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          Инженерлерді дайындау барысында, құрастыру сызбасы мен жалпы түр 

сызбасын салу, техникалық сызу курсын оқып үйренудегі кезең ретінде 

маңызды роль атқарады. 

         Осы әдістемелік нұсқауларда жалпы түр сызбасын, бұйым құрамына 

кіретін бөлшектер кестесін, сипаттізім мен құрастыру сызбаларын орындауға 

тәжірибелік кеңестер беріледі. 

         Әрбір жаңа өндірістік бұйымға МЕСТ 2.103-68 стандартына сәйкес 

жұмыс  және конструкторлық құжаттар дайындалады. Сондықтан конструк- 

торлық құжат ретінде жалпы түр сызбасы - техникалық жобаға, ал құрастыру 

сызбасы - конструкторлық жұмыс құжатына  жатады. 

          Тапсырмаларды орындар алдында әдістемелік нұсқауларда келтірілген 

барлық материалдармен танысу қажет. Осы кеңестер мен ұсыныстарды толық 

меңгерген жағдайда ғана, алдағы уақытта курстық және дипломдық жоба-

ларды орындау жеңілге соғады. 
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1 Жұмыстың мақсаты және тапсырма 

 

          Тапсырманың мақсаты – КҚБЖ (конструкторлық құжаттардың бірыңғай 

жүйесі) стандарттарына сәйкес жалпы түр сызбасын, бұйым құрамына кіретін 

бөлшектер кестесін, құрастыру бірлігінің құрылымдық сұлбасын, сипаттізім 

мен құрастыру сызбаларын орындау ережелерін және оларды эскиздеуді оқып 

үйрену, сонымен қатар бөлшектерді эскиздеуде алынған білімді одан әрі 

жетілдіру және оларды орындауға дағдылану. 

         Тапсырмалардың нұсқалары осы әдістемелік нұсқаудың А қосымша-

сында берілген. Студент орындайтын тапсырмалардың қажетті көлемін 

инженерлік және компьютерлік графикадан машықтану сабақтарын 

жүргізетін оқытушы анықтайды. Егер тапсырмалардың көлемі тек 

бөлшектердің эскиздерін орындаумен ғана шектелетін болса, ондай жағдайда 

тапсырманы мынандай ретпен орындау ұсынылады: 

         1-кезең. Бұйымды құрамдас бөліктермен бөлшектерге ажыратып алу 

керек, сонан соң бөлшекті қарап, оның атауы, неге арналғандығы және 

материалы анықталады.Конструкцияның талдауын жүргізіп және оның қандай 

геометриялық беттерден тұратындығын анықтау қажет. 

         2-кезең. Басты көріністі және кескіндердің санын анықтау қажет. Басты 

кескінде алдыңғы көрініс, фронталь тілігі немесе көріністің жартысы мен 

тіліктің жартысы біріктіріліп орындалулары мүмкін. 

         3-кезең. Пішімді таңдау және дайындау қажет. Пішім парағы МЕСТ 

2.301-68 бойынша таңдап алынады. Таңдап алынған пішімнің рамкасын 

сызады және оң жақ төменгі бұрыштан негізгі жазуға орын бөледі. 

         4-кезең. Парақта кескіндердің орынын белгілейді. Кескіндердің көзбен 

өлшенетін масштабын таңдап алып, «көз мөлшерімен» бөлшектердің 

ауқымдық өлшемдерінің арақатынасын тағайындайды және бөлшектің әрбір 

проекциясының орынын жіңішке сызықтармен сызылған тік төртбұрыш-

тармен белгілейді. Мұнымен қатар өлшемдерді, жазбаларды, техникалық 

талаптарды түсіру үшін кескіндердің арасынан алдын ала бос орындар 

қалдырады. Бөлшектің ұсақ элементтерін үлкейтілген түрде шығару 

элементтерінде көрсеткен дұрыс.  

          5-кезең. Тиісті өстік және центрлік сызықтарды жүргізіп, бөлшек кескін-

дерінің контурларының нобайларын салу қажет. 

         6-кезең. Бөлшек кескіндерінің ұсақ элементтерін орындап (қиықжиектер, 

арықшалар, галтельдер, радиустар, бұрандалар), артық сызықтарды өшіріп, 

сондай-ақ бөлшектің тіліктер мен қималардағы материалының графикалық 

белгілеуін сызықтап көрсету қажет. 

         7-кезең. Бөлшек элементтерінің кескіндерін безендіру. Кескіндерді тиісті 

сызықтармен бастыра сызу орындалады. 

         8-кезең. Өлшем сызықтары мен шартты белгілерді түсіру. Өлшемдерді 

түсіру үшін базаларды анықтау, МЕСТ 2.307-68 ережелері бойынша белгі-

лерді (диаметрдің, радиустың, квадраттың, конустылықтың, еңістіктің, 

бұранда типінің және т.б.) қоя отырып, шығару және өлшем сызықтарын 
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орындау. Мұнымен бір уақытта бөлшектің жекелеген  беттерінің кедір-бұдыр-

лығының сәйкестігі анықталып, кедір-бұдырлықты анықтайтын шартты 

белгілер түсіріледі.  

9-кезең. Өлшем сандарын түсіру. Өлшеу құралдарының көмегімен 

бөлшек элементтерінің өлшемдері анықталады, өлшем сандары алдын-ала 

түсірілген өлшем сызықтарының үстіне қойылады, бөлшекте бұрандасы бар 

элементтер бар болған  жағдайда оның параметрлерін анықтап, сонан соң 

эскизге бұранданың тиісті белгілеулері мен өлшемін түсіру қажет. 

         10-кезең. Эскизді түпкілікті безендіру. Негізгі жазу толтырылады. Қажет 

болған жағдайда өлшемдердің шектік ауытқулары, беттердің пішіндері мен 

орналасулары туралы мәліметтер келтіріледі, техникалық талаптар көрсетіліп, 

сондай-ақ түсіндірме жазбалар орындалады.  

 

         2Бұйымдар мен олардың құрылымы және конструкторлық  

құжаттарды жасау сатылары жөнінде қысқаша мәліметтер 

 

          Бұйым деп- өндіріс орындарында дайындалуға жататын, кез келген зат 

немесе өндірістік заттар жиынтығын айтады. Бұйымдар негізгі және қосалқы 

өндірістік болып екіге бөлінеді. Негізгі өндіріс бұйымдарына басқа өндіріс 

орындарына беру үшін дайындалған бұйымдар жатады. Ал өндіріс 

орындарының өз мұқтаждықтарына арналып шығарылатын бұйымдар 

қосалқы өндірістік бұйымдар болып табылады. Оларға, мысалы техно-

логиялық құрал - саймандар (кесу құралдары, өлшеу құралдары, штамптар 

т.с.с.) жатады. 

          Өндірілетін және басқа да өндіріс орындарына берілетін бұйымдардың 

түрлеріне қарап, негізгі өндіріс бұйымдарына күрделі машиналармен қатар 

олардың бөліктерін немесе қарапайым бөлшектерін жатқызуға болады. 

Мысалы, станок жасау зауыты - станоктар, нормальданған бұйымдар зауыты - 

бұрандамалар, сомындар, тығырықтар, сондай-ақ машина жасау зауыты - 

прокат станын  жасап шығарады. Мұндағы станок, прокат станы, бұрандама, 

сомын, тығырық жоғарыда аталған зауыттар үшін негізгі өндірістік бұйымдар 

болып есептеледі. 

          МЕСТ 2.101-68 бұйымдардың мынандай түрлерін бекітеді: бөлшектер, 

құрастыру бірліктері, кешендер мен комплектілер. Екі немесе одан да көп 

бөлшектерден тұратын бұйымдар спецификацияланатын бұйымдар деп 

аталады. 

          Кұрастыру бірлігі деп - құрамындағы бөлшектер бір-бірімен бұрандалы, 

пісірмелі, тойтармалы, престелініп немесе желімделініп т.б.с.с. біріктірілген 

спецификацияланған бұйымдарды айтады.Бұйымның бөлігі ретінде құрас-

тыру бірліктерінің бір ерекшелігі, оларды бұйымның басқа бөліктерінен бөлек 

жинақтауға, алдын ала жіктемей-ақ бұйымның қалған бөліктеріне қондырып 

біріктіруге мүмкіншілік барында. 
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          Бөлшек - құрастыру бірлігінен айырмашылығы, ол спецификацияланба-

ған бұйым. Сондықтан бөлшек кұрастырылмайды, ол тек бір ғана материал-

дан дайындалады. 

