Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye
Universiteti

Mühəndis qrafikası:

Birləşmələr

3

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
Həbibov İ.Ə., Mirzəyev O.H

Mühəndis qrafikası:
Birləşmələr
(Dərs vəsaiti)

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye
Universitetinində təsdiq edilmişdir.
Əmr № 01-I/46 16 noyabr 2017-ci il

4

Bakı – 2018
UOT 621.744
Tərtib edənlər: Ibrahim Əbülfəz oğlu Həbibov, Osman Həsən oğlu Mirzəyev
Mühəndis qrafikası: Birləşmələr (Dərs vəsaiti), Bakı: ADNSU-nun mətbəəsi,
2018. - 48 s.
Elmi redaktor: t.ü.f.d, dosent V.Ş.Hüseynova
Rəyçilər:
ADNSU-nun «Mühəndis və kompyüter qrafikası» kafedrasının dosenti
R.X.Məlikov
AzTU-nun «Mühəndis qrafikası» kafedrasının dosenti S.H.Mirzəyev
Dərs vəsaiti iki hissədən ibarətdir. Birinci hissədə mühəndis təcrübəsində ən
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Giriş
Birləşmələr bölməsi mühəndis qrafikası fənnində mühüm bölmələrdən biridir.
Sənayenin elə bir hissəsi yoxdur ki, orada bu və ya digər birləşmələrdən istifadə
edilməsin. Ona görə də Texniki Ali məktəblərdə bu bölməyə diqqət ayırmaq mühüm
məsələlərdəndir.
Müəlliflər tərəfindən tərtib edilmiş bu dərs vəsaiti fənn proqramına uyğun
olaraq yazılmışdır.
Dərs vəsaiti iki hissədən ibarətdir. Birinci hissədə birləşmələr və onların
təsnifatı verilmişdir. Sökülən və sökülməyən birləşmələr haqqında geniş məlumat
verilir. Eyni zamanda bolt, sancaq, qayka, şayba, vintlərin hazırlanması üçün
standartlar və hazırlanma texnologiyası göstərilmişdir.
İkinci hissədə yivlər haqqında məlumatlar verilmişdir. Yivlərin hazırlanma
texnologiyası, parametrləri və tətbiq sahələri haqqında ətraflı məlumat verilmişdir.
Dərs vəsaiti qaz-neft mədən və neft mexanika fakültəsində təhsil alan tələbələr
üçün nəzərdə tutulmuşdur.
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HİSSƏ 1.
BİRLƏŞMƏLƏR VƏ ONLARIN TƏSNİFATI
Birləşdirmə-ayrı-ayrı detalların, yığım vahidlərinin və ya aqreqatların fiziki
yol ilə qarşılıqlı vəziyyətə gətirilməsindən alına məmulata deyilir.
Birləşmələr bütövlüyü və hərəkətliliyinə görə təsifata bölünürlər. Bütövlüyü
nəzərə alınmaqla birləşmələr sökülən və sökülməyən, hərəkətliyinə görə isə hərəkətli
və hərəkətsiz olurlar. Şək. 1-də birləşmələrin təsnifatı verilmişdir.

Şək.1.
Sökülən birləşmələr elə birləşmələrə deyilir ki, onların tərkibinə daxil olan
detalları (yığım vahidlərini və ya aqreqatları) biri-birindən ayırdıqda və ya təkrar
yığdıqda onların həndəsəsi (forma və ölçüləri) və xassələr dəyişməz qalır.
Sökülməyən birləşmələr elə birləşmələrə deyilir ki, onların tərkibinə daxil
olan detalları (yığım vahidlərini və ya aqreqatları) biri-birindən ayırdıqda onların
kontakt səthlərinin həndəsəsi və xassələri dəyişir.
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SÖKÜLƏN BİRLƏŞMƏLƏR. BOLT VƏ
SANCAQ BİRLƏŞMƏSİ
Burada iki hal mövcuddur: birləşmədə iştirak edən elementlərdə deşiyin
diametri (dh) boltun və ya sancağın diametrindən (d) böyükdür (şək.2) və onların
nominal ölçüləri (dn=d1) bərabərdir (şək.3).

Şək.2.

Şək.3.

Bu növ birləşmələrdə bolt və sancağın çertyojlarının tərtibində ГОСТ 2.31568* ilə müəyyən edilən sadələşdirilmələr və ya şərti işarələrdən istifadəyə icazə
verilir.
Tədris çertyojlarında bolt birləşməsini adətən yivin diametrinin (şək.4,a)
funksiyaları olan və hesabat zamanı tam ədədlərə qədər yuvarlaqlaşdırılan nisbi
ölçülərinə görə təsvir edirlər.
Şək.4,b-də bolt birləşməsinin sadələşdirilmiş təsviri verilmişdir. Burada boltun
baş hissəsindəki və qaykanın üzərindəki haşiyələr, boltun mili ilə deşik arasındakı ara
boşluğu göstərilməyib. Yiv milin bütün uzunluğu boyunca təsvir olunub. Üst
görünüşdə yivin daxili diametri göstərilməyib, taclı qayka kəsik qayka kimi təsvir
edilib.
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a)

b)

Şək.4.

Şək.5,a,b-də sancaq birləşməsi təsvir edilmişdir. Birləşmənin sadələşdirilmiş
təsviri şək.5,c-də, şərti təsviri isə şək.5,ç-də verilmişdir.
Sək.6-da sancaqaltı yuvanın çertyoju verilmişdir. İlkin olaraq burğu aləti ilə
sancağ altı yuva (deşik) açlir. Sonra yuvanın ağzında haşiyə kəsilir. Bundan sonra yiv
burğusu vasitəsilə yiv açırlar (şək.6, a, b). l2 - sancaqaltı yuvda açılan yivin
uzunluğudur. l1 – sancağın yuvaya bağlanan başındakı yivin uzunluğudur. k - yuvada
iki-üç addıma bərabər olan tam profilli yiv ehtiyatı, a isə yivin addımından asılı olan
və təxminən dörd yiv addımına bərabər olan kəsilməmiş yivin uzunluğudur.
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Şək.5

