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ГОФРАНЫҢ ТОЛҚЫНДЫ ЖƏНЕ ТРАПЕЦИЯ ТƏРІЗДІ КЕСКІНІ БАР
БЕЙІНДЕЛГЕН ТАБАҚТАРДАН ЖАСАЛҒАН ШАТЫРЛАРДЫ ОРНАТУ
БОЙЫНША ЖҰМЫСТАРДЫ ЖҮРГІЗУДІҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ КАРТАСЫ
Енгізу күні 2013-05-01
1 Жалпы ережелер
1.1 Гофраның толқынды жəне трапеция тəрізді кескіні бар бейінделген табақтардан
жасалған шатырларды орнату бойынша жұмыстарды жүргізудің технологиялық картасы
Қазақстан Республикасының құрылыс объектілерінде қолдануға арналған қолданыстағы
нормативтік-техникалық құжаттардың (НТҚ) талаптарына сəйкес əзірленген.
1.2 Технологиялық карта құрылысты құрылыс жұмыстарын ұйымдастыру,
технологиясы жəне механикаландыру бойынша ұтымды шешімдермен қамтамасыз етуге
арналған.
1.3 Технологиялық картада тік сызықты үстіңгі беттер бойынша күрделілігі орташа
гофраның толқынды жəне трапеция тəрізді кескіні бар бейінделген табақтардан жасалған
шатырларды орнату қарастырылады.
1.4 Технологиялық карта мынадай бөлімдерді қамтиды:
- қолдану саласы;
- нормативтік сілтемелер;
- негізгі қолданылатын материалдардың сипаттамалары;
- жұмыстарды жүргізуді ұйымдастыру жəне технологиясы;
- материалдық-техникалық ресурстарға қажеттілік;
- жұмыстың сапасына қойылатын талаптар;
- қауіпсіздік техникасы жəне еңбекті қорғау;
- еңбек шығындарының калкуляциясы.
1.5 Технологиялық картада еңбек режимі жұмыс орнын ұтымды ұйымдастыру,
еңбек бөлінісін ескере отырып, бригада жұмысшыларының арасындағы міндеттерді айқын
бөлу кезінде еңбек процестерін орындаудың оңтайлы қарқыны шарттары, жетілдірілген
құралды жəне саймандарды қолдану негізінде қабылданған.
2 Қолдану саласы
2.1 Гофраның толқынды жəне трапеция тəрізді кескіні бар бейінделген табақтардан
жасалған шатырларды орнату бойынша жұмыстарды орындау кезінде ҚР ҚНжЕ 1.03-05,
ҚР ҚН 1.03-00, ҚР ҚНжЕ 2.04-10, ҚР ҚНжЕ 3.02-06 басшылыққа алу керек.
2.2 Бұл технологиялық карта жұмыстарды жүргізудің мынадай шарттарын сақтай
отырып, гофраның толқынды жəне трапеция тəрізді кескіні бар бейінделген табақтардан
жасалған шатырларды орнату бойынша жұмыстарды орындауды қарастырады:
- шатыр еңісі табақтардың кемінде 100 мм айқасуы кезінде 17,5 % болуға тиіс,
жапсарды бітемелеумен 200 мм табақтардың айқасуы кезінде еңіс 10%- дан 17,5% дейін
болуға тиіс жəне шатырларда табақтардан жапсарласыз 5% еңіске рұқсат етіледі
(ҚР ҚНжЕ 3.02-06-2009, 5.81-т.);
- жұмыстар жұмыстарды жүргізу жобасының (ЖЖЖ) талаптарына сəйкес шатыр
конструкциясын жəне ғимарат биіктігін ескере отырып, жүргізіледі;
- жұмыс орындарының жарықтандырылуы МЕМСТ 12.1.046 сəйкес келуге жəне
кемінде 30 лк құрауға тиіс.
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2.3 Гофраның толқынды жəне трапеция тəрізді кескіні бар бейінделген табақтардан
жасалған шатырларды орнату бойынша жұмыстар мынадай технологиялық жүйелілікпен
орындалады:
а ) дайындық жұмыстары;
б) негізгі жұмыстар:
- ернеулік планкаларды орнату;
- шатырдың жазықтығын орнату;
- бейінделген табақтан жасалған негізгі жабынды монтаждау;
- шатырдың конструкциясына жалғаспаларды орныту;
- жалғаспаларды орнату кезінде бейінделген табақтарды өңдеу;
- тұтқылдық (желдетпе) планкаларды орнату;
- қақпақты планкаларды орнату:
в) қосалқы жұмыстар
г) қорытынды жұмыстар.
2.4 Гофраның толқынды жəне трапеция тəрізді кескіні бар бейінделген табақтардан
жасалған шатырларды орнатуға арналған технологиялық карта ҚР ҚНжЕ 1.03-05,
ҚР ҚН 1.03-00, ҚР ҚНжЕ 2.04-10, ҚР ҚНжЕ 3.02-06 жəне басқа да қолданыстағы НТҚ,
жұмыстарды жүргізу жобасы жəне осы технологиялық картаның 2.2-т. сақтай отырып,
жылдың кез келген уақытында жұмыстарды орындауды көздейді.
картаны байланыстыру кезінде жұмыстардың құрамын,
2.5 Технологиялық
механикаландыру құралдарын, еңбек жəне материалдық-техникалық ресурстарға
қажеттілікті нақтылау, сапаны бақылау, еңбекті жəне қоршаған ортаны қорғау бойынша
іс-шараларды түзету қажет.
2.6 Осы технологиялық картаны қолдану кезінде ағымдағы жылға жай-күйі
бойынша жасақталған Қазақстан Республикасының аумағында қолданыстағы Сəулет, қала
салу жəне құрылыс саласындағы нормативтік-құқықтық актілердің жəне нормативтіктехникалық құжаттардың тізбесі бойынша нормативтік-құқықтық актілердің (НҚА) жəне
НТҚ, сондай-ақ, ағымдағы жылы жарияланған тиісті ақпараттық көрсеткіштер бойынша
күшіне енген НҚА жəне НТҚ қолданысын тексеру қажет.
Егер сілтеме НҚА жəне НТҚ ауыстырылса (өзгертілсе), онда осы технологиялық
картаны қолдану кезінде НТҚ ауыстырылған (өзгертілген) НҚА жəне НТҚ-ны
басшылыққа алу керек.
Егер сілтеме НҚА жəне НТҚ ауыстырусыз қабылданбаса, онда оларға сілтеме
жасалған ереже бұл сілтемені қозғамайтын бөлігінде қолданылады.
3 Нормативтік сілтемелер
Осы технологиялық картада мынадай нормативтік-техникалық құжаттарға (НТҚ)
сілтемелер пайдаланылды:
ҚР ТЖМ-нің 2011 жылғы 21 қазандағы №245 бұйрығымен бекітілген «Жүк көтергіш
крандарды орнату жəне қауіпсіз пайдалану бойынша өнеркəсіптік қауіпсіздік талаптары.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 30 желтоқсандағы №1682
қаулысымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі ережелері».
ҚР ҚНжЕ 1.03-05-2001 Құрылыстағы еңбекті қорғау жəне қауіпсіздік
техникасы.
ҚР ҚН 1.03-00-2011
Құрылыс өндірісі. Кəсіпорындардың, ғимараттар мен
имараттардың құрылысын ұйымдастыру.
ҚР ҚНжЕ 2.02-05-2009* Ғимараттар мен құрылыстардың өрт қауіпсіздігі.
ҚР ҚНжЕ 2.04-10-2004 Оқшаулау жəне əрлеу жабындары.
2

ТК 3.02-06-2012

ҚР ҚНжЕ 3.02-06-2009
МЕМСТ 12.1.004-91
МЕМСТ 12.1.013-78
МЕМСТ 12.4.011-89

Шатырлар жəне қалқа.
ЕҚСЖ. Өрт қауіпсіздігі. Жалпы талаптар.
ЕҚСЖ. Құрылыс. Электр қауіпсіздігі. Жалпы талаптар.
ЕҚСЖ. Жұмысшыларды қорғау құралдары. Жалпы
талаптар жəне жіктеу.
МЕМСТ 12.4.059-89
ЕҚСЖ. Құрылыс. Сақтандыру құрал-саймандары
қоршаулары. Жалпы техникалық шарттар.
МЕМСТ 12.4.087-84
ЕҚСЖ. Құрылыс. Құрылыс каскалары. Техникалық
шарттар.
МЕМСТ 12.4.089-86
ЕҚСЖ. Құрылыс. Сақтандыру белдіктері. Жалпы
техникалық шарттар.
МЕМСТ 12.4.107-82
ЕҚСЖ. Құрылыс. Сақтандыру арқандары. Жалпы
техникалық талаптар.
МЕМСТ 7948-80
Болат құрылыс тіктеуіштері. Техникалық шарттар.
МЕМСТ 9416-83
Құрылыс деңгейлері. Техникалық шарттар.
МЕМСТ 10597-87
Жаққыштар жəне сырлау щеткалары. Техникалық
шарттар.
МЕМСТ 11042-90
Болат құрылыс балғалары. Техникалық шарттар.
МЕМСТ 18958-73
Силикатты бояулар.
МЕМСТ 19177-81
Кеуек тығыздағыш резіңке төсемдер. Техникалық
шарттар.
МЕМСТ 24045-94
Құрылысқа арналған трапеция тəрізді гофрлері бар
иілген болат табақты бейіндер. Техникалық шарттар.
МЕМСТ 24258-88
Сүйеу құралдары. Жалпы техникалық шарттар.
*
МЕМСТ 25573-82
Құрылысқа арналған жүк арқан жіптері. Техникалық
шарттар.
МЕМСТ 26433.1-89
Құрылыстағы геометриялық параметрлердің дəлмедəлдігін қамтамасыз ету жүйесі. Ғимараттар мен
құрылыстардың параметр өлшемдерін орындау ережесі.
Зауыттық дайындау бөлшектері.
МЕМСТ 26433.2-94
Құрылыстағы геометриялық параметрлердің дəлмедəлдігін қамтамасыз ету жүйесі. Ғимараттар мен
құрылыстардың параметр өлшемдерін орындау ережесі.
МЕМСТ 26805-86
Жұқа табақ құрылыс металл конструкцияларын бір
жағынан шегендеуге арналған түтік тəрізді тойтарма.
Техникалық шарттар.
МЕМСТ 26887-86
Құрылыс-монтаждау жұмыстарына арналған алаңдар
жəне сатылар. Жалпы техникалық шарттар.
МЕМСТ 30246-94
Конструкциялардың
құрылысына арналған сəндікқорғау лак-бояу жабыны бар жұқа табақ илегі.
Техникалық шарттар.
Қазақстан Республикасының Құрылыс нормалары. Құрылыс, жөндеу-құрылыс жəне
монтаждау жұмыстарына арналған бірыңғай нормалар жəне бағалар (БНжБ).
ҚР Е 8.04-1-2010 Е1-жинақ, Құрылыс ішілік көлік жұмыстары.
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4 Негізгі қолданылатын материалдар мен бұйымдардың сипаттамалары
4.1 С44 бейінделген металл төсемі
Бейінделген табақтан жасалған шатырды орнату үшін МЕМСТ 24045 талаптарына
сəйкес келетін биіктігі 44 мм С типіндегі болат табақ бейін қолданылады .
Бейінделген табақтар жəне оларға жинақтауыштар (ернеулік планка, төменгі жəне
жоғарғы жазық бет планкалары, жоғарғы жалғаспалар планкалары, қақпақты планка)
сəндік-қорғау полимерлік жабыны бар жұқа болат табақтан жасалады (осы картада
жинақтауыштар зауыттық дайындауда қолданылды). Мырыш жабыны бар бейіндер
материалдың сыртқы түріне ерекше талаптар қойылмайтын жерлерде қолданылады. Бейін
кез келген кесу еселігі кезінде 14,5 метрге дейін ұзындықпен жасалады.
Осы технологиялық картада тиімді ені 1047 мм, қалыңдығы 0,7 мм- ден 0,8 мм
дейiн бейінделген жəне толқынды табақтардың орталанған (барынша қолданылатын)
ұзындығы қабылданған
Бейіндік бұйымның барлық бөлшектері жəне жинақтауыштары негізгі бейінделген
табақтарға сəйкес келетін сипаттамалар (қалыңдығы, жабын, түсі) бар нақты жасап
шығарушы кəсіпорын номенклатурасына кіретін жазық (тегіс) немесе толқынды табақтар
дан жасалады.
Тұтынушыға түсіруге арналған бейіндер жəне оларға жинақтауыш бұйымдар, көліктік
пакеттерге жасақталуға тиіс.
Əрбір көліктік пакетке затбелгі жапсырылуға немесе өшпейтін бояумен мөр басылуға
тиіс.
Бейіндердің əрбір топтамасының сапа туралы ілеспе құжаты болады.
Бейіндерді жəне жинақтауыш бұйымдарды буып-түю, тасымалдау жəне сақтау
МЕМСТ 24045 талаптарына сəйкес келуге тиіс.
Бейінделген табақтарды жиып қою схемасы 2-суретте келтірілген.

2 -сурет – Бейінделген табақтарды жиып қою схемасы
4
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Буып-түю бұйымдарды жəне сəндік-қорғау жабынын механикалық бұзылулардан,
сондай-ақ, пакеттерге буып-түю кезінде бір-біріне қатысты бұйымдардың аралсып
кетуінен сақталуын қамтамасыз етуге тиіс.
Пакеттің салмағы қолмен тиеу кезінде 50 кг немесе механикаландырылған тиеу
кезінде 5000 кг аспауға тиіс.
Бейінделген табақтары бар пакеттерді тиеу тек қана шанақ ұзындығы табақтардың
ұзындығынан кем емес ашық машиналарға арнайы траверса көмегімен жұмсақ арқан
жіптерді пайдалана отырып, жүзеге асырылады Пакеттер тасымалдау кезінде бекітілуге
жəне араласудан сақтандыырлуға тиіс.
Бейінделген табақты буып ілу схемасы 3-суретте келтірілген.

3-сурет – Бейінделген табақты буып ілу схемасы
Пакеттерге табақтардың деформациясына алып келуі мүмкін ауыр жүктерді қоюға
тыйым салынады.
Бұйымдар көліктің осы түрінде қолданыстағы жүктерді тасымалдау ережесіне сəйкес
көліктің кез келген түрімен тасымалданады.
Бұйымдар бейіндерге күн сəулесінің жəнеж жаңбырдың тікелей əсерінсіз қалқалар
астында немесе жылытылмайтын үй-жайларда сақталуға тиіс.
Зауыттық орамадағы пакеттер сақтау кезінде қалыңдығы кемінде 50 мм, ені кемінде
150 мм жəне ұзындығы əрбір жағынан кемінде 100 мм пакеттің габаритті өлшемінен
үлкен ағаш төсемдерге бір белдеуге жинап қойылуға тиіс. Қатар – биіктігі 70 см дейін.
Табақтар оларды қырынан көтере отырып, тасылады.
4.2 Бекітуші бұйымдар
Бейінделген табақты бекіту үшін бейінделген табақтарға жəне жинақтауыш
бұйымдарға арналған неопренді төсем жəне құрамдастырылған тойтармалар
топтамасында өзі кесіп-тесетін бұрама шегелер (немесе бұрандалар) қолданылады.
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Барлық бекітуші бөлшектердің коррозияға қарсы жабыны болуға тиіс. Бұрама
шегелер (бұрандалар) қалпақшаларының түсі шатырлық табақтардың түсіне сəйкес келуге
тиіс.
Бекітуші бұйымдарды тасымалдау гофрирленген картоннан жаслаған жəшіктерде,
пластмасса, металл жəне арнайы контейнерлерде жүзеге асырылады. Əрбір орама бір
шарты белгідегі бекітуші бұйымдарды қамтуға жəне сапа туралы ілеспе құжаты болуға
тиіс.
4.3 Гофраның толқынды жəне трапеция тəрізді кескіні бар бейінделген табақтардан
жасалған шатырларды орнату кезінде қолданылатын материалдар мен бұйымдар
Қазақстан Республикасының нормативтік құжаттарының талаптарына сəйкес келуге тиіс.
Міндетті сертификаттауға жататын материалдар мен бұйымдар Қазақстан
Республикасының сəйкестік сертификатына ие болуға тиіс.
5 Жұмыстарды жүргізуді ұйымдастыру жəне технологиясы
5.1 Жұмыстарды жүргізуді ұйымдастыру
5.1.1 Гофраның толқынды жəне трапеция тəрізді кескіні бар бейінделген табақтардан
жасалған шатырларды орнату бойынша жұмыстарды жүргізуді ұйымдастыруды жобалау
құжаттамасының, ҚР ҚН 1.03-00, ЖЖЖ жəне осы технологиялық картаның талаптарына
сəйкес орындау қажет.
5.1.2 Гофраның толқынды жəне трапеция тəрізді кескіні бар бейінделген
табақтардан жасалған шатырларды орнату бойынша жұмыстар басталғанға дейін қажет:
- жауапты жұмыстарды жүргізушіні тағайындау;
- қауіптілігі жоғары жұмыстарды жүргізуге наряд-рұқсатнама алу;
- қауіпті аймақты дабыл қоршаумен жəне жақсы көрінетін ескерту (тыйым салу)
белгілерімен белгілеу;
- нұсқаулықтарды тіркеу журналына жұмысшылардың қолын қойдырып, қауіпсіздік
техникасы жəне қоршаған ортаны қорғау нұсқаулығын жүргізу, жұмысшыларды шатырды
орнату бойынша жобалық шешімдермен, ЖЖЖ жəне осы технологиялық картамен
таныстыру.
- ҚР ҚН 1.03-00 сəйкес акт жасай отырып, шатыр негізін орындау, жылыту («жылы»
шатырлар үшін), гидрооқшаулау жəне ағаш қоршауды орындау. Қабылдау
гидрооқшаулаудың тұтастығына, кезінде қоршау қадамы өлшемдерінің сақталуына назар
аудару керек. Итарқалы конструкция тақталары:
а) сапалы аралануға жəне қиманың геометриялық өлшемдерінде ауытқулары
болмауға;
б) өрттен қорғау өңдеу жəне антисептикалау орындалуға тиіс:
- шатырдың өлшемдеріне жəне конфигурациясына байланысты есептерді орындау
жəне шатыр бөлшектерін таратып жинау схемасы жасау. Шатырлық жабындар
табақтарының санын есептеу кезінде оның пішілуін сызу жəне табақтар бойынша есептеу
қажет. Бейіннің көлденең суреті барлық шатырлық табақтарда сəйкес келуге тиіс. 6-7 м
асатын еңіс ұзындығы бойынша монтаждаудың ыңғайлылығы бейінделген табақтарды екі
жəне одан көп бөлікке бөлу ұсынылады;
- зауыттық жағдайларда алдын-ала тапсырыс бойынша белгіленген өлшемдердегі
шатырдың барлық бөлшектерін жасап шығару;
- шатырға уақытша электр сымын жеткізу, ЖЖЖ сəйкес құралды қосу үшін
аспаптарды белгілеу;
- материалдарды жəне бұйымдарды жиып қою жəне сақтау үшін аймақты бөлу;
- ЖЖЖ-ға сəйкес материалдарды жиып қоюға арналған алаңды дайындау. Алаңның
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жерүсті сулары ағынына арналған 5о астам емес еңісі бар мұқият тегістелген үстіңгі беті
болуға тиіс;
- объектіге қажетті бұйымдар мен материалдарды, тетіктерді, құрал жəне
саймандарды жеткізу;
- бұйымдар мен материалдардың сапасын кіру бақылауын жүзеге асыру;
- жұмысшылар буынын жұмыс үшін қажетті жеке қорғаныш құралдарымен
қамтамасыз ету;
- такелажды құрылғылар жөнділігін тексеру;
- жұмыс орындарын, қосалқы процестерді ұйымдастыруды қамтамасыз ету;
- жұмысшылардың шатырға қауіпсіз рұқсатын қамтамасыз ету.
Бейінделген табақтардан жасалған шатырды орнату бойынша жұмыстар басталар
алдында жұмыстарды жүргізуші жабдықтардың, құралдың жəне қорғаныш құралдарының
ақаусыздығын тексеруге, жұмысшыларды жұмыстарды жүргізу шарттарымен,
қабылданған қауіпсіздік шараларымен, ЖЖЖ-ға сəйкес жұмыстар учаскесінің
шекараларымен таныстыруға тиіс; жұмыстар буындардың жұмысын бақылауды жүзеге
асыруға тиіс.
Бейінделген табақтары бар пакеттерді жəне жинақтаушы бұйымдарды түсіру жəне
материалдарды жұмыс орнына беру ЖЖЖ-ға сəйкес нақты объектіде пайдаланылатын
кранмен жүзеге асырылады.
Бейінделген табақтарды жұмыс орнына жеткізу үшін мамандандырылған
траверсалар қолданылады. Ағаш қоршауға берілетін материалдары бар траверсалардың ең
жоғары салмағы 80 кг құрайды.
Материалдар шатырда ЖЖЖ-да көзделген жерлерде, бір сағат ішінде жұмыс үшін
жеткілікті көлемде орналастырылады; одан əрі материалдар қоры толықтырылады.
Шатырдағы материалдардың жұмыстарды орындау орнына тасуды қолмен
орындайды.
Жұмыстарды жүргізуді ұйымдастыру кезінде жұмыс орны саниталық гигиена жəне
қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтай отырып, өндірістік процесс талаптарына жəне
жұмыстарды орындау шарттарына сəйкес дайындалуға тиіс.
Жұмыс орнында жабдықтар, саймандардың орналасуы жұмыстың қысылған
шарттары, жүруге жəне құрал мен жабдықтарды іздестіруге артық шығындар
қалыптаспайтындай жоспарланады.
Жұмыс орнындағы құралдар мен құрылғылардың саны ауысым ішінде оларды алуға
жəне ауыстыруға барынша аз уақыт шығындарымен үздіксіз жұмысты қамтамасыз ететін
ең төмен қажетті болуға тиіс.
Құралдар жəне құрылғылар жұмыс орнында белгілі бір пайдалану үшін ыңғайлы
тəртіпте орналасуға тиіс.
5.1.3 Бейінделген табақтан жасалған шатырларды орнату бойынша жұмыстарды
ммына құрамдағы бйын орындайды:
- 4 разрядты шатыршы (Ш1) – 1 адам;
- 3 разрядты шатыршы (Ш2) – 1 адам.
Жұмыстар кешенінде мыналар қатыстады:
- 6 разрядты кран машинисі (КМ) – 1 адам;
- 4 разрядты автогидрокөтергіш немесе автомұнара машинисі (МА) – 1 адам;
- 3 разрядты діңгек көтергіш машинисі (ДКМ) – 1 адам;
- 2 разрядты такелажшы (Т1, Т2) – 2 адам;
- 2 разрядты қосалқы жұмысшы (Қ) – 1 адам.
Ілеспе жұмыстарды (буып ілу, материалдарды жұмыстар орнына беру) орындау
кезінде шатыршылардың екінші разрядтан төмен емес такелажшылар куəлігі болуға тиіс.
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5.1.4 Бейінделген табақтан жасалған шатырларды
орындарыын ұйымдастыру схемасы 4-суретте келтірілген.

