн жарығымен бөлмелерді жарықтандыруды бол-
дыртпайтын әйнектелген шедті; ішінен жылытылатын түптерімен тұйық үш-
бұрышты; жарық өткізгіш панельдер, қалпақтар, күмбездер түріндегі әйнек-
телген зенитті болып бөлінеді. 

12 және 18 м аралықтарда фонарьлар ені – 6м, 24 – 36 м аралықтарда – 12 
м. Ені 6м фонарьлардың әйнектелу биіктігі 1х1,75 м және 2х1,25 м, ал ені 12 м 
фонарьлардікі – 1х1,75; 2х1,25; 2х1,5 м. Әйнектелген түптерді төбе жабын-
дысының деңгейінен 300 мм жоғары етіп орнатады. Өртке қарсы шарттар 
бойынша фонарьлар ұзындығы 84 м шектелген. Үлкен ұзындықта оларды 6м 
кем емес үзіндімен орнатады, осындай арақашықтықта олар ғимараттың бүйір-
лік қабырғаларына дейін жетпейді. Барлық аралықтарда фонарьлар биіктігі 
бірдей етіп қабылданады. 

Жел кірмейтін аэрациялық фонарьларды (5.22-сурет) артық жылу бө-
летін ғимараттарда орнатады, олар желдің кез келген бағытында табиғи ауа ал-
масуды қамтамасыз етеді.  

Өндірістік ғимараттарда келесі жел кірмейтін фонарьлардың жүйелері қол-
данылады: 
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- КТИС. Фонарьдың жел кіргізбейтіндігі төменгі горизонтальды ілмегі бар 
желден қорғау панельдерімен қамтамасыз етіледі. Ауаның шығуы панельдердің 
бұрылуымен реттеледі; 

- ПСК-2. Мұндай фонарьлардың желден қорғау панельдерінің ортаңғы 
ілмегі болады, сондықтан да олар аз күшпен бұрылады; 

- Гипромеза. Мұндай фонарьлардағы қызған ауаны сорғызып шығару екі 
қабырғадан тұратын клапанның бұрылуымен реттеледі. Фонарьлар та-
банындағы саңылаулар атмосфералық шөгулерді фонарь шатырына шығарады; 

- Батурин-Брант. Фонарь сыртқы жағынан толық әйнектелген, ал ішкі жа-
ғында ауаны сорғызып шығару үшін жалюзи болады. Желдің кез келген ба-
ғытында фонарь аралық кеңістікте сорғызып шығарудың артуына себебін ти-
гізетін ауаны сейілту құрылады.  

 

 
 

5.22–сурет. Жел кірмейтін фонарьлардың сұлбасы: 

а – КТИС жүйелері; б – ПСК-2 жүйелері; в – Гипромеза; г – Батурин-Брант; 
1 – төменгі ілмегімен желден қорғау панельдері; 2 – жел бағыты; 3 – пайдаланылған ауа; 

4 – ортаңғы ілмегі бар желден қорғау панельдері; 5–атмосфералық шөгулерді бұрып 
әкету үшін тесік; 6 – бұрылу клапаны; 7 – қорғау шатыры; 8 – жалюзийлі тор; 

9 – толық әйнектелген жақтаулар 

 

Жарықаэрациялық фонарьлар (5.23-сурет) көтеруші және қоршаушы 

элементтерден тұрады.  

Көтеруші болат қаңқаны құрайды: 

- итарқалық фермалардың жоғарғы белдеуіне бекітілген көлденең рамалар; 

- көлденең рамаларды өз ара байланыстыратын фонарлы панельдер; 

- көлденең рамалардың жоғарғы белдеуінің жазықтығына төселінген 

тірегіштер; 

- фонарьлардың бүйірлеріне және көлденең рамаларының арасындағы де-

формациялық жіктеріне орнатылған қиылысқан байланыстар. 

Фонарьдың қоршаушы элементтері болып табылады: 

- көлденең рамалар тірегіне бекітілген бүйірлік панельдер; 

- фонарлы панельдер арқауларына ілінген және сыртқа ашылатын әйнек-

телген болат жақтаулар; 
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- жақтаулардың әйнектелген лентасынан жоғары орналасқан карнизді 

панельдер; 

- асбестцементті табақтармен екі жағынан қапталған ағаш үшқабатты 

тақтадан бүйірлік қабырғалар. 

Жабу ғимараттың басқа бөліктері сияқты қонструкциядан орындалған. 

Лентаға біріктірілген фонарьдың ашпалы жақтаулары қолдық немесе 

электрлі қозғалтқышпен иінтіректі типті механизммен ашылады. Механизм-

дермен басқару цех еденінен жүзеге асырылады. Ашылатын жақтаулардың 

вертикальды түйісулері саңылаулармен жабылады.  