Şək. 6.
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BOLT. NÖVLƏRİ VƏ İŞARƏLƏNMƏSİ
İstehsalat prosesində ГОСТ 7798-70*-ə görə bolt dörd icratda hazırlanır:
1-milində və başlığında deşiyi olmayan;
2-şplintin altında mildə deşiyi olan;
3-simlə dayandırmaq üçün başlığında deşiyi olan;
4-başlığında silindrik dərinliyi olan.
Nominal diametri 6÷48 mm, uzunluğu 8÷300 mm olan yivin işarə olunması
şək. 7-də göstərilmişdir.
Ən çox altıüzlü başlığı olan, yüksək (A), normal (B) və kobud (C) dəqiqlik
sinfinə malik olan boltlardan istifadə edirlər. Boltun işarələnməsi `

Şək.7.
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Bolt А2М56x4-6g x 300.07.019 ГОСТ 18125-72.
burada А-yüksək dəqiqlik (B dəqiqlik sinfini göstərmirlər) sinifi, 2- icranın
növü, 56 - yivin nominal diametri, 4-onun addımı, 6 (dəqiqlik kvaliteti), g-müsahidə
sahəsi, 300-boltun uzunluğudur.
Bolt 3M12x1,25-6g x 60.109.40X.016 ГОСТ 7798-70.
burada 3-icranın növü, 12- yivin nominal diametri, 1,25-yivin addımı, 6
(dəqiqlik kvaliteti), g-müsahidə sahəsi, 60-boltun uzunluğu, 10.9- möhkəmlik sinfi,
40X- boltun hazırlandığı materialın poladın markası, 016- örtüyün növünü (sink,
xrom) göstərir.
Bolt M12-6gX60.58 ГОСТ 7798-70
İcranın növü 1 olduqda o göstərilmir. Boltun uzunluğu 60 mm, möhkəmlik
sinfi 5.8, örtüksüz.

Şək.8.
Şək.8-də bolt birləşməsinin ümumi görünüşünün çertyoju verilmişdir.
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SANCAQ. NÖVLƏRİ VƏ İŞARƏLƏNMƏSİ
Sancaqlar ГОСТ 22032-76* və ГОСТ 22043-76*-a tələblərinə uyğun olaraq
A və B dəqiqlik sinflərinində, 2...48 mm diametrdə və 10...300 mm uzunluqda
istehsal olunurlar.
Standart üzrə sancaqlar iki icrada 1 və 2 (bax uyğun olaraq şək.9, a və b)
hazırlanır.
l - sancağın işarə etmədə göstərilən uzunluğudur,
l0 – sancağın qaykaya bağlanan ucunun uzunluğudur.
l1 -sancağın yuvada oturan (vintlənən) ucunun uzunluğudur (bax şək.9).

Şək.9

l1 uzunluğu sancağın hazırlandığı materialdan asılı olaraq dəyişir. Polad, tunc,
bürünc və titan xəlitələrindən olan detallarda yiv deşiklərinə, eləcə də döymə və boz
çuğundan olan detallarda l1=1,25d və l,6d; yüngül xəlitələrdən olan detallarda l1=2d
və 2,5d qəbul olunur.
Sancaqlarda haşiyələrin ölçüləri ГОСТ 10549-80*-ə görə boltlarda olduğu
kimi qəbul edilir.
Sancaqların işarələnməsi aşağıdakı kimi yerinə yetirilir:
Sancaq М16-6g x 120.58 ГОСТ 22032-76;
Sancaq 2М16x1.5-8gxl20.109 40x.026 ГОСТ 22032-76.
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.
Şək.10.
Şək.10-da sancaq birləşməsinin ümumi görünüşünün çertyoju verilmişdir
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QAYKA. NÖVLƏRİ VƏ İŞARƏLƏNMƏSİ
Qaykalar təyinatından və istismar şəraitindən asılı olaraq müxtəlif
konstruksiyada olurlar. Bu sırada altıüzlü qaykalar üstünlük təşkil edir və onlar kəsik
və taclı olurlar. Bunlardan başqa qaykalar ikiqulaqlı (şək.11,a), qanadlı (b), dairəvi
şlitsli (c), qapaqlı, kvadrat və s. olurlar.

Şək.11.
Maşın hissələrinin biri-biri ilə baqlanmasında ən çox altıüzlü qaykalardan
istifadə olunur (bax şək.12). Bu qaykalar bir, iki və üç icrada hazırlanırlar. Bununla
yanaşı qaykalar yüksək (A), normal (B) və kobud (C) olmaqla üç dəqiqlikdə istehsal
olunurlar.
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Şək.12.
Hündürlüklərindən asılı olaraq (bax şək.13) qaykalar alçaq, normal, hündür və
xüsusi hündür (tez-tez burub açmaq və bağlamaq lazım gəldikdə bunlardan istifadə
edirlər) hazırlanırlar.

Şək.13.
Qaykaların işarələnməsi aşağıdakı kimi yerinə yetirilir:
Qayka 2М12 x 1,25-6Н.12.40Х016 ГОСТ 5915-70.
burada 2-icranın tipidir, 1.25-yivin addımı (xırda), 6- (dəqiqlik kvaliteti), Hmüsahidə sahəsi, 12 - möhkəmlik sinfi, 40Х – qaykanın hazırlandığı poladın markası,
0.16 - örtüyün növü və qalınlığını göstərir.
Dəqiqlik sinfini, qaykanın hündürlüyünü, ölçüsünü, “açaraltını” standart
müəyyən edir. Verilmiş nümunədə -qaykanın dəqiqlik sinfi B, hündürlüyü normaldır
(0,8d).
Qayka М12-6Н.04 ГОСТ 2526-70
burada 1–icranın növü (adətən yazmırlar), iri addımlı yiv (göstərilmir),
möhkəmlik sinfi 0.4, örtüksüz. Qayka alçaq hündürlüklüdır (0,5d), açaraltı ölçüsü
kiçildilmişdir. Analoji olaraq, altıüzlü kəsik və taclı qaykaları işarə edirlər:
Qayka М12-6Н.5 ГОСТ 5918-73
Qayka 2М12Х1.25-6Н.5.019 ГОСТ 5918-73
burada 2- icranın növü. Hər iki nümunədə dəqiqlik sinfi В-dir, “açaraltı”
hündürlüyü və ölçüləri normaldır (standartın nömrəsi müəyyən edir).
16