орнату

кезінде

жұмыс

1 – сақтандыру тросы;
2 – саты;
3- сақтандыру белдігі;
4 – бейінделген табақтың жинап
қойылған табақшалары;

5 – тұғырдағы құралы жəне бекіткіші бар
жəшік;
6 – монтаждауға дайындалған бейінделген
табақ табақшалары;
7 –бейінделген табақтар астындағы тұғыр;
8 - қоршау
Ш1 жəне Ш2 - шатырщылардың жұмыс орындары

4-сурет - Бейінделген табақтан жасалған шатырларды орнату кезінде жұмыс
орындарыын ұйымдастыру схемасы
5.2 Жұмыстарды жүргізу технологиясы
Бейінделген табақтан жасалған шатырларды орнату бойынша жұмыстар мынадай
технологиялық жүйелілікпен орындалады:
а) дайындық жұмыстары;
б) негізгі жұмыстар:
- ернеулік планкаларды орнату;
- шатырдың жазық бетін орнату;
- бейінделген табақтан жасалған негізгі жабынды монтаждау;
- шатырдың конструкциясына жалғаспаларды орныту;
- жалғаспаларды орнату кезінде бейінделген табақтарды өңдеу;
- тұтқылдық (желдетпе) планкаларды орнату;
- қақпақты планкаларды орнату:
в) қорытынды жұмыстар.

8

ТК 3.02-06-2012

5.2.1 Дайындық жұмыстары
Жұмыстар басталар алдында жұмысшылар тапсырма, құралдар жəне материалдар
алады, жұмыстар учаскесінің шекараларымен танысады, нұсқаулықтар журналына қойып
еңбекті жəне қоршаған ортаны қорғау бойынша нұсқамадан өтеді.
5.2.2 Негізгі жұмыстар
5.2.2.1 Ернеулік планкаларды орнату
Шатыр аспалары бойынша монтаждауға дейін планкаларды 300 мм қадаммен өзі
кесіп-тесетін бұрама шегелермен ағаш итарқаларға бекіте отырып, өлшемі кемінде
4,8 мм × 28 мм ұзындығы кемінде 100 мм айқаспасы бар ернеулік мыршталған планкалар
белгіленеді. Ернеулік планканың төменгі жиегі су ағатын астау жиегін жабуға тиіс.
Ернеулік планканы орнату кезінде міндетті шарт: ол гидрооқшаулау кілемінен төмен
болуға тиіс яғни, гидрооқшаулау бойынша төселетін конденсат планкаға түсуге одан кейін
шөмішке немесе жерге (жайылмаға) босатылуға тиіс. Егер ернеулік планка тікелей
бейінделген табақ астында монтаждалатын болса, су буларын жою үшін шатыр асты
кеңістігін желдетуді қамтамасыз ету қажет, қоршау жəне бейінделген табақтар арасында
шатырлық тығыздағыш белгіленеді.
Ернеулік планкалар орнатуды автогидрокөтергіштен немесе автомұнарадан орындау
орынды.
Ернеулік аспалардағы бейінделген табақтан жасалған шатырлардың жабындары
əрбір толқынға өзі кесіп-тесетін бұрама шегелермен бекітіледі.
Бейінделген табақтан жасалған шатырдың ернеулік аспасын орнату 5-суретте
келтірілген.

1 - бейінделген табақ
2 - қарсы торлама
3 - ауа кіретін тығыздағыш

4 – торлама
5 - итарқа
6 - желдік тақта

7 - ернеулік планка

5-сурет - Бейінделген табақтан жасалған шатырдың ернеулік аспасын орнату
5.2.2.2 Шатырдың жазық бетін орнату
Жазық бетті орнату мынадай технологиялық жүйелілікпен орындалады:
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- бейінделген табақтардан жасалған негізгі жабынды монтаждауға дейін жазық бет
орындарында төменнен жоғары жазық беттің төменгі планкасын белгілейді жəне оның
жылуоқшаулағыш қабаты бар бұрын орындалған тұтас тақтай төсемге 300 мм қадаммен
өзі кесіп-тесетін бұрама шегелермен бекітеді; планкалардың тоғысу кезінде айқаспа 100
мм-ден 150 мм дейін құрайды;
- монтаждаудан кейін бейінделген табақтар жəне жазық бетінің төменгі табағы
арасындағы бейінделген табақтар, жапсарлар тозаңнан жəне кірден тазартылады жəне
тығыздағыш орнатылады;
- айлақ бауы тартылады, ішкі жапсарға төменнен жоғары оны 300 мм-ден 500 мм
дейін қадаммен бейін толқыны үстінен бекіте отырып, қатаң айлақ бауы бойынша жазық
бет (науашалар) жоғарғы планкасы орнатылады. Бұрама шегелердің қалпақшалары
(тойтармалар) аэрозолды бояумен жабылады.
Жоғарғы планка тығыздалмайды.
Жазық бет планкаларын орнату 6-суретте келтірілген.

1- бейінделген табақ
2-түпкі жазық бет планкасы
3-тығыздағыш
4-гидрооқшаулағыш кілем

5-тұтас тақтай торлама
6-қарсы торлама
7-жазық беттің жоғарғы планкасы
8-торламаны қабыстырмай, желдету үшін
саңылау (50 мм) қалдыру керек

6-сурет - Жазық бет планкаларын орнату
5.2.2.3 Бейінделген табақтан жасалған шатырлардың негізгі жабынын орнату
Шатырлық бейінделген табақты мүмкіндігінше оның ұзындығы шатырдың еңіс
ұзындығынан кем емес болатындай таңдау керек. Мұндай жағдайда көлденең жапсарлар
болмайды жəне ылғалдан қорғайтын сапа артады жəне шатырды монтаждаудың еңбекті
қажетсінуі төмендейді.
Бейінделген төсемнен жасалған шатырды орнату кезінде шатырдың иілу
бұрышының шамасына байланысты табақтарды дұрыс монтаждау үлкен мəнге ие.
Шатырдың иілуі кезінде 12 градустан төмен силиконды герметиктер көмегімен
көлденең жəне тік айқаспаларлы бітемелеу талап етіледі.
Шатырдың иілуі кезінде 14 градустан төмен профнастил табақтар көлденең
айқаспасы кемінде 200 мм болуға тиіс.
Егер иілу бұрыш 15-тен 30 градусқа дейін құраса, айқаспа шамасы 150 мм-ден
200 мм дейін құрайды.
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Шатырдың 30 градустен астам иілуі кезінде - айқаспа 100 мм-ден 150 мм дейін.
Бейінделген табақтан жасалған шатырлардың негізгі жабынын орнатуға дейін
ернеулік аспа бойынша айлақ бауы тартылады.
Бейінделген табақтарды сол жақ шетінен монтаждау кезінде келесі табақ алдыңғы
табақтың соңғы толқынына орнатылады. Бейінделген табақтарды оң жақ шетінен
монтаждау кезінде келесі табақ алдыңғы табақтың толқынына орнатылады. Екі нұсқада да
бейінделген табақтардың су ағатын тамшылы арнасы көрші табақтың бүйірлік
айқаспасымен жабылуға тиіс.
Бірінші табақ оны шатырлардың тұтқылы бойынша түзете отырып орнатылады, оны
қақпақтың жоғары бұрышына өзі кесіп-тесетін бұрандама шегемен бекітеді. Шатырлық
табақтың төменгі шеті ернеулік тақта шетінен 40 мм шығуға тиіс.
Одан кейін, табақтардың төменгі жиектерін бір желі бойынша тегістей отырып,
екінші табақ қаланады. Табақтардың бойлық (бүйірлік) айқаспасының толқыны биіктігі
бойынша құрамдастырылған тойтармалармен бекітіледі.
Үш-төрт табақтарды орнатқаннан жəне өз арасында ернеуді жəне ұзындығы
бойынша параллелді түрде салыстырып тексергеннен кейін оларды шатырмен түстес
қаллпақшасы бар жəне тығыздағыш неопренді төсемі бар 4,8 мм × 28 мм өзі кесіп-тесетін
бұрама шегелермен қоршауға түпкілікті бекітіледі.
Бейінделген табақтарды қалап жинаудың жүйелілігі (бір қатарлы жəне екі қатарлы)
7-суретте келтірілген.

7-сурет - Бейінделген табақтарды қалап жинаудың жүйелілігі: бір қатарлы жəне екі
қатарлы
Аралас табақтардың бойлық (бүйірлік) айқаспасы бейін толқынының кемінде
жартысы болуға тиіс. Құрамдастырылған тойтармалар 500 мм қадаммен айқаспа толқыны
ұшында орнатылады. Ағаш қоршау бұрама шегелермен перпендикуляр түрде бейінделген
табақ толқын иілісіне бекітіледі.
Шатырдың кемінде 14% иілуі кезінде көлденең айқаспа екі толқынға орындалады.
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Өзара жəне қоршауға бейінделген табақтарды бекіту схемасы 8-суретте келтірілген.

1 – торлама;
2 – бейінделген табақ;
3 – өзі кесіп-тесетін бұрындама шеге;
4 –толқын ұшындағы құрамдастырылған тойтарма
8-сурет - Өзара жəне қоршауға бейінделген табақтарды бекіту схемасы
Шатырлық бейінделген табақты бекітудің жалпы ережелері мынаны білдіреді:
- бейінделген табақ əрқашан толқынның (трапеция) қоршауға жақын орналасқан
жерінде бекітіледі; (бекітудің мұндай əдісі кезінде бекіту нүктесі мен күш-жігерді өзін-өзі
кесуге салу нүктесі арасында тұтқыш жоқ);
- табақтардың жоғарғы жəне төменгі қоршауларына əрбір толқында (трапеция)
бекітіледі, өйткені осы шетке барынша үлкен жел жүктемесі тура келеді. Аралық
қоршауларға толқын (трапеция) арқылы төсемді бекітуге рұқсат етіледі;
- шатырдың бейінделген табағын шатырлардың периметрі бойынша жəне қақпақ
бойынша бір жарым метрлік аймақтағы өтпелерге немесе қоршауларға бекітпелер саны
екі еселенуге тиіс;
- бойлық жапсарларда төсемді бекіту қадамы 500 мм аспауға тиіс;
- жел планкасы жағынан бейінделген табақ əрбір қоршауға бекітіледі;
- көршілес бейінделген табақтың жақсы жақын орналасуы үшін тоғысатын
толқындардағы бекіту орталықтарын 5 мм сыйыстырған жөн (жоғарғы табақ - айқаспа
жағына, ал төменгі - одан). Бұл ретте төменгі табақ жоғарғы табаққа қысылады.
Бейінделген табақты құрамдастырылған тойтармалар көмегімен шеткі сөрелермен
өзара қосу ұсынылады. Тойтармалардың диаметрі 3,2 мм-ден 6,5 мм дейін аралығында.
Бейінделген табақты немесе құрамдастырылған тойтармалардың табақтық бөлшектерін
қосу барысы бір жақты шегелейтін қол пистолеттерінің көмегімен жүзеге асырылады.
Бекітуші бөлшектерді пайдаланудың орташа нормасы - 1 м2 жабынға 6 данадан 8 данаға
дейін.
Өзі кесіп-тесетін бұрама шегелерді орнату үшін бұрандама бекіткіш пайдаланылады.
Егер бейінделген табақтар өзара тоғыспайтын болса, алдымен бір табақ көтеріледі,
ал одан кейін ол жай иіліп, толқындар толқынға қаланады жəне құрамдастырылған
тойтармалар төменнен жоғарыға толқын иіріміне бекітіледі.
5.2.2.4 Жанасуларды орнату кезінде бейінделген табақтарды өңдеу
Шатырдың əртүрлі жанасулары (парапетке, толассыз шығу, өрт люктері
бөлшектеріне жəне т.б.) кезінде құрылыс алаңында бейінделген табақтарды қосымша
өңдеу (кесу) қажеттілігі туындайды.
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Бейінделген табақтар бойлық бағытта металл бойынша қол қайшыларымен немесе
электр қима қайшылармен кесіледі. Табақтардың бұрышы қатты балқытылатын тістері
бар дискілі арамен кесіледі.
Өңдеу кзеінде түзілген жаңқа ақырын сыпырып алынады, өйткені тот басқан жаңқа
жабынды бүлдіруі мүмкін.
Табақтарды абразивті кескіш құралмен («болгаркамен») кесуге тыйым салынады.
Монтаждау кезінде пайда болған бұзылулар жəне жабынның басқа да ақаулары
жабын түсімен реңдес көрсетілген жабын түріне сай келетін аэрозолды бояу көмегімен
қалпына келтіріледі.
Бұзылған жер таттан тазартылады жəне уайт-спиритпен сүртіледі. Аэрозолды бояу
жөндеу аймағын кеңейтпей, тек қана сырылған жəне бұзылған жерлерге, сондай-ақ,
табақтардың барлық кесілген жиектеріне жағылады.
Егер монтаждау жұмыстар уақытында табақтардың үстіңгі беті ластанса, ол əдеттегі
жуу құралдарымен тазартылады.
5.2.2.5 Тұтқылдық (желдетпе) планкаларды орнату
Тұтқылдық планкалар тек қана айлақ бауы бойынша орнатылады. Бейінделген
тұтқылдық планкалар тұтқылдық тақтаға жанынан 500 мм-ден 600 мм дейін қадаммен
4,8 мм × 28 мм өзі кесіп-тесетін бұрама шегелермен, жоғарыдан – бейінделген табақтарға
4,8 мм × 80 мм өзі кесіп-тесетін бұрама шегелермен бекітіледі. Жазық (тегіс) табақтардан
жасалған планкаларды 300 мм-ден 500 мм дейін қадаммен 4,8 мм × 80 мм бұрама
шегелермен тек қана жоғарыдан бекітуге рұқсат етіледі.
Бейінделген табақтардан жасалған шатырдың тұтқылдық аспасының торабы 9суретте келтірілген.

9-сурет - Бейінделген табақтардан жасалған шатырдың тұтқылдық аспасының
торабы
Планкалардың айқаспасы ұзындығы бойынша - кемінде 100 мм. Планка тұтқылды
бейінделген табақтар толқыны үстінен жабуға тиіс. Егер шатырдың тұтқылы бойынша
толқынның төменгі иілімі тура келсе, судың немесе қардың тиюінің алдын алу үшін
бейінделген табақтың шеті шамамен 30 мм жоғары иіледі. Тазартылған жерлержі бояумен
қорғайды.
Тұтқылдық планкаларды орнатуды автогидрокөтергіштен немесе автомұнарадан
орындау орынды.
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5.2.2.6 Қабырғаға (парапетке) жанасуды орналастыру
Бейінделген табақтан жасалған шатырлардың негізгі жабынының қабырғаға
(парапетке) жанасатын жерлерінде жанасудың үстіңгі планкалары орнатылады. Қабырғаға
(парапетке) жанасулар конструкциясы нақты жобада көрсетіледі.
Осы технологиялық картада мынадай нұсқа келтірілген:
- қабырғада (парапетте) жанасу планкасының жоғарғы жиегі белгіленеді;
- белгіленген желі бойынша тегістегіш машинкамен (болгаркамен) штрабқа
орнатылады;
- оның жоғарғы жиегін штрабқа жүргізе отырып, планка орнатылады;
- 500 мм астам емес қадаммен дюбелдерге арналған тесіктердің орналасқан жерлері
белгіленеді, планка арқылы қабырғадағы (парапеттегі) тесіктер электрперфоратормен
бұрғыланады жəне планка дюбелдермен қабырғаға (парапетке) бекітіледі;
- планкалардың төменгі шеті толқын ирегі бойынша 300 мм қадаммен 4,8 мм × 80 мм
өзі кесіп-тесетін бұрама шегелермен бейінделген табақтарға бекітіледі;
- штрабқа енгізілген планканың шеті силиконды герметикпен бітемеленеді.
Планкалардың айқаспасы ұзындығы кемінде 100 мм. Бұрыштық планканы орнату
10-суретте келтірілген.

1 – бұрыштық планка
2 – бейінделген табақ
3 – силиконды герметик
10-сурет – Бұрыштық планканы орнату
5.2.2.7 Қақпақты планкаларды орнату
Қақпақты түпкілікті бекітуге дейін барлық бейінделген табақтардың орнатылғанына
жəне жоба талаптарына сəйкес бекітілгеніне көз жеткізу қажет.
Ылғалдың жəне лайдың тиюін болдырмау, жылудың желденуінің алдын алу үшін
бейінделген табақ пен қақпақ арасында қақпақ бойындағы алдын ала босатылған желдету
тесіктері бар шатырлық тығыздағыш орнатылады.
Бейінделген табақтан жасалған шатырларды монтаждау кезінде шатырлық
тығыздағыш тек қана қақпақ планкалары астында, жазық бет планкалары астында,
шатырлық қалып шатырлары жапсарларына жəне ернеулік аспалардағы бейінделген
табақтар астында пайдаланылады.
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Жартылай дөңгелек қақпақты планканы монтаждау өзі кесіп-тесетін бұрама
шегелермен немесе тойтармаларен оның тұтқылына конусты (шатырлық жабын үшін)
немесе тегіс бітеме бекітуден басталады. Тегіс қақпақты планкалар үшін бітеме талап
етілмейді.
Айлақ бауы бойынша тек қана ұзындығы кемінде 100 мм айқаспасы бар қақпақты
планкалар орнатылады, олар бейінделген табақтарға əрбір толқынға 4,8 мм × 80 мм өзі
кесіп-тесетін бұрама шегелермен бекітіледі.
Тоғыспада бұрыш қалыптастыратын шатырлық жабындардың фронттарында Yтəрізді пішімдегі тармақтану жабылады.
Шатырлық тығыздағыш жəне негізгі бейінделген табақтардың бекітуші бұрама
шегелерінің бірінші қатары қақпақты планкамен жабылуға тиіс.
Қақпақты планкалар жапсарлары силиконды герметикпен бітеледі, тазартылған
жерлер жəне бұрама шегелердің қалпақшалары бояумен жабылады.
Қақпақты планканы орнату 11-суретте келтірілген.

1-қақпақ
2-өздігінен кескіш
3-тығыздағыш төсем
4-қоршау
К-желдету саңылауы
11-сурет - Қақпақты планканы орнату
5.2.3 Қосалқы жұмыстар
Қосалқы жұмысшы материалдарды көтергішден жұмыстарды жүргізу орнына
жеткізеді. Такелажшылар бейінделген табақтарың траверсаны толтырады жəне кран
машинисіне көтеруге белгі береді. Кран машинисі материалдары бар траверсаны шатырға
əпереді. Шатыршылар бейінделген табақтарды тұғырға жинай отырып, траверсаны
түсіреді. Бос траверсаны төменге түсіреді.
Ш1 КМ-ге белгі береді, Т1 жəне Т2 бос траверсаны қабылдайды. Одан кейін қосалқы
материалдарды жəне құралды көтергіке тиейді, оларды шатырға көтереді жəне қосалқы
жұмысшы көтергішті түсіреді.
5.2.4 Қорытынды жұмыстар
Монтаждау аяқталғаннан кейін болат жаңқа сыпырылады. Ластанған жабындар
жұмсақ щеткамен тазартылады жəне ағын сумен немесе қысымды шаю құрылғысымен (ең
жоғары қысым 50 бар) жоғарыдан төмен шайылады. Қатты ластанған жерлер ерітілген
сабын ерітіндісімен шайылады. Жуғыш құралдардың қалдықтары мұқият жуылауға тиіс.
Полимерлік жабынға зиян келтіруі мүмкін еріткіштерді немесе басқа да химиялық
белсенді заттарды пайдалануға рұқсат етілмейді.
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Үш ай өткеннен кейін өзі кесіп-тесетін құралдары тартуды орындау керек, ағашқа
кез келген бекіту сияқты ол əлсізденуі мүмкін.
Ауысым соңында жұмысшылар саймандарды, құралдарды жəне қалған
пайдаланылмаған материалдарды қоймаға тапсырады.
5.3 Гофраның толқынды жəне трапеция тəрізді кескіні бар бейінделген табақтардан
жасалған шатырларды орнатуға арналған операциялық карта 1-кестеде келтірілген.
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1-кесте - Гофраның толқынды жəне трапеция тəрізді кескіні бар бейінделген табақтардан жасалған шатырларды
орнатуға арналған операциялық карта

Операцияның атауы

Технологиялық қамтамасыз
ету құралдары
(технологиялық жабдық,
құрал, саймандар,
құрылғылар), машиналар,
тетіктер, жабдық

Орындаушы

Операцияның сипаты

1

2

3

4

Дайындық жұмыстары
Дайындық
жұмыстары

-

Бекітуші
бұйымдарды
жинақтау

4 разрядты металл шатырлар бойынша
шатыршы (Ш1), 3 разрядты металл шатырлар
бойынша шатыршы (Ш2), 4 разрядты
автогидрокөтергіш машинисі (МА), 6 разрядты
кран машинисі (МК), 3 разрядты көтергіш
машинисі (ДКМ), 2 разрядты қосалқы
жұмысшы (Қ), 2 разрядты такелажшы (Т1, Т2)

Ш2

Жұмысшылар техникалық персоналдан нұсқаулар алады,
нұсқаулықтарды тіркеу журналына жұмысшылардың
қолын қойдырып, қауіпсіздік техникасы жəне қоршаған
ортаны қорғау бойынша нұсқамадан өтеді, құрал,
саймандар,
материалдар
алады,
ЖЖЖ-ға жəне
технологиялық картаға сəйкес жұмыстар учаскесінің
шекараларымен танысады жəне жұмысқа кіріседі
Ш2 бұрама шегелерді, тойтармаларды, дюбелдерді
жинақтайды

Негізгі жұмыстар
Ернеулік
планкаларды орнату

Автогидрокөтергіш, айлақ
бауы, электр қайшылары,
бұрандама бекіткіш

Ш1,Ш2,МА

Ш1 жəне Ш2 айлақ бауын тартады,ұзындығы кемінде
100 мм айқаспасы бар ернеулік планканы орнатады,
сыртқы жəне ішкі бұрыштарды белгілейді, 300 мм
қадаммен өзі кесіп-тесетін бұрама шегелермен ернеулік
планканы жəне бұрыштарды ағаш қоршауға бекітеді
Қажеттілігіне қарай ішкі жəне сыртқы бұрыштар
орындарында Ш1 электр қайшыларымен ернеулік
планканы кеседі. Бейінделген табақ жəне
ернеулік
планка арасында шатырлық тығыздағышты орнатады.
МА жұмысшыларды автогидрокөтергіш бесігінде
жұмыстар алаңында көтереді, түсіреді жəне тасиды. Ш1
жəне Ш2 айлақ бауын шешеді
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1-кесте (жалғасы)
1

2

3

4

Жазық бет орнату

Бұрандама бекіткіш, электр
қайшылары, балға, надфиль,
айлақ бауы, аэрозолды бояуы
бар баллон, щетка

