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ОНЧЫЛ МУТ.

Кӱчык жапыштэ капиталист эл-влакым тэхникэ-эконо- 
микэ шотышто поктэн шуын, эртэн кайышашлан мланна пэр- 
войак тэхникым тунэмын, паша тэмпым налын шукташ, па- 
шам куштылгын да лач шуктэн ыштэн, кажнэ паша кэчым, 
кажнэ паша сагатым, минутым арам эртардымашлан пижаш 
кӱлэш.

„Поктэн шуын, эртэн кайаш“ манмэ лозунгым шукты- 
шашлан стройымо пашам у рэльсыш (корныш) кусараш вэ- 
рэштэш. Мланна стройымо пашан тэхникыжым большэвикла 
палэн шукташ пижман, укэ гын, у паша йӧн-влакым палыдэ, 
стройымо пашан у тэхникыжым шинчыдэ, партий дэн пра- 
вичылствын куго строичэлствэ планжым тэмэн шуктэн огына 
кэрт.

Вэт, 1932 ийыштэ ик промышлэнысым тармалэн (капи- 
тальнэ) стройаш гына, илымэ да мэр суртла дэч посна, 10 
милиардат 700 милион тэҥгэ окса пышталтэш. Палэ, тыгай 
куго стройымо планым, у паша йӧн-влакым шинчыдэ тэмэн 
шукташ ок лий. Садланак ончылно шогышо строичыл- 
влак — пашазэ, инжэнэр, тэхник-влаклан, партий вуйлатымэ 
почэш, стройымо пашам у рэльсыш шындаш пижман.

Мэмнан кызыт минут, кэчэ, арньа гына огыл, тылызэ 
дэн стройымо калэндар гыч жап арам йомэш, тылызылэн 
тэлэ жаплан паша чарна, тылыэылэн строичылствэ „малэн" 
шинча. Тыдым стройышо пашазэ-влак чыланат раш шинчат.

„У сэмын ышташ, у сэмын вуйлаташ" манмэ задач — стро- 
ичылствэ пашам тэлылан чарымым кораҥдымэ лийэш. Ти- 
дым кузэ ышташ вара? Идалук мучко стройымаш моганьэ 
корно дэнэ кайыман?

Чыла тидын нэргэн сэдэ кнагаштэ каласэна.





41 СТРӦЙЫМО ПАШАМ ИНДУСТРИЙАҤДЫШАШ 
ВЭРЧ.

Тэлэ кужаш жаплан стройймо паша чарнымашым кораҥ- 
дышашлан, пӱтынь строичылствэ пашам индустрийаҥдымаш 
корны ш  кусараш кулэш, вэс сэмын каласымэ, штышаш 

стройкын чылаужашыжэ-влакымат лумын ыштымэ завот, цэх- 
влакэш йамдылымэ лийэш. Сэдэ йамдылымэ ужаш-влакым 
стройышаш вэрыш кондэн, нуным кулэш сэмын пыжыктылын 
(чумырэн) викак стройко шукталтэш. Тыгэ йамдэ ужаш-влак 
дэн стройко нӧлтымашым строичылствыштэ „монтаж“ 
маныт.

Турлӧ стройко сооружэнийнат ужашышт-влакым фаб- 
рик - завотлаштэ йамдылымэ йатыр моло кугыжаныш эллаш- 
тэ эртарэн шогат, путыракшым ты йӧн Амэрикыштэ чот 
шарлэн. Мэмнан завотлаштэ пуда, шуруп да монь йамды- 
лымэ сэмын, йужо моло эллаштэ стройкын чыла ужашыжы- 
мат: пырдыж, кашта, мэҥэ-влакым, тулэч молымат, завотэш 
ыштэн йамдылат. Варажым чыла йамдылымэ ужаш-влакым 
стройшаш вэрыш кондэн, кулэш вэрышкышт шындыл ушка- 
лат (монтажым ыштат). Ты пашам мэханик-влак ыштат. Сан- 
дэнэ Амэрикыштэ а«а монар пачашан пӧрт-влакым шагал 
гына паша йэҥ дэн арньаштэ да монь ыштэн шуктымылан 
нымат ӧршаш вэр укэ.
ч Палэ, стройкын чыла ужашышт-влакат завотэш ышталт- 
мӧҥгӧ, — йамдэ ужаш -влакым уш калымаш  —-ж ап  (сэзон) 
дэн гына ыштымашым пытарымаштэ эн куго йӧн лийын 
шага.

Стройымо пашам индустрийаҥдымаш, мланна тутыш ыш- 
тышэ уста пропэтар-строичыл-влакым шукэмдашат полша.



Тунам идалуклан кок-кана эр шошымак да шыжэ мучашэш ,
милйон стройшо армийым погаш да шалатышаш ок лий. ]
Сэдыгэ кондыштмо дэн транспорт (чойын да вуд корнылан) 
вий кондымашым да пашазэ погышо апаратлан куго роскот 
лэкмашымат пытараш лийэш.

Строичылствым индустрийаҥдэн, стройко ужаш-влакым 
фабрик-завотлаштэ йамдылымэ дэн шуко стройышо па- |
шазэ-влак идалук мучко промышлэныс условийэш (завот- «
фабриклаш) паша ышташ кодыт. |

Палэ, тыгэ ыштымэ дэн паша вий рынок ратэш кондалтмэ 
гына огыл, стройышо пашазэ-влакын усталыкыштымат сайын ,
нӧлталаш лийэш; ышкэ сэмын — кустар йӧнла тунэммым 
промышлэнысыштэ ыштэн тунэммэ дэнэ таҥастарашат ок 
лий. Завотлаштэ пашазэ-влак куго уста-бэтоншик, арматур- {
шик, силикатчик стройкылаштэ монтажник лийын кэртыт.

Стройымо пашам индустрийаҥдымашын вэс сайлыкшэ — 
паша лэктышым пэш шуко кугэмдымаш; тыдэ пашазылан 
машина полшымо дэнэ гына огыл, пӱтынь стройымо пашат 
молэммэ дэн лийын шога. Мут гыч, йамдэ колоным (мэҥгым) 
шындаш, йа йамдэ ужаш-влак дэнэ стройко вуйым лэвэдаш, 
ышкэ йамдылэн ыштымэ дэч шуко куштылго; тыгэ ыштымэ 
арматурым (куртньӧ воштыр-влакым мэҥгэ йа кашта рУдэш 
пидыштмэ), опалубкым (оҥа дэнэ мэҥгэ йа кашталыклан 
кышкарым ыштымэ) бэтонлымаш, тулэч молым стройымо 
вэрэш йамдылымэ дэч шуко куштылго. Адак бэтонлымо опа- 
лубкым тылызылан да монь кодаш вэрэштэш.

Тулэч посна, стройымо пашам индустрийаҥдымэ дэн пэш 
шуко матэрийал саклэн кодалтэш. Тыдын нэргэн умбакыжэ 
лончылынак каласэна.

ТЭЛЫМ СТРОЙЫМО — У СЭМЫН СТРОЙЫМО
л и й э ш .

Шуко ыштышэ строичыл-влаклан тэлым стройымо паша 
ала мо у. пашалан чотлалташ ок кул. Чын, раш ончалат 
гын, мэмнан стройымо пашан тэлылан чарнымыжэ пашазэ- 
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влак йӱштыштӧ ыштэн кэртдымышт дэн да йужо матэрийал- 
влак (извэс, бэтон да монь) йуштыштӧ кэлшыдымэ дэнэ 
лийын шога — тугэ гын, стройымо пашам шокшо усло- 
вийыш шындыман. Сандэнэ стройымо вэрэш ырыктымэ 
вэр-влакым ыштат. Стройко умбалан жаплан куго барак 
(пашазэ пӧрт) ышталтэш. Сэдэ барак кӧргым ырыктэн шо- 
гат, тыгэ пашазэ-влаклан ыштэн кэртшашлык условий лийэш. 
Тугэ гынат, тыгай шокшо вэрым мэмнан чыла годымат, чыла 
вэрэат ыштэн шукташ ок лий. Тудо пэш шэргэш возэш, адак 
мэмнан стройко-влакат пэш куго улыт, нунылан баракат 
пэш куго кулэш.

Сандэнэ строитэльнэ наук вэс корно дэн кайыш; тудо 
кыздлт могай матэрийаллан могай тэмпэратур кэлшыдымым 
шымла, могай тэмпэратурышто могай матэриалым кузэ ку- 
чылташ лиймэ йӧным кычалэш.

Тыдым умландарышаш вэрч йалт вэс турлӧ паша гыч — 
сат ончымаш паша гыч примэрым налына. Тэлым пакча 
йэмыш, сат йэмыш, йуштӧ лиймэ дэн куштыдымыштым чыла 
йэҥат шинча. Тугэ гынат, тэлым пакча йэмыш куштышо озан- 
лык-влакат улыт. Тыштэ лумын оранжэрэй (йанда пырды- 
жан, лэвэдышан стройко) да парник-влак шталтыт, вэс сэ- 
мын каласымэ — турлӧ искуствэннэ йӧн дэн пакча йэмыш 
кушкын кэртшашлык условийым ыштат: рокым кулэш сэ- 
мын уйаҥдат, йужым ырыктат, кулэш йотын волгыдым пуат. 
Кизытсэ жапыштэ шокшо йуж дэн йэмыш кушмашым ваш- 
кэмдаш туҥалыч. Ты каласымэ йӧн тэлэ жап строичылст- 
вышкэ пуртышашлык ик корным ончыкта.

Адак вэс йӧнат (корнат) уло; ты корнышко йатыр учо- 
ный-влак шогальыч, мэмнан ышкэ туяэмшэ (самоучка) Совэт 
учоный Мичурин йолташнат ты корныш шогальэ; шуко ок 
лий, тудым шуко пайдан пашажлан Лэнин ордэн дэн пӧ- 
лэклышт.

Ты корно тыганьэ — пакча йэмыш дэн турлӧ фруктлан 
(олма, груш, т. м.) шокшо йужым пумо олмэш, нуным тӱрлӧ 
ий-кэчыланат кӧндарат, нуныч кӧргӧ вийышт чыла ий-кэ- 
чыланат чытышэ (ваш шогэн кэртшэ) лийэш. Сандэнак ида-
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лук мучко кушкын кэртыт. Палэ, тыгай йэмышым ыштэн 
шуктышашлан, тудын чыла могыржымат тунэм палэн шук- 
таш кулэш. I

Тэвэ лач сэдэ корным строичылствыштэ улшо паша дэн I 
таҥастараш лийэш. Ончыл строичыл-вдакат стройымо па- 
шам чарныдэ идалукышкэн ыштымым ты йӧн дэнак шукташ 
шонат.

Тугат, ты шотышто мэмнан опытна кызыт пэшак шагал, ’ 
Мэмнан эл мучко ышталтшэ строичылствэ-влакыштэ опыт 

погалтэш, сэдэ опыт-влакым институтыш чумырэн, шымлэн 
налмӧҥгӧ, учоный-влак тэлым ончыктэн пуат.

Ындэ йамдэ ужаш-влакым пыжыктыл ыштымашым да 
тудо тэлым чарныдэ ыштымаштэ кузэ полшэн кэртмыжым ' 
ончэна.

ЙАМДЭ УЖАШ-ВЛАКЫМ ПЫЖЫКТЫЛ 
СТРОЙЫМО.

Мэмнан строичылствыштэ- бэтон стройко-влак пэш куго | 
вэрым налын шогат. Тэзэ, мут гыч, Днэпрострой пӱйам на- 
лына: тушто шӱдӧ тӱжэм кубомэтрлэн бэтон оптымо; тугак 
моло гидростансэ пуйа-влакыштат, моло стройкылаштат 
пэш шуко бэтон кучылталтэш. Кажнэ комбинат, кажнэ завот- 
лаштэ бэтон дэч посна стройко-влак огыт ышталт маиына 
гынат, йоҥылыш огына лий. Чыла элэктростансэ, цэх, мас- 
тэрской стройко-влак, подйомный (нӧлтымӧ) кран, кувар- 
влак да монь бэтон дэнак ышталтыт.

Сандэнэ мланна, тэлым стройышашлан, пэрвойак куртньӧ- 
бэтон дэн ыштымэ пашам индустриаҥдыш — завотэш йам- 
дылаш, варажым тудым викак стройкыш колташ йӧным 
муман. Тунам идалук мучко (тэлымат) куртньӧ бэтон строй- ; 
ко-влакым ышташ (нӧлташ) лийэш. Куртньӧ бэтон дэн паша 
кузэ ышталтэш?

Шошым гыч туҥалын, куго учаскэ-влакэш (мэ тыштэ куго 
строичылствэ нэргэн ойлэна) стройкым шындышашлан млан- 
дым кунчаш туҥааыт (нэгызлан мландэш лакым кунчат).
8



Варансым сэдэ кӱнчымӧ лакэш нэгызым (фундамэнтым) оп- 
тат, нэгыз ӱмбалан кӱртньӧ воштыр дэн тодмо каркасым 
ыштат — тыдэ стройкын „лулэгыжэ" лийэш. Варажым кар- 
кас кӧргышкӧ (кӱртньӧ воштыр-влак коклашкэ) кӱлэш формо 
дэнэ бэтон тэмалтэш. Каркас бэтон массым кучэн шогы- 
шыжо лийэш. Каншэ посна кӱртньӧ воштыр кашакэш оҥа 
дэиэ ыштымэ кышкарым (опалубкым) чиктат — кышкар шӱ- 
дыш сэмын лийэш, бэтон шаланаш эркым ок пу. Пытартыш- 
лан бэтонлымашым тӱҥалыт. Бэтон йӧрымӧ (бэтономэшалкэ) 
машинаш цэмэнтым, ошмам, шаркӱйым, вӱдым пыштэн йӧрат; 
тыгэ вишкыдэ бэтон лийэш. Сэдэ вишкыдэ бэтоным кыш- 
кар (опалубко) кӧргыш оптат. Бэтон кышкарэш пэҥгыдэ- 
маш, кӱйаҥаш тӱҥалэш. Пэҥгыдэм шумэшкыжэ ик тылызэ 
лышкэ шинчыкташ кӱлэш. Варажым кышкарым кудаш налыт, 
конструксий йамдэ лийэш.

