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1 Тақырып

ты 

оқытуды
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күнтізбе
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мерзімі 

Бөлім, тақырып атауы Сағатт

ар 

саны 

Сабақ 

типі 

Үй 

тапсырмасы 

Ескерту 

1  Кіріспе.Металдар мен қорытпалардың 

құрылысы мен қасиеттері 

1 Теори

ялық 

Қосымша 

әдебиеттерм

ен жұмыс 

 

2  Темірдің көміртегімен қорытпалары 1 Теори

ялық 

Сұлбалар, 

кестелермен 

жұмыс, 

конспектіні  

толықтыру 

 

3  Металдарды термиялық және химия – 

термиялық өңдеу негіздері 

1 Теори

ялық 

Жаңа 

тақырып 

бойынша 

матер/р 

 

4  Түсті металдар және олардың қорытпалары 1 Практ

икалы

қ 

Конспектіле

рді 

толықтыру 

 

5  Өткізгіш материалдардың электромеханикалық 

сипаттамалары 

1 Практ

икалы

қ 

Конспектіле

рді 

толықтыру 

 

6  Өткізгіштер мен кабелдердің түржиыны 1 Практ

икалы

қ 

Материалда

р жинау 

 



7  Диэлектриктер физикасы 1 Теори

ялық 

Слайд,презе

нтация 

 

8  Диэлектриктердің механикалық, жылу және 

физика-химиялық сипаттамалары 

1 Практ

икалы

қ 

Конспектіле

рді 

толықтыру 

 

9  Газ тәрізді диэлектриктер 1 Практ

икалы

қ 

Әдебиеттерд

ен 

материалдар 

жи/у 

 

10  Сұйық диэлектриктер 1 Практ

икалы

қ 

Материалда

р жинау 

 

11  Жоғары молекулалы органикалық және 

органикалық емес диэлектриктер 

2 Практ

икалы

қ 

Конспектіле

рді 

толықтыру 

 

12  Пластмассалар, қабыршақ материалдар 1 Теори

ялық 

Есеп 

шығару 

 

13  Резеңкелер 1 Теори

ялық 

Үлестірме/і 

материа/р 

 

14  Жылтырсырлар, эмальдар, компаундар 1 Теори

ялық 

Сызбалар 

сызу 

 

15  Талшықты диэлектриктер 1 Практ

икалы

қ 

Жаңа 

тақырып 

бойынша 

матер/р 

 

16  Электрлік оқшаулама слюда және одан 

жасалған материалдар 

1 Практ

икалы

Конспектіле

рді 

 



 

 

 

 

 

 

 

қ толықтыру 

17  Керамикалық электрлік оқшаулама 

материалдар. Шыны, керамика 

1 Теори

ялық 

Материалда

р жинау 

 

18  Жартылай өткізгіштердің негізгі қасиеттері. 

Жартылай өткізгіш материалдар және олардың 

параметрлері 

2 Практ

икалы

қ 

Конспектіле

рді 

толықтыру,е

сеп шығару 

 

19  Магниттік материалдардың негізгі 

сипаттамалары 

1 Теори

ялық 

Конспектіле

рді 

толықтыру,е

сеп шығару 

 

20  Магниттік қатты және магниттік жұмсақ   

 материалдар. Трансформаторлық болаттардың 

түржиыны. 

1 Теори

ялық 

Қосымша 

әдебиеттерм

ен жұмыс 

 

21  Металдарды пісіру, дәнекерлеу. Дәнекерлер 

мен флюстер 

1 Теори

ялық 

Конспектіле

рді 

толықтыру 

 

22  Металдарды және металл емес материалдарды 

өңдеу түрлері 

1 Теори

ялық 

Материалда

р жинау 

 



Сағаттың бөлінуі 

 

№ 

р/с Оқу уақытының бөлінісі 

Барлық сағат 

саны 

оның ішінде 

Теориялық 

сабақтар 

Практикалық және 

зертханалық 

сабақтар 

Курстық 

жоба/жұмыс 

1 Барлық сағат  24  12  12  - 

2 Семестрге жоспарланған  24  12  12  - 

3 Бұрын өткізілген сағат         

4 Келесі оқу жылына қалған         
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«Электротехникалық материалдар» пәнінің оқу жұмыс бағдарламасы ҚР 

Білім және ғылым министрлігінің 2015 жылғы бекітілген үлгілік оқу 

бағдарламасына сәйкес құрастырылған. 

 

  

Құрастырушы (лар):  ______________   Мұхан А.Н. 

                                         (қолы)  

                                    

 

 

 

 

 «Электротехникалық материалдар» пәнінің оқу жұмыс бағдарламасы 

«Электр жабдықтары»  пәндер бірлестігі отырысында талқыланды   №___ 

хаттама, «___»________ 2021 жыл. 

 

ПБ төрайымы   ______________   Атымтаева Б.Е. 

                                  (қолы)  

 

 

 

 

 

 

 «Электротехникалық материалдар» пәннің оқу жұмыс бағдарламасы 

Еуразия аграрлық колледжінің әдістемелік кеңес отырысында қаралды 

және мақұлданды №___ хаттама, «___» ___________ 2021 жыл. 

 

 

Директордың ғылыми-әдістемелік жұмысы жөніндегі  

орынбасары  ______________ Мамбетов М.Б. 

                                (қолы) 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ғылыми-әдістемелік бөлімде тіркелді № ____    «____» ________ 2021 ж.  



Білім алушыға арналған пәннің оқу жұмыс бағдарламасы (Syllabus) 

  «Электротехникалық материалдар» пәні бойынша 

2021-2022 оқу жылына арналған 

 

Негізгі мәліметтер  

Білім беру бағдарламасы 

(шифр, аты) 

07130100-«Электр жабдықтары» 

Курс, семестр 1-курс, 1-семестр 

Пән статусы КМ  

Кредит саны  1 

Сабақ өтетін аудитория № 356каб., 3 оқу  ғимараты 

Дәріскер Мұхан Арайлым Нұрсұлтанқызы,  арнайы пәндер оқытушысы 

№3 оқу ғимараты, №356,каб. 

8-747-620-46-11, 8-707-369-97-77 

a-muxan@mail.ru 

Практикалық сабақтарды 

жүргізетін оқытушы  

Мұхан Арайлым Нұрсұлтанқызы,  арнайы пәндер оқытушысы 

Консультация мерзімі: әр дүйсенбі сағат 1500-1600 

№3 оқу ғимараты, №356,каб. 

8-747-620-46-11, 8-707-369-97-77 

a-muxan@mail.ru 

Пререквизиттер және постреквизиттер 

Пререквизиттер: Физика 

Постреквизиттер:  Электр машиналары мен аппараттары 

Қажетті құралдар, 

жабдықтар 

Өткізгіштер, диэлектриктер, жартылай өткізгіштер, ток өткізгіш, 

оқшаулағыш. 

Пәннің мақсаты мен міндеттері 

Мақсаты – арнайы пәндерді оқып-үйрену және тәжірибелік өндірістік дағдыларды меңгеру үшін 

электротехника саласындағы болашақ маманның жалпы дайындығын қамтамасыз ету. 

Міндеттері: Құбылыстарды токтар, кернеулер, қуаттар, магнит ағындары, т.б. түсініктер арқылы 

есептеу, зерттеу. Сондай-ақ құбылыстарды электр кернеулігі, магнит өрісінің индукциясы, қуат 

ағындары, т.б. түсініктер арқылы есептеу, зерттеу. Осы міндеттердің біріншісі, тізбектерді, ал 

екіншісі электр магниті өрістерін есептеуге, зерттеуге арналған. 
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1 1 12 6 18 
6  

  24 сынақ 

Пәнді оқығаннан кейін 

білім алушы:  

 

- білуі тиіс 

- оқу және өндірістік жұмысты орындау үшін жауапкершілік 

шараларын; 

 - дағдысы болу керек 



- өз бетімен жұмыс істеуге; 

- орындалатын жұмыстың сапасына жауапкершілік танытуға; 

-құзыретті болу керек 

- өздерінің мінездерінің жеке ерекшеліктерінде және олардың 

кәсіптік іс-әрекет талаптарына арақатынасында;  

Курс саясаты 

 

Сабақтан кешікпеу және қалмау, оқытушы ұсынған сабақтың мазмұнын 

мұқият тыңдау және сабаққа белсене араласу, аудиторияда ұялы 

телефонды өшіріп қойып жұмыс істеу, қалған сабақтарды қосымша 

орындау, кітапханада және үйде өз бетінше дайындалу.  

Ең жоғарғы балл білім алушыға тапсырманы толық  және уақтылы 

орындағаны үшін беріледі. Тапсырманы уақытында білім алушыға 

өткізбеген жағдайда балл азаяды. Аралық бақылауларды, СӨЖ-ді 

(семестрлік жұмыстар) тапсырмаған білім алушы емтиханға 

жіберілмейді. Емтиханға кіруге рұқсат алу үшін білім алушы ағымдағы 

және межелік бақылау нәтижесінде 50% - дан жоғары балл алуы керек.  

 Емтиханда білім алушы ең жоғарғы балл 100% алады. Жоғары 

балл алу үшін емтихан тапсырмаларында барлық сұраққа толық жауап 

беруі керек. Толық жауап болмаған жағдайда пайыз мөлшері азаяды. 

Білім алушылардың оқу жетістіктері (білімі, іскерліктері, дағдылары мен 

құзыреттері) халықаралық практикада қабылданған цифрлық 

эквиваленті бар әріптік жүйеге және дәстүрлі жүйедегі бағаларға сәйкес 

келетін 100 балдық шкала бойынша (оң бағалар "А"-дан "D"-ға дейін 

азаю арқылы және "қанағаттанарлықсыз" - "FX", "F") балдармен 

бағаланады (әріптік жүйемен бағалау кестесі құжаттың соңында 

келтірілген). 

      "FХ" белгісіне сәйкес келетін "қанағаттанарлықсыз" баға алған 

жағдайда, білім алушы оқу пәнінің бағдарламасын қайта өтпей-ақ 

қорытынды бақылауды қайта тапсыру мүмкіндігіне ие. 

      "F" белгісіне сәйкес келетін "қанағаттанарлықсыз" баға алған 

жағдайда, білім алушы осы оқу пәніне қайта жазылады, оқу 

сабақтарының барлық түрлеріне қатысады, бағдарламаға сәйкес оқу 

жұмысының барлық түрлері орындайды және қорытынды бақылауды 

қайта тапсырады. 

Сынақ тапсырмалары тест турінде болады ( 4 нұсқа, 100 сұрақ). 

Әр сұрақ 4 баллмен бағаланып, орта баллы шығарылады. 

Бағалау саясаты және 

аттестаттау 

Критериалды бағалау: дескриптер бойынша оқытудың нәтижелеріне 

қатысты бағалау (аралық бақылау мен емтиханда құзыреттіліктің 

қалыптасуын тексеру). 

Суммативті бағалау: аудиториядағылардың жұмыстарының белсенділігі 

мен қатысуын бағалау, СӨЖ (жолба / кейс / бағдарлама / …) 

Қорытынды бағаның есептеу формуласы. 

Пән бойынша қорытынды баға =(АБ1+АБ2)/2∙0,6+0,4ҚБ 

 

 

 

 

 

Сабақтың   бөліну  сағаты 

 

 

 



№ Тақырыптар Академиялық сағат саны Барлы

ғы 

Дәріс  Тәжірибелік  

сабақ 

СОӨЖ С

Ө

Ж 

 

1 Кіріспе.Мет

алдар мен 

қорытпалар

дың 

құрылысы 

мен 

қасиеттері 

1     

2 Темірдің 

көміртегіме

н 

қорытпалар

ы 

1     

3 Металдарды 

термиялық 

және химия 

– термиялық 

өңдеу 

негіздері 

1     

4 Түсті 

металдар 

және 

олардың 

қорытпалар

ы 

 1    

5 Өткізгіш 

материалдар

дың 

электромеха

никалық 

сипаттамала

ры 

 1    

6 Өткізгіштер 

мен 

кабелдердің 

түржиыны 

  1   

7 Диэлектрик

тер 

физикасы 

1     

8 Диэлектрик

тердің 

механикалы

қ, жылу 

және 

 1    



физика-

химиялық 

сипаттамала

ры 

9 Газ тәрізді 

диэлектрикт

ер 

 1    

1

0 

Сұйық 

диэлектрикт

ер 

 1    

1

1 

Жоғары 

молекулалы 

органикалы

қ және 

органикалы

қ емес 

диэлектрикт

ер 

  2   

1

2 

Пластмассал

ар, 

қабыршақ 

материалдар 

1     

1

3 
Резеңкелер 

1     

1

4 

Жылтырсыр

лар, 

эмальдар, 

компаундар 

1     

1

5 

Талшықты 

диэлектрикт

ер 

 1    

1

6 

Электрлік 

оқшаулама 

слюда және 

одан 

жасалған 

материалдар 

  1   

1

7 

Керамикалы

қ электрлік 

оқшаулама 

материалдар

. Шыны, 

керамика 

1     

1 Жартылай   2   



 

 

 

 

 

8 өткізгіштерд

ің негізгі 

қасиеттері. 

Жартылай 

өткізгіш 

материалдар 

және 

олардың 

параметрлер

і 

1

9 

Магниттік 

материалдар

дың негізгі 

сипаттамала

ры 

1     

2

0 

Магниттік 

қатты және 

магниттік 

жұмсақ   

 

материалдар

. 

Трансформа

торлық 

болаттарды

ң 

түржиыны. 

1     

2

1 

Металдарды 

пісіру, 

дәнекерлеу. 

Дәнекерлер 

мен 

флюстер 

1     

2

2 

Металдарды 

және металл 

емес 

материалдар

ды өңдеу 

түрлері 

1     

Барлық  сағат  12 6 6  24 



Курстың тақырыптық жоспары  

 

Дәріс – 12 сағат  

Дәрі

с 

№ 

Дәрісте қаралатын тақырыптар және ондағы 

сұрақтар 

Сағат 

саны 

Қолданылат

ын көрнекі-

иллюстраци

ялық және 

басқа 

материалдар 

Тақырыпты 

қосымша 

өздігінен 

меңгеруіне 

қажетті әдебиет 

көздері  

1 Кіріспе.Металдар мен қорытпалардың 

құрылысы мен қасиеттері 
1 

Дәптер, 

қаламсап,  

Негізгі 

әдебиеттер [1-7] 

Қосымша 

әдебиеттер[8-15] 
2 Темірдің көміртегімен қорытпалары 1 Дәптер, 

қаламсап,  

3 Металдарды термиялық және химия – 

термиялық өңдеу негіздері 

1 Дәптер, 

қаламсап,  

4 Диэлектриктер физикасы 1 Дәптер, 

қаламсап,  

5 
Пластмассалар, қабыршақ материалдар 

1 Дәптер, 

қаламсап,  

6 
Резеңкелер 

1 Дәптер, 

қаламсап,  

 

7 
Жылтырсырлар, эмальдар, компаундар 

1 Дәптер, 

қаламсап,  

 

8 Керамикалық электрлік оқшаулама 

материалдар. Шыны, керамика 

1 Дәптер, 

қаламсап,  

 

9 Магниттік материалдардың негізгі 

сипаттамалары 

1 Дәптер, 

қаламсап,  

 

10 Магниттік қатты және магниттік жұмсақ   

 материалдар. Трансформаторлық болаттардың 

түржиыны. 

1 Дәптер, 

қаламсап,  

 

11 Металдарды пісіру, дәнекерлеу. Дәнекерлер мен 

флюстер 

1 Дәптер, 

қаламсап,  

 

12 Металдарды және металл емес материалдарды 

өңдеу түрлері 

1 Дәптер, 

қаламсап,  

 

 

 
Зертханалық сабақ – сағат 

Зер. 

саб 

№ 

Зертханалық-практикалық жұмыс 

 тақырыптары  

Сағат 

саны 

Сабақта қолданылатын 

құрал-жабдықтар 

Жұмысты 

орындауда 

пайдаланылаты

н әдістемелік 

нұсқаулар 

1.     Негізгі 

әдебиеттер 

[1-7] 

Қосымша 

әдебиеттер 

[8-13] 

Методикалық 

нұскаулар 

[14-15] 

2.     

3.     

4.     

    

    

    



     

 

 

Тәжірибелік  сабақ – 6 сағат 

Тәж. 

сабақ  

№ 

 

Тәжірибелік  сабақ  тақырыптары 

 

 

Сағат 

саны 

Сабақты 

өткізуде 

қолданылатын 

әдістер мен 

формалар* 

Тақырыпқа 

байланысты 

әдебиеттер  

мен 

әдістемелік 

ұсыныстар  

1 Түсті металдар және олардың қорытпалары 1 Вольтметр, 

амперметр, 

мультиметр 

Негізгі 

әдебиеттер  

[1-7] 

Қосымша 

әдебиеттер  

[8-13] 

2 Өткізгіш материалдардың 

электромеханикалық сипаттамалары 

1 Вольтметр, 

амперметр, 

мультиметр 

3 Диэлектриктердің механикалық, жылу және 

физика-химиялық сипаттамалары 

1 Вольтметр, 

амперметр, 

мультиметр 

4 Газ тәрізді диэлектриктер 1 Вольтметр, 

амперметр, 

мультиметр 

5 Сұйық диэлектриктер 1 Вольтметр, 

амперметр, 

мультиметр 

6 Талшықты диэлектриктер 1 Вольтметр, 

амперметр, 

мультиметр 

* презентация, сөзжарыс (дискуссия), пікір талас (диспут), дөңгелек үстел, іскер 

ойындар, өндірістік жағдай (ситуация), дәстүрлі тәсіл және т.б. 

 

 

 

 

СОӨЖ тапсырмалары - 6 сағат 

№  

СОӨЖ тақырыптары 

 

 

Сағат саны 

Ұсынылған 

әдебиеттер және 

басқа әдеби көздер  

1 Өткізгіштер мен кабелдердің түржиыны 1 Негізгі әдебиеттер 

[1-7] 

Қосымша 

әдебиеттер [8-13] 

2 Жоғары молекулалы органикалық және органикалық 

емес диэлектриктер 

2 

3 Электрлік оқшаулама слюда және одан жасалған 

материалдар 

1 

4 Жартылай өткізгіштердің негізгі қасиеттері. 

Жартылай өткізгіш материалдар және олардың 

параметрлері 

2 

 

 

СӨЖ тапсырмалары - 7 сағат  

№ 

апта 

Өзіндік жұмыстарға арналған тапсырмалар 

(тақырыптар) 

 

Сағат 

саны 

Ұсынылған 

әдебиеттер 

және басқа 

Есеп беру 

формасы** 



әдеби көздер  

1 2 3 4 5 

1-7 1. Металдар мен қорытпалардың құрылысы 

мен қасиеттері. 

2. Темірдің көміртегімен қорытпалары 

3. Металдарды термиялық және химия – 

термиялық өңдеудің негіздері 

 Негізгі 

әдебиеттер 

[1-7] 

Қосымша 

әдебиеттер 

[8-13] 

 

8-15 1. Түсті металдар және олардың қорытпалары. 

2. Өткізгіш материалдардың 

электромеханикалық сипаттамалары 

3. Өткізгіштер мен кабельдердің түржиыны 

4. Диэлектриктер физикасы 

 Негізгі 

әдебиеттер 

[1-7] 

Қосымша 

әдебиеттер 

[8-13] 

 

** - баяндама, эссе, реферат, глоссарий, бақылау жұмысы, семестрлік жұмысы, есептеу-

графиктік топтық жоба, курстық жұмыс т.б. 

 

 

Пән бойынша тапсырмаларды орындау мен тапсырудың графигі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Жұмыс түрлері Позициялар Бағалар 

Балл Пайыз % 

Аудиториялық сабақтар, соның ішінде: 
 

Дәріс Конспектілеуі, 

белсенділігі 
100 100 

Зертханалық сабақ Орындауы, сапасы, 

белсенділігі 
100 100 

Тәжірибелік сабақ  Белсенділігі, үй 

тапсырмасын орындауы 
100 100 

Межелік бақылау  

1) Бақылау жұмысы 

2) Бақылау жұмысы  

7 апта 

15 апта 

100 

100 

100 

100 

СӨЖ  

 График  (апта) Позициялар  Бағалар  

СӨЖ түрлері** 
Тапсырма

ны беру 

Жұмысты 

қабылдау 
Орындауы 

және 

мерзімінде 

тапсыруы 

Балл Пайыз % 

1.  

 

2.  

1 аптада  

 

8 аптада  

7  аптада 

 

15 аптада 

100 

 

100 

100 

 

100 

Ағымдық  бақылау – АБ1 (ағымдағы (аудиториялық) 

жұмыс, межелік бақылау, СӨЖ) – 7 апта 

100 100 

Ағымдық  бақылау – АБ2 (ағымдағы  (аудиториялық) 

жұмыс, межелік бақылау, СӨЖ) – 15 апта 

100 100 

Қорытынды бақылау 

(ҚБ) 

Сынақ  

 1– семестр, сынақ 

4 нұсқа, 100 сұрақ, 

100 100 

Барлығы  100 

 



Білім алушы әрбір пәннен алған қорытынды бағасы келесі формуламен 

анықталады: 

 

 
Мұнда,  ҚБ – пәннің қорытынды бағасы; 

АБ1 және  АБ2 – 1 және 2 ағымдық бақылау; 

Е – емтихан бағасы (100 балдық шкаламен). 

Білім алушыға сынақ кітапшасына және транскриптісіне «EduPage» 

бағдарламасына енгізілгеннен кейінгі қорытынды баға әріптік және 

сандық баламамен қойылады 

 

Білім алушының білім жетістігін әріптік жүйемен бағалау 

 

Әріптік 

бағалау 

Сандық 

баламасы 

Пәнді 

меңгерудің 

пайыздық 

мөлшері% 

 

Дәстүрлі жүйедегі 

баға 

А 4,0 95-100 
Өте жақсы 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 
 

Жақсы  

 

В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69 

Қанағаттанарлық 
С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

FХ 0,5 25-49 
Қанағаттанарлықсыз  

F 0 0-24 

 

 

СӨОЖ орындау үшін әдістемелік нұсқау 

 

Реферат – тақырып бойынша тапсырманы А4 форматқа жалпы беті 10-12 

болатын көлемде, рефраттың мазмұнында кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды, 

әдебиеттер тізімі болуы қажет. Толық талпқа сай жазылған реферат топ 

ішінде талқылауға салынып, оқытушымен бағаланады. 

 Баяндама – тақырыпты 5-7 минутқа сыйдырып қысқаша баяндама 

ретінде жазып, оны аудитория алында қорғау керек. 

 Ауызша жауап – берілген үй тапсырмасы конспекті ретінде жазылып, 

ол оқытушымен білім алушы арасында пікір ретінде талқыланады. 

 Ситуациялық есептер шығару – тақырып бойынша берілген есептер 

топқа бөлініп шығарылады және ол осы топпен қорғалады. 



 Есептер шығару - әрбір білім алушы өзіне берілген есептерді 

шығарып, оқыту алдында қорғайды. 

 Конспект – оқытушы үйге семинар ретінде берген тапсырмаларды 

білім алушылар жазып, оны оқытушыға тексертеді. 

 Жазбаша жұмыс – бірнеше тақырып бойынша сұрақтар беріліп, оған 

білім алушылар жазбаша жауап береді. 

 Бақылау жұмысы – аралық бақылау алдында өткен тақырыптарды 

пысықтау үшін жазбаша бақылау жұмысы болады, оған теориялық 

материалдар және есептер шығару жатады. 

 Презентация - тақырыптар бойынша әрбір білім алушыға немесе білім 

алушы тобына тапсырма біріледі және олар жасаған жобаларын топ алдында 

қорғайды. 

 

 

 

 

Сөздік (Глоссарий). 

 

Электр өрісі – электрмагниттік өрістің дербес бір түрі. Ол электр зарядының 

айналасында немесе бір уақыт ішіндегі магнит өрісінің өзгерісі нәтижесінде 

пайда болады. Электр өрісінің магнит өрісінен өзгешелігі – ол қозғалатын да, 

қозғалмайтын да электр зарядтарына әсер етеді. 

Электр қуаты — электр тогының белгілі бір уақыт бірлігі ішінде істейтін 

жұмысы. 

Тұрақты ток тізбегіндегі электр қуаты кернеу мен ток шамасының 

көбейтіндісіне, айнымалы токтың лездік қуаты кернеу мен токтың лездік 

мәндерінің көбейтіндісіне тең, ал айнымалы токтың толық қуаты тізбектегі 

ток пен кернеудің әсерлік мәндерінің көбейтіндісіне тең. 

Периодты токтар үшін орташа немесе активті қуатты пайдалану тиімді. 

Электрлік кедергі — электр тізбегінің немесе өткізгіштің электр 

тогына қарсы бағытталған әсерін сипаттайтын шама. Тұрақты кернеу (ток) 

жағдайында тізбек бөлігіндегі электрлік кедергі–R – скаляр шама, ток 

көздерінің электр қозғаушы күші бұл бөлікте болмаған кезде оның 

ұштарындағы U кернеудің І ток күшіне қатынасына тең болады. 

Амперметр- электр тоғының күшін өлшеуге арналған құрал.Амперметрді 

тұрақты немесе тұрақсыз ток көзіне тізбектей жалғау арқылы сол токтың 

күшін есептеуге мүмкіндік береді. Көбінесе арнайы шамада жұмыс жасайтын 

батарея, акумуляторларды зарядтау барысында қолданылады. Осы құрылғы 

арқылы көптеген тәжірибелер жүргізіліп, токты зерттеуге кең мүмкіндік 

алуға жол ашылады. 

Вольтметр - тұрақты және айнымалы ток тізбектеріндегі электрлік 

кернеуді өлшеуге арналған аспап. Вольтметр түрлері: аналогты (тілді 

көрсеткішімен және жарықты көрсеткішімен), цифрлы 

(механикалық, электрмеханикалық және электрлік индикаторлармен) болады. 

Тізбектегі жүктемеге немесе электр энергия көзіне параллель қосылады. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80_%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%83
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D2%AF%D1%88%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D3%A8%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%B7%D0%B3%D1%96%D1%88&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80_%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80_%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80_%D1%82%D0%BE%D2%93%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D2%B1%D1%80%D0%B0%D2%9B%D1%82%D1%8B_%D1%82%D0%BE%D2%9B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B_%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BA_%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%83
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BA_%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%83
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BA_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F


Электр қуаты — электр тогының белгілі бір уақыт бірлігі ішінде істейтін 

жұмысы.Тұрақты ток тізбегіндегі электр қуаты кернеу мен ток шамасының 

көбейтіндісіне, айнымалы токтың лездік қуаты кернеу мен токтың лездік 

мәндерінің көбейтіндісіне тең, ал айнымалы токтың толық қуаты тізбектегі 

ток пен кернеудің әсерлік мәндерінің көбейтіндісіне тең. 

Ом заңы – электр тогының негізгі заңдарының бірі. Ом заңы – 

өткізгіштегі ток күшінің (І) осы өткізгіштің ұштары 

арасындағы кернеумен (U) байланысын анықтайды: U=r*І (1) мұндағы r 

өткізгіштің геометриялық өлшемдеріне, электрлік қасиеттеріне 

және температурасына байланысты болатын пропорционалдық коэффициенті 

r – омдық кедергі немесе өткізгіштің берілген бөлігінің кедергісі деп 

аталады.  
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Кіріспе.Металдар мен қорытпалардың құрылысы мен қасиеттері 

 

Электротехникалық материалдар электрлік және магниттік өрістерде жұмыс істеуге 

арналған өткізгіш, электр оқшаулағыш, магниттік және жартылай өткізгіш 

материалдардың жиынтығы болып табылады. Заманауи электртехникасында 

электротехникалық материалдар негізгі орындардың бірін алады. Электр 

машиналарының, аппараттарының және электр қондырғыларының сенімділігі негізінен 

тиісті электрлік материалдардың сапасына және дұрыс таңдалуына байланысты екені 

баршамызға белгілі. Электр машиналары мен аппараттарының апаттарына жасалған 

талдау олардың көпшілігі электр оқшаулағыш материалдардан тұратын электр 

оқшаулаудың бұзылуына байланысты болатынын көрсетіп отыр. Магнитті материалдар 

электротехника үшін маңызды.  

Энергия шығындары және электр машиналары мен трансформаторлардың өлшемдері 

магнитті материалдардың қасиеттері бойынша анықталады. Жартылайөткізгіштер бір-

бірінен әртүрлі электрлік және физикалық қасиеттеріне байланысты ажыратылатын, 

сондай-ақ олардың техникалық пайдалануында әртүрлі тағайындалуды айқындайтын 

химиялық құрамның алуан түрлерінің болуымен бір-бірінен ерекшеленетін 

материалдардың кең саласын құрайды. Бұл топ материалдарын дамыту нәтижесінде 

электротехника және электр энергиясының мәселелерін шешетін инновациялық 

технологиялар мен жаңа, қазіргі заманғы электр жабдықтары зерттелді.  

Электр оқшаулаушы, магнитті және басқа материалдарды ұтымды таңдау 

өлшемдері шағын және салмағы аз электр жабдықтау мен электр құрылғыларын қолдану 

жүйесінің сенімді болуына септігін тигізеді. Бірақ бұл қасиеттерді іске асыру үшін 

электротехникалық материалдардың барлық топтарының қасиеттерін білу қажет. Осы оқу 

құралының тақырыптарын оқып-үйрену нәтижесінде студенттер: - өндірісте 

қолданылатын негізгі электротехникалық материалдардың түрлерін, қасиеттерін және 

көлемін білу, кабельдерді таңбалау, электр монтаждау жұмыстарында пайдаланылатын 

дәнекерлеу жабдықтардың түрлерін білетін болады; - Электр оқшаулағыш материалдарды 

таңдай білу, сымдар мен шоғырсымдар маркасын ажырату, негізгі электрлік 

материалдарды физикамеханикалық және электр сипаттамаларына сәйкес жіктеуге, 

электрлік материалдарды сынақтан өткізе алатын болады, - материалдардың электрлік 

беріктігін анықтау, электр жабдықтарын оқшаулау жағдайын бағалау, дәнекерлеу 

жұмыстарын орындау дағдыларын меңгеретін болады. 

Электротехникалық материалдар электромагниттік өріске қатысты белгілі бір 

қасиеттермен сипатталатын және осы қасиеттерді есепке алумен техникада қолданылатын 

материалдар болып табылады.  

Бейметалл материалдармен (пластмасса және полимерлермен) электротехникада 

біртіндеп шығарылып тасталатын металдар мен металл қорытпалары құрастырымдық 

материалдар болып табылады. Электрлік қасиеттеріне байланысты барлық заттар 

диэлектриктерге, өткізгіштерге немесе жартылай өткізгіштерге жатады. Өткізгіштер 

классикалық, криогенді және өткізгіштер болуы мүмкін, онда кристалды тор жүйесі бос 

электрондар ортасында болатын А ионы бар түйіндерден тұрады, соңғысы жоғары 

электрөткізгіштікті және өткізгіштердің жылу өткізгіштігін анықтайды.  

Металлдар жақсы өткізгіштер екендігі белгілі. 105 химиялық элементтен 25-і ғана 

металл емес, және де олардың 12-сі жартылай өткізгіштердің қасиеттерін көрсетеді. 

Қарапайым заттардан басқа, өткізгіштер, жартылай өткізгіштер немесе диэлектриктердің 

қасиеттері бар мыңдаған химиялық қосылыстар, қорытпалар немесе композициялар бар 

[3]. 10 Жартылай өткізгіштер химиялық элементтерге (қарапайым) және химиялық 

қосылыстарға (комплекстерге) бөлінеді, соңғысы олардың құрамдас бөліктері бойынша 

екі элементті (бинарлы), үш элементтік және көп элементті; электрөткізгіштік түріне 

қарай: n түрі - электр өткізгіштігі, р түрі - «тесікті» өткізгіштік; органикалық және 

бейорганикалық етіп бөлінеді, электр өткізгіштік сипаты бойынша - электрондық және 



иондық; құрылымы бойынша - кристалды және аморфты болып бөлінеді. Магнит өрісіне 

қатысты көптеген электротехникалық материалдар магниттік емес немесе әлсіз магнитті 

заттар болып табылады. Күшті магниттік қасиеттерге ие материалдардың ерекше тобы 

бар.  

Магнитті материалдар сыртқы магнит өрісінде қатты магниттелуге қабілетті. 

Физикалық қасиеттері бойынша магниттік материалдар ферромагниттерге және 

фирримагниттерге (фирриттер), қолданылуы бойынша - магнитті-қатты және магниттік 

жағынан жұмсақ болып бөлінеді, соңғылары гистерезис тікбұрышты циклімен және 

тұрақты магниттік өткізгіштігімен ерекшеленеді; Әлсіз магнитті материалдар магнит 

өрісінің беріктігіне (темір, никель, кобальт, қорытпалар (хроммарганец және т.б.) тәуелді 

және магнит өрісіне (мыс, мырыш, күміс, алтын, висмут, сынап) тәуелсіз жоғары магнитті 

диамагнетиктер және парамагнетиктер болып табылады. Электротехникалық 

материалдардың негізгі сипаттамасы ток тығыздығы j (А / м 2) мен электр өрісінің 

беріктігі E (V / m) арасындағы пропорционалдық коэффициенті меншікті электр 

өткізгіштік - γ , Сименс/м болып табылады: j = γ ⋅E (1) Меншікті электрөткізгіштік тек 

материалдық қасиеттерге байланысты болады. Бұл сипат әдетте теорияда қолданылады, ал 

іс жүзінде керу шама – меншікті өзара электрлік кедергі- р, Ом • м , пайдаланылады: р = 1 

/ γ (2) Электр өткізгіштігінің температуралық тәуелділігі өткізгіштер, жартылай 

өткізгіштер және диэлектриктер арасындағы айырмашылықты көрсетеді. Диэлектриктер 

мен жартылай өткізгіштердің электрөткізгіштігі температураның жоғарылауымен 

экспоненталық заң бойынша жоғарылайды, ал металдар үшін, керісінше, жоғары 

температура кезінде электрөткізгіштігі төмендейді: 0 К температурада көптеген 

металдардың электр өткізгіштігі өзгермейді және соңғы мәнге ұмтылады, ал кейбір 

металдарда шамадан тыс жоғары өткізгіштік күй болады. Диэлектриктер мен жартылай 

өткізгіштерде Т = 0 кезінде электр өткізгіштігі жоғалады. 

Өткізгіштердің, жартылай өткізгіштер мен диэлектриктердің арасындағы 

айырмашылықтар аймақтық теорияның энергодиаграммалары арқылы айқын көрсетуге 

болады (2-сурет). Рұқсат етілген аймақтар әдетте тыйым салынған аймақтар арқылы 

бірбірінен бөлінеді, яғни электрон берілген кристалдағы энергияның аралық мәндеріне ие 

бола алмайды. Қатты денелердегі электр тоғы өткізгіштік аймағында валенттік 

диапазоннан жоғары орналасқан рұқсат етілген аймақта бос электрондармен шартталуы 

мүмкін [1, 4]. Валенттілік аймағы - бұл валентті электрондарының негізінен атомдар 

күйінде болатын деңгейлерден туындайтын рұқсат етілген энергия аймағы. Еркін аймақ - 

қозғалған энергия деңгейлерінің аймағы. Өткізгіштік аймағы– валентті электрондары 

өткізгіштік тоғының қалыптасуына қатысатын аймақ. 

 

 

 

 

 

 

2-сурет-Электротехникалық материалдардың аймақтық теориясы: ӨА –өткізгіштік 

аймағы, ТА – тыйым салатын аймақ,ВА-валентті аймақ. 

Электротехникалық материалдарды қолдану 3- суретте көрсетілген. 
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Темірдің көміртегімен қорытпалары 

 

Металды материалдар қысқаша, әдетте металдар деп аталады. Олар іштей былайша 

жіктеледі: қара (темір және оның негізіндегі қорытпалар – металл өнімдерінің 95%-н 

құрайды) және түрлі түсті (темірден басқа барлық металдар мен қорытпалар): оның ішінде 

жеңіл – алюминий, магний, бериллий, титан, стронций, цезий, барий, натрий, кальций мен 

калий; ауыр – мыс, никель, қорғасын, қалайы, цинк, кобальт, сүрме, сынап, висмут, 

кадмий; қиын балқитын – вольфрам, молибден, тантал, ванадий, ниобий, рений, хром, 

цирконий, гафний; асыл (бағалы) – алтын, платина, күміс және платиноидтер (палладий, 

родий, рутений, осмий, иридий) т.б. Біздің зерттеу жұмысымыздың нысаны – өндірісте 

құрастырушы ретінде қолданылатын металдар.  

Шойын – темірдің көміртекпен (2%-дан көп) және марганец, кремний, күкірт, 

фосфор мен басқа да элементтердің (2.1-тараушасын қараңыз) қорытпасы болып 

табылатын қара металл. Домна пешінде алынатын шойынның көп бөлігі болатты қайта 

балқыту үшін қолданылады. Мұндай шойынды қайта балқытатын деп атайды. Сондай-ақ 

құйма шойын мен ферроқорытпалар – кремний, алюминий, хром, ванадий, никель, титан 

мөлшері көп арнайы шойындар қорытылады. Ферроқорытпалар болаттарды тотықтандыру 

және қоспалау үшін пайдаланылады. 

Шойынның құрамында С еркін көміртектің (графиттің) болуы сынықтарының сұр 

түсінен көрінеді. Бұндай шойынды сұр шойын деп атайды. Егер көміртек байланысты 

күйде болса, яғни Fe C темір 3 карбиді түрінде болса, шойынның сынығының түсі – ашық, 

жарқыл болады. Ондай шойынды ақ шойын деп атайды. Сұр шойын – машина жасау 

құрылысында өзінің құймалық қасиеті, аз ғана созылғыштығы, қыздыруға төмен 

дәрежедегі төзімділігінің арқасында кең қолданыс тапқан. Десек те, сұр шойынның 

мықтылығы мен тозуға төзімділігі аса жоғары емес. Мұндай шойыннан күрделі пішінді 

бөлшектер құйылады. Күрделі пішінді бөлшектерге бедлгіленген габаритті мөлшерді 

сақтап қалу керек деген қатаң талап қойылмайды. Ал дайныдалған өнімнің 

қабырғаларының қалыңдығы мықтылығына қарай емес, өндіру технологиясына қарай 

анықталады.  

Мықтылығы төменгі дәрежедегі сұр шойындар мықтылығы жоғары сұр 

шойындарға қарағанда, құймалық қасиеті өте жақсы болады, механикалық қысымды аз 

пайдаланып, өзгеріске түсе қоймайды. Мықтылығы орташа сұр шойындардың құймалары 

машина жасау құрылысында білдектер мен машиналардың корпустық және тірек 

бөлшектерін дайындау үшін кең қолданылып келеді. Мұндай мақсатта СШ10, СШ15, 

СШ18 маркалы шойындар (мұндағы СШ – сұр шойын, ал цифрлар 4 – созылғандағы 

мықтылық шегі, кгс/мм2 ). Айталық, СШ18 маркалы шойын – созылғандағы мықтылығы 

кем дегенде 180 МПа болатын сұр шойын. Иінді біліктер, беріліс бөлшектері, айтарлықтай 

жоғары жүктілік, жылдамдық пен қысымдылық жағдайында тозғанша жұмыс жасайтыг 

ауыржүкті тұғырлар мен бағыттаушылар мықтылық дәрежесі жоғары, СШ30, СШ35 

(МЕМСТ 1412-85) маркалы сұр шойындардан жасалады.  

Сұр шойынның мықтылығын жасқасарту үшін майда жұқа қатпарлы графитті 

арнайы өңдеуден өткізу – модификациялау арқылы біртекті бөлу мен орналастыру қажет. 

Шойындар қорытпаларға графиттелген қоспаларды (ферросилиций, силикокальций, 

силикоалюминий т.б.) ендіру арқылы модификацияланады. Бұл қоспалар 

графитизацияның қосымша орталықтарын қалыптастырып, нәтижесінде майда жұқа 

қатпарлы графит түзіледі. Мұндай шойынды модицикацияланған деп атайды. Ол кәдімгі 

сұр шойыннан жарылуға жоғары дәрежеде төзімділігімен, жақсартылған құмайлық 

қасиеттерімен, құрылымының біртектілігімен ерекшеленеді. Оны отандық құймаларды 

(дизелді цилиндрлер, цилиндрлердің блоктары, жұдырықшалы иінді біліктерді т.б.) жасау 

үшін қолданады.  

Мықтылығы жоғары шойындар сұр шойынды магниймен (0,5...1,2%), кальциймен, 

цериймен т.б. модификациялау арқылы алынады. Бұл қоспалар шойын 



кристаллизацияланғанда, оның құрамындағы графиттің шар түрінде қалыптасып, 

шойынға созылуға 1 ГПа-ға дейін (100 кгс/мм2 ) және 8...10% ұзартуға деген жоғары 

төзімділік қабілетін үстеуіне септігін тигізеді. Шар тәрізді графиттері бар шойындікі 

секілді мұндай иілгіштік тіпті ұсақ жұқа қатпарлы графиттері бар, ең сапалы деп танылған 

сұр шойындарда да болмайды. Сонымен қатар, шар тәрізді графиттерінің арқасында 

шойын қажалуға қарсы жоғары төзімділікке ие болып, антифрикциялы қасиеттері 

жақсарады. Шойынның құрамы біркелкі құймаларының құрылымы құйманың 

қалыңдығына қарай әртүрлі болып келеді.  

Қалыңдығы әртүрлі құймалардың қажетті құрылымын қамтамасыз ету үшін 

олардың химиялық құрамын жақсы білу керек. Қабырғалары жұқа құймаларды 

құрамындағы 3,6%-ға дейін көміртек пен 2,8%-ға дейін кремний бар шойындардан 

дайындайды. Шойынның сұйық аққыштық қасиетін жоғарылатуға фосфор көмектеседі 

(алайда шойынның жұқа қатпарлы қасиеттерін фосфор төмендетіп тастайды; шойынның 

жоғары жұқа қатпарлық қасиетін дамыту үшін фосфордың мқлшері 0,08%-ден аспауы 

керек). Қабырғалары қалың құймалар мен көркем құймалар үшін шойынның құрамындағы 

фосфор 1,2%-ға дейін бола алады.  

Құймалардың антифрикциялық қасиеттері никель мен хромның қоспаларын 

арттырып, кремний, күкірт пен фосфордың мөлшерін бір мезетте төмендетіп тастайды. 

Хром мен никельдің көп мөлшері шойынның ыстыққа және коррозияға төзімділік 

қасиеттерін жоғарылатады. Әбден тозғанша (тежегіш қалыптар, тас майдалағыш 

құралдардың қысаң тікжағаларыт.б.),жоғарытемпературада (желтартқыштар т.б.), 

реагенттердің химиялық ықпалымен (сыйымдылық және агрессивті орталарға арналған 

арматура) жұмыс жасайтын өнімдер ақ шойыннан құйма тәсілімен дайындалады. Илемдеу 

біліктері, вагон доңғалақтары, гидроцилиндрлер мен басқа да өнімдер ағартылған 

шойыннан (үстіңгі беті ақ шойыннан, ал негізгі массасы сұр шойынның қасиеттері мен 

құрамына ие) жасалады. Ағартылған шойын тозуға шыдас береді. 

Ақ шойындар қоспалы және қоспасыз деп бөлінеді. Ақ шойындардың құрамына 

никель мен борды қосу арқылы шойынды тозуға төзімді етсе, хромды қосу арқылы 

оларды тозуға және жылуға төзімді етеді, кремний – тотығуға төзімділігін арттырады. 

Шойынның құрамындағы қоспа компоненттерінің атауына қарай, қоспа шойындарды 

никелді, алюминийлі, хромды т.б. шойындар деп атайды. Айталық, ЧН19ХЗШ никель 

қосылған шойынның коррозиялық шыдамдылығы, мықтылығы, иілгіштігі өте жоғары 

болады, құрамында 17...20% никель, 2,5...3,5% хром мен кем дегенде 0,08% күкірт 

болады. Марканың таңбалануындағы «Ш» әрпі – осы шойынның құрамындағы көміртек 

(графит) шар тәрізді пішінде екендігін білдіреді. ЭАЧЮ-22 маркалы алюминийлі шойын 

ыстыққа және тозуға төзімді материал болып саналады («А» әрпі – антифрикциялы деген 

мағына береді), 19...25% алюминий мен жұқа қатпарлы көміртек бар. Чугаль қорытпасы – 

құрамында 19...25% алюминий бар ыстыққа және коррозияға төзімді шойын. Одан 

күкірттің буымен жұмыс жасайтын босаңдату пештері мен алюминийді балқытуға 

арналған отбақырлар т.б. жасалады. Хромды шойындар (ЖЧХ1–ЖЧХ30 маркалы) 

ыстыққа төзімді (шойынның маркасындағы «Ж» әрпі), коррозияға төзімді және тозуға 

төзімді құймаларды жасауға арналған. Хромды шойындардан жасалған өнімдердің 

(құрамында 13...16% хром бар) шекті жұмыс теппературасы – 900°С, ал хром мөлшері 

20...30% құрайтын шойындардың шекті жұмыс температурасы – 1200°С. Қақтауға төзімді 

шойын – сұр шойынмен салыстырғанда, мықтылығы, иілгіштіші мен созылғыштығы 

жоғары шойындар. Қақтауға төзімді шойынды ақ шойынды арнайы термиялық өңдеуден 

өткізе отырып, алады. Нәтижесінде қақтауға төзімді шойын құрамында босаңдатылған 

көміртек (мақта пішінді ұлпа графит) қосылған таза феррит құрылымын беруі мүмкін. 

