Магистратураның 6М071300 – «Көлік, көлік техникасы жəне
технологиялары» мамандығының келесі пəндері бойынша қабылдау
емтихандарының сұрақтары
Көлік техникасының қуат қондырғылары
1. Төрт ырғақты іштен жану қозғалтқышының жұмыс циклы.
2. Екі ырғақты іштен жану қозғалтқышының жұмыс циклы.
3. Жұмыс циклының индикаторлық көрсеткіштері.
4. Жұмыс циклының тиімділік көрсеткіштері.
5. Кіргізу үрдісінің параметрлері. Толтырылу коэффициенті. Цилиндрлерді
толтыруды жақсарту əдістері.
6. Ұшқынмен тұтандырылатын қозғалтқыштарда жұмысшы қоспаның жану
үрдісі. Қалыпты жанудың негізгі бұзылулары.
7. Дизельдерде отынның жануы. Жану үрдісіне əсер ететін факторлар.
8. Қоспа сапасы . Ауаның артықтық коэффициенті туралы түсінік. Қоспа
құрамына əсер ететін факторлар.
9. Бензиндік қозғалтқыштардағы қоспа дайындау үрдісі. Карбюрация.
10. Карбюраторлардың кемшілігі. Отын бүркудің əдістері.
11. Дизельдік қозғалтқыштардағы қоспа дайындау үрдісі. Нақты бүрку.
Бөлінген жану камералары.
12. Шығару үрдісі. Жұмыс істеп біткен газдардың улы құрамдасы жəне
оларды залалсыздандыру тəсілі.
13. Іштен жану қозғалтқыштарының үнемділік көрсеткіштері. Отын
үнемділігіне əсер ететін факторлар.
14. Іштен жану қозғалтқышының индикаторлық диаграммасы. Бензиндік
қозғалтқыштардың индикаторлық диаграммасының дизельдік қозғалтқыштардың
индикаторлық диаграмасының айырмашылығы.
15. Іштен жану қозғалтқыштарының негізгі жұмыс режимдері. Іштен жану
қозғалтқыштарының сипаттамаларының түрлері.
16.Қозғалтқыштң жылдамдық сипаттамасы. Сыртқы жəне аракідік
жылдамдық сипаттамалары.
17. Іштен жану қозғалтқыштарының жүктеу сипаттамасы. Өлшенетін
параметрлер жəне оларды алу əдісі.
18. Іштен жану қозғалтқышының реттеу сипаттамалары. Қозғалтқыштың
реттеу жəне корректорлық тармақтарындағы жұмысы.
19.
Іштен
жану
қозғалтқыштарындағы
үрлеу.
Іштен
жану
қозғалтқыштарының жұмыс циклының көрсеткіштеріне үрлеудің əсері.
20. Іштен жану қозғалтқышының жылулық балансы. Индикаторлық ПƏК
жоғарылату тəсілдері.
21. Иінді білікті шатунды механизмге əсер ететін күштер.
22. Іштен жану қозғалтқышын теңестіру. Іштен жану қозғалтқышының
жүрісінің біркелкелілігі еместігі.
23. Блок картерлердің, цилиндрлер гильзалары жəне сұйықты, ауалы
салқындатылатын ІЖҚ-ның цилиндрлер қалпағының
құрылысы жəне
дайындалатын материалдары.

24. ІЖҚ-ның поршеньдік тобы. Поршеньдердің, поршень сақиналарының
жəне поршень саусақтарының құрылысы жəне дайындалатын материалдары.
25. ІЖҚ-ның шатун тобы. Шатун, шатун болттарының жəне астарлардың
құрылысы жəне есебі.
26. Иінді білік. Құрылысы, материалдары, жүктеуі, беріктендіру əдісі.
27. Газ бөлістіру механизмі. Құрылысы, газ бөлістіру фазасы. Газ бөлістіру
механизімінің бөлшектерінің материалы.
28. Майлау жүйесі ІЖҚ-ның жанаспалы бөлшектрінің жұмыс орындау
жағдайы. Майлау жүйесінің элементтерінің құрылымдық ерекшеліктері.
29.Салқындату жүйесінің түрлері. Салқындату жүйесінің құрылысы,
сипаттамасы жəне есебі.
30. Альтернативті қозғалтқыштар түрі. Артықшылықтары жəне кемшіліктері,
басқа түрдегі қозғалтқыштардың даму болашағы.

