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1 Пəннің мақсаты
«ТБК зауыттарының технологиялық кондырғылары» пəні 050730 Құрылыс
материалдарын, бұйымдарын жəне конструкцияларын өндіру мамандығы үшiн
жұмыс оқу жоспарымен ескерiлген.
Пəннің мақсаты
Пəннiң сабақ беруiн мақсат бетон жəне темiрбетон бұйымдар жəне
конструкциялардың өндiрiсi үшiн ерiксiз келтiрулер, конструкциялар жəне
қазiргi қоюлардың техникалық мiнездемелерiнiң зерттеуiнде болады.
Пəннiң есептерi
Пəннiң зерттеуiн басты мiндетi қалыптау жəне бұйымдардың өңдеуi
үшiн, құрылыс қоспаларының ұсақтау, iрiктеу, мөлшерлеу, даярлауы,
бетондардың бiр жағынан жiберу, беру жəне қалауы, арматуралық
бұйымдардың жасауы, қою үшiн ерiксiз келтiрулер жəне қоюлардың
бөлшектерiн зерттеуде болады
Жоғарғы кəсiби бiлiмнiң мемлекеттiк стандартының талаптары сəйкес,
пəндер зерттеудiң нəтижесiнде студенттер:
 құрама темiр бетонның өндiрiстерi үшiн қоюлардың ерiксiз келтiрулерi,
қазiргi қоюлардың конструкциялар жəне техникалық мiнездемелерi туралы
ұсыныс алуы керек;
 есептеу жəне негiзгi қоюларды жұмыстың қағидалары бiлуi керек;
 технологиялық
қондырғыларды
ұтымды
конструктивтi
технологиялық параметрлердi үмiт артсын жəне қоюлардағы қажеттiк, тап
қалған өндiрiстiк бағдарламаға сəйкес анықтау бiлуi керек;
 қоюларды жұмыстың тиiмдiлiгiнiң бағасының дағдыларымен бiлу;
 қоюларды пайдаланудың жанында еңбектi қорғау жəне қоршаған
ортаның талаптарының қамтамасыз етуi бойынша шаралардың өңдеуiнде
құзырлы болу.
2 Пререквизиттер
Осы пəндi бағдарлама келесi пəндердiң зерттеу алған мəлiметтерге
негiзделедi:
 материалдардың əр түрлi қасиеттерiнiң анықтаудың төңiрегiдегiн өнербiлiм үшін «Құрылыс материалдары-1» пəні;
 бетон жəне темiрбетон бұйымдардың өндiрiс ағатын процесстердiң
зерттеуi үшiн материалдардың əр түрлi қасиеттерiнiң анықтаудың төңiрегiдегiн
өнер-бiлiм үшін «Процесстар жəне аппараттар - 1, 2» пəндері;
 силикат материалдарының өндiрiсiнiң ерекшелiктерiнiң зерттеулерi
үшiн «Автоклав материалдарының технологиясы» пəні.
3 Постреквизиттер
«Бетонның технологиясы - 1, 2» пəндері, дипломдық жұмыс.