Ты йӧн монолит йа литиый (вэлымэ) бэтӧнлымаш маныл- 
тэш. Сэдыгэ бэтонлэн ыштьшэ стройкым кэрэк кӧат палын 
ончалэш гын, куго ситыдымашышт-влакым викак ужэш. Ты 
йӧн дэн ыштымэ стройкышто савурнашат вэр ок лий: пӱ- 
тынь плошчадкэ пушэҥгэ дэн тэмымэ лийэш; тыштэ кышкар- 
лык оҥа-влак гына огыл, шуко бэтон оптышаш тошкалтыш- 
лан йамдылымэ пушэҥгэ-влак лийыт.

Пӱтынь стройкыжат чодра пушэҥгэ тӱшка ганьэ вэлэ 
койын шинча; йужо годым гына сэдэ пушэҥгэ коклаш бэтон 
шупшыктымо узкоколэйкэ (аҥысыр кӱртньӧ корно)-влак 
шупшкэдат, шуко годым пашазэ-влак бэтоным кидышт дэ- 
нак нумалыт.

Строичылствыштэ бэтонлымо паша тыгэ организоватлал- 
тэш: шошым гычак ты пашалан кугын йамдылалташ тӱҥалыт. 
Варажым паша шарлымэ сэмын нэгызлык виньэмым кӱнчымаш, 
арматурым (пырдыж ӱзгар-влакым) йамдылымаш, кышкарым 
(опалубко) ыштымаш, адак пытартышлан бэтонлымашкэ кус- 
нат. Чӱчкыдынак тыгат лийын лэртэш: пэш вийын бэтонлаш 
тӱҥалмэ годым йӱштӧ тэлэ  ̂ толын шуэш, сэдыгэ пашам 
чарташ вэрэштэш.



Матэрийалым саклышаш да стройымо жапым шуйышаш 
вэрч, йӧным кычалын, кӱртньӧ-бэтон стройкым ужаш-влакым 
лӱмын ыштымэ завотлаш йамдылаш маншаш жап шуын. 
Йамдэ ужаш-влак дэн куртньӧ-бэтон стройкым,. ыштымыи 
могай пойдажэ уло вара?

Мэ ожао кышкарыш тэмымэ бэтон тылызышкэн пэҥгыдэм 
шиича ма ын каласэнна ильэ. Сандэнак сэдэ тылызыштэ 
кышкарым ныгушко налаш ок лий. Тыгэ кышкар оҥа-влак 
кэҥэж кочлан кок кана, эн сай лиймылг годым, кум кана 
пашашкэ пурат. Бэтон стройко ужаш-влакым ыштымэ он- 
чылтэн йамдылдымэ дэн кышкар оҥа-влакым 10—40 кана 
пашашкэ пурташ лийэш. Тыдэ кузэ лиймыжым умбакыжэ 
каласэна.

Палэ, йамдылымэ бэтон ужаш-влак дэнэ стройымо годым 
лӱмын тошкалтыш-влакымат ыштымэ ок кӱл.

Тошкалтыш, да нэгызлык кышкар-влак огыл ышталтмӧҥгӧ, 
пуда-влакат шуко огыт кӱл. А пуда кызыт мэмнан ситыдымэ 
(дэфицитный) матэрийаллан чотлалтэш.

Бэтонлымаш стройкэшак ышталтэш гын, бэтон кашак-влак 
нэлэ, куго лийыт, адак тӱсыштат мотор (сынлэ) ок лий, мут 
гыч: кашта, мэҥгэ, т. м.

Тыганьак кӱртньӧ-бэтон ӱзгар-влак завотэш ышталтыт 
гын, нуным йатыр куштылэмдаш лийэш. Тыгэ пэш шуко 
цэмэнтат саклалтэш, арматурат утыжо ок пуро. I

Сэдьцэ йамдэ ужаш-влак дэн ыштымэ пэш шуко матэ- I
рийалым саклэн кода, стройкым йоҥгэштара, адак уто |
пашазат ок кӱл, эн кӱлэшыжэ — тыдэ идалук мучко стройаш ;
эрыкым иуа. !

Ты паша кузэ шукталтэш вара? !
Кызыт мэмнан Лэнинградыштэ, Москошто, Павшиныштэ 

(Моско лышнэ), Свэрдловскышто, моло вэрэат лӱмын стройко !
ужаш-влак йамдылымэ завот-влак ышталтыт. Сэдэ йамды- ]
лымэ ужаш-влакым стройышаш вэрыш намийэн, нуным кӱлэш |
сэмын пыжыктылын, стройкым нӧлтат. Кызыт ту завот '|
влакым ыштэн шуктымак огыл, сандэн кизытак кӱлэш :
стройко ужаш-влакым йамдылаш моло йӧным муаш вэрэш- |
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тэш; адак ту завот-влак ышташ тӱҥалыт гынат, мэмнан куго 
строичылствэ жапыштэ ситарэнак огыт шукто.

Садланак ончылно шогышо строичыл-влак кызыт вэс 
корныш возын улыт: нуно стройымо плошчадкэш носна 
кӱртньӧ-бэтон стройко ужаш-влакым йамдылаш лэвашым 
ыштат.

Сэдэ лэваш-влакыштэ стройкын тӱрлӧ ужашыжэ-влак 
йамдылалтыт.

I

1 сӱр. Стройымо сарайыштэ бэтонлымо мэҥгэ-влак кышкарыштэ кийат.

Ты шотышто Москошто ышталтшэ элэктроолам стройы- 
маш нэш сай нримэрым ончыктыш. Тыштэ нашам сайын 
организоватлымаш да моштэн ыштымаш нашам тэлылан чар- 
нымашым йӧршэш кораҥдаш лиймым раш ончыктыш.

Сэдэ 'сынымашым умландарымэ дэч ожно мэ строичылст- 
выштэ чӱчкыдынак кӱртньӧ-бэтон стройко ужаш-влак нэргэн 
каласэна.
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1. Стройкын нэгызшым кӱртньӧ-бэтон мэҥгэ дэн ыштымэ 
годым кажнэ мэҥгэ йымалан кӱртньӧ-бэтон тур пышталтэш. 
Тыдэ пэш куго ок лий гынат, кӱжгытшӧ 50 гыч 90 см  нарыш 
шуэш. Сэдэ турын покшэланжэ, мэҥгэ мучаш дэч 2 см 
кумдарак квадратан лакэ кодалтэш, тудын кэлгытшэ 4 0 - 8 0  
см нарэ лийэш. Сэдэ лакыш варажым жэлэзобэтон мэҥгэ 
(колонна) шындалтэш.

‘̂■' ‘ Ш ' "  “  “ '

'6

2 сӱр. Роичэн палмэ оҥа-влакым садэшак вэс мэҥгэ бэтонлымашышкэ пур- 
тат. Сэдыгэ кышкарын (опалубкын) вашталтымашыжэ йатыр кугэмэш.

2. Мэҥгым ныл шӧрынан ыштат, тудын кӱшыл мучашыжэ 
шарлэн шогышо лийэш. Сэдэ мэҥгэ мучашым Т буква сэмын 
шарэн кодат; тудын ӱмбаланжэ пу дэн ыштымэ фэрмым 
пыштат; фэрмэ ӱмбалан стройко лэвэдышым оптат.

3. Прогон. Куштылэмдэн ыштымэ кашта тыгэ манылтэш. 
Шуко годым ты кашта кӧрган лийэш. Сэдэ кашта-влакым 
кок-кум  мэҥгэ мучашэш кучыктэн пыштат. Ындэ кӱчыкын
12



гына кӱртньӧ-бэтон — стройко ужаш-влакым йымдылымэ да 
нуным пыжыктылын, тэлымак стройко ыштымэ нэргэн кала- 
сэна. Ты примэр Москосо элэктроола стройыма гыч налыл- 
тэш. Элэктроолам стройымаштэ шукыжым Т формо кӱртдьӧ 
бэтон мэҥгэ-влак ышталтыч; сэдэ мэҥгэ-влак коклаш 7 мэтр 
кутышан оҥа дэн ыштымэ кашта (прогон)-влак опталтыч. 
Мэҥгышт-влакым кӱртньӧ-бэтон тур-влакэш пуртэн шындымэ. 
Сэдэ тур-влакым шыжымак бэтонлэн йамдылэн кодалтын 
улмаш. Мэҥгышт-влакым тэлым лумын-лумын ыштымэ цэ- 
хэш йамдылышт. Нуным сэдэ цэхыштэ кошкэн, пэҥгыдэм 
шумэшкышт шогыктышт. Сэдыгэ чылажэ 600 мэҥгэ йамды- 
лалтэ.

Цэхыштэ вэрым шагал нальш шогыжо манын, кышкарым 
кок пачашан ыштышт, нунын коклаш толь пыштымэ. Сэдыгэ 
ик мэҥгым. ыштышаш вэрэш кок мэҥгым ыштэн шогаш 
лийэ. Ты цэх 1 сУрэтыштэ ончыктымо.

Бэтон мэҥгэ шаланыдымашлан, кышкарыштэ кок - кум 
кэчэ кийыктымат сита. Сандэнэ, сэдэ срок эртымӧҥгӧ, оҥа 
дэн ыштымэ кышкарым рончэн налын, мэҥгым кошкаш 
(пэҥгыдэмаш) кодат.

2-шо сурэтыштэ, кышкарым рончэн налмэ дэч вара, кодшо 
мэҥгым кошкаш шогалтымым ончыктымо. Сурэтым сайын- 
рак ончымо годым кажнэ балкын Т мучашыжэ ик ганьэ кок 
мэҥгым ушымо гань койэш.

ЙАМДЭ СТРОЙКО УЖАШ-ВЛАКЫМ КУСАРКАЛАШ, 
НӦЛТАШ, ОЛМЫШКЫЖО ШЫНДАШ — ПЭШ 

ЙӦСӦ НЭЛЭ ПАША.

Йӧра сай мэханизмаҥдымэ автокран (нӧлтымӧ машина) 
уло гын, адак тудын ходшат гусэничный лийэш гын, тунам 
мэҥгым нӧлталын, олмышкыжо шындаш йӧсӧ огыл. Тугат, 
тыгай кран мэмнан пэшак шагал. Тэвэ сандэнак строичыл- 
влак ты пашам вэс йӧн дэн ыштат. Нуно турлӧ тавэ (домкрат, 
копр, т.м.) кум йол, ышкэ ыштымэ кран дэн да монь нӧлтат.
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Элэктроола строичылствыштэ мэҥгз-влакым ышкэ ыштымэ 
домкрат орва дэн нӧлтышт (3-шо сӱр.). Сэдэ машинан, 
сӱрэтыштэ ончыктымо сэмын, кок орважэ уло. Сэдэ машинам 
мэҥгэ орва коклаш вэрэштшашлык ыштэн намийат. Мэҥгэ 
(колонна) орва-влак коклаштэ лийын шумӧҥгӧ, тудым маши- 
наштэ улшо прибор дэн йӧнэштарэн, нӧлташ тӱҥалыт.

Элэктроолам строй- 
ышо-влак, т э л э жапыш- 
так йамдылымэ мэҥ- 
гэ - влакым стройшаш 
вэрыш намиймышт дэн, 
пашаштым куштылэм- 
дэн шогышт.

Тэлым лӱмыи ыш- 
тымэ тэр корно дэн да 
ий корно дэн шупшык- 
тэн шогышт. Домкрат 
орва м э ҥ г ы м тэрыш 
кондэн (е о л т э н ) пышта, 
вара тэр дэн стройымо 
вэрыш шупшыкталтэш. 
Шошым вэлэш тэр кор- 
но пужлымӧҥгӧ, виклан 
домкрат орва дэн шуп- 
шыкташ тӱҥальыч. Мэҥ- 
гэ дэч каш та-влакы м  
элэктро дэн савыртымэ

кран-рлак дэн нӧлтэн шындыльыч.
4-шэ сӱрэтыштэ рӓт дэнэ шындылмэ мэнтэ-в.1ак ончык- 

тымо. Сэдэ сӱрэт тэлым ышташ (стройаш) лиймым раш 
ончыктэн кэртэш.

Тыгэ стройымо мом пуа вара? Пэш сай вий дэн 60 кэчэ 
ыштымэ олмэш, йамдэ ужашым погымо 1;эн, 20 000 кв. мэтран 
каркасан стройкым 14 паша кэчыштэ ь штэн шукталтын.

Тыгай стройкым ыштышашлан ужашыжэ-влакым йамды- 
лымэ дэн пырльа 50—55 кэчэ дэч коч ок кӱл. Стройымо 
14

3 сӱр. Элэктроолашкэ йамдэ кӱртньӧ 
бэтон мэҥэ-влакым шупшыкташ кондымо 

домкрат орва (машина).