 

 

 
 

 

 
5.23-сурет. Тікбұрышты жарықаэрациялық фонарь конструкциясы: 

а – көтеруші және қоршаушы элементтерді орналастыру сұлбасы; 

б – көлденең раманың тіректік түйіндері; в – бойлық қабырға қимасы; 

г – бүйірлік қабырға қимасы; д – ашылатын жақтауларының топсалы ілмегі; 

е – жақтаулардың төменгі жабуы; 1 – фонарьдың көлденең рамалары; 

2 – горизонтальды қиылысатын байланыстар; 3 – тірегіштер; 4 – жабу; 5 – карнизді панель; 

6 – әйнектелген жақтаулар; 7 – бүйірлік панель; 8 – фонарьлік панельдер; 

9 – вертикальды қиылысатын байланыстар; 10 – итарқалық ферма; 11 – анкерлі болттар; 

12 – шеткі бағана тірегі; 13 – фонарьдың көлденең рамасының тірегі; 

14 – раманың қиғаш тірегі; 15 – ортаңғы тірек; 16 – мырышталған болаттан асылма; 

17 – көлденең рама ригелі; 18 – жақтау бекіткіші; 19 – шектеуіш планкасы; 

20 – топсалы ілмек осі; 21 – фонарлы панель арқауы; 22 – жақтаудың жоғарғы бекіткіші; 

23 – монтажды ілмек; 24 – әйнек; 25 – әйнекті бекіту үшін кляммера; 

26 – иілген профильден ілмегі; 27 – бүйірлік панель бекіткіші 
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5.24-сурет. Зенитті фонарьлар: 

а – күмбезді (қимасы және жоғарыдан көрінісі); б – темірбетонды плиталар бойынша 

бір еңісті; в – профильденген төсеніш бойынша екі еңісті; г – темірбетонды плиталар 

бойынша екі еңісті (көлденең және бойлық қималар); 1 – болат стакан; 2 –1,6х1,4 м күмбез; 

3 –рама элементі; 4 – белдемше элементі; 5 – ғимараттың жылытылған жабуы; 

6 – әйнекпакет; 7 – мырышталған тор; 8 – бүйірлік саңылау 

 

Аязға төзімді резинадан төсем қоршаудың герметизациясын қамтамасыз 

етеді. 

Зенитті фонарьлар 1,5x3; 1,5x6; 3x3; 3x6 м өлшемді тұйық және ашылатын 

болады. Жарық ойығының ені 1,5м зенитті фонарьлар бір еңісті, ені 3 м – екі 

еңісті етіп орындалады. Көлбеу бұрышы 11°.  

Зенитті фонарьлардың жарық өткізгіш қоршауларын табақты және про-

фильді әйнектен, сондай-ақ әйнекпакеттерден орындайды. Фонарьларды ішінен 

сымды тормен қаптайды.  

 

5.7 Терезелер, есіктер және қақпалар 

 

Өндірістік ғимараттардың қабырғаларындағы жарық өткізгіш қоршаулар 

терезе, лента және витраждар түрінде болады.  

Олардың түрлері:  

- толтырылу материалы бойынша: кәдімгі әйнектен; профильді әйнектен; 

әйнекпластиктен; әйнекблоктардан және әйнекпакеттерден терезелер; 

- әйнектеу қатарының саны бойынша: бір немесе екі; 

- толтырылу конструкциясы бойынша: түптеулі және түптеусіз; 
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- түптеу материалы бойынша: металл, ағаш, пластмассалы; 

- ашылу түрі бойынша: вертикальды немесе горизонтальды.  

Жарық ойықтарының ауданын өндірістік бөлмелер ауданына қатынасы 

бойынша 12-20% дейін қабылдайды.  

Ашылатын түптерді жазғы кезеңде еденнен ашық аралықтың төменгі жа-

ғына дейінгі арақашықтық 1,5 м-ден, қыста 3,6-4,8 м-ден кем болмайтындай 

етіп орналастырады.  

Терезе ойықтарының өлшемдерін ені бойынша 600 және 300 мм-ге; биік-

тігі бойынша 600 мм-ге қысқаратындай етіп қабылдайды.  

Болат терезе панельдері. Болат терезе панельдер өлшемдері 6х1,2; 6х1,8 

м (5.25-сурет); 20 м дейінгі ойық биіктігінде оларды бір-біріне орнатады және 

болттармен бекітеді.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.25-сурет. Болат терезе панельдері: 

а – бірқабатты ғимараттар үшін; б – нығыздалғын жабуымен көпқабатты ғимараттар үшін; 

1 – қабырға; 2 – қатты аралық төсем; 3 – терезе панелінің көтеруші рамасы; 4 – жақтауларды 

бекіту; 5 – әйнек; 6 – панельдерді біріктіретін болт; 7 – ілмек; 8 – әйнекті бекітетін кляммер; 

9 –резинадан төсеніш; 10 – күнқағар; 11– көтеруші рама тірегі; 12 – герниттен төсеніш; 

13 –панельдің құбырлы рамасы; 14 – жақтауларды бекіту; 15 – штапик; 

16 – серпімді төсеніш; 17 – біріктіргіш планка 

 

Болат панельдер тұйық немесе ашылатын тоспалы рамадан тұрады. Па-

нельдерді әйнектеу бір немесе екі қатарлы болады. Оларды қаңқа ұстындарына 

төрт нүктесінде болттармен бекітеді.  

