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1. ТЕОРИЯ ӨЛЕШЕ 
1.1. Торбалар 
 
Төрле максатлар өчен билгеләнгән биналарны су белән тәэмин итү  

системаларында кулланыла торган торбалар хәзерге заман экология 
таләпләренә, җылылык тоту һәм тавыштан саклау, янгынга каршы тору, 
экономияле булу, ремонтлау уңайлыгы, нык һәм хәвефсез файдалану 
һәм арзан утильләштерү таләпләренә туры килергә тиеш.                                              
Су белән тәэмин итү системаларының нәтиҗәлеген һәм озакка 
чыдамлыгын билгеләүче төп фактор − салкын һәм җылы сулар белән 
тәэмин итү системаларына торба материалын дөрес сайлау. Материал 
үткәргеч торбаның билгеләнешенә һәм эшләү шартларына, куыла торган 
суның температурасына, үткәргеч торбаның хезмәт итү вакытына карап 
сайлана. 

Салкын һәм җылы сулар белән тәэмин итә торган эчке 
системаларда кулланыла торган торбалар һәм фасонлы эшләнмәләр СП 
30.13330.2012(1) таләпләренә туры килергә тиеш. 

Салкын һәм кайнар сулар үткәрә торган торбалы системалар, 
норматив басым һәм су температурасы 20 градус булганда, хезмәт итү 
вакыты 50 елдан да ким булмаслык итеп, ә температура 75 градус һәм 
норматив басым булганда – 25 елдан да ким булмаслык итеп хезмәт итә 
алган торбалардан һәм фасонлы эшләнмәләрдән ясалырга тиеш (шул 
чорда аларның гидравлик каршы торучанлыгы барлык хезмәт итү 
вакытында үзгәрмәскә тиеш). 

Янгын сүндерү өчен  кирәк булган берләштерелгән янгын сүндерү 
системаларын су белән тәэмин итүче үзәк торбалар,  шулай ук 
подваллардагы, чормалардагы, техник этажлардагы суны кертү (ялгау) 
урыннары металл торбалардан эшләнергә, ә хужалык өчен һәм эчәргә  су 
бирә торган үзәк торбалар һәм фатирларга аеру урыннары полимер 
материаллардан эшләнергә тиеш. 

Аерым янгын сүндерү системасын су белән тәэмин итү торбалары 
(кертү урыннары, челтәрләр, үзәк торбалар) металлдан эшләнергә тиеш. 

Салкын һәм кайнар су белән тәэмин итү системаларын 
проектлаганда кулланылган торба материалы суның сыйфатына тәэсир 
итәргә тиеш түгел. Шулай ук, торбаларны сертификаты һәм техник 
таныклыгы булган, ә хуҗалык ихтыяҗлары өчен һәм эчә торган су белән 
тәэмин иткәндә – РФ Сәламәтлек Саклау Министрлыгы 
Госсанэпиднадзорының гигиеник рөхсәте һәм маркировкасында “эчәргә 
яраклы” дигән язуы булган материаллардан эшләргә кирәк. 

Эшләнү материалы буенча торбалар металл һәм металл 
булмаганнарга бүленәләр. Сәнәгатьтә чыгарыла торган торба төрләре 1 
таблицада  китерелә. 
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Су белән тәэмин итә торган барлык эчке челтәрләрдә бакыр, 
бронза, җиз торбалар һәм тоташтыру детальләре, шулай ук эчке һәм 
тышкы якларына коррозиядан саклагыч каплам йөгертелгән корыч 
эшләнмәләр кулланырга мөмкин. 

Торбалар һәм фасонлы эшләнмәләр түбәндәгеләргә чыдарга 
тиеш [2]: 

– салкын су температурасы 20 градус, кайнар суның даими 
температурасы 75 градус булганда − челтәрдәге эшче басымнан 1,5 
тапкыр күбрәк булган (ләкин 0,68 МПа дан ким булмаган) сынау 
басымына; 

  – су температурасы 90 градус булганда (сынау вакытында) − 
кайнар су белән тәэмин итү челтәрендәге эшче басымга тигез булган су 
басымына; 

  – 50 еллык файдалану чорында даими температурасы 20 градус, 
эчке басымы 0,45 МПа-дан ким булмаган салкын суның даими 
басымына. 

