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1 Пәннің мақсаты мен міндеті.
Пәнді оқытудағы мақсат
- Пәнді оқытудың мақсаты энергетикалық кондырғының
қүрылысы негізінде, жұмыс істеу принципі бойынша, әр түрлі
көлік
техникаларының
энергетикалық
қондырғысының
жұмыс істеу ерекшеліктері бойьшша студенттерге қажетті
салада білім беру және оларда өтетін процестерінің
теориясын оку негізінде негізгі технико-экономикалық тиімді
және экологиялық сипаттамаларын жоғарылату жолдарын
анықтау.
Пәнді оқытудағы міндет.
«Пайдалану және конструкциялық материалдар» пәні
бойынша алынған білімдер 050901 - «Тасымалдау, жол
қозғалысын
ұйымдастыру
және
көлікті
пайдалану»
мамандығы бойынша бакалаврларды, одан әрі магистрларды
дайындау кезінде және энергетикалық қондырғының
сенімділігін, тиімділігін және қоршаған ортаны қорғауға
қойылатын талаптарды ескере отырып, олардың теориялык
және тәжірибелік зерттеулерін өз бетінше өткізу үшін
қажетті.
2 Пререквизитер:
- математика
- физика
- химия
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Пәннің тақырыптық
жоспары

3 Пәннің мазмуны
3.1 ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ
№
п/п

Тақырыптың аталуы

Сағаттын саны
Дәріс Тәж
Зерт. СӨЖ

1

Кіріспе

1

2

Іштен жанатын
қозғалтқыштарға арналған
отын
Қозғалтқыштарға отындарды
пайдаланудың теориялық
негіздері
Автомобиль бензиндері
Дизельдік отын

1

4

5

1

4

5

2
2

4
4

10
10

Газтекстер отындар
Майлағаш заттар
Мотор майлары
Трансмиссиялық майлар
Созылмалы майлар
Техникалық сұйықтықтар
Автомобильдерді пайдалануға
қажет материалдары үнемдеп,
тиімді қолдану жолдары

1
1
2
1
1
1
1

4
4
4

2

10
10
10
10
10
5
5

15

30

90

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

БАРЛЫҒЫ

3.2 ПӘННІН МАЗМҰНЫ
Дәріс
сабақтардың
бас
мақсатымен
келешек
мамандармен инженерлық пәндерді арғарай окып білу үшін
қажетті
теориялық
білімдерді
алуы,
жанар
-жағармайлардың, техникалық сұйыктықтардың болашакта
сапасын жоғарылатып техника дамуына сәйкестендіруін,
экологиялық
және
үнемді
пайдалану
амалдарын,
пайдалануда
жүрген
автомобильдерге
кажет
материалдардың кажеттілігін талдап оларды қолданылуға

болатындығына шешім беруін меңгеруі
мазмүны тақырыптарға бөлінген.

болады.

