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ҚЫСҚАРТУЛАР МЕН ШАРТТЫ БЕЛГІЛЕРДІҢ ТІЗБЕСІ
СЖТ – сәулет-жоспарлау тапсырмалары
СШ – сәулет шешімдері
СҚШ – сәулет-құрылыс шешімдері
МЕМСТ – мемлекеттік стандарт
АТТ – ағаш-талшықты тақта
АЖТ – ағаш-жоңқа тақтасы
КҚБЖ – жобалық құжаттаманың бірыңғай жүйесі
АБ – ауаны баптау
ҚСБКЖ – құрылыс сапасын басқарудың кешенді жүйесі
ЕПК – еңбек процестерінің күнтізбесі
ШСФ – шағын сәулеттік формалар
ҰДФ – ұсақ дисперсті фракция
ПВХ – поливинилхлорид
ЕЖЖ – егжей-тегжейлі жоспарлау жоспары
ҚҰЖ – құрылысты ұйымдастыру жобасы
ЖӨЖ – жұмыс өндірісінің жобасы
СНжЕ – стандарттар, нормалар мен ережелер
ЖЖ – желдету жүйелері
ҚЖҚЖ – құрылысқа арналған жобалық құжаттама жүйесі
ТЭК – техникалық-экономикалық көрсеткіштер
ТЭН – құрылыстың техникалық-экономикалық негіздемесі
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АЛҒЫСӨЗ
Оқу құралы техникалық және кәсіптік білім беруге арналған және
1418000 – «Сәулет өнері» мамандығы, 1418023 – «Техник-жобалаушы»
біліктілігі бойынша Үлгілік оқу жоспары мен бағдарлама негізінде
әзірленген.
Жеке ғимараттар, құрылыстар және олардың кешендері түріндегі
материалдық-ұйымдастырылған орта жобалаушылардың функционалдық,
конструктивтік және көркемдік-эстетикалық ниеттеріне жауап беретін
сәулет-құрылыс жобалауының объектісі болып табылады.
Сәулетшінің кәсіби қызметінің негізгі мақсаты – сәулет объектісін
құру, оның ішінде авторлық сәулет жобасын құрудың шығармашылық
процесі, құрылысқа немесе қайта құруға арналған жобалық құжаттаманың
барлық бөлімдерін әзірлеуді үйлестіру, сәулет объектісінің құрылысын
авторлық қадағалау, сондай-ақ әзірленген жеке сәулет және көлемдік
жоспарлау шешімдері бойынша жобалық құжаттаманың графикалық және
мәтіндік дизайны.
Өзінің кәсіби қызметін жүзеге асыру үшін «Сәулет» өнері» мамандығы
бойынша техник-жобалаушыға сәулет композициясының негіздері және
визуалды қабылдау заңдылықтары, сәулет объектісі мен кеңістігін көрнекі
бейнелеу және модельдеу әдістері, графикалық, макеттік, компьютерлік
модельдеуді қоса алғанда, авторлық сәулет ниетін білдірудің негізгі
тәсілдері, ғимараттардың, құрылыстар мен олардың кешендерінің,
инженерлік коммуникациялардың, сәулет конструкцияларының сәулеттік
және жобалық шешімдерін әзірлеу және жүзеге асыру, аумақтарды
жоспарлау және абаттандыру, жобалау қызметін ұйымдастыру саласында
теориялық білім мен практикалық дағды қажет.
Оқу құралының негізгі мазмұны мамандықтың үлгілік оқу жоспарының
кәсіби модульдерінің санына сәйкес 6 бөлімнен тұрады. Әр бөлім көптеген
иллюстрациялар мен суреттермен жабдықталған теориялық материалдардан,
сонымен қатар: тəжірибелік жұмыстар (тапсырмалар, жағдайлар), өзін-өзі
бақылауға арналған сұрақтар, тест тапсырмалары, ұсынылған әдебиеттер
тізімі және қосымша дереккөздер, глоссарий және қосымшалардан тұрады.
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БӨЛІМ

СЫЗБА-ГРАФИКАЛЫҚ ЖҰМЫСТАРДЫ ОРЫНДАУ
Оқу мақсаттары
Осы бөлімді зерттеу нәтижелері бойынша сіз
төмендегілерді орындай аласыз:
- тірі және жансыз табиғаттың түрлі объектілерінің
суреттерін жасау;
- сәулет-құрылыс сызбаларын орындау;
- сәулет-құрылыс сызбаларында ақпараттық технологияларды қолдану.
Алдын ала қойылатын талаптар
Осы модульмен жұмыс жасамас бұрын студенттер сурет салу және
сызу, сәулет графикасы негіздерін білуі керек.
Қажетті оқу материалдары
Материалдар: сызғыштар, кеңсе пышағы, қайшылар, циркуль,
қарапайым Т, ТМ, М қаттылықтағы қарындаштар, өшіргіш, акварель, майлы
бояулар немесе гуашь, A4, A3, A2, A1 форматтары, сурет жинағы, мольберт,
дәптерлер, қаламдар, қарындаштар, метр, компьютер немесе ноутбук.
Графикалық редакторлар: CorelDraw, AutoCAD, 3Ds Max.
Кіріспе
Осы бөлімнің шеңберінде «Сызба-графикалық жұмыстарды орындау»
модулі зерделенеді және жұмыстардың нәтижелілігі, сызба-графикалық
жұмыстарды орындау үшін қажетті дағдылар мен білімдер қаралады. Бөлімді
зерделеу кезінде білім алушылар келесі білімді меңгереді: заттар бейнесінің,
қоршаған ортаның, адам фигурасының негізгі заңдары; композициялық
құрылыс негіздері; түстану негіздері; сәулет графикасы теориясының
негіздері; жобалаудың әр түрлі сатыларында сызбаларды орындау әдістемесі;
перспективалық проекцияларды орындаудың заңдары, әдістері мен тәсілдері;
бейнемодельдеу, компьютерлік графика есептерін шешуге арналған
компьютерлік техниканың мүмкіндіктері; дербес компьютердің құрылысы
және жалпы жұмыс қағидаттары; компьютерлік графиканың базалық
негіздері; 3D-графиканың ерекшеліктері [1, 22-б.].
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1.1 Бейнелеу сауаттылығының негіздері
«Сурет... кескіндеме, мүсін және сәулет өнерінің ең биік нүктесі; сурет
кескіндеменің барлық түрлерінің қайнар көзі әрі жаны және кез келген
ғылымның тамыры» [2, 197-б.], бұл сөздер Қайта өрлеу дәуірінің атақты
титаны Микеланджело Буонароттиге тән.
Оқу суретінің негізгі мақсаты – жазықтықтағы көлемдік пішіндер мен
кеңістіктерді бейнелеу, табиғаттан сурет салу ережелері мен әдістерін
үйрету.
Оқу суретінің негізгі ережелері:

Объектінің кескіні объектінің нақты пропорциялары мен
пішіндерін беруі керек. Сурет объектінің пластикалық формалары туралы
дұрыс түсінік қалыптастыруы керек

Объекті өлшем сипаттамаларын білдіретін ең сәтті бұрыштан
бейнеленуі керек.

Сурет композицияның, перспективаның және тоналдылықтың
барлық заңдарына сәйкес келуі керек.
Табиғаттың ең күрделі және қарапайым формаларын суреттеу үшін екі
негізгі құрал қолданылады – бұл сызық пен дақ (реңк) [2, 10-б.].
Сурет салуды үйренудегі және кеңістіктік ойлауды дамытудағы
маңызды сәт – бұл көлемнің құрылысын түсіну.
Пішінді түсіну үшін көрінетін бөлікті ғана емес, сонымен қатар
көрінбейтін бөлікті де көрсету керек. Сонымен, сіз объектіні суреттеген
кезде, оны мөлдір ете отырып, объектінің көрінбейтін қырларын салуыңыз
керек. Көрінбейтін сызықтарды пайдалану объектінің пішінін құруға,
сонымен қатар объектіні басқа қырынан көрсетуге мүмкіндік береді. Бұл
суреттер сызықтық құрылымдар деп аталады және құрылымның негізгі бөлігі
болып табылады.
Оқу барысында төмендегі міндеттер қойылады:

Сызықтық пропорциялар, көлемдік және жарық байланыстары
сезімін дамытыңыз;

Үш өлшемді ойлау мен қиялды дамыту;

Бақылау перспективасы мен графикасы теориясының негіздерін
зерттеу;

Композициялық дағдыларды дамыту;

Сурет салудың әр түрлі әдістерін қолданудың практикалық
дағдыларын дамыту.

11

1.1.1 Оқу суретін салу кезектілігі
Оқу сызбасын жүргізудің негізгі қағидасы – мәселені дәйекті түрде
кезең-кезеңімен шешу. Парақтың композициясы туралы шешім қабылдамай,
сіз заттардың орналасуын бастай алмайсыз, жалпы пропорцияларды
анықтамай фигураны бекітудің мағынасы жоқ.
Күрделілігі әр түрлі суреттерге тән төиендегі негізгі кезеңдерді бөліп
көрсетуге болады:
 Парақтың композициялық шешімі (1.1-сурет);
 Объекті кескінінің бөліктері арасындағы жалпы пропорциялар мен
қатынастардың сызықтық құрылысы (1.2-сурет);
 Сызықтардағы құрылымның жалпы формасын құру;
 Көлеңкелердің шекараларын анықтау;
 Тоналды зерттеумен егжей-тегжейін ашудың қажетті дәрежесі;
 Суретті жалпы қорытындылау.

1.1-сурет – Видеоіздегішпен немесе алақанмен парақтың композициясын іздеу
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1.2-сурет – Парақтың композияцисына әсер ету: 1. Мағыналық орталықтан, 2. Масса
бойынша бейненің ортасынан; 3. Сурет орталығының реңі бойынша. Сол жақ суреттерде
парақтың сол және оң жақ жиектері бірдей, оң жақ композицияларда – түзетілген.

1.1.2 Жалпы пропорциялар мен қатынастарды анықтау
Сурет ұсынылған объектінің барлық бөліктерінің жалпы формалары
мен сұлбаларын, пропорциялары мен қатынастарын анықтаудан басталады
(1.3-сурет).
Пропорцияларды дұрыс беру сурет пен табиғаттың ұқсастығын
анықтайды. Суретте сызықтық пропорциялар, ауданы бойынша
пропорциялар және жарық (реңк) бойынша пропорциялар болады [3, 13-б.]
(1.4, 1.5-сурет).

13

1.3- сурет – Сызықтық пропорцияларды анықтаудағы нысаналау әдісі

1.4 -сурет – Үлкен және әлдеқайда кіші пропорцияларды анықтау әдісі [1]
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1.5- сурет – Заттардың пропорциясының ауданы мен олардың арасындағы кеңістікті
салыстыру [1]

1.1.3 Перспективалық құрылыстың негізгі ұғымдары
Жаңадан бастаушылардың қателіктерінің бірі – олар жұмыс барысында
орналасқан жерін өзгертеді, нәтижесінде суреттің жеке бөліктері дұрыс
жасалады, бірақ сәл өзгеше тұрғыдан олар дұрыс емес сурет береді.
Сондықтан, басында ең мәнерлі бұрышты таңдап, көзқарасты анықтай
отырып, оның орнын белгілеп, тексеру керек.
Көру сәулесі – бұл көзден объектіге дейінгі сәуле. Барлық сәулелердің
сәулесі «визуалды конусты» құрайды.
Көру өрісі – бұл «визуалды конустың» негізі, ол көзден алыстаған
сайын артады. Жалпы, көру өрісі – бұл көздің басын бұрмай жабылған
барлық кеңістік, бірақ қалыпты көру өрісін «көру конусының» 30-40
градустық оңтайлы бұрышымен ажыратуға болады. Сондықтан, көзқарастан
объектіге дейінгі қашықтық объектінің бейнесінің максималды өлшемдерінің
2-3-ке тең болуы керек. Үлкен қашықтықта объектіні қабылдау
жеңілдетіледі, егер сіз тым жақын болсаңыз, визуалды кескін бұрмаланады
(1.6-сурет).
Көрудің орталық сәулесі – көру бағытымен анықталатын «көру
конусының» осі (1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11-сурет).
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1.6- сурет – Көру конусының мүмкін және оңтайлы бұрыштары. Объектіні
қабылдаудың оған дейінгі қашықтыққа тәуелділігі: А – тым алыс, Б – оңтайлы, В – тым
жақын [1]

1.7- сурет – Тік түзулердің сегменттері тік сызықтарға ұқсайды. Ұзындығы бірдей
кесінділер жойылған сайын кішірейген болып көрінеді [1]

1.8-сурет – Көрудің орталық сәулесіне перпендикуляр көлденең сызықтар суретте
көлденең сызықтар сияқты көрінеді [1]
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1.9-сурет – Көру сәулесіне параллель көлденең сызықтар перспективада горизонт
сызығындағы орталық нүктеге жақындайтындай көрінеді

1.10-сурет – Барлық көлденең параллель түзулер (негізгі сәулеге перпендикулярдан
басқа) горизонт сызығында жалпы түсу нүктесіне ие. Сәулелердің бағыты орталық
көзқарасқа неғұрлым жақын болса, олардың түсу нүктесі орталық түсу нүктесіне жақын
болады

1.11-сурет – Көлденең жазықтыққа бейім параллель сызықтарда горизонт
сызығынан жоғары немесе төмен түсу нүктесі болады
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Фронтальды перспектива
Фронтальды перспектива – бұл квадраттың екі жағы орталық сәулеге
перпендикуляр және көлденең сызықтар ретінде көрінетін, ал қалған екі
жағы орталық сәулеге параллель және жоғалудың орталық нүктесіне
конвергенция ретінде бейнеленген жағдай (1.12-сурет).
Фронтальды перспективаны суретшілер, әсіресе Ренессанс, күрделі
кеңістікті бейнелеуде жиі қолданған. Оның ыңғайлылығы – суретте
орналасқан бір ғана жоғалу нүктесінің болуы, ал көлемдерді салу кезіндегі
кемшілік – бұл объектінің тік беттерінің біреуінің ғана көрінуі (1.13-сурет).

1.12-сурет – Фронтальды перспектива [1]

1.13-сурет - Бір түсу нүктесі бар фронтальды перспектива [1]
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Бұрыштық перспектива.
Бұрыштық қимада шаршының барлық жақтары орталық сәулеге
бағытталған бұрышта орналасқан. 1.14-суретте AB-ның бір жағы көбірек
көрінеді, AC-ның екінші жағы кішірек, сәйкесінше В шыңы бізге C-ға
қарағанда жақын – бұл жоғарыдан көрінеді. Көрінетін кіші жақтар кескін
жазықтығына үлкен бұрышта орналасқан және олардың түсу нүктесі жақын
болғандықтан күрт өзгереді. Назар аударыңыз, конвергенцияға байланысты
ВД жағы AC-ға қарағанда біршама кеңейеді.
1.15-суретте квадраттың жақтары бірдей көрінетін және кескін
жазықтығына бірдей бұрышта орналасқан бұрыштық перспективаның
ерекше жағдайы көрсетілген. Бұл жағдайда квадраттың бір диагоналы негізгі
сәулеге параллель және тік сызыққа ұқсайды, ал екіншісі перпендикуляр
және көлденең көрінеді. Бұрышты таңдағанда, мұндай позициялардан аулақ
болу керек, өйткені шамадан тыс сәйкестіктер мен қатаң симметрия
қабылдауды қиындатады (1.16-сурет).

1.14-сурет – Бұрыштық перспектива, шаршының барлық жақтары орталық сәулеге
бағытталған бұрыштан өтеді [1]

1.15-сурет – Квадраттың жақтары бірдей көрінетін және сурет жазықтығына
бағытталған бір бұрышта орналасқан бұрыштық перспективаның ерекше жағдайы [1]
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Назар аударыңыз:
 Горизонт жазықтығында жатқан квадрат сызық ретінде
қабылданады. Ол осы жазықтықтан неғұрлым жоғары немесе төмен болса,
соғұрлым ол көрерменге қарай бұрылады;
 Тік орналасқан бірнеше параллель квадраттардың ішінен А1< А2<
А3 көрерменіне жақыны әлдеқайда тар деп қабылданады.
 Осьтік квадраттардан алынған диагональдардың жалпы жойылу
нүктесі бар.

1.16-сурет – Перспективалық құрылыстың негізгі ұғымдары [1]

Шеңбердің перспективалық бейнесі
Перспективаны азайтудағы шеңбер эллипске ұқсайды – дұрыс
геометриялық пішін. Эллипсте симметрияның екі перпендикуляр осі бар.
Эллипстің кіші осі шеңбердің айналу осіне сәйкес келеді, ал үлкен осі айналу
осіне перпендикуляр. Перспективаның төмендеуін жеткізу үшін эллипстің
жақын бөлігін алыс жаққа қарағанда сәл үлкенірек етіп салыңыз (1.17 а, б,
1.18-сурет).

1.17 а-сурет – Эллипстің құрылымы
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1.17 б-сурет – Горизонт сызығынан бірдей қашықтықта көлденең жазықтықта
жатқан эллипстер бірдей пропорцияларға ие. Эллипс горизонт сызығынан неғұрлым алыс
болса, оның тік осінің өлшемі соғұрлым үлкен болады, көрерменге оның «ашылуы» күшті
болады [1]

1.18-сурет – Цилиндрдің сым моделінің суреті [1]

1.1.4 Жарық-көлеңкелі суреттің негізгі ұғымдары
Жарық пен көлеңкенің таралу заңдары жарықтың ауадағы жарық
көзінен тікелей сәулелермен таралатындығына негізделген. Табиғи жарықта
жарық көзі – күн өте алыс және жарық сәулелері бір-біріне параллель. Күн
сәулесі тікелей түсуі мүмкін, бұл жағдайда көлеңке шекаралары өте айқын
және шашыраңқы болады (бұлт қабаты арқылы өтеді немесе шағылысады),
бұл жағдайда көлеңке шекаралары бұлыңғыр болады. Жасанды
жарықтандыру кезінде жарық сәулелері конустық сәулені құрайды. Оқу
суретінде жасанды жарық қолданылады, ол түзу, тегіс, өзгермейтін жарық
пен айқын көлеңкелер береді. Жарық әдеттегі күндізгі жарық сияқты
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жоғарыдан бағытталған. Жарықтың бағыты көлеңкелер айқын көрінетін етіп
таңдалады және олардың шекаралары объектінің пішінін нақты анықтайды
(1.19, 1.20-сурет).

1.19-сурет – Жарық суретінің негізгі ұғымдары: 1 - өзіндік көлеңке, 2 - түсетін
көлеңке, 3 - жарық, 4- жартылай жарық, 5 - жартылай көлеңке, 6 - жарқырау, 7 - рефлекс, 8
- фон [1]

1.20-сурет – Жарық көзі позициясының өз көлеңкелерінің экспрессивтілігіне әсер
етуі – бүйірден көру сызығына өткір бұрышпен, артқы жағынан дұрыс бұрышпен. Бірінші
жағдайда ең түсінікті көлеңке [1]

Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар
1. Сурет дегеніміз не?
2. Оқу үлгісінің негізгі ережелері қандай?
3. Сызық пен дақ дегеніміз не?
4. Оқу үлгісінің негізгі принципін атаңыз...
5. Пропорция дегеніміз не?
6. Перспектива дегеніміз не?
7. Сіз перспективаның қандай түрлерін білесіз?
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1.2 Сәулеттік графика негіздері
Сәулеттік сурет – бұл қағаздағы сызықтар мен сызықшалардың
қосындысы. Сызық пен проекциялық жүйе сәулет графикасының негізі
болып табылады.
Сызық материалдық объектінің шеттері мен сұлбаларын қағазға беруге
мүмкіндік береді. Жартылай техникалық және жартылай көркем сәулеттік
сызбада көп нәрсені ескеру қажет, сондықтан мұнда текстура, сызықшалау,
көлеңкелер, материалды тасымалдау, әр түрлі сәулет формаларының көлемі
және беттері маңызды. Кеңістікті көрсету үшін кейде басқа заттар
қамтылады: өсімдіктер, жиһаз және нақты немесе дерексіз бейнелермен
бейнеленген адам фигурасы.
Сипаттамалық құжат ретінде сызбада мәліметтер немесе нұсқаулар бар
белгілер, жазбалар, түсініктемелер қажет. Сәулеттік суретте графиканың
айқындылығы мен түйсігі, қаттылығы мен экспрессивтілігі араласады [4, 31б.].
1.2.1 Сәулеттік графика түрлері
Поэтикалық немесе прозалық мәтін сияқты, біз айналысатын сәулет
графикасының үш түрінің әрқайсысын – сурет, эскиз және нобайларды
қолдануда кейбір айырмашылықтар бар. Тұтас сызықтар сызықшалармен
немесе нүктелермен сызылған фигуралардың қырлары мен сұлбаларын,
көрінбейтін проекцияланған беттерді немесе жиектерді, сондай-ақ
композиция симметриясының осьтерін білдіреді [4, 32-б.].
Сызық. Суретте ең маңызды элементтерді бөлектеу үшін сызықтарды
қолданыңыз. Бұған сызықтың қалыңдығы мен реңктің қарқындылығын
өзгерту арқылы қол жеткізіледі. Нәтиже бірлік ретінде бағаланады, өйткені
сәулеттік сызба бірыңғай құжат болып табылады. Сызбаға келетін болсақ, ол
бір уақытта шартты және дәл болады. Сызықтар өте нақты қолданылуы
керек. Эскизде және нобайда объектілердің және жарық-көлеңкенің көлемін,
беттерін тасымалдау кезінде графика көркемдік сипатқа ие болады, ал
сұлбалық сызықтар маңыздылығын жоғалтады. Бұл жұмыстарда иерархия
мен бірлік орнатылуы керек.
Сәулеттік сызбада қолданылатын әр түрлі сызықтар. Сызықтар мен
нүктелердің тіркесімін қолдана отырып, сызбаның жалпы көрінісіне
бөлшектерге қарағанда көбірек назар аудара отырып, сызықшалау немесе
фон жасай аласыз.
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Нақты объектіні беру кезінде бет пен сұлбадан басқа, реңк мен түс,
текстураның және беттің қасиеттері, сонымен қатар фонмен көлем және
контраст жасайтын көлеңке маңызды. Мұның бәрі қара-ақ суретте құрғақ
және дымқыл түрде жасалады. Реңктер әр түрлі қалыңдықтар мен
қарқындылықтардың сызықшалауын қолдану арқылы жасалады (1.21-сурет).

1.21-сурет – Сызықшалау түрлері [2]

Әр түрлі реңктер. Жарық заттарға сіңеді немесе шағылысады.
Жұтылмаған жарық біз көретін түске айналады. Жарықтың ахроматикалық
қасиеттері, яғни біз түс туралы емес, реңк, ақ немесе қараның қатынасы
туралы сөз қозғайтын боламыз. Объектінің өзі мен оны қоршап тұрған
реңктің арасындағы айырмашылықты жасайық. Қоршаған ортаның реңкі
міндетті емес, қосымша болып табылады. Объектінің реңкі – бұл белгілі бір
объектіге немесе затқа қараған кезде көрінетін реңк (1.22, 1.23-сурет).
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1.22-сурет – Реңктік шкалалар, параллель сызықшалау: а - өте ашық реңк; б - жеңіл реңк; в
- орташа реңк; г - тығыз, қою реңк; д - аса тығыз, аса күңгірт реңк [3, 7-б.]

1.23-сурет – Реңктік ауысулар шкаласы [3, 7-б.]

Сызықшалау. Жеке сызықшалар көзбен сызық ретінде қабылдануы
немесе көршілес сызықшалармен үздіксіз тоналды даққа бірігіп кетуі мүмкін.
Сызбалардағы сызықшалау әрқашан қосымша нәрсе болып табылады, оның
сызықтары көбінесе объектінің құрылымын көрсететін белгілі бір
жазықтықтарды біркелкі жабады. Эскиздер мен нобайларда сызықшалау
беттің немесе қаптаманың реңкін, оның көлемін, құрылымын жеткізеді және
жарық-көлеңке ойнын қалыптастырады (сурет. 1.24).
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1.24-сурет – Молельни жобасының нобайлары (Испания). Де Сол Маднилиос және Хулио
Карлос Санчо [4, 35-б.]

Реңк шкаласы. Шын мәнінде, жүздеген реңктер бар, ал қарындаштың
көмегімен он шақтысын ғана әрең жеткізуге болады. Егер сіз қағаздың
максималды ашық немесе мүлдем ақ реңкін алсаңыз (түрлі-түсті емес) және
абсолютті қара (немесе түстердің болмауы) – сызықшалауды қолданған кезде
қол жеткізуге болатын ең қарқынды және қою реңк болса, бізде шкаланың екі
шеткі нүктесі болады. Олардың арасында фотосуреттегі шкаланың
реңктеріне сәйкес келетін тағы сегіз тонды орналастыру керек. Ең бастысы,
шкаланың нақты бөлінуі және бір реңктен екіншісіне ауысу әрқашан бірдей,
әйтпесе жаңа реңктерді таңдау қиын болады. Сондықтан құралды қолдануды
бастамас бұрын шкалалар жасау керек (1.25-сурет).

1.25-сурет – Қарындашпен және сүрмемен жасалған нобайлар [4, 35-б.].

Шаю – бұл объектінің тоналды бейнесі, ауа перспективасының
заңдарына, көлеңкелер теориясына, шаю техникасы мен әдістеріне
негізделген оның жарық-көлеңкелі модельделуі.
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Жұмысқа қажетті материалдарды аз мөлшерде сатып алған жөн,
өйткені олардың қасиеттері шаю кезінде тексеріледі. Әрқайсысы қылқалам,
сүрме, қағазды таңдап, жетіспейтін материалдарды біртіндеп сатып алады.
Шаюға арналған қағаз әр түрлі болуы мүмкін (белгілі бір эффектілерді
беру қажеттілігіне байланысты), бірақ ол өте тығыз болуы керек.

Қағаз түрлері: а - акварель парағы; б - ватман

Планшетке қағазды тартудың дайындық кезеңі парақтың өлшемін
планшетке сәйкестендіруден және артық мөлшерін кесуден басталады.
Әдетте қағаз әр жағынан 4-5 см планшеттен көп алынады.
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Қылқаламдардың пішіндері мен өлшемдері әр түрлі болады (№1-ден
№24-ке дейін). Орындалатын жұмыс түріне және қолданылатын бояуларға
байланысты қылқаламның түрі таңдалады.

Графикалық жұмыстарды шаю үшін қара сүрмені қолданыңыз. Қазіргі
уақытта сатылымда сүрменің бірнеше түрі бар: Шығыс елдерінде (Қытай,
Жапония, Корея және т.б.) шығарылатын әр түрлі пішінді брикет тақталары
түріндегі тақталы және бөтелкелердегі синтетикалық ерітінділер. Сондай-ақ,
шаю үшін акварель бояулары қолданылады.

Тоналды шаю техникасы табиғатты жеткізудің бай мүмкіндіктеріне ие.
Шаю – бұл бояу мен суды сұйылту арқылы қылқаламмен жұмыс істеу әдісі,
ол бояудың мөлдір қабаттарымен қағаз бетіне біркелкі түс береді: бұл
акварель, сүрме, шай және басқа да жылтыратқыш материалдар болуы
мүмкін. Көбінесе инженерлік графикада сызбаларды реңктеу үшін, дизайн
графикасында – тоналды қатынасты, көлемдік және кеңістіктік
сипаттамаларды беру үшін қолданылады.
Шаю төмендегідей түрлерге бөлінеді:
- түсті қолдану бойынша – қара-ақ және түрлі түсті;
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- бояуды жағу тәсілі бойынша – бір қабатты және көп қабатты;
- реңктің градация түрі бойынша – реңктің сатылы ырғағы және
бірқалыпты реңк;
- бояғыштардың түрі бойынша – сия және акварель.
Шаю техникасында жұмыс істеу технологиясының белгілі бір
ережелері мен ерекшеліктері бар.
Біркелкі шаю әдісі.
Үлкен аумақты сиямен немесе бояғыш ерітіндімен (мысалы, фон, үлкен
проекция) біркелкі толтыру үшін, зембіл немесе қағаз тақтайшаны көлбеу
(30° шегінде) ұстау керек, бұл ерітіндінің жоғарыдан төменге қарай біркелкі
ағынын қамтамасыз етеді.

Ерітінді қылқаламның солдан оңға және жоғарыдан төменге көлденең
қозғалыстарымен қолданылады. Қолдың солдан оңға қарай қозғалысы
ерітіндінің үлкен массаға жиналуына жол бермейді, ол ағып кетуі мүмкін
және жұмысты бұзуы мүмкін.
Қалыпталған білікшені жуылған жазықтықтың бүкіл ені бойынша
көлденең ұстау керек. Жуылған жазықтықтың төменгі шекарасына жеткенде,
ерітінді ағыны жартылай сығылған қылқаламмен алынады, ешқандай
жағдайда оның кебуіне жол бермейді.
Сұйылтылған сия немесе бояудың реңкі әлсіз болуы керек.
Сұйылтылғаннан гөрі қанық немесе қою реңк алу үшін кескін бірнеше рет
жабылады. Екінші рет, сол ерітіндіні тек кептірілген бірінші қабатқа
қолдануға болады, әйтпесе жолақтар пайда болуы мүмкін.
Көлбеу беттерді (мысалы, шатырдың еңістерін), қисық сызықты
беттерді, терезе және есік ойықтарын шаю кезінде ашық түстен күңгірт
реңкке немесе неғұрлым қанық реңкке біртіндеп көшу үш тәсілмен жүзеге
асырылуы мүмкін: қабатты, шайылған және «шикі» бойынша.
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1.2.2 Сызықшалау текстурасы.
Текстура – бұл сызықшалау көмегімен материалдың беткі қасиеттерін
және оның табиғатын беру. Текстура көрінетін қашықтыққа байланысты әр
түрлі көрінеді. Сонымен, оның кескінінде айырмашылықтар жасау керек:
егер ол сұлба немесе эскиз болса, анығырақ немесе ол сурет болса, дәлірек
болуы мүмкін.
Әр түрлі сызбалардың мысалдары.
Суреттерде сызықтар мен сызықшалаумен толтырылған әр түрлі
материалдар бар. Олар негізгі сәулет элементтерін толықтырады.
Материалдар мен сәулет элементтерін дәл бейнелеу үшін сызықтардың ішкі
иерархиясын қатаң сақтау керек (1.26, 1.27-сурет).

1.26-сурет – Толқынды сызықшалау – еліктеу: а – ағаш блок; б - қауырсындар, толқындар
[3, 10-б.]

1.27-сурет – Объектілерді бейнелеуде моно-сызықшаны қолдану. Жапсарлас сызықша –
тері фактурасына еліктеу [3, 10-б.]
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Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар
1. Сәулет өнері дегеніміз не?
2. Сәулеттік графиканың қандай түрлерін білесіз?
3. Текстура дегеніміз не?
1.3 Түстану негіздері және кескіндеменің мәнерлі құралдары
Түс туралы ғылым – бұл түстің табиғи құбылысын, оның жіктелуі мен
өзара әрекеттесу заңдылықтарын білімнің әр түрлі салаларындағы ғылыми
мәліметтер негізінде зерттейтін түс ғылымы: физика, физиология,
психология, эстетика және т. б.
Түс ғылымының негізі – түсті көру теориясы, ол адамның түс қабылдау
принциптерін түсіндіретін бірқатар ұғымдар болып табылады.
Түс – адамның сұлулықты толық қабылдауының және қоршаған
әлемнің алуан түрлілігінің маңызды факторы. Бұл көңіл-күйді
қалыптастырады, біздің психикамызға әсер етеді, тыныштандырады немесе
алаңдатады.
Түс тарихы – бұл түс жасау технологиясының даму тарихы,
пигменттерді іздеу және оларды пайдалану тәсілдері. Көптеген ғасырлар
бойы бұл іздеу суретшілердің шығармашылық ізденістерінің басты
мақсатына айналды және әр түрлі дәуірлердің түс басымдықтарын алдын ала
анықтады [7, 5-б.].
17 ғасырда Исаак Ньютон күн түсінің спектрін ашты (1.28-сурет).
Шыны үш жақты призмадан өткен жарық сәулесі біртіндеп бір-бірінен
екіншісіне ауысып, әр түрлі түстердің спектріне ыдырайды. Ғалым жеті
негізгі түсті анықтады: қызыл, тоқсары, сары, жасыл, көк, көк және күлгін –
кемпірқосақтың жеті түсі. Бұл бізге түстің физикалық табиғатын түсінуге
мүмкіндік берді.

1.28-сурет – Ньютон тәжірибесі және түс спектрі
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Түсті зерттеу ежелгі уақытта жүргізілген. Ньютон жарықтың
дифракциясын ашқаннан кейін түске байланысты құбылыстарды қарқынды
зерттей бастады. Ол күн сәулесінің түрлі-түсті сәулелерден тұратынын
дәлелдеді. Оны призманың көмегімен компоненттерге бөліп, Ньютон түрлітүсті жолақты – спектрді байқады, ол түстерді жіктеудің негізгі құралы
болды. Әдетте спектрдің жолағы түс шеңбері түрінде түстермен ұсынылған.
Ондағы әр түс қатаң анықталған орынды алады.

1.29-сурет – Түс шеңбері

Түс шеңберінің барлық түстері хроматикалық деп аталады (1.29-сурет).
Олардың 3 қасиеті бар:
 түс реңкі;
 қанықтық;
 ашықтық.
Барлық түстер бірқатар психофизикалық сипаттамаларға ие.
Суретшілер
шындық
құбылыстарын
байқауға
және
көрсетуге
көмектесетіндеріне қызығушылық танытады.
Түс реңкін өзгерту үшін бір түске түс қосу керек. Суретшілердің кәсіби
терминологиясында түс реңкі «түс» сөзімен белгіленеді (1.30-сурет).

1.30-сурет – Түс реңкі
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Қанықтылық – бұл түс реңкінің қарқындылық дәрежесі. Қаныққан
түстер түрлі-түсті шеңберлер деп аталады, сәл қаныққан, ашық немесе
күңгірт. Қаныққан түстер акварель бояуларының көп мөлшерін суда еріту
арқылы алынады, ол ашық немесе күңгірт түстерді бермейді, бірақ бұл түстің
түс реңкін жақсы ашады. Қанықтылығы төмен ашық түс аз мөлшердегі
акварель бояуын көп мөлшердегі суда еріту арқылы алынады; гуашқа
ағартуды қосу; түрлі-түсті қарындашқа қысымды әлсірету. Қанықтылығы
төмен күңгірт түс осы түсті басқа қою түстермен, ең алдымен қара түспен
үйлестіру арқылы алынады (1.31-сурет).

1.31-сурет – Қаныққан түстер

Ашықтық – бұл түсті ашық немесе қараңғы деп анықтайтын белгі. Түс
шеңберінде сары түс – ең ашық, ал ашықтығы ең төмені күлгін болады [7]
(1.32-сурет).

1.32-сурет – Түс ашықтығы

Ахроматикалық түстер ақ, сұр және қара (түрлі-түсті емес) деп
аталады. Тек осыларда ғана ашықтық болады (1.33-сурет).
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1.33-сурет – Хроматикалық және ахроматикалық түстер

Басқа түстер мен басқа реңктерді алу үшін араластыру деп аталатын
әдісті қолданыңыз. Іс жүзінде араластырудың ең көп таралған түрлері – бұл
қосу мен шегеру. Шегеру арқылы араластыру ақ жарығы ағынының барлық
сәулелері өтетін бір немесе бірнеше түрлі-түсті қабаттарды құрастыруға
негізделген; бұл жағдайда түрлі-түсті сәулелер сынады, сіңеді және
шағылысады, тек жарық ағынынан түрлі-түсті қабатпен алынған сәулелер
ғана көзге түседі. Шегеру арқылы араластыру екі жолмен жүзеге асырылады:
мөлдерлету және алла прима.
Кескіндеменің мәнерлі құралдары.
«Кескіндеме» деген сөз «өмір сүр» және «жаз» деген сөздерден бастау
алады. Дұрыс, бейнелеу дегеніміз – көргендердің сыртқы түрін, оның
маңызды ерекшеліктерін дәл жеткізу. Оларды графикалық құралдардың
көмегімен дұрыс беруге болады – сызық пен реңк. Бірақ осы шектеулі
құралдардың көмегімен әлемнің көптеген түстерін, өмірдің тамыр соғысын,
оның сүйкімділігін, тұрақты қозғалысы мен өзгеруін нақты жеткізу мүмкін
емес. Шынайы әлемдегі түстердің шынайы көрінісі бейнелеуге көмектеседі,
кескіндеме – бейнелеу өнерінің бір түрі.
Түс – кескіндемедегі негізгі визуалды және мәнерлі құрал – реңкке,
қанықтылыққа және ашықтыққа ие; ол тақырыпқа тән барлық нәрсені
біріктіретін сияқты: сызықпен нені бейнелеуге болады, нені бейнелеуге
болмайды. Кескіндеме, графика сияқты, ашық және қара сызықтар мен
дақтарды пайдаланады, бірақ олардан айырмашылығы, кескіндемеде бұл
сызықтар, жағындылар мен дақтар боялған. Олар жарық көзінің түсін
жарқырау және жарықтандырылған беттер арқылы жеткізеді, үш өлшемді
пішінді түстермен мүсіндейді, кеңістіктік қатынастар мен тереңдікті
орнатады, сонымен қатар объектілердің текстурасы мен материалдығын
көрсетеді. Кескіндеменің міндеті – объектіні көрсету ғана емес, сонымен
қатар кескіннің ішкі мәнін ашу.
Кескіндеме
монументалды,
декоративті,
театр-декорациялық,
миниатюралық және станокты деп бөлінеді (1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39сурет).
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1.34-сурет – Рафаэль Санти. Афина мектебі 1509-1510
Станца делла Сеньятура, Ватикан. Монументалды кескіндеме [5]

1.35-сурет – Плюхина Евгения «Декоративті кескіндеме», 2006 ж. [6]

1.36-сурет – Аза тұту залы. Сурет декорациясының эскизі.
М. Ю. Лермонтовтың Маскарад драмасына арналған декорацияның эскизі. 1917 ж.
[6]
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1.37-сурет – Миниатюралық кескіндеме. Эмаль. XVII ғ. [6]

1.38-сурет – Станокты кескіндеме [6]

1.39-сурет – Көк жайлау, Ә. Қастеев. 1963 ж. қағаз, акварель [7]

Бейнелеу техникасының тәсілдері
Мөлдірлету – бұл бояудың бір мөлдір қабатын екіншісіне жағу арқылы
қажетті түстер мен реңктерді алуға мүмкіндік беретін бояу әдісі (1.40-сурет).
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1.40-сурет – Мөлдірлетуге мысал [8]

Алла прима – бояғышқа түстерді механикалық араластыру немесе бір түсті
қоспаны екіншісіне құю арқылы түс алу әдісі (1.41-сурет).

1.41-сурет – Алла примаға мысал [8]

Қосу арқылы араластыру біздің визуалды қабылдауымыздың
ерекшеліктеріне негізделген. Адам белгілі бір қашықтықта түрлі-түсті бетті
бір түспен көреді. Әр түрлі түстер бір түске біріктірілген сияқты. Түстерді
қосу қашықтықта жүзеге асады, сондықтан қосу арқылы араластыру кейде
кеңістіктік деп аталады.
Үш түс – қызыл, көк және сары – негізгі деп аталады: оларды
араластыру арқылы көптеген басқа түстерді алуға болады. Бірнеше түрлітүсті бояуды араластыру нәтижесінде алынған түстер туынды немесе күрделі
деп аталады.
Түс шеңберін екіге бөлуге болады: жылы және суық. Жылы түстер:
қызыл, тоқсары, сары, сары-жасыл (от пен күннің түстері). Көк-жасыл, көк
және күлгін (мұз бен айдың түстері) суық болады.
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Суретте түстерді қабылдау мәселелеріне назар аудару керек.
Объективті түс қасиеттері сақталады, бірақ басқа түс ортасына
орналастырылған түс басқаша қабылданады. Егер түс жарықтығы басқа
түстерге байланысты өзгеретін болса, контраст жарық деп аталады. Түсті
дақты қоршаған түстің әсерінен дақтың жарықтығы фон және оның түсі
хроматикалық немесе ахроматикалық болғанына қарамастан өзгеруі мүмкін.
Мысалы, ақ фонмен қоршалған түс қара фонда орналастырылған түске
қарағанда әлдеқайда күңгірт көрінеді.
Хроматикалық контраст – бұл айналадағы басқа түстерге байланысты
түс реңкінің немесе түс қанықтылығының өзгеруі. Басқа түстермен
қоршалған кез келген түс басқаша қабылданады: түс реңкін алу немесе оның
түс реңкін өзгерту не қанықтылықты өзгерту. Осылайша, көк фонда
орналастырылған сұр түс – сарғыш, қызыл фонда – жасыл, жасыл түсте –
қызғылт реңкпен көрінеді. Қашан жарықтық пен түс реңкі көрші түске
байланысты бір уақытта өзгереді. Бұл құбылыс бір мезгілде контраст деп
аталады. Шеткі контраст – егер сіз бірнеше тіктөртбұрышты алып, олардың
әрқайсысын біркелкі сұр түспен жауып тастасаңыз, ал әрбір келесі
тіктөртбұрыш алдыңғыға қарағанда сәл ашығырақ болса, онда олардың
әрқайсысы біркелкі реңкпен емес, қараңғылығы азайтылған сияқты болып
қабылданады.
Кескіндеме табиғаттың түс қатынастарын қабылдауды қамтамасыз
ететін тұтас көріністі қажет етеді, яғни оның барлық элементтерін
байланыстыратын – түс үйлесімі, қанықтылық және жеңілдік. Түстер
палитрасының шектеулі мүмкіндіктерін білетін тәжірибелі суретші өз
жұмысында түрлі-түсті үйлесімділікті түс реңкімен, қанықтылықпен және
жеңілдікпен бейнеленген барлық беттер арасындағы пропорционалды
қатынастар арқылы анықтауға және сақтауға тырысады.
Дұрыс таңдалған түс қатынастары суретке айналамыздағы объектілік
әлемде біз байқай алатын тұтастық пен өмірлік күшті береді.
Әр объектінің өзіндік түсі бар; объектінің түсі жарық көзі мен түс
ортасының әсерінен өзгеруі мүмкін; объектінің жарықтандырылған бөлігі
жарық көзінің түс реңктерін алады; бет объектісінің түсі жақын орналасқан
объектілердің, объектінің фоны мен жазықтығының түс реңктерін алады;
табиғаттың барлық түстері белгілі бір түс қатынастарында бір-біріне өзара
байланысты; табиғатты шынайы және әділ бейнелеу дегеніміз – табиғатқа
пропорционалды объектілер арасындағы қатынасты түс реңкі, қанықтылығы
мен жеңілдігі тұрғысынан жеткізу, сонымен қатар олардың түс
айырмашылықтарын көрсете білу.
Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар
1. Түс туралы ғылым қалай аталады?
2. Күн түсінің спектрін бірінші болып кім ашты?
3. Түс шеңберінің түстері қандай қасиеттерге ие?
4. Түс реңкі дегеніміз не?
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5. Түстің қанықтылығын анықтаңыз.
6. Ашықтық дегеніміз не?
7. Хроматикалық және ахроматикалық түстер деген не?
8. Кескіндеменің қандай мәнерлі құралдарын білесіз?
9. Кескіндеменің қандай түрлерін білесіз?
10. Кескіндеме техникасының қандай әдістерін білесіз?
1.4 Ортогональды
перспективалық бейнесі

проекциялар

және

сәулет

объектілерінің

Кез келген өнімді өндіру процесі конструкторлық құжаттаманы
жасаудан басталады.
Конструкторлық құжаттар – бұл өнімнің құрамы мен құрылымын жеке
немесе ұжымдық түрде анықтайтын және оны құрастыру немесе жасау,
бақылау, қабылдау, пайдалану және жөндеу үшін қажетті мәліметтерді
қамтитын графикалық және мәтіндік құжаттар.
Өнім – бұл кәсіпорында өндіруге жататын кез келген элемент немесе
өндірістік элементтер жиынтығы.
Сызу геометриясы сызбадағы кеңістіктік геометриялық объектілерді,
олардың геометриялық қасиеттерін және осы суреттердегі кеңістіктік
геометриялық есептерді шешу әдістерін (модельдерді) қалай құру керектігін
зерттейді.
Геометрия әдістерімен салынған сызбалар төмендегі негізгі талаптарға
сәйкес келуі керек.
 Көрнекілік. Бұл сурет қасиеті өнімнің кеңістіктік көрінісін
тудырады.
 Құрылыстың қарапайымдылығы, яғни суреттерді салу және
олардағы мәселелерді шешу өте қарапайым болуы керек.
 Қайтымдылық дегеніміз – суретте көрсетілген объектінің пішіні,
өлшемдері мен кеңістіктегі орналасуы бойынша сурет салу (ұсыну)
мүмкіндігі, яғни түпнұсқаны қалпына келтіру (дайындау) мүмкіндігі.
 Геометриялық есептерді жеткілікті дәлдік дәрежесімен шешу
мүмкіндігі [9, 12-б.].
Сызу геометриясының негізгі міндеттері:
 жазықтықтағы геометриялық объектілерді жобалау (модельдеу)
әдістерін зерттеу және әзірлеу;
 геометриялық түрлендірулер мен олардың қасиеттерін зерттеу;
 жазық суреттерде кеңістіктік-геометриялық есептерді шешу
әдістерін әзірлеу;
 жаңа технологияларды ескере отырып, суреттің қайтымдылығы мен
сапасын қамтамасыз ететін жағдайларды жасау.
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Әрбір топта стандарттарға реттік нөмір беріледі. Осылайша, белгілі бір
стандарттың белгіленуі, мысалы, төмендегі мысалда көрсетілгендей болады
(1.42, 1.43-сурет):

1.42-сурет – Стандартты белгілеу және мағынасын ашу [9]

1.43-сурет – Стандартқа атауы беріледі [9]

Сызу геометриясының негізгі әдісі – проекция әдісі, сондықтан осы
әдісті қолдана отырып салынған сызбалар проекциялық сызбалар деп
аталады (1.44-сурет).

1.44-сурет – Суреттердегі сызықтарды қолдану мысалы [9]

Сурет салынған қағаз парағы немесе басқа материал және қажетті
белгілер мен жазулар формат деп аталады. Жобалау және оқыту
практикасында сурет салу үшін көбінесе МЕМСТ 2.301 - 68 b х a = 594 x 841
мм сәйкес форматтағы өлшемдері бар арнайы қағаз қолданылады, оны A1
деп белгілейді.
Кішігірім форматтар жүйелі түрде екіге бөлінеді, мысалы, A1 пішімі,
жартысын бөлу арқылы сіз A2 форматын ала аласыз (1.45-сурет).
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1.45-сурет – Сызба форматтары [9]

Негізгі жазулар мен шекаралар тұтас негізгі және тұтас жұқа сызықтар болып
табылады (1.46-сурет).

1.46-сурет – 1-пішін МЕМСТ 2.104-68 бойынша сызбалар мен схемаларға арналған негізгі
жазулар [9]

Жазықтықтағы кескіндерді құру үшін төмендегі жобалау әдістері
қолданылады:

Орталық проекция.

Параллель (көлбеу бұрыштық) проекция.

Ортогональды проекция
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Орталық проекцияның мысалдарын талдай отырып, осы проекция
әдісінің маңызды қасиеттерін бөліп көрсетуге болады:
 Түпнұсқаның әр нүктесі оның проекциясындағы жеке нүктеге сәйкес
келеді, яғни нүктенің проекциясы – нүкте.
 Қисық сызықтың проекциясы қисық сызық болып табылады.
 Егер нүкте сызыққа тиесілі болса, онда оның проекциясы сызықтың
тиісті проекциясына жатады.
Үшінші қасиетінен алынған тұжырымдар: егер сызықтар қиылысса,
онда олардың суреттері түпнұсқалардың қиылысу нүктесінің проекциясында
қиылысады (1.47-сурет).

1.47-сурет – Орталық проекцияның қалыптасуы [9]

 Проекция сызығының проекциясы нүктеге айналады, ал сызықтағы
бекітілген нүктелер бәсекелес болады (1.48-сурет).

1.48-сурет – Фигура бейнесінің қалыптасуы [9]

 Түзу сызықтың проекциясы әдетте түзу сызық болып табылады.
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Орталық проекциялар жақсы көрінеді, бірақ оларды құру өте қиын.
Геометриялық есептерді шешуде қиындықтар туындайды.
Параллель
проекциялар
орталық
проекциялардың
барлық
қасиеттеріне ие.
Түрлендірулерді орындау кезінде сақталатын фигуралардың қасиеттері
инвариантты немесе түрлендірудің осы түрінің инварианттары деп аталады
(түрлендіру тобы) [9, 32-б.].

1.49-сурет – Түзу сызықтардың параллель проекциялары [9]

Параллель проекцияның мысалдарын талдай отырып, осы проекция
әдісінің маңызды қасиеттерін бөліп көрсетуге болады (1.49-сурет):
 Кеңістікте параллель сызықтар параллель проекцияларға ие;
 Параллель
сегменттердің
пропорционалдылығы
олардың
проекцияларында сақталады;
 Параллель проекциядағы бұрмалану көрсеткіші көрсетілген бағыттың
барлық сегменттері үшін бірдей;
 Проекция жазықтығына параллель түзудің сегменті толық көлемде
жобаланады (1.50-сурет).

1.50-сурет – Жазық фигураның проекциясы [9]
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Тұжырымдар. Проекциялардың жазықтығына параллель жалпақ
фигура толық көлемде жобаланады.
Егер параллель проекцияның бағыты жазықтыққа перпендикуляр
болса, бұл проекция ортогональды немесе тікбұрышты деп аталады.
Ортогональды проекциялар параллель проекциялардың жоғарыда
аталған барлық қасиеттерін сақтайды және бірнеше қосымша қасиеттерге ие
болады (1.51-сурет).

1.51-сурет – Кесіндінің ортогональды проекциясы [9]

Осыдан а - 0 шамасы кезінде кесінді толық көлемде проекцияланғанын,
ал а = 90° кезінде ол проекцияланатынын көруге болады.
Тұжырымдар. Сегменттің ортогональды проекциясы оның табиғи
мәнінен аспауы керек.
Сондықтан кесіндінің берілген масштабтағы сызбасына сәйкес табиғи
шамасын анықтау үшін кесіндінің [А' В'] проекциясының ұштарының бірінде
оған перпендикуляр Δ (катет) салу керек, ал осы үшбұрыштың А' В*
гипотенузасы \АВ\ тең болады. Сурет бойынша сегменттің мөлшерін
анықтаудың бұл әдісі тікбұрышты үшбұрыш әдісі деп аталады [9].
Ортогональды проекцияларды құру және өлшеу оңайырақ. Суреттерді
пайдалану кезінде олардың қайтымдылығын қамтамасыз ету үшін қосымша
шарттар қажет.
Сәулет объектілерінің перспективалық бейнесі
Сәулет объектісін бейнелеу процесінде келесі нақты міндеттер
шешіледі:

Сәулет құрылысының перспективасын әртүрлі көзқарастардан,
көкжиек сызығының әртүрлі биіктіктерінен жалпыланған көлемде, бұрыш
дәрежесін анықтай отырып, жылдам құру дағдыларын дамыту.

Ең көрнекі бейнені қамтамасыз ететін және сәулет өнерінің толық
сипаттамасын ашатын көзқарасты таңдау.
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Композициялық шешім. Жарық көлеңкелерін анықтай отырып,
кадрдың мөлшеріне, оның ландшафт ортасын қоса алғанда, қағаз парағында
орналасуына байланысты объектінің мөлшерін анықтау.

Геометриялық тапсырма – бұл әр жағдай үшін перспективаны
құрудың ең қолайлы әдісін таңдау және ол әр түрлі құрылыс әдістерін
игеруді қажет етеді.

Графикалық тапсырма. Сурет салудың кәсіби және әдемі
шеберлігін игеру, сиямен сурет салу және сәулеттік шаю техникасын игеру.
Сәулет объектілерін бейнелеу тәртібі
Перспективаны құру үшін бастапқы деректер, әдетте, ортогональды
проекциялардағы құрылыс сызбалары болып табылады: жоспар, қасбет,
бөлшектер; олардың ішіндегі ең бастысы – нақты және графикалық түрде дәл
орындалуы керек жоспар: негізінен, бұл – проекциялар мен басқа да
пластикалық элементтерді және көзге түсетін барлық нәрсені қолданудағы
жоспардың сұлбасы. Жоспарлар әр түрлі деңгейлерде, әлдеқайда өзіне тән
бөлімдерді ескере отырып – терезе мен есіктерде көрсетіледі. Бейнеленетін
объектінің биіктігі туралы деректері бар қасбеттер мен қималардың
проекциялары жоспармен бірдей масштабта орындалуы тиіс.
Сәулет объектісінің перспективасын орындау жүйелілігі:
 Форэскиз – бұл сурет қағазында бірнеше нұсқада (кем дегенде 3-5)
орындалатын перспективалық сызбалар (1.52-сурет).

1.52-сурет – Вилла. Виченцадағы Ротонда (Рим) [10]
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Бірінші кезеңді орындаудағы маңызды міндет – сәулеттік құрылым
өзінің қоршаған ортаға тән ерекшеліктерін, рельефті, сондай-ақ оның
көлемдік-кеңістіктік құрылымын жақсы ашатын жарықтандыруды ескере
отырып, көзқарасты дұрыс таңдау қабілеті (1.53-сурет).

1.53-сурет – Армениядағы ғибадатхана [10]

Болашақта сәулеттік құрылымды бейнелеу кезінде оның нақты
композициялық шешімін ескеру қажет: фронтальды, терең кеңістіктік және
көлемді композиция. Ғимараттың фронтальды схемасы үшін фронтальды
перспектива әсер етпейді, өйткені ол қасбеттің ортогональды проекциясын
қайталайды. Сондықтан, көру нүктесі мен кескін жазықтығының орналасуы
қасбет жазықтығының осы схемасындағы рельефті жақсы анықтай
алатындай етіп таңдалуы керек. Бұл жағдайда көкжиек сызығы адамның өсу
деңгейінде алынады. Егер сәулеттік құрылымның құрамында тереңдік
элементтері болса, онда фронтальды перспектива өте қызықты әрі мәнерлі
болуы мүмкін және объектінің құрылымын анықтау міндетіне сәйкес келеді
(1.54, 1.55, 1.56-сурет).

1.54-сурет – II ғ. Рамсес ғибадатханасының пилоны. Луксор [10]
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1.55-сурет – Көзқарасты таңдау [10]

1.56-сурет – Көзқарасты сәтсіз таңдау [10]

Болашақта сәулеттік құрылымды бейнелеу кезінде ғимараттың негізгі
көлемін, оның пропорциялары мен бөлінуін анықтауға басты назар аудару
керек.
Суреттің сәтсіз орналасуының кейбір мысалдарын қарастырайық:
 Суреттердің композициялық шешімі сәтсіз, өйткені ғимарат қағаз
парағында симметриялы орналасқан.
 Сәтсіз орналасу жағдайы. Кескіннің оң жағында бос орынның аз қалуы.
 Композиция сәтті болып көрінеді. Аспан мен жердің қатынасы дұрыс
таңдалған, негізгі қасбеттің алдында жеткілікті бос орын
қарастырылған.
 Сәтсіз қабылдау. Көкжиек суретті екі тең бөлікке бөледі.
 Мүмкін болатын берілген нұсқа. Объекті төбеде орналасқан, осылайша
сіз құрылымның алдында орналасқан кеңістікті ашып, көрсете аласыз.
 Өте кең таралған жағдай. Горизонт суреттің төменгі бөлігінде
орналасқан (1.57-сурет).
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1.57-сурет – 1, 2, 4, 5 – парақтағы сәтсіз орналасудың мысалдары, 3, 6 – парақтағы
дұрыс орналасудың мысалдары [10]


Эскиз – эскизбен жұмыс жасау сәтті шешім табу үшін іздеу
процесінде маңызды және жауапты кезең болып табылады. Бұл кезең
фокусты қажет етеді, өйткені ол кескіннің соңғы құрамын және суреттің
орналасуын анықтайды. Эскиз сатысында құрылымның жалпыланған көлемі
құрылады, көлеңкелерді салу үшін жарық көзінің орны таңдалады.
Форэскизге қарағанда жұмыс анағұрлым нақты болады.
Графикалық түрде дұрыс салынған эскизде, негізгі массаларда
бөлшектерсіз, шаюдың орындалуын шекті толықтығына дейін жеткізу қажет
емес. Эскизде негізінен жарық-көлеңкелі құрамы және графикалық
дизайнның негізгі сипаты анықталады (1.58-сурет).

1.58-сурет – Грузиядағы ғибадатхана [10]
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Перспективаны құру. Эскиз кезеңі мұқият қарастырылғаннан кейін
құрылысқа кіріседі.
Сәулет құрылысының перспективасын құру процесінде графикалық
жүйелердің дәлдігіне назар аудару керек. Бұл кезеңде кескін кезінде ерекше
дәлдік болуы керек, өйткені кішкене дәлсіздік кескіннің сапасын
төмендетеді.
Сәулет құрылысының перспективасының дәлдігін арттыру үшін
көмекші әдістер жиі қолданылады, мысалы, белгілі бір қатынаста
сегменттерді бөлу, сызықтардың қол жетпейтін түсу нүктелеріне өтуі, биіктік
шкаласы, бөлу шкаласы және т.б.
Перспективаны құру процесінде бұрын бекітілген эскизден кейбір
ауытқулар мен нақтылаулар болуы мүмкін, бірақ олардың түпкілікті
шешімінде олар негізгі композициялық ниетті көрсетуі керек.
Перспективаны құру кезінде проекциялық құрылғының әр түрлі элементтері
қолданылады, олардың таңдауы объектінің сипатына, оның орналасуына
және басқа да бастапқы мәліметтерге байланысты болады.
Перспективаны өлшеу нүктелері мен қашықтықты қолдана отырып,
бір, екі жоғалту нүктесімен немесе онсыз құруға болады.
Перспективаның құрылысы екі кезеңнен тұрады: бірінші кезең –
ғимараттың бейнесін жалпыланған көлемде салу, екінші кезең – кескінді
егжей-тегжейлі ашу.
Ортогональды проекцияларға – жоспар мен қасбетке – сәйкес сурет
жалпы массада салынған.
Сәулет құрылысының перспективасы ортогональды проекциялармен
салыстырғанда үлкен мөлшерде (2, 3, 4 есе) салынуда.

Сызбаның графикалық рәсімделуі. Аяқтау сызбасын орындау
үшін эскиз жасалады. Қарындашта перспектива құру белгілі бір ретпен
жүреді:
- жалпы өлшемдері бар массаларда перспективаны салғаннан кейін
олар объектінің жеке бөлшектері мен бөліктерін салуға көшеді;
- сурет қарындашта жұқа, айқын сызықтармен (бірақ қою емес)
жасалады, сондықтан сурет сүрмемен жиектелген кезде сызықтардың
сапасын көруге болады;
- сызбаға гафикалық мәнерлілік беру үшін сүрмемен жиектеу бір
қалыңдықтағы сызықтармен және бір реңкпен орындалуы қажет;
- сызбаны сүрмемен жиектегеннен кейін, құлаған және өзіндік
көлеңкелер салынады;
- көлеңкелердің сұлбалары қарындашта жұқа және айқын сызықтармен
салынған және сүрмемен жиектелмеген;
- әуе перспективасының заңдарын, көлеңкелер теориясын ескере
отырып, сәулет құрылысының перспективасын шаю жүзеге асырылады.
Әуе перспективасының заңдары құрылымның көлемдік-кеңістіктік
шешімін анықтау үшін, сәулеттің сипатына сәйкес бөлшектер мен сәулеттік
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формалардың мәнерлілігіне, көрінуіне, рельефіне қол жеткізу үшін
қолданылады.
Объекті бейнесінің негізгі композициялық жақтарын анықтаумен қатар,
графикалық орындауда сәулет ескерткішінің қоршаған ортамен байланысына
назар аудару керек, құрылымның қоршаған ортамен және стаффажбен дұрыс
тоналды қатынасын анықтау қажет (1.59-сурет).

1.59-сурет – Росси Павильоны [10]

1.60-сурет – Вьендегі Август және Ливия ғибадатханасы [10]
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Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар
1. Конструкторлық құжаттар – бұл …
2. Өнім дегеніміз не?
3. Сызу геометриясы әдісімен салынған сызбалар қандай талаптарға
сәйкес келуі керек?
4. Сызу геометриясының негізгі міндеттері қандай?
5. Сызу геометриясының негізгі әдісі қалай аталады?
6. Сіз форматтардың қандай түрлерін білесіз?
7. Жазықтықта сурет салу үшін қандай жобалау әдістері қолданылады,
қандай проекциялау әдістері пайдаланылады?
8. Ортогональды проекция дегеніміз не?
1.5 Жобалаудың әр түрлі
сызбаларын орындау әдістемесі

сатыларында

сәулет-құрылыс

Құрылыс сызбаларын орындаудың ұтымды әдісі – бұл жазықтықта
макеттеу әдісі, ол алдын ала дайындалған, ең көп таралған жазулар мен
сызбалардың типтік элементтерінің суреттерін қолданудан тұрады.
КҚБЖ және ҚЖҚЖ сызбалары мен стандарттарының түрлері.
КҚБЖ – жобалық құжаттаманың бірыңғай жүйесі онда МЕМСТ
мемлекеттік стандарттар жинағында орналасқан сызбаларды жобалау
шарттары мен ережелері бар.
КҚБЖ стандарттары төмендегідей жіктеу топтарына бөлінеді:
0 – жалпы ережелер;
1 – негізгі ережелер;
2 – конструкторлық құжаттардағы бұйымдарды жіктеу және белгілеу;
3 – сызбаларды орындаудың жалпы ережелері;
4 – машина жасау және аспап жасау бұйымдарының сызбаларын
орындау ережесі;
5 – конструкторлық құжаттарды өңдеу ережелері;
6 – пайдалану және жөндеу құжаттамасын орындау ережелері;
7 – схемаларды орындау ережелері;
8 – құрылыс және кеме жасау құжаттарын орындау ережелері;
9 – басқа стандарттар [11].
Құрылыс сызбалары көрсетілген объектілердің түріне байланысты
төмендегідей аталады:
 сәулет-құрылыс (тұрғын, қоғамдық және өндірістік ғимараттардың
сызбалары);
 инженер-құрылыс (инженерлік құрылыстардың сызбалары – көпірлер,
жолдар, үңгіржолдар, эстакадалар, гидротехникалық құрылыстар және
т.б.)
 топографиялық (жер бетінің, жер бедерінің сызбалары).
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Мазмұны мен мақсатына байланысты сызбалар бөліктерге –
жиынтықтарға бөлінеді, олардың әрқайсысына тұрақты әріптік белгілер –
маркалар тағайындалады.
Тұрғын және қоғамдық ғимараттардың жобаларына АС маркасын
береді, санитариялық-техникалық бөлігін қамтитын жобаларға СТ маркасын
береді және т.б.
ҚЖҚЖ – құрылысқа арналған жобалық құжаттама жүйесі 1977 жылдан
бастап жобалық құжаттаманың бірыңғай жүйесіне (КҚБЖ) қосымша
бекітілді және шығарылды. ҚЖҚЖ және КҚБЖ стандарттарының жіктелуі
мен белгіленуі ұқсас.
Материалдардың графикалық белгілері МЕМСТ 2.306-68 сәйкес
қималарға, қасбеттерге және пішіндерге тағайындалады, сондай-ақ осы
белгілер барлық салалар мен құрылыс сызбаларында қолданылады (1.61,
1.62-сурет).
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Материал
Металдар және қатты
қорытпалар
Төмендегілерден басқа
металдық емес
материалдар, оның ішінде
талшықты, монолитті
және тақталы
(сығымдалған):
Сүрек

Белгіленуі

Табиғи тас
Керамика және қалауға
арналған силикатты
материалдар
Бетон
Темірбетон
Алдын ала кернелген
темірбетон
Шыны блоктар
Шыны және басқа да
жарықөткізгіш
материалдар
Сұйықтықтар
Табиғи топырақ
Үйінді және себілетін
материалдар, сылақ,
асбестоцемент, гипс және
т.б.
Суоқшаулағыш
материалдар
Дыбыстық және діріл
материалы
Жылуоқшаулағыш
материал
1.61-сурет – Материалдың түріне байланысты қималардағы материалды графикалық
белгілеу [11]
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Материал
Металдар

Белгіленуі

Кедір-бұдыр болат
Кесілген болат
Құрылыс және арнайы
кірпіштен,
клинкерден,
керамикадан,
терракотадан, кез келген
формадағы жасанды және
табиғи тастардан және т.б.
қалау
Шыны
1.62-сурет – Пішіндегі және қасбеттегі материалды графикалық белгілеу [11]

Сәулет және құрылыс графикасы жобаланған ғимараттар мен
құрылыстарды жазықтықта бейнелеу үшін қолданылатын графикалық
құралдар мен әдістерді қамтиды. Сызықтық графикада жасалған жұмыс
сызбалары негізгі жобалық құжаттар болып табылады. Алайда, ғимараттарды
сәулеттік жобалаудың және жобаның демонстрациялық материалдарын
әзірлеудің бастапқы кезеңінде кескіндердің басқа түрлері қажет – көлеңкелер
мен айналалар бейнеленген ортогональды проекция, аксонометрия және
перспектива, сонымен қатар ғимараттарды безендіруге арналған арнайы
сызбалар мен эскиздер.
Сәулет-құрылыс сызбаларының мақсаты мен мазмұнына байланысты
оларды орындау кезінде әртүрлі материалдар мен технологиялар
қолданылады. Сызбаларға арналған графикалық тәсілдер ретінде: сызықтық
және ақ-қара штрихті графиканы; сүрмемен шаюды; көп түсті немесе
полихромды графиканы пайдаланады.
Сызықтық графика-сәулет және құрылыс сызбаларын орындаудың
негізгі графикалық техникасы. Объектінің контурлық бейнесін беру үшін
қолданылатын сызықтық графика жобалаудың барлық кезеңдерінде
қолданылады.
Жобаның демонстрациялық материалы сонымен қатар сызбаларды
қамтиды, онда сызықтық графика жарық пен көлеңкені, ғимараттың
құрылымы мен
материалын,
сондай-ақ жобаланған
ғимараттың
айналасындағы объектілердің суреттерін: антуражы мен стаффажын беру
арқылы толықтырылады.
1.63-суретте әр түрлі графикалық әдістерді қолдана отырып,
ғимараттың қасбетінің екі бейнесі көрсетілген. Бірінші сурет жұмыс
сызбасының сызықтық графигі түрінде, екіншісі – көлеңкелерді қолдана
отырып және ғимаратты қоршап тұрған объектілерді беру арқылы жоба үшін
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демонстрациялық материалдың қара-ақ сызықшалау графикасында
орындалған. Толқынды штрихты сызықтар және түс ғимараттың қасбетіндегі
түс ендірмелерін баса көрсетеді.

