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1 Өндірістік машықтану 

 

1.1 Өндірістік машықтанудың мақсаты мен маңызы 

 

Жылу электр станциялары мамандандырылуын таңдаған,  5В071700 - 

Жылу энергетикасы мамандығында оқитын студенттер үшін өндірістік 

машықтану оқу процесінің негізгі бөлімі болып табылады және дайындықтың 

теориялық курсын өтумен қатар өткізіледі.  

Өндірістік машықтануды өту  студенттерден сұрақтарды зерттеуде ынталы 

жұмыстың және шығармашылық әдістеменің болуын талап етеді.  

Өндірістік машықтанудың мақсаты: 

 мамандандырылудың пәндерін оқығанда алынған теориялық және 

машықтанулық білімдерді бекіту;  

 үрдістердің түрін және өндірістегі жабдықтарды, техникалық пайдалану 

ережелерін, жылутехникалық қондырғылардың жабдықтарының ережелерін, 

техникалық қауіпсіздік ережелерін оқып үйрену;   

 техникалық құжаттар жұмысында, информациялық желіде жұмыс істеп 

дағдылану;  

 ағымдағы мекемемен, техникамен және негізгі жабдықтар мен 

қондырғылардың пайдалану тәртібімен, қиыстырылған шешімдердің 

ерекшеліктерімен, басқару жүйесімен, сонымен қатар өндірістік бөлімдер, 

цехтар, зертханалар жұмысының қойылымымен және мазмұнымен танысу.  

 Өндірістік машықтанудың міндеті:  

 студенттердің жалпытехникалық және арнайы пәндерін зерттеу кезіндегі 

білімдерін бекіту мен толықтыру;  

 кәсіпорынның жылулық сұлбасының элементтерін, негізгі және көмекші 

жабдықтарының эксплуатация шарттарын оқып білу;  

 негізгі және көмекші жабдықтардың жылулық қадағалауының 

қағидалық сұлбасын оқып үйрену.  

 Өндірістік машықтануды өтудің орны: жылу электр станциялары 

(кейін ЖЭС) немесе өнеркәсіпті-жылытулық қазандықтар (кейін қазандықтар).  

Жағдайдағы қатарда кәсіпорындар-тапсырысшыларының жазбаша 

сұранысы бойынша студенттер қазіргі заманға лайық технологиялық 

қондырғылармен, жобалаудың құрал-жабдықтарымен, ақпараттық жүйелермен 

жабдықталған жылуэнергетика саласындағы ғылыми-өндірістік, ғылыми-

зерттеулік және жобалық мекемелерде өтуіне болады. Мұндай студенттер үшін 

машықтану жетекшісі өндірістік машықтану бағдарламасын, мекеменің 

ерекшеліктерін есепке ала отырып, жекеше түзетеді және бітіруші кафедрамен 

келістіріледі. 

  

1.2 Студенттің өндірістік машықтануын жетекшілік ету мен қадағалау 
 

ЖЭҚ кафедрасы өндірістік машықтануды басқару және қадағалау үшін 

университететің өкілі болып келетін жетекші бөледі.  
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Университеттен ұсынылған өндірістік машықтанудың жетекшісі:  

 студенттердің өндіріс бойынша бекітілуін ұйымдастырады; 

 өндірістің машықтану жетекшісімен бірге студенттің арнайы 

тапсырмасын құрастырады;  

 студенттердің машықтанудың өту сатыларындағы жұмыстарын 

қадағалау;   

 студенттердің есеп беруін және арнайы тапсырмасын тексереді және 

қорытынды жасайды; 

 бітіруші кафедрамен құрылған комиссия құрамында өндірістік 

машықтанудың есеп беруін қорғауды өткізеді;   

 машықтануды өндірісте  ұйымдастыру жауапкершілігі   кәсіпорынның 

әкімшілігіне жүктеледі. Машықтануды жалпы басқару үшін кәсіпорын 

әкімшілігінен ең тәжірибелі инженерлік жұмыскерлердің ішінен жетекшіні 

бөлінеді.  