Пәннің

1-тақырып. Кіріспе
Окып білуге жататын заты, пәнді оқытудың мақсаты мен
онын
атқаратын
қызметі.
Отынның,
майлығыш
материалдардың
және
техникалық
сүйыктықтардың
автомобильдер мен тракторлардың жоғары ресурстарын,
сенімділігін және өміршеңдігін (төзімділігін) қамтамасыз
етуінденгі ролі мен маңызы.
Отындардың
және
майлағыш
материалдардың
қасиеттері,
сапасы
және
оларды
іштен
жанатын
қозғалтқыштарда
және
басқа
машиналар
мен
агрегаттарында тиімді (рационалды) пайдалануы туралы
ғылым - химитология туралы қысқаша мәліметтер.
Мүнай - іштен жанатын қозғалтқыштарына арналған
сүйық
отындардыц
өндірудің
негізі
көзі.
Мүнайдың
химикалық күрамы, оның күрамына кіретін көмірсутегілердің
негізі топтарының сипаттамасы.
2-тақырып. Іштен жанатын қозғалткыштарға арналған
отын
Отын
және
оның
қүрамы
туралы
түсініктеме.
Отындардың топтастырып жіктелуі. Мүнайдан газтектес,
сүйық жанар-жағармайларды негізгі өндіру тәсілдері.
Отынның тауарлық маркаларын өңдіру үшін отын жартылай
фабрикаттарын тазартуы.
3-тақырып. Іштен жанатын козғалткыштарда (ІЖҚ)
отындарды пайдаланудың теориялық негіздері
Іштен жанатын козғалтқыштарға арналған отындардың
қасиетіне және сапасына койылатын жалпы талаптары.
Отынның жылу бөлу мөлшері туралы түсініктеме, оны
анықтау тәсілдері. Отынның жанғанда жоғарғы, төменгі
жылу бөлу мөлшері. Отынның айдалу қасиеті. Айдалу
қасиетіне әсерін тигіздіретін отынның негізгі сипаттамалар:
төменгі
температуралык
қасиеттері,
гигроскопиялық,
ластануы, буландырғыштық.
Отынның фракциялық құрамы, оны анықтау. Отынның
түрақтылығы. Физикалык және химикалық түрақтылығы
туралы түсінігі. Отында шайырлардың және түңбалардың
пайда болуыньщ жалпы ықшамсызбасы. Отындардың татану
әсері.
4-тақьірып. Автомобиль бензиндері

Автомобиль бензиндеріне анықтама. Бензиндердің сапа
керсеткіштері және олардың сапасына койылатын талаптар.
Бензиндердің карбюрациялық касиеттері: буландырғыштык,
булардьщ
серіпімдігі.
Бензин
қоспасыныц
түзулуі:
фракциялық қүрамы. Автомобиль бензиндердің рүқсатталған
сактау мерзімдері.
Бензиндердің кальшты және детонациялық жануы.
Бензиндердің детонациялық түрақтылығы, оны аныктау.
Антидетонациялық қоспалары, олардың түрлері, оны анықтау
жолдары. Бензинның тұрақтылығы. Индукциялык кезеңі
және оны аньщтау тәсілі.
Карбюраторлық отындардың ассортименті.
5-тақырып. Дизельдік отын
Дизельдік жанармайга берілетін ғылыми аныктама.
Дизельдік жанармайдың іштен жанатын козғалткыштарында
колдану ерекшелігі. Дизельдік жанармайдың сапасына
қойылатын талаптар. Дизельдік отыннын цилиндірге үзіліссіз
берілуін және сапалы қосынды түзілуін камтамасыз ететін
қасиеттері.
Жүрдек қозғалтқыштарда дизельдік отынның жануы.
Дизельдік жанармайдың өздігінен түтануы. Отьшның
цетандык саны, оны бағалау және арттыру тәсілдері.
Дизельдерде шайыр және күйе пайда болуы.
Дизельдік отынның құрамында болатын күкірттің
дизельдің жүмыс істеуіне әсері.
Дизельдерге
арналған
отындардың
ассортименті.
Дизельдік отынның сапалық керсеткіштерін жақсартатын
қоспалар.
6-тақырып. Газтектес отындар
Газтектес отындар туралы негізгі мәлімдеме, олардың
автомобиль кәлігінде іштен жану козғалтқыштарында
қолдану маңызы. Газтектес отындардын түрлері. Сығылған,
сүйықталған газдардың негізгі қасиеттері.
Газтектес отындарды ІЖҚ - да қолданғанда қойылатын
негізгі талаптар.
Газтектес отындардың ІЖҚ - дың техникалық - үнемділік
көрсеткіштеріне әсер ететін қасиеттері.
Газтектес отындарды топтастырып жіктеу жолдары,
маркалары.
7- тақырып. Майлағыш заттар
Майлағыш заттар түралы жалпы мәлімет, оның
қолданылуы. Үйкеліс туралы қысқаша түсінік. Үйкелістің
түрлері, оның пайдалы, зиянды көрсеткіштері.