1.63-сурет – Түрлі графикалық тәсілдермен орындалған ғимарат қасбетінің
сызбалары [12]

Көрнекі кескіннен басқа ғимараттың түсін көрсету маңызды болған
жағдайда көп түсті немесе полихромды графика қолданылады.
Қазіргі уақытта сәулет және құрылыс сызбаларын графикалық
безендіру әдістері акварель, гуашь, темперлер, түрлі-түсті қағаз және басқа
материалдарды қолдану, сондай-ақ аэрографпен бүріккішті қолдану,
трафаретке қатты жартылай құрғақ қылқаламмен қаптау және т.б. арқылы
кеңейтілді.
АР – «сәулеттік шешімдер» маркасының сызбалар жиынтығы МЕМСТ
21.501-2018
«сәулеттік
және
құрылымдық
шешімдердің
жұмыс
құжаттамасын орындау ережелеріне» сәйкес орындалады.
АС – «сәулет-құрылыс шешімдері» маркасының сызбалар жиынтығы
төмендегілерді қамтиды:
- ғимараттың жер асты құрылыстарының сызбалары (арналар,
үңгіржолдар, құбырларды төсеуге арналған шұңқырлар, электр желілері,
технологиялық жабдықтарды орналастыру);

55

- жоспар, ғимараттың бөліктері мен қасбеттері, кеңістіктің орналасуы
мен жалпы жобалық шешімдерді көрсететін олардың бөліктері мен
тораптары;
- шатыр жоспары;
- еден жоспары;
- бөлімдердің орналасуы, сондай-ақ терезе саңылауларын толтыру
схемасы.
Жоспарлар, бөлімдер және ғимараттардың қасбеттері. Ғимараттар мен
инженерлік құрылыстардың құрылыс сызбалары проекциялардың негізгі
жазықтықтарына тікбұрышты проекциялаудың жалпы ережелеріне сәйкес
жасалады.
Ғимараттың қасбеттері ғимараттың сыртқы түрі, оның жалпы пішіні
мен мөлшері, едендер саны, балкондар немесе лоджиялар туралы түсінік
береді.
Ғимараттың жоспары – бұл терезе мен есік деңгейінде көлденең
жазықтықпен ойылып бөлінген және көлденең проекция жазықтығына
жобаланған ғимараттың бейнесі, ал ғимараттың басқа бөлігі қашықтан
қабылданады [12] (1.64-сурет).

1.64-сурет – Ғимарат жоспарын құру [12]

Қима дегеніміз – тік жазықтықпен ойша бөлінген және қиылған
жазықтыққа параллель проекция жазықтығына жобаланған ғимараттың
бейнесі. Егер сіз ғимаратты тік бөлгіш жазықтықпен кесіп, оның алдыңғы
бөлігін алып тастасаңыз және ғимараттың қалған бөлігін проекциялардың
алдыңғы жазықтығына (бөлгіш жазықтыққа параллель) тік бұрышпен
жобаласаңыз, онда алынған кескін осы ғимараттың 1-1 кесіндісі болады. Осы

56

қима үшін бөлінген жазықтықтың орны (көлденең із) осы ғимараттың
жоспарында көрсетілген (1.65-сурет).
Бөлімдер ғимараттың ең маңызды құрылымдық немесе сәулеттік
бөліктерінде, баспалдақтарда, терезелерде және есіктерде жасалады. Егер
көлденең қиманың тік жазықтығы ғимараттың бойлық қабырғаларына
перпендикуляр болса және осы жазықтықтың тік қимасы ғимараттың бойлық
қабырғаларына параллель болса, ғимараттың қимасы көлденең қима деп
аталады.
Құрылыс сызбаларында қималар мен жоспарларда көлденең қиманың
жазықтығына енбейтін көрінетін контурлық сызықтар қатты жұқа сызықпен
сызылады. AC маркасының сызбалары ғимарат туралы толық түсінік береді:
оның сәулеті, орналасуы және үй-жайларының мөлшері, едендер саны,
құрылымдары және оның негізгі элементтерінің материалдары. Олардың
негізінде сумен жабдықтау және кәріз, жылыту және желдету, газбен
жабдықтау, электрмен жабдықтау және т.б. үшін арнайы құрылыс
жұмыстарын жүргізуге арналған сызбалар жасалды.

1.65-сурет – Ғимараттың көлденең және бойлық қималарын қалыптастыру [12]

Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар
1. КҚБЖ дегеніміз не?
2. ҚЖҚЖ дегеніміз не?
3. КҚБЖ және ҚЖҚЖ стандарттары қандай топтарға бөлінеді?

57

4. Суреттелген объектілердің түріне байланысты құрылыс сызбалары
қалай аталады?
5. Сызбалар үшін қандай графикалық әдістер қолданылады?
1.6 Ақпараттық технологиялар
компьютерлік модельдеу

және

сәулет

объектілерін

Қазіргі заманғы технологиялардың дамуы бізге сәулет объектілерін
модельдеуге үлкен мүмкіндіктер беретін көптеген әмбебап компьютерлік
бағдарламаларды ұсынады. Олар әртүрлі графикалық функцияларды,
векторлық графиканы және кез келген тапсырманы орындауға көмектесетін
басқа компоненттерді қамтиды.
Autodesk 3Ds Max – бұл 3D модельдеуге, анимацияға және кең
мүмкіндіктері бар рендерингке арналған қуатты құрал.
Осы бағдарламаның көмегімен сіз нақты кейіпкерлерді, арнайы
эффектілерді, қызықты компьютерлік ойындарды және тіпті фильмдерді тез
жасай аласыз. Функционалды құралдар жиынтығы үш өлшемді ортаны
құруға, күрделі көріністерді басқаруға және жетілдірілген үйлесімділік пен
интеграцияланған даму процесін қолдауға мүмкіндік береді. Бағдарлама үш
өлшемді модельдеуге және визуализацияға түбегейлі жаңа көзқарас болып
табылады. 3dsMax сахнадағы объектілер мен деректерді басқару үшін
қолданатын негізгі тұжырымдамалар мен әдістер басқа үш өлшемді
модельдеу
және
визуализация
бағдарламаларынан
айтарлықтай
ерекшеленеді. Осы тұжырымдамалардың арқасында 3DS MAX-пен жұмыс
нәтижелі және қарапайым болды (1.66-сурет).

1.66-сурет – Autodesk 3Ds Max [13]
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NEWTEK LIGHTWAVE 3D
Үш өлшемді графика мен анимацияны құруға арналған бағдарлама.
Теледидар, кино өндірісі және видео ойын индустриясында тексерілген бұл
бағдарламалық жасақтама сәулеттік, медициналық және басқа да көптеген
қосымшаларда басып шығару, өнеркәсіптік және веб-дизайн үшін
қолданылады.
LightWave – бұл толық көлемді, сенімді бағдарлама, оның ішінде басқа
пакеттерде бөлек модульдер түрінде ұсынылатын көптеген құралдар бар.
Жұмсақ денелер, бөлшектер, шаштар мен терілер динамикасы, рендерингтің
қуатты құралдары және басқалары (1.67-сурет).

1.67-сурет – NEWtek Lightwave 3d [14]

DAZ BRYCE
Бағдарлама ең күрделі нақты және фантастикалық 3D пейзаждарын
жасауға арналған. Ерекше, әдемі интерфейс пакеттің барлық мүмкіндіктерін
ұсынады. Тұман мен аспанның әсерін күрделі қабаттастыру мүмкіндігі бар.
Белгілі бір сүзгілердің көмегімен сіз 3D көрініс генераторын, тұманды,
бұлтты, күн сәулесін басқаруды, тау жыныстарын, материалдар мен
қоршаған орта сипаттамаларын, рендеринг көрсеткіштерінің кең спектрін
көрсете аласыз (1.68-сурет).
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1.68-сурет – Dazbryce [15]

PANDROMEDAMOJOWORLD
Үш өлшемді виртуалды әлемдерді, фантастикалық ландшафттарды,
планеталар мен қалаларды құруға және анимациялауға арналған қуатты
бағдарламалық жасақтама. Оның көмегімен сіз бүкіл планетаның бейнесін
оңай ала аласыз (1.69-сурет).

1.69-сурет – Pandromeda Mojoworld [16]

QUEST 3D PROFESSIONAL
Бұл бағдарлама 3D визуалды қосымшаларын жасауға арналған. Quest
3D өнімдерді, дизайн және сәулет жобаларын визуализациялау, оқу
тренажерлері мен ойындарын жасау үшін пайдалы болуы мүмкін. Көрнекі
объектіге бағытталған даму ортасы пайдаланушыларға нақты уақыт
режимінде өз өнімдерін жасауға мүмкіндік береді. Quest3D-ді басқа
бағдарламаларда немесе Ғаламторда Quest 3D ActiveX басқару жүйесін
қолдана отырып жүзеге асыруға болады. Барлық Quest 3D қосымшалары
DirectX 9 орнатылған Microsoft Windows платформасында жұмыс істейді
(1.70-сурет).
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1.70-сурет – Quest 3D [17]

BRODERBUND 3D HOME ARCHITECT PROFESSIONAL
Бағдарлама виртуалды үйді тез және ыңғайлы ұйымдастыруға
мүмкіндік береді. Сонымен қатар, сіз оның қуатты 3D мүмкіндіктерін көре
аласыз. 3D Home Architect бөлмені жоспарлау процесін орындай алады. 3D
Home
пакетін
пайдалану
оңай.
Бағдарлама
заттарды
дұрыс
орналастырмағаны туралы, мысалы, егер диван үстелге кездейсоқ қойылса
автоматты түрде ескертеді (1.71-сурет).

1.71-сурет – 3D home architect [18]

GRAPHISOFTARCHICAD
Graphisoft жасаған сәулетшілерге арналған CAD графикалық
бағдарламалық пакеті. Сәулет және құрылыс конструкциялары мен
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шешімдерін, сондай-ақ ландшафт элементтерін, фитингтерді жобалауға
арналған (1.72-сурет).

1.72-сурет – Graphisoft Archicad [19]

AUTOCAD
Сурет салуға және сызбалар шығаруға арналған бағдарлама ғана емес –
бұл жоба бойынша ұжымдық жұмысты ұйымдастыруға, тұтынушылармен
мәліметтер алмасуға, кәсіпорын стандарттарының сақталуын бақылауға
ыңғайлы құрал (1.73-сурет).

1.73-сурет – AutoCad [20]

AUTODESK BUILDING SYSTEMS
Инженерлік жүйелерді жобалау, жұмыс құжаттамасы мен есептеулерді
орындау функцияларын біріктіретін ғимараттардың инженерлік жүйелерін
жобалаудың жалғыз толық интеграцияланған қосымшасы (1.74-сурет).
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1.74-сурет – Autodesk Building Systems [21]

AUTODESK REVIT
Құжаттама мен құрылысты жобалауға арналған жиынтық.
Дизайнерлерге бұрын жасалған модельдерді үлкен, күрделі жобаларда
қолдануға мүмкіндік береді, бұл модельдерді тәуелсіз өңдеу мүмкіндігін
сақтайды. DWG пішіміне қолдау бар, сонымен қатар Windows MediaPlayer
сияқты кез келген стандартты ойнатқышта қойылатын мультимедиялық
бейнелер жасау мүмкіндігі бар. Өнім Autodesk шығарған барлық
қосымшаларға тығыз біріктірілген (1.75-сурет).

1.75-сурет – Autodesk Revit [22]

Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар
1. Autodesk 3Ds Max компьютерінің мүмкіндіктері қандай?
2. NewTek LightWave 3d бағдарламасы не үшін жасалды?
3. Daz Bryce бағдарламасы неге арналған?
4. Pandromeda Mojoworld бағдарламасы арқылы не істеуге болады?
5. Quest 3D бағдарламасы қандай мүмкіндіктерге ие?
6. 3D homearchitect қандай сипаттамаларға ие?
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ТƏЖІРИБЕЛІК ЖҰМЫСТАР
1.1 Бейнелеу сауаттылығының негіздері.
1-тапсырма. Көзді және қолдың қаттылығын дамытатын жаттығулар
(1.3-сурет)
Бұл тапсырма 1.1.2 бөліміне сәйкес алгоритммен орындалуы керек
2-тапсырма. Екі фигурадан тұратын сурет салу (1.4-сурет).
Бұл тапсырма 1.1.2 бөліміне сәйкес алгоритммен орындалуы керек
3-тапсырма. Квадраттың перспективадағы бейнесі (1.16-сурет).
Бұл тапсырма 1.1.3 бөліміне сәйкес алгоритммен орындалуы керек
4-тапсырма. Параллелепипедтің сым моделінің суреті (1.16-сурет)
Бұл тапсырма 1.1.3 бөліміне сәйкес алгоритммен орындалуы керек
5-тапсырма. Цилиндрдің сым моделінің суреті (1.17, 1.18-сурет).
Бұл тапсырма 1.1.3 бөліміне сәйкес алгоритммен орындалуы керек
6-тапсырма. Натюрморттың суреті (1.19-сурет).
Бұл тапсырма 1.1.4 бөліміне сәйкес алгоритммен орындалуы керек
1.2 Сәулеттік графика негіздері
1-тапсырма. Қарындашпен тоналды сызықшалау шкаласын орындау
(1.21-сурет).
Бұл тапсырма 1.2.1 бөліміне сәйкес алгоритммен орындалуы керек
2-тапсырма. «Фактура контрасты, комбинациялар, сызықшалар
түрленімі» (1.22, 1.23-сурет).
Бұл тапсырма 1.2.1 бөліміне сәйкес алгоритммен орындалуы керек
3-тапсырма. Сызықшалар фактурасының нұсқалары (1.26, 1.27-сурет).
Бұл тапсырма 1.2.2 бөліміне сәйкес алгоритммен орындалуы керек
1.3 Түстану негіздері және кескіндеменің мәнерлі құралдары
1-тапсырма. Түс шеңберін жасау (1.29-сурет).
Бұл тапсырма 1.3 бөліміне сәйкес алгоритммен орындалуы керек
2-тапсырма. «Түс реңкі» жаттығуы (1.30-сурет).
Бұл тапсырма 1.3 бөліміне сәйкес алгоритммен орындалуы керек
3-тапсырма. Түс қанықтылығына қатысты жаттығуларды орындау
(1.31-сурет)
Бұл тапсырма 1.3 бөліміне сәйкес алгоритммен орындалуы керек
4-тапсырма. Түстің ашықтығына арналған жаттығу (1.32-сурет).
Бұл тапсырма 1.3 бөліміне сәйкес алгоритммен орындалуы керек
5-тапсырма. Хроматикалық және ахроматикалық түстер (1.33-сурет).
Бұл тапсырма 1.3 бөліміне сәйкес алгоритммен орындалуы керек
1.4 Ортогональды проекциялар және сәулет объектілерінің
перспективалық бейнесі
1-тапсырма Стандарттарды зерттеу және мағынасын ашуға қатысты
жаттығу (1.42, 1.43-сурет).
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Бұл тапсырма 1.4 бөліміне сәйкес алгоритммен орындалуы керек
2-тапсырма Негізгі жазулар мен шекараларды орындау (1.46-сурет).
Бұл тапсырма 1.4 бөліміне сәйкес алгоритммен орындалуы керек
3-тапсырма Орталық проекцияны орындау (1.47-сурет).
Бұл тапсырма 1.4 бөліміне сәйкес алгоритммен орындалуы керек
4-тапсырма Параллель проекцияны орындау (1.49-сурет).
Бұл тапсырма 1.4 бөліміне сәйкес алгоритммен орындалуы керек
5-тапсырма Ортогональды проекцияны орындау (1.51-сурет).
Бұл тапсырма 1.4 бөліміне сәйкес алгоритммен орындалуы керек
6-тапсырма сәулет объектісінің перспективалық бейнесін орындау
(1.52, 1.53-сурет).
Бұл тапсырма 1.4 бөліміне сәйкес алгоритммен орындалуы керек
1.5 Жобалаудың әр түрлі сатыларында сәулет-құрылыс
сызбаларын орындау әдістемесі
1-тапсырма. Графикалық белгілер кестесін орындау (1.61, 1.62-сурет).
Бұл тапсырма 1.5 бөліміне сәйкес алгоритммен орындалуы керек
2-тапсырма. Сызықтық графикада жұмыс сызбаларын орындау (1.63сурет).
Бұл тапсырма 1.5 бөліміне сәйкес алгоритммен орындалуы керек
3-тапсырма. Сәулет объектісінің қасбетін орындау (1.63-сурет).
Бұл тапсырма 1.5 бөліміне сәйкес алгоритммен орындалуы керек
4-тапсырма. Сәулет объектісінің жоспары мен кесіндісін орындау (1.64,
1.65-сурет).
Бұл тапсырма 1.5 бөліміне сәйкес алгоритммен орындалуы керек
1.6 Ақпараттық технологиялар және сәулет объектілерін
компьютерлік модельдеу
1-тапсырма. Autodesk Revit графикалық редакторында жұмыс істеу.
Autodesk Revit-те «Басқару» қосымша бетінде әр түрлі көрсеткіштер
бар: жоба көрсеткіштері, жалпы көрсеткіштер, жаһандық көрсеткіштер және
жоба туралы ақпарат.
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Жаңа көрсеткішті қосу үшін Autodesk жасаған жалпы көрсеткіш
файлын пайдаланыңыз. Көрсеткіш сипаттарын (Аты, Тәртібі, Көрсеткіш түрі)
сақтайтын бұл мәтіндік файл компьютерде сақталуы керек, оны Басқару –
Жалпы баптаулар – Шолу арқылы таңдау керек.

Жаңа көорсеткіш жасау үшін ашылған «Жалпы көрсеткіштерді
өзгерту» диалогтік терезедегі «Жасау» түймесін басыңыз. Содан кейін
көрсеткішке атау, санат және деректер түрін беріңіз.

Сіз жасаған жаңа жалпы көрсеткішті пайдалану үшін оны жобаға қосу
керек. Басқару – Жоба көрсеткіштері – Қосу
Ашылған терезеде бағандағы файлдан жалпы көрсеткішті таңдаңыз. Оң
жақта сіз осы жобада қандай элементтер санаты пайда болатынын көрсете
аласыз, мысалы, бір немесе бірнеше санатты таңдау. Содан кейін «Көрсеткіш
деректері» бөлімінде осы параметрді элемент данасына немесе отбасы
өлшеміне сақтау үшін «Түр» немесе «Дананы» таңдаңыз.
Қол жеткізілген нәтижеге көз жеткізу үшін еден жоспарына көшейік.
Көріп отырғаныңыздай, «Мәтін» (бұл көрсеткішті құру кезеңінде біз
таңдаған мәліметтер түрі) бағанындағы қабырға типінің қасиеттерінде
«Материал атауы» көрсеткішінің жаңа материалы пайда болды.
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Бос бағандарды толтырып, барлық манипуляцияларды аяқтағаннан
кейін жасалған көрсеткішті маркалар мен сипаттамаларға шығаруға болады.
ТЕСТ ТАПСЫРМАЛАРЫ
1.1 Бейнелеу сауаттылығының негіздері.
1. Жарық көзінің заттағы кескіні:
A. Жарық;
B. Жарқырау;
C. Өзіндік көлеңке;
D. Рефлекс.
2. Француз тілінен реңк, тон айырмашылығы, әрең көрінетін ауысуды
білдіретін термин:
A. Ырғақ;
B. Композиция;
C. Нюанс;
D. Контраст.
3. Пленэр жағдайында көркем сурет жұмысы үшін қандай тасымалды
станок пайдаланылады:
А. Мольберт;
B. Планшет;
C. Тақта;
D. Этюдник.
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4. Этюд дегеніміз не:
A. Бұл композициялық жұмыс үшін толық материалды дайындау;
B. Бұл өткеннің қайталануы;
C. Бұл пленэрдегі жұмыс;
D. Бұл көркем нобайлар.
5. Көркемдік мәнерліліктің негізгі құралы, объектілерді қарама-қарсы
қасиеттерге қарсы қою.
А. Контраст;
В. Динамизм;
С. Акцент;
D. Нюанс.
1.
2.
3.
4.
5.

Тест жауаптары:
В
С
D
А
А

1.2 Сәулеттік графика негіздері
1. Ашықтық – бұл:
А. түс концентрациясының деңгейі (бір немесе басқа реңктің басым
болуы);
В. түс тоналдығының жарықтық немесе дыбысталу дәрежесі;
С. бөліну дәрежесі (ақ және ашық сұр реңктердің болу пайызы);
D. қара сұр және қара реңктердің болу пайызы.
2. Көлеңке – бұл:
А. түс концентрациясының деңгейі (бір немесе басқа реңктің басым
болуы);
В. түс тоналдығының жарықтық немесе дыбысталу дәрежесі;
С, бөліну дәрежесі (ақ және ашық сұр реңктердің болу пайызы);
D. жарықтың қанықтылық дәрежесі.
3. Майдың, шайырдың, балауыздың және т.б. ерітіндісіне малынған
мөлдірлікті беру үшін жоғары сапалы мөлдір қағаз:
А. Калька;
В. Картон;
С. Қағаз;
D. Фольга.
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4. Ағаш массасының, жартылай целлюлозаның, ағартылмаған
целлюлозаның, макулатураның талшықты массасынан жасалған қағазға
қарағанда қалың материал:
А. Калька;
В. Картон;
С. Қағаз;
D. Фольга.
5. Графика – бұл:
А. Баспа өнімдерін көбейтумен айналысатын өнеркәсіп саласы;
В. Бейнелеу өнерінің түрі, онда негізгі бейнелеу және мәнерлі құралдар
сызық, сызықша, дақ және нүкте болып табылады;
С. Арнайы уақытша және/немесе стационарлық құрылымдарда
орналастырылатын графикалық, мәтіндік немесе жарнамалық сипаттағы
басқа ақпарат;
D. Жарнамалық беті үшбұрышты призмалардан тұратын жарнама
құралы.
Тест жауаптары:
1. С
2. D
3. А
4. В
5. В
1.3 Түстану негіздері және кескіндеменің мәнерлі құралдары.
1. Түстану бөлімдерін көрсетіңіз:
A. Түстерді жүйелеу, түс мүмкіндігі, түс комбинациясы;
B. Түс психологиясы, түстің радиациялық табиғаты;
C. Түстің хаотикалық, техникалық өзгеруі;
D. Түстердің күрт үйлесімі, контраст.
2. Спектрді бірінші болып ашқан физик:
А. Планк;
Б. Резерфорд;
C. Ньютон;
Д. Эйнштейн.
3. Түстердің үштігін көрсетіңіз (негізгі түстер):
A. Ақ, қара, сұр;
B. Көк, қызыл, ақ;
C. Жасыл, қоңыр, сары;
D. Қызыл, көк және сары.
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4. Қызыл, көк және сары түстерді қамтитын түстер тобы:
A. Құрама түстер;
B. Жергілікті түстер;
C. Негізгі түстер;
D. Туыстас түстер.
5. Түс шеңбері бөлінетін түстер топтарының саны:
A. 1
B. 4
C. 7
D. 2
6. Кескіндеменің мәнерлі құралы:
A. Сызық;
B. Жоба;
C. Сызықша;
D. Түс.
7. Бояулар палитрада, қағазда және кенепте араласқан кезде түстерді
араластыру:
A. Түсті хаотикалық араластыру;
B. Түсті оптикалық араластыру;
C. Түсті механикалық араластыру;
D. Түстердің перспективалы араласуы.
8. Ахроматикалық түстер – бұл:
A. Қызыл, көк, күлгін;
B. Жасыл, қызыл, сары;
C. Қара, сұр, ақ;
D. Қоңыр, қызғылт сары.

Тест жауаптары:
1.
А
2.
С
3.
D
4.
C
5.
D
6.
D
7.
C
8.
C
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1.4 Ортогональды
перспективалық бейнесі

проекциялар

және

сәулет

объектілерінің

1. Проекциялау орталық деп аталады, егер проекцияланған сәулелер …
A. бір-біріне параллель емес болса;
B. проекциялар жазықтығына өткір бұрышпен өтсе;
C. проекция жазықтығына перпендикуляр болса;
D. бір нүктеден өтсе;
2. Проекциялау ортогональды деп аталады, егер проекцияланған
сәулелер ...
A. бір нүктеден өтсе;
B. проекциялар жазықтығына өткір бұрышпен өтсе;
C. бір-біріне параллель емес болса;
D. проекция жазықтығына перпендикуляр болса.
3. Орталық проекция кезінде … сақталады:
A. түзу кесіндінің табиғи шамасы;
B. түзу кесінділердің перпендикулярлығы;
C. түзу нүктесінің тиесілігі;
D. түзу кесіндінің параллельдігі.
4. проекциялаудың қандай тәсілдері басқаларынан төмендегі
артықшылықтарымен ерекшеленеді?
A. тік бұрышты проекциялау;
B. орталық проекциялау;
C. бұрыштық проекциялау;
D. параллель проекциялау.
5. H проекциясының жазықтығындағы АВС үшбұрышының көлбеу
проекциясы суретте көрсетілген…
[23]
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Тест жауаптары:
1.
2.
3.
4.
5.

D
D
C
A
B

1.5 Жобалаудың әр түрлі
сызбаларын орындау әдістемесі

сатыларында

сәулет-құрылыс

1. Сәулет-құрылыс сызбаларында өлшемді сызықтың қандай
шектегіштері таңдалады:
А. Өлшемді бағдар;
В. Көлбеу сызықшалар;
С. Пунктир сызықшалау;
D. Қима.
2. Ғимараттың сыртқы түрі қалай аталады:
А. Жоспар;
В. Қима;
С. Қасбет;
D. Биіктік.
3. Құрылыс сызбаларында өлшемдер қандай өлшем бірліктерінде
көрсетілген:
А. Миллиметрмен;
В. Сантиметрмен;
С. Метрмен;
D. Километрмен.
4. Контурлы қима арқылы мынаны анықтайды:
А. Ғимараттың жалпы биіктігі;
В. Қабаттар саны;
С. Тұрғын бөлме қабаттарының биіктігі;
D. Өлшемді сызықтарды қолдану.
5. Ғимарат бейнесінің қай жағына үйлестіру осьтерінің маркалары
қойылады?
А. Оң жағынан және жоғарыдан;
В. Сол жағынан және оң жағынан;
С. Сол жағынан және төменнен;
D. Төменнен.
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6. Ғимараттың негізгі элементі не жатпайды?
А. Арақабырға;
В. Шатыр;
С. Ішкі коммуникациялар;
D. Қабырға.
7. Сәулет-құрылыс сызбасын орындау кезінде ғимараттың жоспары
… басталады:
А. Үйлестіру осьтерін өткізу;
В. Арақабырғаларды сызу;
С. Күрделі қабырғаларды сызу;
D. Өлшемді сызықтарды қолдану.
Тест жауаптары:
1.
B
2.
C
3.
A
4.
A
5.
C
6.
C
7.
A
1.6 Ақпараттық технологиялар және
компьютерлік модельдеу
1. 3D модельдеуге арналған қуатты құрал:
А. ArchiCad;
В. 3Ds Max;
С. AutoCad;
D. LightWave.

сәулет

объектілерін

2. Жұмсақ денелердің, бөлшектердің, шаштың және терінің
динамикасын қандай бағдарламамен көрсетуге болады?
А. Autodesk Revit;
В. 3Ds Max;
С. LightWave;
D. ArchiCad.
3. Құжаттама мен құрылысты жобалауға қандай жиынтық арналған?
А. Autodesk Revit;
В. DazBryce;
С. PandromedaMojoworld;
D. ArchiCad.
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4. Қандай редактордың көмегімен визуалды объектіге бағытталған
даму ортасы пайдаланушыларға нақты уақыт режимінде өз өнімдерін
жасауға мүмкіндік береді?
А. Quest3D;
В. 3Ds Max;
С. LightWave;
D. ArchiCad.
5. Қандай графикалық редактор объектіні дұрыс орналастырмағаны
туралы автоматты түрде ескертеді?
А. Archicad;
В. 3D Home Architect;
С. Autodesk Building Systems;
D. LightWave.
Тест жауаптары:
1.
B
2.
С
3.
А
4.
А
5.
В
ҚЫСҚАША ТҰЖЫРЫМДАР
Осы модульді зерделегеннен кейін білім алушылар келесі білімдерді
игереді: заттар бейнесінің негізгі заңдары, қоршаған орта, композициялық
құрылыстың негіздері; түстану негіздері; сәулеттік графика теориясының
негіздері; жобалаудың әр түрлі сатыларында сызбаларды орындау әдістемесі;
перспективалық проекцияларды орындаудың заңдары, әдістері мен тәсілдері;
бейнемодельдеу, компьютерлік графика есептерін шешу үшін компьютерлік
техниканың мүмкіндіктері; дербес компьютердің құрылысы және жалпы
жұмыс қағидаттары; компьютерлік графиканың базалық негіздері; 3Dграфиканың ерекшеліктері.
ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР МЕН ҚОСЫМША ДЕРЕККӨЗДЕР
ТІЗІМІ
1. Инженерная и компьютерная графика / Э.Т. Романычева, А.К.
Иванова, А.С. Куликов, Т.М. Сидорова, С.Ю. Сидоров. М„ 2006.
2. Каминский В.П., Георгиевский О.В., Будасов Б.В. Строительное
черчение под общей редакцией О.В. Георгиевского. 6-е издание,
переработанное и дополненное. – М. Архитектура – С, 2007.
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3. Короев Ю.И.Черчение для строителей: Учеб, для проф. учеб,
заведений. - 7-е изд., стереотип. – М.: Высшая школа, Изд. центр
«Академия», 2001. – 256 с.
4. Каминский В.П., Георгиевский О.В., Будасов Б.В. Строительное
черчение под общей редакцией О.В. Георгиевского. 6-е издание,
переработанное и дополненное. – М. Архитектура – С, 2007.
5. Короев Ю.И. Черчение для строителей: Учеб, для проф. учеб,
заведений. - 7-е изд., стереотип. – М.: Высшая школа, Изд. центр
«Академия», 2001. – 256 с.
6. Проектирование объектов инфраструктуры и дорог. AutoCAD Civil
3D 2010. - М.: Книга по Требованию, 2010. - 560 c.
7. Технология BIM для архитекторов. Autodesk Revit Architecture 2010.
Официальный учебный курс. - М.: ДМК Пресс, 2010. - 858 c.
8. Чекмарев А. А., Осипов В. К. Справочник по машиностроительному
черчению. М., 2006.
9. Чемоданова Т. В. Pro/EHGINEER: Деталь, сборка, чертеж. СПб.,
2003.
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2

БӨЛІМ

СӘУЛЕТ-ЖОСПАРЛАУ КОМПОЗИЦИЯЛАРЫН ӘЗІРЛЕУ
Оқу мақсаттары
Осы бөлімді зерттеу нәтижелері бойынша сіз
төмендегілерді орындай аласыз:
- композицияның заңдарын, ережелерін, құралдарын
меңгеру;
- көлемдік-кеңістіктік объектілердің құрылысын орындау;
- бұйымдардың бетін колористикалық модельдеуді орындау;
- ғимараттар мен оның элементтерінің макеттерін жасау.
Алдын ала қойылатын талаптар
Осы модульмен жұмыс басталар алдында білім алушылар жанды және
жансыз табиғаттың әртүрлі объектілерінің суретін, сәулет-құрылыс
сызбаларын, шығармашылық жобаларды әзірлеу кезінде компьютерлік
құралдарды орындау дағдыларын меңгеруі тиіс.
Қажетті оқу материалдары
Материалдар: сызғыштар, кеңсе пышағы, қайшылар, циркуль, Т, ТМ,
М қаттылықтағы қарапайым қарындаштар, өшіргіш, акварель, майлы бояулар
немесе гуашь, A4, A3, A2, A1 форматтары, сурет жинағы, мольберт,
дәптерлер, қаламдар, қарындаштар, метр, компьютер немесе ноутбук.
Кіріспе
Осы бөлімнің шеңберінде «Сәулет-жоспарлау композицияларын
әзірлеу» модулі зерделенеді және жұмыстың нәтижелілігі, композициялық
міндеттерді шешу үшін қажетті дағдылар мен білімдер сипатталады; көлемдікеңістіктік объектілерді салу; макетте композицияның барлық түрлерін
орындау; тапсырмаларды орындау кезінде колориттің әр түрлі типтерін
практикада пайдалану; бұйымдардың бетін колористикалық модельдеуді
пайдалану; композицияның негізгі түрлерімен және көлемді-кеңістіктік
формалардың қасиеттерімен танысу; негізгі сәулеттік стильдердің
қалыптасуы туралы жалпы түсінік; модельдеу процесінде материалдармен
жұмыс істеу тәсілдері мен әдістері; интерьер дизайнын композициялық түрде
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қалыптастыру; орта объектілерді көлемді модельдеу кезінде техника мен
материалдарды пайдалану [1, 23-б.].
2.1 Сәулеттік композиция: негізгі ұғымдар мен анықтамалар
«Композиция» сөзі латынның «compositio» сөзінен шыққан, аудармада
бүктеу, салу дегенді білдіреді. Бұл ұғым белгілі бір дәрежеде ғимарат пен
олардың кешендеріне қатысты. Функционалдылыққа, дизайнға және
көркемдік дизайнға байланысты мәселелер композицияны құру процесінде
ажырамастай
болады,
өйткені
композиция
функционалды
және
конструктивті-техникалық талаптарға жауап беретін формалардың толық
көркемдік және мәнерлі жүйесі болып табылады.
Сәулеттік композиция – бұл көркемдік, функционалды және
құрылымдық-технологиялық
талаптарға
жауап
беретін
сәулеттік
формалардың тұтас жүйесі.
Көркемдік бірлік жеке заттардың құрамына да, олардың кешендеріне
де тән болуы керек. Сәулет дизайнында көркемдік құралдар ғимараттың
мақсатын, эстетикалық заңдар мен қабылдау психологиясын ескере отырып
таңдалады.
Сәулеттік композиция теориясының мазмұны – кез келген типтегі және
мақсаттағы құрылымдарға қолданылатын сәулетті оның бірлігі мен жалпы
қалыптасу заңдылықтарында зерттеу. Оның міндеті – үйлесімді, көркем
мәнерлі туындыларды жасауға ықпал ету.
Композиция теориясы сәулет шығармаларындағы сұлулықтың
объективті жағдайын ашуы керек. Ол сәулеттің жалпы теориясының
идеяларын сәулеттік дизайн әдіснамасымен біріктіретін және білімнен
шеберлікке, шығармашылық шеберлікке өтпелі кезеңді қалыптастыратын
қолданбалы сипатқа ие.
Сәулеттік композиция теориясы көркемдік шығармашылық саласына
енеді, онда талант пен түйсік үлкен рөл атқарады.
Сәулет өнерінің ғасырлық тәжірибесіне негізделген қазіргі заманғы
композиция теориясы дайын рецепттер бермейді және таланттарды қатаң
стандарттармен байланыстырмайды.
Ірі өнеркәсіптік кешендердің құрылысы жағдайында сәулет
ансамбльдерін құру міндетті талап болып табылады.
Ансамбль дегеніміз – белгілі бір көркемдік идеяға негізделген және
визуалды қабылдаудың бірлігін қамтамасыз ететін функционалды
талаптарды, практикалық орындылықты ескере отырып құрылған ғимараттар
мен құрылыстар тобының көркемдік үйлесімді орналасуы (2.1, 2.2-сурет).
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2.1-сурет – Өнеркәсіптік кешендердің композициялары: а – зауыт алдындағы алаң; б кәсіпорынды масштаб бойынша аймақтарға бөлу; 1 - тұрғын үй; 2 - қосалқы ғимараттар; 3
- өндірістік ғимараттар; 4 - инженерлік құрылыстар [24]

2.2-сурет – Сәулет ансамбльдерінің мысалдары:
а - конвертер цехы металлургия зауытының құрылысында басым; б - байыту
фабрикасының құрамында жалпы модуль негізінде ғимараттардың қайталанатын
элементтерін пайдалану [24]
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Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар
1. Сәулет композициясы дегеніміз не?
2. Сәулет композициясының міндеті қандай?
3. Симметрия дегеніміз не?
4. Ассиметрия дегеніміз не?
5. Ауқымдылық дегеніміз не?
2.2 Сәлеттік композиция түрлері
Жобалау кезінде ғимараттың функционалдық мақсатын және оның
көлемдік форманы таңдауға әсерін ескерумен қатар, ғимараттың
құрылыстағы орналасуы ескеріледі. Сонымен қатар, кез келген қарапайым
немесе күрделі композицияны төрт негізгі – көлемдік, фронтальды, биіктік,
тереңдік немесе олардың комбинациясының біріне дейін азайтуға болады.
Көлемді композиция барлық үш координатта салыстырмалы түрде
тең. Бұл цирк ғимараттарының көпшілігіне, жабық базарларға, спорт
залдарына немесе көрме залдарына тән. Ғимаратқа көлемді композиция
объектілерін орналастыру кешенді шолуды қамтамасыз етуі тиіс және өз
кезегінде барлық қасбеттердің формаларын келісуді талап етеді. Көлемді
форманы анықтау үшін болашақта олардың ырғақты жиырылуына
байланысты қасбеттердің тік бөліктерін қолдану тән (2.3-сурет).

2.3-сурет – Көлемді композиция. Париж. Мүгедектер үйінің соборы [25]
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Фронтальды композиция ғимараттың ұзындығы бойынша тереңдіктің
координаты бойынша өлшемдерден басым болуымен сипатталады. Осыған
байланысты
сыртқы
көлемдердің
құрамы
негізінен
қасбеттің
жазықтықтарында жасалады. Фронтальды композициялар көптеген сарайлар
мен оқу ғимараттарына тән. Мұндай ғимараттарды ғимараттарға
орналастырған кезде олардың фронталдығын толық қабылдау үшін олардың
алдында бос орын (алаң, алдыңғы аула және т.б.) қажет екендігі ескеріледі
(2.4-сурет).

2.4-сурет – Фронтальды композиция. Версаль [26]

Фронтальды композицияның тегістігі көлемнің немесе тереңдіктің
жеке элементтерін қосу арқылы байытылған. Соңғысы ретінде
ғимараттардың функционалды элементтері қолданылады, мысалы, өткелдер,
галереялар, лоджиялар немесе «жасыл бөлмелер», эркерлер, бөлме
топтарының проекциялық көлемдері және т.б.
Биіктік композициясы құрылымның биіктігі көлемінің жоспардағы
өлшемдерінен басым болуымен сипатталады. Биік композициялар ежелгі
діни және қорғаныс ғимараттары мен құрылыстарына (храмдар, қоңырау
мұнаралары, мұнаралар, бекініс мұнаралары) және заманауи биік кеңселерге,
қонақ үйлерге, сондай-ақ инженерлік құрылыстарға – теледидар, су, радио
мұнараларына тән. Биік құрылыстарда тік координатаның жетекші рөлі тиісті
бөлу жүйесі мен олардың пропорционалды үйлесімділігі арқылы
композициялық түрде ашылады. Өткен ғасырлардағы сәулет өнерінде
көлемнің биіктігін үйлестірудің жетекші әдісі оның деңгейлерге бөлінуі
болды, олардың массивтілігі биіктікте төмендеді, ал деңгейлердің биіктігі
композиция негізгі көзқарастардан қабылданған кезде олардың нақты
өлшемдерінің перспективалық бұрмалануларына пропорционалды түрде
сәйкес келді. Қазіргі сәулетте көп деңгейлі бөлу салыстырмалы түрде сирек
қолданылады. Мұнаралардың биіктігі көбінесе қарапайым тікбұрышты
көлемдердің тік бөлінуімен немесе пирамида тәрізді көлемдердің
қолданылуымен ерекшеленеді (2.5-сурет).
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2.5-сурет – Қабат бойынша бөлінген биіктік композициялары [27]

Соңғы әдіс ғимараттың биіктігін арттырудың оптикалық елесін жасай
отырып, биіктік көлемінің перспективалық жақындасуын күшейтеді. Бұл
және басқа оптикалық иллюзиялар сәулет композицияларында саналы түрде
қолданылады.
Тереңдік немесе терең-кеңістіктік композиция негізінен тереңдік
координатында дамуымен сипатталады (2.6-сурет).

2.6-сурет – Тереңдік композициясы. Рим. Конгресс сарайы [28]

Тереңдік композициясы қала құрылысында немесе толық интерьерде
бойлық-осьтік кеңістікті ұйымдастыру үшін қолданылады. Қалалық
жоспарлау кезінде оны осы кеңістіктің тереңдігінде орналасқан негізгі
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объектіге бағытталған салыстырмалы түрде тар бойлық-осьтік көше
кеңістіктерінің сәулеттік бірлігін қамтамасыз ету үшін пайдаланыңыз.
Композицияның бірлігін нығайту үшін көшені тұрғызатын ғимараттардың
қасбеттері әдетте бірдей жобаланған болады.
Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар
1. Сәулеттік композицияның түрлерін атаңыз.
2. Көлемді композиция дегеніміз не?
3. Фронтальды композиция немен сипатталады?
4. Биіктік композициясына не тән?
5. Тереңдік композициясы дегеніміз не?
2.3 Ішкі және сыртқы ортаны ұйымдастырудағы сәулеттік
композицияның міндеттері
Ғимараттың сәулеттік композициясының негізгі компоненттері оның
сыртқы және ішкі кеңістігі болып табылады. Композицияның дизайны
ғимараттың сыртқы көлемінің интерьер мен қоршаған орта кеңістігімен
үйлесімді, пропорционалды бірлігіне негізделген, бұл аяқталған көркем
тұтастықты құрастыруға ықпал етеді. Егер сәулеттік композиция қасбеттер
мен интерьерлер көлемінің өлшемдері мен пішіндерінің сәйкестігін
қамтамасыз етсе, ғимараттардың сыртқы көлемі мен ішкі кеңістігінің бірлігі
байқалады (2.7, 2.8-сурет).

2.7-сурет – Ғимаратқа сыртқы күштердің әсері [29]
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2.8-сурет – Ғимараттар көлемінің функционалдық және әмбебап композициясы [30]

Ішкі кеңістіктің копозициясы формалардың, өлшемдердің және үйжайлардың өзара орналасуының функционалды процеске және көркемдік
бірліктің талаптарына сәйкес келуіне негізделген.
Композиция сәулет өнерінде қолданылатын көркемдік құралдардың
өзара әрекеттесуін анықтайды. Сәулет өнеріне тән көркемдік мәнерліліктің
негізгі құралдары – кеңістікті ұйымдастыру және оны шектейтін
формалардың тектоникасы (тектоника – бұл материалдың құрылымы мен
жұмысының көркемдік мағыналы сыртқы көрінісі). Бұл екі өзара байланысты
құралдар – кеңістік және оны құрайтын қабық – сәулет өнерінде
ажырамастай болады [14].
Архитектурада кеңістіктің қалыптасуы функционалды, техникалық,
құрылымдық және эстетикалық талаптарға бағынады (2.9-сурет).
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2.9-сурет – Сәулет композициясындағы оқшаулау және ашу: а - Флоренциядағы палаццо
Медичи-Риккарди жоспары – ауланың айналасындағы жабық үй-жайларды топтастыру; б
- Римдегі палаццо Баберини жоспары – көлемді-кеңістіктік композиция көшеге ашылған;
в - Чикагодағы Роби үйінің жоспары – үйдің негізгі бөлмелері көзбен байланысып, сыртқы
кеңістікке ашылған [31]

Эстетика – бұл дәуір мен қоғам жасаған идеалдың көрінісі ғана емес,
сонымен
бірге
адамның
қабылдауының
психофизиологиялық
заңдылықтарына берілетін жауап. Бұл үлгілер сәулет жобалауының барлық
кезеңдерінде қолданылған формаларды ұйымдастыру әдістерін анықтайды.
Бұл әдістерге мыналар жатады: симметрия және асимметрия, нюанс және
контраст, ырғақ, бөліктер мен бір бүтін арасындағы белгілі бір қатынастар
мен пропорцияларды белгілеу.
Архитектураның бейнелі мәнелілігінің сипаты масштабқа, яғни адам
құрылымының көрнекі түрде қабылданған пропорционалдылығына да
байланысты. Бұл қасиет қабылдаудың психофизиологиялық механизміне де
байланысты. Архитектураның көркемдік құралдары заттардың бетін
өңдеудің әр түрлі әдістерін, оның түсі мен құрылымын толықтырады.
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Архитектуралық форманы ұйымдастырған кезде адамның оптикалық
иллюзияның пайда болуы сияқты көрнекі қабылдау ерекшелігі де ескерілуі
керек. Оптикалық иллюзиялар – көз оптикасының немесе психикалық
қабылдау жүйесінің ментальдығымен пайда болған өлшем, пішін және
қашықтықты жалған бағалаудың алдын алу, түзету немесе саналы түрде
қолдану керек. Әйтпесе, болжанған эстетикалық әсер бұзылуы мүмкін.
Кеңістік жүйесін құру және тектоника архитектураның негізгі
композициялық құралы болып табылады, ол функционалды ұйымдастырумен
және оның жұмысын құрумен тікелей байланысты. Симметрия және
асимметрия, нюанс және контраст, ырғақ, бөлшектер мен бүтіннің қатынасы
мен пропорциясы, материалдардың түсі мен құрылымы кеңістіктік форманы
ұйымдастыруда қолданылатын құрал болып табылады. Олардың көмегімен
архитектуралық формалар қабылдаудың психофизиологиялық заңдарына
сәйкес келеді, эстетикалық қасиеттер мен көркемдік мағынаны алады.
Кеңістіктік форманы ұйымдастырудың құралдары тек архитектураға
ғана тән емес – оларды өнердің басқа түрлері де қолданады, контраст, нюанс,
симметрия, ырғақ және кейбір пропорционалды қатынастар жүйелерін
табиғи формалардың заңдылықтарының көрінісі ретінде де байқауға болады.
Архитектураның көркемдік құралдарының әрқайсысы тәуелсіз
құндылыққа ие емес және өздігінен өмір сүре алмайды – олар сәулет
туындысының көпжақты мазмұнын білдіретін композиция жүйесінде ғана
мағынаны алады.
Материалдық құрылымдар – көтеруші тіректердің, қоршаулардың,
едендер мен жабындардың әртүрлі түрлері – белгілі бір қажеттіліктерге
сәйкес ұйымдастырылған кеңістікті қалыптастыру үшін архитектурада
қолданылады. Кеңістікті шектейтін құрылымдардың үйлесімі сырттан
ғимараттың көлемі ретінде қабылданады. Ғимараттардың көлемі, өз
кезегінде, ашық кеңістікті – аулаларды, көшелерді, алаңдарды ұйымдастыру
құралы ретінде қызмет етеді.
Кеңістіктік құрамның үш негізгі түрі бар:
 ішкі кеңістікті (ғимараттарды) қамтитын материалдық қабықшамен
түзілген көлем;
 қол жетімді кеңістікті қамтымайтын, бірақ кеңістіктік ортаны
(обелиск, парапет, терраса және т.б.) ұйымдастыру үшін қолданылатын
көлем;
 ашық кеңістік ұйымдастырылған көлем жүйесі (яғни, кеңістік
бітелмеген, жоғарғы ауламен, алаңмен және т.б. шектелмейді). Сондай-ақ,
сыртқы көлеммен байланысты емес ішкі кеңістігі бар композициялар бар
(бұл метро станциялары, жерасты жаяу жүргіншілер және т.б.).
Ғимарат көлемінің пішіні, әдетте, оның ішкі кеңістігіне байланысты
болады (2.10-сурет).
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2.10-сурет – Функционалдық процестерді ұйымдастыруға негізделген ғимараттағы
кеңістіктерді топтастыру жүйелері: 1— ұяшықты жүйе; 2 — дәліздік; 3 — дәлізсіз
байланысқан; 4 — анфиладтық; 5 – залдық [31]

Ішкі кеңістік пен сыртқы көлемнің абсолютті сәйкестігі мүлдем мүмкін
емес. Сөзсіз айырмашылық материалдық қоршаулардың қалыңдығымен ғана
емес, сонымен қатар олардың құрылысындағы қуыстармен де, қоршаудың
ішкі және сыртқы беттерінің арасында орналасуы мүмкін техникалық
мақсаттағы кеңістіктермен де анықталады [14].
Кеңістікті құрайтын құрылымдардың бөлімдері құрылыстың
техникалық мүмкіндіктеріне тікелей байланысты (2.11-сурет).

2.11-сурет – Ғимараттың ішкі кеңістігі және сыртқы өлшемдері:
А – Хеопс пирамидасының қимасы; Б — Кижидегі Покров шіркеуінің қимасы; В —
Псковтағы Поганкин палаталарының қимасы; Г – Монреалдағы 1967 жылғы Дүниежүзілік
көрмедегі АҚШ павильонының қимасы [31]
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Қазіргі заманғы сәулет өнерінің көптеген туындыларында көлемнің
формасы, сондай-ақ ғимараттың ішкі кеңістігі жүйесі ансамбльдің құрамына
белгілі бір түрде байланысты болатын ашық кеңістікті ұйымдастыру
қажеттілігімен анықталады.

2.12-сурет – Функционалды процестердің бөлінуін анықтайтын кеңістіктік
композициялар: А - Ленин тауларындағы Мәскеудегі пионерлер сарайының жоспары; Б Филадельфиядағы университеттің медициналық зертханасының жоспары, АҚШ; в Мәскеудегі Русакова атындағы клубтың жоспары; Г - Лондондағы тұрғын үй жоспары
[31]

Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар
1. Ғимараттың сәулеттік композициясының негізгі компоненттері
қандай?
2. Сәулетте кеңістіктің қалыптасуы неге бағынады?
3. Сәулет эстетикасы дегеніміз не?
4. Тектоника дегеніміз не?
2.4 Сәулеттік
қасиеттерін анықтау

макеттеу:

объектілердің

көлемдік-кеңістіктік

Сәулеттік макет (итальян тілінен macchietta – нобай) – жобаланған
немесе қолданыстағы құрылымның, сәулет ансамблінің немесе қаланың үш
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өлшемді бейнесі. Сәулеттік орналасу түпнұсқаны ұсақ бөлшектермен дәл
көрсете алады, бұл жағдайда оны модель деп те атайды немесе белгілі бір
дәрежеде соған жақындайды.
Макеттер сәулет композициясын, құрылым бөліктерінің сәйкестігін
тексеру және жер бедері мен негізгі көлемдер арасындағы өзара байланысты
көзбен шолу үшін жасалады.
Жұмыс макеттері көп жағдайда тікелей жобалау жүргізілетін
шеберханада орындалады. Дайын сызбаларға сәйкес жасалған көрме және
демонстрациялық макеттер, әдетте, арнайы макет шеберханасында жасалады,
оны ұйымдастыру үшін тиісті жабдықтар, құралдар мен материалдар болуы
керек. Жұмыс орындарының санына байланысты қатты күшейтілген қақпағы,
тартпалары және құралдар мен ұсақ бөлшектерге арналған сөрелері бар
белгілі бір ұзындықтағы (бір адамға 1 м есебінен) қабырғаға жұмыс үстелі
орнатылады. Орташа өлшемді темір ұстасының атауызы менжұқа арамен
кесуге арналған құрал үстел қақпағына бекітілген. Материалдарды белгілеу,
кесу және макеттерді құрастыру жұмыстары барлық жағынан қол жеткізуді
қажет ететін үлкен үстелде орындалуы керек (2.13-сурет).

2.13-сурет – Макет шеберханасының жабдығын үш жұмыс орнына
орналастырудың үлгі жоспары [33]

Макет үшін әр түрлі материалдар қолданылады, олардың таңдауы
макеттің мақсатына байланысты. Ағаш, картон және қағаз қарапайым
құралдармен жақсы өңделеді және арнайы желімдерді қолдануды қажет
етпейді; дегенмен, олардың көптеген жағымсыз қасиеттері бар, олардың
негізгісі ауа-райына сезімталдық болып табылады, нәтижесінде материал
ісінеді немесе кішірейеді, жарылып кетеді, деформацияланады және т.б.
Соңғы уақыттарда жаңа полимерлі материалдар – пластикалық
массалар – кең таралып келеді. Олардың жоғары механикалық беріктігі, ауарайына төзімділігі, әр түрлі құралдармен жақсы жұмыс жасалуы және басқа
да көптеген жағымды қасиеттері бұл материалдарды ағаштан, картоннан
және қағаздан ерекшелендіреді.
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Макеттерді дайындау үшін ағаш, картон, қағаз, пластикалық
материалдар (органикалық шыны, целлулоид, пенопласт, АЕМ-пластик,
көбік), желімдер, әрлеу материалдары, қосалқы материалдар және тағы
басқалар пайдаланылады.
Макеттерді жасауда әр түрлі арнайы құралдар қолданылады. Мақсаты
бойынша құралдар өлшеу және таңбалау, аралау, сүргілеу, сондай-ақ
бұрғылау, кесу, бетті өңдеу және өңдеу құралдарына бөлінеді (2.14-сурет).
Штангенциркуль бұйымдардың сыртқы және ішкі өлшемдерін
өлшеуге, сондай-ақ жұмыстарды таңбалауға арналған. Сызғыштар металл,
ағаш немесе органикалық әйнек болуы мүмкін. Ұзындығы 15, 30, 50 және
100 см металл сызғыштар әр түрлі бөлшектерді өлшеуге, органикалық шыны,
көбік және басқа материалдарды кесуге жарамды. Ұзындығы 1 м-ден асатын
бөлшектермен жұмыс жасағанда, ұзындығы 150-200 см болатын қатты ағаш
сызғышын қолданыңыз. Бұрыштардың дұрыстығын өлшеу үшін әр түрлі
мөлшердегі квадраттар қажет. Құрылғылар бірдей және тек мөлшері мен
материалы бойынша ерекшеленеді. Кішкентай бөлшектермен жұмыс жасау
кезінде кішкене металл немесе органикалық шаршыны қолданған ыңғайлы.
Рейбер немесе шилья түзу және қисық сызықтарды бөлуге,
органикалық әйнекке, целлулоидқа және басқа материалдарға бөлшектерді
белгілеуге, сонымен қатар тесіктерді бекітуге арналған.
Үлкен диаметрлі шеңберлерді белгілеу кезінде сызыққа бекітілген
жылжымалы штангенциркульді қолдануға болады.
Аралау құралдары.
Жақ тәрізді ара – бұл қол машинасында қысылған таспа тәрізді аралау
дискісі. Мұндай араның тістерінің пішіні әр түрлі болуы мүмкін және
өңделетін материалға да байланысты болады.
Қол ара – бұл тұтқасы бар кішкене аралау дискісі. Егер пышақ жұқа
болса, онда ол артқы жағында тұрақтылық үшін болат тақтайшамен
жабдықталады. Әмбебап қайраудың кішкентай тістері болуы керек.
Кішкентай бөлшектермен жұмыс жасау кезінде металды өңдеу үшін
қолданылатын алынбалы жүзі бар ойық тәрізді қақпақты пайдаланған
ыңғайлы (2.15-сурет).
Сүргілеу құралдары
Жазықтар мен ағаш бұйымдары діңгектер мен металл темір
кесетіндерден тұрады. Үтіктің өткір кесетін шеті сүргілеу құралы
тағайындалған жұмыстың сипатына байланысты түзу, қисық немесе тісті
контурға ие болады. Темірдің көлбеу бұрышы ұшақтың немесе сүргінің
мақсатына байланысты 40-тан 80-ге дейін болады.
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2.14-сурет – Пышақ түрлері [33]

2.15-сурет – Табақ полимерлі материалдарды кесуге арналған рейсмус [33]

Ұшақтар мен ағаш бұйымдарының блоктары ағаш немесе металл
болуы мүмкін. Ағаш бөлшектерін өңдеу кезінде екеуін де қолдануға болады;
органикалық әйнекпен немесе көбікпен жұмыс істеу үшін металл
тығыздағыштар ұсынылады.

90

Таза және дәл сүргілеу үшін қос голакалы ұшақтарды қолданыңыз. Бұл
жағдайда кесетін шойын бақылау тақтасымен жабдықталған.
Үлкен беттерді тегістеуді аяқтау үшін, олардың түзу болуы керек
болғанда, жазықтықтан тек блоктың ұзындығымен ерекшеленетін сүргіні
қолданыңыз.
Бас жоспарлар мен егжей-тегжейлі жоспарлау жобалары – бұл белгілі
бір масштабтағы аймақтық жоспарлар, олар аймақты, қолданыстағы және
жобаланған ғимараттардың массивтерін, тас жолдар мен көшелерді,
ландшафт дизайны және т.б көрсетеді. Жоспарға қолданылатын аумақты
салу және абаттандыру жүйесі сәулет-жоспарлау композициясы болып
табылады және белгіленген нормалар мен ережелерге сәйкес шешіледі.
Жобалар қосалқы негізде, яғни жергілікті жерді, су кеңістігін,
қолданыстағы ғимараттарды және т.б. көрсете отырып, түсіру аймағының
бейнесінде орындалады және суретке түсіру немесе сызбаларды алып тастау
арқылы бейнеленеді. Жоспарлау макеттерін дайындау кезінде жер, аумақты
дамыту (ғимараттардың көлемі), ландшафт дизайны басты мәнге ие.
Макеттер тек сыртқы түрі мен бастапқы объектісі бойынша ғана емес,
сонымен қатар мақсаты бойынша да жіктеледі. Макет түрлері:
 Сәулеттік. Объектінің қаншалықты жақсы жасалғанын бағалау үшін
қолданылады (2.16-сурет).

2.16-сурет – Сәулеттік макет [34]

 Жоспарлау. Биіктіктен аймақты көрсетеді, жобаның эргономикасын
бағалауға мүмкіндік береді (2.17-сурет).
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2.17-сурет – Жоспарлау макеті [35]

 Техникалық. Механизмдермен және электрмен толықтырылған, онда
ғимараттың іс жүзіндегі жұмысын көрсетеді (2.18-сурет).

2.18-сурет – Техникалық макет [36]

 Механикалық. Машиналарды немесе жабдықтарды көрнекі түрде
көрсету үшін қолданылады (2.19-сурет).

2.19-сурет – Механикалық макет [37]
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 Көркем. Негізгі мақсаты – объектінің сыртқы түрін әсерлі етіп көрсету.
Материалдар мен дайындау технологиялары негізінен орналасу түріне
байланысты, сондықтан бұл өте маңызды көрсеткіш (2.20-сурет).

2.20-сурет – Көркем макет [38]

Макетті өндірудің ең ұзақ кезеңі – ғимарат моделі элементтерінің
сипаттамалары мен техникалық сызбаларын дайындау. Бөлшектерді жасау
үшін фрезерлік, лазерлік және құю жабдықтары қолданылады, оның дәлдігі
тіпті ең кішкентай бөліктердің текстурасын нақты өңдеуге мүмкіндік береді.
Төмендегі жабдықтар қолданылады:

Нақыш жону станогы. 2D және 3D форматындағы бұйымдарды
кесуге, нақыштауға және модельдеуге арналған шеберханадағы ең маңызды
құрылғы. Жабдық түрлі материалдармен, соның ішінде пластик, ағаш, акриль
шыны, ПВХ, АТТ және көбікполистиролмен жұмыс істей алады (2.21-сурет).

2.21-сурет – Нақыш жону станогы [39]
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 Лазерлік станок. Ол кейіннен ғимараттың, жабдықтың немесе басқа
объектінің орналасуы салынған материалдарды кесу үшін
қолданылады. Лазерлік машина жонғышқа қарағанда әлдеқайда
жылдам жұмыс істейді (2.22-сурет).

2.22-сурет – Лазерлік станок [40]

 Кескіш плоттер. Жабдық әр түрлі материалдардан, соның ішінде
ағаштан, пластиктен және басқалардан жоғары дәлдіктегі
трафареттерді кесу үшін қолданылады. Содан кейін дайын макет
олардан жиналады (2.23-сурет).