         Кешендерге, өздерінің өндіріс орындарында құрастырып біріктірілмеген, 

жалпы кешенге қойылған бір-бірімен байланысты функцияларды орындауға 

арналған спецификацияланған бұйымдар жатады. Мысалы: автоматты-цех, 

автоматты зауыт, бұрғылау қондырғысы. 

         Комплектілерге, өздерінің өндіріс орындарында құрастырып 

біріктірілмеген, бұйымдар жиынтығынан тұратын және жалпы көмекші 

жұмыстарға пайдалануға арналған екі немесе одан да көп бұйымдар жатады. 

Мысалы: бөлшектер қорының комплектісі, құрал-саймандар комплектісі. 

         МЕСТ 2.103-68 стандарты өндірістің барлық салалары бойынша кон-

структорлық құжаттарды дайындаудың төменгідей сатылары мен 

жұмыстарды орындау кезеңдерін бекітеді: 

          Техникалық ұсыныс - материалдар жинақтауды, сонымен қатар бұйымды 

жасауға қажетті құжаттар дайындаудың тиімділігін, техникалық және 

техника-экономикалық негіздендіруді қарастырады. Техникалық ұсыныс, 

әдетте отандық және шетелдік өндірістен шығарылған конструкцияларға 

шолу жасаудан, олардың конструкциялық ерекшеліктерін бағалау мен 

пайдалану көрсеткіштерінен, жұмыс процестері варианттарынан және 

болашақ шығарылатын бұйымды жобалап жинақтаудан тұрады. Техникалық 

ұсыныста әрбір нұсқаның артықшылықтары мен кемшіліктері, техника-

экономикалық көрсеткіштері келтіріліп, болашақ бұйымның қолайлы 

нұсқасының конструкциясы жасалады. 

        Техникалық ұсыныс сатысындағы құжаттарға «П» деген литер (әріптік 

белгі) беріледі.Техникалық ұсыныс келісіліп бекітілгеннен кейін эскиздік 

жоба жасалады. 

        Техникалық ұсыныста міндетті түрде болуға тиісті техникалық ұсыныс 

ведомості және түсіндірме жазбамен қатар мынандай конструкторлық 

құжаттар болуы мүмкін: жалпы түр сызбасы, ауқымдық сызба мен сұлбалар. 

         Эскиздік жоба («Э» литері) - принципті конструкциялық шешімдерден 

тұратын, бұйымның жалпы кұрылысы мен жұмысы жөнінде мағлұматтар 

беретін конструкторлық құжаттардың жиынтығы. Эскиздік жобада конструк-

цияға, оның жұмысына сипаттама және техника-экономикалық есептеулер 

беріледі, сонымен қатар оның өнімділігі нақтыланады. 

         Эскиздік жобаны дайындағанда бұйымның қолайлы нұсқасы жан-жақты 

барынша ойластырылып, кинематикалық сұлбасы құрылып, негізгі құрастыру 

бірліктерінің эскиздері жасалады. 

         Эскиздік жобада міндетті түрде болуға тиісті эскиздік жобаның 

ведомості және түсіндірме жазба мен қатар мынандай конструкторлық 

құжаттар болуы мүмкін: жалпы түр сызбасы; теориялық сызба; сатып 

алынатын бұйымдар ведомості; сатып алынған бұйымдарды қолдануға келісім 

ведомості. 
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         Техникалық жоба («Т» литері) - тұжырымдалған соңғы техникалық 

шешімдерден тұратын, жасалатын бұйымның құрылысы жөнінде толық 

мағлұмат пен жұмыс құжаттарын дайындауға мәліметтер беретін 

конструкторлық құжаттарды жинақтайды. 

Техникалық жобада міндетті түрде болуға тиісті жалпы түр сызбасы, 

техникалық жоба ведомості және түсіндірме жазбамен қатар мынандай 

конструкторлық құжаттар болуы мүмкін: бөлшектер сызбалары; теориялық 

сызба; ауқымдық сызба; сұлбалар; сатып алынатын бұйымдар ведомості; 

техникалық шарттар; сынақтардың бағдарламасы мен методикасы; кестелер; 

есептеулер; патенттік формуляр; өнім сапасы мен техникалық деңгей картасы.  

         Конструкторлық жұмыс құжаттары -  жобалаудың қорытынды 

сатысы ретінде бұйымдарды дайындауға және сынақтан өткізуге арналған. 

         Жоғарыда келтірілген конструкторлық құжаттарды жасау сатылары 

негізінен сериялық және көптеп шығарылатын бұйымдарға арналған. 

         Жеке-дара өнімдерге жұмыс құжаттарын дайындағанда жобалаудың 

жекелеген сатылары ғана қарастырылуы мүмкін (техникалық тапсырма, 

техикалық ұсыныс т.с.с.). Мұндай жағдайда жоғарыда айтып өткендей жұмыс 

құжаттарын дайындау үшін барлық мәліметтерді жинақтайтын техникалық 

жоба жасау керек. 

          МЕСТ 2. 102-68 сәйкес конструкторлық құжаттарға, бұйымның құрамы 

мен құрылысын анықтайтын, оларды жасауға, бақылауға, қабылдауға, 

пайдалануға және жөндеуге мәліметтер беретін мәтіндер және графикалық 

құжаттар жатады. 

         Конструкторлық құжаттар төмендегідей түрлерге бөлінеді: 

         1) Бөлшек сызбасы - бөлшекті  жасау мен бақылау үшін қажетті кескін-

дерден және басқа да мәліметтерден тұратын құжат. 

         2) Құрастыру сызбасы - жинақтау операциялары мен бақылау үшін 

қажетті бұйым кескіндерінен және басқа да мәліметтерден тұратын құжат. 

         3) Жалпы түр сызбасы - бұйымның конструкциясы және оның жұмыс 

істеу принципі жөнінде түсінік беретін, құрамына кіретін негізгі бөлшектердің 

бір-бірімен байланысы мен олардың геометриялық формасын анықтайтын 

құжат. Жалпы түр сызбасын орындауға қойылатын талаптар олардың қай 

сатыда жасалатынына қарай, МЕСТ 2.118-73; МЕСТ 2.119-73; МЕСТ 2.120-73 

стандарттарымен бекітіледі. 

         4)Монтаждау сызбасы - бұйымның контурлық(қарапайымдандырылған) 

кескінінен, сонымен қатар қолданылатын орынына апарып қондыру 

(монтаждау) үшін қажетті мәліметтерден тұратын құжат. 

         5) Ауқымдық сызба - ауқымдық, қондырмалық, қосылыстық өлшемдері-

мен берілген, бұйымның контурлық (қарапайымдандырылған) кескінінен 

тұратын құжат. 

         Бұйымның сыртқы пішіні мен оның шығып тұрған элементтері жөнінде 

мағлұматтар беретін көріністер саны мейлінше аз, сонымен қатар жеткілікті 

болуы керек. 
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        Бұйымның кескіндері тұтас калың сызықтармен, ал қозғалатын 

бөлшектердің шеткі жағдайлары қос нүктелі үзілмелі сызықтармен 

орындалады. Ауқымдық сызбада бұйым құрамына кірмейтін бөлшектер мен 

құрастыру бірліктерін жіңішке сызықтармен кескіндеуге болады. 

         6) Сұлба - бұйым құрамына енетін элементтер және олардың бір-бірімен 

байланысы шартты түрде кескінделіп немесе белгіленіп көрсетілген құжат. 

        7) Сипаттізім - құрастыру бірлігінің, кешеннің немесе комплектінің 

құрамын анықтайтын құжат. 

         8) Бұйым құрамына енетін бөлшектер кестесі - жалпы түр сызбасында 

берілген бұйым құрамын анықтайтын құжат. Бұйым құрамына енетін 

бөлшектер кестесіне бөлшектер тізімі белгілі бір ретпен жазылады. Бұл 

жөнінде жалпы түр сызбасын орындағанда толығырақ танысасыздар. 