Өндірістік машықтанудың өндірістен бөлінген жетекшісі: 

 студенттер үшін машықтануды өтудің кестесін құрастырады; 

 университеттің машықтану жетекшісімен бірге жеке тапсырма 

құрастырады; 

 студенттердің  машықтануды өту кезеңдерін қадағалайды;  

 ЖЭС немесе қазандықтардың, негізгі және көмекші жабдықтардың 

технологиялық құбылыстарын және осы бағдарламада қарастырылған баска да 

сұрақтарды білу үшін студенттердің қажетті жағдайын жасайды; 

 студенттерді жұмыс орнымен мүмкіндігінше қамтамасыз етеді, сонымен 

бірге студенттердің оқу жүйесі мен жоспарлылығын бұзатын, мерзімінен тыс 

жұмысқа қатысу мен іссапарға жіберуді болдырмайды; 

 ЖЭС-тағы негізгі және көмекші жабдықтарды білу мақсатымен 

өндірісте кеңес және экскурсия ұйымдастырады;  

 есеп беруді және студенттің  жеке тапсырмасын тексереді және өзінің 

қорытындысын береді. 
 

Өндірістік машықтануды өтудегі қадағалау.  

Өндірістік машықтануды өтудегі осы бағдарламаны орындауын қадағалау, 

сұхбаттасу, есеп беруді және күнделікті тексеру жолымен,  өндірістің тікелей 

жетекшісімен кезең бойынша жасалады. 

Машықтанудың әрбір тарауы бойынша сұхбаттасу алдында студент 

жетекшіге есеп берудің тиісті бөлімдерін ұсыну керек. Егер есеп берудің 

орындалған  тарауы төменде мазмұндалған міндеттерді қанағаттандырса және 

сұхбаттасу кезінде студент қажетті білім деңгейін көрсетсе, жетекші осы 

жөнінде күнделікке баға қояды және машықтанудың келесі кезеңіне өтуге 

жібереді. Есеп беру қанағаттандырылмаған немесе өткен кезеңнің сұрақтарын 

нашар білген жағдайда, студент есеп беретін, жетекшінің бөлімінде белгіленген  

кемшіліктері жойылмаса, машықтанудың келесі кезеңіне өтуге жіберілмейді. 

Кестенің жүйелі түрдегі үлгерімсіздігінде студент өндірістік машықтануды 
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өтуден шеттетіледі және қатысты шақырумен бітіруші кафедраның өкіміне 

бағытталады.  

Машықтануды өтудің  күнтізбелік уақытының барлық  қателіктерін 

өндірістік машықтану жетекшісі студенттің күнделігінде жазып отырады. 

Өндірістік машықтану тікелей жетекшісімен студенттің күнделігіне есеп беру 

бағалары қойылады. 

 Күнделікте және есеп беруде өндіріс әкімшілігінің қолы мөрмен  

тіркеледі. 

  

1.3 Студенттің өндірістік машықтануын өтудегі уақыт теңдігі 
 

 

Жылу электр станциялары мамандандырылуын таңдаған,  5В071700 - 

Жылу энергетикасы мамандығында оқитын студенттердің оқу үдерісінің 

кестесі бойынша 2,5 апта және 5 аптаға есептелген  өндірістік машықтану 

өндірістік 1 және өндірістік 2 болып бөлінеді.  

 

Өндірістік 1. 

Өндірістік машықтану жетекшісінің басқаруымен студенттер бірінші апта 

аралығында ЖЭС немесе қазандықпен танысады, машықтануды өтудегі жұмыс 

орнына қатысты ТҚП и ТҚ бөлімдерін оқып біледі.  Осыдан кейін әрбір студент 

цехтың өкімімен өндірістен тікелей жетекшісіне тіркеледі және өндірістің ішкі 

тәртіп ережелеріне толық бағынады.     

Машықтану өтудің бағдарламалық кестесі: 

I апта – ЖЭС немесе қазандықтың жалпы сұрақтары. ТҚП и ТҚ бөлімдерін 

оқып білу. II апта – қазандық цех, химиялық цех.  

III апта – шығырлық цех, кәсіпорындағы өндірістік машықтану бойынша 

рәсімдеу және  есеп беруді қорғау. 

  

Өндірістік 2. 

Өндірістік машықтану жетекшісінің басқаруымен студенттер бірінші апта 

аралығында ЖЭС немесе қазандықпен танысады, машықтануды өтудегі жұмыс 

орнына қатысты ТҚП и ТҚ бөлімдерімен танысады. Осыдан кейін әрбір студент 

цехтың өкімімен өндірістен тікелей жетекшісіне тіркеледі және өндірістің ішкі 

тәртіп ережелеріне толық бағынады.     