2.23-сурет – Кескіш плоттер [41]

 Флокатор. Бұл кішкене бөлшектерді бетіне жағу үшін қолданылатын
құрылғы. Көбінесе бұл барқыт, жүн және мақта талшықтары. Бұл
электростатикалық өріс жасай отырып, жұмыс істейді (2.24-сурет).
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2.24-сурет – Флокатор [42]

Сәулет макетін құру кезеңдері.
Сәулеттік модельдеу – бұл презентациялар немесе көрмелер үшін
жобаланған объектінің нақты көшірмесін (моделін) жасау процесі.
Модельді құрудың бірінші кезеңінде ұсынылған эскиздер,
фотосуреттер және басқа да көрнекі ақпараттар зерттеліп, талданады.
Ғимараттың макетін құру объектіні зерттеу негізінде жүзеге асырылады.
Сәулет шешімінің мінсіз көшірмесін алу үшін объектінің электронды жобасы
қажет (ArchiCAD, Autocad және т.б.).
Бас жоспарлар мен егжей-тегжейлі жоспарлау жобаларының сызбалары
– бұл белгілі бір масштабтағы аймақтың, қолданыстағы және жобаланған
құрылыстың массивтерінің, магистральдар мен көшелердің, аумақты
абаттандыру мен көгалдандырудың және т.б. жоспарлары.
Жоспарға енгізілген аумақты салу және абаттандыру жүйесі сәулетжоспарлау композициясын жасайды және белгіленген ережелер мен
нормаларға сәйкес шешіледі.
Жобалар түп негізде, яғни рельефті, су кеңістігін, қолданыстағы
құрылысты және т.б. көрсете отырып, аймақты суретке түсіру бейнесінде
жүзеге асырылады және фотография немесе жарық көшірмелерін түсіру
арқылы көбейтіледі.
Жоспарлау макеттерін дайындау кезінде жер бедері, аумақты салу
(ғимараттардың көлемі), көгалдандыру және абаттандыру негізгі мәнге ие
болады [15].
Келесі кезеңде макет элементтері үшінші тарап модельдік бояуларымен
боялған, олар тіпті өте күрделі беттерді кез келген түспен күңгірт, жылтыр
және металл жабын құрылымымен бояуға жарамды. Бұл бояулардың
икемділігіне байланысты боялған элементтерді бүгуге болады.
Бөлшектерді ағаш-жоңқа тақтасынан (АЖТ) немесе ұсақ дисперсті
фракция панелінен (ҰДФ) кептіру кезінде макет негізі дайындалады. Оның
биіктікте реттелетін аяқтары бар, олар дайын жоспарлауды еден бетінен кез
келген деңгейде орнатуға мүмкіндік береді. Сәулеттік модельдеудің келесі
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қадамы – модель құру: алдымен макеттің негізгі компоненттері, содан кейін ,
қалғаны сызбаларға сәйкес орнатылады. Кейбір элементтер кішкентай
болғандықтан, құрастыру өте қиын жұмысқа айналады.
Негізді дайындаумен және негізгі бөліктерді орнатумен қатар,
орналасудың электр тізбегі жиналады. Әдетте модель газ шамдарымен және
түрлі-түсті жарықдиодты шамдармен жарықтандырылады, олардың ықшам
өлшемдері композицияның табиғи жарығына ұқсайды, сонымен қатар
бірқатар қызықты жарық эффектілерін жасайды. Қажет болса, клиент
жарықтандыру режимдерін ауыстырып қосу, кейбір шамдарды өшіру немесе
қосу және т.б. арқылы жарықтандыруды басқару тақтасын жасай алады.
Соңғы кезеңде аумақ көгалдандырылған және абаттандырылған:
адамдар, ағаштар, бұталар, көгалдар, машиналар және басқа да объектілер
макетте дайындалады және орналастырылады.
Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар
1. Сәулет макеті дегеніміз не?
2. Макет – бұл …
3. Макеттің қандай түрлері бар?
4. Сәулет макетін орындау кезеңдерін атаңыз.
5. Макетпен жұмыс істеу үшін қандай құралдар қажет?
6. Макетті жасау кезінде қандай заманауи жабдықтар қолданылады?
ТƏЖІРИБЕЛІК ЖҰМЫСТАР
2.1 Сәулеттік композиция: негізгі ұғымдар мен анықтамалар
1-тапсырма. Композицияны құрудың геометриялық принципі.
Әр түрлі геометриялық торларда айқын композициялық орталығы бар
бес сызықтан үш сызықтық композиция құрыңыз:
 тік бұрышты;
 тік бұрышты-қиғаш;
 тік бұрышты-қисық сызықты.
Алынған сызықтық композициялар негізінде тоналды графикада үш
жазықтық композиция құрыңыз.
Материалдар мен құралдар: A4 форматындағы қағаз парағы, сызғыш,
әр түрлі қаттылықтағы қарындаштар, өшіргіш.
Геометриялық принципке сәйкес сызықтық және оның негізінде
жазықтық композициясын құру тапсырмасын орындау үшін сызықтық және
жазықтық композицияларының заңдылықтары, сондай-ақ оларды құру
алгоритмі туралы білім қажет. Бұл тапсырма сызықтық және тоналды
графика техникасында орындалады. A4 форматындағы көлденең орналасқан
қағаз парағында жұқа сызықтармен торды кескіннің негізі ретінде
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орнатыңыз: парақты көлденеңінен үш бөлікке және тігінен екіге бөліп, алты
бейнелеу жазықтығын орналастырыңыз.
Салынған бағыттарды (тік, көлденең, көлбеу, қисық) сақтай отырып,
парақтың жоғарғы бөлігінде әр түрлі геометриялық торларда айқын көрінетін
композициялық орталығы бар үш сызықты композицияны құрыңыз:
тікбұрышты, тік бұрышты-қиғаш, тік бұрышты-қисық сызықты. Тапсырма
аясында бес жолдан үш композиция салу керек. Мұны істеу үшін қалыңдығы
(әрқайсысының қалыңдығы бірдей болуы керек), ұзындығы, жиілігі бойынша
сызықтардың қызықты комбинацияларын тауып, композициялық орталық
пайда болатындай етіп орналастырыңыз. Парақтың төменгі жартысында
орналасқан үш бейнелеу өрісі жалпақ композициялар үшін негіз болып
табылады. Тегіс композиция сызықтық негізде құрылуы керек, тоналды
зерттеу арқылы негізгі екпіндерді анықтайды. Композициялар визуалды
өрістерге дұрыс орналастырылуы керек.

2-тапсырма. Әр түрлі графикалық әдістерді қолдана отырып,
симметриялы және асимметриялық композициялар жасаңыз.
Материалдар мен құралдар: А4 форматындағы қағаз парағы,
қарындаш, сызғыш, өшіргіш, гуашь, сүрме, қауырсын, № 2, 5, 7 қылқалам
(бағандар, синтетика), бояғыш, су ыдысы.
Тапсырманы орындау үшін нүкте, сызық, дақ сияқты композициялық
құралдарды қолдана отырып, тиісті композициялар салу керек. Жұмыс қараақ және түрлі-түсті нұсқаларда (сүрме және гуашь) орындалады. Тік
орналасқан қағаз парағында жұқа сызықтармен өлшемі 170 × 120 мм болатын
екі графикалық өрісті белгілеңіз. Бірінші графикалық өрісте қарапайым
геометриялық фигураларға (тіктөртбұрыш, үшбұрыш, шеңбер және олардың
туындылары) негізделген симметриялы композицияның құрылысын
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орындаңыз. Жұмыс үшін сүрмені (линнер, рапидограф, қауырсын)
пайдаланыңыз. Екінші графикалық өрісте симметриялы композициядағы
(тіктөртбұрыш, үшбұрыш, шеңбер және олардың туындылары) бірдей
элементтер негізінде асимметриялық композиция салу керек. Ол сондай-ақ
тұтас, графикалық өрісте сауатты жинақталған, бірақ гуашпен бейнеленген
болуы керек. Бұл тапсырманы орындау үшін мына ұғымдарды меңгеру
қажет: симметрия, симметрия түрлері, асимметрия.

3-тапсырма. Алдымен сызықтық графикада екі бірдей тегіс
композицияны құрыңыз, содан кейін контраст пен нюансты қолдана отырып,
оларды түстермен шешіңіз.
Материалдар мен құралдар: А4 форматындағы қағаз парағы,
қарындаш, сызғыш, өшіргіш, гуашь, № 2, 5, 7 қылқаламдар (бағандар,
синтетика), бояғыш, су ыдысы.
Тік немесе көлденең орналасқан қағаз парағында жұқа сызықтармен
өлшемі 120 × 120 мм болатын екі графикалық өрісті белгілеңіз. Ресми
композицияны құрыңыз және оны екі өріске салыңыз. Бірақ олардың
біріншісінде контрастын композицияның құрылысын орындаңыз, оны түсі,
қанықтылығы мен жарықтығы бойынша (сары – көк, қызыл – жасыл, қара –
ақ және т.б.) шешуге болады. Екінші өрісте нюанстық композицияны
суреттеңіз, яғни түсі, қанықтылығы және жарықтығы бойынша нюанстарда
шешілді (ашық сары – сары – ақшыл, қызыл – сұр – қызыл және т.б.). Кез
келген композициямен жұмыс жасау кезінде оңтайлы түс қатынастарын
таңдаудың маңызы зор, өйткені түстердің шектеулі контрасттары пішіннің
тұтастығының бұзылуына әкелуі мүмкін және қарама-қарсы қарамақайшылықтардан айырылған, ол түсініксіз. Нәзік нюанстық қатынастармен
толықтырылмаған форма сөзсіз өрескел болып көрінеді. Контраст пен нюанс
– композиция элементтерінің ұқсастығы мен айырмашылығын сипаттайтын
көркемдік форманы үйлестірудің бірнеше құралы. Жұп ретінде оны
элементтерді бір композициялық қасиетке, мысалы, өлшеміне немесе түсіне
салыстыру кезінде ғана анықтауға болады. Тапсырманы орындау үшін сіз
осы ұғымдарды игеруіңіз керек: контраст және нюанс. Жұмыс түске
боялғандықтан, қарама-қарсы және нюанстық түс қатынастары гетерогенді
болуы мүмкін екендігіне назар аудару керек: жарық (ашық – қараңғы);
қанықтылық (бозғылт – ашық); түс реңкі (суық-жылы, туыстас түстер
үйлесімі немесе контраст).
98

2.2 Сәулеттік композиция түрлері
1-тапсырма. Көлемді композицияны орындау (2.3-сурет)
Бұл тапсырма 2.2 бөліміне сәйкес алгоритммен орындалуы керек
2-тапсырма. Фронтальды композицияны орындау (2.4-сурет)
Бұл тапсырма 2.2 бөліміне сәйкес алгоритммен орындалуы керек
3-тапсырма. Биіктік композициясын орындау (2.5-сурет)
Бұл тапсырма 2.2 бөліміне сәйкес алгоритммен орындалуы керек
4-тапсырма. Тереңдік композициясын орындау (2.6-сурет)
Бұл тапсырма 2.2 бөліміне сәйкес алгоритммен орындалуы керек
2.3 Ішкі және сыртқы ортаны ұйымдастырудағы сәулеттік
композицияның міндеттері
1-тапсырма. Ғимарат көлемінің функционалды және әмбебап
композициясын орындау (2.8-сурет)
Бұл тапсырма 2.3 бөліміне сәйкес алгоритммен орындалуы керек
2-тапсырма. Ғимараттағы кеңістікті топтау жүйесін орындау (2.10сурет)
Бұл тапсырма 2.2 бөліміне сәйкес алгоритммен орындалуы керек
2.4 Сәулеттік макеттеу: объектілердің көлемдік-кеңістіктік
қасиеттерін анықтау
1-тапсырма. Қағаздан жасалатын макетті орындаңыз.
Материалдар: тығыз тоналды қағаз, өздігінен жабысатын ПВХ
пленкасы, екі жақты таспа, ПВА желімі, түрлі-түсті қағаз, қылқалам сабы.
Құралдар: Қайшылар, әр түрлі өлшемдегі металл сызғыштар, кеңсе
пышағы, циркуль.
№1 қасбет. Қабырғаның қалыңдығын терезе жақтауына көрсету үшін
қажетті өлшемдегі қабырғаларды негізгі элементке желімдеу керек. Мұны
ПВА-ны қаттылық қабырғаларының шетіне ақырын жағу арқылы жасау
керек.
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Осыдан кейін сәндік элементтер үшін рамалар мен негіздерді желімдеу
керек.

Екі жақты таспаны пайдаланып, қою авто қараңғылауды желімдеңіз.
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№2 қасбет. Біз №1 қасбетпен бірдей ретпен орындаймыз.

1-қима. Біз ғимараттан қосымша элементтерді кесіп тастаймыз, ол үшін
екі қиманы көрсету керек. Қима аймағына түсетін бөліктер көк түспен
орындалады.

101

Қима аймағында көптеген элементтер бар. Олардың бәрін көрсету керек.
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Осылайша, ғимараттың ішкі бөліктері мен терезелері көрінеді. Ішкі
терезелер сыртқы жағына екі жақты таспамен бекітілуі керек.

Екі жақты таспада біз екі қасбетті қимаға жабыстырамыз
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Қабырғадағы тесік – бұл тағы бір қажетті қима

Өтпелі қима. Біз тіктөртбұрыш жасап, оны қасбеттерге бекітеміз.
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№3 қасбет. Біз келесі қасбетті салуды бастаймыз.
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ТЕСТ ТАПСЫРМАЛАРЫ
2.1 Сәулеттік композиция: негізгі ұғымдар мен анықтамалар.
1. Сәулеттік композиция – бұл...
А. Суретшілер суреттегі кеңістіктің тереңдігін заттардың түсін өзгерту
және контурларының айқындылығы арқылы жеткізеді;
В. Көркем шығармашылықтың негізгі категорияларының бірі;
С. Көркемдік, функционалдық және құрылымдық-технологиялық
талаптарға жауап беретін сәулет формаларының тұтас жүйесі;
D. Жазықтықта үш өлшемді кеңістікті олардың бақылау нүктесінен
алыстығына байланысты объектілердің шамасының, контурларының,
айқындылығының айқын өзгеруіне сәйкес бейнелеу өнері.
2. Сәулеттік композицияның міндеттері:
А. Үйлесімді, көркем мәнерлі туындыларды жасауға ықпал ету;
В. Түс шешіміне ықпал ету;
С. Жазықтықта үш өлшемді кеңістікті бейнелеу;
D. Түс схемасын және объектілер контурларының айқындылығын
өзгерту арқылы кеңістіктің тереңдігін беру.
3. Композицияның негізгі белгілерін атаңыз:
А. Туындының декоративтілігі;
В. Тұрақсыздық, туындының қарапайым құрылысы;
С. Туындының ішкі құрылысының құрылымы, күрделілігі;
D. Түс схемасын және объектілер контурларының айқындылығын
өзгерту арқылы кеңістіктің тереңдігін беру.
4. Композицияның негізгі формаларын тізімдеңіз:
А. Композицияның графикалық формасы;
В. Композицияның декоративтік формасы;
С. Композицияның өткір формасы;
D. Композицияның жасырын формасы.
5. Симметриялы композицияның негізгі түрлерін атаңыз:
А. Метрикалық, ырғақты;
В. Айналы, осьтік, бұрандалы;
С. Осьтік, зигзагтық, сызықтық;
D. Сызықтық, әуелік, жарықтық.
Тест жауаптары:
1.
C
2.
А
3.
С
4.
В
5.
В
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2.2 Сәулеттік композиция түрлері
1. Сәулет формасы – бұл ...
А. Нақты композиция;
В. Жеңілдетілген композиция;
С. Дәл «композицияның» өзі;
D. Композицияның жасырын формасы.
2. Пішінге қатысты сәулеттік композиция қандай рөл атқарады?
А. «Туынды»;
В. «Иеленуші»;
С. «Ұйымдастырушы»;
D. «Басқарушы».
3. Сәулеттік композицияның заңдары мен форманы ұйымдастыру
заңдары бірдей ме?
А. Иә
В. Жоқ
С. Аралас
D. Дұрыс жауап жоқ.
4. Композицияны төмендегідей анықтауға болады ...
А. Эстетикаға байланысты материалдық элементтер мен кеңістіктердің
өзара орналасуы;
В. Құрамдас бөліктердің байланысы және орналасуы;
С. Әр түрлі бөліктердің үйлесіміндегі келісушілік пен мүсінділік;
D. Бөліктердің келісуі.
5. Композиция сөзі шыққан «compositio» сөзі латын тілінен қалай
аударылған?
А. Үйлесімділік, тәртіп;
В. Құрылым;
Б. Бүктеу, салу;
D. Басқару.
Тест жауаптары:
1.
А
2.
С
3.
А
4.
А
5.
С
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2.3 Ішкі және сыртқы ортаны ұйымдастырудағы сәулеттік
композицияның міндеттері
1. Ғимараттың сәулеттік композициясының негізгі компоненттері:
А. Терең және сыртқы кеңістік;
В. Сыртқы және ішкі кеңістік;
С. Ашық және жабық кеңістік;
D. Ашық және сыртқы.
2. Сәулет өнеріндегі кеңістіктің қалыптасуы мыналарға бағынады:
А. Көлемдік, сызықтық, құрылымдық талаптар;
В. Эстетикалық талаптар;
С. Функционалдық, техникалық, құрылымдық және эстетикалық
талаптар;
D. Сызықтық.
3. Сәулет өнерінің негізгі, ерекше құралдары:
А. Кеңістікті ұйымдастыру және оны шектейтін формалардың
тектоникасы;
В. Құрылым және эстетика;
С. Ашықтық және функционалдылық;
D. Тектоника.
4. Суретте бейнеленген ғимараттардың қасбетін безендіру элементі
қалай аталады?

A. Фреска;
B. Фриз;
C. Барельеф;
D. Рельеф.

[9]

5. Аркада дегеніміз не? Сәулет мағынасында…
A. Ғимаратқа көркем безендірілген негізгі кіреберіс;
B. Тіректерге немесе бағандарға сүйенетін пішіні мен өлшемі бірдей
аркалар қатары;
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C. Ғимараттың төменгі бөлігі іргетаста орналасқан және қабырға
жазықтығынан сәл шығып тұрады;
D. Жазықтық.
Тест жауаптары:
1
2
3
4
5

В
С
А
C
В

2.4 Сәулеттік макеттеу: объектілердің көлемдік-кеңістіктік
қасиеттерін анықтау
1. Қарапайым форма заттарына мыналар жатады:
А. Әр түрлі геометриялық денелердің тіркесімінен пайда болатын
заттар;
Б. Цилиндр, конус, шар;
С. Пирамида, призма, текше;
D. Конус.
2. Шатыр түрлері:
А. Бір қабатты шатыр;
В. Үш қабатты шатыр;
С. Сопақ шатыр;
D. Қос шатыр.
3. Ағаш өңдеудің негізгі құралдары:
А. Жонғыш, кескіш, қашау, бұрғы, күрек, зімпара;
В. Дәнекерлегіш, ине, қайшы, балта, ұңғы;
С. Жонғы, балға, егеу, ағаш балға, қол ара, бұрғы, қашау, біз;
D. Балға, күрек.
4. Макет дегеніміз не?
А. Бұл жаңадан жобаланған құрылымның, құрылыстар кешенінің
немесе тарихи сәулет мұрасының нақты ескерткішінің бейнесі;
Б. Бір нәрсенің, әдетте, кішірейтілген мөлшердегі кеңістіктік бейнесі;
С. Сурет;
D. Көрініс.
5. Үйдің негізгі элементтерін атаңыз.
А. Іргетасы, төбесі;
В. Тірек конструкциялар, қоршау элементтері, төсеніш, шатыр, іргетас,
үйдің қабырғалары;
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С. Төсеніш, шатыр, іргетас;
D. Үйдің төбесі, қабырғалары.
Тест жауаптары:
1
2
3
4
5

В
А
С
А
В

ҚЫСҚАША ТҰЖЫРЫМДАР
Осы бөлімді зерделегеннен кейін білім алушылар мынадай білімді
игерді: композициялық міндеттерді шешу ережелері; көлемді-кеңістіктік
объектілерді құру негіздері; макетті орындау әдістері; бұйымдардың бетін
колористикалық модельдеу; негізгі сәулеттік стильдер; макеттік модельдеу
процесінде материалдармен жұмыс істеу тәсілдері мен әдістерін пайдалану;
интерьер дизайнын қалыптастыру.
ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР МЕН ҚОСЫМША ДЕРЕККӨЗДЕР
ТІЗІМІ
1. Волков Н.Н. Композиция в живописи / Н.Н. Волков. - М.: Искусство,
2017. - 486 c.
2. Иконников А. Основы архитектурной композиции / Иконников, др. А.
и. - М.: Искусство, 2013. - 224 c.
3. Рац, А. П. Основы цветоведения и колористики. Цвет в живописи,
архитектуре и дизайне. Курс лекций / А.П. Рац. - Москва: Огни, 2014. 128 c.
4. Сомов Ю. Композиция в технике / Ю. Сомов. - М.: Машиностроение,
2013. - 280 c.
5. Сурина М. О. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре. - М.:
М.-Ростов н/Д.: МарТ, 2006.
6. Устин Композиция в дизайне. Методические основы композиционнохудожественного формообразования в дизайнерском творчестве /
Устин, Виталий. - М.: АСТ, 2017. - 240 c.
7. Чернихов Я. Архитектурные фантазии. 101 композиция / Я. Чернихов. М.: АВАТАР, 2008. - 204 c.
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3

БӨЛІМ

СӘУЛЕТ ЖОБАСЫН ӘЗІРЛЕУ

Осы бөлімді зерделеудің мақсаты:
- сәулет жобаларын әзірлеу дағдыларын игеру;
- жобаны әзірлеу;
- сәулеттік жобалаудың құрылымдық, инженерліктехникалық және экономикалық орындылығын түсіну.
Алдын ала қойылатын талаптар
Осы модульмен жұмыс басталар алдында білім алушылар сурет салу
және сызу негіздерін, сәулет графикасын, сызба-құрылыс сызбаларын
орындауды, графика түрлерін меңгеруі тиіс.
Қажетті оқу материалдары
Материалдар: сызғыштар, кеңсе пышағы, қайшылар, циркуль, Т, ТМ,
М қаттылықтағы қарапайым қарындаштар, өшіргіш, акварель, майлы бояулар
немесе гуашь, A4, A3, A2, A1 форматтары, сурет жинағы, мольберт,
дәптерлер, қаламдар, қарындаштар, метр, компьютер немесе ноутбук.
Кіріспе
Осы бөлімнің шеңберінде «Сәулет жобасын әзірлеу» модулі
зерделенеді және «Сәулет өнер» мамандығы бойынша техникжобалаушының кәсіби қызметінде сәулет жобасын әзірлеу үшін қажетті
теориялық материал қаралады. Сәулет жобасын әзірлеу білім алушыдан:
азаматтық ғимараттардың типологиясы; ғимараттарға қойылатын талаптар;
ғимараттарды жобалауға табиғи-климаттық жағдайлардың әсері; сәулеттік
жобалаудың негізгі кезеңдері; интерьерді ұйымдастырудың дизайнконцепциялары саласында білімді талап етеді; ғимараттардың құрылымдық
жүйелері мен элементтерін; ғимараттардың инженерлік жабдықтарын; сәулет
ескерткіштерін инженерлік нығайту әдістерін; нарықтық экономика
негіздерін талап етеді.
3.1 Сәулет өнері: жалпы ұғымдар мен анықтамалар
Сәулет өнері – бұл ғимараттарды жобалау және салу өнері мен
ғылымы, сонымен қатар адам өмірі үшін материалдық-кеңістіктік ортаны
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қалыптастыратын ғимараттар мен құрылыстардың өзі. Сәулет адамзат
өркениетінің бүкіл тарихымен бірге жүреді.
Сәулет жобалаушылар мен құрылысшылардың бірлескен күш-жігерінің
объектісі ретінде тұрғын үй ғимараттарына деген қажеттілік; қоғамдық
ғимараттарға – мектептерге, ауруханаларға, сауда орталықтарына деген
қажеттілік; өндірістік ғимараттарға – кәсіпорындар мен зауыттардың
шеберханаларына деген қажеттілік сияқты адамдардың әр түрлі
қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін жасалады.

3.1-сурет – Тұрғын үй және қоғамдық ғимараттың мысалы

Қазіргі уақытта адамдардың қажеттіліктерінің кеңеюі мен күрделенуіне
байланысты сәулет объектілерінің функционалды мақсаты айтарлықтай
әртүрлілікке ие болды. Барлық жерде спорт кешендерін, ойын-сауық және
сауықтыру орталықтарын, ақпараттық, іскерлік, мәдени-діни және басқа да
ғимараттар мен құрылыстарды жобалау және салу жүргізілуде.

3.2-сурет – Заманауи сәулет өнері. Нұр-Сұлтан қ.

Сәулет өнері – бұл өнер туындысы және инженерлік құрылымдар мен
құрылыс технологияларының объектісі. Сәулет өнерінде объектілердің
функционалдық (мақсаты, пайдасы), техникалық (беріктігі, төзімділігі),
эстетикалық (сұлулығы) қасиеттері және олардың көркемдік-бейнелік
мағынасы өзара байланысты [15].
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3.3-сурет – Заманауи құрылыс конструкциялары мен технологиялары

3.2 Ғимараттарға қойылатын талаптар
Ежелгі рим сәулетшісі Витрувийдің (б.з.д. I ғасырдың ортасы –
«Сәулет өнері туралы он кітап») айтуынша ғимараттарға қойылатын алғашқы
талаптардың бірі: «Пайда, төзімділік, сұлулық». Қазіргі нұсқада бұл талаптар
төмендегідей тұжырымдалады:

функционалды (технологиялық) орындылық – ғимарат жұмыс,
өмір, демалыс немесе басқа процесс үшін ыңғайлы болуы керек;

негізгі техникалық тиімділік – ғимарат берік, төзімді, адамды
қоршаған ортаның барлық әсерінен сенімді қорғауы керек;

сәулет-көркемдік мәнерлілік – сыртқы келбеттің тартымдылығы,
адамның психологиялық жағдайына жағымды әсер етеді;

экономикалық орындылық – ғимаратты салу шығындарын ғана
емес, сонымен бірге оны пайдалану шығындарын да ескере отырып, ең аз
шығынмен ең қолайлы нәтиже алу.
Бұл талаптардың әрқайсысын жеке-жеке қарастыруға да, шешуге де
болмайды. Кез келген құрылыс объектісі осы компоненттердің өзара
байланысының нәтижесі болып табылады. Тек осындай мәселені көтеру
арқылы жақсы нәтиже алуға болады.
Ғимараттарға қойылатын функционалдық талаптар.
Ғимараттың функционалды орындылығына қойылатын талап оны
жобалаудағы ең бастысы болып табылады және ғимарат үй-жайларының
ондағы функционалды процестерге максималды сәйкестігін білдіреді. Жалпы
ғимарат үшін де, әр бөлме үшін де негізгі және қосымша функциялар
ажыратылады.
Ғимараттың жобасы осы ғимаратқа арналған барлық функционалды
процестердің жүруі үшін оңтайлы ортаны қамтамасыз етуі керек. Қоршаған
орта көрсеткіштері функционалды факторлармен анықталады және үйжайлардың көрсеткіштерін анықтайды. Функционалды факторларға
төмендегілер жатады:

кеңістік, адам қызметі, жабдықты орналастыру және адамдар мен
механизмдердің қозғалысы үшін қажет (жоспарлау көрсеткіштері – бөлменің

116

ұзындығы, ені, биіктік көрсеткіштері) – үй-жайлар мен жалпы ғимараттың
көлемдік-жоспарлау шешімін анықтайды;

ауа ортасының жағдайы, яғни бөлменің микроклиматы:
температура көрсеткіштері, ылғалдылық, ауа алмасу, ауа құрамындағы
зиянды қоспалардың мөлшері – жылу қорғанысын, желдетуді, ауаны
баптауды анықтайды;

дыбыстық режим, естілу жағдайлары – акустика (сәйкес келетін
үй-жайлар үшін – оқу аудиториялары, көрермендер залдары және т.б.),
сондай-ақ бөгде шудан (үй-жайлар арасындағы, көшедегі, өндірістік шу және
т.б.) дыбыс оқшаулау;

жарық режимі, ерекшеленуі тиіс заттардың ірілігіне байланысты
жарықтандыру жағдайлары (өнеркәсіптік ғимараттар үшін), табиғи жарық
қажеттілігі бойынша (бөлмелер, ас үй – иә, санитариялық тораптар, кіреберіс,
қоймалар – жоқ), сондай-ақ түс сипаттамалары (жасанды жарық);

көрініс және көрнекі қабылдау – тегіс немесе көлемді объектіні
қабылдау шарттары (оқу аудиториялары – тақта, зертханалар – тәжірибе
нәтижелері, көрермендер залы – экран немесе сахна және т.б.).
Жоғарыда аталған факторлардың көпшілігі үй-жайлардың көлемін
анықтауға, сондай-ақ құрылымдардың түрін (көтеруші және қоршайтын)
таңдауға әсер етеді. Қазіргі заманғы техникалық құрылғыларды пайдалану
кейбір факторларды жаңа құралдармен қамтамасыз етуге көмектеседі (спорт
кезіндегі көрсетілім– экранда, ауа алмасу – кондиционерлеу жүйелері, естілу
– электроакустика жүйелері және т.б.).
Техникалық орындылық талаптары.
Ғимараттың техникалық орындылығы физика және химия заңдарына
сәйкес оның құрылымдарының шешімімен анықталады. Ол үшін
ғимараттарға және әр құрылымға жеке-жеке әсер етудің барлық түрлерін білу
және ескеру қажет.
Әсер күш түсіретін және күш түсірмейтін болып бөлінеді.
Күш түсіретін әсерлер:

тұрақты жүктемелер – ғимараттың өз салмағынан (массасынан),
топырақ қысымынан;

уақытша ұзақ мерзімді – стационарлық жабдықтың салмағынан
(массасынан), кейбір құрылымдардың өзіндік салмағынан (массасынан)
(мысалы, арақабырға);

қысқа мерзімді – жылжымалы жабдықтардан, адамдардан,
қардан, желден;

ерекше – сейсмикалық, апаттық, динамикалық.
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3.4-сурет – Ғимарат қабылдайтын әсерлер

Күш түсірмейтін әсерлер:
 температура – құрылыс материалдары мөлшерінің өзгеруіне әкеледі
(ұзару және қысқару), бұл айтарлықтай деформациялар мен күш түсіретін
әсерге әкеп соғуы мүмкін, сонымен қатар үй-жайлардың температуралық
режиміне де әсер етеді;
 ылғалдылық – атмосфералық, жер асты ылғалдылығы, сондай-ақ
конструкция материалдарының қасиеттерінің өзгеруіне әкелетін атмосфера
мен үй-жайлардың ауасындағы будың ылғалдылығы;
 химиялық агрессия – су буымен немесе атмосфералық және топырақ
ылғалымен әрекеттескенде топырақтағы, атмосферадағы және қоршаған
ортадағы заттардан құрылым материалдарының коррозиясын тудырады;
 биологиялық агрессия – микроорганизмдер мен жәндіктердің
органикалық тектегі материалдарға әсері;
 күн радиациясы – үй-жайлардың, құрылымдардың қызып кетуіне,
сондай-ақ қоршау конструкциялары материалдарының қасиеттерінің
физикалық-техникалық қабаттарының өзгеруіне әкеледі;
 шудың әсері – бөлменің қалыпты дыбыстық режимін бұзатын
дыбыстық тербелістер мен соққы шулары.
Техникалық талаптар кешені төмендегілерді қамтиды:
1. Беріктік – сыртқы әсерлерді бұзбай және елеулі қалдық
деформацияларсыз қабылдау қабілеті – құрылыс материалдары мен
конструкцияларын дұрыс таңдау және оларды есептеу арқылы қамтамасыз
етіледі.
2. Тұрақтылық (қаттылық) – пайдалану процесінде тепе-теңдік пен
құрылымдық объектіні сақтау қабілеті – конструкцияларды өзара орынды
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орналастырумен, қосымша конструктивтік элементтерді пайдаланумен және
есептеумен қамтамасыз етіледі.
3. Төзімділік – ғимараттың және оның элементтерінің пайдалану
сапасын барлық пайдалану кезеңінде сақтау. Төзімділік ғимараттың жобалық
қызмет ету мерзімімен анықталады. Ғимараттың төзімділік дәрежесі
бойынша үш санатқа бөлінеді: 1 дәреже – қызмет мерзімі 100 жылдан асады
– ғимараттың барлық негізгі құрылымдары жоғарыда аталған әсерлерге
қарсы жоғары шыдамдылыққа ие; 2 дәреже – қызмет мерзімі 50 жылдан 100
жылға дейін; 3 дәреже – қызмет мерзімі 20 жылдан 50 жылға дейін. Қызмет
ету мерзімі 20 жылдан аз ғимараттар уақытша болып саналады.
4. Өрт қауіпсіздігі – өрт ықтималдығын азайтатын, адамдар мен құнды
жабдықтарды қауіпсіз эвакуациялауды және өрт сөндіру құралдарын
қамтамасыз етуді қарастыратын іс-шаралар жүйесімен қамтамасыз етіледі.
Құрылыс материалдары үш топқа бөлінеді. Оттың әсерінен жанбайтын
материалдар жанбайды, бықсымайды, көмірленбейді. Оттың әсерінен жануы
қиын материалдар оңайшылықпен жанбайды немесе күйіп кетеді немесе
көмірленеді, бірақ от көзін алып тастағаннан кейін бұл процесс тоқтайды.
Жанғыш материалдар оттың әсерінен жанады және от көзін алып тастағаннан
кейін де жануды, бықсуды немесе көмірленуді жалғастырады.
Конструкциялар отқа төзімділік шегімен сипатталады (сағатпен өлшенеді) –
конструкцияның
көтергіш
қабілетін
жоғалтқанға
дейін
немесе
0
конструкцияның от көзінен қарама-қарсы жақта 140 С температураға дейін
қызғанға шейін отқа төзімділік уақыты.
5. Ғимараттарды инженерлік абаттандыру – сумен, жылумен,
тұрмыстық жабдықпен және т.б. қамтамасыз ету.
Сәулет-көркемдік мәнерліліктің талаптары.
Ғимаратты жобалаудың қажетті шарты функционалдық және
техникалық талаптарды сақтау болып табылады, сәулет қоршаған ортаны
эстетикалық тұрғыдан қалыптастыруға арналған. Бұған сәулеттік мәнерлілік
арқылы қол жеткізіледі.
Ғимараттың мақсатына, оның құрылыстағы орнына байланысты әр
түрлі мәнерлі құралдар қолданылады. Ғимараттың сәулеттік маңыздылығы
оның мақсатына байланысты қала құрылысы, кешен, жеке ғимарат
деңгейінде қарастырылады.
Сәулеттік мәнерліліктің маңызды элементі – ғимарат интерьерін
қалыптастыру. Атап айтқанда, белгілі бір түс үйлесімін қолдану іскерлік,
белсенді немесе босаңсыған, демалуға ықпал ететін ортаны қалыптастыруға
мүмкіндік береді. Өнеркәсіптік ғимараттардың интерьерлерінде сигналдық
бояуды пайдалану өндіріс процесінің қауіпсіздігі мен функционалдығын
қамтамасыз етеді.
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Экономикалық орындылық талаптары
Экономикалық орындылық ғимараттарды сәулеттік-конструктивтік
жобалау мен салудың барлық сатыларында міндетті компонент ретінде
әрекет етеді:

функционалдық міндеттерді шешу кезінде – үй-жайлардың
көрсеткіштерін, ғимаратты абаттандыру деңгейін және т.б. белгілеу кезінде –
талаптардың қажетті минимумын және құрылыс объектісінің одан әрі ең аз
қажетті даму мүмкіндігін ескеретін неғұрлым экономикалық негізделген
нұсқа таңдалады;

техникалық шешімді әзірлеу кезінде ғимараттың құрылысы мен
пайдалану құнын ескере отырып, жобаланған құрылымдардың нұсқаларын
техникалық-экономикалық салыстыру жүргізіледі;

ғимараттың сәулеттік-көркемдік бейнесін қалыптастыру кезінде
оның маңызы ескеріледі және осыған сәйкес ғимаратқа эстетикалық
қасиеттер беретін құралдар таңдалады.
Экономикалық тұрғыдан тиімді шешімдерді таңдау үшін ғимараттар
төрт топқа бөлінеді. Әрбір топ үшін үй-жайлардың құрамы мен өлшемдерін,
олардың көріктендіру, әрлеу дәрежесін, беріктігі мен отқа төзімділігін
көрсететін пайдалану талаптары белгіленеді.
1-топ: ірі қоғамдық ғимараттар, үкіметтік мекемелер, биіктігі 9
қабаттан асатын тұрғын үйлер, мемлекеттік маңызы бар ірі өнеркәсіптік
объектілер (мысалы, су-электр станциялары);
2-топ: жаппай құрылыстың қоғамдық ғимараттары – мектептер,
ауруханалар, әкімшілік ғимараттар, биіктігі 6-9 қабатты тұрғын үйлер, ірі
өнеркәсіптік ғимараттар;
3-топ: сыйымдылығы шағын қоғамдық ғимараттар (мысалы, ауылдық
жерлерде), бес қабаттан аспайтын тұрғын үйлер;
4-топ: 20 жылдан аспайтын пайдалану кезеңіне есептелген аз қабатты
тұрғын үйлер (екі қабатқа дейін), уақытша қоғамдық және өнеркәсіптік
ғимараттар.
Ғимараттарды салу кезінде барынша экономикалық орындылықты
қамтамасыз ету мәселелері құрылысты индустрияландыру әдістерімен
шешіледі.
3.3 Азаматтық ғимараттардың типологиясы
Ғимараттар мен құрылыстардың сәулеттік типологиясы ғимараттар мен
құрылыстардың түрлерін қалыптастырудың жалпы принциптерін жүйелейтін
және дамытатын сәулет ғылымының негізгі бөлімдерінің бірі болып
табылады.
Ғимараттардың жіктелуі төмендегі ажыратушы белгілеріне қарай
әлдеқайда жалпы болып табылады: функционалдық мақсаты бойынша,
қабырғалардың қабаты мен материалы немесе негізгі тірек құрылымдары
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бойынша. Сонымен қатар, бірқатар жіктеу белгілері бар: ғимараттар
күрделілік дәрежесі, отқа төзімділік дәрежесі, құрылыс әдісі, ғарыштық
жоспарлау шешімі және т.б. бойынша ерекшеленеді [16].

3.5-сурет – Ғимараттардың типологиялық жіктелімі

Функционалды мақсатына сәйкес азаматтық ғимараттар тұрғын үй
және қоғамдық болып бөлінеді. Тұрғын үй ғимараттарына мынадай сәулет
объектілері жатады:
 тұрақты тұруға арналған тұрғын үйлер;
 ұзақ уақыт тұруға арналған жатақханалар;
 қысқа мерзімді тұруға арналған қонақ үйлер;
 қарттарға, мүгедектерге және т.б. тұруға арналған тұрғын үйлердің
арнайы түрлері.
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3.6-сурет – Тұрғын үй ғимараттарын қабаттылығы бойынша жіктеу

Тұрғын үй ғимараттарындағы қабаттар ғимараттағы орналасқан жері
мен функционалдық мақсаты бойынша бөлінеді. Типтік тұрғын үй
қабаттары, бірінші қабат, шатыр қабаты (шатыр), мансарда қабаты
(мансарда), астыңғы қабат (іргеқабат) және жертөле қабаты (жертөле) бар.

3.7-сурет – Ғимарат қабаттарының тағайындалуы

Функционалдық белгілері бойынша қоғамдық ғимараттар келесі топтар
мен түрлерге бөлінеді:

оқу-тәрбиелік
бағыттағы
ғимараттар
мен
үй-жайлар
(балабақшалар, мектептер, гимназиялар, лицейлер, колледждер, ЖОО);
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денсаулық сақтау және халыққа әлеуметтік қызмет көрсету
ғимараттары мен үй-жайлары (ауруханалар, емханалар, дәріханалар, оңалту
орталықтары);

халыққа сервистік қызмет көрсету ғимараттары мен үй-жайлары
(дүкендер, дәмханалар, мейрамханалар, тұрмыс үйлері, пошта, банктер,
ХҚКО);

тұрғындардың мәдени-демалыс қызметі мен діни жораларға
арналған ғимараттар мен үй-жайлар (спорт кешендері, клубтар, мұражайлар,
көрме залдары, кинотеатрлар, діни жоралар ғимараттары);

уақытша тұруға арналған ғимараттар мен үй-жайлар (қонақ
үйлер, мотельдер, шипажайлар, пансионаттар, демалыс үйлері, туризм
мекемелері).
Қоғамдық ғимараттардың әр функционалды тобы мен түрінің өзіндік
ерекшеліктері бар. Көбінесе кез келген функцияны қамтамасыз ету үшін
ғимараттар мен құрылыстар кешенін құру қажет. Қоғамдық кешендердің
мысалдары сауда, спорт, сауықтыру кешендері, коммуналдық қызмет
көрсету кешендері және басқалар болуы мүмкін.
3.4 Тұрғын үй және қоғамдық ғимараттарды жобалауға табиғиклиматтық жағдайлардың әсері
Тұрғын үй және қоғамдық ғимараттарды жобалау кезінде дайын
ғимараттарды салу және пайдалану жүзеге асырылатын климаттық
жағдайларды ескеру өте маңызды.
Жобалау кезінде ескерілетін табиғи жағдайларға мыналар жатады: жер
бедері, су қоймаларының болуы, табиғи өсімдіктердің болуы, топырақтың
ерекшеліктері, жер асты суларының тереңдігі, сейсмикалығы.
Климаттық жағдайлар желдің басым бағыты мен күшімен, жазғы және
қысқы кезеңдегі жауын-шашын мөлшерімен, ауа температурасымен,
ылғалдылық режимімен және күн радиациясы режимімен айқындалады.
Жер бедері қала құрылысы үшін аумақты таңдауға әсер ететін маңызды
табиғи фактор болып табылады. Жер бедері жазық, орташа және күрделі
болып бөлінеді. Осы рельефтердің әрқайсысының сәулет және қала
құрылысын жобалау кезінде ескерілетін өзіндік артықшылықтары мен
кемшіліктері бар. Тұрғын үй құрылысы еңісі 12%-ға дейінгі жер бедерінде
орналасуы мүмкін, өнеркәсіптік аумақтар үшін еңісі 5%-дан аспайтын
аумақтар таңдалады. Күрделі жер бедері көлік магистральдары үшін
көпірлер, жағалаулар, тіреу қабырғаларын салуға мәжбүр етеді, инженерлік
желілерді төсеу мәселелері туындайды.
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3.8-сурет – Ғимараттарды жобалауға әсер ететін климаттық факторлар

Тұрғын үй ғимараттарын жобалау кезінде температура мен
ылғалдылық режимі ескеріліп, оларды сыртқы температураның кенеттен
маусымдық және күнделікті өзгеруінен, солтүстіктегі гипотермиядан және
оңтүстік аймақтардағы қызып кетуден қорғайды.
Сыртқы ауа температурасының жылдық барысы туралы деректер:
ғимараттың көлемдік шешімінің сипатын таңдау кезінде ескеріледі.
Сонымен, солтүстігінде ықшам шешімдер, ал оңтүстігінде – аулалары бар
павильон немесе галерея түріне артықшылық беріледі;
Аспанның шашыраңқы жарығы мен күн радиациясының әсерінен
пайда болатын сыртқы жарық туралы мәліметтер ескеріледі:

СНжЕ жарықтандыру талаптарына сәйкес терезелер мен
шамдардың түрлерін таңдау кезінде;

табиғи және жасанды жарықтандыруды пайдалану уақытын
анықтау кезінде;

терезе саңылаулары арқылы үй-жайларға енетін ультракүлгін
сәулеленуді жақсы қолдануға ықпал ететін әйнек пен саңылаулардың
дизайнын таңдағанда.
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Желдің бағыты мен жылдамдығы туралы мәліметтер ескеріледі:

тұрғын аймақтың өнеркәсіптік аймаққа қатысты дұрыс
орналасуын қамтамасыз ете отырып, қала аумағын функционалдық
аймақтарға бөлу кезінде;

аэродинамикалық құбырдың әсерін болдырмау үшін қала
құрылысын жобалауда көшелерді трассалау кезінде;

аумақты
желдету
мақсатында
ғимараттарды
учаскеде
орналастыру кезінде;

әуеайлақтардың ұшу-қону жолақтарын салу кезінде.
Жауын-шашын (жазғы және қысқы) туралы деректер ескеріледі:

шатырларда және ғимараттар арасында қардың көп жиналуына
жол бермейтін ғимараттардың орналасуы мен бейінін таңдау кезінде;

нөсерлі және еріген суларды жою үшін ғимараттардың
шатырларына суағарларды орнату және орналастыру кезінде;

шатырлардан қарды кетірудің тиімді әдістерін жасау кезінде.
Құрылыс климатологиясы бойынша СНжЕ климаттық аудандастыруға
сәйкес Қазақстан аумағы төрт құрылыс-климаттық аймаққа бөлінеді.
Олардың әрқайсысы өз кезегінде бірнеше климаттық кіші аудандарға ие
болады.
3.5 Сәулеттік жобалаудың негізгі кезеңдері
Сәулеттік жоба – бұл сәулетшінің шығармашылық қызметінің
құжатпен ресімделген нәтижесі, оның мақсаты жобалау құжаттамасының
бүкіл кешенін (эскиздер, схемалар, сызбалар, түсіндірме жазбалар, сметалар,
нормативтік құжаттар) қамтитын белгілі бір функционалдық мақсаттағы
жаңа сәулет объектісін (тұрғын үй, қоғамдық ғимарат) құру болып табылады.
Сәулеттік жобалау процесі бірнеше жүйелі кезеңдерден тұрады.
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3.9-сурет – Сәулеттік жобалау процесі

Жобалау жұмыстарын бастау үшін бастапқы құжат жобалау
тапсырмасы болып табылады. Тапсырманы әзірлеумен қатар, алдын ала
талдау жүргізу үшін бастапқы деректерді жинаудан тұратын алдын ала
жобалау кезеңі басталады.
Жобаға дейінгі талдау кезеңі бастапқы деректерді жинауды ғана емес,
сонымен қатар қоршаған сәулет және белгілі бір әлеуметтік міндеттер
контекстінде белгілі бір объектіні жобалаудың әр түрлі аспектілерін
зерттеуді қамтиды. Сондай-ақ, жоба алдындағы талдау процесінде әлемдік
және отандық тәжірибедегі ұқсас жобаларға шолу жасалады.
Жобалау алдындағы талдау қолданыстағы объектілердің кемшіліктерін
анықтайды және тұтынушылардың тілектерін ескереді, бұл ретте
құрылыстың табиғи және қала құрылысы жағдайлары – климат, рельеф,
топырақ, су ресурстарының болуы мен сипаты, энергия желілеріне қосылу
мүмкіндіктері, көлік жағдайлары зерттеледі.
Жобалау алдындағы талдау әдістеріне жатқызуға төмендегілерді
болады:

аумақтың тарихи-қала құрылысын бағалау және мұрағаттық
зерттеулер жүргізу;

ландшафтты және визуалды байланыстарды талдау;

аумақтың фототалдауы;
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тарихи ортада жұмыс істеген немесе тарихи доминанттар болған
жағдайда қорғау аймақтарын және сәулет ескерткіштерімен өзара ісқимылды талдау;

жобалық жоспарды іске асыруға әсер ететін қолданыстағы
регламенттелген факторларды талдау;

ұқсас шешімдерді іздеу;

кеңістіктік-композициялық бағыттарды анықтау және жобалық
шешімнің тұжырымдамалық прототипі.
Ғимараттың эскиздік дизайны сәулет дизайнының бастапқы кезеңі
болып табылады. Бұл жобаның негізгі көрсеткіштерін – функционалдытехнологиялық
сызбаларды,
едендік
жоспарларды,
қасбеттердің
композициялық және стилистикалық шешімдерін, жобаның барлық бөлімдері
бойынша түпкілікті шешімдер қабылданғанға дейін сайттың бас жоспарын
алдын ала зерттеуге мүмкіндік береді. Бұл кезең тапсырыс беруші бекіткен
оңтайлы көлемдік жоспарлау шешімі мен жобаланған құрылымның
композициялық және көркемдік бейнесін жасаумен аяқталады.

3.10-сурет – Жеке тұрғын үйдің эскиздік жобасының мысалы

Болашақ объектінің түрлі-түсті үш өлшемді компьютерлік кескіндері
болатын, сәулеттік келбеті туралы нақты түсінік беретін демо альбомын
жасай отырып, эскиздік жоба сәулеттік концепцияны жүзеге асырудан
бұрын болуы мүмкін [18].
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3.11-сурет – Болашақ объектінің үш өлшемді компьютерлік бейнесі

Жұмыс жобасы (жұмыс құжаттамасы) ҚЖҚЖ-ның мемлекеттік
стандарттарына сәйкес әзірленетін жұмыс сызбаларын қамтиды. Бұл кезеңде
құрылыс және монтаждау жұмыстарын орындау үшін қажетті жобаның
барлық бөлімдері бойынша егжей-тегжейлі сызбалар жиынтығы жасалады.
Жұмыс құжаттамасы төмендегілерден тұрады:

жұмыс сызбалары (жоспарлар, қималар, қасбеттер, бас жоспар,
аксонометриялық схемалар);

жабдықтардың, бұйымдар мен материалдардың ерекшеліктерін
тексеру;

бөлім бойынша сметалық құжаттама.

3.12-сурет – Жұмыс құжаттамасының сызбаларының мысалы
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3.12-сурет – Жұмыс құжаттамасының сызбаларының мысалы

3.6 Интерьерді ұйымдастыру концепциясының дизайны
Интерьер түсінігі (лат. Interior – ішкі, лат. Intra – ішкі) архитектурада –
ғимараттың ішкі кеңістігін білдіреді. Ғимараттың интерьерін жобалау
сәулеттік дизайнның ажырамас бөлігі болып табылады. Интерьер
дизайнының негізгі мақсаты – осы ортада болып жатқан процестерге
оңтайлы сәйкес келетін ғимараттың функционалды, жайлы ішкі ортасын
құру. Сонымен қатар, дизайнер интерьер кеңістігін ұйымдастыруға
ұсынылатын эстетикалық мәселелердің бүкіл кешенін шешеді. Интерьер
эстетикасы сәулеттік композиция заңдарымен, колористика заңдарымен,
сәулеттік стильдердің әртүрлілігімен және белгілі бір интерьер стилінің
сәнімен анықталады.
Сәулет типологиясында қабылданған классификацияға сәйкес
ғимараттардың интерьері функционалды мақсатына сәйкес тұрғын үй,
қоғамдық және өндірістік болып бөлінеді, олардың әрқайсысы өзіндік дизайн
ерекшеліктеріне ие және оларға қойылатын талаптарға сай болуы керек.
Тұрғын үй интерьерлерін жобалау кеңінен дамыған, өйткені тұрғын үй
қалалар мен басқа елді мекендердегі ғимараттардың ең көп таралған түрі
болып табылады. Дизайнерлер пәтерлердің, жеке тұрғын үйлердің, қонақ
үйлердің, жатақханалардың интерьерлерін жобалайды.
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3.13-сурет – Тұрғын кеңістіктің дизайн-концепциясының 3D моделі

Пәтер интерьерінің сипаты мен ерекшелігі келесі факторлармен
анықталады:

отбасы мүшелерінің саны мен жасы, олардың кәсіптері, сипаты,
мүдделері; отбасы мүшелерінің өзара қарым-қатынасы, шешім қабылдау
басымдығы;

балалардың саны, жасы және ерекшеліктері;

қонақтардың келу жиілігі мен ерекшеліктері;

отбасының ұлттық, отбасылық дәстүрлері;

үй жануарларының, өсімдіктердің болуы;

пәтер тұрғындарының қалауы мен тілектері.
Барлық факторларды талдау негізінде пәтер (немесе тұрғын үй)
интерьерінің дизайн-жобасы әзірленеді. Жобаның құрамына мыналар кіруі
мүмкін:

үй-жайларды аймақтарға бөлу, жиһаз және жабдықты орналастыру
элементтері бар пәтердің жоспарын немесе пәтер қабаттарының жоспарлары;

технологиялық
және
санитарлық-техникалық
коммуникациялардың сызбасы;

қабырғалардың ішкі беттерінің түрлері мен өлшемдері;

жоспарлардың, түрлердің, қималар мен ұңғылардың үзінділері;

түрлі-түсті интерьерлердің перспективті бейнелері;

сурет, материал және түстер көрсетілген жеке үй-жайлардың
едендері мен төбелерінің жоспарлары;
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 шамдар, шамдар тізбегі, басқа элементтер орналастырылатын және
таңбаланатын төбелердің жоспары;
 жиһаз орналастырумен ішкі қабырғалардың түрлері мен ұңғылары;
 құрастырмалы жиһаздар, каминдер, барлар, жеке жасалған жиһаздар
және т.б. сызбалары [19].
Қазіргі заманғы пәтерлерде төмендегідей үй-жайлар қарастырылады:
 тұрғын үй бөлмелері – ортақ бөлмелер (қонақ бөлме) және жатын
бөлмелер. Тұрғын үймен қамтамасыз етілудің жоғары нормасы бар көп
бөлмелі пәтерлерде асхана, қонақ бөлме, жұмыс пен сабаққа арналған
кабинет, жұмыс бөлмесі, ойын бөлмесі, демалыс бөлмелері және т.б.
қарастырылуы мүмкін.
 қосалқы бөлмелер – ас үй, кіреберіс, санитарлық-техникалық
тораптар (жуынатын бөлмелер, дәретханалар, бөлек немесе біріктірілген),
шаруашылық қоймалары немесе шаруашылық шкафтары, сондай-ақ
антресольдар.
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3.14-сурет – Жеке тұрғын үй қабаттарын функционалды аймақтарға бөлу схемалары

Пәтерлерде киім мен басқа да үй заттарына арналған шкафтарды
орнатуға арналған орын бар.
Бір бөлмелі пәтердегі жалпы бөлменің (қонақ бөлменің) ауданы
кемінде 14 м2, 2 және одан көп бөлмелі пәтерлерде – кемінде 16 м2 болуы
тиіс. Жайлы пәтерлерде жалпы бөлменің ауданы 24-30 м2 құрайды.
Пәтердегі жиһаз және жабдықтар пәтердегі немесе тұрғын үйдегі
отбасылық өмірдің және отбасы тұрмысының негізгі функцияларын жүзеге
асыру үшін қолайлы жағдайларды қамтамасыз етуге арналған.
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3.15-сурет – Жиһаз орналасқан үйдің жоспары

Пәтердегі жиһаз бен жабдықтың орналасуы эргономиканың
жетістіктеріне сүйенеді. Интерьер дизайнындағы эргономика – бұл әр
бөлмедегі тұрмыстық заттардың оңтайлы және үйлесімді орналасуына
негізделген адамның өмір сүру кеңістігін зерттеумен айналысатын заманауи
ғылым.

3.16-сурет – Ас үйдегі жиһаз бен жабдықты ұйымдастыру

Тұрғын үй-жайлардың интерьер дизайнының түс шешімі тұрғындар
үшін үлкен эстетикалық және психологиялық маңызға ие. Сауатты түс
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шешімі интерьердің эстетикалық қасиеттерін едәуір
психологиялық жайлылық пен көңіл-күйді жақсартады.

арттырады,

3.17-сурет – Пәтер интерьеріндегі түстердің үйлесімі

Қазіргі уақытта тұрғын үй ортасының интерьер стильдері дизайнжобаларға тапсырыс берушілердің алуан түрлі қалауларын іске асыруға
мүмкіндік береді. Интерьердегі стильдердің бүкіл жиынтығын үш үлкен
топқа бөлуге болады.
Заманауи стильдер: арт-деко, поп-арт, минимализм, эко-стиль, кантри,
хай-тек, китч, лофт, шале стилі, модернизм, постмодернизм.
Классикалық стильдер: грек стилі, рим стилі, роман стилі, готикалық
стиль, ренессанс, барокко, рококо, классицизм, ампир, эклектика, модерн.
Этникалық стильдер: египет стилі, африка стилі, шығыс стилі, үнді
стилі, винтаж, жапон стилі, қытай стилі, ағылшын стилі, мароккалық стиль,
голланд стилі, Прованс стилі.
Ар-деко – бағыт, 20 ғасырдың 20, 30-жылдарында танымал болған
сәулет және үй жиһазындағы геометриялық стиль. Ар-деко стилі
классицизмді, турашылдықты және симметриялылықты біріктіреді. Ол
модерн, кубизм, «баухауз» сияқты түрлі дереккөздердің, сондай-ақ
Египеттің, Шығыстың, Африканың, Америка континенттерінің ежелгі
өнерінің өнімі.
Ар-деконың ерекше қырлары – қатаң заңдылық, этникалық
геометриялық өрнектер, сән-салтанат, сәнділік, қымбат және заманауи
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материалдар. Интерьердегі ар-деко стилі жеке компоненттердің
қосындысына, «стильді заттарды» – жиһаздар, маталар, қола, шыны,
керамиканы топтастыруға әсер етеді.

3.18-сурет – Интерьердегі заманауи стильдер

Минимализм.
Минимализм
стилі
формалардың
қарапайымдылығымен,
текстурасымен,
монотондылығымен,
декор
элементтерінің жоқтығымен сипатталады. Орналасу көбінесе бөлмелерге
бөлінуді білдірмейді, аймақтық әрлеу немесе жиһаз бөлгіштердің рөлін
атқарады. Минимализм стиліндегі дизайнның түстер палитрасы ашық, ақ түс
өте көп, көбінесе қара немесе сұр, ал сарғыш немесе қоңырдың сирек
контрастында жартылай реңктер үйлесіміне негізделген. Бояғыш ағаштың,
кірпіштің, металдың, әйнектің табиғи реңктерімен толықтырылған.
Хай-тек.
Интерьердегі
жоғары
технологиялық
стиль
функционалдылықпен,
техникалық
жаңалықтармен,
фигуралардың
турашылдығымен және қарапайымдылығымен синоним болды. Стиль
интерьерде және сәулетте металл, шыны және пластиктің жиі
қолданылуымен есте қалады. Заманауи стиль бола отырып, таза түрдегі
жоғары технологиялық пәтерлер мен үйлердің интерьерлерінде жиі
кездеседі. Стиль коммерциялық ғимараттарға, павильондарға, заманауи
кеңселерге көбірек тән. Интерьерлерде ол көбінесе басқа стильдермен аралас
түрінде қолданылады.
Китч. Китч стиліндегі интерьерлер үшін сезімталдық, патетика,
түстердің айқайы, артық декор, бояма эклектизм, қымбат материалдарға
жасалған жалған тән.
Кантри стилі ауылдық стиль деп аталады. Бұл жайлы, жылы және
романтикалық интерьермен байланысты. Интерьердегі кантри стилі уақыттан
тыс болғандықтан, ол ескі заттармен бөлісуге асықпайды, олардағы
функционалдылық пен сұлулықты бағалайды. Кантри жайлылығы отбасылық
шеңберде жағымды уақытты, тыныш және өлшенген өмірді реттейді.
Интерьердегі кантри стилі көп ұлтты болып табылады және өз елінің
мәдениетін, тарихын бейнелейді. Барлығына ортақ белгілер – табиғи
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материалдарды, алдыңғы ұрпақтардың заттары мен жиһаздарын, табиғи
тақырыптар мен интерьердің жұмсақ реңктерін пайдалану.
Эко-стиль – бұл табиғи материалдардан жасалған, балғындық пен
табиғатпен бірлік сезімін беретін интерьер. Бүгінгі таңда бұл ең танымал
заманауи стильдердің бірі. Эко-стильде ағаш, тас, саз, шыны, табиғи
материалдардан жасалған маталар қолданылады. Эко-стилінің түс схемасы:
сарғыш, қоңыр, ақ (қара немесе қою ағашпен қайшылықта), нәзік пастелді
реңктер. Көбінесе табиғи түстер қолданылады: бозғылт жасыл, бозғылт көк,
шөп, су, тас, ағаш, топырақ түстері.
Модернизм стилі – бұл, ең алдымен, жаңа және озық стиль. Бұл стиль
интерьер мен сәулет саласындағы ең заманауи әзірлемелерді қолдануды
қамтиды. Металл, шыны, пластик сияқты материалдарды интерьерге қосу
құпталады. Стиль, сонымен қатар, кеңістіктің нақты геометриясымен
сипатталады. Модернизм стилі Тарихи немесе ұлттық стильдерге
байланысты емес. Ол халықаралық және демократиялық. Сондай-ақ, бұл
бағыт функционалдылыққа, зергерлік бұйымдардың болмауына және
интерьердегі минимализмге ұмтылады. Интерьердегі модернизм – бұл түсі
мен формасы бар батыл эксперименттер, кеңістікпен ойнау. Сонымен қатар,
бұл практикалық және ыңғайлы функционалды үй-жай.
Роман стилі Еуропада IX ғасырда пайда болды. Ол үшін массивті
элементтер тән – дөңгелек аркалар, кереуеттер, көбінесе шатырлар, арқалары
жоғары орындықтар, сандықтар. Стильдің ерекше белгісі – жапырақтар мен
бұйралардың мотивтері жиі қойылатын терезелер мен есіктерді безендіру
ретінде алынатын ою-өрнектер. Роман стильінің интерьерінде көркемдіктен
гөрі күш басым. Интерьердің барлық элементтері қарапайымдылық пен
ауырлық сезімін, бөлмелердің сәндік әшекейлерінің жоқтығын тудырады.
Интерьердегі готикалық стиль Батыс Еуропаның ортағасырлық
өнерінің дамуының соңғы кезеңін сипаттайды. Готикалық стильдегі дизайны
бар интерьерлер керемет және талғампаздықпен ерекшеленеді. Готика
стиліндегі интерьер дизайнының негізгі ерекшеліктерін биікке ұмтылу,
өткірлік, жеңілдік, экспрессивтілік, шамадан тыс сәндікке ұмтылу деп атауға
болады. Готикалық белгілер: раушан тәрізді терезелер, витраждар, керемет
әшекейлер. Декорацияда мәрмәр, тас, металл (темір немесе қола)
қолданылады. Бұл стильдің тағы екі маңызды белгісі: камин және шіркеу
сәулетінен алынған элементтер.
Барокко стилі XVI ғасырға жатады. Барокко әсемдігімен,
салтанатымен және ауқымымен ерекшеленіп, негізінен сарай стилі болды,
оның өзіне тән белгісі субұрқақтар, тас көпірлер мен мүсіндер еді. Барокко
дизайны суреттердің динамизмімен, ұлылық пен әсемдікке деген
ұмтылыспен, шындық пен иллюзияны біріктірумен сипатталады.
Интерьердегі барокко стилі қисық сызықты және сәулеттік формаларды
(бағандар, сәулеттік декор) қолданады. Әшекейлердің пластикалық
формалары, өрнектелген және күрделі ою-өрнектер биіктік пен көлем береді.
Алтын (алтын жалату), күміс, мыс, сүйек, мәрмәр және әр түрлі ағаш түрлері
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кеңінен қолданылады. Интерьер стилі ретінде барокко шырағдандар, шамдар,
айналар, керемет люстралар, оюланған жиһаз, мәрмәр элементтері және т.б.
сияқты атрибуттарды белсенді қолдану арқылы дараланған.

3.19-сурет – Интерьердегі классикалық стильдер

XVII ғасырда қалыптасқан классикалық стиль әр түрлі деңгейлерде
симметрия мен дәлдікті алға тартады. Сызықтардың қарапайымдылығы,
алтын және қола әшекейлерін қалыпты пайдалану, шыбықтарды қалыптау,
ашық түстер мен таза сызықтар интерьердегі классикалық стильдің негізгі
сипаттамалары деп санауға болады. Классицизм мұқият және консервативті
адамдар үшін жарамды, онда ежелгі сәулет элементтері, белгілі бір ауырлық
пен беріктік бар. Қазіргі интерьерде классикалық стиль басқа стильдермен
біріктіріліп, керемет жаңа нұсқаларды құрайды.
Ампир – XVIII ғасырдың аяғында буржуазиялық төңкерістен кейін
өзін жариялаған француз стилі, Наполеон I кезінде ең өзекті болды. Стильдің
ажырамас атрибуттары ежелгі Римді еске түсіретін бағандар, карниздер,
консольдер, фриздер және басқалар болды. Үстелдер, дивандар, креслолар –
бір сөзбен айтқанда, ампир стиліне сәйкес олардың негізгі бөліктеріндегі
барлық жиһаздар ежелгі Арыстанның табаны, герм, сфинкс және т.б.
үлгісінде орындалады. Интерьердегі ампир стилі, ең алдымен, XVIII
ғасырдағы классицизм стилінің жалғасы, көп жылтырлығы және аз
ауырлығы мен түзулігі бар оның антикалық тақырыптарға үндеуі. Ампир
стиліндегі дизайн ашық, көздің жауын алар қызыл, көк, ақ – Наполеон
туының түстерімен сипатталады. Ақ пен алтын және күлгіннің жиі үйлесуі
байлық пен өркендеуді көрсетеді. Ою-өрнектерде – шеңберлер, сопақшалар,
ромбтар, емен бұтақтарынан жасалған жиектер, наполеондық аралар және
қызыл, таңқурай түсті, көк немесе жасыл фондағы алтын және күміс
баршыннан жасалған жұлдыздар. Ампир стилінің интерьерінде тыныштық,
тәртіп, қатаң симметрия және бөліктердің толық тепе-теңдігі билік етеді.
Эклектика стилі – бұл жеке мемлекеттегі жеке дәуірдің стилі ғана
емес, бұл бір интерьердегі әр түрлі уақыт, мағына мен мінез стильдерінің
үйлесімі. Эклектика стилі әр түрлі стильдердің барлық жақсы белгілері мен
бөлшектерін біріктіреді және бірге тұтас әрі үйлесімді сурет жасайды.
Көбінесе эклектика бірнеше түрлі мәдениеттердің диалогы деп аталады.
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Эклектикалық дизайн тұрғысынан белгілі бір стильді таңдау мүмкін
болмаған кезде өзін-өзі білдіру тәсілі сияқты сезіледі. Интерьердегі
эклектика стилі үйге басқа мәдениеттердің заттарын әкелетін саяхатшылар
үшін, сонымен қатар үйде әр түрлі стильдер мен дәуірлердің шеберлерінің
заттарын орналастыратын коллекционерлер үшін өте жақсы келеді.
Модерн – интерьердегі стиль, XIX-XX ғасырлар кезеңіне жатады.
Модерн стилі қисық, дөңгелек сызықтармен, көп деңгейлілік және
асимметриямен сипатталады. Модерн стилінде талғампаз сызықты тоқуды,
еденге, қабырғаларға, жиһаздарға, баспалдақтарға, төбеге шашыраған
жылжымалы өсімдік өрнектерді көруге болады. Модерн стилі классикадан
тыс, интерьерге батыл идеялар мен стандартты емес формаларды енгізу,
сонымен қатар өсімдік әшекейлерінің кедергісіз қиылысуына байланысты
табиғи әлемге бет бұру болды. Негізгі белгісі – жаңа материалдарды, ең
алдымен, шыны мен темірді пайдалану. Модерн стиліндегі интерьердегі
жаңашыл бөлшектер – көп деңгейлі едендер мен импровизация.
Этно стиль немесе ұлттық стиль – бұл белгілі бір халықтың, ұлттың
немесе тайпаның стилі. Үнді стилі көгілдір, таңқурай түсімен және қызғылт
сары түстермен сипатталады, олардың қай-қайсысы болсын, ерекше.
Жібектің, әрине, тек үнділік түрі қолданылады. Жиһаз мүлдем төмен және
әдетте тиктен тұрады. Бұл стиль бөлшектердің мақсатын оңай өзгертумен
сипатталады: мысалы, экран есіктерді, орындықты – төмен және кең –
үстелді ауыстыра алады және т.б.