Ш1, Ш2

С44 бейінделген
табақтан жасалған
шатырлардың
негізгі жабынын
орнату

Бұрандама бекіткіш, балға,
айлақ бауы, дискілі ара,
аэрозолды бояуы бар баллон,
надфиль, бір жағынан
шегелейтін қол пистолеті

Ш1, Ш2,

Ш1 жəне Ш2 төменнен жоғары айқаспасы 100 мм-ден
150 мм дейін жазық беттің төменгі планкасын орнатады,
оларды жылуоқшаулағыш қабаты бар бұрын орындалған
тұтас тақтай төсемге 300 мм қадаммен өзі кесіп-тесетін
бұрама шегелермен бекітеді
Қажеттілігіне Ш1 электр қайшыларымен планканы
кеседі. Бейінделген табақ жəне төменгі жазық бет
арасында шатырлық тығыздағышты қалайды.
Негізгі бейінделген табақтарды монтаждаудан кейін Ш1
төменнен жоғары астаулы планкаларды (үстіңгі жазық
бет) орнатады
Ш2 бейін толқыны үстінен 300 мм-ден 500 мм дейін
қадаммен өзі кесіп-тесетін бұрама шегелерді бұрайды
Ш1 жəне Ш2 айлақ бауын шешеді
Ш2 надфилмен кесік орындарын қорғайды, аэрозолды
бояумен барлық кесілген жерлерді жабады
Ш1 жəне Ш2 ернеулік аспа бойынша айлақ бауын
тартады, бірінші бейінделген табақты орнатады, табақтың
төменгі шеті ернеулік тақта шетінен 40 мм шығуға тиіс.
Ш1 табақты табақтың ортасанын шатырлардың
қақпағында бұрандама шегемен бекітеді.
Ш1 жəне Ш2 бау бойынша төменгі жиекті тегістей
отырып, екінші табақты қалайды. Табақ алдыңғы
табақтың соңғы толқынына орнатылады. Айқаспа бейін
толқыны ұшына құрамдастырылған тойтармалармен
бекітіледі.
Үш-төрт табақтарды орнатқаннан Ш1 жəне Ш2 кейін
оларды айлақ бауы ұзындығы бойынша салыстырып
тексереді жəне 500 мм қадаммен диаметрі 3,2 мм-ден
6,5 мм дейін өзара құрамдастырылған тойтармаларды, ал
ағаш қоршауға 4,8 мм × 28 мм өзі кесіп-тесетін бұрама
шегелермен бекітеді.
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1-кесте (жалғасы)
1

Тұтқылдық
(желдетпе)
планкаларды
орнату

2

Автогидрокөтергіш,
бұрандама бекіткіш, электр
қайшылары, айлақ бауы,
аэрозолды бояуы бар баллон

3

4

Ш1, Ш2, МА

Аралас табақтардың бойлық (бүйірлік) айқаспасы бейін
толқынының кемінде жартысы болуға тиіс. Құрамдастырылған
тойтармалар 500 мм қадаммен айқаспа толқыны ұшында
орнатылады. Қажеттілігіне қарай Ш1 бейінделген табақтарды
бойлық бағытта жəне бұрышта қатты балқытылатын тістері бар
дискілі арамен кеседі.
Ш2 бейінделген табақтарды өзі кесіп-тесетін бұрама
шегелермен қоршауға перпендикуляр түрде табақ толқын
иілісіне бекітеді; жоғарғы жəне төменгі табақтардың
жапсарлары (көлденең еңіс) - толқын арқылы (айқаспа шамсы
кемінде 150 мм); 4,8 мм × 28 мм өзі кесіп-тесетін бұрама
шегелермен бейінделген табақтарды əрбір толқынға ернеулік
планкаларға бекітеді.
Ш2 надфилмен кесік орындарын қорғайды, аэрозолды бояумен
барлық кесілген жерлерді жабады. Ш1 жəне Ш2 айлақ бауын
шешеді.
Ш1 жəне Ш2 тұтқылы бойынша айлақ бауын тартады,
бейінделген табақтарда жоғарыдан айқаспа ұзындығы кемінде
100 мм айқаспасы бар тұтқылдық (жел) планкаларды орнатады.
Планка тұтқылды бейін толқыны үстінен жабуға тиіс.
Қажеттілігіне қарай Ш1 электр қайшыларымен тұтқылдық
планкаларды кеседі.
Ш2 планкаларды тұтқылдық тақтаға жанынан жəне бейінделген
табақтарға жоғарыдан 500 мм-ден 600 мм дейін қадаммен
(немес 300 мм-ден 500 мм дейін қадаммен тек қана жоғарыдан)
өзі кесіп-тесетін бұрама шегелермен бекітеді, надфилмен кесік
орындарын қорғайды, аэрозолды бояумен барлық кесілген
жерлерді жабады.
Егер шатырдың тұтқылы бойынша толқынның төменгі иілімі
тура келсе, Ш2 толқыннан үстінен 30 мм жоғары иеді.
Ш1 жəне Ш2 айлақ бауын шешеді.
МА жұмысшыларды автогидрокөтергіш бесігінде жұмыстар
алаңында көтереді, түсіреді жəне тасиды.
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1 -кесте (жалғасы)
1
Қабырғаға
(парапетке)
жанасуды
орналастыру

Қақпақты
планкаларды орнату

2

3

4

Электрперфоратор, бұрандама
бекіткіш, бұрыш тегістегіш
машинка, электр қайшылары,
герметикті жағуға арналған
пистолет, балға,
аэрозолды бояуы бар баллон,
щетка, рулетка, бор

Ш1, Ш2

Ш1 жəне Ш2 қабырғада (парапетте) планканың жоғарғы
жиегін белгілейді.
Ш2 кесінді шеңбері бар тегістегіш машинкамен штрабты
теседі, оның шаңнан тазартады
Ш1 жəне Ш2 ұзындығы кемінде 100 мм айқаспасы бар
жанасу планкасын орнатады, штрабқа үстіңгі жиекті
жүргізеді, 500 мм астам емес қадаммен дюбелдерді орнату
орындарын белгілейді. Қажеттілігіне қарай Ш1 электр
қайшыларымен жанасуды кеседі.
Ш1 планка арқылы қабырғадағы (парапеттегі) дюбелдерге
арналған тесіктерді электрперфоратормен бұрғылайды. Ш2
планканы қабырғаға (парапетке) бекітеді. Ш2 планканың
төменгі шетін 300 мм қадаммен бұрама шегелерді
бұрандама бекіткішпен бейінделген табақтарға бекітеді. Ш2
планка жиегі мен қабырға (парапет) арасындағы саңылауды
пистолет көмегімен силиконды герметикпен бітейді,
аэрозолды бояумен барлық кесілген жерлерді жабады
Ш1 жəне Ш2 айлақ бауы бойынша ұзындығы кемінде
100 мм айқаспасы бар қақпақты планкаларды орнатады.
Қажеттілігіне қарай Ш1 қақпақты планкаларды электр
қайшыларымен кеседі. Ш1 жəне Ш2 оларды əрбір толқынға
4,8 × 80 өзі кесетін бұрама шегелермен бейінделген
табақтарға бекітеді. Бейінделген табақ жəне қақпақты
планка арасында шатырлық тығыздағыш орнатылады. Ш2
аэрозолды бояумен барлық кесілген жерлерді жабады.
Ш1 жəне Ш2 айлақ бауын шешеді. Шатырлық тығыздағыш
жəне негізгі бейінделген табақтардың бекітуші бұрама
шегелерінің бірінші қатары қақпақты планкамен жабылуға
тиіс

Бұрандама бекіткіш, электр
қайшылары, балға, айлақ бауы,
аэрозолды бояуы бар баллон,

Ш1, Ш2
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1-кесте (жалғасы)
1

2

3

4

Қосалқы жұмыстар
Материалды
автокөліктен объект
жанындағы қоймаға
түсіру

Монтаждау краны, арқан жіптер

Т1, Т2, КМ

Материалды объект
жанындағы қоймадан
автокөлікке тиеу

Монтаждау краны, арқан жіптер

Т1, Т2, КМ

Материалды
автокөліктен беру
орнына түсіру

Монтаждау краны, арқан жіптер

Т1, Т2, КМ

Жүк көтергіштігі 10 т
автомобиль кранымен
бейінделген
табақтарды шатырға
дейін 15м беру
.

Монтаждау краны, арқан жіптер,
траверса

Ш1, Ш2, Т1, Т2, КМ

Т1 жəне Т2 бейінделген табақтар пакеттерін, материалдары
бар пакеттерді буып ілуді орындайды.
Т1 КМ-ге түсіруге (көтеруге) бұйрық береді, қауіпсіз
арақашықтыққа шегінеді.
КМ кранмен материалдарды жиып қою алаңына береді.
Т1 жəне Т2 материалдарды қабылдайды жəне буып ілгіштен
шешуді орындайды
Т1 жəне Т2 бейінделген табақтар пакеттерін, материалдары
бар пакеттерді буып ілуді орындайды.
Т1 КМ-ге көтеруге бұйрық береді, қауіпсіз арақашықтыққа
шегінеді.
МК кранмен материалдарды автокөлікке береді.
Т1 жəне Т2 материалдарды қабылдайды жəне буып ілгіштен
шешуді орындайды
Т1 жəне Т2 бейінделген табақтар пакеттерін, материалдары
бар пакеттерді буып ілуді орындайды.
Т1 КМ-ге түсіруге (көтеруге) бұйрық береді, қауіпсіз
арақашықтыққа шегінеді.
МК кранмен материалдарды беру орнына береді.
Т1 жəне Т2 материалдарды қабылдайды жəне буып ілгіштен
шешуді орындайды
Т1 жəне Т2 бейінделген табақтар траверсасын түсіреді жəне
КМ -ге көтеруге белгі береді. КМ материалдары бар
траверсаны шатырға əпереді. Ш1 жəне Ш2 бейінделген
табақтарды тұғырға жинай отырып, траверсаны түсіреді. Ш1
КМ-ге белгі береді, Т1 жəне Т2 бос траверсаны қабылдайды.
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1-кесте (жалғасы)
1

2

3

4

Материалдарды
жұмыстарды жүргізу
орнына көтергішпен
орташа биіктігі 15 м
беру
Материалдарды
шатыр бойынша
орташа 30 м дейін
тасып жеткізу

Көтергіш

Ш1, Ш2, Т1, Т2, ДКМ

Т1 жəне Т2 қосалқы материалдар жəне құралды
көтергішке тиейді. Т1 КМ -ге белгі береді.
КМ көтергішті көтереді. Ш1 жəне Ш2 көтергіш түсіреді.

-

Қ

П қосалқы материалдарды жəне құралды жұмыс орнына
тасып жеткізеді

Қорытынды жұмыстар
Үстіңгі бетті тазарту,
қоқысты жинау

Жұмсақ щетка, ыдыс

Бригада (Ш1,Ш2,Қ, КМ)

Жұмысшалыр қажеттілігіне қарай жұмсақ щеткамен
жабынды қоқыстан (жаңқадан) тазартады. Ауысым
соңында жұмысшылар саймандарды, құралдарды жəне
қалған
пайдаланылмаған
материалдарды
қоймаға
тапсырады

ТК 3.02-06-2012

6 Материалдық-техникалық ресурстарға қажеттілік
6.1 Гофраның толқынды жəне трапеция тəрізді кескіні бар бейінделген табақтардан
жасалған шатырларды орнатуға арналған материалдар мен бұйымдарға қажеттілік ведомосі 2кестеде келтірілген.
2-кесте - Гофраның толқынды жəне трапеция тəрізді кескіні бар бейінделген
табақтардан жасалған шатырларды орнатуға арналған материалдар мен бұйымдарға
қажеттілік ведомосі
р/с №

Материалдың, бұйымның атауы

ТНҚА атауы жəне
Өлшем бірлігі
белгіленуі

Саны

Ернеулік планкаларды орнату (100 м)

3

Ернеулік планка
Неопренді төсемі бар 4,8 мм × 28 мм
өзі кесіп-тесетін бұрама шегелер
Шатырлық тығыздағыш

4

Бояу (аэрозолды) 400 мл

1
2

МЕМСТ 30246

м/кг

-

дана

МЕМСТ 19177

п.м

103

МЕМСТ 18958

дана

1,0

105/158
333

Бейінделген табақтардан жасалған негізгі жабынды орнату (100 м2)
1

Бейінделген металл табақ С44

МЕМСТ 24045

м2/т

115/0,825

-

дана

700

2

Неопренді төсемі бар 4,8 мм × 28 мм
өзі кесіп-тесетін бұрама шегелер

3

Бояу (аэрозолды) 400 мл

МЕМСТ 18958

дана

2,0

4

Құрамдастырылған тойтармалар

МЕМСТ 26805

дана

300

МЕМСТ 30246

м2/т

105/0,3

МЕМСТ 30246

м/т

105/0,14

-

дана

673

Жазық бетті орнату (100 м)
1
2
3
4
5

Жазық беттің төменгі планкасы
Жазық беттің жоғарғы планкасы
(науашалар)
Неопренді төсемі бар 4,8 мм × 28 мм
өзі кесіп-тесетін бұрама шегелер
Неопренді төсемі бар 4,8 мм × 35 мм
өзі кесіп-тесетін бұрама шегелер
Бояу (аэрозолды) 400 мл

6

Диаметрі 4,8 мм металл бойынша
бұрғылар

7

Шатырлық тығыздағыш

673
МЕМСТ 18958

дана

1,2

-

дана

3,5

МЕМСТ 19177

п.м

103
23
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2 -кесте (жалғасы)
р/с №

Материалдың, бұйымның
атауы

ТНҚА атауы жəне
белгіленуі

Өлшем бірлігі

Саны

Тұтқылды (жел) планканы орнату (100 м)
1
2

3
4
5

Тұтқылды (жел) планка
Неопренді төсемі бар
4,8 мм × 28 мм өзі кесіптесетін бұрама шегелер
Неопренді төсемі бар
4,8 мм × 80 мм өзі кесіптесетін бұрама шегелер
Бояу (аэрозолды)
400 мл
Диаметрі 4,8 мм металл
бойынша бұрғылар

МЕМСТ 30246

м/кг

105/158

-

дана

250

дана
250
МЕМСТ 18958

дана
дана

2,5
1,2

Парапетке (қабырғаға) жанасылуарды орнату (100 м)
1
2
2
4
5
6
7
8

Жанасу планкасы

МЕМСТ 30246

Диаметрі
6 мм × 60 мм дюбель
Неопренді төсемі бар
4,8 мм × 80 мм өзі кесіптесетін бұрама шегелер
Силиконды герметик
(310 мл)
Бояу (аэрозолды)
400 мл
Диаметрі 6 мм қатты
балқытылатын пластиналары
бар бұрғылар
Диаметрі 230 мм кесілген
шеңбер
Диаметрі 4,8 мм металл
бойынша бұрғылар

-

м/т
дана

105/0,197
200

дана
334

-

-

МЕМСТ 18958

дана
дана

7,0
1,0

дана
1,0

-

-

дана
дана

0,03
1,0

Қақпақты планкаларды орнату (100 м)
1

24

Жартылай дөңгелек
қақпақты планка (тегіс
қақпақты планка)

МЕМСТ 30246

м/т

105/0,208
(105/0,196)
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2-кесте (жалғасы)
р/с №

ТНҚА атауы жəне
белгіленуі

Өлшем бірлігі

Саны

2

Неопренді төсемі бар
4,8 мм × 80 мм өзі кесіптесетін бұрама шегелер

-

дана

889

3

Шатырлық тығыздағыш

-

м

206

-

дана

1,0

МЕМСТ 18958

баллон

1,0

дана

Жоба бойынша

дана

Жоба бойынша

4
5

Материалдың, бұйымның
атауы

Силиконды герметик
(310 мл)
Бояу (аэрозолды)
400 мл

6

Қақпақты бітеу

7

У-тəрізді пішімдегі қақпақты
тармақтағыш

8

Диаметрі 4,8 мм металл
бойынша бұрғылар

МЕМСТ 30246
2,0
-

дана

2,0

ЕСКЕРТПЕ Ресурстардың шығын көрсеткіштері орташаланған болып табылады жəне
жобалық құжаттар бойынша нақтыланады.
6.2 Машиналар, тетіктер, жабдықтар, технологиялық жабдықтар, құрал, саймандар жəне
құрылғылар тізбесі 3-кестеде келтірілген.
3-кесте - Машиналар, тетіктер, жабдықтар, технологиялық жабдықтар, құрал,
саймандар жəне құрылғылар тізбесі
бригадаға
р/
с
№

Атауы

Типі,
маркасы,
дайындаушы
зауыт

1 Монтаждау краны

ЖЖЖ
бойынша

Автогидрокөтергіш
2 (автомұнара)

ЖЖЖ
бойынша

Арналуы

Материалдарды
жұмыстар орнына
беру
Ернеулік
планкаларды
монтаждау

Негізгі
техникалық
сипаттамалары

Буынға саны
(бригадаға),
дана

Г/п 10 т

1

Көтеру биіктігі
28 м

1

25
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3-кесте (жалғасы)
бригадаға
р/
с
Атауы
№
Жүк-жолаушылар
3
көтергіші

Типі,
маркасы,
дайындаушы
зауыт
ЖЖЖ
бойынша

Арқан жіптер
(МЕМСТ 25573)

4СШ1

Бейінделген
5 табақтарға арналған
траверса

ЖЖЖ
бойынша

4

Арналуы
Материалды
жəне
жұмысшыларды
шатырға көтеру
Материалдарды
буып ілу
Бейінделген
табақтарды
жұмыс орнына
беру
Дюбелдерге
арналған
тесіктерді
бұрғылау

6 Перфоратор

-

7 Бұрандама бекіткіш

-

Бұрама шегелерді
бұрау

Бұрыш тегістегіш
машина
Қатты балқытылатын
9 тістері бар дискілі
электр ара
Бір жағынан
10 шегелейтін қол
пистолеті

-

Штрабты орнату

8

11 Электр қайшылары
Герметик жағуға
арналған пистолет
Сақтандыру тросы
13
(МЕМСТ 12.4.107)
Сақтандыру белдігі
14
(МЕМСТ 12.4.089)
12

26

-

Бейін
бұрышынан кесу

Негізгі
техникалық
сипаттамалары

Буынға саны
(бригадаға),
шт

1
г/п 2,5 т

1

Салмағы – 80 кг

2

Салмағы - 2,4 кг
Қуаты
1 кВт

1

Қуаты
12 В, 180
көл/ мин
Қуаты
300 Вт
Диск диаметрі
130 мм, қуаты
1200 Вт

1
1
1

Тойтармаларды
орнату

-

1

С-424

Бейінді кесу

Қуаты
260 Вт, радиус
300 мм,
4500 көл/мин

1

-

Герметик жағу

-

1

-

Қорғаныш құралы

-

Жеке қорғаныш
құралы

-

1
-

2
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3-кесте (жалғасы)
бригадаға
р/
с
№

Атауы

Монтаждау
басқышы
Қоршау
16
(МЕМСТ 12.4.059)
Құрылыс каскасы
17
(МЕМСТ 12 4.087)
15

Типі,
маркасы,
дайындаушы
зауыт

Арналуы

Негізгі
техникалық
сипаттамалары

Буынға саны
(бригадаға),
шт

-

Сүйеу құралдары

L-1,7 м

2

-

1

Салмағы – 400 г
дейін

5

-

5 пар

-

5 пар

-

5

-

2

L = 500 мм, бөлу
бағасы 1 мм
L = 10000 мм,
бөлу бағасы 1 мм

1

-

1

-

18 Арнайы қолғаптар

-

19 Аяқ киім

-

20 Комбинезондар

-

21
22
23
24
25

Қорғаныш
көзілдіріктері
Металл өлшеу
сызғышы
Металл өлшеу
рулеткасы
Щетка
(МЕМСТ 10597)
Балға
(МЕМСТ 11042)

26 Надфиль

-

Қорғаныш
құралы
Жеке қорғаныш
құралы
Жеке қорғаныш
құралы
Қорғаныш
құралы
Жеке қорғаныш
құралы
Жеке қорғаныш
құралы
Өлшеу
жұмыстары
Өлшеу
жұмыстары
Тазарту үстіңгі
бет
Дюбелдерді
орнату
Жиектерді
тазалау

-

1

1

-

1

L-7м

1

27 Айлақ бауы

-

Табақтар,
планкалар
шеттерін тегістеу
үшін

28 Бор

-

Белгі салу

-

2

29 Дəрі қобдишасы

-

Қорғаныш
құралы

-

1
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7 Жұмыстың сапасына қойылатын талаптар
Гофраның толқынды жəне трапеция тəрізді кескіні бар бейінделген табақтардан жасалған шатырды орнату кезіндегі жұмыстардың
сапасына қойылатын талаптар технологиялық процестерді бақылау картасында келтірілген (4-кесте).
4-кесте – Технологиялық процестерді бақылау картасы
Бақыланатын параметр
Бақылау объектісі
(технологиялық
процесс)

Бақылау орны
(сынамаларды
іріктеу)

Бақылаудың
мерзімділігі

Бақылауды
немесе
сынақтар
өткізуді
орындаушы

Атауы

Номиналд
ық мəні

Шекті
ауытқу

Бейінделген
металл табақ
(МЕМСТ 24045)

Марка

С 44

Рұқсат
етілмейді

Ернеулік планка

Сондай

Сондай

Сондай

Сондай

Сондай

-«-

-«-

-«-

Кіру бақылауы
Объект
Бүкіл топтама
жанындағы
қойма

Шебер
(прораб)

Өлшеу, сынау құралдары
Бақылау
əдісі, ТНҚА
белгісі

Шолу

Типі,
маркасы,
ТНҚА
белгісі

Өлшемдер
ауқымы,
ақаулылығы,
дəлдік
сыныбы

Бақылау
нəтижелерін
ресімдеу

Сапа туралы құжат
(жеткізуші паспорты)

Кіру
бақылауыны
ң журналы

Сондай

Сондай

Сондай

-«-

-«-

-«-

-«-

Жазық беттің
төменгі жəне
жоғарғы планкасы
Жанасудың
жоғарғы планкасы
Қақпақты планка

-«-

Жоба
бойынша
-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

Шатырлық
тығыздағыш
Силиконды
герметик
Аэрозолды бояу

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-
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4-кесте (жалғасы)
Бақыланатын параметр
Бақылау объектісі
(технологиялық
процесс)

Атауы

Номиналд
ық мəні

Шекті
ауытқу

Кесілген шеңбер

Диаметр, мм

230

Рұқсат
етілмейді

Металл бойынша
бұрғылар

Сондай

4,8

Неопренді төсемі бар
бұрама шегелер-өзі
кесіп-тесетін құралдар

Марка

Құрамдастырылған
тойтармалар
Дюбель

Бақылау
орны
(сынамалар
ды іріктеу)

Бақылаудың
мерзімділігі

Бақылауды
немесе
сынақтар
өткізуді
орындаушы
Шебер
(прораб)

