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Бсрдақ атындағы Кдрақалпақ мәмлекетлик университети оқмў- 
мстодикалық Кеңеси мәжилисиниң 2012-жыл 19-ноябрь 3-санлы 

баянламасы менен тастыйықланған ҳэм баспаға усынылды.

Бул «СызыУ» окыу-методикалык қолланбада, «Сы іыу гсометрия» хәм 
«Инженерлик графика» пәни тийкарында «Сьвмў» бөлимине тийисли болған: 
Сызылмаларды орьшлаў қәделерин, оларды безеўде шрифтлерден 
пайдаланьтў хәм сызылманын хүжжетлерин толтырыу берилген.

Түрли геометриялық қурылманы, сызыу қуралларынан найдаланып 
олардьщ проекциялык көринислерин қурьтўда, олардың методикалық 
усыллары

Проекциялық сызылмаларда хәм схемаларда қолланатуғын шәртли 
графикалық белгилерди хәмде символларды пайдаланнўда оқь1ў- 
методикалық қолланбада мысаллар түринде көрсетилген, соның менен 
Хәр бир бөлимге жуўмақлаўшь1 тапсырмалар берилген.

П и к и р  б и л д и р и ў ш и л е р :

Н. Сапарниязов - -  техника илимлеринаң кандидаты, доңент.
Р. Ешниязов — экономика илимлериниң кандитаты, доцент.

© «Бнлим» баспасы, 2013.



КИРИСИЎ

Техникада машиналардың олардың айырым бөлеклерин проектлеў 
жумыслары, имарат ҳэм иншаатлардьт курт.іуда, автомобиль жолларын, 
үлкен каналларда сооружениелерди проектлеўде, әдетте олардың 
көринислерин қағаздың (формат) тегис бетине суўретлеўден баслайды. 
Усындай көринислер сышлма деп аталады.

Сызылма — техникалык идеяны көрсетиуде негизги хүжжет болып 
табылады. Сызылма арқалы заттьтң формасын, өлшемин, дүзилисин 
және басқа да мағлыуматларын толық керсетиўге болады.

Сызылманы қолланбайтуғьш тараўдьтн өзин атаў қыйьш. Сонлықган 
да сызылманы уйрениў айрықша эҳмийетке ийе болады.

Сызылманьт ҳэр қыйльт усылларда орынла^ды Инженерлик графика 
пәни үйретеди.

Инженерлик графика гіәни «Сьгзьтў геометрия», «Сьтзьтў», «Машина 
қурылыслар сызылмасы», «Топографиялық сызылма» ҳэм «Имарат 
ҳэм иншаатлар сызылмасы» бөлимлеринен турады, Сызьтлма затлардын 
ф орм алары н өз-ара  бирикпесин  ҳэм  оларды ң геом етриялы қ 
ны зам лы қлары н граф икалы қ усылда, яғны й сызылма арқалы 
изертлейтуғын геометрияның бөлими, Әдетте тегислик еки елшемге 
болады (узынлығы ҳэм ени), ал сызыу геометрия усы тегисликтеги 
үш елшеми бар затлардың көринислерин суўретлейди (узынлығы, ени 
ҳэм бийиклиги). Сьтзь1ў геометрия, геометриялык денелердиң 
дүзилисин, кеңисликте жайласьгў орнын ҳ.т.б. керекли мағлыуматлардьт 
билиўде, анализлеўде тиккелей сызылманың жәрдеминде үйрениуди 
әмелге асырады.

Ҳэр бир бәлим өзине тийисли теориялық, есаплаўлар түсинигине 
ийе.

А) Сызыу геометрия — инженерлик графика пәниниң бирден- 
бир бөлеги больтп, кеңисликтеги фигуралардың қәсийетлерин, 
ноқатлардың жыйындысын, сызық ҳэм бетлердиң көринислсрин 
изертлеўде олардың проекциялань1ў усылларын үйренетуғьтн илим.

Сызьту геометрия өзиниң мазмуны ҳэм усыльі менсн басқа 
илимлерге қарағанда, адамзаттың кеңисликтеги ойлаў қәбилетин 
раўажландьтрьтўда үлкен орынды атқарады.



Соньщ ушында сьпыу геометрияны рус илимпазы В.И.Курдюмов 
(1853 — 1904). Сь13Ъ1ў геометрия — техника тилиниң трамматикасы деген.

Б) Сыіыу — бул өз алдына тил, дерлик ноқат арқалы, сьтзық ҳэм 
шекяенген геомефиялық белгилер, санлар менен тегисликтиң бетиңде 
қәлеген көринисти суўретлеў мүмкин. Соньщ менен катар, сызыу қәлеген 
техникалық са^атлы адамға ол қайсы тилде сойлеўине қарамастан 
түсиникли, сотитықганда француз илимпазы ҳэм инженерп Гаспар Монжа 
(1746 — 1818) бул графикалық тил интернационал тил депте атаған.

Сызыу төмендеги маселени үйрениуди талап етеди:
— Сызылмаларды орынла^дағы қәделерин ҳэм оларды безеўде 

шрифтлерди пайдаланыу' және басқа ҳужжетлерди толтырыуды.
— Ҳэр қыйлы геометриялық қурылманы, сьтзьгў куралларынан 

пайдалана отырып олардың проекциялық көринислерин қурьтўда, 
олардың методикалық усылын.

— Проекциялық сызылмаларда ҳэм схемаларда қолланатуғын 
шәртли графикалық белгилерди және символларды (белгилер).

Машина цурылыслар сызылмасы — завод ҳом фабрикаларда 
өндирилетуғын механизмлер, және олардың бәлеклериниң сызылмасын 
орьтнлаўда, оларды қурастыры^ буйымларын, комплектация избе- 
излигин ҳ.т.б. корсететуғын сызьтлма болып есапланады.

Топографиялық сызылма — белгиленген мастптабта карта ҳэм 
планларды сызыуда, топографиялық шәртли белгилерден анық 
пайдаланып оларды карта, планларға түсириуци, жердиң рельефин 
тегис бетке тусириў, оларды безеў жумысларын.

Имарат ҳэм иншаатлар қурылыслар сызылмасы — имарат ҳэм 
иншаатлар сызылмасында қолланатуғьтн шәртли белгилерди, қурыльтс 
объектиниң түрлерин, ГОСТ, ЕСКД ,СНиП стандартларына жуўап 
беретуғынлығын ҳ.т.б. анықлайды.

Бул оқыу-методикалық қолланба қуралы, жокары ҳэм орта арнаулы 
билимлендириў орынларындағы «Имарат ҳэм иншаатлар қурылысы» 
«Инженерлик коммуникациялар қурылысы», «Автомобиль жоллары 
ҳэм аэродромлар», «Кәсиплик тәлим», «Жеңил санаат» және басқада 
инж енер қән и гел и кл ери н  таярлайтуғы н оқыу оры нлары ны ң 
программаларына тийкарланған болып, соның менен қатар жоқары, 
орта арнаўльт билим бериў орынларында «Инженерлик графика» 
пәниниң оқь1ў дәстүрлерине сәйкесленген.

Оқьтў-методикаль1қ қолланба ҳэр бир студент ушын «Инженерлик 
графика» пәнинен әмелий, лабораториялық жумысларды орьтнлаўда,



іі і бетинше таярланыуға жеке кадағалаў тапсырмалары менен бирликте 
опарды орьшлаў ўақтьпэда методикалық қолланба ретинде толық 
паіідаланыуға болады. Оқы^лық, методикалық қолланба қуралында 
омслий, лабораториялық жумысларды орьшлаўда «Сызылмада» 
қойылатуғын талапларға кеңнен тоқтап өтилген,

Окьтў-методикалнқ қолланба Мәмлекетлик стандарт, форматлар, 
іпііифтлер, сызыкдар, материаллардың графикалық шәртли белгилери, 
олшемлерди қойьхў, сызылмада геометриялық жасаўлар, тутастырыулар, 
проекциялаў усыллары, қырқымлар, кесимлер және аксонометриялық 
проекциялар бөлимлеринен болып, ҳэр бир бөлим теориялық түсиник 
пенен әмелий, лабораториялык жумысларды орьгалаў менен бирге 
сызылманы сызы^да, шешиў избе-изликлери, анық көрсетилген.
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Б И Р И Н Ш И  Б Ө Л И М

С ЬІ3 ЫЛМАЛАРДЫ БЕЗЕЎ 

§1. Мәмлекетлик стандарт ҳэм сызылмаларды безеў 
(ГОСТ)

Қәлеген сызылманы қағаз бетине тусириўде сызыушы турақлы 
бирден бир қәделерди билиуи шәрт. Сызылма анық түсиникли больтўь1 
ушын, сызылмада ҳэм басқада конструкторлық документлерде, 
ҳужжетлерди және оларды безеўде бирдей қәделерди белгилейтуғын 
Мәмлекетлик стандартлар «Конструкторлық документацияның бирден 
бир системасы» (ЕСКД) қабыл етилген хәм ол басшылыққа алынады. 
Буйымның қурамын хәм дүзилисин анықпайтуғын және оны ислеп 
шьпарьхўда, таярдаўда, қадағалаўда, қабьтллаўда ҳэм пайдаланьгўда, 
дузетиўде, ондаўда зәрүрли белгидерге ийе болған графикалык сызылма, 
схемасы, специф икация техниканы ң есаплаў ҳэм .т.б  текстли 
документлер конструкторлық докумептлер /ҳужжетлер/ деп аталады.

Стандартлар тек конструкторлы к документлерде емес, ал 
кәрханалардың ислеп шығаратуғын өнимлериниң барлық түрине де 
қойылған, М омлекетлик стандартлар /Г О С Т / барлық кәрхана, 
шөлкемлер, оқтлў орынлары ҳом жеке адамлар ушын миннетли.

Ҳэр бир стандарт өзиниң топарына, классификациясына қарап 
қолланылады.

— ГОСТ 2.301-68* формат қағазлардьтң қәделерин белгилейди.
— ГОСТ 2.302-68* масштаб қәделерин белгилейди.
— ГОСТ 2.303-68* сызықлар.
— ГОСТ 2.304- 68* сызылманың шрифтлери.
— Г О С Т 2.306-68* кесилм еде м атериалларды ң граф икалы қ 

көринислерин суўретлеў қәделери.
— ГОСТ 2.307-68* сызылмаларға өлшемлер қойьгў.
Барлық стандарт ЕСКД арнаўль! фуппаларға өзине тийисли санлар 

0, 1, 2, ......  9 арқалы бөлинген.
Топар 0 — улыүма жағдайда.
Топар 1 — тийкарғы жағдайда.
Топар 2 — конструкторлық докумснтлердсги буйымның белгиси 

ҳэм классификациясы.
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Топар 3 — сызылманы орынлаудағы улнўма қағыйдалар.
Гопар 4 — машина қурылыс ҳэм прибор қурьгў буйымларының 

і мл.ілмасын орьшлаў қағыйдалары.
Гопар 5 - -  конструкторлық документлер менен ислесиў қағыйдасы 

(ссагі, сақлаў, нусқасын альгў, өзгерис киргизиў).
Бул тараўда биз 3 топарға кеңнен тоқтап өтемиз. ГОСТ. ЕСКД 

стандартлары ны н барлығы төм ендегиш е структура бойы нш а 
белгиленеди:

«ГОСТ 2.ххх-хх» бунда 2-номер барлық ЕСКД стдндартларға берилген 
иомер яғный усы стандарттың ЕСКД ға тийисли екенин аңлатады.

ХХХ-стандартларының классификацияның группасының шифри.
Екинши қәм үшинши X белгиси усы топар ишиндеги номер, 01 

догсрегинен басланғанда. Соңғы еки X белгиси стандартгың, гасіъійық- 
ланған ҳэм регистрация етилген жылы. Мысалы: ГОСТ 2.301-75.
І ОСТ мәмлектлик стандарт. 2 стандартқа ЕСКД (Конструкторлық 
қүжжетлердиң бирден бир системасы) ға тийисли екенлигин билдиреди. 
3 классификация топары екенлигин билдиреди.

01 — усы топар ишиндеги берилген гезектеги номер.
75 — усы стандарт тастыйыкланған ҳэм регистрация етилген жыл.
Стандартлар уақыттың етиўи менен қайта қаралып турады. 

Стандартлар санааттың ҳэм инженерлик графиканың раўажланьгўьша, 
жетискенликлерине байланыслы гейбир жерлеринде өзгерис болнўьг 
мүмкин.