Тығыздап жабатын терезе панельдерін көпқабатты өндірістік және әкім-

шілік-тұрмыстық ғимараттарда орнатады. Мұндай панельдерді болат план-

калармен біріктірілген екі рамалардан жинайды. Панельдер ұзындығы 6 м, 

биіктігі 1,2-3 м. Ұстындар алдында орналасқан, панельдер топсаларын әйнек-

пластикпен немесе алюминийдің гофрланған беттерімен әрлейді. 

Ағаш терезе блоктары. Қалыпты температуралы-ылғалдылық режимді 

ғимараттарда ағаш терезе блоктарын немесе панельдерін орнатады. Терезе 

блоктары қораптан және сыртқа немесе ішке ашылатын бір немесе біріккен 
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түптерден тұрады. Оларды ені 1,5; 3; 4,5 м ойықтарда бір немесе бірнеше 

ярусты етіп орнатады.  

Профильді әйнектен жарық өткізгіш қоршаулар. Профильді әйнекпен 

түптеусіз жарық ойықтары толтырылады (5.26-сурет).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.26-сурет. Профильді әйнектен жарық өткізгіш қоршаулар: 

а – ленталы ойықтардағы бірярусты; б – ашылатын жақтауларымен тұйық көпярусты; 

в – ашылатын жақтауларымен көпярусты; г – швеллерлі қима элементтерімен ойықты 

толтыру; д – қорапты қима элементтерімен ойықты толтыру; е – болат тартпалар қолданумен 

тұтас әйнектеу; 1 – қабырға; 2 – бекіткіштің горизонтальды бөлімі; 3 – сутөкпе; 

4 – бекіткіштің вертикальды бұрышы; 5 – аязға тұрақты резинадан төсеніш; 

6 – герметикалау мастикасы; 7 –швеллерлі профильді әйнектер; 8 – бүйірлік бекіткіштің 

қос бұрыштары; 9 – қабырғаға бекіткішті бекітетін винт; 10 – қорап түріндегі әйнек; 

11– қатарлас ригельдерді байланыстыратын болат тартпалар 
 

Жылытылмайтын ғимараттарда швеллерлі профильді, жылытылатын және 

герметикалық ғимараттарда қорап түріндегі әйнек қолданылады. Әйнектің 

швеллерлі қимасында қоршау биіктігі 1,8-3 м, қораптыда 2,4-6 м. Биіктігі 15,6 м 

дейінгі тұтас әйнектеудегі ойықтарда металл тежеуіштердің көмегімен панель-

маңдайшаларға ілінген болат ригельдер орнатылады.  

Қорапты немесе швеллерлі профильді әйнекпен толтырылған металл 

рамадан тұратын, профильді әйнектен панельдер тиімді болып табылады.  

Қақпалар. Қақпалар ғимаратқа көліктік жабдықтардың, технологиялық 

құралдардың кіруіне және жұмысшыларды эвакуациялауға арналған. Қақпалар 

саны, олардың өлшемдері мен орналасуы технологиялық құралдардың ерекше-

ліктеріне байланысты. Қақпалардан адамдарды өткізу үшін есікшелер 

орнатылады. Ғимарат сыртында қақпалар алдында 1:10 еңісті пандустар қа-

растырылады. Жылытылатын ғимараттарда үлкен жылу шығынын болдыртпау 

үшін қақпаларды ашылғанда автоматты қосылатын жылу қондырғысымен 

жабдықтайды. 

Өлшемдері 3,6х3; 3,6х3,6; 3,6х4,2 м айқара ашылатын қақпалар авто-

мобиль көлігін өткізуге; 4,8х5,4 м – теміржол көлігін кіргізуге арналған. 



95 
 

Қақпалық рама (тіректер және ригель) 200х140х4 мм қималы болат тік-

бұрышты құбырлардан, тіректер – бір құбырлардан, ригельдер – қос құбыр-

лардан орындалады. Биіктігі 480 мм ригельді фибролитпен толтырады, ал 

сыртқы жағынан болат қорғау бетімен қаптайды. 

Қақпалық рама темірбетоннан орындалуы мүмкін. 

Қақпалық жапқыштар (5.27-сурет) қаңқадан, жылытқыштан және екі жақ-

ты қаптаудан тұрады. Қаңқа – болат құбырлардан орындалған тор, тор ұяшық-

тары оргәйнекті филенкамен, жылытқышты болатпен толтырылады. Қаптау – 

бір-екі қабатты қалыңдығы 25 мм шпунтталған тақтайлардан орындалған. 

Бұрыштарда және ортасында түйіскен жерлерде қақпаның қатаңдығын арттыру 

үшін металл жапсырмалар, ал ілініп тұруға қарсы дөңгелек болаттан диа-

гональды тежеуіш орнатады. Қақпа жапқышын қос сыңар ілмек-топса арқылы 

рамаға іледі. 