Өлшеу, сынау құралдары
Бақылау
əдісі,
ТНҚА
белгісі

Шолу

Бақылау
Өлшемдер
нəтижелерін
ауқымы,
ресімдеу
ақаулылығы,
дəлдік
сыныбы
Сапа туралы құжат
Кіру
(жеткізуші паспорты)
бақылауыны
ң журналы
Сондай
Сондай

Типі,
маркасы,
ТНҚА
белгісі

Бүкіл топтама

Сондай

Объект
жанындағы
қойма
Сондай

Сондай

Сондай

Сондай

Жоба
бойынша

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

Сондай

Сондай

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

Диаметр, мм

6 × 60

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

Операциялық бақылау (ҚР ҚНжЕ 2.04-10)
Гофраның толқынды
жəне трапеция тəрізді
кескіні бар
бейінделген
табақтардан жасалған
шатырды орнату

Жұмыстарды
жүргізу
шарттары:
- қоршаған
орта
температурас
ы

-60 ˚С
+ 30˚С
дейін

ҚР ҚНжЕ
2.04-10,

Жұмыстард
ы жүргізу
учаскесі

Кемінде
5 өлшемдер
50 м2-70м2
үстіңгі бет

Шебер
(прораб)

Өлшеу
(МЕМСТ
26433.2)

Термометр

бөлу бағасы
1˚С

Жалпы
жұмыстар
журналы
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4 -кесте (жалғасы)
Бақыланатын параметр
Бақылау объектісі
(технологиялық
процесс)

Гофраның
толқынды жəне
трапеция тəрізді
кескіні бар
бейінделген
табақтардан
жасалған
шатырды орнату

Атауы

Бақылау
орны
(сынамал
арды
Номиналды
Шекті ауытқу
іріктеу)
қ мəні

Ені айқаспаки
бейінделген
табақтар, мм

Рұқсат
етілмейді

Бақылаудың
мерзімділігі

Жұмыстар Ішінара,
ды жүргізу əрбір 70 м2учаскесі
100 м2 бес
өлшем

Бақылауды
немесе
сынақтар
өткізуді
орындаушы

Өлшеу, сынау құралдары
Бақылау
əдісі, ТНҚА
белгісі

Бақылау
нəтижелері
Өлшемдер
Типі,
н ресімдеу
ауқымы,
маркасы,
ақаулылығы,
ТНҚА белгісі
дəлдік сыныбы

Шебер
(прораб)

Өлшеу
(МЕМСТ
26433.2)

Металл
өлшеу
сызғышы

өлшеу
ауқымы 0 ммден 500 мм
дейін,бөлу
бағасы 1 мм

Сондай

Сондай

Сондай

Сондай

Металл
өлшеу
рулеткасы
Нивелир

-«-

-«-

- бойлық
бағытта
100-200
көлденең Бейін
бағытта
толқыныны
ң кемінде
жартысы
Шатыр
еңісінің
берілгенен
ауытқуы,
астам емес, мм

-

Ұзындығы
Кемінде
бойынша
100
Айқаспа
планкалар, мм
Шатырдың
Жоба
бекіту
бойынша
бөлшектері

Сондай

Сондай

Сондай

+0,05

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

өлшеу ауқымы
0 мм-ден
10000 мм
дейін, бөлу
бағасы 1 мм
-«-

-«-

-«-

Тұтас

-«-

Шолу

-

-

Жалпы
жұмыстар
журналы

Сондай

-«-
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4-кесте (жалғасы)
Бақыланатын параметр
Бақылау объектісі
(технологиялық
процесс)

Гофраның
толқынды жəне
трапеция тəрізді
кескіні бар
бейінделген
табақтардан
жасалған
шатырды орнату

Атауы
шатырдың
бекіту
бөлшектері
үшін:
- саны
бекітуші
бөлшектер,
дана:
- жабын
бойынша
- жазықтық
бойынша
- қақпақ,
ернеу
бойынша
Қабырғала
рға
(парапетке)
жанасулард
ы орнату

Бақылау
орны
(сынамала
рды
іріктеу)

Бақылаудың
мерзімділігі

Бақылауды
немесе
сынақтар
өткізуді
орындаушы

Өлшеу, сынау құралдары
Бақылау
əдісі, ТНҚА
белгісі

Бақылау
нəтижелері
Өлшемдер
Типі,
н ресімдеу
ауқымы,
маркасы,
ақаулылығы,
ТНҚА белгісі
дəлдік сыныбы

Номиналдық
мəні

Шекті
ауытқу

Жоба
бойынша

Рұқсат
етілмейді

Жұмыстард
ы жүргізу
учаскесі

Тұтас

Шебер
(прораб)

Өлшеу
(МЕМСТ
26433.2)

Металл
өлшеу
сызғышы

өлшеу
ауқымы
0 мм-ден
500 мм дейін,
бөлу бағасы
1 мм

Жалпы
жұмыстар
журналы

Қадам
300 мм-ден
500 мм дейін
Бір толқыннан
кейін

Сондай

Сондай

Сондай

Сондай

Сондай

Сондай

Сондай

Сондай

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

Жоба
бойынша

-«-

-«-

-«-

-«-

Шолу

-

-

-«-

1м2
шатырға 8
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4-кесте (жалғасы)
Бақыланатын параметр
Бақылау объектісі
(технологиялық
процесс)

Атауы

Номиналды
қ мəні

Шекті
ауытқу

Бақылау
орны
(сынамала
рды
іріктеу)

Бақылаудың
мерзімділігі

Бақылауды
немесе
сынақтар
өткізуді
орындаушы

Өлшеу, сынау құралдары
Бақылау
əдісі, ТНҚА
белгісі

Бақылау
нəтижелері
Өлшемдер
Типі,
н ресімдеу
ауқымы,
маркасы,
ақаулылығы,
ТНҚА белгісі
дəлдік сыныбы

Қабылдау бақылауы
Гофраның
толқынды жəне
трапеция тəрізді
кескіні
бар
бейінделген
табақтардан
жасалған
монтаждалған
шатыр

Сынықтар
жəне
жарықшақта
р

Сондай

Ені
айқаспаки
бейінделген
табақтар, мм
- бойлық
бағытта
- көлденең
бағытта

100-200

Шатыр
еңісінің
берілгенен
ауытқуы,
астам емес,
мм

Бейін
толқынын
ың
кемінде
жартысы
-

-

Рұқсат
етілмейді

Орындалға Тұтас
н жұмыстар
учаскесі

Сондай

Ішінара
əрбір
70 м2-100 м2
5 өлшем

Қабылдау
Шолу
комиссиясын
ың мүшелері

Сондай

-

-

Өлшеу
(МЕМСТ
26433.2)

Металл
өлшеу
сызғышы

Өлшеу
ауқымы 0 ммден 500 мм
дейін, бөлу
бағасы
1 мм
Сондай

Сондай

-«-

Сондай

-«-

Сондай

Сондай

+0,05

-«-

Тұтас

-«-

Өлшеу
(МЕМСТ
26433.2)

Металл
өлшеу
рулеткасы,
Нивелир

Өлшеу
ауқымы 0 ммден 10000 мм
дейін, бөлу
бағасы 1 мм

Орындалға
н
жұмыстард
ы қабылдау
актісі
Сондай

-«-

-«-
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8 Қауіпсіздік техникасы жəне еңбекті қорғау
8.1 Гофраның толқынды жəне трапеция тəрізді кескіні бар бейінделген табақтардан
жасалған шатырларды орнату кезінде ҚР ҚНжЕ 1.03-05, ҚР ҚНжЕ 2.02-05, ҚР ҚНжЕ 2.04-10,
МЕМСТ 12.1.013 жəне осы технологиялық картаның талаптарын орындау қажет.
8.2 Бейінделген табақтардан жасалған шатыларды орнату бойынша жұмыстарға,
сондай-ақ жабдықтар мен тетіктерге тиісті біліктілігі бар, қауіпсіз еңбек əдістерінің оқуынан
жəне жұмыс орнында еңбекті қорғау бойынша нұсқаудан өткен 18 жасқа толған тұлғалар
нұсқау журналына қол қойып жіберіледі.
8.3 Жұмысшыларды шатыр жұмыстарын орындауға жіберуге прораб немесе шебер
бригадирмен бірлесіп жабынның салмақ түсетін конструкцияларының жарамдылығын жəне
бүтіндігін тексергеннен кейін рұқсат етіледі.
Жұмысқа жіберуден бұрын əкімшілік мыналарды орындауға міндетті:
- жауапты жұмыстарды жүргізушіні тағайындауға;
- қауіптілігі жоғары жұмыстардың өндірісіне наряд-рұқсатнама беруге;
- қол қойдырып, оқытуды жəне еңбекті қорғау бойынша нұсқаулықты жүргізуді
қамтамасыз етуге;
- қолданыстағы нормаларға сəйкес жұмысшыларды санитарлық-тұрмыстық
бөлмелермен (гардеробпен, тамақтанатын, демалатын жəне жылынатын бөлмемелермн,
əжетханамен жəне т.б.) қамтамасыз етуге;
- бригадаларды алғашқы медициналық көмек көрсетуге арналған құралдармен
қамтамасыз етуге;
Жұмыстарға жауапты орындаушылар мыналарды орындауға міндетті:
- алокогольмен, есірткімен немесе улы затпен мас болған адамдарды жұмысқа
жібермеуге немесе шеттетуге;
- жұмысты бастаудан бұрын құрылымдық бөлімшенің əрбір жұмысшысында жеке
қорғаныш құралдарының (ЖҚҚ) бар жəне жарамды болуын тексеруге;
- жұмыстарды орындау барысында нормативтік құжаттардың талаптарына сəйкес
жұмысшылардың ЖҚҚ қатаң түрде тағайындалуы бойынша пайдалануын бақылауды жүзеге
асыруға.
8.4 Жұмыс аймағы шеңберінде көрінбейтіндей тұман, найзағай жəне жылдамдығы
15 м/с жəне одан да қатты жел тұрғанда, жаңбырдан (қардан) кейінгі ылғалда шатыр
жұмыстарын орындауға тыйым салынады.
8.5 Жұмысшылар МЕМСТ 12.4.011 жəне жұмысшыларды жеке қорғаныш
құралдарымен қамтамасыз ету тəртібі туралы нұсқаулықың талаптарына сəйкес басқа да жеке
жəне ұжымдық қорғаныс құралдырымен қамтамасыз етілуі тиіс.
8.6 Өндіріс барысына қатысушы барлық тұлғалар МЕМСТ 12.4.087 бойынша қорғаныш
каскаларын киіп жүруге міндетті. Қорғаныш каскаларын жəне басқа да қажетті жеке
қорғаныш құралдарын кимеген жұмысшылар жұмыстарды орындауға жіберілмейді.
8.7 Шатырдағы жұмыстарды орындау кезінде жұмысшылар қауіпсіздік белдіктері
(МЕМСТ 12.4.089) мен сақтандыру арқандарын қолдануға тиіс МЕМСТ 12.4.107).
Жұмыста қолданылатын белдіктер кемінде 15 күнде бір рет тексеріліп отыруы тиіс.
Қауіпсіздік белдіктерін тіркеуге арналған арнайы журналға оларды сынау, мерзімді тексеру
жəне жөндеу туралы деректер жазылып отырады.
Қауіпсіздік белдіктерін бекітетін орындарды шебер немесе прораб көрсетеді. Шатыр
тор көзді болса жұмысшылар сақтандыру арқандарымен итарқа конструкцияларына
33
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байланады (қоршауға емес).
Бекіту тораптары ЖЖЖ-да əзірленуі жəне жоба бойынша нақты орындалуы тиіс.
сақтандыру арқанын түтін жəне желдеткіш құбырларға бекітуге тыйым салынады.
Шатырда еркін қозғалу үшін қауіпсіздік белдігін шешуге тыйым салынады. Сақтандыру
тросы жəне арқандар қолданудан бұрын мұқият тексерілуі тиіс, жеке жіптерінде үзілген,
майысқан жерлері болмауы тиіс.
Шатырға тек ішкі баспалдақтармен немесе басқыштармен көтеріліп, түсуге рұқсат
етіледі. Бұл мақсатқа өрт сатыларын пайдалануға тыйым салынады.
Жұмысшылар шатырдың үстінде өтетін көпірлермен немесе аспалы сатылармен жұмсақ
табанды аяқ-киіммен жүруі тиіс. Бейінделген жаймаларда жүру қажет болғанда олардың тор
көздерін жəне иілген жерлерін басу қажет.
8.8 Барлық жүк көтергіш крандар мен құрылғылар бегіленген тəртіпте тіркелуге,
пайдалануға берілуге жəне мерзімді тексеру мен техникалық тексеруден өткізілуге тиіс.
Олардың техникалық жағдайы мен пайдалану шарттарына тиісті қадағалау жəне бақылау
орнатылуға тиіс.
8.9 Техникалық куəландырудан өтпеген алмалы-салмалы жүк көтергіш құрылғылар
жұмыс істеуге жіберілмейді.
Жүк көтергіш құралдың замогына дейінгі биіктік екі метрден биік болса, жұмыс
аймағынан ұзақтан көтеру мүмкіндігін қамтамасыз ететін элементтерді ұстап түсіру
саймандық арқандармен немесе арнайы жүк көтеруге арналған құрылғылармен жүргізу
қажет. Жүк арқандары МЕМСТ 25573 талаптарына сəйкес келуге тиіс.
Бөлшектерді буып ілу тəсілдері ЖЖЖ-да əзірленген болуы тиіс.
Буып ілу схемасы əзірленбеген бөлшекті көтеру, жұмыстарды қауіпсіз жүргізуге
жауапты тұлғаның қатысуымен жəне басшылығымен орындалады.
Бөлшекті тасымалдау кезінде оның жəне басқа да монтаждалған құрылыстардың
шығыңқы бөліктерінің арасындағы қашықтық көлденең кемінде 1 м, тігінен – 0,5 м болуға
тиіс.
8.10 Монтаждау жұмыстарын орындауға дейін монтаждауды басқарушы тұлға мен кран
машинисті арасындағы шартты белгілермен алмасу тəртібін белгілеу қажет. Барлық
белгілерді тек қана бір тұлға береді (монтаждау бригадасының бригадирі, топ жетекшісі,
такелажшы), «Тоқта» деген белгіні қоспағанда, бұл белгіні қауіптлікті сезген кез келген
қызметкер бере алады.
8.11 ҚР ҚНжЕ 1.03-00 талаптары бойынша шатыр жұмыстары жүргізілетін, қауіпті
орын деп анықталған құрылыс алаңы, ғимараттың немесе оның бөлігінің (МЕМСТ12.4.059)
периметрі бойынша қоршалуға жəне қауіпсіздік белгілері орнатылуға тиіс.
Қауіпті аймақта монтаждаумен байланысы жоқ басқа жұмыстарды жүргізуге жəне
бөтен адамдардың жүруіне үзілді-кесілді тыйым салынады.
8.12 Құрылыс алаңы, жұмыс учаскелері, жұмыс орындары, оларға өтетін жерлер
тəуліктің қараңғы уақытында МЕМСТ 12.1.046 сəйкес жарықтандырылуы тиіс. Жарық
барлық жерге бірге түсуі, жарық беретін құрылғылар жұмысшылардың көзіне шағылыспауы
тиіс. Қараңғы жерлерде жұмыс жргізуге рұқсат етілмейді.
Бейінделген табақтарды монтаждау учаскесіндегі жарықтандыру барлық биіктігі
бойынша 30 лк кем болмауы тиіс, материалдарды механикаландырылған түсіру орнында
кемінде 2 лк, жұмыс орындарына өтетін орындарда – 5 лк, материалдар мен жабдықтарды
жүк көтергіш крандармен түсіретін орындарда – 10 лк.
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8.13 Бейінделген табақтар шатырға кран траверсімен беріледі.
Траверсалардан түсірілетін бейінделген табақтар контейнердің сырғанауын
болдырмайтын жəне шатырлар итарқалы конструкцияларына сенімді бекітілген арнайы
тұғырға жиналады.
Бейінделген табақтар толтырылған тұғырдың орнын ауыстыруға тыйым салынады.
Құралдары жəне бекітпе бұйымдары бар жəшік контейнерге қатысты талаптарға сəйкес
орнатылады.
Жұмыстағы үзілістер уақытында жұмыс орнындағы құрылғылар, құралдар, материалдар
жəне басқа да ұсақ заттар бекітілуге жəне жиналуға тиіс.
8.14 Бейінделген табақтары бар пакеттер механикаландырылған əдіспен орындалуға
тиіс.
Түсіруге арналған алаң жақсы жоспарланған болуға тиіс. Бейінделген табақтары бар
пакеттерді түсіру кезінде поддондар мен автокөлік арасында ені кемінде 1 м өту жолы
көзделуге тиіс. Техникалық ақауы бар поддондарды көтеруді жүргізуге тыйым салынады.
8.15 Сүйеу құралдары жəне жұмыстарды жүргізудің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін
басқа да құрылғылар МЕМСТ 24258 талаптарына сəйкес келуге тиіс.
Сүйеу құралдарының тақталар арасында 5 мм астам емес саңылауы бар тең жұмыс
төсемдері болуға тиіс, ал биіктігі 1,3 м жəне одан астам төсемді орналастыру кезінде
қоршаулар мен шанақ бөлшектері болуға тиіс. Айқаспада төсемдердің қалқандарын тек қана
ұзындығы бойынша қосуға рұқсат етіледі, бұл ретте тоғысатын бөлшектердің ұштары тіректе
орналасуға жəне оны əрбір жағына кемінде 0,2 м жабуға тиіс.
Сүйеу құралдары орналастырылатын жердің үстіңгі беті одан жерүсті суларын бөлуді
қамтамасыз ете отырып, жоспарлануға (тегістелуге жəне тапталуға) тиіс.
Жұмыстарды жүргізу барысында сүйеу құралдарына əсер ететін жүктемелер жоба
немесе техникалық шарттар бойынша есептіктен аспауға тиіс.
Адамдардың төсемдерде бір жерге топталып жиналуына рұқсат етілмейді.
Кіші көпірлердегі төсемдер үстіңгі беті бірдей болуға жəне ағаштардың көлденеңіне
бекітілуге тиіс.
Монтаждау жұмыстар үшін кіші көпірлердегі төсемдердің ені кемінде бір метр болуға
тиіс.
Қоршау сүйеніштерінің биіктігі кемінде 1,1 м, жұмыс алаңының төсемінің шанақты
қоршауында – кемінде 0,15 м болуға тиіс.
Жұмысшылар тасымалданатын сатылармен қамтамасыз етілуге тиіс. Шатырдың үстіңгі
бетінде жұмыстарды қауіпсіз орындауды қамтамасыз етуге арналған сатыларды,
басқыштарды, жүру жолақтарын орнатуды көздеу керек. Барлық бұл құрылғылар жұмыс
уақытында сенімді бекітілуге жəне МЕМСТ 26887 талаптарына сəйкес келуге тиіс.
8.16 Құрылыс алаңындағы, жұмыстар учаскелеріндегі, жұмыс орындарындағы электр
қауіпсіздігі МЕМСТ 12.1.013, сондай-ақ, электр құралдарын жасап шығарушы заводтардың
нұқсаулықтарының талаптарына сəйкес қамтамасыз етілуге тиіс.
Қол электрлендірілген құралды қолдана отырып, жұмыстарды орындау кезінде Электр
қондырғыларында жұмыс кезінде еңбекті қорғау бойынша салааралық ережелердің
талаптары сақталуға тиіс.
Электр құралы, қол электр машиналары жəне қол электр шамдары жұмыста қауіпсіз
болуға, олардың кездейсоқ тиіп кету үшін ток жүргізуші бөліктері болмауға, шанақтардың
жəне қоректендіруші сымдар оқшаулануының ақауы болмауға тиіс.
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Жұмыстарды орындау кезінде қоректендіруші сым (кабель) ыстық, ылғалды немесе
май үстіңгі беттерімен кездейсоқ жанасудан қорғалуын қадағалау қажет
Жаңқа немесе үгінділерді тек қана құрал тоқтатылғаннан кейін жою, жаңқаны немесе
үгінділерді жою үшін арнайы ілгектерді немесе щеткаларды қолдану керек.
Электр құралымен жұмыс кезінде:
-қоректендіргіш желіге қосылған электр құралын қараусыз қалдыруға;
- электр құралын оны пайдалануға құқығы жоқ адамдарға беруге;
- электр құралы паспортында көрсетілген жұмыстың шекті рұқсат етілетін ұзақтығынан
асуға;
- электр желісінен ажыратылғаннан кейін қозғалып тұрған құралдың бөлігін қолмен
тоқтатуға;
- сымды созуға, бұрауға жəне июге, оған жүк салуға, жермен сүйретіп тартуға, сондайақ, оның тростармен, кабельдермен жəне газбен дəнекерлеу қолғаптарымен жанасуына жол
бергуе;
- Электр құралын ақаулар пайда болғанда пайдалануға тыйым салынады.
Тесіктерді бұрғылау, бұрама шегелерді орнату, бейінделген табақ жаймаларын кесу
кезінде міндетті түрде қорғаныш көзілдіріктерін пайдалану керек
8.17 Қол слесарлық-монтаждау құралы 10 күнде кемінде бір рет, сондай-ақ, тікелей
қолданар алдында тексерілуге тиіс. Ақаулы құрал алынуға тиіс.
Құрастыру операцияларын орындау барысында тесіктерді біріктіру жəне олардың
монтаждалатын бөлшектерде сəйкестігін тексеру арнайы құрал (конусты көзілдіріктер,
құрастыру тығындары жəне т.б.) пайдалана отырып, орындалуға тиіс. Монтаждалатын
бөлшектердегі тесіктердің сəйкестігін қол саусақтарымен тексеруге рұқсат етілмейді.
8.18 Құрылыс алаңындағы, жұмыстар учаскелеріндегі, жұмыс орындарындағы өрт
қауіпсіздігі ҚР ҚНжЕ 2.02-5 талаптарына жəне «Өрт қауіпсіздігі ережелеріне» сəйкес
қамтамасыз етілуі керек.
Құрылыс алаңы, сондай-ақ, қоймаларда, ғимараттар мен құрылыстарда, негізгі құрылыс
жоспарында анықталған жерлерде өрт сөндіргіші жəне қолмен өрт сөндіру құралдардың ең
төменгі жинақталымы бар өрт сөндіру қалқандары, сондай-ақ, өлшемі 1,5 м × 1,5 м немесе
2 м × 2 м өртке қарсы төсемелері, өлшемі кемінде 0,5 м3 құм толтырылған жəшік жəне көлемі
кемінде 0,2 м3.суы бар ыдыс орналастырылуға тиіс.
Өрт шыққан кезде жұмысты тоқтатып, өртке қарсы қызметті шақыру жəне адамдарды
жəне материалдық құндылықтарды құтқаруға арналған шаралар қабылдау, өрт ошағын
жоюға кірісу керек.
8.19 Тетіктердің, жабдықтардың, құрылғылардың, құралдардың жəне т.б. ақауы
табылған кезде жұмыс тоқтату жəне ақауды жою шараларын қабылдау керек.
Электр тогына түскен кезде зардап шегушіні электр тогының əсерінен босату, жедел
жəрдем шақыру жəне оған қажетті дəрігерге дейінгі жəрдемді көрсету керек.
Өндірісте оқыс оқиға орын алған жағдайда зардап шегушіні зиян келтіретін өндірістік
фактор əсерінен босату, оған алғашы көмекті көрсету, зардап шегушіні емдеу мекемесіне
жеткізу бойынша шаралары қабылдау жəне жұмыстарды жүргізушіге (шебер) оқыс оқиға
туралы хабарлау керек.
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8.20 Қоршаған ортаны қорғау
Шатырлық жұмыстарды орындау барысында қоршаған ортаға зиян келтірілмеуге тиіс
Нормативтік құжаттардың талаптарына сəйкес қалдықтарды жинау жəне кəдеге
жарату ұйымдастырылуға тиіс.
Құрылыс қоқысын шатырдан науашалар бойынша, жабық жəшіктерде, қаптарды немесе
контейнерлерде шығару керек. Қоқыс тасталатын орындарды қоршау немесе қауіптілік
туралы ескерту үшін бақылау орнату керек.
Қалдықтар құрылыс алаңынан оларды көму орындарына шығарылуға тиіс.
Көлік құралдарының, жүк көтергіш жəне басқа да машиналардың доңғалақтарын жуу
тек қана бұл мақсаттар үшін ЖЖЖ-да көзделген жерлерде жүзеге асыруылуға тиіс.
Көлік құралдарына, жүк көтергіш жəне басқа да машиналарға жағар-жанар майларды
толтыру тек қана арнайы жабдықталған жерлерде жүзеге асыруылуға тиіс.
Мыналарға:
- атмосфералық жауын-шашынмен шайылуы жəне топырақты жəне суайдындарды
ластауы мүмкін герметик, бояу қоқысын тастайтын апатты орындарды қалыптастыруға;
- бояу, жағар-жанар май материалдарын кəріз жүйесіне жəне ашық суайдындарға
тастауға;
- жерге құрылыс қоқысын көміп тастауға (көмуге);
- құрылыс материалдарының қалдықтарын, ыдыстарды өртеуге;
- жанар-жағармай жəне бояу материалдарын топыраққа төгуге тыйым салынады.
Мыналар қамтамасыз етілуге тиіс:
- қолда бар жасыл желектерді қорғау жəне оларды күтіп-баптау;
- өндірістік жəне тұрмыстық қажеттіліктерге пайдаланылатын суға ұқыптылықпен
қарау жəне оны барынша үнемдеу.
Құрылыс кəсіпорындарының басшылары:
- объектіні салу кезінде қоршаған ортаны қорғау саласындағы қолданыстағы
заңнаманың, нормалардың, нұсқаулықтардың, бұйрықтардың, нұсқаулардың сақталуын
жүйелі түрде бақылауды жүзеге асыруға;
- жұмысшылардың барлық санаттарын оқыту бағдарламаларына қоршаған ортаны
қорғау мəселелерін қосуға жəне бұл оқытудың өткізілуін ұйымдастыруға тиіс.
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9 Еңбек шығындарының калкуляциясы
9.1 Гофраның толқынды жəне трапеция тəрізді кескіні бар бейінделген табақтардан
жасалған шатырды орнату бойынша калькуляция жасау кезінде Қазақстанның Құрылыс,
монтаждау жəне жөндеу-құрылыс жұмыстарына арналған жекелеген нормалар мен бағалар
БНжБ пайдаланылды.
Е РК 8.04-1 Е1 жинағы Құрылыс ішілік көліктік жұмыстар.
9.2 Толқынды жəне бейінделген металл табақтардан жасалған шатырды орнату кезінде
еңбек шығындарының калкуляциясы бұрын өткізілген еңбек шығындарының
хронометражына негізделе отырып, талдамалық-есептеу əдісімен орындалды.
9.3 Толқынды жəне бейінделген металл табақтардан жасалған шатырды орнатуға
арналған еңбек шығындарын нормалау талдамалық-есептеу əдісімен орындалды.
9.4 Еңбек шығындары мына формула бойынша есептелген:
Ш1
⋅n ,
60
Ш – адам-сағ. еңбек шығындары бар жағдайда;
Ш1 – нақты объекттегі нормаланған жұмыс түрлеріне минуттағы еңбек шығындары
n – нормалау сəтіндегі жұмыс түрімен қамтылған жұмысшылардың саны.
Ш=