§2. Форматлар, тийкарғы жазьгў 
(ГОСТ 2.301-68)*

Сызылмалар ҳэм басқа конструкторлық документлер белгили 
өлшемлердеги қағазларда орынланады.

Қағазларды сақлаў қолайлы болыуы ҳэм оларды үнемли жумсаў 
ушын ЕСКД стандарты тәрепинен сызылмаларға арналған қағазларға 
өлшемлер белгиленген.

Тәреплериниң елшемлери 1189 х 841 мм. майданы 1м2қа тең 
болған А0 формат ҳэм усы форматтын ж әне оннан кейинги 
форматлардың енсиз таманына параллел сызық өткизип, тең екиге 
белиўден пайда болған форматлар тийкарғы формат делинеди. Барлық 
форматлар ушын елшеў бирлиги қылып, өлшемлери 291 х 210 мм 
болған А-4 формат қабыл етилген.
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Тинкарғы форматлар ГОСТ 2.301-75 кестеде керсегилген
]-кесте

Форматтың
бслгиси А4 АЗ А2 А1 А0

Қағаз тәреплери- 
пиц өлшемлери 
(мм)

2,97x210 297x420 594x420 594x841 1189x841

г “  ■■ .....
А0

Ъ
АІ А\

ь,
АЧ- АЗ

2,0,
8*1-щ  , ■ , ■ -

1-суўрет. Форматлардың өлшемлери хәм курылыу схемалары.

2-суўрет. Сызылманы безеў, тийкарғы жазыу хәм қосымша графалар:
1 — ҳужжетлерди белгилеў; 2 — форматтың жийек сызығы; 3 — тийкарғы жазыу; 

4 — сызылманын рамка сызығы; 5 — инвентар номери.
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7 Л і 1 75 » А Ю 70 „ 50
1М*.

. . .  ... . . .Г
(Обозтчтих докўм&та)

гшяи а ш я уғш т  рмгая
(вч■«г1Ш *•’ Ьшм. Ша. ірт Ф  5 і ^  18«

1 1Т/ ' Т  “ ■... - (ЛОДЛьАОДцМяГ
изделия) I 1 и-_ Ш.______ » .

Ү.каіт Жюп Ү/шсжЬ

(мтериал детащ) (Ншмемйаж- 
ітдекс лредпрштсф « іц.шт

т г
□ ч

3-суўрет. Техникалык, сызылмаларда колланатуғын тийкарғы жазыу.

§ 3. Масштаблар (ГОСТ 2.302-68)*

ГГрактикада оғада ири деталларды, корабльдиң, самолеттың, 
автомашинаның деталларын хәм жүдә майда саат механизминиң, 
айырым әсбаплардың хәм.т.б деталларын сызы^ға, суўретлеўге туўра 
келеди. Егерде үлкен деталлардың суўретлениўин киширейтпесек, онда 
олар стандарт форматқа жайласпайды. Бизиң көзимиз зордан көретуғын 
майда деталларды натурал, яғный хақыйқый үлкенлигинде қолда бар 
сьгзьгў әсбаплардың жәрдеми менен снзьгўға болмайды. Сонлықтан, 
сызыУда үлкен деталлардың суўретлениўин олардын хақыйқый 
өлшемлерине салыстырғанда үлкейтеди.

Буйымның хақыйідый көринисиндеги өлшемге, сызылмадағы сызық 
өлшеминдеги суўретдениўдии кдтнасына масштаб делинеди. Масштаб 
санлар менен ямаса графикалық усылда керсетилиўи мүмкин.

Санлы масштаб бөлшек белгиси менен көрсетилип улкейтиў ямаса 
киширейтиў есесин көрсетеди.

Сызылмаларды орьшлаў барысында, сызылманың қолланатуғын 
орнына карап (ГОСТ 2.302-68)* санлы масштаблар белгшіенген.

Егер қағаз бетинде барлық сызылма бирдей масштабта орынланса, 
тийкарғы жазыуца масштаб қойылатуғын графаға 1:1, 1:2, 2:1 хәм.т.б 
түринде жазылады. Егер 1 қағаз бетинде ҳэр қыйлы масштабтағы 
сызылма болса, онда графа М1:1, М1:2 ҳэм.т.б түринде жазылады.

9



(ГОСТ 2.302-68)*
2-кесте

Сүурстлениуди орынлау Қаралған масштаб
Хақыйқый өлшем 1:1

Киширейтиў ушын
1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10: 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 
1:50; 1:75; 1:100; 1:200; 1:400; 1:500; 1:800; 
1:1000;

Улкейтиў ушын 2:1; 5:1; 4:1; 2,5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1;

Ьас планды жобалаўлар барысында 1: 2000; I : 5000; 1: 10 000; 
1 : 20000; I : 25 000; I : 50 000 масштаблар қолланады. Мысалы, 
узынлығы 4000 мм ге тең болған буйымның санлы 1 : 50 масштабта 
сызылмаға өлшем узынлығын белгилеў ушын 4000 мм сан масштабы 
(1 : 50) киширейтиў шамасына бөлемиз, демек 4000: 50 =  80 мм алынған 
шама сызылмада белгиленеди.

Ең мақсетке муўапьтқ келетуғын масштаб 1 : 1 .  Бул жағдайда 
сызылманы орынлауца деталдың өлшемлери қайта есапланбайды. 
Деталдың өлшемлерин деталға сәйкес есаплаўлар кейинги тараўларда 
практика есабында келтириледи. Суўретлениў қандай масштабта 
орынлансада сызылма деталдың қақыйқый, яі ный деталдың натурал 
түриндеги өлшемлери қойылатуғынын есте сақлаў керек.

Есаплаўлардьт әпи^айыластыры^ ушын масштаб сызғышын ямаса 
санға жуўап беретуғын сызықлы масштаб курылады (4-суўрет).

М Г: 50

1 05 0 1 2 3 4 5 н
I Ч 111' і п і  I ......- ........ !-■ і............. .. і ------ = 1

4-сүурет.

Мысалы, 4-суўретте М I : 50 санлы масштабқа сызыкды масштаб 
қурь1ў уіпын, туўрьт сызық жүргизилип оннан масштабтың тийкары 
белгиленеди, элшеў бирлигин болиў нәтийжесинде ( I м =  1000 мм) 
киширейиў өлшеминде 1000 : 50 = 20 мм. Сызық кесиндисиниң шеп 
тәрепи тендей 10 бөлекке бөлинеди \әр  бир бөлек 0,1 м: ямаса 5
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болинсе, онда бир бөлек 0.2 м тең. Қалған бөлеклердиң астьгна 4-сүу- 
рстте көрсетилгендей 1, 2, 3, 4, 5 ҳ.т.б белгилери қойылады (4-сүурст).

Егер бундай сызықлы масштабтан пайдапаныу керек болса мысалы, 
4,65 м (4650 мм) өлшемди белгилеў керек, ондай жағдайда елшеўши- 
ңиркулдың бир ушы 4 м койылып, екинши ушы нолден шепке алты 
ярым штрих сызығына белгиленеди (4-суўрет).

Егер анықлық жеткиликсиз болса, көлденең масштаб (поперечный 
масштаб) колланылады.

Көлденең масштаб, өлшем анықлығын гийкарғы өлшемнен жузден 
бир бәлегине шекемги мүмкиншилигиңде анык өлшей алады (5-суўрет).

гштггтт.. ■КИ1НІІІ1 1" 1 ......21І1ІІІВІК! ... ... . ( А іГГ**ч .......— ..т п ш п ... , ,, | ...... -.«Г-»іі* **■“ '*** ІІІтгаі!1 і ..... і .. і і г —ів т іік і і::г ...... . ;...................,ІІІЯШІІІ : ...... ..1.........г1___г ... 1... . і і  .......... . . .  „1 >»Ш і 1! 1 і. .....:......... ...... і ... ....... і
&6 Ы0  ; 2 3 * 5 и

5-суўрет.

Узынлыгы 415 м болған өлшемди көлденең масштабта олшеў 
көрсетилген, бунда 4 м масштаб сызғышының оң тәрепинен белгиленеди, 
оннан бир бөлеги (6) нолдиң шеп тәрепи горизонталдан 6 ш грихында, 
ал жүзден бир бөлеги (05) елшеми вертикаль пгфихында белгиленеди 
(5-суўрет).

§ 4. Сызылмада қолланатуғын сызықлар 
(ГОСТ 2.303-68)*

Сызылманы конструкторлық документлерди, үлкен жайлардың 
жобаларын хәм қандайда бир инженерлик техникалық сызылмаларды 
ҳэм.т.б кәлеген сызылмада мәмлекетлик стандарт бойынша қабыл 
етилген кәделерге муўапнқ (ГОСТ 2.303-68) 3-кесте сызылманың 
көринисинде ҳэм.т.б ларына карап сызыклар бөлинеди.

Тийкарғы тутас қалың сызық — (көринистиң контур сызыкы) 
сызылмада көринетуғын буйымның сыртқы пишимин сүуретлейтуғын 
сызық (1-сызылма). Бундай сызықлар контур сызыш  ямаса тийкарғы 
тутас қалың сызық деп аталады. Бул сызықлардың жууанлығы 0,8
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мм ден 1,4 мм ге шекем аралығында болацы. Сызыкдардың жу^анлығы 
5 қәриби менен белгиленеди.

Тугдс-жиңишке сызық— 1-сызылмада көринип турғандай өлшемлерди 
сыртқа шьтғармў, өлшем сызығьш, қыркымды, кссилмени жасағандағы 
штрих сызыкдарды белгилегенде колланылады. Бул сызыклардың 
қалыңлығы 8/3 тен 8/2 ге шекем.

Тутас ийрек сызықлар — суўретлерде гейде тутас ийрек сызық 
қолланъглады, бул сызық егср сызылманы кссип көрсстксн (1-сызьтлмада 
деталдың бийиклиги кесип көрсетилген) жағдайда колланылады. Бул 
с ы  і ы к  симметрия көринислерди хәм орьшлы кесилмениң шетки жийек 
сызыкдарын көрсеткенде қолланылады.

Ш трих сызық. Деталдың иш ки көринбейтуғын пиш инин штрих 
сьтзыкдар менен белгилейди, 1-сызылмаға караң. 1-сызылмада деталдьщ 
ишинен төбеден өтпели тссик ҳэм қапталы тесилген өтпели тесиклер 
штрих сызыютары менен сүурстлсіігсн. Ҳэр бир игтрихтың узынлығы 
сызы лманың шамасына бирикпели. Бир сызьтлмадағы барлык 
штрихлардың узынлығы бирдей болыуы шәрт. Ҳэр бир штрихтың 
узынлығы 2 мм ден 8 мм ге шекем, штрихлардың аралығы 1 мм ден
2 мм ге шекем болады. Қалыңітығы 8/3 тен 8/2 ге шекем болады.

3-кесте

Сызылма сызықлары (ГОСТ 2,303-68)*

Кдтар-
лар

Сызық-
тьгң

атлары
Сызылыуы

Тийкаріъі
сызыккд
кдтнаста

сызыкгын,
колланнўьг

Қәлсм менен орынлағанда 
сызыкларды сь!зъ1ў 

қальщлығы
Сызықтың
калыңііығы Сызылыуы

1 Тийкарғы
тутас
қалың
сызық

3=0,5 ... 1,4 0,8 ... 1

2 Тутас
жиңишке

сызык
0,3

3 Тугас
ийрек
сызық

0,3
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Кестениң дауамы

4 Штрих
сызық

_ Л
\.2 5 5 — тен —ге 

3 2 
шекем

0,4 ... 0,5 _"3; I 4 . 5

5 Штрих-
пунктир

жиңишке
С Ы ЗЬ ІҚ

5 ...30 

Г 3...5
0,3

15 . 23

6 Штрих-
пунктир

кзлың
сызық

г і
Л' 25 — тен —ге 
2 3 

шекем
0,5 _П_

5.6

Т ' ~ '

7 Қалың
үзилген
сызық

"1 8...20
353 тен — ге 2

шекем
1,5

Штрих-пунктир сызық. Егер сызылмада симметриялы көринис 
сүуретленетуғьш болса онда сызылмада көшер сызыкларь! қоліанылыуы 
керек. Бул сызык сол суўретлениўдиц тендей екиге болиўпшси. Штрих- 
иунктирдиң узынлығы 5 мм ден 30 мм ге шекем хәм олар арасында 
кысқа штрихлар турады. Узын штрихлар арасындағы аралық 3 мм 
ден 5 мм ге шекем болып, сызықтың жууанлығы 8/3 тен 8/2 ге 
шекем болады.