 
 

5.27-сурет. Өндірістік ғимараттардың қақпа жапқышы: 

а – ағаштан; б – болат қаңқалы ағаштан; в – металл; г – перде түріндегі; 

1 – есікше; 2 – сыртқы байлау арқаулары; 3 – ортаңғы бөлігі; 4 – диагональды байланыстар; 

5 – ілмектер; 6 – ағаш толтыру; 7– швеллер; 8 – резина жолағы; 9 – кендір арқандар; 

10 – раманың болат қаңқасы;11– жылжымалы жапқыш;12 – пенопласт; 13 –металл қаптау; 

4 – жұмсақ резиналы болат құрсау;15 – болат стержень; 16 – қозғалыс роликтері; 

17 – болат профильденген беттер; 18 – құлыпты қосылыстар 

 

Өлшемдері 3,6х3; 3,6х3,6; 4,2х4,2 м жылжымалы қақпалар – автомобиль 

көлігіне; 4,8х5,4 м – теміржол көлігіне арналған. 

Конструкциясы бойынша жапқыштар жылжымалы қақпалардікіне ұқсас. 

Қақпалардың жоғарғы жағына жапқыштар ашылғанда болат роликтер сырға-

найтын рельс бекітіледі.  

Теміржолдық көтеруші-секциялық қақпалар жоғарғы жағында көтеру 

механизмі орнатылған, автоматты басқарумен 4,8х 5,4 м өлшемді етіп орын-

далады. Қақпалар рамасы № 27 швеллерден орындалады. Қақпа биіктігі 2030, 

1667, 1721 мм үш секциядан тұрады. 5,4 м белгісінен жоғары 7,5 м деңгейінде 

жапқыштың бөлек элементтерін әр секцияға орнату үшін қалыңдығы бойынша 

үш секциялы қондырғы қарастырылған. Бұл қондырғы қабырға панелі мен 

швеллерден орындалған жоғарғы қабырғалық байлау арасында орналасқан. 
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Жылжымалы жиналмалы қақпалар – өз ара топсалы байланысқан ашыл-

ғанда жиналатын жіңішке жақтаулардан құрастырылады, осыған байланысты аз 

орын алады.  

Есіктер. Өндірістік ғимараттардың есіктерінің конструкциясы азаматтық 

ғимараттардікі сияқты орындалған. Олар қарапайым әрленуімен, байлаудың 

үлкен қимасымен және қаптаудың жоғарғы беріктігімен ерекшеленеді. Есік 

ойықтарының ені бойынша өлшемдері 1-2,4 м, биіктігі бойынша 1,8-2,4 м. 

Эвакуациялау жолындағы есіктерді екі жаққа кең және қозғалыс бағыты бойын-

ша ашылатын етіп орнатады. 

Өндірістік ғимараттарда конструкциясы бойынша келесі есіктер жапқышы 

қолданылады: фанерамен немесе ағаш-талшықты плитамен безендірілген, ағаш 

плита болып табылатын қалқанды; ені 700, 900 мм, биіктігі 2000, 2300 мм бір 

жаққа ашылатын; ені 1490, 1890, 2290 мм және биіктігі 2000, 2300 мм екі жаққа 

ашылатын. Сыртқы есіктердің қорабы міндетті түрде табалдырығымен бірге 

орындалады.  

 

5.8 Аралық қабырғалар, едендер және басқа конструкциялар 
 

Өндірістік ғимараттарда аралық қабырғалар келесі түрлерге бөлінеді: 

- тағайындалуы бойынша: цехтың жалпы ауданынан қойма бөлмелерін, 

құралдар қоймасын бөліп тұратын және т.б.; шудың, газдың және басқа зиянды-

лардың таралуын шектейтін және бөгет болатын бөлгіш аралық қабырғалар; 

- аралықта орналасуы бойынша: бойлық және көлденең; 

- функциональды ерекшеліктері бойынша: стационарлы (тұрақты ор-

нымен); өндірістік процестің өзгерістерінде орын ауыстырып жиналып-бөл-

шектенетін аралық қабырғалар; 

- қоршау биіктігі бойынша: бөлменің барлық биіктігінде немесе жарты-

сына дейінгі (2,5–3 м шегінде); 

- қоршау қасиеттері бойынша: тұйық, ойықтармен, жарық өткізгіш ма-

териалдан немесе металл тордан орындалған;  

- материал түрі бойынша: темірбетонды, тас (кірпіштен, жеңілбетонды 

блоктардан), профильді әйнектен, металл, асбестцементті беттерден, ағаш-

ұнтақты плиталардан, суға тұрақты фанерадан; 

- құрылымы бойынша: біртекті (тұтас), дыбыс изоляциялық қабатымен 

біртекті емес; 

- тұрғызу тәсілі бойынша: индустриальды (ірі өлшемді элементтерден), 

индустриальды емес (ұсақ өлшемді элементтерден). 
Өндірістік ғимараттардың аралық қабырғалары беріктік, орнықтылық, ұзақ 

мерзімдік, өндірістік процестің талаптарын қанағаттандыруы қажет және 
индустриальды, экономикалық тиімді болуы тиіс.  