3.20-сурет – Интерьердегі этникалық стильдер

Шығыс стилі – бұл қанық жарқын және терең түстер: қара, қоңыр,
сары, терең қызыл және көк және т.б. Шығыс стиліндегі дизайн
жалтыратылған жарқыраған матаға салынған керемет сызбаларсыз
болмайды. Айтпақшы, тоқыма-жібек, муар, органза, баршын, барқыт – бұл
шығыс ассоциативті қатарын қабылдауда жеңіске жететін нәрсе. Дәл осы
маталар шығыс базарларының саудагерлерінің дүкендерінде толы. Тоқыма
шығыс стилінде дизайн жасау үшін белсенді қолданылады. Егер
қабырғаларды матамен қаптау мүмкін болмаса, жібек экраны бар керемет
тұсқағазды қолданыңыз.
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Қытай стилі фэн-шуйдің әйгілі атрибуттарымен, кеңістікті нақты
ұйымдастырумен, жарқын түстермен, экрандармен және өрілген
жиһаздармен танымал.
Жапон стилі табиғи ескі ағаштан жасалған жиһаздармен және
аумақтардың қысылуына байланысты жапон мәдениетінде тамырланған
талғампаз орта элементтерімен жұмыс істейді. Растау үшін жапондық
ергежейлі ағаштарды, икебандарды және миниатюралық бақтарды еске
түсіру жеткілікті.
Ағылшын стилін әрдайым шикі ағаштан, еменнен немесе жаңғақтан
жасалған жиһаздармен және декорациядағы жылы реңктермен, барқыт,
гобелен, былғары және каминдермен, тоқыма дизайнының байлығымен,
сондай-ақ ою элементтерімен безендіруден және т.б. білуге болады [19].
3.7 Азаматтық
элементтері

ғимараттардың

құрылымдық

жүйелері

мен

Ғимаратқа барлық күш түсіретін әсерді қабылдайтын құрылымдар
жиынтығы (іргетастар, қабырғалар, бағандар мен тіректер, төбелер,
жабындар) тірек қаңқасын құрайды – тік және көлденең тірек элементтерінің
кеңістіктік жүйесі. Тірек қаңқасы ғимараттың құрылымдық жүйесін
анықтайды.
Азаматтық ғимараттардың төмендегідей құрылымдық жүйелері бар:
 жүк көтергіш бойлық қабырғалары бар қаңқасыз:
 жүк көтергіш көлденең қабырғалары бар;
 толық емес қаңқасы бар;
 толық қаңқасы бар.

3.21-сурет – Азаматтық ғимараттардың құрылымдық жүйелері
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Құрылымдық схемалар қаңқалы және қаңқасыз жүйелерді сипаттайды.
Қаңқалы жүйелер үшін келесі схемалар тән: бойлық, көлденең немесе
бойлық-көлденең (крест тәрізді) тіреуіштері бар және тіреуіштері жоқ.
Қабырға жүйелері мына құрылымдық схемалармен сипатталады: үлкен және
кіші қадаммен жүк көтергіш қабырғалардың бойлық, көлденең және бойлық
көлденең (крест тәрізді) орналасуы.
Ғимараттың негізгі құрылымдық элементтері көтеруші және
қоршайтын болып бөлінеді. Көтеруші құрылымдар ғимаратта пайда болатын
барлық жүктемелерді, сондай-ақ сыртқы әсерлерді қабылдайды.
Қоршайтын құрылымдар (әдетте, сыртқы) өз салмағы мен сыртқы
әсерлерді қабылдайды.
Азаматтық ғимараттардың негізгі құрылымдық элементтері –
іргетастар, қабырғалар, төбелер, жеке тіректер, шатырлар, баспалдақтар,
терезелер, есіктер және арақабырғалар.

3.22-сурет –Көтеруші кірпіш қабырғалары бар ғимараттың негізгі құрылымдық
элементтері:
1 – табан; 2 – жертөле жабыны; 3 – іргетастар; 4 – төбе; 5 – төменгі жабын; 6 – жер
асты; 7 – арақабырға; 8 – өз салмағынан, адамдар мен жабдықтардан түсетін күш; 9 –
қабатаралық жабын; 10 – бойлық ішкі қабырға; 11 – қабырға; 12 – терезе саңылауы; 13 –
карниз; 14 – шатыр жабыны; 15 – шатыр; 16 – итарқалық бөрене; 17 – төбе; 18 – түтін
құбыры;19 – қолшатыр; 20 – шатыржал сырғауылы; 21 – көлбеу тіреуіш; 22 – діңгек; 23 –
атша; 24 – есту терезесі; 25 – қар; 26 – карниз; 27 – мауэрлат; 28 – терезе
байланыстырғыш; 29 – есік тақтасы; 30 – кіреберіс қанатша; 31 – астыңғы қабат; 32 –
жертөле; 33-топырақ ылғалы
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Іргетастар – бұл ғимараттан барлық жүктемені қабылдайтын және оны
жерге жіберетін жерасты құрылымы.

Таспалы іргетас

Монолитті іргетас

Бағанды іргетас

Қадалы іргетас [20]
3.23-сурет – Іргетас түрлері

Мақсаты мен ғимараттағы орналасуы бойынша қабырғалар сыртқы
және ішкі болып бөлінеді, тік қоршаулар болып табылады, сонымен бірге
тірек функцияларын орындайды. Осыған байланысты олар көтеруші және
көтеруші емес болып бөлінеді. Сыртқы және ішкі қабырғалар тірек бола
алады. Көтеруші емес қабырғалар әдетте арақабырғалар болып табылады.
Олар үлкен, күрделі қабырғалармен шектелген бөлмелердің қабаттарында
кішігірім бөлмелерге бөлу қызметін атқарады, ал арақабырғаларды
пайдалану үшін іргетастар қажет емес.

3.24-сурет – Әр түрлі материалдардан жасалған қабырға дизайны
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Сыртқы қабырғалар, сонымен қатар, іргетастарға сүйенетін және
жүктемені тек өз массасынан алып өздігінен көтеруші және тек қоршаулар
болып табылатын, әр қабатта ғимараттың басқа элементтеріне сүйенетін
аспалы болуы мүмкін.
Жеке тіректер – бұл едендерден және ғимараттың басқа
элементтерінен іргетастарға жүктемені беретін тік элементтер (бағандар,
тіректер, діңгектер). Төбелер бағандар бойымен төселген арнайы бөренелерге
сүйенеді, олар белағаш немесе тіреуіштер деп аталады, кейде тікелей
бағандарға сүйенеді. Ғимарат ішінде орналасқан жеке тіректер мен бөренелер
ғимараттың ішкі қаңқасын құрайды.

3.25-сурет – Ғимараттың ішкі қаңқасы
1-тірек бағандар, 2-жабын тақталары, 3-көтеруші және байланыстырушы
тіреуіштер, 4-эвакуация жолдарының қаттылық диафрагмалары, 5-технологиялық шахта,
6-баспалдақ қадамдары, 7-өздігінен көтерілетін сыртқы қабырғалар [20]

Жабындар – бұл көтеруші қабырғаларға немесе тіректерге сүйенетін
және оларға берілетін тұрақты және уақытша жүктемелерді қабылдайтын
көлденең көтергіш құрылымдар. Сонымен қатар, қабырғаларды
байланыстыратын төбелер олардың тұрақтылығын едәуір арттырады және
тұтастай алғанда ғимараттың кеңістіктік қаттылығын арттырады.
Ғимараттың орналасқан жеріне байланысты төбелер қабатаралық (іргелес
қабаттарды бөлетін), шатырлы (жоғарғы қабат пен шатырдың арасында),
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жертөлелік (бірінші қабат пен жертөле арасында) және төменгі (бірінші
қабат пен жер асты арасында) болып бөлінеді.

Монолиттік жабын

Құрама темірбетон жабыны

Ағаш жабын

3.26-сурет – Жабын түрлері

Шатыр – бұл ғимарат үй-жайлары мен құрылымдарын жауыншашыннан қорғайтын құрылымдық элемент. Ол тірек элементтерінен және
қоршау бөлігінен тұрады. Жоғарғы қабаттың қабаттасуымен біріктірілген,
яғни техникалық қабатсыз (немесе шатырсыз) шатыр біріктірілген шатыр
немесе жабын деп аталады. Жақсы жасалған жазық біріктірілген шатырлар
құрылыста да, жұмыста да арзанырақ болып келеді. Сонымен қатар, жазық
шатырларды демалыс және басқа мақсаттар үшін пайдалануға болады.

Тұрғын үйдің шатырлы төбесі

Тұрғын үйдің біріктірілген шатыры

3.27-сурет – Шатыр түрлері
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Баспалдақтар қабаттар арасында байланыс орнатуға, сондай-ақ
адамдарды ғимараттан эвакуациялауға қызмет етеді. Баспалдақтар
орналасқан бөлмелер баспалдақты торлар деп аталады. Баспалдақтардың
құрылымы негізінен қадамдардан (баспалдақтары бар көлбеу элементтерден)
және аудандардан тұрады. Баспалдақтар бойынша қозғалу қауіпсіздігі үшін
қадамдар шарбақтармен қоршалады.

3.28-сурет – Баспалдақты торлар құрылымы

Мақсатына байланысты баспалдақтар негізгі (қабаттар арасындағы
байланыс үшін) және көмекші (жертөле, шатыр, өрт және төтенше
жағдайлар) болып бөлінеді. Ғимараттың орналасқан жері бойынша
баспалдақтар сыртқы, жалпы пайдаланудағы ішкі және пәтерішілік болып
жіктеледі.
Қабаттағы қадамдар саны мен баспалдақтардың конфигурациясы
бойынша олады төмендегідей орнатады:
 бірқадамдық;
 аралық алаңдары немесе жүгіру сатылары бар Г-тәрізді;
 бір осьте орналасқан қадамдары бар екіқадамдық;
 жабық немесе жайылған қадамдары бар екіқадамдық;
 олардың арасында жедел саты шахтасы бар үшқадамдық;
 кеңейген (салтанатты) қадамы бар үшқадамдық және т.б.
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Баспалдақтарды
күрделі
қабырғалардан
және
жанбайтын
материалдардан жасалған жабыннан тұратын баспалдақты торға салады.
Баспалдақтардың негізгі элементтері: баспалдақты қадамдар мен
баспалдақты аудандар. Баспалдақтардың қадамдарында көлденең беті –
басқыш, ал тік беті басқышасты деп аталатын сатылар бар. Құрылыс
нормаларында басқышастының биіктігі – 135 мм-ден 180 мм-ге дейін, ал ені
– 250 мм-ден 300 мм-ге дейін (ең көп таралған өлшемдер сәйкесінше 150
және 300 мм).
Терезелер бөлмелерді жарықтандыру және желдету үшін
орналастырылған; олар терезе саңылауларынан, жақтаулардан немесе
қораптардан және терезе байланыстырғыштарынан тұрады. Терезелер
төмендегі негізгі белгілерге сәйкес жіктеледі:
 Мақсаты бойынша: сыртқы және ішкі (аралас үй-жайлар арасында)
 Пішіні мен өлшемі бойынша: нүктелі (бөлек), панельді (бірнеше
блокталған стандартты), таспалы (тізбекке созылған, әдетте қасбеттің
бойында орналасқан);
 Шынылау қатарларының саны бойынша: бір, екі, үш, төрт;
 Жарықөткізгіш материалдың түрі бойынша:
 Жарма саны бойынша: бір, екі және үшжармалы;
 Жармаларды ашу әдісі бойынша: тұйық жақтаулары бар немесе ішке
не сыртқа ашылатын, көлденең не тік салпыншағы бар.

3.29-сурет – Терезенің және терезе ойығының құрылымы

Есіктер бөлмелер арасындағы байланыс үшін қызмет етеді. Олар
қабырғалар мен арақабырғалар орналасқан есік ойықтарынан, есік
жақтауларынан және есік тақталарынан тұрады. Азаматтық ғимараттарда
басқа құрылымдық элементтер болуы мүмкін (кіру тамбурлары, есіктердің
үстіндегі күнқағарлар, балкондар, лоджиялар және т.б.).
Есіктер сыртқы және ішкі болады, яғни, ғимараттың сыртқы немесе
ішкі қабырғаларында (бөлімдерде) орналасқан. Есіктерді ашу әдісіне сәйкес
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бұралмалы, жылжымалы, бүктелген, айналмалы және көтергіш (есікперделер) болып бөлінеді. Көптеген жағдайларда бұралмалы немесе
жылжымалы есіктер қолданылады. Есік тақталарының санына сәйкес
бұралмалы есіктер бір қабатты, бір жарым қабатты және екі қабатты болады.
Есіктер негізінен ағаштан немесе ағаш материалдардан, шыңдалған әйнектен
және металдан жасалады [21].

3.30-сурет – Ішкі және сыртқы есіктердің мысалдары

3.8 Ғимараттардың инженерлік жабдықтары
Қажетті пайдалану және санитарлық-гигиеналық жағдайларды
қамтамасыз ету үшін қазіргі заманғы азаматтық ғимарат санитарлықтехникалық және инженерлік құрылғылармен жабдықталады. Оларға жылу,
ыстық және суық сумен жабдықтау, желдету, кәріз, қоқыс шығару,
газдандыру, электрмен жабдықтау, телефондандыру және т.б. жатады.
Жылыту. Жылыту жүйелері, әдетте, жылдың суық мезгілінде
ғимараттың сыртқы қоршау құрылымдары арқылы жылу шығынын өтеуге
және үй-жайлардағы ауаның қажетті (нормаланатын) температурасын
қамтамасыз етуге арналған. Орталық жылыту жүйелерінің құрылымдық
элементтерін таңдау ғимараттың мақсатына, оның сәулет-құрылыс
ерекшеліктеріне, жылумен жабдықтау көзіне (жылу тасымалдағыштың түрі
мен көрсеткіштері және т.б.) байланысты болады және нормативтік әрі
анықтамалық материалдардың ұсынымдарына сәйкес жүргізіледі.
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3.31-сурет – Ғимараттарды жылытудың заманауи жүйесі

Жылыту құрылғылары, әдетте, ең үлкен салқындату орындарында
орналастырылады: терезе саңылауларының астында, сыртқы қабырғалардың
жанында, сыртқы есіктердің қасында. Баспалдақ торларында жылыту
құралдары,
әдетте,
бірінші
қабатта
орналастырылады.
Жылыту
құрылғыларын жылумен есептеу кезінде әр нақты бөлме үшін секциялар
санын немесе құрылғы мөлшерін таңдау керек. Жылыту аспаптарының жылу
жүктемесі үй-жаймен жылу шығынын өтеу (өтеу) үшін жеткілікті болуы тиіс.
Суық және ыстық сумен жабдықтау. Ғимараттарда (құрылыстарда)
олардың мақсатына қарай ішкі су құбырларының жүйесі төмендегідей
қарастырылуы керек:
 шаруашылық-ауыз су;
 ыстық;
 өртке қарсы;
 айналмалы;
 өндірістік.
Ішкі су құбыры жүйелерінің құрамына кірмелер, су өлшегіш тораптар,
көтергіштер, санитариялық аспаптарға немесе технологиялық қондырғыларға
келтірілген магистралдық және тарату желісі, су бөлгіш және реттегіш
арматура кіреді. Нақты жергілікті жағдайларға байланысты ішкі сумен
жабдықтау жүйесіне сорғы қондырғылары мен су бактары, резервуарлар
және ғимарат ішінде де, оның жанында да орналасқан басқа да құрылыстар
кіруі мүмкін. Ішкі су құбыры жүйесін таңдау техникалық-экономикалық
мақсатқа, санитарлық-гигиеналық және өртке қарсы талаптарға байланысты,
сондай-ақ қабылданған сыртқы су құбыры жүйесін және өндіріс
технологиясының талаптарын ескере отырып жүргізіледі.
Әр түрлі ғимараттар мен құрылыстарды тұтынушылардың
шаруашылық-ауыз су қажеттіліктері үшін берілетін су сапасы бойынша
нормативтік құжаттардың талаптарын қанағаттандыруы тиіс. Шаруашылықауыз су қажеттіліктеріне берілетін суық сумен жабдықтау жүйесіндегі су
ауыз су сапасында болуы тиіс, ал оның температурасы 5-тен 30 градусқа
дейін болуы керек. Суық, ыстық сумен жабдықтау және су бұру жүйелері су
тұтынушылардың
немесе
орнатылған
санитариялық-техникалық
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аспаптардың есептік санына сәйкес келетін су беруді және сарқынды
суларды бұруды қамтамасыз етуі тиіс.

3.32-сурет – Ғимараттарды ыстық және суық сумен жабдықтау жүйесі

Ыстық сумен жабдықтау жүйелері орталықтандырылған және
жергілікті (орталықтандырылмаған) болып бөлінеді. Орталықтандырылған
жүйелерде бір жылыту қондырғысы (жылу пункті) тұрғын үй орамы
шегіндегі бір немесе бірнеше ғимаратқа қызмет көрсетеді. Мұндай
жүйелердегі жылу көзі әдетте орталықтандырылған жылумен жабдықтаудың
жылу желілері болып табылады. Жергілікті жүйелер, әдетте, шектеулі
диапазонға ие. Мұндай жүйелерде ыстық суды дайындау шағын жылу
генераторларында (газ су жылытқыштар, шағын қазандықтар және т.б.)
жүреді. Көбінесе мұндай жылу генераторы жылу жүйесі үшін де, ЫСЖ
жүйесі үшін де ортақ болып келеді.
Ауа баптау. Желдету және ауаны баптау жүйелері (ЖЖ және АБ)
ғимараттар мен құрылыстардың үй-жайларындағы ауа ортасының қажетті
жай-күйін қамтамасыз етуге арналған.
Ауа ортасының жағдайы бөлмедегі микроклиматты анықтайтын
бірқатар
көрсеткіштермен
сипатталады.
Микроклиматтың
негізгі
көрсеткіштерінің мәндері (температура, салыстырмалы ылғалдылық және ауа
қозғалысының жылдамдығы) үй-жайдың мақсатына және жылдың кезеңіне
байланысты нормативтермен белгіленеді: жылы немесе суық. Бөлмедегі
температура мен ылғалдылық режимінің қалыптасуына әр түрлі әсерлер
ықпал етеді: жылу мен буланған ылғалдың түсуі (жоғалуы). Қажетті
температура мен ылғалдылық режимін бұзатын әсерлерді бейтараптандыру
үшін бөлмеде салқындату (немесе жылыту) құрылғылары орнатылады
немесе жылу мен буланған ылғалдың түсуін ассимиляциялайтын ауаны
жеткізеді.
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3.33-сурет – Желдету және ауаны баптау жүйелері

Кәріз және суағарлар. Барлық тұрғын үй және қоғамдық ғимараттарда
ішкі кәріз және сыртқы немесе ішкі суағарлар жобаланады. Ішкі кәріз
тұрмыстық (унитаздардан, қолжуғыштардан, раковиналар ванналарынан,
себезгілерден және т.б. сарқынды суларды бұру үшін) және өндірістік
(қоғамдық
тамақтандыру,
алым-салық,
кір
жуу
және
т.б.
кәсіпорындарындағы өндірістік сарқынды суларды бұру үшін) болып
бөлінеді.
Тұрғын үй ғимараттарында дәретханалар, ванна және асүйлер кәрізбен,
қоғамдық ғимараттарда – су жинау арматурасы мен сантехника аспаптары
орнатылатын барлық орын кәрізбен жабдықталады. Қоғамдық тамақтандыру
кәсіпорындарының, дүкендердің, моншалардың, кір жуу орындарының және
т.б. сарқынды сулары оларды қалалық кәрізге түсірер алдында жергілікті
тазарту құрылыстарында (майлы балшық-май ұстағыштар, флотаторлар,
сүзгілер және т.б.) тазартуға жатады. Қоғамдық ғимараттардағы
санитариялық аспаптардың саны тиісті нормативтік құжаттармен
айқындалады.

3.34-сурет – Кәріз жүйесін ұйымдастыру

4 қабатты және одан да көп қабатты тұрғын және қоғамдық
ғимараттарда, әдетте, ішкі суағарлар жүйесін қарастырған жөн. Тегіс
шатырмен соңғы шұңқырларға 1-3% көлбеу беріледі. Төбесі жабылған кезде,
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шұңқырлар жылы шатырдың үстіндегі карнизде орналасқан. Көршілес
шұңқырлардың арасындағы қашықтық 48 м-ден аспауы керек.

3.35-сурет – Ғимараттардағы ішкі және сыртқы суағарлар

Қоқыс шығару. Қоқыс құбырлары жердің жоспарлау белгісінің
деңгейінен 11,2 м және одан астам жоғарғы қабаттың еден белгісі бар тұрғын
үйлерде көзделеді. Қоқыс жинау камерасы бірінші немесе жертөле қабатында
қоқыс құбыры діңінің астында орналасуы тиіс. Соңғы жағдайда
контейнерлерді қоқыс таситын көлік кіретін жерге көтеру және орнын
ауыстыруды механикаландыруды қамтамасыз ету қажет. Қоқыс жинайтын
камера өртке қарсы қабырғалармен бөлінеді, өйткені камералардағы
қоқыстың жануы жиі кездеседі.

3.36-сурет – Ғимараттардағы қоқыс шығару жүйесі
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Газдандыру. Газ тұтыну желісі – сыртқы және ішкі газ құбырларын,
құрылыстарды, техникалық және технологиялық құрылғыларды, газ
пайдалану жабдығын қамтитын, бір өндірістік алаңда орналасқан және
табиғи газды газ тарату желісі мен газ тұтыну желісінің шекарасында
орналасқан ажырату құрылғысынан газ пайдалану жабдығы алдындағы
ажырату құрылғысына дейін тасымалдауға арналған бірыңғай өндірістіктехнологиялық кешен.
Тұрмыстық газ пайдаланатын (газ тұтынатын) жабдық – газды
тұтынушылардың тұрмыстық мұқтаждары үшін отын ретінде пайдалануға
арналған жабдық. Газ тұтынушыларының тұрмыстық қажеттіліктеріне
жылыту, ыстық су дайындау және тамақ дайындау жатады.
Тұрғын үйлердің (көп пәтерлі және жеке тұрғын үйлердің) газ тұтыну
желісінің бірқатар ерекшеліктері бар:
 қазіргі уақытта газ тұтыну желісі тұрғын үй ғимаратының тіршілігін
қамтамасыз ету жүйесінің бір бөлігі болып табылады;
 тұрғын үй ғимаратының газ тұтыну желісін пайдалану үздіксіз жүреді;
 тұрғын үй ғимаратының газ тұтыну желісінің қызмет ету мерзімі өте
ұзақ (пайдаланудың нормативтік мерзімі – 30...40 жыл) және, әдетте,
техникалық диагностика мен қалдық ресурсты есептеуден кейін ұзартылады;
 газ тұтыну желілеріне қосылған газ жабдығын пайдалануды арнайы
дайындығы жоқ тұрғындар жүзеге асырады;
 тұрғын үй ғимараттарының газ тұтыну желілеріндегі аварияны жою өте
қауіпті, ғимараттардың қирауымен, сондай-ақ адам шығынының көптігімен
қатар жүруі мүмкін.

3.37-сурет – Тұрғын үйлерді газдандыру жүйесі

Энергиямен жабдықтау. Тұрғын үй және қоғамдық ғимараттарды
электрмен жабдықтау жүйесі жарықтандыру, тұрмыстық және электр
құрылғыларының жұмысын жүзеге асыруға арналған.
Тұрғын үйлердің электр қабылдағыштарын екі топқа бөлуге болады:
 пәтер электр қабылдағыштары;
 жалпы үйге арналған электр қабылдағыштар.
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Біріншісіне – жарықтандыру және тұрмыстық электр аспаптары;
екіншісіне баспалдақ торларының, техникалық қосалқы алаңдардың,
шатырлардың, вестибюльдердің, холдардың, қызметтік және басқа да үйжайлардың шамдары, жедел саты қондырғылары, желдету жүйелері, әр түрлі
өртке қарсы құрылғылар, домофондар және т.б. жатады.
Пәтерлерді электрмен жарықтандыру қыздыру және люминесцентті
шамдары бар шамдардың көмегімен жүзеге асырылады. Тұрмыстық
құрылғыларға мына электр аспаптары кіреді: жылыту, тұрмыстық, мәдени,
санитарлық-гигиеналық, тұрмыстық кондиционерлер, су жылытқыштар, үйжайларды жылытуға арналған құрылғылар.
Баспалдақтарды, вестибюльдерді, залдарды, дәліздерді жарықтандыру
үшін қыздыру және люминесцентті шамдар қолданылады. Соңғылары ұзақ
қызмет етеді және кернеудің ауытқуларына сезімталдығы аз.
Қуатты электр қабылдағыштарға қысқа тұйықталған роторы бар
асинхронды электр қозғалтқыштары және жедел саты қондырғыларының
басқа электр қабылдағыштары жатады. Биік ғимараттар үшін
электромагниттік тежегіш пен басқару аппаратурасын қамтитын арнайы
электр жетегі бар жедел сатылар қолданылады. Бұдан басқа, қуатты электр
қабылдағыштарға желдеткіштер мен сорғылардың электр қозғалтқыштары,
биіктігі тоғыз қабаттан асатын ғимараттардың түтін жою жүйелерінің
қақпақтары мен люктерін ашуға арналған түрлі электромагниттер, сондай-ақ
байланыс аппаратурасы мен сигнализация жатады.
Қоғамдық ғимараттардың барлық электр қабылдағыштарын шартты
түрде екі топқа бөлуге болады: жарықтандыратын және күш түсіретін.
Қоғамдық ғимараттардың негізгі үй-жайларында қоршаған орта мен
орындалатын жұмыс жағдайларына сәйкес келетін люминесцентті шамдар
қолданылады. Ішкі және сыртқы жарықтандыру үшін металл галогені,
натрий, ксенон шамдары да қолданылады. Қосалқы үй-жайларда (қамбалар,
қоймалар) қыздыру шамдары қолданылады.

3.38-сурет – Тұрғын үй ғимаратындағы электр аспаптары

Электр қабылдағыштарға механикалық және электр жылыту
жабдықтарының, тоңазытқыш машиналардың, көтергіш-тасымалдағыш
жабдықтарының, санитарлық-техникалық қондырғылардың, байланыстың,
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сигнал берудің, өртке қарсы құрылғылардың және т.б. электр
қабылдағыштары жатады.
Сондай-ақ қоғамдық ғимараттарда ағынды-соратын желдету
қондырғылары бар, ауаны баптау жүйелері, ыстық және суық сумен
жабдықтау жүйелерінің сорғылары кеңінен қолданылады.
Вертикаль тасымалдау көліктері. Көп қабатты тұрғын үй және
қоғамдық ғимараттарда жобаланған объектінің жұмыс істеу технологиясын
ескере отырып, вертикаль тасымалдау құралы ретінде жедел сатыларды,
эскалаторларды, мүгедектерге арналған көтергіш платформаларды және
басқа да вертикаль тасымалдау құрылғыларын пайдалану керек.

3.39-сурет – Ғимараттардағы вертикаль тасымалдау көліктерінің түрлері

Олар тиісті нормативтік құжаттарда, сондай-ақ дайындаушы
зауыттардың нұсқаулары мен нұсқаулықтарында қамтылған қауіпсіздік
талаптарын ескере отырып жобалануы және құрастырылуы тиіс.
3.9 Сәулет ескерткіштерін инженерлік нығайту әдістері
Сәулет ескерткіштерін қалпына келтіру және нығайтуды, ең алдымен,
көп жақты құндылығы бар құрылым ретінде сәулет ескерткішінің өмірін
ұзартуға, оның тарихи түпнұсқалығын және оның конструкциялары мен
элементтерінің түпнұсқалығын сақтауға, сондай-ақ оның тарихи, сәулеттік
және көркемдік қасиеттерін, қоршаған сәулеттік және ландшафтық ортамен
байланысын неғұрлым толық анықтауға бағытталған ғылыми негізделген
шаралар кешені ретінде анықтауға болады.

3.40-сурет – Қызылорда облысындағы Жанкент қалашығы
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Әдетте сәулет ескерткіштерін қалпына келтіру үшін жасалатын
жұмыстардың үш түрі бар: қалпына келтіру, сақтау және жөндеу. Қазіргі
заманғы сәулеттік қалпына келтіру ескерткішті ғылыми зерттеуден
басталады, оған ескерткіштің пайда болу тарихын, оның жұмыс істеуі мен
уақыт өте келе өзгеруін, оның техникалық параметрлерін зерттеу кіреді.
Сонымен қатар инженерлік-техникалық ізденістер циклі жүргізілуде.
Жоғалған сәулет объектілерінің сақталып қалған қалдықтары анықталады
және оларды қалпына келтіру мен нығайту мүмкіндігі айқындалады.
Іргетастар мен негіздерді нығайту. Қайта құруға ұшыраған
ғимараттардың іргетастарын нығайту құрылымдардың монолиттілігі мен
бастапқы беріктігін қалпына келтіру үшін және мүмкін оны арттыру үшін
қажет.
Қалпына келтіру шаралары ғимараттың жай-күйін тексеруден және
оның физикалық тозуын анықтаудан басталады. Бұл ретте ғимарат
астындағы негіздердің және оның іргетас бөлігінің жай-күйіне ерекше назар
аударылуға тиіс. Ғимарат астындағы негізді нығайту үшін қабылданатын
шаралар қатарына төмендегілер енеді:
 дренаж жүйесінің көмегімен жер асты суларының деңгейін жертөле
еденінен кемінде 0,5 м төмендету;
 топырақтарды цементтің, шайырлардың ерітінділерін, химиялық
ерітінділерді бір-бірімен немесе топырақта орналасқан тұздармен айдау
арқылы нығайту;
 шөгінді топырақтар электрохимиялық қатайту, күйдіру, силикаттау
арқылы күшейтіледі.

3.41-сурет – Сәулет ескерткіштерінің іргетасын нығайту

Жақында су-ауа ағынымен топырақты нығайту әдісі жасалып, кеңінен
қолданыла бастады. Ол ауа мен цемент сұйықтығының немесе ерітіндінің
(кейде судың) өте жоғары қысымымен қамтамасыз етуге негізделген, бұл
жыныстың белсенді босатылуына, оның цемент ерітіндісіне терең енуіне
және базаның беріктігін арттыруға ықпал етеді. Бұл жағдайда топырақты жер
бетінен шамамен 15-20 м тереңдікте бекітуге болады.
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Таспалы іргетастарды нығайтудың тиімді құралы – оларды
омонолизациялау – тескіш анкерлер немесе металл бөренелердің көмегімен
бірлескен жұмысқа қосылатын құрсауларға бекіту. Қажет болса, іргетастарды
қалау бойлық темірбетон бөренелермен күшейтіледі, сонымен қатар негіздегі
тірек аймағын ұлғайтады. Көбінесе көлденең тіректер орнатылады.
Маңызды деформациялар, жүктемелердің жоғарылауы және т.б.
жерлерде бағанды іргетастар көбінесе таспаға айналады. Бағандар арасында
монолитті қабырға тұрғызылады, ол қолданыстағы баған қамыттармен және
анкерлермен біріктіріледі. Ескі іргетастардың желдетілген қалауын қалпына
келтіреді. Қажет болса, қатты бұзылған учаскелер бөлшектеледі (жүктемені
қосымша тіректерге – көтергіштерге уақытша ауыстырады), содан кейін оны
жаңа қалаумен немесе монолитті учаскелермен алмастырады.
Сәулет ескерткіштерінің ағаш құрылымдарын нығайтудың негізгі
әдістері. Ағаш құрылымдарын нығайту әдістері әр түрлі және оларды таңдау
әр нақты жағдай үшін жеке анықталады. Ең жиі қолданылатындар:
 Металл мен ағаштың бірлескен туындысының ерекшеліктерін ескере
отырып, коррозияға қарсы шараларды міндетті түрде жүргізе отырып,
құрылымдардың зақымдалған жұмыс элементтерін жаңа ағаш элементтермен
ауыстыру. Элементтер немесе құрылым толығымен бұзылған жағдайда
қолданылады. Мысалы, шатырдың, бөрене қимасының, бөренелердің,
ғимараттың үстіңгі бөліктерін сүйейтін тіректердің және т.б. бүкіл
ұзындығының ыдыраған кезінде қолданылады.
 Ағаш құрылымдарының немесе олардың элементтерінің бұзылған
немесе жарамсыз бөліктерін протездермен, кірістірулермен (протездеу)
ауыстыру. Бұл әдіспен элементтің немесе құрылымның шіріген немесе
зақымдалған бөлігі алынып тасталады және элементтің немесе құрылымның
қалған сау бөлігіне бекітілген протезбен ауыстырылады. Протездердің
құрылғысы күшейтілетін элементті немесе құрылымды түсіргеннен кейін
мүмкін болады. Протездеу түпнұсқалық материалмен (ағаш ендірмелер,
толықтырулар, тығыздаушы төсемдер, сыналар және т.б.) жүргізіледі.
 Арматураланған құрылымдардың жұмысын өзгертпестен, қосымша
құрылымдық жүйені орнату арқылы құрылымдарды немесе элементтерді
күшейту. Мұндай әдіс конструкциялардың жүк көтергіштігін едәуір
дәрежеде жоғалтуында және олардың құлау қаупі пайда болған кезде
қолданылады. Мұндай жағдайларда әлсіреген құрылымның немесе жаңа
ағаш құрылымының элементінің жанына ұқсас арматураланған немесе одан
өзгеше орнатуға болады. Мысалы, зақымдалғанның жанына жаңа қосымша
уақытша бөренені орнатуға болады.
Сығылған ағаш элементтерінің тұрақтылығын, иілу элементтерінің
қаттылығын арттыру, сондай-ақ созылған және бүгілген ағаш элементтерінің
беріктігін арттыру ағаш төсемдерді, қысқыштарды қолдану арқылы жүзеге
асырылуы мүмкін. Бұл қима құрылымдарын бекітетін тірек-қысқыштар, тірек
бағандарына қосымша ағаш төсемдер, тараулардың немесе шатырлардың
осьтік діңгектері және т.б. болуы мүмкін. Жапсырмалардың өлшемдері,
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бекіту бөлшектерінің, бұрандамалардың, шегелердің көрсеткіштері әрбір
нақты жағдайда есептеумен анықталады. Болат сымдарды созылған
элементке параллель енгізу немесе аралық көлденең бөренелік
байланыстыратын қабырғалар жоғалған кезде үлкен аралықтарда қиманың
шашыранды параллель қабырғаларын қатайту үшін қолдануға болады.

3.42-сурет – Сәулет ескерткіштерінің ағаш құрылымдарын күшейту

Сәулет ескерткіштерінің жабылуын күшейту. Металл немесе
темірбетон бөренелерінде жасалған сәулет ескерткіштерінің жабындары
әдетте аз ғана жөндеуді қажет етеді, мүмкін жеке құрылымдарды ғана
ауыстыру қажет. Темірбетон жабындары жеткілікті көтергіш қабілетке ие
және ауыстыруды қажет етпейді. Жекелеген құрылымдарды жергілікті
жөндеу мүмкін, ол апаттық учаскені монолиттеу әдісімен орындалады. Еден
жабынын ауыстыру кез келген негіздер бойынша (жабындардың көтеру
қабілетінен аспауы тиіс жүктемелердің өзгеруін ескере отырып) жүзеге
асырылады.

3.43-сурет – Сәулет ескерткіштерінің қабатаралық жабындарын нығайту

Қайта қалпына келтіру кезінде (олар толық ауыстырылған жағдайда)
қабатаралық жабындарды ауыстыруға қатысты жұмыстар ғимаратты қайта
қалпына келтіру жөніндегі жұмыстар кешенінің сметалық құнының 20%-ын
құрайды. Қазіргі уақытта ғимараттарды қайта қалпына келтіру процесінде
едендерді ауыстыру және жөндеу бойынша көптеген техникалық шешімдер
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әзірленді.
Техникалық-экономикалық
бағалауға
сәйкес
төменде
қарастырылған нұсқалардың бірін таңдаған жөн:
 жаңа ағаштан жасалған жабындарды орнату;
 ұсақ элементтік темірбетон элементтерінен жасалған құрама
қабатаралық жабындарды пайдалану, бұл ретте құрылымдардың құрама
темірбетон элементтерін беру терезе ойықтарына жүргізіледі;
 монолитті қабатаралық жабындарды орнату.
3.10 Жобалаудағы экономикалық теория
Нарықтық экономика – бұл еркін кәсіпкерлік қағидаттарына
негізделген, өндіріс құралдарына жеке меншіктің
үстемдігімен,
экономикалық қызметті үйлестіру үшін нарықтар мен бағалар жүйесін
қолданумен сипатталатын экономикалық жүйе. Нарықтық экономика
субъектілері барлық шешімдерді, үлкен пайда алуға деген ұмтылысты
басшылыққа ала отырып, өз бетінше қабылдайды.
Нарық – бұл сұраныс пен ұсыныстың өзара әрекеттесуі арқылы
мемлекеттің араласуынсыз автоматты түрде, өздігінен жүзеге асырылатын
экономиканы үйлестірудің ерекше түрі.
Нарықтың тарихи дамуы оның бірқатар функцияларды орындай
бастағанына әкелді, олардың ең маңыздылары мыналар:
 ақпараттық. Нарық – бұл қатысушыларға қажет мәліметтің,
білімнің, ақпараттың бай көзі. Бұл функция нарықтың өзгеретін жағдайларын
ескеруге мүмкіндік береді;
 реттеуші. Нарық әлеуметтік өндірісті реттейді, өйткені ол не
өндірудің тиімді екенін, қалай және кімге өндіруге болатындығын (кім сатып
ала алатындығын) көрсетеді;
 ынталандырушы.
Нарық
ғылыми-техникалық
прогрестің
жетістіктерін дамытуға итермелейді, бұл өндіріс шығындарының
төмендеуіне, өнімнің сапасын арттыруға және ассортиментін кеңейтуге
әкеледі;
 делдалдық. Нарық сатып алушыға оңтайлы сатушыны, ал сатушыға
ең қолайлы сатып алушыны таңдауға мүмкіндік береді;
 баға жасаушы. Тауар сұранысы мен ұсынысының өзара әрекеттесуі
нәтижесінде, сондай-ақ бәсекелестіктің арқасында нарық тауарлар мен
қызметтерге қойылатын бағаны белгілейді;
 емдеу (сауықтыру). Нарық әлеуметтік өндірісті экономикалық
жағынан әлсіз, тұрмысқа жарамсыз субъектілерден «тазартады», тиімді және
перспективалы дамуды ынталандырады.
Барлық нарықтық функциялар бәсекелестік арқылы жүзеге асырылады.
Бәсекелестік (лат. конкурро – қақтығысу) – нарықтық қатынастарға
қатысушылар арасындағы тауарларды өндіру мен өткізудің ең тиімді
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шарттары үшін, максималды пайда алу үшін болатын экономикалық күрес.
Өмір сүру және экономикалық өркендеу үшін бәсекелестік – бұл нарықтың
жұмыс істеуінің экономикалық заңы.
Бәсекелестік күрес әдістері:
 бағалық бәсекелестік – өндіріс шығындарын азайту және
тауарлардың ассортименті мен сапасын өзгертпестен осы бағаны төмендету
арқылы, сондай-ақ сату арқылы жеңілдіктер мен кемітулер жүйесін қолдану
арқылы өндірушілер арасындағы үстеме пайда үшін болатын күрес.
 бағалық емес бәсекелестік – тауарлардың техникалық
сипаттамаларын жетілдіру арқылы өнім сапасын арттыру; тауардың
тұтынушының қажеттіліктеріне бейімделуін жақсарту; алмастырушы
тауарларды өндіру; сатып алушыға қызмет көрсетуді жақсарту, сатудан
кейінгі сервис; жаппай жарнаманы пайдалану және т.б.
Қазіргі жағдайда нарықтың тауарлармен салыстырмалы түрде
қанығуына, кірістің өсуіне және өндірушіні тұтынушылардың жеке
сипаттамаларына бағдарлау қажеттілігіне байланысты бағалық емес
бәсекелестік басым болады. Нарықтар жеке фирмалардың нарықтық бағаға
әсер ету қабілетіне байланысты екі түрге бөлінеді:
 жетілген бәсекелестік нарығы;
 жетілмеген бәсекелестік нарықтары.
Жетілген бәсекелестік дегеніміз – көптеген тәуелсіз өндірушілер бірдей
(стандартталған) өнімді сататын және олардың ешқайсысы нарықтық бағаны
басқара алмайтын нарықтық жағдай. Мұндай нарық «жетілген» немесе
«еркін» деп аталады. Мұндай нарық жағдайында сатушылар нарықтық бағаға
әсер ете алмайды және оған бейімделуі керек.
Жетілмеген
бәсекелестік
жағдайында
жетілген
бәсекелестік
шарттарының кем дегенде біреуі орындалмайды және нарықтық
қатынастардың ерекше түрі қалыптасады, онда нарық қатысушысы
(шаруашылық жүргізуші субъект) экономикалық билікке ие бола отырып,
нарықтың басқа қатысушыларына өзі үшін пайдалы әрекеттерді таңуға,
коммерциялық мәмілелердің бағалары мен басқа жағдайларына әсер етуге
мүмкіндік алады. Жетілмеген бәсекелестік аясында нарықтар келесі түрлерге
бөлінеді: монополиялық бәсекелестік, олигополия; таза монополия.
Қазіргі экономикадағы нарықтардың негізгі жіктелуі нарықтық
қатынастар объектілерінің экономикалық мақсатына сәйкес келеді. Түрлері:
 тауарлар және қызметтер нарығы;
 еңбек нарығы;
 қаржы нарығы.
Бұл нарықтардың әрқайсысы құрылымымен сипатталады. Нарықтық
құрылым екі функцияның өзара әрекеттесуін білдіреді: сату объектілеріне
сұраныс және сату объектілерін ұсыну.
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Мемлекеттік реттеу – бұл нарықтық тетіктерді толықтыра отырып,
мемлекет экономиканың дамуына әсер ететін шаралар жүйесі. Олардың
барлығы экономика дамуының жоғары қарқынын қолдауға бағытталған және
тез өзгеретін жағдайларда оның тиімділігін қамтамасыз етуге арналған.

3.44-сурет – Нарықтық экономиканы мемлекеттік реттеу шараларының жүйесі

Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар
1. «Ғимараттың» «құрылыстан» принциптік ерекшелігі неде?
2. Ғимараттардың қандай топтарын білесіз?
3. Ғимараттардың функционалды орындылығына қандай талаптар
қойылады?
4. Құрылыс объектілеріне әсер етудің қандай түрлерін білесіз?
5. Жел жүктемесі; жабдықтың жүктемесі; құрылымдардың өзіндік
салмағы; температура; ылғалдылық әсері ықпал етудің қандай түріне
жатады?
6. Техникалық талаптар кешеніне не жатады?
7. Құрылыс материалдарының қандай қасиеттері оның беріктігін
қамтамасыз етеді?
8. Ғимараттың сәулеттік және көркемдік мәнерлілігі қандай
критерийлермен бағаланады?
9. Экономикалық талаптардың құрамына не жатады?
10. Сіз ғимараттардың беріктігінің қанша дәрежесін білесіз? Олар не
нәрсеге байланысты?
11. Сіз қандай құрылымдық жүйелерді білесіз?
12. Дизайн жүйесін не анықтайды?
13. «Көтеруші қаңқа» деген не?
14. Қабат деген не? Қабаттардың қандай түрлерін білесіз?
15. Жертөле астыңғы қабаттан несімен ерекшеленеді?
16. Мансарда мен шатырдың айырмашылығы неде?
17. Жүктемелерді қабылдау бойынша сыртқы қабырғалар қандай болуы
мүмкін?
18. Жабындарға қандай талаптар қойылады?
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19. Жылытқыш өз құрамында қандай жабындарға ие болуы керек?
20. Жер астында қандай құрылымдар орналасқан?
21. Вертикаль коммуникациялар не үшін керек? Вертикаль
коммуникациялардың қандай түрлерін білесіз?
22. Саты өлшемдері қандай шарттармен анықталады?
23. Есіктің толтырылуы, терезенің толтырылу неден тұрады?
24. Төсеніш не үшін керек?
25. Құрылыста бірыңғай модульдік жүйе не үшін қажет?
26. Негізгі модуль неге тең?
27. Жобаны әзірлеу үшін бастапқы құжатты кім дайындайды және бұл
құжат қалай аталады?
28. Жобалаудың қандай кезеңдерін атай аласыз?
29. Қандай климаттық көрсеткіштер ғимараттардың сәулеттік және
құрылымдық шешіміне әсер етеді?
30. Табиғи жарықтандыруға қандай талаптар қойылады?
31. Үй-жайдың оңтайлы жарық режимін қамтамасыз ету үшін қандай
құралдар қолданылады?
32. Шуылмен күресудің қандай әдістерін атай аласыз?
33. Ғимараттар мен құрылыстардың инженерлік жүйелерінің құрамын
атаңыз.
34. Жылу энергиясын тұтынушылар ретінде жылыту жүйелерін атаңыз.
35. Желдету және ауа баптау жүйесінің мақсаты.
36. Сумен жабдықтау және су бұру жүйелері қандай ресурстарды
пайдаланады.
37.
Ғимараттар
мен
құрылыстардағы
электр
энергиясын
тұтынушыларды атаңыз.
38. Ғимараттардың қандай түрлерінде газ және басқа ресурстарды
тұтынушылар болады?
39. Сәулет ескерткіштерін бағалаудың негізі неде?
40. Сәулет ескерткіштерін қалпына келтіру жұмыстарының құрамына
не жатады?
41. Мұрағат материалдарымен жұмыс қандай нәтиже береді?
42. Өлшеу жұмыстары қандай мақсатта жүргізіледі?
43. Сақталған құрылымдарды нығайту әдісі неге тәуелді?
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ТƏЖІРИБЕЛІК ЖҰМЫСТАР
1-тапсырма. Курстық жобаны орындаңыз.

3.45-сурет – «Жеке тұрғын үй» тақырыбындағы курстық жобаның мысалы

Курстық жобалардың тақырыптары:
1. Жеке тұрғын үй жобасы.
2. Блокталған тұрғын үй жобасы.
3. Орта қабатты секциялық тұрғын үй жобасы.
4. Қонақ үй кешенінің жобасы.
5. 100 адамға арналған шағын жинақталған мектеп жобасы.
6. Спорт мектебінің жобасы.
7. Балаларды дамыту орталығының жобасы.
8. Жастар демалыс орталығының жобасы.
9. Іскерлік кеңсе жобасы.
10. Көрме орталығының жобасы.
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ҚЫСҚАША ТҰЖЫРЫМДАР
Бұл бөлімде сәулеттік жобаны құру процесіне, оның негізгі кезеңдеріне
және
жобалауды
типологиялық,
табиғи-климаттық,
эстетикалық,
конструктивті, инженерлік-техникалық және ғимаратқа қойылатын
экономикалық талаптар саласындағы білім кешені ретінде қарастыруға
мүмкіндік беретін көптеген қажетті аспектілерге қатысты мәселелер
қарастырылған. Сондай-ақ, бөлімде қолданыстағы сәулет ескерткіштерін
қайта қалпына келтіруге байланысты іс-шаралар сипатталған, объектінің
сәулет құрылымдарын нығайту мәселелері қарастырылған.
ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР МЕН ҚОСЫМША ДЕРЕККӨЗДЕР
ТІЗІМІ
1. Котенева З.И. Конструкции гражданских и промышленных зданий:
учебное пособие. – Харьков: ХГАГХ, 2003 – 173 с.
2. Лысёв В.И. Инженерные системы зданий и сооружений: Учеб.метод. пособие. СПб.: Университет ИТМО,ИХиБТ, 2015. – 32 с.
3. Методика реставрации памятников архитектуры. Под общ.ред. Е. В.
Михайловского. – М., Стройиздат, 1997. – 168 с.
4. Степанова Ю.В. Основы реставрации: учебное пособие / Ю.В.
Степанова. – Тверь: Твер. гос. ун-т, 2018. – 56 с.
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4

БӨЛІМ

АУМАҚТЫ ЖОСПАРЛАУ ЖӘНЕ САЛУ

Осы бөлімді зерделеудің мақсаты:
- аумақты жоспарлау және салу бойынша жұмыс
дағдыларын игеру;
- аумақты жоспарлау және салу кезінде топографиялықгеодезиялық жұмыстарды зерттеу;
- қала құрылысы негіздерін, қала аумағының жоспарлау
құрылымын, қала аумағын абаттандыруды, ландшафтық жобалау негіздерін
білу.
Алдын ала қойылатын талаптар
Осы модульмен жұмыс басталар алдында білім алушылар сурет салу
және сызу негіздерін, сәулет графикасын, сызба-құрылыс сызбаларын
орындау дағдыларын, графика түрлерін, сәулет жобасын әзірлеу әдістерін
меңгеруі тиіс.
Қажетті оқу материалдары
Материалдар: сызғыш, циркуль, Т, ТМ, М қаттылықтағы қарапайым
қарындаштар, өшіргіш, акварель, майлы бояулар немесе гуашь, A4, A3, A2,
A1 форматтары, сурет жинағы, дәптерлер, қаламдар, қарындаштар, метр.
Кіріспе
Осы бөлімнің шеңберінде «Аумақты жоспарлау және салу жөніндегі
жұмыстарды орындау» модулі зерделенеді және «Сәулет өнері» мамандығы
бойынша техник-жобалаушының кәсіби қызметінде аумақты жоспарлау және
салу жөніндегі жұмыстарды жүзеге асыру үшін қажетті теориялық материал
қаралады. Жобаны әзірлеу білім алушыдан: аумақты жоспарлау және салу
кезіндегі топографиялық-геодезиялық жұмыстар, қала құрылысы негіздері,
қала аумағының жоспарлау құрылымы, қала аумағын абаттандыру,
ландшафтық жобалау негіздері саласындағы білімдерін талап етеді.
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4.1 Аумақты жоспарлау және салу кезіндегі топографиялықгеодезиялық жұмыстар
Топография (грек. topos – орын, жер және grapho – жазамын),
топографиялық карталарда, жоспарлар мен профильдерде бейнелеу
мақсатында жер бетін және онда орналасқан объектілерді геометриялық
тұрғыдан зерттейтін ғылыми-техникалық пән. Топографияның басты міндеті
– топографиялық карталар мен жоспарлар жасау. Жер бетін зерттеудің негізгі
әдісі – топографиялық түсірілім.
Инженерлік-топографиялық жоспар – бұл жер бедерінің
элементтері, жер асты және жер үсті коммуникацияларын (олардың күрделі
құрылыс объектілерін жобалау, салу, қаллпына келтіру, күрделі жөндеу және
пайдалану үшін қажетті техникалық сипаттамаларымен), жобаланатын
объектілердің контурлары (осьтері) көрсетілген мамандандырылған жоспар.
Жер бедері елді мекендердің бас жоспарларын, олардың аумақтарын
егжей-тегжейлі жоспарлау және салу жобаларын әзірлеуде басты орын
алады. Қала аумағының жер бедері инженерлік, санитарлық және сәулет
талаптарын қанағаттандыруы тиіс.
Жер бедері – бұл объектінің жалпы композициялық және жоспарлау
шешімін анықтайтын маңызды табиғи ресурс. Жобалаушының міндеті –
табиғи жер бедерін сақтау. Жер бедерінің түрі қаланың жол желісінің
жоспарлануына, әр түрлі жоспарлау аймақтарының және жеке элементтердің
орналасуына әсер етеді.

4.1-сурет – Жер бедерінің түрлері

Жергілікті жер бедері геодезиялық түсіріліммен айқындалады және
топографиялық жоспарда бір-бірінен бірдей қашықтықта биіктігі бойынша
орналасқан көлденең жазықтықтармен беттің қиылысу проекциясының
шартты сызықтары болып табылатын қолданыстағы (қара) горизонтальдан
бейнеленеді.
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Горизонталь – нүктелерді бірдей белгілермен байланыстыратын сызық,
горизонтальдар жоспарда бір-бірімен қиылыспайды. Горизонтальдарда
олардың абсолюттік нөлден есептелген биіктік белгілері жазылады, ол үшін
жер беті нивелирлеу кезінде Балтық теңізінің деңгейі қабылданады. Бұл
жағдайда белгілер «абсолютті» деп аталады, ал мұндай мәліметтер болмаған
кезде бетті тегістеу шартты түрде қабылданған деңгейден жүзеге асырылады
және белгілер «салыстырмалы» деп аталады.
Жер бедерінің көлденең қимасының биіктігі немесе горизонтальдар
қадамы – бұл жоспардағы көршілес биіктіктер арасындағы айырмашылық.
Төсеу – жоспардағы көршілес биіктіктер арасындағы қашықтық.
Жер бедері беткейлермен және олардың бағытымен сипатталады.
Көлбеу бағыттың көрсеткіші (горизонтальға жақын орналасқан қысқа
сызықшалау, оны «бергштрих» деп те атайды) жер бедерінің төмендеуі
бағытын нақтылау үшін қолданылады.

4.2-сурет – Жоспарда горизонтальдарды салу

Жергілікті жер бедері жергілікті жердің топографиялық түсірілімі
негізінде
жасалған
топографиялық
жоспарларда
бейнеленеді.
Топографиялық түсірілім жағдай (өсімдіктер, қолданыстағы ғимараттар мен
құрылыстар, коммуникациялар және т.б.) және жер бедері туралы шынайы,
өзекті деректерді алу үшін орындалады, олар кейіннен жобалау алдындағы
құжаттаманы, жобалауды, құрылысты, кадастрлық есепті негіздеу үшін
пайдаланылады.
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Арнайы топографиялық жоспарлар барлық жағдайды көрсетпейді, тек
қызығушылық тудыратын объектілерді ғана көрсетеді. Инженерлік
геодезияда түсірілім әдетте 1:500 - 1:5000 масштабында жасалады.
Топографиялық түсірілімдердің түрлері:
 жалпы мақсаттағы (бас жоспарларды, коммуникация жоспарларын,
жобалауды, вертикаль жоспарлауды құру үшін);
 коммуникация түсірілімі;
 ландшафтық дизайн үшін топографиялық түсірілім;
 кадастр үшін жер телімінің топотүсірілімі;
 ағаш астындағы топографиялық түсірілім (әр ағаштың бейнесімен
және ағаштардың тізімдемесімен топографиялық жоспар жасау үшін);
 атқарушы топографиялық түсірілім (жобаны іске асыруды бақылау,
құрылыс барысындағы ауытқуларды анықтау).

4.3-сурет – Топографиялық жоспар мысалы

Жобалық горизонтальдарда жер бедерін ұйымдастыру жоспарын
орындау кезінде оларды барлық жоспарланған аумақ (жер беті, автомобиль
жолдары, алаңдар) бойынша 0,10 немесе 0,20 м сайын бедердің қимасымен
жүргізеді. Жер бедірінің біркелкі еңісі бар учаскелерде 0,50 м сайынғы
бедердің қимасымен жобалық горизонталь салуға жол беріледі.
Жобалық горизонталь белгілері жер бедерін көтеру жағынан жазылады.
1,00 м еселік жобалық горизонталь белгілері толық көрсетіледі, аралық
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белгілер үтірден кейін екі белгіге сәйкес келетін бүтін сан түрінде
келтіріледі.
Топографиялық түсірілім әр түрлі құралдар мен аспаптардың
көмегімен орындалады. Құралдардың құрылғысын және олармен жұмыс
жасау техникасын зерттеу топографияның міндеттерінің бірі болып
табылады. Геодезиялық жұмыстар кезінде кез келген шаманың көлденең
және тік бұрыштарын өлшеуге арналған аспаптар кеңінен қолданылады.
Мұндай құрылғы теодолит деп аталады.
Кез келген техникалық құрылғыны, оның ішінде теодолитті пайдалану
осы құрылғыны (теодолитті) пайдаланудың берілген техникалық
жағдайларында көрсеткіштерде ұстап тұруға байланысты тұрақты ісшараларды жүргізуді талап етеді. Теодолиттерді пайдалануға қатысты осы ісшаралардың бірі тексеру және түзету болып табылады.
4Т30П теодолит құрылғысы:
1-таған басы; 2-негізі; 3-көтергіш
бұранда; 4-алидада жетекші бұрандасы;
5-алидада бекітуші бұрандасы; 6-көру
құбырының жетекші бұрандасы; 7-көру
құбырының көздігі; 8-көру құбыры
жіптері торының сақтандырғыш
қалпақшасы; 9-кремальера; 10-көру
құбырының бекітуші бұрандасы; 11көру құбырының объективі; 12цилиндрлік деңгей; 13-лимбаның
бұрылуына арналған батырмалы
бұранда; 14-бекітуші бұранда; 15диоптриялық сақинасы бар есептік
микроскоп көздігі; 16-есептік
микроскоптың сызықшаларын
жарықтандыруға арналған айна; 17бағана; 18-буссоль-бағдар; 19вертикаль шеңбер; 20-визир; 21-көру
құбыры көздігінің диоптриялық
сақинасы; 22-цилиндрлік деңгейдің
түзету бұрандасы; 23-тіреуіш.

4.4-сурет – Теодолитпен жұмыс, теодолит құрылғысы

Кез келген объектіні салу кезінде жүргізілетін ең маңызды геодезиялық
жұмыстардың бірі – нивелирлеу. Бұл операцияның мақсаты – белгілі бір
нүктелердің биіктік айырмашылығын анықтау, сонымен қатар жер бедері
формаларын зерделеу. Осы мақсаттар үшін тиісті құрал қолданылады –
нивелир.
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4.5-сурет – Нивелирмен жұмыс, нивелир құрылғысы

4.2 Қала құрылысы негіздері
Қала құрылысы әлеуметтік-экономикалық және табиғи жағдайлармен
өзара байланыста қоныстар мен елді мекендер жүйелерінің жоспарлы
ұйымдастырылуын, олардың қалыптасу, жұмыс істеу және даму
ерекшеліктерін зерделейді. Барлық қала құрылысы объектілерін
қалыптастырудың негізі – көлемімен және формасымен, антропогендік
қасиеттерімен және ресурстарымен сипатталатын аумақ.
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4.6-сурет – Қазақстан Республикасының қоныстандыру жүйесі

Қоныстандыру жүйесі адамдардың тіршілік әрекеті процестерінің
кеңістіктік-жоспарлы
ұйымдастырылуын
шешеді.
Қазіргі
уақытта
қоныстандырудың үш негізгі түрін бөлуге болады:

қала типіндегі қалалар мен кенттердің пайда болуы мен дамуына
байланысты қалалық;

әр түрлі ауылдық елді мекендердің (ауылдар, ауылдар, ауылдар,
хуторлар және т. б.) дамуымен байланысты ауылдық;

уақытша (маусымдық мекендейтін қоныстар).

4.7-сурет – Қоныстандыру түрлері: қалалық, ауылдық, уақытша

Сәулетшілер мен құрылысшылардың басты мақсаты – қалаларды құру
және абаттандыру. Қала – бұл ерекше материалдық-кеңістіктік орта, онда
адамдардың өндірістік, тұрмыстық және әлеуметтік қызметі жоғары
концентрациямен жүреді. Қаланы жоспарлау ұйымының объектісі аумақтар
мен құрылыстар жүйесі болып табылады: өнеркәсіптік, ғылыми, оқу, тұрғын
үй, халыққа қызмет көрсету, бұқаралық демалыс, қалалық және сыртқы
көлік, инженерлік жабдықтар, көгалдандыру және абаттандыру.
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Қалалардың типологиясы төмендегі негізгі белгілерге негізделген:

халық саны;

қаланың әкімшілік-саяси маңызы: астаналық қалалар,
облыстар мен аудандардың әкімшілік орталықтары, сондай-ақ
республикалық және облыстық бағыныстағы қалалар.

қаланың ұлттық шаруашылық маңызы: өнеркәсіптік,
көліктік, әкімшілік, ғылыми, туристік, шипажайлық.

қаланың жергілікті табиғи және тарихи ерекшеліктері.

4.8-сурет – Халықтық-шаруашылық мәні бойынша қала түрлері

Қалалық және ауылдық елді мекендер үшін негізгі жіктеу белгісі –
олардың халқы. Қала халқының саны бойынша төмендегідей топтарға бөлуге
болады:

өте ірі қалалар (1 млн. адамнан астам), оның ішінде аса ірі
қалалар (халық саны 3 млн. адамнан астам);

ірі қалалар (250 мың адам – 1 млн. адам);

үлкен қалалар (100-250 мың адам);

орта қалалар (50 – 100 мың адам);

шағын қалалар (халық саны 50 мың адамға дейін).
Ірі және аса ірі қалалар көбінесе материалдық өндіріс, ғылым, мәдениет
және қоғамдық-саяси қызметті біріктіретін көп функционалды қалалар болып
табылады.
Қала құраушы факторлар. Қалалар аумағының жоспарлау құрылымы
гетерогенді факторлардың ықпалынан және әсер етуінен дамиды. Қала
құрылысының аумағын таңдауға, қаланың жоспарлау құрылымын және оның
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бүкіл сәулеттік құрамын шешуге табиғи-климаттық жағдайлар үлкен әсер
етеді. Қала құрылысында ескерілуі керек табиғи жағдайларға мыналар
жатады: жер бедері, ағаш өсімдіктерінің болуы және табиғи құрамы және
топырақ құрылымы, жердің гидрографиясы, инженерлік-геологиялық
жағдайлар.
Елді мекеннің жер бедері қала құрылысы үшін аумақты таңдауға әсер
ететін маңызды табиғи фактор болып табылады. Жер бедері жазық, орташа
және күрделі болып бөлінеді. Осы бедердің әрқайсысының қала құрылысын
жобалау кезінде ескерілетін өзіндік артықшылықтары мен кемшіліктері бар.
Егер тұрғын үй құрылысы еңістігі 12%-ға дейінгі бедерде орналасуы мүмкін
болса, онда өнеркәсіптік аумақтар үшін еңістігі 5%-дан аспайтын аумақтарды
таңдаған дұрыс. Күрделі бедер көлік магистральдары үшін көпірлер,
жағалаулар, тіреу қабырғаларын салуға мәжбүр етеді, инженерлік желілерді
төсеу мәселелері туындайды.

4.9-сурет – Елді мекен жер бедерінің түрлері

Қала құрылысы бойынша СНжЕ құрылыс жүргізілетін аумақтарға
бірінші кезекте ауыл шаруашылығына арналмаған жерлерді пайдалануға
бағдарлайды. Қала құрылысы үшін аумақтарды таңдау кезінде ағаш
өсімдіктерінің болуы мен табиғи құрамы және топырақ құрылымы
ескеріледі. Бұл факторлардың қаланы көгалдандыру және оның аумағын
абаттандыру мәселелерін шешуде маңызы зор.
Елді мекеннің гидрографиясы (өзендердің, көлдердің, батпақтардың,
қойнаулардың және т.б. болуы) көбінесе қала аумағын таңдауда және оны
пайдалануда шешуші рөл атқарады. Табиғи су объектілері тұрғын үй
құрылысын салу кезінде де қажет, өйткені олар қалалық ортаны сауықтыруға
белсенді ықпал етеді және тұрғындарға (жағажайлар, демалыс аймақтары),
сондай-ақ жұмыс жасауы әдетте суды көп тұтынумен байланысты болатын
өнеркәсіптік кәсіпорындар үшін қосымша жағдайлар жасайды.
Аумақты қала құрылысына пайдалану мүмкіндігін анықтау үшін
қажетті гидрографиялық сипаттамаларға мыналар жатады: өзен желісінің
тығыздығы, еңістер, аңғарлардың ұзындығы мен ені, иірімділік дәрежесі,
өзендердің ағу жылдамдығы мен тереңдігі, ауданы, көлдер мен тоғандардың
айнасы, олардың тереңдігі.
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4.10-сурет – Жердің гидрографиялық сипаттамасы

Инженерлік-геологиялық
жағдайлар
ғимараттар
мен
құрылыстардың орнықтылығы тұрғысынан аумақтың онда құрылыс
жүргізуге жарамдылығын көрсетеді. Мұндай жағдайлардың сипаттамасы
мыналарды қамтуы тиіс: көшкіннің сейсмикалығы, сел, жауын-шашын
құбылыстары, жер асты суларының режимі, жер асты суларын ауыз су және
шаруашылық мұқтаждар үшін пайдалану мүмкіндігі.