Қалың үзилген сызық — бул сызық деталдың тегислик пенен 
кесисиў орнын, кесимди, кесилмеде тегисликтиң кесиў излерин 
көрсетеди. Сызықтың узынлығы 8 мм ден 20 мм ге шекем, қалыңлығы 
7,5 мм. 1-сызылмаға қараң деталдың кесими көрсетилген.



Тийкарғы тутас 
қалың сызық

Тутас жішишке 
сызык

Штрих сызық

І-сызылма.

Тутас ийрек 
сызьж

Қалын, ұзижен 
сызық

Жиңишке штрих-пунктир 
сызық



§5. Материаллардьщ қырқым ҳэм кесимлерде 
графикалық белгилеииўлери (ГОСТ 2.306-68)*

Материашіардьщ түрлерине караі і ажыраіыу ҳэм оларды трафикалык; 
<-уўретлеў ГОСТ 2.306-68 бойынша белгиленеди (4-кесте).

Кестеде көрсетилгендей металдан ямаса қатты материалдан исленген 
коринис 45-фадус қыялықга штрих сызықлар менен белгиленеди. ІПфих 
с і >і з ы қ т ы ң  қалыңлығы тийкарғы сызьіққа салыстырғанда 8 / 3  тен з / 2  

ніскем болады. Ш фих сызыкдар шеп ҳэм оң тәрепке қыялықга болып
олар арасындағы аралық 1...... 10 мм болыуы мүмкин. Оқьгў, қадағалаў
іапсырмалар жумысын орьшлаў барысында 3 .... 4 мм қылып алынады.

(ГОСТ 2.306-68)*

Сызылмада деталдың белгилениўи

Металлар ҳэм қатіът буйымлар 

Металл емес буйымлар

4-кесте

у/Ж Ш ,

Ағаш буйымлар 

Тәбийий таслар

Керамика ҳэм силикат материаллар 

Бетон

Шийше, жақгылық откизиўши материаллар & Ў? & & 
$ ■/ У' &

§ 6. Сызылмаларға өлшемлер қойыу 
(ГОСТ 2.306-68)*

Детадды, буйымды керекли көринисге сүуретлсп болғаннан кейин 
деталдың қандайда бир белегине өлшеми, шамасы туўралн мағлмўмат 
бериў ушын сызылмаға өлшемлер қойылады. Өлшемлер, сызмқлы
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қәм мүйешлик өлшемлер болып бөлинеди. Сызыклы әлшемлер деталдың 
уш нлы ғы н, енин, қаЛыңлығын, бийиклигин, диаметрин радиуст а 
сыпатлайды. Мүйешлик әлшем мүйештиң шамасын характерлейди. 
Сызылмада барлық сызыкды өлшемлер миллиметрде көрсетиледи, бирак 
өлшем бирлигиниң белгилениўи жазылмайды. М үйешлик ©лшем 
бирлиги градус, минут, секунд белгилениўи менен көрсетиледи.

Сызылмада олшемлердиң улыума саны аз, бирақ буйымды соғып 
таярлаў, қадағалаўда да усы детал ту\:,ралы ульгёма мағльгўмат бериўге 
жеікиликли боль1ўь1 керек.

Өлшемлерди қойы^ қәделери Мәмлекетлик стандарт ГОСТ 2.306- 
68* тәрепинен белгиленеди.

Олшемлер сызылмада сыртқа шытрыушы сызық, өлшем сызыкрары 
қәм өлшемлер саны менен көрсетиледи. Дәслеп буның уіиын өлшеми 
көрсетилетуғын кесиндиге контурға перпендикуляр болған жиңишке 
тутас сыртқа шығарыу сызықлары жүргизиледи. (6,б-суўрет). 
Ш ығары^ сызыкдары перпендикуляр болған контур сызыққа 10 мм 
аральтқта параллел болған өлшем сызыкдары жүргизиледи. Өлшем 
сызықлар 2 тәрепинен стрелкалар менен шекленеди. Стрелканың кдндай 
больтўь1 кереклиги ҳэм керсетиў тәртиби (6,«-сүурет) бойынша талап 
етиледи.

Ютіп

6,а,б,в, г-сүурет.
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7-суўрет.

Сызылмаларда өлшем санларына орын жетиспей калган жағдайларда 
олшемлерди (7-сүуретте) көрсетилгендей белгилеўге болады. Диаметр 
Ослгисин белгилеў ушын, санлы өлшем алдына 0  белгиси 75 градусқа 
қыялыкта штрихланған етип қойьшады, ал радиус белгисин К ҳэриби 
менен белгилейди. Айырым жағдайларды елшем сызықларьша стрелка 
орны жетиспеген орынларда, ноқат арқалы ямаса штрихлар менен 
белгилеўге болады (8-суўрет).

7 — А. Төреев ҳэм б. 17



Радиус орай үлкен болғанда радиус сызығы сынық сызык, арқалы 
көрсетиледи (9-сүурет).

9-суўрет.

10-суўрет. Сфераның диаметр ямаса радиусын белгилеў.

11-суўрет. Айланған өлшемлсрди кнрссгиўде сыртқа шьгғарътў 
сызыюшрын белгилеў.



12-суўрет. Өлшемлери перпендикуляр емес көринисти сыртқа шьтғарнў
сызыкдарын белгилеў.

13-суўрет. Көринисте контур сызыкларының сыртына өлшемлерди
белгилеў.

Сыртқа шығары\' сызықлары өлшем сызықларының ушынан 1 — 
5 мм шығып турады. Өлшем саны сызылманың оң жағынан оқнў 
мүмкин болғандай етші, өлшем сызығьшьщ ортасына жақын жазылады. 
Өлшем белгиси бир форматқа сызылмаларға бирдей қыялықтагы 
шрифтта болыуы керек. Эпиўайьт коз бенен қарағанда оқылатуғын 
ямаса бийиклиги 3,5 мм ден 5 мм ге шекем аралықта болады.

Радиусты белгилеў ушын олшем санының алдына барлык ўақьпта 
латын хәриби К жазылады. Радиусты керсетиў уіиын өлшем сызығын 
доғаның орайынан баслап жүргизиледи. Ол бир тәрепииен шеңбер 
доғасының ноқатына тирелетуғын стрелка менен туйыкланады.
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§7. Қыялық ҳэм конус

А О-

15-суўрет.

Буйымның көринислерде, 
суўретлениўлерде шризонталта 
қыя мүйеш жасаў ямаса қыя 
ж а й л а с қ а н  с ы з ы л м а л а р  
қы ялы қ деп аталады (14- 
суўрет) .  Қ ы я л ы қ  1, АВ 
туурысы нын АС туурысына 
қатнасы, ВС бийиклигиниң 
АС  горизонтал проекцияға 
я ғ н ы й  1 = ВС/ ЛС= І ё  а.  
Қыялықлар санлар қатна- 
сында (1:10) белгилениўи 
ямаса процент (10%) еса- 
бында көрсетилиуи мүмкин. 
Сызылмада кыялык ^  бел- 
гиси санлы көрсеткиштиң

алдына қойылады (15-сүурет). Конуслықдеп еки диаметр кесиминиң 
қатнасына айтамыз (! 5-сүурет). Конуслық К  еки кесим диаметр П, сі 
аралыкдары 1 болса, К  = (£> -  сі)! I = 2і§а, буннан К= 21 (! 6-сүурет).

16,а,б-суўрет. Конусты жасаў ҳэм сызылмаларда белгилениўи.
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Жууіиақлаушы қадағалаў

I < і.і іыу пәни бойынша улнўма түсиник.
1 Момлекетлик стандарт түсиниги (ГОСТ).
' <1>орматлардын өлшемлери.
I І пйкарғы жазьтў ҳэм оның ишки графаларын толтыры^.
■ (ГОСТ 2.302-68)* тууралы түсиник.

(і Гийкарғы тутас қалың сызық қәм сызықлар ту^ралы түсиник.
/ ІІІтрих сызықтың қолланътўьт ҳэм оның өлшемлери.
Н Материаллардың қыркьім ҳэм кесимлерде графикалық белгилениўлери.
‘і ( 'ызылмаларда өлшемлерди диаметр ҳэм радиус белгилери менен 

бслгилеў.
Пі Қыялық ҳэм конус түсиниш.
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Е К И Н Ш И  Б Ө Л И М

СЫЗЫЛМАЛАРДА ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ ЖАСАЎЛАР 

§8. Перпендикуляр еызық, сызықлардың кесимин 
ҳэм мүйешлерди жасаў

Деталларды снзнўда, геометриялық денелердиң жайылмаларын 
жасаўда, ҳэр қыйлы геометриялық фиг>'раларды орьгнлаўға туўра 
келеди. Мысалы кесиндилерди ҳэм шеңберлерди тең бөлеклерге болиў 
мүйешлер жасаў тутастырыуларды орьхилаў хәм тағы басқа геометриялық 
жасаўлардьт оғада дәл хәм пуқта Мәмлекетлик стандарт талапларына 
сай орьшлаў керек.

Тегисликте жайласқап тууры сызыққа С поқатын перпендикуляр 
жургизиў (17,а-суурет) . ІДиркуль жәрдеминде Сноқатынан туўрьт сызық 
кесиндисин кесип өткендей В радиусына тең болған доға жүргиземиз 
ҳэм А, В ноқатларын белгилеймиз. Табылған А ҳэм В ноқатларынан 
усы В радиусына тең болған доғаларды жүргизиу арқалы кесилискен 
Ғноқатын анықиаймыз, табылған С, Ғноқатларын өз-ара тутастырыу 
арқалы қәлеген гууры сызыққа ноқаттан перпендикуляр жүргизиледи.

СЯ

к
8

6)

°)
І7,а,б-суурет.
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Гегисликте жай іасқач қәлеген туўри еызықтағы К  ноқаттан 
пі'і>ш ін)иісуляр жургизиў (17,б-суўрет) . К нокатган циркуль жәрдеминде 
і уУры сызықты теңдей КА ҳэм КВ кесиндилерине бөлемиз.Табылған 
I ч,.ім В ноқатларынан Я радиусына тең болған доғаларды жургизиў 

і і | і к , і і і ы  кесилискен С ноқатын аныкдаймыз, табылған С, К ноқатларын 
ім ара тугастыры^ аркалы қәлеген тууры сызықта белгаленген ноқаттан 
іісрмендикуляр жұргизиледи.

Тууры сызық кесиндисин теңдей еки хөм төрт бөлекке бөлиу 
( ІК сүурет). Оның ушын ңиркуль жәрдеминде АВ кесиндисиниң

чрымынан үлкен болған К радиусына тең ярым доға жүргиземиз. 
Кесилисиў С ҳэм I) ноқатларын өз-ара тутастырып АВ кесиндиси К 
поқатында тендей екиге бөлемиз, усындай усыл менен АК кесиндиси 
Д/ ноқатында теңдей екиге бөлинеди және КВ кесиндисиде тендей 
скиге белинген жағдайда АВ кесиндиси төрт бөлекке бөлинеди.

Муйешти теңдей екиге бөлиу. Мүйештиң 0  төбесинен Я радиусына 
гсң болған АВ доғасы жүргизилип, кесилискен нокатлардан Я радиусына 
тең болған доға жүргизилип с ноқатын анықланып 0, с өз-ара 
тутастырылып мүйеш тендей екиге бөлинеди (19,<з-сүурет).

Тууры муйешти теңдей уш бөлекке бөлиу ( 19,о-сүурет). Мүйештиң
0  төбесинен Я радиусына тең болған доға жүргизип А ҳэм В ноқат- 
ларын белгилеп, усы нокатлардан Я радиусына тең болған доға жүргизип 
/1В доғасы менен кесилискен С ҳэм 0  ноқатын анықлагі, табылған 
иоқатларды 0  төбеси менен тутастыры^ арқалы тендей үш бөлеккс 
(юлемиз.
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19-суўрет.

§ 9. Шеңберди тең бөлеклерге бөлиу ҳэм дурыс 
көпмүйешликлерди жасаў

Квадрат ҳэм дурыс сегизмуйешлик жасаў (20,й,б-сүурет). Дөңгелек 
шеңбердеи өз-ара перпендикуляр болған диаметр жүргиземиз. Оның 
ушын шеңбердиң тик хәм горизонталь жайласқан көшер сызығы 
төбелеринен Я радиусына тең болған ярым доға жүргизиледи. Олардың 
А ҳэм В кесилисиў ноқатларынан орай аркалы өтетуғын диаметр 
жүргизиледи.