9.5 Еңбек шығындарының нормативтері бір жұмысшыға ұзақтығы 8 сағат ауысым
есебінен келтірілген.
9.6 Нормаларда технологиялық процестің ажырамас бөлігі болып табылатын ұсақ
қосалқы жəне дайындық операциялары ескерілген, бірақ жұмыстардың құрамында
ескертілмеген.
9.7 Нормаларда дайындық-қорытынды жұмыстарға (ДҚЖ), технологиялық үзілістерге
(ТҮ), жеке қажеттіліктерге жəне демалуға еңбек шығындары есепке алынған.
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Гофраның толқынды жəне трапеция тəрізді кескіні бар бейінделген табақтардан жасалған шатырларды орнатуға арналған №1
еңбек шығындарының калькуляциясы
(бейінделген табақтан жасалған шатырларды монтаждау)
Жұмыстардың көлемі – 100 м2
р/с
№

Жұмыстардың атауы

Өлшем бірлігі

Көлемі

Адам-сағ. (маш.-сағ.) бірлігіне
уақыт нормасы

Адам-сағ. (маш.-сағ.) көлеміне
еңбек шығындары

51,94
(2,94/6,5)

51,94
(2,94/6,5)

Негізгі жұмыстар
1

Бейінделген табақтан жасалған шатырларды
монтаждау

100 м2

1,0

51,94 адам-сағ.
ЖИЫНЫ
(Электр ара, бұрандама бекіткіш):: (2,94/6,5 маш.-сағ.)
Қосалқы жұмыстар
1

Материалды автомобиль кранымен автокөліктен
объект жанындағы қоймаға түсіру

т

0,9

0,12
(0,061/0,061)

0,108
(0,055/0,055)

2

Материалды автомобиль кранымен объект жанындағы
қоймадан автокөлікке тиеу

т

0,9

0,12
(0,061/0,061

0,108
(0,055/0,055)

т

0,9

0,12
(0,061/0,061)

0,108
(0,055/0,055)

1т

0,825

0,386
(0,1906)

0,318
(0,157)

3
4

Материалды автомобиль кранымен автокөліктен беру
орнына түсіру
Жүк көтергіштігі 10 т автомобиль кранымен
бейінделген табақтарды шатырға дейін 15 м беру
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Кесте (жалғасы)
Жұмыстардың көлемі – 100 м2
р/с
№

5
6

Жұмыстардың атауы
Материалдарды жұмыстарды жүргізу орнына
көтергішпен орташа биіктігі 15 м беру
Материалдарды шатыр бойынша орташа 30 м дейін
тасып жеткізу

Өлшем бірлігі

Көлемі

Адам-сағ. (маш.-сағ.) бірлігіне
уақыт нормасы

Адам-сағ. (маш.-сағ.) көлеміне еңбек
шығындары

1т

0,075

0,496
(0,124)

0,037
(0,0093)

1т

0,9

2,62

2,358

ЖИЫНЫ
(Кран, автомобиль, көтергіш)::
БАРЛЫҒЫ
(Электр ара, бұрандама бекіткіш , кран, автомобиль, көтергіш):

мұнда 54,98 адам-сағ. – жұмысшы-құрылысшылардың еңбек шығындары;
2,94 маш.-сағ. - дискілі электр араны пайдалану;
6,5 маш.-сағ. – бұрандама бекіткішті пайдалану;
0,322 маш.-сағ. –жүк көтергіштігі 10т автомобиль кранын пайдалану;
0,165 маш.-сағ. – автомобилді пайдалану;
0,009 маш.-сағ. – көтергішті пайдалану.

3,037 адам-сағ.
(0,322/0,165/
0,009 маш.-сағ.)
54,98 адам-сағ.
(2,94/6,5/0,322/
0,165/0,009 маш.-сағ.)
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Гофраның толқынды жəне трапеция тəрізді кескіні бар бейінделген табақтардан жасалған шатырларды орнатуға арналған №2
еңбек шығындарының калькуляциясы
(дайындай отырып, науашаларды (жазықтық) орнату)
Жұмыстардың көлемі – 10 м
р/с
№

Жұмыстардың атауы

Өлшем бірлігі

Көлемі

Адам-сағ. (маш.-сағ.) бірлігіне
уақыт нормасы

Адам-сағ. (маш.-сағ.) көлеміне
еңбек шығындары

4,18
(0,375/0,54)

4,18
(0,375/0,54)

Негізгі жұмыстар
1

Науашаларды (жазықтық) орнату

10м

1,0

ЖИЫНЫ
(Электр қайшылары, бұрандама бекіткіш)::

4,18 адам-сағ.
(0,375/0,54
маш.-сағ.)

мұнда 4,18 адам-сағ. – жұмысшы-құрылысшылардың еңбек шығындары;
0,375 маш.-сағ. - электр қайшыларын пайдалану;
0,54 маш.-сағ. – бұрандама бекіткішті пайдалану.
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42

Гофраның толқынды жəне трапеция тəрізді кескіні бар бейінделген табақтардан жасалған шатырларды орнатуға арналған №3
еңбек шығындарының калькуляциясы
(қабырғаларға (парапетке) жанасуларды орнату

Жұмыстардың көлемі – 10 м
р/с
№

Жұмыстардың атауы

Өлшем бірлігі

Көлемі

Адам-сағ. (маш.-сағ.) бірлігіне
уақыт нормасы

Адам-сағ. (маш.-сағ.) көлеміне
еңбек шығындары

3,84
(0,63/1,27/0,15/0,54)

3,84
(0,63/1,27/0,15/0,54)

Негізгі жұмыстар

1

Қабырғаларға (парапетке) жанасуларды орнату

10 м

1,0

ЖИЫНЫ
(Тегістегіш машинка, электрперфоратор, электр қайшылары, бұрандама бекіткіш):

100 м еңбек шығындарын есептеу:
3,84
(0,63/1,27/0,18/0,54)

: 10 × 100=

38,40 адам-сағ.
(6,3/12,7/1,8/5,4)

мұнда 38,40 адам-сағ. – жұмысшы-құрылысшылардың еңбек шығындары;
6,3 маш.-сағ. – тегістегіш машинканы пайдалану;
12,70 маш.-сағ. – электрперфораторды пайдалану;
1,5 маш.-сағ. - электр қайшыларын пайдалану;
5,4 маш.-сағ. - бұрандама бекіткішті пайдалану.

3,84 адам-сағ.
(0,63/1,27/
0,15/0,54 маш.-сағ.)
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Гофраның толқынды жəне трапеция тəрізді кескіні бар бейінделген табақтардан жасалған шатырларды орнатуға арналған №4
еңбек шығындарының калькуляциясы
(қақпақты планкаларды орнату)
Жұмыстардың көлемі – 100 м қақпақ
№
Жұмыстардың атауы
р/с

Өлшем бірлігі

Көлемі

Адам-сағ. (маш.-сағ.) бірлігіне
уақыт нормасы

Адам-сағ. (маш.-сағ.) көлеміне
еңбек шығындары

25,42
(6,42/1,5)

25,42
(6,42/1,5)

Негізгі жұмыстар
1

Қақпақты планкаларды орнату

100 м

1,0

25,42 адам-сағ.
ЖИЫНЫ
(Бұрандама бекіткіш, электр қайшылары):: (6,42/1,5 маш.-сағ..)

мұнда 25,42 адам-сағ. – жұмысшы-құрылысшылардың еңбек шығындары;
6,42 маш.сағ.- бұрандама бекіткішті пайдалану;
1,5 маш.-сағ. - электр қайшыларын пайдалану.
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Гофраның толқынды жəне трапеция тəрізді кескіні бар бейінделген табақтардан жасалған шатырларды орнатуға арналған №5
еңбек шығындарының калькуляциясы
(ернеулік планканы орнату)

Жұмыстардың көлемі – 100 м
р/с
№

Жұмыстардың атауы

Өлшем бірлігі

Көлемі

Адам-сағ. (маш.-сағ.) бірлігіне уақыт
нормасы

Адам-сағ. (маш.-сағ.) көлеміне
еңбек шығындары

22,0
(11,0/1,5/8,5)

22,0
(11,0/1,5/8,5)

Негізгі жұмыстар
1

Ернеулік планканы орнату

100 м

1,0

ЖИЫНЫ
(Автогидрокөтергіш, электр қайшылары, бұрандама бекіткіш):

22,0 адам-сағ.
(11,0/1,5/8,5 маш.-сағ.)

Қосалқы жұмыстар
2

Автогидрокөтергішті көтеру жəне бастапқы орнына
түсіру

1 процесс

10,0

(0,15)

(1,50)

ЖИЫНЫ
(1,50 маш.-сағ.)
(Автогидрокөтергіш)::
БАРЛЫҒЫ
22,0 адам-сағ.
(Автогидрокөтергіш, электр қайшылары, бұрандама бекіткіш): (12,5/1,5/8,5 маш.-сағ.)

мұнда 22,0 адам-сағ. – жұмысшы-құрылысшылардың еңбек шығындары;
12,5 маш.-сағ. – автогидрокөтергішті пайдалану;
1,5 маш.-сағ. - электр қайшыларын пайдалану;
8,5 маш.-сағ. - бұрандама бекіткішті пайдалану.
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Гофраның толқынды жəне трапеция тəрізді кескіні бар бейінделген табақтардан жасалған шатырларды орнатуға арналған №6
еңбек шығындарының калькуляциясы
(бекітпесі бар қасбеті бойынша тұтқылдық жел планкаларын орнату)
Жұмыстардың көлемі – 10 м
р/с № Жұмыстардың атауы

Өлшем бірлігі

Көлемі

Адам-сағ. (маш.-сағ.) бірлігіне уақыт
нормасы

Адам-сағ. (маш.-сағ.) көлеміне
еңбек шығындары

Негізгі жұмыстар
1

Бекітпесі бар қасбеті бойынша тұтқылдық жел
планкаларын орнату

2

Монтаждаушыларды автогидрокөтергіш көмегімен
көтеру жəне бастапқы орнына түсіру

10 м

3,25
(1,62/0,375/1,21)
3,25 адам-сағ.
ЖИЫНЫ
(1,62/0,375/
(Автогидрокөтергіш, электр қайшылары, бұрандама бекіткіш)::
1,21маш.-сағ.)
Қосалқы жұмыстар

1 процесс

1,0

3,25
(1,62/0,375/1,21)

1,0

(0,15)

(0,15)
ЖИЫНЫ
(Автогидрокөтергіш)::

БАРЛЫҒЫ
(Автогидрокөтергіш, электр қайшылары, бұрандама бекіткіш):

100 м еңбек шығындарын есептеу:
3,25
: 10 × 100 =
(1,77/0,42/1,21)

(0,15 маш.-сағ.)
3,25 адам-сағ.
(1,77/0,375/1,21
маш.-сағ.)

32,50 адам-сағ.
(17,7/4,2/12,1 маш.-сағ.)

мұнда 32,50 адам-сағ. – жұмысшы-құрылысшылардың еңбек шығындары;
17,7 маш.-сағ. – автогидрокөтергішті пайдалану;
3,75 маш.-сағ. - электр қайшыларын пайдалану;
12,1 маш.-сағ. - бұрандама бекіткішті пайдалану.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ
КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И
ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРЫ
Дата введения 2013-05-01
1 Общие положения
1.1 Технологическая карта производства работ по устройству кровель из листов
профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофры разработана в
соответствии с требованиями действующих нормативных технических документов (НТД)
для применения на строительных объектах Республики Казахстан.
1.2 Технологическая карта предназначена для обеспечения строительства
рациональными решениями по организации, технологии и механизации строительных
работ.
1.3 В технологической карте рассматривается устройство кровель из листов
профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофры средней сложности
по прямолинейным поверхностям.
1.4 Технологическая карта содержит следующие разделы:
- область применения;
- нормативные ссылки;
- характеристики основных применяемых материалов;
- организация и технология производства работ;
- потребность в материально-технических ресурсах;
- требования к качеству работ;
- техника безопасности и охрана труда;
- калькуляции затрат труда.
1.5 Режим труда в технологической карте принят из условия оптимального темпа
выполнения трудовых процессов, при рациональной организации рабочего места, четкого
распределения обязанностей между рабочими бригады с учетом разделения труда,
применения усовершенствованного инструмента и инвентаря.
2 Область применения
2.1 При выполнении работ по устройству кровель из листов профилированных с
волновым и трапециевидным очертанием гофры следует руководствоваться
СНиП РК 1.03-05, СН РК 1.03-00, СНиП РК 2.04-10, СНиП РК 3.02-06.
2.2 Данная технологическая карта рассматривает выполнение работ по устройству
кровель из листов профилированных с трапециевидным и волновым очертанием гофры, с
соблюдением следующих условий производства работ:
- уклон кровли должен быть 17,5 % при нахлесте листов не менее 100 мм, при
нахлесте листов 200 мм с герметизацией стыка уклон должен быть от 10% до 17,5% и в
кровлях с листами без стыков допускается уклон 5% (СНиП РК 3.02-06-2009, п.5.81);
- работы ведутся с учетом конструкции кровли и высоты здания, в соответствии с
требованиями проекта производства работ (ППР);
- освещенность рабочих мест должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.046 и
составлять не менее 30 лк.
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2.3 Работы по устройству кровель из листов профилированных с волновым и
трапециевидным очертанием гофры выполняют в следующей технологической
последовательности:
а ) подготовительные работы;
б) основные работы:
- установка карнизных планок;
- устройство ендов кровли;
- монтаж основного покрытия из профилированного листа;
- устройство примыканий к конструкциям кровли;
- обработка профилированных листов при устройстве примыканий;
- установка торцевых (ветровых) планок;
- установка коньковых планок:
в) вспомогательные работы
г) заключительные работы.
2.4 Технологическая карта на устройство кровель из листов профилированных с
волновым и трапециевидным очертанием гофры предусматривает выполнение работ в
любое время года при соблюдении СНиП РК 1.03-05, СН РК 1.03-00, СНиП РК 2.04-10,
СНиП РК 3.02-06 и других действующих НТД, проекта производства работ и п.2.2
настоящей технологической карты.
2.5 При привязке технологической карты необходимо уточнять состав работ,
средства механизации, потребность в трудовых и материально-технических ресурсах,
откорректировать мероприятия по контролю качества, охране труда и окружающей среды.
2.6 При применении настоящей технологической карты необходимо проверять
действие нормативных правовых актов (НПА) и НТД по Перечню нормативных правовых
актов и нормативно-технических документов в сфере архитектуры, градостроительства и
строительства, действующих на территории Республики Казахстан, составленному по
состоянию на текущий год, а также вступившим в силу НПА и НТД по соответствующим
информационным указателям, опубликованным в текущем году.
Если ссылочные НПА и НТД заменены (изменены), то при применении настоящей
технологической карты следует руководствоваться замененными (измененными) НПА и
НТД.
Если ссылочные НПА и НТД отменены без замены, то положение, в котором дана
ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Нормативные ссылки
В настоящей
технологической карте использованы ссылки на следующие
нормативно-технические документы:
Требования промышленной безопасности по устройству и безопасной эксплуатации
грузоподъемных кранов, утвержденные приказом МЧС РК от 21.10.2011 №245.
«Правила пожарной безопасности», утвержденные постановлением Правительства
Республики Казахстан от 30.12.2011 г. №1682 .
СНиП РК 1.03-05-2001 Охрана труда и техника безопасности в строительстве.
СН РК 1.03-00-2011
Строительное производство. Организация строительства
предприятий, зданий и сооружений.
СНиП РК 2.02-05-2009* Пожарная безопасность зданий и сооружений.
СНиП РК 2.04-10-2004 Изоляционные и отделочные покрытия.
СНиП РК 3.02-06-2009 Крыши и кровли.
ГОСТ 12.1.004-91
ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.
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ГОСТ 12.1.013-78

ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие
требования.
ГОСТ 12.4.011-89
ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования
и классификация.
ГОСТ 12.4.059-89
ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные
инвентарные. Общие технические условия.
ГОСТ 12.4.087-84
ССБТ.
Строительство.
Каски
строительные.
Технические условия.
ГОСТ 12.4.089-86
ССБТ. Строительство. Пояса предохранительные.
Общие технические условия.
ГОСТ 12.4.107-82
ССБТ. Строительство. Канаты страховочные. Общие
технические требования.
ГОСТ 7948-80
Отвесы стальные строительные. Технические условия.
ГОСТ 9416-83
Уровни строительные. Технические условия.
ГОСТ 10597-87
Кисти и щетки малярные. Технические условия.
ГОСТ 11042-90
Молотки стальные строительные. Технические условия.
ГОСТ 18958-73
Краски силикатные.
ГОСТ 19177-81
Прокладки
резиновые
пористые
уплотняющие.
Технические условия.
ГОСТ 24045-94
Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными
гофрами для строительства. Технические условия.
ГОСТ 24258-88
Средства подмащивания. Общие технические условия.
*
ГОСТ 25573-82
Стропы грузовые канатные для строительства.
Технические условия.
ГОСТ 26433.1-89
Система
обеспечения
точности
геометрических
параметров в строительстве. Правила выполнения
измерений. Элементы заводского изготовления.
ГОСТ 26433.2-94
Система
обеспечения
точности
геометрических
параметров в строительстве. Правила выполнения
измерений параметров зданий и сооружений.
ГОСТ 26805-86
Заклепка трубчатая для односторонней клепки
тонколистовых строительных металлоконструкций.
Технические условия.
ГОСТ 26887-86
Площадки и лестницы для строительно-монтажных
работ. Общие технические условия.
ГОСТ 30246-94
Прокат
тонколистовой
рулонный
с
защитнодекоративным
лакокрасочным
покрытием
для
строительных конструкций. Технические условия.
Строительные нормы Республики Казахстан. Единые нормы и расценки на
строительные, ремонтно-строительные и монтажные работы (ЕНиР).
Е РК 8.04-1-2010 Сборник Е1 Внутрипостроечные транспортные работы.
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4 Характеристики основных применяемых материалов и изделий
4.1 Профилированный металлический настил С44
Для устройства кровель из профилированного листа применяют стальной листовой
профиль типа С высотой 44 мм, соответствующий требованиям ГОСТ 24045.
Профилированные листы и комплектующие к ним (карнизная планка, нижняя и
верхняя планки ендовы, верхняя планки примыканий, коньковая планка) изготавливают
из тонколистовой стали с защитно-декоративным полимерным покрытием (в данной карте
комплектующие применены заводского изготовления). Профили с цинковым покрытием
применяют в местах, где к внешнему виду материала не предъявляют особых требований.
Профиль изготавливают длиной до 14,5 метров при любой кратности реза.
В данной технологической карте принята усредненная (наиболее применяемая)
длина профилированных и волнистых листов, эффективной шириной 1047 мм, толщиной
от 0,7 мм до 0,8 мм.
Все детали и комплектующие профильные изделия изготавливаются из плоских
(гладких) или волнистых листов, входящих в номенклатуру конкретного предприятияизготовителя, с характеристиками (толщина, покрытие, цвет), соответствующими
основным профилированным листам.
Профили и комплектующие изделия к ним, предназначенные для отгрузки
потребителю, должны быть сформированы в транспортные пакеты.
На каждый транспортный пакет должна быть приклеена этикетка или нанесен штамп
несмываемой краской.
Каждую партию профилей сопровождают документом о качестве.
Упаковка, транспортирование и хранение профилей и комплектующих изделий
должны соответствовать требованиям ГОСТ 24045.
Схема складирования профилированных листов приведена на Рисунке 2.