HƏLQƏ. NÖVLƏRİ VƏ İŞARƏLƏNMƏSİ
Şaybalardan hissələrin bağlanması zamanı onların
səthinin qayka ilə
zədələnmədən qorumaq, eləcə də qaykanın, bolt başlığının və ya vintin dayaq
sahəsini artırmaq məqsədi ilə, konstruksiyanın istismarı zamanı yarana biləcək
vibrasiya və ya temperatur dəyişmələrindən asılı olaraq öz-özünə açılmalarının
qarsısını almaq üçün istifadə olunur.
Şaybalar dairəvi (şək.14, a), kvadrat (şək.14, b), yaylı (şək.14, c), çoxpəncəli,
sferik, tez çıxarıla bilən (şək.15) və s. olur.
Şaybaları kəsmə yolu ilə vərəqşəklli materialdan (metaldan, dəridən, rezindən,
plastik kütlədən) və ya çubuqşəkilli, o cümlədən kalibrlənmiş metaldan yonmaqla
hazırlayırlar.
Şaybanın işarələnməsi aşağıdakı kimi yerinə yetirilir:
Şayba А.12.01.08кп.016 ГОСТ 11371-78
burada 1-icranın növü (göstərilmir), A- dəqiqlik sinfi, bərkidici detal üçün
yivin diametri 12 mm, qalığı standartla müəyyən olunur, 08кп markalı poladdan (01,
02, 11, 32 qrupları üçün göstərirlər, çünki onların hər birində iki polad markası
vardır); 016-örtük.

Şək.14
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Şək.15.
Tez çıxarıla bilən şaybanın işarə edilmə nümunəsi:
Şayba 5.03.016 ГОСТ 11648-75
burada 5-val üzərindəki saybanın yerləşdirilməsi oyuğun d1 diametri ilə
uyğunlaşdırılmış deşiyin (d) diametridir.
Yaylı şaybalar dörd növdə istehsal olunurlar: yüngül (Л), normal (Н), ağır (Т);
xüsusilə ağır (ОТ). İşarə etmə nümunəsi:
Şayba 12 65Г ГОСТ 6402-70
burada 12- bərkidici detalın yivinin diametri, 65Г- poladın markasıdır. Şayba
normal tipli hazırlandıqda işarələnmədə Н hərfi yazılmır, örtüksüzdür. İşarə etmədə,
məsələn, 12Т yazısı ağır tipli şayban olduğunu müəyyən edir.
VİNT. NÖVLƏRİ VƏ İŞARƏLƏNMƏSİ
Vintlər bərkidici və istiqamətverici (tənzimləyici, sıxıcı, və s.) olurlar. Şək.16da ГОСТ 10344-80* tələbləri əsasında hazırlanmış nəqşlənmiş başlıqlı vint
göstərilmişdir.

Şək.16.
Şək.17-də kvadrat başlıqlı və ГОСТ 1488-84*-ə görə çıxıntılı vintin nümunəsi
verilmişdir.
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Şək.17.

İstehsalat və məişətdə istifadə olunan vintlət şək.18-də verilmişdir. ГОСТ
1491-80*-ə görə silindrik başlıqlı ümumi təyinatlı bərkidici vintlərdən istifadə edirlər
(şək.19,a), ГОСТ 17473-80*-ə görə yarımdairəvi başlıqlı vintlərdən (şək.19,b),
ГОСТ 17475-80*-ə görə gizli başlıqlı vintlərdən, (şək.19,c) və ГОСТ 17474-80*-ə
görə yarımgizli başlıqlı vintlərdən (şək.19, d) istifadə edirlər.
Vintin işarələnməsi aşağıdakı kimi yerinə yetirilir:
Vint A. M8-6g x 50.48 ГОСТ 1491-80;
Vint В 2. M8 x l-8g x 50.48.016 ГОСТ 17475-80,
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Şək.18.
burada А və В – dəqiqlik sinifləri, 2-icranın tipidır. 6 - (dəqiqlik kvaliteti), gmüsahidə sahəsi, 50-vintin uzunluğu, 0.16 - örtüyün növü və qalınlığı göstərir.
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Şək.19
Şək.19-da bolt, sancaq və vint birləşmələrinin ümumi görünüşlərinin certyojları
verilmişdir.

İŞGİL BİRLƏŞMƏSİ
Sadəliyinə və etibarlılığına görə işgil birləşməsindən maşınqayırma
kompleksində geniş istifadə olunur. Şək.20-də val, oymaq (dişli çarx, mufta, qasnaq
və s.) və işgildən ibarət birləşmələr göstərilmişdir.
Birləşməni yaratmaq üçün valın üzərində və oymağın daxilində işgil yuvası
açılır. İlkin olaraq işgil valdakı yuvada oturdulur. Sonra oymaq xüsusi tərtibatın
köməkliyi ilə işgilli vala keçirilir. Nəticə olaraq yaranan konstruksiya valdan fırladıcı
momenti oymağa ötürülməsini təmin edir.
İşgillər prizmatik, seqmentli və pazvari olur. Ən çox prizmatik işgillərdən
istifadə edirlər. Prizmatik işgilləri üç icrada hazırlayırlar (bax şək.20, a).
Seqmentli işgillər iki icrada hazırlanırlar. İsgil və ona uyğun yuvanın ölçüləri
standartlaşmışdır və valın diametrindən asılıdır.
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Şək.20.
İşgilin işarələnməsi aşağıdakı kimi yerinə yetirilir:
İşgil 10 х 8х 50 ГОСТ 23360 - 80.
burada işgilin eni b-10 mm, hündürlüyü h-8 mm, uzunluğu l-50 mm göstərir.
İşgil 5х6.5 ГОСТ 24071-80.
En kəsiyi bхh=5 х 6,5 mm olan seqmentli işgilin şərti işarəsidir.
ŞLİTSLİ BİRLƏŞMƏ
Bu birləşmə şlitsli val və onun üzərinə taxılan slitsli oymaq vastəsi ilə əmalə
gətirilir (şək.21). Val və oymağın müvafiq olaraq xarici və daxili üzərindəki
çıxıntıların profili- düzyanlı, üçbucaq və evolvent şəkilli olur.
Düzyanlı və evolvent dişli birləşmələr uyğun olaraq standartlaşmışdır, ГОСТ
1139-80 və ГОСТ 6033-80. Üçbucaq profilli şlitsli birləşmələri isə
standartlaşdırılmayıb.