Сүуретте көринип турғандай дөңгелек шеңберде пайда болған 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7 ҳэм 8 ноқатларын өз-ара туўрь1 сызық (хорда сызығы) 
менен тутастырыу усылында дурыс сегизмүйешликти пайда етемиз. 
Ал диаметр менен шеңбердиц кесилисиў нокатлары 2, 4, 6 ҳэм 8 
ноқатларын гутастырыу' арқалы квадрат пайда етемиз.

20 а,б,-суўрет.
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Гсқ қапталлы үшмүйешлик ҳэм дурыс алтымуйешликти жасаў
< .М),г/ сүурет). Циркуль жәрдеминде К радиусына тең болған шеңбердиң 
піріконтал көшер сызығынан 0  орай арқалы дөңгелек шеңберди 
н ( іііI өтетуғын ярым доға жүргиземиз. Кесилисиў ноқатларын 1, 2, 
і 1 ,5  ҳэм 6 деи белгилеймиз. Пайда болған 1, 2, 3, 4, 5 ҳэм 6 
иоклтларды оз-ара ту^ры сызық (хорда сызығы) менен т\тастырыу 
уі і.ідында дурыс алтымүйешликти иайда етемиз. Ал 1,3 хәм 5 
і к н . і гларын тутастыры^ аркалы тең қапта/ыы уиімуйешлик пайда етемиз.

Дурыс бесмуйешликлерди жасаў (21-сүурет). Циркуль жәрдеминде 
Н рлдиусына тең болған шеңбердиң горизонталь көшер сызығынан В 
іпііссинен дөңгелек шеңберди кесип ететуғын ярым доға жүргиземиз. 
1мгилисиў Е, /'нокатынан шеңбердиң көшер сызығына перпендикуляр
і у< ирип Сноқатын белгилеймиз. Пайда болған С ноқатынан радиусы 
/і, тсң болған С-5 шеңбердиң төбеси 5 ноқаттан көшер сызығын
і іч илискенше ярым доға жүргиземиз ҳэм /V' нокатын белгилеймиз. 
1’лдиусы У?! тең болған 1 ноқаттан шеңберди 5, 4, 3, 2 ноқатларына 
(іолемиз. Буларды оз-ара туўрь! сызық (хорда сызығы) менен тутастыры\' 
усылында дурыс бесмүйешликти пайда етемиз.

21-сүурет.
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Ш еңбер дөңгелекти тевдей бөлеклерге бөлиу

Шеңбер дөңгелекти 4 ҳэм 8 тендей бөлеклерге бөлиу.
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Шеңбер деңгелекти 5 теңцей бөлеклерге бөлиу.

н 2 = в с

Шеңбер дөңгелекти 7 тендей бөлеклерге белиў.
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1-вариант

Зот&ФП

Пластина

Прокладт

Н7

Берилген өдшемлеринен пайдалана отыръш 1:1 масштабта дөңгелек
шеңберди тендей бөлеюіерге бөлиу және деталдың контур сызықларын
сызың.
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2-вариант

Прокпадт

Решетка

4 отв. 0 12

Іісрилген өлшемлеринен пайдалана отырьш 1:1 масштабта дөцгслск
іисцберди тендей бөлеклерге болиў және детатдьщ контур сызықпарын
< 1.1 ІЫҢ.

29



5отб.У>10

ШаЬлон

Берилген өлшемлеринен пайдалана отырып 1:1 масштабта дөнтелек
шенберди тендей белеклерге бөлиу және деталдъщ контур сызыкдарын
сызьщ.
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4-вариант

Крышка

Решетт
120

Берилген өлшемлеринен иайдалана отырьш 1:1 масштабта деңгелек
шеңберди тендей бөлеклерге белиў және деталдын контур сызыкларьпт
сызың.
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Берштген өлшемлеринен пайдалана отырып 1:1 маспттабта дөңгелек
шеңберди тендей бөлеклерге бөлиу және деталдьщ контур сызыкдарын
сызың.
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Г “ 7 Г 1 £

Пластина

Берилген өлшемлеринен пайдалана отырьт 1:1, масиггабта дөңгелск
шеңберди теңдей бөлеклерге белиў және детаддың контур сызықларып
1'Ы ІЫҢ.

I А. Төреев хәм б. 33



7-вариант

я и

Крыіика
5  отб. V 12

Ппастина

!

Берилген өлшемлеринен пайдалана отырып 1:1 маспггабта дөңгелек
шеңберди тендей бөлеклерге бэлиў және деталдың контур сызыкдарын
сызың.
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8-вариант

6 отШ2

Решетна.

Верилген өлшемлеринен найдалана отырьш 1:1 масштабта дөңгелек
шсцберди теңцей бөлеклерге белиў және деталдың контур сызықпармн
1'І.І'ІМҢ.
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Берилген өлшемлеринен пайдалана отырып 1:1 масштабта дөңгелек
шеңберди теңдей бөлеклерге белиў және деталдьщ контур сызықпарьш
сызьщ.
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Берилген өлшемлеринен пайдалана отырьш 1:1 масштабта дөқгелек
шсңберди гендей бөлеклерге бэлиў және деталдьщ контур сызыкдарын
сызың.

37



Бсрилген өлшемлсринсн пайдалана отырьш 1:1 масштабта дөңтелек
шеңберди тендей бөлсклсргс бөлиу және детадцың контур сызықларын
сызьщ.
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Перилген өлшемлеринен пайдалана отырып 1:1 масштабта дөңгелек 
тгцбсрди тендей бөлеютерге болиў және детадцьщ контур сызыкдарып 
I і.пың.
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Беридген өлшемлерииен і іайдалана отырып 1:1 масштабта дөңгелек
шеңберди тендей бөлеклерге белиу және деталдың конгур сызыкдарын
сызың.
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14-вариант

Прокладка

Верилген өлшемлеринен иайдалана отырып 1:1 масштабта дөнгелск 
шгцберди тендей бөлеклерге бөлиу және деталдың контур сызыкдарын 
( і.пың.

А\



15-вариант

Промадт

Берилген өлшсмлсрипсм пайдалана отырьш 1:1 масштабта дөңгелек
шеңберди тендей бөлеклсрге болиў және деталдың контур сызьгқларын
сызьщ.
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§10.  Сызықларды тутастырыу

І ууры сызыкгың бир тегис иймекликке езгериўи ямаса иймекликтиң 
іыска иймекликке жалғаныуы тутастырыу деи аталады. Тутастырыуды
i ,н лў ушын доғалар жүргизилетуғын орайларды яғный тутастырыу 

ирийларын табнў керек. Сондай-ак сызыктың екинши сызыкка
ii іігрстуғын нокатларын яғный тутастырыу ноқатларын іабыу керек.

І утастырыу жасауды ц белгили тәртиби қағыйдаларда бар, бунда 
іщринши гезекте тутастыры^дың орайы ҳэм тутастнрьтў ноқаты 
мЬылады. Соңынан тутастыры\'дын өзи жүргизиледи. Тутастырыу
іі і ,тра тутасы^шы сызықлардың ҳэр екеўине сыртқы ямаса ишки 
і.ірспине урынбаса ямаса биреўи ишки, екиншиси сырткы урынба 
і тслўьт мүмкин.

Солай етип, кәлеген тутастырыуды жасаў ушын төмендеги 
шементлерди: тутастырыудын орай ноқатларын табьтў керек ҳэм
і \ і лстырыутың радиусын билиў керек.

Еки туурыны тутастырыу (22,а-суўрет).
Өз-ара перпендикуляр болған АВ ҳэм ВС туурылардың, кесин- 

ііилердиң К радиус пенен тутастырыуын жасаў буның жасаў ушын
■ ки тууры ЛВ хәм ВС кесиндилерине циркул жәрдеминде А тобесинен 
Iиііиусы К ге тең болған доға жүргиземиз хәм ЛВ және А С кесігндилерин
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кесип өткен 1\ хәм Тг ноқатларынан радиусы К ге тен болған доға 
жүргиземиз. Усы логалар өз-ара кесисиў ноқатын тутастырыу орайын
0  ҳэриби менен белгилеймиз. Орайға (0-ноқагы на) циркуль 
жәрдеминде К радиусына тең болған доға жасаў менен, яғный 

Т (, Т, ноқатларында тутастырьту жасалады.
Туурылар өз-ара суйир мүйеш болып жайласқанда тутастырыуды 

жасаў усыллары (22,6, в, г-суўрет).

22,б,в,г-суўрет.
6 — сүйир мүйеш; в — доғал мүйеш; г — профилде тутастырыу усьшлары.

Еки туўрьт өз-ара сүйир мүйеш ҳэм доғал мүйеш болып жайласкзнда 
радиусы К хәм орайы О ноқатын табьгў ҳэм тутастьфьтў усылының 
избе-излиги көрсетилген.

Туўрьт сызықгы дөңгелек пенен тутастыры^ (23-сүурет). Еки шеңбер 
өз-ара тутасьгў ўақтьигда, олар арасында тутасму ноқаты, еки орайды 
тутастырыуы тууры сызық пайда етеди.

Еки ітараллел АВ, СІ) туурының тутасыуын жасаў уіиыіт, А ҳэм 
I) ноқатын туўрьт сызық пенен тутастырамыз. Циркуль жәрдеминде 
АЬ  туурысыньщ ортасы аныкданып К еки дөңгелектиң урынба ноқаты
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23-суўрет. Еки параллел туурылардың тутасыуъі.

попып есапланады. А К кесиндиси циркуль жэрдеминде тендей екиге 
(юпинип А ноқатынан екиге бөлген туурыга перпендикуляр жүргизилип 
м-силисиўинде ноқаты белшленеди ҳэм 0, ноқатынан шеңбер 
| үрі изиледи, 0, ноқатында усы шешим жолы арқалы аныкданып 
гки параллел болған туўрьшарға тугастырыў жасалады.

Ғ.ки шеңберди тутастырыу. Еки шеңберди тугастырыуца үшинши 
поі аиың радиусы берилген жағдайда тутастырыу еки усылда: сыртіан 
• ім иштен тутастьтрь1ўлар жасалады.

Ііерилген Я радиус арқалы сырттан тутастырыу (24,а,-сүурет).
Ьундай жағдайларда тутастыры^шы ярым доға, еки шенбердиң 

( ыргган урынба жасап тутасыуы. Сызылмада көринип турғандай

пт

24,а,б-суўрет.

а — еки шеңберди сыртган тутастырыу, 
б — сызылманың профилинде тутастырыУдың орымлаиыуы.
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н

25-суўрет. Еки шеңберди иштен тутастырыу.

радиусы К болған шеңберднн 0  орайын аньгкдаў ушын О, орайдан 
радиусы (Я{ + Я) болған ярым доға жүргизиледи, 0, орайдан радиусы 
(К2 + К) болған ярым доға жүргизиледи, лоғалардын кесилисиў 
ноқатында 0  орайы анықланып, 0 Р О, орай ноқатлары менен 
тутастырып Тх, 7) тутасыуының урынба ноқаты анықланады, ҳэм 
орай О дан радиусы К болған доға жургизилип оның тутастырыу 
контур сызыкдары 7'р Т2 ноқатлардан отиўи шәрт.

Берилген К радиус арқалы ииипен тутастырьф (25-суўрет).
Бундай жағдайларда тутастырыушы ярым доға, еки шеңбердиң 

ишинен урынба жасап тугасады. Сызылмада көринип турғандай радиусы
,  К болған шеңбердиң О 

орайын аныюіау ушын
О, орайдан радиусы (К —
Н.) болған ярым доға 

жүргизиледи, 02 орайдан 
радиусы (К — К̂ ) болған 
ярым доға жүргизиледи 
доғалардың кесилисиў 
иоқаты нда О орайы 
аныкданып, Ог ()., орай 
н оқатлары  менен
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27-суўрет.

гутастырып 7', 1'2 тугаспаның урьінба ноқаты анықланады, хәм орай 
() дан радиусы К. болған доға жүртизилип оның тутастырыу контур 
і ызықлары Т,, Т2 ноқатлардан өтиуи шәрт (25-суўрет).