I
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Ёӓрэшак бэтонлэп шогымо годым, тыгай стройкымак Шагал 
гьш, 100 кэчыштэ ижэ пытараш лийэш. Адак улсаш-влакым

:4

4 сӱр. Стройкын тэлым шындымэ мэҥгышт-влак.

посна йамдылэн стройымо дэн строичылствын роскотшым
ЗО^ /̂о-лан изэмдалтэш. Элэктропровод заводышто (ожсо
Рускабэль завот) стро-

I ичыл-влак пэш тунэмшэ
огытул ильэ гынат, па-
шам у йӧн-влак дэн ыш-

I тэн, 90 000 кубомэтран
1 корпусым ыштымышт
! годым, стройко ужаш-

влакым посэа йамдылэн
. ; ыштымэ дэн, роскотым

' 13,5о/о-лан изэмдэныт,
адак ты жапышгак 75

■ вагон пӱчкэдымэ пушэҥ-
1 с 5 сӱр. Шарикоподшипник завотышто

,  Г Ы М , 1,5 Т О Н  пудам, ту- МЭҤГЭ бЭТОНЛЫМЫМ ОЧЫКТЫМО СХЭ.МЭ.

' лэч молымыт кодэн кэр-
I  тьшыт. Паша шуктымо срокшьш налына гын, сэдэ куго 

,корпусым 6 пашазэ тылызыштэ нӧлтэн (ыштэн) шуктэныт.



СэДЭ опыт нэргэн палын шйнчымэт шуэш гын,ГНТЙ л укм ӧ  
А. Поздэйэвын „Применяйте сборный железобетон“ манмэ 
„ударник книшкам" луд).

Мэ кӱшнӧ йамдылымэ ужаш-влакым шупшыкташ йӧсӧ 
манын каласэн кодэнна ильэ. Палэ, йамдылымэ вэр гыч 
стройышаш вэрыш намийшаш корно кӱчык лийэш гын, 
утларак сай. Тугэ гынат, ты шотышто М оскошто 3 вэрэ 
сэдыгай строичылствэ-влак ильэ гынат, нуно 3 тӱрлын ты ^
йӧным илышыш пуртышт; элэктроолаштэ мэҥгэ-влакым 
домкрат орва дэн шупшыктышт, тыдым мэ кӱшнат каласэн 
кодэнна ильэ; элэктропровод строичылствыштэ кажнэ колон- 
ным нӧлтышаш вэрэшыжак йамдылышт, сандэнэ тудым 
шупшыктышаш монь ыш лий, виклан олмэшыжак нӧлтышт; ;
шдрикоподшипник заводышто 12 мэҥгэ-влакым схэмыштэ )
(5 сӱр.) ончыктымо сэмын йамдылышт. Пытартышлан тыдым '
каласыман; сэдэ кок пытартыш йӧн-влак пэрвойсыж дэч 4-
сайрак улыт. '

ЙӰШТЫШТӦ КУЗЭ БЭТОНЛАШ.

Кодшо ийлаштэ строичыл-влак тэлылан пашам чарыды- 
маш вэрч, йӱштыштӧ бэтонлымо йӧным кычалаш пэш чот 
пижыч; адак ты жапыштак нуно стройко ужаш-влакым 
ыштымашымат пурташ ышт тӧчӧ.

Чынак, чыла вэрэак ужаш-влакым пыжыктыл стройаш ок 
лий. Мут гыч, йамдэ ужаш-влак дэн тӱйан ышташ] ок лий.

Йӱштыштӧ бэтонлымаш нэргэн строичыл-влаклан кизытак 
ныклэ каҥашым пуаш ок лий. Чын, йужо сай сынымаш- 
влакат моло эллаштэ ыштымаш гыч палэн лукмо йӧн-влакат 
улыт. Пытартышлан ыштымэ тӱҥ шонымо-влакат улыт, ну- 
нын почэш тэлым бэтонлымашым тӱҥалашак лийэш. Строи- 
чыл-влак тэлым бэтонлымо паша нэргэн моло эллаштэ да 
ССР Ушэмыштэ улшо опыт-влакым палэн налыт.

Умбакыжэ мэ рӓТч дэн амэрикысэ опыт-влак нэргэн 
стройко-влак Институтын (Охрамтайэв профэссырын), профэ- 
ссор Гинзбургын, инжэнэр Харитоновын, Цинкостройышто, 
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Калатыштэ да Бэрэзникыштэ тэлым бэтонльшо опытышт- 
влак нэргэн ойлэна. Мэмнан шонымаштэ пашазэ-влаклан, 
куго пашайэҥна-влакын пашаштым умландармэ дэн, нунылан 
пашаштышт полшэн кэртына. Сэдэ опыт-влакым палэн, уҥлэн 
налмӧҥгӧ, нуно (пашазэ-влак) тэлым стройымо пашалан 
вуйлатэн шкэ пижын, пашам шуко ончык колтат, манын 
шонэна; адак сэдэ опыт-влакым палымӧҥгӧ, у  йӧн-влакым 
муашат йӧсӧ огыл.

Пэрвойак амэрикыссэ опыт гыч туҥалына.

АМЭРИКЫШТЭ ТЫГЭ БЭТӦНЛАТ.

Амэрикыштэ йатыр годсэкак тэлым бэтонлымашкэ куснэ- 
ныт. Тышкэ шуко тӱрлӧ бэтонлымашым сайынак шымлэн 
палэн шуктэныт. Амэрикыштэ чылажат тэлым бэтонлымашым 
гайэш чотлат. 1928 ийыштэ амэрикысэ инжэнэр Чарльз Хилл 
„Тэлым стройымо йӧн-влак“ манмэ кнагам луктын ильэ. Ты 
кнага тэхник могырым пэш сайын сэрымэ, сандэнэ строичыл- 
влаклан лудашак кӱлэш манын ойым пуэна. Ты кнага мэмнан 
дэнэ^ „Тэлым стройымо паша-влак“ лӱм дэнэ луктылтын 
(Тэхникэ Управлэньын рӱдӧ издатэльствыжэ луктын); чын 
тудым уҥл)н  шуктышашлан тэорийым шинчымат, паша 
опытат кӱлэш. Тугэ гынат, пырльа чумыргэн лудмо годым. 
адак спэтсиалист-влак полшэн шогат гын, тудо вашкэ унҥлэ 
налын, шуко пайдам ужаш лийэш.

Мэ амэрикысэ опытын тӱҥ шотшым гына кӱчыкын умы- 
ландарэна; лач лончылэн налшашлан Хиллын кнагажымак 
лудаш кӱлэш.

Ындэ тэлым бэтонлымо пашан могай улмыжым ончэна.
Куго йӱшто гына огыл, кокла йӱшто-влакат бэтоным 

сайынак пужэи кэртыг; йӱштӧ лиймэ годым бэтон 
вашкэ пэҥгыдэм ок кэрт, пэшак чот йӱштӧ лийэш гын, 
бэтон йӧршын огэш пэҥгыдэм.

Чын, бэтон пэҥгыдэмын, кӧргыж гыч шокшым ойырмыж 
дэн, тудо йӱштӧ ваштарэшат шогэн кэртэш. Тыгэ лиймашым 
экзотэрмит маныт. Тугэ гынат, бэтон гыч лэкшэ шокшо
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монар йуштым сэҥэн кэртшашыжым ончычак палэн шукташ 
ок лий. Сандэнэ, бэтон гыч лэкшэ шокшылан ишандэ, 

строичыл-влак, бэтоным йуштӧ вэрэшак, кокла шокшо вэ- 
рысэ ганьак пэҥгыдэмшашлык ышташ тыршат.

Кокла, нормальнэ условийыштэ бэтон 28 кэчыштэ пэҥ- 
гыдэм шумыжым мэ раш шинчэна. Чын, сэдэ 28 кэчэ коклаштэ 
бэтон ЮО /̂о - ланак пэҥгыдэм ок шу; тугэг дшат, тудын 
85-90°/о  пэҥгыдылыкшэ пашалан йӧра.

6 сӱр. Брэзэнт дэнэ авурэн пар дэнэ ырыктымэ матэрнал.

Палэ, тэлэ йуштӧ жапыштэ бэтонын пэҥгыдэммыжым 82 
кэчышкэн вучэн шукташ ок лий, ты жапыштэ тудо пэш чот 
кылма; саидэнэ кулэш чотлыкымак пуэн ок кэрт. Тывэчын 
бэтоным вашкэрак пэҥгыдэмдаш кулмӧ раш койын шога. 
Амэрикыштэ сандэнэ лумын вашкэ пэҥгыдэмман состав дэн 
бэтонлаш туҥальыч. Сэдыгэ нунын бэтонышт 4 0 —48 сагат 
коклаштэ ситышашлык пэҥгыдэм шузш. Тудьш чотлыкшат 
28 кэчышкэн шинчыктымэ нарак лийэш.

Тугэ гынат, амэриканэс-влак тыгэ вашкэ пэҥгыдэмшэ 
бэтоным эн сайлан огыт чотло. Тушто шукыжым вэс турлӧ 
йӧн дэн — брэзэнт дэн авурэн (лэвэдын), тушко искуствэннэ 
шокшым колтэн бэтонлат.

Бэтон турлӧ ужаш гыч (цэмэнт, ошма, шар куй, адак вуд
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гыч) лийын ш ощ мыжы м мэ палэна. Ёэтономэшалкэш нуным 
чыла пырльа йӧрэн, йача массым ыштат.

Бэтоным йуштыштӧ чытышашлыкышташ, амэриканэс-влак 
бэтонын нэлэ ужашышт-влакым (ошмам, шар кӱйым) искуст- 
вэннэшокшэмдат. Тэвэ мут гыч, коҥгам ыш тат—тушко ош- 
ма да кӱй опталтыт; ошма дэн кӱйым кучыш чумырэн, нунын 
вош тш окш о парым колтат; пытартышлан, пар коштымо тур- 
ба-влакым рэшэтка сэмын колтыман, нуным коклаштышт ошма 
дэнэ шар кӱйым оптат. Тыдын дэн гына огыт чарнэ, йужо 
кунам бэтономэшалкэш йамдылымэ годым чыла бэтоным 
ырыктат. Тыгэ ырыктышашлан, шуко годым бэтономэшалкэ 
аҥ воктэн кок красин форсункьш шындат. Бэтоным йӧрымӧ 
годым, форсункым ылыжтат. Йӧрымӧ годым, бэтонлан пумо 
шокшо кышкарыш намиймэшкэ шаланэн (шӧрлэи) ынжэ 
пытэ. Шокшо йоммаш шукыжым бэтонлышаш вэрыш шуп- 
шыктымо годым йомэш. Шокшым саклышашлан, пэрвойак 
шупшыктымашым вашкэмдаш дакорным кӱчыкэмдаш тыршы- 
мап. Амэрикыштэ, куштылгын (вашкэ) вэрышкыжэ намийэн 
шуктышашлан, бэтоным грузовик дэн рэльсыш корно дэн, 
кран дэн, куго совла дэн да монь шупшыктат.

Ыштэн ончымо гыч сынымэ, тэлым бэтоным волак мучко 
йоктармаш да тӱрлӧ конвэйэр дэн колтымаш, шуко шокшо 
йомдарымым раш ончыктэн пуо.

Амэрикын йужо строичылствыжэ-влакыштэ, бэтоным шуп- 
шыктымо корнэшыжат ырыктымаш-влак лийэдышт. Бэтоным 
кӱртньӧ волак мучко йоктаралтэш гын, йымачын шокшым 
пуэн (ырыктэн) шогат; орва дэн шупшыктымо годым орвам 
ырыктат. Тэвэ ик стройкышто бэтон пронька сэмын вӱрыж 
орва дэн шупшыкталтэ; сэдэ орва йымалан пу пудыргым 
йӱлатэн, бэтонлан кӱлэш шокшым пуэн шогышт. Тыгэ 
ыштымэ бэтон йӱкшыдымашын пэш кэлшыш. Тугэ гынат, 
инжэнэр Хилл бэтон ырыктымашым (шупшыктымо годымат, 
йамдылымэ годымат) палын шымлэн налмӧҥгыжӧ, бэтон- 
лымашым пэш куго йӱштӧ годым ышташ ок лийлан чотла; 
тудо йӱштӧ 30—40°-ыш шумо годым бэтонлымо пашан 
нымогай сайлыкшат ок лий манэш; сандэнэ йӱштӧ жаплап
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бэтонлымашым чараш кӱшга. Палэ, 'тыгай ой мланна ок 
кэлшэ. Мэмнан 30— йӱштӧ чӱчкыдынак лийын .шога, 
путыракшым тыгай йӱштӧ-влак Сибирыштэ, Уралышгэ лий- 
эдат. Адак ту кутлаштак мэмнан пэш куго строичылствэ-влак 
лийын шогат (Урало — Кузнэтский комбинат да монь). Сан- 
дэнэ Амэрикын ойжо дэн мэ кэлшэн огына кэрт; мланна

I 'П  ̂  ̂ \ V' ■'

I

7 сӱр . Мучко лэвэдын бэтонлымо стройко.

тыгай йӱштӧ-влакым сэҥышаш йӧн-влакым кычалман. Сад- 
ланак ӱлнӧ возьшаштэ мэмнан наук дэн тэхникэ шотышто 
йамдылалтшэ паша-влакым сэдэ йӧн кычалаш пэш чотак 
пижмыштым ужына.

Тугэ гынат, кызыт адак Амэрикыштэ бэтонлымо пашаш- 
как савырэна. Кӱшнӧ мэ бэтон кышкарыш (опалубкыш) 
опталтын манын каласнна ильэ.

