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ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ ПРОЦЕСІНДЕ ОСЬТЕРДІ БӨЛУ 

 

Ахатов Азизбек Гафурович (Қарағанды, ҚарТУ) 

Ғылыми жетекшісі: Бисембаева Ольга Газизовна к.т.н., доцент 

 

Кез-келген объектінің құрылысы басталмас бұрын бірқатар құжаттар жасалады және 

әртүрлі геодезиялық жұмыстар орындалады. Осьтерді бөлу жер жұмыстарын жүргізудің 

алғашқы кезеңдерінің бірі болып табылады. Бөлу құрылымның әртүрлі бөліктерін одан әрі 

орналастыру үшін координаталарды жоспардан сайтқа ауыстыруды қамтиды. Ғимараттың 

сенімділігі, қауіпсіздігі және беріктігі осы кезеңнің сапасына байланысты. 

Осьтерді бөлу үшін не қажет 

Бөлу жұмыстары жүргізілмес бұрын тиісті құжаттар мен актілерді алу қажет. 

Құжаттаманың құрамына келесі қағаздар кіреді: 

 Топографиялық жоспар. Топопланда учаскеде бар барлық объектілер көрсетіледі, соның 

арқасында геодезиялық фирмалардың қызметкерлері жергілікті жер туралы түсінікке ие 

болады. 

 Құрылыс актілері, нөлдік қабат схемалары және іргетастар. Бұл мәліметтер құрылым туралы 

ақпарат алу үшін қажет. 

 Сайтқа тасымалданатын қызыл сызықтары бар сызбалар. 

 Қолданыстағы объектілерге байланысы бар бас жоспар. 

 Құрылысты бөлу жобасы. 

 Геодезиялық жұмыстар өндірісінің жобасы. Оған дайындық Геодезиялық жұмыстары, 

осьтерді бөлу және құрылыс алаңында құрылымдар торын бекіту, барлық циклдар бойынша 

құрылысқа арналған материалдар кіреді. 

 

Геодезиялық бөлу жұмыстары 

Біріншіден, геодезистерге құрылыс пен жұмысты орындау үшін тор құру міндеті 

қойылады. Бөлудің негізгі мақсаты-жобалық шешімдерді сызбалардан жерге шығару және 

кеңістіктегі координаталық нүктелерді белгілерді қолдана отырып бекіту. Бөлу жұмыстары 

жоба мақұлданғаннан кейін және қажетті сараптамадан өткеннен кейін жүзеге асырылады. 

Негізгі осьтерді шығару процесі 

Бөлу ғимараттар жобасындағы осьтердің қиылысуына сәйкес келетін нүктелерді 

анықтаудан тұрады. Инженерлік-геодезиялық жұмыстарды жүргізу үшін құрылыс алаңының 

желілері бар негіз жасалады. Жоспарланған немесе биік желілердің негізінде ауданды 

квадраттарға бөлетін рельефтің бөлу торы 

жасалады. Квадраттарда координаталық 

нүктелер туралы ақпарат болады, олар 

кейіннен ғимараттың осьтерімен байланысады. 

Геодезиялық бөлу жұмыстарын жүргізу 

барысында учаскеге бірнеше элементтер 

ауыстырылады: 

 Тірек торына бекітілген жобалық нүктелер. 

 Дұрыс салынған сызықтар. 

 Көлденең және тік бағыттағы қисықтар. 
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 Сызбаларда әртүрлі беткейлері бар жазықтықтар мен осьтер. 

Барлық белгілер құрылыстың соңына дейін сақталуы керек. Егер жер жұмыстарын 

жүргізу кезінде кездейсоқ реперлер бүлінген немесе жылжытылған болса, оларды қысқа 

мерзімде дұрыс жерге қалпына келтіру қажет. Осьтерді бөлу кезінде негізгі осьтер үшін 

көрсеткіштері 3-5 см - ден аспайтын, ал егжей-тегжейлі осьтер үшін-2-3 мм қателікке жол 

беріледі. 

Геодезиялық жұмыстарды жүргізу әдістері 

Қойылған міндеттерге байланысты мамандар бөлуді әртүрлі тәсілдермен орындай алады. 

Зерттеушілер аумақта реперлерді орналастыру әдісін таңдауға әсер ететін бірнеше 

факторларды анықтайды: 

 Жер бедері. 

 Нысан түрі. 

 Құрылымның координаттары. 

 Геобайланыстың орналасқан жерінен нүктелердің қашықтығы. 

 

Осьтерді бөлу әдістері полярлық немесе тікбұрышты координаттар, тірек, бұрыштық және 

сызықтық серифтер әдістерін қамтуы мүмкін. Бірнеше типтегі құрылыстар, жұмыстарды 

бөлу олардың қатты ерекшеленуі өзара: 

1. Көп пәтерлі үйлер, кеңсе орталықтары немесе қоғамдық ғимараттар. 

2. Өндірістік ғимараттар. 

3. Сауда-ойын-сауық және бизнес орталықтары. 

4. Порт маңындағы аумақтағы үй-жайлар және қойма құрылыстары. 

5. Спорт кешендері мен стадиондар. 

Ғимараттар мен құрылыстардың осьтерін бөлу әдісін оңтайлы таңдауды геодезист жеке 

таңдайды. Ол құжаттамамен және сайттың орналасу ерекшеліктерімен танысады, содан кейін 

нақты әдісті таңдайды.  

Георазбка-бұл көп сатылы процесс, ол жоғары білікті жұмысшыны қажет етеді. 

Геодезистке үлкен жауапкершілік жүктеледі,өйткені құрылысты салудың одан әрі 

нәтижелері бастапқы бөлінуге байланысты. Геодезиялық жұмыстарды жүргізу кезінде 

пайдаланылатын барлық аппаратура отандық және еуропалық стандарттарға сәйкес келуі 

тиіс. Қатенің мөлшері мен реперлердің орналасуы жабдықтың дәлдігі мен сапасына 

байланысты. 
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