Іууры сызықпгы доға менен сыртқы тутастырыу (26-сүурет).
Егер радиусы К ге тең болған СС2 доғасы менен АВ тууры 

кссиндисин радиусы г ге тең болған тутастыры^ жасаў ушын дәслеп 
<), хәм 02 тутзстырыу орайларын аньгқдаў керек. Оның ушын, доғаның 
орайы О дан радиусы К + г тең доға жургизиледи, АВ кесиндисине г 
гс гең болған параллел аһ туўрьтсьт жүргизиледи ҳэм О орайы 
іімықланады. Жүргизилген тутастыры^лардың урынба ноқатлары С 
\ам С, ноқатларынан етиўи керек.

Тууры сызықты доға менен ишки тутастырыу (27-суўрет).
Радиусы К ге тең болған доға менен АВ 

гууры кесиндисин радиусы г ге тең болған 
ишки тутастырыу жасаў ушын дәслеп 0, 
гугасгьтрьгў орайын анықлап аламыз. Доғаның 
орайы О дан радусы (К — г) тең доға 
жургизиледи, АВ кесиндисине г ге тең болған 
плраллел туўрнсьт жүргизилип ҳэм кесилискен 
покдт Ох тутастьфьтў орайы аныкланады. Жүрги- 
шлген тутастыры\;лардын урынба ноқатлары 
( ’ ҳэм С, ноқатларьтнан ©тиўи керек.

Дөңгелек шеңберлерди аралас тутастырыу- 
лар (28-сү\'рет).

Радиуслары Кг К2 болған орайлары О, 0 } 
ски шеңберди радиусы К болған аралас 
гутастыры^ ушын, О, тутастырьту орайын 28-суурет.
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аныклап альхў керек, яғный жокдрыда атап өтилген сыяісчы О орайьшан 
радиусы /?,+ /? тең , хәм 0, орайынан радиусы К — Н, тең ярым 
доғалар жүргизиледи ҳэм кесилисиў 0 2 тутастирьтў орайы аиықланып, 
орайдан радиусы Я тең болған тутастьтрмў жасалады. Л', Л', поқатлар 
шеңбер менен доғаның суйкелисиў ноқагы болып есаплапады.

Жуумақлаушы қадағалау

1. Тууры сызыққа перпендикуляр түсириу.
2. Тууры сызық кесиндисин тендей еки бвлекке Стлиў.
3. Туўрьг сызық кесиндисин теңце еки хәм төрт болеккс болиў.
4. Мүйешти тендей еки, үш бөлекке бөлиу.
5. Дурыс бесмүйешликлерди жасаў.
6. Тутастырыуды жасаў.
7. ТуУрыларды тутастырыу.
8. Еки шеңберди тутастырыу.
9. Туўрн сызықты доға менен ишки тутастырыу.

10. Дөңгелек шенберлерди аралас тутастырыУ;іар.
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Берилген вариантлар бойынша тутастырыу кағыйдасьшан пайдалаі іа
іп і.ірып деталдың контур сызыкдарын сызың.

I А. Төреев хәм б. 49



Берилген вариантлар бойыиша тутасгырыУ к,и ыііддсыітіі найдалана
отырып детадцың контур сызықларын сызьщ.
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II кариант

Опора

12-вариант

Берилген вариантлар бойьшша тутастырыу кдғыйдасынан пайдаллпа
огырып деталдың контур сызыкларын сызың.
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15-вариант 16-вариаш

Норомыс/ю ^Кронштеин

Берилген вариантлар бойыпша тутастырыУ кді і.гйдасыііан пайдалана
отырып деталдың контур сызыкларын сызыц.
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13-вариант

Коаомыст

14-вариаігг

Станина



/' Берилген вариантлар бойынша тутасгьтрьгў қағыйдасыиан пайдалам;
огырып деталдын контур сызықларын сызың.



23-вариант 24-париіінт

Берияген вариантлар бойыиіиа тутастырму кдіыйдасынап иайдалана
отырып деталдың контур сы чыкдарын сызың.



25-вариант

Проктдка

26-вариант

Кронштейн

\ Серилген вариантлар бойынша іугастырыу қағыйдасынан пайдагшна
(/гырып деталдың контур сызыкдарын сызың.
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Берилген вариантлар бойынша тутастырыу ьсдғыйдасынан пайдалана 
отырып деталдың контур сызықларын сызын.

Стамина

29-вариант 30-вариант
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Ү Ш И Н Ш И  Б Ө Л И М

( ЫЗЫЛМАЛАРДА ПРОЕКЦИЯЛЫ Қ КӨРИНИСЛЕР

Проекция деп — сэўлелендириў процессинде алынған фигураның, 
мрсдметтиң проекциясына айтамыз. «Проекция» — латын сөзи болып, 
клрақалпақ тилинде «алға таслаў» деген мағананы билдиреди. 
Ісхникалык сызылмаларды орынлағанда хәр қыйльт проекциялық 
і оринислер қолланылады, тийкарынан буйымның туўрьг мүйешли 
проекциясын ҳэм қосымша көринислер менен суўретлейди. Қәлеген 
іехникалық деталь ямаса қурылыс өзи комплекс геометриялық 
дсиелерден турады. Демек, кәлеген сызылманы орынлағанда, сызылма 
кандай геом етриялы қ денелерден қурылғанын оқый альгў 
мүмкиншилигинде болнў керек.

ІУУРЫ МҮЙЕШ ЛИ ПРОЕКЦИЯЛАР  

§11.  Орайлық ҳэм параллел проекциялау

Кеңисликте берилген геометриялық денениң көринисин тегислик 
бетинде сьтзьтў ушын ҳэм стның хакыйкьтй коринисин сальтўда орайлық 
қ.)м параллел проекциялаўдьт қарастырамыз.

Орайлық проекциялаў (29-суўрет). Кеңисликте жайласқан 
ісометриялық денениң ораштык проекциясын жасаўда титне жайласқан 
V проекция тегислиги дәм О ноқаты проекциялаў орайы болып 
ссапланады. Проекциялаў орайының орнын 
озгертиў барысьтнда денениң проекциясы 
озиниң шамасын өзгертеди яғный, проекция 
орайы жақынласа ямаса алысласа.

О райлы қ проекциялаў ҳақьтйқьтй 
көринистен салыуға тийкарланған. Орайлық 
проекциялаў адамның кэриў қәбилетине,
( |ю то -ки н о ап п ар ат  ж ән еде экран да  
сүуретлерди корсетиўге тийкарланған.

р Параллел проекциялаў (30-сүурет). Бул 
нроекция усылы орайлық проекция усылы- 
пың жеке жағдайда қолланады. Орайлық 29-суурет
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проекциядан өзгешелиги бунда проекция 
нуры бири-бирине параллел жайласқан. 
Параллел проекциялаў барысында буйымның 
хақыйқый көриниси ямаса аксонометриялык 
проекциясы жасалады ҳэм техникалык 
суўретлерди сальгўда кеңнен колланады.

Тууры муйеиіли проекцияны еки ямаса үи 
проекция тегислигипе проекциялаў (31 -суўрет), 

Аксонометрияльтқ ҳэм перспективалык 
суўретлеўлер буйымның сыртқы көринисин 
анық суўретлей алады. Бирақ бундай: 

30-суурет. көринисте буйымның толық өлшемлери
туўральт сызылмаға тусириў бир қанша курамалы. Сонлықтан, буйым| 
тууралт.і толық көринислерин, өлшемлерин альтў ушын сызылмада 
тууры мүйеиші проекция (ортогональный) еки ямаса үиі проекция 
тегислигине проекциялаў усылы қолланады.

31-суўрет.
N

Туўрьт мүйешли проекция усылы тийкарынан оч ара нерисндикуляр 
жайласқан үш проекциялаў тегислигинен кураліан болып, биринши 
тегислик горизонталь жайласкан, бул тсгислик гориіопта/іі, тегислик
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ііеіі аіалады. Заттың бул тегисликте проекцияланыуы горизонталь 
иросһңчнсы деп аталады ҳэм Яхәриби менен белгиленеди.

I кипши проекция тегислиги усы тегисликке тегине жайласқан 
Імиц.ііі, (|>ронталь тегислиги, яғный бул тегисликке затгың проекциясы 
ф|мшталь проекциясы деп аталады ҳэм V мснен белгиленеди.

Үіііинши проекпия профшіь тегислик деп аталады, бул тегислик V 
■ ім II тегисликлерине вертикаль жайласкан болып бул тегисликке 
ыгп.ің проекциясы профиль проекциясы деп аталады хом Жхориби 
и иеи белгиленеди.

§ 12. Ноқат ҳэм іууры сызық кесиндисин проекция 
тегисликлерине проекциялаў

I Іоқатты еки проскция тегислигине проекциялаў
Кеңисликте берилген А нокатының фронталь хәм горизонталь 

ироекциясын жасаў ушын, А ноқатынан V ҳэм Н проекция 
н і исликлерине перпендикуляр болған проекциялаўпш сызыкдар 
і үргиземиз, V  ҳэм Н  тегисликлеринде кесисиўши ноқатлар (а, а ') 

ін-лгиленеди. Бул ноқатлар кеңисликте жайласқан А ноқатының 
фроіггаль хәм горизонталь проекциялары деп аталады (32-сүурет).

Нокатты үш проекция тегислигине проекциялаў

Кеңисликте жайласқан А ноқатьпгып үш проекциясын жасаў ушын 
фронталь хәм горизонталь проекциясына перпендикуляр болған

Проекииялаудың 
фронталь тегислиги

Г1 рое к ци я л ауяы н 
горизонталь тегислиги

А ноқатының горизонталь 
проекциясы

А ноқатынын фронталь 
проекциясы

Проекциялаушы
сызыісіар

32-суурет.
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Проекциялаудың фронталь 
тегислиги

А ноқатының фронталь 
нроекциясы

А ноқатының профиль 
проекциясы

Проекциялаудың профиль 
'ч, % \  і ^  тегислиги

А ноқатының горизонталь 
проекциясы

ЗЗ-сүурет.

/

үшинши проекция тегислигин жасаймыз (ЗЗ-сүурет). А поқатынан V, 
Н  ҳэм ]Ү проекция тегисликлерине перпендикуляр болған 
проекциялаўшь1 сызықлар жүргиземиз, V, Н  ҳэм IV тсгисликлеринде 
кесисиўши ноқатлар (а, а , а") белгиленеди. Бул ноқатлар кеңисликте 
жайласқан А ноқатының фронталь, горизонталь қәм профиль 
проекциялары деп аталады (ЗЗ-сүурет).

Тууры сызьщ кесиндисин проекция тегисликлерине проекциялаў

Фронталь проекция тегислигине 
перпендикуляр болған ту^ры сызык, 
V проекция тегислигине ноқат болып 
проекцияланады хәм ол фронтал 
проекциялаушы тууры сызық деп 
аталады (34-суўрст).

Горизонталь проскңия тегислигине 
перпендикуляр болған туўрм сызық, 
Н проекңия тсгислигшіс ноқат болып 
проекциялпнады қам ол ,’оризонталь 
проскцинлаушы тууры сызық деп 
аталады (35-сүУрст).34-сүурегп.



V Ь' \
X '

\ з

35-сүурет. 36-суурет.

I Ірофиль проекция тегислпгине перпендикуляр болган іууры сызық,
II проекция тегислигине нокдт болып проекцияланады ҳэм ол профиль 
нроскциялауиіы тууры сызық деп аталады (36-сүурет).

§13. Геометриялық денелердиң проекция тегислигине 
проекциясын ҳэм бетлерге ноқатларды жайластырыу

ІІризманың проекциясын ҳэм ноқаттың жайласыуын жасаў (37- 
і үурст). Ултаны горизонталь проекция тегислигине параллел жайласкан 
призманың V, Н тегислигине проекциясын жасап болғаннан кейин 
чарактерли қабыргаларын Н  проекция тегислигинде 1, 2, 3, 4, 5, 6 
і амлар менен п қоямыз, V проекция тегислигинде 1 ', 2 ', 3 ', 4 5  
(і' санлар менен белгилеймиз. Белгиленген санлардың профиль
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проекдиясын анықлай отырып ҳэм оларды өз атамалары менен 
тутастыры^ барысында призманың үшинши көринисин анықлаймыз.
1, 3, 5, 6 санлар менен белгиленген бетте жайласқан А ноқаттың 
проекцияларында усы усылда аныклаймыз (37-сүурегке қараң).