Машықтану өтудің бағдарламалық кестесі: 

I апта - ЖЭС немесе қазандықтың жалпы сұрақтары. ТҚП и ТҚ бөлімдерін 

оқып білу. 

II апта– отындық-көліктік цех, химиялық цех, қазандық цех, 

технологиялық сұлбаларды, жабдықтардың сипаттамаларын, басқа 

бөлімшелермен өзара қарым-қатынасты оқып білу.  

III апта – шығырлық цех, технологиялық өлшемдер мен автоматика цехы, 

техникалық сумен қамдау, технологиялық сұлбалар, жабдықтар сипаттамасы, 

басқа бөлімшелермен өзара қатынас.  



6 

 

IV и V апта- арнайы тапсырма. Кәсіпорындағы өндірістік машықтануды 

рәсімдеу және есеп беруді қорғау.  

 

1.4 Өндірістік машықтанудың мазмұны 

 

Студент өндірістік машықтану өту кезеңінде келесі сұрақтарды оқып білу 

міндет: 

а) жалпы сұрақтар: 

1) ЖЭС немесе қазандықтың даму тарихы және өңірлік анықтамасы;  

2) техникалық қауіпсіздік және жабдықтарды техникалық пайдаланудың 

негізгі ережелері;  

3) ЖЭС және қазандықтың жылулық қағидалық сұлбасы, сұлбаның негізгі 

түзгілерінің тағайындалуы; 

б) технологиялық сұрақтар: 

1) отын-көліктік цех: 

 қабылдағыш қондырғылар, ұсақтағыш тұрқы және отын беру тетігі; 

 ағызу эстакадасы, мазуттық сорғы, мазутсақтағыш және газ 

шаруашылығы; 

 көмір қоймасы және тетіктер; 

 энергетикалық және су қыздырғыш қазандардың түрлері, техникалық 

сипаттамалары және құрылмалары; 

 қазандық қондырғылардың бусу жолы; 

 тозаңдайындау және отын жағу жүйесі; 

 күлұстау және суқожшығару жүйелері; 

 сору –үрлеу қондырғылар; 

3) шығырлық цех: 

 бу және газ шығырлардың түрлері, техникалық сипаттамалары және 

құрылмалары; 

 майшаруашылығы; 

 қорек суды қыздыру сұлбасы;  

 деаэрациялы-қоректік қондырғылар сұлбасы; 

 техникалық су қамдау; 

 желілік суды қыздыру және қорлау сұлбасы; 

 шықтағыштық қондырғылар; 

4) химиялық су тазалау цехы: 

 бу, шықтағыштық  шығындары және толықтыру тәсілдері;  

 су дайындау қондырғылардың техникалық сипаттамалары және 

құрылмалары; 

5) техникалық автоматика және өлшемдер цехы:  

  қазандардың және шығырлардың негізгі параметрлерін қадағалау және 

өлшеу; 
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 негізгі және көмекші жабдықтарды реттеудің негіздері: қазан 

қондырғысын, шығыр қондырғыларын, отын беру, тозаң дайындау, 

күлқожшығару жүйелерін. 

Студет машықтануда жоғарыда көрсетілген технологиялық сұрақтардан 

басқа, техникалық су қамдау, жылуландыру қондырғыларына (ЖЭО және 

қазандықтар) қатысты  сұрақтарды үйренеді, ЖЭС-дағы энергия үнемдеу 

сұрақтары мен жаңа технология енгізуді қарастырады.  

в) жеке тапсырмасының сұрақтары. 

Маман деңгейінде техникалық сұрақтардың шешімін  еркін шешуде 

дағды алу үшін, студентке бірінші апта аралығында университтеттік пен өндіріс 

жетекшілерінің келісімімен жеке тапсырмасы бөлінеді.     Тапсырма есептік-

құрылымдық немесе зерттеулік жүзінде болу керек. Егер жеке тапсырма үлкен 

көлемді жұмысты талап етсе, оның орындалуына бірнеше студент 

қатыстырылуы мүмкін.  

