
Ү ҚазҰТЗУ 703-08. Силлабус 



Ү ҚазҰТЗУ 703-08. Силлабус 

 

Металлургия және ӛнеркәсіптік инженерия институты 

«Технологиялықмашиналар мен жабдықтар»кафедрасы 

 

 

1. Оқытушылар туралы ақпарат: 

 

Лектор 

 
Карманов ТоғысДосмурзаевич 

ассоц. проф. 

 

Офис сағаты9
00

-10
00

, кабинет702НК 

Email_Karmanov@ mail.ru 

 

Оқытушы 

(тәжірибелік сабақ) 

УтегеноваАсем 

Офис сағаты9
00

-10
00

, кабинет702НК 

Emailasem_u_18@mail.ru 

 

Оқытушы 

(зертханалық сабақ) 

Аты-жӛні 

Офис сағатыкабинет  

 

2. Курс мақсаты: 

«Сораптар,желдеткіштер, компрессорлар» пәні студенттерді мұнай-газ ӛндіру, тау-кен 

ӛндірістерінде қолданатын гидравликалық, компрессорлық және желдеткіш машиналарды 

жобалау, таңдау және пайдалануға дайындау.  

3. Курс мазмұны: 

Мұнайды, мұнай ӛнімдерін және газды тасымалдау кезіндегі кеңінен қолданатын 

гидромашиналар мен компрессорлардың құрылысы мен жұмыс жасау принциптері, 

машиналардың пайдаланылуы және жұмыс теориясының негізі, олардың қазіргі заманғы 

қолданылатын технологиясындағы ролі. 

 

4. Пререквизиттер: 
 PET175 
 TEC160 
 PHY111 

5. Постреквизиттер:PED170, PED155,IDO699 

 

6. Әдебиет тізімі: 
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[1]Касьянов В.М. Гидромашины и 

компрессоры. Учебник для вузов.-2-е изд. 

перераб. и доп. М.: «Недра», 1981, 295с. 

[5] Черкаский В.М. Насосы, вентиляторы 

компрессоры: Учебник для 

теплоэнергетических специальностей 

вузов. 2-е изд., перераб. и доп. –М.: 

Энергоатомиздат, 1984 - 416с. 

[2] Гидравлика, гидромашины и 

гидроприводы: Учебник для 

машиностроительных вузов Т.М. Башта, 

О.С. Руднев, Б.Б. Некрасов и др. 2-е изд., 

перераб. –М.: Машиностроение, 1982 г. 423 

с. 

[6] Жексенбаев Е.К., Нұрсұлтанов Ғ.М., 

Тастанбекова Г., Тоқтыбаев К.М. 

Лабораториялық жұмыстарға әдістемелік 

нұсқаулар: «Гидромашиналар мен 

компрессорлар». Алма-Ата, ҚҰТУ 1995. 

1-36б. 
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Ү ҚазҰТЗУ 703-08. Силлабус 

[3] Қасымбеков Ж.Қ. Сораптар және 
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2011. -296 б. 

[7] Канахин А.У., Колмухамбетов Б.Е. 

Гидравлика, гидравлические машины и 

гидроприводы. Методические указания и 

контрольные задания для студентов 

заочников механических специальностей. 

Алма-Ата.: КазПТИ,1990. с-39 

[4] Сорғылар. Мысалдар мен есептер: оқу 

құралы /Е. Нұрекен. –Алматы: АЭЖБИ, 2006.-86 

б. 

[8] Лабораторный практикум по 

гидравлике, гидромашинам и 

гидроприводу: Учеб.пособие.- Изд-ие 3-е, 

перераб. И доп. / Под ред. Я.М. Вильнера. 

– Минск: Высшая школа, 1980. 224с. 
 [9]Токтыбаев К.М., Методические 

указания  к выполнению лабораторных 

работ по курсу «Гидромашины и 

компрессоры» - Алма-Ата, 1985. 

 

Күнтізбеліктақырыптықжоспар 
 

А
п

т
а
 

Дәрісханалық сабақтар СӚЖ 

(СОӚЖ)* 

тапсыру 

түрі 

Дәріс сабақтарының атауы Тәжірибелік сабақтардың 

атаулары 

Кандайәдеби

еттердіоқуқа

жет 

 

1 Кіріспе. Гидравлика мен 

гидромеханикаданжалпы 

мәліметтер, анықтамалар  

 [1, 2, 3]   

2 Сораптардың таралуы. 

Динамикалық, кӛлемдік және 

ағысты сораптар. 

Гидромашиналардың негізгі 

техникалық кӛрсеткіштері.   