         9) Түсіндірме жазба - жасалатын бұйымның құрылысы мен жұмыс істеу 

принципі жөніндегі мағлұматтар, сонымен қатар техникалық және техника-

экономикалық шешімдер қабылданған кездегі негіздендірулер жазылған 

құжат. 

         10) Техникалық шарт - бұйымның пайдалану көрсеткіштерінен және 

оның сапасын бақылау тәсілдерінен тұратын құжат. 

         11) Сынақ методикасы мен бағдарламасы - сынақ кезінде тексеруге 

жататын бұйымның техникалық көрсеткіштерінен, сонымен қатар оларды 

бақылау тәртібі мен тәсілдерінен тұратын құжат. 

         12) Кесте - қандайда бір мақсатпен бір кестеге жинақталған мәлімет-

терден тұратын құжат. 

         13) Есептеулер - параметр мен шамалардың есептеулерінен тұратын 

құжат. 

         Студенттер бұл құжаттармен әртүрлі пәндерден тапсырмалар 

орындағанда кездесіп отырады. Конструкторлық құжаттар дайындалу 

сатыларына байланысты жобалау (техникалық ұсыныс, эскиздік жоба) және 

жұмыс құжаттары (жұмыс сызбалары) болып бөлінеді. 

 

         3 Жалпы түр сызбасы 

 

         Конструкторлық құжаттарды (техникалық ұсыныс, эскиздік жоба, 

техникалық жоба) дайындау кезеңдеріне байланысты бұйымның жалпы түр 

сызбасын орындау қарастырылады, сонымен бірге оған дайындау кезеңіне 

сәйкес талаптар қойылады. МЕСТ 2.113-73  техникалық ұсынысты , МЕСТ 

2.119-73  эскиздік жобаны, МЕСТ 2.120-73 техникалық жобаны орындау 

кезеңдерінде жалпы түр сызбасына қойылатын талаптарды бекітеді. 

         Біз техникалық жоба талабына жауап беретін жалпы түр сызбасын 

қарастырамыз. 

         Жоғарыда көрсетілгендей, жалпы түр сызбасы бұйымның конструкция-

сын анықтайтын және оның жұмыс істеу принципіне, негізгі құрам 

бөлшектерінің өзара қимылына және олардың геометриялық пішініне түсінік 

беретін конструкторлық құжат. Сонымен қатар жалпы түр сызбасы 
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бөлшектердің сызбалары мен құрастыру сызбасын орындауға арналған негізгі 

құжат қызметін де атқарады. 

         МЕСТ 2.109-73 талабына сәйкес жалпы түр сызбасы барынша қара-

пайымдандырылып орындалуға тиіс. 

         Егер бұйымның конструкциялық құрылысы, құрамындағы 

бөлшектерінің өзара қимылы және жұмыс істеу принципі түсінікті болса, онда 

оның құрамындағы бөлшектерді  (соның ішінде сатып алынған, басқа 

бұйымнан ауыстырып алынған) қарапайымдандырып кескіндейді (керек болса 

кейбір жеке контурлық бейнелерді де). 

         Жалпы түр сызбасына ВО индексі тағайындалады, ол негізгі жазуда 

құжат белгілеуінен соң қойылады (17 сурет).   

         Жобалау мекемелерінде, конструкторлық бюроларда, курстық және 

дипломдық жобаларды орындау кезінде,  жалпы түр сызбасын жасар алдында, 

бұрын жоғарыда көрсетілген дайындық кезеңдері орындалуға тиіс. 

Техникалық сызу пәнін оқу тәжірибесінде жалпы түр сызбасын орындауға 

қарапайым талап қойылады. Ол - дайын бұйым үшін жалпы түр сызбасын 

орындау, демек  осы бұйымды жасаудағы жұмыс құжаттамасының алдында 

орындалған жалпы түр сызбасын қалпына келтіру болып табылады. 

 

         3.1 Жұмыс мазмұны және оны эскиздеу 

 

         Студенттер  оқытушы  белгілеп  берген  нұсқалар  бойынша  тапсыр-

маны орындайды. Тапсырманы орындау барысында келесі реттілікті сақтауды 

ұсынамыз: бұйыммен танысу; бұйымды құрамындағы құрама бөліктерге және 

жеке бөлшектерге ажыратып бөлу; стандартты бөлшектерден басқа барлық 

бөлшектерді эскиздеу; жалпы түр сызбасын орындау; бұйымның құрам 

бөлшектері кестесін орындау; бөлшектердің сызбадағы реттік санын қойып, 

сызбаны түпкілікті эскиздеу. 

         Жоғарыда келтірілген тапсырманы орындау реттілігін кеңірек қарасты-

рып, оларды орындауға арналған түсініктемелер мен нұсқауларға тоқталайық. 

 

         3.1.1 Бұйыммен танысу. 

         Осы ретте бұйымның жұмыс істеу принципімен, құрылысымен, 

құрамындағы бөлшектердің өзара қимылымен және олардың жасалған 

материалдарымен толық, кеңірек танысу қажет. Егер бұйымның техникалық 

құжаттарын (паспортын, техникалық шарттарын, түсіндірме жазбаны) оқу 

мүмкіншілігі болса, онымен танысу оңай, жеңіл болған болар еді. 

Осы бірінші кезеңде орындалатын жұмысты «сақтандырғыш  клапанның» 

мысалында қарастырайық. Оның сыртқы көрінісі 1суретте, ал конструк-

циялық құрылысы 2 суретте берілген. 

«Сақтандырғыш клапан» магистральдағы сұйықтың қысымын шектеуге 

арналған. Егер магистральдағы қысым есептелінген (клапанның реттелген) 

қысымнан жоғары болса, онда клапан  2 сұйық қысымымен серіппені 3 сығып, 

тұрқының 1 төменгі тесігін ашады. Магистральдағы қысым белгілі бір рет-
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телген қысымға дейін төмендегенше сұйық, клапан мен оның ершігі 

арасындағы саңылау арқылы жіберіліп отырады. Артық сұйық тұрқының 1сол 

жағында орналасқан тесік арқылы, тұрқының фланеціне жалғанған түтік 

желісіне өтеді. Магистральдағы қысым есептелінген қысым шамасына дейін 

төмендеген кезде, серіппе 3 клапанды 2 алғашқы жағдайына қайтарады, 

сөйтіп сұйықтың клапан арқылы өту жолын бекітеді. 

 

 
                                1 сурет                                              2 сурет 

 

          3.1.2 Бұйымды құрам бөліктері мен бөлшектерге жіктеп ажырату. 

          3 суретте «сақтандырғыш  клапанның» құрам бөлшектері көрсетілген. 

Сақтандырғыш клапан құрамына кіретін бөлшектер: тұрқы, клапан ершігі, 

клапан, серіппе, табақша, аралық төсем, кақпақ, сомын, реттеуші бұрама. 

Аталған барлық бөлшектерге эскиз орындалады. Тек сомын мен реттеуші 

бұрамаға эскиз орындаудың қажеті жоқ, себебі бұл бөлшектер стандартты 

бөлшектерге жатады. 
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                                                          3 сурет 

 

         3.1.3 Бөлшектерді эскиздеу. 

          Бөлшектерді эскиздеу ережелерін және орындауға арналған ұсыныстар 

мен нұскауларды «Бөлшектің эскиздері және оның сызбалары» деген 

тақырыппен танысу нәтижесінде алуға болады. Сол ережелер мен ұсыныс-

тарға сәйкес бұйымның бөлшектерін эскиздеуді орындаймыз. Тек қана, 

бөлшек эскизі стандарт пішімге сәйкес тор көз қағазға орындалатынын 

ескертеміз. 
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         Көріністер, тіліктер мен қималар, және шығарылатын элементтер саны 

әрбір бөлшектің конструкциялық ерекшеліктеріне байланысты анықталады. 

         Біздің мысалымызда: құрастыру бірлігінің екі бөлшегі (18 сурет) үшін 

және құрастыру сызбасындағы (20 сурет) реттік нөмірлері 2,3,4,5,6 бөлшектер 

үшін А4 ( 210x297) пішімі жеткілікті, ал 1 бөлшекке  (тұрқы)  А3 ( 297x420) 

пішімін алған жөн. 