Жекеше тапсырма мынадан тұрады: 

1) зерттеудегі тапсырма қойылымы; 

2) бастапқы мәліметтер;  

3) қойылған тапсырма бойынша техникалық әдебиеттер қарастыру ;  

4) қойылған тапсырманы шешу жолдары;  

5) қажетті графикалық материал. 
 

1.5 Өндірістік машықтану бойынша есеп берудің құрылымы  
 

Өндірістік машықтану бойынша есеп беру әр студентпен жасалынады 

және келесі бөлімдерді қамту керек:  

 өндірістің даму тарихы және келешегі; 

‒  ЖЭС және қазандықтың жылулық қағидалық сұлбасы, сұлбаның негізгі 

түзгілерінің тағайындалуы; 

 өндірістің цехтар құрылымының сипаттамасы; 

 негізгі және көмекші жабдықтардың сипаттамасы мен құрылымы; 

 жеке тапсырма;  

 графикалық бөлім. 

Өндірістік машықтану есеп беруін рәсімдеу кезінде, «Оқу-әдістемелік 

құжаттама. Құрастыру, рәсімдеу және мазмұндау үшін  жалпы міндеттер» 

фирмалық стандартта көрсетілген құрастыру, рәсімдеу және мазмұндау үшін  

жалпы міндеттер қатаң қадағалану керек [1].  

Фирмалық стандартта есептік-анықтамалық хаттаманың  мәтіндік 

бөлімінің, графикалық материалдардың барлық міндеттері бекітілген. Сонымен 

қатар, стандартта «Мазмұны», «Әдебиеттер тізімі»,  мәтіндік құжаттар үшін 

негізгі жазбалар, сызулар, сұлбаларды  орындаудың мысалдары берілген.                      

Өндірістік машықтану бойынша есеп беру міндетті түрде өндірістің өндірістік-

технологиялық құбылыстарын анықтайтын  сұлбалардан, сызулардан құралу 

керек.  
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1.6 Өндірістік машықтану бойынша есеп беруді қорғаудың жүргізу 

тәртібі 
 

Өндірістік машықтану бойынша есеп беруді қорғау екі сатымен  

орындалады:  

1 саты – сұхбаттасу жолымен  машықтану өту орнында ЖЭС немесе 

қазандықтардың негізгі және көмекші жабдықтар  құрылмалары мен пайдалану 

сұрақтары. Сұхбаттасу қорытындылары бойынша өндірістің жетекшісі 

студенттің жұмысы бойынша күнделікте қорытынды жасайды.    

2 саты – бітіруші кафедрада, арнайы құрылған комиссия сұхбаттасу 

жолымен өндірістің негізгі және көмекші жабдықтар  құрылмалары мен 

пайдалану сұрақтары. Сұхбаттасу қорытындылары бойынша, өндірістік 

жетекші қорытындыларын ескере отырып, комиссия студенттің   өндірістік 

машықтануды орындаудың нәтижесі жасалады. Өндірістік машықтану есеп 

беруді қорғау, студенттердің талқылауымен  «дөңгелек үстел»  түрінде өтуі 

мүмкін.  

Машықтануды өтудегі студенттердің кафедраға көрсетілетін 

құжаттамасы келесіден құралуы керек:  

а) өндірістік жетекшінің қолы өндірістік мөрмен тіркелген, өндірістік 

машықтану бойынша есеп беру; 

б) өндірістік жетекшінің қолы өндірістік мөрмен тіркелген,  толтырулы 

күнделік. 

 

2 Диплом алдындағы машықтану 
 

2.1 Диплом алдындағы машықтанудың мақсаты мен маңызы 
 

Жылу электр станциялары мамандандырылуын таңдаған,  5В071700 - 

Жылу энергетикасы мамандығында оқитын студенттер үшін диплом алдындағы 

машықтану оқу үрдісінің негізгі бөлімі болып табылады және теориялық 

дайындықты және үш машықтанудың (оқу және екі өндірістік) барлық курсын 

өткеннен кейін орындалады. 

Диплом алдындағы машықтануды өту кезеңінде студенттер ЖЭС немесе 

қазандықтардың басқару құрылымын, өндірістегі еңбекті ұйымдастыру  

сұрақтарын, кең түрдегі жылулық сұлбаны, негізгі және көмекші жабдықтарды,  

ЖЭС немесе қазандықтардың  жұмыс тәртібі мен технико-экономикалық 

көрсеткіштерін оқып үйренеді. Диплом алдындағы машықтануды өту 

студенттерден осы бағдарламмен қарастырылған сұрақтарды зерттеуде, ынталы 

жұмыстың және шығармашылық әдістеменің болуын талап етеді.  