 №1 тәжірибелік жұмыс. 

Құбыр (шеңбер қималы) 

арқылы ламинар және 

турбуленттік ағыс 

режимді сұйықтың 

гидродинамикалық 

үйкеліс коэффициентін 

анықтау 

[1, 2, 3]  СӚЖ-1 

Реферат 

 

3 Динамикалық сораптар. Теория 

негіздері, жұмыс принципі. 

Эйлер теңдеуі, теориялық пен 

нақты арындары. 

Негізгі жұмыс мүшелері. 

Нығыздаулар. 

 [1, 2,3]  СОӚЖ-1 

Дискуссия  

 

4 Ортадан тепкіш сораптардың 

жұмыс дӛнгелектеріндегі 

процесстер. Сораптың куаты 

пен ПӘК-і. Сорап пен құбыр 

бірге жұмыс істеуі. 

Сораптардың сипаттамалары. 

№2 тәжірибелік жұмыс  

Ортадантепкіш сораптар 

құрылымын талдау және 

олардың негізгі 

парметрлерін анықтау 

[1, 2, 3]  СӚЖ-2 

Реферат 
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5 Сораптардың қосқатар 

(параллель) және тізбекті 

жұмыс істеуі, сипаттамалары. 

 Кавитация мен помпаж. 

Кӛпсатылы ортадан тепкіш 

сораптар. Арыны мен 

ӛнімділігін реттеу әдістері. 

 [1, 2, 3]   

6 Кӛлемдік сораптар. Теория 

негіздері, жұмыс принциптері, 

негізгі кӛрсеткіштері. 

Индикаторлық диаграммалары, 

сипаттамалары. Берілісін реттеу 

әдістері. 

№3 тәжірибелік жұмыс. 

Ортадантепкіш 

сораптарды құбырлар 

жүйесіне парллель және 

тізбектеп қосу.  

[1, 2, 3]  СӚЖ-3, 

СОӚЖ-2 

Дискуссия  

7 Роторлық және арнайы типті 

сораптар. 
№4 тәжірибелік жұмыс. 

Поршенді сораптар 

құрылымын талдау және 

олардың негізгі 

парметрлерін анықтау 

[1, 2, 3]   

8 Желдеткіштер, түрлері мен жұмыс ерекшеліктері, жіктелуі 
1-шіаралық (Midterm) бақылау 

Мультивар

иантный 

тест 

9 Желдеткіштердің 

конструктивті және жұмыс 

параметрлері 

№5 тәжірибелік жұмыс. 

Қалақшалы 

компрессорлардың 

конструкцияларын зерттеу 

[3]  СӚЖ-4, 

СОӚЖ-3 

Реферат  

10 Компрессорлық машиналар.  [1, 5]   

11 Қалақшалы компрессорлар №6 тәжірибелік жұмыс. 

Компрессорлық 

машиналардың 

конструкцияларын зерттеу 

[1, 5]  СӚЖ-5 

Реферат  

 

12 Кӛлемдік компрессорлар.  

Поршендік компрессорлар 

 [1, 5]  СОӚЖ-4 

Реферат 

13 Кӛпсатылы компрессорлар №7 тәжірибелік жұмыс. 

Компрессорлардың 

параметрлерін есептеу 

[1, 5]  СӚЖ-6 

Реферат 

14 Компрессорларды сынау, 

пайдалану әдістері, 

техникалық қауіпсіздік 

талаптары 

 [1, 5, 8]  СӚЖ-7 

Реферат  

15 Арнайы типті компрессорлар 
2-шіаралықбақылау(Endterm) 

Мульти-

вариантный 

тест 

 Қорытындыемтихан  Жазбаша 

емтихан 

 

8 Тапсырма және оларды орындау бойынша әдістемелік қысқаша нұсқаулар: 
 

Студенттердің ӛзіндік жұмыстары (СӚЖ): семестр ішінде пән бойынша ӛтілген 

материалдарды қамтитын 7 тапсырманы орындаудан тұрады. Тапсырмалар жазбаша түрде 

орындалып, орындау мерзіміне сау уақытта ӛткізілуі тиіс. Сіздің жазбаша жұмысыңыздың 
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негізінде орташа балл шығарылады. Жұмыстарды уақытылы орындап, тапсыру да 

ескеріледі. 

 
рет. 

№ 

Тапсырма Әдістемелік нұсқаулар Әдебиет 

1 Ортадантепкіш 

сораптың ӛстік күштін 

теңестіру әдістері. 