         Клапан ершігі 2 (4 сурет), серіппе 3 (5 сурет), табақша 4 (7 сурет) эскиз-

дерінде осы бөлшектер үшін тек бір ғана кескінін орындау жеткілікті. Серіппе 

кескінін орындаған кезде МЕСТ 2.401- 68 нұсқауларын қолдану қажет. 

         Клапан 2 (6 сурет) эскизінде үш кескіні орындалған: басты көрінісінің 

жартысы фронталь тілігінің жартысымен қосып кескінделген, сол жақ көрінісі 

және А-А қимасы, бұл қиманың қажеттілігі клапанның жүріс бөлігінің 

конструкциялық ерекшелігінде. Қақпақ 6 (8 сурет) эскизде екі кескінімен 

көрсетілген. Тұрқының 1 эскизі (9 сурет) үш кескінмен орындалған, олар: 

фронталь тілігі, А-А бағытындағы горизонталь тілігі және сол жақ көрінісі. 

Горизонталь тілігінің қажеттілігі тұрқының төменгі бөлігінде алты қырлы 

призманың болғандығында, ал сол жақ көріністің керектігі фланецтің 

геометриялық пішініне байланысты. Бұл бөлшектің эскизі А3 пішімінде  

орындалған. 

         Эскиздеу барысында бөлшектердің түйісу беттерінің өлшемдерінің 

сәйкестігіне ерекше көңіл аударған жөн. Мысалы, тұрқы 1 мен қақпақтың 6 

бұранда өлшемдерінің сәйкестігі, клапан ершігінің 2 қондыру орны мен 

тұрқыдағы 1 ершікке арналған тесіктің өлшемдерінің сәйкестігі және т.б. 

          Бөлшек бетінің кедір-бұдырлығын анықтау үшін алдымен жобалап осы 

беттің тиісті тазалығына  қандай аспаппен өңдеу арқылы жетуге 

болатындығын білу керек, содан кейін «Беттердің кедір-бұдырлығының 

сыныптары» кестесін және 33 суретті пайдаланып, сол беттің тазалығын 

анықтап қою керек (31...33 суреттер). 
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                                                          6 сурет 
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                                                           9 сурет 
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         Толық орындалған және оқытушы тексерген эскиздер А4 пішімінің 

өлшеміндей сызу қағазынан жасалған мұқабаға тігіледі. Мұқабаны дайындау 

10 суретте көрсетілген. 

 

 
                                                10 сурет 
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         3.1.4 Жалпы түр сызбасын орындау. 

         Берілген бұйым үшін жалпы түр сызбасын орындар алдында, оның 

құрылымдық сұлбасын орындап алған дұрыс. Жалпы түр сызбасына 

байланысты толық құрылымдық сұлба 11 суретте көрсетілгендей болуы керек. 

 

 
                                                     11 сурет 

 

         Біз қарастырып отырған «сақтандырғыш  клапанның» құрылымдық 

сұлбасы темендегідей қарастырылады (12 сурет ). 

 

 
                                         12 сурет 
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          Жалпы түр сызбасының  құрылымдық сұлбасы А4 пішімді сызу 

қағазына орындалып, эскиздер комплектісіне бірінші бет ретінде тігіледі. 

Жалпы түр сызбасында  кескіндер саны жеткілікті болуға тиіс, ол мына 

төмендегі сұрақтарды толық аныктауға мүмкіншілік беретіндей болуы керек: 

          а) бұйымның құрылысын және онын жұмыс істеу принципін; 

          ә) бұйым құрамына қандай бөлшектер енеді және олардың саны; 

          б) бөлшектердің пішінін; 

          в) бөлшектердің өзара қосылыс түрлерін (бұрандалы, тойтарып шегелеу, 

желімдеу т. б.); 

         г) бұйымның негізгі өлшемдерін (өлшемдерді сызбада қою туралы 

төменде толығырақ қарастырамыз). 

          Жалпы түр сызбасы оқытушының нұсқауына байланысты А1 немесе А2 

пішімдерінде орындалады. Бұл жұмысты тек эскиздеу жұмыстары біткен соң 

бастау керек. Жалпы түр сызбасын орындау кезеңінде эскиздер жетілдіріліп 

және кейбір кемшіліктері толықтырылуы мүмкін. Мысалы, жетіспейтін 

өлшемдері, бөлшектің кейбір элементтерін айқындап толықтыру т.б. 

         Бұйым бөлшектерінің эскиздерінен оның  жалпы түр сызбасын 

тұрғызуды төмендегі ұсынылып отырған ретпен орындаған дұрыс: 

         а) бұйымға талдау жүргізіп және оның құрамына енетін бөлшектердің 

күрделілігіне, конструкциялық ерекшеліктеріне байланысты қажетті 

кескіндерді анықтау; 

          ә) сызба масштабын тағайындап  алып, сызу қағазының пішімін 

анықтау. Ең дұрысы 1:1 масштабы, алайда бұйымның күрделілігіне және 

өлшемдеріне байланысты МЕСТ 2.302-68 белгілегендей кішірейту немесе 

үлкейту масштабтарын алуға болады; 

          б) негізгі жазуға және басқа керек мәліметтерге орын қалдыруды ескере 

отырып, қағаз бетіне түсетін кескіндер орнын белгілеу. Кескіндерді жинақтау 

кезінде МЕСТ 2.305-68 қолданған дұрыс; 

          в) белгіленген кескіндерді орындау. Сызуды тұрқылық бөлшектен 

бастау керек. Содан кейін соңғы ретте сызылатын әрбір келесі бөлшектің 

алғашқы сызылған бөлшектермен ортақ беттері болуы тиіс; 

          г) МЕСТ 2.305-68 ережелерін қолдана отырып, қосымша көріністерді, 

тіліктерді, қималарды сызу; 

         ғ) МЕСТ 2.306-68 ережелеріне сәйкес бөлшектің тіліктері мен 

қималарын сызықтау керек. Бір бөлшектің тіліктері мен қималары барлық 

кескіндерде бірдей ( бір бағытта және бірдей жиілікте) сызықталатындығына 

көңіл аударған жөн, ал осы бөлшекпен жанасып жатқан бөлшектер басқа 

бағытта немесе басқа жиілікпен сызықталады және бөлшектер шегі толық 

негізгі сызықтармен кескінделеді;  

         д) өлшемдерін түсіру; 

         Жалпы түр сызбасында мынандай өлшемдер қойылуы керек: 

         1) Ауқымдық өлшемдер - нәрсенің сыртқы пішінін анықтайтын өлшемдер 

(ұзындығы, ені және биіктігі). Егер құрастыру бірлігінің жылжымалы бөлшегі 
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болса, онда оның шеткі жағдайларындағы ең үлкен және ең кіші елшемдерін 

көрсету керек. 

         2) Бекітіп қондыру және қосу өлшемдері - құрастыру бірлігін құрастыру 

орнына немесе басқа бөлшектермен қосылатын орнына бекіту элементтерінің 

шамасын анықтайтын өлшем. Мысалы, тірек табанының тесіктері арасындағы 

аралық өлшем, сол тесіктердің диаметрлері, фланец тесіктерінің өстер ара-

лығының өлшемі, бұрандалардың типтері мен өлшемдері секілді құрастыру 

бірлігін басқа бұйымдармен қосуға арналған өлшемдер. Құрастыру бірлігі 

жұмысының эксперименттік көрсеткіштерін сипаттайтын өлшемдер т.с.с. 

Жалпы түр сызбасында қойылатын өлшемдер анықтаушы өлшемдерге 

жатады, сондықтан сызба өрісінің бос жеріне, негізгі жазудың немесе 

бұйымды құрайтын бөлшектер кестесінің үстіне «Анықтама өлшемі» деген 

сөйлемді жазу қажет. 

          е) сызбаның негізгі жазуын толтыру. Негізгі жазудың формасы, өлшемі 

және оны толтыру үлгісі 13 суретте көрсетілген. 