Хуҗалык-эчү һәм хуҗалык-янгын сүндерү челтәрен су белән 
тәэмин итү өчен ГОСТ 3262-75* “Су-газүткәргеч корыч торбалар. 
Техник шартлар” буенча җитештерелгән, сыр салынган яки сырсыз, 
цинкланган яисә цинкланмаган, прокатлап ясалган эретеп 
ябыштырылган корыч торбалар кулланалар. 

Корыч торбалар ныклыгы зур, торбалары озын (6 м-га кадәр), 
монтажлау ныклыгы, бөгү, эретеп ябыштыру мөмкинлеге булган өчен 
киң кулланылалар. Биналарда су үткәрү челтәрен сузу өчен шартлы эчке 
диаметрлары 15 мм-дан 50 мм-га кадәр булган, гади һәм җиңел су-
газүткәргеч торбалар кулланыла. Торба диаметрлары номенклатурасы: 
15,20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 90, 100 һ.б. 

Янгын сүндерүне су белән тәэмин итә торган аерым системаларда                   
ГОСТ 10704-91 буенча электр белән эретеп ябыштрылган корыч яки               
ГОСТ 3262-75* буенча цинкланмаган өслексез (кара) корыч су-
газүткәргеч торбалар кулланыла. 
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   1 таблица 
Эчке суүткәргеч система өчен торба төрләре 

 
Исеме Стандарт Шартлы 

диаметры 
Dy (DT) 

Торбаларны 
тоташтыру 

төре 

Максималь 
эшче басым 

Py, МПа 
1 2 3 4 5 

1. Басымлы полиэтилен 
торбалар: 
а) ПЭ 80 
б) ПЭ 100 

 
 

ГОСТ 
18599-2001 

 
 
 
DT=10…1600 

Терәп һәм 
контактлы 
эретеп 
ябыштырып 

 
Py   1,0 
Py 1,25 

2. Пластификациялән- 
мәгән поливинилхлорид 
ПВХ (PVC) торбалар 

 
ГОСТ 

51613-2000 

 
DT=10…250 

Бүрәнкәләп, 
тыгызлагыч 
боҗра белән; 
ябыштырып 

Ру10,0 

3. Полипропилен 
торбалар 

ГОСТ 
52134-2003 

DT=10…450 Контактлы 
эретеп 
ябыштырып 

Ру10,0 

4. “Рандом сополимер” 
полипропилен торбалар 

ТУ 2248-
019-

41989945-
02 

DТ=16…90 Бүрәнкәләп, 
контактлы 
эретеп 
ябыштырып; 
каплагыч 
гайка белән 

Py1,0(PN10) 
Py2,0(PN20) 

5. Металлполимер тор-
балар 

ТУ 2290-
001-

12333095-
01 

DT=16…40 Штуцер-
каплагыч 
гайка белән 

Py10,0 

6. Пыялапластик тор-
балар 

ГОСТ 
53201-2008 

Dy=50…500 Ябыштырып, 
каплагыч 
гайка белән 

0,6Ру10,0 

7. Су-газүткәргеч корыч 
торбалар 
а) цинкланган 
 
б) цинкланмаган 

ГОСТ 
3262-75* 

DT=6…150 Эретеп 
ябыштырып, 
сыр салып 

Py2,4 
(җиңел яки 

гади) 
Py3,1 

(ныгытылган) 
8. Электр белән эретеп 
ябыштырылган корыч 
торбалар 

ГОСТ 
10704-91 

DT=10…1420 Эретеп 
ябыштырып 

Py9,8 

9. Бакыр торбалар ГОСТ 
Р52318-

2005 

DT=12…108 Югары 
температурада 
пайкалап 

2,7Р22,9 



6 
 

Үткәргеч корыч торбаларның кимчелеге − аларның тутыгып 
(коррозиядән) җимерелүе һәм эчке өслеге каплану. Коррозия суның 
сыйфатын киметә, торбаларның эчен чүпли, аларның үткәрүчәнлеген 
киметә. 