Майлағыш затгардың атқаратын қызметі, оларға
қойылатын негізгі талаптар.
Майдың
түтқырлығы.
Түтқырлык-температуралық
сипаттамасы туралы түсінік.
Майларға еңгізілетін қоспалар, олардың атқаратын
негізгі қызметтері, жүмыс істеу механизмі және маркалары
мен күрамы. Майларды олардың қолдану облысына қарай
топтастырып жіктеу.
8-такырып. Мотор майлары
Карбюраторлық козғалтқыштарда және дизельдерде
мотор
майларының
жүмыс
істеу
жағдайларының
ерекшеліктері.
Мотор
майларының
пайдалану
касиетіне
сәйкес
топтастырып
жіктеу,
мотор
майларының
сапасына
қойылатын негізгі талаптар.
Дизельдік
және
карбюраторлык
қозғалтқыштарға
арналған мотор майларының маркалары.
9-тақырып. Трансмиссиялық майлар
Трансмиссиялық майлардың атқаратын қызметі мен
олардың қолдану облыстары. Оларға қойлатын негізгі
талаптар. Маркалары.
10- тақырып. Созылмалы майлар
Созылмалы майлардың түрлері және оларды қолдану
жағдайлары. Өндіру негіздері. Оларға қойылатын пайдаланутехникалық
талаптар.
Созылмалы
майлардың
сапа
көрсеткіштері. Созылмалы майлардың маркалауы.
11- тақырып. Техникалық сұйықтыктар
Сұйықтықтардың негізгі маркалары, сұйықтықтарға
қойылатын пайдалану-техникалық талаптар. Салқындатқыш
сұйықтықтар. Су салкындатқыш сұйықтық ретінде. Төмен
температураларда кататын салқындатқыш сұйықтықтар,
олардың түрлері, маркалары.
Тежеуіш және амортизаторлык сұйықтықтар. Олардың
құрамдары, ендіру тәсілдері, сапалық касиеттері,маркалары.
Оларға қойылатын негізі талаптар.
12- тақырып. Автомобильдерді пайдалануға қажет
материалдарды
үнемдеп, тиімді қолдану жолдары
Жанар - жағармайларды, техникалық сүйықтықтарды
тасымалдау, сақтау кезіндегі шығындарды азайту.
Автомобильді пайдаланғанда жанар - жағармайларды
үнемдеу жолдары.

3.3 Тәжірибе сабақтарының мазмұны
ТӘЖІРИБЕ САБАҚТАРЫНЫҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ ОРЫНДАУ ГРАФИГІ
№ Тақырыптың Мазмұны
Бақыл Орында Аббреп/ атауы
ау түрі у
аиату
п
мерзімі ра
(апта
бойынш
а)
1 Іштен
Отын және оның
есеп
2 апта
П1
жанатын
қүрамы туралы
натиж
қозғалткышт түсініктеме.
е-сі
арға
Отындардың
арналған
топтастырып
отын
жіктелуі.
2 Іштен
Іштен жанатын
есеп
4 апта
П2
жанатын
козғалтқыштарға
натиж
козғалткышт арналған отындардың е-сі
арда (ІЖҚ)
қасиетіне және
отындарды
сапасына койылатын
пайдалануды жалпы талаптары.
ң теориялық Отынның жылу бөлу
негіздері
мөлшері туралы
түсініктеме, оны
анықтау тәсілдері.
3 Автомобиль Бензиндердің сапа
есеп
5 апта
П3
бензиндері
керсеткіштері және
натиж
тәсілдері
олардың сапасына
е-сі
және
койылатын талаптар.
сипаттамала Бензиндердің
ры
карбюрациялық
касиеттері:
буландырғыштык,
булардьщ серіпімдігі.
4 Дизельдік
Дизельдік
есеп
7 апта
П4
отын
жанармайдың іштен
натиж
жанатын
е-сі
козғалткыштарында
колдану ерекшелігі.
Дизельдік
жанармайдың
сапасына қойылатын
талаптар.