Пирамида проекциясын ҳэм пирамида бетиндеги ноқаттың 
жайласыуын жасаў (38-суўрет).

38-суўрет.

Цилиндр проекциясын ҳэм  цилиндр бетиндеги ноқаттың 
жайласъщын жасаў (39-сүу'рет).
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Конус проекциясын ҳэм конус бетиндеги ноқаттың жайласыуын
шасиу (40-суўрет).

§14. Геометриялық денелердиң бетлериниң 
өз-ара кесилисиўи

4 1 -сүурстте көринип турғанындай геометриялық денелердин 
іютлериниң өз-ара кесилисиўинде пайда болатуғьгн кесилисиў сызыклары 
сүуретленген. Бунда А шекленген кесик цилиндр бетиниң, В конуслы 
бети ҳэм С пирамида бети менен кесилискенде кесилисиў сызығы 
иайда болады.

4 Гсүурет.
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Призма ҳэм конус бетлериниң өз-ара кесилисиўи (42-суўрет).

42-суўрет,

Цилиндр ҳэм призма бетлериниң кесилисиуи (43-еүУрст).

4 I суррт
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I Іплиндр бетлериниң кесилисиўи (44-сүурет).

44-суурет.

Жуумаклаушы қадағалаў

1. Проекция түсиниги.
2. Параллел проекциялаў.
3. Тууры мүйешли проекция.
4. Ноқатты еки проекция тегислигине проекциялаў.
5. Ноқаттьт үш проекция тегислигине проекциялаў.
6. Гіризманың проекциясын хәм ноқаттың жайласы\;ын анътқлаў.
7. Пирамида проекциясын ҳэм пирамида бетиндеги ноқаттың жайласьгўьтн 

аньпслаў.
8. Еки шеңберди тутастырыу7.
9. Туўрн сызықты доға менен тутастнрьтў.

10. Геометриялық денелердиң бетлериниң өз-ара кесилисиўи.

5 — А. Төреев ҳэм б.



Вариантлар
Өлшсмлср, мм

й сі, сі2 пі һ Ііі һ2 Һ, 1 1,
1 40 50 40 40 50 60 60 60 80 40
2 40 40 40 50 70 60 60 70 80 45
3 50 40 50 70 70 60 70 60 85 45

Геометриялык дснениң үш ироекциясын курыУ (сычылмада 
үстиндеги). Денемиц бегимде жайласқим иоқптлардыц мроекциясын 
табыу. Орынланған сьиылмаіа тийкарламым аксонометриялық 
проекциясын жасаў.

Геометриялық денелсрдиц ж ы й ы і і д ы с ы і і ы ң , ю риіонталь 
проеіщиядағы коринисим жасаў (сы  іылміідіі гомсмги)
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Вариантлар
Өлшемлер, мм

ё йі СІ2 һ һі һг һ3 п т 1 1,
4 50 40 60 50 60 55 75 60 60 60 55
5 60 60 60 70 70 70 70 50 50 60 95
6 60 60 50 60 50 70 60 60 60 60 65

Геометриялық денениң үш проекциясын қуры^ (сьтзылмада 
үстиндеги). Дененин бетинде жайласқан нокатлардың проекциясыи 
табьгў. Орынланған сызылмаға тийкарланып аксонометриялық 
проекциясын жасаў.

Геометриялық денелердиң жыйындысыньтң, горизонталь 
проекциядағы көринисин жасаў (сыз5зтлмада төменги).
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Вариантлар
Өлшемлер, мм

(1 СІ! с)2 п т һ һ. һ2 һз 1 1.
7 45 45 45 38 14 60 60 50 60 50 45
8 50 45 46 38 14 60 60 70 50 50 48
9 46 50 52 38 14 60 50 50 70 50 49

Геометриилық денениң үш ироекциясыи қурі.іу (сызылмада 
үстиндеги). Денениң бетинде жайласқан нокдглардың проскциясын 
табыу. Орынланған сызылмаға тийкарлаш.іи аксонометриялық 
проекциясын жасаў.

Геометриялық дснслсрдиң жыйынлі.ісыііың. горию нталь 
проекциядағы көринисин жисаў (сы іылмада гомсиги)
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Вариантлар Өлшемлер, мм
й йі й2 сіз СІ4 һ һ, һ2 һ3 1 1,

10 50 48 50 40 14 55 65 60 60 48 50
11 40 40 52 38 14 55 60 50 60 40 50
12 45 45 50 40 14 60 55 60 50 45 50

Геометриялық денениң үш проекциясын курьтў (сызылмада 
үстиндеги). Денениң бетинде жайласқан нокатлардың проекциясыи 
табь1ў. Орынланған сызылмаға тийкарланып аксономстриялық 
проекциясын жасаў.

Геометриялық денелердиң жыйындысының, горию нгаль 
проекциядагы көринисин жасаў (сызылмада төменги).
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Вариантлар
Өлшемлер, мм

(1 сі| 4 т һ һ. һ2 һ3 1 1,
13 45 45 45 45 50 60 60 70 50 45
14 50 45 45 45 60 70 70 60 55 50
15 ,0 40 45 36 60 70 50 65 50 50

Геометриялық денениң үш проекциясын қурыу (сызылмада 
үстиндеги). Денениң бетинде жайласқан ноқатлардың проекциясын 
табнў. Орынланған сызылмаға тийкарланыи аксонометриялық 
проекциясын жасаў.

Геометриялық денслердиң жыйындысының, горизонталь 
проекциядағы көринисин жасаў (сызылмада төменги).
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Вариантлар Өлшемлер мм
сі т п һ һі Һ2 Һ3 1 1,

16 40 55 40 40 50 60 60 70 70 60 40
17 50 40 50 30 40 65 55 60 65 70 50
18 40 50 46 30 45 60 60 65 65 65 43

Геометриялық денениң уш проекциясын курьхў (сызылмада 
үстиндеги). Денениң бетинде жайласқан ноқатлардың проекңиясын 
табьтў. Орынланған сызылмаға тийкарланып аксонометримлык 
проекңиясын жасаў.

Геометриялық денелердиң жыйындысының, горизонталь 
ироекциядағы көринисин жасаў (сызылмада төменги).^
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Вариантлар
Өлшемлер, мм

сі йі сі2 сіз һ һ, Һ2 Һ3 ш 1 1,
19 50 45 50 14 60 60 60 60 30 50 40
20 50 55 50 14 50 50 50 60 30 50 40
21 40 45 50 14 60 60 50 50 30 70 40

Геометриялық денениң үш гхроекциясын қурыу (сызылмада 
үстиндеги). Денениң бетинде жайласқан ноқатлардың проекциясын 
табыу. Орынланған сызылмаға тийкарланып аксонометриялык 
проекциясын жасаў.

Геометриялық денелердиң жыйьш дысыпың, горизонталь 
проекциядағы көринисип жасаў (сызылмада гөмснги).
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Вариантлар
Өлшемлер, мм

<1 <1і СІ2 сіз һ һ, һ2 һ3 1 1.
22 50 50 46 46 70 60 60 70 45 48
23 50 50 46 50 60 70 70 70 50 48
24 50 50 46 46 70 70 70 60 48 48

Геометриялық денениң үш проекциясын курыу (сызылмада 
үстиндеги). Денениң бетинде жайласқан ноқатлардың проскциясым 
табнў. Орынланған сызылмаға тийкарланып аксднометриялык, 
проекциясьш жасаў. ,

Геометриялық денелердиң жыйындысының, горизоиталь 
проекциядағы көринисин жасаў (сызьшмада төменги).
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Вариантлар Өлшемлер, мм
сі а. СІ2 СІЗ һ һ. һ2 һ3 1 1,

25 45 45 50 45 55 60 45 50 45 60
26 54 45 50 50 70 80 55 50 52 70
27 45 55 45 55 60 70 55 55 50 55

Геометриялық денениң үш проекциясын қурі>іУ (сызылмада 
үстиндеги). Дененин бетинде жайласкдн ноқатлардын мроекциясын 
табнў. Орынланған сычылмаға тийкарланып аксопомсіриялық 
проекциясын жасаў.

Геометриялық дснслсрдиң жыйындысыпын, іоричонталь 
проеіщиядағы көриііисим жасаў (сі.і іылмада юмс иги)
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Вариантлар
Өлшемлер, мм

сі сі. й2 һ һ. һ2 һ3 т 1 1.
28 40 50 '60 45 45 50 65 40 60 45
29 60 40 40 65 60 50 70 56 55 55
30 50 60 50 40 50 70 70 45 50 60

Геометриялық денениң үш проекциясын қурыу (сызылмада 
үстиндеги). Денениң бетинде жайласқан ноқатлардың проекциясын 
табыу. Орынланған сызылмаға тишсарланып аксонометриялық 
проекциясын жасаў.

Геометриялық денелердиң жыйындысының, горизонталь 
проекциядағы көринисин жасаў (сызылмада төмеиги).
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Т Ө Р Т И Н Ш И  Б Ө Л И М

СЫЗЫЛМДДАҒЫ КӨРИНИСЛЕР, ҚЫ РҚЫМ  
Ҳ ЭМ  КЕСИМ ЛЕР  

§15. Сызылмада суўретлениўлердиц жайласыулары

45-суўретте көринип турғандай кеңисликте берилген деталдың 
тийкарғьт керинис проекция тегисликлери ҳэм косымша көринис 
прокциялары суўретлеген. Бунда 1, 2, 3 проекция тегисликлери тийкарғы 
проекция тегислиги.

45-сүурет.

Қәлеген геометриялық денениң ямаса деталдың көринислерин 
проекция тегисликлерине суўретлеў ушын мүмкиншилиги болғанша

Ц
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46-сүурет.
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усы деталь тууралы толық мағльгўмат беретуғын және еки, үш проекция 
ісгислигине суўретлеў жеткиликли, мысалы 46-суўретте моделдиң 
барлық көринислерин суўретлеў усылы көрсетилген.

Сызылмада деталлардың көринисин суўретлеў барысында бакдаўшь! 
тәрепинен көринбейтуғын көринислер үзик сызықлар менен белгиленип 
барылады, сонлықтан қурамалы деталлардың сызылмаларын жасаў 
барысында усы деталь туўральт толық мағльгўмат бериў мүмкиншилиги 
болмайды.

§ 16. Кесимлер ҳэм қмрқымлар

Кесимлер хакқында улыума мағльтўматлар. Бизлер хор кыйлы 
деталлардың сызьшмаларын моделине, еки көринисине кіірай отырып, 
усы буйымның формасын көз алдымызға қыялый кел гириў, көринис 
санларын таңлап аламыз. Практикада деталлардың көринбейтуғын ишки 
дүзилисин айырым элементлерин сызылмада анық формаст>ін, өлшемин 
бериўге туўра келеди. Бундай жағдайларда деталларға кесим ямаса 
қырқым қолланылады. Кесим деп — буйымды бир ямаса бир неше 
тегислик пенен ойымызша кесиў уакгында алынған фигураның 
суўретлениўине айтамыз. Кесимде тек кесиўши тегисликте пайда болған 
көринис ғана сызьтады (47,а-суурет).

47,а-суурет.

(47,й-сүурегге) валиктиң шпонка орныньтң көринисин суўретлсў 
ушын А — А кесиўши тегислик пенен кесилген жағдайы көрсетилгеи, 
бунда кесиўши тегисликте пайда болған көринис еыртқа шығарыу 
усылы жәрдеминде шпонка орынлары, анық суўретлене алған. Демек, 
кесим өзиниң мүмкиншилигине қарап көбинесе валларді»ің, деңгелек 
деталлардан туратуғын буйымларды суўретлеўде көп қолланады.
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Кесим сызықларының бағдарын көрсетиу ушын қалыц үзилген 
сызық қолланады (3-кесте хәм 47-сүурегги қараң). Қалың үзик сызық, 
кериў бағдарын стрелка менен көрсетил оған ҳериплср менен белгилер 
бериледи, курылыс сызылмаларында кесим сызықларыи санлар менен 
белгилеўге болады.

47,6-суурет, 6) кесим сызыгыныц стрелкасы, сызылыу қом өлшемлери.

Ҳэриплер шрифти ҳэм санлар белгиси сызылмадағы өлшем 
белгилерине қарағанда еки есе үлксн болады. Стрелка узынлығы 10- 
25 мм шамасында алынады, Стрелка ушы 5 мм ден киши болмаўь! 
керек. Стрелканы қалың үзик сызыктың ушыпан 2 — 3 мм қалдырып 
сызылады. Қалың үзилген сызықлар контур сызықлар менен 
кесилиспеўи керек.