 

 
                                                              13 сурет 

 

          Негізгі жазудың 1 графасына сызбаның белгілеуі жазылады, 2 графада 

құрастыру бірлігінің аты, ал 3 графада материалы көрсетіледі (тек бөлшек-

тердің сызбасында және эскизінде); 

          ж) бұйымды құрайтын бөлшектер кестесін толтыру. Бұйымды құрайтын 

бөлшектер аттары және белгілері үш әдіспен көрсетіледі: жалпы түр 

сызбасындағы бөлшектерден немесе құрама бөліктерінен жүргізілген шығару 

сызығының сөресіне; жеке параққа орындалған кестеге, ол жалпы түр сызба-

сының келесі парағы болып есептеледі; жалпы түр сызбасында орналасқан 

кестеде. 

         Орындап отырған тапсырмада бұйымды құрайтын бөлшектер кестесін 

жалпы түр сызбасында орналастыруды ұсынамыз. Бұл кесте төмендегідей гра-

фалардан тұрады: «Позиция», «Белгіленуі», «Атауы», «Саны», «Материалы»,     

 «Қосымша көрсеткіш». 

         Бұйымды   құрайтын   бөлшектер   кестесінің   пішіні   мен   өлшемдері  

14 суретте көрсетілген. 
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                                                     14 сурет 

 

          Бұйымды құрайтын бөлшектер тізімін жоғарыдан төмен қарай тізбектеп 

жазуды мынандай ретпен орындау керек: алдымен кірме бұйымдар тізімін; 

сонан соң сатып алынатын бұйымдар тізімін, ең соңында жаңадан жасалатын 

бұйымдар тізімін жазады. 

         Осы тізімдер тақырыбы ең таяу жазудың үстінен және астынан бос бір 

қатар бөлініп жазылады. 

         Егер жалпы түр сызбасының құрылымдық сұлбасы болса, бұйым құрамы 

бөлшектерінің кестесін толтыру жеңіл болады, себебі ол сұлба кестедегі 

бөлшектер тізбектеріне сәйкес құрастырылады. 

«Сақтандырғыш клапанның» құрам бөлшектерінің кестесін толтыру мысалы 

17 суретте көрсетілген; 

          и) позиция нөмірлерін сызбада қою. Позиция нөмірлері МЕСТ 2.109-73 

және МЕСТ 316-68 талабына сәйкес қойылуға тиіс. 

         Жалпы түр сызбасындағы бұйым құрамы бөлшектерінің позиция 

нөмірлері кестеде көрсетілген позиция нөмірлерімен сәйкес болуы керек. 

Позиция нөмірлері бұйым құрамы бөлшектерінің кескінінен жүргізілген 

шығару сызығының сөресіне 15,а суретте көрсетілгендей қойылады. 

 

 
             15 сурет 

 

         Шығару сызығын тиісті құрама бөлшектің көрінетін проекциясының 

кескінінен жүргізеді. Ол үшін негізгі кескіндерді жиі пайдаланады. Позиция 

нөмірлерін сызбаның негізгі жазуына параллель, кескін контурының сыртына 

орналастырады, және оларды бір жолға немесе қатарға топтастырады. 

         Сызбада позиция нөмірлері бір-ақ рет қойылуы керек. Біркелкі құрам 

бөлшектерінің позиция нөмірлерін қайталап көрсетуге кейде рұқсат етіледі, 
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мұндай жағдайда барлық қайталанатын позиция нөмірлерін қос сөремен 

белгілейді (15, ә сурет). 

          Позиция нөмірлерінің қаріпі, сол сызбада өлшем сандарына 

қабылданған қаріптен бір-екі өлшем үлкен болуы керек. 

Шығару сызығын құрастыру бірлігінің құрам бөлшектерінен жіңішке тұтас 

сызықпен (S/2... S/3) жүргізеді, және ол көрсетілген бөлшек кескіні бетінде 

нүкте болып аяқталады. 

          ІІІығару сызықтары өзара қиылыспауы керек, сызықтау сызықтарына 

параллель болмауы керек (егер ол сызықталған өріс бойынан жүргізілсе) және 

мүмкіндігінше, өлшем сызықтарын, құрам бөлшектерінің кескіндерін (сол 

шығару сызығы жатпайтын) қимауы керек. Шығару сызығын бір сызықпен 

орындауға рұқсат етіледі. 

          Бірнеше позиция нөмірлерін тік орналастырып, оларға жалпы ортақ 

шығару сызығын жүргізуге рұқсат етіледі. Мысалы, 16 суретте көрсетілгендей 

бір бекіту орнына тиісті позициялар болса. 

 
 16 сурет 

 

         Мұндай жағдайда шығару сызығын тек позиция нөмірі бірінші 

көрсетілген бөлшектің кескінінен ғана жүргізеді. 

         Шығару сызығының сөресін негізгі жазуға параллель тұтас жіңішке 

сызықпен жүргізеді. Сөре ұзындығы позиция санының еніне тең болуы керек. 

Позиция сандарын бұйымның құрам бөлшектерінің кестесін орындағаннан 

соң қондырады; 

         к) сызбаның контур сызықтарын бастыра сызар алдында оқытушыға 

тексертіп алған жөн; 

         л) сызбаны бастыра сызу. Бұл ретте сызықтардың типтері МЕСТ2.303-68 

сәйкес ерекше сақтай отыра орындалатындығын ескеру керек. 

         Тапсырманы орындағанда көрінетін контур сызығының қалыңдығын 0,8 

мм етіп алуды ұсынамыз. 

        Тапсырманы орындау кезінде, әртүрлі себептермен бұйымның кейбір 

бөлшектері болмауы мүмкін. Бұл сұрақтың шешімін жеңілдету мақсатында, 

осы әдістемелік нұсқауда кейбір жиі кездесетін конструкциялық шешімдер, 

сондай-ақ беттердің кедір-бұдырлығын анықтап, белгілейтін ұсыныстар 

келтірілген. Осы ұсыныстарды қажет болған жағдайда пайдалануға болады. 
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         Құрастыру бірлігінің жетіспейтін бөлшектеріне (стандартты бөлшек-

терден басқа) эскиздер орындап, оларды жалпы түр сызбасына енгізіп, 

бұйымның құрам бөлшектерінің кестесіне қосу қажет. 

          «Сақтандырғыш клапанның» жалпы түр сызбасы 17 суретте көрсетілген. 
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                                                       17 сурет 
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         4 Құрастыру сызбасы 

 

         Осы жұмысты орындағанда МЕСТ 2.109-73 және МЕСТ 2.108-68 

стандарттарына сәйкес сипаттізім құрау мен құрастыру сызбаларын салудың 

ережелерін және ерекшеліктерін оқып үйрену максаты қойылады. 

          Жұмыс құжаты ретінде, құрастыру сызбасы бұйымның құрамына енетін 

құрам бөлшектерінің өзара орналасуы мен байланысы жөнінде мағлұматтар 

беріп, құрастыру бірліктерін құрастырып жинауға және бақылау жасауға 

мүмкіндік туғызуы керек. Құрастыру сызбасына СБ индексі тағайыңдалады, 

ол негізгі жазуда құжат белгілеуінен  кейін қойылады (20 сурет). 

          Құрастыру сызбасын әрбір студентке жеке тағайындалған нұсқаға 

сәйкес оқытушы береді. 

 

          4.1 Жұмыс мазмұны және оны эскиздеу 

 

          Жалпы орындалатын жұмыс көлемі, бұйымның құрастыру сызбасы мен 

құрама бөліктерінің құрастыру сызбасын, сипаттізім және оның құрылымдық 

сұлбасын орындаудан тұрады. 

         Тапсырманы орындағанда төмендегідей реттілікті сақтауды ұсынамыз: 

жалпы түр сызбасы бойынша бұйыммен танысу; құрылымдық сұлбасын 

орындау; құрама бөліктерінің құрастыру сызбасын орындау; бұйымның 

құрастыру сызбасын орындау; құрастыру сызбасында бөлшектерге позиция 

қойып, сипаттізім жасау және сызбаны бастырып сызу. 

 

          4.1.1 Бұйыммен танысу. 