Мұндай шойынның созылғандағы мықтылық шегі – 0,35.0,4 ГПа (35.40 кгс/мм2 ) және 

ұзартылғандағы мықтылық шегі – 1,5.15% болады. Құрамында перлит негізгі қоспа 

ретінде болатын қақтауға төзімді шойынның созылғандағы мықтылық шегі – 0,5...0,6 ГПа 

(50.60 кгс/мм2 ) болады, алайда олардың ұзартуға төзімділік шегі небәрі 2...4% болып, 



құрамында ферриті бар қақтауға төзімді шойынға қарағанда, соққыға барынша төмен 

дәрежеде шыдас береді. Десек те, перлитті қақтауға төзімді шойынның ферритті шойынға 

қарағандағы басты артықшылығы – тозуға барынша жоғары төзімділігі. Қақтауға төзімді 

шойынның құрамында 0,5...1,6% көміртек, 0,3.0,5% марганец, 0,2% фосфор мен 0,1% 

күкірт болады. 

Қақтауға төзімді шойындар – шағын көлемді, бірақ пішіні күрделі құйма өнімдерін 

жасауда пайдаланылатын ең арзан әрі ыңғайлы материал. Олардан автомобильдердің, 

білдектердің, суқұбыр арматуралары, конвейерлер мен элеваторлардың бөлшектері құйма 

тәсілімен жасалады. Қақтауға төзімді шойынның артықшылығы – аққыштық шегінің 

мықтылық шегіне қарағанда жоғары болатыны, майыстыру мен бүгуге барынша 

шыдамды, құйылған үстіңгі беті коррозияға қарсы шыдайды, кесетін құралмен оп-оңай 

өңделеді, мықтылығы төмен. Қақтауға төзімді шойындарды атауына және кейбір 

механикалық қасиеттеріне қарай атайды. Мәселен, КШ40-4 және МШ60-8 

маркаларындағы «Ч» әрпі – шойын болса, «Қ» - қақтауға төзімді, «В» – мықтылығы 

жоғары, ал цифрлар – созылғандағы мықтылық шегін (40 және 60 кгс/мм2 , яғни 400 және 

600 МПа) және қатысымды ұзартылғандағы мықтылық шегін (пайызбен: 4 және 8% 

сәйкесінше) білдіреді. Химиялық құрамы бойынша болаттарды екі топқа жіктейді: 

қоспасыз (көміртекті) және қоспалы. Қоспасыз (көміртекті) болат – темірдің көміртекпен 

(0,04...2% С) және тұрақты түрде марганец, кремний, күкірт пен фосформен (өндіру үшін 

қосылуға иәжбүр) қорытпасы. Көміртектің мөлшеріне қарай қоспасыз (көміртекті) 

болатты мынадай шағын топтарға бөледі: көміртек мөлшері төмен (0,25% С дейін), 

көміртек мөлшері орташа (0,25...0,60% С) және көміртек мөлшері жоғары (0,60% С көп). 

Қоспалы болат төменгі, орташа және жоғары қоспалы болаттар мен темірникелді, никелді 

т.б. қорытпалар деген шағын топтарға бөлінеді. Техникада болаттар тағайындалуы мен 

сапасына т.б. қарай пайдаланылады. Тағайындалуына қарай болаттардың мынадай 

топтары жіктеледі: құрастырмалы, құралдық, өртенгіш және қазандық; теміржол 

транспорттарына арналған (рельсті, доңғалақтар үшін т.б.), мойынтіректі: рессорлы-

серіппелі, құбырлық т.б. Сапасына қарай: қарапайым сапалы, сапалы, жоғары сапалы 

және ерекше сапалы деп бөлінеді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Еуразия аграрлық колледжі 

 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы : Металдарды термиялық және химия – термиялық өңдеу негіздері 

Модуль / пән атауы : «Электротехникалық материалдар» 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар   Курс –1 , ЭЖ-113, 07130100-«Электр жабдықтары» 

Сабақтың типі : Жаңа білімді меңгеру  

2. Мақсаттар, міндеттер: Молекулааралық өзара әрекеттесу - молекулалардың 

жарылысқа немесе жаңа химиялық байланыстардың пайда болуына әкелмейтін өзара 

әрекеттесуі. Химиялық байланыстың түрлері: бір электронды, ковалентті, 

доноракцепторлық, иондық, металлдық, Ван-дер-Ваальсова және сутегілік.  

3. Сабақтың  жабдықталуы: 

Әдістемелік нұсқаулықтар, таратпа материалдар  

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер 

1. Б.К.СҮЙІНДІКОВА, Г.Б.ТУГЕРОВА, Г.Б. АРАПОВА, А.В. КЕЛАЗЕВ « 

Электротехникалық материалдар» Астана 2018г. 

2. Н. И. СКОПЦОВА «Электрматериалтану негіздері» Москва 2016 г. 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар 

Электронды тақта, ноутбук 

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі 

 - Сәлемдесу 

 - Сабақ тақырыбын хабарлау,  сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру. Темірдің көміртегімен қорытпалары. 

1. Қорытпа дегеніміз не? 

2. Темір (Fe) – сипаттама беріңіздер. 

3. Темір – көміртек жүйесі қандай фазалардан тұрады? 

4. Темір мен көміртегі қоспаларын атаңыз 

5. Болат үшін қандай металдар зиянды деп саналады? 

6. Шойынның құрылымы мен қасиеттері 

7. Қорытпаның күй диаграммасы дегеніміз не? 

 Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі 

Бір электронды химиялық байланыстың басты ерекшелігі – бұл байланыстық ара – 

қашықтықта жақындатылған атомның электронды тығыздығы мен атомдық фрагментінің 

қарапайым салумен салыстырғанда бір электронды химиялық байланыс аймағында қайта 

таратылуы, жалпы энергияның төмендеуі.  

Ковалентті байланыс (латынша «со» - «бірлесіп» және «vales» - «күші бар») – 

валентті (атомның сыртқы қабығында орналасқан) электронды бұлттардың жұбының 

қабаттасатын (ортақтасу) нәтижесінде пайда болған химиялық байланыс.  

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру 

Байланыстың бағыты заттардың молекулалық құрылымымен және олардың 

молекуласының геометриялық формасымен шартталған. Екі байланыстың арасындағы 

бұрыштар валенттілік деп аталады.  

Сабақтың қорытындысы 

 - Сабақты қысқаша түйіндеу 

 - Сабаққа қойылған бағаларды айту 

5. Сабақ бойынша  рефлексия 

Кіші топтармен жұмыс істей отырып, осы тақырып бойынша үстел үстелі 

зияткерлік ойынын (лото, домино) әзірлеңіз. Осы ойынды басқа да кіші топтардың 

мүшелерімен жүргізу. Ойында олардың жетістіктерін бағалау.   

6. Үйге тапсырма  

https://melimde.com/1-esep-komirtegi-totifi-uli-gaz-atmosferani-auipti-lastaushisi.html


1. Химиялық байланыс түрлерінің зияткерлік картасын жасаңыз.  

2. Негізгі атаулар мен түсініктерді қазақ және ағылшын тілдеріне аударыңыз.  

 

Педагог ________ Мұхан А.Н. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары________Мамбетов М.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Металдарды термиялық және химия – термиялық өңдеу негіздері 

 

Шыңдаудың сапасына суытуға арналған сұйықтықтың тигізетін әсері зор. Суыту 

қабілеті өте жоғары сұйықтық – су болып табылады. Суға кейде суу жылдамдығын 

арттырып, қақты жою үшін тұз қосып пайдаланады. Ағын суды мен шыңдалып жатқан 

өнімнің қозғалысы судың суытылып жатқан өнімнің үстіңгі бетіне барынша жетуіне 

кедергі келтіретін бу қаптамасының түзілуін болдырмайды. Құрамында қосындысы мен 

көміртек мөлшері өте көп болаттан дайындалған пішіні күрделі жәге қабырғалары өте 

жұқа өнімдер әдетте, май ішінде суытылады (бірқалыпты суыту тәртібі). Шыңдаудың 

басты мақсаты – болаттан 60...67 HRC дейінгі дәрежедегі жоғары қаттылыққа қол 

жеткізуді қамтамасыз ететін мартенсит құрылымын алу. Болаттың шыңдалғанын есепке 

ала отырып, мартенсит құрылымының қалыптасу тереңдігін ескеруге, ондағы жоғары 

қаттылықты алуға (әсіресе ауыр өнімдерді дайындау барысында маңызды) мүмкіндік 

туады. Көміртекті болаттардың бөлшектері қалыңдығы 20 мм болып бөлініп алып, 

шыңдалады. Оған қоспа элементтерді (марганец, хром, никель, молибден т.б.) қосу 

термиялық өңдеу қабатының қалыңдығын айтарлықтай қалыңдатып жібереді. Осы 

айтылғандардан шыңдалушылыққа мынадай анықтама беруге болады: шыңдалушылық – 

болат немесе басқа да қорытпалардың белгілі бір тереңдікке дейін шыңдалу қабілеті.  

          Шыдалған қа3 Заттың массасының бірлігімен орын алған көлем, яғни заттың 

тығыздығына кері шама (1/р, м3/кг). 44 баттың қалыңдыңы жұқса болған сайын, 

шыңдалушылық қабілеті де жоғары болады. Тез кескіш болаттар ерекше термиялық 

өңдеуден өтеді. Яғни температураны 1 250... 1 320°С-қа дейін жоғарылатып, қыздырып, 

540.580°C температурада екі немесе үш реттік жұмсартылады. Төзімділік дәрежесін 

жоғарылату тез кескіш болатты 520.580°C температурада циандау арқылы жүзеге 

асырылады. Үстірт шыңдау дайын өнімнің қаттылығы мен жабысқақтық ортасын алу 

қажет болғанда ғана жүргізіледі. Мұндай шыңдау машина жасау құрылысында кең 

қолданыс тапқан. Әсіресе болаттан жасалған бөлшектердің тез шаршап қалатын 

мықтылығын жоғарылату үшін белсенді пайдаланылады.  

Шыңдау үшін өнімдерді қыздырудың екі тәсілі жиі қолданылады: газды жалынмен 

және жиілігі жоғары токпен (ЖЖТ). Бірінші тәсіл – өте қарапайым, әрі далалық 

жағдайларда да пайдалануға әбден болады. Бұл үшін газ баллондары бар оттекті-

ацетиленді жанарғы мен өңделетін бөлшектерді қажетті температураға дейін біртекті 

қыздыру тәжірибесі болса жеткілікті. Екінші тәсіл – стационарлы жағдайды қажет етеді, 

себебі ЖЖТ бөлшектерін қыздыру үшін жиілігі жоғары генератор (ЖЖГ) мен 

сусалқындатқыш индуктор қажет болады. ЖЖТ-ны қыздыру және соған сәйкнс үстірт 

шыңдаудың біршама артықшылықтары бар, оның ең бастылары – жабысқақ ортасын 

сақтау, қыздыру мен суыту кезінде деформация дәрежесін төмендету, тотықтыру мен 

көміртектен айырудың болмауы, сондайақ термиялық өідеуді жүргізу барысында 

шығынның азаюы. Үстірт шыңдауға әдетте, көміртек мөлшері 0,34...1,24% құрайтын 

көміртекті болаттардан жасалған өнімдер жіберіледі. Көбінесе 40...45 болаттары (МЕМСТ 

1050–88) кең қолданылады. Олардың шыңдалғаннан және жұмсартылғаннан кейінгі 

қаттылығы – 40...50 HRC құрайды, ал шыңдалған қабатының тереңдігі – 3...4 мм болады. 

Жиілігі жоғары шыңдауға құрамындағы қоспасының мөлшері аз болаттардан жасалған 

өнімдер жіберіледі (40Х, 40ХС, 40ХН және т.б.).  

Шыңдалғаннан және жұмсартылғаннан кейін олардың қаттылығы – 54...64 HRC, 

шыңдалу тереңдігі – 6...8 мм құрайды. ЖЖТ-да қыздырылғаннан кейінгі қоспасы бар 

болаттардан жасалған өнімдерді шыңдаудың қиындығы мынада: олар қыздыру 

температурасының өзгерістеріне тым сезімтал, құрамындағы көмтеген қоспа элементтер 

аустениттің түйіршіктерінің өсуіне 45 кедергі келтіреді, яғни қыздырудың минималды 

температурасының артуына әкеп соқтырады. Бұл жақсы нәтиже бере қоймайды. 

Шыңдаудың танымал тәсілдерінің ішінде бейнит болат алуға септігін тигізетін 

изотермиялық шыңдауды атауға болады. Изотермиялық шыңдау – болатты 300... 350°С 



температураға дейін жылдам суыту және осы температураны суыту барысында сақтап 

қалу үдерісі. Белгіленген температурада болат біршама уақыт аустенит күйінде тұрып, 

жеткілікті дәрежеде иілгіш келіп, өзгеріске түскен бөлшектерді сындырмастан, қайта 

қалпына келтіруге болады. Одан ары оның құрылымы мартенситке ауысады, бірақ 

әдеттегіден де иілгіш (былайша айтқанда, бейнит) болып шығады. Изотермиялық 

шыңдаудың артықшылықтары – ара, серіппе, құбырлар, қалыптар жасайтын элементтер 

мен басқа да бөлшектерді өңдеу барысында шытынау мен өзгеруді болдырмау болса, 

кемшіліктері – суыту үшін арнайы қондырғыны талап етуі және термиялық өңдеудің бұл 

үдерісінің уақыттық ұзақтығы. Кей жағдайларда (мәселен, қажетті қондырғылар жоқ, 

құрал-саймандарды шұғыл жөндеу керек, бөлшектердің партиясы аз т.б.) маманның 

қыздыруға жеткілікті температураны белгілей алу тәжірибесі жеткілікті болса, көміртек 

құрылымды болаттардың қақтау, босаңдату, нормализациялау және шыңдау деңгейін 

қызарған түсіне қарап анықтауға болады. Себебі болаттың қызарған түсіне белгілі бір 

температура сәйкес келеді. Сонда, қошқыл-қызыл түс – болаттың 650...730°C 

температураға дейін, сары-қызыл түс – 900...1 050°C температураға дейін, ал ашық-сары 

түс – 1150...1250°C температураға дейін қыздырылғанан білдіреді. Осыған ұқсас 

жағдайларда шыңдалған бөлшектерді жұмсартуға жіберуге болады. Ол үшін 400°C 

температураға дейін болаттың түрлі түске енуіне ескеру керек. қыздырылған бөлшектің 

түсі суыту кезінде өзгерсе, белгілі бір температураны білдіреді деген сөз. Мәселен, көк түс 

(көктікен түсті) – қыздыру температурасы 300°C екенін, ақшыл сары-алтын түс – 225°C 

температура екенін көрсетеді. Бөлшектің үстіңгі бетін қажетті түске жеткеннен кейін 

өнімді суыта бастайды. Мұндай жұмсартуды арнайы қыздырылып, шыңдалған бөлшекке, 

немесе шыңдалғаннан кейін 400...350°С температураға суытылған бөлшекке қатысты да 

жүргізуге болады. Яғни қажетті түстің пайда болуын күтіп, содан кейін өнімді шыңдайтын 

ваннаға қайтадан салу керек болады. 46 Термиялық өңдеудің сипатталған бұл тәсілі 

өрескел екені түсінікті, бірақ кейде пайдаланылып жатады. Шыңдалған болатты жұмсарту 

– ең жоғары нүктеден төменгі температураға дейін қыздыру және белгілі бір 

жылдамдықта суыту. Жұмсарту ішкі қысымның дәрежесін төмендету, қаттылығы мен 

сынғыштығын төмендету, сондай-ақ болаттың белгілі бір деңгейге дейінгі жұмсақтығын 

арттыру мақсатында жүргізіледі. Жұмсартылған металл босаңдату кезіндегідей біртекті 

құрылымға жеткізілуі міндетті емес. Жұмсарту төменгі, орташажәнежоғарыдеп бөлінеді. 

Аспаптарды төменгі жұмсартудан өткізеді, яғни аспапты 150...200°С температураға дейін 

қыздыра отырып, қысымды жартылай азайтып, сынғыштығын төмендетіп, қаттылығы мен 

өзгермейтін көлемін сақтап қалуға болады. Суытылған кезде аустенит бөлшектерге 

бөлініп, жұмсартылған мартенсит құрылымы қалыптасады. Орташа жұмсарту 300...400°C 

температурада жүргізіледі. Бұл жағдайда өнімнің иілгіштігі төмен, мықтылығы мен 

жалтырлығы жоғары дәрежеде болады. Жұмсартылған болат троостит құрылымына 

жетеді. Мұндай болатты рессор, серіппе, шалғы, ағаш кесетін ара т.б. құрал-саймандарын 

дайындау үшін пайдаланады. Жоғары жұмсарту температураны 500...650°С жеткізіп, 

қыздыру арқылы жүргізіледі. Бұл жағдайда болаттың механикалық мықтылығы өте 

жоғары болады. Қалыптасқан сорбит құрылымы троостит құрылымына қарағанда жұмсақ, 

бірақ перлиттен қатты болады. Болатты одан ары жоғары дәрежеде жұмсарту арқылы 

шыңдау барысында бөлшектердің көлденең қималары өзгереді, бірақ соққы тұтқырлығы 

жоғарылап, мартенситтің көміртекті болаттың құрамында қалуына септігін тигізеді. 

Термиялық өңдеуден өткен болаттардың геометриялық өлшемдерінің өзгеруін 

материалдарды таңдау және өнімдерді құрастыру не жасау кезінде ескеру керек. Жоғары 

жұмсарту арқылы шыңдауды болатты жақсарту деп атайды. Болаттың әртүрлі 

құрылымының қаттылығымына көрсеткіштерді береді: перлит – 160...200, сорбит – 270, 

троостит – 400, мартенсит – 720, аустенит – 155, феррит – 90, графит – 3 және цементит – 

820 НВ. Болатты суықпен өңдеу – термиялық өңдеудің бір түрі. Әдетте бұл тәсілмен 

жоғары көміртекті, тез кескіш және цементтеліп шыңдалған болаттар өңделеді Оларды 

0°С-ден төмен температурада (әдетте, -80°C) суытады 
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Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы : Түсті металдар және олардың қорытпалары  

Модуль / пән атауы : «Электротехникалық материалдар» 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар   Курс –1 , ЭЖ-113, 07130100-«Электр жабдықтары» 

Сабақтың типі : Жаңа білімді меңгеру  

2. Мақсаттар, міндеттер: Түсті металдар мен қорытпалар соңғы уақытта темір негізді 

қорытпалардың орнын кеңінен алып отыр. Себебі темір негізді қорытпалар коррозияға 

желініп көптеп істен шығады. Көлікте пайдаланатын темір негізді бөлшектер үнемі 

жөнделіп отыруды керек етеді. Негізгі түсті металдар қорытпаларына алюминий, магний, 

мыс, титан негізді қорытпалар жатады. 

3. Сабақтың  жабдықталуы: 

Әдістемелік нұсқаулықтар, таратпа материалдар  

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер 

3. Б.К.СҮЙІНДІКОВА, Г.Б.ТУГЕРОВА, Г.Б. АРАПОВА, А.В. КЕЛАЗЕВ « 

Электротехникалық материалдар» Астана 2018г. 

4. Н. И. СКОПЦОВА «Электрматериалтану негіздері» Москва 2016 г. 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар 

Электронды тақта, ноутбук 

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі 

 - Сәлемдесу 

 - Сабақ тақырыбын хабарлау,  сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру. : Металдарды термиялық және химия – 

термиялық өңдеу негіздері. 

1. Термиялық өңдеу дегеніміз не? 

2. Химиялық-термиялық өңдеу дегеніміз не? 

3. Термомеханикалық өңдеу дегеніміз не? 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі 

Алюминий – ақ сұр металл. Ол жер бетіндегі ең таралған металдық элемент болып 

саналады. Оның негізгі қасиеттері мыналар: аздаған тығыздық – 2,7 г/см3, төмен балқу 

температурасы - 660°C. Осы қасиеттер оның қолдану аясын белгілейді. Алюминий, оны 

коррозиядан сақтайтын, оксидтерінің нығыз пленкасымен жабылады. Алюминий бүйір-

центрленген торда кристалданып, аллотропиялық өзгерістерге ие болмайды. 

Деформацияланатын қортпалар келесі топтарға бөлінеді: 

- жоғары беріктікті қортпалар – дюралюминдер мен прокат (беттер, құбырлар, 

фасонды профильдер) түрінде шығарылатын В95 типті қортпалар; 

- темірмен соғылатын (ковочные) қортпалар: темірмен соғу (ковка) мен 

штамптеумен детальдар дайындау үшін қолданылады; 

- дәнекерлеуші конструкциялар үшін қортпалар; 

- жоғары температураларда жұмыс істеуге арналған термотұрақты қортпалар. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру 

Темірмен соғылатын қортпалар ретінде ыстық күйіндегі майысқақтығы жоғары 

алюминийлі қортпаларды қолданады. Бұл талаптарды АК8 қортпасы қанағаттандырады, 

оның құрамы келесідей: Cu-4.4%, Mg-0.6%, Mn-0.7%, Si-0.9%. Темірмен соғылатын 

қортпаларды шынығу мен жасанды тозумен қатырады. 

-Дәнекерлеуші конструкцияларды жақсы дәнекерленетін, коррозияға төтеп 

берумен ерекшеленетін, суық күйінде оңай өңделетін қортпалардан жасайды. .    

Сабақтың қорытындысы  

 - Сабақты қысқаша түйіндеу 



 - Сабаққа қойылған бағаларды айту 

5. Сабақ бойынша  рефлексия 

Кіші топтармен жұмыс істей отырып, осы тақырып бойынша үстел үстелі 

зияткерлік ойынын (лото, домино) әзірлеңіз. Осы ойынды басқа да кіші топтардың 

мүшелерімен жүргізу. Ойында олардың жетістіктерін бағалау.   

6. Үйге тапсырма  

1. Алюминий және оның қорытпалары.  

2. Термиялық өңдеу арқылы беріктігі нығайтылатын алюминий негізді қорытпалар.  

3. Деформацияланатын, термиялық өңдеу арқылы беріктігі нығайтылатын алюминий 

негізді қорытпалар 

4. Құйылмалы алюминий негізді қорытпалар  

 

Педагог ________ Мұхан А.Н. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары________Мамбетов М.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Түсті металдар және олардың қорытпалары 

 

 

Түсті металдар мен қорытпалар соңғы уақытта темір негізді қорытпалардың орнын 

кеңінен алып отыр. Себебі темір негізді қорытпалар коррозияға желініп көптеп істен 

шығады. Көлікте пайдаланатын темір негізді бөлшектер үнемі жөнделіп отыруды керек 

етеді. Негізгі түсті металдар қорытпаларына алюминий, магний, мыс, титан негізді 

қорытпалар жатады. 

 

Алюминий және оның қорытпалары 

 

 Алюминий. Таза алюминий – тығыздығы төмен (ρ=2,7г/см³), жеңіл металл. Кристалдық 

торы – беттік центрленген куб торы. Жылу және электр өткізгіштігі жақсы, коррозияға 

төзімді, созымталдығы жоғары. Балқу температурасы 660ºС, қайнау температурасы 

2500ºС. Ауада тез тотығуының салдарынан оның бетінде Al2O3  тотығының тығыз 

қабыршығы түзіледі, бұл қабыршық оны одан әрі тотығудан және атмосфера туғызатын 

коррозиядан сақтап қалады. Таза алюминийдің созымталдығы жақсы (δ≤40%), беріктігі 

шамалы (σв ≤ 80мн/м² (МПа)). Құрамындағы кірмелерге қарап ерекше таза алюминий 

А999 (99.999 % Al), тазалығы жоғары алюминий А99, А995,А97 және техникалық таза 

алюминий А85, А8 т.б. болып ажыратылады. 

13.1.2 Алюминий қорытпалары  

Таза алюминийдің беріктігі шамалы болғандықтан конструкциялық материалдар ретінде 

өндірісте алюминий негізді қорытпалар қолданылады.  

 

 

                                       
     

 13.1-сурет. Al-Cu диаграммасы. Үзік сызық қорытпаның шынықтыру температурасын 

көрсетеді.                                                                                           

Мұндай негізі алюминий болатын қорытпалар дайындау технологиясы бойынша келесі 

топтарға бөлінеді: I – деформацияланатын, термиялық өңдеу арқылы беріктігі 

нығайтылмайтын  қорытпа; II – деформацияланатын термиялық өңдеу арқылы беріктігі 

нығайтылатын қорытпа; III – құйылмалы қорытпа. Деформацияланатын қорытпаға 

алюминий және мыс (Al+ Cu) қорытпасы жатады. Мыстың мөлшері 4...11%. 11, 12, 13 -

кестелерде алюминий негізді қорытпалар көрсетілген.  



 

13.1-кесте.  Термиялық өңдеу арқылы беріктігі нығайтылмайтын алюминий негізді 

қорытпалар 

 

13.2- кесте.  Термиялық өңдеу арқылы беріктігі нығайтылатын алюминий негізді 

қорытпалар. 

 

 

Алюминий негізді қорытпаларды маркалау реті 

Марканың басындағы Д әрпі дуралюмин типті қорытпалардың, ал марканың басындағы А 

әрпі – техникалық алюминийдің белгісі. АК – соғылымды (ковкий) алюминийлі қорытпа, 

В – аса берік (высокопрочный) алюминийлі қорытпа, АЛ әрпімен құйылмалы (литейный) 

қорытпалар белгіленеді. Осы әріптерден кейін қойылатын сан – қорытпаның шартты 

нөмірі. Шартты нөмірден кейін қорытпаның күйін сипаттайтын белгі тұруы мүмкін: М – 

жұмсақ (мягкий) – жасытылған; Т – термиялық өңделген (шыңдау + ескірту);    Н–

(нагартованный) беріктігі нығайтылған; П – (полунагартованный)  беріктігі жартылай 

нығайтылған және т.б.  

Алюминий негізді қорытпаларды термиялық өңдеу  

59 – суретте көрсетілген Al – Cu диаграммасының көмегімен алюминий негізді 

қорытпаларды өңдеу үстінде жүретін процестердің мағынасын, құрамында 0,5 < Cu < 

5,7% қорытпаны шыңдау және ескірту арқылы қарастыралық. Қорытпаны бір фазалы α 

ауданына дейін қыздырғанда CuAl2 фазасы толығымен α  фазада ериді.  

Al-Cu жүйелі   қорытпаны шыңдауда тұрақсыз аса қаныққан  α-қатты ерітіндісі түзіледі.  

Ескірту процесінің мағынасы: жасанды (150°С – тан төмен) ескіру және табиғи ( 5-7 

тәулік бойында) ескіру үстінде аса қаныққан α- қатты  ерітінді ыдырап,  Гинье-Престон 

(ГП)  зоналарының пайда болуы. Гинье-Престон (ГП-1) зонасы деп мыс атомдарының 

диффузия жолымен диаметрі 30...60А (3...6нм),  қалыңдығы 1...2 атомдық қабатталып, 

ретсіз орналасқан жазық табақшалардың  құрылуын  атайды.  

 Қорытпалар               Құрамы, %    Механикалық қасиеті 

 

         Mn 

 

       Mg 

     σв      σ0,2  

  δ, %  
           Мпа 

   Амц 

   АМг2 

   АМг3 

   АМг5 

   АМг6 

   1,0 – 1,6 

   0,2 – 0,6 

   0,3 – 0,6 

   0,3 – 0,6 

   0,5 – 0,8  

          –  

    1,8 – 2,8  

    3,2 – 3,8 

    4,8 – 5,8 

    5,8 – 6,8 

 

130(170) 

200(250) 

     220 

     300 

340(400) 

50(130) 
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170(300) 
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σ0,2 σв σ-1  

 

δ, % 
 

            МПа 

 

 Дуралюминдер  

Д1 

Д16 

 3,8-4,8 

 3,8-4,9 

0,4-0,8 

1,2-1,8 

0,4-0,8 

0,3-0,9 

 -      

 -      

   -        

   -      

320  

400 

490 

540 

 -  

125 

14 

11 



Ескірту ұзақ уақыт үстінде жүрсе ГП-1 зонасы ірілеп, оның диаметрі 200...300 А 

(20...30нм), қалыңдығы 10...40А (1...4 нм) жетеді. Қорытпа мыспен байытылып, оның 

мөлшері CuAl2 химиялық қосылысында құрамына теңеледі. Мыс пен алюминий 

атомдарының тордағы өзара орналасуы реттелген зона құрады. Ол ГП-2 зонасы немесе  

Ө˝- фазасы деп аталады. 

Қатты ерітіндінің ыдырауы басталып, одан ө’- аралық фазасы бөлініп шығады, құрамы 

Ө(CuAl2) химиялық қосылыспен бірдей, өзгешелігі - α-қатты ерітінді мен когерентті 

байланысы бар екі тор құрады.   

Табиғи ескіру үстінде тек ГП зоналары ғана құралады. Жасанды ескірту үстінде Ө’- фаза 

пайда болады. 

Алюминий қорытпаларын жасытуда (300...400°С, қыздыру) келесі процестер жүреді: 

 - Ө(CuAl2) – тұрақты фазасы пайда болады және α мен ө- фазалы    торлардың 

когеренттігі бұзылады. 

         - бөлініп шыққан ө-фазаның бөлшектері іріленеді. 

Жасытылған қорытпаның коррозияға беріктігі жоғарылап, беріктік шегі (σв) төмендейді. 

Ескірту температурасы 20°С-тан 200°С аралығында алынады. 

 

Деформацияланатын, термиялық өңдеу арқылы беріктігі нығайтылатын алюминий 

негізді қорытпалар 

Мұндай қорытпаларға Al-Cu-Mg немесе Al-Mg-Zn-Cu (17-кесте) жүйелеріндегі күрделі 

қорытпа-дуралюмин жатады. Дуралюминнің коррозияға төзімділігі төмен, оны көтеру 

үшін құрамына марганец енгізіледі, кейбір кезде дуралюмин табақшаларының беті таза 

алюминиймен қапталады (плакирование). Ескіртілген дуралюмин күрделі Al2CuMg (S-

фазасы),     Аl2Cu3Zn3 (Т-фазасы) және басқа фазалар түзіледі. 

Дуралюмин көбінесе шыңдалады [температурасы (500 ± 5) °С ] және табиғи ескіртіледі. 

Беріктігінің ең жоғарғы  нығаюына 4...5 тәулік ескірту қажет.  

Алюминий негізді қорытпалар әуе көліктерін, автомобильдер, вагондар жасауда, 

құрылыста пайдаланылады. 

Аса берік, ескіртілетін алюминий негізді қорытпалар құрамына мыс пен магнийден басқа 

мырыш енгізілген (B95, B96). 

 

Деформацияланатын термиялық өңдеу арқылы беріктігі нығайтылмайтын 

алюминий негізді қорытпалар 

Мұндай қорытпаларға Al – Mn (АМц- тобы) және Al – Mg (АМг- тобы) жатады. 

Қорытпалардың құрамы мен қасиеті 16-кестеде көрсетілен. Бұл қорытпалардың 

коррозияға төзімділігі жоғары, жақсы пісіріледі және қысумен жақсы өңделеді. Беріктігі 

тойтару арқылы көтеріледі. Құрылыс конструкцияларында және сұйық құйылатын 

ыдыстар жасауда қолданылады. 

 

Құйылмалы алюминий негізді қорытпалар 

Мұндай қорытпаларға АЛ2, АЛ4, АЛ9  маркалы силуминдер Al + Si (10…13%Si) жатады. 

Al – Si жүйесінің диаграммасы  60 - суретте берілген. 

Құйылмалы қорытпаға қосымша енгізілген Mg, Cu ескірту үстінде        оның беріктігін 

нығайтады, Ті, Zr түйіршіктерін ұсатады, Mn коррозияға беріктік қасиетін көтереді, Ni, Fe 

алюминий негізді құйылмалы қорытпалардың қызуға беріктігін көтереді. 

 



         
(a) мен кремнийдің механикалық қасиетіне көрсетер әсері,(б):  1- модификатталмаған 

қорытпаның механикалық қасиеті. 

13.2 -сурет.  Al – Si диаграммасы 

 

Силуминдердің беріктігін балқыған металды 2/3 NaF және 1/3 NaCl тұздарымен 

модификаттау арқылы көтереді. 60- суретте үзік сызықпен  Al–Si диаграмасында 

модификаттардың әсері көрсетілген. Қорытпаға енгізілген Na эвтектикадағы кремнийдің 

мөлшерін көтеріп (Si- 14% дейін), ұзік сызықты оңға жылжытады. Сондықтан АЛ2 

(11...13%Si) қорытпасындағы модификаттауға дейінгі эвтектикалық немесе эвтектикадан 

кейінгі қорытпа эвтектикаға дейінгі қорытпаға ауысады. Модификатталынбаған 

қорытпаның құрамы ине тәрізді     Si + Э(α+Si) кристалдардан тұрады.  

 Модификатталғаннан кейін құрылымы       α + Э (α+Si) жұқа құрылымды 

эвтектикадан тұрады. Мұндай құрылымды құймалардың механикалық қасиеттері 

жақсарады. 18–кестеде алюминий негізді құйылмалы қорытпалардың құрамы және 

қасиеттері берілген. Құйылмалы қорытпалардың беріктігін нығайту үшін ‹‹шыңдау + 

жасанды ескірту›› (150...200ºС) жүргізіледі. 

Қызуға төзімді қорытпаларға АЛ1, АЛ 20 қорытпалары  жатады. Олардан 275 - 300 

ºС температурада жұмыс атқаруға жарамды бөлшектер, цилиндрдің басы, поршеньдер 

жасалынады. Al – Cu қорытпаларының (АЛ7, АЛ19) құйылмалық қасиеті төмен, 

термиялық өңдеу арқылы механикалық қасиеттері көтеріледі. Al – Mg қорытпаларының 

(АЛ8, АЛ27 т.б.) құйылмалық қасиеті төмен. Оларға тән қасиет – коррозияға төзімділігі, 

механикалық қасиетінің жоғарылығы, кесіп өңделуге ыңғайлылығы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Еуразия аграрлық колледжі 

 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы : Өткізгіш материалдардың электромеханикалық сипаттамалары 

Модуль / пән атауы : «Электротехникалық материалдар» 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар   Курс –1 , ЭЖ-113, 07130100-«Электр жабдықтары»  

Сабақтың типі : Жаңа білімді меңгеру  

2. Мақсаттар, міндеттер: Өткізгіш – негізгі қасиеті электрөткізгіштік болып табылатын, 

яғни электр тоғын өткізу қабілеті бар зат. Өткізгіш материалдар электр тоғын өткізуге 

қабілетті және температураның артуымен ұлғая түсетін өте аз немесе берілген меншікті 

қарсыласумен р сипатталады. Өткізгіш материалдарында қарсыласуы жоғары 

материалдар, жоғары өткізгіш материалдар және меншікті электр қарсыласуы 

температура өте төмен болғанда өте аз болатын криоөткізгішті материалдар жатады.  

3. Сабақтың  жабдықталуы:   

Әдістемелік нұсқаулықтар, таратпа материалдар   

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер 

5. Б.К.СҮЙІНДІКОВА, Г.Б.ТУГЕРОВА, Г.Б. АРАПОВА, А.В. КЕЛАЗЕВ « 

Электротехникалық материалдар» Астана 2018г. 

6. Н. И. СКОПЦОВА «Электрматериалтану негіздері» Москва 2016 г. 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар  

Электронды тақта, ноутбук 

4. Сабақтың барысы  

Ұйымдастыру кезеңі 

 - Сәлемдесу   

 - Сабақ тақырыбын хабарлау,  сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру. Металдарды термиялық және химия – 

термиялық өңдеу негіздері.  

1. Алюминий және оның қорытпалары.  

2. Термиялық өңдеу арқылы беріктігі нығайтылатын алюминий негізді қорытпалар.  

3. Деформацияланатын, термиялық өңдеу арқылы беріктігі нығайтылатын алюминий 

негізді қорытпалар 

4. Құйылмалы алюминий негізді қорытпалар  

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі  

Агрегаттық жай-күйіне сәйкес өткізгіш материалдар газ тәріздес, сұйық және қатты 

болып бөлінеді. Газ тәрізді заттарға молекулалардың иондалуы үдерісінің басталуын 

қамтамасыз ететін электр өрісінің осындай қарқындылығы кезіндегі заттар мен газдардың 

жұптары жатады. Иондалған газдарда электр зарядтары электрондар мен иондар арқылы 

беріледі. Егер қатты иондалған газдың бірлігінде электрондар мен оң иондардың 

арасындағы теңдік орын алса, онда мұндай газ – ерекше өткізгіш орта, плазма болып 

табылады. Газдардың өткізгіштігі әртүрлі газ аппараттарында қолданылады. Сұйық 

өткізгіштерге тұздардың, қышқылдардың, сілтілердің және басқа заттардың ерітінділері, 

сондай-ақ олардың электролиттер деп аталатын балқымаларының алуан түрлері жатады. 

Балқытылған металдар да сұйық өткізгіштер болып табылады. Сұйық өткізгіштерге 

балқытылған металдар мен түрлі электролиттер жатады. Әдетте металдардың балқу 

температурасы , тек балқу температурасы -39 ° С болатын сынап қоспағанда, жоғары 

болып 44 табылады. Сондықтан қалыпты температурада сұйық металл өткізгіш ретінде 

тек сынапты қолдануға болады. Қалыпты (29,8°C) балқыту температурасына жақын метал 

галий болып табылады. Басқа металдар тек жоғары немесе жоғарылатылған 

температурада ғана сұйық өткізгіштер болады 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру 



Темірмен соғылатын қортпалар ретінде ыстық күйіндегі майысқақтығы жоғары 

алюминийлі қортпаларды қолданады. Бұл талаптарды АК8 қортпасы қанағаттандырады, 

оның құрамы келесідей: Cu-4.4%, Mg-0.6%, Mn-0.7%, Si-0.9%. Темірмен соғылатын 

қортпаларды шынығу мен жасанды тозумен қатырады. 

-Дәнекерлеуші конструкцияларды жақсы дәнекерленетін, коррозияға төтеп 

берумен ерекшеленетін, суық күйінде оңай өңделетін қортпалардан жасайды. .    

Сабақтың қорытындысы  

 - Сабақты қысқаша түйіндеу 

 - Сабаққа қойылған бағаларды айту 

5. Сабақ бойынша  рефлексия 

Кіші топтармен жұмыс істей отырып, осы тақырып бойынша үстел үстелі 

зияткерлік ойынын (лото, домино) әзірлеңіз. Осы ойынды басқа да кіші топтардың 

мүшелерімен жүргізу. Ойында олардың жетістіктерін бағалау.   

6. Үйге тапсырма  

1. Алюминий және оның қорытпалары.  

2. Термиялық өңдеу арқылы беріктігі нығайтылатын алюминий негізді қорытпалар.  

3. Деформацияланатын, термиялық өңдеу арқылы беріктігі нығайтылатын алюминий 

негізді қорытпалар 

4. Құйылмалы алюминий негізді қорытпалар  

 

Педагог ________ Мұхан А.Н. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары________Мамбетов М.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Өткізгіш материалдардың электромеханикалық сипаттамалары 

 
Өткізгіш – негізгі қасиеті электрөткізгіштік болып табылатын, яғни электр тоғын 

өткізу қабілеті бар зат [8,20]. Өткізгіш материалдар электр тоғын өткізуге қабілетті және 

температураның артуымен ұлғая түсетін өте аз немесе берілген меншікті қарсыласумен р 

сипатталады. Өткізгіш материалдарында қарсыласуы жоғары материалдар, жоғары 

өткізгіш материалдар және меншікті электр қарсыласуы температура өте төмен болғанда 

өте аз болатын криоөткізгішті материалдар жатады.  

Электротехникада іс жүзінде қолданылатын маңызды өткізгіш материалдар – 

электрондық өткізгіштігімен сипатталатын металдар және олардың қорытпалары; олар 

үшін басты параметр – температура функциясындағы меншікті электр қарсыласуы. 

Металл өткізгіштердің меншікті қарсыласуларының диапазоны өте тар және күміс үшін 

0,016 мкОмм құрайды, ыстыққа төзімді темір-хромалюминий қорытпалары үшін 1,6 

мкОмм құрайды.  

Өткізгіш материалдардың қасиеттерін сипаттайтын маңызды параметрлер [20,21]: - 

меншікті өткізгіштік g немесе оған қарама –қарсы шама – меншікті қарсыласу ρ, - 

меншікті қарсыласудың температуралық коэффициенті TKr немесе ar, - жылу өткізгіштігі 

g т, - әлеуеттер мен термоның байланыстылық айырмасы – э.д.с., - металдардан 

электрондардың шығуындағы жұмыс істеуі, - созылу кезіндегі беріктік шегі sr және 

жарылыс кезіндегі салыстырмалы ұзаруы Dl. Өткізгіш материалдарды жіктеу. Агрегаттық 

жай-күйіне сәйкес өткізгіш материалдар газ тәріздес, сұйық және қатты болып бөлінеді. 

Газ тәрізді заттарға молекулалардың иондалуы үдерісінің басталуын қамтамасыз ететін 

электр өрісінің осындай қарқындылығы кезіндегі заттар мен газдардың жұптары жатады. 

Иондалған газдарда электр зарядтары электрондар мен иондар арқылы беріледі [22]. Егер 

қатты иондалған газдың бірлігінде электрондар мен оң иондардың арасындағы теңдік 

орын алса, онда мұндай газ – ерекше өткізгіш орта, плазма болып табылады. Газдардың 

өткізгіштігі әртүрлі газ аппараттарында қолданылады.  

Сұйық өткізгіштерге тұздардың, қышқылдардың, сілтілердің және басқа заттардың 

ерітінділері, сондай-ақ олардың электролиттер деп аталатын балқымаларының алуан 

түрлері жатады. Балқытылған металдар да сұйық өткізгіштер болып табылады.  

Сұйық өткізгіштерге балқытылған металдар мен түрлі электролиттер жатады. 

Әдетте металдардың балқу температурасы , тек балқу температурасы -39 ° С болатын 

сынап қоспағанда, жоғары болып табылады.  

Сондықтан қалыпты температурада сұйық металл өткізгіш ретінде тек сынапты 

қолдануға болады [23]. Қалыпты (29,8°C) балқыту температурасына жақын метал галий 

болып табылады. Басқа металдар тек жоғары немесе жоғарылатылған температурада ғана 

сұйық өткізгіштер болады. Қатты өткізгіштерге – металдар, металл қорытпалары және 

кейбір көміртегі модификациялары жатады [20,24]. Металдар (латыншадан Metallum - 

шахта, кеніш) - жоғары температуралық коэфиициент және электрөткізгіштік, 

қарсылықтың оң температуралық коэффициенті, жоғары созылымдылық, иілгіштік және 

металл жылтырлығы сияқты металға тән қасиеттері бар қарапайым заттар түріндегі 

элементтер тобы. Металдар – электр тоғының жақсы өткізгіштері. 105 химиялық 

элементтен 25 металл емес, ал 12 элемент жартылай өткізгіш қасиеттерге ие. Металдың 

қатты және сұйық күйлердегі электрөткізгіштігі тек электрондар арқылы электр 

зарядтардың берілуіне байланысты [25, 26, 27].  

Қалыпты температурада өткізгіш металдардың меншікті қарсыласуы 0,1 мкОм м 

аспайды. Температураны жоғарылатқан кезде металды өткізгіштегі бос электрондардың 

шоғырлануы n іс жүзінде өзгермейді, бірақ олардың жылу қозғалысының орташа 

жылдамдығы артады. Тордың түйіндерінің тербелістері де күшейтіледі. Ортаның серпімді 

тербелістерінің кванты фонон деп аталады. Кристалдық тордың шағын жылу тербелісін 

фонондар жиынтығы ретінде қарастыруға болады. Температураның жоғарылауымен 



атомдардың жылу тербелістерінің амплитудасы артады, яғни, терблістегі атомды алатын 

сфералық көлемнің қимасы артады.  

Осылайша, температураның жоғарылауымен, электр өрісінің әсерінен электрондық 

дрейфтің жолында көптеген кедергілер пайда болады. Бұл λэлектронының еркін жүрістің 

орташа ұзындығының азаюына және, осының салдары ретінде, металдардың меншіктік 

өткізгіштігі азаюына және меншікті қарсыласуының артуына алып келеді. Қалыпты 

температура кезінде қарсыласуы жоғары өткізгіш материалдар (қорытпалар) қалыпты 

температурада кем дегенде 0,3 мкОм • м болатын меншікті қарсылыққа ие. Өткізгіш 

металдар: - таза металдар; - қорытпалар (қарсыласуы жоғары, термобуларға арналған, 

дәнекерлер үшін); - әртүрлі мақсаттарға арналған металдар мен қорытпалар; - 17000 С 

жоғары балқу температурасы бар қиын балқитын металдар; - қымбат металдар. Меншікті 

қарсыласу және өткізгіштердің меншікті өткізгіштігі – электр тоғын өткізу қабілетінің 

сандық сипаттамалары, яғни заттың электр өткізгіштігі [9,28]. 

 

 
Еуразия аграрлық колледжі 

 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы : Өткізгіштер мен кабелдердің түржиыны 

Модуль / пән атауы : «Электротехникалық материалдар» 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар   Курс –1 , ЭЖ-113, 07130100-«Электр жабдықтары»  

Сабақтың типі : Жаңа білімді меңгеру  

2. Мақсаттар, міндеттер: Сымдар бір мезгілде екі металды – алюминий және болатты 

(болат негіз) пайдалану арқылы дайындалады. Өзекше сымның механикалық беріктігін 

арттыруға қызмет етеді. Бұл сымдарда болат бөлігінің көлденең қимасы шамамен 5 есе аз 

болады, бірақ болат жалпы механикалық жүктің 40% -ын қабылдайды. Құрылымдық 

орындалуы бойынша бір және көпсымды және қуыс сымдар жасалады.  

3. Сабақтың  жабдықталуы:   

Әдістемелік нұсқаулықтар, таратпа материалдар   

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер 

1. Б.К.СҮЙІНДІКОВА, Г.Б.ТУГЕРОВА, Г.Б. АРАПОВА, А.В. КЕЛАЗЕВ « 

Электротехникалық материалдар» Астана 2018г. 

2. Н. И. СКОПЦОВА «Электрматериалтану негіздері» Москва 2016 г. 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар  

Электронды тақта, ноутбук 

4. Сабақтың барысы  

Ұйымдастыру кезеңі 

 - Сәлемдесу   

 - Сабақ тақырыбын хабарлау,  сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру. Металдарды термиялық және химия – 

термиялық өңдеу негіздері.  