4.11-сурет – Инженерлік-геологиялық жұмыстар

Барлық аумақтар құрылыс салуды жүзеге асыру үшін жарамдылығы
бойынша үш санатқа бөлінген: қолайлы, қолайсыз және өте қолайсыз.
Сонымен қатар, құрылысқа толығымен тыйым салатын бірқатар шектеулер
бар.
Құрылыс салу үшін төмендегілерге жол берілмейді:

көшкіндердің, сел тасқындарының, қар көшкіндерінің қарқынды
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әсер ету аймақтарында орналасқан учаскелерде;
 өнеркәсіптік кәсіпорындардың арнайы аймақтарында;
 қала маңындағы жасыл аймақ ормандарында;
 органикалық және радиоактивті қалдықтармен
учаскелерде;
 археологиялық және басқа қорықтар аумағында;
 пайдалы қазбалар кен орындарының үстінде.

ластанған

4.12-сурет – Қала құрылысындағы жоспарлау шектеулері

Қалалардың бас жоспарларын жасау кезінде қажетті негізгі климаттық
мәліметтерге мыналар жатады: күн радиациясының түсуі, ауа температурасы
мен ылғалдылығы, желдің қайталануы мен жылдамдығы, маусымдық жауыншашын мөлшері.
Жергілікті жердің жалпы климатынан басқа, жергілікті масштабтағы
факторларға байланысты микроклимат ескеріледі: жасыл шөптердің болуы,
жер бедері пен топырақтың сипаты, құрылыстың сипаты. Қалалардың,
әсіресе,
үлкен
қалалардың
микроклиматы
ауылдық
жерлердегі
микроклиматтан айтарлықтай ерекшеленеді.
Заманауи қала – бұл әлеуметтік, сәулет-жоспарлау, инженерліккоммуникациялық және өндірістік процестер тығыз байланысты күрделі
организм. Осы күрделі ағзаның өмірін ыңғайлы және ұтымды ұйымдастыру
үшін аумақты функционалды аймақтарға бөлу қаланың жоспарлау шешімінің
негізіне жатады. Қала құрылысын жобалауда қала аумағы өзінің
функционалдық мақсаты мен пайдалану сипаты бойынша мынадай негізгі
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аймақтарға бөлінеді: қоныстану, өнеркәсіптік, коммуналдық-қоймалық,
сыртқы көліктік, рекреациялық, санитарлық-қорғау аймақтары, сондай-ақ
жалпы қалалық орталықтың аумағы. Қаладан тыс жерлерде қала маңындағы
аймақ ұйымдастырылады, онда жаппай демалу орындары, жасыл
желектердің үлкен массивтері бар.
Негізгі аймақтардан оқшауланатын ірі ауруханалар, жоғары және орта
арнаулы оқу орындары, ғылыми-зерттеу орталықтары, ірі спорт ғимараттары
орналаса алады.
Қоныстану аймағы тұрғын үй аудандарын, қоғамдық орталықтарды,
сондай-ақ жалпы пайдаланудағы жасыл желектерді орналастыруға арналған.

4.13-сурет – Қаланың қоныстану аумағы

Рекреациялық аймақтың құрамына демалуға, туризмге, дене
шынықтырумен және спортпен шұғылдануға арналған қалалық ормандар, гүл
бақтары, саябақтар, қалалық бақтар, тоғандар, көлдер, су қоймалары,
жағажайлар орналасқан аумақтар жатады.

4.14-сурет – Қаланың рекреациялық аумағы

Коммуналдық-қойма аймағында базалар мен қоймалар, гараждар,
трамвай депосы, троллейбус және автобус парктері, кір жуатын орындар,
химиялық тазалау орындары, моншалар орналастырылады.
Өнеркәсіптік аймақ өнеркәсіптік кәсіпорындар мен олармен
байланысты объектілерді орналастыру үшін қолданылады. Өнеркәсіптік
аймақ қоныстанумен ыңғайлы байланыста болуы керек. Жүк айналымы
үлкен кәсіпорындар бар өнеркәсіптік аймақтар теміржолдар мен порт
құрылыстарына жақын орналасады.
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4.15-сурет – Қаланың өнеркәсіптік аймағы

Санитарлық-қорғау аймағы – бұл тұрғын үй және қоғамдық
ғимараттарды өнеркәсіптік кәсіпорындардан бөлетін аймақ, олар адам
денсаулығына зиянды әсер ететін көздер болып табылады (шу, шаң,
шығарындылар және т.б.).

4.16-сурет – Қаланың санитарлық-қорғау аймағы

Сыртқы көлік аймағы теміржол, автомобиль, су және әуе көлігінің
аумақтарын қамтиды.
Қала маңындағы аймаққа қала аумағын кеңейтуге арналған резерв,
қала шаруашылығын абаттандыруға және оның жұмыс істеуіне байланысты
қажетті құрылыстарды орналастыру және салу орны ретінде қызмет ететін
қала шегінен тыс жер бөлінеді. Қалалық аумаққа қалалық қосалқы
шаруашылықтар, тәлімбақтар, зираттар және т.б. орналасқан басқа да
жерлер кіреді.
Қаланы жоспарлау мен салудың басты міндеті барлық санитарлықгигиеналық нормалар мен талаптарды ескере отырып, өмір сүру үшін
барынша қолайлы өмір сүру ортасын құру болып табылады.
Негізгі санитарлық талаптар: тұрғын үй-жайларды қалыпты күн
сәулесімен қамтамасыз ету, шағын аудандар ішіндегі кеңістікті желдету,
оларды суық жел мен көше шуынан қорғау, сондай-ақ тұрғын үй құрылысын
көгалдандыру.
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Инсоляция, яғни тұрғын үйлер мен бүкіл тұрғын үйді тікелей күн
сәулесімен сәулелендіру өте пайдалы, тірі организмдердің, өсімдіктердің
дамуына, микробтардың жойылуына ықпал етеді және адамдарға жағымды
әсер етеді.
Тұрғын үй және қоғамдық ғимараттарды оқшаулауға қойылатын
талаптар оның жылдың белгілі бір кезеңдеріне жатқызылған күніне сағат
санындағы қажетті ұзақтығын анықтайды. Орталық географиялық аймақ
үшін (58º-48º с.е.) тұрғын үй және қоғамдық ғимараттардың үздіксіз
оқшаулануының ұзақтығы 22 наурыздан 22 қыркүйекке дейінгі кезеңдерде
кемінде 2,5 сағат белгіленген.

4.17-сурет – Қала аумағының инсоляциясы

Қарама-қарсы
үйлердің
төменгі
қабаттарының
пәтерлерінің
терезелерінің биік ғимараттарының көлеңкесіне жол бермей, көрші
ғимараттар арасындағы санитарлық алшақтықты ескеру қажет. Тұрғын үй
аумағының ең жақсы оқшаулануын қамтамасыз ету үшін тұрғын үй топтары
бар аулаларды көкжиектің оңтүстік жағына (жақсырақ оңтүстік-шығысқа)
ашу ұсынылады.
Тұрғын үй аудандарындағы ауа ортасының аэрациялық режимі
айтарлықтай гигиеналық мәнге ие. Қозғалыс жылдамдығы 0,5-4 м/с. Шағын
аудандардағы тұрғын үй аумағын желдетуді қамтамасыз ету үшін күрделі
конфигурациясы бар және ұзындығы 150 м-ден аспайтын ғимараттарға жол
берілмейді.
Тұрғын жайлар мен тұрғын үй аумақтарының шуылдан қорғануы
маңызды санитарлық талаптардың бірі болып табылады. Сыртқы шудың көзі
– қарқынды автомобиль жолдары, трамвайлар, теміржолдар. Шудан
қорғаудың негізгі әдісі – тұрғын үйлерді шудан қорғаудың ерекше түрін
қолдана отырып, тұрғын үй аумақтарын шу көздерінен қорғау. Ішкі
аулаларды ғимараттармен экрандау жасыл кеңістіктердің шудан қорғайтын
жолақтарымен толықтырылады.
Тұрғын үй шағын аудандары мен ғимараттардың жекелеген топтарын
жоспарлауға және салуға қойылатын өртке қарсы талаптар туындаған өртті
оқшаулауды, сондай-ақ өрт сөндіру машиналарының барлық ғимараттарға
кіруі үшін қолжетімділікті қамтамасыз етуге бағытталған. Өртке қарсы
бөліктер ғимараттардың отқа төзімділік дәрежесіне байланысты. Өрт сөндіру
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машиналарына арналған өту жолдары 5-6 м болуы тиіс.
Санитарлық талаптар бойынша тұрғын үй ғимараттарын магистралдық
көшелердің қызыл сызықтарынан – кемінде 6 м, ал тұрғын көшелерде
кемінде 3 м қашықтықта орналастыру керек.

4.18-сурет – Өртке қарсы жолдарды ұйымдастыру

4.3 Қала аумағының жоспарлау құрылымы
Қоныстану (тұрғын үй) аймағы қаланың жоспарлау құрылымының
негізгі бөліктерінің бірін құрайды. Елді мекеннің халық шаруашылығы
бейініне байланысты қоныстану аймағы аумақтың 60%-дан 80%-ға дейінгі
мөлшерін алып жатыр.
Қоныстану аймағы ғимараттар мен құрылыстардың мынадай түрлерін
орналастыруға арналған:
 тұрғын үйлер (пәтерлік үйлер, жатақханалар, қонақ үйлер,
пансионаттар);
 қоғамдық (мәдени-тұрмыстық қызмет көрсету мекемелері мен
кәсіпорындары) қызмет көрсету орындары;
 әкімшілік, іскерлік, ғылыми, медициналық, жоғары және орта
арнаулы оқу орындары;
 спорт ғимараттары, көрме және рекреациялық кешендер;
 автомобиль, теміржол, өзен және теңіз вокзалдары.
Қаланың жобалық халық саны өнеркәсіптік кәсіпорындардың,
құрылыс-монтаждау ұйымдарының, сыртқы көлік кәсіпорындарының (темір
жол, автомобиль, өзен, теңіз, әуе, құбыр), ғылыми-зерттеу және жобалау
ұйымдарының, қаладан тыс маңызы бар қызмет көрсету мекемелерінің
(әкімшілік, қоғамдық, шаруашылық, оқу, емдеу және т.б.) қуатымен
айқындалатын қаланың даму перспективалары туралы деректер негізінде
белгіленеді.
Қоғамдық өндіріске қатысуына байланысты қаланың барлық
тұрғындары үш топтан тұрады: қала құраушы, қызмет көрсететін және
тәуелді. Қала құраушы топқа қала құраушы маңызы бар кәсіпорындардың,
ұйымдар мен мекемелердің еңбекшілері жатады. Жаңа қалалар үшін қала
құраушы топтың санын құрылыстың бірінші кезегіне (7-10 жыл) халықтың
жобалық санының кемінде 40%-ын және есептік мерзімге (20 жыл) 35%-ын
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қабылдаған жөн. Қызмет көрсету тобына осы қаланың тұрғындарына қызмет
көрсететін кәсіпорындар мен мекемелердің еңбекшілері кіреді. Жаңа шағын,
орта және үлкен қалалар үшін есептік мерзімге халықтың жобалық санының
тиісінше 16 %, 20% және 23%-ын қабылдау керек. Тәуелді топқа мектепке
дейінгі, мектеп жасындағы балалар, жоғары оқу орындарының,
колледждердің күндізгі бөлімдерінің оқушылары, жұмыс істемейтін
мүгедектер, зейнеткерлер және үй шаруашылығында жұмыс істейтін адамдар
кіреді. Олардың саны есептік мерзімде жобалық халық санының 45-50%-ын
құрайды.
Н қаласының жобалық халқы (бірінші кезек) қала құраушы А тобының
берілген санымен арақатынасымен анықталады:
Н=

100×А

100−(Б+В)

Мұндағы, Н – халықтың есептік саны, мың адам;
А – қала құраушы кадрлардың абсолюттік саны, мың адам;
Б – халыққа қызмет көрсететін топтың үлес салмағы, %;
В – халықтың тәуелді тобының үлес салмағы, %.
Ғимараттар мен олардың кешендері бөлінген учаскелермен,
көшелермен, алаңдармен, жағалаулармен, көпірлермен бірге қоныстану
аймағының жоспарлау құрылымының элементтері болып табылады.

4.19-сурет – Орамдар мен шағын аудандардың жоспарлау құрылымы
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Қаланың қоныстану аумағы мыналарға бөлінеді:
 тұрғын үй аудандары – ауданы 180 га-дан 250 га-ға дейін, ірі және
аса ірі қалаларда 40-80 мың адам және үлкен қалаларда 25-40 мың адам
тұрады. Аудандардың шекаралары, әдетте, шешілмейтін табиғи және
жасанды шекаралар, магистральдық көшелер мен жалпы қалалық маңызы
бар жолдар болып табылады;
 орамдар – аудан аумағы – 6-12 га, тұрғындар саны – 2-10 мың адам,
периметр бойынша магистралды және тұрғын үй көшелерімен шектелген,
тұрақты құрылыста орналасқан;
 шағын аудандар – ауданы 10-60 (80 га-дан артық емес), тұрғындар
саны 6-15 (20 артық емес) мың адам, магистральды көшелермен және
жолдармен бөлінбеген. Шекаралар, әдетте, магистральдық немесе тұрғын үй
көшелері, жолдар, жаяу жүргіншілер жолдары және табиғи шекаралар
(өзендер, жартастар және т.б.) болып табылады;
 тұрғын үй топтары – ауданы – 1,5-2 га, тұрғындар саны – 2-4 мың
адам, шағын аудандардың құрамына кіреді.
Тұрғын үй аймағының жоспарлау құрылымын құрудың маңызды
әлеуметтік міндеті – уақытты аз жұмсай отырып, халыққа мәденитұрмыстық қызмет көрсететін мекемелер мен кәсіпорындар желісін
ұтымды ұйымдастыру.
Мәдени-тұрмыстық қызмет көрсету үш топқа бөлінеді: келу жиілігіне
байланысты күнделікті, мерзімді және эпизодтық пайдаланылатын.

4.20-сурет – Халыққа қызмет көрсететін кәсіпорындардың жаяу жүргіншілерге
қолжетімділік радиусы

Күнделікті қызмет көрсету тобын тұрғын үйлерге жақын
орналастыру керек. Күнделікті қызмет көрсету тобының құрамына:
балабақша-бөбекжай, жалпы білім беретін мектептер, азық-түлік дүкендері,
универсамдар, аспазханалар, үй асханалары кіреді. Олардың орналасуы
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тұрғын үйлермен жаяу жүргіншілер байланысының қысқа жолдарын алдын
ала қарастыруы тиіс. Тұрғын үйлерге салынған кәсіпорындар кеңінен
қолданылады.
Мерзімді баратын кәсіпорындар мен мекемелер тобының құрамына кір
жуу, құрғақ тазалау, емханалар, жинақ кассалары, пошта, шаштараздар,
мамандандырылған дүкендер, музыка және өнер мектептері, кинотеатрлар,
кітапханалар, спорт кешендері, кафелер және т.б. кіреді. Осы ғимараттармен
болатын байланыс 2-3 аялдама шегінде болуы керек.
Эпизодтық түрде баратын мекемелер мен кәсіпорындарға орталық
әкімшілік және қоғамдық ұйымдар, қалалық театрлар, ірі кинотеатрлар,
мұражайлар, көрмелер, саябақтар, мейрамханалар және т.б. жатады. Бұл
кәсіпорындарды қоныстану аймағының орталық бөліктеріне – 30, 40 минутта
жететін жерге – орналастырған жөн.
Қалалық және ауылдық елді мекендерді жобалау кезінде барлық
функционалдық аймақтармен, қоныстандыру жүйесінің басқа да
қоныстарымен, қала маңы аймағында орналасқан объектілермен, сыртқы
көлік объектілерімен және жалпы желінің автомобиль жолдарымен ыңғайлы,
жылдам және қауіпсіз көлік байланыстарын қамтамасыз ететін қоныстың
және оған іргелес аумақтың жоспарлы құрылымымен байланыста көліктің
және көше-жол желісінің бірыңғай жүйесін алдын ала қарастырған жөн.
1-кесте
Магистральдар
санаты

Жалпықалалық
маңызы бар:
I топ
IІ топ
Аудандық
маңызы бар
Тұрғын үй
құрылысындағы
көшелер

Қозғалыст
ың есептік
жылдамд
ығы,
км/сағ

Қозғал
ыс
жолақт
арының
саны

Тротуарды
ң жаяу
жүргіншіле
р бөлігінің
ені, м

6-8

4,5 – 7,5

6-8
4-6

3,0 – 7,5
3,0 – 6,0

Жергілікті маңызы бар көшелер мен жолдар
60
15 - 30
3,0 – 3,5
2-4

2,25– 3,0

100
80 -100
60-70

Қызыл
сызықтарда
ғы ені, м

Қозғалыс
жолағының
ені, м

Магистральдық көшелер
70 - 110
3,75
40 - 100
35-45

3,5 – 3,75
3,25 – 3,75

Қазіргі қалада жаппай жолаушылар көлігінің бірнеше түрі
қолданылады: автобус, троллейбус, трамвай, метро. Қала маңымен, демалыс
аймақтарымен, әуежайлармен байланыс үшін электрлендірілген теміржол
көлігі жиі пайдаланылады, ал болашақта монорельсті көлік қолданылады.
Қалалық көліктің барлық түрлерін кешенді дамыту мәселесін шешу
магистральды көшелерден, жүрдек жолдардан, көшелерден және жергілікті
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маңызы бар жолдардан тұратын қаланың көше желісін салумен байланысты.
Жоспарлау ұйымының әр түрлі схемалары (түрлері) әр жағдайда көлік
байланыстарының ерекшеліктерін анықтайды. Іс жүзінде қаланың көше
желілерін салудың алты негізгі схемасы қалыптасты: радиалды, радиалдысақиналы, сәулелі (желдеткіш), тікбұрышты, аралас және еркін.
Көше-жол желісі – қаланы біртұтас функционалдық-жоспарлау
кешеніне біріктіретін аса маңызды жүйе. Ол жергілікті және магистральдық
көшелер желісінен тұрады және инженерлік жүйелермен бірге қаланың бүкіл
аумағында қала құрылысын жоспарлау қаңқасын құрайды.

4.21-сурет – Көше желілерін құрудың принципті схемалары
а - радиалды, б - радиалды-сақиналы, в - сәулелі (желдеткіш),
г - тікбұрышты, д - аралас, e - еркін.

Радиалды,
радиалды-сақиналы
жоспарлау
кремльдердің,
монастырьлардың және оларға апаратын жолдардың айналасында
қалыптасқан тарихи қалаларға тән.

4.22-сурет – Көше желілерін салудың радиалды-сақиналы композициясы
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Көше желісінің тікбұрышты схемасы АҚШ-тың көптеген ірі
қалаларында қолданылады. Мұндай шешімнің шекті рационализмі қаланың
сәулет-көркемдік құрамына, қала ішіндегі кеңістіктердің дамуына теріс әсер
етеді. Тіктөртбұрышты схема төмен дамумен және жақсы көгалдандырумен
сипатталатын орта және шағын қалалардың бас жоспарларында жағымды
қолдануды таба алады.

4.23-сурет – Көше желілерін құрудың тікбұрышты композициясы

Сәулелі жоспарлау жүйесі Ежелгі Римнің жоспарлау құрылымынан
шыққан 17-18 ғасырдағы еуропалық қалаларға тән.

4.24-сурет – Көше желілерін құрудың сәулелі композициясы

Еркін (көркем) жоспарлау жүйесі өзендердің жағасында орналасқан
тарихи қалаларға тән, ал көшелердің жоспарлау композияциясы жер бедері
пен өзен арнасының иілімдерін үйлесімді түрде қайталайды.

4.25-сурет – Көше желілерін салудың көркем композициясы
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Қазіргі заманғы қалалық көлікті тиімді ұйымдастыру мынадай
сипаттамаларға: қала жоспарында көшелер мен жолдарды ұтымды
орналастыруға; оларды орнату мен жабдықтауға; көлік түрлері мен қозғалыс
жылдамдығы бойынша қатаң саралауға; қиылыстарды дұрыс ұйымдастыруға
байланысты.
Осыған сәйкес қаланың көшелері мен жолдары келесі санаттарға
бөлінеді:
 магистралды жолдар;
 магистральды көшелер;
 жергілікті маңызы бар көшелер мен жолдар;
 өтпе жолдар;
 жаяу жүргіншілер көшелері;
 велосипед жолдары.
Магистральдық жолдар жекелеген аудандар мен шалғай өнеркәсіптік
аймақтар арасындағы, жаппай демалу орындары мен топтық қоныстандыру
жүйесіндегі басқа елді мекендер арасындағы көлік байланысына, сондай-ақ
сыртқы автомобиль жолдарымен байланысуға арналған. Қозғалыстың
ұйымдастырылуына байланысты олар: жоғары жылдамдықты қозғалыс – әр
түрлі деңгейдегі көлік қозғалысын ажырататын құрылғысы бар жоғары
деңгейлі көлік құрылымдарымен жабдықталған көшеден тыс магистральдар.

4.26-сурет – Әр түрлі деңгейдегі магистральдық жолдар

Магистральдық көшелер қала ішінде көлік және жаяу жүргіншілер
байланысына арналған және төмендегідей болады:

4.27-сурет – Көшенің көлденең профилі (қимасы)
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 жалпықалалық маңызы бар магистральдық көшелер – негізгі
жолаушылар ағындарының бағыттарында орналасқан; тұрғын, өнеркәсіптік
аудандар мен қоғамдық орталықтар арасында, сондай-ақ басқа да
магистральдық көшелермен, қалалық және сыртқы автомобиль жолдарымен
жолаушылар, жеңіл және ішінара жүк автомобиль көлігі қатынастарының
мәселелерін шешеді;
 үздіксіз қозғалыстың магистралдық көшелері – басқа көшелер
мен жолдардың жүру бөліктерімен көп деңгейлі қиылыстары бар, сондай-ақ
әр түрлі деңгейдегі жаяу жүргіншілер өткелдерімен жабдықталған;
 реттелетін қозғалыстың магистральдық көшелері – қаланың
жекелеген элементтері мен үздіксіз қозғалыстың магистральдық көшелері
арасында басқа көшелермен бір деңгейде қиылысу құрылғысымен көліктік
байланысты жүзеге асырады;
 аудандық маңызы бар магистральдық көшелер – тұрғын үй
аудандары арасында және шегінде, қоғамдық орталықтар мен магистральдық
көшелер арасында, негізінен, бір деңгейде қиылысу құрылғысымен көліктік
және жаяу жүргіншілер байланысына арналған.

4.28-сурет – Магистральдық көшелер

4.29-сурет – Реттелетін қозғалыстың магистральдық көшелері
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Жергілікті маңызы бар көшелер мен жолдар мыналарға бөлінеді:
 тұрғын үй құрылысындағы көшелер (тұрғын көшелер) тұрғын үй
аудандары мен шағын аудандар аумағында көлік және жаяу жүргіншілер
байланысы үшін қызмет етеді, магистральдық көшелер мен реттелетін
қозғалыс жолдарына шығуды қамтамасыз етеді, транзиттік жүк және
қоғамдық көлікті өткізуді көздемейді;
 өндірістік,
ғылыми-өндірістік
және
коммуналдық-қойма
аймақтарындағы жолдар – өнеркәсіптік аудандар, жүк станциялары,
жекелеген өнеркәсіптік, қойма және коммуналдық кәсіпорындар арасындағы
қала шегінде көлік және жаяу жүргіншілер байланысын, сондай-ақ ірі
ғылыми-өндірістік, өнеркәсіптік, коммуналдық-қойма аймақтары шегінде
ішкі байланысты жүзеге асырады;
 саябақ жолдары – саябақтар мен орман саябақтарының
аумақтарына арналған.

4.30-сурет – Парк жолдары және ғылыми-өндірістік аймақтардағы жолдар

Өтпе жолдар тұрғын үй және қоғамдық ғимараттарға, мекемелерге,
кәсіпорындарға және аудандар, шағын аудандар мен орамдар ішіндегі басқа
да объектілерге көлік құралдарының кіруіне арналған, олар мыналарға
бөлінеді:
 негізгі (екі жолақты қозғалыс);
 қосалқы (бір жолақты).

4.31-сурет – Орамішілік жолдарды ұйымдастыру
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Жаяу жүргіншілер көшелері еңбек ету орындарымен, қызмет көрсету
мекемелерімен, оның ішінде қоғамдық орталықтар шегінде жаяу
жүргіншілер байланысын жүзеге асырады.
Велосипед жолдары демалыс орындарына, қоғамдық орталықтарға,
тұрғын үй аудандары шегінде көлік қозғалысының басқа түрлерінен бос
трассалармен велосипедпен жүруді қамтамасыз етеді.

4.32-сурет – Жаяу жүргіншілер көшелері мен велосипед жолдары

Қалалық алаңдар. Көше желісінің жүйесі қала алаңдарының
орналасуымен өте тығыз байланысты. Қалалық алаңдар түрлері бойынша
төмендегідей жіктеледі:

басты (жалпықалалық, аудандық);

қоғамдық ғимараттар мен құрылыстар алдындағы;

көліктік;

вокзалдық;

көпфункционалды;

зауыттық;

нарықтық.
Басты алаңдар әдетте қаланың немесе ауданның орталық бөлігінде
орналасқан, қалалық мерекелер мен іс-шараларға қызмет етеді.
Қоғамдық ғимараттардың алдындағы алаңдар көлік кіреберісін
ұйымдастыру, жаяу жүргіншілер қозғалысын ұйымдастыру, автомобильдер
тұрағы, жасыл аймақ – гүл бақтары, субұрқақтар, демалыс орындарын орнату
үшін қолданылады. Оларға театр алаңдары, қонақүйлер, кинотеатрлар, спорт
кешендері, сауда орталықтары, оқу орындары алдындағы алаңдар және т.б.
жатады.
Көліктік алаңдар қозғалыс үшін, көлік ағындарын бөлу үшін
қолданылады. Қозғалыс қарқындылығына байланысты оларды бір немесе
бірнеше деңгейде шешуге болады.
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4.33-сурет – Қала алаңдары

Вокзалдық алаңдар көлік және жаяу жүргіншілер ағынын (келетін
және кететін жолаушыларды) бөлу үшін, көлік торабының қалалық
аудандармен көлік байланысын ұйымдастыру үшін – қоғамдық көлік
аялдамалары, автомобильдер тұрақтары үшін қызмет етеді.
Зауыттық алаңдар өтпелі кәсіпорындардың жолдары мен өтпе
жолдарын ұйымдастыруға қызмет етеді. Аумақ жалпы зауыттық ісшараларды өткізу үшін бос кеңістікті, демалыс аймағын қамтуға тиіс.
Шекарада қоғамдық көлік аялдамалары және жеке автокөліктердің тұрақтары
орнатылады.
Нарықтық алаңдар саудадан еркін болуы керек (сауда аймағының
алдындағы алаңды білдіреді). Олардың мақсаты – нарыққа баратын жолдар
мен кіреберістерді ұйымдастыру, тауарларды жеткізу, қоғамдық көлік
аялдамаларын, автомобиль тұрақтарын орнату.
4.4 Қала аумағын абаттандыру
Абаттандыру – бұл қала аумағын күтіп ұстау жөніндегі іс-шаралардың
тұтас кешені, ол қала тұрғындарының өмір сүру жағдайларының
жайлылығын қамтамасыз етуге және арттыруға, қала аумақтарының
санитарлық, экологиялық және эстетикалық жай-күйін қолдау мен
жақсартуға бағытталған объектілерді жобалау мен орналастыруды қамтиды.
Аумақты абаттандыру, инженерлік дайындау, қоршаған ортаны қорғау
жөніндегі
іс-шаралар
қала
аумағын
функционалдық-кеңістіктік
ұйымдастырудың бірыңғай кешенін құрай отырып, көлік жүйесімен,
инженерлік қамтамасыз етумен жобаланатын сәулеттік-жоспарлау
шешімдерімен тығыз байланыста әзірленеді.
Аумақты абаттандырудың негізгі бағыттары жергілікті жердің табиғиклиматтық жағдайларына, сондай-ақ қала аумақтарының ерекшеліктеріне
байланысты. Қала жерлеріне әдетте құрылыс алаңдары, көгалдандырылған
алаңдар, жолдар, сондай-ақ су айдындары кіреді.

187

4.34-сурет – Қала аумақтарын абаттандыру ерекшеліктері

4.35-сурет – Қала аумақтарын абаттандыру ерекшеліктері

Аумақтың әр түрін абаттандырудың өзіндік ерекшеліктері бар:
 құрылыс салынған аумақтар негізінен инженерлік коммуникациялар
тартуды, тротуарлар орнатуды, көгалдандыруды, жарықтандыруды қажет
етеді;
 көгалдандырылған кеңістікті олардың функциясына сәйкес (саябақ,
бақ, гүл бағы және т.б.) ұйымдастыру, жарықтандыру, шағын сәулет
объектілерімен, жаяу жүргіншілер жолдарымен және т.б. жабдықтау қажет;
 көшелер мен алаңдар, ең алдымен, заманауи жабындарды,
жарықтандыруды, көгалдандыруды қажет етеді;
 су айдындарының (жағалаулар) жағалау белдеуі инженерлік
қорғауды, көгалдандыруды және жарықтандыруды және т.б. талап етеді.
Қазіргі заманғы қаланы инженерлік қамтамасыз ету инженерлік
коммуникациялардың, құрылыстардың және қосалқы құрылғылардың
күрделі жүйесі болып табылады. Инженерлік коммуникациялар жер асты,
жер беті және жер үсті болады.
Негізінен қалаларда қолданылатын жер асты инженерлік желілері
қала аумақтарын инженерлік абаттандырудың маңызды элементтерінің бірі
болып табылады. Қалалық жер асты желілері қала халқының, мәденитұрмыстық кәсіпорындардың және өнеркәсіп қажеттіліктерінің кешенді және
толық қызмет көрсетуіне арналған.
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4.36-сурет – Жер асты инженерлік коммуникацияларын төсеу

Жер асты инженерлік желілеріне құбыржолдар, шоғырсымдар мен
коллекторлар жатады. Қаланың жер асты шаруашылығында әр түрлі
мақсаттағы құбырлар пайдаланылады:
 сумен жабдықтау желісінің құбырлары (шаруашылық-ауыз су, өртке
қарсы, ыстық және өнеркәсіптік сумен жабдықтау, суару);
 кәріз құбырлары (тұрмыстық, жаңбыр және өнеркәсіптік су);
 жылумен және газбен жабдықтау құбырлары.
Шоғырсымдық желілерге электрмен жабдықтауға арналған жоғары
және төмен кернеулі электр желілері (соның ішінде сыртқы жарықтандыру
және электр көлігін қамтамасыз ету) және телеграф пен телефон байланысы,
радиохабар тарату және арнайы мақсаттағы сигнал беруге арналған әлсіз ток
шоғырсымдары кіреді.
Қала аумағында арынды және өздігінен ағатын желілер
орналастырылады. Өздігінен ағатын желілерге кәріз, суағарлар және
дренаждар желілері жатады. Төсеу тереңдігі терең және таяз желілерді
ажыратады. Терең төсеу желілеріне топыраққа нөлдік температураның
енуінің есептік тереңдігінен төмен орналасқан желілер жатады. Оларға су
құбыры, кәріз, дренаж жүйелері және т.б. кіреді, оларды пайдалану
технологиясына сәйкес ұсақ төсеу желілері топырақтың қату аймағында
орналасуы мүмкін (жылу желісі, әр түрлі мақсаттағы шоғырсымдар).
Аумақтарды абаттандырудың маңызды элементі – жолдардың,
көшелердің, тротуарлардың, жаяу жүргіншілер жолдарының және әр түрлі
алаңдардың жасанды жабыны (киімі). Жасанды жабындар олардың
мақсатына байланысты жылдың әр түрлі уақыттарында динамикалық және
статикалық жүктеме кезінде олардың тұрақтылығын қамтамасыз ететін
жеткілікті беріктікке ие болуы керек. Ең көп динамикалық жүктемелерге әр
түрлі көлік түрлерін өткізуге арналған көше жолдары мен өту жолдарының
жабындары (киімдері) жатады.
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4.37-сурет – Көшелердің жүру бөлігі мен жаяу жүргінші тротуарының жол
төсемінің құрылымы

Функционалды және конструктивті талаптарға сәйкес жол төсемі
төмендегілерге ие болуы керек:
 беріктілік;
 құрылымда қалдық деформациялардың болмауы;
 жабын бетінің тегістігі мен кедір-бұдырлығы;
 механикалық және химиялық әсерлерге төзімділігі;
 қар, қоқыс, кір және жаңбыр суларын ағызу қажеттілігімен
байланысты, сәйкес функционалдық-эксплуатациялық сипаттамалар.
Жол төсемінің құрылымы мынадай элементтерден тұрады:
 екі қабаттан тұратын жабын (жоғарғы және төменгі);
 жүктемелерді қабылдау үшін қызмет ететін негіздер (бір немесе
бірнеше қабаттардан);
 құрылымдық, дренаждық, жылу оқшаулағыш және басқа да
функциялары бар төменгі қабаттың құрылымы.
Құрылымдық қабаттардың саны мен құрамы гидрогеологиялық,
климаттық және функционалды факторлармен анықталады. Құрылымдық
типтегі барлық жол төсемдері екі негізгі түрге бөлінеді: қатты – иілуге қарсы,
сондай-ақ қатты емес және жартылай қатты – иілуге қарсылығы әлсіз.
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4.38-сурет – Спорт алаңдарына арналған арнайы жабынның құрылымы

Абаттандыруда, қалалық ортаның жайлылығы мен экологиялылығын
арттыруда көгалдандыру – қала шекарасында жасанды өсімдік көшеттерін –
бақтар, саябақтар, гүл бақтары, көгалдарды – құру маңызды рөл атқарады.
Көгалдандыру – қаладағы қоршаған ортаны жақсартудың тиімді
әдістерінің бірі, өйткені өсімдіктер атмосферадан көмірқышқыл газы мен улы
заттарды сіңіреді, оны оттегімен және ұшпа заттармен байытады.
Көгалдандыру адамның психологиялық жағдайына жағымды әсер етеді,
жүйке жүйесін тыныштандырады және қаланың климатын жұмсартады,
ауаның ылғалдылығын арттырады және жаздың аптап ыстығында
температураны төмендетеді.
Қалалардағы жасыл көшеттерді қаланың көлемі мен мәнін, оның
жоспарлау құрылымын, құрылыстың сәулеттік-кеңістіктік композициясын,
қолда бар жасыл көшеттердің болуын және басқа да жағдайларды ескере
отырып, бірыңғай жүйе түрінде жобалау керек. Бұл ретте қолда бар жасыл
алқаптарды барынша сақтауды және пайдалануды көздеу қажет.
Қалалық жасыл кеңістіктер пайдалану сипатына және қала жоспарында
орналасқан жеріне байланысты төменегідей бөлінеді:
 жалпы пайдаланудағы көшеттер;
 шектеулі пайдаланылатын көшеттер;
 арнайы мақсаттағы көшеттер.
Жалпы қолданыстағы негізгі жасыл кеңістіктерге, ең алдымен,
саябақтар мен бақтар жатады. Аса ірі, ірі және үлкен қалаларда жалпы
қалалық саябақтармен қатар аудан саябақтары, жоспарлау аудандарының
саябақтары, сондай-ақ барлық жастағы тұрғындардың демалыстың алуан
түріне деген қажеттіліктерін қанағаттандыруды ескере отырып,
мамандандырылған – балаларға арналған, спорттық, ботаникалық,
зоологиялық және басқа да саябақтар қарастырылған.
Саябақтардың, бақтардың, алаңдардың ауданы әр түрлі болып келеді
және әдетте кем дегенде жалпы қалалық саябақтар – 5 га, жоспарланған
аудандардың саябақтары – 10 га, тұрғын аудандардың бақтары – 3 га,
алаңдар 0,5 га болады.

191

4.39-сурет – Қалалық саябақтар мен гүл бақтары

Саябақтар мен бақтар заманауи қаланың сәулеттік және көркемдік
келбетін
қалыптастыруға
қатысады.
Олардың
жоспарлау
және
композициялық шешімдері сыртқы факторлармен көбірек анықталады:
қоғамдық орталықтарды, көлік коммуникацияларын, көп қабатты тұрғын
үйлер мен қоғамдық ғимараттарды орналастыру, жалпы қалалық және
аудандық көгалдандыру жүйелерін дамыту және т.б.
Алаңдар негізінен халықтың қысқа мерзімді демалуына арналған,
дегенмен белгілі бір жағдайларда оларды ұзақ демалуға, серуендеуге және
балалардың ойындарына пайдалануға болады. Кейбір жағдайларда алаңдар
мен көшелердегі алаңдар ескерткіштер, мүсіндер орнатумен немесе
субұрқақтарды
орналастырумен
сәулеттік-сәндік
мақсатта
ғана
ұйымдастырылады.
Тұрғын үй құрылысының аумағын көгалдандыру пайдалануы
шектелген көшеттерге жатады және шағын аудандық бақты (оны
орналастыру үшін бос учаске болған жағдайда), тұрғын үйлер топтарындағы,
өтпе жолдар мен жаяу жүргіншілер аллеяларындағы жасыл желектерді,
мектепке дейінгі және мектеп мекемелерінің учаскелерін көгалдандыруды,
спорт және шаруашылық алаңдарының айналасындағы, автомобиль
тұрақтарының және гараждардың жанындағы қорғаныштық көшеттерді
қамтиды.
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4.40-сурет – Тұрғын үй құрылысын көгалдандыру және абаттандыру

Қолданыстағы нормативтер бойынша бір адамға арналған жасыл
желектердің жиынтық алаңын ғимараттардың қабаттарына байланысты
мынадай шектерде қабылдау ұсынылады: 2-3 қабатты тұрғын ғимараттар –
19-15 м2; 4-5 қабатты – 14-11 м2; 6-8 қабатты – 10,5-9 м2; 9-12 қабатты – 8,5-8
м2; 16 қабатты - 7 м2.
Тұрғын үй құрылысы аумақтарын көгалдандыру жобаларын әзірлеу
кезінде тұрғын үй ғимараттарынан тартылыс орталықтарына – мектептерге,
балабақша-бөбекжайларға,
сауда
орталықтарына,
қоғамдық
көлік
аялдамаларына және т.б. дейінгі қысқа қашықтықтар бойынша негізгі жаяу
жүргіншілер аллеяларын, сондай-ақ қажетті күн сәулесінің пайдасын ескере
отырып, ересектердің демалуына арналған алаңдар мен балалар алаңдарын
трассалауды көздеу қажет.
Міндетті түрде көгалдандыруға жүрдек жолдар, жалпықалалық және
аудандық маңызы бар магистралдық көшелер жатады. Көшелерді
көгалдандыру тек эстетикалық мақсатта ғана емес, сонымен қатар қозғалыс
қауіпсіздігін жақсарту және жаяу жүргіншілер үшін қолайлы экологиялық
және микроклиматтық жағдайлар жасау үшін де жүзеге асырылады.
Көптеген қалалар өзендерде, теңіз жағалауларында немесе басқа да су
қоймаларында орналасқан. Су айдындары жайылмалы жерлер, егістіктер,
ормандар және басқа да қалалық жерлер сияқты қала шегіне кіреді. Қаладағы
су – маңызды экономикалық және көлік факторы ғана емес. Су айдындары
өте үлкен эстетикалық маңызға ие, көбінесе қаланың сәулеттік-жоспарлау
құрылымын анықтайды және оның сәулеттік-эстетикалық келбетін
қалыптастыруға қатысады.
Қаладағы жанаспалы жағалау белдеуі әдетте елеулі жүктемені көтереді
– ол сыртқы және ішкі көлік аймағы (порт құрылыстарын, жүрдек
автомобиль магистральдарын орналастыру және т.б.), қала тұрғындарының
демалыс орны ретінде (жағажайлар, гүл бқтары, аллеялар және т.б. салу),
сәулет ансамблінің элементі ретінде (жағалаулар, баспалдақтар, шағын
сәулет объектілерін салу және т.б.), басқа да функцияларды (мысалы,
экологиялық) орындай алады.
Жағалау жалпы қаланың жоспарлау және сәулеттік шешімінің
маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Сондықтан жағалаудың
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жоспарлау шешімі іргелес аумақпен байланысты болуы керек. Жағалаудың
сәулеттік безендірілуі, оны қаптау, көгалдандыру, жиынтықтау маңызды рөл
атқарады.

4.41-сурет – Жағалау аумақтарын абаттандыру

Су қоймалары жасыл көшеттермен үйлесіп, қала тұрғындарының
негізгі демалыс орындарының бірі болып табылады. Шомылу, күн
ванналары, қайықпен серуендеу және су айдындарында серуендеу –
бұқаралық демалыстың ең тартымды түрі болғандықтан, жағалау белдеуін
жоспарлау шешімінде және инженерлік абаттандыруда, атап айтқанда
жағажайларды салу кезінде мұқият болу керек. Жағажай аумақтары сумен
жабдықтау көздерін санитарлық қорғау аймағынан тыс және судың ластануы
мүмкін учаскелерден алыс таңдалады.
Абаттандыру
жобасы
әзірлемелердің
ілеспе
ақпараттық
тізімдемелерімен, сондай-ақ оның бөлшектерінің құрылымдық сызбаларымен
бірге аумақты абаттандырудың жеке сызба-жоспарымен ұсынылады.
Аумақты абаттандырудың жоспары көлденең жоспарлау сызбасы
негізінде орындалады, ол бірқатар компоненттермен толықтырылады.
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4.42-сурет – Аумақты абаттандыру жоспарының мысалы

Аумақты абаттандыру жоспары төмендегі сызбаларды қамтиды:
1. Жалпы деректер.
2. Ахуалдық жоспар (М1:500).
3. Жер учаскесін жоспарлы ұйымдастыру схемасы (М1:500).
4. Бөлу жоспары (М1:200).
5. Өту жолдарының, тротуарлардың, жаяу жүргіншілер жолдарының,
алаңдардың жоспары (М1: 200.)
6. ШСФ және тасымалданатын бұйымдардың орналасу жоспары
(М1:200).
7. Көгалдандыру жоспары (М1:200).
Абаттандыру жоспарында мыналарды көрсетеді:
1. Тротуарлар мен жаяу жүргіншілер жолдары.
2. Конструктивті төсемдері бар жолдар.
3. Әр түрлі мақсаттағы алаңдар.
4. Демалыс алаңдарын жабдықтау.
5. Ағаштар, бұталар, гүлзарлар мен көгалдар.
Абаттандыру
элементтері
ғимараттар
мен
құрылыстар
қабырғаларының сыртқы қырларына, қызыл сызықтарға, автомобиль
жолдарына мөлшерлік байланыстармен байланыстырылады. Тротуарлардың,
жолдар мен алаңдардың өлшемдері метрмен көрсетілуі тиіс.
Жоспардың күрделі конфигурациясы кезінде сызбаға 5 м немесе 10 м
жақтары бар квадраттардың көмекші торы қолданылады, оны құрылыс
геодезиялық торына, ғимараттар мен жолдарға байланыстырады.
Абаттандыру жоспарының сызбасына абаттандыру элементтерінің жобалық
сипаттамалары енгізілетін әзірлемелер тізімдемесі қоса берілуі тиіс.

195

4.5 Ландшафтық жобалау негіздері
Ландшафтық жобалау – география, тарих, өнертану, философия, қала
құрылысы және сәулет элементтерінің өзара әрекеттесуі мен шығармашылық
синтезі нәтижесінде пайда болған ғылыми бағыт.
Ландшафт сәулеті – бұл ашық кеңістік сәулеті. Бұл ландшафтық
жобалаудың органикалық және ажырамас бөлігі. Ландшафт сәулеті табиғи
және жасанды компоненттердің әр түрлі қатынастарымен ландшафттарды
қалыптастыру және сақтау мәселелерін шешеді. Оның қызмет саласына баусаябақ өнері, тұрғын үй аумақтарын, көшелер мен жолдарды, қала
орталықтарын, өнеркәсіптік аудандарды, ауылшаруашылық кәсіпорындарын,
тарихи ландшафттарды, қорғалатын аумақтарды көгалдандыру және
абаттандыру кіреді.

4.43-сурет – Ландшафтық жобалау объектілері

Ландшафтық сәулет объектілері ашық және жабық кеңістіктер болып
табылады, оларға мыналар жатады:
 көшелер мен алаңдар;
 шағын рекреациялық аумақтары бар (гүл бақтары, желекжолдар,
жағалаулар, жаяу жүргіншілер көшелері);
 әр түрлі функционалды мақсаттағы саябақтар;
 әр түрлі рекреациялық және шаруашылық алаңдары бар тұрғын үй
аумақтары (балалар, ересектер демалысына арналған, спорт және т.б.);
 әр түрлі функционалды үй-жайлардың интерьері (қысқы бақтар,
атриум кеңістіктері, аулалар).
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Барлық осы объектілерде табиғи ортаны белгілі бір кеңістікті
қалыптастыруға қосу міндеті жүзеге асырылады және жасанды ландшафт
элементтерін егжей-тегжейлі зерттеу жүзеге асырылады.
Саябақтардың, бақтардың құрылу тарихы және жалпы ландшафт
өнерінің дамуы мыңдаған жылдарға созылады. Біз бақтар мен саябақтардың
сипаттамаларын ежелгі тарихшылардың, философтардың трактаттарынан,
сондай-ақ ақындар мен жазушылардың шығармаларынан табамыз.
Археологтар ежелгі сәндік көгалдандыру туралы қызықты материалдарды
табуда. Тіпті ежелгі бақтар туралы үзінді тарихи мәліметтер де сәндік
бағбандықтың дамуының жоғары деңгейін көрсетеді.

4.44-сурет – Әр түрлі тарихи дәуірлер мен елдердің ландшафтық сәулеті

Ландшафт сәулеті материалдық және көркем мәдениеттің барлық
түрлерімен бір ағымда дамыды. Әрбір әлеуметтік-экономикалық
формацияның өзіндік идеологиясы, сәулет пен өнердің өзіндік түсінігі мен
мақсаты болды. Ландшафт сәулеті әр формация жағдайында өзіндік
ерекшелікке ие болды: ежелгі дәуірде, құлдық кезеңде, феодализм кезеңінде,
шығыста ХХ ғасырға дейін созылған, капиталистік қатынастардың
қалыптасуы мен дамуы дәуірінде және, сайып келгенде, біздің заманымызда,
ғылыми-техникалық революция дәуірінде.
Тарихи тұрғыдан ландшафттық жобалаудың негізін құрайтын бақсаябақ өнерінің екі негізгі – тұрақты және пейзаждық – стилі мен бағыты
дамыды.
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Тұрақты стиль – бұл ландшафттың симметриялы орналасуының
мысалы. Стильдің негізгі ерекшеліктері – қатаң осьтік композиция, түзу
сызықтар, ландшафтты қарапайым геометриялық фигураларға бөлу. Ол кең
партерлік кеңістіктермен, алыс перспективаны, түзу сызықтарды аша
отырып, негізгі композициялық осьтің құрылуымен сипатталады.
Алаңдар мен су қоймаларының контурлары симметриялы, әдетте
дөңгелек немесе шаршы пішінді болып келеді. Сәндік бассейндер тұрақты
геометриялық пішінге ие болады және шеттерінде тас плиталармен
қапталады.

4.45-сурет – Ландшафт сәулетіндегі тұрақты стиль

Ағаш-бұталы өсімдіктер топиарлық деп аталатын пішіндерді – әр түрлі
үш өлшемді геометриялық фигураларды (шар, эллипсоид, текше, пирамида,
конус және т.б.) жасау үшін кесуге және пішіндеуге жақсы төзімді етіп
таңдалады. Көшеттер негізінен аллеялық немесе қарапайым түрде
қолданылады. Сайттың тұрақты стильдегі гүлді дизайны өте қысқа және
қарапайым. Әдетте, бұл төмен жылдық өсімдіктердің бір немесе екі түстік
жиегі, жатаған өсімдіктердің ернеуі. Контейнерлік отырғызу жиі
қолданылады. Бақша мынадай сәндік элементтермен қаныққан: мүсін,
субұрқақтар, бассейндер. Тұрақты стильдің нұсқалары ежелгі, итальяндық
және француздық болып табылады.
Пейзаждық стиль XVIII ғасырда Англияда пайда болды. Пейзаж
немесе ағылшын стилі – жасанды және табиғи ландшафттардың
байланыстырушы буыны. Ландшафт стилінің негізгі заңы: табиғилық,
жасандылықтың ізінсіз. Ландшафттардың орналасу ерекшеліктері:
асимметриялық, жарықсыздық, ұсақ бөлшектердің болмауы. Пейзаж стилі
осы аймақтың ерекшеліктерін мүмкіндігінше сақтай отырып, табиғатқа
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еліктеуге негізделген. «Хаотикалық» және сонымен бірге бөлшектер мен
элементтердің мұқият ойластырылған орналасуын қолданады.
Бұл стильдің міндетті ерекшелігі – жартастары, жасанды және табиғи
биіктіктері, дұрыс емес пішінді су қоймалары бар тегіс емес жер бедері. Су
қоймалары жағалауларының табиғидан айырмашылығы жоқ, барлық
жасанды құрылымдар табиғи ландшафтқа үйлесімді түрде енеді.

4.46-сурет – Ландшафт сәулетіндегі пейзаждық стиль

Учаскеде орналасқан жолдар ирек құрылымға ие болуы керек, бірақ
бұрылыстар алыс және шұғыл болмауы керек. Жол жабыны төмен тығыз
шөп жабындыларынан жасалған немесе құммен, қиыршық таспен, ұсақталған
жаңқалармен немесе кірпіш үгінділерімен жабылған болады.
Осы аймақ үшін табиғи болып табылатын өсімдіктерді қолданыңыз,
олар еркін топтастыруларға, солитерлерге, топтарға, тоғайларға, массивтерге
ие. Ағылшын бақшасында гүлдер аз болады, олар топтармен, көбінесе
миксбордерлерге отырғызылады. Өсімдіктер жапырақтардың өзіне тән
құрылымымен, ағаш басының табиғи пішінімен қолданылады, олардың
пішіні мен түсінің үйлесімі, тіпті жапырақтардың күзгі түсі де ескеріледі.
Көгалдар кеңінен қолданылады. Элементтердің сәйкестілігіндегі үйлесімділік
ландшафттың толықтығының басты өлшемі болып табылады. Негізгі
концепция – табиғатқа толығымен енгізу және оны ең талантты ландшафт
сәулетшісі ретінде тану.
Сәулеттік ландшафт компоненттері. Ландшафт объектілерін
қалыптастыруда жасыл кеңістіктердің қорғаныс және кеңістікті
ұйымдастыру функциясы қолданылады. Өсімдік топтастары ландшафтық
дизайн құралдарын қолдана отырып кеңістіктік модельдеудің негізгі
компоненті болып табылады.
Өсімдіктер үш түрге бөлінеді: ағаштар, бұталар, шөптесін
өсімдіктер. Ағаштардың басы, сабағы, тамыр жүйесі болады. Бұталар мен
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шөптесін өсімдіктердің жер үсті және жер асты бөліктері бар. Ағаштар
биіктігіне қарай үш топқа бөлінеді: бірінші, екінші және үшінші шамадағы.
Бұталар мен шөптер ұқсас градацияға ие.

4.47-сурет – Ландшафт сәулетіндегі өсімдік топтастары

Өсімдік топтастары өсімдіктердің биологиялық қасиеттерін, олардың
сәулеттік және көркемдік сипаттамаларын ескере отырып таңдалады.
Өсімдіктерді таңдау кезінде климаттық аймақ, топырақ жағдайлары, ауа
ылғалдылығына қатынасы, оқшаулау, өсу жылдамдығы ескеріледі. Сондай-ақ
өсімдіктердің биологиялық үйлесімділігіне назар аудару керек.
Сәндік әсерге жылдам қол жеткізу үшін негізінен тез өсетін жасыл
көшеттер жобалануы керек: қайың, қарағай, күл және татар үйеңкісі,
жылауық тал, жасыл күл, тікенді шырша, қарапайым қарағай, ақ акация, қына
ағаш, долана, аюбадам, жасаман, үшқат, жиде, алтын қарақат және т.б.
Өсімдік топтастарын таңдағанда өсімдіктердің сәулеттік және
көркемдік қасиеттері ескеріледі: биіктігі, ағаш басының пішіні және
жапырақтардың табиғаты. Ең алдымен, әр түрлі ағаштардың басының
биіктігі мен пішініндегі контрастты ескеру қажет. Сәндік және
композициялық себептерге байланысты биіктігі 5 м-ден төмен ағаштарды
биіктігі 0,5 м-ден 5 м-ге дейінгі бұталармен бір топқа жатқызуға болады.
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4.48-сурет – Сәндік және биологиялық сипаттамалары бойынша бөлінетін топқа
өсімдіктерді таңдау

Ағаш бастарының төмендегі формалары бар:
 ағаш басының жайылған формасы – қарағай, қабыршақты емен,
сынғыш тал, қарапайым қарағай, қара терек, ақ терек, тұт ағашы;
 пирамидалы (конус тәрізді) – шыршаның барлық түрлері, мәңгі
жасыл кипарис, майқарағай (көптеген түрлері);
 баған тәрізді (цилиндр тәрізді) – мүйізтұмсықтың, сүйір жапырақты
үйеңкінің, қызыл үйеңкінің, либоцедрустың (өзен үйеңкесінің), қарағайдың
(самырсын, сібір және еуропалық), пирамидалық теректің кейбір түрлері;
 сопақ – атбас каштан, жеуге болатын каштан, ақ үйеңкі, сібір және
еуропалық балқарағай;
 жұмыртқа тәрізді – тастақ емен, киіз жөке ағашы, сібір самырсын
қарағайы (сібір самырсыны), Веймут қарағайы;
 қолшатырлы – айлант, қараған, гималай малиясы, итальян қарағайы
(пиния);
 шар тәрізді – шашыранды бұталы шегіршін, дөңгелек шетен, Сабин
қарағайы, жидек алма ағашы;
 жылауық – сүйелді қайың, Вавилон талы;
 шырмалғыш (лиано тәрізді) – актинидия, амур жүзімі, глициния,
үшқат (шылбы), шырмауық, шырмалғыш раушандар;
 төселмелі – сібірдің самырсын тақтатасы, казак аршасы.
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4.49-сурет – Ағаш басының пішінін жіктеу

Ағаш-бұта түрлерінің ландшафтық композициялары контраст
немесе нюанс принципіне сәйкес қалыптасады. Соңында өсімдіктер
ландшафт композицияларында биологиялық, функционалдық және сәулеттіккөркемдік талаптарды ескере отырып таңдалады. Ландшафтық сәулет
объектілерін қалыптастыру кезінде төмендегі ағаш-бұта топтары жиі
қолданылады:
 массивтер;
 топтар;
 жекелеген ағаш шарбақтар;
 вертикаль көгалдандыру;
 шөпті көгалдар;
 гүлмен безендіру.

4.50-сурет – Ғимараттарды вертикаль көгалдандыру
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4.51-сурет – Жекелеген ағаш шарбақтар мысалы

Гүл композициясы шөптесін өсімдіктерден құрылады (көпжылдық,
екіжылдық, біржылдық). Олар осылайша өмір сүру ұзақтығына байланысты
төмендегідей бөлінеді: көпжылдық (5-10 жыл); екіжылдық (2 жыл);
біржылдық (1 жыл).

4.52-сурет – Гүл композициясы

Гүлдермен ландшафт композициясын жасау кезінде биологиялық
(жарықтандыруға, температура режиміне, ылғалдылық пен топырақ
құрамына қойылатын талаптар) және сәулет-көркемдік қасиеттері
(сабақтарының тармақталу биіктігі, гүлдер мен жапырақтардың түсі мен
құрылымы, гүлдену уақыты мен ұзақтығы) ескеріледі.
Гүлмен безендіруді өте төмен гүлдер – көрінетін жерлерге жақын,
орташа гүлдер – біршама алыста, биік және өте биіктері – гүл бақшасының
ортасында шағын топтармен, ал аса үлкендері гүл бақшасының фонында
болатындай етіп жасаған жөн.
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4.53-сурет – Гүл топтарын қалыптастыру

Көгалдар. Функционалдылыққа байланысты шөп жабындарын үш
негізгі топқа бөлуге болады:
 Көгалдандыру объектілерінде (бақтар мен саябақтарда, гүл
бақтарында, желекжолдарда, орман саябақтарында, шалғындық саябақтарда,
тұрғын үй және өнеркәсіптік құрылыс объектілерінде) орнатылатын сәндік.
Сәндік көгалдар, өз кезегінде, партерлі; қарапайым немесе бау-бақшалы;
гүлденетін (шөптерді қосқанда); шалғынды (шалғынды саябақтарда);
көлеңкелі жерлерде көлеңкеге төзімді шөп түрлерінің жамылғысы болып
бөлінеді;
 Стадиондарда, ипподромдарда, теннис корттарында, ойын
алаңдарында ұйымдастырылатын спорттық;
 Әуеайлақтарда, тас жолдар мен темір жолдардың беткейлерінде,
гидротехникалық құрылыстарда, автотұрақтарда жабдықталған арнайы.

4.54-сурет – Әр түрлі функционалды мақсаттағы көгалдардың мысалы
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Су құрылғылары. Ландшафт композицияларындағы су маңызды
қалыптастырушы фактор болып табылады. Әр түрлі су құрылғыларын
қолдану ландшафт композицияларының эстетикалық әсерін күшейтеді,
микроклиматқа айтарлықтай әсер етеді және оның экологиялық
көрсеткіштерін жақсартады.

4.55-сурет – Қалалық субұрқақтар

Су құрылғыларын көркем композицияның элементтері ретінде құру
кезінде судың қозғалу қабілеті, суға тән түстер мен дыбыстардың барлық
сәндік байлығы қолданылады. Ландшафт сәулетінде қолданылатын негізгі су
құрылғыларына мыналар жатады:
 сарқырамалар;
 каскадтар;
 субұрқақтар:
 сәндік бассейндер:
 жасанды тоғандар.
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4.56-сурет – Сәндік су қоймаларының мысалдары

Геопластика – ландшафт сәулетіндегі ең перспективалы бағыттардың
бірі. Бұл, шын мәнінде, сәулеттік-көркемдік міндеттерді шешуді көздейтін
вертикаль орналасудың бір түрі. Қазіргі заманғы технологиялар кез келген
жер бедерін жасауға мүмкіндік береді. Бұл термин жер бетін пластикалық
өңдеуді білдіреді.
Жер бедерінің геопластикасын қалыптастырудың негізгі құралдары
ретінде еңістер, тіреу қабырғалары, баспалдақтар, пандустар, топырақ
үйінділері, біліктер, төбелер қолданылады. Ландшафт объектілерін
қалыптастырудағы геопластика екі негізгі функцияны орындайды: қорғаныс
және кеңістіктік-ұйымдастырушылық.
Қорғаныс функциясы кез келген кеңістікті қоршаған ортадан көрнекі
түрде бөлуге, оны автомобиль жолдарының шуынан қорғауға, сондай-ақ
шаңның енуінен қорғауға, желдің жылдамдығын төмендетуге, яғни, қолайлы
микроклимат құруға ықпал етуге мүмкіндік беретін террасалар, еңістер,
қорғандар, төбелер құруда көрінеді.
Геопластиканың кеңістіктік-ұйымдастырушылық функциясының әр
түрлі ландшафт объектілерін қалыптастырудағы рөлі ерекше. Кеңістіктікұйымдастырушылық қасиеттері бар жердің пластикалық формаларын
аумақты белгілеу және шектеу арқылы әр түрлі кеңістікті қалыптастыруда
қолдануға болады. Пластикалық формаларға мыналар жатады:
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макро-жер бедері формасы;
төбешіктер;
еңістер;
тірек қабырғалары;
кратерлер;
шатқалдар.

4.57-сурет – Жасанды рельефті құру мысалдары

Бұл формалар кез келген аумақты аймақтарға бөлуді жақсы жүзеге
асырады, әр түрлі функционалды мақсаттар үшін жайлы жабық кеңістік
жасайды. Геопластиканың формалары әр түрлі іс-шаралар үшін кез келген
кеңістікті бөлуге және оны халықтың жас топтары бойынша ажыратуға
мүмкіндік береді.
Айта кету керек, геопластиканы қалыптастырудың әр түрлі әдістері
бар, бірақ шартты түрде төртеуін ажыратуға болады:
 же бедерінің табиғи формаларын сақтау;
 табиғатта кездесетін жер бедері формаларын модельдеу;
 геометриялық, тұрақты немесе дерексіз пішіндерді құру;
 жер бедерінің функционалды (утилитарлық) ұйымдастырылуы.
Геопластика үңгірдің жоспарлау құрылымына тау қуыстарын,
үңгірлерді – күтпеген композициялық әсерлер тудыратын элементтерді
қосуға мүмкіндік береді. Жер бедерін модельдеу бөлшектерді –
баспалдақтар, пандустар, еңістер, тіреу қабырғаларын және т.б. мұқият
жасауды қамтиды.
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4.58-сурет – Террасалар, баспалдақтар, тіреу қабырғалары

Сәндік жол жабыны көптеген ландшафт композицияларын
қалыптастырудың өте қажет құрамдас бөлігі болып табылады. Жабындардың
сәндік қасиеттерінің (түсі, пішіні, элементтердің мөлшері және олардың
өрнегі) үйлесімді ландшафт композицияларын жасауда маңызы зор.
Жабын түрін таңдағанда, ең алдымен, жолдардың, өткелдердің, өтпе
жолдардың мақсаты, оларды пайдалану шарттары, сондай-ақ экономикалық
және эстетикалық талаптар ескерілуі керек. Есептелген, жүру уақытының
30%-дан астамында адам аяғының астына қарайды, жабынның түрі мен
сипаты айтарлықтай эстетикалық мәнге ие.
Материалға байланысты сәндік жабындарды төмендегі негізгі түрлерге
бөлуге болады:
 ірі фракциялардың сусымалы материалдарынан жасалған жабындар
(қиыршықтас және шақпатас);
 табиғи материалдардан жасалған нақты жабындар: тас, ағаш, кірпіш,
бетон;
 жасанды материалдардан жасалған жабындар;
 аралас типтегі бірнеше материалдардан жасалған.
Бетті пайдалану сипаты бойынша сәндік жабындарды монолитті
материалдан немесе бір-біріне тығыз орналасқан және визуалды түрде
біртұтас бетті құрайтын жеке элементтерден (тақталар мен плиткалар)
жасалған қатты жабындарға бөлуге болады, жеке элементтердің жабындары
(бөлшектелген) тастардан, тақталардан, плиткалардан және т.б. жасалады.
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4.59-сурет – Сәндік жабынның түрлері

Шағын сәулет формалары (ШСФ) – бұл ландшафтық сәулет
объектілерін сәулеттік-жоспарлы ұйымдастыруға, келушілердің жайлы
демалуын жасауға, жалпы аумақты ландшафтық-эстетикалық байытуға
арналған құрылыстар. Шағын сәулет формалары мынадай типтерге
(санаттарға) бөлінеді:
 сәндік – мүсін, субұрқақтар, құмыралар, сәндік тоғандар, сәндік
қабырғалар, жіңішке торлар мен шарбақтар, Альпі төбешіктері немесе
рокарийлер және т.б.
 утилитарлық сипаттағы – сауда дүңгіршектері, орындықтар, дуалдар
мен қоршаулар, көрсеткіштер, белгілер және т.б.
Утилитарлық сипаттағы шағын сәулет формалары өз кезегінде
төмендегі түрлерге бөлінеді:
 жер бедерін ұйымдастыратын және ашық баспалдақтар, пандустар,
еңістер аумағының жекелеген учаскелерін ресімдейтін ШСФ;
 өсімдіктерді орналастыруға арналған құрылғылар – гүлдер, жіңішке
торлар;
 жасанды су құрылғылары – бассейндер, тоғандар, каскадтар,
сарқырамалар, ауыз су бұрқақтары, су әткеншектері және т.б.;
 қоршайтын ШСФ – қоршаулар, қабырғалар, жақтаулар;
 демалуға арналған құрылғылар – жағажайлар, алаңдардың
жабдықталуы, павильондар, бақ-саябақ жиһазы;
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 сауда және коммуналдық қызметтерге арналған құрылғылар –
дүңгіршектер, шатырлар, дүкеншелер, балаларға арналған және шаруашылық
алаңдардың жабдықтары және т.б.
Утилитарлық сипаттағы ШСФ абаттандыру объектісіне қойылатын
ландшафтық-сәулеттік және эстетикалық талаптарға сәйкес сыртқы орта
факторларының әсеріне жоғары дәрежеде төзімді берік материалдардан
жасалуы тиіс.