ГОСТ Р 52318-2005 буенча 50 елдан артык файдаланылачак һәм 
реконструкцияләнәчәк биналарның эчке басымлы системаларында 
бакыр торбалар кулланырга мөмкин. Алар коррозиягә нык каршы тора, 
нык һәм ышанычлы булулары белән сыйфатланалар. Бакыр 
торбаларның өслекләре бик шома, аларның кытыршылыгы 
корычныкыннан 100 тапкыр, полимерныкыннан 4-5 тапкыр  кечерәк. 
Алар кояш нурланышыннан курыкмыйлар, кислород үткәрмиләр. Бакыр 
торбалардан эшләнгән инженерик коммуникацияләр файдалану чоры 
дәвамында ремонтсыз хезмәт итә алалар. 

Торбаларны монтажлау СП40-108-2004 “Биналарны су белән 
тәэмин итә торган эчке системаларны бакыр торбалардан проектлау һәм 
монтажлау” таләпләренә туры китереп башкарыла. 

Үткәргеч пластмасс торбалар: полиэтилен (РЕ), тегелгән 
полиэтилен (РЕХ), полипропилен (PPR), арматурлы полипропилен (PPR-
AL-PPR), поливинилхлорид (ПВХ), металл-пластик (композит) – торак 
һәм җәмәгать биналарын салкын су белән тәэмин итү системаларын 
төзегәндә һәм капиталь ремонтлаганда кулланылалар. 

ГОСТ 18599-2001 буенча ПЭ 80 SDR, ПЭ 100 SDR басымлы 
үткәргеч полиэтилен торбалар салкын су бирү өчен исәпләнгән. Алар 
төрле биналарга кертү торбаларын проектлаганда һәм үткәргеч 
магистраль торбалар сузганда (идән конструкциясенә яшереп салганда) 
кулланыла. 

PP-R полипропилен торбалар 3 төргә бүленә: салкын су өчен 
(номиналь басым PN10), кайнар су өчен (PN20) һәм арматурланган 
алюминий фольгалы (PN25). 

Торбаларны монтажлау СП40-101-96 “Рандом сополимер” 
пропиленыннан үткәргеч торбаларны проектлау һәм монтажлау” 
таләпләренә туры китереп эшләнә.  

Металлполимер торбаларны басымы 1 МПа, хуҗалык-эчү өчен су 
температурасы 75 градуска кадәр булган салкын һәм кайнар су белән 
тәэмин итә торган эчке системаларда кулланырга мөмкин. 

Торбаларны монтажлау СП40-103-98 “Металлполимер торбаларны 
кулланып, салкын һәм кайнар су белән тәэмин итүне проектлау һәм 
монтажлау” таләпләренә туры китереп эшләнә. 

Пластмасс торбаларның уңай яклары – коррозияга нык каршы 
тору, авырлыклары аз булу, су агымы аз тавышлы булу, буяу таләп 
ителмәү, тиз монтажлану, озакка чыдау – пластмасс торбаларның хезмәт 
итү вакыты корычка караганда 3-5 тапкыр күбрәк,  яшереп һәм тышкы 
якта калдырып сузу мөмкинлеге бар. 
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Ныклыгы аз, температурадан озынаю коэффициенты зур булу, 
вакыт узган саен үзлекләрен югалту (материал картаю), температура 
артканда торбалар  сыгылу, күтәрү мөмкинлеге аз булу,  төрле 
материаллардан эшләгәндә тоташтыру  читенлеге бу торбаларның 
кимчелеге булып тора. 

Пластмасс торбаларны суүткәргечләренең аерым эчке янгын 
сүндерү системаларында кулланырга ярамый. 

