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1. Оқытушылар жайлы мағлұмат: 

 

Лектор  
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Бейсенбі 09.00-нан 15.00-ге дейін, ЖҒ 

(офис сағат) 
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- 

Оқытушы 

 (зертханалық сабақтар) 

Мырзакулов М. 

Дүйсенбі 11.00-нан 15.00-ге дейін, 702 МҒ 
(офис часы) 

max91mx@gmail.com  
 

2. Курс мақсаты:  

Пәнді оқытудың  мақсаты студенттерді нәрлендіру кӛздерінің пісіру ӛндірісіндегі 

қолданылу маңызымен, нәрлендіру кӛздерінің жаңа технологияларға сай жетілдірілген 

түрлерімен таныстыру және нәрлендіру кӛздерінің жұмысын пісіру режіміне сәйкес 

баптау және зерттеу жұмыстарына даярлау. Студенттерге пісіру ӛндірісінде 

қолданылатын нәрлендіру кӛздерінің, құрылымы мен жұмыс принциптерін  игеруді, 

оларды пісіру жұмысының түріне сәйкес дұрыс таңдауды, принциптік электрлі 

сұлбаларын құрастыра білуді және нәрлендіру кӛзін кез-келген жұмыс жағдайына 

байланысты пісіру режіміне келтіре білуді үйрету. 
 

3. Курс мазмұны: 

Қазіргі кездегі халық шаруашылығының барлық саласында кең пайдаланылатын пісіру ӛндірісінің 

технологиясы және пісіру үрдісі барысында пайдалынатын нәрлендіру кӛздері туралы мағлұмат. 

Пісіру трансорматорлары, пісіру түрлендіргіштері, пісіру генераторлары, автоматты пісіруге 

арналған жабдықтар мен олардың құрылымдары, пайдалану ерекшеліктері. 

 

4. Пререквизиттер:   
 Физика I,  

 Математика I. 

 

5. Постреквизиттер:  
 «Дипломдық жобалау». 
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7. Күнтізбелік-тақырыптық жоспар 

 

А
п

т
а

л
а

р
 

 

Дәріс тақырыбы 

Зертханалық 

сабақтың 

тақырыбы 

  

Әдебиет-

тер 

Тапсырма  
Тапсыру 

мерзімі 

1 

Кіріспе.  Пісіру  үрдісі 

туралы жалпы 

түсініктер.  

Пісіру 

жұмыстарын 

орындау кезіндегі 

қауіпсіздік 

техникасы 

 

Пісіру 

жұмыстарын 

жүргізу кезіндегі 

қауіпті 

жағдайлармен 

танысу. Электр 

қауіпсіздігі, ӛрт 

қауіптігі, зиянды 

газдар әсерінен 

қорғану 

шараларымен 

танысып, оны 

игеру. 

1 апта 

2 
Пісіру доғасы және 

оның негізгі қасиеттері 

«ТД типті пісіру 

трансформаторын

ың құрылысы мен 

жұмысын 

зерделеу» 

[1,2] 

Пісіру 

трансформаторы

ның 

құрылысымен 

танысу, жұмыс 

режімдерін 

реттеуді үйрену 

және 

трансформаторд

ың сыртқы 

сипаттамасын 

тәжірибе 

жүзінде анықтау 

2 апта 

3 

Доғаны   токпен   

нәрлендіргіштердің   

негізгі   парамегрлері 

Nordika – 160 және 

Artika - 250    пісіру 

трансформаторлар

ының  жұмысын 

оқып үйрену және 

сыртқы 

сипаттамаларын 

анықтау 

[4,7] 

Пісіру 

трансформаторл

арының 

құрылысымен 

танысу, жұмыс 

режімдерін 

реттеуді үйрену 

және 

трансформаторд

ың сыртқы 

сипаттамасын 

4 апта 

4 

Доғаны айнымалы  

токпен нәрлендіру 

кӛздері.  Пісіру 

трансформаторлары 
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тәжірибе 

жүзінде 

анықтау. 

5 

Магнит ағыны 

шашыраңқы таралған 

трансформаторлар 

ПСО-300  пісіру 

түрлендіргішінің  

құрылысы мен 

жұмысын оқып 

үйрену және оның 

сыртқы 

сипаттамасын 

анықтау 

[5] 

ПСО-300 

түрлендіргішінің 

құрылысымен 

танысу, жұмыс 

режімдерін 

реттеуді үйрену 

және 

Генератордың 

сыртқы 

сипаттамасын 

тәжірибе 

жүзінде 

анықтау. 