5 Газтектес
отындар

Газтектес отындар
туралы негізгі
мәлімдеме, олардың
автомобиль кәлігінде
іштен жану
козғалтқыштарында
қолдану маңызы.
6 Майлағыш
Майлағыш затгардың
заттар
атқаратын қызметі,
оларға қойылатын
негізгі талаптар.
7 Мотор
Мотор майларының
майлары
пайдалану касиетіне
сәйкес топтастырып
жіктеу, мотор
майларының
сапасына қойылатын
негізгі талаптар.
8 Автомобильд Жанар ерді
жағармайларды,
пайдалануға техникалық
қажет
сүйықтықтарды
материалдар тасымалдау, сақтау
ды үнемдеп, кезіндегі
тиімді
шығындарды азайту.
қолдану
жолдары

есеп
натиж
е-сі

9 апта

П5

есеп 11 апта
натиж
е-сі

П6

есеп 13 апта
натиж
е-сі

П7

есеп 15 апта
натиж
есі

П8

3.5 Студенттердің өздік жұмысының мазмұны
СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ
ОРЫНДАУ ГРАФИГІ
Мазмұны
Бақ Көле
Вид СРС Тақырыптың
атауы
ыла
м
у
сағат
түрі
та
Отында шайырлардың және кон
Тақырып Іштен
дербес
жанатын
түңбалардың пайда
спе
зерттеуі
қозғалтқыш болуының жалпы
кт
тарда (ІЖҚ) ықшамсызбасы.
отындарды
пайдалануд
ың
теориялык
негіздері
кон
Тақырып Автомобиль Автомобиль келігін
дербес
бензиндері
пайдаланғанда қоршаған
спе
зерттеуі
ортаға шығатын зиянды
кт
заттардан қорғау жолдары
Күкірттің жоғары пайыздық кон
Тақырып Дизельдік
дербес
отын
қүрамында болуымен
спе
зерттеуі
отындарды пайдалану
кт
ерекшеліктері. Әр түрлі
фракциялық құрамымен
отындарды дизельдерде
пайдалану мүмкіндігі.
Газтектес отынның октан
кон
Тақырып Газтектес
дербес
отындар
саны, олардың қопарлағыш спе
зерттеуі
қасиеттері және оны тетеу кт
жолдары.
Тозулар. Тозулардың
кон
Тақырып Майлағыш
дербес
заттар
түрлері. Майлағыш
спе
зерттеуі
заттарды өндіру, ендеу,
кт
тазарту тәсілдері.
Үйкелістің мөлшерін
шамалау.
Қозғалткыштарда мотор
кон
Тақырып Мотор
дербес
майлары
майлардың ескіруі.
спе
зерттеуі
Майлардың регенерациясы. кт
Қозғалткыштарда мотор
майларды тазарту
қүралдары.

Тақырып
дербес
зерттеуі
Тақырып
дербес
зерттеуі

Созылмалы
майлар

Созылмалы майлардың сапа кон
керсеткіштері.
спе
кт
Автомобиль Отындарды және майлағыш кон
дерді
заттарды тиімді
спе
пайдалануға пайдалануға арналған
кт
қажет
жүйелік әдісі.
материалда
рды
Үнемдеп,
тиімді
қолдану
жолдары

Мамандықтың (тардың)
жұмыс бабындағы оқу
жоспарынан үзінді көшірме

Нысан
ПМУ ҰС Н 7.18.1/10

4 Мамандықтың оқу жұмыс жоспарынан көшірмесі
050901 - «Тасымалдау, жол қозғалысын ұйымдастыру және
көлікті пайдалану»
«Жанармай, жағармай материалдары және техникалық
сұйықтар» пәні бойынша

Күндіз
4
гі
жалпы
ОБН
Күндіз
6
гі
жалпы
ОБН

3 семестр
13 45
5

90

13 45
5

90

5 семестр

СӨЖ

зерт

тәж

дәр

СӨЖ

зерт

тәж

СӨЖ

ауд

всего

дәр

Оқу
Сағаттардың курстарға және
сағаттарын семестрлерге бөлінуі
ың жалпы
көлемі
қос

ЕСГЖ
бақ жұм

к.жұм.

к.жоб.

сын.

Бақылаудың түрі

емт.

Оқуды
ң түрі

4 семестр
15 30

90

6 семестр
15 30

90
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