          Бұл кезеңде бұйымның атқаратын қызметімен, құрылысымен, құрам 

бөлшектерінің бір-бірімен өзара әсерімен және олардың материалдарымен 

толығырақ танысу керек. Бұл үшін мәліметтерді жалпы түр сызбасында 

берілген түсініктемеден алуға болады. 

          Сондай-ақ бұйымда, бұйымның құрама бөлігі ретінде есептелінетін 

құрастыру бірлігінің бар, жоқтығын анықтау керек. Біздің мысал ретінде 

қарастырып отырған сақтандырғыш клапанда, мұндай құрастыру бірлігі 

болып клапан ершігі мен тұрқы саналады, себебі клапан ершігі тұрқыға 

престеліп қондырылған. Сериялық және көптеп шығарылатын бұйымдар үшін 

бұл жинақтау операциясы арнайы жабдықталған жұмыс орнын қажет етеді. 

Сол себепті бұйымды жалпы құрастырып жинақтау үшін, тұрқыны престеп 

қондырылған клапан ершігімен бірге құрастыру бірлігі ретінде алған тиімді. 

Сондықтан оған өз алдына құрастыру сызбасы мен сипаттізім орындалуы 

керек. Клапан ершігінің тұрқыға престелу беріктігіне, тесік жүйесінде 

орындалатын 7 квалитет дәлдігімен «Н» керілісті қондыру арқылы қол 

жеткізеді. Сондықтан сақтандырғыш клапан тұрқысының құрастыру 

сызбасында өзара жанасатын беттердің өлшемдері қондыру белгісімен қоса 

көрсетіледі, ал клапан ершігі мен тұрқының эскиздерінде осы жанасатын 

беттердің өлшемдері шектік ауытқу шамаларымен қоса көрсетіледі. Мысалы, 
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клапан ершігі үшін  Ø30𝑆7(+0.035
+0.056)(4 сурет), тұрқының тесігі үшін ∅30H7(

+0.021
) 

(9 сурет). 

         Құрастыру сызбасы А4 пішімінде орындалған жағдайда МЕСТ 2.108-68 

талабына сәйкес, сипаттізім сол пішімде негізгі жазудың үстіне орналас-

тырылуы мүмкін (18 сурет). 

 

 
                                                        18 сурет 
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         4.1.2 Құрылымдық сұлбаны орындау. 

         Бұйыммен танысу барысында, құрастыру бірліктері, бөлшектер, стан-

дартты бұйымдар сияқты сипаттізім бөлімдеріне топтастырылатын және 

бұйымның құрамы жөнінде түсінік беретін, құрылымдық сұлба түрінде 

көрсетілетін құрам бөліктері анықталады. 

 

 
                                         19 сурет 

 

          Құрылымдық сұлба А4 пішімінде орындалады. Сақтандырғыш клапан 

үшін ол 19 суретте келтірілген. 

         Құрастыру бірлігіне жататын бөлшектер «Бөлшектер» бағанасына 

енгізілмейтініне көңіл аудару керек (тұрқы, клапан ершігі). 
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         4.1.3 Құрастыру сызбасын орындау. 

          Құрастыру сызбасы А1 немесе А2 пішімді сызу қағазына орындалады. 

Пішім өлшемдерін қабылдау бұйымның күрделілігіне байланысты. Жұмысты 

төмендегідей жүйелі түрде орындауды ұсынамыз: 

         а) бұйымға талдау жасап, оның конструкциялық ерекшеліктері мен 

күрделілігіне байланысты қажетті кескіндерді (көріністер, тіліктер, қималар) 

анықтау керек. Бұл ретте МЕСТ 2.109-73 қарастырылған құрастыру 

сызбасына қойылатын талаптарды, яғни құрастыру сызбасы құрастыру 

бірлігінің құрамына енетін бөлшектердің орналасуы мен өзара байланысы 

жөнінде мағлұматтар беріп, оларды жинап құрастыруға және бақылау жасауға 

мүмкіншілік туғызуы керек екенін ескеру қажет. Осы талаптарға сәйкес біздің 

мысалда келтіріліп отырған сақтандырғыш клапан үшін, 20 суретте көрсетіл-

гендей бір ғана кескін - фронталь тілігі мен техникалық шарт жеткілікті; 

         ә) масштаб қабылдап, сызу қағазының пішімін анықтау қажет. Біздің 

мысал үшін - А2 пішімі; 

         б) негізгі жазуға және басқа да мәліметтерге орын қалдырып, сызу 

қағазының қалған өңіріне қажетті кескіндер үшін орындарды бөліп белгілеу 

керек; 

          в) қажетті кескіндерді салуды тұрқыдан бастап, ал әрбір келесі бөлшекті 

алдыңғы қондырылған бөлшекпен ортақ беттері болатындай етіп 

орналастырып сызу керек. Басқа бұйымнан ауыстырып алынған, типтік және 

сатып алынған құрам бөлшектерін қарапайым түрде кескіндеуге болады. 

         Бастыра сызуға дейін барлық сызықтарды жіңішке сызықтармен 

орындаған жөн; 

         г) 19 беттегі «ғ» пунктінде келтірілген ұсыныстарды қолдана отырып 

тіліктер мен қималарды сызықтау қажет; 

         ғ) өлшемдерді қою.Құрастыру сызбасында, жалпы түр сызбасынан 

айырмашылығы, тек жинақтау және бақылауға қажетті өлшемдерді қояды. 

Оларға, бұйымның жұмыс істеуіне байланысты саңылаулар, қондырмалық, 

қосылыстық және т.б. өлшемдер жатады; 

         д) МЕСТ 2.108-68 бойынша сипаттізім жасау. Жалпы түр сызбасын 

орындауға арналған  21 беттің «и» пунктінде келтірілген ұсыныстарды ескере 

отырып, сызбада бөлшектер позицияларын қою керек; 

         е) негізгі жазуды толтыру. Негізгі жазудың формасы мен өлшемдері 

13суретте келтірілгендей,  жалпы түр сызбасының негізгі жазуымен бірдей;  

         ж) 22 бетте «л» пунктінде жалпы түр сызбасы үшін қарастырылған 

ұсыныстарды ескере отырып, сызбаны бастыра сызу керек. 

         Сақтандырғыш клапанның құрастыру сызбасы 20 суретте көрсетілген. 
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20 сурет 
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         4.1.4 Сипаттізім. 

         Сипаттізім деп - бұйымға қатысты конструкциялық құжаттар мен осы 

бұйымның құрам бөлшектерінің тізімінен тұратын кестені айтады. Сипаттізім 

жекеленген А4 пішімінде әрбір құрастыру бірлігіне, кешенмен  комплектіге 

мынандай формаларда орындалады: 2-сипаттізімнің бірінші парағы 21-суретте 

көрсетілгендей, 2а - келесі парақтар 22- суретте көрсетілгендей. 

         Сипаттізім - құрастыру бірлігінің, кешенмен комплектінің құрамын 

анықтайды, сонымен қатар бұйымды дайындауға, конструкторлық 

құжаттарды комплектілеп жинақтауға және көрсетілген бұйымды өндіруді 

жоспарлауға қажет. 

         Сипаттізім төмендегідей ретпен орындалатын бөлімдерден тұрады: 

«Құжаттар», «Кешендер», «Құрастыру бірліктері», «Бөлшектер», «Стандартты 

бұйымдар», «Басқа да бұйымдар», «Материалдар», «Комплектілер». Осы 

немесе сипаттізімнің басқа да бөлімдерінің қарастырылуы сол бұйымның 

құрамына байланысты анықталады. 

         Әрбір бөлімінің аты тақырып түрінде «Атауы»  деген графада жазылып 

асты жіңішке сызықпен сызылып қойылады. Әрбір жаңа тақырыптың астынан 

бір, ал үстінен кем дегенде бір бос жол қалдырып отыру керек. 