Диплом алдындағы машықтанудың мақсаты: 

 жалпы білімдік және мамандандырылудың пәндерін оқығанда алынған 

теориялық білімдерді жүйелеу,  бекіту және тереңдету;   

 дипломдық жұмысты орындауда қажетті материалды жинау; 
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 ЖЭС-дың технико-экономикалық көрсеткіштерін көтеру үшін,  

еңбекті ұйымдастырудың жаңа әдістерін енгізу,  берілетін тәжірибені қолдану 

және қоршаған ортаны қорғау бойынша өндірісте өткізілетін жұмыстарды оқып 

үйрену; 

 күнделікті ұйыммен, техникамен және негізгі жабдықтар мен 

қондырғылардың пайдалану тәртібімен, құрылымдық шешім ерекшеліктерімен, 

басқару жүйесімен, сонымен қатар өндірістің бөлімдеріндегі, цехтарындағы, 

зертханаларындағы жұмыстың қойылымы және мазмұнымен  егжей-тегжейлі 

танысу; 

 өзіндік инженерлік жұмыстың дағдыларын дамыту, зерттеулер мен  

сынамалар  жүргізу;  

 дипломдық жұмыстың қарастырылған мәселелері және сұрақтарын 

шешу кезінде техникалық құжаттар жұмысында дағдылануды жетілдіру мен 

есептеу техниканың құралдарын қолдану. 

Диплом алдындағы машықтанудың міндеті:  

  дипломдық жұмыстардың мазмұнын анықтау және қойылған 

мақсаттарды шешудегі қажетті материалдар жинау;  

 өндірістік құрылым мен өндірістік бағдарламамен танысу; 

 өндірістің келешегі мен дамыту жоспарымен танысу, сонымен қатар 

жұмыстың экономикалық көрсеткіштерімен;  

 ЖЭС немесе қазандықтардың жылу энергетикалық жабдықтарды 

пайдаланудың техникалық жүйелерін талдау жұмысы;  

 өндірісте қолданылатын жаңа техника мен жылутехнологияны оқып 

үйрену;  

 еліміздің және шет елдің кезеңдік басылымдарын, басқарушы 

құжаттардың, монографиялар мен оқулықтардың қолдануымен бітіруші 

мамандықтың жұмыстық тақырыбы бойынша библиографиялық ізденісті құру;  

 бітіру жұмысындағы қойылған мәселелерінің типтік шешімдерімен  

танысу;  

 бітіру жұмысының тақырыбына қатысты техникалық сұрақтарды 

тереңдетіп үйрену және атқаруды жүргізу; жылуэнергетикалық жабдықтар, 

дербес  компьютер, бақылау-өлшегіштік техникамен жұмыста қосымша 

дағдыға ие болу.   

Диплом алдындағы машықтанудың өту орны: ЖЭС немесе қазандық. 

Студенттер өндірістік-тапсырыс берушілердің хаттамалық шақыртуы бойынша 

жылуэнергетика саласындағы жаңа технологиялық жабдықтармен, жобалау 

құралдарымен, ақпараттық көздерімен қамтылған ғылыми-өндірістік, ғылыми-

зерттеулік және жобалық ұйымдарда өтуіне болады. Бұл студенттер үшін 

машықтану бағдарламасы диплом алдындағы машықтану мен ұйымның 

ерекшеліктерін ескере отырып, дипломдық жобалау жетекшісімен жеке 

түзетіледі және бітіруші кафедрамен келістіріледі.    
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2.2 Студенттердің диплом алдындағы машықтануды жетекшілік  ету 

мен қадағалау 
 

 ЖЭҚ кафедрасы диплом алдындағы машықтануды басқару  үшін 

университететің өкілі болып келетін жетекші бөледі. Диплом алдындағы 

машықтануды жалпы басқару  үшін кәсіпорын әкімшілігінен ең тәжірибелі 

инженерлік жұмыскерлердің ішінен жетекшіні бөледі.  