1. Алюминий және оның қорытпалары.  

2. Термиялық өңдеу арқылы беріктігі нығайтылатын алюминий негізді қорытпалар.  

3. Деформацияланатын, термиялық өңдеу арқылы беріктігі нығайтылатын алюминий 

негізді қорытпалар 

4. Құйылмалы алюминий негізді қорытпалар  

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі  

Бір сымды сымдар бір дөңгелек сымнан тұрады, көп сымдыларға қарағанда арзан, 

алайда иілімділігі төменірек және механикалық күші аз. Болат жасалған бірсымды сым 

(PSO) болаттың электр қарсыласуы жоғары болғандықтан сирек пайдаланылады. Әдетте 

олар төменгі жүктемелерде, негізінен ауыл шаруашылық желілерінде қолданылады. 



Алюминийден 53 жасалған бір сымды сымдар олардың механикалық беріктігінің төмен 

болуына байланысты өнеркәсіпте өндірілмейді.  

Көптеген алюминий сымдар әдетте 35 кВ дейінгі желілерде қолданылады. Жоғары 

кернеулерде АС, АКСС, АСК және басқа да маркалардың болат-алюминий сымдары 

оларды орындау әдісіне байланысты қолданылады. Мысалы, AСК құрамында алюминий 

сымдары және мырышталған болат сымдардың майлаумен толтырылған 

полиэтилентерефталат жұқа қабығының екі таспасымен оқшауланған болат өзекшесі бар. 

Болаттан жасалған сымдар ПМС белгіленеді. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру 

Қағаз оқшауланған сымдар қалыңдығы 0,10-0,12 мм болатын кабельдік қағаздан 

дайындалған орамдағы оқшауланған мыс және алюминий өткізгіштерден жасалған. Бұл 

сымдарды қолданудың негізгі бағыты ішкі майды оқшаулайтын трансформаторлардың 

орамдары болып табылады. Май сіңдірілген қағаз оқшаулағышы жоғары электр 

беріктігіне (шамамен 80 МВ / м) ие. Қағаз оқшаулағышының қалыңдығы эмаль-лактың 

қалыңдығынан бірнеше есе көп және май сіңдірілген түрдегі диэлектрлік беріктігі жоғары. 

Талшықты оқшаулауы бар сымдар дөңгелек және тікбұрышты көлденең қималы мыс және 

алюминийден жасалған. Тарамдарды оқшаулау - мақта, жібек жіп, синтетикалық жіп 

(полиэстер, капрон) және шыны талшықтардан жасалған бір немесе екі орам болып 

табылады. Эмаль-талшықты оқшауламасы 55 бар сымдардың мақта, жібек, лавсан немесе 

шыны иірілген жіптен тұратын эмаль қабатының үстіндегі дөңгелек қиманың эмальданған 

мыс өткізгішінен тұрады. Мұндай екі қабатты оқшаулау сымдарының электрлі және 

механикалық беріктігін арттырады. Эмаль-талшықты оқшаулауы бар сымдар электр 

машиналары мен құрылғыларының орамаларын өндіру үшін қолданылады, бұл ораманың 

өндірісінде де, жұмыс кезінде де орамдық сымдардағы механикалық жүктемелерді 

арттыруы мүмкін.  

Сабақтың қорытындысы  

 - Сабақты қысқаша түйіндеу 

 - Сабаққа қойылған бағаларды айту 

5. Сабақ бойынша  рефлексия 

Кіші топтармен жұмыс істей отырып, осы тақырып бойынша үстел үстелі 

зияткерлік ойынын (лото, домино) әзірлеңіз. Осы ойынды басқа да кіші топтардың 

мүшелерімен жүргізу. Ойында олардың жетістіктерін бағалау.   

6. Үйге тапсырма  

1. Сымдар құрылымды орындалуы бойынша 

2. Құрылымды орындалуы бойынша 

3. Бір сымды сымдар 

4. Қуыс сымдар 

5. Эмальды оқшаулау   
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Еуразия аграрлық колледжі 

 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы : Диэлектриктер физикасы 

Модуль / пән атауы : «Электротехникалық материалдар» 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар   Курс –1 , ЭЖ-113, 07130100-«Электр жабдықтары»  

Сабақтың типі : Жаңа білімді меңгеру  

2. Мақсаттар, міндеттер: Диэлектрик параметрлері олардың механикалық (серпімділік, 

беріктік, қаттылық, тұтқырлық), жылу (жылу кеңейту, жылу сыйымдылығы, жылу 

өткізгіштігі), электр (электр өткізгіштікті, поляризация, энергия сіңіру, электр беріктігі), 

магниттік, оптикалық қасиеттерін анықтау, сондай-ақ олардың электр өрісінің, 

механикалық кернеу, температура әсеріне электрлік, механикалық, термиялық 

жауаптарын анықтайды.  

3. Сабақтың  жабдықталуы:   

Әдістемелік нұсқаулықтар, таратпа материалдар   

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер 

1. Б.К.СҮЙІНДІКОВА, Г.Б.ТУГЕРОВА, Г.Б. АРАПОВА, А.В. КЕЛАЗЕВ « 

Электротехникалық материалдар» Астана 2018г. 

2. Н. И. СКОПЦОВА «Электрматериалтану негіздері» Москва 2016 г. 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар  

Электронды тақта, ноутбук 

4. Сабақтың барысы  

Ұйымдастыру кезеңі 

 - Сәлемдесу   

 - Сабақ тақырыбын хабарлау,  сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру. Металдарды термиялық және химия – 

термиялық өңдеу негіздері.  

1. Сымдар құрылымды орындалуы бойынша 

2. Құрылымды орындалуы бойынша 

3. Бір сымды сымдар 

4. Қуыс сымдар 

5. Эмальды оқшаулау   

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   

Диэлектриктердегі өріс кернеулілігі сыртқы өрістің кернеулілігінен әрқашан аз, бұл 

оның поляризациясын тудырады. Поляризация - бұл салынған электр өрісінің әсерімен 

заттың электр зарядтарымен байланысты (электрондық қабығының жылжуы және 

деформациясы) ретке келтіру үдерісі [21,31]. Диэлектрлік өтімділік - ортаға екі электр 

зарядтарының өзара әрекеттесу күші қанша рет вакуумдағыға қарағанда аз екенін 

көрсететін шама. 

Диэлектрлік өтімділік шамасыны температураның өзгеруі (температура көтерілген 

сайын оның мәні төмендейді) және диэлектрикке қолданылатын кернеу жиілігі әсер етеді. 

Диэлектрлік жоғалу – қайта поляризация кезінде диэлектрикте жылуға түрлендіріліп, оны 

қыздыратын, электр ауыспалы өрісінің энергиясының (қуат) бөлігі. Сандық тұрғыда 

диэлектрлік жоғалулар диэлектрик жоғалуларының бұрышының тангенсі tgδ шамасымен 

сипатталады (900 С δ бұрышы - электр зарядтарының поляризациясы векторлардың 

арасындағы және электр өрісінің кернеулігіі арасындағы фаза айырмасы) δ = 90° - φ). 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру 

Диэлектрик жоғалуларының бұрышының тангенсінің мәні Uо (әдетте 3 • 10кВ) қарағанда 

төмен кернеулер бойынша өлшенеді. Қатты диэлектриктерде диэлектрик жоғалуларының 

шамалары 2·. 10-3 бастап 5. 10-3 дейінгі шамада болады. Диэлектрлік жоғалуларының ең 

төменгі мәндеріне диэлектриктер болып табылатын иондалмаған газдар болып табылады. 



Техникада қолданылатын диэлектриктер электрөткізгіштігі бар және олардың кедергісі 

106 -дан 1017 Ом · м және одан жоғары ауқымда. Диэлектриктердің электр өткізгіштігі 

олардың химиялық құрамы мен құрылымына, ақаулардың және иондық қоспалардың түрі 

мен концентрациясына, сондай-ақ сыртқы иондаушы сәулелену қарқындылығына, электр 

өрісі, температура, ылғалдылық, қысымға байланысты. 

Сабақтың қорытындысы  

 - Сабақты қысқаша түйіндеу 

 - Сабаққа қойылған бағаларды айту 

5. Сабақ бойынша  рефлексия 

Кіші топтармен жұмыс істей отырып, осы тақырып бойынша үстел үстелі 

зияткерлік ойынын (лото, домино) әзірлеңіз. Осы ойынды басқа да кіші топтардың 

мүшелерімен жүргізу. Ойында олардың жетістіктерін бағалау.   

6. Үйге тапсырма  

1. Поляризация 

2. Диэлектрлік өтімділік 

3. Диэлектрлік жоғалу  

4. Қатты диэлектриктер 

5. Резонансты жоғалтулар 
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Диэлектриктер физикасы 

 

Диэлектрик параметрлері олардың механикалық (серпімділік, беріктік, қаттылық, 

тұтқырлық), жылу (жылу кеңейту, жылу сыйымдылығы, жылу өткізгіштігі), электр 

(электр өткізгіштікті, поляризация, энергия сіңіру, электр беріктігі), магниттік, оптикалық 

қасиеттерін анықтау, сондай-ақ олардың электр өрісінің, механикалық кернеу, 

температура әсеріне электрлік, механикалық, термиялық жауаптарын анықтайды. 

 Диэлектриктер ішінде өріс кернеулілігі [23,30]: E = E0-E1 (3.1) мұндағы: E0 - 

сыртқы өріс кернеулілігі E1 – диэлектриктің ішіндегі қосымша өрістің беріктігі 

Диэлектриктердегі өріс кернеулілігі сыртқы өрістің кернеулілігінен әрқашан аз, бұл оның 

поляризациясын тудырады. Поляризация - бұл салынған электр өрісінің әсерімен заттың 

электр зарядтарымен байланысты (электрондық қабығының жылжуы және деформациясы) 

ретке келтіру үдерісі [21,31]. Диэлектрлік өтімділік - ортаға екі электр зарядтарының өзара 

әрекеттесу күші қанша рет вакуумдағыға қарағанда аз екенін көрсететін шама [23, 32].  

 Диэлектрлік өтімділік шамасыны температураның өзгеруі (температура көтерілген 

сайын оның мәні төмендейді) және диэлектрикке қолданылатын кернеу жиілігі әсер етеді. 

Диэлектрлік жоғалу – қайта поляризация кезінде диэлектрикте жылуға түрлендіріліп, оны 

қыздыратын, электр ауыспалы өрісінің энергиясының (қуат) бөлігі.  

Сандық тұрғыда диэлектрлік жоғалулар диэлектрик жоғалуларының бұрышының тангенсі 

tgδ шамасымен сипатталады (900 С δ бұрышы - электр зарядтарының поляризациясы 

векторлардың арасындағы және электр өрісінің кернеулігіі арасындағы фаза айырмасы) δ 

= 90° - φ). Диэлектрик жоғалуларының бұрышының тангенсінің мәні Uо (әдетте 3 • 10кВ) 

қарағанда төмен кернеулер бойынша өлшенеді.  

Қатты диэлектриктерде диэлектрик жоғалуларының шамалары 2·. 10-3 бастап 5. 

10-3 дейінгі шамада болады. Диэлектрлік жоғалуларының ең төменгі мәндеріне 

диэлектриктер болып табылатын иондалмаған газдар болып табылады. Техникада 

қолданылатын диэлектриктер электрөткізгіштігі бар және олардың кедергісі 106 -дан 1017 

Ом · м және одан жоғары ауқымда.  

Диэлектриктердің электр өткізгіштігі олардың химиялық құрамы мен құрылымына, 

ақаулардың және иондық қоспалардың түрі мен концентрациясына, сондай-ақ сыртқы 

иондаушы сәулелену қарқындылығына, электр өрісі, температура, ылғалдылық, қысымға 

байланысты.  

Диэлектриктер жоғары электрлік қарсылыққа ие және әртүрлі электрлік 

потенциалдардағы өткізгіш бөлшектерді оқшаулау үшін қолданылады. Тұрақты электр 

өрісінің әсерінен электрлік оқшаулаушы материалдар электр өткізгіштігінің қасиеттеріне 

ие, яғни диэлектриктегі тұрақты кернеу әрекетінде үздіксіз ағып кететін ток пайда болады. 

Осы токтың тұрақты компоненті диэлектриктің Iск, ішкі ток деп аталады және уақыттың 

төмендеуі поляризацияның баяу түрлерімен туындаған Iаб сіңіру ағымдары деп аталады.  

 Диэлектриктердің ток-ағымы, өз кезегінде, беттік ағынның екі компоненті ретінде 

ұсынылуы мүмкін, яғни, сұйықтықтың жұқа электр өткізгіштік қабаты арқылы өтетін ток, 

сынаманың қоршаған ортаға және көлемдік Iv-тің байланысына байланысты қалыптасқан 

еріген заттармен. материалдың көлемінен ағып жатқан ток.  

Дипольді-релаксация поляризациясы жағдайында, ауытқу тоғын тағы 

абсорбациялық тоқ iабс деп те атайды. . Диэлектриктің изоляциясының кедергісі екі 

параллельді байланысты резистенттің нәтижесі ретінде қалыптасады. Көлемі мен бетінің 

кедергісі диэлектриктің және оның геометриялық өлшемдерінің материалына 

байланысты.  

Әртүрлі материалдардың қасиеттерін салыстыру үшін диэлектриктердің көлемдік 

және беттік кедергілерінің нақты мәндері ыңғайлы. Қатты диэлектриктерде көлемді 

меншікті қарсыласуы (ρ, Omm) және меншікті беткі қабат қарсыласуымен (PS, Ом) 

бағаланатын көлемді және беткі қабаттың электр өткізгішін ажыратады. Меншікті көлемді 



қарсыласуы егер тоқ екі қарама-қарсы қырлары арқылы өтіп кетсе, бүйірі 1 м болатын 

текше қарсыласуына сандық жағынан тең болады. Біркелкі өрістегі жалпақ үлгіде болған 

жағдайда: ρ = Rௌ    (3.2) мұндағы R - үлгінің көлемді қарсыласуы, Ом; S – электрод 

ауданы, м2 ; h - үлгі қалыңдығы, м Меншікті беткі қабаттың қарсыласуы егер тоқ қарама –

қарсы екі қырынан өтсе, кез-келген өлшемдегі текшенің қарсыласуына тең,: ρs = R    

(3.3) мұнда R - бір-бірінен 1 қашықтығында орналасқан d- ені болатын қатарлас тұрған 

электродтары арасындағы үлгінің беткі қабатының қарсыласуы (20-сурет). 

Оқшаулау қарсыласуына Rиз сәйкес келетін диэлектриктердің жалпы өткізгіштігі 

көлемдік және беткі қабат өткізгіштерден тұрады. Диэлектриктердің электр өткізгіштігі 

еркін заряд тасымалдаушылардың шоғырлануына, ортаны температурасы мен ылғалына 

байланысты. Қоспалар иондардың қосымша көздері болып табылады және электр 

өткізгіштігін арттырады.  

Электр өткізгіш электродтары бар диэлектриктер конденсаторлар жасайды. Электр 

қуатын жоғалтуды Pa (W) тоқтың белсенді құрамдас бөлігі тудырады: Pа =U·Ia (3.4) Iа =Iс 

·tg δ, a Ic =U -ω-С, екенін ескере отырып: Ра =U2 ω C tgδ, (3.5) аламыз. мұнда U - кернеу, 

V; ω – тоқтың айналымдық жиілігі, с -1). С- конденсатор сыйымдылығы Диэлектрлік 

жоғалулар түрлері: - аралық өткізгіштігінің жоғалулары (электрөткізгіштігі үшін); - 

релаксациялық; - ионизациялық; - резонанстық. Релаксациялық жоғалулар 

поляризацияның баяу түрлері бар диэлектриктерге тән.  

Олар диполь-релаксация поляризациясы бар поляр сұйықтықтарында, сондай-ақ 

иондық-релаксация және электрондырелаксациялық поляризация механизмдерімен 

(бейорганикалық көзілдірік, полимерлер, керамика, атомдардың бос орамасы бар 

кристалдық заттар және т.б.) полярлы диэлектриктерде байқалады. Диэлектриктегі 

иондалу жоғалуы электр өрісінің (диэлектриктердің) әсерінен иондалу үдерістерімен 

байланысты. Резонансты жоғалтулар – белгілі бір жиілікте газбен электромагниттік 

энергияны қарқынды сіңіру.  

Өріс жиілігі артқан сайын релаксациялық жоғалулар арта түседі, себебі өрістің 

өзгеруінан поляризацияның артта қалуы жоғарылайды. Алайда диэлектриктің 

поляризациясы мардымсыз болатындай соншалық жоғары болған кезде, tgδ шамасы да 

соншалықты төмен болмақ. Алайда жоғары жиіліктерде уақыт бірлігіндегі поляризация 

циклдарының саны үлкен болады, ал диэлектрліктегі белсенді қуат, жиіліктің өсуімен tgδ 

азаюына қарамастан, тұрақты болып қалады. Бұзылулар – кернеуі белгілі бір мәннен асып 

түсетін электр өрісіндегі электрөткізгіштігінің күрт артуы [35]. Бұзылулар үш кезеңде 

жүзеге асырылады: разрядты қалыптастыру, разрядты аяқтау және бұзылудан кейінгі 

саты. Бұзылу кезінде тоқ ағымы тар арна арқылы жүреді және әдетте, заттың 

қайтарылмайтын бұзылуы арқылы ілесіп жүреді: аралық тесік пайда болады немесе арна 

ериді. Материалға айтарлықтай жылумен әсер еткен кезде жүзеге асатын жылумен 

бұзылу, және сыртқы кернеудің өрісінің шекті мәнге (электр беріктігі) ұлғаюы 

нәтижесінде пайда болған электрмен бұзылу деген екі түрі бар. Жылумен бұзылу - электр 

өрісіндегі жылу әсерінен диэлектриктің белсенді қарсыласуының төмендеуінің салдары 

болып табылады, бұл белсенді тозудың өсуіне және диэлектриктің жылумен жойылуына 

дейін баратын қыздырудың одан әрі артуына әкеледі.  

Кернеулілік ұзақ уақыт бойы сақталған кезде бұзылуды электр өрісінің әсерінен 

диэлектрикте жүретін электрохимиялық үдерістер туындатуы мүмкін. Электрлі жылумен 

(қысқартылған түрде жылу) бұзылу электр өрісіндегі материалды электр өткізгіштік 

немесе диэлектрлік жоғалулардың шамадан тыс көбеюіне байланысты кем дегенде 

электрлік оқшаулау қасиеттерінің жергілікті жоғалуына сәйкес келетін температураға 

дейін азайтады. Егер температура өзгерісі диэлектриктен тыс болады деп есептесек, онда 

жұмыс кернеулілігін жылу бөлуді оқшаулағыштың бетіндегі берілген температурада 

алынатын жылу мөлшеріне теңестіру арқылы табуға болады. Жоғары температура мен 

жоғары ылғалдылық кезінде оқшаулағыш материалдардың электрохимиялық бұзылуы аса 

маңызды. Бұзылудың бұл түрі оқшаулау кедергісінің қайтымсыз азаюына әкелетін 



электролиттік процестер материалда пайда болған кездегі тұрақты және ауыспалы төмен 

жиілікті кернеулерде байқалады. Бұл құбылыс көбінесе электр өрісіндегі диэлектрлік 

қартаю деп аталады, өйткені ол электр беріктігін бірте-бірте азайтуға алып келеді, бұл 

өрістің қысымы қысқа мерзімді сынақ кезінде алынған сынудың беріктігінен әлдеқайда 

төмен болған кезде бұзылуына әкеледі. Алюмосиликат керамикасындағы сілтілік 

оксидтердің болуы электрохимиялық бұзылудың пайда болуына ықпал етеді және рұқсат 

етілген жұмыс температурасын шектейді.Жоғары температура немесе жоғары ауа 

ылғалдығы жағдайындағы тұрақты кернеу мен төмен жиілікте байқалатын 

электрохимиялық бұзылу жағдайында электродтың материалы өте маңызды. 68 

Керамиканы диффузиялаушы күміс, мысалы, алтынға қарағанда, электрохимиялық 

бұзылуды жеңілдетеді. Жылумен бұзылу кезінде болатын бұзылу кернеуі бірқатар 

факторларға байланысты: - өріс жиіліктері - салқындату шарттары - қоршаған ортаның 

температурасы және т.б.  

Диэлектриктің бұзылуы мен кабельдің оқшаулауы жүзеге асатын электр 

кернеулілігінің шамасы материалдың физикалық қасиеттеріне, оның мөлшеріне, 

температурасына, ылғалдылығына, қолданылатын кернеудің ұзақтығына және сипатына 

байланысты болады. Диэлектриктегі іс жүзінде бұзылу әлсіз нүктелердің кез-келгенінде 

кездеседі. Үзіліс кернеуі Uпр арқылы белгіленеді және жиі жағдайда киловольтпен 

өлшенеді. Электрлік беріктік диэлектриктің бұзылу орнындағы қалыңдығына қатысты 

бұзылу кернеуімен анықталады: Enp = пр ୦ (3.6) мұндағы h - диэлектрлік қалыңдығы. 

Газды бұзу соққылық және фотонды ионизация құбылысынан туындайды.  

Сұйық диэлектриктердің бұзылуы иондалған жылу үдерістерінің нәтижесінде 

пайда болады. Сұйықтықтардың бұзылуына ықпал ететін негізгі факторлардың бірі - 

олардағы бөтен қоспалардың болуы. Қатты заттардың бұзылуы өрістің әсерінен 

туындайтын электрлік және жылу процестеріне де байланысты болуы мүмкін. Электр 

бұзылуы құбылысы күшті электр өрісінде кездесетін және бұзылу сәтіндегі электр 

тоғының жергілікті өсуіне алып келетін диэлектриктегі электронды үдерістерге 

байланысты. Электрлік беріктік – материалдың электрлік кернеумен оның бұзылуына 

қарсы тұру қабілетін бағалауға мүмкіндік беретін бұзылу кезіндегі біртекті электр өрісінің 

шекті кернеуінің шамасы. 
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Сабақтың тақырыбы : Диэлектриктердің механикалық, жылу және физика-химиялық 

сипаттамалары  
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1. Жалпы мәліметтер  

Курс, топтар   Курс –1 , ЭЖ-113, 07130100-«Электр жабдықтары»  

Сабақтың типі : Жаңа білімді меңгеру  

2. Мақсаттар, міндеттер: Диэлектриктің бұзылуы мен кабельдің оқшаулауы жүзеге 

асатын электр кернеулілігінің шамасы материалдың физикалық қасиеттеріне, оның 

мөлшеріне, температурасына, ылғалдылығына, қолданылатын кернеудің ұзақтығына және 

сипатына байланысты болады. Диэлектриктегі іс жүзінде бұзылу әлсіз нүктелердің кез-

келгенінде кездеседі. Сұйық диэлектриктердің бұзылуы иондалған жылу үдерістерінің 

нәтижесінде пайда болады. Сұйықтықтардың бұзылуына ықпал ететін негізгі 

факторлардың бірі - олардағы бөтен қоспалардың болуы. Қатты заттардың бұзылуы 

өрістің әсерінен туындайтын электрлік және жылу процестеріне де байланысты болуы 

мүмкін.  

3. Сабақтың  жабдықталуы:   

Әдістемелік нұсқаулықтар, таратпа материалдар   

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер 

1. Б.К.СҮЙІНДІКОВА, Г.Б.ТУГЕРОВА, Г.Б. АРАПОВА, А.В. КЕЛАЗЕВ « 

Электротехникалық материалдар» Астана 2018г. 

2. Н. И. СКОПЦОВА «Электрматериалтану негіздері» Москва 2016 г. 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар  

Электронды тақта, ноутбук 

4. Сабақтың барысы  

Ұйымдастыру кезеңі 

 - Сәлемдесу   

 - Сабақ тақырыбын хабарлау,  сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру. Металдарды термиялық және химия – 

термиялық өңдеу негіздері.  

1. Поляризация 

2. Диэлектрлік өтімділік 

3. Диэлектрлік жоғалу  

4. Қатты диэлектриктер  

5. Резонансты жоғалтулар 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   

Электр бұзылуы құбылысы күшті электр өрісінде кездесетін және бұзылу сәтіндегі 

электр тоғының жергілікті өсуіне алып келетін диэлектриктегі электронды үдерістерге 

байланысты. Электрлік беріктік – материалдың электрлік кернеумен оның бұзылуына 

қарсы тұру қабілетін бағалауға мүмкіндік беретін бұзылу кезіндегі біртекті электр өрісінің 

шекті кернеуінің шамасы. Қатты диэлектриктердің электрлік беріктігінің сандық мәні өте 

үлкен (1 м материалдың қалыңдығына бірнеше миллион вольт). Таза біртектес сұйық 

диэлектриктердің диэлектрлік беріктігі қатты диэлектриктердің диэлектрлік беріктігіне 

жақын, бірақ қоспалардың және ластанулардың болу оны айтарлықтай азайтады. Слюда, 

кварц және басқа да «жақсы» диэлектриктердің электрлік беріктігі ~ 108 ... 109 В/м; 

тазартылған сұйық диэлектриктерде ~ 108 В/м; қалыпты жағдайда ауада және қабат 

қалыңдығында ~ 0,01 м - 3.106 В/м. Жартылай өткізгіштерде электр кернеуі 108 -ден 103 

В/м-ге дейін өзгереді.  

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру 



Электр доғасы түріндегі электр разрядынан қатты диэлектриктердің жойылуы басталады 

және газ бетінде пайда болады. Доғалық разрядтар мен ұшқындардың әсерінен беткі қабат 

эрозиясы ағаш тәрізді пішіндегі тоқ 69 өткізгіш із немесе тоқ өткізгіш жол түрінде өтеді. 

Доға да, тоқ өткізгіш қабат та диэлектриктің жоғары температура ыдырауы мен жану 

реакцияларын тудырады.  

Электр машиналары мен аппараттарын өндіруге арналған технологиялық 

процестерді дамыту материалдардың физикалық, механикалық және химиялық 

қасиеттерін (мысалы, тотығу, ерігіштігі, желімділігі) білуді талап етеді. Химиялық 

қасиеттерге мыналар жатады: ерігіштігі, химиялық төзімділігі, сәулеленуге тқзімділігі, 

жарыққа төзімділігі, трекингке төзімділігі). 

Сабақтың қорытындысы   

 - Сабақты қысқаша түйіндеу 

 - Сабаққа қойылған бағаларды айту 

5. Сабақ бойынша  рефлексия 

Кіші топтармен жұмыс істей отырып, осы тақырып бойынша үстел үстелі 

зияткерлік ойынын (лото, домино) әзірлеңіз. Осы ойынды басқа да кіші топтардың 

мүшелерімен жүргізу. Ойында олардың жетістіктерін бағалау.   

6. Үйге тапсырма  

1. Радиациялық төзімділік 

2. Химиялық төзімділік 

3. Жарыққа төзімділік 

4. Жылуға төзімділік 

5. Диэлектриктердің параметрлері   

 

Педагог ________ Мұхан А.Н. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары________Мамбетов М.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Диэлектриктердің механикалық, жылу және физика-химиялық сипаттамалары 

 
Газды бұзу соққылық және фотонды ионизация құбылысынан туындайды. Сұйық 

диэлектриктердің бұзылуы иондалған жылу үдерістерінің нәтижесінде пайда болады. 

Сұйықтықтардың бұзылуына ықпал ететін негізгі факторлардың бірі - олардағы бөтен 

қоспалардың болуы. Қатты заттардың бұзылуы өрістің әсерінен туындайтын электрлік 

және жылу процестеріне де байланысты болуы мүмкін. Электр бұзылуы құбылысы күшті 

электр өрісінде кездесетін және бұзылу сәтіндегі электр тоғының жергілікті өсуіне алып 

келетін диэлектриктегі электронды үдерістерге байланысты.  

Электрлік беріктік – материалдың электрлік кернеумен оның бұзылуына қарсы 

тұру қабілетін бағалауға мүмкіндік беретін бұзылу кезіндегі біртекті электр өрісінің шекті 

кернеуінің шамасы. Қатты диэлектриктердің электрлік беріктігінің сандық мәні өте үлкен 

(1 м материалдың қалыңдығына бірнеше миллион вольт). Таза біртектес сұйық 

диэлектриктердің диэлектрлік беріктігі қатты диэлектриктердің диэлектрлік беріктігіне 

жақын, бірақ қоспалардың және ластанулардың болу оны айтарлықтай азайтады. Слюда, 

кварц және басқа да «жақсы» диэлектриктердің электрлік беріктігі ~ 108 ... 109 В/м; 

тазартылған сұйық диэлектриктерде ~ 108 В/м; қалыпты жағдайда ауада және қабат 

қалыңдығында ~ 0,01 м - 3.106 В/м. Жартылай өткізгіштерде электр кернеуі 108 -ден 103 

В/м-ге дейін өзгереді. Электр доғасы түріндегі электр разрядынан қатты диэлектриктердің 

жойылуы басталады және газ бетінде пайда болады. Доғалық разрядтар мен ұшқындардың 

әсерінен беткі қабат эрозиясы ағаш тәрізді пішіндегі тоқ 69 өткізгіш із немесе тоқ өткізгіш 

жол түрінде өтеді.  

Доға да, тоқ өткізгіш қабат та диэлектриктің жоғары температура ыдырауы мен 

жану реакцияларын тудырады. Электр машиналары мен аппараттарын өндіруге арналған 

технологиялық процестерді дамыту материалдардың физикалық, механикалық және 

химиялық қасиеттерін (мысалы, тотығу, ерігіштігі, желімділігі) білуді талап етеді. 

Химиялық қасиеттерге мыналар жатады: ерігіштігі, химиялық төзімділігі, сәулеленуге 

тқзімділігі, жарыққа төзімділігі, трекингке төзімділігі).  

Ерігіштік - бұл қасиет лактың ерітінділерін таңдауда, сондай-ақ оқшаулау өндірісі 

кезінде (мысалы, лактармен сіңіп жатқанда) және жұмыс кезінде (маймен толтырылған 

трансформаторларды оқшаулау және т.б.) сұйықтықтың әр түрлі әрекеттеріне әсер ететін 

оқшаулағыш материалдардың кедергісін бағалау үшін маңызды. ) [38]. Қатты заттардың 

ерігіштігін еріткішпен байланыста болатын материалдың біртұтас бетіне белгілі бір 

уақытта ерітіндіге өтетін материалдың саны бойынша бағалануы мүмкін.  

Химиялық төзімділік - түрлі химиялық белсенді заттармен (қышқылдар, сілтілер, 

тұзды ерітінділер) тоттануға төзімділік. Химиялық төзімділігін анықтаған кезде 

материалдың үлгілерін ұзақ уақыт бойы ортаның химиялық белсенділігінің 

концентрациясын таңдау бойынша жұмыс істеуге жақын жағдайларда ұстайды. Содан 

кейін үлгілердің, олардың массасының және басқа да сипаттамаларының өзгеруін 

анықтайды.  

Майлар мен шайырлар үшін материалдағы еркін қышқылдардың құрамын 

сипаттайтын қышқылдық мән өлшенеді. Қышқылдық саны - 1 кг сынақ үлгісіндегі барлық 

бос қышқылдарды (мысалы, 0,4 г KOH / кг немесе 0,4 мг KOH / г) қамтитын еркін 

қышқылдарды бейтараптандыруға талап етілетін каустикалық калийдің грамм саны. 

Трансформаторлық майдағы жоғары қышқылдық сан - бұл майдың қартаюының белгісі.  

Радиациялық төзімділік - оқшаулағыш материалдардың қарқынды сәулелену 

немесе радиция әсерінен кейін жұмыс істей беру қабілеті. Кейде сәулелендіруді 

материалдардың құрылымын оңтайлы өзгерту, оларға жаңа қасиеттерді беру 

(полимерлердің радиациялық бірігуі) үшін қолданылады. Радиацияның әсері біршама 

уақыттан кейін жинақталатын материалдың құрылымындағы кемшіліктердің пайда 

болуына әкеледі. Сандық түрде радиациялық төзімділік заттардың белгілі бір аймағына 



түсетін және оның оқшаулағыш қасиеттерінің - нейтрон / м2 нашарлауына алып келетін 

радиоактивті бөлшектердің жалпы санымен сипатталады. Көптеген диэлектриктер 1022 

нейтрон / м² дозаға төтеп береді. 70 Жарыққа төзімділік - оптикалық сәулелендіру 

әсерінен диэлектриктердің өнімділігін сақтау қабілеті. Жарық және әсіресе ультракүлгін 

сәулеленудің әсерінен кейбір материалдардың қартаю процесі жеделдетіледі: мұнай майы, 

резеңке, капрон. Трекингке төзімділік – диэлектриктің материалдың бетіндегі өткізгіш 

іздердің (тректердің) қалыптасуына қарсы тұру қабілеті [21,34].  

Трекингке төзімділіктің диэлектриктің доғалық разрядтарға ұшыраған кезде пайда 

болатын өткізгіш трассалардың (тректердің) қалыптасуына қарсы тұра алатындығын 

көрсетеді. Трекингке төзімділіктің салыстырмалы индексі материалдың 50 су тамшысына 

немесе басқа электролитке тректер түзілуінсіз көтере алатын максималды кернеуге тең. 

Жылуға төзімділік – бұл органикалық полимерлі диэлектриктермен анықталған жылу 

сипаттамасы.  

Ол механикалық салмақты бүгу үлгісіне қысқа мерзім ішіндегі қыздыруға олардың 

төтеп беруін бағалауға мүмкіндік береді. Диэлектриктердің жылу қасиеттеріне жылуға 

төзімділігі, аязға төзімділік, жылу өткізгіштік, жылу сыйымдылығы, температуралық 

кеңеюі, температура қасиеттерінің өзгеруі және жылулық қартаю жатады. 

Диэлектриктердің жылу сипаттамаларына - жылу сыйымдылығы, балқу температурасы, 

жұмсару температурасы, тамшы түзылу температурасы, жылуға төзімділік, қыздыруға 

төзімділік, суыққа төзімділік, яғни диэлектриктердің қарсы тұру қабілеттері жатады. 
Диэлектриктегі иондалу жоғалуы электр өрісінің (диэлектриктердің) әсерінен 

иондалу үдерістерімен байланысты. Резонансты жоғалтулар – белгілі бір жиілікте газбен 

электромагниттік энергияны қарқынды сіңіру.  

Өріс жиілігі артқан сайын релаксациялық 67 жоғалулар арта түседі, себебі өрістің 

өзгеруінан поляризацияның артта қалуы жоғарылайды. Алайда диэлектриктің 

поляризациясы мардымсыз болатындай соншалық жоғары болған кезде, tgδ шамасы да 

соншалықты төмен болмақ. Алайда жоғары жиіліктерде уақыт бірлігіндегі поляризация 

циклдарының саны үлкен болады, ал диэлектрліктегі белсенді қуат, жиіліктің өсуімен tgδ 

азаюына қарамастан, тұрақты болып қалады. Бұзылулар – кернеуі белгілі бір мәннен асып 

түсетін электр өрісіндегі электрөткізгіштігінің күрт артуы [35].  

Бұзылулар үш кезеңде жүзеге асырылады: разрядты қалыптастыру, разрядты 

аяқтау және бұзылудан кейінгі саты. Бұзылу кезінде тоқ ағымы тар арна арқылы жүреді 

және әдетте, заттың қайтарылмайтын бұзылуы арқылы ілесіп жүреді: аралық тесік пайда 

болады немесе арна ериді. Материалға айтарлықтай жылумен әсер еткен кезде жүзеге 

асатын жылумен бұзылу, және сыртқы кернеудің өрісінің шекті мәнге (электр беріктігі) 

ұлғаюы нәтижесінде пайда болған электрмен бұзылу деген екі түрі бар.  

Жылумен бұзылу - электр өрісіндегі жылу әсерінен диэлектриктің белсенді 

қарсыласуының төмендеуінің салдары болып табылады, бұл белсенді тозудың өсуіне және 

диэлектриктің жылумен жойылуына дейін баратын қыздырудың одан әрі артуына әкеледі. 

Кернеулілік ұзақ уақыт бойы сақталған кезде бұзылуды электр өрісінің әсерінен 

диэлектрикте жүретін электрохимиялық үдерістер туындатуы мүмкін.  

Электрлі жылумен (қысқартылған түрде жылу) бұзылу электр өрісіндегі 

материалды электр өткізгіштік немесе диэлектрлік жоғалулардың шамадан тыс көбеюіне 

байланысты кем дегенде электрлік оқшаулау қасиеттерінің жергілікті жоғалуына сәйкес 

келетін температураға дейін азайтады.  

Егер температура өзгерісі диэлектриктен тыс болады деп есептесек, онда жұмыс 

кернеулілігін жылу бөлуді оқшаулағыштың бетіндегі берілген температурада алынатын 

жылу мөлшеріне теңестіру арқылы табуға болады. Жоғары температура мен жоғары 

ылғалдылық кезінде оқшаулағыш материалдардың электрохимиялық бұзылуы аса 

маңызды. Бұзылудың бұл түрі оқшаулау кедергісінің қайтымсыз азаюына әкелетін 

электролиттік процестер материалда пайда болған кездегі тұрақты және ауыспалы төмен 

жиілікті кернеулерде байқалады. Бұл құбылыс көбінесе электр өрісіндегі диэлектрлік 



қартаю деп аталады, өйткені ол электр беріктігін бірте-бірте азайтуға алып келеді, бұл 

өрістің қысымы қысқа мерзімді сынақ кезінде алынған сынудың беріктігінен әлдеқайда 

төмен болған кезде бұзылуына әкеледі.  

Алюмосиликат керамикасындағы сілтілік оксидтердің болуы электрохимиялық 

бұзылудың пайда болуына ықпал етеді және рұқсат етілген жұмыс температурасын 

шектейді.Жоғары температура немесе жоғары ауа ылғалдығы жағдайындағы тұрақты 

кернеу мен төмен жиілікте байқалатын электрохимиялық бұзылу жағдайында 

электродтың материалы өте маңызды. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Еуразия аграрлық колледжі 

 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы : Газ тәрізді диэлектриктер 

Модуль / пән атауы : «Электротехникалық материалдар» 

1. Жалпы мәліметтер  

Курс, топтар   Курс –1 , ЭЖ-113, 07130100-«Электр жабдықтары»  

Сабақтың типі : Жаңа білімді меңгеру  

2. Мақсаттар, міндеттер: Ең кең таралған газ тәрізді диэлектриктер ауа, азот, сутек және 

газ болып табылады (күкірт гексафториді). Оқшауланған газдар табиғи және жасанды 

болып бөлінеді. Әрине, электр желілері мен электр машиналарының тоқ жүргізетін 

бөліктері арасындағы оқшаулау ретінде пайдаланылатын ауа табиғи газға жатады. 

Оқшаулағыш ретінде ауаның герметикалық құрылғыларда қолдануға болмайтын 

кемшіліктері бар. Жоғары оттегінің концентрациясының болуына байланысты ауа 

тотықтырғыш болып табылады, ал ауадағы төменгі электрлік беріктігі әртекті өрістерде 

көрінеді.  

3. Сабақтың  жабдықталуы:   

Әдістемелік нұсқаулықтар, таратпа материалдар   

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер 

1. Б.К.СҮЙІНДІКОВА, Г.Б.ТУГЕРОВА, Г.Б. АРАПОВА, А.В. КЕЛАЗЕВ « 

Электротехникалық материалдар» Астана 2018г. 

2. Н. И. СКОПЦОВА «Электрматериалтану негіздері» Москва 2016 г. 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар  

Электронды тақта, ноутбук 

4. Сабақтың барысы  

Ұйымдастыру кезеңі 

 - Сәлемдесу   

 - Сабақ тақырыбын хабарлау,  сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру. Металдарды термиялық және химия – 

термиялық өңдеу негіздері.  

1. Радиациялық төзімділік 

2. Химиялық төзімділік 

3. Жарыққа төзімділік 

4. Жылуға төзімділік 

5. Диэлектриктердің параметрлері   

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   

Қуат трансформаторларында және жоғары вольтты кабельдерде оқшаулағыш 

ретінде азот пайдаланылады. Электроқшаулағыш материалдан басқа, сутегі де мәжбүрлі 

салқындату болып табылады, сондықтан электр машиналарында жиі қолданылады. 

Қамтылған қондырғыларында элегаз жиі пайдаланылады. Элегазбен толтыру құрылғыны 

жарылысқа төзімді етеді. Ол доғаның күшейтетін қасиеттерінің арқасында жоғары 

кернеулі ажыратқыштарда қолданылады. Газ тәріздес диэлектриктер жоғары вольтты 

аппараттар (ауа және элегазды ажыратқыштар, разрядтаушылар және т.б.) өндіруде 

кеңінен пайдаланылады. Сонымен қатар, ауаны көптеген электр қондырғылары қоршап 

тұр, және таратушы желілер негізгі оқшаулағыш орта [36] болып табылады. Бірқатар 

электр және радиотехника, радиоэлектрондық 73 құрылғылар мен аппараттарда газдардың 

жалпы физикалық қасиеттері ғана емес, сонымен бірге олардың электр сипаттамалары 

маңызды газбен толтырылған элементтер қолданылады.  

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру 

Газ тәрізді заттар молекулалар арасындағы үлкен қашықтық салдарынан 

айтарлықтай төмен тығыздықпен сипатталады. Сондықтан барлық газдардың диэлектрлік 

өтімділігі мардымсыз және бірге жақын. Газ молекулалары полярлы болса, газдың 



поляризациясы таза электронды немесе дипольды болуы мүмкін, алайда полярлы газдар 

үшін электронды поляризация аса маңызды болып табылады.  

Газдың диэлектрлік өтімділігі молекуланың радиусы неғұрлым үлкен болса, 

соғұрлым жоғары. Газдардың диэлектрлік өтімділігі қысымның жоғарылауымен бірге 

артады. Ауа үшін қалыпты жағдайларда диэлектрлік өтімділік 1,00058 құрайды. 4 МПа 

қысым кезінде өтімділігі 1.0218 мәніне дейін артады. Газдың диэлектрлік тұрақты 

температурасы мен қысымына тәуелділігі газдың 74 бірлігіне шаққанда молекулалардың 

санының өзгеруімен анықталады. Бұл сан қысымды пропорционалды және абсолюттік 

температураға кері пропорционалды 

Сабақтың қорытындысы   

 - Сабақты қысқаша түйіндеу 

 - Сабаққа қойылған бағаларды айту 

5. Сабақ бойынша  рефлексия 

Кіші топтармен жұмыс істей отырып, осы тақырып бойынша үстел үстелі 

зияткерлік ойынын (лото, домино) әзірлеңіз. Осы ойынды басқа да кіші топтардың 

мүшелерімен жүргізу. Ойында олардың жетістіктерін бағалау.   

6. Үйге тапсырма  

1. Газ тәріздес диэлектриктер 

2. Полярлық және полярлы емес 

3. Газ молекулалары 

4. Ең кең таралған газ тәрізді диэлектриктер 

5. Газдардың маңызды қасиеттері  

 

Педагог ________ Мұхан А.Н. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары________Мамбетов М.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Газ тәрізді диэлектриктер 

 

Ең кең таралған газ тәрізді диэлектриктер ауа, азот, сутек және газ болып табылады 

(күкірт гексафториді). Оқшауланған газдар табиғи және жасанды болып бөлінеді. Әрине, 

электр желілері мен электр машиналарының тоқ жүргізетін бөліктері арасындағы 

оқшаулау ретінде пайдаланылатын ауа табиғи газға жатады.  

Оқшаулағыш ретінде ауаның герметикалық құрылғыларда қолдануға болмайтын 

кемшіліктері бар. Жоғары оттегінің концентрациясының болуына байланысты ауа 

тотықтырғыш болып табылады, ал ауадағы төменгі электрлік беріктігі әртекті өрістерде 

көрінеді.  

Қуат трансформаторларында және жоғары вольтты кабельдерде оқшаулағыш 

ретінде азот пайдаланылады. Электроқшаулағыш материалдан басқа, сутегі де мәжбүрлі 

салқындату болып табылады, сондықтан электр машиналарында жиі қолданылады. 

Қамтылған қондырғыларында элегаз жиі пайдаланылады. Элегазбен толтыру құрылғыны 

жарылысқа төзімді етеді. Ол доғаның күшейтетін қасиеттерінің арқасында жоғары 

кернеулі ажыратқыштарда қолданылады. Газ тәріздес диэлектриктер жоғары вольтты 

аппараттар (ауа және элегазды ажыратқыштар, разрядтаушылар және т.б.) өндіруде 

кеңінен пайдаланылады. Сонымен қатар, ауаны көптеген электр қондырғылары қоршап 

тұр, және таратушы желілер негізгі оқшаулағыш орта [36] болып табылады. Бірқатар 

электр және радиотехника, радиоэлектрондық 73 құрылғылар мен аппараттарда газдардың 

жалпы физикалық қасиеттері ғана емес, сонымен бірге олардың электр сипаттамалары 

маңызды газбен толтырылған элементтер қолданылады. Газ молекулаларының 

қосылыстары полярлық және полярлы емес болады. Полярлы емес газдық молекулалар 

(гелий, сутек, оттек) өздерінің дипольдық сәтінен айырылған екі симметриялық атомнан 

тұрады, себебі оң және теріс зарядтардың орталықтары сәйкес келеді (21-сурет). 

 

 

 
 

 

 

Газ тәрізді заттар молекулалар арасындағы үлкен қашықтық салдарынан 

айтарлықтай төмен тығыздықпен сипатталады. Сондықтан барлық газдардың диэлектрлік 

өтімділігі мардымсыз және бірге жақын. Газ молекулалары полярлы болса, газдың 



поляризациясы таза электронды немесе дипольды болуы мүмкін, алайда полярлы газдар 

үшін электронды поляризация аса маңызды болып табылады.  

Газдың диэлектрлік өтімділігі молекуланың радиусы неғұрлым үлкен болса, 

соғұрлым жоғары. Газдардың диэлектрлік өтімділігі қысымның жоғарылауымен бірге 

артады. Ауа үшін қалыпты жағдайларда диэлектрлік өтімділік 1,00058 құрайды. 4 МПа 

қысым кезінде өтімділігі 1.0218 мәніне дейін артады.  