6 апта 

6 

Пісіру доғасын тұрақты 

токпен нәрлендіру 

кӛздері . Пісіру 

түрлендіргіштері және 

пісіру агрегаттары 

7 

Пісіру доғасын тұрақты 

токпен нәрлендіру 

кӛздері . Пісіру 

түрлендіргіштері және 

пісіру агрегаттары 

Quality   пісіру 

түзеткішінің  

құрылысы мен 

жұмыс істеу 

принципін оқып 

үйрену және 

сыртқы 

сипаттамасын 

анықтау 

[5,6] 

Quality 

түзеткішінің  

құрылысымен 

танысу, жұмыс 

режімдерін 

реттеуді үйрену 

және 

түзеткіштердің 

сыртқы 

сипаттамасын 

тәжірибе 

жүзінде 

анықтау. 

7 апта 

8 1-аралық (Midterm) аттестация 
Мультивариантты

қ тест 
 

9 
Аргон доғалы пісіруге 

арналған қондырғылар Газбен пісіру және 

кесуге арналған 

аппаратуралар 

[1,2,4] 

Газбен пісіру 

және кесуге 

арналған 

қондырғылармен 

танысу. 

9 апта 

10 
Плазмалық ӛндеуге 

арналған жабдықтар 

11 

Газ-оттекті кесу 

технологиясы мен 

жабдықтары 
Газбен пісіру және 

кесу қондырғысын 

құрастыру және 

баптау 

[1,5,6] 

Газбен пісіру 

және кесу 

қондырғысын 

жинақтау 

технологиясы 

және баптаумен 

танысу. 

11 апта 

12 

Инверторлы  (жиілікті  

түрлендіргішті)  

нәрлендіру кӛздері 

13 
Нәрлендіру кӛздерінің 

кӛмекші құрылғылары 

«РВF тұрақты 

түйіспелі 

машинасының 

құрылысы мен 

жұмысын 

зерделеу» 

[3,7] 

Түйіспелі 

машинаның 

құрылысы және 

барлық 

түйіндерінің 

жұмысымен 

нақты танысу, 

техникалық 

құжаттар мен 

13 апта 
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8. Тапсырмалар және оларды орындауға қысқаша әдістемелік нұсқаулар: 

 Студенттің ӛзіндік жұмысы (СӚЖ): 

семестр ішінде пән бойынша ӛтілген материалдарды қамтитын 7 тапсырманы орындаудан тұрады. 

Тапсырмалар жазбаша түрде орындалып, орындау мерзіміне сай уақытта ӛткізілуі тиіс. Сіздің 

жазбаша жұмысыңыздың негізінде орташа балл шығарылады. Жұмыстарды уақытылы орындап, 

тапсыру да ескеріледі. 

СӚЖ 1. Нәрлендіру кӛздерін жерлестіру. 

СӚЖ 2. Пісіру трансформаторлары. 

СӚЖ 3. Электр разряды және оның электрдоғалы пісірудегі алатын орны. 

СӚЖ 4. Доғаны тұтандыру және орнықты жалындау шарты. 

СӚЖ 5. Қорғаушы газда пісіру мүмкіншілігін анықтап, пісіру технологиясын ұсыныңсыз. 

СӚЖ 6. Пісірудің әртүрлі тәсілдері үшін пісіру трансформаторларын таңдау. 

СӚЖ 7. Пісіру трансформаторындағы дроссельдер. 

СӚЖ 8. Пісіру генераторлары. Пісіру генераторларындағы ток мәнін реттеу. 

СӚЖ  9. ВД және ВДУ типті пісіру түзеткіштері. 

СӚЖ 10. Доғаны тұтандыруды жеңілдететін және оның орнықты жалындауын қамтамасыз ететін 

кӛмекші құрылғылар. 

СӚЖ 11. Газжалынымен пісіру аппараттары. Пісіру технологиясы. 

СӚЖ 12. Пісіру сапасын бақылауға арналған құрылғылар мен тәсілдер. 
 Бірлескен жұмыс (СОӚЖ): 

ӛткен тақырыптар бойынша тапсырмаларды оқытушының жетекшілік етуімен ӛз бетінше 

орындау, Тапсырма зертханалық сабақ кезінде беріледі. Оларды барлық студенттер ағымдық 

ӛзіндік жұмыс ретінде орындауға 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. 