 
1.2 . Торбаларны тоташтыру 
 
  Торбаларны тоташтыру төрләрен суүткәрү системасының бөтен 

файдалану чорында герметиклыкны  һәм ныклылыкны тәэмин итү 
шартыннан, шулай ук монтажлау һәм үткәргеч торбаны ремонтлау 
мөмкинлекләре технологиясеннән    чыгып сайлыйлар. 

Су белән тәэмин итә торган барлык торбалар, тармаклану 
системалары һәм аларга тоташтырыла торган арматура һәм санитар-
техник приборларны урнаштыру өчен кирәкле тоташтыргыч детальләр  
сайлап алырга мөмкин. Моның өчен безнең илдә җитештерелгән 
торбалы эшләнмәләргә куелган техник шартларны, бу торбалардан 
торган су белән тәэмин итү системаларын проектлау һәм монтажлауга 
кагыйдәләр җыелмасын исәпкә алырга кирәк. 

Торбаларны һәм тоташтыру детальләрен үзара тоташтыру, аларны 
арматурага һәм җиһазларга кушу сүтелмәле яки сүтелмәслек итеп 
башкарыла. 

Үткәргеч торбаларны файдалану чорында ремонтлау һәм сүтү 
мөмкинлеге булсын өчен, үткәргеч торбаның арматура һәм җиһаз белән 
тоташтыру урыннарында аерым тоташмалар карала. Бу тоташмалар 
ремонтлау һәм карау өчен уңайлы урыннарда урнашырга тиеш [4]. 

Торба төреннән һәм үлчәменнән,   материалы үзлегеннән, 
арматура һәм тоташтыргыч элементлардан, куыла торган су  
температурасыннан һәм эшче басымыннан, үткәргеч торбаны 
планлаштыру һәм сузу ысулыннан, әйләнә-тирә температурасыннан 
чыгып пластмасс торбаларны тоташтыру ысуллары, аларны урнаштыру 
урыннары билгеләнә. 

Пластмасс торбаларны контактлы эретеп ябыштырып (терәп, 
муфталап, бүрәнкәләп) һәм ябыштырып (муфталап, бүрәнкәләп) 
сүтелмәслек итеп тоташтырганда, ә фланецлар һәм каплагыч гайкалар −  
сүтелмәле итеп тоташтырганда кулланыла. 

Полипропилен торбаларны тоташтыруның төп төрләре − 
бүрәнкәләп контактлы эретеп ябыштыру,  үткәргеч металл торбаларны 
сыр салып тоташтыру, ирекле фланецта каплагыч гайка белән 
тоташтыру. Полипропилен торбаларны металл торбалар яки арматура 
белән тоташтырганда каплагыч гайкалар, ирекле фланецлар кулланалар. 
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Полипропилен торбаларны бүрәнкәләп контактлы эретеп ябыштыру 
жылыту җайланмасы (эретеп ябыштыру аппараты) ярдәмендә 
башкарыла. 

Су белән тәэмин итә торган эчке челтәрне корыч торбалардан 
проектланганда  керткене (ввод) бинага тоташтыру буыны, тышкы 
үткәргеч торбалар проектлаганда − полиэтиленан эшләнә (1 рәс.). 

Корыч торбалар, алардан ясалган детальләр һәм буыннар эретеп 
ябыштырып, сыр яки каплагыч гайкалар, фланецлар ярдәмендә 
тоташтырыла. 

Цинклы торбалар, буыннар һәм детальләр цинкланган корыч 
тоташмалар  яки каплагыч гайкалар белән фланецларда чүкелүчән 
чуеннан эшләнгән цинкланган махсус детальләр кулланып сыр салып  
тоташтырылырга тиеш. 

Корыч торбаларның сырлы тоташтырмаларында кулдан яки 
механик ысул белән, җиңел торбаларда − тәгәрләп башкарылган, гади 
һәм ныгытылган торбаларда − кисеп эшләнгән цилиндрик торба сыры 
кулланырга кирәк.  

