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Кіріспе

Химиялық талдау зертханашысының мақсаты - сұйықтықтардың, 
газдардың, булардың және қатты заттардың химиялық құрамы немесе 
химиялық қасиеттері туралы ақпарат алу. Мұндай түрдегі ақпарат өте құнды. 
Осы деректердің арқасында өнеркәсіптің әртүрлі салаларында шикізат пен 
дайын өнімнің сапасын бақылауды жүзеге асырады, әртүрлі ғылыми 
эксперименттер жүргізеді, қоршаған ортаның ластану дәрежесін анықтайды, 
топырақ пен судың, ауа ортасының  және тағы басқа қоректендіруге қажетті 
тыңайтқыштардың көлемі мен құрамын анықтайды. Кез келген өнім мен өнім 
өндіріс процесінде қандай да бір дәрежеде химиялық талдау рәсімдеріне тап 
болады.

Химиялық талдау зертханашылары  әртүрлі заттарға химиялық және 
физикалық-химиялық талдау жүргізеді: кен, мұнай және мұнай өнімдері, 
тамақ және азық-түлік өнімдері, әртүрлі маркалы болаттар, металл 
қорытпалары, қышқылдар, тұздар және т.б. бұл мәліметтер технологиялық 
процесс өнімдерінің және дайын өнімнің берілген нормаларға сәйкестігін 
бақылау үшін қажет.

Химиялық талдау зертханашысының кәсіби міндеттері оның 
біліктілігіне байланысты. Жалпы еңбек міндеттерін қарастырайық. 
Реактивтер мен жабдықтарды жұмысқа дайындайды. Әртүрлі күрделіліктегі 
талдаулар жүргізеді, талданатын материалдардағы заттардың құрамын 
анықтайды, материалдардың (тұтқырлығы, ерігіштігі, үлес салмағы) және 
будың (серпімділік) сапасын анықтайды. Барлық алынған деректерді 
журналға тіркейді. Зертханалық жағдайларда заттар синтезін жүзеге 
асырады. Құрастыру, лабораториялық жабдықтарды жөндеу және олардың 
жұмысын бақылау, қауіпсіздік техникасын сақтау, пайдалану кезінде 
химиялық заттардың сақталуын, реактивтер және пайдаланылатын 
жабдықтар да кіреді.

Осы оқу құралында стандартты ерітінділер дайындау, талдаулар мен 
өлшеулерді жүргізу, сынамаларды іріктеу және оларды әртүрлі талдауларға 
дайындау әдістемесі баяндалған. 

Ауа, су, топырақ талдауларын жүргізудің, қоршаған орта 
компонеттерінің ластануын анықтаудың жолдары мен геохимиялық 
аномалияларды анықтау, геоэкологиялық картаға түсіру жолдары 
сипатталған. Алынған зерттеулер нәтижелерін ақпараттық технологиялар 
көмегімен өңдеу, қолданылатын қарапайым компьютерлік бағдарламалар 
беріледі.

Оқу құралында дәстүрлі және заманауи зертханалық аспаптар 
ұсынылған. Сынамаларды, минералды шикізатты зерттеудің негізгі әдістері, 
соңғы жылдары әзірленген, әртүрлі технологиялық және химиялық 
зертханаларда қолданылатын жаңа әдістемелік ұсынымдар сипатталған. 
Аспаптарды сипаттай отырып, зерттеулерді орындау тәртібі келтірілген. 
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Оқу құралы колледждің білім алушыларына арналған және жұмысшы 
біліктілігі бойынша және орта буын мамандарын дайындау үшін қолдануға 
қажетті мемлекеттік тілдегі құрал болып табылады
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БӨЛІМ 1. САПАЛЫҚ ЖӘНЕ САНДЫҚ ТАЛДАУ

1.1  Сапалық  талдау негіздері
1.1.1  Су ерітінділерінің қасиеттерін талдау

Аналитикалық химия - заттардың химиялық құрамын, оны 
анықтайтын әдістері жөніндегі ғылым. Әдістер жалпы, сапалық талдау және 
сандық талдау деп бөлінеді.
         Сапалық талдау жүргізу арқылы заттың құрамын және қандай заттардан 
тұратынын анықтаса, сандық талдауда  заттың компоненттерінің мөлшерін 
анықтайды. Сандық талдау макро-, микро- және ультрамикро талдау болып 
бөлінеді. Макроталдау 0,5-1 г затты талдайды. Микроталдау заттың 
миллиграмм мөлшерін анықтайды.

Аналитикалық химия геологияда, химиялық өдірістерде,  қоршаған 
орта химиясында қолданылады. Мысалы, жер қыртысындағы пайдалы 
қазбалардың мөлшерін, қоршаған ортадағы ластаушы, зиянды заттардың 
мөлшерін,т.с.с. анықтайды. Талданатын затты «сынама» деп атайды, ол 
қатты, сұйық, газ не қоспа түрінде болуы мүмкін.

Аналитикалық химияда химиялық, физика-химиялық және физикалық 
әдістер қолданылады.

Талдаудың химиялық әдістері заттың химиялық реакцияға түсуіне, 
яғни зат қасиеттерінің реакция нәтижесінде өзгеруіне негізделген. Химиялық 
әдістерге титриметриялық және гравиметриялық әдістер, хроматография, 
фотометрия жатады.

Физикалық әдістер заттың қандай да бір физикалық параметрін 
өлшеуге негізделген.

Физика-химиялық әдістер заттың физикалық қасиеттеріне негізделген, 
оған кондуктометрия, потенциометрия, амперометрия жатады.
                                                                                                                         1-кесте

                                                                                                                         2-кесте

Талдаудың 
жіктелуі

Талдаудың 
орындалуы 
бойынша

Алдыға қойған 
мақсат бойынша

Талданатын 
сипаты бойынша

Зерттелетін 
әдістер сипаты 

бойынша

Алдыға 
қойған мақсат 

бойынша:

А) қарапайым (заттың қарапайым құрамын анықтайды)

Б) фазалық (заттың фазалық күйін анықтайды)

В) молекулалық
(әр түрлі заттардың құрамындағы молекула мөлшерін анықтайды)

Г) функционалдық
( функционалдық топтардың мөлшерін анықтайды)
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Сынамаға талдау жүргізу үшін:
1. Шикізаттың барлық құрамына сәйкес болатындай талдауға қажет 

массада  сынама алу (орташа сынама); 
2. Алынған массаны өлшеу; 
3. Талдау жасау үшін қажетті ерітінділерді  дайындау; 
4. Талдауға кедергі келтіретін қоспаларды бөліп алу; 
5. Қажет талдау әдісін таңдап алу;

Талдау жүргізуге қажетті сынаманың мөлшерін, қажетті реактивтердің 
мөлшері мен маркировкасы, химиялық ыдыстар мен құралдардың 
маркировкалары мемлекеттік стандартка (МемТС) және талдау әдісінің 
нұсқауында көрсетілген талаптарға сәйкес болуы керек. 

Талдау жургізу кезінде техникалық қауіпсіздік ережелерді сақтауға 
қатаң талап қойылады!

Талдау әдісіне қойылатын талаптар: 
1. Талдау тез жасалуы керек; 
2. Тек көрсетілген затты ғана анықтай алатын болуы керек; 
3. Көрсетілген заттың өте аз мөлшерін анықтай алатын болуы керек; 
4. Талдаудің нәтижесі бір-біріне жақын болуы керек. 

3-кесте

Ерітінділер. Ерітінділер концентрациясының өрнектелуі. Күшті 
және әлсіз электролиттер. Сутектік көрсеткіш.

Ерітінділер деп екі не одан да көп компонеттерден тұратын гомогенді 
жүйені атайды. Ерітінділер қатты, сұйық және газ тәріздес болады. Ерітінді 
еріген заттан және еріткіштен тұрады. Сұйық ерітінділердің табиғатта, 
техникада, тұрмыста маңызы зор. 
Заттың еруі екі процестен тұрады:

1. Зат атомдарының (иондарының) арасындағы химиялық байланыстар 
үзіледі. Бұл процесс жылу сіңіру арқылы жүреді (ΔН1 >0). 

2. Еріген заттың бөлшектері (молекулалар, иондар) еріткіштің 
молекулаларымен әрекеттесіп сольваттар немесе гидраттар түзеді.
Бұл процесс жылу бөле жүреді (ΔН1 <0). Еру жылуы осы екі жылудың 

қосындысынан тұрады.                    ΔНеру = (-ΔН1 )+(ΔН2)
Осы екі жылудың қатынасына байланысты еру процесі эндо- немес 

экзотермиялық болады.
Концентрация- ерітінді немесе еріткіштің белгілі мөлшеріндегі еріген 

заттың мөлшері. 

Талданатын сипаты 
бойынша

бейорганикалық талдау

органикалық талдау

Зерттелетін әдістер 
сипаты бойынша:

химиялық 

физикалық

Талдаудың орындалуы 
бойынша:

сулы

құрғақ
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Ерітіндінің массасы тұрақты болғанда оның концентрациясы үлеспен 
немесе процентпен көрсетіледі. 

Массалық үлес (W) - еріген заттың (mе.з.) ерітіндіндідегі(mер) үлесі 
қанша екенін көрсететін сан. 𝑊𝑊𝑊𝑊 =  (𝑚𝑚𝑚𝑚е. з. )/ (𝑚𝑚𝑚𝑚ер)
Массалық үлес өлшемсіз шама, оны процентке айналдырғанда 100-ге 
көбейту керек: 

𝑤𝑤𝑤𝑤 =
𝑚𝑚𝑚𝑚(еріген зат)
𝑚𝑚𝑚𝑚(ерітінді)

100%

Моляльдік концентрация 1 кг еріткіште еріген заттың моль санымен 
өлшенеді (моль/кг).С𝑚𝑚𝑚𝑚 =  (𝑚𝑚𝑚𝑚е. з.∙ 1000)/ (Ме. з.∙  𝑚𝑚𝑚𝑚ер − ш)
mер-ш- еріткіш массасы, г
mе.з- еріген заттың массасы, г
Ме.з.- еріген заттың молярлық массасы.

Молярлық концентрация - 1л ерітіндіде еріген заттың моль санымен 
өлшенеді.                См = 𝑚𝑚𝑚𝑚∗1000

µ∗𝑉𝑉𝑉𝑉
                              

V- ерітінді көлемі, л
        М – моль саны (1М, 2М,  0,5М,  0,03М)
Нормальдік концентрация (эквиваленттің молярлы концентрациясы) 1л 
ерітіндіде еріген заттың эквивалент санымен өлшенеді.

См =
𝑚𝑚𝑚𝑚(еріген зат) ∗ 1000

Э ∗ 𝑉𝑉𝑉𝑉

Мэ- эквиваленттің молярлық массасы (1Н, 2Н,  0,5Н,  0,03Н)
V- ерітінді көлемі, л.
Титр дегеніміз 1 миллилитр ерітіндідегі еріген заттың грамм саны, г/мл.

Т = mе.з/V
mе.з- еріген зат массасы, г
V- ерітінді көлемі, мл

Химиялық кинетика. Гомогенді жүйедегі тепе-теңдік
Химиялық реакцияның жүру механизімін және жылдамдығын 

зерттейтін химия ғылымының тарауын кинетика деп атайды. Аналитикалық 
және басқа да реакциялардың жылдамдығы әр түрлі: біреулері лезде жүріп 
бітеді, енді біреулері сағаттап, күндеп, жылдап жүреді. 

Реакция жылдамдығы көптеген факторларға: әрекеттесуші заттар мен 
еріткіштің табиғатына, олардың концентрациясына, температураға, бөгде 
заттардың болуына, катализаторға, ингибиторға, орта рН-на және т.с.с. 
байланысты.

Тұрақты температурадағы химиялық реакцияның жылдамдығы 
стехиометриялық коэффициенттері дәреже көрсеткіш түрінде көрсетілген 
әрекеттесуші заттардың концентрациясының көбейтіндісіне тура 
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пропорционал тәуелділікте болады.  (әрекеттесуші массалар заңы, оны 1867 
жылы К.Гульберг пен П.Вааге ашқан) Мынадай гомогендік реакция үшін:

4 NH3(г) +5O2(г) = 4NO2(г) +6H2O(г)

Әрекеттесуші массалар заңы бойынша, бұл реакцияның жылдамдығының 
математикалық өрнегі мынадай болады. 

υ= k[NH3]4*[O2]5

k-жылдамдық константасы, ол әрекеттесетін заттардың табиғатына 
байланысты. Гетерогендік жүйеде реакция жылдамдығы қатты заттың 
концентрациясына байланысты емес.

Мынандай гетерогендік реакция үшін:

                                  CuO(қ) + H2(г) = Cu(қ) + H2O(г)
                                              υ= k[H2]*SCuO

Реакция жылдамдығына температураның әсерін Я.Вант-Гофф ережесі 
анықтайды.
Температураны 100-қа өсіргенде реакция жылдамдығы 2-4 есе артады. Бұл 
заттың математикалық өрнегін былай көрсетуге болады. 

υ Т2 = υТ1 γ (Т1-Т2)/10

γ- температуралық коэффициент
γ- тәжірибе жүзінде анықталады және оның мәні 2,3,4 болуы мүмкін.

Химиялық реакциялар жылдамдығының арнаулы заттардың 
(катализаторлар) әсерінен арту құбылысын катализ деп атайды.

Көптеген катализаторлар реакция жылдамдығын арттырады, тек кейбір 
катализаторлар реакция жылдамдығын азайтады.

Сапалық және сандық талдауда кең мөлшерде қайтымды реакциялар 
қолданылады: аА + вВ ⇔ сС + dD.

Реакция кезінде А және В заттары әрекеттесіп, олардың 
концентрациялары азайып, С және D заттарының концентрациясы көбейеді. 
Соның нәтижесінде тура реакция жылдамдығы азаяды, кері реакция 
жылдамдығы артады. Тура және кері реакциялар жылдамдығы теңескен 
кезде, жүйеде тепе-теңдік орнайды. Тура реакция жылдамдығы:
V1 = k1[A]a[B]в, кері реакция жылдамдығы V2 = k2[С]с[D]d.
Химиялық тепе-теңдік кезінде V1 = V2, яғни k1[A]a[B]в = k2[С]с[D]d

k1 және k2 – реакция жылдамдығының константалары.                        

k1 / k2 = [С]с[D]d/[A]a[B]в = K,                                     
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К – тепе-теңдік константасы.
Теңдеу әрекеттесуші массалар заңының теңдеуі мен математикалық

өрнектелуін көрсетеді. Оны былай оқуға болады: тепе-теңдік орнаған кезде 
реакция нәтижесінде алынған өнімдердің концентрацияларының 
көбейтіндісінің алынған заттар концентрацияларының көбейтіндісіне 
қатынасы белгілі бір температурада тұрақты сан, оны тепе-теңдік
константасы деп атайды. Тепе-теңдік константасының мәні арқылы тура 
реакция мен кері реакциялар жылдамдықтары туралы қорытынды жасауға 
болады. Егер К өте үлкен шама болса, яғни К>1, онда тура реакция аяғына 
дейін жүреді, егер кіші болса  К<1, онда кері реакция үлкен жылдамдықпен 
жүреді,егер К = 1 болса жүйеде тепе-теңдік орнайды.

Аналитикалық реакциялардың көпшілігі төмендегідей реакциялар 
типінің біреуіне жатады:

1. АВ ↔ А + В – диссоциациялану реакциясы HCN ↔ H+ + CN− және 
тұнба еру процесі AgCl ↔ Ag+ + Cl−.

2. А + В ↔ С – комплексті ион түзілу реакциясы:   NH3 + H+ ↔ [NH4]+

А + В ↔ С + D – гидролиздену және тотығу-тотықсыздану 
реакциялары:  Na2CO3 + H2O ↔ NaHCO3 + NaOH

               FeCl2 + SnCl4 ↔ SnCl2 + FeCl3

Диссоциациялану реакциялары
Электролиттер - негіздер, қышқылдар, тұздар, олардың балқымалары 

мен ерітінділері электр тоғын өткізеді. Электролиттер молекулаларының 
иондарға ыдырау процессін электролиттік диссоциация дейді. Оң 
зарядталған иондар-катиондар, теріс зарядталған иондар-аниондар деп 
аталады. Диссоциация қайтымды процесс: молекулалардың иондарға 
ыдырауы тура реакция (диссоциация), ал иондардың қайтадан 
молекулаларға бірігуі кері реакцияға (ассоциацияға) жатады.

Диссоциациялану дәрежесі. Электролиттік диссоцияция кері процесс 
болғандықтан, ерітіндіде иондар мен молекулалар бірге болады. Сондықтан 
электролиттер диссоциациялану дәрежесімен сипатталады (α). 

Диссоциациялану дәрежесі - иондарға ыдыраған молекулалар 
санының (Ng) жалпы ерітілген молекулалар санына (Nε) қатынасы α=Ng/Nε

немесе α=Ng/Nε∙100%. Диссоциациялану дәрежесінің сан мәніне қарай 
электролиттер шартты түрде күшті (α>30%),әлсіз (α<3%) және орташа (α>3-
30%) болып үш топқа бөлінеді.
      Диссоциациялану константасы. Әлсіз және орташа электролиттер 
молекулаларының иондарға ыдырауы аз мөлшерде жүретін қайтымды 
процесс. Сондықтан басқа да қайтымды химиялық процесстер сияқты әлсіз 
электрлиттер диссоциациясына да массалар әсерлесу заңын қолдануға 
болады: КА↔К++А-            К= [К+][ А-]/[КА]

К- диссоциациялану константасы деп аталатын химиялық тепе-теңдік 
константасы. Электролиттік диссоциация константасының (К) мәні 
неғұрлым көп болса, электролит молекулалары соғұрлым иондарға көп 
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ыдырайды. Диссоциациялану константасы электролит күшін диссоциация 
дәрежесінен көбірек сипаттайды.

Диссоциациялану константасы мен дәрежесінің арасында тығыз 
байланыс бар. КА электролит бір катионға, бір анионға ыдырайтындықтан 
бұл иондардың концентрациясы өзара тең болады. [К+]=[ А-]=СМ∙α
СМ- ерітіндісінің молярлық концентрациясы;
α - диссоциациялану дәрежесі

Иондарға ыдырамаған молекулардың концентрациясын [КА] былай 
көрсетеді

[КА] = См – См∙α = См(1-α)
К= (См∙α∙См∙α)/См(1-α)= (См∙α2)/(1-α)

Әлсіз электролиттердің диссоциациялану дәрежесі өте аз болғандықтан 1-α=1
болады. Сондықтан, диссоциациялану константасы мынандай болады: 

К= См∙α2   немесе  α= √К/СМ

Бұл теңдеу электролит ерітіндісінің концентрациясының азаюына, яғни 
сұйылуына байланысты оның диссоциациялану дәрежесінің артатынын 
көрсетеді (Оствальдтың сұйылту заңы).

Электролиттер ерітіндіде иондарға ыдырайтындықтан, электролиттер 
арасындағы реакция иондар арасындағы реакция болады. 

Ерітіндіде электролиттер әртүрлі мөлшерде ионданады. Иондану, яғни 
иондарға ыдырау диссоциациялану дәрежесі (α) мен диссоциациялану 
константасы (К) мәндеріне тәуелді болады. 

Мысалы, 0,01М ерітіндіде сірке қышқылының диссоциациялану 
дәрежесі α= 0,0419 болса, ол 100 молекуланың тек 4,19% ыдырағаны, 95,81% 
молекула күйінде жүр.

Сірке қышқылы әлсіз электролит, оның диссоциациялану теңдігін 
былай жазуға болады: 

CH3COOH ↔ H+ + CH3COO−

Әлсіз электролиттердің диссоциациясы қайтымды процесс 
болғандықтан әрекеттесуші массалар заңына бағынады:

           К = [H+][CH3COO−] / [CH3COOH]                                   

мұндағы К-диссоциациялану константасы.
Электролиттік диссоциация константасының мәні неғұрлым көп болса, 

электролит молекулалары соғұрлым иондарға көбірек ыдырайды. К-нің мәні 
тұрақты температурада тұрақты болады, оған концентрацияның өзгеруі әсер 
етпейді.

К = [H+][CH3COO−] / [CH3COOH] = 1,8 ⋅ 10-5                    
К = [H+][CN−] / [HCN] = 7,2 ⋅ 10-10                                
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бұл мәндерге қарап, циан қышқылы сірке қышқылымен салыстырғанда 
әлдеқайда әлсіз екені көрінеді.

Көпқышқылды негіздер мен көпнегізді қышқылдар біртіндеп (сатылап) 
иондарға ыдырайды және сатының әрқайсысына тиісті мәні бар 
диссоциациялану константасы сәйкес келеді. 

            H2CO3 ↔ H+ + HCO−
3,       К1 = 4,5 ⋅ 10-7                                 

            HCO−
3 ↔ H+ + CO3

2− ,     К2 = 4,7 ⋅ 10-11

                           
Электролиттің диссоциациялану константасы мен дәрежесінің 

арасында тығыз байланыс бар. Екі ионға ыдырайтын электролиттер үшін 
әрекеттесуші массалар заңын қолданып, мына теңдеулерді жазады:

                                  КА ↔ К+ + А−                                                                     
                                К = [К+]∙[А−] / [КА]                                                              

КА электролит бір катионға, бір анионға ыдырайтындықтан, бұл 
иондардың концентрациясы өзара тең болады: 

[К+] = [А−]                                                                       

См – ерітіндінің жалпы концентрациясы десе: СК = СА 

К = СА ⋅ СК / См; [К+] = [А−] = См ⋅ α: иондарға ыдырамаған 
молекулалардың концентрациясын КА былай көрсетеді: 

                        [КА] = См  – Смα = См(1 – α)                                          
           К = См ⋅ α ⋅ См ⋅ α / См(1 – α) = См ⋅ α2 / 1 – α                 

әлсіз электролиттердің диссоциациялану дәрежесі өте аз болатындықтан 1 –
α = 1 болады, сондықтан К = См ⋅ α2 немесе 

                                                    α = √К / См                                                                                         

Теңдеудегі тепе-теңдік константасы концентрация арқылы көрсетілген, 
ол ерітіндінің шындық жағдайын толық көрсетпейді, ол үшін активті 
концентрация деген ұғым керек. Бірақ практикада концентрацияларды 
қолданып, константаны табуға болады.

Әлсіз электролиттердің диссоциациясына біртектес иондардың 
әсері

Әлсіз электролиттер диссоциациясы әрекеттесуші массалар заңына 
бағынатындықтан, химиялық тепе-теңдікті әрекеттесуші заттардың біреуінің 
концентрациясын өзгерту арқылы ығыстыруға болады. Мысалы, сірке 
қышқылының СН3СООН ↔ СН3СОО− + Н+ ерітіндісіне оның тұзын қосса, 
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тепе-теңдік бұзылады, себебі тұз СН3СООNa ↔ СН3СОО− + Na+ толық 
диссоциацияланады, күшті электролит болғандықтан. Көп мөлшерде 
СН3СОО− иондары (тұздан) пайда болады. Сонда СН3СОО− иондары мен Н+

иондары иондалмаған СН3СООН молекуласын түзіп, қайта тепе-теңдік 
орнына келеді. Демек, әлсіз электролиттің ерітіндісіне біртектес ионы бар 
күшті электролит ерітіндісін құйса, әлсіз электролиттің диссоциациялану 
дәрежесі төмендейді, яғни әлсіз электролит одан әрі әлсізденеді. Бұл жағдай 
талдау жасағанда  кең көлемде қолданылады.

Күшті электролиттер ерітіндіде толық диссоцияланатындықтан, олар 
әрекеттесуші массалар заңына бағынбайды, сондықтан олардың 
диссоциациялану константасы жоқ.

Күшті электролиттердің сұйылтылған және әжептәуір концентрлі 
ерітінділері толық диссоциацияланады, яғни α=1. Сонымен, күшті 
электролиттер ерітіндісінде барлық электролиттің молекуласы ионға 
түгелдей ыдырайтындықтан әр аттас иондар арасында электростатикалық 
тартылыс күші туады, әр ион қарама-қарсы зарядты ионмен «иондық ауа» 
құрып қоршалып тұрады. Осының салдарынан тәжірибеден анықталған 
күшті электролиттердің диссоциациялану дәрежесі шындыққа сәйкес 
келмейді. Сондықтан тәжірибеден табылған күшті электролиттердің 
диссоциациялану дәрежесі іс жүзіндегі диссоциациялану процесін 
көрсетпейді. Осындай процестердің диссоциациялану дәрежесі 
«көрсетілмелі» (кажущая) диссоциациялану дәрежесі деп аталып кетті. 
Күшті электролиттердің ерекше бір қасиеті – әрекеттесуші масса 
заңына бағынбайтындығы. Күшті электролиттер ерітінділерінің қасиетін 
сипаттау үшін «иондардың активтігі» деген ұғым енгізілген. Активтік а
әрпімен белгіленеді: 

а = γ ∙ c,

мұндағы γ – активтік коэффициенті, С – концентрация, моль/л.   
Өте сұйытылған ерітінділерде γ = 1, онда активтілік пен концентрация 

өзара тең а = с, егер γ < 1 болса, онда активтілік концентрациядан үлкен (а ˃ 
с). Сонымен, су ерітінділерде берілген ионның активтілік коэффициенті сол 
ерітіндінің концентрациясы мен барлық ерітіндідегі иондардың 
концентрациясына тәуелді болады. Осы тәуелділікті есепке алу үшін 
ерітіндінің иондық күші деген ұғым қолданылады. Ерітіндінің иондық күші 
(µ), ерітіндідегі барлық иондардың мольдық концентрациясы мен олардың 
зарядтары квадратының көбейтіндісінің жартылай қосындысына тең болады: 

µ = 1 / 2∑c . ᴢ2

мұндағы  µ – иондық күш; с  – мольдік концентрация, ᴢ – иондардың заряды. 
Ерітіндінің иондық күші неғұрлым көбірек болса, соғұрлым иондардың 
активтілік коэффициенті аз болады, яғни иондардың активтілігі ерітіндіде 
төмен болады.
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Судың диссоциациясы. Сутектік және гидроксидтік көрсеткіштер
Талдауге қолданылатын көптеген реакциялар суда жүреді. Су әлсіз 

электролит, аздап диссоциацияға түседі:  
Н2О ↔ H+ + ОН−, 25 0С-та 1 л суда 10-7 моль/л [H+] және [ОH−]

болатыны судың электрөткізгіштігі арқылы тәжірибе жүзінде анықталған, 
яғни 

                           [H+] = [ОH−] = 10-7 моль/л. 