Диплом алдындағы машықтанудың университеттен бөлінген жетекшісі:   

 студенттердің өндіріс бойынша бекітілуін ұйымдастырады; 

 студенттердің машықтануды өту сатыларындағы жұмыстарын 

қадағалау;   

 студенттердің есеп беруін және арнайы тапсырмасын тексереді және 

қорытынды жасайды; 

бітіруші кафедрамен құрылған комиссия құрамында өндірістік 

машықтанудың есеп беруін қорғауды өткізеді; 

Диплом алдындағы  өндірістен бөлінген жетекшісі: 

 студенттер үшін машықтануды өтудің кестесін құрастырады; 

 ЖЭС немесе қазандықтардың, негізгі және көмекші жабдықтардың 

технологиялық құбылыстарын және осы бағдарламада қарастырылған басқа да 

сұрақтарды білу үшін студенттердің қажетті жағдайын жасайды; 

 ЖЭС-дағы негізгі және көмекші жабдықтарды білу мақсатымен 

өндірісте кеңес және экскурсия ұйымдастырады;  

 техникалық есеп беруді және студенттің  жеке тапсырмасын тексереді 

және өзінің қорытындысын береді. 
 

Диплом алдындағы машықтануды өтудегі қадағалау.  

Диплом алдындағы машықтануды өтудегі осы бағдарламаны орындауын 

қадағалау, сұхбаттасу, есеп беруді және күнделікті тексеру жолымен,  

өндірістің тікелей жетекшісімен кезең-кезең бойынша жасалады. 

Машықтанудың әрбір тарауы бойынша сұхбаттасу алдында студент 

жетекшіге есеп берудің тиісті бөлімдерін ұсыну керек. Егер есеп берудің 

орындалған  тарауы төменде мазмұндалған міндеттерді қанағаттандырса және 

сұхбаттасу кезінде студент қажетті білім деңгейін көрсетсе, жетекші осы 

жөнінде күнделікте баға қояды және машықтанудың келесі кезеңіне өтуге 

жібереді. Есеп беру қанағаттандырылмаған немесе өткен кезеңнің сұрақтарын 

нашар білген жағдайда, студент есеп беретін, жетекшінің бөлімінде белгіленген  

кемшіліктері жойылмаса, машықтанудың келесі кезеңіне өтуге жіберілмейді. 

Кестенің жүйелі түрдегі үлгерімсіздігінде студент диплом алдындағы 

машықтануды өтуден шеттетіледі және қатысты шақырумен бітіруші 

кафедраның өкіміне бағытталады.  

Машықтануды өтудің  күнтізбелік уақытының барлық  қателіктерін 

өндірістік машықтану жетекшісі студенттің күнделігінде жазып отырады. 

Өндірістік машықтану тікелей жетекшісімен студенттің күнделігіне есеп беру 

бағалары қойылады. 
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 Күнделікте және есеп беруде өндіріс әкімшілігінің қолы мөрмен  

тіркеледі. 
 

2.3 Студенттің өндірістік машықтануын өтудегі уақыт теңдігі 
 

 

Жылу электр станциялары мамандандырылуын таңдаған,  5В071700 - 

Жылу энергетикасы мамандығында оқитын студенттердің оқу үдерісінің 

кестесі бойынша 2,5 аптаға (75 сағат) есептелген. 

Студенттер бірінші апта аралығында ЖЭС немесе қазандықпен танысады, 

машықтануды өтудегі жұмыс орнына қатысты ТҚП и ТҚ бөлімдерімен 

танысады. Осыдан кейін әрбір студент цехтың өкімімен өндірістен тікелей  

жетекшісіне тіркеледі және өндірістің ішкі тәртіп ережелеріне толық бағынады.     

Машықтану өтудің бағдарламалық кестесі: 

I апта – ЖЭС немесе қазандықтартың жалпы сұрақтары. ТҚП и ТҚ 

бөлімдерін оқып білу. 

 II апта– ЖЭС-дың немесе қазандықтартың технико-экономикалық 

көрсеткіштері. Өндірістік ұйымдастыру сұрақтары, өмір тіршілік қауіпсіздігі.  

III апта- арнайы тапсырма. Кәсіпорындағы диплом алдындағы 

машықтануды рәсімдеу және есеп беруді қорғау.  
 