Оптэн шындымэ бэтоным кылмымыж дэч ончылтэн пэҥ- 
гыдэмдэн шукташ кӱлэш.
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Кузэ вара кылмымэ дэч саклаш? Шуко годым тыштэ 
бэтон пэшгыдэмшашлык шокшым кучаш тыршат. 10° Ц  лэч 
изыш шукырык шокшым пуат. Шокшым кучэн шогыкты- 
шашлан, пэрвойак кышкарым (опалубкым) сайын ыштэн 
мошташ кӱлэш; адак шокшо вэрым (тэпльакьш) тулэч 
моло йӧнымат ыш-
тэн мошташ кӱлэш. '
Мут гыч, стройко 
ӱмбалым тыглай по- 
лотнишэ дэнэ лэвэ- 
дыт. Шуко г 0 д ы м 
бэтоным йӧршын 
йырым-йыр пытары- 
мэ вэрыштат бэтон- 
лат (кышкарыш оп- 
тат); тышкэ тӱрлӧ 
йӧн дэнэ шокшым 
пуэн шогат. Ырык- 
тымаш тыглай грэл- 
ка г ы ч  тӱҥалын, 
паровой турба дэн 
ырыктымашкэ да 
монь шуын улыт.
* Бэтонышто улшо 
шокшо, к ы ш к а р  
улмылаи, ок шаланэ 
маншын, шуко бэ- 
тон массэ дэн строй- 
кым ыштымэ нэргэн 
ойлалтмымат мондымо ок кӱл. Бэтонын ышкэ кӧргыштыжӧ 
пэҥгыдэмдаш ситышашлык шокшо лэктын шога. Сандэнэ 
куго бэтон массын кылмымыж дэч лӱдаш ок кӱл. Тӱлсва- 
чынжэ кылмымэ дэч кышкар аралэн шога. Куго бэтон строй-- 
кын тыгы э кӱлэш ужашышт-влак лийыт гын, амэриканзс- 
влак ик кышкарлымэ дэн гына огыт чарнэ, нуно моло йӧны- 
мат муым улыт.
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Бэтонын шокшыжым саклышаш вэрч садэ кодшо ийлаштӓ I
амэриканэс-влак бэтонлымо ужаш-влакым полотнишэ дэнэ 
пэтыраштуҥальыч. Тыгай полотнишэ-влак тӱрлӧ лийыт. Тэвэ, 
мут гыч мэҥгэ-влак мучашым бэтонлымо кышкар дэн лэвэ- 
дыт; альэ -лӱмын омаш гай шӱшкын, кӧргышкыжӧ шокшо 
парым колтэн шогат.

Куго бэтон стройко-влакын изэ вичкыж ужашышт-влак 
ынышт кылмэ манын, Амэрикыштэ тэлэ жаплан лӱмын тӱрлӧ ^  
йӧн-влак дэнэ шокшым пуэн шогат.

Хилл тыгэ манэш — бэтоным кылмымэ дэч саклымаш, тэ- 
лым ыштымэ стройко-влак шуко годым, шаланымэ дэч ара- 
лышаш вэрч кӱлэш. Амэриканэс-влак изэ да вичкыж кӱртньӧ 
бэтон стройко ужаш-влакым кылмымэ дэч лэвэдын, тушко 
бэтон пэҥгыдэм кэртшашлык шокшым пуэн шогат. Строй- (
кым нӧлтымӧ жаплан кондыштман (кусаркалман) шокшо 
„тэпльак“-влакым ыштат. Ты тэпльак-влакым лэвэдын тыгэ ^
ыштат. Кажнэ пачашыштэ бэтонлышаш мэҥгэ кышкар-вла- 
кым шогалтэн шуктымӧҥгӧ, кышкарын тӱжвал могыранжэ 
полотнишым сакат; вара сэдэ полотнишэ мучаш-влакым ӱлыл 
да кӱшыл кашта-влак пэлэн пыжыктэн шындат. (9-шэ сӱрэтым 
ончо).

Полотнишэ дэн кышкар коклаш йара вэрым кодат, тушто 
шокпю йуж кошташ тӱҥалэш. Путыракшым мэҥгэ тӱҥым 
чот саклаш кӱлэш. Тудо йӱштыштӧ пэш вашкэ пужлышан,

Стройкым тӱжвал йуж тэмпэратур дэч ойырышылан бэ- 
тонлышаш вэрым матэрий дэн ыштымэ пырдыж дэн пэтырат.

Сэдэ пэтырымэ (авурымо) учаскэ кӧргэш шокшо пуаш 
горэлкым шындат. Сэдыгэ йк тӱрлӧ тэпльак ыштэн шук- 
талтэш.

Ик ужашым чыла бэтонлэн шуктымӧҥгӧ, полотнишэ дэн 
ыштымэ тэпльакым вэс вэрэ, бэтонлышаш олмыш кусарат. •  ̂ • 
Сэдэ учаскыштат тэпльак пэрвойсо сэмынак ышталтэш.

Амэриканэс-влак кышкар рончымаш ым пэш куго паша- 
лан чотлат.

Амэрикыштэ сынымаш-влак, шокшым тӱрлӧ сэмын 5—7 
кэчышкэн саклаш лиймым ончыктат. Ты жапыштэ бэтон
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пэҥгыдэм шуэш гынат, лач йӧрышашлык лийын ок шу (йӧр- 
шын пэҥгыдэмашлан 28 кэчэ кӱлэш манынна ильэ). Адак 
йӱштӧ савэн шогымылан лийынат вашкэ пэҥгыдэм шуьш ок 
кэрт. Сандэнэ бэтон мэҥгым альэ каштам локтылдымашлан, 
кышкарым пэш эскэрэн рончаш кӱлэш.

Амэрикыштэ ик фирмэ тэльш стройымо нэргэн пэш 
интэрэсан ойым муын луктын. Тудо стройымо пашалан лӱ- 
мын тэхникэ шот ик условийым луктын. Тудым тыгэ ум- 
ландараш лийэш. Строичыл- 
ствыштэ 50 литр пурман под 
лийман; ты подыш то шокшыжо 
(паржэ) 5,8 кг^см  ̂— лийжэ.
Сэдэ под тӱрлӧ вэрым ырык- 
тышашлан шокшым пуэн шо- 
гыжо.

Бэтон ышташ йамдылымэ 
ужаш-влакым йӧрымӧ дэч он- 
чыч, пич вэрэш альэ кучыш чу- 
мырэн, турба пар дэн ырыкташ 
кӱлэш.

Йамдылэн шуктымо матэ- 
рийалым (вишкыдэ бэтоным) 
кышкарым оптымо дэч ожно, 
ик кэчышкэн ырыкташ кӱлэш,
адак оптымо годымат ырыктыман; тулэч посиа, кышкарыш 
оптышаш водын, йӱдлан брэзэнт дэнэ лэвэдын кодаш кӱлэш.

Опташ тӱҥалмэ дэч ожно кышкар дэн арматурым сайын 
эрыктэн пар дэн вийын ырыкташ кӱлэш.

Умбакыжэ тэхникэ шот условийыш тыгэ шуктыман: жап 
дэпэ кусаркалман, полотнишэ дэк тэпльак-влакым ыштыман, 
вара нунын кӧргэш горэлкэ-влакым ыштӹман.

Оптэн шуктымӧҥ! ӧ 7° (Цэльсий дэн) шушо шокшо дэн 
110 сагатыштэ ырыктэн шогыман. Ш окшылыкшо тыдлэч ша- 
гал лнйэш гьш, адак чарныдэ ӱстарэн ик кэчэ ырыктыман.

Сэдыгэ, кӱчыкын гына, амэрикысэ стройымо паша йӧным 
умландарэн пытарэна.
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9 сӱр. Пачаш кокласэ кӱварым 
ырыктымым ончык ымо схэм: 

1—полотиишэ, 2—эн кӱлэш ырык- 
тымэ вэр, 3 -грэлка.



Мэ шкэнаи ончылан тыгай йодмашым шындэн кэртын а 
Амэрикыштэ стройымо пашалан мланна тунэмаш кӱлэш, 
аяьэ ок кӱл?

Вышмут иктэ гына лийьш кэртэш.
Палэ, тунэмдэ ок лий.
Адак вэс тӱрлынат йодын кэртына: Амэрикыштэ чыла 

ыштымымат мланнат ышташ кӱлэш альэ укэ? Ты йодмашлан
ик вашмут лийьш ок кэрт. Мэ ну- 

* нын пашаштым касаккэ ышкэнандэк
кусарэн огына кэрт.

Мланна амэрикын стройымо па- 
ша опытшым ышкэнан экономикэ да 
социальнэ шоктэ коч шоктын лукташ 
кӱлэш. Ты жапыштак мланна ышкэ- 
нан шонымо дэн у изобрэтэньэ-влакым 
луктын, ышкэнан кӱлэшланна 1шлыш- 
тарэн, тэлым стройаш у корным, у 
йӧным муаш тыршаш кӱлэш.

Амэрикын стройымо опытшо мы- 
ланна шукыжым шэргэш вочмыж дэн 
ок кэлшэ (мут гыч, корным тарман- 
лымэ, тэпльакьш ыштымэ, цэмэнтыш 
тӱрлӧ арвэр-влакым йэшармаш да 

монь). Тулэч посна амэриканэс-влакын йужо опытышт наук 
нэгыз дэн кэлыштарьшэ огыл (тэвэ, мут гыч, амэриканэс- 
влак йошкынан вӱдын бэтонлан сийанжэ укэ маныт; мэмнан 
спэтсиалист-влакын ты шогышто шонымашышт (ойышт) вэс 
сэмын лийын шога); тыдлэч посна, амэрикын экономикэ 
шотшат лмланна кэлшышэ огыл.

Сандэнэ мэмнан стройышо научно - ислэдоватэльский да 
производствэннэ организацына-влак амэрикыштэ стройымо 
систэмым лончылаш чот пижыныт; ты жапыштак нуно ыш- 
кэнан шуко тӱрлӧ улшо опытна-влакым шымлэн, у п а ш а |  
йӧн-влакым кычалыт.

Тыгэ нуно ышкэнан совэт йӧн дэн тэлым бэтонлымашым

ф в б р . Ю V 13 V, 15

10 сӱр. Бэтон ырыктымэ 
тэмпэратурыи график дэнэ 

оичыктымо

палэмдэи шогат. 
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Ындэ инжэнэр Харитоновын тэлыгл бэтонлымо пашашт- 
влакым лончылэн ончэна (ты йӧн тӱҥ шотышто инж. Кири- 
нэнкын бэтонлымыж дэн иктэш толэш). Сэдэ бэтонлымо йӧ- 
ным строичыл-влак Цинкострой йӧн лӱм дэн палэмдат. 
Цинкастрой Донбассыштэ. Тувэч ты йӧн Бэрэзникыш, Ка- 
латыш (Урал) кусныш.

ЦИНКОСТРОЙЫН — ИНЖ. ХАРИТОНОВЫН 
БЭТОНЛЫМО й ӧ н ж ӧ .

Амэрик дэнэ чыла моло кэчэ шичмаш эллаштэ строичыл- 
бэтоншык-влак бэтонлымашым тэпльак дэн эртараш ыштэ- 
ныт гын, инжэнэр Харитонов нымогай тэпльак дэч посна 
бэтонлымашым ыштэн шукташ пижэ. Тудо кышкарыш оп- 
тымо бэтоиым „вургэмдэн“ чиктэн, окса пытарымашым, йалт 
ок кӱллан чотла. Тудо тыгэ ыштымэ олмэш, бэтоным, йам- 
дылымэ да оптымо годым сайын ончаш тӱрлӧ ой-влакым пуа.

Вара инж. Харитоновын тэлым бэтонлымо йӧнясӧ моганьэ, 
кузэ тудо ышкэ пашажым илышыш пуртэн шога?

1929 ийыштэ инж. Харитонов ышкэ йӧнжӧ дэн Констан- 
тиновысо цинк заводэш пэш куго стройкым ыштыктыш. Ты 
опыт чыла вучымо сайлыкымак ончыктэн ыш кэрт. Бэтон- 
лымо пашажланат тэлым ижэ тӱҥалалтэ, шыжым нымо йам- 
Д1ЫЛЫМЭ огыл ильэ, да тыдэ пэрвой ыштэн ончымо опыт; 
сандэнэ ситыдымаш-влак йатыр лийыч.

Тугэ гынат, Цинкостройын опытшым куго пашалан чот- 
лаш кӱлэш; тыштэ инж. Харитонов пэрвой кана производст- 
вэш стройымо опытым ыштэн, вэс кугыжаныш-вла1(:ын опы- 
тыштым викак кусарыдэ, у  йӧн-влакым муын, роскотым изэм- 
даш корным почо.

Вэс тэлыжлан инж. Харитонов Калатыштэ да Бэрэзни- 
кыштэ строймо пашам эртарыш; ты пашашт-влак утларак 
сай лийыч; тыдлэч вара тэлым'бэтонлымым сайынак палэн, 
ончыкыжлан корным палэмдышашлык лийэ.

Инж. Харитонов ышкэ опытшо нэргэн тэвэ кузэ ойла;
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— Мэмнан дэнэ шулдо акашаи тэпльакым ышташ лийэш 
гынат, тыдэ мзмнам куандарэн ок кэрт. Мэ ындэ кум тэлэ 
годсэк тэпльакым йӧршэш кораҥдаш кучэдалына. Мэмнан 
ойна — тэпльакым йӧршэш пашашкэ пуртыдымашын. Ыш- 
тэн ончымо опыт почэш, мэ бэтонлык матэрийалым ырык- 
тымэ висам муна; кӱлэш йотын ырыктымэ годым, бэтон ышкэ 
шокшыж дэн пэҥгыдэм шумэшкыжэ, йӱштӧ дэн ок пужло.