Кірпіштік аралық қабырғаларды (5.28-сурет) 120 және 250 мм қалың-
дықты етіп орындайды. Оларды іргетастық арқалықтарға, ал 4 м дейінгі биік-
тікте – еденнің бетондық дайындау қабатына сүйейді.  
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5.28-сурет. Кірпіштік аралық қабырға: 
а – қасбет; б – жоспар; в – қима; г – фахверктың импостына жанасу; 

д – қаңқа ұстынына жанасу; е – фахверкті ұстынға бекіту; ж – іргетастық арқалыққа сүйену; 
1 – іргетастық арқалық; 2 – аралық қабырға; 3 – қаңқа ұстыны; 4 – болат горизонтальды 

белдеулер; 5 – кранасты арқалық; 6 – болат фахверкті ұстын; 7 – қоставрдан импост; 
8 – кірпіштік қалау; 9 – № 14 швеллер; 10 – бұрыштардан қаптау; 11 – дюбельдер; 

12 –16 мм диаметрлі стержень; 13 – бекіткіш бөлшек; 14 – іргетастық арқалық; 15 – арматура 

 
 
 

Бірқабатты өндірістік ғимараттарда қалыңдығы жарты кірпішке тең аралық 
қабырғалардың орнықтылығын 6 м сайын орнатылған болат фахверк ұстындар; 
биіктігі бойынша 2-3 м сайын қалауға орнатылатын швеллерлерден импостар; 
қаңқа ұстындарына түйіскен жерлердегі болат байлау қамтамасыз етеді.  

Көпқабатты ғимараттарда кірпіштік аралық қабырғаларды қабат аралық 
жабындарға сүйейді және қаңқа ұстындарына болат жапсырмалармен бекітеді.  

Панельдік аралық қабырғалар (5.29-сурет) қаңқа ұстындарына түйіседі. 
Аралық қабырғалар панельдерінің қалыңдығы 80 мм және ауыр, жеңіл және 
ұяшықты бетоннан, сонымен қатар, гипсобетоннан және фибролиттен орын-
далады. Аралық қабырғалардың төменгі бөлігі панельдерден, ал жоғарғы бөлігі 
асбестцементті беттерден орындалады. Орнатылған панельдерді екі бұрышпен 
тіркеп бекітеді, ал жіктерді цементті ерітіндімен тұтастандырады.  
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5.29-сурет. Іріпанельді аралық қабырғалар: 

а – қасбет; б – жоспар; в – қима; г –бетонды бағаналарға (бетонасты) сүйену; 

д – жабуға жанасуы; е – фахверк немесе қаңқа ұстындарына бекіту; 1 – панельдер; 

2 – қаңқа ұстындары; 3 – кранасты арқалықтар; 4 – асбестцементті табақтар; 

5 – фахверкті ұстын; 6 –фахверк ригельдері; 7 – қақпа; 8 – іргетастық арқалық; 

9 – № 12 швеллерден қаптау; 10 – бекіту бұрышы; 

11 –қалыңдығы 120 мм бетонасты бағанасы; 12 – қосалқы бөлшек 

 

 

Металл профильденген беттерден аралық қабырғалар тіректерден, ри-

гельдерден және дыбыс изоляциялық қабатты екі жақты қаптаудан тұрады. 

Аралық қабырғалар қаңқасы өзі тесетін болттармен қаптаулары бекітілетін тік-

бұрышты қималы құбырлардан орындалады.  

Әйнектелген аралық қабырғалар тікбұрышты құбырлардан орындалған 

қаңқадан тұрады және әйнекпен және әшекейлі пластикпен толтырылған. Мұн-

дай конструкция ғимаратты пайдалану процесінде аралық қабырғалардың ор-

нын өзгертуге мүмкіндік береді. 

Торлы аралық қабырғалар (5.30-сурет) тіректерден және оларға ілінген қал-

қандардан тұрады. Тікбұрышты құбырлардан тіректерді еденге орнатады және 

анкерлі болттарға бекітеді. Мұндай аралық қабырғалар ғимарат ішіндегі бөл-

мелерді бөлуге арналған.  
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5.30-сурет. Болат тордан қоршау аралық қабырғалары: 

а – консольды торлы (жалпы түрі және жоспары); 
б – иілген бұрыштардан және тікбұрышты құбырдардан тіректер; 

в – тіректерге торды бекіту; г – консольды торлы аралық қабырғалар қалқандарының түрлері 
(қатарлы, бұрылу, үлестіру терезесімен, есіктік); д – еденге және өзара қалқандарды бекіту 

 
Өндірістік ғимараттардың едендері. Бірқабатты өндірістік ғимарат-

тардың едендері топыраққа, көпқабатты ғимараттардың едендері аражабын-
дарға төселінеді. 

Өндірістік ғимараттар едендерінің технологиялық жабдықтар ерекше-
ліктеріне байланысты келесі қасиеттері болады: химиялық тұрақтылығы, 
соққыларда ұшқынсыз болуы, жоғарғы механикалық беріктігі мен шаң бол-
мауы және т.б. 