Газдың диэлектрлік тұрақты температурасы мен қысымына тәуелділігі газдың 74 

бірлігіне шаққанда молекулалардың санының өзгеруімен анықталады. Бұл сан қысымды 

пропорционалды және абсолюттік температураға кері пропорционалды 

тұрақты мәндерден төмен, жоғары қарсыласу және төменгі электр күшіне ие (6-

кесте). 

6-кесте. Газдардың диэлектрлік өткізгіштігі Газдар сипаттамалары Диэлектрикалық 

беріктік Полярлық Полярлы Полярлы емес Газдардың электр өткізгіштігі иондардың және 

электрондардың зарядталған бөлшектерінің болуымен түсіндіріледі. Газдардың электр 

өткізгіштігінің екі түрі бар [38]: - тәуелсіз және тәуелді; - тәуелсіз. Тәуелсіз электр 

өткізгіштік электронды соққылық иондалу нәтижесінде күшті электрлі өрістерде түзілген 

иондармен шартталған 

Тәуелді электр өткізгіштік ғарыштық және күн сәулелері сияқты сыртқы энергия 

әсерімен туындаған иондалу нәтижесінде пайда болатын иондар мен электрондармен 

шартталған.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Еуразия аграрлық колледжі 

 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы : Сұйық диэлектриктер 

Модуль / пән атауы : «Электротехникалық материалдар» 

1. Жалпы мәліметтер  

Курс, топтар   Курс –1 , ЭЖ-113, 07130100-«Электр жабдықтары»  

Сабақтың типі : Жаңа білімді меңгеру  

2. Мақсаттар, міндеттер: Сұйық диэлектриктер – полярлы және полярлы емес 

органикалық тектес төмен молекулалы заттар. Олардың электрофизикалық қасиеттері 

негізінен молекулалардың құрылымына және қоспалардың болуына байланысты. 

Қоспалар көмірсутегі фракцияларының тотығу және ыдырауы, судың сіңуі және 

талшықты материалдардың бөлшектерінің енуі кезінде пайда болады. Сұйық 

диэлектриктер диэлектрлік өтімділік, электрөткізгіштігі, диэлектрлік жоғалуы, электр 

беріктіктігі Eпр [21, 34] арқылы сипатталады. Диэлектрлік өтімділік сұйықтықтардың 

шынайы сипаттамасы болып табылады және молекулалардың дипольдық сәті мен 

поляризациялануымен сипатталады.  

3. Сабақтың  жабдықталуы:   

Әдістемелік нұсқаулықтар, таратпа материалдар   

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер 

1. Б.К.СҮЙІНДІКОВА, Г.Б.ТУГЕРОВА, Г.Б. АРАПОВА, А.В. КЕЛАЗЕВ « 

Электротехникалық материалдар» Астана 2018г. 

2. Н. И. СКОПЦОВА «Электрматериалтану негіздері» Москва 2016 г. 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар  

Электронды тақта, ноутбук 

4. Сабақтың барысы  

Ұйымдастыру кезеңі 

 - Сәлемдесу   

 - Сабақ тақырыбын хабарлау,  сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру. Металдарды термиялық және химия – 

термиялық өңдеу негіздері.  

1. Газ тәріздес диэлектриктер 

2. Полярлық және полярлы емес 

3. Газ молекулалары 

4. Ең кең таралған газ тәрізді диэлектриктер 

5. Газдардың маңызды қасиеттері  

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   

Полярлық сұйықтықтарда (савол, гексоль, энтигликол) диэлектрлік өтімділік бір 

мезгілде электрондық және диполь поляризациясы арқылы анықталады. Полярлық емес 

сұйықтықтарда диэлектрлік тұрақты негізінен тек электрондардың поляризациясы арқылы 

анықталады, жиілікке тәуелді емес және бірлікке жақындай отырып, температураның 

өсуімен азаяды. Полярлы емес заттар – молекуласы диполь емес қосылыстар. Олар тұздар 

мен негіздерді ерітеді, көбінесе нуклеотидті реагенттер ретінде әрекет ететін 

реакцияларда. Сондықтан мұндай жағдайларда бұл еріткіштер сирек қолданылады. Олар 

сондай-ақ төмен қайнау температурасы бар, ол молекулалардың жылу қозуымен 

реакцияларда қолдануға мүмкіндік бермейді. Сұйық диэлектриктердің ішкі өткізгіштігі 

электрондық және иондық құрамдас бөліктерге ие.  

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру 

Поляр сұйықтықтарында диэлектрлік шығындар электрөткізгіштігі мен диполь-

релаксация поляризациясымен байланысты жоғалулардан тұрады. Олар сұйықтықтың 

температурасына, жиілігіне және тұтқырлығына тәуелді болады, өйткені тұтқыр ортадағы 

дипольдардың айналуы молекулалардың үйкелісіне байланысты энергия шығынын 



тудырады. Жоғары жиіліктерде сұйық диэлектриктер диэлектрлік шығындарды арттырды. 

Сондықтан сұйық полярлы диэлектриктер жоғары жиіліктерде пайдалануға 

ұсынылмайды. 78 Полярлы емес сұйықтықтарды диэлектрлік жоғалту негізінен электр 

өткізгіштігінің жоғалуы болып табылады. Мысалы, T=90°C температурасында таза 

трансформатор майы f = 50 Гц және жиілігі tg δ = 0.003. 

Сабақтың қорытындысы   

 - Сабақты қысқаша түйіндеу 

 - Сабаққа қойылған бағаларды айту 

5. Сабақ бойынша  рефлексия 

Кіші топтармен жұмыс істей отырып, осы тақырып бойынша үстел үстелі 

зияткерлік ойынын (лото, домино) әзірлеңіз. Осы ойынды басқа да кіші топтардың 

мүшелерімен жүргізу. Ойында олардың жетістіктерін бағалау.   

6. Үйге тапсырма  

1. Сұйық диэлектриктер 

2. Диэлектрлік өтімділік  

3. Полярлы сұйықтықтар 

4. Сұйық диэлектриктердің өзіндік өткізгіштігі 

5. Дипольды – релаксациялық поляризациясы 

 

Педагог ________ Мұхан А.Н. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары________Мамбетов М.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сұйық диэлектриктер 

 
Сұйық диэлектриктер – полярлы және полярлы емес органикалық тектес төмен 

молекулалы заттар. Олардың электрофизикалық қасиеттері негізінен молекулалардың 

құрылымына және қоспалардың болуына байланысты. Қоспалар көмірсутегі 

фракцияларының тотығу және ыдырауы, судың сіңуі және талшықты материалдардың 

бөлшектерінің енуі кезінде пайда болады. 

Сұйық диэлектриктер диэлектрлік өтімділік, электрөткізгіштігі, диэлектрлік 

жоғалуы, электр беріктіктігі Eпр [21, 34] арқылы сипатталады. Диэлектрлік өтімділік 

сұйықтықтардың шынайы сипаттамасы болып табылады және молекулалардың 

дипольдық сәті мен поляризациялануымен сипатталады. Полярлық сұйықтықтарда (савол, 

гексоль, энтигликол) диэлектрлік өтімділік бір мезгілде электрондық және диполь 

поляризациясы арқылы анықталады. Полярлық емес сұйықтықтарда диэлектрлік тұрақты 

негізінен тек электрондардың поляризациясы арқылы анықталады, жиілікке тәуелді емес 

және бірлікке жақындай отырып, температураның өсуімен азаяды.  

Полярлы емес заттар – молекуласы диполь емес қосылыстар. Олар тұздар мен 

негіздерді ерітеді, көбінесе нуклеотидті реагенттер ретінде әрекет ететін реакцияларда. 

Сондықтан мұндай жағдайларда бұл еріткіштер сирек қолданылады. Олар сондай-ақ 

төмен қайнау температурасы бар, ол молекулалардың жылу қозуымен реакцияларда 

қолдануға мүмкіндік бермейді.  

Сұйық диэлектриктердің ішкі өткізгіштігі электрондық және иондық құрамдас 

бөліктерге ие. Иондық өткізгіштік дрейфпен, яғни қолданылатын электр өрісінің әсерінен 

оң және теріс иондардың қозғалыс бағыты және оларды электродтарда шығарумен 

шартталған (24-сурет). 

 

 

 
 

24-сурет. Сұйық диэлектриктердің электролиттік диссоциациясы Поляр сұйықтықтарында 

диэлектрлік шығындар электрөткізгіштігі мен диполь-релаксация поляризациясымен 

байланысты жоғалулардан тұрады.  

Олар сұйықтықтың температурасына, жиілігіне және тұтқырлығына тәуелді 

болады, өйткені тұтқыр ортадағы дипольдардың айналуы молекулалардың үйкелісіне 

байланысты энергия шығынын тудырады. Жоғары жиіліктерде сұйық диэлектриктер 

диэлектрлік шығындарды арттырды. Сондықтан сұйық полярлы диэлектриктер жоғары 

жиіліктерде пайдалануға ұсынылмайды. 



Полярлы емес сұйықтықтарды диэлектрлік жоғалту негізінен электр өткізгіштігінің 

жоғалуы болып табылады. Мысалы, T=90°C температурасында таза трансформатор майы 

f = 50 Гц және жиілігі tg δ = 0.003.  

Сұйық диэлектриктердің диэлектрлік беріктілігі негізінен қоспалардың, сұйық 

полярлықтың, температураның және басқа да факторлардың болуымен анықталады.  

Сұйықтықтың құрамындағы газ көпіршіктері сұйықтықтың жергілікті қызып кетуіне 

әкелетін энергияны бөле отырып, иондалады. Бұл электродтар арасында газ каналының 

құрылуына және соның салдарынан сұйықтықтың бөлінуіне әкеледі [35].  

Полярлы емес диэлектрик арқылы электр тоғы ұзақ уақыт бойы жүрген кезде бос 

қоспалардың иондарын электродтарға ауыстыруы (электрлік тазалау) есебінен 

қарсыласудың жоғарылауы болуы мүмкін.  

Сұйық диэлектриктер үш топқа бөлінеді: - мұнай майы - өсімдік майы; - 

синтетикалық сұйықтықтар. Трансформаторлық, кабельдік және конденсаторлық секілді 

мұнай майлары ең көп қолданылады.  

Аппарат құруда синтетикалық сұйықтықтар (органохимиялық және 

органофлюорлық қосылыстар полихлорланған дифенил, совол, советтол, органосиликон 

және органофлюорин) қолданылады. Мысалы, кремний органикалық қосылыстары суыққа 

төзімді және гигроскопиялық болып табылады, сондықтан олар шағын 

трансформаторларда оқшаулағыш ретінде пайдаланылады, бірақ олардың құны мұнай 

майы бағаларынан жоғары.  

Өсімдік майы электр оқшаулау технологиясындағы оқшаулағыш материалдар 

ретінде іс жүзінде пайдаланылмайды. Олардың құрамына кастор, зығырдан жасалған, 

қарасора және күнбағыс майы кіреді. Бұл материалдар төменгі полярлы диэлектриктер 

болып табылады және олар негізінен қағаз конденсаторларын импрегнациялау үшін және 

электр оқшаулайтын лактар, бояулар, эмальдардағы жұқа қабық жасайтын зат ретінде 

пайдаланылады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Еуразия аграрлық колледжі 

 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы : Жоғары молекулалы органикалық және органикалық емес 

диэлектриктер  

Модуль / пән атауы : «Электротехникалық материалдар» 

1. Жалпы мәліметтер  

Курс, топтар   Курс –1 , ЭЖ-113, 07130100-«Электр жабдықтары»  

Сабақтың типі : Жаңа білімді меңгеру  

2. Мақсаттар, міндеттер: Жоғары молекулалық диэлектриктер - бірнеше мыңнан 

миллионға дейінгі молекулалық салмаққа ие химиялық қосылыстар. Жоғары молекулалық 

қосылыстар (макромолекулалар) молекулаларының құрамы ковалентті (сирек жағдайда 

үйлестіруші) байланыс арқылы бір-бірімен қосылған мыңдаған атомнан тұрады. Көптеген 

жоғары молекулалық қосылыстарда тән ерекшелігі олардың молекулаларында бірнеше 

рет қайталанатын буындардың болуы. Макромолекулалық заттардың ортақ атауы 

полимерлер болып табылады. Макромолекулалар түріндегі полимерлердің жіктелуі 26-

суретте келтірілген.  

3. Сабақтың  жабдықталуы:   

Әдістемелік нұсқаулықтар, таратпа материалдар   

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер 

1. Б.К.СҮЙІНДІКОВА, Г.Б.ТУГЕРОВА, Г.Б. АРАПОВА, А.В. КЕЛАЗЕВ « 

Электротехникалық материалдар» Астана 2018г. 

2. Н. И. СКОПЦОВА «Электрматериалтану негіздері» Москва 2016 г. 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар  

Электронды тақта, ноутбук 

4. Сабақтың барысы  

Ұйымдастыру кезеңі 

 - Сәлемдесу   

 - Сабақ тақырыбын хабарлау,  сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру. Металдарды термиялық және химия – 

термиялық өңдеу негіздері.  

1. Сұйық диэлектриктер 

2. Диэлектрлік өтімділік  

3. Полярлы сұйықтықтар  

4. Сұйық диэлектриктердің өзіндік өткізгіштігі 

5. Дипольды – релаксациялық поляризациясы 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   

Жоғары молекулалық диэлектриктер екі түрге бөлінеді: органикалық және 

бейорганикалық. Бейорганикалық диэлектриктер: шыны, слюда, керамика, 

бейорганикалық жұқа қабықтар (оксидтер, нитридтер, фторидтер), металл фосфаттары, 

электр оқшаулағыш бетон. Бейорганикалық диэлектриктердің ерекшеліктері – олар 

жанбайды, әдетте, жеңіл, озонға төзімді, күрделі технологияға ие. Ауыспалы кернеуде 

қартаю іс жүзінде жоқ, тұрақты кернеуде қартаюға бейім.  

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру 

Органикалық диэлектриктер: полимерлер, балауыздар, лактар, резеңке, қағаз, 

лакировка мата. Органикалық диэлектриктердің қасиеттері - жанғыш (негізінен), 

атмосфералық және өндірістік әсерге төзімді, қарапайым өндіру әдістеріне ие, әдетте, 

бейорганикалық диэлектриктермен салыстырғанда арзанырақ. Тұрақты кернеудегі қартаю 

іс жүзінде жоқ, ал айнымалы кернеуде қартаю ішінара разрядтар, су трингтері дендриттер 

есебінен жүзеге асады. Органикалық диэлектриктерге құрамында көміртегі бар 

материалдар жатады. Шығу тегі бойынша жоғары молекулалық диэлектриктер табиғи 

(целлюлоза, табиғи каучук, табиғи шайырлар, биополимерлер ақуыздар, нуклеин 



қышқылдары, полисахаридтер, парафин, өсімдік майлары (кастор майы) және 

синтетикалық (полиэтилен, полипропилен, фенолальдегидті шайырлар, синтетикалық 

каучук және т.б.) болып бөлінеді.   

Сабақтың қорытындысы   

 - Сабақты қысқаша түйіндеу 

 - Сабаққа қойылған бағаларды айту 

5. Сабақ бойынша  рефлексия 

Кіші топтармен жұмыс істей отырып, осы тақырып бойынша үстел үстелі 

зияткерлік ойынын (лото, домино) әзірлеңіз. Осы ойынды басқа да кіші топтардың 

мүшелерімен жүргізу. Ойында олардың жетістіктерін бағалау.   

6. Үйге тапсырма  

1. Органикалық диэлектриктер 

2. Органикалық синтетикалық диэлектриктер 

3. Бейорганикалық диэлектрлік материалдар 

4. Жасанды бейорганикалық диэлектриктер 

5. Энергетикада қолданылуы    

 

Педагог ________ Мұхан А.Н. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары________Мамбетов М.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Жоғары молекулалы органикалық және органикалық емес диэлектриктер 

 

Жоғары молекулалық диэлектриктер - бірнеше мыңнан миллионға дейінгі 

молекулалық салмаққа ие химиялық қосылыстар. Жоғары молекулалық қосылыстар 

(макромолекулалар) молекулаларының құрамы ковалентті (сирек жағдайда үйлестіруші) 

байланыс арқылы бір-бірімен қосылған мыңдаған атомнан тұрады. Көптеген жоғары 

молекулалық қосылыстарда тән ерекшелігі олардың молекулаларында бірнеше рет 

қайталанатын буындардың болуы (25-сурет). 

 

 
 

25-сурет. Полимерлердің салалы, кеңістіктік және сызықтық формалар 

 Макромолекулалық заттардың ортақ атауы полимерлер болып табылады. 

Макромолекулалар түріндегі полимерлердің жіктелуі 26-суретте келтірілген. 

Жоғары молекулалық диэлектриктер екі түрге бөлінеді: органикалық және 

бейорганикалық. Бейорганикалық диэлектриктер: шыны, слюда, керамика, 

бейорганикалық жұқа қабықтар (оксидтер, нитридтер, фторидтер), металл фосфаттары, 

электр оқшаулағыш бетон. Бейорганикалық диэлектриктердің ерекшеліктері – олар 

жанбайды, әдетте, жеңіл, озонға төзімді, күрделі технологияға ие [23,33]. Ауыспалы 

кернеуде қартаю іс жүзінде жоқ, тұрақты кернеуде қартаюға бейім. Органикалық 

диэлектриктер: полимерлер, балауыздар, лактар, резеңке, қағаз, лакировка мата. 

Органикалық диэлектриктердің қасиеттері - жанғыш (негізінен), атмосфералық және 

өндірістік әсерге төзімді, қарапайым өндіру әдістеріне ие, әдетте, бейорганикалық 

диэлектриктермен салыстырғанда арзанырақ. Тұрақты кернеудегі қартаю іс жүзінде жоқ, 

ал айнымалы кернеуде қартаю ішінара разрядтар, су трингтері дендриттер есебінен жүзеге 

асады. Органикалық диэлектриктерге құрамында көміртегі бар материалдар жатады. 

Шығу тегі бойынша жоғары молекулалық диэлектриктер табиғи (целлюлоза, табиғи 

каучук, табиғи шайырлар, биополимерлер ақуыздар, нуклеин қышқылдары, 

полисахаридтер, парафин, өсімдік майлары (кастор майы) және синтетикалық 

(полиэтилен, полипропилен, фенолальдегидті шайырлар, синтетикалық каучук және т.б.) 

болып бөлінеді (27-сурет). Органикалық синтетикалық диэлектриктердің үлкен бөлігін 

тұрмыстық электр және басқа да техникаларда жиі қолданылатын түрлі пластмассалар 

және эластомерлер құрайды. Бейорганикалық диэлектрлік материалдар табиғи және 

жасанды болып бөлінеді. Сондай-ақ электр оқшаулау үшін флогопит және мусковит 

пайдаланылады. Жасанды бейорганикалық диэлектриктерге шыны және шыны тектес 

материалдарды, сондай-ақ керамика және фарфорды жатқызады. Мысалы, аралық 

оқшаулағыштар үшін диэлектрлік жоғалулардың жоғары тангенсіне ие дала шпатының 

керамикасы қолданылады. 

Қасиеттері мен ең маңызды сипаттамалары. Жоғары молекулалы қосылыстар тек өздеріне 

тән механикалық және физикалық-химиялық бірегей қасиеттерге ие. Олардың ең 

маңыздылары [23, 31]: - жоғары анизотроптық жоғары бағытталған талшықтарды және 

қабықшаларды қалыптастыру қабілеті; - төмен серпімділік модулімен сипатталатын үлкен 

қайтарымды (жоғары серпімді) деформациялар қабілеті; - тұтқырлы серпімділік, яғни 

сыртқы механикалық әрекеттің жиілігіне немесе ұзақтығына байланысты не жоғары 

серпімді деформациялардың немесе сырғығыштықты көрсету қабілеті; - еріткіш құрамы 

бастапқы полимердің құрамынан бірнеше есе жоғары болатын серпімді денелердің 



(гельдер) түзілуіне шалдығу мүмкіндігі; - араластырылған ерітінділердің аномальды 

жоғары тұтқырлығы. Энергетикада қолданылуы. Желілік және қосалқы станцияларды 

оқшаулау - ВЛ аспалы оқшаулағыштардағы фарфор, шыны және кремний органикалық 

резеңке, тірек және оқшаулағыш оқшаулағыштардағы фарфор, аспалы элементтер 

ретіндегі шыны пластиктер, полиэтилен, жоғары вольтты енгізу көздеріндегі қағаз, қуатты 

кабельдердегі полимерлер; - электрлік құрылғылардың оқшаулануы - қағаз, гетинакс, 

шыны текстолит, полимерлер, слюда материалдары; - машиналар, аппараттар - қағаз, 

картон, лактар, қосылыстар, полимерлер; - түрлі типтегі конденсаторлар - полимерлік 

жұқа қабыықтар, қағаз, оксидтер, нитраттар. Бағдарлау үшін негізгі диэлектрлік 

материалдарды пайдалану шарттары бойынша топтарға бөлу ұсынылады [35].  

1. Қыздыруға төзімді электрлік оқшаулау. Полимерлер арасында жоғары қыздыруға 

төзімділері полимид, флуоропласт және т.б. 87  

2. Ылғалға төзімді электрлік оқшаулау. Бұл материалдар гидрофобты (сумен суланбаған) 

және ылғал тартпайтын болуы керек. Бұл кластың көрнекті өкілі фторопласт болып 

табылады.  

3. Радиацияға төзімді оқшаулау. Бұл, ең алдымен, бейорганикалық жұқа қабықтар, 

керамика, шыны талшықты текстолит, слюдо талдықты материалдар, полимерлердің 

кейбір түрлері (полимидтер, полиэтилен).  

4. Тропикке төзімді оқшаулау. Жоғары ылғалдылық пен температурада жұмыс істеу үшін 

материал гидрофобты болуы керек. Бұған қоса, ол саңырауқұлақтарға төзімді болуы 

керек. Үздік материалдар: фторопласт, кейбір басқа полимерлер, нашарлары - қағаз, 

картон.  

5. Аязға төзімді оқшаулау. Бұл талап негізінен резеңкелерге тән, себебі температура 

төмендегенде, барлық резеңке өзінің икемділігін жоғалтады. Фенил топтарымен кремний 

органикалық резеңке ең аязға төзімді болып есептеледі (-90 ° C дейін).  

6. Вакуумда (кеңістіктегі, вакуумдық құрылғыларда) жұмыс істеу үшін оқшаулау. Мұндай 

жағдайда вакуумды-тығыз материалдарды қолдану қажет. Кейбір арнайы дайындалған 

керамикалық материалдар жарамды, полимерлер жарамсыз. Синтетикалық полимерлердің 

ашылуы көптеген салалардың, соның ішінде электротехника мен радиоэлектрониканың 

дамуында үлкен рөл атқарды.  

Синтетикалық полимерлер екі түрлі негізде алынуы мүмкін: полимерлеу және 

поликонденсация. Полимерлеу – реакцияның қосымша өнімдерін бөлмей, заттың 

қарапайым химиялық құрамын өзгертпестен төмен молекулалық қосылыстарынан 

(мономер) жоғары молекулярлы қосылыс [26] алынатын қосылыс үдерісі. Полимерлеу 

барысында мономер молекулаларының - жоғары молекулярлық қосылыстың полимерлі 

бір молекуласынде бірнеше молекула тоғысады.  

Газ және сұйық мономерлерден полимеризацияланған деп аталатын қатты 

полимерлер алынуы мүмкін. Поликонденсация – бұл реакцияның қосымша өнімін 

бөлумен және полимерді түзумен әртекті мономерлерді қосу үдерісі болып табылады. 

Поликонденсация - қайтымсыз реакция [35].  

Полимерлердің қасиеттері химиялық құрамы, атомдардың өзара орналасуы және 

макромолекулалардың құрылымы бойынша анықталады. Құрылымы бойынша 

полимерлердің макромолекулалары сызықтық (жіптәріздес) және кеңістіктік (торлы) 

болып бөлінеді. Желілік полимерлер - бұл белгілі бір құрылымның байланыстары болып 

табылады. Екі немесе үш химиялық тұрғыда түрлі буындар комбинациясы біріктірілген 

немесе сополимерлер деп аталатын полимерлерді құрайды. Сызықтық полимерлер 

термопластикалық материалдарға жатады. Сызықтық полимерлердің электрлік қасиеттері 

макромолекулалар тізбегіндегі атомдар немесе белгілі бір атомдар тобына байланысты. 

Асимметриялық атомдық құрылымы бар сызықты полимерлер полярлы және үлкен 

диэлектрлік жоғалуға ие. 88 Кеңістіктік полимерлер термореактивті материалдарға 

жатады. Олар келесі қасиеттерге ие: сызықтық полимерлерге қарағанда қаттылығы үлкен; 

қыздырылған кезде жұмсармайды; иілімді емес; қабықшалар мен талшықтар түзуге 



қабілетсіз; Еріткіштерде ерімейді. Жылу қасиеттері бойынша полимерлер 

термопластикалық және термореактивті болып бөлінеді. Термопластикалық материалдар 

(термопластикалар) пластикалық күйге сәйкес келетін температураға дейін қыздыру 

олардың қасиеттерінде қайтымсыз өзгерістерге әкелмейтіндігімен ерекшеленеді. Олар 

жеткілікті температурада айтарлықтай төмен болған кезде қатты, бірақ қызған кезде олар 

иілімді және оңай деформацияланады. Жоғары температура кезінде жеткілікті уақыт 

ұстағанда термореактивті (термоқатайтқыш) материалдарда қайтымсыз үдерістер жүреді, 

нәтижесінде олар қатты және механикалық күшті бола отырып, еритін және балқитын 

қабілетін жоғалтады.  

Полимерлер қыздырылған кезде олардың қалай өзгеруіне байланысты жіктелуі 

мүмкін. Материалдардың тағы бір түрі – термореактивті – реактопласттар. Бастапқы 

күйінде қызған кезде олар еріп кетеді, бірақ жоғары температурада жеткілікті уақыт ұстап 

тұрса, қатаяды, содан кейін оларды қайта қыздырған кезде жиі жағдайда тіпті 

жұмсармайды.  

Сонымен қатар еріткіштерде еру қабілеті жоғалады. Полимерлейтін синтетикалық 

полимерлерге мыналар кіреді: полистирол, полиэтилен, полипропилен, полиизобутилен, 

фенол формальдегидті полимерлер және анилин-формальдегид полимері. Күрделі 

полиэфирлер. Глифтальды (алкидты) полимерлер глицерин C3H5 (OH) 3 және 

фталикалық ангидрид (тотықтырылған нафталин) (полиэтилентерефталат-лавсан) 

кеңістіктік поликонденсациясымен өндіріледі. Полиамидті полимерлер. Полимерлердің 

осы топтарының өкілдері арид пен нейлон болып табылады. Полиамидтердің жоғары 

механикалық қасиеттері, жоғары икемділігі, төмен үйкеліс коэффициенті, үйкеліс кезінде 

тозуға төзімділік жоғары [23,26,34].  

Полиамидті шайырлардан жібектің орнына электрлі оқшаулау технологиясында 

пайдаланылатын өте берік жіптер және маталар, сонымен қатар жұқа қабықтар жасалады. 

Кремний органикалық полимерлері - полиорганосилоксандар. Бұл полимерлер өте күрделі 

технологиямен алынады, оның негізгі түрлері гидролиз және поликонденсация 

реакциялары [26]. Полиорганосилоксандардың ерекшеліктері: жоғары ыстыққа төзімділік, 

озонға және күн сәулесіне қарсы тұру.  

Эпоксидті полимерлер, сондай-ақ эпоксидті шайырлар деп аталады. Эпоксидті 

полимерлер жоғары механикалық қасиеттермен, жақсы корона қарсыласуымен 

сипатталады. Олардың негізінде, атап айтқанда, полиэфирмен бірге әртүрлі мақсаттарға 

арналған лактар, еріткішсіз композицияны сіңдіру 89 және құю; жоғары вольтты электр 

машиналары үшін магнитті материалдар, соның ішінде таспалар; түрлі жоғары вольтты 

құрылғылар мен аппараттар үшін трансформаторлы оқшаулау, ток және кернеу 

трансформаторлары; түрлі мақсатта қолданылатын желімдер әзірленеді. 

Табиғи шайырлар. Табиғи шайырлар жануарлардың немесе өсімдіктердің 

қалдықтарына жатады [31]. Табиғи шайырлардан электр оқшаулайтын лактар мен 

қосылыстар өндірісінде канифоль ең көп қолданылады, шелак пен копалы айтарлықтай аз 

қолданылады.  
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Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы : Пластмассалар, қабыршақ материалдар  

Модуль / пән атауы : «Электротехникалық материалдар» 

1. Жалпы мәліметтер  

Курс, топтар   Курс –1 , ЭЖ-113, 07130100-«Электр жабдықтары»  

Сабақтың типі : Жаңа білімді меңгеру  

2. Мақсаттар, міндеттер: Пластмассалар, пластикалық материалдар — құрамында 

бұйымдарды дайындау кезінде созылғыштық немесе жоғары иілгіштік, пайдалану 

барысында шыны тәріздес немесе кристалдық қалпын сақтайтын полимер бар 

материалдар. Пластмассалар шыны тәрізді немесе кристалды, диэл. қасиеті жоғары, 

атмосфера әсеріне тұрақты, мех. жағынан берік болады. Пластмассалардың кез келгенінің 

(шайыр мен қарамай негізді Пластмассаларды қоспағанда) түп негізін полимерлер 

құрайды.  

3. Сабақтың  жабдықталуы:   

Әдістемелік нұсқаулықтар, таратпа материалдар   

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер 

1. Б.К.СҮЙІНДІКОВА, Г.Б.ТУГЕРОВА, Г.Б. АРАПОВА, А.В. КЕЛАЗЕВ « 

Электротехникалық материалдар» Астана 2018г. 

2. Н. И. СКОПЦОВА «Электрматериалтану негіздері» Москва 2016 г. 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар  

Электронды тақта, ноутбук 

4. Сабақтың барысы  

Ұйымдастыру кезеңі 

 - Сәлемдесу   

 - Сабақ тақырыбын хабарлау,  сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру. Металдарды термиялық және химия – 

термиялық өңдеу негіздері.  

1. Органикалық диэлектриктер 

2. Органикалық синтетикалық диэлектриктер 

3. Бейорганикалық диэлектрлік материалдар 

4. Жасанды бейорганикалық диэлектриктер 

5. Энергетикада қолданылуы    

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   

Әр алуан материлдардың жақсы қасиеттері пластмассаладран табылады. 

Сондықтан техникалық көптеген мәселелерді шешкенде, пластмассалар ең керекті, тіпті 

баламасы жоқ материал болып саналады. Мысалы, болатты алатын болсақ, ол өте берік, 

бірақ меншікті салмағы ауыр, мөлдір емес, электрден қорғай алмайды. Ағашты алсақ, ол 

жеңіл, бірақ берік емес, шіритін материал. Ал пластмассалар осы күрделі талаптардың 

барлығына жауап бере алады. Олардың арасынан берік те жеңіл. мөлдір және сынбайтын, 

электрден қорғағыш қасиеттері жоғары және басқа да сапалы қасиеттері бар түрлері 

кездеседі. Мысалы, химиялық төзімділігі алтын мен платинадан жоғары, үйкеліс 

коэффициенті өте төмен немесе өте жоғары, тағы басқа материалдар да бар. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру 

Пластмассалар 4 топқа бөлінеді: 

1. полимерлену өнімдері Пластмассалар (полиэтилен, полистирол, т.б.) негізіндегі 

Пластмассалар; 

2. поликонденсациялану (полиамидтер, полиэфирлер, т.б.) негізіндегі Пластмассалар; 

3. хим. модификацияланған табиғи полимерлер негізіндегі Пластмассалар 

(протеин, целлюлоза, галалит); 
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4. табиғи және мұнай асфальттары мен шайыр негізіндегі Пластмассалар Сонымен 

қатар термопластик. және термореактивті Пластмассалар болады. 

Термопластикалық Пластмассалар қыздырғанда пластикалық күйге химиялық 

өзгеріссіз өтеді. Оларды бірнеше қайтара қыздырып, әр түрлі пішінге келтіруге болады. 

Термореактивті Пластмассалар жылу әсерінен алғашқы кезде пластикалық, одан әрі 

қыздырғанда химиялық өзгеріске ұшырайды. Оларды алу үшін құрылысы торланған 

қосылыстарға тез өтетін полимерлер (эпоксид, анилин, фенол-альдегид, т.б.) 

қолданылады. Пластмассалардың бұл түрінен жасалған бұйымдар шыны тәрізді, сол 

қалпын терм. деструкция басталғанға дейін сақтайды. Олар 100 — 500oС аралығындағы 

температурада өзгеріске ұшырамайды. Пластмассалар электртехника, машина жасау, 

құрылыс өнеркәсіптерінде, ауыл шаруашылығында, медицинада кеңінен қолданылады. 

Пластмассалар өндіру зауыттары Қазақстанда Маңғыстау,Атырауоблыстарында бар. 

Сабақтың қорытындысы   

 - Сабақты қысқаша түйіндеу 

 - Сабаққа қойылған бағаларды айту 

5. Сабақ бойынша  рефлексия 

Кіші топтармен жұмыс істей отырып, осы тақырып бойынша үстел үстелі 

зияткерлік ойынын (лото, домино) әзірлеңіз. Осы ойынды басқа да кіші топтардың 

мүшелерімен жүргізу. Ойында олардың жетістіктерін бағалау.   

6. Үйге тапсырма  

1. Пластмассалар 

2. Қабыршақ материалдар 

3. Термопластикалық Пластмассалар 

4. Фенол-фармальдегидті Пластмассалар  

5. Термопластик. және термореактивті Пластмассалар  

 

Педагог ________ Мұхан А.Н. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары________Мамбетов М.Б. 
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Пластмассалар, қабыршақ материалдар 

 

Пластмассалар – жоғары молекулалы табиғи және синтетикалық қосылыстардың 

(полимерлер) негізінде алынатын, жылу мен қысымның әсерінен қажетті пішінді 

қабылдап, сақтап қала алатын пластикалық массалар. Полимерлер – молекулаларының 

біртекті буындары көп рет қайталанып, құрамы мен құрылысына қарай мономерлерге 

ұқсайтын қосылыстар. Полимерлердің молекулаларының көлемі үлкен 

(маркомолекулалар), олардың құрамында бірнеше ондықтан бастап бірнеше мыңға дейін 

химиялық біріккен буындар болуы мүмкін (сурет 4.1).  

Полимерлердің молекулаларының құрылысы сызықтық (сурет 4.1, а), бұтақты 

(сурет 4.1, б), торлы (сурет 4.1, в) және кеңістікті (үш өлшемді, сурет 4.1, г) болуы мүмкін. 

Молекулалардың орналасуына қарай полимерлердің құрылысы әрі кристалды, әрі 

аморфты болуы мүмкін, бқл олардың қасиеттерін анықтайды. Металдарға қарағанда, 

кристалды полимерлер – буындар мен шынжырларының ретті (параллель) орналасуы. Ол 

90%-ға жетіп, суыту және созылу жылдамдығының өзгеруіне қарай өзгере алады. 

Кристалл құрылымды полимерлердің қаттылығы, тығыздығы мен жылуөткізгіштігі 

жоғары болып келеді.  

Полимердің мықтылығы өс бойымен орналасқаннан кейін молекулалар бастапқы 

мөлшеріне қарағанда, он есе ұлғаюына қарай анықталады. Табиғи полимерлер – шыны, 

кәріптас, шайыр, ылғалды балшық т.б. Синтетикалық полимерлер екі тәсілмен алынады: 

полимеризация және поликонденсация. Полимеризация дегеніміз – мономерден қысқа 

байланыстардың ашылуы арқасында жоғары молекулалық қосылыстар – полимерлер 

түзілетін химиялық үдеріс (сурет 4.2, а). 

металокрилді қышқыл эфирімен (полиметакрилатқа өздігімен 

полимеризацияланады – органикалық шыны) немесе хлорлы винилдің винилацетатмен 

үстеме полимеризациясы басқа да қасиеттерге ие материалдардың пайда болуына септігін 

тигізеді. Үстеме полимеризация екі түрлі болады: жүйелі (сурет 4.2, б) және ретсіз (сурет 

4.2, в) құрылысты. Мономер полимермен өзара әрекеттескенде былайша айтқанда, 

привитті (қиюластырылған) үстеме полимер түзіледі.  

Ал әртүрлі полимерлер өзара әрекеттескенде, үстеме полимерлердің блогы 

қалыптасады. Поликонденсация – нәтижесінде реакцияға түскен А және Б (сурет 4.2,г) 

мономерлері кері қайтарылмайтын өзара әрекеттесу салдарынан жоғары молекулярлы 

заттар түзіп, жанама өнімдерді шығаратын химиялық үдеріс. Полимерлерді алу үшін 

белгілі бір тәртіп (температура, қысым), сондай-ақ катализаторларды, ерітінділер мен R 

қозғаушыларын т.б. қолдану керек.  

Бұлар жоғары молекулярлы қосылыстардың қалпына кері қайтарылмай өсуін 

қамтамасыз етеді. Полимеризация мен поликонденсация арқылы полимерлердің мыңнан 

астам түрлері өндіріледі. Алайда олардың ішінде баржоғы оннан астамы ғана техникада 

қолданылады. Солардың негізінде әртүрлі маркалы және тағайындалу орны әрқилы 

жүздеген пластмассалар құрастырылады.  

Полимерлі қосылыстар мен оларға сай келетін пластмассаларды термореактивті 

және термопластикалық жеп бөледі. Термореактивті пластмассалар – бірінші рет 

қыздырылған-ақ балқымайтын өнімдерді тудырады. Сондықтан оларды қалпына 

келмейтін деп атайды. Термопластикалық пластмассалар – қыздырғанда бірнеше рет 

балқи алады. Сондықтан оларды қалпына келтірілетін деп атайды. Термореактивті 

пластмасссаларға – эпоксидті және кремнийорганикалық пластмассалар жатса, 

термопластикалық пластмассаларға – полистирол, полиэтилен, капрон, винипласт т.б. 

жатады. Пластмассалар күнделікті тұрмыс пен техникада барынша жиі қолданылып 

келеді. Себебі олар қасиеттеріне қарай дәстүрлі материалдардан (металдар, ағаштар, 

шыны т.б.) әлдеқайда жоғары. Пластмассалардың басты артықшылықтарын атап өтелік: 

шикізаттың қолжетімдігі (мұнай, көмір, әк, ауа т.б.); осы шикізаттар қорының 

таусылмайтындығы; пластмассаларды бұрыннан белгілі 120 тәсілдермен өңдеудің 



қарапайымдылығы; қысым, қалыптау, баспалау, экструкзия, бумен өңдеп үтіктеу т.б. 

арқылы құю (осы тәсілдердің барлығы өндірісті жоғары өнімді әрі арзан етеді); пресс-

қалыптарды дайындау құнының арзандығы (ең күрделі бөлшектердің 

жұмыссыйымдылығы пресс-қалыптардың бағасына қарай анықталады, әрі осы өнімдерді 

механикалық жолмен дайындау құнына қарағандай әлдеқайда төмен).  

Айта кететін жайт – пластмассаларды пайдалану коэффиценті – 0,95...0,98, металды құю 

барысындағы коэффицентке қарағанда 06...08, ал кесу арқылы механикалық өңдеуге 

қарағанда, 0,2...0,6 көрсеткішті береді. Пластмасса өнімдерінің сыртқы пішіні – 

жабдықтау (прессқалып) сапасына және бастапқы материалдың түсіне байланысты. Оны 

пигменттерді қосу арқылы реттеп отыруға болады. 

 Әдетте, өнімдер жарқыл, тегіс, қатты болып шығып, қосымша өңдеуді қажет 

етпейді (құйма жолдың іздерін тазалаудан басқа).  

Пластмассалардың физика-механикалық қасиеттері әрқилы әрі кейбір жағдайларда 

резеңке, ағаш, металл және басқа да материалдардың орнын баса алады. Орташа есеппен, 

пластмассалар алюминийден 2 есе, мыс, қорғасын, болат т.б. металдардан 5-7 есе жеңіл. 

Ультражеңіл әрі жылу өткізгіштік өабілеті нашар пластмасса түрлері – пенопласт және 

кеуекті пласт.  

Механикалық қасиеттеріне қарай пластмассалар металдарға жете қоймайды, бірақ 

шартты көрсеткіштеріне (мықтылығының мықтылық шегіне қатысы жағынан) қарасақ, 

пластмассалар болаттардың ең үздік маркаларынан да асып түседі. Механикалық 

мықтылығына қарай арнайы сынақтар өткен пластмассалар – соққыға майысуға 

төзімділігі деп аталады. Алдын ала кесіп алынған немесе кесілмеген стандартты үлгілерді 

алып, арнайыаспап – маятникті дің не тоқпақ арқылысыналады. Сынақтың қорытындысы 

бойынша, кесік үлгінің мықтылық көрсеткіші кесілмеген (полистирол, винипласт, 

полиамид) үлгіге қарағанда 8- 12 есе төен болады.  

Целлулоид пен ұнтақты толтырушылары бар пластмассалар (фенопласттар, 

аминопластар) бұл көрсеткіш 3-4 есе төмен болады. Талшықты және қатпарлы 

толтырушылары бар пластмассалардың (текстолит, гетинакс, прессұнтақтардан алыған 

өнімдер) көрсеткіштері бірыңғай болады. Пластмассалар металдарға қарағанда коррозияға 

төзімді келеді, әрі атмосфералық әсерлергеқана емес, тіпті қышқылдарға, сілтілерге, 121 

тұздар мен ерітінділерге шыдас бере алады. Әсіресе көптеген химиялық заттардың 

әсерлеріне фторопласт-3 мен фторопласт-4 шыдамды келсе, қатысты төзімділікке төменгі 

(ТҚ) және жоғары (ЖҚ) қысымды полиэтилен ие болады. Пластмассалардың оптикалық 

қасиеттері өте жоғары болады. Айталық, органикалық шыны шамамен 73% УФ-сәуле 

өткізе алады, силикатты шыны болса тек 1...3% сәуле өткізуге қабілетті. Сонымен қатар, 

полистирол, поликарбонат, органикалық шыны жарық сәулелерін толқындардың кең 

диапозонында да өткізе алады, олар түссіз, мөлдір және механикалық жағынан мықты 

болып келеді. Сондықтан машина жасау құрылысы мен оптикада жиі пайдаланылады. 

Электрлік қасиеттеріне қарай пластмассалар – электр тогын нашар өткізгіш ретінде 

танылады, яғни диэлектриктер (изолятор) саналады, жоғары жиілікті қондырғыларда 

жақсы жұмысжасайды. Ал олардың физика-механикалық қасиеттерін ескерсек, 

радиотехника, байланыс құрылғылары, жоғары жиілікті ток генераторлары т.б. жасауда 

белсенді қолданылатынын айтуға болады.  

Пластмассалардың жылу өткізгіштігі металдардың жылу өткізгіштігіне қарағанда 

500...600 есе төмен. Пенопластар пласмассалардың монолитті құймаларына қарағанда, 

жылуөткізгіштігі 10 есе төмен. Сондықтан, олар жылуизоляторлар ретінде өндірісте кең 

қолданыс тапқан. Жылуөткізгіштігін арттыру үшін пластмассаларға жылуөткізетін 

қоспалар (графит, металл ұнтақтары) қосады. Пластмассалардың қызутөзімділігі әртүрлі 

болады. Олардың көпшілігі -60 до +80°С (термопласттар) немесе +120°С (реактопластар) 

температурасының интервалында жұмыс жасай алады. Кремнийорганикалық негізді 

пластмассалардың жұмысшы температурасы – 200°С-қа дейін және одан жоғары. 

Суыққатөзімді пластмассалар – фторопласт-4, ол -269°C-қа шыдас бере алады. Ал 



винипласт және полипропилен секілді материалдар -20°С-тан төмен температурада 

сынғыш келеді.  

Органикалық пластмасссалар – жанғыш келеді, алайда олардың жану 

температурасы мен қырқыны әртүрлі болады. Термореактивті пластмассалар ішінен, 

мәселен, фенопластар балқымайды, оңайлықпен жанбайды, ал термопластикалық 

пластмассалардың ішінде полиэтилендер жоғары және төменгі қысымда көгілдір түсті 

жалын беріп, жанып, полимер балқып, ағады (ал иісі ыстық парафинді шам122 ның иісіне 

ұқсайды). Көптеген пластмассалар үйкелу мен тозу коэффиценттері төмен болып келеді.  

Сондықтан, айталық, қабатталған аңаш пластиктер мен капрон сырғыту 

мойынтіректерін жасау үшін пайдаланылады. Пласмассаларды фрикциялы және 

антифрикциялы қасиеттері бар полимерлерге жіктеуге болады. Фрикциялы пласмассалар 

(абсест қоспалары бар фенопластар) үйкелу коэффиценті 0,3...0,8 көрсеткішті береді, 

олардың үйкелетін үстіңгі қабаттарының тозуы аса көп емес. Үйкелу коэффиценті көп 

пластмассалар тежегіш қондырғыларын жасау үшін пайдаланылады. Антифрикциялы 

пластмассалардың (фторопласт, полиамид, полиформальдегид) үйкелу коэффиценті – 0,14 

майсыз және май не сумен майлағанда, 0,01 көрсеткіш береді.  

Пластмассалар тозуға төзімді келеді (мәселен, поливинилхлоридті қарамай негізді 

линолеум), ал капронның тозуға төзімділігі қола мен баббиттің майланғандағы тозуға 

төзімділігінен 10-20 есе, және құрғақ үйкелу кезіндегі тозу төзімділігінен 100-160 есе 

жоғары. Ең тиімді антифрикциялы материал – металлфторопласт – қалыңдығы 1,2...2,5 

мм, үстіңгі бетіне фторопласт пен қалыңдығы 0,02 мм молибден дисульфатынан құралған 

жабын жағылған, болаттан жасалған лента. Майыстыру тәсілімен бұл ленталардан 

төлкелер – сырғыту мойынтіректері жасалады. Пластмассалардан басқа техникада әртүрлі 

синтетикалық шайырлар мен компаундтар қолданылады. Эпоксидті шайырлар – эпи-, 

немесе дихлоргидриннің және екінемесе полиатомды фенолдарын сілтілі ортада 

поликонденсациялау арқылы алынған полимерлер. Эпоксидті шайырларға аминдер 

(полиэтиленполиамин) қосылса, ол бөлме температурасында қатып қалады.  