Графикыштэ (Ю-шо сӱрэт) инж. Харитоновын йӧнжылан 
кэлыштарэн вӱдым, ошмам, кэрвыч, кӱй пудыргым, моннарэ 
ырыкташ кӱлмӧ ончыкталтын; тыштак цэмэнтын, моло бэ- 
тонлык матэрийал-влакынат тэмпэратурышт (шокшылыкышт) 
монар лийшашым да кышкарыш оптымо бэтон монарэ шок- 
шо лийшашым ончыктымо.

Тэмпэратурым вискалэн ончымаш-влак бэтон массым мон- 
нар ырыкташ кӱлмым палаш пэш кугын полшышт.

Чыла бэтонлымо ужаш-влакыштэ (нэгыз, м эҥ гэд ам о н ь)  
контрольный рож кодалтын. Сэдэ рожыш кажнэ 12 сагат 
йэда тэрмомэтрым шындэн, бэтонын шокшылыкшым висэн 
ончат. Сэдэ контроль тэрмомэтр дэнэ шокшылыкым висэн 
ончымо бэтон ик йӱдыштӧ вошт кылма манмэ-влакым йӧр- 
шэш укэшкэ лукто. Бэтон йӱд вошт шинчэн, ыш кылмэ, 
шокшылыкшо гына эркын ш агаяэм  шогыш. 11-шэ сӱрэ 
тыштэ кум кадыр корно уло; нуно бэтон массын шокшыжо 
10, 8 да  6 суткаштэ моннарэ изэммыжым ончыктэн шогат. 
Ты график бэтон 0 градусышко 6 суткаштэ ижэ волэн  шу- 
мыжым ончыкта. А ик бэтон массын 22-шо кэчыланат 7° шок- 
ш ыж оулмаш ;тыжапыш тэ йӱштӧ кэчын 23—28 лийын шогэн.

Тывэчын, тыгай кужо н<апышкэн бэтонышто шокшым 
кучэн кэртмэ, бэтонлан пэҥгыдэмашыжэ ситышашлык жап- 
лиймэ, раш койын шога. Адак инжэнэр Харитонов, 
бэтон ужаш-влакым йӧрымӧ дэч ожно ырыкташ кӱлмӧ дэч 
посна, вӱдан цэмэнт ыштымашым куго пашалан чотла (тыдэ 
шулышо лум вӱд дэн цэмэнтым ик шот дэн ушымо лийэш; 
тыгэ цэмэнтлан ик тӱрлӧ нугыдылык пуалтэш). Инж. Хари- 
тынов ик шот дэнэ вӱдым да цэмэнтым ушэн, тудым кыш- 
карышкэ шурыдэгэчак оптышашлык ыштэн. Инж. Хари-
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тонов тыгЭ оптьшо дэн чыла годымат тӱжвал могӹр ара- 
лымэ чот ок лий манэш. Адзк бэтон мэьггын тужвал могы- 
рыштыжо тӧрсыр, шэлшэ да монь лийэдат; тыдым ужын, 
пэлычын гына ончышо-влак стройко сӱмырла маныи лӱдын 
кэртыт. Тугэ Тынат, тыштэ лӱдшаш укэ; кышкарыш сайын 
тӧрлэн оптымо годым, нымогай ситыдымашыжат ок лий.

Тэмпэратур 0° лэч ша- 
галэммӧҥгӧ (тыгэ 6 — 8 
кэчэ эртымӧҥгӧ ижэ лий- 
эш), строичыл-влак кыш- 
карым рончэн, умбакыжэ 
моло пашам ышташ тӱҥа- 
лыт; кэрвычым оптат, 
плотник пашалан да монь 
пнжыт.

Сэдыгэ тэльш бэтон- 
лымо стройкым тэлымак 
тӧрлэн, шошым.тан йӧр- 
шэш ыштэн шукташ 
лийэш.

Тыгэ бэтонлымаш кэҥэжым бэтонлымо лэч шэргэш воззш 
манаш кӱлэш; тышкэ уто роскотым кучылтдэ ок лий. Инж. 
Харитонов пыштымэ кажнэ кубомэтр 40 кг шӱчым пытарэн. 
Тугэ гынат, ты роскот тэпльак ыштымэ дэч шуко кана шагал; 
тулэч посна, тэлым ыштымаш тэмп шотышто роскотым 
утыж дэн пӧрылтэн шога. Инж. Харитонов, тэпльак :эч  
посна бэтонлымо, наукылан нымо нарат торэш огыл мчаын 
пэҥгыдынак каласа; сандэнэ шулдо акашан тэпльакынат 
нымогай кӱлэшыжэ укэ, манэш. Тыдын олмэш лучо бэтон 
ужаш-влакын вийыштым шымлаш пижман; тыгэ тудын тэп- 
льак дэч посна бэтонлаш тӱҥалмэ пашажым уэмдэн, адакат
ончык сакэмдэн колташ лийэш.

Инж. Харитоновын мумо йӧнжӧ тэлым бэтонлымо ла- 
шаштэ эрэак ончылно лийын кэртэш манмэ йоҥылыш лийэш. 
Инж. Харитоновын опытшым возэн, мэ ончыл строичыл- 
влакын кузэ у йӧн-влакым кычалмыштым гына онч ыктэн
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Нуно тэлым йара киймэ дэн кэлшэн огыт кэрт; сандэнэ 
кузэ гынат пашам сайэмдаш да вашкэмдаш тыршат.

Мэ возымо гыч инж. Харитоновын опытшым палэн на- 
лын, пашазэ-влак, инжэнэр да тэхник-влак дэн пырльа, ты 
пашам ончык колташ пижыт манын шонэна. Нуно сэдэ 
опытым палыя, лончылэн ончэн, вӱдан цэмэнтым, адак кажнэ 
цэмэнтын могай улмыжым палэн, науко почэш инж. Хари- 
тоновын йӧнжым уэмдаш пижыт гын, пэш сай лийэш.

Тэвэ Лэнинградысэ 4-шэ Госстройтрэстын пошазэ-влак 
инж. Харитоновым оптышо почэш ыштымышт нэргэн при- 
мэрлан каласэна.

Бэтонлымашым тэпльак дэч поснак ыштэныт (тыдэ куго 
стройко-влакыштэ — мут гыч: Цэнтролитстрой, ВТОМП за- 
вот, Лэсотэхникэ Акадэмий да монь). Ошма 35° ырмэшкыжэ, 
тудыы йа куртньӧ йашныкэш, шолшо вӱдым чыкэн луктэ- 
дэныт, йа калайэш сптэн, йымачынжэ турвасэ шокшо пар 
дэн ырыктэныт. Шаркӱйым тӱрлын ырыктэныт: пу йашныкыш 
оптэн, кӧргышкыжӧ турва дэн шокшо парым колтэныт, 
шахтэ коҥгаш, посна бункэрэш да монь ырыктэныт. Гра- 
вийымат 35° мартэ ырыктэныт.

Вӱдым пар дэн 50—70° мартэ ырыктэныт. Чыла сэдэ 
ун<аш-влакым бэтономэшалкэш йӧрат. Сэдыгэ 20° гыч 32° 
мартэ йужо кунам утларакат, шокшо бэтон лийэш. Йӱштӧ 
дэч аралшашлан, бэтоным тодмо олым дэн, толь альэ фа- 
ньэр дэн, альэ рогаза дэн лэвэдыт. Лэвэдыш йымалнэ 3 гыч 
6 кэчэ мартэ бэтоным ырыктэн кийыктат. Шуншыктымо 
годымат ынжэ кылмэ манын, вагонэткэ-влакым фаньэр дэн . 
йа рогаза дэн лэвэдыт. Сэдыгэ, тэпльак дэч посна ыштымэ 
стройко-влакын нарат сайлыкьпӧт огэш йом.

ПРОФЭССОР ГИНЗБУРГЫН БЭТОНЛЫМО йӧнж ӧ
Инж. Харитоновын тӱҥ ойжо — бэтоньш кылмымыл< дэч 

ожно пэҥгыдэмдаш. Тэпльак дэч посна бэтонлымаш могы- 
рым ончымо годым, проф. Гинзбургын способшат пэш оҥай, 
тудо йӧршын вэс сэмын ойла. Тудо, бэтоным кышкарыш
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оптымӧҥгӧ нымонарат пэҥгыдэмашыжэ э р ш м  пуман огыл, 
садэшак кылмцктэн, шошым шокшо кэчэ мартэ кодаш 
кӱлэш манэш. Шошым лэктын, тудо лэваш тӱҥалэш; шокшо 
лиймэ сэмын „илана“, вара эркын пэҥгыдэмаш тӱҥалэш.

Проф. Гинзбург ышкэ пашаж нэргэн тыгэ ойла;
— Бэтон, пэҥгыдэмаш туҥалмыж дэч ожно кылмэн шужо. 

Сандэнэ тудым кышкарыш оптымо почэшак йӱштэш кодат— 
кылмыктат. Кышкарышкэ йӱштӧ бэтоным опташ кӱлэш, 
садлан бэтонлык ужаш-влакат йӧрымӧ дэч ожнат йӱштыштӧ 
кийшэ лийышт.

Ошмаштэ кылмэ кандар-влак ынышт лий, садлан тудыя 
кылмылсым шӧраш вэрэштэш.

Гравий дэн цэмэнт 0° дэч йӱштӧ (кылмэ) лийышт. Вӱдын 
лэвэлыкшэ 5° дэн 10° коклаштэ лийжэ. Вӱд 5° дэч йӱштӧ 
лийэш гын, шарлаш тӱҥалэш: тыгэ тудо бэтоным лӧктыл 

I кэртэш. Вӱдым пэш шуко налмэ ок кӱл.
Чыла матэрийал-влакымат йӱштэш йӧраш кӱлэш; вара- 

жым йӧрымӧ бэтоным кышкарышкэ лончо дэн опташ кӱлэш;
. лончо-влак вичкы ж —2—4 см кӱжгыт гына лийышт. Лончо

дэн оптымо гудым, ончыч пыштымэ лончо кылмаш тӱҥалдэ, 
вэсыжым пышташ ок кӱл; тыдым пэш чот эскэрэн шогы- 
ман. Ончыч пыштымэ лончо ӱмбалнэ ий шу-влак лийаш 
тӱҥалмым вучыман. Тунам, вэс лончым пыштымэшкэ пэр- 
войсыжо йӧршэш кылмэн шуын лийэш.

Сэдыгэ оптымо бэтон пэҥгыдэмаш тӱҥалмыж дэн ож- 
‘ нак кылмэн шуэш. Шошым шокшо толмо годым кылмэ

бэтон лэваш тӱҥалэш, ты жапыштэ тудым пэш эскэрэн, 
ӱмбакыжэ вӱдым шавэн шогыман; вӱдым пэш кугын шавы- 
ман огыл; укэ гын, пэҥгыдэм шудымо цэмэнтым мушкын 
лукташ лийэш.

\ Проф. Гинзбургын йӧнжым, тӱҥ  шотышто, каласэн
нытарышна. Проф. Гинзбург ышкэ йӧнжӧ почэш бэтонлы- 
маш-влакым ыштыш гынат, мэмнан шонымаштэ тудын йӧн- 
жӧ дэн чыла вэрэак бэтонлымашым эртараш ок лий. Тудын 
пашажэ опыт вэрч гына сай пайдан. Чынак, бэтон пэҥгы- 

\ дэмдэгэчак кылма гын, шошым мартэн шинчэн, тудын чот-
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льи<шо изэмэш. Саядэнэ тыгай бэтон мэҥгэ-влак кылмымышт 
годым чот улыт гынат, пэҥгыдэмьш огэш шуат, нымагай 
нагрузкым (каштам да монь) нумал огыт кэрт. Тэлым нӧл- 
тэн шогат гынат, шошым лэвымышт мӧҥгӧ, нэлгытлан тӱсы- 
дымӧ лийын кэртэш. А ыланна тэлымак йӧрщын чоткыдо 
стройкьш ыштэн шукташ кӱлэш; тунам моло тыгыдэ пашаж- 
ланат тӱҥал кэртына. Проф. Гинзбург тыгэ ышташ лий- 
мым, мэмнан шонымаштэ, чынак раш ончыктэн пуо; тугэ 
гынат, тудын йӧнн^ӧ дэн стройкым садак вашкэ ыштэн 
шукташ ок лий; тывэчын тэмпымат кугэмдэн кэртдымаш 
койэш. Палэ, бэтоным викак кышкарыш оптымо, лончо дэн 
оптымо лэч шуко гана куштылго; адак тудын кажна лон- 
чыжым ий шу лийаш тӱҥалмэшкыжэ эскэрэн шогаш кӱлэш.

Тыгай йӧн пашам куштылэмдымэ гына огыл, шуйэн да 
нэлэмдэн вэлэ кэртэш.

СТРОЙКО ИНСТИТУТ ончыктымо йӧнышт-
ВЛАК

Кугыжаныш Стройко Икститут, пӱтынь строичылстэ-вла- 
кын опытыштым погэн, лабораторийэш шымлэн, ончыкшым 
тэлым бэтонлымо пашалан тӱҥ ойым пуэн шогышылан чот- 
лалтэш.