4 Пəннің мазмұны
4.1 Пəннің тақырыптама жоспары
№

Тақырыптардың атауы

1

Кiрiспе
Таситын, жүк көтеру жəне жүк тиеу-түсiрудi
қоюлар
Бiр жағынан жiберу, беру жəне құрылыс
қоспаларының қалауы үшiн қоюлар
Арматуралық бұйымдардың жасауы үшiн
қоюлар
Қоспалардың қалыптауы үшiн қоюлар
Бетон жəне темiрбетон бұйымдар жəне
конструкциялардың жасауы үшiн қоюлар
БАРЛЫҒЫ:
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Сабақ түрлері бойынша
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4.2 Дəріс сабақтарының тақырыптар тізімі
1 тақырып. Курстiң есебi жəне оның мазмұны. Материалдардың
құрылыс өндiрiсi үшiн жабдықтың дамытуының негiзгi бағыттары жəне
қоюлар. Қою көрсетiлетiн негiзгi талаптар, олардың қолдануының
перспективалары жəне қоюларды ерекше ерекшелiктер, олардың ұзақ уақытқа
жарамдылығы жəне сенiмдiлiк.
2 тақырып.
Таситын
қоюлар:
анықтау,
классификация,
конструкциялардың схемасы, негiзгi параметрлер. Конвейерлердiң түрi,
олардың құрылымы жəне қысқаша мiнездеме. Қоюлар жүк көтеру жəне жүк
тиеу-түсiрудi. Домкраттар, көтергiштер, жүқшығырлар, крандардың қысқаша
(мұнаралы, жылжымалы, төселген көше, ешкi терiсiнен) мiнездемесi. Еңбектi
қорғау жəне қоршаған орталар.
3 тақырып. Қоюларды классификация. Мерзiмдi жəне үздiксiз əсердiң
қоюлары. Бетонтөсегiш: конструкциялардың классификация, схемасы,
техникалық мiнездеме, конструктивтi - технологиялық параметрлер,
пайдалануды ерекшелiктiң есептеуi. Бетон таратушылар: конструкциялардың
классификация, схемасы, техникалық мiнездеме, қалау машиналарының арнайы
түрлерi. Технологиялық сызықтардағы қоюларын таңдаудың əдiстемесi жəне
құрастырылым. Қоюларды пайдалану жəне жөндеудiң ерекшелiктерi. Еңбектi
қорғауға жəне қоршаған орта бойынша шаралар.
4 тақырып. Классификация арматуралық болды. Негiзгi ережелер.
Арматуралық бұйымдардың ортақ өндiрiс сұлбасы. Қоюларды классификация.
Пiшiлген заты жəне арматуралық болаттарды алдын ала өңдеу үшiн қоюлар.
Ортақ ұғымдар. Дұрыс - жеңiл арматура үшiн кесiлетiн станоктер.
Классификация. Резаның əр түрлi тетiктерi бар станоктерiнiң конструкциялары.
Техникалық мiнездеме, конструктивтiк ерекшелiктер. Түзету жəне ауыр
арматураның кесуi үшiн станоктер. Дəнекерленген арматуралық торлардың
кесуi. Қоюларды маңызды схемалар. Техникалық мiнездеме. Арматуралық