Şək.21.
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Standarta görə birləşmələrin üç seriyası nəzərdə tutulmuşdur - yüngül, orta və
ağır. Onlar bir-birindən dişlərin (şlitslərin) hündürlüyü, forması və sayı ilə fərqlənir.

Şək.22.
Şək.22-də şlitsli birləşmələrini xarakterizə edən parametrlər göstərilmişdir.
ГОСТ 2.409-74-ə görə düzyanlı şlitsli birləşmələrin əsas parametrləri: dişlərin sayı
Z, daxili diametr d, xarici diametr D, dişin eni b. Şlits birləşməsində mərkəzləşmə D,
d və b parametrlərinə görə aparılır və işarələnmədə bu nəzərə alınır.
Dişlərinin sayı Z-8, daxili diametri d-36 mm, xarici diametri D-40 mm, dişin
eni b-7 mm olan düzyanlı şlitsli birləşmənin şərti işarəsi aşağıda göstərilmişdir:
Xarici diametr (D) üzrə mərkəzləşməklə
D-8х36х40х7 ГОСТ 1139-80;
Daxili diametr (d) üzrə mərkəzləşməklə
d-8х36х40х7 ГОСТ 1139-80;
Yan səth (b) üzrə mərkəzləşməklə
b-8х36х40х7 ГОСТ 1139-80.

Şək.23. Şlitsli birləşmə
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PƏRÇİM BİRLƏŞMƏLƏRİ
Sökülməyən birləşmələri yaratmaq üçün istifadə olunan vasitələrdən biri də
pərçimləmə üsuludur. Pərçim birləşməsinin ümumi sxemi şək.24,a və b-də
verilmişdir.

Şək.24
Adətən pərçimlər vasitəsilə təbəqə şəkilli konstruksiyaları birləşdirirlər.
Pərçimlər müxtəlif icrada hazırlanırlar: bütöv, yarı içi boş və içi boş (bax
şək.25).

Şək.25
Pərçimləməni əl ilə və ya pnevmatik çəkiclərin, preslərin köməyilə yerinə
yetirirlər.
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Pərçimlərin hazırlanmasında poladdan, bürüncdən, misdən və yüngül
xəlitələrdən istifadə olunur
Pərçimin işarələnməsi aşağıdakı kimi yerinə yetirilir:
Pərçim 8х20.01 ГОСТ 14797-85.
burada 8-milin diametri, 20-milin uzunluğu, 01 materialın qrupudur (polad 10).
Pərçim örtüksüz.

a)

b)

Şək.26
Şək.26-da (a) bir və iki (b) sıralı pərçim birləşmələrinin nümunələri
göstərilmişdir.
FLANS BİRLƏŞMƏLƏR. NÖVLƏRİ,
PARAMETRLƏRİ VƏ ÖLÇÜLƏRİ
Su, qaz, istilik təchizatında, eləcə də sahələr arası və magistral neft-qaz boru
kəmərlərini baş-başa birləşdirmək üçün flanslardan istifadə olunur.
Flanslı birləşmələr aşağıdakı hissələrdən ibarətdir: flansın özü, bərkidici
məmulatlar dəsti (sancaqlar, boltlar, qaykalar, şaybalar və s.) və araqatları (paronit,
ftoroplast, polad və s.).
Flanslı birləşmələr iki növdə quraşdırılır: flanslar arasında araboşluğu
saxlanmaqla və saxlanmamaqla.
Hər növ birləşmədə iki variantı nəzərdə tutulur: flans-flans və gövdə-flans.
Flansların ölçüləri ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12821-80 və ГОСТ 12822-80
müəyyən edilir.
Flanslı birləşmələrin növləri şək.27-də verilmişdir.
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Şək.27.

ŞTİFT. NÖVLƏRİ VƏ İŞARƏLƏNMƏSİ
Detalları dəqiq yerləşdirmək və sonrakı sökmə-yığma əməliyyatlarında bu
qarşılıqlı əlaqə vəziyyətini tam təmin etmək mədsədi ilə ştiftlərdən istifadə edirlər
(şək.28).
Ştiftlər silindrik və konus şəkilli (konusluq 1:50) olmaqla, uclarında xarici və
daxili yivi olan və ya yivsiz, yaylı və s. növləri istehsal olunurlar.
Konus şəkilli birləşmələri hazırlamaq asandır və onlar məmulatın dəfələrlə
sökülməsinə və yığılmasına imkan verir. Belə hallarda detalların biri ilə gərginlikli,
digəri ilə isə araboşluqlu birləşir.
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Şək.28
Ştif aşağıdakı kimi işarə olunurlar:
Ştift 10x60 ГОСТ 3128-70
burada 10-ştiftin diametri, 60 isə uzunluğudur.
Silindrik ştiftlərin işarələrindən fərqli olaraq konus şəkilli ştiftlərin (şək.29)
işarələrində ştiftin növünü göstərir (təkcə 1 icradan başqa).
Ştift 2 10 x 60 ГОСТ 3129-70.