Институтышто ыштышэ наук пашайэҥ-влак; проф. Скрам- 
тайэв дэн инж. Собалов чыла бэтонлымо опыт-влакым чу- 
мырэн, нуным науко дэн кэлыштарэн, тэлым бэтонлымо 
паша нэргэн ик тӱҥ ойым луктыч. Нунын кӱштымашышт 
почэш кызытак йоҥылыдэак бэтонлаш тӱҥалаш лийэш. 
Стройко Институт пашаж гыч, ик сутка эртэн кылмыктычэ 
бэтонын 50®/'о чотлыкшо йоммо койэш; кок сутка гыч кыл- 
мыктымэ бэтонын чотлыкшо да  3 сутка дэч вара кыл- 
мыктымэ бэтонын 10— ^Б /̂о чотлыкшо йоммо койэш; (бэто- 
ным 28 кэчылан (кэҥэж кэчын) пэҥгыдэмдаш кодымо 
йӧршаш чотлыкым пуа).

Ты чоткыдылык йоммашым мо дэнэ пӧрылташ? Тудым 
шэргэ акашан цэмэнт йэшарымэ дэнэ гына пӧрылтэн кэр-
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таш лийэш. (00 да 000 маркан цэмэнтым йэшарыман йа тыг- 
лай цэмэнтым шуко пышташ кӱлэш).

Палэ, кызытсэ жапыштэ тыгай ситыдымаш цэмэнтым 
уто дэн кучылтымо корно дэн кайэн огына кэрт. Сандэнэ 
бэтоным пэҥгыдэмдэн шуктышаш вэс вэрэ кычалаш кулэш.

Пэрвойак, бэтоным кышкарыш оптымо дэч вара, кум 
кэчышкэн нымонарат кылмыкташ ок кӱл. Бэтонлымо усло- 
вий нэргэн Стройко Институт тыгэ кӱшта: нэлэ стройко- 
влакыштэ (мут гыч домналык нэгыз, каупэр, нэлэ конструк- 
цыан ыштымэ кӱжгӧ пырдыж да монь) бэтон массэ ырыкты- 
мэ .матэрийал-влак дэн пырльа ситышашлык шокшым ойы- 
рэн тэмпэратурым кӱзыктэн шогымаш дэн, бэтонлан пэҥгыдз- 
машыжэ эркым пуэн ш ога гын, Харитоновын йӧнжым 
пашашкэ пурташ лийэш. Бэтонын ышкэ вуйжо дэн ырэн 
шинчымыжэ, тӱжвач ырыкташ тэпльак (шокшо вэр) ышты- 
мьш йӧршэш кораҥда. Сандэнэ сэдэ йӧн пашалан кэлшы- 
мын{лан кӧра, строичыл-влаклан лӱддэгэчак сэдэ йӧн дэн 
паша ышташ тӱҥалаш ка1гаш пуалтэш.

Тыдэ мэ кӱжгӧ пырдыжан стройко-влак нэргэн каласышна. 
Вичкыж пырдыжан стройкым ыштымэ годым Харитонов— 
Кирийэнко йӧн дэн бэтонлымо годым бэтонын ышкэ шок- 
шыжо ситыдымэ лийэш; сандэнэ бэтонлымо вэрым кэҥэж 
тэмпэратур чотыш шукташ кӱлэш. Тыгэ ышташлан Стройко ' 
Институт кусарыман, куштылго тэпльак-влакым ышташ 
кӱшта (амэрикысэ сэмын).

Тэвэ сэдыгэ, наук дэн стройымо практикэ-влак тэлым 
бэтонлымо йӧн-влакым ончыктэн шогат. Ындэ мэ — наук 
дэн практикэ мумо палэ стройымо закон-влак улы т—манын 
кэртына. Сэдз палэн шуктымо йӧн-влакэш эҥэтэн (нэгыз- 
лалтын) тӱрлӧ йӧн дэн тэлым бэтонлымашым ыштэн кэртына.

Ындэ кӱшнӧ тэлым бэтонлымо нэргэн ойлымынан ик- 
тэштарэн (чумырэн) каласэна. Ӱлнӧ каласымына-влак стро- 
ичыл-влаклан вуй ой лийын кэртыт.

1) Тэлым тэпльакым ыштэнат, тугак тэпльак дэч посна 
бэтонлаш лийэш.

2) Тэпльакым тыгыдэ вичкыж лулэган стройкым бэтон-
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лымо годым ыштыман. Тыштэ бэтонын ышкэ ойырымо шок 
шыжо пэҥгыдэмашыжэ ок ситэ.

3) Тэпльак дэгэчэ куго стройко-влакым гына бэтонлаш
ЛИЙЭД1.

4) Лӱмын куго тэпльак-влакым ышташ ок йӧрӧ; тудо 
куштылго да чыла вэрэат кондыштшашлык лийжэ.

5) Бэтон ыштышаш йамдылымэ матэрйал-влакым пэрвой 
ырыкташ кӱлэш. Моннарэ ырыктышаш нэргэн спэтсиалист- 
влак тӱжвал тэмпэратурлан кӧра лабораторийэш сынымышт 
мӧҥгӧ каласат.

6) Пэҥгыдэмаш оптымо бэтонын кышкаржым 3—4 кэчэ 
эр-ыдэ рончаш (налаш) ок йӧрӧ; адак стройкышто кышка- 
рым ик вэрыштэ пэш кужаш кучымат ок йӧрӧ; укэ гын тудо 
тэлым бэтонлымашым йалт кӱлтымаш пашаш луктэш; кыш- 
карым кужашлан ик вэрэш кодымо дэн умбакыжым моло 
тӱрлӧ нымогай пашам ышташ ок лий.

7) Профэссор Гинзбургын мэтодшо мэмнаи условийыштэ 
сынэн ончымо огыллан лийын, тудым пашашкэ пурташ ок 
кӱшталт. Тыгай ойымак пӱтынь Ушэм Стройко Институт 
НКПС-ын рӱдо строичылный Институтшат, тугак Сойузстро. 
йат каласышт.

Сэдын дэнэ мэ тэлым бэтонлымо нэргэн ойлымашнам 
кошартэна; умбакыжэ кэрвычым да кӱйым тэлым кузэ оп- 
таш кӱлмӧ нэргэн ойлэна.

ТЭЛЫМ КЭРВЫЧ ПЫРДЫЖЫМ КУЗЭ ОПТЫМАН

Тэлым бэтонлымо паша нэргэн ошсэкак ойлат да сэрат 
гынат, кэрвычым да кӱйӹм тэлым оптымо нэргэн кодшо 
2—3 ий коклаштэ гына ижэ ойлаш да сэраш тӱҥальыч.

Бэтонлымо паша опыт вэс кугыжанышлаштат шуко уло; 
тэлым бэтонлымаш мэмнан дэнат, лабораторийыштат, про- 
изводствыштат ыштэн ончалтэ. Чылажат тыдэ строичыл- 
влаклан тэлым бэтонлымо пашаштэ у йӧн-влакым кычалаш 
полшэн шога; нуно кэрэк кунамат сэдэ сынэн ончымо опыт^ 
влакэш эҥэтэн кэртыт. Кӱй дэн кэрвыч оптымашым налына
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1'ын, ты паша тэЛэ условийыштэ ныгуштӓт ыштэн ончымо 
огыл. Мэмнап дэнэ ошсэкак тэлылан кӱй дэн кэрвыч опты- 
машымчарнэн шогыман. Ончэтчын, кэрвыч дэн стройымаш 
пэш куго вэрым налын шога. Мэмнан стройко-влакым мо- 
нар просэнтшэ кэрвыч дэн ыштымым палаш йӧсӧ, тугэ гы- 
нат, ик стройкыштат кэрвыч дэн кӱй оптымаш кодын 
огытыл.

Садыланак ончылно шогышо строичыл - влак идалук 
мучко чарныдэ стройшаш вэрч кучэдалаш пижмышт дэн 
пырльа, тэлым кэрвыч дэн кӱй оптымо йӧн-влакым кычалаш 
тӱҥальыч.

Пырдыжым кэрвыч дэн кузэла оптат, тэлылан кузэ мо- 
гай дэн оптыман?

Кэҥэжым лапаш (кэрвыч дэн кӱй коклаш оптымо наста) 
кошкымыж сэмын кэрвычым йа кӱйым ваш пыжыкта; сан- 
дэнэ стройко чот лийэш. Тэлым ты пашам йӱштӧ пӧла. 
Кэҥэжымсэ сэмын йамдылэн оптымо лапаш тэлым, кошкэн, 
пэҥгыдэм ок кэрт, садэшак кылмэн шинчэш. Строичыл- 
влак бэтонлымо сэмынак, лапашымат пэҥгыдэмшашлык ыш- 
таш йӧным муыт. ^

Ты йӧн-влак бэтонлымо паша сэмынак улыт; ончылтэн 
тэпльакым ыштат, варажым пырдыжлык йа нэгызлык матэ- 
рийал-влакым ырыктат.

Кӱй дэн кэрвыч оптымашкэ пуршо лапаш — бэтон огыл 
манмэ гына шагал. Бэтон ышкэ кӧргыж гыч шокшым ойы- 
рэн, ик жап кылмыдэ шинчэн кэртэш,тудым лапаш олмэш на- 
лат гынат тудо, йӱштӧ кэрвыч да кӱй коклаштэ шагал лиймыж 
дэнэ ышканисэ пэҥгыдэмшашлык шокшым ойырэн ок кэрт. 
Тудын ойырымо шокшыжым садэшак йӱштӧ кэрвычшупшын 
пытара. Сандэнэ ты пашаштэ эн сайлан кэрвычым ырыкты- 
машым чотлат. Тыгэ ыштымэ годым, вичкыж лончо дэн 
пыштымэ лапаш куго кэрвыч массылан гына огыл, кэрвыч 
массэ вичкыж лапаш лончылан шокшым пуэн, тудлан пэҥ- 
гыдэмашыжэ эркым пуэн шога.

Тыдлэч посна, кэҥэжым кучылтмо бэтонышко тэлым 
кучылтшашлан сай цэмэнтым ушаш вэрэштэш гын (тудат
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ӓн кӱлэш стройкышто гЫна ӱшалтэш), кэҥэлсым кучыл'1'.Мӧ 
лапашым тэлым кучылташ огэшак лий. Сандэнэ ■ ончылно 
шогышо строичыл-влак сэдэ тыглай лапашым угыч ончэн, 
тэлылан кэлшышашлык лапаш составым (ужашым) кычалыт.

Шыжым пэрвой йӱштӧ толмо годымак лапаш дэн пыр- 
дыжым йа нэгыз оптымашым йӧршэш чараш кӱлэш. Йӱш- 
тыштӧ тыгай лапаш дэн оптымо стройкылан сийаным кон- 
дэн кэртэш, адак тудо пэш эркын кошка, эркын пэҥгы- 
дэмэш.

Роман цэмэнт дэн ыштымэ лапашым тэлым кучылташ ок 
лий. Тыдэ путыракшэ роман-цэмэнт тӱрлӧ улмыжлан кӧра 
лийын шога; тудо кажнэ завотын гына огыл, ик завот гыч 
кондымо партийжат шуко тӱрлӧ лийын кэртэш. Сандэнэ 
роман-цэмэнт лапаш тӱрлын пэҥгыдэмэш, сэдыгэ пэҥгыдэм- 
мыждэнак моло раствор-влак дэч ойырла. Тыгай улмыжлан 
лийын, тудым кэҥэж  жапыштат оҥай огыл, тэлым гын, 
огата кучылтшашлык огыл.

Тэлэ жаплан эн кэлшышылан портланд цэмэнт дэн ыш- 
тымэ лапаш чоталатэш; тугэ гынат, тудо пэш шэргэш возэш 
(дэфицитный) — сандэнэ тудым огыт кучылт. Тыдын олмэш 
тӱрлӧ йӧрышан лапашым ыштат. Тӱҥ шотышто тыдэ садэ 
портланд-цэмэнт дэн ыштымэ лапашак, тудо йача гына огыл, 
йача йончаш (шуйнышан) ышташ, тыш извэска руашым 
ӱстарат (йэшарат). Опыт-влак тыгай лапашым пэш сай ул- 
мыжым ончыктышт; адакйэшарымэ извэска руаш лапашын 
чотлыкшым пэш сай нугыдэмда. Тыдлэч посна тыгай рас- 
творын вӱд ужашыжэ извэска лапашыжэ гай кэрвыч кокла- 
гыч шурчэн ок лэк;тудо лапашын пэҥгыдылыкшым кугэм- 
даш полшэн шога.

Тэлэ пашалан могай лапаш кӱлмым гына палымэ ок ситэ 
Стройко Институт лӱмын кузэ пырдыжым кэрвыч дэн оп- 
тымо йӧн-влакым луктын. Ты йӧн-влак тэлым оптымашын 
сайлыкшым кугэмдаш полшэн шогат.

Ты йӧн-влак тыганьэ улыт.
Тэлэ жапьш, йӱштылыкшым ончэн, кум ужашлан 

полат.
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1) Йӱштӧ (тэмпэратур)— 10° Ц мартэ; 2) Йӱштӧ 10 гыч 
15° Ц мартэ; 3) йӱштӧ 15° Ц  дэч ӱлкыжӧ.

Сэдэ кажнэ йӱштӧ жапыштэ кэрзыч кузэлан опталтэш 
вара?

Йӱштӧ 10° Ц  мартэ гын, виш вэрыштак опташ лийэш. 
Тэпльак ыштымэ ок кӱл. Лапаш-влак тыганьэ лийыт.