Судың диссоциация константасы мына формуламен анықталады: 

                                   К = [H+][ОH−] / [H2О] = 1,8 ⋅ 10-16                                                    

су аз ғана диссоциацияланатындықтан, оның концентрациясы тұрақты 
деп алып, теңдеуді былай жазуға болады 

                                   К ∙ [H2О] = [H+][ОH−]                                         

одан К ∙ [H2О] = Ксу алынады, оны судың иондық көбейтіндісі деп 
атайды. 1 литр суда 10-7моль/л сутегі және гидроксид иондары 
болатындықтан, олардың көбейтіндісі  [H+] ∙ [ОH−] =  10-7 ∙ 10-7 = 10-14 болады. 
1 л суда 1000 / 18 = 55,56 моль су бар, одан 

Ксу =  К  ∙ [H2О] =  1,8 ∙ 10-18 ∙ 55,56 = 10-14,  бұл мән температураға   
байланысты аздап өзгереді.

Жалпы [H+] ∙ [ОH−] көбейтіндісі тұрақты шама деп алса, кез келген 
ерітіндіде сутегі мен гидроксид иондарының әрқайсысының концентрациясы 
нөлге тең болмайды

[H+] = [ОH−] = √10-14 = 10-7 моль/л,

бұл теңдеуден (22 0С-та) 1 л суда 10-7 моль сутегі иондары, 10-7 моль 
гидроксид иондары болатындығын есептеп анықтағанда да көру қиын емес.

Осындай дәреже көрсеткіші теріс болып келетін сандарды қолданып 
есептер шығару қолайсыз болғандықтан, сутегі иондарының 
концентрациясын сутектік көрсеткіш (рН) арқылы гидроксид иондарының 
концентрациясын рОН деп белгілеу қабылданған. Көбінесе рН
қолданылады.

Сутектік көрсеткіш деп сутек иондары концентрациясының теріс 
таңбамен алынған ондық логарифмін айтады рН = − lg[H+].

Мысалы, ерітіндідегі сутегі иондарының концентрациясы 
[H+] = 10-6 моль/л болса, сутектік көрсеткіш 6-ға тең болады:
рН = − lg10-6 = 6. Сонымен, нейтрал (бейтарап) ортада рН = 7, 

қышқылдық ортада рН < 7, сілтілік ортада рН > 7.
Сутектік көрсеткішпен қатар гидроксидтік көрсеткіш те рОН 

қолданылады: 

рОН  = − lg[ОH−].  рН + рОН = 14;   рН = 14 − рОН;  рОН = 14 − рН.
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рН < 0 не рН > 14  бола алатын ерітінділер де болады, бірақ бұл 
жағдайда ерітінді ортасын 1л ерітіндідегі қышқыл не негіздің 
концентрациясын моль арқылы көрсетеді. 

Әлсіз қышқыл мен әлсіз негіз ерітінділерінің рН-ын есептеу

Әлсіз қышқылдардың диссоциациясын мына теңдеу арқылы көрсетуге 
болады: 

НАn ↔ Н+ + Аn− ;   [Н+] = [Аn−];    КНАn = [Н+][ Аn−]/[НАn]

Әлсіз қышқыл аз мөлшерде ғана диссоциацияға ұшырайтындықтан  
[НАn] ерітіндідегі қышқылдың жалпы концентрациясына тең болады:

[НАn] = Сқышқыл = СНАn ; К НАn∙[НАn] = [Н+][Аn−], олай болса,  
                                        [Н+] = √ КНАn ⋅ СНАn                                                                        

Бұл теңдеуді логарифмдеп және белгілерді кері өзгертіп, мына 
теңдеулерді алады: 
                                   - lg[Н+] = -1/2 lgКНАn -1/2lgСНАn,                               

Одан
                            рН = 1/2 рКНАn -1/2lgСНАn                                                             

                    рОН = 14 – рН = 14 – 1 / 2 рКНАn  + 1 / 2lgСНАn                                          

Әлсіз негіз ерітіндісінің рН-ы да осылай есептелінеді: 

Кt+ + ОН− ↔ Кt+ + OH− ККtОН = [Кt+][OH−] / [КtОН]                          
                       [Кt+] = [OH−] = ККtОН[КtОН]. 

Әлсіз негіз ерітіндіcі де аз диссоциацияланатындықтан [КtОН] = СКtОН.
Олай болса, 
                                             [OH−] = √ ККtОН ⋅ СКtОН                                                                  

                                - lg[ОН] = -1 / 2 lgККtОН -1 / 2 lgСКtОН                            
                                      рОН = 1 / 2 рККtОН -1 / 2 lgС КtОН                                                    

рН = 14 – рОН = 14 – 1 / 2 рККtОН  + 1 / 2 lgСКtОН                                 

Есептерді шығарыңыз:
1. 250 мл ерітіндісінде 12,7 г натрий сульфаты (Na2SO4) бар. Мольдік 

концентрациясының қандай екенін анықтаңдар. 
2. 750 мл ерітіндісінде 23,4 г NaOН бар. Нормальдік концентрациясының 

қандай екенін анықтаңдар. 
3. 460 мл ерітіндісінде 8,9 г азот қышқылы  HNO3 бар. Азот қышқылының 

мольдік концентрациясын табыңдар. 
4. 300 мл ерітіндісінде 5,7 г тұз қышқылы бар. Тұз қышқылының 

нормальдік концентрациясын анықтаңдар
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5. Төменде берілген заттардың эквиваленттік массасын табыңдар:
Fe(OH)3,  (NH4)2SO4, K3PO4, Na2B4O7.

6. 250 мл-де 2,5г NaOH бар ерітіндінің молярлық концентрациясын 
анықтаңдар.

7. 350 мл 0,4н неше грамм Н2SO4 барын анықта.

1.1. Сапалық  талдау негіздері
1.1.2 Катиондар мен аниондар сипаттамасы

Тұздар гидролизі. Иондық теңдеулер. Гомогенді ерітіндідегі иондық 
тендіктің бір түрі гидролиз. Гидролизге:

1. Әлсіз қышқыл мен күшті негізден түзілген тұз; 
2. Әлсіз негіз бен күшті қышқылдан түзілген тұз; 
3. Әлсіз негіз бен әлсіз қышқылдан түзілген тұздар ұшырайды.

Талдауге гидролиз үлкен кедергі келтіруі мүмкін, кейде гидролизді талдауге 
қолдану мүмкіндігі де бар, ерітінді рН-ын есептеу үшін күшті негіз бен әлсіз 
қышқылдан түзілген тұздың гидролизін қараса:

КtАn ↔   Кt+ + Аn−;   H2O ↔   H+ + OH−.
Ал көптеген аналитикалық реакциялар жүргізу үшін ерітіндінің рН-

ының әсері үлкен боғандықтан, тұз гидролизге ұшыраса, рН қалай 
өзгеретінін білу керек. 
                              Кt+   + Аn−  + H2O ↔   Кt+ + НАn + ОН−                                                  

                                      Аn− + H2O ↔   НАn + ОН−                                                                     

тепе-теңдік константасын жазады: К = [НАn][ОН−] / [Аn−][H2O];   
H2O – өте аз диссоциацияланатындықтан [H2O] өзгермейді деп есептеп, 

теңдеулерінен 
                                К ∙ [H2O] = [НАn][ОН−] / [Аn−] = Кгидр.                                                  

теңдеу алынады. Кгидр. – гидролиз константасы. Ксу анықталаған теңдеуден 
H2O ↔   H+ + OH−;     К = [Н+][ОН−] / [H2O];  
К ∙ [H2O]= [Н+][ОН−] = Ксу; [ОН−] = Ксу / [Н+] енді оны теңдеуге қойып, 

                                 Кгидр. = [НАn] ∙ Ксу / [Н+] ∙ [Аn−]                                  
Әлсіз қышқылдың диссоциация константасын НАn ⇔ Н+ +Аn-;
К = [Н+] ∙ [Аn−] / [НАn] қойып, теңдеуді былай жазады: 

                                               Кгидр. = Ксу / К НАn                                                                    

Тұздың гидролизіндегі теңдеуден [НАn] = [ОН−], ал НАn өте аз 
диссоциацияланатындықтан [Аn-] тұздың жалпы концентрациясына тең

СКtАп = [Аn−], олай болса  теңдеуді былай жазуға болады 
[ОН−]2 / СКtАn = Ксу / КНАn, бұдан [ОН−] = √Кw ⋅ СКtАn  / КНАn оны логарифмдеп,  
−lg[ ОН-] = 7 + 1 / 2 lgКНАn – 1 / 2 lgСКtАn       теңдеу алады, яғни   
рОН = 7 – 1/2рКНАn – 1/2lgСКtАn                          
рН = 14 − рОН =14 − (7 + 1 / 2 рКНАn + 1 / 2 lgСКtАn)                 

гидролиз дәрежесін  h = √Кw / Кd ⋅ Стұз мына формуламен анықталады.
Сонымен, гидролизге ұшырайтын тұздардың гидролиз константасы: 

Кгидр. = Ксу/Кқышқыл  - әлсіз қышқыл мен күшті негіз тұзы үшін, 
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Кгидр. = Ксу/Кнегіз - әлсіз негіз мен күшті қышқыл тұзы үшін, 
Кгидр. = Ксу/Кнегіз Кқышқыл - әлсіз негіз мен әлсіз қышқыл тұзы үшін.
Буфер ерітінділер. Көптеген реакцияларды керек бағытта жүргізу 

үшін белгілі орта керек, яғни ерітіндінің рН-ы өзгерсе, реакция бағыты да 
өзгеріп, басқа өнімдер пайда болуы мүмкін. Сондықтан реакцияны тек керек 
бағытта жүргізу үшін белгілі рН жасау керек. Белгілі рН ұстау үшін 
ерітіндіге буфер ерітінділерін қосу керек. Буфер ерітінділер дегеніміз 
тұрақты Н+ концентрациясы бар ерітінділер, оның концентрациясы 
заттың аз мөлшерін құйғаннан, не сұйытылғаннан, не 
концентрленгеннен өзгермейді. Буфер ерітінділер әлсіз қышқыл және оның 
тұзынан (СН3СООН + СН3СООNa), әлсіз негіз және оның тұзынан (NH4OH + 
NH4Cl) тұратын ерітінділер.

Әлсіз қышқыл және тұзынан тұратын буфер ерітіндісінің рН-ын 
есептеуді қараса: СН3СООН ↔ СН3СОО− + Н+;
К=[СН3СОО−][Н+]/[СН3СООН], бұл теңдеуден сутегі ионы 
концентрациясына байланысты есептесе: 

[Н+] =КСН3СООH [СН3СООН] / [СН3СОО−] болады, ал сірке қышқылы 
ерітіндіде аз ғана диссоциацияланатындықтан [СН3СООН] = Сқышқыл  – жалпы 
концентрациясына тең.

Ал тұз СН3СООNa ↔ СН3СОО− + Na+ толық диссоциацияланады, 
сондықтан ерітіндідегі СН3СОО− иондары тұздан пайда болады. Тұздың әр 
молекуласынан СН3СОО− ионының біреуі пайда болатындықтан: 

[СН3СОО−] = Стұз .
Олай болса,        [Н+] = КСН3СООH ∙ Сқышқыл / Стұз                                                                                             

оны логарифмдеп, белгілерді өзгертсе  -lg[Н+] = - lgКСН3СООH – lgС қышқыл/Стұз,
не 
                                  рН = рКқышқыл – lg Сқышқыл / Стұз                                        

алынады,  яғни буфер ерітінді үшін рН.
Буфер ерітінділерге күшті қышқыл не күшті негіздің аз мөлшерін 

қосқаннан оның рН аз шамаға өзгереді. Мысалы, ацетат буфер ерітіндісіне 
күшті қышқыл қосса, онда әлсіз қышқыл (СН3СООН) концентрациясы 
көбейеді, ал тұз концентрациялары азаяды, себебі ерітіндіде мына реакция 
жүреді: 

Н+ + СН3СОО− ↔   СН3СООН,  күшті қышқыл HCI ↔   H+ + CI− толық 
ыдырайды. Суда еритін тұз  күшті электролит, сондықтан натрий ацетаты да 
толық ыдырайды: СН3СООNa ↔ СН3СОО− + Na+, яғни қосылған Н+ -ионы 
әсерінен СН3СООН түзіліп отырады, сонда рН тек 4,74-тен 4,67-ге дейін 
өзгереді.

Егер ацетат буфер ерітіндісіне енді күшті негіз қосса, яғни ОН−,
СН3СООН концентрациясы азаяды, ал тұз концентрациясы көбейеді: 

СН3СООН + ОН−↔ СН3СОО− + Н2О; яғни қосылған күшті негіздің 
ОН− ионы Н+ ионымен қосылып Н2О-ға айналады, бұл жағдайда ерітінді 

рН-ы 4,74-тен 4,84-ке ғана көтеріледі.
Ал егер буфер ерітіндіні сұйылтса, СН3СООН диссоциациясы ғана 

көбейеді, бірақ бұл жағдай да ерітіндінің рН-ына аз әсер етеді.
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Әлсіз негіз бен оның тұзынан тұратын буфер ерітінді үшін 
(NH4OH + NH4Cl):
[OН-] = КNH4OH ∙ [NH4OH] / [NH4

+] = Кнегіз ∙ Снегіз / Стұз                               

рОН = рКнегіз – lgС негіз / Стұз                                                                                               

рН = 14 – рОН = 14 – рКнегіз + lgСнегіз / Стұз                                        
Практикалық жұмыста ерітіндінің белгілі рН-ын алу үшін керек буфер 

ерітінділерді кестеден (таблицадан) алады. Мысалы, формиат буфер 
ерітіндісінің  НСООН + НСООNa – рН-ы = 3,8; ацетат буфер ерітіндісінің  
СН3СООН + СН3СООNa – рН-ы = 4,7; аммиакті-аммонийлі буфер 
ерітіндісінің  NH4OH + NH4Cl − рН-ы = 9,3. Буфер ерітіндінің 
сыйымдылығы – буферлік сыйымдылық деп  аталады, мына  формуламен 
есептеледі:

                     π = 2,3С ∙ Кd ∙ [H+]/(Кd + [H+])2                                                          

            Буфер ерітіндіні сипаттау үшін буфер ерітіндінің сыйымдылығы деген 
ұғым енгізілінген, яғни ол буфер ерітінді қаншалық қосылған қышқыл не 
негізге байланысты ерітіндінің рН-ын ұстап тұра алатындығын көрсетеді. 
Оны (буфер сыйымдылығын) ерітінді рН-ын 1-ге өзгерту үшін 1 л буфер 
ерітіндіге қосылатын күшті қышқыл не күшті негіз көлемімен есептейді. 

Сонымен, қорытындылап:
1. Диссоциациялану дәрежесі мен диссоциация константасы 

арасындағы байланыс α = √К / См – Освальттың сұйылту заңы арқылы 
беріледі;  См – молярлы концентрация, моль/л.

2. Әлсіз қышқыл ерітіндісінің Н+ концентрациясын табу:
[H+] = √К қышқыл ⋅ Сқышқыл; рН = 1 / 2 рКқышқыл – 1 / 2 lgСқышқыл;
рОН = 14 – 1 / 2 рКқышқыл + 1 / 2 lgСқышқыл.

3. Әлсіз негіз ерітіндісінің ОН- концентрациясын:  
[ОH-] = √К негіз  ⋅ Снегіз;
рОН = 1 / 2 рКнегіз – 1/2lgСнегіз;
рН = 14 – рОН = 14 – 1 / 2 рКнегіз + 1 / 2 lgСнегіз.

4. Буфер ерітінділеріндегі [H+], [ОH−] концентрацияларын табу: 
[H+] = К қышқыл ⋅ Сқышқыл / Стұз

рН = рКқышқыл – lgС қышқыл / Стұз

[ОH-] = К негіз ⋅ Снегіз / Стұз 

рОН = рКнегіз – lgСнегіз / Стұз,     рН = 14 – рОН.  
Сапалық талдау әдісінде аналитикалық реакциялардың қолдану 

аймағына қарай   топтық және жеке (сипаттамалы) деп бөлінеді.
Топтық реакция көмегімен күрделі қоспадан аналитикалық деп 

аталатын кейбір топ заттарын бөліп алады. Мысалы, классикалық 
күкіртсутекті талдау әдісінде катиондарды келесі топтық реагенттері арқылы 
аналитикалық топқа бөледі: топ реактиві HCl болса   V  топ элементтеріне, 
( ) ( ) IICONHIIISNH −− 2424 , аналитикалық топтар элементтеріне жатқызылады.
Бұл топтық реагенттер берілген топтың элементтерін анықтауға мүмкіндік 
жасайды.       
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Сипаттамалы реакциялар нақты затқа тән. Оларды селективтігі 
бойынша, яғни талданатын объектілердің шектелген  санымен бірдей немесе 
ұқсас аналитикалық эффектпен қамтамасыз ете алуымен ажыратамыз. Бұл 
объектілер қанша аз болса, селективтік сонша жоғары болады. Мысалы, 
селективтік реакцияларға диметилглиоксимнің (Чугаев реактиві) иондарымен 
әрекеттесуі жатады. Селективтікті арттыру үшін ерітінділердің −pH ын 
реттеуді қолданады. 
        Жоғары селективті реакцияларды арнайы деп атайды. Мөлшерлік 
химиялық талдаудың негізгі бағыттарының бірі белгілі компонентке қатысты 
жоғары талдауды қамтамасыз ететін  талдаулар тәсілін (методикасын) жасау. 
Соңғыны жоғарлатуға мысал, бүркемелеу, экстракциялау, сорбциялау және 
т.с. реакцияны селективті, яғни тек қана компонентке тән етуге болады.      

Талдау жүйелікпен жүргенде олар аналитикалық топты басқалардан 
толық айыруға заттардың іздік мөлшерін концентрациялау үшін, талдаудің 
барысында кедергі жасайтын топтар немесе элементтерді айыру үшін 
қолданылады. 

Сапалық (сондай-ақ мөлшерлік)  талдаудың табу шегі маңызды 
сипаттамасы болып саналады, ол секілді ықтималдықпен берілген фонның 

)( фонV сигналын ерекшеленетін, минимальды аналитикалық сигнал )( минV
болып табылады. Егер минимальды табылатын концентрацияны және заттың 
абсолют массасын минС және минm арқылы, ал сезгіштік коэффициентін S

арқылы белгілісек, онда 
S

VV
C фонмин
мин

*
= немесе мин =

S
VV фонмин .

Демек, берілген реакция арқылы жеткілікті дәрежеде табылатын заттың 
минимальды мөлшерін табу шегі деп атаймыз, табу шегі қанша төмен болса, 
оның сезгіштігі жоғары болады. Ол реагенттердің концентрациясына, бөгде 
иондардың немесе кедергі жасайтын заттардың болуына ортаға (реагенттер 
мен еріткіштің табиғатына) температураға, қысымға және басқа 
параметрлерге байланысты сапалық талдауде аналитикалық реакциялардың 
қолдану аймағына қарай топтық және жеке (сипаттамалы) болып бөлінеді. 

Сапалық талдаудың негізгі принциптері.
Селективті немесе арнайы реакциялардың саны аз, сондықтан 

тәжірибеде талдауданатын жүйедегі кедергі жасайтын компоненттердің 
әсерін жою үшін тиісті тәсілдер қолданылады. Кедергілерді, мысалы, 
төмендегі әдістермен жоюға болады:
- фаза, компонентке бөлу жолымен жүйені құрам бөліктеріне бөлу;
- талдауданатын жүйе ішіндегі кедергі әсерлерді бәсеңдету 
(бүркемелеу);   

Сапалық талдаудың бірінші жағдайында негізгі тәсіл – бөлу, 
екіншісінде бүркемелеу болып табылады, ал фазаларға бөлу қосымша 
сипатта болады. Бірақ екі әдіс те бірін-бірі жиі толықтырып тұрады. 

Жүйе компоненттерін аналитикалық қасиеттеріне қарай белгілі 
бірізділікпен жүйені бірнеше шағын жүйелерге бөліп, талдауданатын объект 
сынамасының толық талдауы жүйелі талдау болып табылады. 
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Аналитикалық топтарды әр түрлі фазаларға өткізіп, топ ішінде әрбір 
компонентті анықтай алатындай олардың бөлінуін қамтамасыз етеміз. Яғни, 
соңынан бірізділікпен фазада бір компонент  қалғанша бөлу аналитикалық 
реакциясын жүргізеді, оны тиісті селективті реагенттермен өздеріне тән 
реакциялармен бір мәнді теңестіре аламыз. 

Кеңес заманында бөлшектеп талдаудың негізін салушы Н.А. Тананаев, 
ол белгілі ионды сонымен бірге ерітіндіде болатын және оны теңестіруге 
кедергі жасайтын басқаларынан бөліп алуға мүмкін болатын реакцияларды 
бөлшектік реакциялар деп атады. Бұл ионның бар-жоқтығына тән реакция 
арқылы көз жеткізеді де жуықтап (көріп) оның мөлшерін  анықтайды (іздік, 
аз, көп).

Заттарды табуды қажетті  операцияларды алдын-ала өткізіп, кедергі 
жасайтын компоненттерді жойып жағдай туғызғаннан соң орындайды. Бұл 
бөлу операцияларының санын және компоненттерін табуға  кететін уақытты 
қысқартады, әрі талданатын ерітіндінің көлемін тамшыға дейін азайтуға 
болады. Компонентті табу үшін бөлшектік реакцияның бірнеше нұсқасын 
(вариантын) қолдануға болады, оларды бірізділікпен қолдану, алынған 
нәтижелердің дұрыстығын жоғарлатуға алып келеді. Ерітіндінің бір 
порциясында бірнеше заттарды табудың көптеген әдісі  жасалған.

Сапалық талдауды өткізгенде сынамадағы компонентті асыра табуға 
және жеткізбей табуға болады. 

Асыра табу:
1. Ұқсас аналитикалық сигнал беретін кедергі жасайтын компоненттің 
болуы;
2. Фонның сигналын компонент сигналының орнына қабылдау;
3. Іздеп отырған компонентпен ыдыстан реактивтерден, ауадан, судан 
және т.б. сынаманың ластануы; 

Жеткізбей табу:
1. Бөлу барысында іздеп отырған компонентті жоғалту;
2. Тән реакцияның жеткілікті дәрежеде  сезгіш болмауы;
3. Компонент сигналын фон сигналы деп қабылдау;

Сапалық талдауда қолданылатын химиялық реакциялар келесі 
талаптарға сай болуы қажет:
- тез немесе лезде өтеді;
- тәжірибеде реакциялар қайтымсыз болуы керек;
- сыртқы эффект болуы қажет: түсі өзгереді, тұнбаның еруі немесе түсуі, 

газ тәріздес заттардың бөлініп шығуы;
- арнайылығымен және жоғары сезгіштілігімен ерекшеленеді.

Сапалық реакцияларды орындағанда олар жүру үшін белгілі жағдай 
жасау қажет:
- ерітіндінің тиісті ортасын, pH (мысалы, қышқылда еритін тұнба қышқыл 

ерітінділерден тұнбаға түспейді, тұндырғыштың артық мөлшерінде 
немесе ерітіндіде комплекстеуші заттар болғанда ери алады); 

- берілген жағдайда тұнбаның ерігіштігін арттыру үшін анықталатын 
ионның концентрациясы жеткілікті болу қажет;
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- тиісті температурада және т.с.с. 
Бейорганикалық қосылыстардың сапалық талдауының негізгі мәселесі 

химиялық құрамын анықтау, яғни анықталатын  сынамадағы катиондар мен 
аниондарды табу болып табылады.

Сапалық талдаудың химиялық әдістерінде анықталатын компонентті 
(атомдар, иондар, молекулалар) өзіне тән қасиеті бар тиісті қосылыстарға 
өткізеді: тұнбаға түсу, түсінің өзгеруі, газдың бөлініп шығуы, тән 
кристалдардың түзілуі және т.с.с. бұл дәл осы компоненттің барлығын бір 
мәнділікпен анықтауға мүмкіндік береді. 

Химиялық реакциялар негізінен екі әдіспен: құрғақ және ылғалды 
жолдармен өткізіледі. Қатты немесе сұйық сынаманы  жанарғы жалынына  
орналастыру, сынманы басқа құрғақ затпен араластырып үгу, перлалар 
даярлау және т.б. құрғақ реакциялар қатарына жатады. Заттарды құрғақтай 
үгуді 1898жылы орыс химигі Ф.М. Флавицкий ұсынды, ол тиоционат және 
үш валентті темір иондары бар заттардың қызыл түске боялуын пайдаланды:

Құрғақ жолмен жүретін реакцияларға бура немесе соданың көмегімен 
боялған шынылардың (перлалар) түзілуі жатады. Кейбір элементтердің 
балқытқыштың біреуімен қорытылып, өзіне тән түсі бар шыны тәрізді 
түйіршіктер, мысалы, +3Cr жасыл, ал +2Cо көк перлалар түзеді. 

«Құрғақ жолмен» өткізілетін реакциялардың қолданылуы шектелген, 
олар зертханада алдын-ала зерттеулер үшін  және геологиялық жағдайларда 
және компоненттердің белгілі санына ғана қолданылады.

Сапалық талдауде әр түрлі ерітіндіде өтетін реакциялар негізгі қолдау 
тапты. Еріткіштер ретінде дистилденген су, қышқыл ерітінділері (және т.б.)  
патша сұйықтығы, сілті ерітінділері және т.с.с. пайдаланады. Талдауданатын 
зат еш қандай еріткіште ерімейтін болса, оны ерітіндіге өткізу үшін қандай 
болмасын  бір балқытқышпен қосып қорытылады.   

Талданатын заттың массасына, талдау үшін пайдаланатын ерітіндінің 
көлеміне байланысты, макро, жартылай микро, микро, ультромикро, 
субмикро, субультрамикро – деп сапалық талдау әдістерін ажыратады. 
Реакцияларды сынауықтық, тамшылық микрокристаллоскопиялық және 
басқа әдістермен орындайды. 