Эпоксидті шайырлар суық және ыстық қатайту желімдері ретінде көптеген 

материалдарды жабыстыру үшін пайдаланылады. Олардың негізінде құйма 

компаундтары, пресс-материалдар т.б. дайындалады. Кремнийорганикалық шайырлар – 

акрилхлорсиландарды поликонденсациялау арқылы алынған полимерлер. Әдетте, бұл 

шайырлар сұйық, яғни резол күйінде болады; 150...260°С –қа дейін қыздырған кезде 

шайыр резит күйіне өтеді, яғни балқымайтын және ерімейтін қатты күйде болады. 

Кремнийорганикалық шайырлар жоғарытермотөзімді электрқорғаушы лактар, су 

жұқтырмайтын жабындар ретінде және жоғары термотөзімді өнімдерге құйып баспалау 

123 арқылы өңделген пресс-материалдарды жасау үшін пайдаланылады. 

Фенолформальдегидті шайырлар – фенолдың немесе оның қоспаларын (крезол, ксилол) 

формальдегидтермен қышқылды немесе сілтілі катализаторлар ортасында 

поликонденсациялау арқылы анылған синтетикалық полимерлер. Фенолмормальдегидті 

шайырдың түрі – фенолформальдегидті шайыр, ол пресс-ұнтақтарды, желімдер, лактар 

т.б. жасау үшін қолданылады.  

Пластмассалар мен компаундтар – негізгі материал – полимерлі қосылыстардан 

(шайырлардан) және қоспалардан (толтырушылар, қатырушылар, пластификаторлар, 

катализаторлар т.б.) құралған күрделі композиция. Пластмассалар негізгі материалдың 

типіне (полимер) қарай аталады, мәселен, эпоксидті, кремнийорганикалық, фенолды т.б. 

Олардың ішінде герметик ретінде өндірісте эпоксидті пластмассалар кең қолданыс тапса, 

ішінде кремнийорганикалық пластмассалар жоғары термотөзімділігімен ерекшеленеді. 

Қорыта келе, кейбір пластмасса өнімдерінің қасиеттері мен өндірісте қолданылуына 

сипаттама беріп өтелік. Плексиглас – метилметакрилаттың полимеризациясы нәтижесінде 

алынған қатты өнім, тығыздығы – 1190 кг/м3 және жарықтымөлдірлігі – 91% құрайды, 

ацетон, дихлорэтан, бензол ішінде тез ериді, жанғыш, бірақ су, сулы сілтілі ерітінділерге, 

неорганикалық қышқылдар, бензин және майларға шыдас бере алады. Бұл материал 



кесетін құралмен жақсы өңделеді, жақсы жабыстырылып, балқытылады, жұқа тілімшелер 

мен блоктар ретінде өндірістің әртүрлі салаларында қолданыс тапқан.  

Органикалық шыны – полиметилметакрилат, полистирол, поликарбонат негізді 

оптикалық мөлдір материалдардың техникалық атауы. Одан өндірілетін үшқабатты 

сынықтары жоқ шыны авиация, автомобиль және кеме жасау құрылысында құрастырмалы 

материал ретінде кең қолданылады. Текстолит – табиғи талшықтардан (мақта) және 

полимерлі байланыстырушыдан (фенолформальдегидті шайыр) жасалған, тығыздығы – 

1300...1450 кг/м3 болатын қабатты пластик. Текстолит жұқа тілімшелер, серіппелер, 

құбырлар ретінде өндіріліп, тісті доңғалақтар, тегершіктер, төлке, мойынтіректердің 

ішпектері, электртехникалық бөлшектер ретінде қолданылады. Гетинакс – термореактивті 

байланыстырушы (фенолформальдегидті шайыр) мен қағаздың негізінде өндірілген 

қабатты пластик, 124 диэлектрик болып саналады, тығыздығы – 1200...1400 кг/м 3 .  

Гетинакс өндірісте тілімшелер мен цилиндрлі дайындамалар ретінде шығарылады, 

олардың үстіңгі беті мысты фольгамен (фольгалы генитакс) немесе шыныматамен 

(шынылыгетинакс) қапталуы мүмкін. Радио-, телебөлшектерді және байланыс 

аппаратураларын жасау үшін, сондай-ақ қапмауға арналған декоративті материал ретінде 

пайдаланылады. Фенопласттар – фенолформальдегидті шайырлар негізді полимерлер. 

Мұндай материалдар өте мықты, жанбайды, коррозияға төзімді, жақсы диэлектиктер, өз 

қасиеттерін 200°C температураға дейін сақтап қалады. Пресс-ұнтақтар, қабатты 

пластиктер, шыныпластиктер мен пенопластиктер ретінде фенопластар тісті доңғалақтар, 

мойынтіректердің ішпектері, төлкелерді жасау үшін машина жасау құрылысында; 

автомобиль құрылысында тұтату бөлшектері мен декоративті өнімдер ретінде; ал 

химиялық машина жасау құрылысында – құбырлар, сорғыштар т.б. ретінде 

пайдаланылады.  

Полистирол – тығыздығы – 1050 кг/м3 құрайтын стиролды полимеризациялау 

нәтижесінде алынған қатты өнім. Оның жылутөзімділігі мен мықтылығы айтарлықтай 

төмен, жақсы диэлектрик, суға, араластырылған қышқылдар мен сілтілерге жақсы шыдас 

береді, арзан. Сондықтан, өндірісте пенопластарды, радио- және телеаппаратураларының 

корпустарын жасау үшін жиі қолданылады. Аса сынғыш емес қасиетінің арқасында 

полистиролдың орнына тұрмыстық өнімдерді өндіру барысында соққыға шыдамды 

полистирол қолданылады. Ол стиролдың бутадиенді каучукпен үстеме полимері 

саналады.  

Винипласт – құрамына 10% пластификатор қосу арқылы алынған винилхлоридтің 

поляризациясының қатты өнімі. Мұндай материал ылғалға, қышқылға, сілті және тұз 

ерітіндісіне, мұнай көмірсутектерге шыдас береді. Винипласт антикоррозиялы құбырлар, 

жұқа табақшалар, пленкалар жасау үшін, гальваникалық ванналарды қаптау үшін 

пайдаланылады. Винилхлоридтің кең танылған түрі – құрамында 100% пластификаторы 

бар пластикат. Бұл материал өте иілгіш, суыққа төзімді, иілгіш тілімшелер, үлгілімді 

өнімдерді жасау және шоғырсымдарды қаптау үшін пайдаланылады. Фторопласт-3 – 

трифторхлорэтиленнің полимеризациясы нәтижесінде алынған, тығыздығы – 2090...2160 

кг/м3 құрай125 тын, 210...215°C температурада балқитын қатты өнім. Бөлме 

температурасында химиялық тұрғыдан органикалық ерітіндіде төзімді, қышқылдың, 

тотықтырғыш заттар мен сілті ерітінділерінің әрекетіне шыдамды, 130...150°С 

температурада хош иісті көмірсутектерінің ішінде ериді. Фторопласт-3 негізінен, 

құбырлардың, сорғыштардың антикорриозды мен электр қондырғыларын қорғайтын 

жабын ретінде жұмсалады.  

Фторопласт-4 – трифторхлорэтиленнің полимеризациясы нәтижесінде алынған, 

тығыздығы – 2130...2240 кг/м3 құрайтын қатты өнім. Бұл материал химиялық төзімді, 

иілгіш, суықта аққыш, жақсы диэлектрик, 415°C температурада ыдырайды, жанбайды 

және суды сіңірмейді. Фторопласта-4-тен жасалып, алдын ала қалыптандырылған өнімдер 

360...380°C температурада піседі. Аталған материал электртехникасында, 

радиотехникасында және химия өндірісінде құбырлар, қаптамалар мен шоғырсымдар 



ретінде пайдаланылады. Сонымен қатар, оны антифрикциялы материал ретінде де 

қолданады. Полиэтилен – тығыздығы – 913...978 кг/м2 құрайтын, 102...137°C 

температурада балқитын, этиленнің полимеризациясы нәтижесінде алынған қатты өнім. 

Бұл материалдың көптеген оң артықшылықтары бар – созылғанда мықты, иілгіш, жақсы 

диэлектрик, сілтілі, тұзды, органикалық қышқылдардың ерітінділерінің әрекетіне, 

радиоактивті сәуленің әсеріне төзімді.  

Полиэтилен физиологиялық тұрғыдан зиянсыз, хлор және фтордың әсерінен 

бұзылады, 80°C-тан жоғары температурада көмірсутек құрамында ериді. Өндірісте ол 

агрессивті сұйықтарға арналған пленкалар, ыдыстар мпен құбырларды жасау үшін, 

сондай-ақ изолятор ретінде жұмсалады. 
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3. Б.К.СҮЙІНДІКОВА, Г.Б.ТУГЕРОВА, Г.Б. АРАПОВА, А.В. КЕЛАЗЕВ « 

Электротехникалық материалдар» Астана 2018г. 

4. Н. И. СКОПЦОВА «Электрматериалтану негіздері» Москва 2016 г. 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар  

Электронды тақта, ноутбук 

4. Сабақтың барысы  

Ұйымдастыру кезеңі 

 - Сәлемдесу   

 - Сабақ тақырыбын хабарлау,  сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру. Металдарды термиялық және химия – 

термиялық өңдеу негіздері.  

1. Пластмассалар 

2. Қабыршақ материалдар 

3. Термопластикалық Пластмассалар 

4. Фенол-фармальдегидті Пластмассалар  

5. Термопластик. және термореактивті Пластмассалар  

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   

Изопреннің полимерлену реакциясын диендер тақырыбында қарастырдық. 

Полимерлену барысында молекулалар бір-бірімен 4-және 1-көміртек атомдары арқылы 

өзара сызықты қосылады. Табиғи каучук изопреннің цис-олимері, құрамындағы метилен 

топтары—СН2 қос байланыстың бір жағын ала орналасады. 

Изопреннің құрылым мономері ретті қайталанып отырады. Полимердің осындай 

құрылымының аркасында оған майыскақтық қасиет тән болады. Каучук 

макромолекулаларының құрылысы сызықтық болғанымен, түзу созылып жатпай, 

оратылып бірнеше рет иіліп түйіншектеліп жатады. Каучукты созған кезде, олар жазылып, 

каучук ұзарады. Ал созуды тоқтатқанда, оратылып түйіншектелген бастапқы қалпына 

қайта келеді. Егер каучукты қатты созса, оның молекулалары жазылып қана қоймай, 

үзіліп кетуі де мүмкін. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру 

Каучук — қатты зат. Молекулалық массасы 150000—300000 шамасында. Табиғи 

каучуктың макромолекулалары тізбекті құрылымды, оратылып түйіншектеліп жатады. 

Каучуктың аса маңызды қасиеті — оның майысқақтығы. Яғни, сыртқы 

күштің әсерінен каучук өзінің пішінін өзгертіп — созылып ұзарады немесе сығылып 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D1%81%D1%96%D0%BC%D0%B4%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D1%80%D1%8B%D0%BF
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D1%81%D0%B5%D1%80


қысқарады. Сыртқы күштің әсері тоқтағаннан кейін бастапқы қалпына қайта келеді. 

Каучук суды, газды өткізбейді және электроқшаулағыш. Каучуктың суда ерімейтіндігін 

өздерің білесіңдер. Ол этил спиртінде аздап ериді, ал бензин мен хлороформ сияқты 

еріткіштерде әуелі ісініп, сосын ериді. 

Температура жоғарылағанда — каучук жұмсарып жабысқақ, ал температура 

төмендегенде — қатайып морт сынғыш болады. Ұзақ сақтағанда, каучук қатайып кетеді. 

Каучуктың жоғарыда айтылған қолайсыз қасиеттерін жою үшін оны резеңкеге 

айналдырады. Резеңкенің иілгіш, созылғыш қасиеттері каучуктыкінен де жоғары. Оның 

үстіне, резеңке каучуктан гөрі берігірек және температураның ауытқуына төзімдірек 

болады. 

Каучукты вулканизациялап (вулкандап), яғни күкірт қосып қыздырып, резеңкеге 

айналдырады. Ол үшін каучукке күкірт пен толықтырғыштар (күйе мен бор сияқты) 

қосып, 130—140°С шамасында қыздырады. Күкірт атомдары каучуктың қос 

байланыстарының кейбіреулері бойынша қосылып, оның сызықтық молекулаларын бір-

біріне "жөрмеп" байланыстырып, полимер кеңістіктік құрылымға ие болады. Кеңістіктік 

полимердің қасиеттері сызықтық полимерден өзгеше. Резеңке каучукпен салыстырғанда 

берік болады. Каучук бензинде біртіндеп ериді, ал резеңке бензинде ерімей, тек ісінеді. 

Каучукты вулканизациялағанда, оның массасының 2-3%-індей күкірт қосады. Егер 

күкірт резеңкеге қажетті мөлшерден көбірек қосылса, онда созылмайтын қатты зат —

 эбонит алынады. 

Резеңкеден шиналар, шлангтер, конвейер ленталары және тұрмыста қолданылатын 

көптеген заттар алынады. 

Сабақтың қорытындысы   

 - Сабақты қысқаша түйіндеу 

 - Сабаққа қойылған бағаларды айту 

5. Сабақ бойынша  рефлексия 

Кіші топтармен жұмыс істей отырып, осы тақырып бойынша үстел үстелі 

зияткерлік ойынын (лото, домино) әзірлеңіз. Осы ойынды басқа да кіші топтардың 

мүшелерімен жүргізу. Ойында олардың жетістіктерін бағалау.   

6. Үйге тапсырма  

1. Резеңке материалдар 

2. Негізгі қасиеттері  

3. Қолданылатын орны  

4. Резеңке қоспалары  

5. Арнайы резеңкелер  

 

Педагог ________ Мұхан А.Н. 
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Резеңкелер 

 

Резеңке (вулканизат) – құрамында каучук, вулканизациялық негізі, толтырмалар, 

пластификаторлар, антиоксиданттары т.б. бар, вулканизациялық композицияның өнімі. 

Құрастырам материал ретінде резеңке бірқатар ерекше қасиеттерге ие, солардың ең 

маңыздылары – жоғары иілгіштік, немесе температуралардың кең диапазонында 

созғаннан кейін қайта қалпына келу деформациясына қабілеттілігі.  

Сонымен қатар, резеңке деформациялану барысында айтарлықтай энергия 

жоғалтып, соның салдарынан амортизатор ретінде жақсы жұмыс жасай алатын; жоғары 

диэлектрлі қасиеттерге ие; агрессивті ортаның әрекеттеріне түспейтін және тоза 

қоймайтын материал. Резеңкенің осы аталған қасиеттері ең алдымен, каучуктың типіне 

байланысты анықталады.  

Каучук – табиғи және синтетикалық болып бөлінеді. Каучуктың осы екі типін 

эластомер деп атайды. Табиғи каучук – қалыпты жағдайларда жоғары иілгіштік қасиетке 

ие, құрамында 91...96% көмірсутек бар, тығыздығы – 910...920 кг/ м3 болатын табиғи 

полимер. Каучук судың әрекетіне шыдас береді, көпшілік органикалық ерітінділер ішінде 

ерігіш, 10°C-тан төменгі температурада ұзақ сақталса, майда көпсиді. Ал созғанда 

кристаллизацияланып, бос орындары толтырылмаған резеңкелерді созғанда (шамамен 30 

МПа) жоғары мықтылыққа ие болады. Табиғи каучукты пайдалана отырып, дайындалған 

рехзеңкелердің иілгіштігі өте жоғары болады (600...900%-ға дейін ұзартыла алады), 

суыққа және тозуға төзімділігі жоғары, бірақ атмосферада төзімділігі аса жоғары 

болмайды.  

Табиғи каучук негізіндегі резеңкелерді шиналар, конвейердің ленталарын, 

қозғалтқыш белдіктер мен амортизаторларды жасау үшін, сондай-ақ латекс ретінде 

пайдаланылады (полимерлердің сулы дисперсі). Синтетикалық каучуктар, табиғи 

каучуктер секілді, қалыпты жағдайларда жоғары иілгіштігімен ерекшеленеді. Олар 

резеңкеге оңай өңделеді.  

Әдетте, синтетикалық каучуктар жалпы және арнайы 131 4.4. қолданысты деп 

бөлінеді. Алғашқылары каучуктың иілгіштігі басты назарда болатын өндірісте (шина, 

конвейер ленталары, амортизаторлар), ал екіншісі – жоғары иілгіштігімен бірге, жылу-, 

май-, бензин-, суық-, қышқыл-, атмосфераға төзімділігі жоғары өнімдерді жасау үшін 

пайдаланылады. Синтетикалық каучуктер негізінде табиғи каучуктерді пайдаланғанда, 

қол жеткізу мүмкін емес кейбір қасиеттерге ие резеңкелер жасалады. 

Вулканизацияланатын негіздер – бүкіл резеңкелерге тән болады.  

Әдетте, күкіртті вулканизаторлы топтардың құрамында күкірт, вулканизацияны 

тездеткіш, тездеткіштің активаторы – цинк оксиді, цинк оксидінің диспергаторы – 

стеаринді немесе синтетикалық май қышқылдары болады. Вулканизациялайтын нешіздер 

ретінде басқа да заттар жұмсала алады. Орнын толтырғыштар (толтырмалар) каучукке 

резеңкеніңфизикамеханикалық және эксплуатациялық қасиеттерін жоғарылату және 

құнын төмендету мақсатында ендіріледі. Мұндай заттар ретінде техникалық көміртек, 

бор, каолин, липотон, синтетикалық ақ күйе, аэросил – резеңке қоспаларының 

жабысқақтығын, соған сәйкес дисперлігін жоғарылатуға септігін тигізеді.  

Пластификаторлар – резеңке қоспаларының иілгіштігін жоғарылататын және 

жабысқақтығын төмендететін жоғары дәрежеде қайнайтын сұйық заттар. Сонымен қатар, 

олар резеңкенің суыққа төзімділігі мен иілгіштік қасиетін арттырады. Пластификаторлар – 

мазуттар, битумдар, канифоль мен қарағайы шайыры. Бензинмайына төзімді каучуктерге 

синтетикалық пластификаторлар – дибутилфталат, дибу- тилсебацинат т.б. қосылады. 

Тоздырмайтын қоспалар резеңке құрамына резеңке өнімдерінің жарамдылық мерзімін 

ұзарту мақсатында ендіріледі.  

Мұндай тоздырмайтын қоспалар – екіншілік аминдер, фенол негізді парафин 

немесе балауыз. Түрлі түсті резеңкелер бояу қосу арқылы алынады, олар органикалық 

емес (пигменттер) және органикалық болып бөлінеді. Пигменттер – суда ерімейтін 



боялған қосылыстар – титан оксиді, цинк, хром, темір т.б. Органикалық бояғыштар – 

қызғылт-сары түсті лак, мыс фталоцианины т.б. Ашық түстерді алу үшін резеңке алдымен 

ақ түске боялып, содан кейін бояу қосып, құбылтады. Арнайы қолданыс компоненттері 

резеңкелерге арнайы қасиеттерді беру үшін қызмет етеді. Оларға кеуектілік тудырушылар, 

антипирендер, абразитер т.б. жатады. 

Ингредиенттерден резеңке қоспаларын механикалық және жылулық әсер бере 

отырып дайындайды. Әсерлер берілгеннен кейін оны жабысқақ-созылмалы күйге 

жеткізеді. Айта кететін жайт – ингредиенттер қоспаға бірден ендірілмейді, белгілі бір 

ретпен ендіреді.  

Араластыру процедурасы көптеген факторларды (өндіру масштабы, өнімнің 

күрделігі, сапасына қойылатын талаптар, құрал-жабдықтар, құрылғылар т.б.) ескере 

отырып, технологияға байланысты орындалады. Резеңке қоспаларын өнімге айналдыру 

бірнеше тәсілдермен орындалады: экструзия (шприцтеу), баспалау, қысым арқылы құю 

т.б. Экструзия – қыздырылған резеңке қоспасын тесік арқылы, әдетте, бұрамдық машина 

(сурет 4.3) арқылы сығып, ұзын өлшемді дайындамаларды белгілі бір қалып бойынша 

жүйелі түрде қалыптау үшін пайдаланады. Бұл машинада резеңке қоспасы тиегіш құйғы 

(4) арқылы жіберіледі, оны бұрамдық ұстап қалады (1), цилиндрде деформацияланады (2) 

және айналмалы бұрамдық арқылы қалыптасқан бастиектен (3) шығып, дайын өнімге 

айналады.  

Алынған өнімнің кесігіне қарасақ, қарапайым геометриялық фигура (квадрат, 

төртбұрыш, дөңгелек т.б.) пішінінде болады. Әзірге өзінің конфигурациясы жағынан 

жабдыққа (қалып, штамп) жақын жартылай фабрикат. Ола тек содан кейін ғана өнімге 

айналады. Егер профилдің пішіні – тапсырыс берілген өнім болса, үздіксіз вулканизация 

жасалады, яғни тұздардың балқытпаларын, жоғары дәрежеде қайнайтын органикалық 

қосылыстарды ыстық ауада неме се ысытқыш ыдыстарда, мәселен ВЧ-қондырғыларда 

қыздыра отырып, резеңкеге айналдырады.  

Вулканизация температурасының – резеңке қоспаларын 140...250°C интервалында 

термиялық өңдеу үдерісі. Нәтижесінде каучуктың макромолекулалары 

вулканизацияланған тормен бірігіп, көлденең химиялық байланыстар түзіледі. 

Вулканизация нәтижесінде резеңке мықты, қатты, иілгіш, жылужәне суыққа төзімді 

болып, органикалық ерітіндіде көпсиді. Баспалау – резеңке қоспасынан (сурет 4.4) пішін 

алу тәсілі. Оны қысым, температура мен вулканизация әсерімен пластикалық 

деформациялау арқылы жүзеге асырады. Нәтижесінде пресс-қалыпқа сай келетін, пуансон 

(1) мен матрицадан (3) тұратын өнім алынады. 

 

 
Сурет 4.3 Бұрамдық машинаның құрылысы 1 – бұрамдық; 2 – цилиндр; 3 – қалыпты 

бастиек; 4 – тиегіш құйғ: резеңке қоспасын жіберу 

 



 
 

Баспалауға қарағанда, қысым арқылы құю тәсілі (сурет 4.5) барысында 

пластификатордан (3) инжекторлы механизм (4) арқылы (механизм сыға орналастырған 

(1) құйма-қалыпқа (2) сұйық резеңке қоспасын құяды. Әрі осында қоспа 

вулканизацияланады. Ауыр және жалпақ резеңке бөлшектерінен басқа кеуекті өнімдер де 

жасалады. Қарапайым нұсқада, ол үшін резеңке қоспасын пресс-қалыпқа салып, газтүзуші 

затты (пороформ) қосады.  

Пороформды резеңке қоспасына алдын ала қосуға да болады. Сығылған пресс-

қалып қызған кезде, резеңке қоспасы газ көпіршіктерін шығара отырып, көпіріп, қалып 

ішінде теңдей орналасады. Қалып вулканизация температурасына (140...170°C) жеткенде, 

газ түзу үдерісі аяқталады. Кеуекті резеңкенің тығыздығы ауыр резеңкеге қарағанда 

әлдеқайда төмен. Мұндай материал жұмсақ, жеңіл әрі жылу өткізгіштігі төмен болып 

келеді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Еуразия аграрлық колледжі 

 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: Жылтырсырлар Эмальдар, компаундар 

Модуль / пән атауы : «Электротехникалық материалдар» 

1. Жалпы мәліметтер  

Курс, топтар   Курс –1 , ЭЖ-113, 07130100-«Электр жабдықтары»  

Сабақтың типі : Жаңа білімді меңгеру   

2. Мақсаттар, міндеттер: Эмальды сырлар. (эмальдар). Қолдануға дайын түрінде 

шығарылады. Эмальмен қапталған жерлер жалтырап, суға, температураның өзгерулеріне 

төзімді болады. Майлы лыктағы, глифталь тактағы, майлы фенолды лактағы және басқа 

жалпы тұтынылатын лактағы эмальдар қолданылады. Эмаль белгісінде бірінші цифр оның 

қандай мақсатқа арналғанын көрсетеді: 1 және 5- сыртқы және ішкі жұмыстар үшін, 2- тек 

қана ішкі жұмыстар үшін, 0- бір қабат жағу үшін, 00- шпательдеу үшін. Эмальды сыр 

жаққышпен не бүріккіш-пистолетпен жағады. Металдың беті алдымен біркелкі 

тегістеледі. Эмальды еріткішпен тым сұйылтып ерітуге болмайды, өйткені мұндайда сыр 

жалтырамай қалады. Эмальмен сырланған жерлерді кепкеннен кейін арнайы пасталармен 

жалтыратқан жөн.  

3. Сабақтың  жабдықталуы:   

Әдістемелік нұсқаулықтар, таратпа материалдар   

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер 

1. Б.К.СҮЙІНДІКОВА, Г.Б.ТУГЕРОВА, Г.Б. АРАПОВА, А.В. КЕЛАЗЕВ « 

Электротехникалық материалдар» Астана 2018г. 

2. Н. И. СКОПЦОВА «Электрматериалтану негіздері» Москва 2016 г. 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар  

Электронды тақта, ноутбук 

4. Сабақтың барысы  

Ұйымдастыру кезеңі 

 - Сәлемдесу   

 - Сабақ тақырыбын хабарлау,  сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру. Металдарды термиялық және химия – 

термиялық өңдеу негіздері.  

1. Резеңке материалдар 

2. Негізгі қасиеттері  

3. Қолданылатын орны  

4. Резеңке қоспалары  

5. Арнайы резеңкелер  

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі    

Лактар. Лактар — бұл тиісті ұшқын еріткіштердегі үлбір қалыптастыратын 

коллоидті ертінділер. 221 Лактың негізгі құрамбөліктері мыналар болып табылады: • үлбір 

бере алатын үлбір қалыптастырғыш заттар (кебетін өсімдік майлары, шайырлар, 

битумдар, целлюлоза эфирлері, полиэфирлі және кремнийорганикалық қоспалар); • 

еріткіштер (бензол, толуол, спирт, күкіртті көміртек, ацетон және т.б.); • 

пластификаторлар — үлбірге созылымдық беретін заттар (кастор майы); • сиккативтер1 — 

кебуді жылдамдату үшін кейбір лактарға қосылатын қатты немесе сұйық заттар; • 

бояғыштар; • лакқа техникалық шарт талаптарына сәйкес консистенция алу үшін 

қосылатын сұйылтқыштар (лак керосині, бензин, скипидар). Лакты кептірген кезде 

еріткіш буға айналады, ал үлбір қалыптастырғыш химиялық реакция нәтижесінде лак 

үлбірін жасай отырып, қатты күйге көшеді. Кептіру режіміне қарай электроқшаулағыш 

лактар суықта және ыстықта кебетін лактар болып бөлінеді.  

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру 

https://kk.wikipedia.org/wiki/1
https://kk.wikipedia.org/wiki/5
https://kk.wikipedia.org/wiki/2


Органикалық оқшаулама ауаның қышқылдауыш әсеріне аз ұшырайды, бұл оның 

қызуға төзімділігін арттырады. Сіңдіргіш лактарға кремнийорганикалық, битумды-майлы, 

майлы-алкидті және басқа лактар жатады. Кремнийорганикалық лактар шоғырсым 

сымдарының әйнек орамын сіңіру және әйнектекстолитті әзірлеу үшін қолданылады. 

Битумды-майлы лактар қара және майлы лактардың қоспасынан тұрады. Қара лактардың 

құрамына сұйық лактың және лак үлбірінің қара түсін беретін битумдар кіреді. Битумдар 

асфальт деп аталатын табиғи (қазба) және мұнай айдаудан шыққан ауыр өнімдер болып 

табылатын қолдан жасалған (мұнайлық) болып бөлінеді. Қара лактар майлыларға 

қарағанда арзандау, ылғал тартқыштығы төмендеу үлбірлерді қалыптастырады, бірақ 

олардың жабысқақтығы төмендеу және еріткіштердің әсеріне бейімділігі жоғарылау, ал 

қыздырған кезде жұмсаруға бейім. Сондықтан электроқшаулағыш лактар ретінде 

битумды-майлы лактарды пайдаланады. Битумды-майлы лактар үшін еріткіштер ретінде 

хош иісті көмірсутектерді (бензол, толуол және т.б.), сондай-ақ скипидарды пайдаланады. 

Хош иісті көмірсутектер адам организміне зиян, әсіресе бензол, сондықтан оларды 

көбінесе бензинмен араластырып пайдаланады. Битумды-майлы лакты лакматаларды 

әзірлеу үшін қолданады. Майлы-алкидті лактарды көпнегізді карбон қышқылдарын 

көпатомды спирттермен араластырып алады. Кейбір сіңдіргіш лактардың негізгі 

қасиеттері 5.5-кестеде келтірілген. 

Сабақтың қорытындысы   

 - Сабақты қысқаша түйіндеу 

 - Сабаққа қойылған бағаларды айту 

5. Сабақ бойынша  рефлексия 

Кіші топтармен жұмыс істей отырып, осы тақырып бойынша үстел үстелі 

зияткерлік ойынын (лото, домино) әзірлеңіз. Осы ойынды басқа да кіші топтардың 

мүшелерімен жүргізу. Ойында олардың жетістіктерін бағалау.   

6. Үйге тапсырма  

1. Майлы-алкидті лактар 

2. Битумды-майлы лактар 

3. Кремнийорганикалық лактар 

4. Сіңдіргіш лактар 

5. Эмальдар  

 

Педагог ________ Мұхан А.Н. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары________Мамбетов М.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Жылтырсырлар Эмальдар, компаундар 

 
Олардан жасалған материалдар мен бұйымдарды қорғау үшін, сондай-ақ оларға 

декоративті түр беру үшін радиоэлектроникада лактар мен эмальдарды қолданады. 

Лактар. Лактар — бұл тиісті ұшқын еріткіштердегі үлбір қалыптастыратын коллоидті 

ертінділер. 221 Лактың негізгі құрамбөліктері мыналар болып табылады: • үлбір бере 

алатын үлбір қалыптастырғыш заттар (кебетін өсімдік майлары, шайырлар, битумдар, 

целлюлоза эфирлері, полиэфирлі және кремнийорганикалық қоспалар); • еріткіштер 

(бензол, толуол, спирт, күкіртті көміртек, ацетон және т.б.); • пластификаторлар — үлбірге 

созылымдық беретін заттар (кастор майы); • сиккативтер1 — кебуді жылдамдату үшін 

кейбір лактарға қосылатын қатты немесе сұйық заттар; • бояғыштар; • лакқа техникалық 

шарт талаптарына сәйкес консистенция алу үшін қосылатын сұйылтқыштар (лак керосині, 

бензин, скипидар). Лакты кептірген кезде еріткіш буға айналады, ал үлбір 

қалыптастырғыш химиялық реакция нәтижесінде лак үлбірін жасай отырып, қатты күйге 

көшеді. Кептіру режіміне қарай электроқшаулағыш лактар суықта және ыстықта кебетін 

лактар болып бөлінеді. Суықта кебетін лактар бөлме температурасында жақсы кебеді 

(20...25 °С). Ыстықта кебетін лактар кептіру температурасы 70 °С-дан жоғары болғанда 

қасиеттері оңтайлана түседі. Олардың, әдетте, электрлік және механикалық қасиеттері 

біршама жоғарылау. Негізін термореактивті шайырлар құрайтын лактарды кептіру үшін 

қыздыру қажет етіледі. Негізі термопластик болып табылатын лактар жоғары 

температурада кептіруді қажет етпейді. Егер лак құрамына жоғары температуралық 

еріткіш кіретін болса (керосин), онда лак негізінің түріне қарамастан, жоғары 

температурада кептіру талап етіледі. Оңай буланатын еріткіштері бар лактар үшін кептіру 

тәсілін таңдау үлбір қалыптастырғыш негізбен айқындалады. Тағайындалуы бойынша 

электроқшаулағыш лактар сіңдіргіш, жабындық және жабыстырғыш болып бөлінеді. Сол 

бір лак сіңдіргіш, жабындық және жабыстырғыш ретінде пайдаланыла алады. Сіңдіргіш 

лактар кеуекті және талшықты оқшауламаны сіңіру үшін қызмет етеді. Сіңдіргіш 

лактарды суықтай және ыстықтай қататын етіп дайындайды. Сіңдіргіш лактар келесі 

талаптарға сәйкес келуі тиіс: 
• қажетті оқшаулауыш қасиеттері;  

• жақсы сіңдіргіш және цементтегіш қабілет;  

• тез қатаю және жұмыс температуралары диапазонында қалыпты қызмет ету.  

Сіңіру процессінде ауа қуыстардан итеріліп шығып, ол лакпен толтырылады, кейін 

кепкен соң ауаныкіне қарағанда, электрлік беріктігі мен жылу өткізгіштігі жоғарылайды. 

Сіңірген соң оқшауламада тесу кернеуі артады; жылу өткізгіштігі жоғарылайды, бұл жылу 

шығынын бөлу үшін маңызды; ылғал тартқыштық төмендейді; механикалық қасиеттері 

жақсарады.  

Органикалық оқшаулама ауаның қышқылдауыш әсеріне аз ұшырайды, бұл оның 

қызуға төзімділігін арттырады.  

Сіңдіргіш лактарға кремнийорганикалық, битумды-майлы, майлы-алкидті және 

басқа лактар жатады. Кремнийорганикалық лактар шоғырсым сымдарының әйнек орамын 

сіңіру және әйнектекстолитті әзірлеу үшін қолданылады. Битумды-майлы лактар қара 

және майлы лактардың қоспасынан тұрады. Қара лактардың құрамына сұйық лактың және 

лак үлбірінің қара түсін беретін битумдар кіреді.  

Битумдар асфальт деп аталатын табиғи (қазба) және мұнай айдаудан шыққан ауыр 

өнімдер болып табылатын қолдан жасалған (мұнайлық) болып бөлінеді. Қара лактар 

майлыларға қарағанда арзандау, ылғал тартқыштығы төмендеу үлбірлерді 

қалыптастырады, бірақ олардың жабысқақтығы төмендеу және еріткіштердің әсеріне 

бейімділігі жоғарылау, ал қыздырған кезде жұмсаруға бейім. Сондықтан 

электроқшаулағыш лактар ретінде битумды-майлы лактарды пайдаланады. Битумды-

майлы лактар үшін еріткіштер ретінде хош иісті көмірсутектерді (бензол, толуол және 

т.б.), сондай-ақ скипидарды пайдаланады. Хош иісті көмірсутектер адам организміне зиян, 



әсіресе бензол, сондықтан оларды көбінесе бензинмен араластырып пайдаланады. 

Битумды-майлы лакты лакматаларды әзірлеу үшін қолданады.  

Майлы-алкидті лактарды көпнегізді карбон қышқылдарын көпатомды спирттермен 

араластырып алады. Кейбір сіңдіргіш лактардың негізгі қасиеттері 5.5-кестеде келтірілген. 

Жабындық лактар бұйымдарды атмосфера ылғалынан және агрессивті заттардың буынан 

қорғауға арналған. Жабындық лактарға келесі талаптар қойылады: • жоғары 

электроқшаулағыш қасиеттер (электрлік беріктік электрлік ақау кезінде пайда болатын 

өріс кернеулігінен жоғары болуы тиіс; температураның жұмыс диапазонындағы үлестік 

көлемдік және беттік электрлік кедергі 1011 Ом∙см кем болмауы 

• жоғары жылуға төзімділік;  

• жоғары радиациялық төзімділік;  

• кептірген және полимерлеген кезде сызықтық кеңею және шөгу коэффициенттерінің 

түрлілігі салдарынан қосымша механикалық кернеу туғызбауы тиіс;  

• бетті су мен басқа заттардың енуінен қорғайтын жоғары гидрофобтық және тығыздық;  

• жабылатын беттерге жақсы адгезия;  

• оптикалық электрондық құрылғылар үшін түрлі климаттық факторлардың әсерінен 

нашарламауы тиіс спектрдің жұмыс аймағындағы айқындылық және жоғары сыну 

көрсеткіші сынды оптикалық қасиеттерге ие болуы тиіс;  

• қорғаныс жабынын жағу процессі құрылғының электрлік сипаттамаларына әсер етпеуі 

және оның сенімділігін нашарлатпауы тиіс;  

• сыртқы түрін жақсартып, беттің ластануына жол бермеуі тиіс.  

Жабындық лактарға кремнийорганикалық лактар, поливинилацетат негізіндегі лактар, 

полиуретан негізіндегі лактар, майлы лактар, полиамидті және полиимидті лактар, 

целлюлоза лактары жатады. Кремнийорганикалық лактар әйнекталшықты оқшауламасы 

бар қызуға төзімді орам сымдарын дайындау үшін; р-п-өткелдерді, баспа тақталарын, 

гетинакстан жасалған оқшаулау бөлшектерін, әйнектекстолитті қорғау үшін; жылуға 

төзімді мөлдір жартылайөткізгіш техникасы жабындары үшін пайдаланылады. 

Поливинилацетат негізіндегі лактар эмальдандырылған мыс сымдарды әзірлеу үшін 

пайдаланылады. Полиуретан негізіндегі лактар да эмальдандырылған мыс сымдарды 

әзірлеу үшін пайдаланылады.  

Майлы лактарды майдың атмосфералық ауаның кейбір мөлшерін жұтуымен байланысты 

күрделі химиялық процесстің нәтижесінде кебетін майлар негізінде әзірлейді, сондай-ақ 

жарықтандыру және қыздыру әсерінен қатты, жарқылдайтын, төсемемен бек ілінісетін 

үлбірді қалыптастырады. Кебу процессін жылдамдату үшін лакқа сиккативтер (кальций, 

кобальт және т.б. қоспалары) қосады. Кең таралған кебетін майлар зығыр мен тунга 

майлары болып табылады.  

Майлы лактар орам сымдарын дайындау үшін пайдаланылады. Полиамидті лак 

200...220 °С температурада жұмыс істейтін орам сымдары оқшауламасының қызуға 

төзімділігін арттыру үшін пайдаланылады.  

Полиимидті лак гибридті-үлбірлі интегралдық сұлбаларда жұқа үлбірлерді 

қабатаралық оқшаулау және фольгаланған диэлектриктерді дайындау үшін 

пайдаланылады. 226 Целлюлоза лактары көп жағдайда бөлме температурасында кебетін 

целлюлозаның термопластикті эфирлерінің ертінділерін білдіреді.  

Механикалық беріктігі жоғары; ауаның, ылғалдың, майлардың әсеріне төзімділігі 

жақсы; жақсы жарқырайтын нитроцеллюлоза лактары (нитролактар) кең таралған. Алайда 

нитролактардың металлдарға адгезиясы нашар, сондықтан оларды металл беттеріне 

жаққанда металлмен жақсы ілінісетін, бірақ ауаның, жарықтың және ылғалдың әсеріне 

төзімділігі төменірек «грунттық» лактан жасалған қабатастыны пайдаланады.  

Нитролакты сымдардың мақта орамдарын сіңіру үшін де пайдаланады. Кейбір 

жабындық лактардың және эмальдардың негізгі қасиеттері 5.6-кестеде келтірілген. 

Желімдеуші лактарды қатты материалдарды (фольгаланған диэлектриктерді, 

трансформаторлар пакеттерінің жалпақтарын, бөлшектенген слюда тақташаларын және 



т.б.) өзара жабыстыру үшін қолданады. Желімдеуші лактарға қойылатын жалпы талаптар: 

• жоғары желімдеу қабілеті; • жақсы электрлік және механикалық қасиеттер; • 

желімделетін материалдарға жоғары адгезия және технологиялылық. Желімдеуші 

лактарға полиуретанды және эпоксидті желімдер, фенолформальдегид шайырының 

негізіндегі желімдер, карбонил желімі, глифталь лагі.  

Полиуретанды желімдер жоғары ылғалға төзімділігімен ерекшеленеді және 

пластмассаларды, әйнектерді, керамиканы, маталарды, резеңкелерді, металлдарды 

желімдеу үшін пайдаланылады. Полиуретан желімдерін 150 °С температураға дейін 

қолданады.  

Суықта және ыстықта (200С температурада) қатаятын эпоксидті желімдер желімнің 

және тиісті материалдың сызықтық кеңею коэффициенттерін теңестіру үшін 

пайдаланылады. Бұл үшін эпоксид шайырына толтырғыштар қосады (фарфор ұнын, 

ұсақталған кварцты, цементті, алюминий оксидін және т.б.). Олар жоғары адгезияға ие, 

берік тігіс береді және пластмассаларды, әйнектерді, керамиканы және т.б. желімдеу үшін 

қолданылады. БФ белгісіндегі поливинилбутиралды фенолформальдегид шайыры 

негізінде жасалған желімдер жартылай өткізгіштік құймаларды, пластиналарды және 

кристаллдарды желімдеу үшін пайдаланылады. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Еуразия аграрлық колледжі 

 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы : Талшықты диэлектриктер  

Модуль / пән атауы : «Электротехникалық материалдар» 

1. Жалпы мәліметтер  

Курс, топтар   Курс –1 , ЭЖ-113, 07130100-«Электр жабдықтары»  

Сабақтың типі : Жаңа білімді меңгеру   

2. Мақсаттар, міндеттер: талшықты материалдар жиі электр аппараттары мен 

машиналары оқшаулау үшін пайдаланылады. Бұл зауыт материалдарды (резеңке, 

целлюлозаға, мата), синтетикалық тоқыма және т.б. (нейлон, нейлон), және полистирол 

материалдар, полиамид, қамтиды. 

 3. Сабақтың  жабдықталуы:   

Әдістемелік нұсқаулықтар, таратпа материалдар   

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер 

1. Б.К.СҮЙІНДІКОВА, Г.Б.ТУГЕРОВА, Г.Б. АРАПОВА, А.В. КЕЛАЗЕВ « 

Электротехникалық материалдар» Астана 2018г. 

2. Н. И. СКОПЦОВА «Электрматериалтану негіздері» Москва 2016 г. 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар  

Электронды тақта, ноутбук 

4. Сабақтың барысы  

Ұйымдастыру кезеңі 

 - Сәлемдесу   

 - Сабақ тақырыбын хабарлау,  сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру. Металдарды термиялық және химия – 

термиялық өңдеу негіздері.  

1. Майлы-алкидті лактар 

2. Битумды-майлы лактар 

3. Кремнийорганикалық лактар 

4. Сіңдіргіш лактар 

5. Эмальдар  

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі    

Органикалық талшықты материалдар, сондықтан сирек кез келген арнайы сіңдіру 

жоқ пайдаланылады, жоғары гигроскопиялық болып табылады. 

Жақында, орнына жылу төзімділігін жоғары деңгейі бар синтетикалық талшық 

оқшаулауды пайдаланылатын органикалық материалдар,. Бұл шыны талшықтар және 

асбест кіреді. Шыны талшықты оның гидрофобты қасиеттерін арттыру үшін әр түрлі 

лактар мен шайыр сіңдірілген. Асбест талшықты механикалық төмен беріктігі бар, 

сондықтан жиі қосылады мақта талшығы болып табылады.  

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру 

Трансформаторлық мұнай майлары өртке қауіпті қасиетке ие. 

Бұл жағдайдан шығу жолы құрғақ трансформаторлар және өртенбейтін электр 

оқшаулағыш сұйықтарды қолдану. Оған жататындар: хлорланған дифенил (совол, совтол 

және басқалары), бірақ олар айтарлықтай қымбат  (200-1000 есе трансформаторлық 

майдан). Бұл олардың қолдануын шектейді. 

Алдында көрсетілген мұнайдан шыққан трансформаторлық  және де басқа электр 

оқшаулы майлар біршама артықшылықтарға басым  және бұл олардың кең қолданысқа ие 

болуына ықпалын тигізді: олар әлдеқайда арзан болып келеді, тіпті көп мөлшерде мұнай 

өндіргіш зауыттарда өндіріледі, сапалы тазартудың арқасында өзіне тән полярсыз 

диэлектрлер секілді олардың   tgб кіші, ал электр төзімділігі айтарлықтай жоғары. Бірақ 

кейбір жағдайда бұл майлардың сапасы жоғары болмауы да мүмкін. Мысалы толық өрт 

немесе жарылыс қауіпсіздігі талап етілгенде майға толтырылған трансформаторлармен 



басқа да аспаптар қолданысқа ие бола алмайды.                         

Мұнай майлардың жұмыс температурасының аралығы бір жағынан қату 

температурасымен шектеулігі немесе шамадан тыс тұтқырлығының көтерілуімен, ал басқа 

жағынан дәл осы пайдаланудағы  жылудың тез бәсеңдеуімен  салыстырмалы түрде тар 

болады. Мұнай майлары электр тұрғысынан тозуға да бейім.  Олардың өзіне сай 

қасиеттері  электр өрісінің жоғары кернеуінің әсерімен нашарлайды. 

Сабақтың қорытындысы   

 - Сабақты қысқаша түйіндеу 

 - Сабаққа қойылған бағаларды айту 

5. Сабақ бойынша  рефлексия 

Кіші топтармен жұмыс істей отырып, осы тақырып бойынша үстел үстелі 

зияткерлік ойынын (лото, домино) әзірлеңіз. Осы ойынды басқа да кіші топтардың 

мүшелерімен жүргізу. Ойында олардың жетістіктерін бағалау.   