         Сипаттізім графаларын толтыру жоғарыдан төмен қарай жүргізіледі: 

         а) Құжаттар пішімдерін «Пішім» деген графада көрсетеді, ал белгі-

леулері «Белгілеулер»  графасына жазылады. Егерде құжат бірнеше әркелкі 

пішім қағаздарында орындалған болса, онда «Пішім»  графасына жұлдызша 

қойылады да «Ескертпе»  графасында барлық пішім атап көрсетіледі. Сызбасы 

орындалмаған бөлшектер үшін графада СЖ (сызбасы жоқ) деп көрсетіледі; 

          ә) «Аймақ»  графасында, жазылатын құрам бөлшегінің орналасқан 

аймақ белгісі көрсетіледі (сызба өрісі МЕСТ 2.104-68 бойынша зоналарға 

бөлінген жағдайда). 

          Сызудан тапсырма орындағанда «Аймақ»  графасы толтырылмайды; 

         б) «Позиция» графасында бұйым құрамына жататын бөлшектердің 

позиция нөмірлері рет-ретімен жазылады.  «Құжаттар»  және  «Комплектілер»  

бөлімінде бұл графа толтырылмайды; 

         в) «Белгілеулер»  графасына құрастыру бірлігі мен бөлшектер сызбалары 

үшін жасалатын құжаттардың белгілері көрсетіледі. «Стандартты бұйымдар», 

«Басқа да бұйымдар»  және «Материалдар»  бөлімінде графа толтырылмайды; 

         г) «Атауы» графасында мына нәрселер көрсетіледі: «Құжаттар»  

бөлімінде, берілген бұйымға жасалатын негізгі құжаттар комплектісіне 

жататын құжаттардың тек аттары, мысалы: «Құрастыру сызбасы», 

«Ауқымдық сызба», «Техникалық шарт» т.с.с., «Кешендер», «Құрастыру 

бірліктері», «Бөлшектер», «Комплектілер» бөлімдерінде - бұйымның негізгі 

конструкторлық құжаттарындағы негізгі жазуға сәйкес осы бұйымдардың 

аттары жазылады (мысалы бөлшектер үшін, «Клапанның тұрқы», «Клапан», 

«Кақпақ»  т.с.с.). 
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         Форма 2 

 
                                                           21 сурет 

 

 

Форма 2а 

 
                                                            22 сурет 
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         Бұйымның аты жөнін көрсеткенде, әдетте оның тұрағы мен қызметі 

жөніндегі мәліметтер қоса көрсетіледі; сызбалары орындалмаған бөлшектер 

үшін олардың аты-жөні, материалдары және дайындауға қажетті өлшемдері 

көрсетіледі. «Стандартты бұйымдар»  бөлімінде осы бұйымдардың стандарт-

тарына сәйкес аты-жөні мен белгілері көрсетіледі, мысалы, «Бұрандама 

М12х70,58 ГХТ 7805-70», «Басқа да бұйымдар»  бөлімінде бұйыммен қамта-

масыз ету құжаттарына сай олардың шартты белгілері жазылады. 

«Материалдар»  бөлімінде - материалдардың техникалық шарттар мен 

стандарттарда бекітілген белгілері жазылады; 

          ғ) «Саны»  графасында - сипаттізімге жазылатын, бұйымның құрам 

бөлшектері үшін, олардың бір бұйымның құрамындағы саны жазылады; 

          д) «Ескертпе»  графасында - өндірісті ұйымдастыру және жоспарлау 

үшін қосымша мәліметтер, сондай-ақ сипаттізімде жазылған бұйымдарға, 

материалдар мен құжаттарға қатысты басқа да мәліметтер көрсетіледі, 

мысалы, сызбасы орындалған бөлшектер үшін - салмағы. 

         Сипаттізімнің әрбір бөлімінен кейін қосымша жазулар үшін, бірнеше бос 

жол қалдыру керек (жасалу сатыларына және жазу көлеміне т.с.с. 

байланысты). Осы қалдырылған жолдарды толтырғанда қою үшін, бірнеше 

позиция сандарында сақтап қалдыруға болады. 

         Сақтандырғыш клапан үшін жасалған сипаттізім мысалы 23-суретте 

келтірілген. 

         Жалпы түр сызбасы бойынша орындалған құрастыру сызбасы мен 

сипаттізім, бастыра сызып болған соң, тапсырмамен бірге тексеру үшін 

оқытушыға көрсетіледі. 
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                                                       23 cурет  
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          5 Сызбада әртүрлі құрылғыларды кескіндеу 

 

 Бұдан бұрын айтылғандай, жалпы түр сызбасын орындағанда, 

кейбір жағдайда әртүрлі себептермен қандайда бір бөлшектердің жетіс-

пеуі мүмкін.  Осы бөлшектерді қалпына келтіру жөніндегі, сондай-ақ 

жиі кездесетін қосылыс элементтерін орындаудағы сұрақтардың 

шешімдерін жеңілдету мақсатында, төменде олардың конструкциялық 

орындалулары келтірілген.  

 

       5.1 Нығыздау құрылғыларын кескіндеу  

 

        Шпиндельдің 1сальникпен 2 нығыздалуы 24-суретте көрсетілген. 

Сомынды 3 бұрағанда, ол төлке 4 аркылы сальникті қыса түседі. 

Сальниктің төлкемен қысылуының арқасында, оның шпиндель мен 

қақпаққа 6 тығыз жанасуына қол жеткізіледі.  Сальникті нығыздау 

сызбаларында  төлкені  ұясынан  жоғары шығарып, қақпақ  бұрандасына  

2-3 орамға бұралып қондырылған сомынға тиіп тұратындай етіп 

кескіндейді. 

 

 

 
                  24 сурет 
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         Кақпақ пен тұрқының арасындағы қосылыстың саңылаусыздығына 

аралық төсем арқылы қол жеткізіледі.  

 Бұрандалы біріктірулерді орындағанда, сырықтағы бұранданың тесіктегі 

бұрандаға өту кезіндегі сызықтар түрлеріне көңіл аудару қажет. Мысалы, 

24  суреттегідей  6  және 3 - бөлшектердің біріктірулері. 

 25 суретте нығыздауды бұрандалы төлкемен қысу кескінделген.  

 

 
     25 сурет 

 

        Нығыздалу бұрама сұқпалардың көмегімен (1-нұсқа) немесе 

қойылмалы болтпен тартылған (2-нұсқа) қақпақ арқылы іске асырылуы 

мүмкін. Мұндай конструкция 26 суретте кескінделген.  

 

 
                  26 сурет 

 

          5.2 Золотникті шпиндельге бекітуді кескіндеу   

 

 Золотникті шпиндельдің басына бекіту, оның еркін айналуын 

қамтамасыз етуі керек. 

        Өткізгіштігі төмен вентильдер үшін (диаметрі 50 мм дейін) 

золотникті жиектеп қысу арқылы (27,а сурет) немесе клапанды жиектеп 

кысу арқылы (27,ә,б суреттер) бекітулер қолданылуы мүмкін. 

         Айыр сыммен (скобамен) бекіту 27,в суретте, ал сымнан жасалған  

сақина арқылы бекіту 27,г суретте көрсетілген.  
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        Сондай-ақ, 27,ғ суретте көрсетілгендей, шпиндель басының золот-

никтің ойық жеріне кигізіліп, бекіту тәсілдері де қолданылады.  

 

 
                27 сурет 

 

         5.3 Маховикті шпиндельге бекіту  

 

Егер күпшегінде квадратты призмалық тесік болатын болса, онда 

маховик шпиндельге, әдетте тығырығы бар сомынмен бекітіледі де (28,а 

сурет), ал цилиндрлі тесік болса, онда кілтек арқылы бекітіледі (23,ә 

сурет). 

 

 
                                                          28 сурет 

 

         5.3.1 Маховиктер. 

         МЕСТ 5260-75 бойынша маховиктер үш үлгіде жасалады: 

1 үлгі-жалпақ, толқынды жиектелген; 2 үлгі-жалпақ, дөңгелек жиек-

телген; 3 үлгі-ойыс, толқынды жиектелген. 1 және 2-үлгідегі 

маховиктер 300°С дейінгі температурадағы ортада жұмыс істейтін 

арматуралар үшін қолданылады.  1 және 2-үлгідегі маховиктер СЧ15-32 

МЕСТ1412-79 немесе КЧ 30-6 МЕСТ1215-79 шойындарынан 

дайындалады. 
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        29-суретте 1-үлгіде жасалған маховиктің МЕСТ бойынша кон-

струкциясы мен белгілеуі және материалы келтірілген.  Осы маховиктің 

өлшемдері 1-кестеде берілген. Маховик 1-100x9 МЕСТ 5260-75. 