Şək.29.
Burada 10 və 11 dəqiqlik kvaliteti, h-müsahidə sahəsini göstərir.
ŞPLİNT. NÖVLƏRİ VƏ İŞARƏLƏNMƏSİ
Şplintlərdən (şək.30) məmulatın vibrasiyası zamanı kəsik və ya taclı qaykaların
öz-özünə burulub açılmasının qarşısını almaq üçün, həmçinin şəkildə göstərilmiş
hallarda əks təsir üçün istifadə edilir. Onları ГОСТ 397-79*-ə görə 0.6...20 mm şərti
diametrlə və 4...280 mm uzunluqda olmaqla, az karbonlu (işarə etməyə daxil deyil)
və ya korroziyaya qarşı davamlı poladdan hazırlanırlar. Şplintlərin hazırlanmasında
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istifadə olunan bəzi materialların markaları göstərilmişdir: 12X18Н1 markalı
poladdan, Л63(3) markalı bürüncdən, АМЦ (4) xəlitəsindən.
Şplint aşağıdakı kimi işarə edilir:
Şplint 5x45.3.036 ГОСТ 397-79.
burada 5-şplintin şərti diametri, yəni, bərkidilən detalda şplintin daxil olacağı
deşiyin diametridir (verilmiş nümunədə şplintin həqiqi diametri 4.4...4.6 mm-ə
bərabərdir). 45-uzunluq, 3-materialın şərti işarəsi (Л63), 036-qalınlığı, 6 mkm olan
nikel örtük.

Şək.30
Şplint 5x40 ГОСТ 397-79
Belə işarələnmə karbonlu poladdan olan örtüksüz şplinti əks etdirir. Polad
şplintlərin belə işarələnməsindən adətən tədris çertyojlarında istifadə edirlər.
Boltun və ya sancağın yivinin diametrindən asılı olaraq şplintlərin ölçüləri
kəsik və taclı qaykalar üçün standartlarla müəyyən edilir. Məsələn, 12 mm yiv
diametri üçün şplint 3,2x32(25), 16 mm üçün 4x36(32), 20 mm üçün 4x40(36), 24
mm üçün 5x45(40), 30 mm üçün 6,3x63(50) mm ölçülərə malikdir. Mötərizədəki
ədədlər taclı qaykalar üçündür.
QAYNAQ BİRLƏŞMƏSİ. NÖVLƏRİ VƏ İŞARƏLƏNMƏSİ
Qaynaq sökülməyən birləşmələri yaratmaq üçün tətbiq olunan ən mütərəqqi
üsullarından biridir. Tibarlığın təmin olunmasında tökmə və pərçimlərlə alınan
birləşmələrə nisbətən xeyli üstünlüklərə malikdir.
Qaynağın çoxlu növləri və onları həyata keçirmək üsulları vardır: əl ilə qövs
qaynağı (ГОСТ 5264-80*), flüsaltı avtomatik və yarımavtomatik qaynaq (ГОСТ
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11533-75), mühafizə qazında qövs qaynağı (ГОСТ 14771-76*), kontakt qaynağı
(ГОСТ 15878-79) və s.
Qaynaq birləşmələrinin aşağıdakı növləri vardır:
Uc-uca qaynaq
(C)

Bucaq altinda
qaynaq
(У),

Tavr şəkilli
qaynaq
(Т)

Üst-üstə salma
(Н).

Şək.31
Qaynaq tikişinin şərti işarəsində aşağıdakılardan istifadə oluna bilər (şək.32):

Şək.32

29

Şək.33
Burada 1-ci mövqe hissənin və addımın t uzunluğunu göstərməklə qaynaq
olunan hissələrin zəncirvari yerləşməsi və qırıq-qırıq tikişlə icrasında istifadə olunur
(şək.33, a);
2-ci mövqe qaynaq tikişinin şahmat qaydasında qırıq-qırıq tikişlə icrası zamanı
istifadə olunur (şək.33, b).

Şək.34.
Əgər emal zamanı qaynaq tikişinin üzərindəki qabarıqlığı götürmək lazımdırsa
(bax şək.34), onda 3-cü mövqedəki kimi işarə tətbiq edilir.
Əsas metala səlis keçidlə tikişin axın və əyriklərinin emalı tələb olduqda 4-cü
mövqedəki, tikişin eninə kəsilişində katetinin ölçüsünü ğöstərmək tələb olunursa
(üstəgəlmə, bucaq və tavr birləşmələrində) 5-ci mövqedəki, qapalı xəttlə tikişdə 6-cı
mövqedəki, tikişin yerləşməsi çertyojdan aydındırsa, tikişin açıq xətt üzrə yerinə
yetirilmə zamanı 7-ci mövqdəki və qaynaq məmulatın montajı zamanı aparılırsa 8ci mövqdəki işarələrdən istifadə olunur.
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İşarələr nazik xətlərlə yerinə yetirilir. İşarələrin hündürlüyü tikişi göstərən
rəqəmlərin hündürlüyu ilə eyni olmalıdır.
Tikişin şərti işarələrində qaynaq üsulunun hərfi işarəsi göstərilməlidir.
Məsələn, avtomat qaynaq A hərfilə göstərilir, yarımavtomat-Y (ГОСТ11533-75),
kontakt nöqtəsi- Kn, tikiş qaynağı-Tq ( ГОСТ15878-79) və s.
Şək.35-də ГОСТ2.31272-72 uyğun olaraq standart tikişin yaxud tək nöqtə
qaynağının tam şərti işarələri göstərilimişdir.

Şək.35.