6. Үйге тапсырма  

1. Талшықты диэлектриктер 
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Талшықты диэлектриктер 

  

Шайыр – кең тараған материал. Ол органикалық қосылыстардан тұрады. Үлкен 

молекулалы зат смола лактардың, пампундтардың, пластикалық массалардың, 

пленкалардың, жасанды және синтетикалық талшықты материалдың негізгі құрамы 

ретінде кең қолданылады. Шайыр  шығу тегінен табиғи, жасанды, синтетикалық болып 

бөлінеді. Табиғи смолалар жануар организмінде /шеллактар/ және өсімдіктерде /канифоль, 

янтарь/ кездеседі. Жасанды смолаларды табиғи полимерден химиялық өңдеу жолынан 

алады, ол целлюлоза энергетикада ең кең тараған эфирлі целлюлоза электроизоляцияда ең 

маңыздысы синтетикалық смолалар. Электротехникада кең қолданылатын, 

полимеризациялық диэлектриктерге полистирал, полиэтилен, поливинин хлорид және 

басқалар жатады. 

Полистирол – қатты, мөлдір, жоғарғы электроизоляциялық қасиеті бар материал. 

Полистиролды /-С8Н8-/п сұйық зат стиролдан С8Н8 полимеризация реакциясының 

нәтижесінен алады. Полистиролдың қасиеті әртүрлі заттар: катушканың каркастары, 

изоляциялық панельдері, электро өлшеуіш приборлардың қораптары т.б. заттарды алуға 

мүмкіндік береді. Полиэтилен – қатты, ашық сұр түсті, аздаған майлы, сөлдір материал. 

Электро изоляциялық қасиетті және  төзімділігі полистирол сияқты жоғарғы дәрежеде 

полиэтиленде этилен газынан алады /Н8С=СН2/. Полистиролдан полиэтиленнің 

айырмашылығы ол иілгіш жоғарғы жиілікті кабельдерді және қоршағыш шлангтер 

жасауға тиімді. 

Ең қатты полиэтиленнен иілмейтін электроизоляциялық заттар жасайды. 

Катушканың каркасы, панельдер тағы басқа. 

Поливинилхлорид – қатты зат газ тәрізді мономер – винилхлоридтің 

полимеризациясынан алған ыстыққа сығылып қайнатылған массаның ұнтақ тәрізді 

пловиншхлоридтен қатты термопластикалық материал – винопласт, қаңылтыр сияқты бет, 

пластина, түтік стерженьдер түрінде алады. Винопластан алынған заттарды механикалық 

өңдеуге болады /қайрауға, фрезермен өңдеуге және жеңіл пісіріледі. Поливинилхлоридтан 

аккумулятор ыдыстарын және әртүрлі электроизоляциялық детальдар соққыға төзімді 

заттар алынады.  

Органикалық шыны-полиметилметакрилат-полимерметильді эфирлі метакрил 

қышқылы термопластикалық қасиеті бар материал. Бұл мөлдір смола әртүрлі түске жеңіл 

боялады – оргстекло конструкциялық материал ретінде кең қолданылады. Оның қасиеті – 

электрлік доғаның салдарынан көп мөлшерде газ бөледі /СО, Н2, СО2/ газ материалға доға 

өшіру қасиетін береді, сондықтан органикалық шыны жоғарғы кернеуді разрядтағыш 

ретінде қолданылады, пайда болған доғаны тез арада өшіру үшін  қазіргі кезде әртүрлі 

синтетикалық смола электротехникада қолданылады. Олар полииденсациялық 

органикалық; новоолактар, глифталдық, эпоксидті смолалар, полиакрилаттар, 

фторорганикалық полимерлер, полимидтер. 

Кейбір химиялық табиғи қосындылардың ұқсастығымен және кейбір ортақ 

физикалық қасиеттерімен сипатталатын кең материалдар тобының ғылыми атауы 

қажеттілігінше қатаң болғанымен, шайыр практикада қолданылады. Қажеттілігінше 

төменгі температурада шайыр – аморфты, стекло тәріздес, өте сынғыш масса. Қыздырған 

кезде шайыр жұмсарып  біртіндеп сұйық күйге айналады. Электризоляциялық техникада 

қолданыталатын шайырдың басым бөлігі суда еритін және аз гигроскопиялық болып 

келеді, бірақ химиялық табиғаты жағынан жақын органикалық ерітінділерде ериді. Әдетте 

шайыр жабыстырғыш қасиеттке ие болғандықтан сұйық күйден қатты күйге өткен кезде 

шайыр өзіне тиіп тұрған қатты денелермен берік жабысып қалады. 

Шайыр лактардың, компаундардың, пластиналық масса, пленкпа, жасанды және 

синтетикалық волокондық материалдардың және тағы сол сияқты материалдардың ең 

маңызды құрамдас бөлігі ретінде кең қолданыс тапты. 



Табиғи шайыр тіршілік иелерінде – жануар организмдер (мысалы, шеллак) немесе 

смолонсов өсімдігі (конифель) ретінде, оларды дайын күйде алады. Салыстырмалы түрде 

өте жеңіл тазарту операциялардан, яғни балқыту тағы басқа  өткізгеннен соң алады. 

Сонымен қатар бұған смолонсов ағаштарының жерде қалып қойған қалдықтары – шайыр 

қазбалары да (копол) жатады. 

  

Синтетикалық шайыр. 

Полиолефиндар. 

Қарапайым олефин, яғни этилен малекуласындағы Н2С=СН2 немесе С2Н2 бір 2 

байланысы бар С=С қанықпаған көміртегі, қалыпты температурада газ күйінде болатын 

зат. Этилен мұнай өнімдермен кең масштабта өндіріліп алынады. 

Этилен полимер малекуласы полиэтиленнің қатты зат күшіндегі идеалды құрылым 

формуласы мына тізбек күйінде болады 

 
Бірақ малекулалардың құрылысы бұдан да қиын болып келеді: малекулулар 

тізбегінде, аз болса да, екі жақтық тармақтар болады ( - СН3, -С3Н5 және бұдан да күрделі 

группалар); тізбектерде, тармақтарда да екі байланыс болады, төменгі қысымды 

полиэтилен өнімдерінде корбондық группалардың құрамында >C=0 оттегі қатынасады. 

Ұзақ уақыт бойы полиэтилен алудың жалғыз тәсілі этиленнің өте жоғары қысым (300 

МПа дейін) температурада (2000 C шамасындда) полимеризациялау болды; бұл жағдайда 

реакция инициаторы реакторға аз мөлшерде  енгізілетін оттегі болып табылады. Алынған 

материал жоғарғы қысымды полиэтилен деп аталады. Бұның нәтижесінде төменгі 

қысымды полиэтилен өндірісі пайда болады;  полимеризация кезінде қысымы бар болғаны 

0,3 – 0,6 МПа, температурасы 800 С шамасында, катализаторы TiCl4 мен алюминийдің 

органикалық қосындысының бірімен аралсқан: (С2Н5)2AlCl, C2H2AlCl2, Al(C2H5)3 немесе 

Al(C4H9)3. Сонымен қатар орташа қысымды полиэтиленнін дайындауға мүмкіндік 

бар:  қысымы 3-7 МПа, температурасы 160-тан 275-ке дейін, полимеризация катализаторы 

– хром оксиды CrO3 немесе молибден МоО3. 

 Жоғарғы қысымды полиэтилен салыстырмалы түрде тығыздығы (0.92 – 0.93 

Мг/м3  және балқыту температурасы (105 – 1100 С ) төмен болады, оның 

малекулярлық  массасы  18000 – 35000. Жоғағы қысым мен температурадағы 

полимеризация режимі малекулярлық массасы өте аз өнім алып келеді, сонымен қатар 

орналасуы реттелген тізбектердің материал участкілерінің қалыптасуын қиындататын 

жанынан тармақтардың пайда болуына алып келеді. Жоғарғы қысымды полиэтилен басты 

малекула тізбегінде әрбір көміртегі атомы үшін 35-40 жандық тармақтары бар, ал төменгі 

қысымды полиэтиленде  бар  болғаны  әрбір 1000  көміртегі  С атомы  үшін 3–5 жандық 

тармақ. Төменгі қысымды полиэтилен және жоғарғы қысымды полиэтиленнің кристалдық 

фаза құрамы 55 – 60 %  және 80 -90 % сәйкес келеді (қалғаны аморфтық фаза). Төменгі 

қысымды полиэтиленнің тығыздығы (0.94 – 0.96 Мг/м3) және малекулярлық массасы 

жоғарырақ болып келеді және жоғарғы қысымды полиэтиленнен жоғарғы балқу 

температурасымен, сонымен қатар жоғарғы кристалдық дәрежесімен түсіндірілетін – 

созған кезде өзінің беріктігі мен созылмалығымен ерекшеленеді. Орташа қысымды 

полиэтиленнің тығыздығы 0.96 – 0.97 Мг/м3,  ал балқу температурасы 127 – 1300 С болып 

келеді, оның кристалдану дәрежесі 93 % дейін жете алуы. 



Созған кездегі шектік беріктігінің мысал мәндері: Жоғарғы қысымды полиэтилен 

үшін 7 – 14, төменгі қысымды полиэтилен үшін 20 – 23, орташа қысымды полиэтилен 

үшін 27 – 33 МПа. Егер төменгі қысымды полиэтелен және орташа қысымды 

полиэтилен  катализатор іздерінен және басқа да араластырғыштардан жақсы тазартылған 

болса өздерінің электроизоляциялық қасиеттері бойынша жоғарғы қысымды полиэтиленге 

жол бермейді. Орташа қысымды полиэтиленнің басқа полиэтилен типтерімен 

салыстырғандағы ерекше қасиеттерінің бірі оның  өте аз мөлшерде газ өткізгіштігі. Әр 

түрлі полиэтилен типтерін жоғарыда айтылған әр типтің өзінің қасиеттеріне байланысты 

кабельдері изоляциялауға кең түрде қолданады.  (радиожиілікті және телефон кабелдер 

т.б.) 

Жоғарғы қысымды полиэтилен өнеркәсіп бұйымдарына өндіру технологиясы 

полиэтиленнің басқа типтерін өндіру технологиясы әлдеқайда оңай екенін есте сақтаған 

жөн. 

Қысқа уақытты қыздыру кезінде полиэтиленнің қызу беріктігі механикалық 

беріктігінің тез арада төмендеуімен шектеледі, ал ұзақ уақыт бойы жоғары 

температураның әсер етуінен ауамен әсерлесуіне қолайлы жағдайда тотығады, әсіресе бір 

уақытта жарықтандырылса. Материал құрамына тотықсыздандырғыштың енгізу арқылы 

полиэтиленнің жылулық ескіру процесін бәсеңдетуге болады. Құрамына құрымның енгізу 

әсерінен полиэтиленнің жарық әсерінен ескіруі әлсірейді, алайда полиэтилен 

төмендетілген құрымы бар, сол себепті , төмендетілген электризоляциянын қасиетке ие 

және электрлік изоляцияда емес кабельдік бұйымдардың қорғаныс қабықтары ретінде 

қолданылады. 

Полиэтиленге (және тағы басқа полимерлі материалдарға) порофорды, яғни, 

қыздырылған кезде  газ боліп ыдырай алатын заттекті енгізген кезде, газ кеуестері бүкіл 

материал қалыңдығынды біркелкі таралатын кеуесті материал алуға мүмкіндік береді. 

Радиожиіліктік электрлік изоляцияда өте қажетті болып табылатын өте аз көлемдегі 

массасыф мен (0.4 – 0.5 мг/м шамасында) сәйкесінше өте аз диэлектірлік өтімдәләкке ие. 

1200 С ыдырап, азот газын бөліп шығаратын, кеуекті полиэтилен алуда кең қолданыс 

тапқан порофоромның бірі азодинитрилды изомайлы қышқылды болып табылады: 

                   . 

  

Полиэтиленнің қызу беріктігінің жоғарлату үшін оны иондармен қанықтырғыш 

сәулемен әсер етуге болады (мысалы, электрондар ағынын электрондар үдеткіштен немесе 

радиоактивті кобальт изотробынан СО60);   

Бұл жағдайда екі байланыстың бар болуының  арқасында полиэтилен 

малекулаларының тізбектері бөлшектеп құрастырылады, яғни, кеңестік структурасы 

қалыптасады. 2000 – қа дейін аз уақыт қыздылылған сәулелендірілген 

полиэтилен,  формасын сақтап қалуға жеткілікті, 1Мпа шамасында өзінің механикалық 

беріктігін әлі де сақтайды. Жылулық құрылысымен шектелген, полиэтиленнің ұзақ қызу 

беріктігі, сәулелендірілген жоғарғы қысымды полиэтилен шамамен 1050  С, ал 

сәулелендірілген төменгі қысымды полиэтилен үшін одан да жоғары бағалануы 

мүмкін.   Салыстырмалы түрде, айта кететініміз қарапайым сәулелендірілген 

полиэтиленнің қызу беріктігі  900С жоғары емес. Сәулеленген полиэтилен 

сәулелендірілмеген полиэтиленге қарағанда қаттылау болып келетіндіктен және 

форматтау қиынға соғатындықтан, сәулеленуге форматталған өндіріс бұйымдары 



жіберіледі; мысалы, полиэтилен пленкасы немесе үздіксіз құрастыру процесіне арналған 

полиэтиленмен изоляцияланған кабельді бұйым белгілі бір жылдамдықпен сәулелендіру 

электрондар арқылы өткізе алады. 

Деформацияланған түрде сәулеленген полиэтилен (және тағы да басқа полимерлер) қатты 

емес қыздырған кездегі өзінің сәулелендірмеген кездегі болған формасы мен размерін 

қайта қалпына келтіру қасиетіне ие. Бұл құбылыс термоусадко деп аталады және 

электроизоляциялық трубкаларда, муфталарда, орағыштардың герметикалық 

қабықтарында сәтті қолданыс тапты. Мұндай бұйымдар монтаждан кейін және келесі 

қыздырғаннан кейін көрінерлік береді да изоляция ішінде орналасқан өткізгіштерді қатты 

қысып тастайды. Полиэтилендік пленкамен сәулелендірілген бірнеше қабаттан тұратын 

орағыш  термоусадкадан кейін бөлек қабаттарының бір бірімен бірігуінің 

әсерінен  монолиттік болып кетеді. 

Сәулелендіруден басқа материалға органикалық пероксид қосу нәтижесінде кеңестік 

құрылысты таза химиялық тәсілімен алуға болады, әдетте дикумил пероксиды 

  

                                   

Жоғар температура әсер еткен кезде пероксид малекулалары полиэтилен 

малекулаларынан сутек атомдары жұлынып, бос радикалдарға 

бөлінеді. Полиэтиленнің химиялық құрылысы әдетте жоғары өндірістік агрегаттардың үзд

іксіз әсер ету нәтижесінде  пайда болады, бұл процесс сәулелендіруге қарағанда арзан әрі 

технологиялық ыңғайлы болып келеді. 

    Гомологиялық тізімдегі олифиндердің этиленнен кейінгі өкілі - пропилен Н С = CH - 

CH . Пропилен - осы мономердің полимерінің структуралық формуласы 

                                         

Пропилен тығыздығы 0.90 - 0.91 Мг /м және өте майысқақ болып келеді (500 - 700 

% проценке созған кездегі), оның балқу температурасы өте жоғары - 160-170 C. 

Ұзақ  105C қыздыру нәтижесінде де оны балқу күйіне жеткізуге болады. Полипропилен 

мен полиэтиленнің электроизоляциялық қасиеттері бірдей болып келеді. 

Полипропиленнің ең жақсы қолданыс тапқан жері - оралған силовой конденсаторлардың 

диэлектрігі. 

    Изобутилен полимері - Н С = C(СН ) - полиизобутилен - малекула құрылысы 

                                  

  

Жоғары малекулалы (малекулалық массасы 400 000 ға дейін) полиизобутилен - 

каучук тәріздес жабысқақ қасиеті бар заттек. Ол өзінің салқындық тұрақтылығымен 

ерекшеленеді (минус 80 C өзінің майысқақтығын сақтай алады). Изобутилен тығыздығы 

0.91 - 0.93 Мг/м; химиялық беріктігі жағынан ол полиэтилен мен полипропиленге 

жақын.  Қаттылығын өсіру мақсатында полиизобутиленді басқа полимерлермен 



араластырады, мысалы полиэтиленмен, немесе полиизобутиленге толықтырғыштар 

енгізеді. Полиизобутилен сұйықтықты өткізу дәрежесі  басқаларға қарағанда өте төмен. 

Полистрол. Стиролды полимерлеу арқылы алынады; ол өз кезегінде синтез 

жолымен алынады. Оның кемшілігі  төмен температурада өте сынғыш болып келуі, 

ыдыратқыштарға икемділігі нашарлығы, қызу беріктігінің нашарлығы. Полистролдың 

химиялық, суға төзімділігі мен диэлектрлік қасиеттері жоғары, мөлдір түсті өңдеудің 

барлық әдістермен оңай өңделетін пластмасса. Полистролдан пенаполистрол жасалады. 

Жоғарыда қарастырылған полимерлер таза көмірсутек құрамды – полиэтилен, 

полипропилен, полиизобутилен, полистрол – полярлы емес диэлектрик болып табылады. 

Бұлардың электризоляциялық қасиетінің жоғары болуы да осыдан. Этиленнен 

туындайтын кейбір полимерлерді қарастырайық: поливинилхлорид, полинивиловый 

спирт, полиакрилаттар. 

Поливинхлорид – газ тәріздес мономер – хлорлы винилдердің полимерленуінен 

пайда болатын қатты өнім Н2C = CH – Cl. 

Малекуласында бір атомды этилен түрінде танимыз.  Поливинхлоридтің структуралық 

формуласы: 

  

 
Поливинхлорид құрылысының асимметриялық болуының әсерінен полярлы 

диэлектрик болып табылады және полярлы емес диэлектриктерге қарағанда төмендетілген 

қасиеттерге ие. Ылғалдылық поливинихлоридтің меншікті кедергісіне аз әсерін тигізеді 

(ауаның 90 % ылғалдылығы кеінде де ρ 5·1013  Ом· м жоғары), бірақ  ρs –қа айтарлықтай 

әсерін тигізеді. Поливинхлорид су,  аралыстырылған қышқыл, май, бензин және спирт 

әсеріне берік болып келеді. Техникада және тұрмыста пластикалық масса және резина 

тәріздес өнімдер дайындау үшін,  көбінесе проводтарды изоляциялуға, кабельдердің 

сақтандырғыш қабықтарын және тағы сондай сияқты өнімдерді дайындау үшін 

қолданылады. 

Поливинилхлоридтің майысқақтығын және суыққа төзімділігін арттыру мақстында 

оған қиын буланатын органикалық сұйықтық – пластификаторларды жиі қосады. Әдетте 

бұл материалдың электроизоляциялық қасиетін одан әрі төмендетеді. 

Шеллак (ТУ 84-226-76) кейбір тропикалық жәндіктер мен өсімдіктердің шайырлы 

бөлінунен қалыптасатын гуммилакты тазарту барысында алынатын шайыр. Этил 

спиртінде ыдырайды. Слюда өнімдер өндірісінде спирттык ыдыратқыш ретінде 

қолданады. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Еуразия аграрлық колледжі 

 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы : Электрлік оқшаулама слюда және одан жасалған материалдар  

Модуль / пән атауы : «Электротехникалық материалдар» 

1. Жалпы мәліметтер  

Курс, топтар   Курс –1 , ЭЖ-113, 07130100-«Электр жабдықтары»  

Сабақтың типі : Жаңа білімді меңгеру   

2. Мақсаттар, міндеттер: Минералды слюда бірігу жазықтықтары деп аталатын 

параллель жазықтықтар бойынша жұқа пластинкаларға оңай жарықшақтанатын табиғи 

кристаллды электроқшаулағыш материал. Слюда жоғары электроқшаулағыш қасиеттерге, 

қызуға төзімділікке, механикалық беріктікке, майысқақтыққа, мөлдірлікке ие (слюданың 

көптеген түрлерінің жұқа қабаттарында), күрт байқалған анизотропияға (слюданың 

қасиеттері бірігу жазықтығының төтесімен және бойымен айтарлықтай ерекшеленеді).  

 3. Сабақтың  жабдықталуы:    

Әдістемелік нұсқаулықтар, таратпа материалдар   

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер 

1. Б.К.СҮЙІНДІКОВА, Г.Б.ТУГЕРОВА, Г.Б. АРАПОВА, А.В. КЕЛАЗЕВ « 

Электротехникалық материалдар» Астана 2018г. 

2. Н. И. СКОПЦОВА «Электрматериалтану негіздері» Москва 2016 г. 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар  

Электронды тақта, ноутбук 

4. Сабақтың барысы  

Ұйымдастыру кезеңі 

 - Сәлемдесу   

 - Сабақ тақырыбын хабарлау,  сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру. Металдарды термиялық және химия – 

термиялық өңдеу негіздері.  

1. Талшықты диэлектриктер 

2. Диэлектриктердің түрлері  

3. Агрегаттық күйі 

4. Диэлектриктердің төзімділігі  

5. Кабельді қағаз  

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі    

Слюда табиғатта тау жыныстарына қосылған кристаллдар түрінде кездеседі, және 

жер қыртысы массасының 3 , 8 % -ы н қ ұ р а й д ы . Алайда ірі кристалл түрінде жоғары 

жиіліктегі слюданы алатын бай өнеркәсіп кен орындары көп емес. Слюданы бастапқы 

өңдеу оны бөтен қоспалардан тазартуда. Тазартылған слюданы алдымен қалыңдығы 

тазартылған мм пластинаға салады, ақау учаскелерін кесіп тастайды, қалыңдығыалдымен 

қалыңдығы 0,1 ... 0,6 мм болатын табақтарға бөлінеді, кесіледі 1…5 мкм пластинкаларға 

жарықшақтап, өлшемдерге, топтарға және сұрыптарға бөледі. Өлшемі слюдян 254 

пластинкасына жазып қоюға болатын тікбұрыш шамасымен айқындалады. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру 

Слюда табиғатта тау жыныстарына қосылған кристаллдар түрінде кездеседі, және 

жер қыртысы массасының 3 , 8 % -ы н қ ұ р а й д ы . Алайда ірі кристалл түрінде жоғары 

жиіліктегі слюданы алатын бай өнеркәсіп кен орындары көп емес. Слюданы бастапқы 

өңдеу оны бөтен қоспалардан тазартуда. Тазартылған слюданы алдымен қалыңдығы 

тазартылған мм пластинаға салады, ақау учаскелерін кесіп тастайды, қалыңдығыалдымен 

қалыңдығы 0,1 ... 0,6 мм болатын табақтарға бөлінеді, кесіледі 1…5 мкм пластинкаларға 

жарықшақтап, өлшемдерге, топтарға және сұрыптарға бөледі. Өлшемі слюдян 254 

пластинкасына жазып қоюға болатын тікбұрыш шамасымен айқындалады. 



Өлшемі слюдян пластинкасына жазып қоюға болатын тікбұрыш шамасымен 

айқындалады. Өнеркәсіп тікбұрыш алаңы 0,5-тен 50 см2 дейін болатын слюда 

пластинкаларын шығарады. Слюда тобы пластинка қалыңдығына байланысты 

анықталады, ал сұрыбы пластинка бетінің және түрлі қосындылардың күйіне байланысты. 

Мәселен, бірінші сұрыптың слюдасы беті тегіс және қосындылары 10 %-дан аспайтын, ал 

үшінші сұрыптың слюдасы — беті сәл толқынды және қосындылары 50 %-ға дейін 

болады. Мұндай слюда жұлынған деп аталады.  

Сабақтың қорытындысы   

 - Сабақты қысқаша түйіндеу 

 - Сабаққа қойылған бағаларды айту 

5. Сабақ бойынша  рефлексия 

Кіші топтармен жұмыс істей отырып, осы тақырып бойынша үстел үстелі 

зияткерлік ойынын (лото, домино) әзірлеңіз. Осы ойынды басқа да кіші топтардың 

мүшелерімен жүргізу. Ойында олардың жетістіктерін бағалау.   

6. Үйге тапсырма  

1. Минералды (табиғи) слюда 

2. Синтетикалық слюда 

3. Телевизиялық слюда  

4. Флогопит 
5. Миканиттер  

 

Педагог ________ Мұхан А.Н. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары________Мамбетов М.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Электрлік оқшаулама слюда және одан жасалған материалдар 

 
Минералды (табиғи) да, синтетикалық та түрлері болады. Минералды (табиғи) 

слюда. Минералды слюда бірігу жазықтықтары деп аталатын параллель жазықтықтар 

бойынша жұқа пластинкаларға оңай жарықшақтанатын табиғи кристаллды 

электроқшаулағыш материал.  

Слюда жоғары электроқшаулағыш қасиеттерге, қызуға төзімділікке, механикалық 

беріктікке, майысқақтыққа, мөлдірлікке ие (слюданың көптеген түрлерінің жұқа 

қабаттарында), күрт байқалған анизотропияға (слюданың қасиеттері бірігу жазықтығының 

төтесімен және бойымен айтарлықтай ерекшеленеді).  

Слюда табиғатта тау жыныстарына қосылған кристаллдар түрінде кездеседі, және 

жер қыртысы массасының 3 , 8 % -ы н қ ұ р а й д ы .  

Алайда ірі кристалл түрінде жоғары жиіліктегі слюданы алатын бай өнеркәсіп кен 

орындары көп емес.  

Слюданы бастапқы өңдеу оны бөтен қоспалардан тазартуда. Тазартылған слюданы 

алдымен қалыңдығы тазартылған мм пластинаға салады, ақау учаскелерін кесіп тастайды, 

қалыңдығыалдымен қалыңдығы 0,1 ... 0,6 мм болатын табақтарға бөлінеді, кесіледі 1…5 

мкм пластинкаларға жарықшақтап, өлшемдерге, топтарға және сұрыптарға бөледі. 

Өлшемі слюдян 254 пластинкасына жазып қоюға болатын тікбұрыш шамасымен 

айқындалады. Өлшемі слюдян пластинкасына жазып қоюға болатын тікбұрыш 

шамасымен айқындалады. Өнеркәсіп тікбұрыш алаңы 0,5-тен 50 см2 дейін болатын слюда 

пластинкаларын шығарады.  

Слюда тобы пластинка қалыңдығына байланысты анықталады, ал сұрыбы 

пластинка бетінің және түрлі қосындылардың күйіне байланысты. Мәселен, бірінші 

сұрыптың слюдасы беті тегіс және қосындылары 10 %-дан аспайтын, ал үшінші сұрыптың 

слюдасы — беті сәл толқынды және қосындылары 50 %-ға дейін болады. Мұндай слюда 

жұлынған деп аталады.  

Химиялық құрамы бойынша слюда сілтілі-жер металлдарының су алюмосиликаты 

болып табылады. Минералдағы су кристалл тор құрамына кіретін кристаллизациялық су 

болып табылады. Қыздырған кезде бөліне отырып, кристаллизациялық су слюданы 

кептіреді де бірігу жазықтықтары бойынша қатпарлануы себепті оның қалыңдығын 

арттырады. Бұл ретте слюда өзінің мөлдірлігінен айырылады, электрлік және 

механикалық қасиеттері күрт төмендейді. 30-дан астам слюда түрлері белгілі, алайда 

диэлектрлік оқшаулау үшін мусковит пен флогопитті пайдаланады.  

Мусковит — бұл шамамен K2O5∙3Al2O3∙6SiO2∙2H2O формуласымен шығаруға 

болатын калий алюмосиликаты. Ол мөлдір, қоспалар оны ашық реңге бояйды (жасыл, 

күлгін). Мусковиттің электроқшаулағыш қасиеттері жақсы (флогопитке қарағанда жақсы), 

механикалық беріктігі жоғары (флогопитке қарағанда жоғары), қаттылығы, икемділігі, 

морттығы, уақыттағы қасиеттерінің тұрақтылығы, кебуінің басталу және қасиеттерінің 

күрт нашарлау температурасы 500...600 °С.  

Мусковиттің үздік сұрыптарынан конденсаторлық слюданы және телевизиялық 

слюданы өндіреді. Ұзындығы 7...60 мм, ені 4...50 мм және қалыңдығы 20...55 мкм болатын 

тікбұрышты пішіндегі конденсаторлық слюданы тұрақты сыйымдылықтағы слюдян 

конденсаторларын әзірлеу үшін қолданады. Телевизиялық слюданы жеткізетін 

телевизиялық түтіктерде фотокатодтар мен нысаналар үшін диэлектрлік негіз түрінде 

қолданады.  

Флогопит — бұл калийдің магнезиялық силикаты, оны шамамен 

К2О∙6MgO∙6SiO2∙2НО формуласымен шығаруға болады. Оның түсі қара және қызуға 

төзімділігі жоғары (жұмыс температурасы — 1000 °С-ға дейін), бірақ оқшаулау қасиеттері 

бойынша мусковитке жол береді. Слюданы электронды шамдарды ішкі арматураны бекіту 

және электрлік оқшаулау үшін таңбаланған фасонды бұйымдар түрінде, 255 қуатты 

электрлік қыздыру шамдарының цоколін жылулық қорғау ретінде, қызуға төзімді 



органикалық пластмассаларда толтырғыш ретінде қолданады. Синтетикалық слюда. 

Синтетикалық слюдада су атомдары фтормен алмастырылған (фторфлогопит 

KMg3∙Si3AlO10∙F2). Бұл слюданы құрамында кварц құмы, алюминий мен магний 

оксидтері, калий мен магнийдің фторлы қоспалары бар балқытылған шихтадан 

кристаллдарды өсіру нәтижесінде алады. Фторфлоготиптің электрлік параметрлері табиғи 

слюданікіне қарағанда жоғары, қызуға төзімділігі артық, кәдімгі флоготиптен химиялық 

төзімдірек, қыздырғанда ісінбейді және -70-тен +1000 °С дейінгі температура алмасымын 

көтереді. Құны жоғары болғандықтан синтетикалық слюда қолданыста шектелген. Оны 

толқын өткізгіш терезелерді, жоғары энергия бөлшектерін есептегіштерді, жұмыс 

температурасы жоғары конденсаторларды әзірлеу үшін қолданады. Слюдян 

электроқшаулағыш материалдарды жұлынған табиғи немесе синтетикалық слюда 

негізінде дайындайды.  

Оларға миканиттер, слюдиниттер, слюдокерамика, прес-смика, микалекс жатады.  

Миканиттер — бұл слюданың бөлек пластинкаларын өзара лакпен немесе органикалық 

қосқыш атпен желімдейтін қабатты материалдар. Кейде оларды сығымдайды. 

Коллекторлық миканит — бұл қосқыш зат көбірек қосылған сығымдалған слюда 

флогопит, сол ретінде синтетикалық шайыр негізіндегі лакты пайдаланады.  

Ол коллекторлық пластиналарды оқшаулау үшін электрлік машиналарда 

қолданылады. Төсеме миканит құрамында коллекторлыққа қарағанда қосқыш материал 

мөлшері көптеу болады (15...25%), тығыздығы төмендеу және қалыңдығы бойынша 

рұқсаты ауқымдырақ. Ол электрлік машиналарда төсеме ретінде қолданылады. Қалыптық 

миканит қалыңдығы 0,1...0,5мкм жалпақ түрінде дайындалады.  

Ол дайындау барысында температуралық және механикалық жүктемелерде жақсы 

қалыпталуы және тиісті термоөңдеуден кейін қолайлы пішінін сақтауы тиіс. Ол түрлі 

фланецтерді, шарғы қаңқаларын, оқшаулауыш коллекторлық пластиналарды дайындау 

үшін қолданылады. Икемді миканит қалыптық миканитке қарағанда қалыпты 

температурада қалыпталып, майысуы тиіс.  

Ол рулондармен және қалыңдығы 0,15...0,60 мм жалпақтармен шығарылады. 

Икемді миканит электрлік машиналарды орам арасын және паздық оқшаулау үшін 

қолданылады. Ыстыққа төзімді миканитті флогопит слюдасы және қызуға төзімді қосқыш 

зат (сұйық әйнек, фосфорқышқылды аммоний) негізінде алады. Ол жылыту 

құрылғыларын оқшаулау үшін қолданылады. 
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2. Мақсаттар, міндеттер: Керамика 1 бейорганикалық тұздарды минералдармен және 

металл оксидтерімен жоғары температурада біріктіру кезінде алатын қатты тығыз 

материал. Қыздырғанда бастапқы материалдар кристалл және аморфтық фазаны 

қалыптастыра отырып, өзара әрекеттеседі.   
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4. Сабақтың барысы  

Ұйымдастыру кезеңі 

 - Сәлемдесу   

 - Сабақ тақырыбын хабарлау,  сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру. Металдарды термиялық және химия – 

термиялық өңдеу негіздері.  

1. Минералды (табиғи) слюда 

2. Синтетикалық слюда 

3. Телевизиялық слюда  

4. Флогопит 

5. Миканиттер  

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі    

Бастапқы материалдар ретінде пластикалық емес кристалл қалыптастыратын және 

пластикалық құрамбөліктерді пайдаланады. Кристаллқалыптастыратын құрамбөліктерге 

бейорганикалық тұздар (хлорлы алюминий, хлорлы темір, хлорлы магний және т.б.), 

минералдар (кварц, глинозем және тальк), сондай-ақ карбонаттар жатады. Пластикті 

құрамбөліктерге түрлі балшықты материалдар жатады. Керамикадан көптеген 

бұйымдарды әзірлеу кезінде қажетті құрамбөлік саз болып табылады. Керамикалық 

материалдар кристаллдық, аморфтық немесе әйнек тәрізді және газды фазалардан тұратын 

көпфазалы жүйені білдіреді. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру 

Аморфты фаза өзінің химиялық құрамы бойынша кристаллдардан ерекшеленетін 

әйнек болып табылады. Әйнек қабатшасы кристалл фазаны байланыстырады. Газды фаза 

керамикада материалдың механикалық және электрлік қасиеттерінің төмендеуіне әкеп 

соқтыратын қуыс, ұсақ сызат түрінде болады. Жоғары оқшаулау қасиеттерін қамтамасыз 

ету үшін тек кристалл фаза болғаны абзал. Бірақ аморфты құрамбөлік керамикалық 

бұйымдарды дайындаудың технологиялық процессінде ерекше маңызды рөл ойнайды. 

Күрделі реакциялар салдарынан ол бастапқы ұнтақтың жекелеген дәнектерін цементтейді 

және материалға қажетті механикалық беріктік қамтамасыз етеді. Керамикалық 

материалдардың электрлік қасиеттері әлсіз байланысқан иондардың санына және 

байланысу дәрежесіне байланысты, мәселен, сыртқы факторлардың әсерінен 



(температура, электр өрісі) байланысу орындарын тастап, орын ауыстыруы мүмкін калий 

мен натрий. Бұның нәтижесінде керамиканың электрөткізгіштігі артады. 
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5. Сабақ бойынша  рефлексия 

Кіші топтармен жұмыс істей отырып, осы тақырып бойынша үстел үстелі 

зияткерлік ойынын (лото, домино) әзірлеңіз. Осы ойынды басқа да кіші топтардың 

мүшелерімен жүргізу. Ойында олардың жетістіктерін бағалау.   

6. Үйге тапсырма  

1. Керамикалық материалдар 

2. Конденсаторлық керамика 

3. Жоғарыжиілікті конденсаторлық керамика 

4. Төменжиілікті конденсаторлық керамика 
5. Ультрафарфор  
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Керамикалық электрлік оқшаулама материалдар. Шыны, керамика 

 

Керамика  бейорганикалық тұздарды минералдармен және металл оксидтерімен 

жоғары температурада біріктіру кезінде алатын қатты тығыз материал. Қыздырғанда 

бастапқы материалдар кристалл және аморфтық фазаны қалыптастыра отырып, өзара 

әрекеттеседі. Бастапқы материалдар ретінде пластикалық емес кристалл қалыптастыратын 

және пластикалық құрамбөліктерді пайдаланады.  

Кристаллқалыптастыратын құрамбөліктерге бейорганикалық тұздар (хлорлы 

алюминий, хлорлы темір, хлорлы магний және т.б.), минералдар (кварц, глинозем және 

тальк), сондай-ақ карбонаттар жатады.  

Пластикті құрамбөліктерге түрлі балшықты материалдар жатады. Керамикадан 

көптеген бұйымдарды әзірлеу кезінде қажетті құрамбөлік саз болып табылады. 

Керамикалық материалдар кристаллдық, аморфтық немесе әйнек тәрізді және газды 

фазалардан тұратын көпфазалы жүйені білдіреді. Кристалл фаза негізгі болып табылады. 

Кристаллдар күрделі оксидтер, карбоидтер немесе солардың негізіндегі қатты ертінділер. 

Керамиканың құрамында бір не бірнеше кристалл фазалар болады, керамиканың 

жекелеген түрлерінің өз құрылымында әйнек мүлде болмайды. 

Аморфты фаза өзінің химиялық құрамы бойынша кристаллдардан ерекшеленетін 

әйнек болып табылады. Әйнек қабатшасы кристалл фазаны байланыстырады. Газды фаза 

керамикада материалдың механикалық және электрлік қасиеттерінің төмендеуіне әкеп 

соқтыратын қуыс, ұсақ сызат түрінде болады. Жоғары оқшаулау қасиеттерін қамтамасыз 

ету үшін тек кристалл фаза болғаны абзал. Бірақ аморфты құрамбөлік керамикалық 

бұйымдарды дайындаудың технологиялық процессінде ерекше маңызды рөл ойнайды. 

Күрделі реакциялар салдарынан ол бастапқы ұнтақтың жекелеген дәнектерін цементтейді 

және материалға қажетті механикалық беріктік қамтамасыз етеді.  

Керамикалық материалдардың электрлік қасиеттері әлсіз байланысқан иондардың 

санына және байланысу дәрежесіне байланысты, мәселен, сыртқы факторлардың әсерінен 

(температура, электр өрісі) байланысу орындарын тастап, орын ауыстыруы мүмкін калий 

мен натрий. Бұның нәтижесінде керамиканың электрөткізгіштігі артады. Керамикалық 

материалдардың жоғары қызуға төзімділік, ылғалға төзімділік, механикалық беріктік 

қасиеттері, жоғары диэлектрлік қасиеттері бар, пайдалану кезінде параметрлері тұрақты 

әрі сенімді, материалдың алдын ала берілген электрофизикалық параметрлерін алу 

мүмкіндігіне ие. Керамикалық бұйымдарды өндіру процессіи келесі негізгі сатылардан 

тұрады: керамикалық массаны әзірлеу, бөлшектердің қалыптау, күйдіру.  

Керамикалық массаны әзірлеу бастапқы материалдарды ірі бөтен қоспалардан 

сұрыптап, тазартудан, тартудан және оларды берілген рецептура бойынша араластырудан 

тұрады. Тарту су қоса отырып, шарлы тартқыштарда жүзеге асырылады. Басында 

пластикті емес құрамбөліктерін тартады, ал кейін пластикті материалдарды салады. 

Шарлы тартқыштарда алынған материалдар қоспасы шликер 1 деп аталады.  

Бөлшектерді қалыптауды сығымдау, таңбалау, ыстықтай құю және кесіп өңдеу 

жолымен жүргізеді . Дайындамаларды бөлме темпера 

турасында ауада, сондай-ақ 60...70 °С температурада кептіргіш шкафтарда 

кептіреді. Күйдірер алдын дайындамаларды 70...80 °С температураға дейін қыздырады да 

1,6 сағатқа парафинді ваннаға батырып қоды.Ванна температурасы 80.100 °С құрайды. 

Сіңдірген соң дайындамаларды парафин қалдықтары ағып түсуі үшін көлбеу қаңылтыр 

табаға орналастырады. К ү й д і р уд і екі сатыда үздіксіз не дүркін-дүркін әрекеттегі 

пеште жүргізеді. Бірінші сатыда 800…1000 °С температурада керамикалық массадағы 

органикалық заттар жанады. 
Екінші сатыны керамикалық массаны пісіріп, бөлшектің түпкілікті өлшемін және 

қажетті механикалық берктікті алу үшін 1000...1700 °С температурада 

жүргізеді.Керамикалық бұйымдардың қасиеттері күйдіру режіміне және қоспалардың 

мөлшеріне көп байланысты. Керамиканың тұрақты қасиеттерін алу үшін күйдіру 



режімдері тұрақсыз қоспалар пайда болмайтындай және қатты ертінділер 

ыдырамайтындай етіліп, таңдалады. Қоспа бөтен металлдардың оксиді және ылғал болуы 

мүмкін. Ылғал керамиканың электрлік параметрлерін нашарлатады. Кейбір жағдайларда 

күйдірілген бұйымдар қосымша механикалық өңдеуден өткізілуі және металлдануы 

мүмкін. Керамикалық материалдар қасиеттері және қолданылу аясы бойынша әркелкі. 

Тағайындалуына байланысты келесі түрдегі радиотехникалық керамикалық 

материалдарды әзірлейді: конденсаторлық керамика (жоғарыжиілікті және төменжиілікті), 

орнату керамикасы (жоғарыжиілікті және төменжиілікті). Керамиканың әр түрін 10 

сыныпқа бөледі.  

К о н д е н с а т о р л ы қ керамиканың диэлектрлік өткізгіштігі жоғары, диэлектрлік 

шығын бұрышының тангенсі аз, электрлік және механикалық беріктігі жоғары, термиялық 

төзімділігі жоғары және диэлектрлік өткізгіштің температуралық коэффициенті төмен 

(контурлық тұрақты конденсаторлар), диэлектрлік өткізгіштіктің температуралық 

коэффициентінің мәні теріс (термокомпенсациялайтын конденсаторлар) болуы тиіс. 

Керамикалық бұйымдардың (конденсаторлардың) қасиеттерін бастапқы шикізат құрамын, 

технологиялық дайындау режімдерін өзгерте және түрлі қоспалар қоса отырып, өзгертуге 

болады. Конденсаторлық керамиканы әзірлеу үшін бастапқы шикізаттың негізгі 

құрамбөліктері титанның, қалайының, цирконийдің, стронцийдің, кальцийдің, магнийдің, 

алюминийдің және т.б. кристаллқалыптастырғыш оксидтері болып табылады. 

Конденсаторлық керамиканың бастапқы шикізаты төмен пластикті, өйткені онда саз 

болмайды немесе аз мөлшерде болады. Сондықтан одан бұйым әзірлеген кезде қажетті 

созылымдықты қамтамасыз ету үшін көбінесе күйдірген кезде жанып кететін органикалық 

байлам қосады.  

Жоғарыжиілікті конденсаторлық керамика кристаллды фаза мөлшерінің көптігімен 

және сілтісіз аморфты фаза мөлшерінің аздығымен ерекшеленеді. Жоғарыжиілікті 

керамика I, II, III сыныптарға бөлінеді. І сыныбындағы керамика стронций титанатының 

(SrTiO3) немесе кальций титанатының (СаТiO3) негізінде алынады. Ісыныбының 

керамикасын ыдыс тұрақтылығының талаптары қойылмайтын жоғары жиілікті 

конденсаторларды әзірлеу үшін қолданады. II сыныбындағы керамика кальций 

цирконатының (CaZrO3) 246 және кальций титанатының (CaTiO3) қатты ертінділерінің 

немесе алюминий мен кальция нитраттарының негізінде алынады.Бұл керамика төмен 

және жоғары кернеулі термокомпенсациялайтын және бөлетін конденсаторларды әзірлеу 

үшін қолданылады. ІІІ сыныбындағы керамика кальций станатының (CaSnO3), кальция 

титанатының (СаТЮ), кальций цирконатының (СаСг03), сондай-ақ алюминий мен 

кальций нитраттарыныңкристаллқалыптастырғыш қатты ертінділерінің негізінде 

алынады. Керамика жоғары термиялық төзімділігімен ерекшеленеді және жоғары 

тұрақтылықтағы контурлық конденсаторлар үшін қолданылады. Төменжиілікті 

конденсаторлық керамика диэлектрлік өткізгіштік мәнінің жоғарылығымен және 

диэлектрлік шығын бұрышы тангенсінің салыстырмалы жоғары мәнімен сипатталады. 

Төменжиілікті керамиканың диэлектрлік өткізгіштігі температураға және электр өрісінің 

кернеулігіне байланысты.  

Бұл тәуелділік сызықтық заңға бағынбайды, сондықтан керамиканы сызықтық емес 

деп атайды. Төменжиілікті конденсаторлық керамиканы IV, V сыныптарға бөледі. IV 

сыныбындағы керамика кристаллқалыптастырғыш қатты стронция титанаттарының 

(SrTiO3) жйне висмуттың (Bi4Ti3012) негізінде алынады. Бұл керамиканы төменжиілікті 

конденсаторларды (f < 10 кГц) және бірполярлы бейнеимпульстық конденсаторларды 

әзірлеу үшін пайдаланады. V сыныбындағы керамика барий титанаты мен цирконатының, 

висмут титанатының, қорғасын, стронций және кальций ниобиттерінің қатты 

ертінділерінің негізінде алынады. Кейбір жағдайларда жоғары температуралық 

сегнетоэлектрикті – қорғасын метаниобатын(PbNb2O6) пайдаланады. Осы сыныптағы 

керамиканы бөлетін және бөгейтін конденсаторларды дайындау үшін қолданады. О р н а т 

у керамикасы механикалық жүктеме түсетін бұйымдарды (тіреуіш және аспа 



оқшаулауыштар) немесе композициялық құрастырма бөлшектерін әзірлеу үшін 

қолданады. Жоғарыжиілікті орнату керамикасы жоғары жиілік өрісінде жұмыс істей 

отырып, механикалық жүктеме түсетін радиоэлектрондық аппаратураның түрлі орнату 

бөлшектерін әзірлеу үшін пайдаланылады. Бұл керамика температура мен жиіліктен 

диэлектрлік шығын бұрышы тангенсінің tgS төмендігіне тәуелділігінің аздығымен, 

механикалық беріктігінің жоғарылығымен ерекшеленеді. Жоғарыжиілікті орнату 

керамикасын VI, VII, VIII сыныптарға бөледі. VI сыныбындағы керамика жоғар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Еуразия аграрлық колледжі 

 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы : Жартылай өткізгіштердің негізгі қасиеттері. Жартылай өткізгіш 

материалдар және олардың параметрлері  

Модуль / пән атауы : «Электротехникалық материалдар» 

1. Жалпы мәліметтер  

Курс, топтар   Курс –1 , ЭЖ-113, 07130100-«Электр жабдықтары»  

Сабақтың типі : Жаңа білімді меңгеру   

2. Мақсаттар, міндеттер: Жартылай өткізгіш материалдардың ерекшеліктерінің бірі 

олардың температурасы өзгерген кезде олардың мінез-құлқы. Температурада нөлге дейін 

жететін өткізгіш материалдарда ерекше электрөткізгіштігі артып, жоғары өткізгіш күйге 

көшу кезінде шексіз үлкен мәндер алады.   