4.60-сурет – Шағын сәулет формалары

Барлық ШСФ өндіріс әдістеріне сәйкес екі топқа бөлінеді:
 арнайы әзірленген және жеке жобалар бойынша дайындалған;
 типтік элементтер мен құрылымдардан үлгілік жобалар бойынша
дайындалған.
Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар
1. Инженерлік-геодезиялық жұмыстардың негізгі түрлерін атаңыз.
2. Құрылыс алаңында жасалған геодезиялық жұмыстардың құрамын
сипаттаңыз.
3. Қаланың құрамына қандай негізгі функционалдық аймақтар кіреді?
4. Тұрғын үй құрылысына қойылатын негізгі санитарлық талаптар
қандай?
5. Өнеркәсіптік аймақта қоғамдық ғимараттар салу мүмкін бе?
6. Өнеркәсіптік кәсіпорынның «санитарлық аймағы» дегеніміз не?
7. Қаладағы көше желілерінің қандай түрлерін білесіз?
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8. Қызмет көрсету мекемелері қандай принцип бойынша жіктеледі?
9. Көшенің
көлденең
профилінде
жерасты
инженерлік
коммуникацияларын орналастыру принциптерін сипаттаңыз.
10. Ландшафтық сәулеттің негізгі міндетін атаңыз.
11. Ландшафтық сәулет объектілеріне не жатады?
12. Қаланың көгалдандырылған аумақтарының жүйесін атаңыз.
13. Көгалдандыру жүйесіне не жатады?
14. Ландшафтық объектілерді қалыптастыруда жасыл кеңістіктердің
қандай функциялары қолданылады?
15. Өсімдік топтастары қандай сипаттамаларды ескере отырып
таңдалады?
16. Өсімдіктердің сәулеттік-көркемдік қасиеттерін тізімдеңіз.
17. Вертикаль көгалдандыру не үшін қолданылады?
18. Геопластика дегеніміз не, геопластиканың қандай түрлерін білесіз?
19. Утилитарлық шағын сәулет формаларына не жатады?
ТЕСТ ТАПСЫРМАЛАРЫ
1. Аумақтық жоспарлау, қала құрылысын реттеу, жылжымайтын мүлік
объектілерін жобалау және салу саласындағы қызмет ... атауын алды.
A. Жобалау қызметі;
B. Құрылыс қызметі;
C. Қала құрылысы қызметі;
D. Күзет қызметі;
E. Әкімшілік қызмет.
2. Аумақты
жоспарлау
мен
дамытудың
қала
құрылысы
компоненттері орналасқан аумақтың көлденең проекциясы ... деп аталады.
A. Бас жоспар;
B. Құрылыс жоспары;
C. Тірек жоспары;
D. Ситуациялық жоспар;
E. Қалалық жоспар.
3. Қаланың бас жоспары мына мерзімге әзірленеді:
A. 30 жылға дейін;
B. 10 жылға дейін;
C. 15 жылға дейін;
D. 20 жылға дейін;
E. 50 жылға дейін.
4. Жердің топографиялық жоспары – ...
A. Ситуациялық схема;
B. Горизонтальдар жоспары ;
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C. Геологиялық негіз;
D. Қайта құру жоспары;
E. Тірек жоспары.
5. Жердің топографиялық жоспарында жер бедері ... арқылы
көрінеді.
A. Горизонтальдар;
B. Вертикальдар;
C. Изосызықтар;
D. Жобалау желілері;
E. Қызыл сызықтар.
6. Жер бедерінің еңісі көрсетілген сызық … деп аталады.
A. Шалма;
B. Маркер;
C. Белгі;
D. Штрихкод;
Э. Бергштрих.
7. Көшенің көлденең қимасы … деп аталады.
A. Көше қиылысы;
B. Көше проекциясы;
C. Көше қимасы;
D. Көшенің көлденең профилі;
E. Көше шекарасы.
8. Жолдың жүріс бөлігінің құрылымы ... деп аталады.
A. Жобалау профилі;
B. Жабын құрылымы;
C. Көлденең профиль;
D. Жол төсемі;
E. Көлік жол айрығы.
Тест жауаптары:
1
C
2
A
3
D
4
A
5
A
6
E
7
D
8
D
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ТƏЖІРИБЕЛІК ЖҰМЫСТАР
салу.

1-тапсырма. Аумақты абаттандыру жоспарында жел раушандарын

Жел раушаны – қала құрылысының сызбасының міндетті элементі
болып табылады. Жел раушаны жарық жақтарына сәйкес салынған.
1-қадам. Оны салуды бастамас бұрын қағазға сызып алу керек:
негізгі және қосымша осьтер: осьтер горизонт жақтарына сәйкес
белгіленіп жазылады.
 вертикаль: солтүстік-оңтүстік;
 горизонталь: шығыс-батыс;
 диагональ: оңтүстік-шығыс – солтүстік-батыс;
 диагональ: оңтүстік-батыс – солтүстік-шығыс.
2-қадам. Графиктің осьтерінде әр 0,5 см сайын шалмаларды
қолданыңыз. 0,5 см-лік бір кесінді шартты түрде 1-4 күнге сәйкес келеді.
3-қадам. Осьтердің әрқайсысында (ортасынан) ұзындығы осы бағыттағы
жел соққан күндер санына сәйкес келетін кесіндіні беліглеп өткен жөн.
Таңдалған опцияға сәйкес төмендегі кестеден деректерді алыңыз.
4-қадам. Барлық белгіленген кесінділердің ұштары бір-біріне қосылады.
Нәтижесінде дұрыс емес көпбұрыш пайда болуы керек.

4.61-сурет – Жел раушанының осьтерін салу. Жел раушанының диаграммасы

Жел раушандарының ең ұзын сәулелері аймақтағы желдің басым
бағыттарын көрсетеді.
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Бағыттар бойынша желдің қайталануы
Нұсқалар
3

Бағы
ттар

орташа жылдық

жазғы

қысқы

орташа жылдық

жазғы

қысқы

орташа жылдық

жазғы

қысқы

орташа жылдық

жазғы

қысқы

5

қысқы

4

жазғы

2

орташа жылдық

1

С

12

6

18

20

26

14

7

23

1

8

12

4

25

27

23

СШ

14

12

16

9

11

6

8

13

3

11

14

7

31

28

34

Ш

12

15

9

5

7

4

8

9

7

8

8

9

5

4

5

ОШ

8

8

7

6

5

6

2

3

1

16

10

22

3

4

3

О

10

14

6

24

12

36

1

2

1

11

9

13

10

8

11

ОБ

21

32

10

17

10

24

15

9

21

20

13

26

16

14

19

Б

8

6

11

9

13

6

41

27

55

16

17

15

5

8

3

СБ

15

7

23

10

16

4

18

24

11

10

17

4

6

7

2

2-тапсырма. «Ландшафт дизайнының элементтері» тақырыбында
клаузураны орындау.
3-тапсырма. «Саябақ күркесінің ШСФ жобасы» тақырыбында
клаузураны орындау.
4-тапсырма. Ландшафты өсімдіктер тобына ағаш-бұта түрлерінің
ассортиментін таңдау.
5-тапсырма. Ландшафтық сәулет элементтерінің графикалық
суреттемелерін жасау: Альпі төбешіктері, гүлдер тобы, ландшафты
өсімдіктер тобы.
6-тапсырма. М 1:500 масштабында бас жоспардың графикалық
суреттемелерін жасау: көгалдандыру, төсеу, жарықтандыру.
7-тапсырма. Курстық жобаны орындау. Курстық жобалардың
тақырыптары:
1. ШСФ жасаудағы ойын алаңының жобасы.
2. Тұрғын үй шағын ауданының аула аумағын абаттандыру жобасы.
3. Қалалық гүл бағының жобасы.
4. Жеке тұрғын үй учаскесінің ландшафтық дизайны.
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4.62-сурет – «Аула кеңістігін абаттандыру» тақырыбындағы курстық жобаның
мысалы

ҚЫСҚАША ТҰЖЫРЫМДАР
Бұл бөлімде топографиялық-геодезиялық жұмыстар өндірісі саласында
кешенді білімге ие болу, қалаларды жіктеу жайлы, қала аумағын
функционалдық аймақтарға бөлу туралы, сондай-ақ көлік және инженерліктехникалық инфрақұрылым жайындағы ақпаратты қамтитын қалалық
жоспарлау құрылымын түсіну қажеттілігі туралы қорытынды жасауға
мүмкіндік беретін қала аумағын жоспарлау және абаттандыру мәселелері
қаралды. Қала аумағын абаттандыру ландшафтық сәулет элементтерін
жобалаумен тығыз байланысты.
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Қосымшалар

1-қосымша
Шартты белгілер
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1-қосымша жалғасы
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1-қосымша жалғасы
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5

БӨЛІМ

КӘСІБИ ҚЫЗМЕТТЕ СӘУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫС ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН
ҚОЛДАНУ
Оқу мақсаттары
Осы бөлімді зерттеу нәтижелері бойынша сіз
төмендегілерді орындау аласыз:
- жұмысты жақсы ұйымдастыру арқылы құрылысты
қамтамасыз ету;
- қажетті құрылыс құжаттамасымен жұмыс жасау;
- өндірістегі барлық процестерді бақылауды жүзеге
асыру;
- құрылыс-монтаж жұмыстарын жүзеге асыру;
- өндірісте дәрігерге дейінгі көмек көрсету.
Алдын ала қойылатын талаптар:
Осы модульмен жұмыс басталар алдында білім алушылар сурет салу
және сызу негіздерін, сәулет графикасын, сызба-құрылыс сызбаларын
орындау дағдыларын, графика түрлерін, сәулет жобасын әзірлеу, аумақты
жоспарлау және салу әдістерін меңгеруі тиіс.
Қажетті оқу материалдары:
Материалдар: сызғыштар, циркуль, Т, ТМ, М қаттылықтағы қарапайым
қарындаштар, өшіргіш, A4, A3, A2, A1 форматтары, сурет жинағы,
дәптерлер.
Кіріспе
Осы бөлімнің шеңберінде «Кәсіби қызметте сәулет-құрылыс
технологияларын қолдану» модулі зерделенеді және құрылысты
регламенттейтін барлық процестерді орындау тәртібін қамтамасыз ететін
құрылыс құжаттамасының ережелерін ескере отырып, технологияларды
қолдану қаралады.
Құрылыс өндірісінің технологиясы құрылыс-монтаж жұмыстарын
ұйымдастыру және орындау сапасын бақылау мүмкіндігін қарастырады. Бұл
жұмыстарды орындау үшін құрылыс көлемін, өндіріс технологиясын,
құрылымдық элементтерді анықтау әдістері және ғимараттардың сыртқы
және ішкі безендірілуі үшін құрылыс материалдарын қолдану туралы білім
қажет. Бұл бөлімде құрылыс өндірісін қалай ұйымдастыруға болатындығы
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түсіндіріледі; құрылыс құжаттамасын құрастыру және оқу; жұмыстардың
реттілік технологиясын бақылау; құрылыс жұмыстарын қабылдауды жүзеге
асыру; құрылыс жұмыстарының көлемін есептеуді орындау; өндірістік
жұмыстар учаскесінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету.
5.1 ҚҰРЫЛЫС ӨНДІРІСІНІҢ
ҰҒЫМДАР МЕН АНЫҚТАМАЛАР

ТЕХНОЛОГИЯСЫ:

НЕГІЗГІ

5.1.1 Жобалау-құрылыс өндірісінің технологиясы
Құрылыс өндірісі – бұл ғимараттың құрылысын, оны қайта қалпына
келтіру мен жөндеуді жүзеге асыратын жұмыстар кешені.
Құрылыс өндірісінің негізгі міндеті – бекітілген жобаға сәйкес ғимарат
салу, қолданыстағы нормалар бойынша құрылыс сапасын бақылау,
ғимараттар мен құрылыстарды салу мерзімдерін қысқарту үшін жағдайлар
жасау, сондай-ақ еңбек және материалдық шығындарды азайту.
Құрылыс өндірісінің технологиясы – бұл өндірістің сипатына,
сипаттамаларына және уақытына, сондай-ақ құрылыс жұмыстарының
ұтымды технологиялық дәйектілігіне байланысты жұмыстарды орындау
әдістері.
Ғимараттар мен құрылыстарды салу кезінде жалпы құрылыс, арнайы
және монтаждау жұмыстарын орындау қажет. Бұл жұмыстар бірқатар
құрылыс процестерінен тұрады (5.1-сурет).

5.1-сурет – Құрылыс жұмыстарын орындаудың ерекше топтары
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Қазіргі заманғы құрылыс өндірісінде ауыр және көп еңбекті қажет
ететін жұмыстардың барлық негізгі түрлері (жер, бетон және т.б.) құрылыс
машиналарымен
немесе
механикаландырылған
құралдар
мен
құрылғылардың көмегімен орындалады (қолмен тек машиналарды қолдану
мүмкін болмаған жағдайда немесе өте аз жұмыс көлемінде орындалады).
Барлық құрылыс жұмыстары құрылыстың сипатына, өндіріс уақытына,
реттілігіне байланысты кезеңдер мен циклдарда топтастырылған.
Құрылыс жұмыстарының кезеңдері:
 дайындық;
 негізгі.
Құрылысты бастамас бұрын сізге
құрылыс алаңын дайындау бойынша
төмендегі жұмыс түрлерін жүргізу қажет:
1-қадам
Инженерлік-геологиялық
ізденістер;
2-қадам Аумақты тазалау және
жоспарлау;
3-қадам Жер үсті және жер асты
суларын бұру;
4-қадам Алаңды құрылысқа дайындау.
Сәулетші-жобалаушы үшін құрылыстың негізгі кезеңі ғимаратты
(құрылысты) тұрғызумен байланысты жұмыстардың барлық түрлерін,
сонымен қатар аумақты көгалдандыру және абаттандыру бойынша
жұмыстарды қамтиды (5.2-сурет).

5.2-сурет – Құрылыстың негізгі кезеңі
(сол жағы: Gairns Santos Engineering, оң жағы: Etalon Construction, ЖШС)

Негізгі кезеңге жататын жұмыстарға қажетті құжаттама болған кезде
дайындық кезеңінің жұмыстары орындалғаннан кейін ғана кірісуге рұқсат
етіледі.
Жұмыс өндірісінің ережелері мен нормаларына сәйкес – бір цикл
аяқталғаннан кейін объектіні мамандандырылған ұйымдарға тапсыру
жүргізіледі. Циклдар тізбегі құрылыстың күнтізбелік жоспарын анықтайды.
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Құрылыс циклдары
Жер асты

жер жұмыстары,
құрылыс
құрылымдарын
монтаждау, бетон
және темірбетон
жұмыстары,
іргетастарды,
едендерді,
қабырғаларды
гидрооқшаулау,
коммуникацияларды
төсеу

Жер беті

Әрлейтін

қабырғалар мен
қалқаларды
кірпішпен қалау,
бірінші қабаттың
еден белгісінен
жоғары құрылыс
құрылымдарын
монтаждау,
санитарлықтехникалық
жұмыстар

едендердің,
қаптаулардың,
төбелердің
құрылысы, сырлау,
шыны жұмыстары,
ішкі санитарлық техникалық және
электротехникалық
жұмыстар

5.1.2 Жалпы құрылыс жұмыстарының жіктелуі
Барлық құрылыс жұмыстары – бұл ғимараттар мен құрылыстарды
салуға арналған іс-әрекеттер мен процестер кешені. Құрылыс жұмыстары
төмендегі жіктеу түрлерін қамтиды:

ғимаратты салу бойынша негізгі жұмыстарды қамтитын жалпы
құрылыс;

сымдарды төсеуге, санитарлық-техникалық жабдықтарды
орнатуға, коррозияға қарсы жабындарды орнатуға байланысты арнайы;

материалдарды жеткізуді, құрылыс материалдарын шығаруды
және т.б. қамтамасыз ететін көліктік;

құрылыс процесінде қажет болатын түрлі материалдарды тиеу
және түсіруді қамтамасыз ететін тиеу-түсіру.
Өз кезегінде сәулетші-жобалаушы
жалпы
құрылыс
жұмыстарына,
атап
айтқанда, төмендегі тәртіпте бақылау
жүргізуі керек:
1-қадам – Жер жұмыстары – іргетас
үшін қазаншұңқырларды, шұңқырлар мен орларды қазу, топырақты
тасымалдау, жер асты коммуникацияларын төсеуге арналған тіректер және т.
б.;
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2-қадам – Қада жұмыстары
– қадаларды қағу және батыру,
қада іргетасының жабдығы;
Қадалы іргетас.
Арматура
12
мм,
суоқшаулау (2 қабатты), М300
бетоны (25), ауа алмастыру
саңылауы, құм жастығы 300 мм,
арматуралық қаңқа.
3-қадам – Тас жұмыстары –
құрылыс
жұмыстарының
мынадай
спектрін
қамтиды:
қабырғаларды,
аркаларды, тіректерді және тас, кірпіш,
бетон блоктарын салу және т.б.;

4-қадам – Бетон және
темірбетон – бетон қоспасын
дайындаудан бастап, бетонды
қатайтуға қолайлы жағдай жасауға
дейін (құрылымдарды құру);

5-қадам – әр түрлі құрам мен
функциялардың
дайын
өнімдерін
жеткізуді, тексеруді, орнатуды және
бекітуді
қамтитын
монтаждау
жұмыстары;
6-қадам – Ағаш ұстасы, ағаш шеберлігі жұмыстары – дайын ағаш
бұйымдарымен жұмыс (шатыр тіреуішін, терезелер мен есіктерді орнату,
едендерді төсеу және т.б.);
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7-қадам
–
Шатыр
жұмыстары – шатырды орнату
бойынша
құрылыс
жұмыстарының кешені (шатырлы
немесе шатырсыз);
8-қадам – Әрлеу жұмыстары
– кез келген құрылыстың соңғы
кезеңі болып табылады, оған
сылау және қабырғаларды қаптау,
оларды бояу, сонымен қатар
тұсқағазды желімдеу кіреді.
Жанасу
белдемшесі,
буоқшаулағыш
жарғақша,
жылытқыш, саңылау, шере, үлкен
құмыра, тігінді, ауа алмастыру
атшасы,
маңдай
белдемшесі,
шатыр тіреуіш бөрене, контр-білеу, суағар, суоқшаулағыш жарғақша,
суоқшаулағыш белдемше, маңдай тақтасы, тамшылатқыш.
Басқа классификацияға сәйкес құрылыс жұмыстарының төмендегі
түрлері бөлінеді:
 жобалық (ғимарат жобасын әзірлеу және жергілікті жерге
байланыстыру);
 құрылыс жұмыстары (ғимарат салу үшін қажетті жұмыстар кешені);
 жөндеу-құрылыс (салынған ғимараттағы ақауларды жою);
 монтаждау (ғимараттың дайын элементтерімен жұмыс);
 іске қосу-жөндеу жұмыстары (жабдықпен жұмыс).
Барлық жалпы құрылыс жұмыстары жұмыс өндірісінің жобасы және
технологиялық карталар негізінде жүргізіледі. «Құрылыс нормалары мен
ережелері» жалпы құрылыс жұмыстарын жүргізу тәртібі мен ережелерін
анықтайды. СНжЕ – барлық жобалау, құрылыс және монтаждау ұйымдары,
сондай-ақ құрылыс материалдарын, құрылыс құрылымдары мен бөлшектерін
шығаратын құрылыс индустриясының кәсіпорындары үшін міндетті.
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5.1.3 Құрылыс-монтаж жұмыстарын ұйымдастыру
Монтаждау жұмыстары – жабдықтарды монтаждау бойынша
жұмыстарды қоса алғанда, ғимараттар мен құрылыстарды тұрғызу бойынша
барлық құрылымдарды монтаждау. Бұл жұмыстарды қосалқы мердігер
ұйымдар жүзеге асырады.
Барлық құрылыс-монтаж жұмыстары төмендегі принциптер мен
әдістер бойынша ұйымдастырылады:

құрылыстың өнеркәсіптік әдістері;

жұмыстарды кешенді механикаландыру;

құрылыстың ағынды әдістері.
Құрылыстың өнеркәсіптік әдісін қолданған кезде құрастырмалы
құрылымдар мен зауыт өндірісінің бөлшектерінен ғимараттар салу туралы
айтылады, ал маңызды аспект осы процестерді толық кешенді
механикаландыру және автоматтандыру болып табылады. Бұл әдіс құрылысмонтаж жұмыстарын ұйымдастырудың озық технологиялары мен озық
әдістерін қолданады.
Құрылыстың
индустриялық
әдістерін енгізу салынып жатқан
объектілерді салу және іске қосу
мерзімдерін қысқартады, оларды
салудың еңбек сыйымдылығы мен
құнын азайтады.
Жұмыстарды
кешенді
механикаландыру.
Құрылыс-монтаж
жұмыстарында механикаландырудың
3 түрі бар: толық емес, кешенді және
автоматтандыру:

толық
емес
механикаландыру – жұмыстың бір
бөлігі механикаландырылған әдіспен
жүзеге асырылады (орларды қазу,
экскаватормен топырақ қазу, құбырларды күрекпен төсегеннен кейін
толтыру). Толық емес механикаландыруды аз жұмыс көлемінде немесе
машиналарды пайдалану мүмкін болмаған кезде қолданады;

кешенді механикаландыру – процестер механикаландырылған
түрде жүзеге асырылады.
Бұл жағдайда қол еңбегін қолдану аз еңбек сыйымдылығының
кішігірім операциялары үшін ғана рұқсат етіледі.
Процестерді механикаландыру бір немесе бірнеше машинаның
көмегімен жүзеге асырылады (шұңқырдағы топырақты игеру, топырақты
көлікке экскаваторлармен тиеу, өздігінен түсіргіш машинамен тасымалдау
және түсіру, бульдозерлермен тегістеу, домалатқышпен тығыздау).
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Жұмыстарды кешенді механикаландыру еңбек өнімділігін арттырады,
құрылыс жұмыстарының мерзімін қысқартады, құнын төмендетеді. Тиеутүсіру жұмыстарында еңбек өнімділігі 20-30 есе артады.
Ерітінділерді дайындауға, тасымалдауға және қолдануға арналған
қондырғыларды пайдалану еңбек сыйымдылығын екі-үш есе азайтады.
Соңғы жылдары автоматтандыру құрылыс-монтаждау жұмыстарының
өндірісіне кеңінен енгізіле бастады.
Жеке өндірістерде автоматты басқару жүйесі енгізілді, монтаж
крандары жүк көтергіштігінің автоматты шектегіштерімен жабдықталған,
орқазғыштар шығарылады, олар берілген профильдегі орларды автоматты
түрде қазып тастайды (5.3-сурет).

5.3-сурет – Қайта өңдеуді кешенді механикаландырудың үлгілік схемалары: а - ыдыстыданаланған жүктер, б - сусымалы және кесек жүктер, в - бір шөмішті краны бар сусымалы
жүктер, г - құйылатын жүк, д - үздіксіз жұмыс істейтін сусымалы жүк, е - әмбебап
контейнерлер, ж - ірі тоннажды контейнер
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Құрылысты ұйымдастырудың ағымдық әдістері құрылыс өндірісін
ұйымдастырудың ең прогрессивті формалары болып табылады, дәл осы әдіс
құрылыс-монтаж жұмыстарының үздіксіз, біркелкі және ырғақты өндірісін
қамтамасыз етеді.
Ағынды әдіспен жұмыс істеу кезінде сіз мыналарды қамтамасыз етуіңіз
керек:
1-қадам – құрылыс-монтаждау өндірісін оның жекелеген құрамдас
процестеріне бөлу;
2-қадам – орындаушылар арасындағы еңбек бөлінісі;
3-қадам – уақыт өте келе құрылыс процестерін біріктіру;
4-қадам – дұрыс өндірістік ырғақты орнату.
Құрылыс-монтаж жұмыстары кезінде сіз құрылыс-монтаж жұмыстарын
жүргізудің ағынды-қармау немесе ағынды-сызықтық әдісін таңдауыңыз
керек.
Бірінші жұмыс әдісінде олар еңбек сыйымдылығына тең жеке
учаскелерге (қармауға) бөлінеді. Қармаула жұмыс мөлшерлеріне, ал
соңғылары мөлдектерге бөлінеді. Қармау – бригада белгілеген белгілі бір
жұмыс түрін орындайтын объектінің бөлігі, жұмыс мөлшері – бұл қармаудың
бөлігі, онда бригадалар қармау шеңберіндегі құрылыс процесінің бөлігін
орындайды. Мөлдек – бұл бригадалар құрылыс процесінің бір немесе
бірнеше операцияларын орындайтын жұмыс мөлшерінің бөлігі (5.4-сурет).
Ағынды-қармау әдісі ғимараттар мен құрылыстарды салу кезінде
қолданылады; ағынды-сызықтық – сызықтық сипаттағы құрылыстарды
немесе құрылымдарды салу кезінде (жолдар, магистральдық құбырлар,
арналар, радиодіңгектер) қолданылады. Бұл әдіспен жұмысшылар
бригадалары кезекпен, бірінен соң бірі тұрақты жылдамдықпен жүреді.

Ғимараттың жер асты бөлігін салу
Ғимараттың жер үсті бөлігін монтаждау
Әрлеу жұмыстары
5.4-сурет – Ағынды өндірісті ұйымдастыру
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Құрылыс жұмыстарының жалпы орындалуы жүйелі, параллель және
ағынды әдістермен ұйымдастырылуы мүмкін.
Егер келесі ғимараттың құрылысы алдыңғы ғимараттың құрылысы
аяқталғаннан кейін басталса, онда құрылыс жүйелі түрде жүзеге асырылады.
Бұл әдістің кемшіліктері – құрылыстың кешігуі және қымбаттауы, бригада
жұмысындағы мүмкін болатын үзілістер. Артықшылығы – ресурстарды аз
және біркелкі тұтыну.
Параллель әдіс – барлық үйлерді бір уақытта салу. Бұл әдістің
кемшілігі – ресурстарды шамадан тыс тұтыну, артықшылығы – жұмыстың
жалпы мерзімін қысқарту.
Ағынды әдіс алдыңғы әдістердің негізгі кемшіліктерін жояды, олардың
артықшылықтарын сақтайды. Ғимараттарды салудың ағынды әдісімен
олардың әрқайсысының технологиялық процесі процестерге бөлінеді. Егер
сіз әр процестің бірдей уақытын тағайындасаңыз, біртекті процестерді және
параллель гетерогенді процестерді жүйелі түрде орындасаңыз, онда біз
ағынды әдісті аламыз (5.5-сурет) [31].
Процесс
нөмірі
1
2
3

Әдіс атауы
1

2

Жүйелі
3
4

5

Ресурстар шығыны

6

Параллель
1
2

Ресурстар
шығыны

1

Ағынды
2
3

4

Ресурстар
шығыны

5.5-сурет – Жұмыстарды орындау әдістері: а - жүйелі; б - параллель; в - ағынды

Құрылыс ағынының дамуы циклограмма түрінде графикалық түрде
бейнеленген (5.6-сурет), абсцисса осі бойынша – уақыт, ал ординат осі
бойынша құрылыс өнімдерінің бірліктері (ғимараттар, қармау, учаскелер)
бөлінеді. Циклограмма – бұл жұмыстың ағынды сипатын шешетін сызықтық
графиктердің модификациясы.
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5.6-сурет – Құрылыс ағынының циклограммасы

5.1.4 Құрылыс жұмыстарының орындалу сапасын бақылау
Құрылыс жұмыстарының сапасы – салынып жатқан ғимараттар мен
құрылыстардың сенімділігі мен ұзақ мерзімділігін, сондай-ақ күрделі
салымдардың әлеуметтік және экономикалық тиімділігін қамтамасыз ететін
негізгі шарт.
Жұмыс кезінде сәулетші-жобалаушы осы тармаққа назар аударуы
керек, өйткені бұл құрылыс өндірісінің құжаттарында көрініс табатын негізгі
талап.
Сапаны бақылау кезінде сіз мыналарды ескеруіңіз керек:
1-қадам – жобалық шешімдердің сәулеттік-көркемдік және техникалық
деңгейі;
2-қадам – құрылыс материалдарының сапасы;
3-қадам – құрылыс құрылымдары мен жабдықтарының сапасы;
4-қадам – инженерлік-техникалық қызметкер мен жұмысшылардың
біліктілігі;
5-қадам – техникалық тәртіп деңгейі;
6-қадам – жобаның талаптарын дәл сақтау;
7-қадам – СНжЕ және МЕМСТ-пен жұмыс;
8-қадам – техникалық шарттар.
Құрылыс-монтаж жұмыстарын орындау сапасы ҚР құрылыс
нормаларымен 1.03-00-2011 реттеледі. Бұл құрылыс нормалары жұмыс
сапасына, бақылау тәртібіне, рұқсат етілген ауытқуларға, тіркеу ережелеріне
және т.б. қойылатын талаптарды белгілейді.
Тəжірибелік жұмыс кезінде сізде келесі ақаулар болуы мүмкін:

Құрылымдардың сыртқы түрінің нашарлауына әкеліп соғады
және сәйкесінше қосымша жұмысты талап етеді (бетті әрлеу талаптарынан
ауытқу кезінде пайда болады);
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Пайдалану сапасын нашарлататын (қоршау құрылымдарының
жылу техникалық қасиеттері, олардың гидрооқшаулауы, қабырғалардың,
бөлімдердің дыбыс оқшаулауы бұзылған кезде пайда болады);

Құрылымдардың, ғимараттар мен құрылыстардың беріктігі мен
тұрақтылығын бұзатын (жоба талаптары мен техникалық шарттар,
құрылымдардың сызықтық өлшемдері мен орнату белгілері бұзылған кезде
пайда болады).
Сіздің авторлық қадағалауыңыз бен сапаны бақылауыңыздың
міндеттеріне мыналар кіреді:
1. Ғимараттарға жүйелі түрде бару
2. Авторлық қадағалау журналын жүргізу
3. Нұсқамалардың орындалуын тексеру
4. Жасырын жұмыстарға арналған актілер
5. Құрылыс сапасын басқарудың кешенді жүйесін (ҚСБКЖ) жасау
Сіздің төмендегілерге құқығыңыз бар:
1. Құрылымдарды қолдануға тыйым салу;
2. Материалдар мен бұйымдарды қолдануға тыйым салу;
3. Санитариялық нормалардың талаптары бұзылған кезде жұмысты
тоқтата тұру;
4. Лауазымды тұлғаларды жауапкершілікке тарту туралы тиісті
ұйымдарға ұсыныстар енгізу;
Сапаны бақылауды төмендегідей жүргізесіз:
1. Визуалды;
2. Сызықтық өлшемдерді өлшеу және беттерді әрлеу сапасын бағалау;
3. Табиғи сынақтармен;
4. Техникалық құралдарды қолдану арқылы (бұзатын немесе бұзбайтын
әдіспен).


Сапаны бақылау және
стандарттарды сақтау
Ішкі
Кіріс
Жедел
Қабылдаушы

Сыртқы
Тапсырыс беруші
Авторлық қадағалау
Қабылдау комиссиясы

Сертификаттау
Лицензиялау
5.7-сурет – Сапаны бақылау және стандарттарды сақтау жүйесі
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Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар
1. Кезеңдерге арналған құрылыс жұмыстарының кешенін сипаттаңыз.
2. Жалпы құрылыс жұмыстарының тәртібін қалай анықтауға болады?
3. Құрылыс-монтаж жұмыстарын ұйымдастыру әдістерін сипаттаңыз.
4. Құрылыс-монтаж жұмыстарын ұйымдастыру әдісін қалай таңдауға
болады?
5. Орындалған жұмыстың сапасын қалай тексеруге болады?
6. Жұмыстың әр түрін бақылау тәртібін қалай жүргізу керек?
5.2 Құрылыс алаңын жобалау
Жұмысты орнату әдістерін жіктеуден бастайсыз.
Орнату әдістері көтеру операцияларының шектеулеріне байланысты
және мынадай үлгіде бөлінеді: еркін және мәжбүрлі көтеру (жылжыту)
көмегімен орындалатын. Олар жалпы ұйымдастырушылық және
технологиялық ерекшеліктерге байланысты топтар мен кіші топтарға
бөлінеді.
Олардың қатарына төмендегілерді жатқызады:
- монтаждау процесінің даму бағыты немесе құрылымдардың
қозғалысы (радиалды, горизонтальды, вертикальды, аралас);
- монтаждық құралдардың монтаждалатын құрылымдарға қатысты
орналасу сипаты (жоғары, төмен, құрылымның үстінде немесе астында);
- бір вертикальда орналасқан кеңістіктік немесе жазық құрылымдардың
саны (жабындар, еден тақталары, қабаттар, құрылымдық және
технологиялық блоктар және т.б.);
- құрылымдардың түрлері (жазық, кеңістіктік);
- құрылымдарды көтеру немесе жылжыту тәсілдері (қысу, тарту, итеру,
түсіру);
- көтеру немесе жылжыту операциясының үзілуі (үзілмелі, үздіксіз).
Жалпы, орнату әдістері алтау, олардың екеуі еркін көтерілумен және
төртеуі мәжбүрлі түрде сипатталады. Құрылыс құрылымдарын орнатудың
технологиялық процесі бірнеше әдістермен жүзеге асырылады.
Орнату төмендегі әдістермен жүзеге асырылуы мүмкін (құрылыс
ұйымының өндірістік жағдайларына байланысты):

- орнату алдында құрылымдарды ірілендіру дәрежесі бойынша;
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- монтаж бағыты бойынша – жылжыту;

- монтаж бағыты бойынша – күрделі орын ауыстырумен көтеру;

- бұру;

- сырғу арқылы бұрылу;
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- домалатқыштарда орын ауыстыру;

- вертикаль көтеру.
Сәулетші-жобалаушы ретінде ғимараттар мен құрылыстардың
құрылымдардың құрастыру кезінде төмендегі талаптарды орындау қажет:
- құрастыру реттілігі монтаждың барлық кезеңдерінде ғимараттың
бекітілген бөліктерінің тұрақтылығы мен геометриялық өзгермейтіндігін
қамтамасыз етуі керек;
- ғимараттың әрбір учаскесінде құрылымдарды орнату монтаждалған
учаскеде келесі жұмыстарды жүргізуге мүмкіндік беруі тиіс;
- бірлескен кесте бойынша олардың орындалуын ескере отырып,
объектіде монтаждау, жалпы құрылыс және арнайы жұмыстардың
қауіпсіздігі.
Тізбекті таңдағаннан кейін құрылымдық элементтерді келесі әдістердің
бірімен орнатыңыз:
- сараланған (бөлек);
- кешенді;
- аралас (комбинирленген).
5.2.1 Құрылысты реттейтін құжаттармен жұмыс жасау
Құрылыстағы
жобалаушы
жұмысының
негізі
техникалық
құжаттамамен дұрыс және сауатты жұмыс істеу болып табылады – бұл
техникалық нысандарды құру, жобалау және пайдалану кезінде
қолданылатын құжаттар жиынтығы: оның ішінде бағдарламалық қамтамасыз
ету ғимараттары, құрылыстары.
Техникалық құжаттама төмендегі түрлерге бөлінеді:
- конструкторлық құжаттама;
- жөндеу құжаттамасы;
- пайдалану құжаттамасы;
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- бұйымның технологиялық циклін анықтайтын құжаттар;
- технологиялық құжаттама;
- өндірісті және жөндеуді ұйымдастыруға қажетті құжаттар.
Әрі қарай, құрылыстың технологиялық жобалануын келесі құжаттар
арқылы зерделейсіз:
- құрылысты ұйымдастыру жобасы (ҚҰЖ);
- жұмыс өндірісінің жобасы (ЖӨЖ);
- еңбек процестерінің картасы;
- технологиялық карталар;
- технологиялық схемалар (орындалған операциялар үшін).
ҚҰЖ – бұл құрылыс алаңы объектілерінің барлық кешенінің
мәселелерін шешу жөніндегі жобаның негізгі бөлігі болып табылатын
құжаттама.
ЖӨЖ – бұл құрылыс алаңының нақты объектісінің жеке циклдері
егжей-тегжейлі әзірленетін құжаттама.
ЖӨЖ жұмыс жүргізер алдында әзірленеді. Кейде, қажет болған
жағдайда, ЖӨЖ жеке жұмыс түрін құрайды. Кез келген объектінің
құрылысын тек ҚҰЖ немесе ЖӨЖ-де қабылданған алдын ала шығарылған
шешімдер негізінде жүзеге асыруға рұқсат етіледі.
ҚҰЖ-ды бас жобалаушы (жобалау ұйымы) әзірлейді. ҚҰЖ объектідегі
құрылыстардың барлық кешенін қамтиды және құрылыстың барлық кезеңіне
әзірленеді. ЖӨЖ-ді мердігер ұйымның басшысы бекітеді («Жұмыс
құжаттамасы» сатысында жасалады) (3-қосымша).
ҚҰЖ құрамына мыналар кіреді:
1) құрылыстың күнтізбелік жоспары;
2) бас жоспар;
3) жұмысшы кадрлар мен машиналар қажеттілігі;
4) электр энергиясына, суға, сығылған ауаға қажеттілік;
5) құрылыс-монтаж жұмыстарының технологиялық схемалары;
6) құрылыс материалдары мен құрылымдар қажеттілігі;
7) уақытша ғимараттар мен құрылыстарды есептеу;
8) қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау;
9) түсіндірме жазба.
ЖӨЖ-ді әзірлеуге арналған бастапқы құжаттар:
1) құрылысты ұйымдастыру жобасы;
2) жұмыс құжаттамасы;
3) сметалық есеп;
4) құрылыс-монтаж ұйымдары туралы деректер;
5) жабдықтардың барлық түрлерін жеткізу мерзімдері;
6) материалдарды, құрылымдарды жеткізу туралы деректер.
ЖӨЖ құрамына мыналар кіреді:
1) жұмыс жүргізудің күнтізбелік жоспары;
2) объектінің бас жоспары;
3) жұмыс өндірісінің технологиялық карталары;
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4) материалдық-техникалық ресурстардың түсу кестесі;
5) қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау жөніндегі іс-шаралар;
6) техникалық-экономикалық көрсеткіштер (ТЭК).
Барлық құрылыс жұмыстары үшін сіз мыналарды ескересіз:
ЖӨЖ құрылыс алаңына жұмыстар басталғанға дейін 2 айдан
кешіктірілмей берілуі тиіс; құрылысқа алдын ала шығарылған шешімдер
негізінде ғана жол беріледі; технологиялық карталар құрылыс-монтаж
жұмыстарына әзірленеді.
Құрылыстың негізгі құжаттарының соңғысы – технологиялық карталар.
Олар бір схема бойынша жасалады, олар технология мәселелерін, құрылыс
процесін ұйымдастыруды, материалдарға, құрылымдар мен құралдарға
қажеттілікті, технологиялық схемаларды, еңбек шығындарының құнын және
сапа талаптарын көрсетеді.
Құрылыстағы жұмысшылардың еңбегін ұйымдастыру жөніндегі негізгі
нормативтік және нұсқаулық құжаттар құрылыс өндірісінің еңбек
процестерінің карталары (ЕПК) болып табылады.
5.2.2 Құрылыс жұмыстарының көлемін анықтау әдістері
Болашақта смета жасау үшін құрылыс жұмыстарының көлемін анықтау
қажет (жобалық мәліметтер негізінде).
Барлық жұмыс көлемі арнайы құжатқа – жұмыс көлемін есептеу
парағына енгізілуі керек. Бұл жұмыстың сметалық құнын және олардың
көлемін анықтауға арналған бастапқы құжат.
Тізімдемеде жұмыс түрлерінің және олардың көлемдерінің тізбелері,
техникалық схемалар, жұмыс өндірісінің сипаттамасы және олардың
ерекшеліктері ұсынылған.
Басында сіз бастапқы деректерді зерттейсіз (сызбалардың барлық
түрлері, түсіндірме жазба, жобалық деректер және т.б.). Болмаған жағдайда –
барлық өлшеулерді жүргізеді және жұмыс жоспарын жасайды.
5.2.3 Жобалау жұмыстарын қабылдау
Құрылысы аяқталған объектілерді пайдалануға қабылдау тәртібі мен
ережелері «Құрылысы аяқталған объектілерді пайдалануға қабылдау» СНжЕмен регламенттеледі.
Жобалық құжаттаманы қабылдау-тапсыру актісі – жобаны бір тұлғадан
екінші тұлғаға қабылдау/беру фактісі көрсетілетін арнайы құжат. Жобалық
құжаттаманың өзі – мәтіндік және графикалық түрдегі мәліметтерді
қамтитын құжаттар жиынтығы. Дайын жобаны беру заңнамалық деңгейде
бекітілген объект бойынша бланкінің дұрыс жасалуын ескере отырып жүзеге
асырылады.
Құрылысы аяқталған объектілер екі кезеңде қабылданады:
1-кезең – жұмыс комиссиясы;
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2-кезең – мемлекеттік қабылдау комиссиясы.
Тапсырыс беруші жұмыс комиссияларын құрылыстың аяқталғаны
туралы бас мердігерді жазбаша хабардар еткеннен кейін тағайындайды.
Жұмыс процесінде жұмыс комиссиясы:
- орындалған ҚМЖ-ның жобаға және СНжЕ сәйкестігін тексереді;
- орындалған жұмыстардың сапасын қарайды және баға береді.
Мемлекеттік қабылдау комиссиялары төмендегілерге міндетті:
- кемшіліктерді жоюды тексеру;
технологиялық
және
сәулет-құрылыс
шешімдерінің
прогрессивтілігіне және жалпы объектіге баға беру;
- қолданысқа енгізілетін қуаттың және өндірістік мақсаттағы объектінің
нақты құнының және объект құрылысының сметалық құнының сәйкестігін
тексеру.
Жұмыстың нәтижесінде, сіз жобалаушы ретінде объектілерді
пайдалану үшін қабылдауға және оны құжаттамада көрсетуге қатысты
барлық мәселелерді ескеруіңіз керек. Жұмыс құжаттамасын жасау бойынша
жұмыстарды орындағаннан кейін жобалаушы тапсырыс берушіге
орындалған жұмыстың нәтижелері бар дайын қағаздарды береді. Егер
тапсырыс берушінің талаптары болса, онда орындаушы бас тартуды және
түзетуді талап ететін ескертулер жиынтығын алады.
Сіз компаниядан жоба бойынша жауапты ретінде ескертулер тізбесін
алғаннан кейін оларды белгілі бір мерзімде жоюыңыз керек.

5.8-сурет – Объектілерді пайдалануға қабылдау схемасы

Қабылдау-тапсыру актісі келесі ережелер бойынша жасалады:
1. Жоғарғы бөлігінде құжаттың атауы жазылады.
2. Жоғарғы жағында жыл, оң жақта күн мен ай көрсетіледі.
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3. Орындаушы компанияның атауы (аты-жөні, лауазымы), сондай-ақ
оның әрекет ететін негізі (сенімхат, ереже, жарғы). Мұнда екінші тарап
тапсырыс беруші екендігі көрсетілген. Тараптар арасында шарт жасалады,
оған сәйкес:

Орындаушы береді, ал тапсырыс беруші жұмысты қабылдайды.

Жоба толық көлемде және келісімде көрсетілген жобалау
шарттары мен тапсырмасын ескере отырып, шартта белгіленген мерзімде
орындалды.

Жобаны орындау бойынша жұмыстардың бағасы (санмен және
жазумен жазылады).

Жобалаушыға жобаның мазмұнына қатысты шағымдардың
болмауы.

Екі (үш) дана акт құрастыру.

Қолдар (4-қосымша).
Жұмыс құжаттарының келісімін алған жағдайда жобалаушы тапсырыс
берушіге мынадай құжаттарды береді:

Жұмыс құжаттары.

Жұмыстарды қабылдау-тапсыру актісі. Құжат КС-2 формасы
бойынша екі данамен ресімделеді.

Жасалған жұмыстың құны көрсетілген анықтама (КС-3
формасы).

Жобалық құжаттаманы қабылдау-тапсыру актісі. Құжат 2
данамен ресімделеді.
Графикалық және мәтіндік формада орындалған материалдардың
көшірмелері, сондай-ақ инженерлік ізденістер жөніндегі есептік техникалық
қағаздар А4-те жинақталған томдар түрінде кітапшаға жиналады.
Түптеу процесі – бұл жоба материалдарын арнайы бекіткіштері немесе
байланыстырғыштары бар қатты папкаларға орналастыру. Тапсырыс
берушіге беру үшін жобаның көшірмелері папкаларға жинақталады, ал
құжаттардың өзі бөлімдерді ескере отырып, А4 форматында жинақталады.
Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар
1. Монтаждың белгілі бір әдісін таңдаудың мақсаттары қандай?
2. ҚҰЖ құжаттарын дайындау неге негізделеді?
3. ҚҰЖ-дың құрамына не кіреді?
4. Құрылыс жұмыстарының әр түрі бойынша ЖӨЖ құжаттарын қалай
дайындау керек?
5. Құрылыс жұмыстарының көлеміне қандай жұмыстар кіреді?
6. Объектіні қабылдау кезінде жұмысты бақылаудың қандай әдістері
бар?
7. Құрылыс жұмыстарының сапасын бақылау кезінде қандай
кемшіліктерді анықтауға болады?
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5.3 Ғимараттың құрылымдық жүйелерімен жұмыс жасау
5.3.1 Ғимараттың құрылымдық жүйелерінің жіктелуі
Ғимараттар мен құрылыстардың құрылымдық жүйесі – бұл ғимараттың
беріктігін, қаттылығы мен тұрақтылығын қамтамасыз ететін вертикаль және
горизонталь тірек құрылымдарының өзара байланысты жиынтығы.
Вертикаль тірек құрылымының түрі бойынша бес негізгі және жеті
біріктірілген құрылымдық жүйелер бөлінеді [32]:

НЕГІЗГІ

ҚАБЫРҒАЛЫ
ҚАҢҚАЛЫ
КӨЛЕМДІ-БЛОКТЫ
ДІҢГЕКТІ
ҚАБЫҚШАЛЫ

АРАЛАС

ҚАҢҚАЛЫҚАБЫРҒАЛЫ
ҚАҢҚАЛЫ-БЛОКТЫ
ҚАҢҚАЛЫ-ДІҢГЕКТІ
ҚАҢҚАЛЫҚАБЫҚШАЛЫ
БЛОКТЫҚАБЫРҒАЛЫ
ДІҢГЕКТІҚАБЫРҒАЛЫ
ДІҢГЕКТІҚАБЫҚШАЛЫ
5.9-сурет – Құрылымдық жүйелердің түрлері

Қаңқа жүйесі 9 немесе одан да
ғимараттардың құрылысында қолданылады.

көп

көпқабатты

қоғамдық
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Қаңқасыз жүйе тұрғын үй құрылысында ең көп таралған, ол биіктігі бір
қабаттан 16 қабатқа дейінгі және одан да көп ғимараттарда қолданылады.
Ғимараттардың көлемді-блокты жүйесі кәдімгі және күрделі топырақ
жағдайларында биіктігі 12 қабатқа дейінгі тұрғын үйлер үшін қолданылады.
Діңгек жүйесі биіктігі 16 қабаттан асатын ғимараттарда қолданылады.
Құрылымдық схема – бұл негізгі тірек құрылымдарының (бойлық,
көлденең, аралас, қаңқалы) құрамы мен кеңістіктегі орналасу белгілеріне
қатысты жүйе.
Қаңқасыз түрлерге келесі схемалар тән: жүк көтергіш қабырғалардың
бойлық
орналасуымен,
жүк
көтергіш
қабырғалардың
көлденең
орналасуымен, тоғыспалы – жабын тақталарын бойлық және көлденең
қабырғаларға тіреумен.
Сіздің міндетіңіз – құрылым схемасын таңдау, өйткені ол ғимараттың
көлемдік-жоспарлау
шешіміне
әсер
етеді
және
оның
негізгі
құрылымдарының түрін анықтайды.
5.3.2 Құрылымдарды нығайту
Құрылымдарды нығайту уақытша (беріктік пен тұрақтылықты
қамтамасыз етеді) және тұрақты (пайдалану кезінде көтерілген жүктемелерді
қабылдау үшін) болуы мүмкін. Нығайту жұмыстары күшейту жобасының
жұмыс сызбалары негізінде жүзеге асырылады, сонымен қатар ол ЖӨЖ-ге
сәйкес келуі керек.
Егер сіз негізді инъекциялау арқылы нығайтсаңыз (қадаларды қосу
арқылы) іргетастарды күшейте аласыз. Нығайтылған іргетастың бойымен
немесе айналасында жұмыс жасау үшін орды оның құрылысына қарағанда
тереңірек қазу жұмыстарын ұйымдастыру керек. Мұндай жұмыстар 2-4 м
аралықпен жүргізіледі.
Тіректер мен қабырғаларды нығайту үшін металл немесе темірбетон
құрсауларын құру керек.
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5.10-сурет – Іргетасты нығайту: а - қарапайым кеңейту,
б - тереңдету және кеңейту, в – ТБ бөренелермен кеңейту, г, д – жүктемені қабырға
салмағынан бұрғытолтырмалы немесе бітелген қадаларға ауыстыру, е – жүктемені
қабырға салмағынан монолитті ТБ-ға ауыстыру, ж, з - жолақты іргетасты тақтаға қайта
құру.
1 - қабырға, 2 – нығайтылатын іргетас, 3 – көлденең түсіргіш бөрене, 4 – буатты ілініске
қиманы сұрыптау, 5 – монолитті бетон, 6 – бойлық түсіргіш бөрене, 7 – бұрандама, 8 –
арматуралық қаңқа, 9 – нығайтатын монолитті жастық, 10 – нығайтатын ТБ бөренелер, 11
– бұрғытолтырмалы қадалар, 12 – монолитті ТБ көтерілу, 13-нығайтатын монолитті ТБ
тақта.

Темірбетон құрылымдарын нығайту үшін арматураны қосу арқылы
олардың көлденең қималарын ұлғайту қажет. Алдымен бетонның қорғаныш
қабатын алып тастау керек, арматураны ашып, қосымша шыбықтарды
дәнекерлеп, түгендеу қалқандарын орнату керек.
Бағандарды нығайту үшін қалыңдығы 60-120 мм темірбетон
құрсауларын ұйымдастырасыз. Болат профильдерден жасалған құрсау
түрінде қатты арматураны қолданасыз.
Жабын тақталары арматуралау үшін қосымша монолитті тақтаны
қолданасыз.
Металл құрылымдарын нығайту үшін жеке элементтердің қималарын
көбейтесіз.
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Барлық жұмыстармен бір мезгілде құрылымдарды күшейту жөніндегі
жұмыстарды жүргізуге қауіпсіз жағдайлар жасалады.
5.3.3 Құрылыс материалдарын қолдану
Ғимараттың негізгі тірек элементтері: іргетас, қабырғалар,
аражабындар және жабындар. Негіз қозғалыссыз және жеткілікті көтергіш
қабілеті болуы тиіс. Мұны істеу үшін олар механикалық түрде тығыздалады
немесе цемент, сұйық шыны небитум негізіндегі ерітінділерді қысыммен
айдау арқылы бекітіледі.
Іргетастар жасалған материалдар берік болуы керек, ал жер асты
минералданған сулар болған жағдайда су мен коррозияға төзімді болуы
керек. Тірек құрылымдардың түріне байланысты іргетастар массивті, қатты,
таспалы, бөлек – бағанды және қадалы болуы мүмкін.
Қатты іргетастар монолитті темірбетон тақтасынан тұрады (сонымен
қатар кесек пен кесілген тасты, қатты кірпішті де қолдануға болады).
Көтергіш қабырғалардың астында периметрдің айналасында
орналасқан жолақты іргетастар құрама және монолитті темірбетоннан, қатты
кірпіштен, табиғи тастан жасалған.
Жеке тұрған іргетастар монолитті және құрама темірбетоннан,
кірпіштен және тығыз табиғи тастан тұрады.
Қадалық іргетастар жеке тұрған қадалар болып табылады.
Темірбетон негіздерін алу үшін тығыз агрегаттарда В 7,5-тен В 25-ке
дейінгі ауыр бетон қолданылады. Байланыстырғыш ретінде гидравликалық
немесе портландцементтердің түрлері пайдаланылады.
Қабырға материалдары.
Тірек құрылымдарын орналасуына байланысты ғимараттардың
қаңқалы, қаңқасыз және аралас схемасы қолданылады.
Қаңқалы схеманың негізгі элементтері – үлкен өлшемді тақталар
салынған тіректер. Ең көп қолданылатын 20...40 топтағы темірбетон
бағандары, кеңістіктік қаңқамен нығайтылған, сондай-ақ ұзындығы 6 м-ден
асатын кәдімгі және алдын ала керілген арматурасы бар 30...40 топтағы
бетондардан жасалған ригельдер мен бөренелер.
Сыртқы қабырғалар желден, өз салмағынан және жоғары қабырғадан
түсетін жүктемелердің әсері кезінде беріктігін, қаттылығын және
тұрақтылығын сақтайтын өздігінен көтергіштермен немесе үй-жайларды
атмосфералық әсерлерден қорғауға және қолайлы жағдайлар жасауға
арналған аспалы қабырғалармен орындалады.
Көлденең құрылымдық элементтер – бұл В тобындағы қарапайым
немесе алдын ала керілген темірбетоннан жасалған бөренелер мен фермалар
және оларға салынған қоршайтын тақталары – аражабындар немесе
жабындар.
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Ғимараттарды салудың кешенді технологиясы – монолитті темірбетон
тірек құрылымдары үшін қолданылған кезде, ал көтергіш (арақабырғалар)
және қоршағышты жеңіл жиналмалы элементтерден жасайды.
Берілген жылу және дыбыс оқшаулауының қоршағыш қабырға
құрылымын қамтамасыз ету үшін 100(150)x25x25 см бетонмен құйылған
қуыс блоктар немесе қабатқа қапталған және екі жағынан бетонмен құйылған
жылу тақталары түрінде арнайы құрылыс полистиролы қолданылады.
Қолданылатын материалдар:
- керамикалық және силикатты қатты және қуыс кірпіштер;
- керамикалық және силикатты, ұяшықты жеңіл бетон және кеуекті
толтырғыштардағы тастар;
- табиғи кеуек тастан (туф, ұлутасты әктастан), жеңіл бетоннан (қожды,
керамзитті, ұялы силикатты және цементті) және қуыс керамикадан жасалған
ұсақ блоктар.
Кірпіш қабырғалар 2,5; 2 және 1,5 кірпіштер қатты немесе аз қабатты
ғимараттар үшін – жеңіл құдықты төсеу арқылы жасалады.
Салмағы үш тоннаға дейінгі үлкен өлшемді блоктар тығыздығы 1200 –
1700 кг/м3, керамикалық кірпіштер мен тастардан жасалған, тығыздығы 400
кг/м3 аспайтын жылу оқшаулағыш қабаты бар гипсбетонмен және бетонмен
жасалады.
Ішкі қабырғаларды металл қаңқадағы қос гипс-қатырма тақталардан
жасайды.
Ұялы газбетон блоктарымен тірек қабырғасын қорғау, олар жабысқақ
ерітіндіге салынып, қабырғаға дюбелдермен бекітіледі. Төмен тығыздық –
400 кг/м3 және жылу өткізгіштік коэффициенті – 0,13 Вт/мК қабырға
құрылымының жылу беру кедергісін 2,4 есе арттыруға мүмкіндік береді.
Сенімді жылу оқшаулауын қамтамасыз ету үшін тақталық материал –
көбікполистирол немесе минералмақта қолданылады.
Құрылыс практикасында ең көп қолданылатын нұсқалар: жылу
оқшаулағыш гипс ерітіндісін бекітілген торға жағу, содан кейін бетін сәнді
әрлеу; жылу оқшаулағыш тақталарды ағаш қаңқаға бекіту немесе қабырғаға
тікелей желімдеу.
Терезе құрылымдары ағаштан, профильді алюминиймен қорғалған
ағаштан, алюминийден, болаттан, поливинилхлоридтен және шыныдан
жасалған профильдерден жасалады.
Арақабырғалар көтергіш қаңқадан (болат, алюминий, ағаш), фанерадан
жасалған парақтан, АТТ, АЖТ, тақтадан, гипсокартоннан, гипсталшықты
тақтадан және ортасында минералды немесе органикалық жылу оқшаулағыш
материалдардан тұрады.
Қабырғалар мен арақабырғалардың ішкі безендірілуі: орама, кесек,
жапырақты, тақталы және үлкен өлшемді панелді немесе пластикалық
қосылыстар. Орама материалдар қағаз және мата негізіндегі қабықшаларды,
негізсіз және көптеген тұсқағаздарды қамтиды.
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Дәліздерді, кіреберістерді, сауда залдарын, кафелерді безендіру үшін
қағаз негізіндегі поливинилхлоридті (ПВХ) түрлі-түсті қабықшалар немесе
«пеноплен» қолданылады.
Ішкі қабырғалар мен арақабырғаларды қаптау үшін табиғи тас,
жылтыратылған керамика, шыны, жасанды мәрмәр, поливинилхлорид және
әр түрлі мөлшердегі полистирол тақталары қолданылады.
Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар
1. Конструкторлық жүйенің түрін қалай таңдауға болады?
2. Әр түрлі құрылымдар қандай әдістермен нығайтылады?
3. Әрлеу материалдарын таңдау әдістерін сипаттаңыз.
4. Қандай қонақ үй материалдары ең бюджеттік және өзекті болып
табылады?
5. Көтергіш құрылым үшін материалды қалай таңдауға болады?
5.4
Еңбекті
қорғаудың
ұйымдастырушылық негіздері

құқықтық,

нормативтік

және

5.4.1 Кәсіби қызмет саласында қауіпсіз еңбек жағдайларын
қамтамасыз ету
Құрылыс объектілерінде жұмыс істеу кезінде объектілерде қауіпсіздік
шарттары қамтамасыз етіледі:
- құрылыс құрылымдарын монтаждауға рұқсаттама 18 жасқа толған,
арнайы бағдарлама бойынша оқытылған, монтаж жұмыстарын орындау
құқығына куәлігі бар тұлғаларды алады;
- құрылыс алаңының аумағы дуалмен қоршалуы тиіс, биіктігі кемінде 2
м;
- құрылыс процесінде жекелеген монтаждалған құрылымдардың
орнықтылығы қамтамасыз етілуі тиіс;
- жұмысшылар арнайы киіммен, аяқ киіммен және қауіпсіздік
белдіктерімен қамтамасыз етілуі керек;
- монтаждауда бір мезгілде екі кранды қолданған жағдайда, жебенің
жұмыс аймағын кесіп өту мүмкіндігі болмауы тиіс;
- крандар, электр энергиясын тұтынатын жабдықтар, дәнекерлеу
аппараттары, кран жолдары мұқият жерге тұйықталуы керек;
- егер жел 6 балдан көп болса, жұмысты тоқтатып, кранды бекіту керек.
Құрылыс құрылымдарын орнату кезінде бірқатар маңызды процестер
орындалады
–
құрылымдардың
жай-күйін
тексеру,
биіктіктегі
монтажшылардың жұмысына арналған тіректерді орнату, элементтерді
көтеруге дайындау, құрылымдарды тиеу, көтеру, орнату, жобалау
жағдайында құрылымдарды тексеру және бекіту.
Бұйымдардың қатарларына немесе ғимараттардың қабырғаларына
сүйенген ірі габаритті құрылымдарды сақтауға рұқсат етілмейді.
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Монтаждық механизмдер Мемлекеттік тау-кен техникалық қадағалау
Ережелеріне сәйкес куәландырылғаннан және қабылданғаннан кейін ғана
пайдалануға рұқсат етіледі.
Барлық жүк қармауыш монтаждық құрылғылар қолдану басталғанға
дейін сыналады және рұқсат етілетін жүк көтергіштігі көрсетілген
биркалармен жабдықталады. Жұмысты бастамас бұрын, қолданылатын
монтаж құрылғыларын жүйелі түрде тексеріп, олардың жарамдылығын
тексереді.
Крандарда жұмыс істеу арнайы нұсқамадан өткен және осы үлгідегі
кранды басқару құқығына инспекция куәлігі бар адамдарға рұқсат етіледі.
Тиеу-түсіру және монтаждау жұмыстарына медициналық тексеруден,
кіріспе нұсқамадан және тікелей жұмыс орнында қауіпсіздік техникасы
бойынша нұсқамадан өткен, жасы 18-ден кем емес жұмысшылар жіберіледі.
Биіктікте жұмыс істеу кезінде монтажшылар дулығаларды,
сақтандырғыш белдіктерді, тайғанамайтын аяқ киімді пайдалануы тиіс.
Жұмыстар жүргізіліп жатқан аймақтарды қоршайды және оларға
ескерту жазбалары ілінеді.
Құрылыс алаңында кешке және түнде жолдар, баспалдақтар, бұйымдар
қоймалары мен жұмыс орындары жарықтандырылуы керек.
5.4.2 Құрылыс жұмыстарын орындау кезінде қоршаған ортаны
қорғау
Құрылыс өндірісін ұйымдастыру кезінде қоршаған ортаны қорғауға
қатысты іс-шаралар мен жұмыстарды жүзеге асыру қажет.
Егер қалалар мен елді мекендерде құрылыс ұйымдастырылатын болса,
бас жоспарлар мен жоспарлау жобаларында міндетті түрде қоршаған ортаны
қорғауды қамтамасыз ететін техникалық және жоспарлау шешімдері көзделуі
тиіс.
Құрылыс кезінде табиғи ортаны қорғау талаптары бұзылған жағдайда
су айдындарының ластануына, жер асты және топырақ сулары режимінің
өзгеруіне әкеп соғады және тұтастай алғанда қоршаған ортаның экологиялық
тепе-теңдігі бұзылады.
Инженерлік-геодезиялық ізденістер кезеңінен бастап табиғатты қорғау
жөніндегі шараларды қолдану қажет.
Геодезиялық түсірілім кезінде бұрғылау қондырғыларын орналастыру
кезінде ақталмаған тілмелерді, ағаштарды артық құлатудан аулақ болу керек.
Әрқашан жасыл кеңістікті қорғау керек, жабдықты дұрыс орналастыру керек.
Іздестіру жұмыстары аяқталғаннан кейін шурфтарды, ойықтарды,
ұңғымаларды және т.б. толтыру жүргізіледі.
Тік жоспарлау жұмыстарын орындау кезінде өсімдік топырағы кесіліп,
арнайы бөлінген жерлерде жиналуы керек. Жобалық құжаттамада
көзделмеген ағаш-бұта өсімдіктерін араластыруға тыйым салынады.
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Құрылыстар мен ғимараттарды салу процесінде адамның ғимараттың
үй-жайларында болуының және оны пайдалану кезеңінде гигиеналық
жағдайларды қамтамасыз ету туралы қамқорлық қажет.
Ішкі жану қозғалтқыштарын пайдалану кезінде топырақ қабатын
майлармен және жанармаймен суаруға болмайды. Қалдықтар мен құрылыс
қоқыстары одан әрі кәдеге жарату үшін уақтылы шығарылуы тиіс.
Шаюдан тиісті қорғаусыз құрылыс алаңынан тікелей беткейлерге су
жіберуге жол берілмейді.
Объектіні тапсыруға дайындау кезінде вертикаль жоспарлау, аумақты
абаттандыру және құрылыс кезеңінде пайдаланылатын алаңнан тыс жол
учаскелерін қалпына келтіру бойынша жұмыстардың толық кешенін орындау
қажет.
5.4.3 Өрт сөндіру шаралары мен құралдары
Өртті сөндіру шаралары мен құралдарын таңдау өрт сатысына, жану
ерекшеліктеріне және жану масштабына байланысты.
Өртті сөндірудің екі әдісі бар: физикалық және химиялық.
Физикалық – бұл реактивті заттардың азаюы, жанатын материалды
оқшаулау, жану өнімдерін салқындату.
Химиялық – бұл шығарылған жылу реакциясының бағытын өзгерту
үшін өрт сөндіргіштерді қолданумен байланысты.
Өрт сөндіру құралдарына әр түрлі заттар мен материалдардың жану
процесін тоқтатуға қабілетті заттар мен өрт сөндіру техникасы жатады.
Өрт сөндіргішті таңдау өрттің пайда болу және даму түріне, сондай-ақ
жанғыш заттың түріне байланысты. Өрт сөндіру құралдарын таңдау кезінде
материалды сөндірудің тиімділігін, материалдық құндылықтардың ықтимал
бүлінуін ескеру қажет.
Өрт сөндіру құралдары ретінде төмендегілерді қолданады:
- су және кейбір тұздардың сулы ерітінділері;
- су ерітінділері;
- хладондар;
- инертті сұйылтқыштар;
- аралас қосылыстар;
- аэрозольдық қосылыстар.
Өрт сөндіргіш заттардан басқа, отпен күресу үшін ғимараттарды,
құрылымдарды, құрылыстарды қорғау үшін де, қажетті арнайы
жабдықтарды, құралдарды, қорғаныс құралдарын жеткізу үшін де жасалған
техникалық құралдардың кең шоғыры; өрт сөндіру бөлімшелерінің
жауынгерлік есептері қолданылады.
Техникалық сөндіру құралдары – бұл ғимараттардың, технологиялық,
қоғамдық құрылыстардың ішіне орнатылған тұрақты өрт сөндіру жүйелері,
бастапқы құралдар (қол немесе мобильді өрт сөндіргіштер, өрт сөндіру
құрал-жабдықтары).
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Ингибиторлар – бұл жану процесін тежейтін заттар.
Ингибиторлар сұйық және газ тәрізді фазада болуы мүмкін. Бұл заттар
сутегі атомдары толығымен немесе ішінара галоген атомдарымен (бром,
фтор, хлор, йод) алмастырылатын галогендік шекті көмірсутектерден тұрады.
Өрт сөндірудің мобильді құралдары өрт-құтқару бөлімшелерінің
жауынгерлік есептоптарын төтенше оқиғалар орындарына сорғы-жеңдік
жабдығының барлық қажетті жиынтығымен, механикаландырылған, қол
аспаптарымен, барлауды жүргізу, адамдарды ғимараттардан/құрылыстардан
эвакуациялау, өртті оқшаулау/жою бойынша жұмыстарды жүргізу үшін әр
түрлі қорғау құралдарымен жылдам жеткізу қажеттілігіне негізделген.
Мобильді өрт сөндіру құралдарымен су алу үшін сыртқы өртке қарсы
сумен жабдықтау желілерінде орнатылған гидранттар, елді мекендер,
өнеркәсіптік кәсіпорындар аумақтарында бар өрт су қоймалары,
резервуарлар, пирстер пайдаланылады [3].
Барлық сөндіру құралдары – бұл АӨС қондырғыларынан, басқа да
белсенді оттан қорғау жүйелерінен – өрт ошақтарын ерте анықтау, оқшаулау,
жою үшін пайдаланылған құралдар.
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I. ЖЕР ЖҰМЫСТАРЫ

•
•
•
•
•
•

Топырақ қабатының бұзылуы
Жер бедерінің бұзылуы
Топырақтың ластануы
Өсімдіктердің жойылуы
Орман шуы
Ауаның ластануы

II. СУ ТӨМЕНДЕТУ
ЖҰМЫСТАРЫ

• Жердің батпақтануы
• Су қоймалары мен жер асты суларының ластануы

III. БҰРҒЫЛАУ
ЖҰМЫСТАРЫ

• Топырақ қабатының бұзылуы
• Ауаның ластануы

IV. ЖАРЫЛЫС
ЖҰМЫСТАРЫ

• Шу
• Ауаның ластануы
• Су қоймалары мен жер асты суларының ластануы

V. ҚАДА
ЖҰМЫСТАРЫ

• Топырақтың ластануы
• Ауаның ластануы
• Су қоймалары мен жер асты суларының ластануы

VI. ТОПЫРАҚТЫ
БЕКІТУ

• Топырақтың ластануы
• Шу
• Су қоймалары мен жер асты суларының ластануы

VII. БЕТОН
ЖҰМЫСТАРЫ

• Топырақтың ластануы
• Шу
• Су қоймалары мен жер асты суларының ластануы

VIII. МОНТАЖ
ЖҰМЫСТАРЫ

• Өсімдіктер мен ормандарды жою
• Шу
• Су қоймалары мен жер асты суларының ластануы

5.11-сурет – Қоршаған табиғи ортаның бұзылуына әкеп соғатын құрылыс жұмыстарының
түрлері
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ҚҰМ

Жанғыш затты
салқындатады

Ауаға жетуді
қиындатады

АСБЕСТ НЕМЕСЕ
КИІЗ МАТА

Жану аймағына
ауа жетуінің
алдын алады

Жанудың
бастапқы
кезеңінде
қолданылады

Жалынды
механикалық
түрде өшіреді

СУ

Әмбебап құрал

Бензинді
сөндіру үшін
қолдануға
болмайды
Егер сымдар
немесе
қондырғылар
қуатталған болса,
пайдалануға
болмайды

5.12-сурет – Өртті сөндіру құралдары

Автоматты өрт сөндіру қондырғылары тек қолмен іске қосылатын
қондырғыларға қарағанда сенімді және кең таралған.