СОӚЖ 1. Пісіру доғасының негізгі қасиеттеріне талдау жасап, оған қойылатын талаптарды 

анықтау және пісіру доғасын тұтандырып жандыру тәсілдерін игеру 

СОӚЖ 2. Нәрлендіргіштерді негізгі белгілеріне қарай топтастыруды блок сұлба түрінде сызып, 

әрқайсысына жекеше сипаттама беру. 

СОӚЖ 3. Нәрлендіру кӛздерінің сыртқы  вольт-амперлік сипаттамаларына талдау жасап, 

құламалы сипаттама қалыптасты-ру тәсілдерін түсіндіру 

анықтамалық 

материалдарды 

пайдалануды 

игеру. 

14 

Пісірілген жалғатардың 

сапасын бақылауға 

аналған жабдықтар 

«Түйіспелі пісіру 

қол машинасының 

құрылысы және 

жұмысын 

зерделеу» 

 

Түйіспелі қол 

машинасының 

және барлық 

түйіндерінің 

жұмысымен 

танысу, 

техникалық 

құжаттар және 

анықтамалық 

материалдарды 

пайдалануды 

игеру. 

 

15 2-соңғы (Endterm) аттестация    

 Соңғы емтихан    
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СОӚЖ 4. Пісіру түрлендірігштері мен пісіру агрегаттары-ның жұмыс принципін түсіндіру және 

құры-лымдық ерекшеліктері-не тадау жасап, сипаттамаларын плакатқа сызып кӛрсету 

СОӚЖ 5. Пісіру трансформатор-ларын  құрылымдық ерекшеліктеріне қарай топтастырудың блок 

сұлбасын құрастырып, оларға сипаттама беру 

СОӚЖ 6. Магнит ағыны қалыпты таралған трансформа-торларды жұмыс режіміне келтіру 

тәсілдерін  баяндау және олардың принциптік сұлбаларын құрастырып кӛрсету 

СОӚЖ 7. Магнит ағыны шашы-раңқы  таралған транс-форматорлар жұмысына талдау жасау,  

жұмыс режімін реттеу тәсілде-рін  баяндау және олардың принциптік сұлбаларын құрастырып 

кӛрсету 

 Практикалық тапсырмалар практикалық сабақтарда тапсырмаларды орындау болып 

табылады. Әрбір практикалық сабаққа практикалық сабақ № (апта нӛмірі) файлы сәйкес келеді, 

онда оларды орындау бойынша тапсырмалар мен әдістемелік нұсқаулар бар (білім беру 

порталындағы сайтта ұсынылған). Сабақ тақырыптары тӛменде берілген 

Зертханалық сабақ № 1. Пісіру жұмыстарын орындау кезіндегі қауіпсіздік техникасы 

Зертханалық сабақ № 2. «ТД типті пісіру трансформаторының құрылысы мен жұмысын зерделеу» 

Зертханалық сабақ № 3. Nordika – 160 және Artika - 250    пісіру трансформаторларының  жұмысын 

оқып үйрену және сыртқы сипаттамаларын анықтау 

Зертханалық сабақ № 4. ПСО-300  пісіру түрлендіргішінің  құрылысы мен жұмысын оқып үйрену 

және оның сыртқы сипаттамасын анықтау 

Зертханалық сабақ № 5. Quality   пісіру түзеткішінің  құрылысы мен жұмыс істеу принципін оқып үйрену 

және сыртқы сипаттамасын анықтау 

Зертханалық сабақ № 6. Газбен пісіру және кесуге арналған аппаратуралар 

Зертханалық сабақ № 7. Газбен пісіру және кесу қондырғысын құрастыру және баптау 

Зертханалық сабақ № 8. РВF тұрақты түйіспелі машинасының құрылысы мен жұмысын зерделеу» 

Зертханалық сабақ № 9. Түйіспелі пісіру қол машинасының құрылысы және жұмысын зерделеу 

Қорытынды емтихан – курс бойынша барлық материалдарды қамтиды және қорытындылайды. 