Көлік техникасының техникалық пайдалану негіздері
1. Жұмыс істеу ықтималдылығы мен бұзылу (істен шығу) ықтималдығы,
күрделі бұйымның бұзылымай жұмыс істеу қабілетінің ықтималдығы.
2. Техникалық қызмет көрсету жəне күйанықтау аймақтардың жұмыстарын
ұйымдастыру.
3. Көлік техникасынының техникалық күйінің өзгерісіндегі кездейсоқ
үдерістер заңдылығы (заңдылықтың екінші түрі).
4. Техникалық пайдалану процесінде ең көп тараған заңдар (үлестірудің
нормаль,экспоненциалдық, Вейбулл-Гнеденко, Пуассон заңдары).
5. Көлік техникасының сенімділігі.
6. Оймалы біріктірмелерді қалпына келтірудің тəсілдері
7. Көлік техникасына техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу бойынша
жұмыстарды орындаудың негізгі ережелері.
8. Техникалық қызмет көрсету жұмыстарының арналымы, жөндеу түрлері.
9. Автомобильдердің күйін анықтау əдістері, құралдары жəне процесстері.
10.
Техникалық
қызмет
көрсетудің
технологиялық
процесін
ұйымдастыру.
11.
Постарда ТҚК ұйымдастыру сұлбалары.
12.
Ағымдағы жөндеу аймағының жəне өндіріс бөлімдердің
жұмыстардын ұйымдастыру.
13.
Қызмет көрсету құралына жаппай қызмет жүйесінің элементі ретінде
қарау.
14.
Көлік техникасын техникалық жаратудың кешенді көрсеткіштерінің
тиімділігін бағалау.
15.
Əдістемелік принциптер жəне көлік техникасының пайдалануының
аппараты.
16.
Көлік техникасынының сапасы, техникалық күйі мен жұмыс қабілеті.
17.
Тұтыну кезінде көлік техникасының техникалық күйінің өзгеру
себебі.
18.
Көлік техникасынының тозуына пайдалану жағдайларының əсері.
19.
Көлік техникасынының техникалық күйінің өзгеруіне пайдалану
жағдайының ықпалы.

20.
Көліктің істен шығуы.
21.
Техникалық пайдалану жəне сервис қандай жұмыстар мен
қызметтерден тұрады?
22.
Техникалық қызмет көрсету постыларының байқап қарау жыралары.
23.
Агрегаттарды бөлшектеуге жəне құрастыруға арналған аспаптар мен
стенділер.
24.
Автомобильдерді тазалауға, жууға арналған жабдықтар
25.
Автомобильді майлауға арналған жабдықтар
26.
Қозғалтқыштардың күйін бақылайтын жабдықтар.
27.
Аккумуляторлы батареяны бақылауға арналған аспаптар.
28.
Тежеуіштік стендтер
29.
Эстакададалар, көтергіштер, домкраттар, жылжымалы көтергіш
жабдықтар, конвейерлер.
30.
Автомобильдердің тарту сапасы анықтайтын күштік стендттер.