Кесимде пайда болған фигура бир торспкс 45-градус қыя штрих 
сызықлар менен белгиленеди. Штрих сьпыкдар арасындағы аралық 
штрихлаў жийеклерине бирикпели таңлап алыиады. Бирақ олар бир 
деталдыц барлық кесимлери ушыи бирдсй болмўм тийис.

— I

-I

48-суўрет.

Кесим менен көринисги сойкеслестириў (48,а суурет) үстине 
сызылған симметриялы смес кссим, 48,«-суўрсг, үсіине сызылған 
симметриялы кесим.



і
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49,а,в-суўрет. Сыртқа шығарылған кееим.

Үзилисте жайласқан симметриялы кесим, үзилистс жайласкам 
симметриялы емес кесим 49,а.,<?-суўрет.

50-суўрет. Сыртқа шығарылған кесим.

Қырқылілар ҳаққьшда улыума түсиник. Кесим тарауында қарап 
өткенимиздей кесим деталды ойымызша кескенде, тек кесилген жерде 
пайда болатуғын форманы аныкдайды. Сонлыктан, кесим көбинесе 
валдағы, шпонка, штифтлер ҳэм т.б. элементлеринин орнын суўретлеўде 
кеңнен қолланылады. Бирақ сызылмада деталдың толық дүзилисин 
суўретлеўде керинислер хәм кесимлерди колланыУ жеткиликсиз. 
Курамалы деталларды суўретлегенде, сызылмада штрих сызыклар көбейиіі 
кетиўинен сызылманы түсинип альтў қыйьш болады. Сонлықган буңдай 
жағдайда қырқымлар қолланады. Қыркым деп деталды ойьшызша бир 
яМаса бирнеше тегислик пенен кесилиўинен келип шыққан сызылманың 
көринисине айтамыз. Кырқымда кесиўши тегисликке іускен фигурадан 
баска, усы тегисликтиң артында жайласкан көринислерде сүуретлеі ісді і
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51-суўрет. Фронталь қырқымды жасаў.

Қыркымлар деталдың қурамалығына қарап апиуайы қырқымлар, 
кыя кырқымлар, орышіы қырқымлар ҳэм қурамалы қырқымлар болып 
бөлинеди.

Әпиуайы кырқым. Егер қырқым деталды бир кесиўши тегислик 
пенен кесиў нәтийжесинде алынған көринисти суўретлеген сызылмаға 
айтамыз (51-суўрет).

Орьиыы қырқымлар. Деталдың дүзилисин айырым тар шекленген 
орында белгилегі көрсетиу ушын орынлы қыркым қолланады. Орынлы 
кыркым сызылмада т>тас ийрек сызыкдар менен қалыңлығы з/2 ҳэм 
8/3 сызықларда көрсетиледи (54-суўрет). Сызылмада көринип
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53-сүурет. Профиль қыркымды жасаў.

турғанындай валдың шпонка, штифт орынларын сүуретлеуце колланса 
болады. Орынлы кырқым жумыстың көлемин, сызылманы тезлетиўде 
көп жәрдем береди.

Базы бир деталлардың ишки ҳэм сыртқы формасын, көринисин 
бщ гЧы іылмада суўретлеп кэрсетиў ушын еки с^ўретлениўди: 
көринистиң бөлеги менен кыркымнын бөлегин гугастырыу қолланылады 
(55-сүурет).
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55-сүурет.

Егерде симметрия көшери менен контур сызыкдар бетлеспейтуғын 
болса, онда сызылмада кыркымның ярымынан кәбиреги көрсетиледи 
(60-суўрет).

Қурамалы қырқым. Базы бир деталларды бир кесиўши тетислик 
пенен кесип корсетиў мүмкин болмайды, сонлықган буйдай жағдайда 
бир неше кесиўши тегисликлерден пайдаланьтў керек. Бундай

56-сүурет. Қырқі.ім менен көриписги бириктириў:

а) бөлиуши еычык симметрия көшеринде көрсетилген; 
фбелиўши сызық— гутас ийрек сыаык орнында корссгилген.
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57-суўрет. Фронталь ҳэм профиль қыркымларды жасаў.

қыркымды курамалы қырқым деп агайды. Курамалы қырқым басқышлы 
ҳэм сынық қыркымларға бөлинеди. Қурамалы қырқымлардағы кесиўши 
гсгисликтиң кесип етиў изи, барлық ў а қ ь т а  басланнў хәм ақыры 
қалың штрих үзик сызыкяар менен белгиленеди. Басланьтў хәм акыры 
ілтрихлар қараў бағытын көрсететуғын стрелкаға ийе болады. Егер 
кесиўши тегисликлер өз-ара параллел болса, онда бундай қыркымлап 
баскышлы қырқым, ал кесиўши тегисликлер кесилисип өтсе онда бундай 
қыркым сынық қырқымлар деп аталады (58-суўрет).

58-суўрет. Баскышлы қырқым, горизонталь қырқым.
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59-суўрет. Басқышлы қырқым, фронталь қыркым.

60-суурет. Сынық кырқым, горизонталь қырқым.

Жуумақлаушы кддағалаў

1. Проекция, кесимлер ҳэм қырқымлар түсиниги.
2. Кесимлерди сызылмада суўретлеў усыллары ҳэм түрлери.
3. Кыркымлар хаққында улыума түсиник.
4. Эпиўайьг қыркым жасаў.
5. Орынлы қырқым жасаў.
6. Курамалы қыркым жасаў.
7. Басқышлы қыркым жасаў.
8. Горизонталь қырқым жасаў.
9. Фронталь қырқым жасаў.

10. Профиль қырқым жасаў.
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Моделдиң аксонометриялық проекция сызылмасы бойынша, үш
көринисин қурнў ҳэм өлшемлерин белгилеў.
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4-вариант

5-вариант

6-вариапт

Моделдиң аксономеі риялі.ік, ііроскции сы іылмасы бойыншд, үш
көринисин қурьтў ҳэм өлііісмлсрніі Гх ііі иксу.
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Моделдиң аксонометриялық проекция сызылмасы бойынша, үін
көринисин қурнў ҳэм өлшемлерин белгилеў.



Моделдиң аксонометриилық нроекция сызылмасы бойынша, үш
көринисин қурь!ў хәм өлшемлерин белгилеў.



ІЗ-вариант

вариант

15-вариант

Моделдиң аксонометриялық нроекция сызылмасы бойынша, үш
көринисин курыу ҳэм өлшемлерин белгилеў.
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Моделдин, аксопомстриилық ироекция сызылмасы бойынша, үш
көринисин қурыу хәм өлшемлерин белгилеў.
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І‘)-вариант

2І)-вариант

21~вариант

Моделдиң аксонометриялык проекция сызылмасы бойьтнша, үш
көринисин курьгў ҳэм өлшемлерин белгилеў.
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22-вариант
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Моделдиң аксономстриялық проекция сызылмасы бойынша, үш
көринисин курьгу қәм өлшемлерин белгилсў.



Моделдиң аксонометриялык проекция сызылмасы бойынша, үіп
көринисин курьхў ҳэм өлшемлерин белгилеў.
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Моделдиң аксонометриилық проекция сызылмасы бойынша, үш
көринисин қурыу ҳэм өлшемлерин белгилеу.



Б Е С И Н Ш И  Б Ө Л И М

АКСОИОМЕТРИЯЛЫҚ ПРОЕКЦИЯЛЛР 

§17. Акеонометриялық проекциялар тусиниги

Ту>ры мүйешли проекциялаў усылының деталы туўралм, опыц 
ишки ҳэм сыртқы дүзилисин толық суўретЛеў мүмкиншилиги болгаи 
менен, оның хақыйқый көриииси туўральт мағлыүмат жеткизе алмайды. 
ІЗазы бир жағдайларда деталдың өлшемлер, қырқымларынан басқа 
хакыйкый көринисинде сызыуға туўра келеди, бундай суўретлеўде 
аксонометриялық проекциялар қолланылады.

Аксонометриялық проекция — бул деталдың тууры мүйешли 
проекция тегисликлериндеги проекцияларынан ҳэм оның көшер 
сызыкдарьшан пайдалана отырьш, бир тешсликке параллель проекциялаў 
усылы арқалы усы деталдың хақыйқый көринисине, (керекли жерде 
4/1 бөлегине кырқым берип) айтамыз.

Аксонометрия грек сөзи бо- 
лып бизиңше «көшерлер бойын- 
ша параллель елшеў» деген маға- 
наны билдиреди.

Аксонометриялық проекция 
61 -суўрепе көринип турғанын- 
дай V проекция тегислигине 
проекциялаўшьт сызықлар 51 
нурына параллель жайласқан 
ҳалда проекцияланған. V гіроек- 
ция тегислигинде пайда болған 
көринис деталдың аксонометрия- 
/іық ітроекциясы де.т аталады.

Аксонометриялык проек- 
циялар 5  ңурының V проекция 
тегислигитіё жайласыуына кзрап 
туурымүйешли, қыя мүйешли 
аксонометриялық проекциялар 
болып бөлинеди. 61-суўрет.
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Туўръшуйешли аксонометриялық проекция — деп, егер оның проек- 
цияны бағдарль1ў нуры проекция тегислигине перпендикуляр жай- 
ласса айтамыз.

Қыямуйешли аксонометриялық проекция — деп егер онын 
проекцияны бағдарльгў нуры проекция тегислигпне қыя мүйеште 
жайласса айтамыз.

Тегисликтеги координата көшерлериниң проекциялары О  X, ОҮ 
ҳэм О' 2 ' аксоиометриялық көшерлер  деп аталады, еу ҳом ег 
аксонометриялық олшеў бирлиги деп аталады. Проекция тегислигине 
ҳэм көшер сызықларына деталдың жайласьгўьша қарап ҳэм де 
проекциялаў бағдарына қарай буйымның улы^ма көриниси азғана 
шамалық қәтеде көрсетиледи. Буйымның өлшемлериде азғана шамальгк 
қәтеликлерде өлшенеди.

Аксонометриялык проекциядағъг өлшем бирлиги, оның ҳақьгақьш 
өлшем бирлигине қатнасы көрсеткиш ямаса қәтелик коэффициенти 
(коэффициент искажение) болып есапланады. Қэтелик коэффициенти 
ямаса кврсеткиши:

О'X' = <?' I ех = !сг көшери бойышиа 0Ү' = е' /е„ = ку көшери бойынша,

0  7, = е / е. =к  көніери бойынша деп белгиленеди.
Аксонометриялық проекцияны изометриялық проекция деп айтамы: 

егер оның қәтелик коэффициенти барлық кошерлер бойынша тең (к 
=  к =  кг — 1) болса; аксонометриялық проекцияны диметриялыь 
проекция деп айтамыз. Егер оның қәтелик коэффициенти еки көищ  
бойынша тең (кх =  к — 1) болса, аксонометриялық проекциянь: 
триметриялық проекция деп айтамыз. Егер оның қәтелик коэффициенті 
барлық көшер бойынша \әр  қыйлы болса.

Буйымның аксонометриялык проекцияларын жасаўда (ГОСТ 2.317- 
69*) бойынша бес түрдеги, туУрымүйешли — изометриялык хә\ 
диметриялық, қыямүйешли — фронталь диметриялық, фронталь изоме- 
триялық және горизонталъ изометриялық аксонометрия қолланылады

§ 18. Туурымүйешли изометриялық проекциялар

Бул аксонометриялық проекция түринен туУрымүйешли — 
изом етриялы қ проекция өзин иң  аны қ суўретлениўи жән( 
аксонометрияны дузиўде әпиуайылығы менен кең гүрде тарқалған 
Туурымүйешли изомегрияда аксонометриялык көшерлер 0Х ,0Ү ,02  өз
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ара 120 градус муйеш жасап қурылған, 0 /  көшсри типни- »к;ійласклп. 
Котелик коэффициенти барлық кешерлер бойынша (нірдсй (),К2 гсц 
Туурымүйешли изометрияда аксонометриялық ироскцияіімр і урмўда 
ониуайыластырыу ушын барлык қәтелнк коэффициснтнп Сіиріс (к 
= к = к г =  1) тендеймиз. Бундай жағдайда аксонометриялық проскциилд 

суўретлениўлер параллел көшерлер бойынша хақыйқый олшсмдс 
қойылады.