Ортадантепкіш сораптардағы ӛстік әсер 

ететін күштердің пайда болу себептері. 

[1-3] 

2 Қалақшалы дӛңгелектегі 

сұйықтардың қозғалысы 

Ортадантепкіш сораптар дӛңгелегіндегі 

гидродинамикалық заңдылықтар. 

[1-3] 

3 Ортадантепкіш 

сораптың айналу жиілігі және 

сұйық тұтқырлығына тәуелді 

сипаттамасының ӛзгеруі. 

Ортадантепкіш сораптар диаграммасын 

тұрғызу. 

[1-3] 

4 Ортадантепкіш сораптың 

ӛлшемсіз сипаттамасы және 

гидродинамикалық ұқсастығы. 

Ортадантепкіш сораптардың жұмыс 

дӛңгелегіне байланысты сұйықты айдау 

сипаты. 

[1-3] 

5 Ілгерілі-кері қозғалатын 

сораптардың беріліс 

коэффициенті және оған әсер 

ететін факторлар. 

Кӛлемдік сораптардың жұмыс 

процесстері ерекшеліктерін оқып үйрену. 

[1, 3, 4] 

6 Ілгерілі-кері қозғалатын 

сораптардағы сұйық 

жылдамдығы және үдеуінің 

ӛзгеруі.  

Әртүрлі кӛлемдік сораптардың 

индикаторлық диаграммасын тұрғызу. 

[1,3, 4] 

7 Пневмокомпенсаторлар-дың 

есебі, жұмыс жасау принципі. 

Пневмокомпенсаторлардың құрылымы, 

арналуы, конструкциялық ерекшеліктері, 

орындайтын функциясы 

[1,3, 4] 

8 Кавитация туралы түсінік Сораптардағы кавитация, оның 

туындауы, сорап элементтеріне тигізетін 

әсері. 

[1-3, 5] 

9 Ауа компрессорлары қолданыс 

аясы, құрылымдық 

ерекшеліктері. 

Ӛндірісте қолданысына байланысты 

компрессорларды таңдау. 

[1-5] 

10 Ауа компрессорлары жұмыс 

параметрлері 

Ауа компрессорлары жұмыс 

параметрлерін ӛзгерту әдістері. 

[1, 5, 9] 

11 Ӛстік турбокомпрессорлар 

құрылымы, жұмыс принципі. 

Мұнай және газ тасымалдауға 

турбокомпрессорларды қолдану. 

[1, 5, 9] 

12 Поршенді компрессорларда 

газды бірсатылы сығымдау.  

Кӛлемдік компрессорларда газды 

сығымдау сипаты. 

[1, 5, 9] 

13 Поршенді компрессор 

цилиндріндегі жұмыс 

процесстері. 

Поршенді компрессор цилиндріндегі 

термодинамикалық процесстер оның 

ӛнімділігіне қалай әсер ететінін түсіндір. 

[1, 5, 9] 

14 Желдеткіштердің қолданыс 

аясы. 

Желдеткіштердің құрылымы, жұмыс 

параметрлері. 

[3] 

15 Желдеткіштер, түрлері мен 

жұмыс ерекшеліктері. 

Желдеткіштердің құрылымдық 

ерекшеліктерін сипаттап беріңіз. 

[3] 

 

 

Студенттердің оқытушымен жүргізілетін ӛзіндік жұмыстары (СОӚЖ): 

Практикалық тапсырмалар (СОӨЖ) – ӛткен тақырыптар бойынша тапсырмаларды 

оқытушының жетекшілік етуімен ӛз бетінше орындау, тапсырма практикалық сабақ 

кезінде беріледі. Оларды барлық студенттер ағымдық ӛзіндік жұмыс ретінде орындауға 
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міндетті. Үй тапсырмасын орындау барысында Сіз оқулықтан және сабақта алған 

білімдеріңізді пайдалануыңыз керек. Сіздің орындаған жұмыстарыңыздың негізінде 

орташа баға шығарылады. Тапсырмаларды уақытылы орындап, тапсыру да ескеріледі. 

 

Рет 

№ 

Тапсырма Әдістемелік нұсқау Ӛткізу 

түрі 

Әдебиет 

1 Сораптардың жұмыс 

жасау реті 

Сораптардың әртүрлігіне 

байланысты сұйық берілісінің 

сипаты 

Баяндама 

және 

талқылау.  

[1-3] 

2 Сораптардың қуаты 

және ПӘК-і. 

Сораптардың динамикалық 

және физикалық 

сипаттамалары. 

Баяндама 

және 

талқылау.  