Нэгызлан — тӱрлӧ йӧрышан лапаш-влак 1:1:9 (ик ужаш 
портланд цэмэнт, ик ужаш извэска, 9 ужаш ошма), 1:3 (ик 
ужаш шлакан цэмэнт, кум ужаш ошма), адак лӱмын посна 
ыштымэ нэгыз-влаклан портланд цэмэнт дэн ыштымэ лапаш.

Пырдын<лан — шуко ужашан лапаш: 1:1:11 (портланд цэ- 
мэнт, извэска, шлак ошма); шокшо лапаш:1:2:16 (портланд- 
цэмэнт нзрэска, шлак, ошма); шлакан цэмэнт лапащ: 1:3 
(шлакан цэмэнт, ошма).

Мэҥгэ-влаклан — цэмэнт лапаш: 1:4 (портланд цэмэнт,
ошма); кок ӱлыл пачашлан цэмэнт лапаш: 1:5 (протланд 
цэмэнт, ошма); нунын ӱмбалсэ кок пачашлан да чыла кӱ- 
шылсыжланат шлакан цэмант лапаш: 1:3 (шлакан цэмэнт, 
ошма).

Ончыктымо тэмпэратур чотышко йӱдлан 5° нарэ йӱштӧ 
лиймаш-влакат пурат. ■

Тыгэ лиймэ годым пашам тыглай жапысэ ганьак ыштат.
Йӱдым кужаш йӱштӧ-влак лийаш тӱҥалмэ годым, йӱш- 

тын сийанжым кораҥдышашлан йамдылэн шындымэ лапа- 
шым рогаза дэн, йа мэшак дэн лэвэд кодаш кӱлэш.

Йӱштӧ 5° Ц  дэч шагал гын, лалашым 25— 30° Ц  шокшо 
вӱдэш ыштыман. Кӱй дэн кэрвыч кылмышэ ынышт лий; 
нуным лӱмын ырыктымэ ок кӱл.

Йӱштӧ-влак 10° Ц-ыш шуыт гын, вӱдым 75—80° Ц 
мартэ ырыктыман; ошмам 15—20° Ц  мартэ; кӱйдэн  кэрвычым 
оптымо дэч ожно матэрийал склатышкэ ырыкташнамийыан.

Сэдэ матэриал-влакым чыла ик вэрэш ушымӧҥгӧ, йӧрэн 
шокшылыкшо 30° Ц. дэч шагал ынжэ лий.

Кокымышо тэмпэратур группыж о(Ю ° гыч 15® Ц  мартэ 
йӱштӧ лиймэ) изыш вэс сэмын ыштымым йодэш. Кӱш- 
нӧ каласымэ нэгызлык, пырдыжлык, мэҥгылык лапашын

3* 35



посна ужашышт-влак тӱҥ шогышто тугак кодыт; 
тунам нуно вашкэ пэҥгыдэмын, кэрвыч да кӱй-влакым ку- 
чыктыл кэртыт,

Матэрийал ырыктымаштэ туҥ шотышто пэрвойсо тэы- 
пэратур группысо ганьак; оптэн шынлымэ пырдын< дэн пэгы- 
зыштэ улшо шокшым пэш чот эскэрэн шогаш кӱлэш.

Оптымо дэч вара 72-шо сагатлан растворын шокшы- 
лыкшо + 4 °  Ц  дэч шагал ынжэ лий.

.'«11

12 сӱр. Мэмнан стройко гыч кораҥдышаш тэпльак

Сэдэ тэлым ыштымэ кок тэмпэратур груп паша-влакым 
тэпльактэ поснак ыштат. Кумышо тэмпэратур группышто 
(йӱштӧ — 15° Ц. дэч уто лиймэ годым) тэпльак дэч посна 
йӧршын ышташ ок лий. Чын, 12-шо сӱрэтысэ ганьэ нэлэ 
тэпльакьшат ышташ ок йӧрӧ, тугэ гынат, 15° Ц  йӱштӧ 
тэпльак дэчпосна ышташ лийдымын мэжажэ лийын шога; 
сандэнэ 15° Ц  дэч йӱштӧ лиймэ годым кондыштман куш- 
тылго тэпльакым ыштымат; тыдэ — тыглай оҥа дэнэ ыш-
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тьшэ тэпльак лийэш; тудым волташат, кӱзыкташат лийэш, 
йа орва дэн тӱрлӧ вэрэ кондыштман тэпльак ышталтэш. 
тыдыжым 13-шо сӱрэтыштэ ончыктымо. Сэдэ тэпль ак пыр 
дыжын ик изырак ужашыжым лэвэдын шога; сэдэ пырдыж 
ужашым опгэн пытармӧҥгӧ, тэпльакым пырдыж мучко вэс 
вэрэ кусарат; варажым тушагын адак кэрвычым (пырдыжым^ 
опташ тӱл-алэш.

Тэвэ сэдыгэ Стройко Институт тэлым пырдыж да нэгыз 
оптымо нэргэи тэхникэ шот йӧным пуа.

Палэ, сэдэ кӱштымӧ ой-влак сайын практикыштэ ыштэн 
сынэн ончыдэ, лач лиймылан чотлалт огыт кэрт. Ты ой-влак 
строичыл-влаклан тэлым ыштышэ пашаштышт титак лиймым 
кораҥдаш полшышо матэрийал лийын шогат. Мэмнан шо- 
нымаштэ пэнтыдынак эртаршаш йӧнлан — шэргэ акашан 
тэпльак ыштымашым йӧршэш кораҥдышэ чотлалтэш. Моло 
йӧнышт-влак производствэш сынэн ончышашлан вашталты- 
нат кэртыт. Нуно практикэ ончыктымо почэш молэмынат 
шогат. Мэмнан ончыктымо йӧн дэн ыштымэ годым 15° Ц  
дэч йӱштӧ лийэш гын, тэпльакым ышташ кӱлэшак лийэш 
гыпат, ӱлнӧ ончыктымо опыт-влак гыч 40° Ц  йӱштыштат 
тэпльак дэч поснат ышташ лиймым ончыктат. Сэдэ сыны- 
машым НКПС-ын Строитэлство Институтшо йӱштӧ тэлан 
Башрэспубликыштэ эртарэн.

ЙӰШТЫШТӦ—ТЭПЛЬАК ДЭЧ ПОСНА.

Бэтонлымо ^ашасэ сэмынак, кэрвыч да кӱй оптымо 
па паштат, кок  тӱрлӧ йӧн ильэ: кылмымэ дэч ожно пэҥгы- 
дэмдымэ (кучыктымо) (Цинкострой — Кирийэнкын йӧнжӧ). 
Адак пэҥгыдэммэ дэч ожно кылмыктымэ (профэссор Гинз- 
бургын йӧнжӧ).

Ты опыт-влак кузэ эртаралтыч вара? Пэрвойак ма- 
тэрийал-влакым ырыктат. Матэрйалым ырыктышашлан строй- 
кым лэвэдыш оҥа дэнэ ыштат, пырдыж воктэн лум кышкымэ. 
Ӱмбачын йӱштӧ ынжэ савэ манын, брэзэнт дэнэ лэвэдмэ. 
Кӱй дэн ошмам тыглай кӱртньӧ коҥгаш — врэмьанкэ дэн
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ырыктат, тудым кӱй — ошма нӱшка йымак шындалтэш. 
Нӱшка-влакым иктышт-вэсышт дэч тура щит дэн ойырымо. 
Сандэнак кажнэ нӱшка кыдэжышкэ, почылтшо аҥжэ гыч 
ошмам, кӱйым опташ лийэш. Тыгэ ыштымэ годым стройко 
кӧргыштӧ йӱштӧ лийэш гынат, лӱдшаш укэ. Матэрийалым 
20 — 25° Ц  м а р т э ырыктат.

Кэрвычым йыжыҥлэн, йыжыҥлэн оптымо сэмын олыман 
мэшак дэн, йа рогаза дэнэ лэвэдмэ. Лапашым помэшэнь-

13 сӱр. Ик шотан куштылро тэпльак стройкым нӧлтымӧ сэмып тудым кӱ- 
чык пырньа-влакэш шыняэн ончыко пӧртыктэн паҥгайаш лийэш.

эшак йамдылышт (лугышт). Лапашым шокшо вӱдым пыштэн, 
кэрвыч оптышаш вэрэшак лугэн шогалтэ.

Тыгэ оптымо пырдыжын с а й л ы к ш э кэҥэжым о п т м о 
дэч нымонарат мӧнгӧ ыш лий. Лапаш пэҥгыдэммаш сайы- 
нак л и й э. Пэрвой жапыштыжак кӱй влакым кид дэнэ чак 
(йӧсын) ойыралтэ; варажым лапаш пэшкыдэммэ сэмып, лом 
дэнат коптарэн налдымашлык л и й э .  Шошым сэдэ йӧн дэн 
нӧлтымӧ стройко-влакым сынэн ончымӧҥгӧ, пашан пэш сай 
лиймыжэ раш койо.
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Вэс ст^ройкӹшто НКПС-ьШ СтроичылыСтвэ НнстиТутшо 
профэссыр Гинзбургын йӧнжым сынэн ончыш. Адак ик кана 
ты йӧвьш ушэштарэна.

Куго мардэжан 40° Ц  йӱштӧ годым лапаш пэҥгыдэмаш 
тӱҥалмыж дэч ояснак кокла шот дэн 30 минутышто кылмэн 
шинчэш. Сэдыгэ пӱтынь стройкым лапаш дэн кучыктэн 
шуктыдэак кылмыктэн шындалтэ. Палэ, тыдлан нымогай ма- 
тэрийалымат ырыктымэ ыш лий, сэдыгак шокшо саклышэ- 
влакат (тэпльак да мояь) ыш ышталт. Улыжо стройкым 
о.тым дэн гына вӱдымӧ ильэ; тыдат тэмпэратур вашталтмэ 
годым шэкланаш гына ышталтын ильэ, укэ гын, тэмпэратур 
кэнэта вашталтмаш тыгай стройкылан зийаным кондэн 
кэртэш.

Кэчэ шокшэм шумӧҥгӧ (шошым), пырдыжым кэчын вӱд 
дэн нӧрташ тӱҥальыч. Тугэ гынат, шошым провэрьатьлымэ 
годым опытын удан эртымыжэ раш койо; пырдыжым рон- 
чэн ончымо годым шуко вэрэ йӧршын кучыкталтын (пэҥ- 
гыдэмын) огыл ильэ. Кӱй-влак иктышт-вэсышт дэчын куш- 
тылгын ойырлэн шогышо лапашыжэ кӱйаҥын, оҥа сэмын 
лийын ильэ гынат, пэҥгыдэмын шуын огыл ильэ; тулэч 
посна йӱштӧ сӱрэт-влак койэдат ильэ.

Чын, ты йӧным лукшо профэссор Гинзбургын опытшо, 
лапашыштэ вӱд шуко лиймэ дэн да камэншик-влак опты- 
мышт почэшак пырдыж ӱмбалнэ коштмышт дэн кэлшыдымэ 
лийэ (тыгэ „Тэхника* газэтыштэ инж. Кузнэцов сэра).

Тугэ гынат, кызыт ты йӧн почэш производствышто ыш- 
ташак тӱҥалаш кӱштэн огына кэрт. Палэ, пэрвойсо — Кири- 
йэнкын йӧным сайэш чотлаш зэрэштэш.

Ындэ кӱчыкын гына инж. Харитоновын тэлым кэрвыч 
дэн пырдыж оптымо опытшо нэргэн каласэна. Тудӹн 
опытшо тыганьэ.

Строймо практикыштэ тыгай жап-влак лийын кэртыт:
1) нэгызлык лакым йӱштӧ шумо дэч ожно кӱнчымӧ;
2) лакэ кӱнчымӧ гына огыл, нэгызшат оптымо лийын 

кэртэш;
3) ончылтэн нымогай йамдылалтмаш паша ышталтын огыл.
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Палэ, кокьшышо условийжэутларак кэлша; мланнакэҥэж 
кэчын нэгыз лакым кӱнчэн кодымо гына огыл, нэгызымат 
оптэн кодаш тыршыман. Лакым гына ситышашлык кӱнчэн 
кодымо гын, йӱштӧ годым, нэгыз опташ тӱҥалмэ дэч ончыч 
пундашыжым ырыкташ  возэш. Инж. Харитоновын под 
йымалныжэ ' паровой турба укэлан лийын, лакэ пундаш 
ырыкташ йӧным муын: лакэ ӱмбалан мландэ дэн тӧр ыш- 
тэн, оҥам оптэн, оҥа ӱмбалан рокым оптэн, вара котлован 
аҥэш кӱртньӧ коҥгам шындэн. Сэдыгэ тудо внч суткаштэ 
нэгыз лакэ пундашым ырыктэн шуктэн.

Кэрвыч оптымаштыжэ инж. Харитонов тэпльак дэч пос- 
нак ыштэн, тудо пырдыж оптымашкэ вӱдым йӧршэш пуртэн 
огыл. Тудын приказшэ почэш подмостьэ (пырдыж оптымо 
годым шогылташ ыштымэ тошкалтыш) гыч вӱд атэ, бочко- 
влак да монь чыла налылтыныт. Ошма дэн вӱдым лапаш 
25—30° Ц  шокшан лийшашлык чот дэн ырыктзиыт, лапа 
шым пудыратымэ машина дэн ырыктэныт, лапашым пуды- 
ратымэ машина дэн йамдылэныт; тыгэ ыштымашым инж. 
Харитонов чыла годымат эртараш кӱшта, укэ гыы кид дэн 
йӧрымӧ уло кӱлэш шокшым шалатэн пытара. Лапашыжэ 
пэлырак йача, кольмо гыч мунчалтэн шогышо лийэш.

