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Зертханалық сабақтардың тізімі мен тақырыптары
Зертханалық
жұмыстардың
мақсаттары
дәріс
материалын
терең
бекітуі,
стандарттау,
метрология,
сертификаттау тәртібі, өнім сапасын көрсеткіштерін талдау
сұрақтарын шешу және стандарттаудың нормативті негізін
толық оқып білу
Зертханалық сабақтарына келесі тақырыптар беріледі:
2 тақырып. Механикалық және технологиялық сынау,
метрологиялық әдістері мен құрылдары.
№ 1 зертханалық жұмыс. Беттің кедыр-бұдырғын
анықтау.
Тетіктің бетінің тегісті параметрімен тәжірибелік түрде танысу
тегістікті бағалау әдістерімен және оны өлшейтін аспаптармен танысу.
№ 2 Зертханалық жұмыс. Сатылық біліктің дәлдік көрсеткіштерін
өлшеу.
Сатылық біліктің дәлдік көрсеткіштерін өлшеу әдіснамасымен танысу,
ИЗВ-2 оптикалық ұзындық өлшегішпен және әмббап өлшеу құралдарымен
жұмыс істеу дағдыларын алу.
№ 3 Зертханалық жұмыс. Тұрқылық тетіктің дәлдігін бағалау.
Тұрқылық тетіктердің дәлдік көрсеткіштерін өлшеу әдістемесімен
танысу, әмбебап өлшеу құралдарымен жұмыс істеу дағдыларын алу.
№ 4 зертханалық жұмыс. Мөлшерлегіш-тығынның өлшемдері мен
қалыптар ауытқуларын өлшеу мен оның жарамдылығын анықтау.
Мөлшерлегіш-тығынның орындау өлшемдерін есептеу әдіснамасы, бұл
мөлшерлегіштің өлшемдері мен қалыптың ауытқуларын өлшеу мен
мөлшерлегіш-тығынның есептеулер мен өлшеулердің нәтижелері бойынша
жарамдылығын бағалаумен танысу.
№ 5 зертханалық жұмыс. Сыртқы цилиндрлік бұранданың
параметрлерін аспапты микроскопта өлшеу.
Цилиндрлік сыртқы бұранданың параметрлері мен оларды өлшеудің
тәсілдерімен тәжірибелік танысу. Аспапты БМИ микроскоппен жұмыс істеу
дағдыларын алу.
3 тақырып. Стандарттаудың негізгі принциптері: категориялары
мен стандарт түрлері.
№ 6 зертханалық жұмыс. Ұнамды сандар қатарының касиеттерін оқып
білу.
Мемлекттік стандарттармен жұмыс істеу тажірибелікті табу. Жалпы
қолдану стандарттарды оқып білу. Мемлекттік стандарттардың сілтеуішпен
пайдалану. Ұнамды сандар қатар.
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