Burada
1-qaynaq birləşməsinin standartları (ГОСТ) göstərilir;
2- tikişin hərfi-rəqəmli işarəsi;
3- bənddə qeyd edilən standarta uyğun olan qaynaq üsulun şərti işarəsi
(ğöstərməmək olar);
4- qaynaq tikişinin katetin işarəsi və ölçüsü;
5-qaynaq sahələrinin zəncirvari ya şahmat şəklində yerləşməsini göstərən
işarədən əvvəl və sonra göstərilən qırıq-qırıq tikişin 1 və t ölçüləri.
6-tikişin qabarığının aradan ğötürülməsini göstərir.
ГОСТ 2.312-72 uyğun olaraq və qaynaq üsulundan asılı olmayaraq qaynaq
birləşməsinin tikişi əsas büröv xətlə (ğörünən tikiş) yaxud qırıq-qırıq xətlə
(ğörünməyən tikiş) göstərilir. Tək nöqtə qaynagının hündürlüyü və eni 5...10 mm
olan “+” işarəsi ilə göstərilir. Qaynağın görünməyən tikişləri qeyd olunmur.
Əğər çertyojda ğöstərilmiş bütün qaynaq tikişləri eyni standartlarla
aparılımışdırsa, məsələn, ГОСТ 5264-80-lə, onun işarələri ğöstərilmir və belə olan
halda texniki tələblərə istinad edilir.
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Şək.36.
LEHİM BİRLƏŞMSİ. NÖVLƏRİ VƏ İŞARƏLƏNMƏSİ
Birləşmələrdə hermetikliyin təmini, eləcə də böyük güc ötürmələri tələb
olunmayan şəraitdə işləyən hissələrin qarşılıqlı vəziyyətə gətirilməsində və s.
lehimləmədən istifadə olunur. Lehimləmədən əsasən radiotexnika, elektronika,
cihazqayırmada geniş istifadə edirlər.
Lehimləmənin dir sıra üsulları vardır: aləti vasitəsi ilə, əridilmiş lehimə
batırılma, elektron-şua, qaz-alov və s.
Ərimə temperaturuna görə lehimlər aşağıdakılara bölünür: xüsusi asanəriyən
0
(145 C qədər), asanərinən (4500C qədər), ortaərinən (11000C qədər), yüksəkərinən
(18500C qədər), çətinərinənlərə (18500C artıq).
Tərkibinə ğörə: qalaylı (ПО), qalaylı-qurğuşunlu (ПОС), sinkli (ПL), missinkli (ПМЦ), ğümüş (ПСр) və s. lehimlərə ayrılır.
ГОСТ 21931-76 əsasən lehimlər sim şəkilli (Прв), çubuq (Пт), və lent (Л)
formalı istehsal olunur.
Lehimin növü texniki tələblərdə (TT) yazılır.
ПОС 40 ГОСТ 21931-76 (sortament ğöstərilmir) ya
Прв КР2 ПОС 40 ГОСТ 21931-76 (sortamenti ğöstərməklə).
Burada, Прв КР2 diametri 2mm olan dairəvi kəsiyə malik simdir. 40 rəqəmi
qurğuşunun faizini ğöstərir.
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Lehim tikişləri də qaynaq tikişləri kimi müxtəlif sxemlərdə yerinə yetirilir: auc-uca (ПВ-1, ПВ-2,…), b- üstəsalma (ПН-1, ПН-2,…), c- bucaq ( ПУ-1, ПУ-2,…),
ç- tavr (ПТ-1, ПТ-2,…), d- təmas (ПС-1, ПС-2,…).

Şək.37.
İstifadə olunan qalay növündən asılı olmayaraq şəkil və kəsikdə, ГОСТ 231382 uyğun olaraq tikişlər qalınlığı 2S (bütöv xəttin qalınlığı) ğöstərilir. Tikişdən
başlanan və ikitərəfli ox işarəsi ilə ğöstərilən (qalay tikişində birtərəflidir) nazik düz
xəttin üzərində (C hərfinə oxşar) lehimin şərti işarəsi yazılır.
YAPIŞDIRILMA
Detalların bir-biri ilə tez bir zamanda bərkiyən məhlul (yapışqan) vasitəsi ilə
hissələrin qarşılıqlı vəziyyətə gətirilməsinə yapışdırılma deyilir. Prosesin mahiyyəti
birləşdirilən detalların səthlərinin hazırlanması, yapışqanın onların üzərinə çəkilməsi,
detalların birləsməsi və müəyyən təzyiq və temperaturda saxlanmasından ibarətdir.
Yapışqanla birləşdirilmə müxtəlif metal və qeyri metal (şüşə, plastik kütlə,
keramika və s.) materiallarından olan detalların birləşdirilməsi üçün istifadə olunur.
Yapışdırılan səthdə gərginliyin bərabər paylanması bu üsulun üstünlüyüdir.
Əksər hallarda yapışdırılan səth hermetik olur. Yapışma birləşməsinin çatışmayan
cəhəti yüksək və aşağı temperaturlarda, aqressiv və nəm mühitdə birləşmənin
möhkəmliyinin azalması,hermetikliyin pozulmasıdır.
Təsvir qaydaları lehimin işarələri ilə eynidir, burada lehim işarəsi K hərfinə
oxşar işarə ilə əvəz olunur (şək.38).
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Şək.38.
Yapışqan işarəsi çertyojin üzərindəki izahat hissəsində xüsusi qeyd edilir.
Yapışqan birləşməsinin işarələnməsi aşağıdakı kimi yerinə yetirilir:
БФ-10Т ГОСТ 22345-77 -burada БФ-10Т yapışqanın növünü ğöstərir.
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HISSƏ 2. YİVLƏR
Maşın hissələrinin bir-biri ilə birləşdirilməsində geniş tətbiq olunan
vasitələrdən biri yivlərdir.Yivlər bir çox xarakteristikalarına görə təsnifatlaşdırılır.
Şək.39-də yivlərin təsnifatlaşması göstərilmişdir. Göründüyü kimi yivlər
təyinatına, profilinə, girişlərinin sayına, ölçü vahidinə, istiqamətinə, addımına, səthin
forma və yerləşməsinə görə fərqlənirlər.

Şək.39.
METRİK YİV
Metrik yiv texnikada geniş istifadə olunur. Yivin profili ГОСТ 9150-81, yivin
xarici, orta və daxili diametrilərinin əsas ölçüləri (nominal qimətlər) ГОСТ 24705-81,
diametrlər və addımlar ГОСТ 8724-81, dəqiqliyi ГОСТ 16093-81 ilə müəyyən
olunur. Metrik yiv iri (verilmiş diametr üçün yeganədir) və kiçik (bir neçə addımda
ola bilər) addımlarla yerinə yetirilir. Məsələn, diametri d20 mm olan yiv üçün iri
addım həmişə 2,5 mm-dir. Kiçik addım isə 2; 1,5; 0,75 və 0,5 mm ola bilər (bax
cədvəl 2.1)
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Cədvəl 2.1
Addım
İri
Xirda

6
1
0,75
0,5

8
1,25
1
0,75
0,5

10
1,5
1,25
1
0,75
0,5

Xarici diametr, mm
12
14
16
18
1,75 2
2
2,5
1,5
1,5 1,5 2
1,25 1,25 1
1,5
1
1
0,75 1
0,75 0,75 0,5 0,75
0,5
0,5
0,5

20
2,5
2
1,5
1
0,75
0,5

22
2,5
2
1,5
1
0,75
0,5

Buna görə metrik yivin işarələrində iri addım göstərilmir. Kiçik addım isə
mütləq ğöstərilməlidir.