Сапалық талдауды орындау барысында тұндыру, сүзу, центрифугалау, 
суалту, дистелдеуі, айдау соның ішінде бумен айдау,  қыздыру, сорбциялау, 
экстрациялау, кристалдау (кристалдану) және басқа операциялар 
қолданылады.

Микрокристаллоскопиялық әдіс, нәтижесінде микроскоппен қаралатын 
кристалдар түзелетін реакциялар көмегімен компонентті анықтауға 
негізделген. Мысалы, ерітіндіде өте аз мөлшерде болатын сілтілік және 
сілтілік – жер металдардың катиондары осылай анықталады. 

Тамшылы әдіс. Иондық теңдеулер.
Әдіс Н.А. Тананевпен және оған байланыссыз Австрия ғылымы Ф. 

Файглмен жасалған. Әдісті әрі қарай орыс ғалымдары Л.М. Гульдберг, В.И. 
Кузнецов, И.М. Коренман және т.б. дамытты. 



24

  

Әдетте, тамшылық реакцияларды сүзгі қағазда немесе тиісті 
жабындармен жабылған кәрден немесе шыны пластинкалар бетінде 
орындайды. Зерттелген ерітінді мен реактивтерді 1-3 тамшы мөлшерінде 
белгілі ретпен орналастырады. Талдау нәтижесінен алынған дақтың бояуына 
қарап, концентрлік сақиналардың орналасуы мен бояуына қарап (бірнеше 
иондарды анықтағанда) табады. Түссіз қосылыстар үшін айқындауыштарды 
пайдаланады. 

Сүзгі қағаздағы тамшылық  талдау қағаздық хромотографияның бір 
түрі болып табылады, себебі дақтың түзілуі каппиллярлық таралудың 
диффузияның, адсорбция және десорбцияның химиялық реакциялардың 
күрделі әсерінің нәтижесі, онда бірдей жағдайда өткізілетін талдаудің осы 
әдіспен табу шегі елеулі дәрежеде ерекшеленеді. Тек қана бір реактивпен
нашар еритін қосылыс түзетін бірнеше иондар ерітіндіде болғанда, қағазда 
ерігіштік көбейтіндісіне сәйкес орналасқан бірінеше концентрлік сақиналар 
пайда болады. Орталыққа жақын ерігіштігі аздау қосылыс орналасады. 
Мысалы: алдын-ала ерітіндісі тамызылған қағазға +3Fe және +3Al иондары 
орналасады

Макро-,  жартылай микро және микроталдау.
                          Талдау әдістерінің жіктелуі.                                  4-кесте

Жалпы аты Жаңа аты Зерттелген заттың мөлшері
г Мл

Макроталдау Грамм-әдісі 1 – 10 10 – 100
Жартылау микроталдау Грамм - әдісі 0,05 – 0,5 1- 10
Микроталдау Миллиграмм - әдісі 0,001 – 10-6 0,1 –10-4

Ультромикроталдау Микрограмм-әдісі 10-6 – 10-9 10-4-10-6

Субмикроталдау Нанограмм - әдісі 10-9-10-12 10-7-10-10

Субультромикроталдау Пикограмм - әдісі 10-12 10-10

Макроәдіс бойынша талдау өткізу үшін, мысалы, құрғақ материалды 1-
10г немесе ерітіндіні 10-100мл дейін зерттеу мақсатына қарай алғызады. 
Реакцияларды сынауықтық әдіспен орындап, түскен тұнбаларды сүзіп, жуу 
операцияларына жатқызады. Микроәдіс бойынша талдауді (талдауы) 
тамшылық және микрокристаллоскопиялық әдістеріне бөлінеді. Мұнда 
талданатын құрғақ заттармен немесе ерітінділермен зерттеуді орындайды. 
Ловицпен ашылған микрокристаллоскопиялық әдіс иондарды анықтау үшін 
форма және түс арқылы түскен кристалдарды  микроскоппен көруге болады.

Тұздар қоспасын тамызғанда даққа орталыққа жақын берлин лазурінің 
[ ]364 )(CNFeFe   қара көк дағы пайда болады, ал +3Al дақтың шетіне қарай 

жылжиды, онда тиісті реактивпен айқындалады. Егер қағазбен әрекеттесетін 
қоспалары бар ерітінділер тамызылса, мысалы, 4MnO іздік мөлшері онда түсі 
тән сипаттағы дақ пайда болады. −2(MnO қоңыр түсті)

Металдар мен құймалардың «жоңқасыз әдіспен» талдауын жасағанда, 
олардың бетіне бір тамшы еріткіш тамызып, содан соң алынған тамшыны 
қағазға өткізетін тамшылық реакцияларды кеңінен қолданады. Тамшылық 
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реакцияның көмегімен басқалармен бірге болатын жеке иондарды алдын-ала 
бөлмей-ақ табуға болады, бұл әрине талдауды елеулі қысқартады және 
оңайлатады.

Катиондар мен аниондардың аналитикалық классификациясы.
Катиондардың аналитикалық жіктелуі периодтық заң негізіне жатады. 
Катиондарды бірнеше (үшке) топқа жіктеуге болады:

1. Қышқылды – негіздік әдіс бойынша катиондарды жіктеу.
2. Күкіртсутек әдісі бойынша катиондарды жіктеу.
3. Аммиакты – фосфатты әдіс бойынша катионды жіктеу.

Қышқылды – негіздік әдіс бойынша катиондарды жіктеу.    5-кесте
топ Катиондар Топтық реагент Қосылыстар ерігіштігі 

I +++
4,, NHNaK Жоқ Хлоридтері, сульфаттары, 

гидроксидтері, суда ерімтал 
II +++ 2

2
2 ,, НgPвAg HClH *2 Хлоридтер суда ерімейді 

III )(,, 2222 ++++ PвSrCaBa 42*2 SOНН Сульфаттар суда және 
қышқылда ерімейді 

IV ++++ 2233 ,,, SuZnCrAl
)(,,, 3354 ++++ SвAsAsSn

NAOHH *4
(КОН) (артық)

Гидрооксидтері  
амфортерлік, артық 
мөлшерінде   ериді  

V ,,,, 3222 ++++ FeFeMnMg
53 , ++ SbBi

OHNH 4%25 −
(артык)

Гидрооксидтері артық 
мөлшердегі ерімейді 

VI +++++ 22222 ,,,, NiCoCbHgCu OHNH 4%25
(артық)

Гидрооксидтері артық 
мөлшерінде комплекстік 
қосылыс түзе ериді. 
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                     Күкіртсутек әдісі бойынша катиондарды жіктеу          6-кесте
топ Катиондар Топтық 

реагент 
Тұнба құрамы Қосылыстар 

ерігіштігі 
I ,,, +++ KNaLi

++ 2
4 , MgNH

жоқ Жоқ Сульфидтер, 
карбонаттар, 
хлоридтер және 
гидрооксиндер суда 
ерімтал  

II +++ 222 ,, SrCaBa 324 )( CONH
ClNHNH 43( +

)25,9pH

3BaCO , 3CaCO

3SrCO

Сульфиттер мен 
хлоридтер суда 
ерімтал 

III
++

++

32

33

,
,,

FeFe
CrAl

+++ 222 ,, COMnZn

,( 43 ClNHNH +
)25,9pH 3

3

)(
,)(

OHCr
OHAl

ZnSFeS
SFe
,

,32

MnS
NiSCoS ,,

Хлоридтер суда
ерімтал, сульфидтер
сұйытылған
қышқылдарда
ерімтал

IVа
++

++

32

22

,
,,

BiHg
CdCu )5,0(2 HClpHSH

,
,,

HgS
CdSCuS

32SBi

Сульфидтер
сұйытылған
қышқылдарда және
полисульфидтерде
ерімейді

IVб ),(,2 IVSnSn +

)(),( VSbIIISb
SNa2 немесе

SNH 24 )(
,( 43 ClNHNU +

)25,9pH

Жоқ ерітіндіде:

4

33 ,
NaSbS

SbSNa

)32SnSNa

Сульфидтер 
сұйытылған  
қышқылдарда 
ерімейді, бірақ 

224

2

24

)(
,

,)(

SNH
SNa

SNH
ерімтал  

V +++ 2
2

2 ,, HgPbAg HCl
222

,
ClHgPbCl

AgCl Хлоридтер суда 
және сұйытылған 
қышқылдарда 
ерімейді 
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     Аммиакты – фосфатты әдіс бойынша катиондарды жіктеу       7-кесте                                   
топ Катиондар Топтық реагент Қосылыстар ерігіштігі 

I ,,, 22 +++ AgPbAg
++ 32 ),(, SbIVSnSn

HCl Хлоридтері суда ерімейді 

II )(VSb 3HNO
(қайнатқанда)

Метасүрме және метақалайы 
қышқылдары суда ерімейді 

IIIa
,,

,,
22

22

++

++

MgCa
SrBa

++ 22 , FeMn

( ) 424 HPONH Фосфаттары суда, аммиактың 
артық мөлшерінде ерімейді, 
сірке қышқылында ерімтал. 

IIIб +++ 333 ,, FeCrAl Дәл солай Фосфаттары суда, сірке 
қышқылында және аммиактың 
артық мөлшерінде ерімейді, тұз 
мөлшерінде ерімейді, тұз 
қышқылында ерімтал. 

IV
,

,,,
2

222

+

+++

Co
HgCuCl

++ 22 , ZnNi

Дәл солай +NH3

артық 
Фосфаттары реагенттің артық
мөлшерінде комплекстік
қосылыс түзе ериді

V 4,, MHKNa ++ Жоқ Хлоридтері, нитраттары және 
фосфаттары суда ерімтал 

                                   Сапалық талдауда аниондарды жіктеу.             8-кесте          
Топ Аниондар Топтық реагент Қосылыстар ерігіштігі 

І
−−

−−−

3
4

2
3

2
3

2
3

2
4

,
,,,

POSiO
COSOSO 2BaCl

нейтральдық 
немесе ерітіндіде 

Барийдің тұздары суда ерімейді 

ІІ −−− JSBrCl ,,, 2
3AgNO 3HNO Күмістің тұздары суда және 

ерімейді 
ІІІ

−

−−

COOCH
NONO

3

23 ,, Жоқ Барийдің және күмістің тұздары 
суда ерімтал 

Сұрақтар мен тапсырмалар:
1. Гидролиз дегеніміз не? Анықтама беріңіз
2. Келесі тұздардың гидролиз теңдеуін жазыңыз: а)AlCl3; б)NH4Cl
3. Гидролиздену дәрежесі α   дегеніміз не? Ол неге тең?
4. Келесі тұздардың гидролиз теңдеуін жазыңыз: а)ВаСl2; б) NaCN
5. Натрий ацетатының CH3COONa гидролизін реакция теңдеуін 

келтіріңдер. 
6. Калий карбонатының K2CO3 гидролизін реакция теңдеуін жазыңдар. 
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                                        ТӘЖІРИБЕЛІК ЖҰМЫСТАР

Тақырыбы: Бірінші аналитикалық топтағы катиондарға тән реакция. 
Бірінші аналитикалық топтағы катиондардың қоспаларын талдау.
Жұмыстың мақсаты: Тән реагенттер арқылы бірінші топтық катиондарын 
анықтау. Қоспалардың құрамындағы NH4

+ , К+ және Na+ иондарын тәжірибе 
арқылы анықтау
Құрал-жабдықтар: NaCl, KCl, NaHC4CO4O6, Na3[Co(NO2)6], NaOH, 
KH2SbO4, K2[HgJ4], лакмус, шыны ұстатқыш, сым жанарғы, сіріңке, лакмус, 
кәрлен табақша, ұстағыш, шыны таяқша, сынауықтар, спиртшам, сіріңке, 
дистилденген су, анықталатын қоспа

K+ катионына тән реакциялар:
1. Жалынды бояу (K+ тұздары жалынды күлгін түске бояды). Ең бірінші 
сымды тұз қышқылына малып, өндеу қажет. Содан кейін, құрғақ тұзға (KCl) 
сымды батырыңдар, жаңарғының түссіз жалынына апарыңдар, жалын 
көгілдір түске боялады.
2. Натрий гидротартраты NaHC4H4O6

Сынауыққа KCl ерітіндісінен 2 тамшы құйып, оған 3 тамшы NaHC4H4O6

ерітіндісін қосыңдар. Сынауықтың сырт жағынан суық сумен суытып 
алыңдар, сонымен қатар шыны таяқшамен тұнбаның түзілуін тездету үшін 
араластырыңдар. Егер ерітіндіде калий иондары болса, нәтижесінде калий 
гидротартраты ақ кристалды тұнба түседі.Реакция теңдеуін жазыңдар.
3. Натрий гексанитрокобальтаты Na3[Co(NO2)6]
1-2 тамшы KCl ерітіндісін сынауыққа құйыңдар да 2 тамшы Na3[Co(NO2)6]
ерітіндісін қосыңдар. Реакция нәтижесінде, сары тұнба түзіледі 
KNa2[Co(NO2)6]
Реакция теңдеуін жазыңдар.
Na+ натрий катионына тән реакциялар

Жалынды бояу (Na+ тұздары жалынды күлгін түске бояды). Ең бірінші 
сымды тұз қышқылына малып, өндеу қажет. Содан кейін, құрғақ тұзға (NaCl) 
сымды батырыңдар, жаңарғының түссіз жалынына апарыңдар, жалын түссіз 
болады. Жалын қандай түске боялады?
NH4

+ катионына тән реакциялар
1. Сілтілер аммоний тұздарымен әрекеттескенде, NH3 бөлініп шығады. 
Бөлініп шығатын NH3 лакмус арқылы тексеруге болады.
2. Аммиак дымқыл лакмусқа тиіп, аммоний гидроксиді пайда болады. 
Нәтижесінде көк түсті дақты байқауға болады. Сынауыққа 3 тамшы аммоний 
хлоридінің ерітіндісін құйыңдар, оған 3 тамшы сілті қосыңдар. Сынауықты
ерітіндімен бірге қыздырыңдар. Қыздырған кезде лакмусты сынауықтың 
қабырғаларына тигізбей ұстап отырыңдар. Лакмустың түсі қалай өзгереді?
2. Несслер реактиві K2[HgI4] және КОН қоспасы
Несслер реактиві аммоний тұздарымен қызыл-қоңыр тұнба түзеді.
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Бір тамшы аммоний хлоридіне үш тамшы Несслер реактивін құйыңдар. Не 
байқадыңдар? NH4

+ ионын ашуға Fe3+, Cr 3+, Co2+, Ni2+ катиондары кедергі 
жасайды.

Мына кестені толтырыңдар:                                                                    9-кесте
Анықтайтын ион реактив Не бақыладық Реакция теңдеуі

4 стақанда зерттеуге арналған ерітінді беріледі.
NH4

+ ионына қатысына тәжірибе жасау. Ең алдымен аммоний 
ионының бар ма жоқ па екенін тексеріп алуымыз қажет. Себебі NH4

+ ионы К+

және Na+ ионын ашуға кедергі жасайды. Сынауыққа 1-2 тамшы зерттелетін 
ерітіндіні құямыз және оған 3-4 тамшы Несслердің реактивін қосамыз. Егер 
де қоңыр-қызыл тұнба түзілсе онда ол ерітіндінің құрамында NH4

+ ионы бар 
екенін көрсетеді. Несслер реактивінің орнына негіз (сілті) пайдалануға 
болады. Лакмус қағазының көмегімен тексереміз егер қызыл лакмус қағазы 
көкшіл түске өзгерсе ол зерттелетін ерітіндінің құрамында аммиак бар екенін 
дәлелдейді. NH4

+ жоқ болған жағдайда. Онда K+ және Na+ катиондарының 
қоспаларын талдауға болады.

Na+ ионының бар екендігіне талдау. Сынауыққа 3-4 тамшы 
зерттелетін ерітіндіні құйыңыз, оның ортасын лакмус қағазымен тексереміз.

K+ ионының бар екенін зерттеу. Сынауыққа 3-4 тамшы зерттелетін 
ерітіндіден құйып оған 2-3 тамшы [Na3Co(NO2)6] қосамыз. Егер де сары 
тұнба түзілсе ол K+ иондарының бар екенін көрсетеді.

Қоспаны талдау барысын кестеге толтырыңдар:                              10-кесте
№ р/с Зерттелетін қоспа Реактив Не бақыладық Қорытынды

Сұрақтар мен тапсырмалар:
1) Қандай катиондар І топқа кіреді. Ортақ реагенті бар ма?
2) Na+ катионын қандай реакциялар бойынша анықтауға болады.
3) K+ катионын қандай реакциялар бойынша анықтауға болады.
4) NH4

+ өзіне тән реакцияларын сипатта.
5) Спецификалық реагент, топтық реагент дегеніміз не?
6) Спецификалық реакция дегеніміз не?

Тақырыбы: Екінші аналитикалық топтағы катиондарға тән реакциялар
                       (Ag+,   Pb2+).
Жұмыстың мақсаты: Топтық және тән реагенттер арқылы ІІ-ші топтың 
катиондарын анықтау. 
Реактивтер мен құрал-жабдықтар: AgNO3, Pb(CH3COO)2, HCl, K2CrO4,
KI, NaOH, ұстатқыш, су, спиртшам, сынауықтар, сіріңке.

Жұмыстың барысы: 
Күміс, Ag+ катионына тән реакциялар.

1. Тұз қышқылы – HCl (топтық реагент)
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Сынауыққа күміс нитрат ерітіндісінің екі тамшысын құйып, оған екі тамшы 
сұйытылған тұз қышқылын қосады. Түзілген тұнбаға концентрілген аммиак 
ерітіндісінің 5 тамшысын құйып, содан тұнбаны сілкіп жіберіңдер. Түзілген 
ерітіндіге концентрілген азот қышқылын құйып жіберіңдер. Нені 
байқайсыңдар?
2. Калий иодиді – KI
Сынауыққа AgNO3 құйып (1-2 тамшы), оған калий иодид ерітіндісінің 2 
тамшысын қосыңдар. Ашық-сары тұнба түзілуін байқаңдар (AgI). Бұл 
түзілген тұнба AgI аммиакта ерімейді. 
3. Калий хроматы - K2CrO4

Нитратына калий хромат K2CrO4 ерітіндісінің 2 тамшы құйыңдар. Қызыл-
қоңыр тұнбаның түзілуін байқаңдар. 
4. Сілтілер – КОН (NaOH)
Күміс нитрат 2 тамшысына калий гидроксидін (немесе натрий гидроксидін) 
құйыңдар (2-3 тамшы). Кір-қоңыр тұнбаның түзілуін байқаңдар.

Қорғасын, Pb2+ катионына тән реакциялар.  
1. Тұз қышқылы - HCl (топтық реагент)
Сынауыққа қорғасын ацетатына Pb(CH3COO)2 2 тамшы тұз қышқылын 
құйыңдар. Ерітіндіге 0,5 мл су құйып, қыздырыңдар. Не байқадыңдар? 
2. Сілтілер – КОН (NaOH)
Қорғасын ацетатының екі тамшысына сілті ерітіндісінің 1 тамшысын құйып, 
содан көбірек, тұнбаның түзілуін байқаңдар. 
3. Күкірт қышқылы – H2SO4

Pb(CH3COO)2–на күкірт қышқылының 2 тамшысын құйыңдар. Тұнбаның 
түзілуін байқаңдар. Тұнбаның түсі қандай екенін бақылаңдар. 
4. Калий иодиді - KI
Pb(CH3COO)2 калий иодидінің 2 тамшысын құйыңдар. Түзілген ерітіндіге 0,5 
мл су құйып, екі минут қыздырыңдар. Содан сынауықтағы затты ақырындап 
суытыңдар. Қорғасын иодиді қайтадан суыту кезінде әдемі алтындай 
қабыршақтар түрінде түзіледі. 
5. Калий хроматы – K2CrO4

Pb(CH3COO)2-на 2 тамшы калий хроматын құйыңдар. Сары тұнбаның 
түзілуін байқаңдар. 

Сұрақтар мен тапсырмалар:
1. Екінші аналитикалық топтың катиондарына жалпы сипаттама беріңдер 
2. Күміс иондарын Ag+ қандай тән реагенттермен анықтауға болады? 
3. Қорғасын иондарын Рв2+ қандай тән реагенттермен анықтауға болады? 
4. Тән реагент пен тән реакция дегеніміз не? 
5. Топтық реагент деген не? 
6. Екінші аналитикалық топтың катиондарының тұнбалары топтық 
реагентпен әрекеттескенде қандай түске боялады?
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Тақырыбы: Үшінші топ катиондарына тән реакциялар (Ba2+, Ca2+, Sr2+)
Үшінші аналитикалық топтағы катиондардың қоспаларын талдау.

Мақсаты: Ba2+, Ca2+, Sr2+ иондарын жеке реагенттердің көмегімен анықтау. 
ІІІ аналитикалық топтық катиондарының қоспаларына талдау (сынақ) жасау. 
Қоспалардың құрамындағы Ва2+, Са2+ иондарын тәжірибелік жолмен 
анықтау.
Жабдықтар мен реактивтер: сынауықты штатив, шыны таяқшалар, 
қалақша, HCl, BaCl2 тұзы, BaCl2 немесе Ba(NO3)2 ерітіндісі, аммиак 
ерітіндісі (NH4)2CO3, K2CrO4 немесе NaCrO4, H2SO4, CaCl2, K4[Fe(CN)6], 
CaSO4*2H2O, MgCl2, H2O, KOH, Na2HPO4, C9H6NOH. центрифуга, 
(NH4)2C2O4, сынауықтар, зерттелетін ерітінді, сулы монша.

Жұмыс барысы:
Ba2+ барий катионының реакциясы
1.Жалынды бояу реакциясы. Ұшқыш барий тұздары газды жанғыштың 

түссіз жалынын сары-жасыл түске бояйды.
Реакцияны орындау: Барий тұзын (BaCl2) HCl сулап, жалын негізінде 
жіңішке платиналы сымға шығарады, одан кейін жоғары температуралы 
жалынның жартысын көшіреді.

2.Сұйытылған күкірт қышқылы барий тұздарының өте сұйытылған 
ерітінділерінен де барий сульфатының тұнбасын бөледі.
Тұнба сілтілер мен қышқылдарда ерімейді.
Реакцияны орындау: барий тұзының бір тамшы ерітіндісіне бір тамшы 
сұйытылған H2SO4 қосу. 

3.Натрий карбонатын немесе барий тұздарымен еріткен қандай да бір 
карбонат барий карбонатының ақ тұнбасын береді.
Тұнбаларды аз сілтілі ортада, аммиакты ортада жүргізген жөн болады.
Реакцияны орындау: барий тұзының 2 тамшы ерітіндісін құяды немесе бір 
тамшы ерітілген аммиак ерітіндісін және 2 тамшы натрий карбонатының 
ерітіндісін қосады.

4.Калий немесе натрий хроматы немесе нейтралды немесе барий 
тұзының сілті-қышқылды ерітінділерімен тұнбаланады. Барий хроматы сары 
түсті.
Реакцияны орындау: барий тұзының 1 тамшы ерітіндісіне калий хроматының 
1 тамшы ерітіндісін құяды.

5.Калий дихроматы K2Cr2O7. Сынауыққа 1-2 тамшы барий хлоридін 
құйып, 2 тамшы натрий ацетатын құйыңдар, содан соң калий дихромат 
ерітіндісін қосыңдар. Сары тұнба түзіледі.  

6.1-2 тамшы барий хлорид ерітіндісін сынауыққа құйып, 2 тамшы 
аммоний оксалатын (NH4)2C2O4 қосыңдар.

Ca2+ катионының реакциялары.
1.Сұйытылған күкірт қышқылы мен кальций катиондары ақ тұнба 

береді. 
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Реакцияны орындау: кальций тұзының 3 тамшы ерітіндісіне сұйтылған H2SO4

қосыңдар. 
2.Жалынды бояу реакциясы: кальцийдің ұшқыш қосындылары түссіз 

газды жалынды кірпішті қызыл түске бояйды. 
Реакцияны орындау: реакция барий катионының реакциясы сияқты 
орындалады.

3.Натрий карбонаты кальций карбонатының ақ тұнбасын түзеді. 
Реакцияны орындау: Сынауыққа кальций тұзының ерітіндісінің 2 тамшысын 
құяды, оған ерімеген аммиак ерітіндісінің 1 тамшы мен натрий карбонаты 
ерітіндісінің 2 тамшысын қосады. 

4.Аммоний оксалаты ((NH4)2C2O4)сұйықтағы нейтралды немесе аз 
сілтілі ерітінділерде аммоний оксалатының ақ ұсақ кристалды тұнбасын 
түзеді.
Тұнба СН3СООН ерімейді, бірақ минералды қышқылдарда жеңіл ериді. 
Аммоний оксалатының реакциясын барий тұздары болғанда жүргізуге 
болмайды, өйткені Ва2+ ионы аммоний оксалатымен ақ тұнба ВаС2О4 түзеді.
Реакцияны орындау: Сынауыққа барий тұзының ерітіндісінің 2 тамшысын 
құяды, оған ерімеген аммиак ерітіндісінің 1 тамшы мен натрий карбонаты 
ерітіндісінің 2 тамшысын қосады. 

5.Калий гексацианоферраты (сары-қызыл тұз) K4[Fe(CN)6] аз сілтілі 
ерітінділерде кальций тұздарымен кристалды тұнба түзеді.
Реакцияны орындау: Сынауыққа СaCl2 ерітіндісінің 2 тамшысын құйып,
NH4Cl ерітіндісінің 1 тамшысын және аммиак (сілтілі реакцияға дейін) 
ерітіндісінің 2 тамшысын қосады және 1-2 минут сулы буда қыздырады. 
Ыстық ерітіндіге 5-6 тамшы сары-қызыл тұздың қаныққан ерітіндісін қосады. 
Бұдан кейін тағыда 1-2 минут сулы буда қыздырады.

Sr 2+ катионының реакциялары.
1.Сұйытылған күкірт қышқылы мен стронций катиондары ақ тұнба 

түзеді. Реакцияны орындау: стронций нитратының 3 тамшы ерітіндісіне 
бірнеше тамшы күкірт қышқылын құйыңдар.
2. Жалынды бояу реакциясы: стронцийдің ұшқыш қосындылары түссіз газды 
жалынды қызыл түске бояйды. Реакцияны орындау: стронций тұзын 
(Sr(NO3)2) HCl сулап, жалын негізінде жіңішке платиналы сымға шығарады, 
одан кейін жоғары температуралы жалынның жартысына көшіреді.

