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1. Оқу пәннің паспорты

Пәннің атауы Дайындамаларды жобалау және жасау
Таңдау бойынша компонентінің пәні
Кредиттер саны мен оқу мерзімдері
Барлығы – 3 кредит
Курс: 3
Семестр: 5
Аудиторлық сабақтардың барлығы – 45 сағат.
Дәрістер – 30 сағат.
Тәжірибелік жұмыстар – 15 сағат.
ОӨЖ – 90 сағат.
Оның ішінде ООӨЖ – 22,5 сағат.
Барлығы – 135 сағат.
Бақылау түрі
Емтихан – 5 семестр.
2. Пәнді оқыту предмет, мәселе мен мақсаты
Болашақ мамандығы бойынша жобалау әдістерін және әр түрлі тәсілдермен
дайындама өндірісін игеру, тағы да бұйымның материалсыйымдылығын түсіретін және
металды пайдалану коэффициентін арттыратын дайындама өндірісінің қазырғы
жағдайымен танысу.
Дайындамаларды жобалау және дайындама өндіру туралы тәлімгерлерге қажетті
білім беру. Берілген шарттарға байланысты тәлімгерлерге дайындамалардың түрлерін
тиімді таңдауға үйрету.
3 Пәнін оқығаннан кейін тәлімгер білу қажет:
− дайындау жабдықтардың жұмысының принципиалды сүлбелерін;
− дайындау өндірісіндегі технологиялық үрдістердің өндеу ерекшеліктерін;
− дайындамаларды құймамен, илеммен, қысыммен өндеу, пісіруімен және
пластмассадан және ұнтақ металлургиямен алу әдістерін.
Істей білу қажет:
Құйма дайындамаларды, ұста - престі соғылмаларды, штампталған бөлшектерді
және соғылмадан жасалынған дайындамаларды жобалау;
− дайындаманы алуға таңдалаған тәсілдерін, тиянақтау үшін техникоэкономикалық есептерді;
− дайындамаларды алудың технологиялық үрдістерін құрастыру.
Пререквизиттер
«Дайындамаларды жобалау және жасау» пәнін зерделеу алдында оқытылатын
пәндерінің тізімі:
1.
Материалтану және термиялық өндеу
2.
Материалдар кедергісі
3.
Сызба геометрия және инженерлік графика
4.
Теориялық механика: динамика, статика, кинематика, деформация,
материалдырды қысу, созу бөлімдері.
Постреквизиттер

«Дайындамаларды жобалау және жасау» пәнінен өзара байланысқан шектес
пәндердің тізімі:
- Конструкторлық-технологиялық сапаны қамтамасыз ету;
- Өндірісті технологиялық дайындау;
- Машина шығару технологиясы;
- Дипломдық жобалауға дайындық.
4 Пәннің тақырыптық жоспары
Академиялық сағаттарды сабақтар бойынша реттеу
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Тақырып атаулары

Кіріспе. Техника-экономикалық
талдауының
есебі.
Дайындамалардың
түрлері,
олардың сипаттамалары
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жасалған
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Қысыммен
өңдеу
дайындамаларды
таңдау, жобалау және өндіру
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жабдықтары
Құйма дайындамаларды таңдау,
жобалау және өндіру
Құймаларды
жасаудың
ерекшіліктері.
Құймалардың
сапаны бақылау
Араласқан
дайындамаларды
таңдау, жобалау және өндіру
Сортты
илемнен
жасалған
дайындамалардың
термиялық
өндеу
Ұнтақталған
металлургия
арқылы дайындамаларды жасау.
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жасау
Барлығы:135
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