[1-3] 

3 Сораптардың айналу 

жиілігі мен 

сызықтық ӛлшемдері 

ӛзгергендегі 

сипаттамаларының 

анықтау. 

Ұқсастық теңдеулері және 

сорап сипаттамасы және жетек 

түріне байланысты сораптың 

сұйық айдау ерекшеліктері. 

Дискуссия [1-3] 

4 Сораптардың 

қалыпты жұмыс 

режиміндегі сипаты. 

Ортадантепкіш сораптың 

қалыпты режимдегі сұйық 

айдау параметрлері. 

Дискуссия [1-3] 

5 Кривошиптік 

сораптардың 

клапандары 

кинематикасы. 

Кӛлемдік сораптардың 

конструкциялық ерекшеліктері. 

Дискуссия [1-3] 

 

6 Кривошиптік 

сораптардың 

ӛнімділігін есептеу. 

Кривошиптік сораптардың 

кіреберіс және шығаберістегі 

ӛнімділігі ӛзгеруі. 

Дискуссия [1-3] 

 

7 Бұрғылау сораптары 

ӛнімділігін, қысымын, 

ПӘКін есептеу. 

Бұрғылау сораптары түрлері, 

конструктивтік 

айырмашылықтары. 

Дискус-

сия 

[1-3] 

8 Желдеткіштердің 

қолданыс аясы. 

Желдеткіштерді ӛндіріс 

орындарында қолдану. 

Баяндама 

және 

талқылау. 

[3] 

9 Желдеткіштердің 

параметрлерін 

есептеу. 

Желдеткіштердің құрылымдық 

сипаттамалары, оларды таңдау. 

Тренинг [3] 

10 Поршендік 

компрессорлардың 

қуатын және ПӘКін 

анықтау. 

Поршендік компрессорлардың 

техникалық сипаттамаларын 

таңдау реті. 

Тренинг [1, 5, 9] 

Интернет-

тегі 

мәліметтер 

 

11 Бұрандалы 

компрессорлардың 

сипаттамасы. 

Бұрандалы компрессорлардың 

жұмыс сипаты. 

Дискуссия  [1, 5, 9] 

 

12 Компрессорларды 

экономикалық, 

экологиялық 

жағдайларына 

байланысты таңдау. 

Компрессорларды қолдану 

аясы. 

Тренинг [1, 5, 9] 

13 Компрессорларды Қолданыс жағдайына Тренинг [1, 5, 
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реттеу әдістері. байланысты компрессорларды 

реттеу. 

9]Интернет-

тегі 

мәліметтер 

14 Компрессордағы газ 

күйінің ӛзгеруі. 

Газ температурасының, 

қысымының газ күйіне әсері. 

Тренинг [1, 5, 9] 

15 Мұнай және газ 

ӛнеркәсібіндегі 

қолданылатын 

компрессорлар. 

Мұнай және газ ӛнеркәсібінде 

қолданылатын 

компрессорлардың жіктелуі, 

түрлері және олардағы 

термодинамикалық процесстер. 

Тренинг [1, 5, 

9]Интернет-

тегі 

мәліметтер 

 

Практикалық тапсырмалар : 

1. №1 тәжірибелік жұмыс. Құбыр (шеңбер қималы) арқылы ламинар және 

турбуленттік ағыс режимді сұйықтың гидродинамикалық үйкеліс коэффициентін анықтау; 

2. №2 тәжірибелік жұмыс  Ортадантепкіш сораптар құрылымын талдау және 

олардың негізгі парметрлерін анықтау; 

3. №3 тәжірибелік жұмыс. Ортадантепкіш сораптарды құбырлар жүйесіне 

парллель және тізбектеп қосу; 

4. №4 тәжірибелік жұмыс. Поршенді сораптар құрылымын талдау және олардың 

негізгі парметрлерін анықтау; 

5. №5 тәжірибелік жұмыс. Қалақшалы компрессорлардың конструкцияларын 

зерттеу; 

6. №6 тәжірибелік жұмыс. Компрессорлық машиналардың конструкцияларын 

зерттеу; 

7. №7 тәжірибелік жұмыс. Компрессорлардың параметрлерін есептеу. 

Шекаралық бақылау: 

Студенттердің бағдарламалық материалдарды тақырыптар бойынша меңгеруін 

тексеру. 

Емтихан:Курс бойынша барлық материалдарды қамтиды және қорытындылайды. 