3. Аммоний оксалаты ((NH4)2C2O4).
Реакцияны орындау: Сынауыққа 2-3 тамшы стронций тұзын (Sr(NO3)2) 
құйып, бірнеше тамшы аммоний оксалатын қосыңдар.

Берілген қоспадағы катиондарды тәжірибелік жолмен, төмендегі 
сызба бойынша анықта

а) Қоспаның құрамындағы Ва2+ ионын зерттеу. Бірінші зерттеу Ва2+

ионының қоспаның құрамында бар жоғына жасалады, себебі Ва2+ ионы 
кальцийдің ашуға кедергі жасайды. Ол үшін зерттелетін ерітіндінің 5 
тамшысын сынауыққа құйып, сынауықты қайнап тұрған сулы моншаға 
қыздырады. Оған 2 тамшы калий хроматының ерітіндісін қосады. Сары 
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тұнбаның түзілуі Ва2+ бар екенін дәлелдейді. Егер тұнба түзілсе оған калий 
хроматының ерітіндісінен бір тамшыдан тұнбаның үстіндегі ерітінді ашық-
сары түске боялғанша тамызамыз. Оны 2-3 мин ерітінді түссіз болғанға дейін 
сулы моншада қыздырамыз, одан кейін центрифугалаймыз немесе 
фильтрлейміз. Түссіз ерітіндіні алып оның құрамындағы кальцийді 
анықтаймыз.

б) Қоспаның құрамындағы Са2+ ионын зерттеу Ва2+ ионын 
анықтағаннан кейінгі ерітіндіге 2-3 тамшы аммоний оксалатын (NH4)2C2O4

қосамыз. Егер Са2+ ионы бар болса, онда ақ тұнба кальций оксалаты түзіледі 
СаC2O4.
Талдау жасағандағы қорытындыны төмендегі кесте түрінде дәптерге жазу 
ұсынылады.

ІІІ топтың катиондарын талдау нәтижелерін кестеге толтыр 11-кесте
№ 
р/с Жасалатын жұмыс Реактив Байқалатын 

өзгерістер
Реакция 
теңдеуі Қорытынды

1
2

Сұрақтар мен тапсырмалар:
1) ІІІ аналитикалық топ катиондарына жалпы сипаттама беріңдер.
2) Топ реагенті, тән реакциялар дегеніміз не? 
3) ІІІ аналитикалық топтың катиондарының топтық реагенті бар ма? Ол 
қандай реактив?
4) Са2+ ионына қандай жеке реакциялар тән?
5) Sr2+ ионына қандай жеке реакциялар тән?
6) Ва2+ ионына қандай жеке реакциялар тән?

Тақырыбы: Төртінші аналитикалық топтағы катиондарға тән 
реакциялар (Cr3+,   Zn2+, Al3+, As5+).
                       
Жұмыстың мақсаты: Топтық реагент бойынша сапалық талдау орындау; 
амфотерлік қасиеттерін зерттеу. 
Реактивтер мен құрал-жабдықтар: Al3+, Cr3+, Zn2+ тұздары, KOH, 
NaOH, NH4OH, H2SO4, KMnO4, H2O2, K3[Fe(CN)6], K4[Fe(CN)6], ализарин, 
сынауықтар, ұстатқыштар, спиртшамдар.

Жұмыстың барысы: 
І. Хромның (Cr3+) тән реакциялары. 

1. Сілтілер (KOH, NaOH). Сынауыққа хром нитратын 2 тамшы (Cr(NO3)3)
құйып, бір тамшы сілті ерітіндісін қосыңдар, содан тағы бірнеше тамшы 
тамызып жіберіңдер. Сұр-жасыл тұнбаның түзілуін байқаңдар. Тағыда не 
байқадыңдар? 
2. Сутегінің асқын оксидінің әсері (сілтілік ерітіндіде реакция орындалады) 
Н2О2. Сынауыққа хром нитратын Cr(NO3)2 2 тамшы құйып, сілтінің бірнеше 
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тамшысын қосыңдар (түзілген Cr(OH)3 ери бастау керек). Содан сутегінің 
асқын оксидін (Н2О2) 3 тамшы құйып, кішкене қыздырыңдар (аса көп 
қыздырудың қажеті жоқ). Жасылдан сары түске боялуын байқаңдар. 
3. Калий перманганаттың (KMnO4) әсері (реакция қышқыл ерітіндіде 
жүреді).  Сынауыққа Cr(NO3)3 4-5 тамшы, H2SO4 3-4 тамшы және 10 тамшы 
0,1н KMnO4 ерітінділерін құйып, қоспасын қыздырыңдар (бірнеше минут). 
Түстің өзгерісін байқаңдар: таңқурай түстен қызғылт сары түске боялады. 
4. Аммиак ерітіндісінің әсері NH4OH. Сынауыққа 3-4 тамшы Cr(NO3)2

құйып, сондай мөлшерде аммиак ерітіндісін құйыңдар. Жасыл аморфты 
тұнбаның түзілуін байқаңдар. 

ІІ. Алюминийдің (Al3+) тән реакциялары. 
1. Сілтілер (KOH, NaOH). Алюминий нитратына (2 тамшыға) 1 тамшы КОН 
құйыңдар, содан соң сілтінің ерітіндісін көбірек қосыңдар, не байқадыңдар?
2. Ализариннің әсері (C14H5O2(OH)2SO3Na). Сынауыққа 3 тамшы Al(NO3)3

орналастырып, аммиак (NH4OH) ерітіндісін қосыңдар (әлсіз сілтілік ортаға 
дейін). Қоспаны қыздырыңдар, содан 4-5 тамшы ализаринді құйыңдар. 
Al(OH)3 тұнбасы қып-қызыл түске боялады. 

ІІІ. Цинктің (Zn2+) тән реакциялары. 
1. Сілтілер (KOH, NaOH). Сынауыққа 2 тамшы мырыш сульфатын (ZnSO4) 
құйыңдар, бірінші 1тамшы NaOH немесе КОН қосып, ал содан кейін көп 
мөлшерде NaOH құйыңдар. Ақ сірнемелік тұнба түзіледі. Ал содан соң оның 
еруі басталады.  
2. Калий гексацианоферраты (ІІІ) K3[Fe(CN)6]. Мырыш сульфатына 2 тамшы 
K3[Fe(CN)6] құйыңдар. Не байқадыңдар?
3. Калий гексацианоферраты (ІІ) K4[Fe(CN)6]. Мырыш сульфатына 2 тамшы 
K4[Fe(CN)6] ерітіндісін құйыңдар. Ақ тұнбаның түзілуін байқаңдар.
4. Аммиактың әсері NH4OH. Сынауыққа 3-4 тамшы ZnSO4 құйып, дәл 
сондай мөлшерде NH4OH қосыңдар. Не байқадыңдар? 

Сұрақтар мен тапсырмалар:
1. Төртінші аналитикалық тобына қандай  катиондар кіреді? Топтың атауы 
2. Төртінші аналитикалық топтағы катиондарына топтың реагент 
3. Тотығу – тотықсыздану реакциялар деген не? 
4. Аллюминий иондарына, Аl3+ қандай тән реакциялар болады? 
5. Хром, Cr3+ иондарына қандай тән реакциялар болады? 
6. Мырыш, Zn2+ иондарына тән реакцияларды жаз.

Тақырыбы: Бесінші аналитикалық топтағы катиондарға тән 
реакциялар (Fe2+, Fe3+, Mn2+, Ві3+, Mg2+)
Жұмыстың мақсаты: Тән және топтық реагент арқылы бесінші топтың 
катиондарын анықтау. 
Реактивтер мен құрал-жабдықтар: FeSO4, Fe2(SO4)3, MgCl2,
K4[Fe(CN)6], K3[Fe(CN)6], NH4CNS, Bi(NO3)3, MnSO4, H2SO4, NH4OH, NaOH, 
Na2HPO4, сынауықтар, су, сіріңке, спиртшам, ұстатқыш, шыны. 
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Жұмыстың барысы: 
Fe2+ катионына тән реакциялар.

1. Сілтілер (KOH, NaOH). Темір сульфат FeSO4 ерітіндісіне 2 тамшы 
натрий (калий) гидроксидін құйыңдар. Түстің өзгеруін байқаңдар. 
2. Аммиак ерітіндісі NH4OH концентрленген. Сынауыққа 3 тамшы FeSO4

құйып, аз-аздап 1-2 тамшы аммиак ерітіндісін (NH4OH конц.) қосыңдар. 
Ерітіндіні сілкіп жіберіңдер. Нені байқадыңдар?
3. Калий гексацианоферраты (ІІІ) K3[Fe(CN)6] (қан-қызыл тұз). 
Сынауыққа 2 тамшы FeSO4 ерітіндісін құйыңдар, 1 тамшы сұйытылған күкірт 
қышқылын H2SO4 қосыңдар. Содан осы қоспаға K3[Fe(CN)6] ерітіндісін 
құйып жіберіңдер (1 тамшы). 
4. Диметилглиоксим (Чугаев реактиві) C4H8O2N2 Шыныға 1 тамшы FeSO4

ерітіндісін құйыңдар, сол жерге 1 тамшы Чугаев реактивін, NH4OH (1 
тамшы) қосыңдар.

Fe3+ катионына тән реакциялар.
1. Сілтілер (KOH, NaOH). Темір сульфат (ІІІ) FeSO4 ерітіндісіне Fe2(SO4)3

2 тамшы натрий (калий) гидроксидін құйыңдар. 
2. Аммиак ерітіндісі NH4OH концентрленген. 
Темір сульфат ерітіндісіне (ІІІ) Fe2(SO4)3 2 тамшы аммиак ерітіндісін (NH4OH
конц.) құйыңдар. Не байқадыңдар?
3. Аммоний роданиді NH4CNS (артық мөлшерде алынады). 
Сынауыққа 1 тамшы Fe2(SO4)3 ерітіндісін құйыңдар да, соған 2-3 тамшы 
аммоний роданидін (NH4C) қосыңдар.
4. Калий гексацианоферраты (ІІ) K4[Fe(CN)6] (қан-сары тұз). 
Темір сульфатына (2 тамшы) (ІІІ) Fe2(SO4)3, 1 тамшы K4[Fe(CN)6]   ерітіндісін 
қосыңдар. 

Mn2+ катионына тән реакциялар.
1. Сілтілер (KOH, NaOH). Марганец сульфатына МnSO4 2 тамшы сілті 
ерітіндісін құйыңдар. Нені байқадыңдар?

Ві3+ катионына тән реакциялар.
1. Сілтілер (KOH, NaOH).Висмут нитратына Ві(NO3)3 2 тамшы сілті 
ерітіндісін құйыңдар.
2. Висмут тұздардың гидролизі (Н2О). 2 тамшы висмут нитратын Ві(NO3)3

алып, 10 тамшы су құйыңдар. Ақ тұнба түзілуін байқаңдар Ві(OH)2NO3.
Түзілген тұнбаға концентрленген тұз қышқылын HCl аз-аздап құйыңдар. 
Тұнба ериді.

Mg2+ катионына тән реакциялар.
1. Сілтілер (KOH, NaOH).Магний хлоридіне MgCl2 2 тамшы NaOH 
ерітіндісін құйыңдар. Ақ сірнемелі тұнба түзіледі (Mg(OH)2). 
2. Натрий гидрофосфаты – Na2HPO4. Сынауыққа 2 тамшы MgCl2

құйыңдар, 2 тамшы NH4OH пен NH4Cl қосыңдар. Содан түзілген ерітіндіге 1-
2 тамшы натрий гидрофосфатын құйыңдар.



36

  

Сұрақтар мен тапсырмалар:
1. Бесінші аналитикалық топтың катиондарын атап шығарыңдар. Топтық 
реагенті 
2. Темір Fe2+ иондарына тән реакциялары? 
3. Темір Fe3+ иондарына тән реакциялары? 
4. Марганец Мn2+ иондарына тән реакциялары? 
5. Магний Мg2+ иондарына тән реакциялары? 
6. Висмут Вi3+ иондарына тән реакциялары?

Тақырыбы: VІ аналитикалық топтың катиондарына тән реакциялар
Мақсаты: ҮІ топтың катиондарын топтық реагентімен анықтауды үйрету. 
Аммиакаттардың түзілуі туралы түсінік беру

Құрал-жабдықтар: CuSO4, NiSO4, CoSO4 ерітінділері, KOH, NH4OH конц., 
NH4OH ерітіндісі, диметилглиоксим, H2O2, эфир, Na2S2O3 кристалл, 
спиртшам, сынауықтар.

Жұмыстың барысы:
І. Cu2+ катионына тән реакциялар

1.Сұйытылған аммиак ерітіндісі NH4OH. Сынауыққа 3 тамшы CuSO4 құйып, 
үстінен 3 тамшы сұйытылған NH4OH құйыңдар. Ерітіндінің түсін 
көрсетіңдер.
2.Концентрленген аммиак ерітіндісі NH4OH конц. Сынауыққа 3-4 тамшы 
CuSO4 құйып, үстінен 6 тамшы концентрленген NH4OH құйыңдар. Не 
бақыладыңдар?
3.Натрий тиосульфатының Na2S2O3 әсері. Сынауыққа 3-4 тамшы CuSO4

құйып, оған 4-5 тамшы су қосыңдар, үстінен 2-3 тамшы H2SO4 тамызып, 
сынауққа 2-3 түйір Na2S2O3 салыңдар. Шыны таяқшамен араластырып, 
қыздырыңдар. Тұнбаның түсін көрсетіңдер.

ІІ Co2+ катионына тән реакциялар
1.Сұйытылған аммиак ерітіндісі NH4OH. Сынауыққа 3 тамшы СоSO4 құйып, 
оған 3 тамшы сұйытылған NH4OH қосыңдар. Тұнбаның түсін көрсетіңдер.
2.Концентрленген аммиак ерітіндісі NH4OH конц. Сынауыққа 3-4 тамшы 
CоSO4 құйып, үстінен 6 тамшы концентрленген NH4OH құйыңдар. Не 
бақыладыңдар?
3.Аммоний радониді NH4CNS. Сынауыққа 2-3 тамшы CоSO4 құйып, оған 8-
10 тамшы NH4CNS және 5-6 тамшы эфир қосыңдар. Ерітіндінің түсін 
көрсетіңдер.

ІІІ Nі2+ катионына тән реакциялар
1.Сұйытылған аммиак ерітіндісі NH4OH. Сынауыққа 3 тамшы NіSO4 құйып, 
оған 3 тамшы сұйытылған NH4OH қосыңдар. Тұнбаның түсін көрсетіңдер.
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2. Концентрленген аммиак ерітіндісі NH4OH конц. Сынауыққа 3-4 тамшы 
NіSO4 құйып, үстінен 6 тамшы концентрленген NH4OH құйыңдар. Не 
бақыладыңдар?
3.Диметилглиоксим әсері. Сынауыққа 2-3 тамшы NіSO4 құйып, оған 5-6
тамшы H2O2 және 5-6 тамшы NH4OH конц қосыңдар. Егер тұнба ерімесе, 
онда сүзу керек. Сүзілген ерітіндіге диметилглиоксим ерітіндісінің 1 
тамшысын тамызу керек. Тұнбаның түсін көрсетіңдер.

Сұрақтар мен тапсырмалар:
1.ҮІ аналитикалық топқа қандай катиондар жатады?
2. ҮІ аналитикалық топтың топтық реагенті қандай?
3. Қышқылдық-негіздік жіктеу бойынша ҮІ аналитикалық топтың 
катиондары қалай аталады?
4. Реакция сезімталдығы дегеніміз не?
5. Cu2+ катионына тән реакциялар
6. Ni2+ катионына тән реакциялар
7. Co2+ катионына тән реакциялар

Тақырыбы: І аналитикалық топтағы аниондарға тән реакциялар.
Мақсаты: Аниондардың жіктеуімен танысу, топтық реагентің әсері, І 
аналитикалық топтық аниондарына тән реакциялар.
Құрал-жабдықтар: Кесте «Аниондардың жіктелуі» Na2SO4, BaCl2, Pb(NO3)2,
Pb(CH3COO)2, Na2HPO4, AgNO3, HCl, Na2SO3, J2 еріт., Na2SiO3, NH4Cl крист., 
K2CrO4, Na3PO4, HNO3 ерітін., NH4OH, NH4Cl ерітін., MgCl2, спиртшам, 
ұстағыш, сынауықтар

Жұмыстың барысы:
І. SO4 сульфат ионға тән реакциялар

1.1.BaCl2 әсері. 2 тамшы Na2SO4 – ке ерітіндісін қосыңдар және ақ тұнбаның 
түзілгенін бақылаңдар.

1.2.Қорғасын ацетатының (Pb(CH3COO)2),  немесе қорғасын нитратының 
Pb(NO3)2 әсері. 2 тамшы Na2SO4 натрий сульфатына 2 тамшы қорғасын 
нитратын қосыңдар және ақ тұнбаның бақылаңдар.

ІІ. PO4
3– фосфат ионға тән реакциялар

ІІ.1. BaCl2 әсері. 4 тамшы натрий гидрофосфатына 4 тамшы BaCl2, қосыңдар. 
Ақ тұнбаның түзілуін бақылаңдар. Тұнбаның ерігіштігін тексеріңдер. Ол 
үшін тұнбаны 2 сынауыққа бөліңдер. Бірінші сынауыққа HCl, ал екіншісіне 
HNO3 қосыңдар.
ІІ.2. Күміс нитратының әсері AgNO3, 4 тамшы Na3PO4, натрий фосфатына 4 
тамшы AgNO3, қосыңдар. Сары тұнба түзіледі. Тұнбаны екіге бөліңдер, 
ерігіштігін HNO3 және NH4OH көмегімен тексеріңдер.
ІІ.3. Магнезиялық қоспа әсері(аммиактың судағы ерітіндісі + NH4Cl + MgCl2)
Сынауыққа 2 тамшы Na2HPO4 натрий гидрофосфатын құйыңдар, оған 2 
тамшы NH4Cl аммоний хлоридін ерітіндісін, 2 тамшы NH4OH аммоний 
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ерітіндісін және 2 тамшы MgCl2 магний хлоридін қосыңдар. Түзілген ақ 
кристалдық тұнбаның ерігіштігің тексеріңдер. Тұнбаны екіге бөліп, 
біріншісіне HCl, екіншісіне HNO3 қосыңдар.

ІІІ CO3
2– карбонат ионға тән реакциялар

ІІІ.1. BaCl2 әсері. 5 тамшы натрий карбонатына Na2СO3, барий хлоридінің 
BaCl2 ерітіндісін құйыңдар. Ақ тұнбаның түзіуін бақылаңдар және оның 
ерігіштігін қышқылмен (HCl) тексеріңдер. 2. Қышқылдың әсері. 2 тамшы 
натрий карбонатының ерітіндісіне  1-2 тамшыдан тұз қышқылын HCl 
қосыңдар. Газ бөлінгенін бақылаңдар.

IV. SO3
2– сульфит ионға тән реакция

1. BaCl2 әсері. 4 тамшы Na2SO3 натрий сульфидіне, 4 тамшы BaCl2 барий 
хлоридін қосыңдар. Түзілген тұнбаны 2-ге бөліңдер. Тұнбаның қышқылда 
ерігіштігін бақылаңдар. 1 сынауыққа HNO3, ал екіншісіне HCl қосыңдар.
2. J2 йод ерітіндісінің әсері. 3 тамшы йод ерітіндісіне 1 тамшы еріген HCl 
және 1 тамшыдан араластырып отырып натрий сульфитін қосыңдар. Йод 
ерітіндісінің түссіздігінен бақылаңдар.
3. AgNO3 күміс нитратының әсері. Сынауыққа 5 тамшы Na2SO3 және 6 
тамшы AgNO3 құйыңдар. Ақ кристалды тұнба түзілгенін бақылаңдар. 
Тұнбаны 3 бөлікке бөліңдер 1-ші сынауыққа HNO, екіншісіне аммиак, 
үшінсіне артық мөлшерде натрий сульфитін қосыңдар.

V. SіO3
2– силикат ионға тән реакциялар

1. BaCl2 әсері. Сынауыққа 2-3 тамшы BaCl2 ерітіндісін құйыңдар, оған 2-3
тамшы Na2SіO3 қосыңдар. Ақ тұнбаның түзілгенің бақылаңдар.
2. Аммоний тұзының әсері. Сынауыққа 4-5 тамшы су қосыңдар, оған 3-4
тамшы NH4Cl кристалдарын салыңдар және қыздырыңдар. Ақ тұнбаның 
түзілгенің бақылаңдар.

VI. CrO4
2– хромат ион әсері

1. BaCl2 әсері. 2 тамшы К2CrO4 калий хроматына 2 тамшы BaCl2 қосыңдар. 
Сары тұнба түзіледі, тұнбаның ерігіштігін азот қышқылының көмегімен 
тексеріңдер.
2. Pb(NO3)2 қорғасын нитратының әсері 4 тамшы К2CrO4 калий хроматына 
4 тамшы қорғасын нитратын қосыңдар. Ашық-сары тұнбаның түзілгенін 
бақылаңдар. Тұнбаны 3 бөлікке бөліп 1шісіне HNO3, 2шісіне NaOH, 3шісіне 
CH3COOН құйып ерігіштігін тексеріңдер.
3. AgNO3, күміс нитратының әсері. 2 тамшы К2CrO4 калий хроматына 2 
тамшы AgNO3 қосыңдар. Қою қызыл тұнбаның түзілгенін бақылаңдар. 
Ерігіштігін азот қышқылының көмегімен анықтаңдар.

Сұрақтар мен тапсырмалар:
1. Аниондар қандай топтарға жіктеледі?
2. Аниондардың жіктелуі неге негізделген?
3. І аналитикалық топтық аниондарының ортақ реагенті не?
4. Қандай иондар І аналитикалық топтық аниондарына жатады?
5. SO4

2-– тән реакциялар жазыңдар
6. SO3

2– тән реакциялар жазыңдар
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7. CO3
2– анионына тән реакциялар жазыңдар

8. PO4
3– тән реакциялар жазыңдар

9. SiO3
2– тән реакциялар жазыңдар

10. CrO4
2– тән реакцияларды жазыңдар

Тақырыбы: ІІ Аналитикалық топтың аниондарына тән реакциялар
Мақсаты: ІІ аналитикалық топтың аниондарымен танысу, топтық реагенттің 
әсерін бақылау, ІІ аналитикалық топқа тән реакциялармен танысу

Құрал-жабдықтар: кесте «Аниондардың жіктелуі», AgNO3 ерітіндісі, NaCl, 
NaBr, Na2S2O3, концентрлі NH4OH, концентрлі HNO3, хлороформ, хлорлы су 
Cl2, KJ, Pb(NO3)2, Pb(CH3COO)2, CH3COOH, H2SO4, крахмал, Na2S, HCl, 
ұстағыш және сынауықтар, спиртшам, сіріңке

Жұмыстың барысы:
І. Cl- анионына тән реакциялар.

І.1. AgNO3 күміс нитратының әсері. 2 тамшы NaCl ерітіндісіне 2 тамшы 
AgNO3 қосыңдар. Тұнба түзілген ерітіндіге концентрлі аммиактық ерітіндісін 
NH4OH, тұнба ерігенге дейін қосыңдар. Алынған ерітіндіні концентрлі HNO3

қосып, қышқылдандырыңдар және тұнба түзілгенін бақылаңдар.
ІІ. Br - анионына тән реакциялар.

ІІ.1. AgNO3 күміс нитратының әсері. 4 тамшы NaBr ерітіндісіне 4 тамшы 
AgNO3 ерітіндісін қосыңдар. Тұнба түзілген ерітіндіні 2 сынауыққа бөліңдер. 
Бірінші сынауыққа натрий тиосульфатын Na2S2O3 қосыңдар, екінші 
сынауыққа – концентрленген аммиак ерітіндісін NH4OH қосыңдар және 
тұнба AgBr. Екі сынауықтағы тұнбаның (AgBr) ерігіштігін салыстырыңдар.
ІІ. 2. Хлорлы судың әсері. 3 тамшы NaBr натрий бромидіне 0,5 мл хлороформ 
қосыңдар, одан кейін бір тамшыдан қатты шайқап отырып 2-3 тамшы хлорлы 
су қосыңдар. Сарғыш хлороформ қабықшаның түзілгенін бақылаңдар.

ІІІ. J - анионына тән реакциялар.
ІІІ.1. AgNO3 күміс нитратының әсері. KJ ерітіндісіне аздап AgNO3 ерітіндісін 
қосыңдар. Түзілген тұнбаның ерігіштігін натрий тиосульфатының Na2S2O3

ерітіндісін қосу арқылы тексеріңдер.
ІІІ.2. Pb(NO3)2 немесе Pb(CH3COO)2 күміс нитратының немесе күміс 
ацетатының әсері. 3 тамшы KJ ерітіндісіне 2-3 тамшы Pb(NO3)2 немесе 
Pb(CH3COO)2 қосыңдар. Түзілген сары тұнбаға мөлшері 1 мл су, 2-3 тамшы 
CH3COOH қосыңдар және тұнба ерігенге дейін қыздырыңдар. Алынған 
ерітіндіні салқындатыңдар және сары алтын түстес күміс иодидінің 
кристалдарының түзілгенін бақылаңдар.
ІІІ.3. Хлорлы судың әсері. 3 тамшы KJ ерітіндісіне 1 тамшы еріген H2SO4-пен 
қышқылдандырыңдар, 0,5 мл хлороформ, одан кейін 1 тамшыдан шайқап 
отырып 2-3 тамшы хлорлы су қосыңдар. Хлороформ қабықшасының қызыл-
күлгін түске боялғанын бақылаңдар. Екінші сынауыққа 1 тамшы KJ 
ерітіндісін құйыңдар, оған 1 тамшы хлорлы су және 2 тамшы крахмал 
ерітіндісін қосыңдар. Көк түстің пайда болғанын бақылаңдар.
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IV. S2- анионына тән реакциялар
IV.1. AgNO3 күміс нитратының әсері. 2 тамшы Na2S ерітіндісіне 2 тамшы 
AgNO3 қосыңдар және тұнбаның түзілгенін бақылаңдар.
IV.2. HCl тұз қышқылының әсері. Бұл жұмысты жасағанда өте сақ болыңдар. 
H2S өте улы зат. Сынауыққа 2 тамшы Na2S құйыңдар және оған 2 тамшы HCl 
қосыңдар. Сынауықтың аузына Pb(CH3COO)2 қорғасын ацетатына малынып 
алынған фильтрлі қағаздың бір бөлігін апарыңдар және фильтрлі қағаздың 
қарайғанын бақылаңдар.