2.4 Диплом алдындағы машықтану мазмұны 
 

Студент өндірістік машықтану өту кезеңінде келесі сұрақтарды оқып білу 

міндет: 

а) жалпы сұрақтар; 

1) ЖЭС немесе қазандықтың даму тарихы және өңірлік анықтамасы;  

2) өндірістің ұйымдастырушылық құрылымы;  

б) технологиялық сұрақтар; 

1) электрлік және жылулық жүктемелер; 

2) ЖЭС-дың немесе қазандықтардың жылулық келтіріген сұлбасы;  

3) қазан қондырғысы мен шығырдың жұмыс тәртібі, олардың жылулық 

үнемділігі; 

4) отын берудің талдау жұмысы;  

5) су қамдау жүйесінің талдау жұмысы; 

6) күлұстау және газтазлау жүйелерінің талдау жұмысы;  

7) суқожшығару жүйесінің талдау жұмысы;  

8) басты тұрқының үйлестірілуі, негізгі және көмекші жабдықтардың 

орналасу ерекшеліктері; 

9) ЖЭС-дың немесе қазандықтардың басты жобасы;  

10) жылулық  бақылау және ЖЭС-дың немесе қазандықтардың негізгі 

жабдықтарының автоматты басқару жүйелері: 

в) өмір тіршілік қауіпсіздігінің және қоршаған ортаны қорғау сұрақтары; 
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1) өндірістік зияндарды талдау; 

2) өндірістік шу мен дірілдердің азайту әдістері мен тәсілдері;  

3) құбырлар және жабдықтарды жылулық оқшаулау мен орау; 

4) цехтарды желдету мен салқындату; 

5) атмосфераға зиянды заттардың шығарылуы;  

6) тазалағыш құрылыстар мен лықсымалар; 

7)  күл- қождық материалдарды қоймаландыру; 

  г)   өндірістің экономика және ұйымдастыру сұрақтары; 

1) технико-экономикалық көрсеткіштер (отынның, жылудың, будың 

меншікті шығындары, жіберілетін энергияның түріне байланысты өзіндік 

мұқтажына кеткен шығындары);  

2) өндірілетін өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау (жылутасығыштың 

параметрлері бойынша жылулық энергия, электрлік энергия және басқалар); 

3) жылулық және электрлік энергияның жүргізілетін бағасы мен құны; 

4) ЖЭС-дың немесе қазандықтардың негізгі құралдарының бағасы; 

д) арнайы тапсырмасының сұрақтары: өзіндік инженерлік жұмысын 

жүргізудің дағдыларын дамыту үшін, студенттің  зерттеулер жүргізуі үшін 

дипломдық жұмыс жетекшісінен өндірістік машықтану жетекшісімен 

келістіріліп арнайы сұрақ бөлінеді. Арнайы сұрақ бойынша тапсырма есептік-

құрылымдық немесе  зерттеулік сипаттамада болу керек. Тақырыбында 

өндірістің қазіргі заман жағдайы айқындалады және ЖЭС-дың немесе 

қазандықтардың машықтанулық қызығушылығы көрсетілуі керек.  
 

2.5 Диплом алдындағы  машықтану бойынша есеп берудің 

құрылымы 
 

Диплом алдындағы  машықтану бойынша есеп беруді әрбір студент  

құрастырады және келесідей бөлімшелерден тұрады: 

 кіріспе  (өндірістің қысқаша сипаттамасы, ЖЭС-дың немесе 

қазандықтардың өңірлік мағынасы; дамудың келешегі, ұйымдастырушылық 

құрылым, электрлік және жылулық жүктемелер);  

 ЖЭС-дың немесе қазандықтардың келтірілген жылулық сұлбасы 

(жылулық сұлбаның сипаттамасы, негізгі түзгілерінің сипаттамасы); 

 негізгі және көмекші жабдықтар (ЖЭС-дың немесе қазандықтардың 

құрылымы, сипаттамасы);  

 негізгі жабдықтардың жұмыс тәртібі (шығырдың жұмыс тәртібі және 

қондырғы және станцияның  ПӘЕ-не әсері,  буқозғалтқыштардың жұмыс 

тәртібі мен қазан қондырғысының және станция немесе қазандықтардың ПӘЕ-

не әсері); 