 
1 рәс.  Пластмасс торбаларның арматура, фасонлы детальләр, һәм корыч торбалар 

белән тоташуы: 1 − корыч торба; 2 − фланец; 3 − шал (кыстырма); 4 −  бүрәнкә;  
5 − пластмасс торба; 6 − фланец 

 
Җыйган вакытта сырлы тоташмалар тыгызланырга тиеш. 

Тыгызлау өчен ФУМ тасмасы яки  махсус герметик паста яисә 
кургашлы сурик   сеңдерелгән  җитен учмасын кулланалар. 
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Сырлы тоташмаларны сүтеп җыелмалы (торба бүлемтекләрен 
демонтажлау өчен) яки сүтелми торган итеп эшлиләр.  Сүтелми торган 
тоташмалар өчен кыска, ә сүтелмәле тоташмалар өчен торбаның бер 
башында озын, икенче башында кыска  сыр кулланыла (2 рәс.). Торба 
бүлемтеген җыйганда яки сүткәндә озын сырга контргайка һәм муфта 
борып куялар. Мондый тоташтыру элементы тоташтыргыч (русча: сгон) 
дип атала. 

Торбаларны арматурага, фланецларга, җиһазларга тоташтыру 
фланецлар ярдәмендә башкарыла. Полиэтилен торбаларны корыч 
торбалар белән яисә арматура һәм җиһаз белән тоташтырганда, 
фланецларны ныгыту өчен пластмасс торба очларында калынайтылган 
бырт (бурт) ясыйлар яки быртлы чөй эретеп ябыштыралар. 
Тоташтырганда фланецлар чалшаймасын өчен гайкаларны капма-каршы  
юнәлештә тарттыралар. Фланецлы тоташтырмаларны герметик 
тыгызлаганда, аның төренә, әйләнә-тирә температурасына  карап, төрле 
материаллардан эшләнгән тыгызлагыч кыстырмалар кулланалар.  

  
 
 
а) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
б)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 рәс. Корыч торбаларны сырлап тоташтыру: а − сүтелмәле; б − сүтелми торган 
(сгон); 1 − торба; 2 − муфта; 3 − буш сыр; 4 − контргайка 

 
 

Буш сыр 
 

Буш сыр 
 

Буш сыр 
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    1.3. Тоташтыргыч детальләр 

 
Суүткәргечнең тармакланган челтәрләрен монтажлау өчен 

сәнәгатьтә һәр торба стандартына туры килә торган фасонлы детальләр – 
фитинглар (муфталар, өчҗәпләр (тройниклар), почмаклыклар 
(угольниклар), дүртҗәпләр (крестовиналар), бөкеләр, каймалар һ.б.) 
чыгарыла. 

Пластмасс торбалар аларга туры килгән фасонлы пластмасс 
детальләр белән тоташтырыла. 

Эчке су үткәрү челтәре өчен кирәк булган полипропилен үткәргеч 
торбаларны монтажлау өчен  күптөрле фитинглар чыгарыла. Хромлаган 
һәм җиз фитинглар сантехник приборлар һәм корыч торбалар белән 
җиңел тоташалар. 

Металл-пластик торбаларны монтажлау өчен компрессион 
(сырлы) кыстыргыч җиз фитинглар һәм пресс-фитинглар кулланыла. 
Пресс-фитингларны монтажлаганда аларны ябып (бетонга томалап) салу 
рөхсәт ителә.  

Су-газүткәргеч корыч торбаларны монтажлау өчен  сәнәгать ГОСТ 
8943-75......8963-75 буенча чүкелүчән чуеннан, ГОСТ 8965-75........8969-
75 буенча (цинкланган һәм цинкланмаган) корычтан эшләнгән сыр 
салынган фитинглар чыгара. 

Корыч торбаларны тоташтыру өчен үткәргеч торбаларның ГОСТ 
17375-88.....ГОСТ 17380-88 буенча җөйсез корычтан эретеп 
ябыштырылган детальләр (тармаклар,  өчҗәпләр, күчешләр, 
томалагычлар) чыгарыла. 