Тақырыбы: ІІІ Аналитикалық топтың аниондарына тән реакциялар
Мақсаты: ІІІ аналитикалық топтың аниондарымен танысу, ІІІ аналитикалық 
топқа тән реакциялармен танысу
Құрал-жабдықтар: кесте «Аниондардың жіктелуі», КNO3, КNO2, еріген 
H2SO4, ақ қағаз, Грисса-Лунге реактиві, дистильденген су, KJ, хлороформ 
FеSO4, концентрленген H2SO4, металдық Cu, спиртшам, CH3COONа, C2H5OH

Жұмыстың барысы:
І. NO2

– анионына тән реакциялар.
І.1. Еріген H2SO4 әсері. 2 тамшы NaNO2 ерітіндісіне 2 тамшы еріген H2SO4

қосыңдар. Түзілген газды ақ қағаздың көмегімен бақылаңдар.
І.2. Грисса-Лунге реактивінің әсері. Сынауыққа 3 тамшы дистилденген су 
құйып, оған 3 тамшы NaNO2 ерітіндісін қосыңдар, одан кейін 1-2 тамшы 
Грисса-Лунге реактивін құйыңдар және қызыл тұнбаның түзілгенін 
бақылаңдар.
І.3. KJ калий иодидінің әсері. 2 тамшы KJ калий иодид ерітіндісіне 1 тамшы 
еріген H2SO4, 2 тамшы қосыңдар NaNO2 ерітіндісін және 0,5 мл хлороформ 
қосыңдар. Шайқаңдар, және хлороформ қабықшасының боялғанын 
бақылаңдар.

ІІ. NO3
– анионына тән реакциялар.

ІІ.1. FеSO4 құрғақ сульфатының әсері. Сынауыққа 2-3 тамшы су және 2-3
құрғақ FеSO4 ұнтағын салыңдар. Оған 2 тамшы NaNO3 ерітіндісін құйып, оны 
суық судың астына ұстап, салқыңдатыңдар. Ақырын сынауықтың бір жақ 
қабырғасынан 2-3 тамшы концентрленген H2SO4 қосыңдар. Ерітінділердің 
қосылған жерінен шар тәрізді домалақтар пайда болады.
ІІ.2. Металдық мыстың әсері. 2-3 тамшы КNO3 калий нитратына бірнеше 
тамшы концентрленген H2SO4 құйып, оған металдық мыстың бірнеше 
түйіршегін салыңыз және оны спиртшамда қыздырыңдар. Не бақыладыңдар?

ІІІ. CH3COO– анионына тән реакциялар.
ІІІ.1. H2SO4 күкірт қышқылының әсері. Сынауыққа 6-8 тамшы натрий 
ацетатын CH3COONа және 6 тамшы H2SO4 құйыңдар, қоспаны аздап 
қыздырыңдар.
ІІІ.2. Спирттің әсері. 8-10 тамшыдан H2SO4 және C2H5OH қосыңдар, қоспаны 
қыздырыңдар, одан кейін сынауықтағы қоспаны суық су құйылған стаканға 
құйыңдар. Сірке қышқылының этил эфирінің жағымды иісі бөлінгенін 
сезініңдер
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Сұрақтар мен тапсырмалар:
1. ІІІ аналитикалық топқа қандай аниондар жатады?
2. ІІІ аналитикалық топтың топтық реагенті?
3. NO2 анионына тән реакциялар жазыңдар
4. NO3 анионына тән реакциялар жазыңдар
5. CH3COO анионына тән реакциялар жазыңдар

Тақырыбы: Химиялық микроталдаудың негіздері.
Мақсаты: Химиялық микроталдаудың негіздерімен, сапалық реакцияларды 
жүргізудің әдістемесімен танысу.

Әдістердің жіктелуі.
Зерттелетін заттың мөлшеріне, ерітіндінің көлеміне және 

операцияларды орындау техникасына қарай, аналитикалық әдістерді макро-;
микро- және жартылай микроәдістер деп бөледі. 

                             Талдау әдістерінің жіктелуі (1955 ж.)                        12-кесте
Әдеттегі атауы Жаңа атауы Зерттелетін заттың мөлшері

г мл
Макроталдау Грамм-әдіс 1-10 10-100
Жартылай микроталдау Сантиграмм-әдіс 0,05-0,5 1-10
Микроталдау Миллиграмм-әдіс 0,001-10-6 0,1-10-4

Ультрамикроталдау Микрограмм-әдіс 10-6-10-9 10-4-10-6

Субмикроталдау Нанограмм-әдіс 10-9-10-12 10-7-10-10

Субультрамикроталдау Пикограмм-әдіс 10-12 10-10

Макроәдіспен талдау жүргізген кезде заттардың салыстырмалы ұлкен 
мөлшерін алады, мысалы I – 10 г құрғақ материал немесе 10-100 мл ерітінді. 
Сонымен қатар реакцияларды әдеттегі түтікшелерде орындайды, алынатын 
тұнбаларды ерітіндіден сүзу арқылы ажыратады және оларды қағаз 
сүзгіштерде шаяды. 

Микроәдіспен талдау кезінде құрғақ зат немесе ерітінді шамамен 100-
100 есе аз қажет (1 мг құрғақ зат немесе 0,1 мл ерітінді). Реакцияларды 
микросталлоскопиялық немесе тамшылық әдіспен (немесе шыны пластинада 
ғана) орындайды.

Т.Е. Ловиц (1798) ұсынған, микрокристаллоскопиялық талдау 
микроскоппен қарастырылатын реакциялар кезінде түзілетін кристалдардың 
формасы мен түсі бойынша иондарды анықтаудан тұрады. Әдетте 
микрокристаллоскопиялық реакцияларды заттық шыныларда орындайды.

Н.А. Танаев (1920) ұсынған тамшылық талдау кезінде ерітіндісінің түсі 
өзгеретін немесе түсті тұнбалар түзілетін реакцияларды пайдаланады. Әдетте 
сүзгіш қағаздың жолағына қандай да бір бірізділікпен зерттелетін ерітінді 
мен реагенттерді орналастырады және дақтың түсін бақылайды. Кейде 
тамшылық реакцияларды сағаттық шыныда, ойыстау жерлері бар арнайы 
пластинада, фарфор тигельде орындайды. Тамшылық әдіс қоспаның 
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құрамында бар бірнеше ионды бір мезгілде ашуға мүмкіндік береді. Әдістің 
негізіне қағаздың қылтүтіктік-адсорбциялық қасиеттері алынған. Сүзгіш 
қағаз еритін заттарды қатты адсорбциялайды, олар қойылады және 
сондықтан реакцияның сезімталдығы арта түседі. Жүргізілген реакцияның 
нәтижесінде қағазда боялған дақ пайда болады. Оның түсі бойынша қандай 
да бір ионның болуы туралы айта алады.

Бірдей реактивпен түрлі иондардың түрліше адсорбциялануына қарай, 
дақтың ортасынан түрлі қашықтықта орналасатын, боялған аймақтарды 
түзеді. Осылайша иондар бөлінеді. Дақтың ортасына жақын ең нашар еритін 
қоспа орналасады, одан соң ерігіштігі бойынша келесі қоспа және т.с.с. 
тамшылық әдісті қолдана отырып, кейбір жағдайларда талдаудың жүйелі 
барысында жүргізілетін, кедергі келтіретін иондарды бөлмей-ақ қоюға 
болады, яғни иондарды бөлшектеп ашуға болады. 

Тамшылық реакцияларды орындаудың техникасы қарапайым. 
Реакцияларды орындау үшін қылтүтігі бар тамызғыш қолданылады. Оны 
зерттелетін ерітіндіге салады және сұйықтықтың 1-2 мм көтерілуіне 
мүмкіндік береді. Содан соң тамызғышты сүзгіш қағазға  қатты басады, 
сұйықтық жайылып ақпауы тиіс. 

Тамшылық реакцияларды қолдану талдаудың уақытын қысқартуға 
мүмкіндік береді, яғни оларды орындау кезінде ұзақ операцияларды 
пайдаланбайды. 

Бұл реакциялар өте сезімтал, оларды пайдаланып, миллиграмның 
ондық үлестерін ашуға болады. Олар заттық шыныда орындалады. Заттық 
шыны, шыны таяқша мұқият жуылып, құрғатылу керек. Реакцияның 
салдарынан түзілетін кристалдар тек қолайлы жағдайларда ғана өзіне тән 
форманы қабылдайды. Кристалдар жылдам өспеу керек, сондықтан 
реакцияны салыстырмалы сұйылтылған ерітінділермен жүргізген дұрыс. 
Бөгде заттардың болуы кристалдардың формасын өзгертуі мүмкін, мұны 
заттардың қоспасын талдаған кезде есепке алу қажет. 

Заттық шыныға таяқшамен зерттелетін ерітіндінің тамшысын 
тамызады, жанына реактивтің тамшысын орналастырады. Содан соң шыны 
таяқшамен екі тамшыны абайлап қосады. Микрокристаллоскопиялық 
реакцияны бақылау уақытының ұзақтығы микроскоппен көрінетін 
кристалдардың түзілу жылдамдығына тәуелді. Кристалдардың түзілу 
жылдамдығы ерітінідінің концентрациясына, зерттелетін тамшының 
көлеміне, қоспалардың болуына, реакцияны жүргізу техникасына тәуелді. 
Кейде тамшыны буландыруды ұсынады, бірақ мұны абайлап, жиектің пайда 
болуына дейін ғана орындайды. Одан соң заттық шыныны суытады. 
Реакцияны жүргізген соң түзілген кристалдарды микроскоппен қарастырады. 
Микрокристаллоскопиялық реакциялар үшін жапқыш шыныларды 
қолданбайды. 

Макро- және микроталдаудың арасында сапалық химиялық талдаудың 
жартылай микроәдісі орын алады. Микроталдауға қол жеткізу үшін, 
макроталдауға қарағанда, зерттелетін затты 20-25 есе аз алады, яғни 50 мг 
құрғақ материал немесе 1 мл ерітінді. Сонымен қатар біртіндеп топтарға 
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бөліпе және жеке иондарды ашып, макроталдаудың жүйелі барысы 
сақталады. 

Жартылай микроталдау реактивтердің шығынын азайтуға, 
анықтамаларды орындауды үдетуге, зертхана ауасының зиянды газдармен 
ластануын болдырмауға мүмкіндік береді. 

Сонымен қатар микроаналитикалық әдістердің ішінде 
ультрамикроталдауды, субмикроталдауды және субультармикроталдауды
ажыратады. Салыстырмалы мөлшеріне қарай, талданатын үлгіде 
анықталатын заттарды макро- және микрокомпоненттерге ажыратады. 0,01% 
артық мөлшердегі заттар макрокомпоненттер, 0,01% аз мөлшердегі заттар 
микрокомпоненттер деп аталады.

Реакциялардың сезімталдығы
Сезімталдығы әр түрлі бірнеше реакциялардың бірінің көмегімен әр 

ион ашылуы немесе анықтаулы мүмкін. Реакцияның сезімталдығы берілген 
реактивтің көмегімен ашылуы мүмкін ионның минималды 
концентрациясымен сипатталады. Сезімталдықты минималды 
концентрациямен немесе шекті сұйылтумен білдіреді. Шекті сұйылтудың 
шамасын анықталатын ион массасының, ион ашылуы мүмкін, еріткіштің ең 
үлкен мөлшерінің массасына қатынасымен білдіреді. Минималды 
концентрация немесе шекті сұйылту берілген реакция әлі байқалатын, заттың 
бір грамм ерітіндісін ең көп сұйылтуды көрсетеді. 

Шекті сұйылту реакцияның сезімталдығын толықтай сипаттамайды, 
яғни ол берліген реакцияның көзге көрінетін сыртқы әсеріне қол жеткізу 
үшін, әр анықтауға алынуы мүмкін, минималды концентрация кезіндегі 
ерітіндінің минималды көлемін көрсетеді.

Ионды ашуға жеткілікті, минималды концентрация ерітіндісінің ең аз 
көлемінде болатын, берілген ионның массасын ашылатын минимум деп 
атайды. Ашылатын минимумды гаммамен көрсетеді: мгг 36 10101 −− ==γ .

Реакцияның сезімталдығы тұрақты шама емес. Ол реакцияны 
жүргізудің жағдайларына тәуелді: реактивтің концентрациясы, ерітінді 
қабатының қалыңдығы, ортаның температурасы мен сипаты (ерітіндінің рН), 
басқа иондардың немесе заттардың болуы және т.б.

Реакцияның ерекшелігі
Аналитикалық тәжірибеде анықталатын ионды әдетте басқа иондар 

болғанда да анықтауға тура келеді. Басқа иондар болғанда ионды ашуға 
болатын реакциялар мен реактивтерді ерекше деп атайды. Алайда қатаң 
ерекше реактивтер, яғни бір ғана ионмен реакцияға түсетін реактивтер көп 
емес. Көптеген жағдайда ерітіндідегі басқа иондар, олар реактивпен 
реакцияға түсетіндіктен немесе олар ашылатын ионды байланыстырып және 
берілген реактивпен реакцияға түсуіне мүмкіндік бермейтіндіктен, берліген 
ионды ашу реакциясына кедергі келтіреді. Қоспалар берілген ионды ашуға 
кедергі келтірмеу үшін, бірқатар шаралар, соның ішінде алдын ала 
қоспаларды ажыратуды қолданады.
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Минералдардың микрохимиялық диагностикасы.
Минералдар диагностикасының химиялық әдістері түпшаймалы 

сынамалардың және кенді концентраттардың құрамына енетін минералдарды 
анықтауда кең қолданылады. Олар берілген минералдың құрамына енетін 
қандай да бір элементті сапалық ашуға негізделген және жасалған визуалды 
анықтамалардың дұрыстығын дәлелдеуге қызмет етеді. Сонымен қатар 
химиялық реакциялар анықталатын элемент үшін әдетті болып табылады.

Элементті ашу әрқашан басқа элементтер болғанда жүзеге асырылады. 
Сондықтан реакцияның нәтижесі сәйкес химиялық элементті анықтаудың 
сенімділігін кепілдендіру керек. Негізінен барлық химиялық реакциялар 
заттық шыныларда; түтікшелерде немесе фарфор тигельдерде орындалады. 
Микрохимиялық реакцияларды жүргізу үшін заттың аз мөлшері (2-3 түйір) 
қажет. Микрохимиялық реакцияларды жүргізу асқан ұқыптылықты талап 
етеді. Сенімді нәтижелер алу үшін қажет:

- кірікпелері жоқ, таза минералдардың түйірлерін зерттеуге алу;
- тек таза ыдысты пайдалану;
- барлық реакцияларды ерітінділердің масималды аз мөлшерінде 

жүргізу;
- реактивтерді шағын бөліктермен қосу.

Реакцияны жүргізудің тәсіліне және алынған нәтижелерге қарай, 
микрохимиялық реакциялар бөлінеді:

- қабықты;
- тамшылық;
- ұнтақты (ұнтақтарды үгіту әдісі бойынша реакциялар);
- кристаллоскопиялық;
- жалынды.

Қабықты реакциялар.
Минералдардың түйірлерінде жүргізіледі. Реакцияларды жүргізу үшін 

минералдың түйірлерін күшті ерітіндімен (қышқылмен, сілтімен) өңдейді, 
содан соң сәйкес түске боялған, жұқа қабықтың түйірдің бетінде пайда 
болуын тудыратын, реактивтің тамшысын қосады. Бұл әдіс түпшаймалы 
сынамадан алдын ала ажыратусыз кейбір минералдардың анықтауға 
мүмкіндік береді. 

Тамшылық реакциялар.
Тамшылық микрохимиялық реакциялар минералдарды алдын ала 

ерітуге және ерітінділердің арасында реакциялар жүргізуге негізделеді. Бұл 
әдіс белгілі бір минералдың құрамына енетін қандай да бір химиялық 
элементті сапалық ашудан тұрады. Ерігіштік дәрежесі бойынша барлық 
минералдар бөлінеді:

1)жылдам ерігіш; 2)қиын ерігіш; 3) ерімейтін.
Жылдам ерігіш минералдар әлсіз еріткіштердің (қышқылдардың, сілтілердің) 
көмегімен ерітіндіге көшіріледі. 

Қиын еритін минералдарды еріту үшін күшті қышқылдар мен 
сілтілердің қойылтылған ерітінділерін қолданады. 
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Ерімейтін минералдар арнайы тәсілдің – минералдың балқымалармен 
алдын ала қорытудың көмегімен еріген күйге көшеді. Балқымалар ретінде 
сода, сілтілер (КОН немесе NaOH), сақар, бура, калий пиросульфаты 
қолданылады. Қорытудың алдында минерал шағын келіде үгітіледі, содан 
соң келіге минералға қатысты 6-8 еселік мөлшерде балқыманы қосады және 
біртіндеп ұнтақтау жүргізіледі. Нәтижесінде минерал мен балқыма жақсы 
араластырылу керек. Қорыту екі тәсілмен жүргізілуі мүмкін:

1. Дәнекерлейтін түтіктің жалынында платина сымының көзінде. 
Қорытуға алынған қоспаны қорытудың алдында ұнтақтың ұшуын болдырмау 
үшін тазартылған судың тамшысымен суландырады. Балқыту аяқталған соң 
қорытпаны суытады және заттық шыныға көшіреді. Қандай да бір 
қышқылмен қышқылданған, тазартылған судың тамшысында ерітеді. Бұдан 
соң әдеттегі схема бойынша тамшылық реакцияларды жүргізеді. 

2. Балқыма мен минералдың қоспасы салынатын шағын фарфор 
тигельдерді спиртпен жанатын шамда қыздырады. Сол кезде қорытпа 
көбіктенеді, сары-жасыл немесе қоңыр түске боялады, бұл балқыту 
аяқталуының белгісі болып табылады. Суытқан соң қорытпаны тазартылған 
сәл қышқылданған суда ерітеді. Бұдан соң схема бойынша тамшылық 
реакцияларды жүргізеді.

Ұнтақты реакциялар.
Қатты заттардың арасында жүріп жататын реакциялар арқылы жеке 

химиялық элементтерді ашу принципі әдістің негізіне алынған. Мұндай 
реакциялардың нәтижесінде боялған өнімдер түзіледі. Олардың боялу 
сипатына қарай минералдар мен кендердегі химиялық элементтерді сапалық 
анықтау жүргізіледі. Бұл әдістің әдістемесі өте қарапайым. Минералдың 
түйірлерін еріткіш болып табылатын кристалды реактивтің 5-6 еселі 
мөлшерімен мұқият ұнтақтайды. Ұнтақтау шыны таяқшаның көмегімен 
фарфор кювтада жүргізіледі. Минералдың түйірлерін ұсақтаған соң және 
біркелкі масса алынған соң, оған реактив-айқындауыштың бірнеше 
кристалын қосады және ұнтақтауды жалғастырады. Қоспа деммен 
ылғалдандырылады немесе тазартылған судың шағын мөлшерімен 
суландырылады. Қоспаға тән түстің пайда болуы минералдарда белгілі бір 
элементтерді ашуға мүмкіндік береді. 

Кристаллоскопиялық реакциялар.
Кристалдардың түзілу формасы мен түсі тән, кристалл тұнбаны 

реакция нәтижесінде алуға негізделген. Кристалды тұнбаны алу үшін 
минералды шыныда ерітеді, содан соң алынған ерітіндіге реактив-
тұндырғыштың 2-3 кристалын немесе тамшысын қосады. Түзілген 
кристалдарды лупамен зерттейді. Кейде шыныны қыздыру керек, бірақ 
ерітіндінің булануын болдырмау қажет.

Жалынды реакциялар (дәнекерлеуші түтік әдісі).
Бұл зерттеулер ең алдымен түпшайманы зерттеуде, әсіресе сілтілі 

немесе сілтілі-жер элементтері болғанда жүргізіледі. Минералдың сынығын 
пинцеттің көмегімен дәнекерлеуші түтіктің жалынына апарады. Жалын 
минералдың бетін сипап өту керек. Жалынның түсін бақылайды. Бірқатар 
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жағдайларда минералды қыздырудың алдында HCl суландырады, өйткені сол 
кезде түзілетін хлоридтер тез ұшқыш.

Барлық реакциялар заттық шыныда жүргізіледі!
1 сынақ. Na+ катиондарының реакциясы.
Калий гексагидроксостибатының ( )[ ]6OHSbK əрекеті

Натрий ерітіндісінің 1 тамшысына дәл сонша реактив қосу керек және 
қоспаны шыны таяқшамен езу қажет. Тұнбаны бақылаңыз, оның кристалды 
екендігіне көз жеткізіңіз. Молекулярлы және ионды түрдегі (алмасу 
реакциясы) реакция теңдеуін жазыңыз.
2 сынау. Калий катионының реакцияы.

Натрий гексанитрокобальтаты ( )[ ]623 NOCoNa Калий тұзы 
ерітіндісінің 1 тамшысына реактивтің 3 тамшысын қосыңыз және шыны 
таяқшамен езіңіз. Сары кристалды тұнба (аморфты емес) түзіледі. 
Молекулярлық және ионды түрдегі реакциялардың теңдеулерін құрыңыз.

Үштік нитрит. Заттық шыныға калий тұзы ерітіндісінің тамшысын 
тамызыңыз және құрғақ күйге дейін буландырыңыз. Жанына реактивтің
тамшысын орналастырыңыз және таяқшаның көмегімен құрғақ қалдықпен 
араластырыңыз. Кристалдардың формасы мен түсін бақылаңыз. Реакция 
теңдеуін құрыңыз.
3 сынақ. +

4NH аммоний ионының  реакциясы
Несслер реактиві ( [ ] KOHHgJK +42 ) +

4NH тұзы ерітіндісінің 1 
тамшысына заттық шыныда Несслер реактивінің 1-2 тамшысын қосыңыз. 
Реакцияны орындай отырып, реактивтің артығымен міндетті түрде әрекет 
етіңіз. Өйткені түзілетін тұнба +

4NH тұздарында ериді. Аммиак іздерінен 
немесе +

4NH иондарынан қызыл-қоңыр тұнба түзілмейді, бірақ ерітінді сары 
немесе қызғылт сары түске боялады. Реакция теңдеуін құрыңыз. 
4 сынақ. Mg2+ катионының реакциясы

Қара хромоген. Mg2+ тұзының 2 тамшысына аммиак ерітіндісінің 1 
тамшысын және қара хромогеннің (0,5 г қара хромогенді 10 мл аммиактың 
буферлі ерітіндісі қоспасында ерітеді және эталонмен 100 мл дейін жеткізеді) 
1 тамшысын қосыңыз. Ерітінді шарап түсті қызыл болады, бірақ тұнба 
түзілмейді. Хромоген ерітіндісінің орнына құрғақ реактивті (бірнеше 
түйіршік) пайдалануға болады. 
5 сынақ. Ba2+ катионының реакциясы

Калий дихроматы. Ba2+ тұзы ерітіндісінің 1 тамшысына калий 
дихроматы ерітіндісінің 1 тамшысын және қорғасын ацетаты ерітіндісінің 1 
тамшысын қосыңыз. Калий дихроматы мен Ba2+ тұзының арасындағы 
реакция теңдеуін құрыңыз. (Ерітіндіге ( )23COOCHPb қосқан кезде Ba2+ ионы 
толық тұнады).

Күкірт қышқылы. Ba2+ тұзының 1 тамшысына H2SO4 1 тамшысын 
қосыңыз. Кристалдардың формасын бақылаңыз, реакция теңдеуін құрыңыз.
6 сынақ. Са2+ катионының реакциясы
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Аммоний оксолаты. Са2+ тұзының тамшысына аммоний аксолатының 
тамшысын қосыңыз. Тұнбаның құрылымына назар аударыңыз, қыздырып 
көріңіз. Нені байқадыңыз? Реакция теңдеуін жазыңыз.

Күкірт қышқылы.Са2+ тұзының ерітіндісінің тамшысына дәл сонша 
күкірт қышқылын қосыңыз және тамшы шетінен жиек пайда болғанға дейін 
буландырыңыз. Шоғырға жиналған, гипстің инелі кристалдарын 
қарастырыңыз. Ba2+ және Sr2+ сульфаттарының кристалдарының формасы 
басқа. Реакция теңдеуін жазыңыз. 
7 сынақ. Al3+ катионының реакциясы

Ализарин. Al3+ тұзының тамшысын сүзгіш қағазға тамызыңыз және 1-2
минут қойылтылған аммиак ерітіндісі бар ашық сауыттың үстінен ұстаңыз. 
Ализириннің тамшысын қосыңыз және қайтадан аммиакпен әсер етіңіз. 
Боялуы құрғатқан кезде жақсырақ байқалады. 
8 сынақ. Fe (III) катионының реакциясы

Калий гексацианоферраты ( )[ ]64 CNFeK . Fe (III) тұзының 1 тамшысына 
сары қан тұзының 1  тамшысын қосыңыз. Кристалдардың формасы мен түсін 
қарастырыңыз, реакция теңдеуін құрыңыз.

Калий немесе аммоний тиоционаты CNSNH 4 немесе KCNS . Сүзгіш 
қағазға Fe (III) реактив тұзының тамшысын тамызады және оған реактив 
тамшысын салады. Алынған тамшының түсіне назар аударыңыз. Реакция 
теңдеуін құрыңыз.
9 сынақ. Нитрат-ионының реакциясы −

3NO
Дифениламин ( ) NHHC 256 Дифениламиннің 3-4 тамшысына (таза заттық 

шыныда) нитрат ерітіндісінің біразын таяқшамен қосыңыз. Реакция өнімі 
қандай түске боялады? Осылайша дифениламин нитрит иондарын да бояйды

10 сынау. Сульфид-анионының реакциясы S2-

Күміс нитраты. Na2S ерітіндісінің 2 тамшысына AgNO3 ерітіндісінің 2 
тамшысын қосады және тұнбаның түзілуін бақылайды.
11 сынақ. AgCl тамшылық реакция (Mn2+)

Сүзгіш қағазға сұйылтылған тұз қышқылының тамшысын тамызыңыз 
және ылғалды дақтың ортасына күміс нитратының аммиакты ерітіндісінің 
қылтүтігін орналастырыңыз.  Сол кезде дақтың ортасында суы бар қылтүтікті 
ұстап, дақтың диаметрі 2-3 есе ұлғайғанша, түзілетін тұнба AgCl мұқият 
жуыңыз. Шайылған тұнбаны Mn2+ тұзы ерітіндісінің тамшысымен сулаңыз 
және NaOH 25% ерітіндісінің тамшысымен әрекет етіңіз. Еркін күмістің 
бөлінуінен қағаздағы дақ қараяды. 
12 сынақ.Диметилглиоксиммен тамшылық реакция – Чугаев реакциясы 
(Ni2+).
Fe2+ болғанда жүргізіледі. 