Еденнің көпқабатты конструкциясы келесі қабаттардан тұрады: 
- барлық әсерлерді қабылдайтын жоғарғы қабаты; бұл қабаттың қалың-

дығы еденге түсетін күштер әсерлерінің сипатын және шамаларын, негіз то-
пырағының материалы мен қасиеттерін ескерумен анықталады; 

- негізге күштерді орналастыру үшін негіздің жоғарғы бетіне қалыңдығы 
60 – 250мм төсеніш қабаты орнатылады. Қабат түрі жоғарғы қабаттың түріне 
байланысты (бетонды төсеніш қабаты үшін 100 мм кем емес, цементті-құмды – 
60 мм кем емес, ірі тасты – 120 мм кем емес, қиыршық тасты – 80 мм кем емес 
қалыңдық қабылданады); 

- жоғарғы қабатты төсеніш қабатымен байланыстыратын аралық қабаты 
(цементті-құмды ерітіндіден аралық қабаты – 10-15 мм, сұйық әйнектен – 10-25 
мм, құмнан – 10-15 мм, мастиктен – 1-3 мм); 

- еден элементтерінің бетін тегістеуге және еденге қосымша еңіс беруге 
арналған тегістеуіш қабаты (цементті-құмды ерітіндіден тегістеуіш қабаты 
20-50 мм, ксилолиттен – 15 мм, бетоннан – 20-40 мм); 

- әртүрлі сұйықтардың еденге енуіне қарсы гидроизоляциялық қабаты; 
- еден конструкциясына жылу мен дыбысты беруді азайтатын, жылу– 

және дыбысизоляциялық қабаты. 
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Тұтас жабынды еден. Бетонды еденді еденге минералды майлар мен 
сілтілер, органикалық еріткіштер түскендегі, механикалық әсерлер мен жоғары 
температуралардағы жоғарғы ылғалды цехтарда орнатады. Төсем қалыңдығы 
20–30 мм В15–В30 бетон класынан, төсеніш аралық қабаты қалыңдығы 100 мм 
В7,5 бетон класынан орындалады.  

Мозаикалық едендерді жоғары тазалық талаптары қойылатын ғимарат-
тарда (зертханаларда) орнатады. Төсемін қалыңдығы 20-25 мм мәрмәр немесе 
гранит ұнтағы қосылған В15–В20 бетон класынан орындайды.  

Цементті және металлцементті едендерді жыланбауырлы жүрісті және 
металл шиналы көлікті цехтарда орнатады. Еденге қышқылдар, сілтілер тиетін 
және еденнің ұшқындану жағдайындағы цехтарда ұсынылмайды. Цементті еден 
төсемі – қалыңдығы 20-30 мм цементті-құмды ерітінді, бетонды төсеніш қабаты 
бойынша ерітінді маркасы 200-300. 

Металлцементті едендер – қалыңдығы 20 мм цементті-құмды тегістеу қа-
баты бойынша 15 – 20 мм қалыңдықты, 1: 1 арақатыстағы цемент пен судың, 
ірілігі 5мм дейінгі болат немесе шойын жоңқаларының немесе үгінділерінің 
қоспасы. 

Асфальтбетонды едендер – еденге судың болымсыз соққылары мен әсер-
леріндегі азқарқынды қозғалысты цехтарда орнатылады. Қалыңдығы 25 – 50 мм 
битумның, шаңды толтырғыштың, құмның, қиыршық тастың ыстық қоспасын 
бетонды немесе қиыршық тасты дайындау қабатына төсейді.  

Түйірлі материалдардан еден. Бетонды, цементті-құмды, мозаикалық, 
ксилолитті, асфальтбетонды, керамикалық плиткаларды қалыңдығы 10 – 15 
мм цементті-құмды ерітінді қабаты бойынша немесе бетонды төсеніш қабаты 
бойынша 1-3 мм мастикке орнатады.  

Кеспе тасты едендер жоғары температуралы, ауыр соққылар мүмкін-
дігімен, химиялық ерітінділер әсеріне шалдыққыш бөлімдерде және жылан-
бауырлы жүрісті ауыр көлік қозғалысының жолдарында орнатылады. Кеспе тас 
төсеуіші 10-15 мм құмды, цементті-құмды немесе 2-3 мм мастикалық қабат-
шасына немесе 10-15 мм сұйық әйнектен қабатшасына бетонды төсеу қабаты 
бойынша биіктігі 120-160 мм, өлшемдері 150 х 200 мм граниттен, базальттан, 
диабаздан орындалады.  

Клинкерлі едендер (кірпіштік). Қолдану ауданы кеспе тасты едендердікі 
сияқты. Кірпіштерді жіктері цементті-құмды ерітіндімен бітелген қалыңдығы 
10-15 мм құмды қабатшасы бойынша қырынан немесе етпетінен төсейді.  

Бүйірлік едендер – иілгішті, шусыз, қалыпты температуралы-ылғалды ре-
жимде көбінесе тұрып жұмыс істеуге тура келетін цехтарда орнатылады. Ағаш 
тікбұрышты және алты қырлы пішінді шашкалар биіктігі 60-80 мм, тікбұрышты 
бүйірлерінің ені 60-100 мм, ұзындығы 80-250 мм қылқанды және қатты жа-
пырақты жынысты ағаштардан орындалады. Оларды жіктері битумды немесе 
қарамайлы мастикамен бітелетін 10-15 мм құмды қабатшасы бойынша бетонды 
төсеуіш қабатына талшықтары еден жазықтығына перпендикуляр орна-
ласатындай етіп орнатады.  
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Металл едендерді, ауыр заттардың еденге түсуі, жоғары температуралар 

әсері мүмкін және тегіс, шаңдалмайтын еден беті қажет, мартен, құю, прокатты, 

термикалық және басқа цехтардың бөлек бөлімдерінде орнатады.  