Şək.40.
Şək.40-da yivi səciyyələndirən parametrlər, şək.41-də isə metrik yivlərin
çertyojda göstərilmişdir.

Şək.41.
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Metrik yivlərin işarələnməsi aşağıdakı kimi aparılır:
Xarici yiv (mildə):
M20-6d; M20LH-6g; M20x1,5-6g; M20x1;
Daxili yiv (deşikdə): M20-6H; M20LH-6H; M20x1,5-6H.
İşarələnmədə müsahidələrin göstərmək məcburidir.
Çoxgirişli metrik yiv: M24x10(P1)-6g,
burada 10-girişlərin sayıdir, P-addımın işarəsi, 6g –müsahidə sahısdir.
Plastik kütlədən hazırlanan detallarda yivin diametrləri və addımları
ГОСТ11709-81-ə əsasən seçilir: məsələn 6x1,5-7H.
METRİK KONUS YİVLƏR
Bu tip yivlər ГОСТ 25229-82 tələblərinə uyğun profil bucağı 600 və konusluğu
1:16 nisbətində hazırlanırlar (Şək.42).
Belə yivlərin işarələnməsi aşağıdakı kimidir:
МК 20x1,5; МК 20x1,5 LH.

Şək.42.
Şək. 43-də daxili silindrik metrik yivin xarici konus yivlə bağlamnası
göstərilmişdir.
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Şək.43.
Bunun işarələnməsi aşağıdakı kimidir.
М20x1,5 ГОСТ 25229-82;
М20x1,5 LH ГОСТ 25229-82.
KONUSŞƏKİLLİ BORU YİVLƏRİ
ГОСТ 6211-81 görə böyük təzyiq və temperaturun təsiri şəraitində işləyən
boruları birləşdirən zaman, eləcə də yüksək hermetiklik tələb olunduqda konusşəkilli
boru yivindən istifadə edirlər. Məsələn, qaz balonlarının ağzında. Bu yivlərdə profil
bucağı 55°, konusluluğu 1:16 (şək.44) götürülür. Konusşəkilli yivin diametri fasiləsiz
dəyişdiyi üçün onun ölçüsünü əsas müstəvidəki kəsiyə görə (təxminən xarici yivin
uzunluğunun ortasında) müəyyən edilir.
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Şək.44.
Bu yerdə konusşəkilli yivin diametri silindrik boru yivinin diametrinə bərabər
olur. Əsas müstəvinin vəziyyəti işçi çertyojda göstərilir.

Şək.45.
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Xarici konus yiv R hərfi ilə işarə olunur. Məsələn, R1/2, R1 və s. Daxili konus
yiv Rc ilə işarə olunur, məsələn, Rc1/2, Rc1 və s. Sol yiv uyğun olaraq R1/2 LH və
Rc l/2 LH (şək.45).
HƏRƏKƏT ÖTRÜCÜ YİVLƏR. TRAPESVARİ,
DÜZBUCAQLI, DAYAQ YİVLƏRİ
Trapesvari yivdən irəli-geri hərəkətini ötürən birləşmələrdə istifadə olunur.
Yivin profili şək.46-da verilmişdir.

Şək.46.
Bir girişli -Тr 40x6-8е; Тr 40x6 LH-8е.
Çox girişli (üç girişli)-Тr 40x9 (Р3)-6е,
burada 40-yivin nominal diametri d, 9-gediş, 3-mm-lə ölçülən addımdır.
Zərurət olduqda işarə etmənin sonunda vintlənmənin uzunluğu göstərilir: Тr
80x40 (Р10)-8е-180.
Dayaq yivindən birtərəfli yönələn qüvvələrə məruz qalan vintlərdə, məsələn,
domkratlarda istifadə olunur.
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Şək.47.
Yivin profil (şək.47) və əsas ölçüləri -ГОСТ 10177-82-ə görə, yol verilə bilən
qiymətləri ГОСТ 25096-82-ə görə təyin edilir.
İşarə edilmə nümunələri:
İşarə edilmə nümunələri:
S 80x20-7h; S 80x20 LH-7H; S 80x20 (P5)-7h,
burada 80-nominal diametr, 20-gediş, 5-addım (dörd girişli yivdə).
Xüsusi böyük yüklər üçün (ölçüləri 80...2000 mm olanda) ГОСТ 13535-87-ə
görə 45° profil bucağı ilə gücləndirilmiş dayaq yivindən istifadə edirlər.
İşarə edilmə nümunəsi:
S 45°x 200x12
burada 12- yivin addımıdır (mütləq göstərilir).
Standart profilli, amma qeyri-standart addımlı və ya xüsusi diametrli yivi Сп
kimi işarə olunur.
СпМ40x1,5-6g.
Düzbucaqlı (kvadrat) yiv, elə birləşmələrdə istifadə olunur ki, orada tətbiq
olunan yükün təsiri altında öz-özünə burulub açılma baş verməsin. Bu yivin profili
standartlaşmadığı üçün çertyojda onun hazırlanması üçün lazım olan bütün ölçüləri
göstərir (şək.48).
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Şək.48.