Сүзгіш қағазға 42 HPONa 1 тамшысын, одан соң сыналатын ерітіндінің (
++ + 22 NiFe ) тамшысын және тағыда 42 HPONa тамшысын қосыңыз. Сол кезде 

аз еритін фосфаттар, мысалы 4FePO , дақтың ортасында қалады, ал ерігіш 
никель фосфаты оның шетіне қарай ығысады. Алынған дақтың шетінен 
диметилглиоксим ерітіндісі бар қылтүтікпен жүргізіңіз және қағазды аммиак 
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буымен өңдеңіз. Қызғылт сақинаның пайда болуын немесе ( +2Ni үлкен 
мөлшерінде) бүкіл дақтың қызғылт түске боялғанын бақылаңыз. 
13 сынақ.(Bi3+) KI тамшылық реакциясы

Сүзгіш қағазға Bi3+ тұзының бір тамшысын тамызып, KI қосыңыз. 
Сары түсті және жиегі бойынша қып-қызыл түсті жұқа қабатты бақылаңыз. 
14 сынақ. (Fe2+) K3[Fe(CN)6] тамшылық реакция

Сүзгіш қағазға Fe2+ тұзының бір тамшысын тамызыңыз, K3[Fe(CN)6]
темірсинеродты калийдің 1-2 тамшысын қосыңыз. Трунбулды көктің жасыл-
көк дағының түзілуін бақылаңыз. 
15 сынақ.(Cu2+) K4[Fe(CN)6] тамшылық реакциясы

Сүзгіш қағазға Cu2+ тұзының бір тамшысын тамызыңыз және сары 
қанды тұзды қосыңыз. Қызыл-қоңыр дақты бақылаңыз. 
16 сынақ.(Sn2+) (NH4)2MoO4 тамшылық реакция
Сүзгіш қағазға Sn2+ тұзының 1-2 тамшысын тамызыңыз және аммоний 
молибдатының тамшысымен өңдеңіз. Сүзгіштегі көк түске боялуды 
бақылаңыз 
17 сынақ.(Sb3+) (NH4)2MoO4 тамшылық реакция

Сүзгіш қағазға Sb3+ тұзының 1-2 тамшысын тамызыңыз. Ылғал даққа 
(NH4)2MoO4 аммоний молибдаты ерітіндісінің тамшысын, бұдан соң 
бензидин тамшысын қосыңыз. Сүзгішті аммиагы бар ашық сауыттың үстінен 
ұстаңыз. Сүзгіштің көк түске боялғанын бақылаңыз.
18 сынақ. (Mo) KCNS және SnCl2 тамшылық реакция
Сүзгіш қағазға Мо 1-2 тамшысын тамызыңыз, KCNS және SnCl2 тамшысын 
қосыңыз. Қызыл дақты бақылаңыз. 

1.2  Сандық талдау негіздері
1.2.1 Сапалық міндеттерді орындау.  Иондық теңдеулер.

Сандық талдау әдісі - заттың мөлшерлік құрамын анықтауға 
негізделген әдіс. Сондықтан, мөлшерлік талдау деп те аталады. Бұл әдіспен 
талданаты заттың құрамына кіретін әр түрлі компоненттердің мөлшерін, 
талданатын қоспаның құрам бөліктерінің мөлшерлік арақатынасын 
анықтауға болады.  Мысалы:

-заттардың атомдық, мольдік және эквиваленттік массаларын 
анықтайды;

-зерттелетін заттар құрамына кіретін иондар мен молекулалардың, 
элементтердің мөлшерін анықтайды; 

-зерттелген затта оның құрам бөліктері қандай арақатынаста 
болатынын анықтайды. 

Мөлшерлік талдаудың мәліметтері бойынша, құрамдағы негізгі 
компоненттер мен қоспаның мөлшеріне байланысты болатын заттардың 
сапасын анықтайды. 

Мөлшерлік талдау көмегімен тұрақты химиялық бақылау арқылы 
өндірістегі технологиялық процестердің жүргізілу дұрыстығын тексереді. 
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Химиялық бақылаусыз өндіріске материалдың еш қайсысы түспейді және 
дайын өнімнің еш қайсысы шықпайды. 

Мөлшерлік талдаудің химиялық әдістері құрам тұрақтылық заңына, 
заттың массасының сақталу, эквиваленттер заңына негізделген. 

Сандық талдаудың химиялық әдістеріне гравиметриялық және 
титриметриялық әдістер кіреді (қышқылды – негіздік, тотығу –
тотықсыздану, комплексометриялық, тұндырып титрлеу). 

Гравиметриялық талдау – құрамы оның белгілі қосылыс түрінде 
немесе химиялық таза күйінде бөлінген анықталатын компоненттің массасын 
дәл өлшеуге негізделген мөлшерлік талдау әдісі. 

Титриметриялық талдау – анықталатын заттың берілген мөлшерімен 
өткізуге жұмсалған нақты концентрациялы реактив ерітіндісінің көлемін 
өлшеуге негізделген мөлшерлік талдау әдісі. Титриметриялық талдау
негізінде эквиваленттер заңы жатыр. 

Титриметриялық талдауге қарағанда, гравиметриялық талдау нәтижесі 
дәлірек болады. Гравиметриялық талдауда анықтау қателігі 0,1 – 0,005%, ал 
титриметриялықта – 0,1 – 0,05%. Бірақ гравиметриялық талдау ұзақ 
орындалады. (бірнеше сағаттан бірнеше  тәулекке дейін). 

Гравиметриялық талдауге қарағанда, титриметриялық талдаудың 
артықшылығы талдауды өте жылдам орындауға болады (экспрестігі). 
Гравиметриялық және титриметриялық әдістер аналитикалық химияның 
классикалық әдістері болып табылады, сондықтан ғылыми зерттеулерде, 
завод лабораториясының тәжірибесінде жан – жақты қолданылады. Оларды 
экологиялық, геохимиялық, химиялық, технологиялық бақылауда, 
топырақтың қышқылдығын, судың кермектігін және т.б. анықтау үшін 
кеңінен қолданылады. Мөлшерлік талдаудің маңызды операцияларының бірі 
аналитикалық таразыда массаны өлшеу. 

1.2.2 Гравиметриялық операциялар. Кристалл және аморфты 
жауын-шашындарды тұндыру шарттары

Гравиметриялық талдау. Гравиметриялық талдау анықталатын 
заттың массасын дәл анықтауға негізделген. Анықталатын зат бос күйінде 
болуы не құрамы тұрақты қосылыс күйінде болуы мүмкін. Гравиметриялық 
талдау әдістері үш топқа бөлінеді:                                                          

13-кесте
Әдіс Әдістің негізгі принципі 

Бөлу Анықталатын құрам бөлікті бос күйінде бөліп, алып өлшейді 
немесе қалдықты өлшейді.

Тұндыру
Анықталатын құрам бөлікті анықталатын құрамның аз еритін 
қосылысы түрінде тұндырады. Қалдықты жуып, кептіреді немесе 
қатты қыздырып, өлшейді.

Айдау
Анықталатын құрам бөлікті ұшқыш қосылысқа айналдырып, 
қыздыру арқылы айдайды, оны гравиметриялық формаға келтіріп, 
өлшейді  немесе қалдықты өлшейді.
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Гравиметриялық әдіс анықталатын затты ұшатын қосылысқа 
айналдырып ұшыру әдісімен не анықталатын затты тұнбаға түсіріп, тұнбаға 
түсіру әдісімен анықтайды. Мысалы, SiO2 анықтау үшін оны жақсы ұшатын 
қосылыс SiF4-ке айналдырады, СаО  анықтау үшін СаСО3 – ты қыздырып,   
ұшып кеткен  СО2 мөлшері бойынша анықтауға  болады: 

SiO2 + 4НF    →    SiF4↑ + 2Н2О
СаСО3 → t 0    СО2 ↑ + СаО 
m анықталатын зат  = m алынған зат – m қалған зат 

Гравиметриялық талдауде көбінесе тұнбаға түсіру арқылы затты 
анықтайды.

Гравиметриялық әдісте ерітіндідегі анықталатын заттың тұнбаға 
түсетін формасы және гравиметриялық (өлшенетін) формасы болады.

Мысалы, барий және темірді анықтау үшін ВaSO4 және Fe(OH)3

тұнбаларын алу керек, бірақ бұл заттардың тұнбаларын қатты қыздырған 
кезде ВaSO4 құрамын өзгертпейтін  болса, ал Fe(OH)3 айрылып,  темір(Ш) 
оксидіне  айналады:

2Fe(OH)3       → Fe2O3 +    3Н2О 
                                                  t 0

Сонда, тұнбаға түсетін формалары ВaSO4 және Fe(OH)3, ал 
гравиметриялық формалары  ВaSO4 және Fe2O3 болады.

Талдау дұрыс болу үшін тұнбаға түсетін формасы мен гравиметриялық 
формаға белгілі талаптар қойылады.

Тұнбаға түсетін форма:
1. Аз еритін зат болу керек, яғни ерітіндідегі анықталатын зат толық тұнбаға 
түсуі керек; 
2. Алынған тұнба таза болуы керек және тез фильтрленуі керек; 
3. Тұнбаға түскен формасы өлшенетін формаға тез айналуы керек.

Өлшенетін форма:                 
1) Алынған зат оның химиялық формуласына тура сәйкес келуі керек.
2) Алынған зат тұрақты болуы керек. Мысалы, СаО ауада қалдырып   
қойса, ол бойына СО2 және Н2О тартады, сондықтан массасы  өзгереді.
3) Өлшенетін форманың құрамында анықталатын зат мөлшері аз болған 
жақсы. Мысалы, хромды анықтау үшін Сr2O3 не BaCrO4 қосылыстарын 
алуға болады.
152 мг Сr2O3-де  104 мг Сr   бар ал  253,3 мг BaCrO4-де 52 мг Сr бар.

Егер осы қосылыстардан 1 мг жоғалтып алсақ, онда 
152 мг ----- 104 мг
1 мг  ----- х,                        х = 0,7 мг Сr жоғалса,
253,3 мг  ----- 52 мг 
1 мг         ----- х,         х = 0,2 мг  Сr жоғалады, сондықтан хромды BaCrO4

түрінде тұнбаға түсірген дұрыс.
Тұнбаға қойылған бұл талаптардың орындалуы анықталатын затты 

тұнбаға түсіретін ерітіндіге байланысты. Бұл ерітіндіге мынадай талаптар 
қойылады:
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1. Тез ұшатын зат болғаны жақсы. Мысалы, Fe3+ тұнбаға түсіруге NH4OH 
қолданылады, себебі NH3 тез ұшып кетеді. NaOH не KOH арқылы тұнбаға 
түсіруге болмайды. Ag+ ионын тұнбаға HCl-дың көмегімен түсіру керек, NaCl 
не KCl ерітінділерін қолданбайды. Бірақ бұл талап әр уақытта орындала 
бермейді, мысалы Cu2+-ионын NH4OH ерітіндісі арқылы тұнбаға түсіруге 
болмайды, себебі Cu2+ + NH4OH → Cu(ОН)2↓ + NH4OH → [Cu(NH3)4]2+

аммиактың артық мөлшерінде тұнба еріп кетеді, сондықтан Cu2+ - ионын
KOH не NaOH ерітінділерімен тұнбаға түсіреді.
2. Концентрациясына (мөлшеріне) байланысты ерітіндідегі анықталатын 
зат толық тұнбаға түсуі үшін тұнба аз еритін зат болу керек екенін айттық. 
Тұнбалардың ерігіштігін ерігіштік көбейтіндісі (ЕК) деген шамамен 
сипаттайды.

Мысалы, нашар еритін СаSO4-тің қанық ерітіндісін алсақ, оның аз мөлшері 
Са2+ және SO4

2- күйінде жүреді. 
СаSO4 ↔ Са2+ + SO4

2- (әлсіз электролиттер сияқты).
Бұл тепе-тендікке әрекеттесуші массалар заңын қолданса, онда бұл 

тепе-теңдіктің константасын былай жазамыз:
К = [Са2+] ∙ [SO4

2−] / [СаSO4],  [СаSO4] – тұрақты шама деп алсақ, яғни 
ол нашар еритін зат, сондықтан [Са2+] ∙ [SO4

2−] = К[СаSO4] оны ЕК деп 
белгілесе, онда ЕК = [Са2+] ∙ [SO4

2−] – ерігіштік көбейтіндісі. Әр нашар 
еритін зат үшін ЕК кестеде (Анықтамада) болады, оның мәні заттың 
ерігіштігін көрсетеді. Мысалы, ЕКСаSO4 = 2,25⋅10-4; ЕКPbSO4 = 1,6⋅10-8. Бұл 
сандардан қай тұздың ерігіштігінің жоғары екенін көруге болады, яғни 
СаSO4. Электролиттің молекуласында бір ионның бірнешеуі болса, мысалы, 
Са3(PO4)2 ↔ 3Са2+ + 2PO4

3− онда стехиометриялық коэффициенттер иондар  
концентрациясының дәрежесі ретінде көрстіледі:  

                          ЕКСа3 (PO4)2 = [Са2+]3 ∙ [PO4
3−]2

Сонымен, тұнбаға анықталатын зат толық түсу үшін, оның: 
1. ЕК < 10-8 болуы керек, егер тұнбаның құрамы 1 : 1болса; ЕК < 10-12

болуы керек, егер тұнбаның құрамы 1 : 2 болса; ЕК < 10-20 болуы керек, егер 
тұнбаның құрамы 2 : 3 болса және т.б., яғни катион мен анион қатынастары, 
сонымен [An+]a ∙[Bm-]b> ЕКAaBb болуы керек.

Тұнбаға түсіретін ерітінді артық мөлшерде алынуы керек.
Суда мүлде ерімейтін зат болмайды. Егер ерітіндіде  анықталатын 

заттың 0,0002 г ғана қалса, практика жүзінде анықталған зат тұнбаға толық 
түсті деуге болады.

3. ЕК мәні температураға байланысты. Кей тұнбалардың жоғарғы 
температурада ерігіштігі артады, бірақ көп нашар еритін заттар үшін ЕК  
температураға байланысты емес.

4. Тұнбаға түсіретін ерітіндінің мөлшері тым көп болса, тұнба 
комплекс қосылыс түзіп, ерігіштігін арттырады, сондықтан практикада 
тұнбаға түсіретін ерітіндінің мөлшері реакция теңдеуі бойынша есептелген 
көлемнен 1,5 есе көп болу керек.

4. Тұнбаға түсіретін ерітіндінің мөлшері тым көп болса, тұнба 
комплекс қосылыс түзіп, ерігіштігін арттырады, сондықтан практикада 
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тұнбаға түсіретін ерітіндінің мөлшері реакция теңдеуі бойынша есептелген 
көлемнен 1,5 есе көп болу керек.

Hg(NO3)2 + 2KJ    →    HgJ2↓ + 2KNO3

KJ ерітіндісінің артық мөлшері тұнбаны K2[HgJ4] комплекс 
қосылысына айналдырады да, тұнба ериді. Сонымен, гравиметриялық әдістің  
сызбасы  былай болады: талдауға түсетін заттың белгілі мөлшерін алу →
оны еріту → анықталатын затты тұнбаға түсіру → тұнбаны фильтрлеу 
→ тұнбаны жуу → тұнбаны кептіру → тұнбаны аналитикалық таразыда 
өлшеу → анықталатын заттың мөлшерін табу. Осы кестедегі 
операциялардың ең маңыздысы анықталатын затты дұрыс тұнбаға түсіру. 
Тұнбаның формасы, структурасы, оның тазалығы тұнбаға түсіретін 
ерітіндінің дұрыс таңдалғанына және тұнбаның тұнбаға түсу жағдайына 
байланысты.

Тұнба тез жуылуы және тез фильтрленуі, яғни ерітіндіден тұнба тез 
бөлініп алынуы керек. Тұнбаға түсіру жағдайына байланысты кристалды
және аморфты тұнбалар болады.

Тұнба пайда болуының бірінші сатысында алғашқы кристалдар пайда 
болады. Ерітінділерді араластырғанда алғашқы кристалдардың, яғни көзге 
көрінетін тұнбаның пайда болуы секундтың үлесінен, мысалы AgCl-дың 
пайда болуы, минуттарға созылуы мүмкін, мысалы ВаSO4 үшін.

Егер тұнбаға түсіретін ерітіндінің келесі порциясын құйғанда тағы да 
ұсақ кристалдар түзілсе, онда аморфты тұнба пайда болады, ал егер алғашқы 
кристалдар ерітіндіде иондармен кездесіп, өсіп, кесек кристалдар пайда 
болса, онда кристалды тұнбалар пайда болады.

Тұнбалардың формасы, яғни аморфты не кристалды болуы заттардың 
қасиетіне және тұнбаның түсу жағдайына байланысты.

Тұнба кесек кристалды болуы керек, мұндай тұнбалар ыдыстың түбіне 
тез шөгеді, ерітіндідегі басқа заттарды өзімен бірге ала кетпейді, сүзгі 
қағаздың тесігін жауып қалмайды, яғни тез сүзіледі.

Кесек кристалды тұнба алу үшін:
1. Анықталатын зат бар ерітіндіні сұйылту керек.
2. Тұнбаға түсіретін ерітіндіні тамшылатып құйып, ерітіндіні араластырып 
отыру керек (ол кезде ұсақ кристалдар түзіліп кетпейді).

1.2.3 Стандартты және стандартталған ерітінділер дайындау

Титриметрлік талдау әдісі. Гравиметриялық әдіс бойынша затты өте 
жоғарғы дәлдікпен анықтауға болады, бірақ бұл әдіс көп уақытты керек 
етеді. Титриметрлік әдіс тез орындалады, яғни талдаудың нәтижесін тез 
алады.

Титриметрлік талдау əдісі анықталатын затпен реакцияға түсуге 
кеткен реактивтің мөлшерін өлшеуге негізделген.

Титр ерітіндінің концентрациясын көрсетеді, яғни титр – 1 мл 
ерітіндідегі еріген заттың грамм мөлшерін көрсетеді – Т, г/мл.
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Егер ерітіндінің титрі дәл анықталған болса, ондай ерітінді титрленген 
(не стандартты ерітінді) деп аталады, оны титрант дейді.

Титрленген ерітіндіні анықталатын заттың ерітіндісінің эквивалент 
мөлшеріне дейін қосса, оны титрлеу дейді.

Титрант қосқанда оның мөлшері титрленетін заттың мөлшеріне дәл 
келсе, ол эквивалент нүктесі (э.н.) деп аталады.

Кез келген химиялық реакция титриметрлік әдіске қолданылмайды.
Титриметрлік әдісте қолданылатын реакциялар мынандай талаптарды 

қанағаттандырулары керек:
1. Реакция аяғына дейін жүруі керек, яғни реакцияның тепе-теңдік 

константасы өте үлкен болуы керек;
2. Реакция өте үлкен жылдамдықпен жүруі керек;
3. Керек реакция жүрген кезде қосымша реакциялар жүрмеуі керек;
4. Реакция аяқталғанын анықтайтын әдіс болуы керек.
Бұл талаптардың біреуіне ғана жауап бере алмаса, ол реакция 

титриметрлік әдіске қолданылмайды. 
Титрант ретінде қолданылатын ерітінділерді стандарттау

Титранттардың өте дәл концентрацияларын дайындайды не 
анықтайды.

1. Титрантарды дайындағанда өте жоғарғы дәлдікпен титрантқа керек 
затты аналитикалық таразыда өлшеп (g, г), судың белгілі көлемінде (V, мл) 
ерітеді, яғни сонда титрі белгі ерітінді алады Т = g/V;

2. Бірақ көп заттардан осылай титрант дайындау қиын, себебі көп 
жағдайда мына айтылған талаптар сақталмайды, титрант дайындалатын  
заттар мынандай талаптарға жауап берулері керек:

а) заттар химиялық таза, техникалық таза, талдау үшін таза, аса таза 
(х.т., техн. т., .а.ү.т., ас. т.)  болулары керек;   

ә) заттың құрамы оның формуласына сәйкес келуі керек;
б) заттарды ерітінді күйінде не қатты күйінде сақтағанда құрамы 

өзгермеуі керек.
3. Жоғарыда көрсетілген талаптар орындалмаса, титранттың 

концентрациясын жуықтап дайындап, концентрациясы дәл анықталған басқа 
затпен стандарттайды, яғни анықтайды. Ол үшін көбіне фиксаналдар
қолданылады.

4. Фиксаналдар – заттардың тура өлшенген көлемі не қатты күйіндегі 
мөлшері шыны ампулада сақталған заттар, сосын ол мөлшерді 1 л көлемде 
ерітіп, стандартты ерітінді дайындайды.

Титриметрлік әдісте эквивалент нүктені табу үшін индикаторлар 
қолданылады. Индикаторларға лакмус, фенолфталеин, метилоранж, т.б. 
органикалық (әлсіз қышқылдар не әлсіз негіздер) заттар жатады.

Титриметриялық әдістің жіктелуі
Титриметриялық әдістерді қолданылатын химиялық реакцияларға 

байланысты және титрлеу әдісіне байланысты жіктейді: 
Реакция түріне байланысты:
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1. Қышқыл-негіздік титрлеу;
2. Комплексонометрлік титрлеу;
3. Тұнбаға түсіріп титрлеу;
4. Тотығу-тотықсыздану әдісі бойынша титрлеу (редоксиметрия).
Титрлеу әдісіне байланысты:
1. Тура титрлеу әдісі;
2. Кері титрлеу әдісі (не қалдық бойынша титрлеу әдісі);
3. Орын басу арқылы титрлеу.
Титриметриялық әдісте негізгі бірлік л (дм3), оның мындық үлесі мл 

(см3) қолданылады.
Титриметриялық әдісте мынандай өлшегіш ыдыстар қолданылады:

бюретка, өлшегіш колбалар, өлшегіш цилиндрлер, пипеткалар 
(тамшуырлар).

Бюреткаға титрленген (стандартты) ерітінділерді құяды да, одан 
біртіндеп анықталатын заты бар ерітіндіге эквивалент нүктеге дейін  
тамшылатады. Бюретканы жақсылап жуады (бюретканы оған құятын 
ерітіндімен шаяды), оны кептіру керек емес, бюреткаға оған құятын 
титрленген ерітіндіні құйғы арқылы құйып, артынан құйғыны алып тастау 
керек. Төменгі түтікте (трубкада) ауа болмауы керек. Бюреткадағы сұйықтың 
беті шұңғылданып тұрады, оны мениск деп атайды. Сол мениск нольге не 
белгілі бір цифрға дәл келуі керек. Бюретканың дәлдігі 0,02-0,03 мл, 
сондықтан бюреткадан құйылған көлемді былай жазу керек: мысалы, 22, 25 
не 22, 23 деп, яғни ондық белгімен, егер былай жазылса, 22,2 не 22 деп, ол 
қате болады.

Титрлеу кезінде стандартты ерітіндіден 20-30 мл кететіндей болуы 
керек, сонда бұл әдістің қатесі аз болады.

Анықталатын зат бар ерітіндінің дәл көлемін өлшеп алу үшін 
тамшуырлар қолданылады. Олардың көлемі 100; 50; 25; 20; 10 және 1 мл-лік 
болады. Тамшуырларды жақсылап жуып, егер олар құрғақ болмаса, 
анықталатын заты бар ерітіндімен бір-екі рет шайқау керек. Тамшуырдағы 
ерітінді толық ағып болған соң, тамшуырдың ұшын ыдыстың қабырғасына 
тигізіп, 15 секундтай ұстау керек. Тамшуырдың ұшында қалған ерітіндіні 
үрлеуге болмайды, себебі тамшуырдан барлық ерітіндіні үрлеп түсіре 
алмайды, сондықтан ерітінді көлемі әртүрлі болып кетеді.

Жұмыс аяқталған соң, тамшуырларды жуып, штативтерге кептіруге 
қояды. 

Өлшегіш колбаларды анықталатын зат бар ерітіндіні белгілі көлемге 
дейін сұйылтуға және титрленген ерітінділер (титрант) дайындауға 
қолданады. Өлшегіш колбаларды жақсылап жуады, бірақ оларды 
тамшуырлар мен бюреткалар сияқты анықталатын заты бар 
ерітіндімен шайқауға болмайды. Өлшегіш колбаға алдымен ерітіндіні 
құйғы арқылы құйып, соңынан тамшуыр арқылы тамшылатып құйып, 
белгісіне дейін жеткізу керек. Ерітінді көлемін өлшегіш колбаның белгісіне  
дейін жеткізген соң, ерітіндіні жақсылап шайқау керек, ол үшін колбаның 
аузын жауып, 4-5 рет төңкеріп, шайқайды.
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Өлшегіш цилиндрлер титриметрлік әдісте дәл көлем алу үшін 
қолданылмайды. Олардың көмегімен тек қосымша керек ерітінділердің 
көлемін өлшейді. 

Титриметриялық талдаудың принципі, қолдану саласы.
Титриметриялық әдіс анықталатын компонентпен реакцияға 

шығындалған реактив ерітіндісінің көлемін  дәл өлшеуге негізделеді.
Титриметриялық талдауда концентрациясы немесе титрі анық, 

титрленген ерітінділерді немесе титранттарды пайдаланады. 
Титрант-ерітіндісінің см3 (немесе 1 мл) құрамында болатын заттың 

массасы титр деп аталады (г/см3, г/мл немесе мг/мл).
Талданатын заттың ерітіндісіне титрант-ерітіндісін біртіндеп құю 

үрдісі титрлеу деп аталады. 
Титрлеу кезінде реактивтің артығын емес, анықталатын затқа 

химиялық эквивалентті, яғни реакцияның стехиометриясына дәл келетін
мөлшерін пайдаланады. Сондықтан титрлеудің барысында реакцияның 
аяқталу сәтін белгілеу немесе эквиваленттілік нүктесін анықтау қажет. 