Рисунок 2 – Схема складирования профилированных листов
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Упаковка должна обеспечивать сохранность изделий и защитно-декоративного
покрытия от механических повреждений, а также от смещения изделий относительно друг
друга при упаковке в пакеты.
Масса пакета не должна превышать 50 кг при ручной или 5000 кг при
механизированной погрузке.
Погрузка пакетов с профилированными листами осуществляется только с
использованием мягких стропов, с помощью специальной траверсы в открытые машины с
длиной кузова не меньше длины листов. Пакеты при транспортировании должны быть
закреплены и предохранены от перемещения.
Схема строповки профилированного листа приведена на Рисунке 3.

Рисунок 3 – Схема строповки профилированного листа
Запрещается укладывать на пакеты тяжелые грузы, которые могут вызвать
деформацию листов.
Изделия транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами
перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
Изделия должны храниться под навесами или в неотапливаемых помещениях без
прямого воздействия на профили солнечных лучей и дождя.
Пакеты в заводской упаковке при хранении должны быть уложены в один ярус на
деревянные подкладки толщиной не менее 50 мм, шириной не менее 150 мм и длиной
больше габаритного размера пакета не менее, чем на 100 мм с каждой стороны. Штабель –
высотой до 70 см. Листы переносят, подняв их на ребро.
4.2 Крепежные изделия
Для крепления профилированного листа применяют самонарезающие шурупы (или
винты) в комплекте с неопреновой прокладкой и комбинированные заклепки для
профилированных листов и комплектующих изделий.
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Все крепежные элементы должны иметь антикоррозионное покрытие. Цвет головок
шурупов (винтов) должен соответствовать цвету кровельных листов.
Транспортирование крепежных изделий осуществляется в ящиках из
гофрированного картона, пластмассовых, металлических и в специальных контейнерах.
Каждая упаковка должна содержать крепежные изделия одного условного обозначения и
сопровождаться документом о качестве.
4.3 Материалы и изделия, применяемые при устройстве кровель из листов
профилированных
с волновым и трапециевидным очертанием гофры должны
соответствовать требованиям нормативных документов Республики Казахстан.
Материалы и изделия, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь
сертификат соответствия Республики Казахстан.
5 Организация и технология производства работ
5.1 Организация производства работ
5.1.1 Организацию производства работ по устройству кровель из листов
профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофры необходимо
выполнять в соответствии с требованиями проектной документации, СН РК 1.03-00, ППР
и настоящей технологической карты.
5.1.2 До начала работ по устройству кровель из листов профилированных с
волновым или трапециевидным очертанием гофры необходимо:
- назначить ответственного производителя работ;
- получить наряд-допуск на производство работ повышенной опасности;
- обозначить опасную зону сигнальным ограждением и хорошо видимыми
предупредительными (запрещающими) знаками;
- провести инструктаж рабочих технике безопасности и охране окружающей среды
под роспись в журнале регистрации инструктажей, ознакомить рабочих с проектными
решениями по устройству кровли, ППР и настоящей технологической картой.
- выполнить основание кровли, выполнить утепление (для «теплых» кровель),
гидроизоляцию и деревянную обрешетку с составлением акта в соответствии со
СН РК 1.03-00. При приемке обратить внимание на целостность гидроизоляции,
соблюдение размеров шага обрешетки. Доски стропильной конструкции должны быть:
а) качественно распилены и не имели отклонений в геометрических размерах
сечения;
б) выполнены огнезащитная обработка и антисептирование:
- в зависимости от размеров и конфигурации кровли выполнить расчеты и составить
схему раскладки элементов кровли. При расчете количества листов шатровой крыши
необходимо вычертить ее раскрой и рассчитать по листам. Поперечный рисунок профиля
у всех кровельных листов должен совпадать. При длине ската более 6 м - 7 м для удобства
монтажа рекомендуется профилированные листы разбивать на две и более части;
- изготовить все элементы кровли установленных размеров по предварительному
заказу в заводских условиях;
- подвести на кровлю временную электропроводку, установить приборы для
подключения инструмента в соответствии с ППР;
- выделить зоны для складирования и хранения материалов и изделий;
- подготовить площадку для складирования материалов в соответствии с ППР.
Площадка должна иметь спланированную, тщательно утрамбованную поверхность с
уклоном не более 5о для стока поверхностных вод;
- доставить на объект необходимые изделия и материалы, механизмы, инструмент и
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инвентарь;
- осуществить входной контроль качества изделий и материалов;
- обеспечить звенья рабочих необходимыми для работы
средствами
индивидуальной защиты;
- проверить исправность такелажных приспособлений;
- обеспечить организацию рабочих мест, вспомогательных процессов;
- обеспечить безопасный доступ рабочих на кровлю.
Перед началом работ по устройству кровель из
профилированных листов
производитель работ должен проверить исправность оборудования, инструмента и
защитных средств, ознакомить рабочих с условиями производства работ, принятыми
мерами безопасности, границами участка работ согласно ППР; в процессе работ должен
осуществлять контроль за работой звеньев.
Разгрузка пакетов с профилированными листами и комплектующими изделиями и
подача материалов на рабочее место осуществляется краном, используемым на
конкретном объекте в соответствии с ППР.
Для доставки профилированных листов на рабочее место применяют
специализированные траверсы. Максимальный вес траверсы с материалами, подаваемого
на деревянную обрешетку, составляет 80 кг.
Материалы размещают на кровле в местах, предусмотренных в ППР, в количестве,
достаточном для работы в течение часа; в дальнейшем запас материалов пополняется.
Перемещение материалов на кровле к месту выполнения работ выполняют вручную.
При организации производства работ рабочее место должно быть подготовлено в
соответствии с требованиями производственного процесса и условиями выполнения работ
с соблюдением правил санитарной гигиены и техники безопасности.
Расположение на рабочем месте оборудования, инвентаря планируется с таким
расчетом, чтобы не создавалось стесненных условий работы, лишних затрат времени на
хождение и поиски инструмента и оснастки.
Количество инструмента и приспособлений на рабочем месте должно быть
минимально необходимым, обеспечивающим бесперебойную работу в течение смены с
наименьшими затратами времени на получение и замену их.
Инструменты и приспособления должны располагаться на рабочем месте в
определенном, удобном для пользования порядке.
5.1.3 Работы по устройству кровли из профилированных листов выполняет звено в
составе:
- кровельщик 4 разряда (К1) – 1 человек;
- кровельщик 3 разряда (К2) – 1 человека.
В комплексе работ принимают участие:
- машинист крана 6 разряда (МК) – 1 человек;
- машинист автогидроподъемника или автовышки 4 разряда (МА) – 1 человек;
- машинист подъемника 3 разряда (МП) – 1 человек;
- такелажник 2 разряда (Т1, Т2) – 2 человека;
- подсобный рабочий 2 разряда (П) – 1 человек.
При выполнении сопутствующих работ (строповка, подача материалов к месту
работ) кровельщики должны иметь удостоверения такелажников не ниже второго разряда.
5.1.4 Схема организации рабочих мест при устройстве кровли из профилированных
листов приведена на Рисунке 4.
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1 – страховочный трос;
2 – лестница;
3 – предохранительный пояс;
4 – уложенные листы
профилированного листа;

5 – ящик с инструментом и крепежом на
подставке;
6 – листы профилированного листа
подготовленные к монтажу;
7 – подставка под профилированные листы;
8 – обрешетка
К1 и К2 - рабочие места кровельщиков

Рисунок 4 - Схема организации рабочих мест при устройстве кровли из
профилированных листов
5.2 Технология производства работ
Работы по устройству кровли из профилированных листов выполняют в следующей
технологической последовательности:
а) подготовительные работы;
б) основные работы:
- установка карнизных планок;
- устройство ендов кровли;
- монтаж основного покрытия из профилированного листа;
- устройство примыканий к конструкциям кровли;
- обработка профилированных листов при устройстве примыканий;
- установка торцевых (ветровых) планок;
- установка коньковых планок:
в) заключительные работы.
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5.2.1 Подготовительные работы
Перед началом работ рабочие получают задание, инструменты и материалы,
знакомятся с границами участка работ, проходят инструктаж на рабочем месте по охране
труда и окружающей среды под роспись в журнале инструктажей.
5.2.2 Основные работы
5.2.2.1 Установка карнизных планок
До монтажа профилированных листов по свесам кровли устанавливают карнизные
оцинкованные планки с нахлестом по длине не менее 100 мм, фиксируя планки к
деревянным стропилам самонарезающими шурупами размерами не менее 4,8 мм × 28 мм с
шагом 300 мм. Нижний край карнизной планки должен перекрывать край водосточного
желоба.
Обязательное условие при установке карнизной планки: она должна быть ниже
гидроизоляционного ковра, то есть конденсат, скатывающийся по гидроизоляции, должен
попасть на планку и затем сорваться в водосбор или на землю (на отмостку). Если
карнизная планка монтируется непосредственно под профилированный лист, необходимо
обеспечить вентилирование подкровельного пространства для удаления водяных паров.
Между обрешеткой и профилированными листами устанавливают кровельный
уплотнитель.
Установку карнизных планок целесообразно выполнять с автогидроподъемника или
автовышки.
Покрытие кровли из профилированных листов на карнизных свесах крепят
самонарезающими шурупами на каждую волну.
Устройство карнизного свеса кровли из профнастила приведено на Рисунке 5.

Рисунок 5 - Устройство карнизного свеса кровли из профнастила
5.2.2.2 Устройство ендов кровли
Устройство ендов выполняют в следующей технологической последовательности:
- до монтажа основного покрытия из профилированных листов, в местах ендов снизу
вверх устанавливают нижнюю планку ендовы и крепят ее самонарезающими шурупами с
шагом 300 мм к ранее выполненному сплошному дощатому настилу с гидроизоляционным
слоем; при стыковке планок нахлестка составляет от 100 мм до 150 мм;
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- после монтажа профилированных листов, стыки между профилированными
листами и нижним листом ендовы очищают от пыли и грязи и устанавливают
уплотнитель;
- натягивают причальный шнур, на внутренний стык снизу вверх устанавливают
верхнюю планку ендовы (разжелобок) строго по причальному шнуру, закрепляя ее
шурупами поверх волны профиля с шагом от 300 мм до 500 мм. Шляпки шурупов
(заклепок) покрывают аэрозольной краской.
Верхняя планка не уплотняется.
Установка планок ендовы приведена на Рисунке 6.

Рисунок 6 - Установка планок ендовы
5.2.2.3 Устройство основного покрытия кровли из профилированных листов
Кровельный профилированный лист желательно подбирать так, чтобы его длина
была не меньше длины ската кровли. В таком случае будут отсутствовать поперечные
стыки и повысятся влагозащитные качества и снизится трудоемкость монтажа кровли.
При устройстве кровли из профилированного настила большое значение имеет
правильный монтаж листов, который зависит от величины угла наклона кровли.
При наклоне кровли менее 12 градусов требуется герметизация горизонтальных и
вертикальных нахлестов при помощи силиконовых герметиков.
При наклоне кровли менее 14 градусов горизонтальный нахлест листов профнастила
должен быть не менее 200 мм.
Если угол наклона составляет от 15 градусов до 30 градусов, величина нахлеста
составляет от 150 мм до 200 мм.
При наклоне кровли более 30 градусов — нахлест от 100 мм до 150 мм.
До устройства основного покрытия кровли из профилированных листов, натягивают
причальный шнур по карнизному свесу.
При монтаже профилированных листов с левого края следующий лист
устанавливают под последнюю волну предыдущего листа. При монтаже
профилированных листов с правого края следующий лист устанавливают на волну
предыдущего листа. В обоих вариантах водосточная капиллярная канавка
профилированных листов должна перекрываться боковой нахлесткой соседнего листа.
Устанавливают первый лист, выравнивая его по торцу крыши, фиксируют его в
верхнем углу у конька самонарезающим шурупом. Нижний край кровельного листа
должен выступать за край карнизной доски на 40 мм.
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Затем укладывают второй лист, выравнивая нижние края листов по одной линии.
Продольную (боковую) нахлестку листов скрепляют комбинированными заклепками по
вершине волны нахлеста.
После установки трех-четырех листов и выверки параллельно карнизу и по длине
между собой их окончательно закрепляют к обрешетке самонарезающими шурупами
4,8х28 мм с головкой под цвет кровли и с уплотняющей неопреновой прокладкой.
Последовательность укладки профилированных листов (однорядная и двурядная)
приведена на Рисунке 7.

Рисунок 7 - Последовательность укладки профилированных листов: однорядная
и двухрядная
Продольная (боковая) нахлестка смежных листов должна быть не менее половины
волны профиля. Комбинированные заклепки устанавливают на вершине волны нахлеста с
шагом 500мм. К деревянной обрешетке шурупы крепят перпендикулярно, в прогиб волны
профилированного листа.
При уклоне кровли менее 14 % поперечный нахлест выполняют на две волны.
Схема крепления профилированных листов между собой и к обрешетке приведена
на Рисунке 8.
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1 – обрешетка;
2 – профилированный лист;
3 – шуруп-саморез;
4 – комбинированная заклепка на вершине волны
Рисунок 8 - Схема крепления профилированных листов между собой и к обрешетке
Общие правила крепления кровельного профилированного листа сводятся к
следующему:
- профилированный лист всегда крепится в месте прилегания волны (трапеции) к
обрешетке; (при таком способе крепления отсутствует рычаг между точкой крепления и
точкой приложения усилий к саморезу);
- к верхней и нижней обрешетинам листы крепятся в каждую волну (трапецию), так
как на этот край приходятся наибольшие ветровые нагрузки. К промежуточным
обрешетинам допускается крепление настила через волну (трапецию);
- количество креплений профилированного листа кровли к прогонам или обрешетке
в полутораметровой зоне по периметру крыши и по коньку должно быть удвоено;
- в продольных стыках шаг крепления настила не должен превышать 500 мм;
- со стороны ветровой планки профилированный лист крепится в каждую
обрешетину;
- для лучшего прилегания соседнего профилированного листа желательно сместить
на 5 мм центры крепежа в стыкуемых волнах (верхнего листа - в сторону нахлеста, а
нижнего - от него). При этом нижний лист прижимается к верхнему.
Профилированный лист рекомендуется соединять между собой крайними полками с
помощью комбинированных заклепок. Диаметр заклепок от 3,2 мм до 6,5 мм. Процесс
соединения профилированного листа
или листовых деталей комбинированными
заклепками осуществляют с помощью ручных пистолетов односторонней клепки..
Средняя норма использования крепежных элементов – от 6 штук до 8 штук на 1 м2
покрытия.
Для установки самонарезающих шурупов используют шуруповерт.
Если профилированные листы не стыкуются между собой, сначала приподнимают
один лист, а затем, слегка наклоняя его, укладывают волну на волну и скрепляют
комбинированными заклепками на гребне волны снизу вверх.
5.2.2.4 Обработка профилированных листов при устройстве примыканий
При различных примыканиях кровли (к парапету, деталям сквозных выходов,
пожарных люков и т.п.) возникает необходимость дополнительной обработки (подрезки)
профилированных листов на стройплощадке.
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Профилированные листы в продольном направлении режут ручными ножницами
или электрическими высечными ножницами по металлу. Под углом листы обрезают
дисковой пилой с твердосплавными зубьями.
Образовавшуюся при обработке стружку аккуратно сметают, так как ржавая стружка
может испортить покрытие.
Запрещается резать листы абразивным режущим инструментом («болгаркой»).
Повреждения, возникшие при монтаже, и другие дефекты покрытия
восстанавливают с помощью аэрозольной краски, подходящей для указанного вида
покрытия, одинакового с покрытием тона.
Поврежденное место очищают от ржавчины и протирают уайт-спиритом.
Аэрозольную краску наносят только по местам царапин и повреждений, не расширяя зону
ремонта, а также все срезанные края листов.
Если во время монтажных работ поверхность листов загрязнилась, ее очищают
обыкновенными моечными средствами.
5.2.2.5 Установка торцевых (ветровых) планок
Торцевые планки устанавливают строго по причальному шнуру. Профилированные
торцевые планки крепят с шагом от 500 мм до 600 мм сбоку к торцевой доске
самонарезающими шурупами 4,8 мм × 28 мм, сверху – к профилированным листам
самонарезающими шурупами 4,8 мм × 80 мм. Планки из плоских (гладких) листов
допускается крепить только сверху шурупами 4,8 мм × 80 мм с шагом от 300 мм до
500 мм.
Узел торцового свеса кровли из профнастила приведен на Рисунке 9.

Рисунок 9 - Узел торцевого свеса кровли из профнастила
Нахлестка планок по длине - не менее 100 мм. Планка должна покрывать торец
поверх волны профилированных листов. Если по торцу кровли пришелся нижний изгиб
волны, для предотвращения попадания воды или снега край профилированного листа
отгибают вверх примерно на 30 мм. Зачищенные места защищают краской.
Установку торцевых планок целесообразно выполнять с автогидроподъемника или
автовышки.
5.2.2.6 Устройство примыкания к стене (парапету)
В местах примыкания основного покрытия кровли из профилированных листов к
стене (парапету) устанавливают верхние планки примыкания. Конструкцию примыканий
к стене (парапету) указывают в конкретном проекте.
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В данной технологической карте приведен следующий вариант:
- размечают верхнюю кромку планки примыкания на стене (парапете);
- по намеченной линии устраивают шлифмашинкой с отрезным кругом (болгаркой)
штрабу;
- устанавливают планку, заводя ее верхнюю кромку в штрабу;
- размечают места расположения отверстий для дюбелей с шагом не более 500 мм,
через планки сверлят отверстия в стене (парапете) электроперфоратором и крепят планки
к стене (парапету) дюбелями;
- нижний край планок крепят к профилированным листам самонарезающими
шурупами 4,8 мм × 80 мм с шагом 300 мм по гребню волны;
- вставленный в штрабу край планки герметизируют силиконовым герметиком.
Нахлестка планок по длине не менее 100 мм. Установка угловой планки приведена
на Рисунке 10.

1 – угловая планка
2 – профилированный лист
3 – силиконовый герметик
Рисунок 10 – Установка угловой планки
5.2.2.7 Установка коньковых планок
До окончательного крепления конька необходимо убедиться в том, что все
профилированные листы установлены и закреплены в соответствии с требованиями
проекта.
Для предотвращения попадания влаги и грязи, предупреждения выветривания тепла
- между профилированным листом и коньком устанавливают кровельный уплотнитель с
предварительно освобожденными вентиляционными отверстиями вдоль конька.
При монтаже кровли из профилированных листов кровельный уплотнитель
используют только под планками конька, под планками ендовы, на стыках крыш
шатровой формы и под профилированными листами на карнизных свесах. Если основание
кровли выполнено с гидроизоляцией, то уплотнитель, за исключением внутренних
стыков, не требуется.
Монтаж полукруглой коньковой планки начинают с крепления самонарезающими
шурупами или заклепками к ее торцу конусной (для шатровой кровли) или плоской
заглушки. Для плоских коньковых планок заглушка не требуется.
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Строго по причальному шнуру устанавливают коньковые планки с нахлесткой по
длине не менее 100 мм, крепят их к профилированным листам самонарезающими
шурупами 4,8 мм × 80 мм на каждую волну.
Разветвление Y-образной формы на фронтах шатровых крыш прикрывает
образующий на стыке угол.
Кровельный уплотнитель и первый ряд крепежных шурупов основных
профилированных листов должны быть закрыты коньковой планкой.
Стыки коньковых планок заделывают силиконовым герметиком, зачищенные места
и шляпки шурупов покрывают краской.
Установка коньковой планки приведено на Рисунке 11.

1-конек
2-саморез
3-уплотнительная прокладка
4-обрешетка
К-вентиляционный зазор
Рисунок 11 - Установка коньковой планки
5.2.3 Вспомогательные работы
Подсобный рабочий подносит материалы от подъемника к месту производства
работ. Такелажники загружают траверсу профилированными листами и подают сигнал
машинисту крана на подъем. Машинист крана подает траверсу с материалами на кровлю.
Кровельщики разгружают траверсу, укладывая профилированные листы на подставку.
Опускают порожнюю траверсу вниз.
К1 подает сигнал МК, Т1 и Т2 принимают порожнюю траверсу. Затем загружают на
подъемник вспомогательные материалы и инструмент, поднимают их на кровлю, и
подсобный рабочий разгружает подъемник.
5.2.4 Заключительные работы
По окончании монтажа сметают стальную стружку. Загрязненные покрытия
очищают мягкой щеткой и промывают проточной водой или напорным промывным
устройством (максимальное давление 50 бар) сверху вниз. Сильно загрязненные места
промывают разбавленным мыльным раствором. Остатки моющих средств должны быть
тщательно отмыты.
Не допускается использование растворителей или других химически активных
веществ, которые могут повредить полимерное покрытие.
По истечении трех месяцев следует выполнить протяжку саморезов, как любое
крепление к дереву, оно может ослабнуть.
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В конце смены рабочие сдают на склад инвентарь, инструменты и оставшиеся
неиспользованные материалы.
5.3 Операционная карта на устройство кровель из листов профилированных с
волновым и трапециевидным очертанием гофры из профилированных листов приведена в
Таблице 1.
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Таблица 1 - Операционная карта на устройство кровель из профилированных листов с волновым и
трапециевидным очертанием гофры

Наименование
операции

Средства технологического
обеспечения
(технологическая оснастка,
инструмент, инвентарь,
приспособления), машины,
механизмы, оборудование

Исполнитель

Описание операции

1

2

3

4

Подготовительные работы
Подготовительные
работы

-

Комплектация
крепежных изделий

Кровельщик по металлическим кровлям 4
разряда (К1), кровельщик по металлическим
кровлям 3 разряда (К2), машинист
автогидроподъемника 4 разряда (МА),
машинист крана 6 разряда (МК), машинист
подъемника 3 разряда (МП), подсобный
рабочий 2 разряда (П), такелажник 2 разряда
(Т1, Т2)
К2

Рабочие получают задание от технического персонала,
проходят инструктаж по технике безопасности на рабочем
месте под роспись в журнале инструктажей, получают
инструмент, инвентарь, материалы, знакомятся с
границами участка работ в соответствии с ППР и
технологической картой и приступают к работе.