болаттарды қайыру үшiн қоюлар. Жеке сырықтардың қайыруы үшiн
станоктердiң тағайындау, классификациясы. Конструкциялардың схемалары.
Техникалық мiнездеме. Дəнекерленген торлардың қайыруы үшiн станоктер.
Дəнекерлегiш машиналарға тоқтың көлiгi арматураның дəнекерлеуi,
дəнекерлеу, схеманың əдiстерi. Дəнекерлегiш жұмыстардың орындауы үшiн
қоюлар. Маңызды схемалар. Техникалық мiнездеме. Арматуралық қаңқаларды
жасау үшiн қоюлар. Технологиялық сызықтардағы əдiстеме жəне жабдықты
сəйкес орналастыруы. Пайдаланудың ерекшелiктерi. Еңбектi қорғау жəне
қоршаған орталар арматуралық бұйымдардың жасауында.
5 тақырып. Негiзгi ережелер. Бетон қоспаларының тығыздауының
əдiстерi дiрiлдеусiз жəне дiрiлдi əсердiң қолдануымен. Дiрiлдеудi теорияның
негiздерi. Дiрiлдетiп тығыздаудың классификациясы үйрететiн беттiң
орналастырылуына байланысты. Дiрiл туғызушылар, классификация,
есептеудiң негiзi. Дiрiлдi тығыздайтын қоюларды классификация, түрлер жəне
олардың қолдануын облыс: дiрiлдеткiш, дiрiл алаңшалар, вибро қондырма,
виброштамптар, салымдар. Терең дiрiлдеткiштер: маңызды схема жəне
техникалық мiнездемелер. Жалпы тағайындаудың дiрiлдеткiштерi: олардың
əсерi, конструкциялардың схемасы, дiрiлдеткiштердiң есептеудiң негiзi,
техникалық мiнездеменiң құрылым, қағидасы. Олардың жұмысының дiрiл
алаңша, схемалары. Дiрiл алаңшалар гармониялық тiк - блоктық
конструкцияның бағытталған тербелiстерiмен: конструкциялардың ерiксiз
келтiрулердi схема, техникалық мiнездеме жəне негiзгi конструктивтi технологиялық параметрлердiң есептеу кинематиялық схемалары. Резонанстық
дiрiл алаңшалар гармониялық көлденең - бағытталған тербелiстермен:
конструкциялардың ерiксiз келтiрулердi схема, техникалық мiнездеме жəне
негiзгi конструктивтi - технологиялық параметрлердiң есептеу кинематиялық
схемалары. Екпiндi - дiрiлдi алаңдар: конструкциялардың ерiксiз келтiрулердi
схема, техникалық мiнездеме жəне негiзгi конструктивтi - технологиялық
параметрлердiң есептеу кинематиялық схемалары. Көп қуысты аражабын
тақталарының өндiрiсi үшiн қоюлар: қоспалардың қалыптауы, пайдалануды
ерекшелiк үшiн қоюларды конструкциялардың схемасы, техникалық мiнездеме,
есептеудiң негiзi, таңдаудың əдiстемесi жəне құрастырылым. Жабдықтың
пайдалануының жанында еңбектi қорғау жəне қоршаған орталары.
6 тақырып. Негiзгi ережелер. Конвейерлiк, жарты конвейерлiк,
тасқынды - агрегаттық, стенд, кассеталық, кассеталық-конвейерлiк
технологиялық сызықтардың қоюлары. Қоюларды құрастырылымның
схемалары. Кинематиялық схемалар жəне қоюларды техникалық мiнездеме.
Жалға беру, радиал сығуы, виброгидро сығуды əдiстi тұрбалардың өндiрiсi
үшiн қоюлар. Сақиналар жəне арнайы тағайындаудың темiрбетон
бұйымдарының жасауы үшiн қоюлар. Өңдеу, фактуралау жəне бұйымдардың
сапаны бақылауы үшiн қоюлар: олардың пайдалануының техникалық
мiнездеме жəне ерекшелiктерi. Еңбектi қорғау жəне қоршаған орталар. Бетон
жəне темiрбетон бұйымдар жəне конструкциялардың өндiрiсi үшiн қоюларды
қолданудың тиiмдiлiгiнiң бағасын техникалық-экономикалыққа.