 3. Сабақтың  жабдықталуы:    

Әдістемелік нұсқаулықтар, таратпа материалдар   

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер 

1. Б.К.СҮЙІНДІКОВА, Г.Б.ТУГЕРОВА, Г.Б. АРАПОВА, А.В. КЕЛАЗЕВ « 

Электротехникалық материалдар» Астана 2018г. 

2. Н. И. СКОПЦОВА «Электрматериалтану негіздері» Москва 2016 г. 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар  

Электронды тақта, ноутбук 

4. Сабақтың барысы  

Ұйымдастыру кезеңі 

 - Сәлемдесу   

 - Сабақ тақырыбын хабарлау,  сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру. Металдарды термиялық және химия – 

термиялық өңдеу негіздері.  

1. Керамикалық материалдар 

2. Конденсаторлық керамика 

3. Жоғарыжиілікті конденсаторлық керамика 

4. Төменжиілікті конденсаторлық керамика 

5. Ультрафарфор  

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі    

Жартылай өткізгіш материалдарда кернеу, температура, жарықтандыру және басқа 

факторлармен басқарылатын өткізгіштігі бар. Электр тогын өткізе білу арқылы жартылай 

өткізгіштер өткізгіштер мен диэлектриктер арасындағы аралық орынды алады. 

Материалдардың электр тогын өткізуге қабілеті нақты электр кедергісі немесе нақты 

электрөткізгіштігі сипатталады. Сым өткізгіштер үшін арнайы кедергісі ρ диапазоны 

бөлме температурасында 1,6- 10-8-ден 1-ге дейін 10-6 Ом∙м. Төмен жиіліктегі 

оқшаулағыш материалдар үшін арнайы электр кедергісі 106 ...108 ...1014 ...1016 Ом 

құрайды. Жартылай өткізгіштер үшін арнайы электр кедергісі 10-6...109 Ом∙м Бұл 

шекаралар шартты және белгілі бір ауқымда болады, бұл осы топтардың ерекшеліктеріне 

байланысты.  

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру 

Жартылай өткiзгiш материалдардың тегін заряд тасымалдаушылардың пайда үшін 

сыртқы энергетикалық (жылу, механикалық стресс, ядролық бөлшектердің ұшырауын, 

электрлік және магниттік өрістерді, және т.б.) талап етеді. тасымалдаушылар жылу 

әсерінен болған болса, олар тепе-теңдікті деп аталады.Жартылай өткізгіштегі басқа 

энергия түрлерінің әрекеті нәтижесінде қосымша тепе-тең емес заряд тасымалдау. 

Жартылай өткізгішті электрөткізгіштігі оған қоспа атомдарының шамалы саны енгізілген 

кезде күрт өзгереді. Бұл тек мөлшерге ғана емес, сонымен қатар сыртқы элемент пайда 

болуына да байланысты. Мысалы, химиялық таза германийге 0,001% мышьяк қосылса, 



оның өткізгіштік деңгейі 10 000 есе артады. Жартылай өткізгіштер электр энергиясын 

жылу, жеңіл немесе механикалық түрлендіруге мүмкіндік береді.шылар пайда болады. 

Сабақтың қорытындысы    

 - Сабақты қысқаша түйіндеу 

 - Сабаққа қойылған бағаларды айту 

5. Сабақ бойынша  рефлексия 

Кіші топтармен жұмыс істей отырып, осы тақырып бойынша үстел үстелі 

зияткерлік ойынын (лото, домино) әзірлеңіз. Осы ойынды басқа да кіші топтардың 

мүшелерімен жүргізу. Ойында олардың жетістіктерін бағалау.   

6. Үйге тапсырма  

1. Балқыма негізінде құйылған материалдар  

2. Ұнтақты магниттік қатты материалдар 

3. Магниттік қатты материалдар 

4. Басқа магниттік қатты материалдар 

5. Магниттік жұмсақ материалдар 

 

Педагог ________ Мұхан А.Н. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары________Мамбетов М.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Жартылай өткізгіштердің негізгі қасиеттері. Жартылай өткізгіш материалдар және 

олардың параметрлері 

 
Жартылайөткізгіштер, аты айтып тұрғандай, өткізгіштер (металдар) мен 

диэлектриктер (изоляторлар) арасындағы аралық орында тұрған ұғым. Жартылай 

өткізгіштер металдарға қарағанда, мыңдаған, ондаған және жүздеген есе электр тоғын 

нашар өткізеді. Әрі олар жартылай өткізгіштердің өткізгіштігі құрамындағы қоспалар мен 

олардың табиғатына тікелей байланысты болуымен ерекшеленеді.  

Металдарда мұндай тәуелділік байқалғанмен, дәрежесі оншалықты көп емес. 

Қоспалардың үлесті пайызын жартылай өткізгіштерге ендіре отырып, оның электрлік 

кедергісін он немесе жүздеген мың есе өзгертуге болады. Қоспалардың мөлшері аз 

болғаны сонша, оны үлесті пайызбен өлшеу қиынға соғады.  

Сондықтан, жартылай өткізгіштердегі қоспалардың мөлшерін олардың 

атомдарының куб сантиметрдегі концентрациясымен өлшеп, анықтайды. Егер тығыздығы 

жағынан, германий мен кремнийдің құрамында заттардың 1 см3 -дағы (см3 атомы) 

атомдарының 1022 мөлшері болатын болса, құрамындағы қоспалар заттардың 1012 атом/ 

см3 -ынан көп болмаса ғана таза деп танылады, айталық германий. Қоспалардың 

заттардың 1018–1019 атомдары/см3 концентрациясын құра отырып, жартылай 

өткізгіштердің кедергісін таза кристалдармен салыстырғанда, жүздеген мың немесе 

миллион есе төмендетуге болады.  

Қоспалардың мөлшерін заттардың атомдары/см3 есе жоғарылатуға болмайды, 

себебі бұл ерігіштік шегінен асып кетеді. Монокристалдар, айталық, кремний қорытпадан 

мынадай тәсілмен өндіріледі: қыздырғыш құрылғыда дайындалған және тазартылған 

жартылай өткізгіш материал (5, сурет 6.1) жиілігі жоғары материалдан жасалған графитті 

отбақырда (7) балқытылады. Қорыт20 паға (6) қажетті қоспалар қосылған 

жартылайөткізгіштерді қосады. 
Материалдың массасы мен отбақырдағы қоспаларды біле отырып, қоспаның 

концентрациясын есептеуге болады. Бұл концентрация дайын монокристалдан алынады. 

Монокристалдар өсірілгенде, отбақырға элемент –кристалды торы бар 

жартылайөткізгіштің кішкене бөлшегін салады.  

Тең өлшемді қоспаларды алу үшін отбақырды айналдырып, ондағы элементті 

үздіксіз араластырады (1). Ал түтікше белгілі бір жылдамдықта отбақырға қарсы айналып, 

қорытпадан ағып, өзімен бірше шекарада (4) қатып қалатын қорытпаны шығарып, түтіктің 

кристалды торының бейімделуін сақтап қалады. Біртіндеп отбақырдан бұзылмаған 

кристалды құрылымы бар құйма (3) шығарылады.  

Міне, осы құйма монокристалға тән болады, ұзындығы 150 мм диаметрде 1 м-ге 

тең болуы мүмкін. Үдеріс вакуумды камерада (2) немесе атмосферада инертті газды өсіру 

арқылы жүзеге асады. Жартылай өткізгіш аспаптарды жасау үшін жай монокристалл емес, 

өткізгіштік типі талапқа сай келетін – электронды (кері) п немесе тесікті (оң) р 

монокристалл қажет. Бұл үшін монокристалдарды өсіру барысында қорытпаға қоспа 

қосады, яғни оны қоспалайды. 

Егер қорытпаға қосылған зат Д.И.Менделеевтің химиялық элементтердің периодты 

жүйесінің ІІІ-тобына қатысты болса, монокристал өткізгіштіктің тесікті типі (р-тип) деп 

танылады да, қоспаны акцепторлы деп атайды. Егер жартылай өткізгіш Периодтық 

жүйенің V-тобымен қоспаланса, монокристал өткізгіштіктің электронды типіне (л-тип) ие 

болып, қоспасын донорлы деп атайды. Екі жағдайда да жартылай өткізгіштік өзінің 

өткізгіштігінен айрылып, өткізгіштіктің тесікті немесе электронды типіне сай 

жартылайөткізгішке айналады. Жартылайөткізгіш құрамына қосылған қоспалардың 

концентрациясы заттардың 1014–1019 атомдары/см3 арасында өзгере алады, ал 

өькізгіштік жүздеген мың есе ұлғаяды.  

Монокристалдан жартылайөткізгіш аспап дайындар алдында ол бірнеше 

операциядан өтеді. Құйманың берілген кристаллографиялық бағыттар бойынша 



бейімделуін анықтап, содан кейін оларды пластиналарға тіліп, жалтыратып, бірнеше 

мәрте тазалап, басқа бір тәсілмен қоспаны қосып, өткізгіштіктің қарама-қайшылық типін 

құрып, оны фотолитография үдерісімен біріктіреді т.б. Соңғы операция – белсенді 

құрылымы бар жартылайөткізгіш пластиналарды жеке кристалдарға бөлу, корпусында 

монтаж жасау, электродты шығарылымдарды біріктіру, электр параметрлерін 

герметизациялау және бақылау жасау. 

Қорыта келе, жартылайөткізгіш аспаптармен, атап айтсақ, диодтар, транзисторлар 

және микросызбалармен жақынырақ танысалық. Жартылай өткізгіш аспаптарының 

негізінде жартылайөткізгіш материалдардың кристалдары (жартылай өткізгіштер – 

германий, кремний, галиий арсениді т.б.) жатады.  

Мұндай кристалдардың бір немесе бірнеше электронды саңылау өтпелері болады. 

Электронды-саңылаулы өтпе дегеніміз – өткізгіштік дәрежесі әртүрлі 

жартылайөткізгіштерден – электронды л және саңылаулы – р – тұратын, тиекті қабарттар 

арқылы бір-бірінен ажыратылған, тасығыштармен біріктіліп, өтпе аймақтарының 

шекарасына жақын диффузияның әсерінен түзілген жүйе. Кремний монокристалының 

электронды-саңылаулы өтпенің сызбасы 6.2-суретте көрсетілген.  

Жартылай өткізгіштердің монокриста лының оң бөлігіне донорлы қоспаның 

өткізгіштіктің л-типін құрайтын, ал сол бөлігі – акцепторлы, өткізгіштіктің р-типін 

құрайтын біршама мөлшері ендірілген. Донор-атомдар мен акцептор-атомда 

монокристалдың құрылымында көршілес атомдармен белгілі бір байланыс орнатады. 

Донор-атомдар сыртқы орбитасында бес электрондары болғандықтан, олардың бірін оң 

иондарға айнала отырып, оп-оңай жоғалтады.  

Еркін электрондар тоқтың тасушысы ретінде жұмсалып, жартылай өткізгіштің осы 

аймағы л-типіндегі өткізгіштікке ие болады. Акцептор-атомдардың сыртқы орбитасында 

үш электрондары болады, монокристалдың көршілес атомжарының бірбір электрондарын 

қармап алып, теріс иондарға айнала алады. Электрондарынан ажыраған монокристал 

атомдары оң зарядты иондарға айналады. Олардың құрамында электрондардың болмауы 

«саңылау» түзіп, тоқтың тасушыларына айналады. Жартылай өткізгіштің осы аймағы р-

типіндегі өткізгіштікке ие болады. p - және n -типіндегі өткізгіштіктер арасындағы 

аймақтардың шекаралары – өтпе деп танылады.  

Тоқты тасушылар (электрондар мен саңыраулар) алғашында бірінші аймақтан 

екінші аймаққа еркін өтіп, өзара бір-бірімен байланысты немесе валентті электрондарға 

айнала отырып бірігеді (рекомбинацияланады), яғни тасушылардың диффузиясы жүзеге 

асады. Қозғалмалы бөлшектері концентрациясы жоғары аймағынан концентрациясы 

төмен аймағына диффузиялануға тырысады. Диффузия үдерісі диффузияланған заттардың 

концентрациясы тегістелмейінше, жалғаса береді. Электронды-саңылаулы өтпеде бұл 

әрине, жүзеге аспайды, себебі әрбір қоспалы ион (заряд) қозғалмайды.  

Тоқтың тасушылары (қозғалысты зарядтар) қозғала отырып, зарядтың қарама-

қарсы таңбасының қозғалмайтын иондарын қалдырады. Олар біртіндеп жинақталып, 

өзінің жанында қозғалмалы зарядтарды ұстап қала алады. Сөйтіп, р-л-өтпесінің жанында 

әртүрлі таңбалардың тоқ тасушыларының тепе-тең концентрациясы түзіледі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Еуразия аграрлық колледжі 

 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы : Магниттік материалдардың негізгі сипаттамалары 

Модуль / пән атауы : «Электротехникалық материалдар» 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар   Курс –1 , ЭЖ-113, 07130100-«Электр жабдықтары» 

Сабақтың типі : Жаңа білімді меңгеру  

2. Мақсаттар, міндеттер: Магниттік материалдардың негізгі сипаттамаларымен танысу 

және оларды жіктеу. Магнитті материалдар электротехника үшін маңызды. Энергия 

шығындары және электр машиналары мен трансформаторлардың өлшемдері магнитті 

материалдардың қасиеттері бойынша анықталады. Магнитті материалды оқып, игеру 

болашақ маман үшін маңызды.   

3. Сабақтың  жабдықталуы: 

Әдістемелік нұсқаулықтар, таратпа материалдар 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер 

1. Б.К.СҮЙІНДІКОВА, Г.Б.ТУГЕРОВА, Г.Б. АРАПОВА, А.В. КЕЛАЗЕВ « 

Электротехникалық материалдар» Астана 2018г. 

2. Н. И. СКОПЦОВА «Электрматериалтану негіздері» Москва 2016 г. 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар 

Электронды тақта, ноутбук 

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі 

 - Сәлемдесу 

 - Сабақ тақырыбын хабарлау,  сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру. Диэлектриктер. 

1. Диэлектриктердің түрлері 

2. Газ тәрізді диэлектриктер 

3. Сұйық диэлектриктер 

4. Талшықты диэлектриктер  

5. Диэлектриктердің механикалық, физика-химиялық сипаттамалары  

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі 

Магнитті материалдардың негізгі сипаттамалары. Магнитті материалдардың жіктелуі. 

Жұмсақ және қатты магнитті материалдар  

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру 

Магнитті материалдардың қолдану аумағын білу және оларды ажырату. 

Сабақтың қорытындысы 

 - Сабақты қысқаша түйіндеу 

 - Сабаққа қойылған бағаларды айту 

5. Сабақ бойынша  рефлексия 

Шағын топта осы тақырып бойынша зияткерлік ойын әзірлеу. Ойын атауы  «жұпты 

табыңыз». Қатысушылардың іс-әрекеттерін бағалау. Әрбір топ үшін әртүрлі түсті 

карталар жасалады. Кейбір карталарда - өткізгіш материалдың атауы, ал басқалары - 

сипаттамалары. Материалдың сипаттамасын табу қажет.  

6. Үйге тапсырма 

Тұрақты магниттер.    

Жасанды және табиғи магниттер 

Магниттік қасиеті бар металлдарды жіктеу.  

 

Педагог ________ Мұхан А.Н. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары________Мамбетов М.Б. 

 



Магниттік материалдардың негізгі сипаттамалары 

 
Табиғаттағы барлық заттар олар белгілі бір магниттік қасиеттерге ие және сыртқы 

магнит өрісімен белгілі бір түрде өзара әрекеттесетіндіктерін ескерген жағдайда магнит 

болып табылады [39]. Магниттер деп олардың магниттік қасиеттерін ескере отырып 

техникада пайдаланылатын материалдарды (33-сурет) атайды. Заттың магниттік 

қасиеттері микро-бөлшектердің магниттік қасиеттеріне, атомдар мен молекулалардың 

құрылымына байланысты. 
Ферромагнит – темір, никель, кобальт немесе жоғары магнитті өткізгіштігі бар 

басқа зат. Магниттік өтімділік – бұл магниттік индукция B және заттың магнит өрісі Н 

арасындағы қарым-қатынасты сипаттайтын физикалық шама[21,23]. Магниттік индукция 

В – кеңістіктегі белгілі бір нүктеде магнит өрісінің (зарядталған бөлшектерге әсер ету) 

күштік сипаттамасы болып табылатын векторлық шамасы. 

Магнитті материалдардың жіктелуі Магнитті материалдар әлсіз магнитті және 

күшті магнитті болып бөлінеді. Диамагнетика және парамагнетика әлсіз магнитті деп 

саналады. Күшті магниттілерге – өз кезегінде, жұмсақ магнитті және қатты магниттік 

болуы мүмкін ферромагнетиктер жатады. Ресми түрде, материалдардың магниттік 

қасиеттеріндегі айырмашылық салыстырмалы магнит өткізгіштігімен сипатталуы мүмкін 

[37]. Диамагнетикалар деп – атомдары (иондар) қорытындылайтын магнитті сәттерге ие 

емес материалдарды атайды.  

Сырттай, диамагниктер магнит өрісінің сыртына шығуларымен көріністабады. 

Бұларға мырыш, мыс, алтын, сынап және басқа материалдар жатады [21,42]. Парамагнит 

материалдар – атомдары (иондар) сыртқы магнит өрісіне тәуелді емес магнитті сәтте 

болатын материалдар. Сырттай, парамагнетиктер біркелкі емес магнит өрісіне түсіп, 

өздерін көрсетеді. Оларға алюминий, платина, никель және басқа материалдар жатады. 

Ферромагниттік материалдар – өздерінің (ішкі) магнит өрісі сыртқы магнит өрісінің пайда 

болуына қарағанда жүздеген және мыңдаған есе көп болуы мүмкін материалдар [21]. Кез-

келген ферромагниттік дене домендерге бөлінеді - өздігінен (спонтанды) магниттелген 

шағын аудандар.  

Сыртқы магнит өрісі болмаған жағдайда, түрлі домендердің магнитизациялау 

векторларының бағыттары сәйкес келмейді және бүкіл дененің нәтижесінде пайда болған 

магнитизация нөлге тең болуы мүмкін. Ферромагнетиктерді магнитизациялаудың үш түрі 

бар: [26] 1. Магнит домендерін қайтарымды араласу үдерісі. Бұл жағдайда сыртқы 

өрістердің бағытына ең көп бағдарланған домендердің шекаралары ауысады. Өрісті алып 

тастағанда, домендер қарама-қарсы бағытта жылжытылады. Қайтарымды доменді 

ауыстыру саласы магниттелген қисықтың бастапқы бөлігінде орналасқан. 2. Магнит 

өрісінің қайтымсыз араласу үдерісі. Бұл жағдайда магнит өрісі арасындағы шекараларды 

ауыстыру магнит өрісі азайған кезде жойылмайды.  

Домендердің бастапқы позицияларын магнитизациялауды қалпына келтіру 

процесінде қол жеткізуге болады. Домен шекараларының кері қайтарылмайтын ауыстыру 

магниттік гистерезис пайда болуына алып келеді - магниттік индукциягың өріс кернеуінен 

артта қалуы. 3. Доменді айналдыру процестері. Бұл жағдайда домен шекарасын ауыстыру 

үдерістерінің аяқталуы материалдардың техникалық қанықтылығына әкеледі. Қанықтыру 

аймағында барлық домендер өріс бағыты бойынша айналады. Қаныққан аймаққа жеткен 

гистерезис циклы маргиналды деп аталады (35-сурет). 108 Шектеу гистерезисінің циклі 

мынадай сипаттамаларға ие: Bmax - қанықтыру индукциясы; Br - қалдық индукция; Hc – 

ұстап тұратын (мәжбүрлі) күш. Шағын Hc мәндері бар материалдар (тар гистерезис 

циклы) және жоғары магнитті өткізгіштігі жұмсақ магнит деп аталады. Үлкен Hc мәндері 

бар материалдар (кең гистерезис циклы) және магнитті өткізгіштігінің төмендігі қатты 

магнитті деп аталады. Айнымалы магнит өрістерінде ферромагнетаны магнитизациялау 

кезінде үнемі энергияның жылу жоғалуы байқалады, яғни материал қызады. Бұл жоғалту 

гистерезис шығындарымен және құйынды ток шығындарымен байланысты. 



Гистерезис жоғалтулары гистерезис өрімінің ауданына пропорционалды. Қуатты 

ток шығыны ферромагнетаның электр кедергісіне байланысты. Қарсылық қаншалықты 

жоғары болса, соғұрлым төмен ағымды ток жоғалуы [25,28]. 36-сурет магниттік 

қасиеттері бар электр жабдықтың бөліктерін көрсетеді. 
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Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы : Магниттік қатты және магниттік жұмсақ   

 материалдар. Трансформаторлық болаттардың түржиыны.  

Модуль / пән атауы : «Электротехникалық материалдар» 

1. Жалпы мәліметтер  

Курс, топтар   Курс –1 , ЭЖ-113, 07130100-«Электр жабдықтары»  

Сабақтың типі : Жаңа білімді меңгеру    

2. Мақсаттар, міндеттер: Магниттік қатты материалдарғагистерезис ілгегі кең және 

коэрцитивті күші үлкен магниттік материалдар жатады. Магниттік қатты материалдардың 

негізгі сипаттамалары коэрцитивті күш, қалдық индукция, сыртқы кеңістікке берілетін 

максималды үлестік магниттік энергия болып табылады. Магниттік қатты 

материалдардың магниттік өткізгіштігі магниттік жұмсақ материалдарға қарағанда 

анағұрлым төмен. Магниттік материал неғұрлым «қаттырақ», яғни оның коэрцитивті күші 

неғұрлым жоғары болса, оның магниттік өткізгіштігі соғұрлым төмен болады. 

 3. Сабақтың  жабдықталуы:     

Әдістемелік нұсқаулықтар, таратпа материалдар   

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер 

1. Б.К.СҮЙІНДІКОВА, Г.Б.ТУГЕРОВА, Г.Б. АРАПОВА, А.В. КЕЛАЗЕВ « 

Электротехникалық материалдар» Астана 2018г. 

2. Н. И. СКОПЦОВА «Электрматериалтану негіздері» Москва 2016 г. 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар  

Электронды тақта, ноутбук 

4. Сабақтың барысы  

Ұйымдастыру кезеңі 

 - Сәлемдесу   

 - Сабақ тақырыбын хабарлау,  сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру. Металдарды термиялық және химия – 

термиялық өңдеу негіздері.  

1. Тұрақты магниттер.    

2. Жасанды және табиғи магниттер 

3. Магниттік қасиеті бар металлдарды жіктеу.  

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі    

Магниттік қатты құйылған материалдарды балқыманы балқу температурасынан 

ыдыраудың басталу температурасына дейін белгілі бір жылдамдықпен салқындатқанда 

балқыманы дисперсиялық қатайту нәтижесінде алады. Қатаю процессінде қатты 

ертіндінің β-фазаға және β 2-фазаға жоғары температуралық ыдырауы жүреді. Құрамы 

бойынша β-фаза күшті байқалған магниттік қасиеттерге ие таза темірге жақын. Ол 

бірдомендік қалыңдықтағы пластинка түрінде бөлініп шығады. β 2-фаза құрамы бойынша 

никель —алюминийдің (Ni—Al) интерметалл қоспасына жақын, ол төмен магниттік 

қасиеттерге ие. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру 

Магнитөткізгіш тұйықтаулы кезде тұрақты магнит сыртқы кеңістікке энергия 

бермейді, өйткені барлық дерлік магниттік күштік желілер білік ішінде тұйықталады да 

магниттік өріс білік сыртында болмайды. Тұйықтаулы магнитөткізгіште тұрақты 

магниттердің магниттік энергиясын пайдалану үшін белгілі бір өлшемдегі және 

конфигурациядағы қуыс жасайды, ондағы магниттік өрісті техникалық мақсат үшін 

пайдаланады. Тұрақты магниттің магниттік ағыны уақыт өтісімен азаяды. Бұл 2 1 1 2 1 ( ) ( 

) ( ) ( ) r r B r B B B T T     302 құбылыс магниттің ескіруі деп аталады. Ескіру қайтар 

және қайтпас болуы мүмкін. Қайтар ескіру кезінде тұрақты магнитке температураның, 

сыртқы тұрақты өрістердің соққылары, түрткілері, күрт ауытқулары әсер еткенде оның 



қалдық магниттік индукциясы Вr1...3%-ға төмендейді. Қайтадан магниттегенде мұндай 

магниттердің қасиеті қалпына келеді.   

Сабақтың қорытындысы    

 - Сабақты қысқаша түйіндеу  

 - Сабаққа қойылған бағаларды айту 

5. Сабақ бойынша  рефлексия 

Кіші топтармен жұмыс істей отырып, осы тақырып бойынша үстел үстелі 

зияткерлік ойынын (лото, домино) әзірлеңіз. Осы ойынды басқа да кіші топтардың 

мүшелерімен жүргізу. Ойында олардың жетістіктерін бағалау.   

6. Үйге тапсырма  

1. Тұрақты магниттер.    

2. Жасанды және табиғи магниттер 

3. Магниттік қасиеті бар металлдарды жіктеу.  
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Магниттік қатты және магниттік жұмсақ 

материалдар. Трансформаторлық болаттардың түржиыны. 

 

Магнитті материалдар: магнитті материалдар; қатты магнитті материалдар мен 

арнайы магнитті материалдар.Магнитті материалдар - ферромагниттік қасиеттері бар 

материалдар [26]. Жүмсақ магнитті материалдардың жоғары магнитті өткізгіштігі, төмен 

күштеу күші және төмен гистерезис жоғалуы бар [28]. Коэрцитивті күш – бұл циклдық 

магниттік қалпына келтіру жағдайында ферромагнета нөлге тең магниттік индукция 

тудыратын магнит өрісінің кернеулілігі болып табылады. Гистерезис – дене 

магнитизациясы магнит өрісіне байланысты құбылыс 
 

 
Жұмсақ магнитті материалдарға [23,26] кіреді: 1. Техникалық таза темір (электрлі 

төмен көміртекті болат); 112 2. Электротехникалық кремнийлі болаттар; 3. Темір-никель 

және темір-кобальт қорытпалары; 4. жұмсақ магниттік феррит (феррит өзекшелері). 

Жұмсақ магнитті материалдар трансформаторлардың, электр магниттердің, 

генераторларды, электр қозғалтқыштарды, штуцерлерді, тұрақтандырғыштарды, релелерді 

және т.б. өзекшелері ретінде қолданылады. Жұмсақ магниттік, яғни оңай магниттелетін 

материалдар индукцияның жоғары мәндері бар кішігірім ауданның тар гистерезис 

циклына ие. Төменгі жиіліктегі магнит өрістерінде жұмыс істеу үшін дөңгелек гистерезис 

циклі бар осы типтегі материалдар пайдаланылады. Импульстік магниттік жады 

құрылғыларында тікбұрышты гистерезис циклі бар магниттік материалдар қолданылады. 

Жұмсақ магниттік материалдардың қасиеттері [38]: 1. Коэрцитивті күштің шағын мәні 

(яғни, магнитсіздену баяу жүреді). 2. Әлсіз өрістерде де қанықтылыққа дейін магнеттену 

мүмкіндігі. Яғни, жоғары магниттік өткізгіштігі бар.  

Магниттік өтімділік μ - бұл материалдың магниттік қасиеттерін сипаттайтын 

мөлшер. 3. Магнитизациялауды қалпына келтірудегі шағын шығындар. Магниттелу 

қалпына келтіру - сыртқы магнит өрісінің әсерінен керісінше ферромармагнитналық 

үлгідегі магнитизация бағыты өзгеруі. Қатты магнитті материалдар (қатты магниттік 

материалдар) қанықтылыққа магниттелген және мыңдаған және он мыңдаған А / м күшіне 

ие күшті магнит өрістерінде қайта магнетизацияланған. Олар жоғары мәжбүрлі 

күштермен сипатталады. Қатты магнитті материалдар электр магниттік өрістерді қажет 

ететін электр қозғалтқыштарында және басқа да электр құрылғыларында қолданылатын 

тұрақты магниттер үшін материалдар болып табылады. Қатты магнитті материалдардың 



өзіндік ерекше энергиясы бар. Бұл энергия күштік күштің шамасы бойынша қалдық 

индукция өніміне пропорционалды.  

Қатты магнитті материалдар қиындықтармен магниттелген, бірақ олар ұзақ уақыт 

бойы берілетін энергияны сақтай алады. Олар кең аймақтың кең гистерезис циклімен 

ерекшеленеді. Қатты магнитті материалдардың классификациясы [27,28]:  

1. Fe-Ni-Al қорытпалары негізінде құйылған қатты магнитті материалдарды 

(тұрақты магниттерді өндіру үшін пайдаланылады).  

2. Ұнтақ қатты магнитті материалдар кейінгі термиялық өңдеу арқылы ұнтақтарды 

қабаттау арқылы алынған (күрделі пішіндегі тұрақты магниттерді өндіру үшін 

пайдаланылады).  

3. Қатты магнитті феррит. Ферриттар - Fe 2 O  

4 темір оксидінің екі валентті металдардың оксидтері бар химиялық қосылыстар, 

мысалы, Cu, Zn, Mg, Ni, Fe, Co және Mn. 113  

Ферриттер – жоғары қарсылыққа ие магнитті керамика, темірдің қарсылығын 1010 

есе жоғары. Ферриттар жоғары жиілікті тізбектерде пайдаланылады, өйткені олардың 

магнит өткізгіштігі көбіне жиілікте азаяды емес. Өнеркәсіптік магнитті жұмсақ феррит 

негізінен керамикалық технологиямен синтезделген поликристалды материалдар болып 

табылады. Ферриттар жоғары жиілікті тізбектерде пайдаланылады, өйткені олардың 

магнит өткізгіштігі көбіне жиілікте азаяды емес. Марганец-мырыш (төмен жиілікті) және 

никель-мырыш (жоғары жиілікті) ферриттар кеңінен қолданылады. Ферриттердің 

кедергісі металдың материалдарының кедергісі 106 - 1013 есе, ал ағымды ток жоғалту 

сәйкесінше аз. Бұл дыбыстық және радиожиілік аудандарында жұмыс істеуге арналған 

өнімдерді өндіруге ферриттарды пайдалануға мүмкіндік береді. Ферриттердің 

жетіспеушілігі олардың төменгі қанықтылық индукциясы және төмен механикалық күші 

болып табылады. Сондықтан феррит әдеттегідей төмен вольтты электроникада 

қолданылады. Қатты магнитті материалдардың негізгі сипаттамалары [8,21]: - коэрцитивті 

күші Hc; - қалдық индукциялық Вr; - магниттің «Wa» кеңістігіне берген максималды 

нақты энергиясы. Қатты магнитті материалдар өте күшті магнит өрістерінде магниттелген 

және негізінен тұрақты магниттерді өндіруге қызмет етеді. Қатты магнитті материалдар 

электр қозғалтқыштарында және тұрақты магниттік өрісті талап ететін басқа электр 

құрылғыларында қолданылады. Қатты магнитті материалдарға [40] кіреді: 1. Fe-Ni-Al 

қорытпалары негізінде қатты магнитті материалдарды шығарыңыз. 2. Ұнтақ қатты 

магнитті материалдар, ұнтақтарды басу арқылы алынған, содан кейін термиялық өңдеу. 3. 

Қатты магнитті феррит.  

Арнайы магниттік материалдар бір кейде екі параметрлерінің арқасында қолдану 

аясы тар болатын магнитті материалдар болып табылады [44]. Арнайы магнитті 

материалдарға: - тікбұрышты гистерезис өрімі бар магниттік материалдар; - 

микротолқынды феррит; - магнитострикционды материалдар. 1. Тік бұрышты гистерезис 

өрімі бар магниттік материалдар, төртбұрышты гистерезис циклі бар материалдан 

алынған ядро магниттік индукцияның әртүрлі бағыттарына сәйкес келетін екі тұрақты 

магнитті күйге ие. Бұл сипат екілік ақпаратты сақтау және өңдеу үшін пайдаланылады. 

Тікбұрышты гистерезис циклі бар магниттік материалдар (VGA) автоматтандыру 

құрылғыларында, компьютерлік технологияларда және телеграфтық байланыс 

құралдарында кеңінен қолданылады. 114 2.  

Микротолқынды феррит - металл емес қатты магнитті материалдар. Ферриттардың 

магниттік сипаттамаларын сыртқы магнит өрісі арқылы басқаруға болады. Микротолқын 

технологиясы электромагниттік толқынның микротолқынды ферриттардың атомдары 

(иондары) магнит сәттерімен өзара әрекеттесуіне негізделген бірқатар әсерлерді 

пайдаланады [39,40]. Тағайындалуы. Микротолқынды феррит ретінде магний тотығы, 

литий-мырыш ферриті, никель-мырыш ферриті және комплексті композицияның ферриті 

бар магний-марганец ферриті қолданылады. 3. Магнитострикционды материалдар 



ферромагниттік металдар мен қорытпалар, сондай-ақ магниттелу кезінде пішін және 

өлшем өзгеретін феррит болып табылады [42, 44]. Қолданылуы:  

Магнетострикциялық материалдар: - электрокашыстық және ультрадыбыстық 

технологиядағы электромеханикалық түрлендіргіштерді дайындау үшін; - 

электромеханикалық және магниттелмелі сүзгі өзекшелерінде; - резонаторлар және кешігу 

сызығы үшін.  

Төмен көміртекті болаттан (техникалық таза темір) магниттік қасиеттер 

қоспалардың құрамына, деформацияға, дән мөлшері мен термиялық өңдеуге байланысты 

кристалдық тордың бұрмалануына байланысты. Төмен қарсыласудың арқасында, 

техникалық тұрғыдан таза, темір электротехникада, негізінен тұрақты магниттік ағындар 

ядросында қолданылады.  

Электротехникалық кремнийлі болат массалық тұтынудың негізгі магнитті 

материалы болып табылады. Бұл кремний бар темірдің қорытпасы. Кремнийге қарсы 

допинг мәжбүрлі күшті азайтуға және қарсылығын жоғарылатуға мүмкіндік береді, яғни 

ағымды ток жоғалуын азайтады. Жеке парақтарда немесе орамдарда жеткізілетін 

табақшалы электрлік болат, тек қана орамда жеткізілетін таспалы болат - магниттік 

тізбектерді (ядролар) өндіруге арналған жартылай фабрикаттар.  

Магниттік өткізгіштер немесе мөртабан немесе кесу арқылы алынатын жекелеген 

табақтардан немесе таспалардан орау арқылы қалыптасады. Темір-никель қорытпалары 

пермаллоялар деп аталады. Олар әлсіз магниттік өрістерде жоғары бастапқы магнитті 

өткізгіштігі бар. Пермальды кішкентай қуатты трансформаторлардың, штуцерлер мен 

релелердің ядролары үшін қолданылады. 
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Сабақтың типі : Жаңа білімді меңгеру   

2. Мақсаттар, міндеттер: Материалдардың еріп кетпейтін, өзінің техникалық 

сипаттамалары мен қасиеттерін өзгертпейтін дайындамаларды біріктіру үдерісі пісіру деп 

аталады. Металдарды пісіру екі металдан жасалған бұйымдар арасындағы 

айырмашылықты толтыратын сұйық дәнекермен жұмыс жасайтын бөлшектердің беттерін 

ылғалдандыру есебінен жүзеге асады 

3. Сабақтың  жабдықталуы:     

Әдістемелік нұсқаулықтар, таратпа материалдар   
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2. Н. И. СКОПЦОВА «Электрматериалтану негіздері» Москва 2016 г. 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар  

Электронды тақта, ноутбук 

4. Сабақтың барысы  

Ұйымдастыру кезеңі 

 - Сәлемдесу   

 - Сабақ тақырыбын хабарлау,  сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру. Металдарды термиялық және химия – 

термиялық өңдеу негіздері.  

1. Балқыма негізінде құйылған материалдар  

2. Ұнтақты магниттік қатты материалдар 

3. Магниттік қатты материалдар 

4. Басқа магниттік қатты материалдар 

5. Магниттік жұмсақ материалдар 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі     

Артықшылықтары мен кемшіліктері  

Пісіру үдерісінің артықшылықтарына мыналарды жатқызуға болады; - болатты 

түсті металдармен біріктіру мүмкіндігі; - үдерістің жоғары өнімділігі; - қол жетімсіз және 

ыңғайсыз жерде пісіру операцияларын жүргізу мүмкіндігі; 135 - құрылымы бойныша 

күрделі түйінлеп және бөлшектерді біріктеру мүмкіндігі; - Үдерісті біріктіру тура контуры 

бойымен емес, тұтас жазықтық бойымен жүзеге асыру мүмкіндігі; - Пісіру кезіндегі 

қыздыру металдан жасалған дайныдамаларды жылумен өңдеуді қамтамасыз етеді.  

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру 

Пісіру кемшіліктері: - пісіріліп біріктірілген бөліктерді жұлуға қарсы төменгі 

беріктігі; - пісірілген металдардың жұмсақтығына байланысты жылжып кету. Дәнекерлеп 

пісіруден кейін, металдың қондырғыларын түйістіру санатында қолданылуы бойынша 

пісіру екінші орында тұрады (49-сурет). Ал өндірістің кейбір салаларында ол 

басымдылыққа ие. 

Мысалы, компьютерлерде, ұялы телефондарда, энергетикалық индустриядағы және 

басқа да IT-жабдықтардағы бағдарламаланатын контроллерлер мен сенсорлар. Бұл 

техниканың ең кішкентай бөлшектері бірбірімен тығыз байланыста болуды талап ететіні 

белгілі ғой. Төмен температуралық пісіру электроникада өте жиі қолданылады, өйткені 

технологияның өзі өте қарапайым және үнемді. Сонымен қатар, осы индустрия үшін 

маңызды болып табылатын кішкене бөліктерді пісіруге 136 болады. Бұдан басқа, бұл әдіс 



түрлі металдар мен материалдарды қосу үшін қолданылуы мүмкін. Кішігірім өндірісте 

жоғары температура газ жанғыштары немесе орта немесе жоғары жиіліктегі индукциялы 

токтармен қамтамасыз етіледі. Бұл дәнекерлеу түрлеріне қосымша, құрамында балқыту 

құрамы бойынша жіктеу бар. 

Сабақтың қорытындысы    

 - Сабақты қысқаша түйіндеу  

 - Сабаққа қойылған бағаларды айту 

5. Сабақ бойынша  рефлексия 

Кіші топтармен жұмыс істей отырып, осы тақырып бойынша үстел үстелі 

зияткерлік ойынын (лото, домино) әзірлеңіз. Осы ойынды басқа да кіші топтардың 

мүшелерімен жүргізу. Ойында олардың жетістіктерін бағалау.   

6. Үйге тапсырма  

1. Пісіру үдерісінің артықшылықтары 

2. Пісіру үдерісінің кемшіліктері 

3. Дәнекерлер сипаттамасы 

4. Тезбалқитын дәнекер 

5. Қиын балқитын дәнекер 
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Металдарды пісіру, дәнекерлеу. Дәнекерлер мен флюстер. 

 
Дінекерлеп пісіру – дәнекерлеуге болатын бөліктердің арасындағы интератомдық 

және межмолекулярлық байланыстарды орнату арқылы жұмыс бөлшектерінің тұрақты 

қосылыстарын жасау үдерісі, бұл атомдар бір-біріне торлы параметрге жақын 

қашықтықта келген кезде мүмкін болады. 

Дәнекерлеп пісіру үрдістері дәнекерленген конструкцияларды өндіруде, құюға 

тыйым салу және сынған және тозған өнімдерді қалпына келтіру үшін қолданылады 

[25,39]. Біртекті металдар және гетерогенді металдар (мысалы, мыс, мыс алюминиймен), 

сондай-ақ металл емес (керамика, шыны, цемент және т.б.) пластмасса металдар 

дәнекерленген болады. Дәнекерлеп пісірудің үш түрі бар: жылу, механикалық және 

термомеханикалық. Жылу классы дәнекерлеуге болатын бөліктердің жиектерін ерітіп, 

дәнекерлеп пісіру ваннасын (кейде толтырғыш металмен) құрайтын кезде дәнекерлеп 

пісіру түрлерін қамтиды, содан кейін дәнекерлеп пісіруді қатайтады. Бұл үшін қажетті 

жылу энергиясы электр немесе химиялық энергияны түрлендіру арқылы алынады. Бұл 

класс доғаның, электрослагтың, плазманың, электронды-сәуленің, лазердің, газдың, 

термиялық дәнекерлеп пісіруді қамтиды. 

 Механикалық сыныпқа қосылатын бөлшектердің беткі қабаттарындағы қысым 

әсерінен пайда болатын, шешуші фактордың пластикалық деформация болып табылатын 

дәнекерлеп пісірудің түрлері кіреді, соның салдарынан оттегінің, азоттың, судың буының 

және майдың ластануының адсорбциялық қосылыстары контакт аймағында 

қиыршықтанады. , бетінің кедір-бұдырынан қуыстардың толтырылуы, өзара әрекеттесудің 

белсенді бағыттарының көбеюі, атомдардың атом радиустарының мөлшеріне жақындауы, 

олардың электрондарының қорытылуы және сурет Осы бірлескен арқасында vanie. 

Механикалық сыныпқа суық, ультрадыбыстық дәнекерлеу, жарылыс дәнекерлеу, үйкеліс 

кіреді. 125 Термомеханикалық класс дәнекерлеп пісірудің типтерін қамтиды, онда жылу 

энергиясы мен сыртқы қысым дәнекерленген қосынды қалыптастыру үшін қолданылады. 

Бұл сыныпқа контакт, газпресс, диффузия және дәнекерлеудің басқа түрлері кіреді. 

Дәнекерлеп пісірілген конструкцияларды дайындау үшін түйіспелердің келесі негізгі 

түрлері пайдаланылады: түйісу, кеудеше, герметикалық, бұрышты және T-тәрізді. 

Ұнтақталған түйіспелік түйістер қалыңдығы 3 мм-ге дейін, қалыңдығы 3-8 мм қалыңдығы 

15 мм-ден 15 мм-ге дейінгі қалыңдығы 15 мм-ден астам Vтәрізді кесу жиектері арқылы 

кескіш қалыңдығы 15 мм-ге дейін кесетін жиектерсіз пісірілген, қалыңдығы 20 мм - ыдыс 

тәрізді қарапайым немесе екі жақты кесу. Қабырғаға жабысқан кезде, шеттердің қабаттасу 

көлемі дәнекерлеп пісірілген бөлшектердің қалыңдығының 3-5 есе құрайды. 

 Электр тогы төзімді (бірақ тығыз емес) қосылымдарды қамтамасыз етеді; 

дәнекерлеп пісіруге арналған үстіңгі парақ бұрғыланған (немесе соғылған) және тесік 

дәнекерленген кезде төменгі парақ дәнекерленген болады; жіңішке (3 мм-ге дейін) тұтас 

тұтас тесіксіз ерітілген парақтар. Кесу жиектері мен дөңгелек түрлерінің бұл түрлері 

доғалық және газ дәнекерлеуге тән.  

Терең енуімен (лазер, плазмалық, электронды сәулелік) дәнекерлеп пәсәрі 

шеттердің кешенді дайындығын талап етпейді; дәнекерлеп пісірудің басқа түрлері 

(электрослаг, ультрадыбыстық, суық, контакт, диффузия, термит, жарылыс дәнекерлеу, 

үйкеліс) тек дәнекерленген беттердің тегістелуін және тазалауын талап етеді. Доғалық 

дәнекерлеп пісіру және кесу. 1802 жылы акад. В.В. Петров доғалық разряд құбылысын 

анықтады. 1882 жылы орыс өнертапқыш Н. Н. Бенардо көміртегі электродымен 

металдарды дәнекерлеп пісіруге арналған электр доғасын пайдалануды ұсынды. 1888 

жылы тау-кен инженері Н.Г. Славянов графит электродын металлмен алмастырды. Қазіргі 

уақытта доғалық дәнекерлеу жұмыстарының 99% Славянов әдісімен жүргізіледі. 

Дәнекерлеп пісірудің басқа түрлерінің арасында доғалық дәнекерлеп пісіру бірінші 

орында келеді. Ол темiр жол көлiгiнiң, теңiз және өзен кемелерiнiң, қазандықтардың, 

автомобильдердiң, көтергiш және көлiк құралдарының, газдар, сұйықтар мен материалдар 



үшiн құбырлар, ғимараттардың металл құрылымдары мен фитингтерi, өнеркәсiптiк 

құрылыстар, көпiрлер, электржабдықтары мен бөлшектерi, ауыл шаруашылығы және 

басқа да машиналар мен механизмдер. Металл, сұр және құйма шойындары, алюминий, 

никель, титан және олардың қорытпалары және басқа да металдар мен қорытпалардың 

барлық құрылымдық болаттары электр доғасының дәнекерлеп пісірілген металдарының 

қатарына жатады. Бенардос әдісімен дәнекерлеп пісіру.  

Дәнекерлеп пісіру графитті электродымен толтырғыш металмен немесе онсыз 

орындалады; Осы әдіспен дәнекерлеп пісіру шектеулі [26]. Түсті металлдар мен шойын 

үшін, сондай-ақ ұнтақты қатты қорытпаларды бүркету үшін жіңішке болат 

дайындамаларының жалғануы үшін пайдаланылады.  

Әдетте, тікелей ток, дәнекерлеп пісіру 126 кезіндегі доғаның тұрақтылығына және 

дәнекерлеп пісіруді жақсарту үшін тікелей полярлықты қолданады: дайындамаға анод (+) 

және электрод катодты (-) қамтиды. Славянов әдісі бойынша дәнекерлеп пісіру. 