Әдетте эквиваленттілік нүктесін индикатор түсінің өзгеруі бойынша 
(индикаторлық тәсіл) белгілейді, бірақ кейде ерітіндінің электр өткізгіштігін 
немесе басқа қасиеттерін өлшеуге (физикалық-химиялық тәсілдер) жүгінеді.

Эквиваленттілік нүктесіне жеткен соң, титрлеуді тоқтатады. 
Титранттың  шығындалған көлемі және оның концентрациясы бойынша 
мына теңдеуді пайдаланып, талдау нәтижесін есептейді:

C1V1 = C2V2,
Мұнда C1 – титранттың концентрациясы; V1 – титранттың көлемі; C2 –
анықталатын заттың концентрациясы; V2 – анықталатын заттың көлемі.

Стандартты және стандартталған ерітінділер.
Заттың дәл ілмесі бойынша алынған, титрленген ерітінділерді 

стандартты (немесе дайындалған) деп атайды. 
Стандартты ерітінділер тек химиялық таза, қатты және сұйық күйде 

сақтауға төзімді ерітінділерден дайындалуы мүмкін, олардың құрамы белгілі 
бір формулаға қатаң сәйкес келу керек.

Осы талаптарды қанағаттандыратын қоспаларды басқа жұмыс 
ерітінділерінің титрін анықтауға арналған бастапқы стандарттар деп атайды. 

Стандартталған ерітінділер.
Титрін дәл ілме бойынша емес, қандай да бір стандартты зат бойынша 

анықталатын ерітінділерді белгіленген немесе стандартты (екінші қатарлы 
стандарттардың ерітінділері) деп атайды. 

Ерітіндінің титрін мүмкіндігінше талдауды орындағанда болатындай 
жағдайларда белгілейді. Титрді белгілеу үшін және талдауды орындау үшін 
бірдей өлшеуіш ыдысты пайдалану қажет. 

Титриметриялық талдаудағы есептеулер. 
Егер ерітіндінің концентрациясы қалыптылықпен көрінсе, титрлеу 

кезіндегі есептеу үшін формуланы пайдаланады:
V1N1 = V2N2,
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V1, V2 – ерітінділердің көлемі, мл;
N1, N2 – ерітінділердің қалыптылығы. 

Қалыпты концентрацияны төрттік ондық белгіге дейінгі дәлдікпен 
есептейді. 

Жұмыс ерітіндісінің дәл N көрсеткен кезде түзету коэффициентін
қолданады. Бұл, ерітіндінің дәл концентрациясын алу үшін, ерітіндінің 
көзделетін қалыпты ерітіндісінің мәнін көбейту қажет болатын шама. 
Ерітіндінің титриметриялық анықталған қалыптылығын ерітінді 
қалыптылығының көзделетін мәніне бөліп, К шамасын анықтайды: 

0N
NK = , мұнда

N – ерітіндінің эксперименталды анықталған дәл қалыптылығы;
N0 – ерітіндінің көзделетін қалыптылығы.

Егер жұмыс ерітіндісі фиксаналдан дәл берілген концентрацияда 
немесе дәл алынған ілме бойынша дайындалса, К = 1.

Ерітіндінің концентрациясы титрмен, яғни 1 мл ерітіндідегі заттың 
грамдарымен берілуі мүмкін:

1000
NЭT ⋅

= немесе 
V
gT = , мұнда

Э – заттың эквивалентті массасы; N – ерітіндінің қалыптылығы; g – ілме.
Аналитикалық зертханаларда көбінесе жұмыс ерітіндісінің 

концентрациясын белгілі бір зат бойынша титр арқылы, яғни жұмыс 
ерітіндісінің 1 мл сәйкес келетін, анықталатын заттың массасымен көрсетеді. 
Есептеу үшін мына формуланы пайдаланады:

1000
yx

y
x

ЭN
T

⋅
= ,

мұнда
х – жұмыс ерітіндісі; у – анықталатын зат; Nх – жұмыс ерітіндісінің 
қалыптылығы; Эу – анықталатын заттың эквивалентті массасы.

Титрды төртінші маңызды цифрға дейін есептейді.
Анықталатын зат бойынша ерітіндінің титрін пайдаланып, формула 

бойынша анықталатын заттың массасын оңай есептеуге болады:

y
xxy TVP *= ,

мұнда
Ру – анықталатын заттың массасы, r; Vx – титрлеуге жұмсалған жұмыс 
ерітіндісінің көлемі, мл; Tx/y – анықталатын зат бойынша жұмыс ерітіндісінің 
титы, г/мл.

Белгілі бір концентрациялы ерітінділерді дайындау үшін, ілмені 
формула бойынша есептейді:

1000
VЭNg ⋅⋅

= , мұнда

N – берілген қалыпты концентрация; Э – заттың эквивалентті массасы; V –
дайындалған ерітіндінің көлемі.
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Қышқылдық-негіздік титрлеу әдістері.
Қышқылды-негіздік титрлеудің негізінде судың аз 

диссоциацияланатын молекулалары бар Н3О+ иондарының және ОН 
гидроксид-иондардың қосындысы жатыр. Сілтілердің титрленген 
ерітінділерін пайдаланып, осы әдіспен қышқылдардың мөлшерін немесе 
концентрациясын анықтайды. Қышқыл ерітінділерінің көмегімен негіздердің 
концентрацияларын табады.

Бейтараптандыру реакциясының қандай да бір сыртқы әсері 
болмағандықтан, мысалы ерітіндінің түсі өзгермесе, эквиваленттілік нүктесін 
индикаторлардың көмегімен анықтайды. Алайда әдетте индикаторлар қатаң 
эквиваленттілік нүктесінде емес, одан аздап ауытқып, түсін өзгертеді. 
Титрлеудің соңғы нүктесі эквиваленттілік нүктесіне дәл келе бермейді, ол 
қандай да бір деңгейде эквиваленттілік нүктесіне сәйкес келеді. Сондықтан 
индикаторды дұрыс таңдағанның өзінде де қателік болады, оны титрлеудің 
индикаторлық қателігі деп атайды. 

Индикаторды дұрыс таңдамау талдау нәтижелерін бұрмалауы мүмкі
Қышқылды-негіздік титирлеудің индикаторлары.

Индикаторлар – бұл молекулалары диссоциацияланбаған және олар 
түзетін иондардың түсі түрліше, әлсіз органикалық қышқылдар (немесе әлсіз 
негіздер). Сондықтан оларды қышқылды-негіздік деп атайды. 

Н+ қосып алу қасиетіне ие индикаторларды негіздік деп атайды 
(JndOH). 

JndOH + H+ → Jnd -+ H2O
                                                                                   акцептор Н+

Протондарын беру қасиетіне ие индикаторлар қышқылдық индикаторлар деп 
аталады (HJnd).

HJnd → H-Jnd
Егер фенолфталеин молекулаларын қарапайым түрде HJnd, ал аниондарын 
Jnd деп жазсақ, онда:

HJnd → H- + Jnd-

                                                                                                түссіз           құлпынай түстес

Фенолфталеині бар ерітіндіге аздап сілті қоссақ болғаны, енгізілген 
ОН- иондары судың аз диссоциацияланған молекулаларын түзіп, 
протондарды байланыстыра бастайды. Сонымен қатар индикатор 
диссоциациясының тепе-теңдігі оңға қарай ұмтылады және аниондарының 
жинақталуы ерітіндінің құлпынай түске боялуына әкеледі. 

Керісінше, егер фенолфталеин ерітіндісіне бірнеше тамшы қышқыл 
қосса, протондар концентрациясының артуы индикатор молекулаларының 
диссоциациясын басатын болады. Тепе-теңдік солға қарай ауытқиды және 
ерітінді түссізденеді. 

Индикаторлар түсінің өзгеруі ерітіндінің рН өзгеруімен байланысты. 
Алайда әр индикатор, рН мәндерінің өзіне ғана тән аралығында түсін 
өзгертеді. 

Индикатор түсін өзгертетін, рН мәндерінің интервалын аралық аймақ
деп атайды.  
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Титрлеудің барысында ерітіндіні индикатор түсінің айқын өзгеруіне 
дейін құяды. Титрлеу аяқталатын индикатор түсіне, аралық аймақтың ішінде
жататын, рН белгілі бір мәні сәйкес келеді. 

Берілген индикатормен ерітіндіні титрлейтін рН мәнін осы 
индикатордың титрлеу көрсеткіші деп атайды. 

Кешендіметриялық титрлеу. Комплексометриялық титрлеу 
анықталатын иондардың кейбір органикалық қосылыстармен комплекс түзу 
реакциясына негізделген. Комплекс түзуші органикалық қосылыстарды 
комплексондар деп атайды.

Комплексондар-аминополикорбон қышқылдардың туындылары. Ең 
қарапайым комплексон аминосірке қышқылы.

Кең таралған комплексондар:
▪ Нитрилүшсірке қышқылы немесе комплексон I. ,  N(СН2СООН)3 - Н3Y.
▪ Этилендиаминтетрасірке қышқылы немесе комплексон II. (ЭДТСҚ) - Н4Y.
▪ Этилендиаминтетрасірке қышқылының динатрийлі тұзы немесе комплексон 
III; Трилон Б (ЭДТА); - Nа2Н2Y·2Н2О

Комплексон III көптеген К+ айтарлықтай төзімді және суда еритін 
кешенішілік тұздар түзеді.

Кешендіметриялық титрлеудің индикаторлары.
Эквиваленттілік нүктесін бірнеше тәсілмен анықтайды:
Кешентүзілім реакцияларына әдетте катиондарға эквивалентті 

мөлшердегі Н+ бөлінуі ұласады. Н+ иондарын қышқылды-негіздік 
индикаторлардың бірімен алкалиметриялық түрде анықтауға болады. 

Кейде эквиваленттілік нүктесін физикалық-химиялық әдістермен 
анықтайды. Бірақ көбінесе кешентүзгіш-индикаторларды, яғни органикалық 
кешенді қоспаларды (металл-индикаторлар) пайдаланады. Алайда бұл 
қоспалар, К+ пен III комплексон кешендеріне қарағанда, төзімсіз. Сондықтан 
III комплексонмен талданатын ерітіндіні титрлеген кезде Ме иондары 
индикатордан комплексонға көшеді және индикатордың бос ионы бөлінеді.

Комплексометриялық титрлеу  кезінде эквивалент нүктесін 
көбінесе  органикалық бояғыш индикаторлар көмегімен анықтайды. Олар 
металдармен түрлі-түсті комплекс қосылыстар түзеді. Мәселен, кальций, 
магний  катиондары осындай индикаторлармен қызыл түсті комплекс береді. 
Титрлеу кезінде металл иондары индикатордан комплексон III-ке өтеді де 
көк түсті бос индикатор бөлінеді. Сонымен, эквивалент нүктеде  ерітіндінің 
қызыл түсі көк түске айналды.

Қазір негізінде арнайы екі индикатор қолданылады: қара хромоген ЕТ-
ОО және мурексид.

Титрлеу кезінде металл ионы трилон-Б-дан сутегі ионын ығыстырады. 
Ол ерітінді ортасын өзгертуі мүмкін. Ерітінді ортасын бірқалыпты ұстап тұру 
үшін хромоген қолданғанда ерітіндіге аммоний буфер қоспасын қосады. Ол 
бөлінген Н+ иондарын байланыстырып ерітінді ортасын бірқалыпты сақтап 
тұрады.
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Судың кермектігі – құрамында еритін Са2+ және Mg2- тұздарының, 
гидрокарбонаттардың, сульфаттардың және хлоридтердің болуына 
негізделген, табиғи судың қасиеті.

Кермектіктің екі түрін ажыратады: карбонатты және карбонатсыз.
Карбонатты кермектікті (уақытша немесе жойылатын) Ca(HCO3) және 

Mg(HCO3)2 гидрокарбонаттарының мөлшерімен анықталады. Қайнатқан 
кезде бұл тұздар тұнба болып түсетін CaCO3 және MgCO3 бөліп, ыдырайды 
және су жұмсарады. Карбонатты кермектікті Кж деп белгілейді.

Карбонатсыз кермектік оның құрамында Ca2+ және Mg2+ сульфаттары 
мен хлоридтерінің болуына негізделеді. Қайнатқан кезде олар ерітіндіде 
қалады, сондықтан мұндай кермектікті тұрақты деп атайды және КТ.

Суды талдаған кезде әдетте судың жалпы кермектігін Кж және 
карбонатты кермектігінт Кс анықтайды, жалпы және карбонатты кермектік 
айырымы бойынша карбонатсыз кермектікті КТ анықтайды. 

1 литр судың құрамындағы магний мен кальций тұздарының 1мг-экв 
кермектік бірлігі деп қабылданған. Егер, мысалы, судың кермектігі 5мг-экв 
болса, онда тұздардың мөлшері 5мг-экв/л тең.
Мысал: 1 л судың құрамында 150,3 мг Ca2+ және 36,5 мг Mg2+ бар. Судың 
жалпы кермектігін есептеңіз.
Шешуі: 1 мг-экв Ca2+ = 40,08 : 2 = 20,04 мг;

1 мг-экв Mg2+ = 24,32 : 2 = 12,16 мг.
Егер 1 мг-экв Ca2+ - 20 мг,
онда х мг-экв Ca2+ - 150,3 мг,
х = 150,3/20,04 = 7 (мг-экв).
Егер 1 мг-экв Mg2+ - 12,16 мг,
онда у мг-экв Mg2+ - 36,5 мг,
у = 36,5/12,16 = 3 (мг-экв).
Судың жалпы кермектігі мынаған тең 7+3 = 10 мг-экв.

Кермектік шамасы бойынша табиғи сулар былай бөлінеді: 14-кесте
өте жұмсақ - 1,5 мг-экв дейін;
жұмсақ - 1,5-30 мг-экв;
орташа кермек - 3-6 мг-экв;
кермек - 6-9 мг-экв;
өте кермек - 9 мг-экв жоғары.

Орталықтан сумен қамтамасыз ету көзінің суының жалпы кермектігі 7
мг-экв/л аспау керек. 

Судың жалпы кермектігін анықтау.
Титрлеуге арналған колбаға зерттелетін судың 100,0 мг тамызғышпен 

өлшеп құйыңыз және оған 5 мл аммиактың буферлі ерітіндісін қосыңыз. 
Айқын көрінетін, бірақ қою емес қызыл шарап тәріздес түс пайда болғанға 
дейін, индикатор ерітіндісін (қара хромоген) тамшылап құйыңыз (мұның 
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орнына натрий хлориді бар индикатордың құрғақ қоспасының 20-30 мг 
қалақшаның ұшымен салуға болады).

Қызыл шарап тәріздес түс көк түске ауысқанша 0,05н Трилон Б
(комплексон III) ерітіндісімен титрлеңіз. Титрлеудің соңында комплексон 
ерітіндісін бір тамшыдан қосыңыз, қызыл түстің мүлдем жоғалуына қол 
жеткізіңіз. Титрлеуді 2-3 рет қайталаңыз және сәйкес есептеулердің 
орташасын алыңыз.
Судың жалпы қаттылығын (1 л Ca2+ және Mg2+) формула бойынша есептеңіз: 

Кж = 𝐶𝐶𝐶𝐶∙𝑉𝑉𝑉𝑉1
𝑉𝑉𝑉𝑉2

∙ 1000
Мұнда С – Трилон Б (комплексон III) ерітіндісінің қалыпты 

концентрациясы;
V1 – титрлеуге шығындалған, Трилон Б жұмыс ерітіндісінің көлемі, мл.
V 2– анықтауға ылынған судың көлемі (мл).
Мысалы, 100,0 мл табиғи суды титрлеуге орташа есеппен 17,60 мл 0,05022н 
комплексон ерітіндісі жұмсалды. Онда:

К =
0,05002 ∙ 17,6 

100
∙ 1000 = 8,84

Тотығу-тотықсыздану реакцияларын пайдаланып титрлеу әдісі. 
Редоксиметрия

Тотығу-тотықсыздану титрлеу тәсілдері тотығу-тотықсыздану 
реакцияларына негізделген. Титрант ретінде тотықтырғыш немесе 
тотықсыздаңдырғыш болатын қосылыстардың ерітіндісі пайдаланылады, 
анықталатын қосылыс не тотықтырғыш, не тотықсыздандырғыш қасиет 
көрсетуі керек. Титрлеу барысында тотықтырғыш пен тотықсыздаңдырғыш 
арасындағы реакция нәтижесінде жүйенің потенциалы өзгереді, эквивалент 
нүктеге жақындағанда секіріс болады. Редокс индикаторларды қолданып, 
титрлеудің соңғы нүктесін дәл анықтауға болады. Титрлеуге жұмсалған 
титранттың көлемін біле тұрып, анықталатын компоненттің (не 
тотықтырғыш, не тотықсыздаңдырғыш) мөлшерін есептеуге болады.   
Сонымен, редоксиметрияда тотығу-тотықсыздану реакциясы қолданылады, 
яғни жүйеде тотықтырғыш және тотықсыздандырғыш болады. Мысалы:

Fe3+ + e → Fe2+;
2CI− – 2e  → CI2,

сондықтан тотықтырғыш-тотықсыздандырғыш жұбы (Ox / Red) болады, яғни 
Fe3+ / Fe2+, CI2 / 2CI−, т.б. 

Тотығу-тотықсыздану реакциясының бағытын анықтау үшін 
редоксиметрияда сандық сипаттама ретінде тотығу-тотықсыздану 
потенциалы (Е0

Ox/Red) алынады. 
Егер металл пластинкасын (табақшасын) оның катионы бар ерітіндіге 

батырса, металдың кристалдық торынан катиондар ерітіндінің жақын тұрған 
қабатына көшеді (тотығу процесі) не керісінше, ерітіндіден катиондардың 
біраз бөлігі металл пластинкасы бетіне бөлініп, зарядсызданады 
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(тотықсыздану процесі). Осы 2 процестің қайсысы басымырақ болса, металл 
пластинкасында оң не теріс зарядтардың артық мөлшері пайда болады, ал 
металл бетіне жақын жердегі ерітінді қарама-қарсы зарядталады. Сондықтан 
металл-ерітінді шекарасында потенциалдар айырымы пайда болады, бірақ 
оның мәнін тікелей өлшеуге болмайды. Ол үшін гальваникалық элемент
құру керек. Гальваникалық элемент (тотықтырғыш-тотықсыздандырғыш 
жұбынан тұратын) 2 жартылай элементтен құрылады. Тотықтырғыш-
тотықсыздандырғыш жұбы потенциалының мәні тотықтырғыш пен 
тотықсыздандырғыш күшіне ғана байланысты емес, сонымен бірге олардың 
концентрациясына да байланысты. Егер концентрациялары бірдей және 
1 моль/л болса, t° = 25 °С, р = 1 атм болса, Е°Ox/Red деп белгілейді.

Стандартты сутектік электродтың E°2H
+

/H2 = 0 деп алса, кез келген 
тотықтырғыш-тотықсыздандырғыш жұбын сутектік электродпен 
салыстырып, E°Ox/Red анықтайды. Ол мәндер «Анықтамада» болады. 
Стандартты сутектік электрод былай жасалады: шыны түтікке 
концентрациясы 1 моль/л болатын күкірт қышқылын құйып, «борпылдаған» 
платинамен жабылған платина электродын батырады да, газтәріздес сутегін 
үрлейді, ол платина бетінде адсорбцияланады. Сонда ол сутектен жасалған 
электрод сияқты болады. Мысалы, Fe3+ + e → Fe2+ реакциясы үшін E°Fe

3+
/Fe

2+

анықтауға оны  стандартты сутектік электродпен гальваникалық элементке 
біріктіреді. Бұл гальваникалық элемент жұмыс істегенінде мына реакция 
жүреді: 

2Fe3+ + H2 ↔ 2Fe2+ + 2H+,  электродтық потенциал 0,77 В, сонда 
ЭҚК = EºFe

3+
/Fe

2+ – E°
2H

+
/H2 = 0,77В, себебі E°

2H
+

/H2 = 0 болғандықтан, 
Eº

Fe
3+

/Fe
2+ = 0,77 В болады. 

Сонымен, тотықтырғыш-тотықсыздандырғыш жұбының 
стандартты потенциалы көп болған сайын, оның тотықтырғыш түрі 
күштірек тотықтырғыш болады, ал тотықсыздандырғыш түрі әлсіз 
болады, яғни стандартты потенциалдың оң мәні көп болған сайын, жұптың 
тотықтырғыш түрі күшті тотықтырғыш, ал теріс мәні көп болған сайын, 
тотықсыздандырғыш түрі күшті тотықсыздандырғыш болады. Күшті 
тотықтырғыштарға қышқыл ортада  MnO−

4,  E° = 1,51 В; Cr2O7
2−, E° = 1,33 В 

жатады. Мысалы, мына реакция бағытын анықтағанда 
CI2 +  2Fe2+    → 2CI− + 2Fe3+ стандартты потенциалдарын салыстырады: 
E°CI2/2CI

- = 1,33 В, E°Fe
3+

/Fe
2+ = 0,77 В, сондықтан СI2 тотықтырғыш болады, 

реакция оңға қарай жүреді. Тотықтырғыш-тотықсыздандырғыш жұбының 
потенциалы олардың концентрацияларына, температураға да байланысты, 
бұл байланысты Нернст теңдеуі арқылы көрсетеді: 

EOx/Red  =  E°Ox/Red  + RT/nF lnCOx  / CRed         (2.14);
R = 8,313 Дж/моль⋅К;  
Т = 273 К,

мұндағы Ғ = 96500 Кл – Фарадей саны; n – электрон саны; 20 °С кезінде 
EOx/Red  = E°Ox/Red  + 0,058 / nlgCOx/Red, мысалы Fe3+/Fe2+ жұбы үшін: 
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EFe
3+

/Fe
2+ = 0,77 + 0,058 / 1lgCFe

3+ /CFe
2+, мына жұп үшін  Br2 /2Br−:

EBr2/2Br
- = 1,08 + 0,058 / 2lgCBr2/C2

Br
-.

Zn2+ / Zn жұбында, Zn – суда ерімейді, оның концентрациясы тұрақты, 
сондықтан Е° мәніне кіреді. Олай болса, EZn

2+
/Zn = -0,76 + 0,058 / 2lgCZn

2+.
Егер реакциялар былай жүрсе: 

MnO4
− + 8H+ + 5e → Mn2+ + 4H2O.

Cr2O7
2− + 14H+ + 6e → 2Cr3+ + 7H2O. 

EMnO
-
4/Mn

2+  = 1,51 + 0,058/5 lg CMnO4
- ⋅ C8

H
+ / CMn

2+ .
ECr2O7

2−
/2Cr

3+ = 1,33 + 0,058/6lgCCr2O7
2− ⋅ СН

+ / С2
Сr

3+   

Бұл теңдеулерден ерітінділердегі Н+ концентрациясы EOx/Red  мәніне 
әсер ететіндігі көрінеді. Егер реакция былай жүрсе, 2Cu2+ + 4I- = 2CuI↓ + I2

E°Cu
2+

/Cu
+ = 0,15В деп қарамай E°Cu

2+
/CuI  = 0,86 В деп қарау керек, сонда  

E = E° + 0,058 lgCCu
2+ ⋅ CІ

-;     E°I2/2I
- = 0,54 В, онда тотықтырғыш ретінде Сu2+

алынады. 
Тотығу-тотықсыздану реакциясы қайтымсыз болу үшін реакцияның 

тепе-теңдік константасы үлкен шама болуы керек. Cонымен, редоксиметрия 
әдісінде жүйе потенциалы өзгереді, егер реакцияласатын заттар қатынасы 1:1 
және реакция 99,99%-ке жүрсе, онда реакцияның тепе-теңдік константасы 
108 мәнінен кем болмауы керек. Сонда реакцияның электр қозғаушы күшінің 
(ЭҚК) мәні К = 10эқк/0,059  болады,  n – электрон саны
10эқк/0,059 ≥ 108,  ЭҚК ∙ n  ≥  8 . 0,059  ≥  0,472В;   n = 1 болса, 
ЭҚК = 0,472 В,  n = 2 болса, ЭҚК = 0,236 В, т.с.с.

Fe3+ + Sn2+ ↔ Fe2+ + Sn4+,
бұл реакцияда Fe3+, Sn4+ тотықтырғыштар бола алады; Sn2+, Fe2+ –
тотықсыздандырғыштар. 
E°Fe

3+
/Fe

2+ = 0,77 В; E°Sn
4+

/Sn
2+ = 0,15 В, бұл мәндерден Fe3+ күшті 

тотықтырғыш екені көрінеді.  lgK  = (E1
Ox/Red  – E2

Ox/Red ) ⋅ n / 0,058;  lgK > 0
және К > 1 болса, тура реакция; lg К < 0 және К < 0 болса, кері реакция 
жүреді. 

Қышқыл-негіздік титрлеу әдісі сияқты, редоксиметрияда да индикатор 
таңдау үшін титрлеу қисығын құрады.

Титрлеу қисығын Ежүйе (В не мВ) – Vтитрант (см3 не мл) координатасында  
құрады. Эквивалент нүктеге (э.н.) дейінгі, эквивалент нүктедегі және 
эквивалент нүктеден соң титрлеу кезінде Ежүйе мәнін мына формулалар 
арқылы анықтайды:                                                                                  
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15-кесте
Титрлеу варианты Титрлеу

э.н.-ге дейін э.н. э.н.-ден соң
А – титрленетін
тотықсыздандырғыш
В – титрант-
тотықтырғыш

Е0
А + 0,059 / n1lg(VA – VВ) /

VB

n1Е0В + n2Е0A

n1 + n2

Е0
B + 0,059 / n2 ∙ lgVB / VA

А – титрленетін
тотықтырғыш
В – титрант-
тотықсыздандырғыш

ЕА
0 + 0,059 / n2lgVB / VВ –

VА

n1Е0А + n2Е0B

n1+ n2

ЕA
0 + 0,059/n2 ∙ lgVA / VB

Титрлеу қисығында титрлеу секірісі болады, э.н. секіріс ішінде 
орналасады. Сонда индикатор былай таңдалады: индикатор түсі э.н. жанында 
не секіріс интервалында өзгеруі қажет. Редоксиметрияда индикаторлардың 
әртүрлі типі қолданылады: ерекше (специфический), қайтымсыз, тотығатын-
тотықсызданатын, титрант-индикаторлар.