5.13-сурет – Автоматты өрт сөндіру қондырғылары. Trans Pro Systems қондырғысы

Құрылыста жұмыс істейтіндердің барлығы өрт сөндіру көмегін қалай
шақыру және өртті жою туралы білуі үшін алғашқы және қайталама
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нұсқаулық жүргізу қажет. Алғашқы нұсқаулық-жұмысшыларды өрт
қауіпсіздігі ережелері мен нұсқауларымен және өрт туындаған жағдайда
практикалық әрекеттермен таныстырады. Қайталама нұсқаулық – бұл өрт
қауіпсіздігі ережелерін білуді тексеру.
Құрылыс алаңының мазмұнына, өрт сөндіру, жарықтандыру, қымбат
және байланыс құралдарының техникалық жағдайына жүйелі бақылау
жүргізу қажет. Құрылыс алаңындағы өрт қауіпсіздігі үшін құрылыс
басшылары, инженерлік-техникалық қызметкер, өз учаскелері бойынша
жұмыстар жүргізуге жауапты адамдар жауапты болады.

5.14-сурет – Өрт сөндіру құралдары

тәсілдері

5.4.4 Жазатайым оқиғалар кезінде алғашқы көмек көрсету

Зардап шеккендерге алғашқы медициналық көмек – бұл зақымдаушы
фактордың әрекетін тоқтатуға, жәбірленушінің азаптарын жеңілдетуге,
өмірге төнген қатерді жоюға және оны емдеу мекемесіне жіберуге
бағытталған шұғыл іс-шаралар кешені.
Көмек беруші төмендегілерді білуі керек:
- төтенше жағдайларда жұмыс істеу негіздері;
- адам ағзасының өмірлік маңызды функцияларының бұзылуының
негізгі белгілері;
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- нақты жағдай кезінде алғашқы медициналық көмек көрсету тәсілдері,
ережелері, әдістері;
- зардап шеккендерді тасымалдау мен эвакуациялаудың негізгі әдістері.
Көмек беруші төмендегілерді істей алуы керек:
- ширатылған мата, қысып таңғыш, тамырды саусақпен басу арқылы
қан кетуді уақытша тоқтату;
- шұғыл реанимациялық көмек кешенін дұрыс жүзеге асыру;
- жасанды тыныс алуды және жүректің жабық массажын орындау;
- таңғыштар, тасымалданатын жақтауларды салу;
- күйік, улану, электр тоғының соғуы кезінде көмек көрсету.
Құрылыста көбінесе келесі жағдайларда жарақат алады:
 биіктіктен құлау;
 шабатын, шанышатын және кесетін құралдарды абайсыз қолдану;
 электр және газ жабдығымен абайсыз жұмыс істеу;
 өрт қауіпсіздігі ережелерін бұзу.
1. Жараланған кездегі алғашқы көмек:
- дененің зақымдалған аймағын киімнен босатыңыз және қан кетуді
тоқтатыңыз. Егер қан кету артериялық болса, зақымдану орнынан жоғары
медициналық ширатылған мата қолданылады. Егер жарақат аяқ-қолдарда
болмаса, оны таза шүберекпен жауып, жараны қатты басу керек. Қан
тоқтағаннан кейін жараны инфекциядан қорғайды:
- жараны таза сумен шайыңыз (3% сутегі асқын ерітіндісі);
- жараның шеттерін бактерицидтік агентпен емдеңіз;
- жараның шеттерін жабыстырғышпен тартыңыз;
- жараны стерильді майлықпен жауып, таңғышты дәкемен немесе
жабыстырғышпен бекітіңіз.
Дененің бөлігін травматикалық кесу кезінде – ампутацияланған
бөліктерді таза полиэтиленді пакетке жинап, мықтап байлап, пакетке ауа
қалдырып, дәрігерлер келгенге дейін пакетті суық суға салыңыз.

5.15-сурет – Жараланған кездегі алғашқы көмек көрсету

2. Сыну кезіндегі алғашқы көмек:
- науқас денесінің жарақаттанған бөлігін анықтап алу қажет.
Аяқ-қолды сыну кезінде бекіту үшін жақтау қолданылады:
- жабық сынық кезіндегі жақтау киімнің үстіне қойылады;
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- аяқ-қолдардың сынуы кезінде жақтау кем дегенде екі буынды бекітуі
керек – сынықтан жоғары және төмен;
- жамбас сынған кезде – екі жақтау қолданылады. Біреуі шаптан
табанға дейін, екіншісі – аяқтың сыртқы бетінде қолтықтан табанға дейін;
- сынық аймағында жақтауға жұмсақ материал қоюға болады (мата
жастықшасы, мақта).

5.16-сурет – Сыну кезіндегі алғашқы көмек көрсету

3. Биіктіктен құлаған кездегі алғашқы көмек:
- дереу жедел жәрдемге қоңырау шалыңыз және зардап шегушінің
жағдайы мен тұрған жері туралы хабарлаңыз;
- жамбас сүйектерінің сынуы кезінде зардап шегушіні арқасына
жатқызыңыз, бүгілген тізелердің астына білікшені қойыңыз;
- бас аймағына суық мата төсеңіз;
- қан кетуді тоқтатыңыз және ашық жараларды емдеңіз;
- есін жоғалтқан кезде, адам денесінің қалпын өзгертпей, тамыр соғысы
мен тыныс алуды тексеріңіз;
- омыртқаның сынуына күдіктенген жағдайда, жедел жәрдем бригадасы
келгенге дейін зардап шегушіні қозғалмауын қамтамасыз етіңіз;
-қажет болған жағдайда жүрек-өкпе реанимациясын жүргізіңіз.
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5.17-сурет – Биіктіктен құлау кезіндегі негізгі факторлар

4. Электр жарақаты, күйік кезіндегі алғашқы көмек:
- электр қуатын тоқтату;
- құрғақ оқшаулағыш төсемде (ағаш тақтайда, резеңке төсеніште)
тұрыңыз;
- тамыр соғысы болмаған және тыныс алуды тоқтатқан кезде
жәбірленушіні арқасына жатқызыңыз, тыныс алу жолдарын босатыңыз және
жүрек-өкпе реанимациясын жүргізе бастаңыз.
Күйік кезінде:
- күйіп қалған матаны жыртып алмаңыз;
- күйдірілген аймаққа май, спирт ерітіндісін жағуға болмайды;
- оған «Регидрон» ерітіндісін ішкізіп, су-тұз тепе-теңдігін қалпына
келтіріңіз;
- күйген жерлерді таза таңғышпен жабыңыз және дәрігерлер келгенге
дейін олардың қозғалмауын қамтамасыз етіңіз.

5.18-сурет – Электр жарақаты кезіндегі негізгі факторлар
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5.5 Өндірістік санитария негіздері
Өндірістік санитарияның мақсаты – жұмыс кезінде адамға теріс әсер
ететін себептерді, жағдайлар мен факторларды анықтау. Міндеттерге кәсіби
аурулардың пайда болуына жол бермейтін іс-шараларды дайындау, сондайақ еңбекті жақсарту және оның тиімділігін арттыру кіреді.
Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесіне сәйкес өндірістегі зиянды
және қауіпті факторлар болуы немесе болмауы мүмкін. Болған жағдайда
қызметкерлер үшін қауіп туындайды. Қауіпті аспектілер – жұмыс істейтін
адамның жарақат алу мүмкіндігін тудыратын әсерлер, зиянды аспектілер –
оның ауруы.
Бұл факторлар төмендегі топтарға бөлінеді:
- физикалық – бұл шу, шаң, діріл, жылу, суық.
Осы жағдайлардың ағзаға үнемі әсер етуімен кереңдік, тыныс алу
ауруы, аяз немесе күн мен жылу соққысы пайда болуы мүмкін;
- химиялық – газ буы немесе улы заттар. Олар әр түрлі сипаттағы
улануды тудырады;
- биологиялық – әр түрлі жұқпалы аурулар.
– психологиялық – бұл физикалық және жүйкелік жүктемелерге толы.
Бұл факторлармен күресу – тұрмыстық мақсаттар, денсаулық сақтау,
тамақтану, мәдени қызмет көрсету үшін өндірістік үй-жайларды бөлу. Бұл
бөлмелердегі ауа температурасы – 12-22 градус, ылғалдылық – 40-60 пайыз
болуы қажет және бір сағат ішінде 2-4 рет ауа алмасуы керек.
Шаңның әсерін болдырмау үшін оны өндіруге жол бермейтін заманауи
құрылғылар мен әдістерді қолданыңыз немесе жеке қорғаныс құралдарын
(газқағарлар, респираторлар, қорғаныс бетперделері немесе көзілдірік)
қолданыңыз.
Улы заттар газды ұстау және бейтараптандыру жүйелерін орнату
арқылы жойылады.
Шу мен діріл тербелістерінің теріс әсерін болдырмау үшін заманауи
жабдықтар енгізіліп, жұмыс процестері жетілдіріледі, қорғаныс құралдары
қолданылады (адамдар үшін қауіпсіз дыбыс шегі – 70 дБ, діріл – 20-100 Гц).
Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар
1. Құрылыс алаңында жарақат алған кезде алғашқы көмек көрсету
ережелерін сипаттаңыз.
2. Кәсіпорында қауіпсіздікті қамтамасыз етудің негізгі ережелерін
сипаттаңыз.
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ТƏЖІРИБЕЛІК ЖҰМЫСТАР
1-тапсырма. Өндірістегі жалпы жұмыс тәртібін анықтау
Бұл тапсырма 5.1 бөліміне сәйкес алгоритммен орындалуы керек
2-тапсырма. Құрылымдарды нығайту сызбаларын орындаңыз
Бұл тапсырма 5.3.2 бөліміне сәйкес схемалық алгоритммен
орындалуы керек
3-тапсырма. Еңбекті қорғау жүйесін құру
Бұл тапсырма 5.4 бөліміне сәйкес
орындалуы керек

схемалық

алгоритммен

ҚЫСҚАША ТҰЖЫРЫМДАР
Бұл бөлімде құрылыс өндірісін ұйымдастыру, өндірістегі жұмыс
технологиясы және олардың жүйелілігі, құрылыс-монтаж жұмыстарын
жүзеге асыру, құрылыс жұмыстарының сапасын бақылау ережелері
қарастырылған. Сметалық құжаттаманың зерттелген әдістері, құрылыстың
нормативтік және құқықтық құжаттамасымен жұмыс жасау, өндірістегі
қауіпсіздік техникасы сізге сәулетші-жобалаушының кәсіби қызметінде
барлық қойылған міндеттерді орындауға мүмкіндік береді.
ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР МЕН ҚОСЫМША ДЕРЕККӨЗДЕР
ТІЗІМІ
1. Матехина О.В. Основы архитектурного проектирования:
учеб.пособие / О.В. Матехина ; Сиб. гос. индустр. ун-т. – Новокузнецк: Изд.
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2. Нехуженко Н.А. Основы ландшафтного проектирования и
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Қосымшалар

1-қосымша
ҚҰЖ құжаттамасының мысалы

Состав проектной документации
Том
нөмірі

Белгіленуі

Атауы

Ескертпе

1

П-2014/17-ПЗ

1-бөлім. «Жалпы түсініктеме жазба»

2

П-2014/17- ПЗУ

2-бөлім. «Жер учаскесін жоспарлы ұйымдастырудың
схемасы»

3

П-2014/17- АР

3-бөлім. «Сəулеттік шешімдер»
4-бөлім. «Конструктивтік жəне көлемдік-жобалау
шешімдері»

4.1

П-2014/17-КР

1-бөлімше. Қазандық аумағын қоршау

4.2

П-2014/17-КЖ

2-бөлімше. Қазандық іргетастары (темірбетон
құрылымдары)

4.3.

П-2014/17-КМ

3-бөлімше. Түтін құбыры (металл құрылымдар)
5-бөлім.
«Инженерлік
жабдықтар,
инженерліктехникалық қамтамасыз ету желілері туралы
мəліметтер,
инженерлік-техникалық
іс-шаралар
тізбесі, технологиялық шешімдердің мазмұны»

5.1

П-2014/17- ИОС 1

5.2

П-2014/17- ИОС 2

1-бөлімше. «Электрмен жабдықтау жүйесі», «Сыртқы
электрмен жабдықтау»
2-бөлімше. «Сумен жабдықтау жүйесі»

5.3

П-2014/17- ИОС 3

3-бөлімше. «Су бұру жүйесі»

5.4

П-2014/17- ИОС 4

4-бөлімше. «Жылу желілері»

5.5

П-2014/17- ИОС 5

5-бөлімше. «Байланыс желілері»

5.6

П-2014/17- ИОС 6

6-бөлімше. «Газбен жабдықтау жүйесі»,
«Газ тарату желісі»

5.7

П-2014/17- ИОС 7

7-бөлімше. «Сыртқы отын шаруашылығы»

П-2014/17- ИОС 8.1

8-бөлімше. «Технологиялық шешімдер»
8.1-бөлімше. «Қазандық төлқұжаты» -

6.1

П-2014/17- ПОС 1

6.1-бөлім. «Құрылысты ұйымдастыру жобасы»

6.2

П-2014/17- ПОС 2

6.2-бөлім. «Сыртқы инженерлік желілер құрылысын
ұйымдастыру жобасы»

5.Я.1

«МҰНАЙГАЗЖОБА
ҚҰРЫЛЫСЫ» ЖШҚ
«МҰНАЙГАЗЖОБА
ҚҰРЫЛЫСЫ» ЖШҚ
«МҰНАЙГАЗЖОБА
ҚҰРЫЛЫСЫ» ЖШҚ
«МҰНАЙГАЗЖОБА
ҚҰРЫЛЫСЫ» ЖШҚ
«МҰНАЙГАЗЖОБА
ҚҰРЫЛЫСЫ» ЖШҚ
«МҰНАЙГАЗЖОБА
ҚҰРЫЛЫСЫ» ЖШҚ
«МҰНАЙГАЗЖОБА
ҚҰРЫЛЫСЫ» ЖШҚ

«МҰНАЙГАЗЖОБА
ҚҰРЫЛЫСЫ» ЖШҚ
«МҰНАЙГАЗЖОБА
ҚҰРЫЛЫСЫ» ЖШҚ
«МҰНАЙГАЗЖОБА
ҚҰРЫЛЫСЫ» ЖШҚ
«МҰНАЙГАЗЖОБА
ҚҰРЫЛЫСЫ» ЖШҚ
«МҰНАЙГАЗЖОБА
ҚҰРЫЛЫСЫ» ЖШҚ
«МҰНАЙГАЗЖОБА
ҚҰРЫЛЫСЫ» ЖШҚ
«ГАЗЭНЕРГОПРОМ»
ЖШҚ
«ГАЗЭНЕРГОПРОМ»
ЖШҚ
«ППР ЭКСПЕРТ»
ЖШҚ
«ППР ЭКСПЕРТ»
ЖШҚ

П-2014/17-ПОС 1
Кол Л И
ип

СТ

N-

ДОК

ПАСТУХ
ОВА

жет,ИН В О Л К О В
Ж.
1КОНТ
р.
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ПОД ДА
П

ТА

Жобалық құжаттама
құрамы

САТЫСЫ ПАРАҚ

П

1

ПАРАҚ

2

«МҰНАЙГАЗЖОБА ҚҰРЫЛЫСЫ» ЖШҚ. Мәскеу қ.

2-қосымша
Орындалған жұмыстар актісінің мысалы
2020 жылғы қаңтар айына арналған жалпы құрылыс
жұмыстарын орындау
АКТІ

№

р/с

1

АТАУЫ

өл
ш.
Саны 1 айда орындалуы
бір
л.

Алдыңғы
орындалуы

ұсын ӨТБ тех. физ.
ылды қабы қадаға көле
лдад лаушы мі
ы қабыл
дады
7
8
9
10

құны,
теңге

Құрылыс
басынан
бері
орындалу
ы

тех.
ӨТБ қадағала
қолы
ушы
қолы

%

2
3
4
12
13
15
16
2-аймақ. 2-блок.
№3.11 коттедждер - 1
дана
ГҚП(Т)
арақабырғалар және
қаптама
П-125 түрі
«КНАУФ
кешенді
жүйесі» С112 түріне
қатысты,
ПС-75
тіреулі профиліндегі,
басқа жағынан ГҚП
және
ГҚПТ
екі
116,7
қабатымен жасалған м2
7
қаңқалы арақабырға.
KNAUF минтақтасы,
Аккустик 37 кг/м3,
қалыңдығы 50 мм,
арақабырға
қалыңдығы 125 мм.
Керамограниттен
жасалған ернеулік
м2
6
құрылғысы 200*300
мм (тігістерді пішу,
бітеу) П-2,8.
Жиыны:
0,0
1 коттеджге
шаққандағы жиыны:
Ескертпе:
Сәйкессіздік себептері:
1. Орындалған жұмыс сапасы____________________________________________________________
2. Атқарушы құжаттаманы тапсыру_______________________________________________________
3. Жабдықтарды және инженерлік коммуникацияларды сынау_________________________________
4. Жұмыс кезеңі
4.1 __________________________________________________________
4.2 аяқталмаған_________________________________________________
Тапсырыс беруші: _______________
ӨБТ _______________
ҚТ _______________
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3-қосымша
Сәйкестік қорытындысының мысалы
Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика
министрінің м.а.
2015 жылғы 24 ақпандағы
№ 121 бұйрығына 2-қосымша
Пішін
Орындалған жұмыстың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды
Алматы қ.

2017 ж. «_____» маусым

Авторлық қадағалаушы «____________» ЖШС директоры
(ұйым атауы, жетекші тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

«______________» ЖШС___________.___. 200
лицензиясы тұлғасында

ж. МҚЛ №0 мемлекеттік

(сарапшылар тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар № және алу мерзімі)

Алматы қ., Бостандық ауданы, «____________» шағынауданы, №___ үй
мекенжайындағы жеке тұрғын үй объектісі бойынша
(объект атауы және орналасқан жері)

2016 ж. 01. 1 №01/ /2016 Келісімшарт негізінде әрекет етеді.
(келісімшарт № және күні)

Тапсырыс беруші болып табылатын ________________, ЖСН_____________
(ұйым атауы, жетекші тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

төмендегіні растайды:
1. Объект құрылысын жүзеге асырды:
а) Мердігер (бас мердігер) «__________________» ЖШС, 201 ж.
Алматы қ., Медеу ауданы, ____________көшесі, ________кеңсеcі

. 9. №1 МҚЛ,

(ұйым атауы, лицензия № және алу мерзімі)

Директор________________ тұлғасында

(жетекші тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
ә) Қосалқы мердігерлік ұйымдар _____________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
(ұйым атауы, лицензия № және алу мерзімі)

____________________________________________ тұлғасында
(жетекші тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары төмендегі мерзімде жүзеге асырылды:
жұмыстың басталуы _________2016 ж.
(ай, жыл)

жұмыстың аяқталуы _________2017 ж.
(ай, жыл)

құрылыс жалғасқан жағдайда, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы немесе жобасы бойынша_______ай;
нақты _________ай;
3. Қолданылған құрылыс материалдары, құрылымдары, жабдықтар мен өнімдер
жоба талабына сәйкес келеді.
4. Құрылыс процесінде авторлық қадағалаушы берген ескертпелер жойылды;
5. Жобаға (жобалық-сметалық құжаттамаға) енгізілген өзгертулер...
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6

БӨЛІМ

ТЕХНИК-ЖОБАЛАУШЫНЫҢ КӘСІБИ ҚЫЗМЕТІ
ОҚУ МАҚСАТТАРЫ
Осы бөлімді зерттеу нәтижелері бойынша сіз төмендегілерді орындай
аласыз:
- жобалаудың әр түрлі кезеңдерінде сызбалар әзірлеу;
- объектідегі сызбаларды бекіту;
- нормативтік-құқықтық құжаттамамен жұмыс жасау;
- өндірістегі барлық процестерді бақылауды жүзеге
асыру;
- сәулеттік жобалау тапсырмасын әзірлеу;
- дайын жобаны визуализациялау.
Алдын ала қойылатын талаптар
Осы модульмен жұмыс басталар алдында білім алушылар сурет салу
және сызу негіздерін, сәулет графикасын, сызба-құрылыс сызбаларын
орындау дағдыларын, графика түрлерін, сәулет жобасын әзірлеу, аумақты
жоспарлау және салу әдістерін меңгеруі тиіс.
Қажетті оқу материалдары
Материалдар: сызғыштар, циркуль, Т, ТМ, М қаттылықтағы қарапайым
қарындаштар, өшіргіш, A4, A3, A2, A1 форматтары, сурет жинағы,
дәптерлер, Excel бағдарламасы
Кіріспе
Осы бөлімнің шеңберінде «Жобалау ұйымының нақты жағдайларында
мамандық бойынша жұмыстың практикалық дағдыларын игеру», «Диплом
алдындағы практика» модульдері зерделенеді және өндірісте жобалаушының
сәулеттік-жобалау қызметін ұйымдастыру қаралады. Құрылыс өндірісінің
технологиясы жобалаудың нормативтік базасын жобалаушы-сәулетшінің
білуін көздейді.
Бұл бөлімде жұмыстың барлық кезеңдерінде жобалық құжаттаманы
әзірлеу, жобалау және тексеру әдістері түсіндіріледі. Біріншіден, нәтижелер
бойынша болашақ құрылымның жобасы жасалады, екіншіден, жобаны
техникалық жобалау процесі жүзеге асырылады (сызбалар, макеттер).
Қабылданған шешімдердің қолданыстағы заңнамаға, қоршаған орта
талаптарына сәйкестігі міндетті түрде тексеріледі.
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6.1
ӨНДІРІСТЕ
ҰЙЫМДАСТЫРУ

СӘУЛЕТТІК-ЖОБАЛАУ

ҚЫЗМЕТІН

6.1.1 Сәулеттік-жобалау ұйымының негізгі бөлімдерінің жұмысы
Құрылыс жобасын басқару келесі топтарды қамтиды:
- жобаны бастау және жоспарлау (мақсат қою бекітіледі, олардан
міндеттер қалыптасады, жобаның сыртқы ортасы және оған мүдделі тұлғалар
анықталады);
- жобаны іске асыру (құрылыс мамандарын, ресурстары мен
материалдарын үйлестіруді талап етеді);
- жобаны басқару және мониторинг (жобаның орындалуын тұрақты
бақылауды қамтамасыз етеді, қажет болған жағдайда түзету әрекеттерін
енгізеді);
- жобаны аяқтаудың соңғы кезеңі – бұл нәтижені тапсырыс берушіге
беру және барлық қажетті құжаттарды ресімдеу процесі.
Қазіргі жағдайда құрылыс алаңын ұйымдастыру кезінде инновациялық
технологиялар ескеріледі, яғни құрылыс өндірісін компьютерлендіру жүзеге
асады.
Объектілерді тұрғызу кезінде келесі жұмыс түрлері орындалады:
- объектіні салуға инженерлік ізденістер, техникалық-экономикалық
негіздеме жүргізу;
- жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу (сәулеттік және
конструкторлық жобалау, жобаның сатысына байланысты құрылысты
ұйымдастыруды жобалау);
- құрылыс материалдарын іріктеуге қатысты жұмыс және объектіні
кейіннен жинақтау;
- объектіні тұрғызу (құрылыс-монтаж жұмыстары, жабдықты
монтаждау, тәжірибелік пайдалану).
Құрылыс процесінде құрылыстың негізгі қатысушыларын ажырату
қалыптасқан, соның ішінде:
- тапсырыс беруші (құрылыс салушы) – бұл мемлекеттік, жеке,
қоғамдық ұйымдар (жеке тұлғалар) болуы мүмкін, олар жобаны
қаржыландыруды қамтамасыз етуге, жұмыстарды жүргізу кезеңінде
бақылауға жауап береді және аяқталған ғимараттарды қабылдау
аяқталғаннан кейін жүргізіледі;
- жобалау-іздестіру ұйымдары – тапсырыс берушімен шарт жасайды,
жобалық және сметалық құжаттаманы әзірлейді (сондай-ақ инженерлікгеологиялық, топографиялық-геодезиялық және т.б. жүргізу жөніндегі
ұйымдарды да қамтиды);
- бас мердігер (құрылыс ұйымы) – жобаны кейіннен объектіні
пайдалануға бере отырып, оның уақтылы және сапалы жүзеге асырылуына
жауап береді. Бас мердігер жұмыстардың жекелеген түрлерін орындау үшін
қосалқы мердігерлік ұйымдарды жұмылдырады және жалпы құрылыс
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жұмыстарының орындалуына, қосалқы мердігерлердің жұмысына жауапты
болады;
- қосалқы мердігерлік және мердігерлік құрылыс ұйымдары –
ғимараттар мен құрылыстарды салуға қатысты жұмыстарды орындайды (бұл
құрылыс ұйымдарының ең көп тобы);
- жеткізушілер – бұл қажетті құрылыс өнімдерін шығаруды
ұйымдастыратын кәсіпорындар (құрылымдар, құрылыс материалдары,
бұйымдар);
- көлік ұйымдары – мердігерлермен шарттар бойынша материалдықтехникалық ресурстарды көліктің барлық түрлерімен тасымалдауды жүзеге
асырады.
Технологиялық процесті ұйымдастыруды және құрылыс өндірісі
бөлімдерін басқаруды бас директор және сәулетші-жобалаушы жүзеге
асырады.
Сіздің міндеттеріңізге жұмысты жалпы ұйымдастыру кіреді, атап
айтқанда:
1. Бастапқы кезең – құрылысты ұйымдастыру жобасының мақсаты мен
құрамын түсіндіру қажет. Осы тармақта сіз құрылысты ұйымдастыру
жобасын жасау үшін бастапқы деректерді көрсетесіз.
Құрылыстың негізі техникалық шешімдерді, ғимараттың сызбасын,
экономикалық негіздемені көрсететін жобалар мен сметалар болып
табылады.
Жобалаудың кейде екі түрі болады: ағымдағы және перспективалық.
Перспективалық жобалау – бұл болашақ жылдардың құрылыс жобаларын
әзірлеу. Ағымдағы жобалау – бұл құрылыстың жылдық жоспарларына
кіретін объектілерді жобалық құжаттамамен қамтамасыз ету.
2. Құрылысты ұйымдастыру жобасын әзірлеу және келісу тәртібін
сипаттау.
Әр түрлі жобалық ұйымдар өз жұмыстарын жүргізетін жобаны
әзірлеудің күрделілігін қамтамасыз ету үшін жалпы жобаға жауап беретін бас
жобалаушыны бөлу қажет.
Объектіні жобалау СНжЕ құрамына кіретін жобалаудың бірыңғай
нормалары негізінде жүргізілуі тиіс. Жобалаудың алдында «Құрылыстың
техникалық-экономикалық негіздемесін» (ТЭН) әзірлеу болады, мұнда негізгі
міндет — таңдап алынған алаңда осы құрылыстың өндіргіш күштерін дамыту
мен орналастырудың экономикалық орындылығының негіздемесін нақтылау.
Жұмыс өндірісінің жобасы:
- реттілігі мен мерзімдері көрсетілген желілік кесте;
- объектінің жанындағы тұрақты және уақытша жолдар, инженерлік
желілер, монтаждық крандар және т.б. орналасқан құрылыстың бас жоспары;
- құрылыс материалдарының, бөлшектер мен жабдықтардың келу
кестесі; жұмысшы кадрларға қажеттілік кестесі; күрделі жұмыстарға
жасалған технологиялық карталар;
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- геодезиялық құрылыстарға арналған белгілерді орналастыру
схемалары;
- еңбекті қорғау және өртке қарсы техника жөніндегі іс-шаралар;
- жұмыс сапасын бақылау және бағалауға қатысты құжаттар;
- негіздемелері мен есептері бар түсіндірме жазба.
3. Жұмыс жобасының негізгі мақсаты мен құрамын түсіндіру. Сіз
құрылысты ұйымдастыру жобасын (ҚҰЖ) және оның негізінде жұмыс
сызбалары бойынша жұмыс өндірісінің жобасын (ЖӨЖ) жасайсыз.
Жұмыс өндірісінің жобасынсыз құрылысқа тыйым салынады.
ҚҰЖ-ды техникалық жобаны әзірлейтін жобалау ұйымы жасайды.
Объектінің күрделілік дәрежесін жобалау тапсырмасын тексеретін
ұйым бекітеді.
Ұйымның жобасын жасау үшін: техникалық-экономикалық негіздеме,
құрылыс материалдары мен құрылымдарын қолдану жөніндегі шешімдер,
ізденістер, құрылысты ұйымдастыру тәсілдері, құрылысты сумен және
энергиямен жабдықтау туралы деректер, жұмыстарды механикаландыру
тәсілдері, құрылыс материалдарымен қамтамасыз етілу, құрылыс-монтаж
ұйымдарының қуаты туралы мәліметтер жинау және т.б. қажет.
4. Технологиялық карталардың мақсатын түсіндіріңіз. Технологиялық
карталардың түрлерін, олардың мазмұнын сипаттау.
5. Уақытында құрылысты ұйымдастырудың негізгі схемаларын
қарастыру.
6. Ағындардың негізгі көрсеткіштерін түсіндіру (ырғақ, қадам,
қарқындылық, жеке ағындардың саны).
Әр топтың бір қармаудағы жұмыс көлемінің ұзақтығы ағындағы
бригаданың ырғағы деп аталады. Ең тиімдісі – ұзақ жұмыс істейтін ағындар.
Бригада құрамын есептеңіз. Калькуляцияда: жұмысшылардың кәсібі, жұмыс
уақытының шығындары, әрбір жұмыс үшін алынған төлем көрсетіледі.
7. Құрылыс дайындамасының мақсатын түсіндіру.
8.
Құрылыстың
алдындағы
ұйымдастырушылық
дайындық
шараларының құрамын көрсету.
9. Күнтізбелік жоспарлардың құрамы мен түрлерін бекіту.
10. Алаңнан тыс және алаң ішіндегі дайындық жұмыстарының
құрамын түсіндіру.
11. Жобалау алдындағы іздестіру жұмыстарын (инженерлікэкономикалық және техникалық іздестірулерді) ұйымдастыру тәртібін
сипаттау.
12. Желілік графиктерді құру.
13. Құрылыстың бас жоспарларының мақсатын, құрамын және
түрлерін түсіндіру. Оған тұрақты объектілер мен коммуникациялар, уақытша
ғимараттар мен құрылыстар, құрылыс алаңында монтаждау механизмдерін,
қоймаларды, жолдарды, кірме жолдарды, энергия және сумен жабдықтаудың
уақытша инженерлік желілерін орналастыру жатады.
14. Құрылыс жоспарларын жобалау үшін бастапқы деректерді көрсету.
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15. Құрылыс алаңында жолдарды жобалау.
16. Құрылыс алаңдарын сумен және электрмен жабдықтауды жобалау
тәртібін сипаттау.
17. Құрылыс алаңындағы қауіпті аймақтарды сипаттау.
Жалпы ұйымдастыру және негізгі сәттерді түсіндіруден кейін қойылған
міндеттерді орындауды бастайсыз.
6.2 ЖОБАЛЫҚ
ЖҰМЫС ЖАСАУ

ЖҰМЫСТЫ

ОРЫНДАУ,

СЫЗБАЛАРМЕН

Құрылыс басталғанға дейін сіз не салғыңыз келетінін жақсы
елестетуіңіз керек. Бірақ қиялдың күші жобалаушыларға идеяны жүзеге
асыруға көмектеспейді. Болашақта жобалық құжаттаманың қалған бөлігін еш
қиындықсыз рәсімдеу үшін сізге эскиздік жобаны жасау қажет болады.
Эскиздік жоба – бұл әзірленген объекті, оның мақсаты, негізгі
техникалық, сәулеттік және құрылымдық көрсеткіштері туралы мәліметтерді
қамтитын құжаттар, схемалар мен сызбалар жиынтығы.
Барлық сатылардағы кезең-кезеңмен жасалатын жұмыс құзыретті
жобаны жасауға және сызбалардың дұрыс конфигурациясын жинауға
мүмкіндік береді.
Мұқият орындалған эскиздік жоба болашақта жұмыс құжаттамасының
жиынтығын тез әзірлеуге, болжамды шығындарды анықтауға, сонымен қатар
құрылыс пен құрылымдық қателіктерден аулақ болуға, демек уақыт пен
ақшаны жоғалтуға мүмкіндік береді. Бұған мыналар жатады: үйдің сыртқы
көрінісі, ішкі орналасуы, қасбеттері, интерьер дизайны.
Қабат жоспарлары.

6.1-сурет – Әкімшілік ғимараттың 1-қабаты жоспарының мысалы
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Қабат жоспары – ғимараттың көлденең қимасы. Бөлінген жазықтық
бейнеленген қабаттың биіктігінің 1/3 бөлігінде орналасқан, бұл жазықтық
барлық саңылаулардан өтеді (есік, терезе).

6.2-сурет – Көп пәтерлі кешеннің 1-қабаты жоспарының мысалы

Жоспарда төмендегілер көрсетіледі:
- тік және көлденең координациялық осьтер;
- қабырғалардағы ойықтар, тесіктер, қуыстар, ұялар;
- жақын координациялық осьтер арасындағы қашықтық;
- көтергіш құрылымдар, қоршайтын құрылымдар;
- сантехникалық құрылғылардың қозғалыс аймақтарының шекаралары;
- бірінші қабаттың еден деңгейінен ерекшеленетін учаскелердің
белгілері;
- үй-жайлардың ауданы, ш. м.;
- шеткі координациялық осьтер арасындағы қашықтық;
- секциялық жазықтықтың орналасуы;
- тораптарды белгілеу.
Ғимараттардың жоспарларына қол қою керек. Ол үшін қабаттың таза
еденінің белгісі, қабат нөмірі көрсетіледі немесе бөлінген жазықтықта
белгіленеді: 1-қабат жоспары, 0,000 белгідегі жоспар.
Жобалаудың келесі кезеңі – ғимараттың қималарын сызу
Ғимараттың қимасы тігінен жасалады. Түрлері бойынша бойлық және
көлденең болып бөлінеді. Бұл ретте жұмыс сызбаларындағы бағыт жоспар
бойынша төменнен жоғары және оңнан солға қарай қабылданады.
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6.3-сурет – Ғимарат қимасының мысалы
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6.4-сурет – Ғимарат қимасының мысалы

Ғимарат қимасын орындау жүйелілігі:
- жоспарға сәйкес үйлестіру осьтерін көрсетеді;
- шеткі координациялық осьтер арасындағы қашықтық;
- жақын координациялық осьтер арасындағы қашықтық;
- ғимарат деңгейіндегі сызықтар (бірінші, екінші қабаттың едені және
т.б., метрмен көрсетіледі);
- баспалдақтың шартты графикалық бейнелері;
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- қабырғалардың, аражабындардың, бағандардың, арақабырғалардың
шартты графикалық бейнелері;
- терезе, есік ойықтарының шартты графикалық бейнелері;
- байланыстыру;
- көтеру-тасымалдау жабдықтарының шартты графикалық бейнелері;
- сызықтық өлшемдер;
- жер деңгейінің белгісі.
Қалыптасқан қимадан кейін қасбеттің сызбасын сызасыз.

6.5-сурет – Осьтердегі қасбеттің мысалы

Қасбеттің сызбасы – ғимарат суреттерінің бірі:
- негізгі көрініс (қасбет);
- артқы көрініс (аула қасбеті);
- сол жақтағы көрініс (қапталдық қасбет).
Төмендегі деректерді көрсетеді:
- шеткі бойынша координациялық осьтер;
- жоспардағы кемерлер бойынша үйлестіру осьтері;
- жер сызығы;
- биіктік айырмашылығы бойынша координациялық осьтер;
- жер деңгейінің белгілері;
- кіру алаңдарының, ойықтардың, күнқағарлардың және т.б. белгілері;
- жоспарлар мен бөлімдерде көрсетілмеген белгілер, өлшемдер.
Осы сызбаларға мына мысал бойынша қол қояды: Б – А қасбеті.
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Тораптар. Шығарылатын элементтер
Тораптар мен фрагменттер құрылыстың жай-жапсарын егжей-тегжейлі
көрсету үшін қолданылады. Мұндай жағдайларда ғимараттың жеке
үлкейтілген бөліктері көрсетіледі. Бұл элементтер белгіленеді және
маркаланады. Тиісті орын, әдетте, торап нөмірін араб санымен алып
шығатын шеңбермен белгіленеді.

6.6-сурет – Қима фрагментінің мысалы
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Сызбаларды рәсімдеу кезіндегі шығарылатын элементтер қимадағы
материалдарды штрихтау арқылы белгіленеді.

6.7-сурет – Сызбалардағы материалдарды белгілеу

6.8-сурет – Типтік торап мысалы
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6.9-сурет – Типтік торап мысалы
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Еден жоспары

6.10-сурет – Еден сызбасының мысалы

Еден жоспарын салу кезінде оның орналасуын жасайды. Жобада жоба
материалдары белгіленеді, бұл ретте жинақтық сипаттамада көрсетіледі. Бұл
жағдайда әзірленген жобаға бекітілген жобаның құрылыс материалдары
қолданылады.

6.11-сурет – Материал сипаттамасының мысалы
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Шатыр жоспары

6.12-сурет – Объекті шатырының мысалы

Шатырдың жоспарын салу кезінде үйлестіру осьтері, осьтер
арасындағы қашықтық, еңіс, шатырдың құрылымы, мүмкін болатын
ауытқулар, инженерлік коммуникацияларды төсеу, шатыр жабынының
құрамы көрсетіледі.
Кестелік құжаттаманы жасау.
Кестелік құжаттаманы жинау мыналарды қамтиды:
- сипаттамалар;
- тізімдемелер;
- экспликациялар.
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Үй-жай
нөмірі

еден
түрі

Тамбуршлюздер, 5.250
белгісіндегі
дәліз

1

Жылумен
жабдықтау
дың тарату
торабы

2

Едендер экспликациясы
еден схемасы немесе
еден элементтерінің деректері
сериясына
(атауы, қалыңдығы, негізі және
байланысты еден түрі
т.б.), мм
1.Кедір-бұдыр беті бар
керамогранит – 10 мм
2.Керамогранитке арналған
желім – 10 мм
3.Жартылай құрғақ цементқұмды қоспа тұтастырғышы – 30
мм
4.Т/б тақта
Керамогранитті ернеулік h=70
мм
1. Эконом-класс керамикалық
тақтасы – 8 мм (сырғанауды
болдырмайтын бет)
2. Тақтаға арналған
суоқшаулағыш желім – 7 мм
3. Цемент-құмды қоспадан
жасалған еңіс түзуші
тұтастырғыш – 0-30 мм
3. Т/б тақта
Керамогранитті ернеулік h=70
мм
6.13-сурет – Экспликациялар мысалы

аудан
ы, м2
53,9

44,5
п.м.
21,8

18,8
п.м.

«Жобалауға берілген тапсырма» маңызды құжат болып табылады.
Объектінің түріне және жұмысты ұйымдастыру көзқарасына
байланысты бұл құжат әр түрлі егжей-тегжейлі дәрежеге ие: шартқа ресми
қосымшадан бастап іс-әрекеттің егжей-тегжейлі нұсқаулығына дейін.
Тапсырманы тапсырыс берушінің өзі жасайды және егжей-тегжейлі
болып табылады. Кішігірім жобалау жұмыстары үшін тапсырма атаумен
шектелуі мүмкін, ал қалғанын тапсырыс беруші сөзбен түсіндіреді.
Құжаттың атауы сызбалардың мөрінде жазылған объектінің атауына
сәйкес келуі керек. Мысалы, «Нұр-Сұлтан қаласы, Тұран, 27
мекенжайындағы тұрғын үй. «_______» бөлімі.
«Жалпы деректер» бөлімі тапсырыс беруші және жұмыстарды
орындаушы, жобалау ұйымы, бас мердігер, құрылыстың түрі, кезеңдерді
бөлуге қойылатын техникалық шарттар мен талаптардың болуы туралы
ақпаратты қамтиды. Жобалау объектісі, оның мақсаты және техникалықэкономикалық көрсеткіштері туралы қысқаша мәліметтер келтіріледі.
«Жобалық шешімдерге қойылатын талаптар» бөлімінің құрамы
ғимараттар мен құрылыстардың сәулеттік, конструктивтік және инженерлік
элементтеріне қойылатын талаптардың егжей-тегжейлі сипаттамасын
көздейді.
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Қабырғалар, терезе түрі, жылыту және желдету жүйелері, сорғылар,
кәбілдер, шамдар және т.б. тұратын ғимараттың дизайнын тіркеу қажет.
Құрылыс процесін ұйымдастыру жұмыс сызбасынан бастап бүкіл
жобаны аяқтауға дейінгі кезеңді қамтиды.
Жұмыс сызбалары құрылыс-монтаж жұмыстары үшін жеткілікті
болатындай ең аз көлемде орындалады. Жұмыс сызбаларын қайта пайдалану
мүмкіндігін, сызбаларды өңдеуді автоматтандыру мүмкіндігін және оларды
орындау үшін прогрессивті әдістерді қолдануды қамтамасыз ету қажет.
Барлық жұмыстар AutoCad немесе Revit графикалық редакторында
орындалады. Егер сіз, дизайнер ретінде, барлық объектілерді жасап, әрі қарай
қосалқы мердігер ұйымдарға жіберетін болсаңыз, онда сіздің міндетіңіз – бұл
құжаттарды тақырып парағынан бастап, А2 немесе A3-ке басып шығарып,
ыңғайлы болу үшін, бәрін бір-бірімен байланыстырып, келесі бөлімдерге
беру.
Әр құжатқа жұмыс құжаттамасының жиынтығындағы орнын
анықтайтын бір белгі беріледі.
Стандарттарға, салалық технологиялық нұсқаулықтарға, техникалық
шарттарға сілтемелер жасауға жол беріледі (жұмыс құжаттамасының
жиынтығына қоса беріледі). Бұл ретте жекелеген тармақтарға сілтемелер
жасауға жол берілмейді.
Әр парақта негізгі жазба және оған қосымша бағандар
орналастырылған. Негізгі жазбаның үстінде немесе оның сол жағында, қажет
болған жағдайда, өзгерістер кестесін және байланыстыру мөртабанын қою
үшін резервтік өріс қалдырылуы тиіс.
Сызбалардағы суреттер масштабта орындалады. Қиындықты ескере
отырып масштабты таңдайды.
Позициялар мен маркалардың нөмірлері сызбаның негізгі жазуына
параллель орналасқан және бағанға немесе жолға топтастырылған.
Әрбір ғимаратқа немесе құрылысқа үйлестіру осьтерін белгілеудің
дербес жүйесі беріледі.
Мәтіндік құжаттарға қойылатын талаптар
Бұл құжаттар тұтас мәтінмен немесе бағандарға бөлінген мәтінмен
орындалады. Әр парақ жиектемелермен безендірілген және негізгі жазуы
болады. Мәтіндік құжаттар машинамен, қолмен, баспаханалық тәсілмен,
сондай-ақ ЭЕМ қолдану арқылы орындалады.
Парақтың ішкі шеңберінен мәтіннің шекарасына дейінгі қашықтық:
жолдардың басында – кемінде 5 мм, жолдардың соңында – кемінде 3 мм.
Мәтіннің жоғарғы немесе төменгі жолынан парақтың жоғарғы немесе
төменгі ішкі жиегіне дейінгі қашықтық – кемінде 10 мм. Мәтіндегі абзацтар –
15-17 мм (6.1-сурет).
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6.14-сурет – Мәтіндік құжатты орындау мысалы

6.2.1 Сәулет-құрылыс сызбаларын орындау
Жұмыс сызбаларының құрамы:
- құрылыс-монтаж жұмыстарына арналған жұмыс сызбалары;
- бұйымның құрылысына арналған жұмыс құжаттамасы;
- жабдықтар, бұйымдар мен материалдардың сипаттамасы;
- смета.
Жұмыс сызбаларының негізгі жиынтығы:
- жалпы мәліметтер;
- қабат жоспарлары;
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- қималар;
- қасбеттер;
- еден жоспары;
- шатыр жоспары;
- шығарылатын элементтер (тораптар);
- экспликация немесе кестелік құжаттама.
Титул парағы. Барлық құжаттаманы рәсімдеу титул парақтан
басталады. Титул параққа қажет болған жағдайда өзгерістерді тіркеу кестесі
орналастырылады. Төменде титул парақтың ресімделуінің мысалы
келтірілген.
Құжатты құрастырған ұйым жүйесіне кіретін министрлік
(тізімдеме) атауы. Құжатты құрастырған ұйым атауы
Кәсіпорын, ғимарат (құрылыс) атауы

Негізгі жазбаға
қосымша баған

Құжат атауы
Құжаттың белгіленуі

Бас инженер: жоба (сәу) ________________________
(тегі) (қолы)

Басылым жылы
6.15-сурет – Мәтіндік құжатты орындау мысалы

Осылайша сіз мыналарды көрсетесіз: бөлімнің атауы, жобаны жүзеге
асыратын кәсіпорынның атауы, құжаттың атауы, қол қою үшін жобаны
орындаушылардың аттары, жыл.
Жалпы деректер.
Жалпы мәліметтерге ғимараттың сипаттамасы, құрылымдық
шешімдер, іргетастар, коррозияға қарсы қорғаныс, әрлеу және т.б. туралы
ақпарат кіреді.
Мұнда жобаны орындау үшін қажетті барлық элементтер сипатталған:
- жұмыс сызбаларын әзірлеуге арналған негіздеме;
- нөлге шартты түрде қабылданған белгі;
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- патентке қабілеттілікті және патенттік тазалықты тексеру нәтижелері
туралы жазба;
- техникалық шешімдердің қолданыстағы нормалар мен ережелерге
сәйкес келетіні туралы жазба;
- куәландыруға жататын жауапты құрылымдар мен жасырын
жұмыстардың тізбесі;
- басқа қажетті нұсқаулар.
Жұмыс сызбаларының негізгі жинағының басқа парақтарына
орналастырылған техникалық талаптарды қайталауға және жұмыс
сызбаларында қабылданған техникалық шешімдердің сипаттамасын беруге
жол берілмейді.
Жұмыс сызбаларының негізгі жиынтығындағы бас парақ – бұл жалпы
мәліметтер парағы.
Бұл бөлім объектінің келесі түріне арналған жұмыс құжаттамасының
жиынтығы екенін көрсетесіз, тірек құрылымының құрылғысын, сондай-ақ
қоршау құрылымдарын сипаттайсыз, сонымен қатар сіз қандай
құрылғыларды қосуды жоспарлап отырғаныңызды, шатырды, бөлменің ішкі
безендірілуін, әрлеу материалдарын сипаттай аласыз.
Мәтіндік құжаттардың талаптарына сәйкес толтырылады. Деректер
қатты мәтінмен орындалады. Парақ жиектемемен ресімделеді және «Жалпы
ескертпелер» деген негізгі жазуы болады.
Барлығы бағандар бойынша бөлінген және жұмыс құжаттамасының
жиынтығына сәйкес келеді.
Жалпы деректерге мыналар кіреді:
- жұмыс сызбаларының негізгі жиынтықтарының тізімдемесі;
- сілтеме және қоса берілген құжаттар тізімдемесі;
- сипаттамалық тізімдеме;
- мәндері осы негізгі жиынтықтың басқа парақтарында көрсетілмеген,
нормативтік құжаттармен белгіленбеген шартты белгілер мен бейнелер;
- жұмыс сызбаларына қатысты жалпы нұсқаулар.
Жұмыс сызбаларының негізгі жиынтықтарының тізімдемесі

6.16-сурет – Жұмыс сызбаларының жиынтық тізімдемесінің мысалы

Тізімдемеде мыналар көрсетіледі:
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- «Белгілеу» бағанында – таңбалау нөмірі;
- «Атауы» бағанында – тиісті парақтың негізгі жазуында келтірілген
атауларға толық сәйкес келетін суреттердің атауы;
- «Ескерту» бағанында – қосымша мәліметтер (10-қосымша).
Сілтеме және қоса берілетін құжаттар тізімдемесі
- «Белгілеу» бағанында – ұйымның белгісі, индексі;
- «Атауы» бағанында – титул парақта көрсетілген атауға толық сәйкес
келетін құжаттың атауы;
- «Ескерту» бағанында – қосымша мәліметтер.

СІЛТЕМЕЛІ ЖӘНЕ ҚОСА БЕРІЛЕТІН ҚҰЖАТТАР ТІЗІМДЕМЕСІ
Белгіленуі
Атауы
Ескертпе
ТӨК IV альбомы
Қалау бөлшектері
1.031.9-3.10 сериясы
КНАУФ кешенді жүйесі
Мемлекетаралық
Гипсқатырма парақтар. Техникалық
стандарт
шартта
5.06-11-2004 ҚР ЕЖ
Гипсқатырма парақтарды қолданатын
қоршау құрылымдар
6.17-сурет – Сілтеме және қоса берілген құжаттар тізімдемесінің мысалы

Басында анықтамалық құжаттар, содан кейін қоса берілген құжаттар
толтырылады. Құжаттар тиісті тақырыптарда жазылады. «Сілтеме құжаттар»
бөлімінде тиісті негізгі жиынтықтың жұмыс сызбаларында сілтемелері бар
бұйымдарға құжаттар санамалануы тиіс (11-қосымша).
Сондай-ақ жекелеген жұмыс түрлері үшін ескертпелерді толтыруға жол
беріледі. Жұмыс түрі және қажетті көлем санамалаумен көрсетіледі.
Сипаттама тізімдемесі
Сипаттама тізімдемесін жобада жұмыс сызбаларының негізгі
жиынтығындағы бірнеше сипаттама болғанда құрайды. Дербес құжаттармен
орындалатын жабдықтың сипаттамасы тізімдемеге енгізілмейді.
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ЕДЕНДЕРДІҢ ЖИНАҚ СИПАТТАМАСЫ
Жоба
бойынша
еден түрі
1

Еден құрылымы
схемасы

Еден элементтері және олардың
қалыңдығы
Желімдегі қапталған тас
50
Монолитті т/бетон басқыштар

Еден
ауданы,
м.ш.
32,2

2

Желімдегі керамогранитті
тақта
Аражабын тақта

20

118,7

3

Желімдегі керамогранитті
тақта
Цемент-құмды тұтастырғыш
Аражабын тақтасы

20

175,0

60

6.18-сурет – Едендердің жиынтық сипаттамасының мысалы

Сипаттама тізімдемесінде төмендегілерді көрсетеді:
- «Жоба бойынша еден типі» бағанында – сипаттама орналастырылған
еден типінің нөмірі;
- «Еден құрылымының схемасы» бағанында – еден құрылымының
графикалық бейнесі;
- «Еден элементтері» бағанында – қалыңдығы көрсетілген материал
түрі көрсетіледі;
- «Еден алаңы» бағанында – ауданы м. ш. көрсетіледі.
Поз.
Белгілеу
маркасы

Атауы

Дана
саны

Салмағы,
кг.

Ескерту.

6.19-сурет – Сипаттама мысалы

-«Материалдың мақсаты» бағанында – материалды таңдау кезінде оны
кейіннен тағайындаумен материал көрсетіледі;
- «Материалдың атауы» бағанында – мақсатына қарай құрылыс
материалының атауы;
- «Өлшем бірлігі» бағанында – таңдалған материал көлемінде өлшеу;
- «Саны» бағанында – материалдардың сандық мәні көрсетіледі.
Сол жағында материалдың қандай объектілер тобына арналғаны
көрсетіледі.
Есік саңылауларын толтыру сипаттамасы
- «Жоспардағы маркасы» бағанында – сипаттамасы орналастырылған
марканың нөмірі;
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- «Терезе блогы» бағанында – ойығына қатысты мөлшерлік деректер
және саны көрсетіледі;
- «Ескерту» бағанында – қосымша мәліметтер, оның ішінде
сипаттамаға енгізілетін өзгерістер туралы мәліметтер көрсетіледі.
Терезе саңылауларын толтыру сипаттамасы
- «Маркасы» бағанында – нормалар бойынша марканың типі;
- «Терезе блогы» бағанында – мөлшерлік деректер: ені, биіктігі, түбінің
белгісі, бұйымның атауы және сандық мәні көрсетіледі;
- «Ескерту» бағанында – қосымша мәліметтер, оның ішінде
сипаттамаға енгізілетін өзгерістер туралы мәліметтер;
- «Терезе алды тақтасы» бағанында – мөлшерлік деректер: ені, биіктігі,
маркасы және сандық мәні көрсетіледі.
Жабдық әрбір бөлімде өнеркәсіптің немесе өндірістің осы саласы үшін
қабылданған жүйелілікпен жазылады.
Тапсырыс берушімен келісім бойынша жабдықтар мен материалдарды
тапсырыс беруші мен мердігердің жеткізіліміне бөлмей жазуға жол беріледі.
6.2.2 Техникалық құжаттамамен жұмыс жасау
Жобалаушының құрылыстағы жұмысының негізі техникалық
құжаттама болып табылады. ҚҰЖ құрастырылады.
ҚҰЖ-ды жобалау үш кезеңде жүзеге асырылады: бастапқы деректер,
ұйымдастырушылық және технологиялық шешімдерді әзірлеу, соңғы кезең.
Бірінші кезеңде:
- жобалауға арналған тапсырманы зерделеу;
- ҚҰЖ-ды әзірлеуге арналған техникалық шарттарды жасау және
келісу;
- құрылыс шарттарымен танысу.
Екінші кезеңде:
- жеке объектілер бойынша ұйымдастырушылық-технологиялық
шешімдерді анықтау;
- ұйымдастырушылық-технологиялық шешімдерді нұсқа бойынша
пысықтау;
- құрылыс алаңын инженерлік дайындау мәселелері;
- принципті ұйымдастырушылық-технологиялық шешімдерді жобаның
басқа бөліктерінің әзірлемелерімен байланыстыру;
- жұмыс көлемдерінің тізімдемесін жасау.
Соңғы кезеңде:
- құрылыс ұзақтығы құжаттарын әзірлеу және күнтізбелік жоспарлау;
- есептеу бөлігі;
- ҚҰЖ материалдарын ресімдеу.
ҚҰЖ құрамына төмендегілер кіреді:
1. Құрылыстың күнтізбелік жоспары;

280

Құрылыс күнтізбелік жоспары – бұл құрылыс-монтаж жұмыстарының
сипаты мен көлеміне сәйкес жеке жұмыстардың реттілігі мен мерзімдерін
анықтайтын жобалық құжат. ҚҰЖ құрамында – құрылыстың жиынтық
күнтізбелік жоспары, ЖӨЖ құрамында жекелеген объектілер бойынша
жұмыс жүргізудің күнтізбелік жоспарлары әзірленеді.
Бастапқы деректер: жұмыс сызбалары, құрылыс ізденістерінің
деректері, материалдық-техникалық ресурстар туралы мәліметтер және
құрылыстың нормативтік мерзімдері. Күнтізбелік жоспарларды жасау
кезеңінде жұмыс өндірісінің озық технологиясын қолдану, жұмысты
барынша үйлестіре отырып, құрылысты ағынды әдіспен орындау, негізгі
орындаушыларды біркелкі жүктеу және ресурстарды біркелкі тұтыну,
техникалық шарттар мен қауіпсіздік техникасы ережелерінің талаптарын
орындау көзделеді.
2. Бас жоспар;
Бас жоспар – бұл жобалау құжаты, оның негізінде жоспарлау, құрылыс,
қайта құру және аумақтардың қала құрылысын дамытудың басқа түрлері
жүзеге асырылады. Ең негізгі бөлігі – аумақтың топографиялық, инженерліктопографиялық немесе фотографиялық жоспарына жобаланған объектінің
сызбасын графикалық түрде салу арқылы алынған масштабты кескін.

6.20-сурет – Бас жоспар мысалы
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3. Жұмысшы кадрлар мен машиналарға қажеттілік;
Жұмысшыларға қажеттілік кестесі жасалады және оған айдың күндері
бойынша есеп қоса беріледі.

6.21-сурет – Қажеттілікті есептеу мысалы

4. Электр энергиясына, суға, сығылған ауаға қажеттілік;
Электр энергиясы.
Есептеу жүйелілігі:
- электр энергиясын тұтынушыларды анықтау;
- электр энергиясын алу көздерін таңдау және олардың қуатын есептеу;
- құрылыс алаңын электрмен жабдықтаудың жұмыс схемасын жасау.
Электр энергиясының негізгі тұтынушылары – құрылыс машиналары,
механизмдері мен қондырғылары, құрал-жабдық ғимараттары мен алаңдарды
жарықтандыру.
Қалалық энергия жүйесіне қосылу мүмкін болмаған жағдайда түгендеу
электр станциялары қолданылады, олар тұтынушылар шоғырланған
жерлерде орналастырылады.
Су. Сумен жабдықтауды есептеу:
- су шығынын анықтау;
- сумен жабдықтау көздерін таңдау;
- құрылыс алаңын сумен жабдықтаудың жұмыс схемасын жасау.
Судың негізгі тұтынушылары: құрылыс машиналары, механизмдері
мен қондырғылары, технологиялық процестер болып табылады.
Сығылған ауа.
Сығылған ауа қажеттілігін есептеу:
- тұтынушыларды анықтау және олардың жиынтық тұтынуы;
- ресурстарды жеткізушілерді таңдау;
- сығылған ауаны беру схемасын жасау.
Тұтынушылар – кен балғасы, құмағызғыш аппарат.
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Жылу
Жылумен жабдықтауды есептеу:
- тұтынушыларды анықтау және жылу қажеттілігін есептеу;
- салқындатқышты таңдау;
- жылумен жабдықтау көздерін таңдау;
- құрылыс алаңын жылумен жабдықтаудың жұмыс схемасын жасау.
Негізгі тұтынушылар мобильді құрал-жабдық ғимараттары және қысқы
жағдайда орындалатын технологиялық процестер (жылыту) болып табылады.
Есептік-графикалық жұмыста энергия ресурстары құрылыс құнының
ірілендірілген нормативтері бойынша айқындалады.
№

Энергия ресурсының түрі

Өлшем бірлігі

Монтаж-құрылыс
жұмыстарының
барлық
көлеміне
қажеттілік

6.22-сурет – Энергия ресурстарын есептеу мысалы

5. Құрылыс материалдары мен құрылымдарға қажеттілік;
Қажеттілікті анықтау СНжЕ негізінде немесе өндірістік нормалар
негізінде жүргізіледі.
Жұмыс
атауы

1.

Өлш.бірл.

2.

Жұмыс
көлемі

3.

Материалдар, Өлш.бірл. Объектілік Материалдардың,
жартылай
жұмыстар
бөлшектердің
фабрикаттар
бірлігіне
өлш.бірл. жалпы
мен
шақталған
саныбөлшектер
норма
Нормативтік
атауы
анықтамалық
параграфқа
сілтеме
4.

5.

6.

7.

6.23-сурет – Құрылыс материалдарына қажеттілік туралы мысал

Құрылыс материалдары мен құрылымдарының түсуі мен шығынының
кестесі жасалады.
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Құрылыс құрылымдары
мен өнімдерінің,
материалдар мен
жабдықтардың атауы

Өлшем бірлігі

1

2

Материалдар
шығыны
(тәуліктік/бар
лығы)

Күн, апта, ай бойынша
түсім графигі

3

1

2

3

4

т.б.

4

5

6

7

8

6.24-сурет – Материалдарды, құрылымдар мен жабдықтарды қабылдау және жұмсау
кестесінің мысалы

Әрі қарай, материалдық ресурстарға қажеттіліктің жиынтық есебін
жасайсыз.
Материалдық ресурс
түрлерінің атауы
1

Өлшем бірлігі
2

Материалдық ресурстар
қажеттілігі
3

6.25-сурет – Материалдық ресурстарға қажеттіліктің жиынтық тізімдемесі

6. Түсіндірме жазба.
Аяқталғаннан кейін барлық деректерді қамтитын түсіндірме жазба
жасалады.
ҚҰЖ-дың барлық бөліктерінің материалдары негізінде оның
құрамында мынадай техникалық-экономикалық көрсеткіштерді келтіру
қажет:
- құрылыстың жалпы ұзақтығы, оның ішінде дайындық кезеңінің және
жабдықты монтаждау кезеңінің ұзақтығы, ай;
- құрылыс-монтаж жұмыстарын орындауға арналған еңбек
шығындары, адам – күн.
- жұмысшылардың ең көп мөлшері, адам.
6.3 Жобалық-сметалық құжаттаманың құрамы
6.3.1 Жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу
Жобалық-сметалық құжаттама – бұл мәтіндік және графикалық
құжаттар кешені. Құрылыс жұмыстары жобалық бөлімдердің құрамына
қойылатын белгіленген талаптарға бағынады.
Жобалық-сметалық құжаттамаға мыналар кіреді:
- мәтіндік – жобалау объектісі туралы ақпарат, жабдықтар тізімі,
жұмыс кезеңдері мен мерзімдері, әрекеттер тізбегі және т.б.
- сметалық-экономикалық – экономикалық есептеулер, сметалар, жоба
бюджеті, қаржылық жоспар және т.б.
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- графикалық – сызбалар, жоспарлар, қосылу схемалары, коммутация,
интеграция және жабдықтың өзара әрекеттесуі және т.б.
Жобалық-сметалық құжаттама төмендегілерді көрсетеді:
- сатып алуға және монтаждауға жататын жабдықтың тәртібі, мерзімі,
саны, техникалық сипаттамалары және таңбалануы;
- жабдықтар мен материалдарды сатып алу және жұмыстарды
қаржыландыру тәртібі, мерзімі және сомасы;
- жабдықтың орналасқан жері, қосылу тәртібі, коммутация және бірбірімен және басқа жүйелермен өзара әрекеттесу тәртібі;
- жұмыстың дұрыстығы мен тиімділігін тексеруге арналған бақылау
нүктелері және т.б.
6.3.2 Құрылыс жұмыстарының көлемін есептеу
Келісілді:
Тапсырыс беруші__________________________
(Т. А. Ә.)