XÜSUSİ TƏYİNATLI VƏ MƏHDUD TƏTBİQ
SAHƏLİ YİVLƏR. DAİRƏVİ EDİSON YİVİ
Müəyyən növ məmulatlarda (elektrik lampalarının patronu) tətbiq edilmək
üçün nəzərdə tutulmuş bərkidici yivlər dairəvi Edison yivi adlanır və onların
ölçüləri ГОСТ 6042-83-ə görə müəyyən edilir (şək.49).
İşarə edilmə nümunəsi:
Е14 ГОСТ 6042-83.
Dairəvi yivlər eyni zamanda sanitar-texniki armaturlarda (unutaz və bu
qəbilədən olan avadanlıqların yivli səthlərində, eləcə də su kəməri kranlarının
ventillərinin şpindelləri və b.) istifadə olunur.
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Şək.49.
Dairəvi yivin profili şək.50-də göstərilmişdir. İşarələnmə aşağıdakı kimidir.
Кр. 12x2,54 ГОСТ 13536-68,
burada 2,54 – yivin addımıdır.
Rdl6; Rdl6 LH.

Şək.50.
Texnikada xüsusi təyinatlı digər yivlərdən də istifadə olunur. Onlara
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aşağıdakılar aiddir:
- saat yivi (ГОСТ 9000-81) saat sənayesində istifadə olunur. 0,25...0,9 mm
diametrli yivlər bu diapazona daxildir. Saat yivi metrik yivlərə aiddir.
- plastik kütlədən hazırlanan və diametri 1 mm-dən 120 mm-ə qədər olan
detallar ГОСТ 11709-81-ə tələblərinə görə hazırlanırlar. Bu yiv üçün xarakterik cəhət
odur ki, ГОСТ 9150-80-ə görə yivin iri və xırda addımları ilə yanaşı o, xüsusi iri
addımlara da malikdir.
- mikroskopların obyektivləri üçün yiv (ГОСТ 3469-83) bu cihazın obyektivi
ilə tubusun birləşməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu yivin iki ölçüsü vardır:
-düymlə ifadə olunan yivlə – diametri 4/5" (20.270 mm) və addımı 0.705 mm
(1"-də 36 sap).
-metrik yivlə – diametri 27 mm və addımı 0.75 mm.
- okulyar çox girişli yiv (ГОСТ5359-77) optik cihazlar üçün istifadə olunur.
Onu məhdud (360°-dən az) dönmə bucağı ilə böyük ox yerdəyişməsi tələb edən
boruşəkilli nazik divarlı detallarda açırlar. Yivin profili bucağı 60°-yə bərabər olan
bərabəryanlı trapesiyadır.

Yivli birləşmələrin üstünlükləri və çatışmamazlıqları
Üstünlüklər
Texnolojuluğuk
Qarşılıqlı
əvəzedilmə
Universallıq
Etibarlılıq
Kütləvilik

Çatışmamazlıqlar
Dəyişən yüklər şəraitində və xüsusi qurğulardan
(vasitələrdən) istifadə etdikdə açılma (öz-özünə burulub
açılma)
Bərkidici detallar üçün açılmış həm yivli, həm də hamar
deşiklər gərginliklərin konsentrasiyasına səbəb olur
Birləşmədə hermetikliyi təmin etmək üçün əlavə texniki
həlqədən istifadə etmək.
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ƏLAVƏLƏR

45

46

MÜXTƏLİF YİV SƏTHLƏRİNİN XARAKTERİSTİKALARI
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Yivin əsas parametrləri
Yiv – fırlanan cismin səthində növbə ilə bir-birini əvəz edən, vintli xətt
boyunca yerləşən çıxıntılar və çuxurlar.

Yivin sarğısı – profilin fırlanma oxu ətrafında bir dəfə dönməsi zamanı
əmələ gələn yiv hissəsi

Yivin xarici diametri (d) – xarici yivin təpələri xaricinə və ya daxili
yivin çuxurları daxilinə çəkilmiş təsəvvür edilən silindrin diametri.

Yivin daxili diametri (d1) – xarici yivin çuxurları daxilinə və ya daxili
yivin təpələri xaricinə çəkilmiş təsəvvür edilən silindrin diametri.

Yivin profili – yivin oxundan keçən səthdə alınan müstəvi fiqur.
Profilin hündürlüyü (H) – mil üzərində və deşikdə olan yiv üçün ümumi
olan əsas hesabi nəzəri profilin radial ölçülmüş hündürlüyü (ilkin üçbucaq
profilin hündürlüyü).
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Profilin bucağı – profilin yan tərəfləri arasındakı bucaq, yivin ox
müstəvisində ölçülür.

Yivin addımı (P) – eyni vint səthli yivin oxuna paralel istiqamətdə
profilin eyni adlı qonşu nöqtələri arasındakı məsafə.
Yivin gedişi (Ph) – yivin oxuna paralel olan xətt boyunca yivin yan
tərəfində ilkin orta nöqtə ilə ilkin orta nöqtənin vint xətti boyunca 360° bucaq
qədər yerdəyişməsi nəticəsində alınan orta nöqtə arasında məsafəni göstərir. Bir
girişli yivdə gediş addıma bərabərdir, çox girişli yivdə addımın n girişlər
(gedişlər) sayına olan hasilinə bərabərdir: Ph = nP.
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MÜNDƏRİCAT
Mövzunun adı

Giriş
1.
2.
Hissə 1. Birləşmələr və onların təsnifatı
3.
Sökülən birləşmələr. Bolt və sancaq birləşməsi
4.
Bolt. Növləri və işarələnməsi
5.
Sancaq. Növləri və işarələnməsi
6.
Qayka. Növləri və işarələnməsi
7.
Həlqə. Növləri və işarələnməsi
8.
Vint. Növləri və işarələnməsi
9.
İşgil birləşməsi
10. Şlist birləşməsi
11. Pərçim birləşməsi
12. Flans birləşmə. Növləri, parametrləri və ölçüləri
13. Ştift. Növləri və işarələnməsi
14. Şplint. Növləri və işarələnməsi
15. Qaynaq üsullari, növləri və işarələnməsi
16. Lehim birləşməsi. Növləri və işarələnməsi
17. Yapışdırılma
18. Hissə 2. Yivlər. Metrik yiv
19. Metrik konus yivləri
20. Konus boru yivləri
21. Hərəkət yivləri. Trapesiya, düzbucaqlı və dayaq yivləri
22. Xüsusi təyinatli və məhdud tətbiq sahəli yivlər. Dairəvi Edison
yivi
23. Əlavələr
24. Ədəbiyyat
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