Шойынды плиталардың өлшемдері 248х248 мм, 298х298 мм, қалыңдығы 

42 и 30 мм периметрі бойынша қырларының биіктігіндей ойықтарымен 6 мм, 

таңбаланған болат плиталар өлшемдері 300х300 мм, биіктігі 19 мм, қалыңдығы 

2,5-3 мм. Екеуінде бетонды, жұмыр тасты, қиыршық тасты, құмды төсеніш 

қабаты бойынша қалыңдығы 60 мм дейінгі құмнан немесе ұсақ түйірлі қиыр-

шық тастан қабатқа төсейді.  

Теміржол жолдарының аймағында едендерді орнату. Кең немесе тар та-

банды теміржол жолдарын өндірістік ғимараттар едендерінің конструкциясына 

төсейді. Едендерді адамдардың және рельссіз ішкі цехты көліктің қозғалысына 

кедергі болмайтындай етіп орнатады.  

Рельстердің жоғарғы беті еден бетінің деңгейінен шықпауы тиіс, еден жа-

бындысы рельстен 0,5 м арақашықтықта жиылмалы болуы және берік ма-

териалдардан (темірбетонды плиталардан, тас төсеуіштерден, кірпіштен, 

бүйірлік шашкалардан) орындалуы қажет. Егер теміржол жолы еденнен жоғары 

орналасса, онда 1:2 үлкен емес еңіспен пандустар орнатылады. Егер еден қатты 

төсеу қабатымен жанасса, деформациялық жіктер орналастырылады. Рельс 

бойымен дөңгелектер қыры өту үшін едендерде, ағаш арқаулар немесе бұрынғы 

қолданыстағы рельстер төселінетін, қуыс жасалады.  

Едендерде деформациялық жіктерді, оларда температуралық жарық-

шақтар пайда болмауы үшін орнатады. Оларды ғимараттың деформациялық 

жіктерінің сызығы бойынша, әртүрлі едендердің түйіскен жерлеріне, еңіспен 

төселінген еден бөлімінің қыры бойынша орналастырады.  

Едендері оң және теріс температуралар әсеріне ұшырайтын бөлмелерде, 

деформациялық жіктерді екі бағытта әр 6-8 м сайын қояды.  

Айтарлықтай механикалық күштерде едендердің деформациялық жіктерін 

болат бұрыштармен көмкереді, ал үлкен емес күштерде оларды бұрыштарсыз 

орнатады. 

Аражабындарға төселінген едендердегі деформациялық жіктерге мырыш-

талған болаттан компенсатор орнатады. Деформациялық жіктердің ішкі жағын 

талшықты қоспалы немесе құмды битуммен толтырады.  

Едендердің қабырғаларға, ұстындарға және іргетастарға жанасатын жер-

лерін талшықты материалдармен толтырып, еркін шөгуі үшін саңлаулы етіп 

орындайды. Едендердің сыртқы түріне жоғары талаптар қойылғанда немесе 

оларға өндірістік сұйықтар қарқынды әсер еткенде, едендердің вертикальды 

конструкцияларға түйіскен жерлерін плинтустармен немесе галтельдермен 

жабады. Едендерден сұйықтардың ағып кетуі үшін суқабылдау лотоктардың 

және траптардың орналасу жағына еңістер орнатады. Соңғыларын еден дең-

гейінде төселінген тормен жабады.  

Өндірістік ғимараттардың сатылары. Өндірістік ғимараттардың саты-

лары тағайындалуына байланысты келесі түрлерге бөлінеді: 
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- азаматтық ғимараттар сатылары сияқты, көпқабатты ғимараттардың қа-

баттары арасындағы байланыстарға арналған негізгілер. Адымдар ені 1350, 

1500, 1750 мм, адымдардың көтеру биіктігі 1,2 – 2,1 м, баспалдақтар өлшемдері 

300 х 150 мм; 
- жұмыстық алаңдармен байланысу үшін қызметтік (5.31-сурет): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5.31-сурет. Қызметтік және өрттік сатылар: 
а – қызметтік адымды; б – адым сүйенуінің жоғарғы және төменгі түйіндері; 

в – саты-баспалдақ; г –1–ші типі өрттік саты; д –2-ші типі өрттік саты; 
1 – № 18 швеллер; 2 – 50 х 5 мм бұрыш; 3 – 40 х 4 мм жолақ ; 4 – диаметрі 18мм стержень; 

5 – 100х100x6мм пластина; 6 – 80х80мм бұрыш 
 

а) қарқынды қозғалас үшін – диаметрі 18 мм металл стерженьдерден орын-
далған, баспалдақтарға тек қана қадамы 200 және 300 мм горизонтальды қыр-
лары бекітілетін, жолақты немесе бұрышты болаттан (65х5 мм) орындалған екі 
қиғаш тіректен тұратын адымдар. Адымдар еңісі 45 және 60°, ені 0,6 – 1 м, 
биіктігі өткізу алаңдарымен 6 м дейінгі сатылар. Адымдары ұстағыштары бар 
қоршаулармен жабдықталған; 