Шулай ук корыч торбаларның борылышларында, өрлекләр 
бөгелгән урыннарда һ.б. төзү конструкцияләрен монтажлаганда, су 
тарату арматурасын тоташтырганда бөгелгән торба детальләре: 
тармаклар, буш аралар (утки), атламалар, калачлар кулланыла. Бөгелгән 
детальләрнең фасонлы кисәкләрдән өстенлеге − салмак күчү, су йөрүгә 
аз каршылык тудыру, ялгап тоташкан урыннар саны аз һәм бәясе 
арзанрак булу. Ләкин, шул ук вакытта, үлчәмнәрне билгеләү 
кагыйдәләренә һәм ысулларына, бөгелә торган торбаларның кәкрелек 
радиусына һәм  озынлыгына аерым игътибар итәргә кирәк.  

Салкын һәм кайнар су белән тәэмин итү системасында үткәргеч 
торба  борылышлары  ГОСТ 8946 буенча почмаклыклар,  тармаклар 
урнаштырып яки торбаларны бөгеп башкарыла. Цинкланган торбаларны 
салкын килеш кенә бөгәргә кирәк. 

Диаметры 100 мм һәм аннан да артыграк булган торбалар өчен 
бөгелгән һәм эретеп ябыштырылган тармаклар кулланыла. Минималь 
бөгелү радиусы торбаның эчке диаметрыннан бер ярым тапкыр артык 
булырга тиеш. 
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Бакыр торбаларны монтажлау өчен тоташтыргыч детальләр 
кулланыла (пайкалап яки эретеп ябыштырып). Моннан тыш, кайчакта 
бронза һәм җиз тоташтыргыч детальләр дә кулланыла (компрессион 
тоташтыру). 
 
1.4. Торбаларны тоташтыру җайланмалары 

 
Үткәргеч торбаларны файдалану ышанычлыгы торба 

материалының үзенчәлеген исәпкә алуга, аларны дөрес беркетүгә бәйле. 
Үрә (вертикаль) һәм ятма (горизонталь) үткәргеч торбаларны бина 

конструкцияләренә томалап куелган детальләргә, консольләргә һәм 
кронштейннарга беркетәләр. Торбалар ныклап беркетелгән, туры итеп 
салынган һәм  барлык беркеткечләргә таянган булырга тиеш. 

Корыч үткәргеч торбаларның һәм полимер материаллардан 
эшләнгән торбаларның беркеткечләре арасындагы ераклык 2нче 
таблицада китерелгәнчә алына. 

Беркеткеч конструкциясенә карап, торбалар хәрәкәтчән һәм 
хәрәкәтсез, ә торбага беркетелү ысулы буенча – эретеп ябыштырылган 
(корыч торбалар өчен генә) һәм камытлы булырга мөмкин. 

Температура деформациясе нәтиҗәсендә  күтәргеч конструкция 
өслеге буенча  торба белән бергә күчеп йөри алган шугыч терәкләр 
хәрәкәтчән беркеткечләргә керә. Корыч үткәргеч торбаларны 
беркеткәндә кронштейннар һәм атламалар – стеналарга, атламалы 
элгечләр – түбәгә беркетелә. Беркетү төрләре 3нче, 4нче  рәсемнәрдә 
күрсәтелгән. 
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    2 таблица 

Үткәргеч торбаларны  горизонталь салганда беркеткечләр арасы 
ераклыгы 

 
а)                                                                                                                                                      б) 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
в)                                                                                                 г) 

      
 
 
 
 
 
 

3 рәс.  Корыч торбаларны тоташтыру (Dу 15- 40 мм): а) камыт; 
б) асылма; в) ыргак; г) торбатоткыч (кронштейн) 