4.3 Практикалық (семинарлық) жумыстардың мысалдық тақырыптар
тізімдері
2 тақырып. Қоюлар таситын, жүк көтеру жəне жүк тиеу-түсiрудi – 6 ч.
Құрылым жəне таспалы конвейердi əрекет ету қағидатының зерттеуi.
Құрылыс материалдарының əр түрлi түрлерiнiң бiр жағынан жiберуi үшiн
таспалы конвейердi есептеудiң таспалы конвейердi есептеуiнiң əдiстемесi
Құрылым жəне бұрандалы конвейерлердiң əрекет ету қағидатының
зерттеуi. Есептеудiң əдiстемесi. Əр түрлi материалдардың бiр жағынан жiберуi
үшiн көлденең бұрандалы конвейердiң есептеуi.
Құрылым жəне шөмiштi элеваторларды əрекет ету қағидатының зерттеуi.
Шөмiштi
элеваторды
есептеудiң
əдiстемесi.
Сусымалы
құрылыс
материалдарының бiр жағынан жiберуi үшiн тiк шөмiштi элеваторды есептеу.
3 тақырып. Бiр жағынан жiберу, беру жəне құрылыс қоспаларының
қалауы үшiн қоюлар. – 2 ч
Бетоноукладчик с ленточным питателем.
3 тақырып. Қоспалардың қалыптауы үшiн қоюлар. - 2 ч.
Тiк - бағытталған тербелiстермен дiрiл алаңша. Бос бұйымдардың
қалыптауы үшiн қосымша беттермен қалыптау машинасы.
6 тақырып. Бетон жəне темiрбетон бұйымдар жəне конструкциялардың
жасауы үшiн қоюлар – 5 ч.
Бұйымдардың құрылыс өндiрiнi технологиялық сұлбасының құрастыруы.
Цехтың өнiмдiлiк есептемесi. Шикiзат материалдарындағы қажеттiгiнiң
есептеуi. Шикiзат материалдары, көлiк құралдарының қоймаларының есептеу
жəне таңдаудың негiзгi технологиялық жабдығын есептеу жəне таңдау. Берудi
бөлiмшенiң есептеуi дайын бұйымдардың қалыптауы да араластыр. Жылуылғал өңдеуiн бөлiмшенiң есептеуi. Дайын өнiм қоймаларының есептеуi.
Штаттық тiзiмнiң құрастыруы. Техникалық-экономикалықты есептеулер.
4.4 Студенттің өздік жұмысының мазмұны
4.4.1 СӨЖ түрлердің тізімі
Есеп беру
түрі

№

СӨЖ түрі

1

Дəріс сабаққа дайындалу

2
3
4

Тəжірибе сабаққа дайындалу
Аудитория сабақтарында
кіргенді емес материал зерттеуі
Үй тапсырмалардың орындалуы

5

Бақылау шараларға дайындау

Жұмыс
дəптері
Конспекттер
Жұмыс
дəптері
Жұмыс
дəптері
-

БАРЛЫҒЫ:

Бақылау түрі
Сабақтың жасауы
Сабақтың жасауы
Жұмыстардың
қорғауы
Үй
тапсырмалардың
қорғауы
МБ1 жəне МБ2
нəтижесі

Сағатқа
шаққандағы
көлемі
10
20
10
10
10
60

4.4.2 Студенттердің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі
2 тақырып. Таситын, жүк көтеру жəне жүк тиеу-түсiрудi қоюлары – 10
сағат;
Тұтқыр материалдарды, толтырғыштар, арматуралық болат жəне дайын
бұйым жинаудың ерекшелiктерi.
Кеңес берiлетiн əдебиет: [1, 51 – 95 б.], [10, 13 – 16 б.].
3 тақырып. Бiр жағынан жiберу, беру жəне құрылыс қоспаларының
қалауы үшiн қоюлар – 10 сағат;
Араластырғыш жəне өлшеушi қоюларды таңдау жəне пайдалану.
Кеңес берiлетiн əдебиет: [4, 35 – 53 б.], [9, 45 – 53 б.].
4 тақырып. Арматуралық бұйымдардың жасауы үшiн қоюлар – 15 сағат.
Көп операциялық станоктерi арматуралық түзету жəне кесу үшiн болды.
Көп нүктелiк түйiскен - дəнекерлегiш машиналар. Қоюларды арматуралық
өңдеу үшiн пайдаланудың ерекшелiктері.
Кеңес берiлетiн əдебиет: [10, 23 – 57 б.].
5 тақырып. Қоспалардың қалыптауы үшiн қоюлар .- 10 сағат.
Бетон араластыр порциялық жəне үздiксiз беру үшiн қоюлар.
Кеңес берiлетiн əдебиет: [5, 66 – 78 б.], [7, 117 – 121 б.].
6 тақырып. Бетон жəне темiрбетон бұйымдар жəне конструкциялардың
жасауы үшiн қоюлар – 15 сағат.
Силикат жəне кеуек бетон араластыр даярлау үшiн қоюларға. Олардың
пайдалануының ерекшелiктерi.
Кеңес берiлетiн əдебиет: [8, 34 – 54 б.].
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