Көлік техникасының өндірісінің жəне жөндеуінің технологияларының
негіздері
1. Қысқыш құрылғылар. Қысқыш құрылғылардың конструкциялары,
тағайындауы жəне берілістері. Қысқыш құрылғылардың қайта өңдеулер
жұмыстарын орындаған кездегі ерекше конструкиялары.
2. Жинау, монтаждау деген не? Жинау мен монтаждаудың, шашу мен
демонтаждаудың айырмашылығы неде?
3. Бұрандалы қосылыстар. Бұранданы тағайындау. Бұрандалардың тозуы
жəне бұранда қосылыстарды қайта қалпына келтіру тəсілдері.
4. Бөлшектерді механикалық өңдеудегі кесу режимдері. Өңдеу беттерінің
тазалығына кесу режимінің қайсысы əсер етеді.
5. Қосылыстардың ақаулары. Бөлшектердің қосылыстарының түрлері.
Бөлшектердің жылжымалықосылыстарының ақаулары жəне олардың жою
тəсілдері мен əдістері. Қандай ақаулар қосылыстардың агрегаттардың ұзақ
мерзімділік пен үздіксіз жарамдылығын кемітеді.
6. Бөлшектердің (серіппелер, парақтар) серпімділік қасиеттерінқайта
қалпына келтіру əдістері.
7. Технологиялық жабдықтар, қолданылу мақсаты. Жіктемесі.
8. Машиналар мен агрегаттарды əзірлеу кезінде қандай бөлшектерді жəне не
үшін белгілейді?
9. Металдар мен қорытпаларды дəнекерлеу. Дəнекерлеу үрдісінің негізі.
Жөндеудегі дəнекерлеудің технологиялық үрдісі.
10.
Металкескіш станоктарда бөлшектерді өңдеу кезіндегі факторлар мен
жағдайлардың жасау дəлдігіне əсер етуі. Станок – көмекші жабдығы – аспап –
бөлшек дəлдікке қатысуына ажыратып түсініктеме беріңіз.
11.
Тозған бөлшекті қалпына келтіру технологиялық үрдісінің негізгі
кезеңдеріне түсініктеме беріңіз. Қандай құжатпен бөлшектің қайта қалпына
келтіру технологиясы белгіленеді, анықталады?
12.
Қосылыстың, түйіннің, тораптың, агреггаттың, машинаның құрастыру
технологиясы. Құрастыру техноьлогиясын жіктеңіз. Қандай құжат құрастыру
технологиялық үрдісіне жатады?
13.
Жөндеу өлшемдері əдістерінің мəні неде?Мысал келтіріңіз.
14.
Машиналарды бояудың технологиялық үрдісі.
15.
Машиналарды бояу кезінде қолданылатын материалдар? Сыр, бояу
материалдар мен олардың құрамы.
16.
Машиналарды сынау. Қозғалтқышты сынау. Қозғалтқыштарды сынау
кезіндегі параметрлер.
17.
Бөлшектің ақаулары. Ақаулардың түрлері. Ақаулары жою
əдістерімен тəсілдері. Бөлшектердің ақауларын жою мүмкін еместік түрлеріне
анықтама беріңіз.

18.
Машиналарды, агрегаттарды, түйіндерді, жүйелердіьдиагностика
арқылы қандай жағдайын анықтаймыз? Бөлшектер мен түйіндердің,
қосылыстардың жағдайларын диагностикалық параметрлер мəлімдей ме? Сол
көрсеткіштер арқылы қандай шешім қабылданады?
19.
Тораптар, жинауға арналған агрегаттарды жинақтауға қажетті
үрдістер.
20.
“Технологиялық операция” термині жөндеу кезінде нені анықтайды?
Осы терминге толық анықтама беріңіз.
21.
«Машиналардың ағымды жөндеуі» терминге толық анықтама беріңіз
Машинаның ағымды жөндеудің өндірістік үрдісі. Мысал ретінде біз заттың үрдіс
сүлбесін келтіріңіз
22.
Бөлшекті жасау технологиялық үрдісі. Үрдістің кезеңдері Бөлшекті
жасаудағы негізгі технологиялық операциялар
23.
Машиналар мен агрегаттарды жуу. Бұл технологиялық үрдісті
орындауға қажетті құралдар.
24.
Бұрандалы қосылыстарды жинау технологиясы.
25.
Көрінбейтін ақауларды анықтау əдістері.
26.
Пластикалық
деформациялау.Пластикалық
деформациялаудың
түрлері.
27.
Қатты дененің қанша бос күйі бар? Берік бекіту үшін қанша бос күйді
жою керек?
28.
Ақаулау үрдісі. Мақсаты. Ақаулау əдістері. Субъективті жəне
объективті əдістер.
29.
“Технологиялық операция” дегеніміз не? Операциялық картада
қандай негізгі көрсеткіштер болуы қажет? Көрсеткіштерді жіктеп атап беріңіз
30.
Ақаулау үрдісінің неше тобы бар? Топтарының қолданылу мақсаты
мен түсті белгілері.