Дәнекерлеп пісіру кезінде сым түрінде металл электродты пайдаланыңыз. Доға электрод 

пен негізгі металдың арасында қозғалады және олардың екеуін де ерітеді, және барлық 

балқытылған металл араласқан жалпы ванна құрылады. 

 Электродты сым диаметрі 0,3-тен 12 мм-ге дейін болады. Қолмен дәнекерлеп 

пісіру кезінде жабынмен қапталған электродтар пайдаланылады (сурет 40). Қаптамалар 

тұрақтандырушы, қорғаныштық және қоспаланған болады. 

 
Жабу электродтарының қалыңдығы жұқа, орташа, қалың және өте қалың жабын. 

Жіңішке жабындар тұрақтандырады; олар бор мен сұйық шыныдан тұрады. Балдырдағы 

кальций доғаның плазмасында босатылып, оны иондатады, осылайша доғалық жанудың 

тұрақтылығын қамтамасыз етеді. 

Дәнекерлеп пісіру жабдықтары. Доғалық дәнекерлеп пісіру тікелей және ауыспалы 

тоқтарда болуы мүмкін. Тұрақты тоқтағы доға мықты болады, бірақ энергияны тұтыну 

мөлшері өте жоғары. Доғаны тұрақты токпен қамтамасыз ету үшін генераторлар мен 

түзеткіштер қолданылады. Дәнекерлеп пісіру машиналары мен генераторлары бір-

операторға бөлінеді - бір доғаны және бірнеше станцияны жеткізу - бірнеше доға жеткізу. 

Дәнекерлеп пісіру үшін стандартты кернеуді пайдаланыңыз (220, 380, 500 В). 127 Газбен 

қорғалған ортадағы доғалық дәнекерлеп пісіру. Қорғаушы газ ортасында көміртек 

диоксиді, аргон немесе гелийді дәнекерлеп пісіруқапталған электродтармен немесе 

ағынның қабатымен дәнекерлеуден доғаны жылытуға қарағанда, ауадағы оттегі мен 

азоттың әсерінен қорғауды қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, қорғаныш газындағы 

дәнекерлеп пісірудің осы дәнекерлеп пісіру әдістерін алмастырмайды, бірақ бұл әдістер 

қалаған нәтиже бермейтін машина жасау мен аспап жасауда қолданылады. Доғаларды 

кесу. Доғаны қолданып өткір, металл жағылған емес, балқыту арқылы бөлінеді. Бұл әдіс 

кесу, көміртекті және легирленген болаттар, шойын, алюминий, мыс және олардың 

қорытпаларын, қышқылдану жүйесін құймалардан бөліп алу үшін қолданылады. Доғарды 

кесу көміртекті немесе металл электродпен жүзеге асырылады. Тот баспайтын болат 

табақтарды кесу үшін автоматты доғаның доғалы кесу қолданылады [40].  

Ауа доғалы кесу кескіште немесе кесу басында бекітілген көміртекті немесе графит 

электродымен жасалады. Кескіштің (бастың) контактілішүмегіндегі бөлігінде ауа 

ағындары кесілгеннен балқытылған металлды соқтыратын тесіктер бар. Плазма кесу, 

дәнекерлеп пісіру және бетін жабу Плазмалық өңдеу кезінде жылу энергиясының 

тасымалдаушысы - аргон, азот, аммиак, ауа және басқа газдар мен олардың қоспаларын, 

сондай-ақ доғалық плазмалық шамдардағы доғалық разряд арқылы су буы арқылы пайда 

болған иондардың ағыны, сондай-ақ электро бейтарап молекулалар мен атомдар. 

плазмотрондар деп аталады. Плазма ағынының температурасы 5,000- 30,000° C. Бұл 

плазма төмен температура, изотермиялық емес деп аталады. Жоғары температура, 

изотермиялық плазма қоршаған ортамен жылулық тепетеңдік кезінде ғана болуы мүмкін; 

табиғатта жұлдыздардың мәні. Жоғары температуралы плазманың иондалуы дәрежесі 



100% -ға жуық, оның температурасы ондаған миллион градусқа жетеді. Плазма 

материяның төртінші күйі, иондалған газ деп аталады. 5-40 мм қалыңдығы бар плазмалық 

кесу газды кесуге қарағанда 2-8 есе артық өнімді. Плазма доғасының шүмегінің мөлшері 

кесілген болаттың қалыңдығын шектейді (120-140 мм) (42-сурет). Микроплазмаға кесу 

кезінде, ұшақтың өткір инені нысаны бар; бұл кесу машиналарда механикалық кесудің 

орнына жұқа парақтың материалын кесу кезінде өте тиімді. 

Электрошлакты дәнекерлеп пісіру. Электрошлакты дәнекерлеп пісіру – 

балқытылған шлактағы доғалық электр дәнекерлеп пісірудің әдісі (сурет 43). Кокстық 

бағыттау үшін, бірдей ағындар болаттың электросколды қайта қалпына келтіруінде 

қолданылады. 
Контактілі дәнекерлеп пісіру. Контактілі дәнекерлеп пісіру кезінде дәнекерлеп 

пісірудің нүктесі арқылы ток өту арқылы пайда болатын жылу дәнекерленген бөлшектерді 

қыздыру үшін пайдаланылады. Бөліктердің контакті нүктесінде тізбектің басқа 

бөліктерімен салыстырғанда электрлік 129 қарсылықтың жоғарылауы байқалады. 

Дәнекерлеп пісірудің аймағында қажетті температураға жеткеннен кейін, дәнекерлеуге 

болатын бөліктер оларды қосуға қысылады. Контактілік дәнекерлеп пісірудің үш түрі бар: 

түйістіріп дәнекерлеп пісіру, түйіспелі дәлме-дәл пісіру және дөңгелекті. 

Газбен дәнекерлеп пісіру және кесу. Пісіру кезінде жанармай ретінде ацетилен, 

пропан, бутан, бензин буларының, сутегі және басқа да газдар қолданылады (45-сурет). 

Ацетилен (C2 H2) жиі пайдаланылады, ең жоғары (3200 ° C) алау температурасын береді. 

Газды дәнекерлеу көбінесе жіңішке қабырғалы болат дайындамаларға, сондай-ақ темір, 

түсті металдар мен қорытпалардың қоспаларына қосылу үшін қолданылады. Газ алауы 

металдарды кесуге, қатты қорытпаларды жабуға және жөндеу жұмыстарына арналған 

[42]. Газбен кесуді қыздырғыштары өлшеу және оттегі және жанғыш газды араластыру 

үшін пайдаланылады, сондай-ақ тұрақты және концентрациялық газ алауын алу үшін 

қолданылады. Олар инъекция (сору) - төмен қысым және инъекциясыз - жоғары және 

орташа қысым 
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Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы : Металдарды және металл емес материалдарды өңдеу түрлері 

Модуль / пән атауы : «Электротехникалық материалдар» 

1. Жалпы мәліметтер  

Курс, топтар   Курс –1 , ЭЖ-113, 07130100-«Электр жабдықтары»  

Сабақтың типі : Жаңа білімді меңгеру   

2. Мақсаттар, міндеттер: Металл өңдеу әдістері: құю, термиялық өңдеу; қысыммен 

өңдеу, дәнекерлеу және электрлік өңдеу, ультрадыбыстық. Құйма - бұл металлды сұйық 

күйде қыздыру процесі және одан кейін оны көрсетілген нысандарға құю. Металл 

салқындаған және қатайтылған кезде құйма нысанын дәл қайталайтын құйынды шығады. 

3. Сабақтың  жабдықталуы:     

Әдістемелік нұсқаулықтар, таратпа материалдар   

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер 

1. Б.К.СҮЙІНДІКОВА, Г.Б.ТУГЕРОВА, Г.Б. АРАПОВА, А.В. КЕЛАЗЕВ « 

Электротехникалық материалдар» Астана 2018г. 

2. Н. И. СКОПЦОВА «Электрматериалтану негіздері» Москва 2016 г. 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар  

Электронды тақта, ноутбук 

4. Сабақтың барысы  

Ұйымдастыру кезеңі 

 - Сәлемдесу   

 - Сабақ тақырыбын хабарлау,  сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру. Металдарды термиялық және химия – 

термиялық өңдеу негіздері.  

1. Пісіру үдерісінің артықшылықтары 

2. Пісіру үдерісінің кемшіліктері 

3. Дәнекерлер сипаттамасы 

4. Тезбалқитын дәнекер 

5. Қиын балқитын дәнекер 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі     

Металды қыздыру арқылы қол жеткізілетін металлдың ішкі құрылымын өзгертуге, 

термиялық өңдеу және салқындатуға арналған жылуды өңдеу металды қажетті 

қасиеттермен қамтамасыз ету үшін жылу өңдеудің параметрлері әртүрлі болуы мүмкін. 

Термиялық өңдеудің 3 түрі бар: 1. Термиялық өңдеу – үш негізгі түрі бар: суару, 

шынықтыру және жұмсарту; 2. Металды химиялық термоөңдеу – металл бетіне басқа 

элементтермен (мысалы, көміртекті) толтыру үшін пайдаланылады. Осы әдіспен 

металдың ең жоғары қызу температурасы және айтарлықтай әсер ету уақыттары 

қорытпалардың біркелкілігін қамтамасыз етеді; 3. Термомеханикалық өңдеу – бұл әдіс 

классикалық термиялық өңдеуден гөрі металлдың үздік механикалық қасиеттеріне жетуге 

мүмкіндік береді. Қысымды түзету дене күшінің әсерінен қалаған пішінді және өлшемді 

бос қалдырады. Осы мақсаттарға жету үшін әр түрлі металл өңдеу машиналары 

қолданылады, олардың әрқайсысы нақты әдіске сәйкес келеді. Қысымды өңдеудің 7 тәсілі 

бар: соғу, қалыптау, беттік қалыптау, жұқарту, созу, сығымдау және т.б. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру 

Металды электрлік өңдеу электр тоғының көмегімен жүзеге асырылады Электрлік 

ұшқынмен өңдеу – металға әсер ететін жасанды разряд жасалады. Осындай әсердің 

нәтижесінде металдың температурасын 8-10 мың градусқа дейін арттыру керек; 

Электрохимиялық өңдеу - бұл әдіс металл бетіне жылтыр пішін беріп тұруға мүмкіндік 

береді. Белгілі бір әдісті таңдау металлға, дайындаманың өлшеміне немесе түпкілікті 



өнімді беруге қажетті қасиеттерге, сондай-ақ басқа да көптеген факторларға байланысты. 

Сабақтың қорытындысы    

 - Сабақты қысқаша түйіндеу  

 - Сабаққа қойылған бағаларды айту 

5. Сабақ бойынша  рефлексия 

Кіші топтармен жұмыс істей отырып, осы тақырып бойынша үстел үстелі 

зияткерлік ойынын (лото, домино) әзірлеңіз. Осы ойынды басқа да кіші топтардың 

мүшелерімен жүргізу. Ойында олардың жетістіктерін бағалау.   

6. Үйге тапсырма  

1. Металл өңдеу әдістері 

2. Құйма 

3. Термиялық өңдеу 

4. Металды электрлік өңдеу 

5. Электрлік ұшқынмен өңдеу  

Педагог ________ Мұхан А.Н. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары________Мамбетов М.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Металдарды және металл емес материалдарды өңдеу түрлері 

 

Металл өңдеу әдістері: құю, термиялық өңдеу; қысыммен өңдеу, дәнекерлеу және 

электрлік өңдеу, ультрадыбыстық. Құйма - бұл металлды сұйық күйде қыздыру 

процесі және одан кейін оны көрсетілген нысандарға құю (54-сурет). Металл 

салқындаған және қатайтылған кезде құйма нысанын дәл қайталайтын құйынды 

шығады 

 
 

Металды қыздыру арқылы қол жеткізілетін металлдың ішкі құрылымын өзгертуге, 

термиялық өңдеу және салқындатуға арналған жылуды өңдеу металды қажетті 

қасиеттермен қамтамасыз ету үшін жылу өңдеудің параметрлері әртүрлі болуы 

мүмкін.  

Термиялық өңдеудің 3 түрі бар: 1. Термиялық өңдеу – үш негізгі түрі бар: суару, 

шынықтыру және жұмсарту; 2. Металды химиялық термоөңдеу – металл бетіне басқа 

элементтермен (мысалы, көміртекті) толтыру үшін пайдаланылады.  

Осы әдіспен металдың ең жоғары қызу температурасы және айтарлықтай әсер ету 

уақыттары қорытпалардың біркелкілігін қамтамасыз етеді; 3. Термомеханикалық 

өңдеу – бұл әдіс классикалық термиялық өңдеуден гөрі металлдың үздік механикалық 

қасиеттеріне жетуге мүмкіндік береді. Қысымды түзету дене күшінің әсерінен қалаған 

пішінді және өлшемді бос қалдырады.  

Осы мақсаттарға жету үшін әр түрлі металл өңдеу машиналары қолданылады, 

олардың әрқайсысы нақты әдіске сәйкес келеді. Қысымды өңдеудің 7 тәсілі бар: соғу, 

қалыптау, беттік қалыптау, жұқарту, созу, сығымдау және т.б. Металды электрлік 

өңдеу электр тоғының көмегімен жүзеге асырылады Электрлік ұшқынмен өңдеу – 

металға әсер ететін жасанды разряд жасалады. Осындай әсердің нәтижесінде металдың 

температурасын 8-10 мың градусқа дейін арттыру керек; Электрохимиялық өңдеу - 

бұл әдіс металл бетіне жылтыр пішін беріп тұруға мүмкіндік береді. Белгілі бір әдісті 

таңдау металлға, дайындаманың өлшеміне немесе түпкілікті өнімді беруге қажетті 

қасиеттерге, сондай-ақ басқа да көптеген факторларға байланысты. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораториялық-тәжірибелік сабақтар бойынша әдістемелік нұсқаулар 
 

«Электр жабдықтары» 
                                                                (пәннің коды және толық атауы) 

 

 

             ______________07130100 - «Электр жабдықтары»___________                              
(мамандықтың шифры және толық атауы) 
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Білім алушының өзіндік жұмыстарына арналған материалдар 
 

«Электротехникалық материалдар» 
 (пәннің коды және толық атауы) 

 

 

             _______________07130100 - «Электр жабдықтары»___________                              
                              (мамандықтың шифры және толық атауы) 
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Өткізгіштер мен кабелдердің түржиыны 

Жоғары молекулалы органикалық және органикалық емес диэлектриктер 

Электрлік оқшаулама слюда және одан жасалған материалдар 

Жартылай өткізгіштердің негізгі қасиеттері. Жартылай өткізгіш материалдар және олардың 

параметрлері 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Білім беруді мультимедиамен және бағдарламамен қамтамасыздандыру 

 

«Электротехникалық материалдар» 
 (пәннің коды және толық атауы) 

 

 

             ___________________07130100 - «Электр жабдықтары»___________                              
 (мамандықтың шифры және толық атауы) 
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Білім алушылардың білім деңгейін бақылау мен бағалауға арналған 

материалдар 
 

«Электротехникалық материалдар» 
 (пәннің коды және толық атауы) 

 

 

             ___________________07130100 - «Электр жабдықтары»___________                              
 (мамандықтың шифры және толық атауы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы  2021 

 



1-нұсқа 

 

1. Қара металдар тобына жатқызылады? 

А) Темір, кобальт, никель, марганец  

В) Титан, хром, бериллий 

С) Күміс, алтын, платина 

D) Магний, алюминий, натрий 

E) Калий, цезий, қалайы, қорғасын 

 

2. Қара баяу балқитын металдарға жатады? 

А) Хром, цироний, молибден, лантан  

В) Уран, плутоний  

С) Титан, ванадий, хром, вольфрам  

D) Натрий, калий, цезий 

Е) Кобальт, никель, марганец 

 

3. Қара сілтілік жер металдарды атаңыз? 

А) Кобальт, натрий, марганец 

В) Бериллий, магний, алюминий 

С) Күміс, алтын, платина 

D) Натрий, калий, цезий 

Е) Мырыш, сынап, қорғасын 

 

4. Бұл металдар арнайы мақсаттағы қоспаларды алу үшін темір немесе 

негіз ретінде қолданылады? 

А) Мырыш, сынап, қалайы, қорғасын, мыс 

В) Титан, ванадий, хром, цироний, молибден 

С) Кобальт, никкель, марганец, уран, плутоний 

D) Ванадий, хром, титан, бериллий, магний 

Е) Молиден, вольфрам, натрий, алий, цезий 

 

5. Түсті металдардың дұрыс жіктелуін көрсетіңіз 

А) Жеңіл, асыл металдар, жеңіл балқитын 

В) Темір, жеңіл, асыл металдар 

С) Қиын балқитын, жеңіл балқитын, асыл металдар 

D) Асыл металдар, сирек кездесетін металдар, сілтілік жер металдар 

Е) Жеңіл, жеңіл балқитын, қиын балқитын 

 

6. Бериллий, магний, алюминий жатады.... 

А) Асыл металдарға 

В) Сілтілі-жерлі металдарға 

С) Түрлі-түсті жеңіл металдарға 

D) Түрлі-түсті жеңіл балқитын металдарға 

Е) Қара жерде сирек кездесетіндерге 



7. Тізімнен артық шыққанын көрсетіңіз: мырыш, сынап, хром, қалайы, 

қорғасын? 

А) Мырыш 

В) Хром, қорғасын 

С) Қорғасын 

D) Сынап 

Е) Хром 

 

8. Күміс, алтын, платина қай топ металдарына жататынын көрсетіңіз? 

А) Жеңіл балқитын түрлі-түсті 

В) Сілтілі-жерлі қара металдар 

С) Жеңіл түрлі-түсті 

D) Қара жерде сирек кездесетін металдар 

Е) Асыл түрлі-түсті металдар 

 

9. Жеңіл балқитын металдарға жатады? 

А) Натрий, калий, цезий 

В) Мырыш, қалайы, қорғасын, сынап 

С) Сынап, магний, алюминий 

D) Қалайы, қорғасын, неодим 

Е) Лантан, қалайы, неодим 

 

10. Балқу температурасы төмен металдарды атаңыз 

А) Уран, плутоний 

В) Нарий, калий, цезий 

С) Күміс, магний, алюминий 

D) Мырыш, сынап, қалайы, қорғасын 

Е) Қалайы, бериллий 

 

11. Металдар сипаттамасы жоғары болған сайын , оның электр тоғын 

өткізу қабілеті төмен металдар сипаттамасы 

А) Сызықтық кеңейту коэффициенті 

В) Балқу температурасы 

С) Жылу өткізгіштігі 

D) Магниттік қабілеттілігі 

Е) Меншікті кедергі 

 

12. Металлдарды арнайы температураға дейін қыздырғанда олар 

өздерінің жоғары магниттік қабілеттіліктерін сақтап қалады, осыны не 

деп атайды? 

А) Максимум нүктесі 

В) Сыншылдық нүктесі 

С) Магнитсіздендіру нүктесі 

D) Балқу температурасы 

Е) Точкой Кюри нүктесі 



 

13.Металлдардың тозуға қабілеттілігі мен аспаптармен өңдеуге ұшырау 

қабылетін анықтайтын сипаты? 

А) Қаттылығы 

В) Сызықтық кеңею коэффициенті 

С) Тығыздығы 

D) Магниттік қабілеттілігі 

Е) Меншіктік кедергісі 

 

14. Жұмсақ металдарға жатады... 

А) Pb 

В) Mn 

С) Co 

D) B 

Е) Ni 

 

15. тапсырма Жоғары қаттылығымен ерекшеленетін металдарды 

көрсетіңіздер 

А) Sn, Mg 

В) Fe, Co 

С) B, Zn 

D) Ni, Mo 

Е) Al, Bi 

 

16. Күкірт және азот қышқылдарында Ni және Co өзара байланысының 

сипаттамасы? 

А) Қыздырылады 

В) Реакцияға түспейді 

С) Тығыз оксид пленкасымен жабылады 

D) Ыдырайды 

Е) Тұтанады 

 

17. Сынау статикалық механикалық сынауға жатпайды? 

А) Иілу 

В) Соққы тұтқырлығына арналған 

С) Қаттылығы 

D) Сығылу 

Е) Созылу 

 

18. Мырыш қандай температурада оттегімен өзара байланысады? 

А) 4000 С аз 

В) 6000 С аз 

С) 2500 С дейін 

D) 5000 С аз 

Е) 5000 С артық 



 

19. Статикалық созылуына сынауды қандай температурада жүргізеді? 

А) 15...280 

В) 5...300 

С) 25...300 

D) 15...350 

Е) 15...300 

 

20 Созылуын сынау кезіндегі жұмыстың ұзындығы? 

А) Үлгінің ыдырауына дейін анықталатын ұзаруы 

В) Көлденең қиманың тұрақты ауданы бар үлгінің оның басы мен ұстауға 

арналған учаскелері арасындағы бөлік 

С) Бойлық қиманың тұрақты ауданы бар үлгінің оның басы мен ұстауға 

арналған учаскелері арасындағы бөлік 

D) Үлгінің ыдырауынан кейін анықталатын ұзаруы 

Е) Ұзаруы анықталатын үлгі 

 

21. Созылуға сынау кезінде үлгінің есептік ұзындығы - 

А) Ұзаруы анықталатын үлгі 

В) Көлденең қиманың тұрақты ауданы бар үлгінің оның басы мен ұстауға 

арналған учаскелері арасындағы бөлік 

С) Бойлық қиманың тұрақты ауданы бар үлгінің оның басы мен ұстауға 

арналған учаскелері арасындағы бөлік 

D) Үлгінің ыдырауына дейін анықталатын ұзаруы 

Е) Үлгінің ыдырауынан кейін анықталатын ұзаруы 

 

22.Статистикалық сынау созылу кезінде есептелінеді? 

А) см, м 

В) мм, мкм 

С) см, мм 

D) м, мкм 

Е) м, мм 

 

23. Тұтқырлықты жүктемені қай кезінде анықтайды? 

А) Аралас 

В) Минимальдық 

С) Максимальдық 

D) Статистикалық 

Е) Динамикалық 

 

24. Металлдың морт сынуына бейім динамикалық сынау анықталады 

А) Соғудан майысу 

В) Соққылық созылуға 

С) Соққы қысу 

D) Соққы айналдыру 



Е) Соққы алшақтық 

 

25. Ұзақ мерзімділіктің азаюына әкелетін қайталап-айнымалы кернеудің 

әсіендегі матеиалдың зақымдалуыының бітіндеп жинақталуы процессі 

А) Металдың созылғыштығы 

В) Металлдың сынғыштығы 

С) Металлдың тұтқырлығы 

D) Металлдың шаршауы 

Е) Металлдың қаттылығы 

 

 

2-нұсқа 

 

1. Материал қасиеттерінің шаршауға қарсы тұры не деп аталады 

А) Төзімділігі 

В) Сенімділігі 

С) Қаттылығы 

D) Төзімділік 

Е) Созылғыштығы 

 

2. Көршілес екі параллель кристаллографиялық жазықтармен 

қарапайым ұяшықтар қашықтығы не деп аталады 

А) Қадаммен 

В) Үйлестіру санымен 

С) Кезеңмен 

D) Базисімен 

Е) Тығыздық коэффициентімен 

 

3. Кристаллдық тордың кезеңдері өлшенеді 

А) 10-6 

В) 10-12 

С) 10-16 

D) 10-3 

Е) 10-9 

 

4. Кристаллдық тордың уйлестіру санының нақты анықтамасын беріңіз 

А) Тордағы кез-келген атомнан алыс және тең ара қашықтықтағы атомдар 

саны 

В) Қарапайым ұяшықтарға сәйкес келетін атомдар саны 

С) Тордағы кез-келген атомға жақын және тең ара қашықтықтағы атомдар 

саны 

D) Тордағы кез-келген атомнан тең ара қашықтықтағы атомдар саны 

Е) Көршілес екі параллель кристаллографиялық жазықтармен қарапайым 

ұяшықтар қашықтығы 

 



5. Механикалық қоспа бұл - 

А) Екі немесе одан артық компоненттен тұратын, оның екеуі кристаллды 

торды 

сақтай отырып еріткіштер болып табылады, ал басқалары еріткіштердің 

кристаллды торы бойынша таралады. 

В) Қорытпаның балқитын компоненттері қатты күйде өзара еруге қабілетті 

емес және химиялық реакцияға түспейтін зат. 

С) Екі немесе одан артық компоненттен тұратын, біреуі кристаллды торды 

сақтай 

отырып еріткіш болып табылады, ал басқалары еріткіштің кристаллды торы 

бойынша таралады. 

D) Анық көрінетін барлық қасиеттерінің маңызды өзгерісіне ие зат. 

Е) Кристаллды тордың жаңа типінің болуымен ерекшеленетін, балқытылатын 

компоненттерінің торларының типімен ерекшеленетін зат 

 

6. Температураға байланысты жұмсартуды бөледі 

А) төменгі, орташа, жоғарғы 

В) төмен температуралы, жоғары температуралы 

С) төмен, орташа 

D) статикалық, динамикалық 

Е) сатылы, беттік 

 

7. Барлық көміртек графит түрінде болатын шойын аталады... 

А) Графитті 

В) Сұрға боялған 

С) Аққа боялған 

D) Ақ 

Е) Сұр 

 

8. Өлшегіш және кескіш аспап үшін болат маркасын көрсетіңіз 

А) БСт0 

В) У12 

С) 0,8кп 

D) ВСт2 

Е) Ст3 

 

9. Созымдылық пен тұтқырлықты нашарлатып, және болатқа қызыл 

сынғыштық беретін болат қоспасын көрсетіңіз 

А) Азот 

В) Кремний 

С) Марганец 

D) Фосфор 

Е) Күкірт 

 

10. Мортсынғыштық құбылысын тудыратын болат қоспасын көрсетіңіз 



А) Марганец 

В) Фосфор 

С) Күкірт 

D) Кремний 

Е) Сутегі 

 

11. Болат қасиетіне күкірттің зиянды әсерін бейтараптайтынын 

көрсетіңіз 

А) Фосфор 

В) Кремний 

С) Сутегі 

D) Марганец 

Е) Күкірт 

 

12. Көміртектің көп мөлшері бар қарапайым сападағы болат маркасын 

көрсетіңіз? 

А) Ст 5 

В) Ст 6 

С) Ст 1 

D) Ст 0 

Е) Ст 4 

 

13. Егер болат құрамында арнайы енгізілген элементтер бар болса, онда 

ол аталады? 

А) жабындық 

В) көміртекті 

С) қоспалы 

D) түрлі-түсті 

Е) арматуралы 

 

14. 0,35% С, 1% Сr, 3% Ni және 1% Mo бар жоғары сапалы болат 

маркасын көрсетіңіз? 

А) 35ХН5М 

В) 35Г 

С) 3ХН3МА 

D) 35ХН3МА 

Е) 35ХЗН3 

 

15. Тұтқыр металлдар (жұмсақ болат, мыс, алюминий) ... түрі бойынша 

жоңқа түзеді? 

А) шеңбер 

В) құймалы 

С) уату 

D) сындыру 

Е) бұйралау 



 

16. Металлдарды қыздыру кезінде өзінің өлшемін ұлғайту қабілеті ... деп 

аталады? 

А) балқу 

В) сыйымдылық 

С) жылулық кеңею 

D) кристаллдану 

Е) сұйық аққыштық 

 

17. Макромолекулалалары бірдей құрылымды көп санды қарапайым 

деңгейлерден тұратын заттарды ... деп атайды 

А) Герметикалар 

В) Рәзіңкелер 

С) Пластмассалар 

D) Полимерлер 

Е) Композиттер 

 

18. Органикалық полимерді таңдаңыз 

А) Шақпақ тас 

В) Каучук 

С) Асбест 

D) Керамика 

Е) силикатты шыны 

 

19. Арнайы қолғаптар мен аяқ киімдер үшін сымдар мен кабельдердің 

ток өткізетін желілерін оқшаулау үшін қоланылатын рәзіңкелерді 

атайды? 

А) майға жанармайға төзімді 

В) жылуға төзімді 

С) элеткротехникалық 

D) жарыққа озонға төзімді 

Е) тозуға төзімді 

 

20. Рәзіңкенің негізі қызметін атқарады? 

А) Каучук 

В) Байлам 

С) Толықтырғыш 

D) Жақпа май 

Е) Бояғыш 

 

21. Мырыш қандай температурада оттегімен өзара байланысады? 

А) 4000 С аз 

В) 6000 С аз 

С) 2500 С дейін 

D) 5000 С аз 



Е) 5000 С артық 

 

22. Статикалық созылуына сынауды қандай температурада жүргізеді? 

А) 15...280 

В) 5...300 

С) 25...300 

D) 15...350 

Е) 15...300 

 

23. Созылуын сынау кезіндегі жұмыстың ұзындығы? 

А) Үлгінің ыдырауына дейін анықталатын ұзаруы 

В) Көлденең қиманың тұрақты ауданы бар үлгінің оның басы мен ұстауға 

арналған учаскелері арасындағы бөлік 

С) Бойлық қиманың тұрақты ауданы бар үлгінің оның басы мен ұстауға 

арналған учаскелері арасындағы бөлік 

D) Үлгінің ыдырауынан кейін анықталатын ұзаруы 

Е) Ұзаруы анықталатын үлгі 

 

24. Созылуға сынау кезінде үлгінің есептік ұзындығы - 

А) Ұзаруы анықталатын үлгі 

В) Көлденең қиманың тұрақты ауданы бар үлгінің оның басы мен ұстауға 

арналған учаскелері арасындағы бөлік 

С) Бойлық қиманың тұрақты ауданы бар үлгінің оның басы мен ұстауға 

арналған учаскелері арасындағы бөлік 

D) Үлгінің ыдырауына дейін анықталатын ұзаруы 

Е) Үлгінің ыдырауынан кейін анықталатын ұзаруы 

 

25.Статистикалық сынау созылу кезінде есептелінеді? 

А) см, м 

В) мм, мкм 

С) см, мм 

D) м, мкм 

Е) м, мм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3-нұсқа 

 

1. Макромолекулалалары бірдей құрылымды көп санды қарапайым 

деңгейлерден тұратын заттарды ... деп атайды 

А) Герметикалар 

В) Рәзіңкелер 

С) Пластмассалар 

D) Полимерлер 

Е) Композиттер 

 

2. Органикалық полимерді таңдаңыз 

А) Шақпақ тас 

В) Каучук 

С) Асбест 

D) Керамика 

Е) силикатты шыны 

 

3. Арнайы қолғаптар мен аяқ киімдер үшін сымдар мен кабельдердің 

ток өткізетін желілерін оқшаулау үшін қоланылатын рәзіңкелерді 

атайды? 

А) майға жанармайға төзімді 

В) жылуға төзімді 

С) элеткротехникалық 

D) жарыққа озонға төзімді 

Е) тозуға төзімді 

 

4. Рәзіңкенің негізі қызметін атқарады? 

А) Каучук 

В) Байлам 

С) Толықтырғыш 

D) Жақпа май 

Е) Бояғыш 

 

5.Металлдардың тозуға қабілеттілігі мен аспаптармен өңдеуге ұшырау 

қабылетін анықтайтын сипаты? 

А) Қаттылығы 

В) Сызықтық кеңею коэффициенті 

С) Тығыздығы 

D) Магниттік қабілеттілігі 

Е) Меншіктік кедергісі 

 

6. Жұмсақ металдарға жатады... 

А) Pb 

В) Mn 

С) Co 



D) B 

Е) Ni 

 

7. тапсырма Жоғары қаттылығымен ерекшеленетін металдарды 

көрсетіңіздер 

А) Sn, Mg 

В) Fe, Co 

С) B, Zn 

D) Ni, Mo 

Е) Al, Bi 

 

8. Күкірт және азот қышқылдарында Ni және Co өзара байланысының 

сипаттамасы? 

А) Қыздырылады 

В) Реакцияға түспейді 

С) Тығыз оксид пленкасымен жабылады 

D) Ыдырайды 

Е) Тұтанады 

 

9. Сынау статикалық механикалық сынауға жатпайды? 

А) Иілу 

В) Соққы тұтқырлығына арналған 

С) Қаттылығы 

D) Сығылу 

Е) Созылу 

 

10. Мырыш қандай температурада оттегімен өзара байланысады? 

А) 4000 С аз 

В) 6000 С аз 

С) 2500 С дейін 

D) 5000 С аз 

Е) 5000 С артық 

 

11. Статикалық созылуына сынауды қандай температурада жүргізеді? 

А) 15...280 

В) 5...300 

С) 25...300 

D) 15...350 

Е) 15...300 

 

12. Созылуын сынау кезіндегі жұмыстың ұзындығы? 

А) Үлгінің ыдырауына дейін анықталатын ұзаруы 

В) Көлденең қиманың тұрақты ауданы бар үлгінің оның басы мен ұстауға 

арналған учаскелері арасындағы бөлік 



С) Бойлық қиманың тұрақты ауданы бар үлгінің оның басы мен ұстауға 

арналған учаскелері арасындағы бөлік 

D) Үлгінің ыдырауынан кейін анықталатын ұзаруы 

Е) Ұзаруы анықталатын үлгі 

 

13. Созылуға сынау кезінде үлгінің есептік ұзындығы - 

А) Ұзаруы анықталатын үлгі 

В) Көлденең қиманың тұрақты ауданы бар үлгінің оның басы мен ұстауға 

арналған учаскелері арасындағы бөлік 

С) Бойлық қиманың тұрақты ауданы бар үлгінің оның басы мен ұстауға 

арналған учаскелері арасындағы бөлік 

D) Үлгінің ыдырауына дейін анықталатын ұзаруы 

Е) Үлгінің ыдырауынан кейін анықталатын ұзаруы 

 

14.Статистикалық сынау созылу кезінде есептелінеді? 

А) см, м 

В) мм, мкм 

С) см, мм 

D) м, мкм 

Е) м, мм 

 

15. Тұтқырлықты жүктемені қай кезінде анықтайды? 

А) Аралас 

В) Минимальдық 

С) Максимальдық 

D) Статистикалық 

Е) Динамикалық 

 

16. Металлдың морт сынуына бейім динамикалық сынау анықталады 

А) Соғудан майысу 

В) Соққылық созылуға 

С) Соққы қысу 

D) Соққы айналдыру 

Е) Соққы алшақтық 

 

17. Ұзақ мерзімділіктің азаюына әкелетін қайталап-айнымалы кернеудің 

әсіендегі матеиалдың зақымдалуыының бітіндеп жинақталуы процессі 

А) Металдың созылғыштығы 

В) Металлдың сынғыштығы 

С) Металлдың тұтқырлығы 

D) Металлдың шаршауы 

Е) Металлдың қаттылығы 

 

18. Материал қасиеттерінің шаршауға қарсы тұры не деп аталады 

А) Төзімділігі 



В) Сенімділігі 

С) Қаттылығы 

D) Төзімділік 

Е) Созылғыштығы 

 

19. Көршілес екі параллель кристаллографиялық жазықтармен 

қарапайым ұяшықтар қашықтығы не деп аталады 

А) Қадаммен 

В) Үйлестіру санымен 

С) Кезеңмен 

D) Базисімен 

Е) Тығыздық коэффициентімен 

 

20. Кристаллдық тордың кезеңдері өлшенеді 

А) 10-6 

В) 10-12 

С) 10-16 

D) 10-3 

Е) 10-9 

 

21. Кристаллдық тордың уйлестіру санының нақты анықтамасын 

беріңіз 

А) Тордағы кез-келген атомнан алыс және тең ара қашықтықтағы атомдар 

саны 

В) Қарапайым ұяшықтарға сәйкес келетін атомдар саны 

С) Тордағы кез-келген атомға жақын және тең ара қашықтықтағы атомдар 

саны 

D) Тордағы кез-келген атомнан тең ара қашықтықтағы атомдар саны 

Е) Көршілес екі параллель кристаллографиялық жазықтармен қарапайым 

ұяшықтар қашықтығы 

 

22. Механикалық қоспа бұл - 

А) Екі немесе одан артық компоненттен тұратын, оның екеуі кристаллды 

торды 

сақтай отырып еріткіштер болып табылады, ал басқалары еріткіштердің 

кристаллды торы бойынша таралады. 

В) Қорытпаның балқитын компоненттері қатты күйде өзара еруге қабілетті 

емес және химиялық реакцияға түспейтін зат. 

С) Екі немесе одан артық компоненттен тұратын, біреуі кристаллды торды 

сақтай 

отырып еріткіш болып табылады, ал басқалары еріткіштің кристаллды торы 

бойынша таралады. 

D) Анық көрінетін барлық қасиеттерінің маңызды өзгерісіне ие зат. 

Е) Кристаллды тордың жаңа типінің болуымен ерекшеленетін, балқытылатын 

компоненттерінің торларының типімен ерекшеленетін зат 



 

23. Температураға байланысты жұмсартуды бөледі 

А) төменгі, орташа, жоғарғы 

В) төмен температуралы, жоғары температуралы 

С) төмен, орташа 

D) статикалық, динамикалық 

Е) сатылы, беттік 

 

24. Барлық көміртек графит түрінде болатын шойын аталады... 

А) Графитті 

В) Сұрға боялған 

С) Аққа боялған 

D) Ақ 

Е) Сұр 

 

25. Өлшегіш және кескіш аспап үшін болат маркасын көрсетіңіз 

А) БСт0 

В) У12 

С) 0,8кп 

D) ВСт2 

Е) Ст3 

 

 

 

4-нұсқа. 

 

1. Созымдылық пен тұтқырлықты нашарлатып, және болатқа қызыл 

сынғыштық беретін болат қоспасын көрсетіңіз 

А) Азот 

В) Кремний 

С) Марганец 

D) Фосфор 

Е) Күкірт 

 

2. Мортсынғыштық құбылысын тудыратын болат қоспасын көрсетіңіз 

А) Марганец 

В) Фосфор 

С) Күкірт 

D) Кремний 

Е) Сутегі 

 

3. Болат қасиетіне күкірттің зиянды әсерін бейтараптайтынын 

көрсетіңіз 

А) Фосфор 

В) Кремний 



С) Сутегі 

D) Марганец 

Е) Күкірт 

 

4. Көміртектің көп мөлшері бар қарапайым сападағы болат маркасын 

көрсетіңіз? 

А) Ст 5 

В) Ст 6 

С) Ст 1 

D) Ст 0 

Е) Ст 4 

 

5. Қара металдар тобына жатқызылады? 

А) Темір, кобальт, никель, марганец 

В) Титан, хром, бериллий 

С) Күміс, алтын, платина 

D) Магний, алюминий, натрий 

E) Калий, цезий, қалайы, қорғасын 

 

6. Қара баяу балқитын металдарға жатады? 

А) Хром, цироний, молибден, лантан 

В) Уран, плутоний 

С) Титан, ванадий, хром, вольфрам 

D) Натрий, калий, цезий 

Е) Кобальт, никель, марганец 

 

7. Қара сілтілік жер металдарды атаңыз? 

А) Кобальт, натрий, марганец 

В) Бериллий, магний, алюминий 

С) Күміс, алтын, платина 

D) Натрий, калий, цезий 

Е) Мырыш, сынап, қорғасын 

 

8. Бұл металдар арнайы мақсаттағы қоспаларды алу үшін темір немесе 

негіз ретінде қолданылады? 

А) Мырыш, сынап, қалайы, қорғасын, мыс 

В) Титан, ванадий, хром, цироний, молибден 

С) Кобальт, никкель, марганец, уран, плутоний 

D) Ванадий, хром, титан, бериллий, магний 

Е) Молиден, вольфрам, натрий, алий, цезий 

 

9. Түсті металдардың дұрыс жіктелуін көрсетіңіз 

А) Жеңіл, асыл металдар, жеңіл балқитын 

В) Темір, жеңіл, асыл металдар 

С) Қиын балқитын, жеңіл балқитын, асыл металдар 



D) Асыл металдар, сирек кездесетін металдар, сілтілік жер металдар 

Е) Жеңіл, жеңіл балқитын, қиын балқитын 

 

10. тапсырма Жоғары қаттылығымен ерекшеленетін металдарды 

көрсетіңіздер 

А) Sn, Mg 

В) Fe, Co 

С) B, Zn 

D) Ni, Mo 

Е) Al, Bi 

 

11. Күкірт және азот қышқылдарында Ni және Co өзара байланысының 

сипаттамасы? 

А) Қыздырылады 

В) Реакцияға түспейді 

С) Тығыз оксид пленкасымен жабылады 

D) Ыдырайды 

Е) Тұтанады 

 

12. Сынау статикалық механикалық сынауға жатпайды? 

А) Иілу 

В) Соққы тұтқырлығына арналған 

С) Қаттылығы 

D) Сығылу 

Е) Созылу 

 

13. Мырыш қандай температурада оттегімен өзара байланысады? 

А) 4000 С аз 

В) 6000 С аз 

С) 2500 С дейін 

D) 5000 С аз 

Е) 5000 С артық 

 

14. Статикалық созылуына сынауды қандай температурада жүргізеді? 

А) 15...280 

В) 5...300 

С) 25...300 

D) 15...350 

Е) 15...300 

 

15. Созылуын сынау кезіндегі жұмыстың ұзындығы? 

А) Үлгінің ыдырауына дейін анықталатын ұзаруы 

В) Көлденең қиманың тұрақты ауданы бар үлгінің оның басы мен ұстауға 

арналған учаскелері арасындағы бөлік 



С) Бойлық қиманың тұрақты ауданы бар үлгінің оның басы мен ұстауға 

арналған учаскелері арасындағы бөлік 

D) Үлгінің ыдырауынан кейін анықталатын ұзаруы 

Е) Ұзаруы анықталатын үлгі 

 

16. Созылуға сынау кезінде үлгінің есептік ұзындығы - 

А) Ұзаруы анықталатын үлгі 

В) Көлденең қиманың тұрақты ауданы бар үлгінің оның басы мен ұстауға 

арналған учаскелері арасындағы бөлік 

С) Бойлық қиманың тұрақты ауданы бар үлгінің оның басы мен ұстауға 

арналған учаскелері арасындағы бөлік 

D) Үлгінің ыдырауына дейін анықталатын ұзаруы 

Е) Үлгінің ыдырауынан кейін анықталатын ұзаруы 

 

17.Статистикалық сынау созылу кезінде есептелінеді? 

А) см, м 

В) мм, мкм 

С) см, мм 

D) м, мкм 

Е) м, мм 

 

18. Тұтқырлықты жүктемені қай кезінде анықтайды? 

А) Аралас 

В) Минимальдық 

С) Максимальдық 

D) Статистикалық 

Е) Динамикалық 

 

19. Металлдың морт сынуына бейім динамикалық сынау анықталады 

А) Соғудан майысу 

В) Соққылық созылуға 

С) Соққы қысу 

D) Соққы айналдыру 

Е) Соққы алшақтық 

 

20. Ұзақ мерзімділіктің азаюына әкелетін қайталап-айнымалы кернеудің 

әсіендегі матеиалдың зақымдалуыының бітіндеп жинақталуы процессі 

А) Металдың созылғыштығы 

В) Металлдың сынғыштығы 

С) Металлдың тұтқырлығы 

D) Металлдың шаршауы 

Е) Металлдың қаттылығы 

 

21. Материал қасиеттерінің шаршауға қарсы тұры не деп аталады 

А) Төзімділігі 



В) Сенімділігі 

С) Қаттылығы 

D) Төзімділік 

Е) Созылғыштығы 

 

22. Көршілес екі параллель кристаллографиялық жазықтармен 

қарапайым ұяшықтар қашықтығы не деп аталады 

А) Қадаммен 

В) Үйлестіру санымен 

С) Кезеңмен 

D) Базисімен 

Е) Тығыздық коэффициентімен 

 

23. Кристаллдық тордың кезеңдері өлшенеді 

А) 10-6 

В) 10-12 

С) 10-16 

D) 10-3 

Е) 10-9 

 

24. Кристаллдық тордың уйлестіру санының нақты анықтамасын 

беріңіз 

А) Тордағы кез-келген атомнан алыс және тең ара қашықтықтағы атомдар 

саны 

В) Қарапайым ұяшықтарға сәйкес келетін атомдар саны 

С) Тордағы кез-келген атомға жақын және тең ара қашықтықтағы атомдар 

саны 

D) Тордағы кез-келген атомнан тең ара қашықтықтағы атомдар саны 

Е) Көршілес екі параллель кристаллографиялық жазықтармен қарапайым 

ұяшықтар қашықтығы 

 

25. Механикалық қоспа бұл - 

А) Екі немесе одан артық компоненттен тұратын, оның екеуі кристаллды 

торды 

сақтай отырып еріткіштер болып табылады, ал басқалары еріткіштердің 

кристаллды торы бойынша таралады. 

В) Қорытпаның балқитын компоненттері қатты күйде өзара еруге қабілетті 

емес және химиялық реакцияға түспейтін зат. 

С) Екі немесе одан артық компоненттен тұратын, біреуі кристаллды торды 

сақтай 

отырып еріткіш болып табылады, ал басқалары еріткіштің кристаллды торы 

бойынша таралады. 

D) Анық көрінетін барлық қасиеттерінің маңызды өзгерісіне ие зат. 

Е) Кристаллды тордың жаңа типінің болуымен ерекшеленетін, балқытылатын 

компоненттерінің торларының типімен ерекшеленетін зат 



Сабақ беруге арналған мамандандырылған  

аудиториялар тізімі 

 

«Техникалық» пәндер бірлестігі 
(цк атауы)   

«Электртехникалық материалдар» 
     (пән атауы)   

 

Рет 

№ 

 

Аудитория 

(кабинет, 

лаборатория) 

№ 

Аудиторияның (кабинет, 

лаборатория)  жұмыс 

бағыты 

 

Пәнді оқытуда 

қолданылатын құрал-

жабдықтар 

1 2 3 4 

1 524 524 Дәптер, қаламсап, стенд, слайд 

2    

 

 

Бағдарлама жетекшісі  ________________                         оқытушы А.Н.Мұхан 
                                              (қолы)                                             (аты-жөні, тегі, лауазымы) 
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