Корыч Пластмасса Шартлы 
диаметр  
Dу,мм 

 
Изоляцияләнгән 

 
Изоляцияләнмәгән 

 
PPR 

 
МПТ 

15(16)* 2500 1500 500 500 
20(20) 3000 2000 600 500 
25(25) 3500 2000 750 750 
32(32) 4000 2500 900 750 
40(40) 4500 3000 1050 750 
50(50) 5000 3000 1200 750 
70(63) 6000 4000 1400 - 
80(75) 6000 4000 1500 - 
100(90) 6000 4500 1600 - 
125 7000 5000 - - 
150 8000 6000 - - 

*Җәя эчендәге диаметрлар – пластмасс торбалар өчен. Полимер 
материаллардан эшләнгән торбалар арасындагы ераклык су температурасы 
20 градус булуга исәпләнгән. 
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         а) 
 
 
 
 
 
                          
         б) 
 
 
 
 
 
 

4 рәс.  Корыч магистраль үткәргеч торбаларны беркетү: а)  кыстырма детальгә бер 
рәтле кыстыргыч эретеп ябыштырып; б) стенага ике рәтле кыстырма томалап 

 
Пластмасс торбаларны беркетү өчен җитештерүче 

каталогларындагы беркеткечләрне яки башка терәкләрне кулланырга 
кирәк. Торбалар механик бозылмасын өчен беркеткечләр яссы, 
кыстыргычлы яисә кырыйлары түгәрәкләнгән һәм эчке өслекләре яссы 
булырга тиеш. Торбаларны беркетү вариантлары 5,6,7 рәсемнәрдә  
күрсәтелгән. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 рәс. Магистраль үткәргеч торбаларны беркетү: 1 − пластик камыт- 
лы; 2 – металлополимер торба; 3 – резин шал (кыстырма); 4 − болт 
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6  рәс. Пластмасса яки төсле металлдан эшләнгән торбаларны беркетү өчен пластик 

торба камыты 
 
        Пластмасс үткәргеч торбаларның ятма (горизонталь) өлешләре, 
аларның турылыгын тәэмин итү өчен, корыч почмаклыклардан 
эшләнгән тоташ нигезгә салынырга мөмкин. 
         Идән асты каналларында торбаларны, камытлар белән каптырып,  
(бетон, кирпич, металл) терәкләргә урнаштыралар. 

          
 

7 рәс.  Сантехник камыт:    1 − резин шал; 2 − тоташтыргыч гайка; 3 − тарттыргыч 
винт; 4 – гайкалы корыч метиз; 5 – корыч метиз; 6 – шпилька-саморез; 7 – пластик 

дюбель 
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      2. Лаборатория җиһазлары 
 

1.  Торбалар, төрле материаллардан эшләнгән һәм төрлечә 
беркетелгән  фасонлы детальләре булган стендлар. 

2. Бу тема буенча информацион плакатлар. 
3. Тараткыч материал: 
− төрле җитештерүчеләрнең үткәргеч торбаларына техник 

каталоглар; 
− Уку кулланмасы “Салкын һәм кайнар су белән тәэмин итү 

системалары өчен полимер материаллардан үткәргеч торбалар”  [5]. 
4.  “Торбалар, аларны тоташтыру төрләре  һәм эчке суүткәргеч 

системаларына беркетү җайланмалары” темасына мультимедиа 
презентациясе. 

 
3. Эшне башкару методикасы 

 
1. Методик кулланманың теория өлеше белән танышу. 
2. Төрле материаллардан эшләнгән торбаларны тоташтыру 

ысулларын һәм төрләрен информацион плакатлардан өйрәнү. 
3. Стендлардан торба төрләрен, фасонлы детальләрне,  беткетү 

җайланмаларын ачыклау. 
4. Металл һәм пластмасс торбаларны тоташтыру эскизларын сызу. 
5. Эчке суүткәрү системасында төрле торбаларны куллануны 

чагыштыру. 
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ТОРБАЛАР, АЛАРНЫ ТОТАШТЫРУ ТӨРЛӘРЕ ҺӘМ ЭЧКЕ 
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