К2 комплектует шурупы, заклепки, дюбели

Основные работы
Установка
карнизных планок

Автогидроподъемник,
причальный шнур,
электроножницы,
шуруповерт

К1,К2,МА

К1 и К2 натягивают причальный шнур, устанавливают
карнизные планки с нахлесткой по длине не менее 100 мм,
устанавливают наружные и внутренние уголки, крепят
карнизные планки и уголки к деревянной обрешетке
самонарезающими шурупами с шагом 300 мм.
При необходимости в местах внутренних и наружных
углов К1 подрезает карнизные планки электроножницами.
Между профилированным листом и карнизной планкой
устанавливают кровельный уплотнитель.
МА поднимает, опускает и перемещает рабочих по фронту
работ в люльке автогидроподъемника. К1 и К2 снимают
причальный шнур.
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Таблица 1 (продолжение)
1

2

3

4
К1 и К2 снизу вверх устанавливают нижние планки
ендовы с нахлесткой от 100 мм до 150 мм, крепят их
самонарезающими шурупами с шагом 300 мм к ранее
выполненному сплошному дощатому настилу с
гидроизоляционным слоем.
При
необходимости
К1
подрезает
планку
электроножницами. Между профилированным листом и
нижней ендовой укладывают кровельный уплотнитель.
После монтажа основных профилированных листов К1
устанавливает разжелобные планки (верхние ендовы)
снизу вверх.
К2 ввинчивает самонарезающие шурупы с шагом от
300 мм до 500 мм поверх волны профиля.
К1 и К2 снимают причальный шнур.
К2 зачищает места резов надфилем, покрывает все места
срезов аэрозольной краской.
К1 и К2 натягивают причальный шнур по карнизному
свесу, устанавливают первый профилированный лист,
нижний край листа должен выступать за край карнизной
доски на 40 мм. К1 фиксирует лист шурупом у конька
крыши по центру листа.
К1 и К2 укладывают второй профилированный лист,
выравнивая нижние края по шнуру. Лист устанавливают
под последнюю волну предыдущего листа. Нахлестку
закрепляют комбинированными заклепками по вершине
волны профиля.
После установки трех-четырех листов К1 и К2 выверяют
их по причальному шнуру по длине и крепят между
собой комбинированными заклепками диаметром от
3,2 мм до 6,5 мм с шагом 500 мм, а к деревянной
обрешетке самонарезающими шурупами 4,8 мм × 28 мм.

Устройство ендов

Шуруповерт,
электроножницы, молоток,
надфиль, причальный шнур,
баллон с аэрозольной
краской, щетка

К1, К2

Устройство
основного
покрытия кровли из
профилированных
листов С44

Шуруповерт, молоток,
причальный шнур, дисковая
пила, баллон с аэрозольной
краской, надфиль, ручной
пистолет односторонней
клепки

К1, К2,
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Таблица 1 (продолжение)
1

Установка
торцевых
(ветровых) планок

2

Автогидроподъемник,
шуруповерт,
электроножницы,
причальный шнур, баллон с
аэрозольной краской

3

К1, К2, МА

4
Продольная (боковая) нахлестка смежных листов должна
быть не менее половины волны профиля. Комбинированные
заклепки устанавливают на вершине волны нахлеста с
шагом 500 мм.
При необходимости К1 подрезает профилированные листы в
продольном направлении и под углом – дисковой пилой с
твердосплавными зубьями.
К2 крепит профилированные листы перпендикулярно к
обрешетке самонарезающими шурупами в прогиб волны;
стыки верхних и нижних листов (поперек ската) - через
волну (величина нахлестки не менее 150 мм); фиксирует
самонарезающими шурупами 4,8 мм × 28 мм
профилированные листы к карнизным планкам – на каждую
волну.
К2 зачищает места резов надфилем, покрывает все места
срезов аэрозольной краской. К1 и К2 снимают причальный
шнур.
К1 и К2 натягивают причальный шнур по торцу,
устанавливают торцевые (ветровые) планки с нахлесткой по
длине не менее 100 мм сверху на профилированные листы.
Планки должны покрывать торец поверх волны профиля.
При необходимости К1 подрезает торцевые планки
электроножницами.
К2 крепит планки сбоку к торцевой доске и сверху к
профилированным листам самонарезающими шурупами с
шагом от 500 мм до 600 мм (или только сверху с шагом от
300 мм до 500 мм), зачищает места резов надфилем,
покрывает все места срезов аэрозольной краской.
Если по торцу кровли пришелся нижний изгиб волны, К2
отгибает верх волны на 30 мм.
К1 и К2 снимают причальный шнур.
МА поднимает, опускает и перемещает рабочих по фронту
работ в люльке автогидроподъемника.

ТК 3.02-06-2012

Таблица 1 (продолжение)
1

2

3

4

Устройство
примыкания к стене
(парапету)

Электроперфоратор,
шуруповерт,
углошлифмашинка,
электроножницы, пистолет для
нанесения герметика, молоток,
баллон с аэрозольной краской,
щетка, рулетка, мел

К1, К2

К1 и К2 размечают верхнюю кромку планки на стене
(парапете). К2 шлифмашинкой с отрезным кругом
пробивает штрабу, очищает ее от пыли
К1 и К2 устанавливают планки примыкания с нахлесткой
по длине не менее 100 мм, заводят верхние кромки в
штрабу, размечают места установки дюбелей с шагом не
более 500 мм. При необходимости К1 подрезает
примыкания электроножницами.
К1 через планки сверлит отверстия для дюбелей в стене
(парапете) электроперфоратором. К2 крепит планки к
стене (парапету). К2 крепит нижний край планки к
профилированным листам шурупами с шагом 300 мм
шуруповертом. К2 заделывает силиконовым герметиком
с помощью пистолета зазор между кромкой планки и
стеной (парапетом), покрывает все места срезов
аэрозольной краской

Установка
коньковых планок

Шуруповерт, электроножницы,
молоток, причальный шнур,
баллон с аэрозольной краской,

К1, К2

К1 и К2 по причальному шнуру устанавливают
коньковые планки с нахлесткой по длине не менее
100 мм. При необходимости К1 подрезает коньковые
планки электроножницами. К1 и К2 крепят их к
профилированным листам самонарезающими шурупами
4,8 мм × 80 мм на каждую волну. Между
профилированным листом и коньковой планкой
устанавливается кровельный уплотнитель. К2 покрывает
все места срезов аэрозольной краской.
К1 и К2 снимают причальный шнур. Кровельный
уплотнитель
и первый ряд шурупов основных
профилированных листов должны быть закрыты
коньковой планкой.
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Таблица 1 (продолжение)
1

2

3

4

Вспомогательные работы
Разгрузка материала с
автотранспорта на
приобъектный склад

Монтажный кран, стропы

Т1, Т2, МК

Погрузка материала с
приобъектного склада
на автотранспорт

Монтажный кран, стропы

Т1, Т2, МК

Разгрузка материала с
автотранспорта к
месту подачи

Монтажный кран, стропы

Т1, Т2, МК

Подача
автомобильным
краном
грузоподъемностью ,
10 т
профилированных
листов на кровлю до
15 м.

Монтажный кран, стропы, траверса

К1, К2, Т1, Т2, МК

Т1и Т2 выполняют строповку пакетов профилированных
листов, пакетов с материалами.
Т1 подает команду МК на разгрузку (подъем), отходят на
безопасное расстояние.
МК краном подает материалы на площадку складирования.
Т1 и Т2 принимают материалы и выполняет их расстроповку.
Т1и Т2 выполняют строповку пакетов профилированных
листов, пакетов с материалами.
Т1 подает команду МК на подъем, отходят на безопасное
расстояние.
МК краном подает материалы на автотранспорт.
Т1 и Т2 принимают материалы и выполняет их расстроповку.
Т1и Т2 выполняют строповку пакетов профилированных
листов, пакетов с материалами.
Т1 подает команду МК на разгрузку (подъем), отходят на
безопасное расстояние.
МК краном подает материалы к месту подачи.
Т1 и Т2 принимают материалы и выполняет их расстроповку.
Т1 иТ2 загружают траверсу профилированными листами и
подают сигнал МК на подъем. МК подает траверсу с
материалами на кровлю. К1 и К2 разгружают траверсу,
укладывая профилированные листы на подставку. К1 подает
сигнал МК, Т1 и Т2 принимают порожнюю траверсу.
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Таблица 1 (продолжение)
1

2

3

4

Подача материалов к
месту производства
работ подъемником
на среднюю высоту
15 м
Подноска материалов
в среднем до 30 м по
кровле

Подъемник

К1, К2, Т1, Т2, МП

Т1 и Т2 загружают на подъемник вспомогательные
материалы и инструмент. Т1 подает сигнал МП.
МП поднимает подъемник. К1 и К2 разгружают
подъемник.

-

П

П подносит вспомогательные материалы и инструмент к
месту работы

Заключительные работы
Очистка
поверхности, уборка
мусора

Мягкая щетка, емкость

Бригада (К1,К2,П,МП)

Рабочие очищают мягкой щеткой покрытие от мусора
(стружки), при необходимости. В конце смены рабочие
сдают
на
склад
инвентарь,
инструмент
и
неиспользованные материалы
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6 Потребность в материально-технических ресурсах
6.1 Ведомость потребности в материалах и изделиях на устройство кровель из листов
профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофры приведена в Таблице 2.
Таблица 2 - Ведомость потребности в материалах и изделиях на устройство кровель из
листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофры
№
п/п

Наименование материала,
изделия

Наименование и
обозначение ТНПА

Единица
измерения

Количество

Установка карнизных планок (100 м)
Планка карнизная
Самонарезающие шурупы
4,8х28 мм с неопреновой
прокладкой

ГОСТ 30246

м/кг

105/158

-

шт

333

3

Кровельный уплотнитель

ГОСТ 19177

п.м

103

4

Краска (аэрозольная) 400 мл

ГОСТ 18958

баллон

1,0

1
2

Устройство основного покрытия из профилированных листов (100 м2)
1
2

Профилированный
металлический лист С44
Самонарезающие шурупы
4,8х28 мм с неопреновой
прокладкой

ГОСТ 24045

м2/т

-

шт

115/0,825
700

3

Краска (аэрозольная) 400 мл

ГОСТ 18958

баллон

2,0

4

Комбинированные заклепки

ГОСТ 26805

шт

300

ГОСТ 30246

м2/т

105/0,3

ГОСТ 30246

м/т

105/0,14

-

шт

673

-

шт

673

ГОСТ 18958

шт

1,2

-

шт

3,5

Устройство ендов (100 м)
1
2
3

4
5
6
68

Нижняя планка ендовы
Верхняя планка ендовы
(разжелобок)
Самонарезающие шурупы
4,8х28 мм с неопреновой
прокладкой
Самонарезающие шурупы
4,8х35 мм с неопреновой
прокладкой
Краска (аэрозольная) 400 мл
Сверла по металлу диаметром
4,8 мм
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Таблица 2 (продолжение)

№
п/п
7

Наименование материала,
изделия
Кровельный уплотнитель

Наименование и
обозначение ТНПА

Единица
измерения

Количество

ГОСТ 19177

п.м

103

Установка торцевой (ветровой) планки (100 м)
1
2

3
4
5

Планка торцевая (ветровая)
Самонарезающие шурупы
4,8 мм × 28 мм с
неопреновой прокладкой
Самонарезающие шурупы
4,8 мм × 80 мм с неопреновой
прокладкой
Краска (аэрозольная)
400 мл
Сверла по металлу
диаметром 4,8 мм

ГОСТ 30246

м/кг

105/158

-

шт

250

шт

250

шт

2,5

шт

1,2

ГОСТ 18958

Устройство примыканий к парапету (стене) (100 м)
1
2
2
4
5
6
7
8

Планка примыкания
Дюбель диаметром
6 мм × 60 мм
Самонарезающие шурупы
4,8 мм × 80 мм с
неопреновой прокладкой
Силиконовый герметик
(310 мл)
Краска (аэрозольная)
400 мл
Сверла с твердосплавными
пластинами диаметром
6 мм
Отрезной круг диаметром
230 мм
Сверла по металлу
диаметром 4,8 мм

ГОСТ 30246

м/т

105/0,197

-

шт

200

-

шт

334

-

шт

7,0

ГОСТ 18958

шт

1,0

-

шт

1,0

-

шт

0,03

-

шт

1,0

Установка коньковых планок (100 м)
1

Коньковая планка
полукруглая (коньковая
планка плоская)

ГОСТ 30246

м/т

105/0,208
(105/0,196)
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Таблица 2 (продолжение)

№
п/п

Наименование материала,
изделия

Наименование и
обозначение ТНПА

Единица
измерения

Количество

2

Самонарезающие шурупы
4,8 мм × 80 мм с
неопреновой прокладкой

-

шт

889

3

Кровельный уплотнитель

-

м

206

-

шт

1,0

ГОСТ 18958

баллон

1,0

шт

По проекту

4
5
6

Силиконовый герметик
(310 мл)
Краска (аэрозольная)
400 мл
Заглушка конька

Разветвитель конька УПо проекту
шт
7
образной формы для
ГОСТ 30246
2,0
шатровой крыши
Сверла по металлу
шт
8
2,0
диаметром 4,8 мм
ПРИМЕЧАНИЕ Показатели расхода ресурсов являются усредненными и уточняются
по проектным документам.
6.2 Перечень машин, механизмов, оборудования, технологической
инструмента, инвентаря и приспособлений приведен в Таблице 3.

оснастки,

Таблица 3- Перечень машин, механизмов, оборудования, технологической оснастки,
инструмента, инвентаря
на бригаду
№
п/
п

Наименование

Тип, марка,
заводизготовитель

1 Кран монтажный

По ППР

Автогидроподъемник
2 (автовышка)

По ППР

70

Назначение

Основные
технические
характеристики

Подача материалов
Г/п 10 т
к месту работ
Монтаж
Высота подъема
карнизных
28 м
планок

Количество
на звено
(бригаду),
шт
1
1
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Таблица 3 (продолжение)

№
п/ Наименование
п
Подъемник
3
грузопассажирский

Тип, марка,
заводизготовитель

По ППР

Стропы
(ГОСТ 25573)

4СК1

Траверса для
5 профилированных
листов

По ППР

4

6 Перфоратор

7 Шуруповерт
Углошлифовальная
машина
Дисковая
электропила с
9
твердосплавными
зубьями
Ручной пистолет
10 односторонней
клепки
8

11 Электроножницы
Пистолет для
нанесения герметика
Страховочный трос
13
(ГОСТ 12.4.107)
Пояс
14 предохранительный
(ГОСТ 12.4.089)
12

-

Назначение
Подъем
материала и
рабочих на
кровлю
Строповка
материалов
Подача
профилированны
х листов к
рабочему месту
Сверление
отверстий для
дюбелей

-

Завинчивание
шурупов

-

Устройство
штрабы

Основные
технические
характеристики

на бригаду
Количество
на звено
(бригаду),
шт
1

г/п 2,5 т

1

Масса – 80 кг

2

Масса- 2,4 кг
Мощность
1 кВт
Мощность
12 В,
180 об/ мин
Мощность
300 Вт
Диаметр диска
130 мм,
мощность
1200 Вт

1

1
1

-

Резка профиля
под углом

-

Установка
заклепок

-

1

С-424

Резка профиля

Мощность
260 Вт, радиус
300 мм,
4500 об/мин

1

-

Нанесение
герметика

-

1

-

Средство защиты

-

Средство
индивидуальной
защиты

1

1
-

2
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Таблица 3 (продолжение)

№
п/
п

Наименование

15 Трап монтажный
16

Ограждение
(ГОСТ 12.4.059)

Каска строительная
17
(ГОСТ 12 4.087)
18

Рукавицы
специальные

Тип, марка,
заводизготовитель

Назначение

Основные
технические
характеристики

-

Средство
подмащивания

L-1,7 м

2

-

Средство защиты

-

1

Вес – до 400 г

5

-

5 пар

-

5 пар

-

5

-

2
1

-

-

19 Обувь

-

20 Комбинезоны

-

21 Очки защитные
Линейка
22 металлическая
измерительная
Рулетка
23 металлическая
измерительная
Щетка
24
(ГОСТ 10597)
Молоток
25
(ГОСТ 11042)
26 Надфиль

Средство
индивидуальной
защиты
Средство
индивидуальной
защиты
Средство защиты
Средство
индивидуальной
защиты
Средство
индивидуальной
защиты

-

Измерительные
работы

L = 500 мм, цена
деления 1 мм

-

Измерительные
работы

L = 10000 мм,
цена деления
1 мм

1

-

1

-

27 Причальный шнур

-

28 Мел

-

29 Аптечка

-
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на бригаду
Количество
на звено
(бригаду),
шт

Очистка
поверхности
Установка
дюбелей
Зачистка кромок
Для
выравнивания
краев листов,
планок
Нанесение
разметки
Средство защиты

-

1

-

1

L-7м

1

-

2

-

1
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7 Требования к качеству работ
Требования к качеству работ при устройстве кровель из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием
гофры приведены в карте контроля технологических процессов (Таблица 4).
Таблица 4 – Карта контроля технологических процессов
Средства измерений,
испытаний

Контролируемый параметр
Объект контроля
(технологический
процесс)

Наименование

НоминальПредельное
ное
отклонение
значение

Место
контроля
(отбора
проб)

Исполнитель
Метод
Оформление
Периодичность контроля или контроля,
Диапазон
результатов
контроля
проведения обозначение Тип, марка, измерений,
контроля
испытаний
ТНПА
обозначение погрешность,
ТНПА
класс
точности

Входной контроль
Не
Приобъектный Вся партия
склад
допускается

Визуальный

Документ о качестве
(паспорт поставщика)

Журнал
входного
контроля

То же

То же

То же

То же

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

Профилированный
металлический
лист
(ГОСТ 24045)

Марка

С 44

Карнизная планка

То же

То же

То же

То же

Нижняя и верхняя
планка ендовы

-«-

По
проекту
-«-

-«-

-«-

Верхняя планка
примыканий
Коньковая планка

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

Кровельный
уплотнитель
Силиконовый
герметик
Краска аэрозольная

Мастер
(прораб)
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Таблица 4 (продолжение)
Контролируемый параметр
Объект контроля
(технологический
процесс)

Место
контроля
(отбора
проб)

Периодичность
контроля

Исполнитель
Метод
контроля или
контроля,
проведения обозначение
испытаний
ТНПА

Средства измерений,
испытаний
Оформление
Диапазон
результатов
Тип, марка, измерений,
контроля
обозначение погрешность,
ТНПА
класс
точности
Документ о качестве
Журнал
(паспорт поставщика)
входного
контроля
То же
То же

Наименование

Номинальное
значение

Диаметр, мм

230

Не
допускается

Сверла по металлу

То же

4,8

То же

То же

То же

То же

То же

Шурупы-саморезы
с неопреновой
прокладкой

Марка

По проекту

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

Комбинированные
заклепки

То же

То же

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

Диаметр, мм

6 × 60

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

Отрезной круг

Дюбель

Предельное
отклонение

Приобъект Вся партия
ный склад

Мастер
(прораб)

Визуальный

Операционный контроль (СНиП РК 2.04-10)
Устройство
кровель из листов
профилированных
с волновым и
трапециевидным
очертанием гофры

Условия
производства
работ:
- температура
окружающей
среды

От
-60 ˚С до
+ 30 ˚С

СНиП РК
2.04-10,

Участок
производс
тва работ

Не менее
5 измерений на
50 м2-70 м2
поверхности

Мастер
(прораб)

Измерительны
й
(ГОСТ
26433.2)

Термометр

Цена деления
1˚С

Общий
журнал
работ
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Таблица 4 (продолжение)
Средства измерений,
испытаний

Контролируемый параметр
Объект контроля
(технологический
процесс)

Устройство
кровель из листов
профилированных
с волновым и
трапециевидным
очертанием
гофры

Наименование

Номинальное
значение

Ширина
нахлестки
профилирован
ных
листов,
мм

Не
допускается

-в
100-200
продольном
направлении
- в поперечном Не менее
направлении
половины
волны
профиля
Отклонение
уклона кровли
от заданного,
не более, мм

Нахлестка
планок по
длине, мм
Крепление
элементов
кровли

Предельное
отклонение

То же

Место
контроля
(отбора
проб)

Периодичность
контроля

Участок
Выборочный,
производс пять измерений
тва работ на каждые
70 м2-100 м2

То же

То же

Метод
Исполнитель
контроля или контроля,
проведения обозначение Тип, марка,
испытаний
ТНПА
обозначение
ТНПА
Мастер
(прораб)

Диапазон
Измерительн Линейка
ый
(ГОСТ металлическа измерения от
26433.2)
я
0 мм до
измерительн 500 мм, цена
ая
деления
1 мм

То же

То же

То же

+0,05

-«-

-«-

-«-

-«-

Рулетка
измерительн
ая
металлическа
я
Нивелир

менее

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

По проекту

-«-

-«-

Сплошной

-«-

Визуальный

-

Не
100

Оформление
результатов
Диапазон
контроля
измерений,
погрешность,
класс точности

То же

Общий
журнал
работ

То же

-«-

-«-

Диапазон
измерения от
0 мм до
10000 мм,
цена деления
1 мм
-«-

-

-

-«-

-«-
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Таблица 4 (продолжение)
Контролируемый параметр
Объект контроля
(технологический
процесс)

Устройство
кровель из листов
профилированных
с волновым и
трапециевидным
очертанием гофры

Наименование

Номинальное
значение

Закрепление
элементов
кровли:
- количество
крепежных
элементов,
шт:
- по
покрытию

По проекту

- по ендове

- по коньку,
карнизу
Устройство
примыканий
к стенам
(парапету)

Предельное
отклонение

Место
контроля
(отбора
проб)

Метод
Исполнитель
Периодичность контроля или контроля,
проведения обозначение
контроля
испытаний
ТНПА

Средства измерений,
испытаний
Оформление
результатов
Диапазон
Тип, марка,
контроля
измерений,
обозначение
погрешность,
ТНПА
класс точности

Не
допускается

Участок
производст
ва работ

Сплошной

Мастер
(прораб)

Шаг от
300 мм до
500 мм
Через одну
волну

То же

То же

То же

То же

То же

То же

То же

То же

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

По проекту

-«-

-«-

-«-

-«-

Визуальный

-

-

-«-

8 на 1м2
кровли

Измерительн
Линейка
Диапазон
ый (ГОСТ металлическа измерения от
26433.2)
я
0 мм до
измерительна
500 мм,
я
цена деления
1 мм

Общий
журнал
работ
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Таблица 4 (продолжение)
Средства измерений,
испытаний

Контролируемый параметр
Объект контроля
(технологический
процесс)

Наименование

Номинальное
значение

Предельное
отклонение

Место
контроля
(отбора
проб)

Исполнитель
Метод
Периодичность контроля или контроля,
контроля
проведения обозначение
ТНПА
испытаний

Оформление
результатов
Диапазон
Тип, марка,
контроля
измерений,
обозначение
погрешность,
ТНПА
класс точности

Приемочный контроль
Смонтированная
кровля из листов
профилированны
х с волновым и
трапециевидным
очертанием
гофры

Сколы
трещины

и

То же

Ширина
нахлестки
профилирова
нных листов,
мм
-в
продольном
направлении
-в
поперечном
направлении