б) жеке қолдануға – алаңға кран жүргізушіні көтеру үшін – 300 мм вер-
тикальды қырының қадамымен ені 600 мм вертикальды саты. 4,2 м көтерілу 
биіктігінде саты қоршауымен орындалады. 12 м жоғары ұстындар биіктігінде 
саты адымдарымен және алаңдарымен 60° үлкен емес бұрышпен қиғаш ор-
натылады. Адымдардың қиғаш тіректері иілгіш швеллерлерден және 75х6 бұ-
рыштардан, горизонтальды қырлары мен алаңдары рифленген болаттан және 18 
мм диаметрлі болат стерженьдерден орындалған;  

- өрттік сатыларды биіктігі 10 – 30 м ғимараттарда вертикальды, биіктігі 
30 м жоғары болғанда еңісі 80° үлкен емес және 8 м сайын аралық алаңымен 
қиғаш етіп орнатады.  

Ені 0,6 м вертикальды сатылар қабырғаларға, 2,4-3,6 м сайын саты биіктігі 
бойынша орналасатын, бұрыштардан немесе швеллерлерден орындалған, ан-
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керлермен бекітіледі. Тетивтер бұрыштық немесе жолақты болаттан орын-
далған. Басқыштар 300, 400 мм сайын орналасатын диаметрі 16-19 мм бір не-
месе екі стерженьдерден тұрады. Саты қабырғаның сыртқы қырынан 250-300 
мм кейіндеу орналасады. Сатының төменгі жағы 1,5 – 1,8 м жер деңгейіне дейін 
жетпейді, жоғарғы беті парапет үстінен 1 м-ге жоғарылайды. Өрттік сатылар 
арасындағы арақашықтық 200 м үлкен болмауы тиіс, және оларды аралық-
тардың немесе ғимараттардың бүйірлерінде орналастырады. 

Шалқаймалы өрттік саты – баспалдақ фонарьлар бүйірлерінде орнатылады 
және тұтқадан (ұзындығы 5 м дейін, диаметрі 30 мм стержень) және басқыш-
тардан (ұзындығы 580 мм, диаметрі 20 мм стержень) тұрады. Кронштейн ұзын-
дығы 300 мм, 110 х 8 мм пластинадан орындалады. 

Ішкі конструкциялар. Өндірістік цехтарда технологиялық жабдықтарды 
пайдалану және жөндеу үшін орнатады: 

- цехта орнатылған құрал-жабдықтарды тексеруге, жөндеуге, жанар-
майларды, шикізаттарды, материалдарды қоймаға жинауға арналған қызмет 
көрсету алаңдары. Олар ғимараттың негізгі конструкцияларына, дербес тірек-
терге, технологиялық жабдықтарға сүйенеді. Мұндай алаңдарды бір немесе бір-
неше қабатты етіп орындайды; 

- құрал-жабдықтарды орнатуға, қосымша бөлмелерді орналастыруға және 
басқа мақсаттар үшін қолданылатын антресольдер. Олар цехтың өндірістік 
ауданын кеңейтетін, бір-біріне орнатылған жартылай қабат болып саналады; 

- этажеркалар – бөлек тұрған бір-екі- және көпқабатты құрылымдар. Олар 
үлкен габаритты және аспалы жабдықтарды орнатуға арналған. Этажеркалар 
биіктігі және қабаттар арасындағы арақашықтық өндірістік процестің жағдай-
ларына байланысты.  

Аражабындар арасына қатынасы үшін этажеркалардың металл сатылары 
болады. Әр аражабын контуры бойынша биіктігі 1 м болат таяныштармен қор-
шалады. 

Қызмет көрсету алаңдарын, антресольдарды, этажеркаларды құрама темір-
бетонды плиталардан немесе беттік болаттардан төсеніштерімен темірбетонды 
немесе металл қаңқалар түрінде орындайды. Мұндай имараттардың кеңістік 
қаттылығы бойлық және көлденең бағыттарда болат байланыстарды орнатумен 
қамтамасыз етіледі.  

Өртке қарсы тосқауылдар ғимараттар бойынша оттың таралуын бол-
дыртпайды. Мұндай тосқауылдарға көпқабатты ғимараттардың жанбайтын ара-
жабындары және бөлек бөліктерге ғимараттарды бөлетін, жанбайтын қабыр-
ғалары (брандмауэрлер) жатады.  

Брандмауэрлерді 2,5 сағ. кем емес өртке тұрақтылық шегі бар материал-
дардан орындалған, ғимараттардың барлық биіктігіне (төбе жабындысынан 300-
600 мм-ге жоғары) орнатады. Брандмауэрлердегі қақпалар мен есіктер 1,5 сағ. 
кем емес өртке тұрақтылық шекті жанбайтын немесе қиын жанатын болады. Со-
нымен бірге ойықтар ауданы брандмауэр ауданының 25%-дан аспауы тиіс.  

Өртке тұрақтылығы I және II дәрежелі өндірістік ғимараттар бранд-
мауэрлерді орнатуды қажет етпейді.   
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