Материалы СЧ 15-32 МЕСТ 1412-79. 

 

 

 
                                                       29 сурет 

 

1 кесте 

 
         1-үлгідегі барлық маховиктер үшін сым шабақ саны 5-ке тең. 
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5.4 Бөлшектердің конструкциялық ерекшеліктері 

 

        Егер бөлшек (30,а суреттегі төлке немесе 30,ә суреттегі білік)  

құрастырып жинақтау кезінде басқа бір бөлшектің сәйкес тесігіне 

қондырылатын болса, онда бірінші бөлшекте қиықжиек болуға тиіс. 

Осындай қиықжиек тесікте де орындалады. Бұл қиықжиектер кұрас-

тыру процесін жеңілдетеді.  

        Сатылы біліктердің бір сатыдан екінші сатыға өтетін жерінде, 

әдетте 30,ә суретте көрсетілгендей, галтель орындалады.  Бұл галтель 

біліктің беріктігін арттырады. Галтель тесіктің  ішіне орналасқан 

жағдайда, тесіктегі қиықжиектің беті галтельдің бетіне жанаспайтын-

дай етіп жасалады. 

 
                                         30 сурет 

 

Екі бөлшектің дәлме-дәл қосылысын қамтамасыз ету үшін, және 

қисаюға жол бермеу үшін олардың біреуі екінші бөлшекте алдын-ала 

кабылданған бір ғана бетке тіреліп тұруы қажет. 

Бұл шарт бөлшектердің басқа беттерінің жанасуына жол бермейтін 

саңылауларды қарастырған жағдайда ғана орындалады  (30,б сурет). 

 

        6 Беттердің кедір-бұдырлығы және оларды сызбада белгілеу 

 

МЕСТ 2.309-73 беттердің кедір-бұдырлығының белгілеулерін және 

оларды өнеркәсіптің барлық салаларындағы бұйымдар сызбаларына 

қондыру ережелерін тағайындайды.  

Беттердің кедір-бұдырлығын белгілегенде 31суретте көрсетілген 

белгілердің бірін кабылдайды. 

Егер беттерді өңдеу түрі конструктормен тағайындалмайтын болса 

(технологтің  шешіміне қарай), онда 31,а суретте көрсетілген белгі 

қолданылады. 

Материал қабаттарын алып тастау арқылы пайда болған беттердің 

кедір-бұдырлығын белгілегенде, мысалы; жону, фрезамен өңдеу, бұрғы-

лау, тесік жасау, тегістеп ажарлау т.с.с., 31,ә суреттегідей белгі 

қолданылады. 
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 Материал қабаты алынбай пайда болған беттердің  кедір -

бұдырлығы, мысалы; құйма, соғып жасалынған беттер, көлемді 

штампталған, прокатталған, созып жасалған беттер т.с.с., 31,б 

суреттегі белгімен белгіленеді.  Сондай-ақ, бұл белгімен берілген 

сызба бойынша өңделмейтін беттер де белгіленеді. 

 

 
                           31 сурет 

 

 Белгінің биіктігі һ (31 сурет) шамамен сызбада колданылған өлшем 

сандарының биіктігіне тең. Н биіктігі (1,5...3) һ -қа тең етіп алынады.  

 Белгі сызықтарының қалыңдығы шамамен сызбаның тұтас контур 

сызығының жартысына тең.  

 Белгінің  үстіндегі сандардың биіктігі сызбадағы өлшем сан-

дарының биіктігіне тең.  

        Сызба өрісінің оң жақ жоғарғы бұрышына қойылатын белгі сызба 

рамкасынан  5...10 мм  қашықтықта  орналасуы  керек  (32,а сурет). 

        Егер бөлшектің барлық беттерінің кедір-бұдырлығы бірдей бола-

тын болса, онда оның белгілеуі сызбаның оң жақ жоғарғы бұрышына 

орналастырылады да, бөлшек кескінінде қойылмайды (32,ә сурет). 

 

 
                                32 сурет 

 

 Бөлшектің көпшілік бетінің кедір-бұдырлығы біркелкі болған 

жағдайда, ол сызу өрісінің оң жақ жоғарғы бұрышында көрсетіледі де,  

жақша ішіне шартты белгі қойылады. Бұл сызбада кедір -бұдырлығы 

көрсетілмеген беттердің барлығының кедір-бұдырлығы жақша алдында 

көрсетілгендей болуы керек дегенді білдіреді (32,а сурет). 
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        Сызбадағы және жақша ішіндегі белгілердің өлшемдері бірдей етіп, 

ал   жақшаның     алдындағы   белгі   1,5   есе   үлкейтіліп   қойылады. 

 Егер   бөлшек   бетінің   көпшілік  бөлігі  берілген  сызба  бойынша  

өңделмейтін болса, онда ол сызба өрісінің оң  жақ  жоғары   бұрышында 

жақшаның алдында көрсетіледі (32,б сурет). 

 Егер бөлшектің қандай да бір беті берілген сызба бойынша 

өңделмейтін болса, онда ол беттің кедір-бұдырлық  белгілеуі сол 

сызбаның өзінде көрсетіледі (мысалы, 32,в сурет). 

Беттің кедір-бұдырлығы сол бетті өңдейтін құралға, сондай-ақ 

технологиялық процеске және өңдеу операциясының орындалу 

ережесіне байланысты.  

 

 
 

                                            33 сурет 

 

 33 сурет әртүрлі технологиялық өңдеу процесі нәтижесінде алын-

ған беттердің кедір-бұдырлығын шамалап сипаттайды.  

Беттердің кедір-бұдырлығы олардың атқаратын қызметі мен  жұмыс істеу 

шартын ескере отырып беріледі. 

 Бөлшек беттерінің кедір-бұдырлығын дұрыс анықтап белгілеу 

үшін,  машина жасау технологиясы білімін және құрастыру тәжірибесін 

игеру қажет.  

        Оқу сызбаларында беттердің кедір-бұдырлығы 33 суретке сәйкес 

сәйкес шамаланып берілуі мүмкін.  
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                                                    А қосымшасы 

 

                                   Жеке тапсырмалардың нұсқалары 

 
                             А.1 сурет -1 нұсқа. Құрастыру сызбасы 
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   А.2 сурет - А.1 суретте кескінделген құрастыру сызбасының сипаттізімі 
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                             А.3 сурет - 2 нұсқа. Құрастыру сызбасы 
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А.4 сурет - А.3 суретте кескінделген құрастыру сызбасының сипаттізімі 
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                            А.5 сурет -3 нұсқа. Құрастыру сызбасы 



 

 

 

 

46 

 
   А.6 сурет - А.5 суретте кескінделген құрастыру сызбасының сипаттізімі 
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                              А.7 сурет - 4 нұсқа. Құрастыру сызбасы 
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   А.8 сурет - А.7 суретте кескінделген құрастыру сызбасының сипаттізімі 
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                             А.9 сурет -5 нұсқа. Құрастыру сызбасы 
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   А.10 сурет - А.9 суретте кескінделген құрастыру сызбасының сипаттізімі 
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                             А.11 сурет - 6 нұсқа. Құрастыру сызбасы 
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 А.12 сурет - А.11 суретте кескінделген құрастыру сызбасының сипаттізімі 
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                             А.13 сурет - 7 нұсқа. Құрастыру сызбасы 



 

 

 

 

54 

 
 А.14 сурет - А.13 суретте кескінделген құрастыру сызбасының сипаттізімі 
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                             А.15 сурет - 8 нұсқа. Құрастыру сызбасы 
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 А.16 сурет - А.15 суретте кескінделген құрастыру сызбасының сипаттізімі 



 

 

 

 

57 

 
                             А.17 сурет - 9 нұсқа. Құрастыру сызбасы 
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  А.18 сурет - А.17 суретте кескінделген құрастыру сызбасының сипаттізімі 
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                          А.19 сурет - 10 нұсқа. Құрастыру сызбасы 
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 А.20 сурет - А.19 суретте кескінделген құрастыру сызбасының сипаттізімі 
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