100-200

Не
допускается

То же

Не менее
половины
волны
профиля

То же

-«-

То же

-

+0,05

-«-

Сплошной

Отклонение
уклона
кровли
от
заданного,
не более, мм

-

Участок
Сплошной
выполненн
ых работ
Выборочный
5 измерений на
каждые 70 м2 100 м2

Члены
приемочной
комиссии

Визуальный

-

-

Измеритель
ный (ГОСТ
26433.2)

Линейка
металличес
кая
измеритель
ная

Диапазон
измерения от
0 мм до
500 мм, цена
деления
1 мм

-«-

То же

То же

То же

-«-

-«-

Измеритель
ный (ГОСТ
26433.2)

Рулетка
измеритель
ная
металличес
кая,

Диапазон
измерения от
0 мм до
10000 мм,
цена деления
1мм

-«-

То же

Акт
приемки
выполненн
ых работ
То же

Нивелир
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8 Техника безопасности и охрана труда
8.1 При устройстве кровель из листов профилированных с
волновым и
трапециевидным очертанием гофры необходимо выполнять требования СНиП РК 1.03-05,
СНиП РК 2.02-05, СНиП РК 2.04-10, ГОСТ 12.1.013 и настоящей технологической карты.
8.2 К работам по устройству кровель из профилированных листов, а также на
оборудовании и механизмах допускаются лица, достигшие 18 лет, имеющие
соответствующую квалификацию, прошедшие обучение безопасным методам труда и
инструктаж по охране труда на рабочем месте под роспись в журнале инструктажей.
8.3 Допуск рабочих к выполнению кровельных работ разрешается только после осмотра
прорабом или мастером совместно с бригадиром исправности и целостности несущих
конструкций покрытия.
Перед допуском к работе администрация обязана:
- назначить ответственного производителя работ;
- выдать наряд-допуск на производство работ повышенной опасности;
- обеспечить обучение и проведение инструктажа по охране труда под роспись;
- обеспечить рабочих
санитарно-бытовыми помещениями (гардеробными,
помещениями для приема пищи, отдыха и обогрева, туалетами и т.п.) в соответствии с
действующими нормами;
- обеспечить бригады средствами для оказания первой медицинской помощи.
Ответственные исполнители работ обязаны:
- не допускать или отстранять от работы людей в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения;
- перед началом работы проверять наличие и исправность средств индивидуальной
защиты (СИЗ) у каждого работника структурного подразделения;
- в процессе выполнения работ осуществлять контроль за использованием работниками
СИЗ строго по назначению в соответствии с требованиями нормативных документов.
8.4 Не допускается выполнение кровельных работ во время тумана, исключающего
видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра скоростью 15 м/с и более, на влажной
после дождя (снега) кровле.
8.5 Рабочие должны быть обеспечены спецодеждой, специальной обувью и другими
средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с требованиями
ГОСТ 12.4.011 и инструкции о порядке обеспечения работников средствами индивидуальной
защиты.
8.6 Все лица, участвующие в производственном процессе, обязаны носить защитные
каски по ГОСТ 12.4.087. Рабочие без защитных касок и других необходимых средств
индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются.
8.7 При выполнении работ на кровле рабочие должны применять предохранительные
пояса (ГОСТ 12.4.089) и канаты страховочные (ГОСТ 12.4.107).
Пояса, находящиеся в работе, должны быть осмотрены не реже одного раза в 15 дней. В
специальный журнал для регистрации предохранительных поясов заносят данные об их
испытаниях, периодических осмотрах и ремонтах.
Места закрепления предохранительных поясов указываются мастером или прорабом.
При решетчатом основании кровли закрепление рабочих возможно при помощи
страховочного каната за стропильные конструкции (не за обрешетку).
Узлы крепления должны быть разработаны в ППР и четко выполнены по проекту. Не
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допускается закреплять страховочный канат к дымовым и вентиляционным трубам.
Запрещается отстегивать предохранительный пояс для более удобного перемещения по
крыше. Страховочные трос и канаты должны быть тщательно проверены до их применения,
не иметь разрывов отдельных нитей, перегибов.
Подниматься на кровлю и спускаться с нее допускается только по внутренним
лестничным маршам или трапам. Использовать в этих целях пожарные лестницы не
допускается.
Рабочие должны передвигаться по кровле по переходным мостикам или навесным
лестницам, в обуви на мягкой подошве. При необходимости передвижения по
профилированным листам наступать на них следует только в местах обрешетки и в прогибы.
8.8 Все грузоподъемные краны и устройства должны в установленном порядке
регистрироваться, вводиться в эксплуатацию и подвергаться периодическим осмотрам и
техническим обследованиям. За их техническим состоянием и условиями эксплуатации
должен быть установлен соответствующий надзор и контроль.
8.9 Съемные грузозахватные приспособления, не прошедшие технического
освидетельствования, к работе не допускаются.
Строповку элементов следует производить инвентарными стропами или специальными
грузозахватными
устройствами,
обеспечивающими
возможность
дистанционной
расстроповки с рабочего горизонта в случаях, когда высота до замка грузозахватного
средства превышает два метра. Стропы грузовые должны соответствовать требованиям
ГОСТ 25573.
Способы строповки элементов должны быть разработаны в ППР.
Подъем элемента, на который не разработаны схема строповки, выполняется в
присутствии и под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ.
При перемещении элемента расстояние между ним и выступающими частями других
смонтированных конструкций должно быть по горизонтали не менее 1 м, по вертикали 0,5 м.
8.10 До выполнения монтажных работ необходимо установить порядок обмена
условными сигналами между лицом, руководящим монтажом, и машинистом крана. Все
сигналы подаются только одним лицом (бригадиром монтажной бригады, звеньевым,
такелажником), кроме сигнала «Стоп», который может быть подан любым работником,
заметившим опасность.
8.11 Участок строительной площадки, на котором ведутся кровельные работы,
определенный по требованиям СНиП РК 1.03-00 опасной зоной, должен иметь ограждение
по периметру здания или его части (ГОСТ 12.4.059) и установлены знаки безопасности.
Производство других работ и нахождение посторонних лиц, не связанных с монтажом,
в пределах границы опасной зоны категорически запрещается.
8.12 Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и проходы к ним в
темное время суток должны быть освещены в соответствии с ГОСТ 12.1.046. Освещенность
должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приборов на работающих.
Производство работ в неосвещенных местах не допускается.
Освещенность на участке монтажа профилированных листов должна быть не менее
30 лк по всей высоте, мест немеханизированной разгрузки материалов не менее 2 лк,
подходов к рабочим местам – 5 лк, мест разгрузки материалов и оборудования
грузоподъемными кранами – 10 лк.
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8.13 Профилированные листы подают на кровлю траверсой краном.
Разгружаемые из траверсы профилированные листы складируют
на специальную
подставку, исключающую соскальзывание контейнера и надежно закрепленную за
стропильные конструкции крыши.
Перестановка подставки, загруженной профилированными листами, запрещается.
Ящик с инструментом и крепежными изделиями устанавливается в соответствии с
требованиями, относящимися к контейнеру.
Во время перерывов в работе технологические приспособления, инструмент, материалы
и другие мелкие предметы, находящиеся на рабочем месте, должны быть закреплены или
убраны.
8.14 Разгрузка пакетов с профилированными листами должна выполняться
механизированным способом.
Площадка для разгрузки должна быть хорошо спланирована. При разгрузке пакетов с
профилированными листами должен быть предусмотрен проход шириной не менее 1 м
между поддонами и автотранспортом. Запрещается производить подъем технически
неисправных поддонов.
8.15 Средства подмащивания и другие приспособления, обеспечивающие безопасность
производства работ, должны соответствовать требованиям ГОСТ 24258.
Средства подмащивания должны иметь ровные рабочие настилы с зазором между
досками не более 5 мм, а при расположении настила на высоте 1,3 м и более – ограждения и
бортовые элементы. Соединения щитов настилов внахлестку допускается только по их
длине, причем, концы стыкуемых элементов должны быть расположены на опоре и
перекрывать ее не менее, чем на 0,2 м в каждую сторону.
Поверхность земли, на которую устанавливаются средства подмащивания, должна быть
спланирована (выровнена и утрамбована) с обеспечением отвода от нее поверхностных вод.
Нагрузки, действующие на средства подмащивания в процессе производства работ, не
должны превышать расчетные по проекту или техническим условиям.
Скопление людей на настилах в одном месте не допускается.
Настилы на подмостях должны иметь ровную поверхность и крепиться к поперечинам
лесов.
Для монтажных работ ширина настилов на подмостях должна быть не менее одного
метра.
Высота перил ограждения подмостей должна быть не менее 1,1 м, бортового
ограждения настила рабочей площадки – не менее 0,15 м.
Рабочие должны быть обеспечены переносными стремянками. Следует предусмотреть
установку на поверхности кровли лестниц, трапов, ходовых дорожек, предназначенных для
обеспечения безопасного выполнения работ. Все эти устройства во время работы должны
быть надежно закреплены и соответствовать требованиям ГОСТ 26887.
8.16 Электробезопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах
должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.013, а также инструкций
заводов-изготовителей электроинструмента.
При выполнении работ с применением ручного электрифицированного инструмента
должны соблюдаться требования Межотраслевых правил по охране труда при работе в
электроустановках.
Электроинструмент, ручные электрические машины, и ручные электрические
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светильники должны быть безопасными в работе, не иметь доступных для случайного
прикосновения токоведущих частей, не иметь повреждений корпусов и изоляции питающих
проводов.
При выполнении работ необходимо следить, чтобы питающий провод (кабель) был
защищен от случайного прикосновения с горячими, сырыми или масляными
поверхностями.
Стружку или опилки следует удалять только после полной остановки инструмента.
Для удаления стружки или опилок применять специальные крючки или щетки.
При работе с электроинструментом запрещается:
- оставлять без надзора электроинструмент, присоединенный к питающей сети;
- передавать электроинструмент лицам, не имеющим права пользоваться им;
- превышать предельно допустимую продолжительность работы, указанную в паспорте
электроинструмента;
- останавливать руками движущиеся после отключения от электросети части
инструмента;
- натягивать, перекручивать и перегибать провод, ставить на него груз, протягивать по
земле, а также допускать пересечение его с тросами, кабелями и рукавами газосварки;
- эксплуатировать электроинструмент при возникновении неисправностей.
При сверлении отверстий, установке шурупов, резке листов профилированный лист в
обязательном порядке пользоваться защитными очками.
8.17 Ручной слесарно-монтажный инструмент должен осматриваться не реже одного
раза в 10 дней, а также непосредственно перед применением. Неисправный инструмент
должен изыматься.
В процессе выполнения сборочных операций совмещение отверстий и проверка их
совпадения в монтируемых элементах должны выполняться с использованием специального
инструмента (конусных оправок, сборочных пробок и др.). Проверять совпадение отверстий
в монтируемых элементах пальцами рук не допускается.
8.18 Пожарную безопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих
местах следует обеспечивать в соответствии с требованиями СНиП РК 2.02-5 и «Правилами
пожарной безопасности».
На территории строительной площадки, а также в складах, зданиях и сооружениях, в
местах, определенных стройгенпланом, должны быть размещены пожарные щиты с
огнетушителями и минимальным набором ручного пожарного инструмента, а также
противопожарное полотнище, размером 1,5 м × 1,5 м или 2 м × 2 м, ящик с песком объемом
не менее 0,5 м3 и емкость с водой объемом не менее 0,2 м3.
При возникновении пожара прекратить работу, вызвать противопожарную службу и
принять меры к спасению людей и материальных ценностей, приступить к ликвидации очага
пожара.
8.19 При обнаружении неисправности механизмов, оборудования, приспособлений,
инструмента и др. работу необходимо прекратить и принять меры к устранению
неисправности.
При поражении электрическим током освободить потерпевшего от воздействия
электрического тока, вызвать скорую помощь и оказать ему необходимую доврачебную
помощь.
В случае несчастного случая на производстве необходимо освободить пострадавшего
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от воздействия повреждающего производственного фактора, оказать ему первую помощь,
принять меры по доставке пострадавшего в лечебное учреждение и сообщить производителю
работ (мастеру) о несчастном случае.
8.20 Охрана окружающей среды
В процессе выполнения кровельных работ не должен наноситься ущерб окружающей
среде.
Должны быть организованы сбор и утилизация отходов в соответствии с
требованиями нормативных документов.
Строительный мусор с кровли следует удалять по желобам, в закрытых ящиках,
мешках или контейнерах. Места, на которые сбрасывается мусор, необходимо оградить или
установить надзор для предупреждения об опасности.
Отходы должны вывозиться со строительной площадки в места их захоронения.
Мойка колес транспортных средств, грузоподъемных и других машин должна
осуществляться только в местах, предусмотренных для этих целей в ППР.
Заправка горюче-смазочными материалами транспортных средств, грузоподъемных и
других машин должна осуществляться только в специально оборудованных местах.
Запрещается:
- создание стихийных свалок, складов отходов герметика, краски, которые могут
смываться атмосферными осадками и загрязнять почву и водоемы;
- сброс окрасочных, горюче-смазочных материалов в системы канализации и открытые
водоемы;
- закапывание (захоронение) в землю строительного мусора;
- сжигание отходов строительных материалов, тары;
- слив горюче-смазочных и окрасочных материалов в грунт.
Должны быть обеспечены:
- охрана имеющихся зеленых насаждений и уход за ними;
- бережное отношение и всемерная экономия воды, используемой на производственные
и бытовые нужды.
Руководители строительных предприятий должны:
- осуществлять систематический контроль за соблюдением действующего
законодательства, норм, инструкций, приказов, указаний в области охраны окружающей
среды при строительстве объекта;
- включать в программы обучения всех категорий рабочих вопросы по охране
окружающей среды и организовывать проведение этой учебы.
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9 Калькуляции затрат труда
9.1 При составлении калькуляций по устройству кровель из листов профилированных с
волновым и трапециевидным очертанием гофры использованы Единые нормы и расценки на
строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы ЕНиР.
Е РК 8.04-1 Сборник Е1 Внутрипостроечные транспортные работы.
9.2 Калькуляции затрат труда при устройстве кровель из волнистых и
профилированных металлических листов выполнены аналитически-расчетным методом,
основанном на ранее проведенном хронометраже затрат труда.
9.3 Нормирование затрат труда на устройство кровель
из волнистых и
профилированных металлических листов выполнялось аналитически-расчетным методом.
9.4 Затраты труда рассчитаны по формуле:
З=

З1
⋅n,
60

где З – затраты труда в чел.-ч;
З1 – затраты труда в минутах на виды работ, пронормированных на конкретном
объекте;
n – количество рабочих, занятых на виде работы в момент нормирования.
9.5 Нормативы затрат труда приведены на одного рабочего из расчета смены,
продолжительностью 8 часов.
9.6 Нормами учтены, но не оговорены в составе работ мелкие вспомогательные и
подготовительные операции, являющиеся неотъемлемой частью технологического поцесса.
9.7 Нормами учтены затраты труда на подготовительно-заключительные работы (ПЗР),
на технологические перерывы (ТП), на личные надобности и отдых.
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Калькуляция затрат труда №1
на устройство кровель из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофры
(монтаж кровли из профилированных листов)
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Объем работ – 100 м2
№
п/п

Наименование работ

Единица
измерения

Объем

Норма
времени
на единицу
чел.-ч (маш.-ч)

Затраты труда
на объем
чел.-ч (маш.-ч)

51,94
(2,94/6,5)

51,94
(2,94/6,5)

Основные работы
1

Монтаж кровли из профилированных листов

100 м2

1,0

ИТОГО
(Электропила, шуруповерт)::

51,94 чел.-ч
(2,94/6,5 маш.-ч)

Вспомогательные работы

1

Разгрузка материала автомобильным краном с
автотранспорта на приобъектный склад

т

0,9

0,12
(0,061/0,061)

0,108
(0,055/0,055)

2

Погрузка материала автомобильным краном с
приобъектного склада на автотранспорт

т

0,9

0,12
(0,061/0,061

0,108
(0,055/0,055)

3

Разгрузка материала автомобильным краном с
автотранспорта к месту подачи

т

0,9

0,12
(0,061/0,061)

0,108
(0,055/0,055)

4

Подача автомобильным краном грузоподъемностью , 10т
профилированных листов на кровлю до 15м.

1т

0,825

0,386
(0,1906)

0,318
(0,157)
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Таблица (продолжение)
Объем работ – 100 м2
№
п/п

Наименование работ

Единица
измерения

Объем

Норма
времени
на единицу
чел.-ч (маш.-ч

Затраты труда
на объем
чел.-ч (маш.-ч)

5

Подача материалов к месту производства работ
подъемником на среднюю высоту 15 м

1т

0,075

0,496
(0,124)

0,037
(0,0093)

6

Подноска материалов в среднем до 30 м по кровле

1т

0,9

2,62

2,358

ИТОГО
(Кран, автомобиль, подъемник)::
ВСЕГО
(Электропила, шуруповерт , кран, автомобиль, подъемник):

3,037 чел.-ч
(0,322/0,165/
0,009 маш.-ч)
54,98 чел.-ч
(2,94/6,5/0,322/
/0,165/0,009 маш.-ч)

где 54,98 чел.-ч – затраты труда рабочих-строителей;
2,94 маш.-ч - эксплуатация дисковой электропилы;
6,5 маш.-ч – эксплуатация шуруповерта;
0,322 маш.-ч – эксплуатация автомобильного крана грузоподъемностью 10 т;
0,165 маш.-ч – эксплуатация автомобиля;
0,009 маш.-ч – эксплуатация подъемника.
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Калькуляция затрат труда №2
на устройство кровель из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофры
(установка разжелобков (ендов) с заготовкой)
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Объем работ – 10 м
№
п/п

Наименование работ

Единица
измерения

Объем

Норма
времени
на единицу
чел.-ч (маш.-ч

Затраты труда
на объем
чел.-ч (маш.-ч)

4,18
(0,375/0,54)

4,18
(0,375/0,54)

Основные работы
1

Установка разжелобков
(ендов)

10м

1,0

ИТОГО
4,18 чел.-ч
(Электроножницы, шуруповерт):: (0,375/0,54 маш.-ч)

где 4,18 чел.-ч – затраты труда рабочих-строителей;
0,375 маш.-ч - эксплуатация электроножниц;
0,54 маш.-ч – эксплуатация шуруповерта.
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Калькуляция затрат труда №3
на устройство кровель из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофры
(устройство примыканий к стенам (парапету)
Объем работ – 10 м
№
п/п

Единица
измерения

Наименование работ

Объем

Норма
времени
на единицу
чел.-ч (маш.-ч

Затраты труда
на объем
чел.-ч (маш.-ч)

3,84
(0,63/
1,27/
0,15/0,54

3,84
(0,63/
1,27/
0,15/0,54

Основные работы

1

Устройство примыканий к стенам (парапету)

10 м

1,0

ИТОГО
(Шлифмашинка, электроперфоратор, электроножницы, шуруповерт):

3,84 чел.-ч
(0,63/1,27/
0,15/0,54 маш.-ч)

Расчет затрат труда на 100 м:
3,84
(0,63/1,27/0,18/0,54)

: 10 × 100=

38,40 чел.-ч
(6,3/12,7/1,8/5,4)

где 38,40 чел.-ч – затраты труда рабочих-строителей;
6,3 маш.-ч – эксплуатация шлифмашинки;
12,70 маш.-ч – эксплуатация электроперфоратора;
1,5 маш.-ч - эксплуатация электроножниц;
5,4 маш.-ч - эксплуатация шуруповерта.
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Калькуляция затрат труда №4
на устройство кровель из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофры
(установка коньковых планок)
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Объем работ – 100 м конька
№
Наименование работ
п/п

Единица
измерения

Объем

Норма
времени
на единицу
чел.-ч (маш.-ч

Затраты труда
на объем
чел.-ч (маш.-ч)

25,42
(6,42/1,5)

25,42
(6,42/1,5)

Основные работы
1

Установка коньковых планок

100 м

1,0

ИТОГО
(Шуруповерт, электроножницы)::

где 25,42 чел.-ч – затраты труда рабочих-строителей;
6,42 маш.ч. - эксплуатация шуруповерта;
1,5 маш.-ч - эксплуатация электроножниц.

25,42 чел.-ч
(6,42/1,5 маш.-ч.)
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Калькуляция затрат труда №5
на устройство кровель из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофры
(установка карнизной планки)
Объем работ – 100 м
№
п/п

Наименование работ

Единица
измерения

Объем

Норма
времени
на единицу
чел.-ч (маш.-ч

Затраты труда
на объем
чел.-ч (маш.-ч)

22,0
(11,0/1,5/
8,5)

22,0
(11,0/1,5/
8,5)

Основные работы
1

Установка карнизной планки

100 м

1,0

ИТОГО
(Автогидрободъемник, электроножницы, шуруповерт):

22,0 чел.-ч
(11,0/1,5/8,5 маш.-ч)

Вспомогательные работы
2

Подъем и опускание автогидроподъемника в исходное
положение

1 процесс

10,0

(0,15)

ИТОГО
(Автогидроподъемник):
ВСЕГО
(Автогидрободъемник, электроножницы, шуруповерт):

(1,50)
(1,50 маш.-ч)
22,0 чел.-ч
(12,5/1,5/8,5 маш.-ч)

где 22,0 чел.-ч – затраты труда рабочих-строителей;
12,5 маш.-ч – эксплуатация автогидроподъемника;
1,5 маш.-ч - эксплуатация электроножниц;
8,5 маш.-ч - эксплуатация шуруповерта.
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Калькуляция затрат труда №6
на устройство кровель из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофры
(установка торцевых ветровых планок по фасаду с креплениями)
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Объем работ – 10 м
№
Наименование работ
п/п

Единица
измерения

Объем

Норма
времени
на единицу
чел.-ч (маш.-ч)

Затраты труда
на объем
чел.-ч (маш.-ч)

3,25
(1,62/0,375/
1,21)

3,25
(1,62/0,375/
1,21)

Основные работы
1

Установка торцевых ветровых планок по фасаду с
креплениями

10 м

1,0

ИТОГО
3,25 чел.-ч
(Автогидрободъемник, электроножницы, шуруповерт):: (1,62/0,375/1,21 маш.-ч)
Вспомогательные работы
2

Подъем и опускание монтажников при помощи
автогидроподъемника в исходное положение

1 процесс

1,0

(0,15)

(0,15)

ИТОГО
(0,15 маш.-ч)
(Автогидроподъемник)::
ВСЕГО
3,25 чел.-ч
(Автогидрободъемник, электроножницы, шуруповерт): (1,77/0,375/1,21 маш.-ч)

Расчет затрат труда на 100 м:
32,50 чел.-ч
3,25
: 10 × 100 = (17,7/4,2/12,1
маш.-ч)
(1,77/0,42/1,21)
где 32,50 чел.-ч – затраты труда рабочих-строителей;
17,7 маш.-ч – эксплуатация автогидроподъемника;
3,75 маш.-ч - эксплуатация электроножниц;
12,1 маш.-ч - эксплуатация шуруповерта.