 отын жіберу, техникалық су қамдау, күлұстау және газтазалағыш, 

күлқожшығару, қазанның жылулық бақылауы мен шығырлық жабдықтар 

жүйелерін талдау жұмысы; 
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 басты жоба (ЖЭС немесе қазандықтар басты жобаның сипаттамасы 

мен сұлбасы); 

 ЖЭС немесе қазандықтардың басты ғимараттары (ЖЭС немесе 

қазандықтардың ауданын таңдау негіздемесі, басты ғимараттардың үйлестіру 

сұлбасы, сипаттамасы, негізгі және көмекші жабдықтар орналасу 

ерекшеліктері); 

 тіршілік қауіпсіздігінің және қоршаған ортаны қорғау (өндірістік 

зияндарды талдау мен оларды азайту әдістері, тәсілдері; өндірістік цехтарды 

желдету мен салқындату; атмосфераға зиянды заттардың шығарылуы;  

тазалағыш құрылыстар мен лықсымалар); 

 өндірістің экономика және ұйымдастыру сұрақтары (өндірістің 

технико-экономикалық көрсеткіштері; өндірілетін өнімнің өзіндік құнын 

калькуляциялау; жылулық және электрлік энергияның жүргізілетін бағасы мен 

құны; негізгі құралдарының бағасы); 

 арнайы сұрақтар (зерттеулік тапсырманың қойылымы; бастапқы 

берілгендер; техникалық әдебиеттерді шолу; қойылған тапсырманы шешудің 

жолдары; қажетті техникалық материалдарды келтіру); 

 қосымшалар (өндірістік-технологиялық үрдістерді және қойылған 

мәселелерді ашуға мүмкіндік беретін суреттер, сұлбалар мен сызбалар.  

Диплом алдындағы машықтану бойынша есеп беруді рәсімдеу кезінде 

фирмалық стандарттағы құрастыру, рәсімдеу мен мазмұндаудың барлық 

міндеттерін қатаң сақтау керек. Фирмалық стандартта есептік-анықтамалық 

хаттаманың  мәтіндік бөлімінің, графикалық материалдардың барлық 

міндеттері бекітілген. Сонымен қатар, стандартта «Мазмұны», «Әдебиеттер 

тізімі»,  мәтіндік құжаттар үшін негізгі жазбалар, сызулар, сұлбаларды  

орындаудың мысалдары берілген. 

Өндірістік машықтану бойынша есеп беру міндетті түрде өндірістің 

өндірістік-технологиялық құбылыстарын анықтайтын  сұлбалардан, сызулардан 

құралу керек. 
 

2.6 Диплом алдындағы машықтану бойынша есеп беруді қорғаудың 

жүргізу тәртібі 

 

Диплом алдындағы машықтану бойынша есеп беруді қорғау екі сатымен 

жүргізіледі:  

1 саты – сұхбаттасу жолымен  машықтану өту орнында ЖЭС немесе 

қазандықтардың негізгі және көмекші жабдықтар  құрылмалары мен пайдалану 

сұрақтары. Сұхбаттасу қорытындылары бойынша өндірістің жетекшісі 

студенттің жұмысы бойынша күнделікте қорытынды жасайды.    

2 саты – бітіруші кафедрада, арнайы құрылған комиссия сұхбаттасу 

жолымен өндірістің негізгі және көмекші жабдықтар  құрылмалары мен 

пайдалану сұрақтары. Сұхбаттасу қорытындылары бойынша, өндірістік 

жетекші қорытындыларын ескере отырып, комиссия студенттің диплом 
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алдындағы машықтануды орындаудың нәтижесі жасалады. Диплом алдындағы 

машықтану бойынша  есеп беруді қорғау, студенттердің талқылауымен  

«дөңгелек үстел»  түрінде өтуі мүмкін.  

Диплом алдындағы машықтануды өтудегі студенттердің кафедраға 

көрсетілетін құжаттамасы келесіден құралуы керек:  

а) өндірістік мөрмен тіркелген өндірістік жетекшінің қолы, өндірістік 

машықтану бойынша есеп беру; 

б) өндірістік мөрмен тіркелген өндірістік жетекшінің қолы,  толтырулы 

күнделік. 
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ӨНДІРІСТІК ЖӘНЕ ДИПЛОМ АЛДЫНДАҒЫ МАШЫҚТАНУЛАР  
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