Инжэнэр Харитонов пырдыж оптымашкэ вӱд шавымэ ваш 
тарэш пэш чот шога; тэлым вӱд шавымэ стройкылан чынак 
сийаным кондэн кэртэш. Тэвэ тудо лачак тыгэ ойла:

— Пырдыж оптымашкэ эрэак вӱдым шавэн шогышо 
строичыл-влак молан вӱд шавымыштым ышкат огыт шинчэ.

Вӱд пырдыж оптымаштэ сийаным огэш кондо гынат, ыш- 
тымэ пӧрт-влакыш тэ илышэ-влаклан куго  сийаным конда.

Гэрманыштэ кэҥэжымат вӱдым отуж ; лапаш тӱжвач он- 
чаш кукшын вэлэ койэш. Мэ ночко растворым кучылтына 
да адак ӱмбакыжэ вӱдым оптэна. Тыгэ ыштымэ путырак- 
шым тэлым куго сийаным конда.

Инж. Харитонов тэлым извэскэ лапашым ыштэн. Тудо 
дэфицитнэ (ситидымэ) цэмэнтым тудо трэпэл дэн ваштал- 
таш кизыт йӧным кычалэш.

Шокшо лапаш дэн пырльа йӱштӧ кэрвычымат пашаш
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налыныт. Ойаҥшэ кэрвычым налаш ок лий. Сэдыгэ оптымо 
пырдыжын лапашыжэ тэлым пэҥгыдэмаш тӱҥалшэ гына 
ильэ. Оптымо почэш кок сутка эртымӧщгӧ, лапаш Ц 
шокшан ильэ.Шошым кодшыжым пэҥгыдэмдэн шуктышашлан 
инж. Харитонов пырдыжым пожарнэ машина дэн кумышо- 
кэчышкэн, кэчэш ик сагат гыч, нӧртэн шэгэн. Сэдыгэ лапаш 
эркын, йӧршэш пэҥгыдэм шуын, пашат сай лийын.

МЛАНДЭ ПАШЛ-ВЛАК.

Ындэ мэ кутырымашнан пытартыш пӧлкаштыжэ мландэ 
кӱнчымӧ пашашкэ куснэна.

Тымарсэк мландэ пашам кэҥэжым гына ышташ л и й эш ,— 
маныт ильэ.

Тугэ гынат, тыгэ ш онымаш кызыт йӧршэш угыч ончал- 
тэш; строичил-влак, мландэ кӱнчымашым кэҥэж ым  гына 
огыл, тӱҥ ш оты ш то, тэлым эртараш  кӱлэш маныт.

Строичыл-влак шонымаштэ мландэ кӱнчымашым кэҥэ- 
жымсэ дэч тэлым эртараш куштылгылан чотлалтэш; тэлым 
кӱнчымӧ годым нымогай чаракым шындымэ ок кӱл.

Мландэ паша пӱтынь стройымо пашаштэ пэш куго вэ- 
рым налын шога. Тӱҥ шотышто мландэ паша строичылст- 
вылан йамдылымэ пашалан чотлалтэш; тудо строймо жапым 
вашкэмдэн да куштылэмдэн шога. Тышкэ вӱд кондыштмо, 
(водопроводный) турва-влак, канализацэ, элэктричэствэ про- 
водым ыштымэ, нэгыз лакым кӱнчымӧ, стройкым тӧрлымӧ, 
корны11»ыштымаш да монь пурат.

Тымарсэк тэлылан строймо паша чартэн шогалтэ; паша- 
влак лийэдат ильэ гынат, олмыктымо дэч коч ок эртэ ильэ. 
Мо вэрч вара тыгэ лийэ? Вашмут иктэ:— йӱштӧ, мландэ 
кылмэн, кӱнчаш ок лий. Сэдыгэ манын, ожно тэлым стро- 
йымо дэч чакнэн шогышт. Ындыжым тыгэ шонымаш стро- 
йымо практикэ почэш йӧршэш илыш гыч луктылто.

Адак Амэрикыштэ мландэ пашам тэлым пэш чот шарэ- 
ныт манаш кӱлэш. Мландэ паш аш тэ тӱҥ  йӧн — пудэштарэн 
кӱнчымаш.
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Тыдлан проум пэрвой ырыктат, вара тудын дэн мландыш 
рожым шутат; шӱтымӧ рожыш зарьадым пыштэн кылмэ 
мландым пудэштарат. Шуко годым вӱдан матэрийалым 
(шаркӱйым, кӱй пудыргым) шупшыкташ вэрэштэш; нуно пэш 
чот ийаҥ кылмат, сэдыгэ чылажат ий кандар сэмын лийэш. 
Амэриканэс-влак тыгай кылмэ матэрийалым вагонэшак, изьэ 
зарьадым пыштэн, пудэштарат; нуно пэш эскэрэн пудэшта- 
рат, сандэнэ вагонлан нымогай сийан ок лий.

Вэс сэмын — мландым пар дэн ырыктэн кӱнчат; тыгэ 
ыштымат сайлан чотлалтэш. Амэрикыштэ ты йӧным тыгэ 
эртарат. Мландэ кӧргэш турвам пыштат, вара турван аҥжэ 
гыч кылмэ мландышкэ шокшо парым колтат. Ш окшо пар 
дэн кылмэ шулаш тӱҥалэш.

Мэмнан дэн ты йӧным чыла годымак пурташ ок лий; 
мэмнан чыла стройкыштына турва-влак укэ, тулэч посна 
нуно шэргэшат возыт. Тугэ гынат, ышташ лиймэ вэрлаштэ 
ты йӧным пашашкэ пурташ кӱлэш.

Ты шотышто инж. Харитоновын Бэрэзникыштэ эртарымэ 
опытшо пэшак сай. Тудо нэгызлык лакышхэ парым колтэн 
ырыктэн. Тыдлан тудо лакышкэ турвам волтэн; умбаланжэ 
шокшо лэвэдышым (матым) оптэн. Т ы опы т оҥайым ыш пу 
суткаэртымӧҥгӧ, улыжат пар лэкмэ кутлавэлэ  ырэн ильэ. Ва- 
ражым инж. Харитонов вэс опытым ыштэн ончэн: нэгызлык 
лакышкэ вудым оптэн вудышкӧ турба мучашым пуртэн, 
тудын мучкыжо вудышкӧ парым колтэн. Вудшым тыглай 
рамкэ дэн лэвэдыныт улмаш. Ты йӧн мландэ ырыкташлан 
пэш йӧршӧ лийэ. Вудым лакэ гыч налын пытармӧҥгӧ, он- 
чымо годым мландэ йӧршэш шулэи улмаш.

Кумышо йӧн — мландым лумын кылмыктымэ лийэш; ты 
дын нэргэн улнӧ каласэна.

Ындыжым мландэ пашан туҥ йӧнышт-влакым ончэна. 
Сэдын дэн пырльак мландым тэлым кузэ кунчаш каласэна.

Турвам колтышашлан канаум кунчымӧ годым, мландын 
умбал лончыжым ырыктат; кодшо кылмэ мландыжым викак 
кольмо дэн кунчэн налыт. Мландын умбал лончыжым пэш 
куштылго йӧн дэн ырыктат: куртньӧ коҥгам олтат, альэ
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викак мландэ ӱмбалан чытырым, пушэҥгым оптэн, йулатат, 
тулэч моло.

Тугэ гынат, шуко^ годым аҥысыр канаум кунчат; тудо 
турва дэн вуд колтышашлан огыл, мучко (лэнточный) нэгыз 
оптышашлан кунчалтэш. Тыгэ ыштымэ годым тыдым мон- 
дыман огыл: кылмэ мландэш ныгунамат нэгызым оптымо 
ок кӱл, нэгызым шулэн (шӧрлэн) шушо мландэш гына оп- 
тыман. Сандэнэ, канаум тыгэ кунчалтын гын, ӧрдыж пырдыж- 
шэ дэн пундашыжым ырыкташ кулэш. Ырыктышашлан 
олымым йа тэрысым да монь опташ кулэш.

Куго лакым, насыпым ыштышашлан роскотш агал лэкшэ 
манын, пудэштарымэ йӧн дэн кунчыман. Пудэштармэ рокым 
тужвак луктын кышкымӧҥгӧ, тудын адак вашкэ кылмымы- 
жым мондаш ок кул. Луктын кышкымэ мландым угыч пу- 
дэштаршаш ынжэ лий манын, тудым садэш ак пэл могырыш 
шупшыкташ ушыман. Шупшыктымо шотышто тэлым пэш 
йӧнан манаш кулэш. Ий корным ыштышыч гын, пэш куш- 
тылгын шупшыкташ лийэш; адак пашажат шулдэш возэш. 
Кучык жапыштак шуко мландым шупшыктэн кышкаш 
лийэш.

Насыпым ыштымэ годым коклашкэ ий да лум йыжыҥым 
пуртыман огыл. Насыпыштэ мландэ тӧр лончо дэн оптымо 
лийжэ. Мландым тачкэ (изэ орва) дэн кондэн сумыралтэш 
гын, кажнэ лончым 40 сантимэтр кужгыт ышташ кулэш; 
вагонэткэ дэн да монь кондэя сумыралтэш гын, йыжыҥ 
лончо кӱж гы рак лийжэ.

Стройко йымалан мучко (лэнточый) нэгыз опталтэш гын, 
тыштэ паша куштылгын эртаралтэш; тыдын нэргэн мэ кушнӧ 
каласэн кодэнна ильэ. Мландэ куго нэгызым ыштышашлан 
кунчалтэш гын, пэрвой зарьад дэн пудэштараш кулэш, ва- 
ражым пырдыж дэн пундашыжым кылмымэ дэч саклаш 
олым йа тэрыс дэнэ лэвэдаш (авураш) кулэш. Сэдэ лэвэдыш 
Умбакэ лум возэш гын, тудым эрыкташ ок кул, тудо ышкэ 
йуштым авурышо лэвэдыш лийын шога.

Адак сэдэ пашашкак кылмыктымэ йӧнымаг пурташ 
лийэш.
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Тӱҥалтышыштэ ойлымо амэрикысэ инж. Хилл, ты йӧн дэн 
ыштымэ годым мландыштэ вӱд шэр-влакым учырымо годым 
пэш сайлан чотлалтэш манэш.

Нэгы злы к лакыш чумыргыш о вӱдлан кылмаш ыжэ эр- 
кым пуат; ты гэ тудо лакын пырдыжшым чоткыдэмдэн 
шында; тунам лакэ гыч вӱдым кы ш каш ат п осн а  чарак- 
влакым ш огалтылш аш ат кӱлэш ок лий; ты гэ ыштымэ дэн 
паш а куш ты лгэш  толэш, шулдэш ат возэш .

Кылмыктымэ лакышкэ кӱлэш вӱд-турва-влакы м эркы- 
нак пышташ лийэш.

Практикыштэ (пашаштэ) кылмыктымашым кузэ эрта- 
рыман?

Кылмэ мландэш нэгыз лакым кӱнчаш тӱҥалман; ты жа- 
пыштак кажнэ кӱнчэн лукмо лончо олмылан кылмашыжэ 
жапым пуман. Чын, лакыштэ вӱд шэр шуко лийэш гын, вӱд 
кугын лэкмэ дэн уло лакэ пужлэн кэртэш. Сандэнэ тыгай 
йӧндымӧ паша дэч сакланшашлан, лакы.м мучко кӱнчаш 
тӱҥалман огыл, ужашлан шэлыштын кӱнчыман. Ужаш кокла- 
влакэш пэл мэтр кӱжгыт ийым шогалтыман. Вӱд кугын таш- 
лэн лэкташ тӱҥалэш гынат, тунам ик ужаш гына пужла, 
лакын моло ужашыжэ-влак нымат огыт лий.

Сэдэ кнагаштэ мэ тэлэ стройымо пашам пӧлэн кэртдымы- 
жым ончыктышна; тывэчын идалук мучко стройэн кэртшашна 
койэш.

Мэмнан кнагана ышкэ гына стройымо пашаланна пол- 
шышо лийыи ок кэрт. Тугат, матэрийал шагал ильэ гынат, 
мэ тугай тэлым стройымаш да кузэ тудым эртараш кӱлмӧ 
нэргэЕ тӱҥ шотшым умыландараш тыршышна. ^

Пашазэ-влакым кожгатэн, паш а вуйлаты ш э тэхник-влак ; 
дэнэ пырльа тэльш  стройымо пашам тунэмын, у  опыт- [ 
влакым ыштэн, у  стройымо йӧн-влакым кычалаш у ш а ш — ! 
тыдэ мэмнан тӱҥ  ойна. I

Пашазэ-влак сэдэ кнага гыч палэи, ожсо сэмын шыжым { 
ӱзгар погэн стройко гыч каймыштым кудалтэн, мэмнан тэлэ
44



условийыштэ тэлым стройымын кӱлэшыжым умылэн шук ■ 
тат гын, мэмнан шонымашна, вучымына лийэ,—манын кэр- 
тына.

Тэлым стройымо пашалан пижмэ дэч ончыч, сайын шо- 
налтэн, пашам организоватлымэ планым ыштыман; тэхникэ 
шот ончымашым (надзорым) вийаҥдэн, пашаштэ лийшэ 
йӧсӧ-влакым кораҥдаш пэҥгыдын пижман. Йӧсылык-влак 
куго улыт; тугэ гынат, нуно сэҥыдымаш огытыл, Тыдым мэ 
ышкат ужна.
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