Емтихан жазбаша ӛткізіледі және түрлі тапсырмаларды қамтиды: дәріс бойынша ӛтілген 

материалдарды қамтитын сұрақтардан, нақты тапсырмаларды Зертханалық 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: 

Әріп жүйесі 

бойынша бағалау 

Бағаның сандық 

эквиваленті 
Критерилер 

А 95 – 100 Оқу материалдарына шығармашылық түрғыда 

қарау, мәселенің мәнін терең ұғыну үшін 

қосымша әдебиеттерді пайдалану, материал 

құрылымына жаңа кӛзқараспен қарап, 

жеткіліксіз тұстарын анықтай білу және оны 

толықтыру; оқылатын материалдың 

проблемалық тұстарын кӛре білу; креативті 

ойлау, алған білімін ӛмірдегі жағдайда 

кездесетін проблемаларды шешуге пайдалана 

білу.  

A - 90 – 94 Оқу матеиалдарын толық меңгеру және оған 

ӛзінің тарапынан дәлелді толықтырулар енгізу; 

әртүрлі қиындықтағы оқу материалдарын 

проблемалық жағдайларға байланысты емін-

еркін түрлендіріп пайдалана алу; 

шығармашылық сипаттағы тапсырмаларды 

орындау; дербестігі мен шығармашылық 

кӛзқарасының жоғары деңгейлігі; алған білімін 

ӛмірдегі жағдайда кездесетін проблемаларды 

шешуге пайдалана білу. 

В + 85 – 89 Оқу материалдарын меңгеру және оларды 

қарапайым және проблемалық жағдайларда ӛз 
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бетінше қолдана білу; алған білімін пайдалануда 

шығармашылық дағдыны меңгеру; ӛз 

қателіктерін түзете білу, мәселелерді шешу 

дағдысын жетілдіру бойынша іс-әрекетін 

жоспарлау;  алған білімін ӛмірдегі жағдайда 

кездесетін проблемаларды шешуге пайдалана 

білу. 

В 80 – 84 Бағдарлама материалдарын оның когнитивтік 

құрылымының анықтамасы негізінде меңгеру, 

оқылатын материалдар бӛлімдерінің ӛзара 

байланысын, олардың тектік және себеп-

салдарлық байланысын пайымдау; алған білімін 

қарапайым және проблемалық жағдайларда ӛз 

бетінше қолдана білу; кӛрсеткен жағдайда ӛз 

қателіктерін жӛндей алу қабілетінің болуы;  топ 

құрамында шығармашылық тапсырмаларды 

орындауда белсенділік таныту; ӛзіне сын кӛзбен 

қарау және ӛз қателіктерін түзетуде мақсат қоя 

білу. 

В - 75 – 79 Тапсырмаларды қарапайым жағдайдағы үлгі 

бойынша  орындау дағдысын меңгеру; 

вариациялық жағдайларда тапсырмаларды 

орындауда қиын халде болу; тапсырманы ӛз 

бетінше орындауға ұмтылу, нәтижесінде іс-

әрекетінде шалағайлық орын алып, қателіктерге 

ұрыну; шфғармашылық жұмыстарды топпен 

орындауға ұмтылу; мәселелерді ӛз бетінше 

шығармашылық тұрғыда шешу дағдысының 

жоқтығы. 

С + 70 – 74 Оқуға деген қызығушылығын, күш жігерін 

үстірт нәтижеге қол жеткізу үшін жұмсу (білім 

алу уәжі – жақсы баға алу); оқу материалдарын 

меңгеруде орташа деңгей кӛрсету, яғни құрбы-

құрдастарының іс-әрекетін оның мән-маңызын 

түсінбей қайталау. 

С 65 – 69 Репродуктивтік деңгейде мазмұнды түсінусіз 

оқу материалын механикалық меңгеру, оны 

басшылыққа ала отырып, тез арада кӛбейту; 

тәжірибеде жинақталған білімді қолдана алмау, 

проблеманы ӛз бетімен шешуге арналған 

алгоритмді қолдану ниетін кӛрсету және  50% 

дық орындау жетістігі 

С - 60 – 64 Ұсынылған оқу материалының интегралдық 

құрылымын толық жүргізілмеуі, оның ішінара 

кӛбейіп; себеп-салдар қатынастарын 

меңгермермеуі; жауапта маңызды қателер 

болуы; Алгоритмді біреудің кӛмегі арқылы 

пайдалануы. 

D + 55 – 59 Ұсынылған оқу материалының интегралдық 

құрылымын толық жүргізілмеуі, оның ішінара 

кӛбейіп; себеп-салдар қатынастарын 

меңгермермеуі; жауапта маңызды қателер 

болуы;  
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