Емтихан жазбаша ӛткізіледі және түрлі тапсырмаларды қамтиды: дәріс бойынша ӛтілген 

материалдарды қамтитын сұрақтардан, нақты тапсырмаларды практикалық шешуден 

тұрады. Емтихан ұзақтығы 2 академиялық сағат. Емтиханда егер баға тӛмен болып қалса, 

оны кӛтеру үшін ешқандай қосымша сұрақ берілмейді. Сондай-ақ емтиханды қайта 

тапсыруға рұқсат берілмейді. 

 

9. Жұмысты бағалау критерилері: 

Әріпжүйесібойыншабағалау 

Бағаның 

сандық 

эквиваленті 

Критерилер 

А 95 – 100 Студент барлық берілген 

тапсырмаларды орындады және 

қойылған сұрақтарға толық жауап 

берді.Тақырыпты қорғау кезінде 

ешқандай қате болмайды. 

A - 90 – 94 Студент барлық берілген 

тапсырмаларды орындады және 

қойылған сұрақтарға толық жауап 

бермеді. 

В + 85 – 89 Студент жұмыстарды белгіленген 

уақтытта ӛткізіп, жұмыс нәтижелерін 

талқылауға белсене қатысты. 

Тақырыпты қорғау кезінде қателіктер 
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жіберді және қойылған сұрақтарға 

толық жауап бермеді. 

В 80 – 84 Студент барлық берілген 

тапсырмаларды толығымен 

орындамаған, бірақ жұмыс 

нәтижелерін талқылауға белсене 

қатысты. 

В - 75 – 79 Студент барлық берілген 

тапсырмаларды толығымен 

орындамаған, бірақ жұмыс 

нәтижелерін талқылауға белсене 

қатыстыжәне қойылған сұрақтарға 

толық жауап бермеді. 

С + 70 – 74 Студент барлық берілген 

тапсырмаларды толығымен 

орындаған, бірақ жұмыс нәтижелерін 

талқылауға белсене қатыспады және 

қойылған сұрақтарға толық жауап 

бермеді. 

С 65 – 69 Студент барлық берілген 

тапсырмаларды қалай жасау 

керектігін біледі, бірақ ол бойынша 

есеп жазу кезінде қателіктер жіберген. 

Жұмыс нәтижелерін талқылауға 

белсене қатыспады және қойылған 

сұрақтарға толық жауап бермеді. 

С - 60 – 64 Студент белсенділік танытпады және 

оқытушының кӛмегін қажет етті, 

тапсырмалардыӛз уақытында 

орындады. 

D + 55 – 59 Студент белсенділік танытпады және 

оқытушының кӛмегін қажет етті, 

тапсырмалардыӛз уақытында 

орындамады. 

D 50 – 54 Студент жұмыстарды толығымен 

орындай алмады.Жұмыс нәтижелерін 

талқылауға белсене қатыспады және 

қойылған сұрақтарға толық жауап 

бермеді. 

F 0 – 49 Студент тапсырмаларды орындамады, 

есептерді тапсырмады немесесабаққа 

20% кӛп қатыспады. 

 

10. Жұмысты уақытында тапсырмау саясаты: 

 Уақытында тапсырылмаған жұмыстар үшін барынша кӛп балды 10%-ға азайту 

қарастырылған. 

 

11. Сабақтарға қатысу саясаты: 

 Студент дәрістік, практикалық және зертханалық сабақтарға дайындалып келуі 

тиіс. Зертханалық жұмыстарды уақытында қорғау, жұмыстардың барлық түрлерін 

(практикалық, зертханалық және ӛз бетілік) толық орындау талап етіледі. Студент сабаққа 

кешікпеуі және сабақты жібермеуі тиіс, тиянақты және міндетті болуы тиіс. 
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12. Академиялық мінез-құлық және этика саясаты: 

 Тӛзімді болыңыз, ӛзгенің пікірін құрметтеңіз. Қарсылығыңызды дұрыс түрде 

құрастырыңыз. Плагиат және адал емес жұмыстардың басқа түрлеріне жол берілмейді. 

Емтихан кезінде сыбырлап айту және кӛшіріп алуға, басқа студент үшін емтихан 

тапсыруға  жол берілмейді. Курстың кез келген ақпаратын жалған етуі анықталған 

студент, «F» қорытынды бағасына ие 

 

13.Академиялық саясат: 

Пән бойынша оқу шеңберінде, кез келген сыбайлас жемқорлық кӛрінісінің кез 

келген түріне жол берілмейді. Осындай әрекеттерді ұйымдастырушы (олардың 

тапсырмасы бойынша оқытушы, студенттер немесе үшінші тұлға) ҚР заңдарын бұзғаны 

үшін толық жауапкершілікке тартылады. 
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