Кубта шеңбердин аксономеіриялык проекциясын жаспў корсс і нлп-іі 
(62-сүурет).

62-сүурет. Туурымүйешли изометриялык проекция.
а) аксонометриялык көшерлериниң жайласыуы, коэффициентлер ҳэм 

кыркымда штрих сызығының сызьтлыуы б) кубта шеңбердиң аксонометриясы.

Шеңбер, туўрьтмуйешли изометриялық проекідияда эллипс болын 
курылады. Эллипстиң үлкен көшери 1,22 Д  ал кишкене көшери -0,7 
0  ға тең. I) — суўретленетуғьш шеңбер диаметри.

Эллипсти белгили 8 ноқаты аркалы қурьтў усылынан пайдалань!ў|-а 
болады, оның ушын квадраттың аксонометриясы — ромб курылады 
(63,а-суўрет).

Ромбаның орай сызықларында 4 нокат жайласады, кдлған 4 ноқатты 
габнў ушын, ромбының ярым қәлетен тәрепинен тең қапталлы

үшмүиешликіиң бир катетине тең болған радиус пенен тутастырамі.п, 
табылған ноқатлардан ромбының тәреплерине параллель ту^рыларды 
жүргизиу арқалы диагональ менен кесилисиў ноқатларын белгилси, 
табылған нокатларды лекала арқалы бирикгирип эллинс қурылады.

X

'ітіімүйешлик пайда етемиз. Соңынан циркуль жәрдеминдс
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63-суўрет. Шеңбердиң туурымүйешли изометрияда суўретлеў:
а) 8 ноқат арқалы шеңбердиң эллипсин дүзиу, б) эллипсти овал 

усылында курыу.

Сызыдмада эдлипсти қурьтўда эпиўайьшастьфьгў ушын, эдлипсти 
овал курьгў усылында да пайдаланса бодадьг (63,6-суўрет).

Овалдьг эллипстиң диаметринен пайдалана отырып 4 ноқат арқалы 
тутастьгрьгў усыльгнда қурьгў мүмкин (63,6-сүурст). Аксонометриялық 
изометрияньгң көшер орайы 0  дан радиусы К ге тең шеңбер жүргизиледи. 
Бул дөңгелек 1 ҳэм 2 ноқатларын кесип өтеди. 1,2 ноқатларынан 
радиусы (К =  2 — А, ямаса 2 — Б) тең болған дөңгелектиң доғасын 
жүргиземиз. ОЕ радиусына тең болған горизонталь туўрьгға циркуль 
жәрдеминде ярьгм доға жүргиземиз хәм доғаньгн еки орайы 3, 4 
ноқатларын аньгқлаймьгз. Тутастьгрьгўшьг К ноқаты 2,3 хәм 2,4 
ноқатларын тутастьтрьгў жәрдеминде анықланады.

Аксонометрияльгқ көринислерди суўретлегенде буйымньгң тек 
сьгртқьг көринисин, ад оның ишки көринисин хәм де айьгрым 
элементлериниң бир-бири менен бирикпесинде суўретлеў мүмкин (64- 
сүурет).

§19. Туурымүйешли диметриялық проекция

Аксонометрияльгқ суўретлеўде, курьгўда туурымүйешли диметрияльтқ 
проекция өзниң анық суўретлеў мүмкиншилиги менен белгиленеди, 
бирақ бул проекция өзиниң курамалылығы менен ажыралып турады. 
Аксонометриялық көшер сьгзықлары төмендегише жайласады. 0 2  
көшери тигине жайласқан, ал горизонталь сызықган ОХ көшери 7° 
10', ОҮ көшери 41° 25' қыялықта жайласады (65а, б-суўрет).
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64-суўрет. Қурылыс конструкцияеындағы колоннаның туўрьшуйсшли 
изометрияда еуўретлениўи.

Көшер сызықларын дүзиу ушын, горизонталь сызыктан координата 
басынан еркин халда алынған сегиз бирдей өлшемди еки тәрепкс 
өлшеп, белтиленген нокяпан тиғине хсаштаскан көшер сызьгғына параллел 
болған оң тәрепинен жети өлшем төменге, шеп тәрепинен бир өлшем 
төменге әлшенеди, алынған нокатларды координата орайы О менен 
іугастырыу аркалы ОХг ОУкөшер сызыкларының бағдары анықланады.

Қәтелик коэффициенти ОХ =  0 2 =  0,94, ал ОҮ =  0,41 тең етип 
белгиленген. Сызылма жумысларында, әмелиятга аксонометрия жасағанда 
әпи^айыластырыу ушын коффициентлерди ОХ= 0 2 =  1, ал О Ү =  0,5 
етип белгилеген ,цурыс болады.

Шеңбер, туўрнмуйешли диметриялык проекцияда эллипс болып 
курылады. Эллипстиң үлкен көшери 1, 06 Д  ал киши көшери -0,94
О ға тең. О — сүуретлеиетуғын шеңбер диаметри.

Эллипсти белгили сегиз нокдты арқалы қурыу усылынан пайдалапса 
болады, оның ушын квадраттың аксонометриясы — курылады (65,6- 
суўрст). Сүуретте көринип турғандай эллипстиң калған еки көринисии 
қурыуда үлкен кешери 1,06 Д  ал кишкене көшери -0,35 О ға тең 
болады. '
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65-суўрет. Туурымүйешли диметриялык проекция.

а) аксонометриялық көшерлериниц жайласыуы, коэффициентлер ҳэм 
кыркымда штриховка сызығының сызылыуы, б) кубта шеңбердиң 

аксонометриясы.

і

66-суўрет. а) деталдың сызылмасы; б) детадцын аксонометриялык 
проекциясы төрттен бир бөлегине қыркым менен.
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1. Аксонометриялық проекциялар түсиниги.
2. Изометриялық проекция.
3. Диметриялық ироекция.
4. ТуУрымүйешли изометриялық проекциялар.
5. ТуУрымүйешли диметриялық ироекция.
6. Туурымүйешли диметриялық проекцияда қәтелик коэффицисши тууралы 

түсиник.
7. Туурымүйешли изометриялық проекцияда қәтелик коэффициенти 

туўралн түсиник.
8. Шецберди аксонометрияда суўретлеў.
9. Шеңберди туўрьгмуйешли изометриялық проекциясын жасаў.

10. Шеңберди туўрьгмуйешли диметриялық проекциясын жасаў.

Жуумақлаушы қадағалаў

>
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Берилген еки проекциясы бойынша жетиспейт>тын үшинши проекциясы 
курылсын, көрсетилген схема тийкарында қыркым ҳэм төрттен бир 
бөлегине қыркым жасалған изометриялык проекциясы дузилсин. 

Масштаб 1:1.
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Берилген еки проекциясы бойынша жетиспейтуғын үшинши проекциясы 
қурылсын, көрсетилген схема тийкарында кыркым хәм төрттен бир 
бөлегине кыркым жасалған изометриялык ироекциясы дүзилсин. 

Масштаб 1:1.
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Берилген еки проекциясы бойынша жетиспейтуғын үшинши гіроекциясы 
қурылсын, корсетилген схема тийкарында қырқым ҳэм төрттен бир 
бөлегине қырқым жасалған изометриялық проекциясы дүзилсин. 

Масштаб 1:1.
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Берилген еки проекңиясь; бойынша жетиспейтуғын үшинши проекциясы 
курылсын, көрсетилген схема тийкарында қырқым хом төрттеи бир 
бөлегине қырқым жасалган изометриялық проекциясы дүзилсин. 

Масштаб 1:1.
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Берилген еки проеюциясы бойынша жетиспейтуғын үшинши проекциясы 
қурылсын, көрсетилген схема тийкарында қырқым ҳэм төрттен бир 
бөлегине қыркым жасалған изометриялық проекциясы дүзилсин. 

Масштаб 1:1.
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12-вариант

^  V-

Берилген еки проекциясы бойынша жетиспейтуғын үшинши проекциясы 
қурылсын, көрсетилген схема тийкарында кырқым хәм төрттен бир 
бөлегине қырқым жасалған изометриялық проекциясы дүзилсип. 

Масштаб 1:1.
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13-вариант

Берилген еки проекциясы бойынша жетиспейтуғын үшинши проекциясы 
курылсын, көрсетилген схема тийкарында қырқым хәм төрттен бир 
бөлегине кыркым жасалған изометриялық проекциясы дүзилсин. 

Масштаб 1:1.
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15-вариант

Берилген еки проекциясы бойьшша жетиспейтуғьш үшинши проекциясы 
қурылсын, көрсетилген схема тийкарында кырқым ҳэм төрттен бир 
бөлегине қырқым жасалған изометриялык проекциясы дүзилсин. 

Масштаб 1:1.
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17-вариант

Корпі/с

Берилген еки проекциясы бойынша жетиспейтуғын үшинши проекциясы 
курылсын, көрсетилген схема тийкарында қырқым ҳэм төрттен бир 
бөлегине кырқым жасалған изометриялық проекциясы дүзилсин. 

Масштаб 1:1.
110



Берилген еки проекциясы бойынша жетиспейтуғын үшинши проекциясы 
курылсын, көрсетилген схема тийкарында кыркым хәм төрттен бир 
бөлегине кыркым жасалған изометриялык проекциясы дүзилсин. 

Масштаб 1:1.
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21 -вариант

Крдишяяйн

Берилген еки проекциясы бойынша жетиспейтуғыи үшинши проекциясы 
қурылсын, көрсетилген схема тийкарында қырқым ҳэм терттен бир 
бөлегине қырқым жасалған изометриялық проекциясы дүзилсин. 

Масштаб 1:1.
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Берилген еки проекциясы бойынша жетиспейтуғын үшинши проекциясы 
курылсын, көрсетилген схема тийкарында кырқым ҳэм төрттен бир 
бөлегине кыркым жасалған изометриялық проекциясы дүзилсин. 

Масштаб 1:1.
8 — А. Т ө р ееп  ҳ э м  б.



Берилген еки проекциясы бойынша жетиспейтуғын үшинши проекциясы 
қурылсын, көрсетилген схема тийкарында кыркым ҳэм төрттен бир 
болегине қыркым жасалған изометриялық проекциясы дүзилсин. 

Масштаб 1:1.
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N Берилген еки проекциясы бойынша жетиспейтуғын үшинши проекциясы 
курылсын, көрсетилген схема тийкарында қырқым хәм төрттен бир 
бөлегине кырқым жасалған изометриялық проекциясы дүзилсин. 

Масштаб 1:1.
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29-вариант
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Берилген еки проекниясы бойынша жетиспейтуғын үшинши проекциясы 
курылсын, көрсетилген схема тийкарында кырқым хәм төрттен бир 
бөлегине қыркым жасалған изометриялык проекциясы дүзилсин. 

Масштаб 1:1.



Улыума оқыу методикалық қолланбада өтилген бөлимлер ушын 
тексериў, қадағалаў жумыслары

Оқьтў-методикалнк колланбада еки бағдар бойынша тсксериў, 
қадағалаў жумысы исленген. Биринши-барлық бөлимлеринен, екинпги 
-  арнаўлъ1 бөлимнен. Ҳэр бири, үш тийкарғы моделдиң изометриялық 
ітроекциясынан оньщ комплекс сызылмасын, берштген еки проекция- 
сынан үшинши көринисин қәм бсрилген еки проекциясы бойынша 
моделдиң қыя кесилген үшинши проекциясын аныкла^ темаларына 
арналған болып, оларды орынлауга 30 — 40 минут ўакьи бериледи.

Мысалы:
1-кесте

Билет номери
Ф.А.Ә

1-тапеырма 2-тапсырма 3-тапсырма

1
тапсырма 1 10 5 14 22 24

жуўан 11а 20, 17 в 16в

7
тапеырма 20 24 2 23 10 12

жуўап 13а 24а 14, 9» 12в
\

I

Ф.А.Ә
ьилет номери

1-тапсьфма 2-тапсьфма 3-тапсырма

і
тапсырма 1 11 5 13 2 4

жуўап

2
тапсьфма 20 24 2 23 10 12

жууан



Моделдиң изометриялық проекциясынан оньщ комплекс сызылмасын
анықлаң.

1 -тапсырма
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Берилген еки проекциясынан үшинши көринисин аныклаң.
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2-тапсырманың даўамьг
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Берилген еки проекциясы бойынша моделдиң қыя кесилген үшинши 
проекциясын анықлаң.
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3-тапсырманың даўамьі
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