ЖҰМЫС КӨЛЕМІН ЕСЕПТЕУ ТІЗІМДЕМЕСІ

________________________________________________________ бойынша
(ғимарат және құрылыс атауы)
__________________________________________ құрылысы (жөндеуі) бойынша
(құрылыс атауы)
Құрастырылды ____________________________
(күні)
Жұмыс өндірісінің шарттары __________________________________________
№ р/с
1

Атауы

Өлш.
бірл.
3

Саны

Ескертпе

4

5

1

2
1-бөлім. Демонтаж жұмыстары
Ернеуліктерді бөлшектеу

100 м

2,89

1

2-бөлім. Жөндеу-құрылыс жұмыстары
ПВХ терезе блоктарын орнату

100 м2

0,04

Құрастырды _______________ Тексерді__________________
Ескертпе: жұмыс көлемдерін есептеу тізімдемелері сметаларды құруға ұқсас бөлімдерге бөлінумен
жасалады.

6.26-сурет – Жұмыс көлемі тізімдемесінің формасы

Есептеу барысында келесі ережелер сақталады:
1. Жұмыстың барлық түрлерін анықтау;
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2. Материалдарды ұтымды пайдалану үшін ыңғайлы тәртіпте
орналастыру;
3. Есептеуді тиісті сметалық нормаға қабылданған өлшем бірліктерінде
жүргізу;
4. Жұмыс көлемінің барлық есептеулерін есептеудің келесі
кезеңдерінде бұрын алынған нәтижелерді пайдалануға болатындай ретпен
орналастыру;
5. Сызбалардың, бөлшектердің және басқа да құжаттардың атауларын,
шифрларын және нөмірлерін жазу (ақпараттылық үшін);
6. Қысқа формулаларды құрастыру, оларды топтарға бөлу;
7. Жұмыс ережелерін түсіндіретін жобалық және техникалық
материалдардағы (материалдарға, құрылымдарға, реттемелерге және т.б.
берілетін сипаттамалар) деректерді барынша пайдалану.
Жұмыс көлемінің соңғы тізімдемесі ыңғайлы болып шығуы керек және
барлық қажетті деректерді қамтуы керек.
Бұл тізімдесе сметалық құжаттаманың құрамына кірмейді (жобалау
ұйымында сақталады).
6.4 Жобалық құжаттама мен стандарттарды бақылау
Жобалау құжаттамасын бақылау мынадай тармақтар бойынша жүзеге
асырылады:
1. Құрылыстың негізгі журналы (өндірістік жұмыстар журналы)
2. Көмекші журналдар:
- бетон жұмыстарының журналы;
- дәнекерлеу журналы;
- коррозияға қарсы қорғау журналы;
- құрылыс материалдарының кіруін бақылау журналы;
- жүргізілетін жұмыстарды операциялық бақылау журналы;
- авторлық қадағалау журналы.
3. Атқарушы схемалар және атқарушы түсірілім.
4. Жасырын жұмыстарды куәландыру актісі (кейіннен жасырылатын
жұмыстарға ресімделеді: негіз топырақтарының, арматуралаудың,
дәнекерленген қосылыстардың, қазаншұңқырлардың құрылысы, батыруды
толтыру, гидрооқшаулау, жылу оқшаулау, оттан қорғау, тоттануға қарсы
қорғау, антисептик, дыбыс оқшаулау, құрылымдарды жерге тұйықтау және
басқа да жұмыс түрлері).
5. Төлқұжаттар және сапа сертификаттары.
6. Құрылыс зертханаларының хаттамалары мен қорытындылары.
7. Құрылыс объектісінің геодезиялық бөлу негізін куәландыру актілері.
8. Құрылыс объектісі осьтерінің бөлінуін куәландыру актілері.
9. Орындалған жұмыстардың техникалық реттемелердің (нормалар мен
қағидалардың) талаптарына және жобаға сәйкестігі туралы актілер.
10. Құрылымдарды (аралық) куәландыру актілері.
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11.Инженерлік-техникалық қамтамасыз ету желілерінің учаскесін
куәландыру актілері.
12. Айналадағы ғимараттар мен құрылыстардың, салынып жатқан
құрылыстардың деформацияларын геодезиялық және визуалды бақылауды
қамтитын мониторинг құжаттары.
13. Сынақ құжаттары (хаттамалар, гидравликалық, статикалық
қорытындылар, тоқтың таралу хаттамалары, динамикалық сынақтар, ауа
өткізгіштігін бақылау; жылуға ден қою, радиациялық бақылау және
басқалар).
14. Сапа туралы құжаттар (жабдықтың, құрылыс материалдарының,
бұйымдар мен құрылымдардың төлқұжаттары мен сертификаттары).
Төлқұжаттар мен сертификаттар қолданылатын жабдықтың, құрылыс
материалдарының,
бұйымдар
мен
құрылымдардың
техникалық
реттемелердің міндетті талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар болып
табылады.
15.
Салынған
күрделі
құрылыс
объектісінің
орындалған
жұмыстарының техникалық реттемелерінің және жобаның талаптарына
сәйкестігі туралы актілер (қоса беріледі).
6.4.1 Құрылысқа арналған сметаның құрамы
Құрылыс сметасы – құрылыс салудың негізгі құжаты. Негізінен
қаржылық шығындар құрылыс материалдары мен оларға қосымша
элементтерді сатып алуға жұмсалады.
Сметаны есептеу кезінде келесі көрсеткіштерді ескеру қажет:
- жоспарланған жұмыстардың көлемі;
- технология;
- мамандар саны;
- құрылыс мерзімі;
- объектіні қаржыландыру көлемі мен мерзімі.
Сметаның негізгі мақсаты:
- жұмыс кестесін сақтау;
- жұмыстарды жүргізу кезеңіндегі қаржыландыру көлемі.
Құрылыс кезіндегі сметалық есеп жеке процестердің әрқайсысы үшін
қажет материалдар мен жұмыстардың құнын көрсетеді.
Құрылыс сметаларының түрлері:
- жергілікті сметалар;
- объектілік сметалар;
- жиынтық.
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Үй құрылысының сметасы
№
1
1

2
3
4

Материалдар, жұмыстар және шығындар
Өлш.
атауы
бірл
2
3
Қаңқа құрылғысы
1. 185 мм-ге 200 мм кесілген ыдыстармен
М3
желімделген кесектен қабырғаларды
құрастыру
185 мм-ге 200 мм кесілген ыдыстармен
М3
желімделген кесектен қабырғаларды
жинақтау
Резеңке бояумен бөренелерді бояу
М3
Кесінді ағаш кесегінің монтажы 50х200
с.ө.
Кесек 50х200
М3
Суоқшаулағыш
с.ө.
Тиеу-түсіру жұмыстары
М3

Саны

Құны

Жиыны

4

5

6

82,0

410,0

336 200

82,0

21 900,0

1 795 500

82,0
0,0
0,0
1,0
82,0

300,0
400,0
400,0
750,0
500,0

24 600
0
0
0
41 000
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6.4.2 Сәулет жобаларын бекіту және олармен келісу тәртібі
Соңғы жұмыс – бұл дайын жобаны үйлестіру.
Барлық құжаттарды рәсімдегеннен кейін олар жауапты тұлғалармен
куәландырылады және мемлекеттік қадағалау органдарында келісіледі.
Жоба сәулет және қала құрылысы мәселелерімен айналысатын
жергілікті билік органында, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі ұйымда,
сондай-ақ санэпидемқадағалауда қаралуға тиіс.
Атап айтқанда, жобалаудың барлық кезеңдері бойынша жұмыстардың
келесі тәртібі орындалады:
- жобалауға берілетін тапсырма;
- сыртқы инженерлік желілерге қосылуға техникалық шарттарды алу;
- сәулет басқармасы төмендегілерді береді:
1. СЖТ (сәулеттік-жоспарлау тапсырмалары);
2. ЕЖЖ (Егжей-тегжейлі жоспарлау жоспары);
3. Жер учаскесін орналастырудың келісілген схемасы (жер учаскесіне
құқық белгілейтін құжаттар);
4. Объектіні жобалауға арналған әкімдіктің қаулысы.
Осы құжаттардың негізінде құрылысқа тапсырыс беруші эскиздік
жобаны, ҚҰЖ-ды жобалайды.
Бұл эскиздік жоба Нұр-Сұлтан қаласындағы қала құрылысы кеңесінде
қорғалуы тиіс.
Эскиздік жоба бекітілгеннен кейін тапсырыс беруші ЖӨЖ-ге кіріседі.
Тағы бір маңызды мәселе – жобаға мемлекеттік сараптама жүргізу.
Мақсаты – мемлекеттік нормалар мен ережелердің талаптарына сәйкес
келмейтін құрылыстар салуды болдырмау.
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Сараптама аяқталғаннан кейін қорытынды жасалады және түзетулер
енгізу бойынша ұсынымдар беріледі (егер олар қажет болса). Бұл ретте
орындаушы түзетулер енгізуі және құжаттарды тексеру үшін қайта беруі
тиіс.
Жобалау құжаттамасын бекіту – бұл құрылыс-монтаж және жер
жұмыстарын жүргізуге рұқсат пен ордер алу.
Жобалау құжаттамасын қабылдап алу-беру актісіне тапсырыс беруші
төмендегі жағдайларда қол қояды:
- құзыретті мемлекеттік органдардың жобалық құжаттамамен келісуі;
- мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысының болуы;
- тапсырыс берушіде орындалған жұмыстардың нәтижелері бойынша
ескертулердің болмауы.
Құжаттардың түпнұсқалары оларды әзірлеген ұйымда есепке алынуы
және сақталуы тиіс.
6.5 Объектілерді визуалды жобалау
Сызбаларды орындау сізден СНжЕ, нормалар мен ережелерді білуіңізді
талап етеді. Барлық сызбаларды AutoCad графикалық редакторында
орындауға болады. Бұл бүгінгі таңда ең өзекті және көп қолданылатын
бағдарлама.
Процесті автоматтандыру үшін әзірлеу мерзімі мен еңбек шығындарын
қысқартуға мүмкіндік беретін компьютерлік бағдарламаларды қолданады.
АЖЖ бағдарламаларының арасында мыналар бар:
- Microsoft Project;
- Rillsoft Project;
- AutoCAD;
- SmetaWIZARD + PlanWIZARD байланысы;
- Excel;
- Revit;
- ҚЖҚЖ құрылыс алаңы;
- ZWCAD;
Ең танымалдары:
- Гектор: жобалаушы-құрылысшы;
- А0 Кешені;
- Smeta Wizard;
- Smeta.RU;
Жетекшімен бірге жасалған жұмыс көлемінен: сызбалар, тізімдемелер,
схемалар мен сметалардан кейін сіз жобаны визуализациялауға кірісе аласыз.
Визуализация жобаны үш өлшемді модельдеуді қамтиды, ол тапсырыс
берушіге ұсынудың толық нұсқасын ұсынады. 3D модельдеу 3DsMAX
графикалық редакторы арқылы жүзеге асырылады. Бұл редакторда
ғимараттарды, шағын сәулет объектілерін, интерьерлерді және т.б. жобалау
ыңғайлы болып келеді.
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6.27-сурет – 3DsMAX-та визуализациялау үлгісі

Енді
объектілерді
ақпараттық
модельдеуді
немесе
BIM
технологияларын қолдану өзекті болып табылады, бұл жобалау мен
құрылысты оңтайландыруға мүмкіндік береді. Олардың көмегімен
ақпараттық модель жасалады, ол тұтастай алғанда жобаның нақты көрінісін
қамтамасыз етеді.
Ғимараттарды ақпараттық модельдеу технологиялары – бұл сәулетқұрылыс жобалауындағы жаңа тәсіл, ол ғимараттың үш өлшемді виртуалды
моделін сандық түрде салудан тұрады. BIM технологиясын ғимараттарды
жобалауда қолдану ғимарат туралы технологиялық, сәулет-конструкторлық,
экономикалық ақпаратты жинауды және кешенді өңдеуді қамтиды, соның
арқасында құрылыс объектісі және оған қатысты барлық нәрсе біртұтас
болып саналады. Ғимараттың үш өлшемді моделі ақпараттық мәліметтер
базасымен тығыз байланысты, сондықтан құрылыс объектісінің кем дегенде
бір көрсеткішін өзгерту сызбалар, сипаттамалар, визуализация, күнтізбені
қоса алғанда, онымен байланысты барлық жүйелер мен объектілердің
өзгеруіне әкеледі.

290

6.28-сурет – BIM-технологиялар көмегімен визуализациялау үлгісі

6.6 Техник-жобалаушының кәсіби міндеттері
Бас жобалаушы жұмысының барлық кезеңдері орындалатын
міндеттердің үлкен көлемін қамтиды. Жауапты тұлғаның басшылығымен сіз
сәулетші-жобалаушы ретінде эскиздік жобалаудан бастап сызбаларға дейінгі
барлық жұмыс түрлерін орындай аласыз.
Сіздің міндеттеріңізге мыналар кіреді:
білікті
маманның
басшылығымен
олардың
техникалық
тапсырмаларға, стандарттарға, техникалық шарттарға, құрылыс нормалары
мен қағидаларына, қауіпсіздік техникасы, өндірістік санитария және өртке
қарсы қорғау жөніндегі нормаларға сәйкестігін қамтамасыз ете отырып,
жекелеген жобалау жұмыстарын орындау;
- қабылданған жобалық шешімдердің барлық бөлімдердің жобалық
шешімдерімен өзара байланысын ұйымдастыру;
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- тапсырмаларды орындау кезінде анықтамалықтарды, техникалық
құжаттаманы, біріздендірілген тораптар мен бұйымдарды пайдалану;
- құрылыстың нақты алаңдарына байланыстыруды ресімдеу бойынша,
сондай-ақ әзірленген жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізу, оны
мұрағатқа тапсыру бойынша жұмыстарды орындау;
- еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, өндірістік санитария және
өртке қарсы қорғау ережелері мен нормаларын сақтау.
Техник-жобалаушы ретінде сіз мыналарды білуіңіз керек:
- жобалық-сметалық жұмыстарды орындау бойынша өкімдік,
әдістемелік және нормативтік құжаттар;
- жобалық-сметалық құжаттаманы ресімдеу ережесі;
- жобалау тәсілдері мен әдістері;
- техникалық-экономикалық есептерді жүргізу тәртібі;
- сызба және графикалық жұмыстарды орындау әдістері;
- қолданылатын құрылыс материалдары мен құрылымдарының
қасиеттері;
- құрылыс технологиясының негіздері;
- қабылданатын жобалық шешімдерге қойылатын қажетті талаптар;
- автоматтандырылған жобалау құралдарының түрлері;
- мамандандырылған компьютерлік бағдарламалар;
- еңбек заңнамасының негіздері;
- еңбекті қорғау және сақтау құралдары бойынша ережелер.
Жауапкершілік және қызметті бағалау
Техник-жобалаушы төмендегілер үшін әкімшілік, тәртіптік және
материалдық жауапкершілікке тартылады:
- қызметтік нұсқауларды орындамау немесе тиісінше орындамау;
- өзіне тапсырылған жұмысты орындаудың жай-күйі туралы анық емес
ақпарат беру;
- қауіпсіздік техникасы, өртке қарсы және басқа да ережелер
қағидаларын анықталған бұзушылықтардың жолын кесу жөнінде шаралар
қолданбау.
Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар
1. Сәулеттік-жобалау ұйымының негізгі бөлімдерінің жұмысын
сипаттаңыз.
2. Жобаның қозғалысы бойынша әр бөлімнің кезең-кезеңмен
жұмысын сипаттаңыз.
3. «Жобалау тапсырмасын» толтыру ережелерін сипаттаңыз.
4. «Жобалау тапсырмасы» не үшін қажет?
5. Жұмыс сызбаларын құру ережелерін сипаттаңыз.
6. BIM технологияларымен жұмыс істеу әдістерін сипаттаңыз.
7. Техник-жобалаушының құқықтары мен міндеттеріне не кіреді?
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ТƏЖІРИБЕЛІК ЖҰМЫСТАР
Бұл тапсырмалар 6-бөлімге сәйкес алгоритммен орындалуы керек.
1-тапсырма. Барлық кезеңдер бойынша жобаның қозғалыс сызбасын
жасау.
2-тапсырма. Жұмысты бөлімдер бойынша бөлу.
3-тапсырма. «Жобалау тапсырмасын» әзірлеу.
4-тапсырма. Бұйымның құрылысына арналған жұмыс құжаттамасын
әзірлеу.
5-тапсырма. Сметаны әзірлеу.
6-тапсырма. Ортақ деректер тізімдемесін әзірлеу.
7-тапсырма. Қабат жоспарын жасау.
8-тапсырма. Қималардың сызбасын құрастыру.
9-тапсырма. Қасбетті жасау.
10-тапсырма. Еден жоспарын жасау.
11-тапсырма, 12-тапсырма. Құрылыс жұмыстарының көлемін есептеу.
13-тапсырма. Жасырын жұмыстарды куәландыру актісін толтыру.
14-тапсырма. ШСФ-ны модельдеу.
ҚЫСҚАША ТҰЖЫРЫМДАР
Бұл бөлімде құрылыс өндірісі процесін ұйымдастыру, оны жобалықсметалық және техникалық құжаттамамен сүйемелдеу мәселелері қаралды.
Тәлімгердің басшылығымен техник-жобалаушы қызметінің негізгі
мәселелері белгіленді, құжаттаманы толтыру ережелері жазылды. Тапсырыс
берушіден тапсырманы алудан бастап барлық жұмыс сызбаларын
орындауға дейінгі және объектіні соңғы элемент ретінде визуализациямен
сипатталған процесс.
ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР МЕН ҚОСЫМША ДЕРЕККӨЗДЕР
ТІЗІМІ
1. Вильман Ю.А. Технология строительных процессов и возведения
зданий. Современные прогрессивные методы: Учебное пособие для
строительных вузов. – М.: АСВ, 2011. – 336 с.
2. Пособие к СНиП. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://znaytovar.ru/gost/2/Posobie_k_SNiP_3010185_Posobie.html
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ҚОСЫМШАЛАР

1-қосымша

Осьтердегі қасбеттің мысалы

294

2-қосымша
Жоба қасбетінің мысалы

295

3-қосымша
Аспалы төбелер жоспарының мысалы

296

4-қосымша
Қабат жоспарының мысалы
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5-қосымша
Куәландыру Актісінің мысалы
Құрылыс-монтаждау жұмыстарын куәландырудың
№ актісі
1-4/А-В осьтерінде +4,050 белгісінде БН гранитімен қаптау
(жұмыс атауы)

мекенжайында орналасқан "

ҚР ҚН 1.03-00-2011

" объектісынде орындалған

(объектінің атауы және орналасқан жері)

«_____»____________ 2020 ж.
Комиссия құрамында:
Бас мердігерлік құрылыс-монтаж ұйымының өкілі:
(лауазымы, ұйымы, тегі, аты-жөні)

Тапсырыс берушінің техникалық қадағалау өкілі:
(лауазымы, ұйымы, тегі, аты-жөні)

Жобалау ұйымының өкілі (жобалау ұйымы авторлық қадағалауды жүзеге асырған жағдайларда):
(лауазымы, ұйымы, тегі, аты-жөні)

Қосалқы мердігерлік құрылыс-монтаж ұйымының өкілі:
Прораб
(лауазымы, ұйымы, тегі, аты-жөні)

Орындалған жұмыстарды қарап шықты:
_______________________________________________
(мердігердің, жұмыстарды орындаушының атауы)

Төмендегілер туралы осы актіні жасады::
1) Куәландыруға мынадай жұмыстар ұсынылады: 1-4/А-В осьтерінде +4,050 белгісінде БН гранитімен
қаптау
(жасырын жұмыстардың атауы)

2) Жұмыстар жобалық-сметалық құжаттама бойынша орындалған:
(жобалау ұйымының атауы, сызбалардың № және олардың жасалған күні)

3) Жұмыстарды орындау кезінде мыналар қолданылды: желім, № KZ 9 105 00250 сертификатының
жіктерін бітеу; гранит өлшемдері: 600*300*30; 500*220*30 № KZ.7100749.05.01.03277 сертификаты
(төлқұжатқа немесе сапа туралы басқа да құжаттарға сілтеме жасалған материалдардың, құрылымдардың, бұйымдардың атауы)

Жұмыстарды орындаушы осы актіге қоса берілген (қоса берілмеген) жұмыстардың оларға қойылатын
талаптарға сәйкестігінің мынадай қосымша дәлелдемелерін ұсынды:
№3.33 атқару схемасы
(орындау сызбалары мен схемалары, зертхананың қорытындылары)

4) Орындау кезінде жобалық-сметалық құжаттамадан ауытқу жоқ (немесе жіберілген):
Жоқ

(төлқұжатқа немесе сапа туралы басқа да құжаттарға сілтемесі бар материалдардың атауы)

5) Күндері: жұмыстың басы: « »
2020 ж.
жұмыстың аяғы: «
»
2020 ж.
Жұмыстар жобалық-сметалық құжаттамаға және қолданыстағы нормативтік құжаттардың талаптарына
сәйкес орындалды. Баяндалғанның негізінде құрылғы (монтаждау) бойынша кейінгі жұмыстарды
жүргізуге рұқсат етіледі:
(келесі жұмыстар мен құрылымдардың атауы)

Бас мердігерлік құрылыс-монтаж ұйымының өкілі:
(лауазымы, ұйымы, тегі, аты-жөні)

Тапсырыс берушінің техникалық қадағалау өкілі:
(лауазымы, ұйымы, тегі, аты-жөні)

Жобалау ұйымының өкілі (жобалау ұйымы авторлық қадағалауды жүзеге асырған жағдайларда):
(лауазымы, ұйымы, тегі, аты-жөн)
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Қосалқы мердігерлік құрылыс-монтаж ұйымының өкілі:

6-қосымша

(бекітуші инстанцияның атауы)
(лауазымы)
(қолы,

№
р/с
1
1
2
3
4
5
6

7
8

9
10
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
12
13

тегі)

Бекітемін:
_____________________________
_____________________________
_____________________________

«______»________________2020 ж.

Жобалауға берілетін тапсырма
«_»

Негізгі деректер мен талаптардың тізбесі

2
Жобалау негізі
Тапсырыс беруші
Жобалау ұйымы – бас жобалаушы
Бас мердігерлік құрылыс ұйымы
Құрылыстың басталу және аяқталу мерзімі
Объектінің қысқаша сипаттамасы: қабаттылығы,
жалпы ауданы, пәтер саны, жер асты автотұрағының
сыйымдылығы.
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанастыра салынған
және жалғатыра салынған үй-жайлардың мақсаты,
қысқаша сипаттамасы (есептік қуаты,
сыйымдылығы, өткізу қабілеті және т.б.)
Жобаның сипаттамасы (жеке жоба, үлгілік жобалар
сериясы, байланыстыруға арналған үлгілік
жобалардың нөмірлері және т.б.)
Бірнеше нұсқада (жоба бөлімі, нұсқалар саны)
жекелеген жобалық шешімдерді әзірлеу,
интерьерлерді, макеттерді, түсті шешімдерді,
қасбеттерді әзірлеу қажеттігі туралы нұсқаулар
Жобалық құжаттаманың құрамы.
Құрылымдық, орналасу және сәулеттік шешімдер.
Ішкі инженерлік желілер:
Жылыту.
Желдету және түтіннен қорғау
Электрмен жабдықтау
Байланыс және сигналдау
Сумен жабдықтау және кәріз
ТСҚ
Сыртқы инженерлік желілер .

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ
М.О.____________________________
(лауазымы)
_________________________________
(қолы,
тегі)
«____»______________________2020 ж.

Негізгі деректер мен
талаптар
3

БАС ЖОБАЛАУШЫ
М.О. ____________________________
(лауазымы)
_________________________________
(қолы,
тегі)
«____»______________________2020 ж.
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ГЛОССАРИЙ
1.
Автотұрақтар – автомобильдерді сақтауға немесе қоюға
арналған ашық алаңдар. Сақтауға арналған автотұрақтар қалқалармен,
бокстардың жеңіл қоршауларымен, қарау эстакадаларымен жабдықталуы
мүмкін. Автотұрақтар көшеден тыс (оның ішінде жүру бөлігі кеңейген кезде
қалта түрінде) және көшеде (жүріс бөлігінде таңбамен белгіленген)
орналасуы мүмкін.
2.
Акцент – жалпы ландшафт бейнесінде бақ-саябақ өнеріндегі
бөлшектердің астын сызу (ағаштар тобы, ағаш немесе бұта). Пейзаждың
акценттік бөлігі мүсін, күркелер және кез келген басқа сәулет формасы
болуы мүмкін.
3.
Аллея – екі жағынан ағаштар, бұталар, альпинистік өсімдіктер
отырғызылған көлік немесе жаяу жүргіншілер жолы.
4.
Альпинарий – таулы ландшафт пен оның флорасының
сұлулығын бейнелейтін жартасты бақ. Ол төмен өсетін альпілік өсімдіктердің
жартастармен, сумен үйлесімімен сипатталады. Альпинарий алғаш рет XVIII
ғасырда ағылшын ландшафты бақтарында пайда болды.
5.
Ансамбль – жиынтық, бірлік. Бірлікке келіп, белгілі бір
көркемдік көрініске ие болған құрылымдардың, өсімдіктердің және
ландшафттың
басқа
элементтерінің
функционалды
жиынтығы.
Композициялық тұтастық және сәулеттік-кеңістіктік бірлік ансамбльдің
басты ерекшелігі болып табылады.
6.
Анфилада – залдар, бөлмелер қатары. Ландшафт сәулетінде
бірқатар аула, бір осьте орналасқан өткелдермен бір-бірімен байланысқан
жеке жасыл жабық кеңістіктер бар.
7.
Сәулетші (грек. arhitekton – біліктілігі жоғары құрылысшы,
шебер-құрылысшы) – құрылыстарды салуға жауапты құрылысшы. XIX
ғасырдың басына дейін сәулетші құрылыстың барлық мәселелерін шешті.
Қазіргі уақытта сәулетшілер тек қалалық ортаны, ғимараттың ішкі кеңістігін,
эстетика мәселелерін, ғимараттың формасы мен оның элементтерін,
ғимараттың
қоршаған
ортамен
немесе
ландшафтпен
үйлесімін
ұйымдастырумен айналысады.
8.
Сәулеттік композиция – ортақ бірлік пен үйлесімділікке қол
жеткізу мақсатында сәулеттік элементтерді ұйымдастыру тәсілі
9.
Ассортимент – белгілі бір елді мекенді немесе осы объектіні
көгалдандыру үшін қолданылатын ағаштардың, бұталардың және гүлдердің
әр түрлі түрлерін таңдау.
10.
Балюстрада балкондардың, галереялардың, баспалдақтардың,
террасалардың қоршауы арқылы өтеді, олар көбінесе балясиналардың төмен
фигуралы бағандары түрінде жасалады.
11.
Жарқырау – бұл жарық сәулесін көрерменнің көзіне тікелей
көрсететін жылтыр тегіс беттердегі нүкте. Көлеңкелерден айырмашылығы,
жарқырау тек жарық көзінің жағдайына ғана байланысты емес және
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көзқарастың өзгеруімен жер бетінде қозғалады. Күңгірт беттерде жарқырау
болмайды.
12. Ернеу – бұл бақтар мен саябақтардағы жеке учаскелерді
қоршайтын өсімдіктердің төмен тар жолағы.
13.
Боскет – арнайы қырқуға ұшыраған тығыз отырғызылған
ағаштардың қабырғаларымен барлық жағынан шектесетін жабық,
геометриялық анықталған кеңістік.
14.
Желекжол – көшенің екі немесе бір жағындағы жүріс бөлігінде,
жағалауда бөлінетін және жаяу жүргіншілер қозғалысына және қысқа
мерзімді демалуға арналған кең көгалдандырылған жолақ.
15.
Сипаттамалар тізімдемесі – осы кешеннің немесе жиынтықтың
барлық сипаттамаларының тізбесін қамтитын құжат.
16.
Вертикаль көгалдандыру – ғимараттардың қасбеттерін, саябақ
құрылыстарын және арнайы құрылғыларды (күмбездер, торлар) ағаш тәрізді
жүзімдермен және басқа да шырмалған өсімдіктермен көгалдандыру. В.к.
мақсаты ғимараттардың қасбеттері мен қабырғаларын безендіру, қызып
кетуден, шуылдан, шаңнан қорғау; бақтың жекелеген учаскелерін бір-бірінен
немесе сыртқы ортадан оқшаулау үшін жасыл қабырғалар жасау.
17. Вертикаль жоспарлау – жер бедерін техникалық және
композициялық мақсаттарда өзгертуге бағытталған шаралар кешені аумақтан
жер үсті ағынын ұйымдастыруды қамтиды.
18.
Көрініс – ландшафттың бір бөлігі. Ландшафт сәулетінде кеңінен
қолданылатын термин. Пейзаждағы жеке көркемдік мәнерлі көріністерді
шебер ашу бақтар мен саябақтарды жобалау мен қалпына келтірудің
маңызды аспектісі болып табылады.
19.
Түр нүктесі – саябақ аумағындағы көріністер, пейзаждар жақсы
қабылданатын орын. Мұндай орын әдетте көрініс алаңының құрылғысымен
бекітіледі.
20.
Сыртқы орта – микроклиматтың физикалық-техникалық
көрсеткіштері бар ғимараттың сыртындағы орта; қоршаған ортамен бірдей.
21.
Ішкі орта – ғимараттың ішкі көлемі, қабырғалармен, төбелермен
және
жабындармен
қоршалған,
көрсеткіштері
сыртқы
орта
микроклиматының
көрсеткіштерінен
ерекшеленетін
жасанды
ұйымдастырылған микроклиматы бар.
22.
Қабат биіктігі – осы қабаттың еден деңгейінен жоғары қабаттың
еден деңгейіне дейінгі вертикаль қашықтық. Тұрғын үй ғимараттарындағы
қабаттарының типтік биіктігі, әдетте, 2,7; 2,8; 3,0 және 3,3 м құрайды.
23. Көгал – көпжылдық дәнді дақылдардан жасалған жасанды шөп.
Мақсатына байланысты көгалдар спорттық, арнайы мақсаттағы және сәндік
(жер, қарапайым және шалғынды) болып бөлінеді.
24.
Гараждар
–
автомобильдерді
ұзақ
уақыт
сақтауға,
тұрақтандыруға және техникалық қызмет көрсетуге арналған ғимараттар.
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25.
Бас жоспар – қалалық және ауылдық елді мекендердің
аумақтарын дамытудың қала құрылысын жоспарлау туралы қала құрылысы
құжаттамасы.
26.
Геопластика – жер бедерін сәулеттік және көркемдік түрлендіру
мақсатында көгалдандыруға жататын аумақтарды вертикаль жоспарлау.
27.
Қалалық торап – жалпықалалық маңызы бар магистральды
көшелердің қиылысында қалыптасатын қоғамдық мақсаттағы аумақ.
28.
Қонақ тұрақтары – тұрғын аймақтарға келушілердің жеңіл
автомобильдерін қоюға арналған ашық алаңдар.
29.
Мемлекеттік қала құрылысының нормативтері мен
ережелері – ҚР сәулет және қала құрылысы федералды органы немесе ҚР
субъектілерінің сәулет және қала құрылысы органдары әзірлеген әрі бекіткен
және қала құрылысының барлық түрлерін жүзеге асыру кезінде міндетті
түрде орындалатын нормативтік-техникалық құжаттар.
30. Қала құрылысы құжаттамасы – елді мекен аумағын
дамытудың қала құрылысын жоспарлау туралы (бас жоспар, елді мекендер
шекарасының жобасы және т.б.), елді мекен аумағын салу туралы (жоспарлау
жобалары, межелеу жобалары, құрылыс салу жобалары және т.б.) құжаттар
кешені.
31.
Қала құрылысы тапсырмасы – келісілген мерзім ішінде жер
учаскесі бойынша ғылыми-зерттеу және жобалау жұмыстарын жүргізуге
құқық беретін бастапқы рұқсат беру құжаты. Қала құрылысы тапсырмасы
құрылыс жұмыстарын жүргізуге және учаскеде шаруашылық қызметті
жүргізуге құқық бермейді.
32.
Қала құрылысын аймақтарға бөлу – белгіленген аймақтарды
қала құрылысын пайдалану түрлері мен оларды пайдалану шектеулерін
айқындай отырып, аумақтарды және елді мекендерді дамытуды қала
құрылысын жоспарлау кезінде аумақты аймақтарға бөлу. Қала құрылысын
аймақтарға бөлу – аумақтық аймақтардың шекараларын оларды
функционалдық мақсаты, құрылыс көрсеткіштері және ландшафтық ұйым
бойынша пайдалану реттемелерімен белгілеу.
33.
Қала құрылысы болжамы – экологиялық және қала құрылысы
жағдайын кешенді бағалау, әлеуметтік, экономикалық, инженерліктехникалық, құрылыс, санитарлық-гигиеналық жағдайларды талдау және
ғылыми негізделген болжау әдісін қолдана отырып, аумақтың даму
тенденцияларын анықтау нәтижесі.
34. Қала құрылысы бағдарламасы – табиғатты ұтымды
пайдалануды, ресурсты үнемдеуді және тарихи-мәдени мұраны сақтауды
ескере отырып, қала құрылысы әсеріне қол жеткізу үшін жоспарлы және
практикалық шаралар кешенін қамтитын мәтіндік, кестелік және графикалық
құжаттар.
35.
Қала құрылысы реттемесі – жер учаскелерін рұқсат етілген
пайдаланудың тиісті аумақтық аймағының шекаралары шегінде белгіленетін
түрлері, сол сияқты жер учаскелерінің үстіңгі және астыңғы жағында
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орналасқан және оларды салу әрі күрделі құрылыс объектілерін кейіннен
пайдалану процесінде пайдаланылатын барлық түрлері, жер учаскелерінің
шекті (ең төмен және (немесе) ең жоғары) мөлшерлері және рұқсат етілген
құрылыстың, күрделі құрылыс объектілерін қалпына келтірудің шекті
көрсеткіштері, сондай-ақ жер учаскелері мен күрделі құрылыс объектілерін
пайдалануды шектеу.
36.
Азаматтық ғимарат – бұл функционалды процесс адамның
өмірімен байланысты ғимарат: оның өмір сүруі, оның тұрмыстық, әлеуметтік
және мәдени қажеттіліктерін қамтамасыз ету.
37.
Қалалық, ауылдық елді мекеннің шекарасы (шегі) – қалалық
немесе ауылдық елді мекеннің жерін жердің өзге санаттарынан бөлетін
сыртқы шекара.
38.
Конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесі (КҚБЖ) –
зауытта дайындау үшін құрылыс құрылымдары мен олардың элементтерінің
сызбалары орындалатын жүйе.
39.
Мөлдек – бригада құрамы құрылыс процесінің бригадасы жүзеге
асыратын бір немесе бірнеше операцияларды орындайтын жұмыс
мөлшерінің бөлігі.
40. Телнұсқа – көшірмесін түсіруге мүмкіндік беретін,
көшірмелердің бірдейлігін қамтамасыз ететін түпнұсқалардың көшірмелері.
41.
Қаттылық – тұтастай алғанда құрылымның немесе оның жеке
элементтерінің бастапқы өлшемдерін айтарлықтай өзгертпестен сыртқы күш
әсеріне қарсы тұру қабілеті.
42.
Тұрғын үй – азаматтық құрылыс тұрғын үйлерді, тұрғын үй
кешендерін (орамдарды, шағын аудандарды) салуға, сондай-ақ қала
құрылысы міндеттерін шешуге маманданған күрделі құрылыс саласы.
43.
Тапсырыс беруші (құрылыс салушы) – сәулет объектісінің
құрылысын ұйымдастыратын және қаржыландыратын жеке немесе заңды
тұлға.
44.
Көлденең төсеу – жоспардағы горизонтальдар арасындағы
қашықтық.
45.
Топтық құрылыс – шағын аулалар-бақтар құра отырып, тұрғын
үйлерді жеке топтарға орналастыру.
46.
Аралас құрылыс – периметрлі, топтық және кіші құрылыстың
комбинациясы болып табылады.
47.
Периметралды құрылыс – орамды шектейтін көшелердің
қызыл сызықтары бойындағы үйлерді орналастыру.
48. Жол құрылысы – үйлердің көше бағытына қарамастан
параллель жолдармен орналасуы.
49.
Қармау – бригада белгілеген уақытта белгілі бір жұмыс түрі
орындалатын объектінің бөлігі.
50.
Жер учаскесі – жер кадастрында және мемлекеттік тіркеу
құжаттарында көрсетілетін тіркелген шекаралары, алаңы, орналасқан жері,
құқықтық мәртебесі және басқа да сипаттамалары бар жер бетінің бір бөлігі.
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51.
Құрылыс салу аймағы (ауданы) – қала құрылысы
құжаттамасында белгіленген шекаралары және нысаналы функционалдық
мақсат режимі бар құрылыс салынған немесе салынуға тиіс аумақ.
52.
Коттедж құрылысы аймағы – әдетте, 800-ден 1200 м2-ге дейін
және одан да көп учаскелері бар, жеке тұрған бір пәтерлі 1-2-3 қабатты
тұрғын үйлер орналасатын, әдетте, белсенді ауыл шаруашылығы қызметін
жүзеге асыруға арналмаған аумақтар.
53.
Кранмен қызмет көрсету аймағы (рабочая зона) – шеткі
тұрақтар арасындағы кран асты жолдарының бүкіл ұзындығы бойынша ең
жоғары ұшуда ілмекпен сипатталатын сызық шегінде орналасқан кеңістік.
54.
Жүктің қозғалыс аймағы – бұл кранның ілмегіне ілінген
ықтимал қозғалыс шегінде орналасқан кеңістік.
55.
Үй-жайлық құрылыс аймағы – бағбаншылыққа, бақша өсіруге
арналған, сондай-ақ рұқсат етілген жағдайларда мал ұстауға арналған, 1000нан 2000 және одан да көп м2 учаскелеріндегі шаруашылық құрылыстары
бар, негізінен бір-екі пәтерлі 1-2 қабатты тұрғын үйлер орналасқан аумақ.
56. Пәтерді аймақтарға бөлу – жоспардағы пәтердің ішкі кеңістігін
әрқайсысында белгілі бір функционалды процесі бар аймақтарға бөлу.
57.
Көгалдандыру объектісінің аумағын аймақтарға бөлу –
көгалдандыру объектісін жобалау процесінде функционалдық мақсаты
бойынша әр түрлі учаскелерді немесе аймақтарды: ойын-сауық іс-шаралары
аймақтарын, спорт аймақтарын, серуендеу аймақтарын немесе тыныш
демалыс аймақтарын бөлу.
58.
Тозу – техникалық объектінің (құрылыста – ғимараттың, оның
құрылымдық элементінің, кеңістіктің) қандай да бір функционалдық
қасиеттерін жоғалтуы. Құрылыста тозудың екі түрі бар – моральдық және
физикалық.
59.
Инженерлік құрылыс – адамдардың тіршілік әрекеті үшін ішкі
ортаны ұйымдастырусыз жер үсті құрылысы, сондай-ақ барлық жер асты, су
асты және ғарыш құрылыстары (көпір, виадук, жер асты өткелі, түтін
құбыры, градирня, газгольдер, шахта, түсіру құдығы, жер асты бункері,
бұрғылау қондырғысы, су асты құрылысы, орбиталық станция және т.б.).
60. Инсоляция (лат. in ішке + sol күн) – үй-жайдың Жарық
ойықтары-терезелер мен фонарьлар арқылы, сондай-ақ ғимараттың
жанындағы (мысалы, тұрғын үйдің ауласы) кеңістік арқылы тікелей күн
сәулесімен сәулеленуі.
61.
Құрылыстың күнтізбелік жоспары – бұл құрылыс-монтаж
жұмыстарының сипаты мен көлеміне сәйкес жеке жұмыстардың реттілігі мен
мерзімдерін анықтайтын жобалық құжат.
62.
Сурет жазықтығы – сурет салынатын сурет пен табиғат
арасындағы қиял жазықтығы. Сурет жазықтығы көздің орталық сәулесіне
перпендикуляр орналасқан, оқу суретінде ол вертикаль бағытта көрінеді.
63.
Орам – магистральды немесе тұрғын үй көшелерімен шектелген
қызыл сызықтар шекарасындағы құрылыстың жоспарлау бірлігі.
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64.
Саябақ аумағын композициялық аймақтарға бөлу –
саябақтың әр түрлі учаскелерін немесе аудандарын қалыптастыру қағидатын
айқындау негізінде жоспарлау және сәулеттік-көркемдік ұйымдастыру
белгілері бойынша аймақтарға бөлу.
65.
Парақтың композициялық шешімі – бұл суретті берілген
қағаз форматында сауатты орналастыру.
66.
Құрылым – форманы жалпылама түсіну, геометриялық
көлемдерге ұсыну үшін оны қарапайымға және оңайға келтіру.
67.
Көшірмелер – түпнұсқамен немесе телнұсқамен олардың
сәйкестігін қамтамасыз ететін тәсілмен орындалған және бұйымды дайындау,
пайдалану және жөндеу кезінде тікелей пайдалану үшін қызмет ететін
құжаттар. Өндірісте бір рет қолдануға арналған құжаттарды эскиздер түрінде
орындауға рұқсат етіледі.
68. Қызыл сызық – орамның, шағын ауданның және жоспарлау
құрылымының басқа да элементтерінің аумағын көшелерден, жолдардан,
өтпе жолдардан, алаңдардан, сондай-ақ қалалық және ауылдық елді
мекендердегі ортақ пайдаланудағы басқа да жерлерден бөлетін шекара.
69.
Курдонер – сарайдың, вилланың, бақ түріндегі қамалдың
алдыңғы ауласы, көше жағынан – қоршау арқылы, қалған жағынан
ғимараттың жоспарындағы П-тәрізді бөліктермен немесе корпустармен
қоршалған.
70.
Ландшафтық аймақтарға бөлу – ландшафтық талдау әдісімен
үлкен аумақтар мен оның жекелеген элементтерін бағалау. Ландшафтық
аймақтарға бөлу негізінде функционалдық аймақтарға бөлу жүргізіледі.
71.
Аумақты ландшафтық талдау – жобалау мақсаттары үшін
аумақты талдау. Ландшафтық талдау мыналарды қамтиды:

алқаағаштарды, жер бедерін, беткейлердің, су беттерінің
экспозицияларын бағалау;

түр нүктелерін анықтау;

ландшафтты байыту бойынша әлеуетті мүмкіндіктерді анықтау
және т.б.
72. Баспалдақты-лифт торабы – баспалдақ торы мен лифт
шахтасын лифт холымен біріктіретін тік коммуникациялық үй-жай. кәдімгі
және түтінсіз баспалдақтары бар лифт торларын ажыратыңыз.
73.
Сызық – бұл кескіннің ең көп таралған құралы. Ол объектіні
қабылдайтын көздің қозғалысын білдіреді. Біріншіден, біз контурдың жабық
сызығын көреміз – силуэт сызығы, өйткені сызықтар объектінің беттерінің
шекараларын қабылдайды. Сызық жоғарғы-төменгі, сол-оң осьтерге қатысты
бағыттарды, шекараларды, позицияны нақты анықтайды. Сызықтардың
көмегімен біз елестетілген немесе бар жазықтықтардың, айналу
фигураларының осі мен күрделі пішіндердің контурлары мен қиылыстарын
өткіземіз.
74.
Горизонт сызығы – горизонт жазықтығы мен сурет
жазықтығының қиылысы.
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75.
Сызықтық пропорциялар – заттың биіктігі мен енінің
қатынасы, сондай-ақ бөліктердің сызықтық өлшемдерінің бір-біріне және
затқа қатынасы.
76.
Құрылысты реттеу сызықтары – қызыл сызықтардан немесе
жер учаскесінің шекарасынан шегіндіре отырып, үйлерді, құрылыстарды,
ғимараттарды орналастыру кезінде белгіленетін құрылыс салу шекаралары.
Қызыл сызық пен құрылыс салуды реттеу сызығы арасындағы жолақтың ені,
әдетте, қорғаныштық көгалдандыру үшін пайдаланылады, магистральдық
көшелерде – кемінде 6 м, ал тұрғын көшелерде кемінде 3 м құрайды.
77. Көру сәулесі – бұл көзден затқа дейінгі сәуле.
78.
Лоджиялар – пәтердің жапсарлас немесе жалғаспалы түрде
салынған, сыртқы кеңістікке ашық, үш жағынан қабырғалармен қоршалған
(екі жағынан – бұрышпен орналасқан кезде), тереңдігі лоджиялар жанасатын
үй-жайдың табиғи жарықтандыру талаптарымен шектелген жазғы үй-жай.
Шынымен жабылуы мүмкін.
79.
Мансарда (фр. мansard) – тұрғын үй немесе шаруашылық
мақсаттар үшін пайдаланылатын шатыры сынған тік шатырлы үй-жай. Бұл
атау француз сәулетшісі Франсуа Мансардың фамилиясынан шыққан, ол
XVII ғасырдың ортасында Парижде алғаш рет шатыр астындағы шатыр
кеңістігін тұрғын үй және шаруашылық мақсаттар үшін қолданған.
80.
Магистральаралық аумақтар – жалпы қалалық маңызы бар
магистралдық көшелердің қызыл сызықтарымен, қалалық тораптар мен
магистраль маңындағы аумақтар шекараларымен шектелген аумақтар.
81.
Модуль – құрылыстағы өлшемдерді модульдік үйлестірудің
бірыңғай жүйесіндегі негізгі өлшем. Негізгі модуль (НМ), оның мөлшері
ТМД елдерінде және басқа да көптеген елдерде 100 мм-ге тең, сонымен қатар
негізгі модульге еселі ірілендірілген және бөлшек модульдердің бірыңғай
қатары бар.
82.
Модульдік бақ – белгілі бір уақыт аралығында қайталанатын
модульдердің геометриялық жүйесіне салынған гүл бақшасын, бақтың
кішкене кеңістігін немесе саябақтың фрагментін жобалау әдісі. Мысалы, әр
түрлі немесе біркелкі толтырылған (гүлдер, сәндік ағаштар мен бұталар,
көгалдар) тақталардың шеттеріне салынған квадраттар.
83. Монтаждау аймағы – бұл құрылымдарды жобалау жағдайына
орнату кезінде биіктіктен құлауы мүмкін болатын кеңістік.
84.
Монтаждық сызба (МС) – бұл бұйымның немесе оның
құрамдас бөліктерінің жеңілдетілген бейнесін, сондай-ақ оларды монтаждау
және орнату үшін қажетті деректерді қамтитын құжат.
85.
Монтаж жұмыстары – жабдықтарды монтаждау бойынша
жұмыстарды қоса алғанда, ғимараттар мен құрылыстарды тұрғызуға қатысты
барлық құрылымдарды монтаждау.
86.
Жоспарлау элементінің нормалі (жоспарлау нормалі) –
құрамына өлшемдері көрсетілген қажетті жабдық пен жиһаздың
номенклатурасы мен түрлері кіретін жоспарлау бірлігі. Нормалар жобалау
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құралы ретінде қызмет етеді және ғимараттардың түрлері бойынша жеке
шығарылымдармен шығарылады: қонақ үйлер, тұрғын үйлер, мектептер және
т.б.
87.
Ғимараттың
көлемдік-жоспарлау
шешімі
(КЖШ)
–
ғимараттың жоспары мен биіктігі бойынша белгілі бір көлемдегі және
объектідегі үй-жайларды функционалдық бірыңғай жүйеге жинақтау тәсілі.
88.
Кранның қауіпті жұмыс аймағы – бұл құлаған кезде
шашырауды ескере отырып, оны жылжыту кезінде жүктің құлауы мүмкін
болатын кеңістік.
89.
Құрылымдарды монтаждаудың қауіпті аймағы – бұл қауіпсіз
қашықтықты қатаң сақтау қажет болатын аймақ.
90.
Түпнұсқалар – кез келген материалда орындалған, олар
бойынша түпнұсқаларды дайындауға арналған құжаттар.
91. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар (ЕҚТА) – заңдарға
сәйкес ерекше қорғау режимі белгіленген, ерекше табиғат қорғау, ғылыми,
мәдени, эстетикалық, рекреациялық және сауықтыру маңызы бар, оларда
табиғи объектілері орналасқан аумақтар: ұлттық саябақ, табиғи, табиғитарихи саябақ, табиғи қаумал, табиғат ескерткіші, қалалық орман немесе
орман саябағы, су қорғау аймағы және ерекше қорғалатын табиғи
аумақтардың басқа да санаттары.
92.
Осьтер – болашақ ғимаратты белгілеуді жеңілдету және
жобадағы, жердегі өлшемдерді бақылау үшін енгізілетін, жиынтығында
ғимарат (құрылыс) осьтерінің жүйесін құрайтын көрінбейтін сызықтар.
Осьтерге барлық вертикаль тірек құрылымдары (бағандар, тіректер, ішкі
қабырғалар, қаттылық диафрагмалары және т.б.), сыртқы қабырғалар және т.
б. байланыстырылады.
93.
Төсеніш – ғимараттың айналасындағы су өткізбейтін жабынғимараттың периметрі бойынша өтетін, ғимараттан көлбеу бағыттағы бетон
немесе асфальт жолақ. Іргетасты жаңбыр мен су тасқынынан қорғауға
арналған. Төсеніштің ені топырақтың түріне және шатырдың құламаларын
алып тастауға байланысты.
94.
Құлаған көлеңке – жарықтан басқа заттармен жабылған
жарыққа қарайтын беттің бөлігі.
95.
Пандус (фр. рentedouce – еңістеу көлбеу) – бір-бірінен
екіншісіне (әдетте доңғалақты көлік құралдары) ауысуды қамтамасыз ету
үшін екі түрлі жоғары көлденең беттерді қосатын еңістеу көлбеу алаң. Ол
ғимараттардың кіреберіс топтарының жанында немесе тротуарларда
халықтың аз мобильді топтарын, атап айтқанда, мүгедектер арбаларын
пайдалану үшін қолданылады.
96. Параллель әдіс – барлық үйлерді бір уақытта салу.
97.
Парапет – террасалардың, жағалаулардың, баспалдақтардың, тік
беткейлердің, жолдардың қоршауы ретінде қызмет ететін төмен қабырға.
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98.
Партер – көлденең (кейде сәл төмендетілген) жазықтықтағы
сәндік композиция, ашық кеңістік ретінде шешіліп, көгалдармен, гүл
бақшасымен, тоғанмен, мүсінмен безендірілген.
99.
Тұрақ – әр түрлі функционалдық мақсаттағы объектілердің
келушілеріне тиесілі автокөлік құралдарының тұрақта уақытша болуы.
100. Арақабырға – бөлмелерді бөлетін ішкі көтермейтін қабырға. Ол
кірпіштен немесе басқа да кішкентай элементтерден, үлкен өлшемді
панельдерден (қаңқасыз панельді үй құрылысы ғимараттарында), сондай-ақ
металл немесе ағаш жақтау арқылы парақ материалдарынан жасалуы мүмкін.
Арақабырға тақтаға немесе аражабын бөренесіне орнатылады. Бөлімнің
қалыңдығы, әдетте, дыбыс оқшаулау талаптарымен анықталады.
101. Пергола – жүзіммен өрілген көлденең торлы құрылымды
қолдайтын бағандардың, тіректердің бір немесе екі қатарынан тұратын
бақша-саябақ ғимараты. Ол бақтың кіреберісінде, аллеяның үстінде және т.б.
орнатылады.
102. Жаяу жүргіншілер аймағы – жаяу жүргіншілердің жүруіне
арналған аумақ. Осы аумаққа қызмет көрсететін арнайы көлікті қоспағанда,
онда көлік қозғалысына жол берілмейді.
103. Аумақты жоспарлау – әдетте, муниципалды аудандарды
аумақтық жоспарлаудың бекітілген схемалары немесе елді мекендердің
немесе қалалық округтердің бас жоспарлары негізінде жүзеге асырылатын
қала құрылысы түрлерінің бірі болып табылады.
104. Қаланың жоспарлау құрылымы – тұрғын аудандардың,
халықтың жаппай баратын пункттерінің және қаланың магистральдық
көшелері мен алаңдарының желілерінің үйлесімі.
105. Горизонт жазықтығы – көзқарас арқылы өтетін көлденең
жазықтық.
106. Түпнұсқалар – түпнұсқа қойылған қолтаңбалармен ресімделген
және олардан көшірмелерді бірнеше рет шығаруға мүмкіндік беретін кез
келген материалда орындалған құжаттар.
107. Мердігер – құрылыс объектісінде құрылыс және монтаж
жұмыстарын орындаушы болып табылатын жеке немесе заңды тұлға.
108. Байланыстыру – ол орнатылған үйлестіру осіне қатысты тік
құрылымның орнын көрсететін өлшем, атап айтқанда құрылымның шетінен
оське дейінгі өлшем.
109. Магистраль маңындағы аумақ – қала орталығын қалалық
тораппен
немесе
қалалық
тораптармен
өзара
байланыстыратын
сегменттердегі жалпықалалық маңызы бар магистральдық көшелерге
жапсарлас аумақ.
110. Құрылыс жобасы – қала құрылысы құжаттамасы:

құрылыстың сәулеттік-кеңістіктік шешімі;

жер учаскелерін пайдалану;

көлік
және
инженерлік
инфрақұрылым
объектілерінің
көрсеткіштері;
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аумақты абаттандыру және көгалдандыруға қатысты шешімдер;

құрылыс салуды реттеу сызығы.
111. Құрылысты ұйымдастыру жобасы (ҚҰЖ) – бұл құрылыс алаңы
объектілерінің барлық кешенінің мәселелерін шешу жөніндегі жобаның
негізгі бөлігі болып табылатын құжаттама.
112. Жоспарлау жобасы – қала құрылысы құжаттамасы:

аумақтың жоспарлау құрылымын, құрылысты дамыту, мәденитұрмыстық, көліктік қызмет көрсету, инженерлік қамтамасыз етуге қатысты
ұсыныстарды анықтау;

аумақты қала құрылыстық аймақтандыру регламентін және оның
қала құрылыстық дамуының негізгі көрсеткіштерін белгілейді.
113. Жұмыс өндірісінің жобасы (ЖӨЖ) – бұл құрылыс алаңының
нақты объектісінің жеке циклдері егжей-тегжейлі әзірленетін құжаттама
114. Жобалаушы – әдетте объектіні салуға арналған жұмыс
құжаттамасын әзірлейтін және авторлық қадағалауды жүзеге асыратын жеке
немесе заңды тұлға.
115. Пропорциялар (лат. – қатынас, өлшеу) – бүтін бөліктердің бірбіріне және тұтасына қатынасы.
116. Ауданға қатысты пропорциялар (дақ, «масса» бойынша) –
сызықтық пропорцияларды нақтылауға көмектеседі. Квадраттардың
бүйірлеріндегі 1/10 айырмашылық олардың аудандарының 1/5 бөлігін
құрайды және дақпен салыстырған кезде айқын көрінеді.
117. Рефлекс – шағылысқан жарықпен жарықтандырылған көлеңке
аймағы. Шағылысқан жарық әрқашан тікелей жарықтан әлсіз және
рефлекстер жартылай көлеңкеден жеңіл болмауы керек екенін түсіну керек.
118. Ригель – ғимарат қаңқасының көлденең салмақ түсетін элементі,
оған бағандарға жүктемені беретін жабын немесе аражабын қоршауы
тіреледі. Арқалық, ферма және т. б. тірек бола алады.
119. Санитариялық торап – міндетті түрде унитазбен, қолжуғышпен,
ванна немесе душпен жабдықталған санитариялық-гигиеналық үй-жай.
Қосымша құрылғылар мен жабдықтар да болуы мүмкін.
120. Құрылысқа арналған жобалық құжаттама жүйесі (ҚЖҚЖ) –
құрылыс алаңындағы құрылыс-монтаж жұмыстарына (ҚМЖ) арналған
барлық сәулет-құрылыс сызбалары орындалатын жүйе. Мемлекеттік
стандарттар жүйесінде (МЕМСТ) баяндалған. ҚЖҚЖ-ға сәйкес жобалау
құжаттамасының бөлімдері олардың мазмұнына қарай тиісті белгілеулерге
(таңбалауға) ие болады: ЭЖ – эскиздік жоба; ЖЖ – жұмыс жобасы; БЖ – бас
жоспар; СШ – сәулет шешімдері; МҚ – металл құрылымдар; ТҚ – темірбетон
құрылымдары; ЖӨЖ – жұмыс өндірісі жобасы; ЖЖ – жылыту және желдету;
ССЖ – суық сумен жабдықтау; ЫСЖ – ыстық сумен жабдықтау;
121. Құрастыру сызбасы (ҚС) – бұл құрастыру қондырғыларының
кескінін қамтитын және құрастыруды жасау әрі бақылау үшін қажет құжат.
122. Жарық, жартылай жарық, жартылай көлеңке – жарыққа
қарайтын беттердегі жарықтың шартты градациясы.
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123. Жарық (реңк) – қараңғыдан жарыққа дейінгі бояу дәрежесінің
салыстырмалы сипаттамасы. Реңк, сонымен қатар, қалаған жарықтың бояуы
деп аталады.
124. Жүйелілік – объектіні салудың өндірістік процесін бір-бірімен
және сыртқы ортамен құрылымдық, технологиялық, ұйымдастырушылық
және экономикалық байланыстармен байланысты көптеген элементтерден
тұратын күрделі иерархиялық құрылымы бар біртұтас құрылыс жүйесі
ретінде қарастыру.
125. Меншікті көлеңке – бұл жарықтан бұрылған беттің бөлігі.
126. Сипаттама – құрастыру бірлігінің, кешенінің немесе
жиынтығының құрамын анықтайтын құжат.
127. Схема – шартты кескіндер немесе белгілер түрінде өнімнің
құрамдас бөліктері және олардың арасындағы байланыс көрсетілген құжат.
128. Тамбур (фр. tambourg – барабан) – ғимаратқа, баспалдақ торына
немесе басқа үй-жайларға кіреберісте суық ауаның, түтіннің және иістердің
енуінен қорғауға арналған есіктер арасындағы өту кеңістігі.
129. Көлеңке – бұл тікелей жарық сәулелері түспейтін беттің бөлігі.
130. Терраса – табиғи немесе жасанды шығу тегінің баурайында кемер
құрайтын көлденең немесе сәл көлбеу аймақ.
131. Қаланың, ауылдық елді мекеннің табиғи кешенінің (ТК)
аумақтары – негізінен қоршаған ортаны қорғау, табиғатты қорғау,
рекреациялық, сауықтыру және ландшафт құрайтын функцияларды
орындайтын өсімдіктер және (немесе) су объектілері басым аумақтар.
132. Көзқарас – сурет салу кезінде өзгермейтін көрермен көзінің
позициясы.
133. Реңк – бұл қараңғы және жарық қатынастарын, объектінің жарық
сипаттамаларын беретін ахроматикалық дақ. Реңктің көмегімен біз
объектінің әр түрлі беттерінің жарықтандырылуын, олардың қисықтығы мен
бір-біріне қатысты орналасуын береміз. Сондай-ақ, реңк объектінің түсінің
ашықтығын (ақ гипс, қара барқыт және т.б.) береді.
134. Топиарлық өнер – ежелгі уақытта пайда болған ағаштар мен
бұталарды пішінмен кесу өнері, оларға геометриялық және фантастикалық
формалар (мысалы, жануарлар, сәулет құрылымдары және т.б.) беру.
135. Техникалық сөндіру құралдары – бұл ғимараттардың,
технологиялық, қоғамдық құрылыстардың ішіне орнатылған тұрақты өрт
сөндіру жүйелері, бастапқы құралдар (қол немесе мобильді өрт сөндіргіштер,
өрт сөндіру құрал-жабдықтары).
136. Құрылыс өндірісінің технологиясы – өндірістің сипатына,
ерекшеліктеріне және уақытына байланысты жұмыстарды орындау әдістері.
137. Көше, алаң – елді мекеннің көше-жол желісінің қызыл
сызықтарымен шектелген жалпы пайдалану аумағы.
138. Қасбет (фр. façade – ғимараттың алдыңғы, беттік жағы) – 1)
ғимараттың сыртқы, алдыңғы жағы; 2) ғимараттың тік жазықтыққа
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ортогональды проекциясының сызбасы. Негізгі, бүйірлік, артқы қасбеттерді,
сондай-ақ көше мен ауланы ажыратады.
139. Фон – бейнеленген объектінің артындағы кеңістік. Оқу суретіндегі
фонды
жарықтандыру
жарықтан
күңгірттеу,
бірақ
бейнеленген
объектілердегі көлеңкеден жарығырақ болатындай етіп жасалады, осылайша
фон олардың силуэтін баса көрсетеді.
140. Аумақты функционалдық ұйымдастыру – көгалдандырудың ірі
объектісін әр түрлі пайдалану түрлеріне арналған бөліктерге бөлу:

спортқа арналған орындар;

жаяу серуендеуге және тыныш демалуға арналған орындар;

балаларға арналған алаң;

жаппай мерекелер өтетін орын;

іс-шаралар аймағы және т. б.
141. Түс реңкі – бұл түс сапасы, оны шоғырлық түстердің бірімен
салыстыруға, оған жақындау дәрежесін анықтауға және оған атау беруге
мүмкіндік береді.
142. Жұмыс циклі – бұл бір уақытта (параллель) орындауға болатын
технологиялық байланысты жұмыстардың жиынтығы.
143. Астыңғы қабат (итал. Zoccolo – ағаш табандағы башмақ) – 1)
іргетаста жатқан, көбінесе құрылыстың жоғарғы бөліктеріне қатысты шығып
тұратын ғимараттың, құрылыстың, ескерткіштің, бағанның және сол сияқты
құрылыстардың табаны; 2) ғимарат іргетасының негізге іргелес жатқан жер
үсті бөлігі (әдетте, жер деңгейі мен бірінші қабаттың еден деңгейі
белгілерінің арасында).
144. Шатыр – жоғарғы қабаттың төбесі, ғимараттың жабыны (төбесі)
және жоғарғы қабаттың төбесінен жоғары орналасқан сыртқы қабырғалар
арасындағы кеңістік. «Жарықта» биіктігіне байланысты шатырдың келесі
түрлері бар: өтпе (биіктігі кемінде 1,6 м); жартылай өтпе (биіктігі кемінде 1,2
м); микрошатыр (биіктігі 150 ... 200 мм). Жылыту жүйесі бойынша шатыр
жылы, суық, ашық болуы мүмкін.
145. Бөлшектің сызбасы – бұл бөліктің кескінін және осы бөлікті
жасау әрі бақылау үшін барлық қажетті деректерді қамтитын құжат.
146. Жалпы түрдегі сурет (ЖТ) – бұл өнімнің конструктивтік
құрылғысын, оның негізгі бөліктерінің өзара әрекеттесуін және оның жұмыс
принципін анықтайтын құжат.
147. Жұмыс мөлшері – бұл қармау бөлігі, онда жұмысшылар
бригадасы қармау аясында жүзеге асырылатын құрылыс процесінің бір
бөлігін орындайды.
148. Горизонтальдар қадамы – жер бедері қимасының биіктігі немесе
көрші биіктіктер арасындағы айырмашылық.
149. Ағын қадамы – екі қатарлы жұмыс істейтін бригадалардың бір
қармауында жұмысты бастау арасындағы уақыт кезеңі.
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150. Сәулет эстетикасы – адамның сәулет ортасына эстетикалық
қатынасы туралы ғылым, эстетикалық шындық, эстетикалық қатынастар
және эстетикалық сана туралы білімнің дамып келе жатқан және тереңдейтін
жүйесі, олардың архитектурамен материалдық ортаны тану, өзгерту және
жұмыс істеу процесі ретінде байланысы.
151. Эвакуациялық шығу – төтенше жағдай туындаған кезде
адамдарды эвакуациялау үшін пайдаланылатын ғимараттан, қабаттан немесе
үй-жайдан шығу.
152. Жапон бағы – бұл кішігірім кеңістіктерде табиғаттың символдық
көбеюімен, бөлшектерді нәзік өңдеумен сипатталатын, келушіде белгілі бір
ойлау күйін тудыратын бақ пен саябақ өнерінің дәстүрлі туындысы.
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