Мысалы, егер К≥ 108;  n = 6  болса, реакцияның электр қозғаушы күші:
10эқк/0,059  ≥ 108, осыдан  ЭҚК  ≥  8 . 0,059/6, сонда  ЭҚК  ≥  0,079В 

болады.  
   Титрлеу процесінде қосылған тотықсыздандырғыштың немесе 

тотықтырғыштың көлеміне байланысты ЕOx/Red өзгереді. Редоксиметрияда 
индикатор қолданбай да талдау жүргізуге болады. Мысалы, MnO4

- – қызыл;  
Mn2+  – түссіз; I2 – бурыл; I− – түссіз. Бірақ редоксиметрия көбінесе индикатор 
қатысында жүреді. Индикаторларды екі топқа бөледі: 

1. Тотықтырғышпен не тотықсыздандырғышпен арнайы (ерекше) 
реакцияға түсетін индикаторлар. Мысалы:  

Fe3+  + 3NH4SCN → Fe(SCN)3 – қызыл + 3NH4
+;

I2 + крахмал → көк түсті комплекс қосылыс.
2. Редокс-индикаторлар: дифениламин; N – фенилантранил қышқылы; 

ферроин. 
Сонымен, тотығу-тотықсыздану титрлеуі титранттың табиғатына 

байланысты топтастырылады: 
- перманганатометрия – титрант KMnO4 ерітіндісі;
- йодометрия – титрант I2 және Na2S2O3 ерітінділері;
- бихроматометрия – титрант К2Сr2O7;
- нитриметрия – титрант KNO2;
- броматометрия – титрант KВrO3;
- цериметрия – церий(ІV) тұздары ерітінділері, т.б.
Индикаторды титрлеу қисықтарына және әрекеттесетін қосылыстардың 

тотығу-тотықсыздану потенциалдарына сүйеніп таңдайды.
Сандық талдауде келесі шарттарды қанағаттандыратын тотығу-

тотықсыздану реакциялары пайдаланылады:
1. Қайтымсыз және жанама процестер жүрмеуі тиіс;
2. Химиялық реакцияның жылдамдығы жоғары, өнімдерінің құрамы 

тұрақты болуы қажет;
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3. Эквивалентті нүкте анық (дәл) анықталуы қажет.
Анықтауда әртүрлі тәсілдерді қолданады (тура, кері, жанама) титрлеу.
Тотығу-тотықсыздану реакциясының ЭКҚ ≥ 0,4 В болғанда тура 

титрлеу тәсілін пайдаланады, себебі бұл жағдайда реакция қажетті 
жылдамдықпен және аяғына дейін жүреді. 

Тура титрлеу тәсілімен мысалға йод (титрант Na2S2O3 ерітіндісі), 
темір(II) (титрант KMnO4 ерітіндісі), т.б. анықталады.

Кері титрлеу тәсілін баяу жүретін тотығу-тотықсыздану 
реакцияларында пайдаланады. Бұл жағдайда тирленетін ерітіндіге I титрант 
қосып, біраз уақытқа қояды (реакция толық, аяғына дейін жүру үшін). Содан 
соң әрекеттеспей артық қалған титрантты (I), II титрантпен титрлейді. Бұл 
тәсіл көбіне тотықтырғыштар немесе тотықсыздандырғыштармен баяу 
әрекеттесетін органикалық қосылыстарды анықтау үшін пайдаланылады, 
мысалы салицил қышқылын броматометриялық әдіспен анықтау (I титрант 
KВrO3, II титрант − тиосульфат ерітіндісі).

Орынбасушы реагентпен титрлеу (жанама тәсіл) – анықталатын 
компонент орынбасушы реагенттің эквивалентті мөлшерін бөледі, қосымша 
реагентті концентрациясы белгілі титрантпен титрлейді. Бұл тәсіл бойынша 
көбіне өзі тотығу-тотықсыздану реакциясына қатыспайтын компонентті 
анықтайды. Мысалы, Са2+ (өзі тотығу-тотықсыздану реакциясына 
қатыспайды) оны СаС2О4 күйіңде тұнбаға түсіріп бөліп алып, ерітіп, 
ерітіндідегі Н2С2О4-ті  KMnO4 ерітіндісімен титрлейді. Титрлеуге жұмсалған 
KMnO4 ерітіндісінің көлемі арқылы кальцийдің мөлшерін анықтауға болады.

Тотығу-тотықсыздану титрлеу тәсілі әртүрлі факторларға байланысты: 
температураға (тотығу-тотықсыздану реакциясының жылдамдығы артады), 
рН-қа (оттекті тотықтырғыштар мен тотықсыздандырғыштарға қатысты), 
комплекс және тұнба түзуші реагенттерге. Осы факторларды өзгерте отырып, 
тотығу-тотықсыздану титрлеуімен анықталатын қосылыстардың санын 
арттыруға болады.  

Перманганатометрия. Йодометрия
KMnO4 → K+ + MnO4

−, КMnO4
− – күшті тотықтырғыш, ол реакция 

ортасына байланысты тотықсызданады: 
қышқыл ортада MnO4

− + 5e + 8H+ → Mn2+  + 4H2O, E° = 1,51В, 
mэ = M(KMnO4) / 5 = 31,5 г/моль; Mn2+  – түссіз
бейтарап ортада MnO4

− + 3e + 3H2O → MnO(OH)2 + 4OH−

mэкв. = M(KMnO4) / 3 = 52,68 г/моль, E° = 0,59 В. MnO(OH)2 – қоңыр
сілтілік ортада   MnO4

− + e + 2OН− → MnO4
2− + H2О 

mэкв. = M(KMnO4) / 1 = 157,5 г/моль, E° = 0,60 В. MnO4
2− – жасыл.

Бұл реакциялардан KMnO4-тің қышқыл ортадағы тотықтырғыш 
қабілетінің жоғарылығын көруге болады. Сонымен бірге, түссіз Mn2+ ионы 
түзіледі, сондықтан эквивалент нүктені анықтау қиындық туғызбайды. 
Перманганатометрия әдісі индикаторсыз жүреді. Перманганатта әр уақытта 
MnO2 қоспасы болады және күн сәулесінен, тотықсыздандырғыштар әсерінен 
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тез айрылады, сондықтан оның концентрациясы алғашқы уақытта тез азаяды. 
Перманганат концентрациясын 7-10 күн өткен соң ғана анықтайды.
Перманганат ерітіндісін қоңыр түсті шыны ыдыста, қараңғы жерде сақтау 
қажет. Перманганаттың 0,02 – 0,05 н ерітіндісін дайындайды. 

KMnO4 ерітіндісінің титрін H2C2O4 ⋅ 2H2O, Na2C2O4 ерітінділері арқылы 
анықтайды:

2MnO4
−   + 5C2O4

2− + 16H+     → 2Mn2+ + 8H2O + 10CO2↑
C2O4

2−    – 2e → 2CO2

MnO4
− – 5e + 8H+ → Mn2+  + 4H2O

mэкв.Na2C2O4  = 134 / 2; mэкв.H2C2O4⋅ 2H2O  = 126,06 / 2.
Иодометрия әдісінде мына I2 + 2e ↔ 2I−   тотығу-тотықсыздану 

процесі қолданылады. Стандартты потенциалы 0,54 В, сондықтан бұл жұпты 
тотықтырғыш, тотықсыздандырғыш ретінде де қолдануға болады, себебі 
потенциалдар кестесінің орта шенінде орналасқан. Иодометриялық 
анықтауды жүргізу жағдайлары:

1. I2 / 2I− жұбының потенциалы үлкен емес болғандықтан көптеген 
йодометриялық реакциялар қайтымды.

2. Йод – ұшқыш зат болғандықтан, титрлеуді суық жағдайда жүргізеді, 
сонымен бірге температура жоғарылағанда крахмалдың сезімталдығы 
кемиді. 

3. Йодометриялық титрлеуді сілтілік ортада жүргізуге болмайды, 
себебі йод сілтімен әрекеттеседі: 

I2 + 2OH−     →     IO− + I− +   H2O.
Бөлінген гипоиодид йодометрияда қолданылатын натрий 

тиосульфатымен әрекеттеседі: 
4.  S2O3

2− + 4IO− + 2OH− → 4I− + 2SO4
2− + H2O, сондықтан талдау

нәтижесі дәл болмайды. 
5. Анықталатын тотықтырғыш пен I− – ионы арасындағы реакция баяу 

жүреді, сондықтан реакция аяқталу үшін 5 минуттай қараңғы жерде ұстау 
керек, сонымен бірге қараңғы жерде ұстағанда жарық әсерінен жүретін мына 
реакция 4I−   + 4H+ + O2 ↔ 2I2 + 2H2O  болмайды.

Сұрақтар мен тапсырмалар:
1. Титрлеу процессі дегеніміз не?
2. Қышқылды негізді титрлеу тәсілінің маңызы неде? (нейтрализация)
3. Титр дегеніміз не?
4. Қышқылдың нормальдігі қалай есептеледі?
5. Эквивалент нүктесі дегеніміз не?
6. Индикаторлар түстерінің ауысу интервалы дегеніміз не?
7. Тотығу-тотықсыздану потенциалдары деген не, олар қалай анықталады 

және нені сипаттайды? 
8. Тотығу-тотықсыздану индикаторлары деген не, олардың түсінің 

өзгеруіне қандай химиялық процесс әсер етеді? 
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9. Тотығу-тотықсыздану реакцияларының жылдамдығына қандай 
факторлар әсер етеді? 

Есептерді шығарыңдар: 
1. Сыйымдылығы  500 мл өлшеуіш колбадан пипеткамен 25 мл НСІ алып 

бейтараптағанда 21,65 мл 0,096 н NаОН ерітіндісі жұмсалды.  Ерітіндідегі 
НСІ  массасын анықта.

2. 200 мл 0,5г ерітіндідегі Nа2СО3 ның нормальдылығымен, титрін анықта.
3. Тұз қышқылының нормальдігін және титрін табыңдар, егер 15 мл-ге 20 

мл 0,05 н калий  гидроксиді (КОН) жұмсалған болса.
4. Күкірт қышқылының (H2SO4) титрін және нормальдігін табыңдар, егер 

оның 15 мл-не  9,71 мл 0,16 н NaOH жұмсалса.
5.

Көлемдік талдау бойынша тест тапсырмалары
1. Титриметриялық талдауда келесі реакциялар қолданылады: 
1) баяу жүретін;                      2) бір бағытта жүретін;
3) қайтымды;                             4) тез жылдам жүретін.

2. Титрлеу барысында эквивалент нүктесін нақты анықтау қажеттілігі: 
1) мүмкін;                2) міндетті;                    3) қажет емес
4) барлық жауап дұрыс

3. Титриметриялық талдауда эквивалент нүктесін нақты белгілейтін заттар ...  
деп аталады. 
1) қойылатын;                         2) эталондар;
3) индикаторлар;                    4) жұмысшы ерітінді.

4. Бейтараптандыру әдісінде жұмысшы ерітінді ретінде қолданылады: 
1) KMnO4, I2;                         2) трилон Б, МgSО4∙7Н2О
3) HCI, KOH;                         4) AgNO3, NaCI

5. Тәжірибені қайталаған кезде әр титрлеу алдында  бюретканы  нөлдік 
шкалаға дейін толтыру ... 
1) мүмкін;                2) міндетті;                 3) қажет емес
4) барлық жауап дұрыс

6. Перманганатометрия әдісі жатады:
1) бейтараптандыру;             2) тотығу-тотықсыздану;
3) тұндыру;                          4) комплекстүзу.

7. Бейтараптандыру әдісінде титрант  ретінде NаОН немесе КОН 
қолданылса, әдіс ... деп аталады.  
1) ацидиметрия;                  2) алкалиметрия.
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3) комплекмонометрия       4) иодометрия        

8. Н2SO4 + NaOH = NaHSO4 + H2O реакциясында күкірт қышқылының 
эквивалентін есептеу жолы: 
1)

2
1 ∙ M (Н2SO4);             

2)
1
1 (Н2SO4);      

3) 0,5 ∙ M (Н2SO4)
4) 2 ∙ M (Н2SO4)

9. Бюретканы титрант ерітіндісімен толтырмас бұрын ... шайқайды 
1) минимум екі рет дистилденген сумен;
2) минимум екі рет жұмысшы ерітіндімен;
3) минимум екі рет дистилденген су және жұмысшы ерітіндімен
4) минимум екі рет   сумен.

10. I2 + 2ē → 2I- реакциясы бойынша I2 тотықсызданғанда  эквивалентінің 
молярлық массасы ... тең. 
1) 254 г/моль;                         
2) 127 г/моль

3) 254 кг/моль;
4) 127 кг/моль

11. Перманганатометрияда анықталатын затты көрсет:
1) К2Сr2O7;                              2) Na2B4O7∙10H2O;
3) Н2C2O4;                               4) MgSO4∙7H2O

12. Бюретканы титрант ерітіндісімен толтырмас бұрын ... шайқайды 
1) минимум екі рет дистилденген су және  жұмысшы ерітіндімен;
2) минимум екі рет  дистилденген сумен; 
3) минимум екі рет жұмысшы ерітіндімен
4) минимум екі рет   сумен.

13. Перманганатометрия әдісінде қолданылатын индикатор
1) метилоранж                2) қара хромоген                3) фенолфталейн
4) индикатор қолданылмайды

14. Перманганатометрия әдісінде жұмысшы ерітінді ретінде қолданылады:
1) H2SO4;                              2) I2;
3) КBrO3;                              4) KMnO4

15. Талдауға дайындау кезінде титрлеуге арналған колбаны ... шайқайды  
1) анықталатын ерітіндімен;            2) титрант ерітіндісімен;
3) дистилденген сумен                    4) барлық жауап дұрыс

16. Ерітінділердің нақты көлемін өлшеу үшін ... қолданылады. 
1) өлшеуіш стакандар;                     2) өлшеуіш  колбалар;
3) өлшеуіш  цилиндрлер;      4) пипеткалар;          5) бюреткалар
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17. MnO4 + 8H+→ Mn2+ + 4H2O реакциясында калий перманганатының  
эквивалентін есептеу жолы:
1)

1
1 ∙ М (КМnO4);               2) 

2
1 ∙ М (КМnO4);         3) 

5
1 ∙ М (КМnO4)

4)
7
1

∙ М (КМnO4)

18. Бейтараптандыру әдісінде титрант  ретінде H2SO4 немесе HCl 
қолданылса, әдіс ... деп аталады.  
1) ацидиметрия;                  2) алкалиметрия.
3) комплексонометрия       4) иодометрия        

19. Титриметриялық талдауда эквивалент нүктесін нақты белгілейтін заттар 
...  деп аталады. 
1) қойылатын;                         2) эталондар;
3) индикаторлар;                    4) жұмысшы ерітінді.

20. Титриметриялық талдауда келесі реакциялар қолданылады: 
1) қайтымды;                         2) тез жылдам журетін; 
3) баяу жүретін;                     4) бір бағытта жүретін.

1.3.  Талдаудың физикалық - химиялық әдістері
1.3.1. Электромагнитті сәулелену, спектрлер  типтері

Физико-химиялық талдау әдістері аналитикалық химияның бір бөлімі. 
Физико-химиялық талдаудің классикалық химиялық талдауден 
айырмашылығы – заттар тек қана белгілі бір реагентпен әрекеттесіп
қоймайды, сонымен қатар электр тогымен немесе сәуле түрлерімен де 
әрекеттеседі. Нәтижесінде заттың немесе ерітіндінің бір физикалық 
параметрі өзгереді, және де ол өзгеріс зат концентрациясының өзгерісіне 
пропорционал болады. Тағы бір ерекшелігі – физико-химиялық талдау
әдістері көбінесе экспресті әдістерге жатады. Сол себептен, бұл талдауді 
өндірістік бақылауда көп қолданады.

Физико-химиялық талдау ауыл шаруашылығында және басқа 
салаларда:химиялық, мұнай өңдеу мен фармацияда, металлургия, тау-кен 
өндірісінде, әртүрлі өнімдердің сапасын бақылаудың негізі болып табылады. 
Алынған нәтижелерге сүйеніп пайдалы қазбаларға барлау жүргізіледі. 
Қоршаған ортаның ластануын бақылаудың негізгі құралы-ол талдау жасау.  
 Физико-химиялық талдау медицинада, биотехнологияда да өте 
қажет.Физико-химиялық талдаудың деңгейінен және зертхананың арнайы 
аспаптар мен құрал жабдықтармен жабдықталуынан, әртүрлі әдіс 
тәсілдермен көптеген ғылымдарды қарастыруға болады. 

Физико –химиялық талдаудың негіздерінің міндеттері:
1. Талдау әдістерін құрастыру, олардың теориялық негіздерін, қолдану 

аймақтарын жетілдіру, метрологиялық және басқа сипаттаммаларын бағалау; 
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2. Аналитикалық реактивтер мен стандартты үлгілерді жасау, оларды 
сынақтан өткізу, оларды тиімді қолдану жолдарын қарастыру;

3. физико-химиялық талдау әдістерін автоматизация және
математизациялау;

4. әдістемелерді стандарттау және жекелендіру;
5. физико-химиялық талдаудың құрастырушы құралдарды жасау 

(аспаптар мен құралдар, компьютерлерге арналған бағдарламалар);
6. әртүрлі обьектілер үшін талдау әдістемелерін жасау.

Физико-химиялық әдістерге талданатын обьектінің құрамында физико-
химиялық  процесстерді зерттейтін көптеген әдістер жатады. Физико-
химиялық және физикалық әдістерді көптеген әдебиеттерде  
инструменталдық әдістер деп те атайды, себебі бұл әдістерде өлшегіш 
құралдар мен көптеген аспаптар қолданылады.  Эквивалент нүктесін 
анықтағанда, талдауды визуалды орындамайды, оптикалық немесе электрлік 
сызбасы бар аспаптарды қолданып орындайды.

Физико-химиялық әдістер бөлінеді: 
Электрохимиялық  әдістер – талданатын заттың электрохимиялық 

қасиеттерін қолдануға негізделген. 
1. Электрогравиметриялық  əдістер – ертінді арқылы ток өткенде алдын ала 
өлшенген электрод бетінде электролиз процесі нәтижесінде бөлінген заттың 
дәл массасын өлшеуге негізделген. 
2. Кондуктометриялық əдіс – ерітінділердің электр тогын өткізуін 
өлшеуге негізделген. (Ол электролиттің қасиетіне оның температурасына 
және еріген заттың концентрациясына байланысты.)
3.Потенциометриялық əдіс – зерттелетін ерітіндіге батырылған 
электродтардың потенциалын өлшеуге негізделген.
4.Полярографиялық əдіс – зерттелетін ерітіндіге электр тогын жіберген 
кездегі электродтағы концентрациялық полиризациялық өзгерісін қолдануға 
негізделген.
5.Кулонометриялық əдіс – электролиз барысында жұмсалған заттың зат 
мөлшерін өлшеуге негізделген.

Физико-
химиялық 

талдау 

Электрохимиялық 
талдау (ЭХА)

электродтар бетінде немесе  электродтар 
арасында ерітіндіде байқалатын 

құбылыстарға негізделген талдау

Хроматография
лық талдау

сорбент бойымен жылжығанда қоспа 
компоненттерінің әр түрлі 

сорбциялануына немесе еруіне 
негізделген бөлу және талдау әдістері.

Спектроскопия 
лық (оптикалық) 

талдау

заттың электромагниттік энергиямен 
әрекеттесуіне негізделген талдау.
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Оптикалық талдау әдістері – зерттелетін қоспалардың оптикалық 
қасиетін қолдануға негізделген. Оптикалық әдістер сыртқы электрондар 
ауысуын пайдаланады. Алдын ала затты атомдарға ыдыратып алу қажет. 

Атомды-эмиссиялық  талдау әртүрлі заттардың эмиссиялық 
спектрларын немесе шығару спектрларын анықтауға негізделген. Бұл талдау 
заттың элементтік құрамын анықтайды. 
а)  жалын фотометриясы белгілі  λ толқын ұзындығында атомдардың 
жоғары энергетикалық деңгейден негізгі деңгейге өту кезіндегі сәуле шығару 
қарқындылығын анықтайды. (атомизация сынаманы жалынға енгізгенде 
жүреді);
б) эмиссиялық спектрлік талдау термиялық қоздырылған атомдардың жеке 
спектрлерінің қарқындылығын өлшеуге негізделген. 
в) атомды-флуоресцентті талдау спектрдің көрінетін аймағында немесе 
УК  аймақта қоздырылған атомдардың сәуле шығару интенсивтілігін 
өлшеуге негізделген(атомдардың қоздырылуы ішкі сәулелену көзі  әсерінен 
жүргізіледі);
г) рентгенспектрлік əдіс рентгендік сәулелену сипатынына және оның 
қарқындылығына негізделген. 

Абсорбциялық спектрлік талдау талданатын заттардың сіңіру 
спектрлерін қарастыруға негізделген. 
а) атомды-абсорбциялық талдау анықталатын элементтің  қоздырылмаған 
атомдарымен  белгілі толқын ұзындығында -λ, арнайы сәуле шығару көзінен 
шыққан сәулені сіңіруге негізделген;
б) спектрофотометрия талданатын затпен белгілі толқын ұзындығында 
монохроматты жарықты сіңіруге негізделген;
в) фотометриялық əдіс талданатын затпен белгілі толқын ұзындығында 
монохроматты емес жарықты сіңіруге негізделген 
г) турбидиметрия боялмаған суспензиялармен сіңірілген жарық мөлшерін 
анықтауға негізделген;
д) нефелометрия ерітіндідегі өлшенген қатты бөлшектермен жарықты 
шашыратуын анықтауға негізделген;
е) люминесцентті спектроскопия қоздырылған атом,молекула, иондардың 
бір деңгейден келесі деңгейге электронды өтуі барысында немесе қозған 
қалпынан қайтадан жай күйіне түскенде сәуле шығаруын анықтауға 
негізделген;
ж) инфрақызыл спектроскопия жəне комбинациялық шашырау 
спектроскопиясы УК-сәулелену аймағында квант энергияларын және 
молекуладағы  тербелмелі ауысулардың энергиясын анықтауға негізделген;
з) колориметрия боялған ерітінділермен жарық сіңіруге негізделген 
(анықталатын компонентті боялған қосылысқа айналдырып, түстің 
қанықтылығы бойынша компонент мөлшерін анықтайды).

Хроматографиялық талдау  қоспадан компоненттерді таңдамалы 
адсорбциялауға немесе бөліп алуға негізделген.

Радиометриялық әдістер элементтермен шығарылған радиоактивті 
сәулеленулерді анықтауға негізделген. 
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1. Радиоактивациялық талдау.
2. Изотоптық сұйылту әдістері.
3. Сәулеленуді сіңіруге және шашыратуға негізделген әдістер.
4. Таза радиометрлік әдістер 

Магнит өрісімен заттардың әрекеттесуіне негізделген әдістер
(радиоспектроскопиялық).
1. Ішкі өріс энергиясын сіңіру мен  магниттік өткізудің жиілігінің 
тәуелділігіне негізделген электронды парамагнитті резонанс әдісі (ЭПР) 
2. Ядролық магниттік резонансты спектроскопия (ЯМР)  жиілігі ядроның 
магнитті радиодиапозонында жатқан айнымалы магнит өрісіндегі энергияны 
сіңіруге негізделген әдіс.
3. Масс-спектрометрия заттарды масс-спектрі және иондық токтың 
қарқындылығы бойынша анықтау әдісі. (сандық талдау).

Биологиялық әдістер тірі ағзалардың белгілі бір ортада тіршілік 
етуіне негізделген, ортаның химиялық құрамы өзгерсе ағзалар өзінің 
тіршілгін жояды немесе белгілі бір белгі беріледі. 

Электромагнитті сәулелену, спектрлер  типтері
Талдаудың спектроскопиялық әдісіне  электромагнитті сәулелену 

затпен әрекеттесетін физикалық әдістер 
жатқызылады. Бұл әрекеттесу әр түрлі 
энергетикалық ауысуға апарады, ол 
сәулеленудің жұтылу түрінде, 
электромагнитті сәулеленудің бейнесі мен 
тарқатылуы  эксперименталды тіркеледі. 
Электромагнитті сәулелену немесе жарық 2 
әдіспен сипатталады. Біріншісі толқынды 
табиғи жарықтан шығады және 

электромагнитті сәулеленудің бейнесі және таралуын анықтау үшін, сонымен 
қатар интерференция, дифракция және жарықтың сыну процесстерді анықтау 
үшін қолданылады. Екінші әдіс корпускулярлы табиғи жарықтан шығады 
және электромагнитті сәулеленудің атомдар мен молекулалардың жұтылуы 
мен шығарылуы болады. Масквелл бойынша электромагнитті толқын 
магнитті өріспен байланысатын ауыспалы электр өрісі болуы мүмкін. 

Толқынды табиғи жарықтан шығатын электромагнитті сәулелену 
сипаттамасы

1. Толқын ұзындығы λ - бір толық тербеліс болған  уақытта  толқынның ара  
қашықтығы. Өлшеу үшін толқын ұзындығының өлшем бірлігін СИ жүйесі 
бойынша – метр болып табылады немесе берілген диапазонда қысқаша 
бірліктер, нанометр (1 нм = 1 · 10-9 м), микрометр (1 мкм = 1 · 10-6 м = 0,1 
нм),  
2. Жиілік ν – электронды өріс өзінің максималды мәніне жететін бір 
секундтағы саны. Жиіліктің өлшем бірлігі СИ жүйесіндегі – герцпен 
есептеледі, (1 Гц = 1с1) немесе қысқаша бірліктер: мегагерц (1МГц = 1 · 106

Гц), гигагерц (1ГГц = 1 · 109 Гц). 

Жарықты 
сіңіру 
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Электромагниттік  сәулеленудің  толқын  ұзындығы  оны жиілігімен 
мына  қатынаспен  байланысты: 

λ=с/ν
Мұндағы, с – осы  ортадағы  жарықтың жылдамдығы.
3. Толқын саны  ν – уақыт  бірлігіндегі  толқын ұзындығының  саны

ν = 1/λ
толқын санын көбінесе сантиметр теріс дәрежесімен есептейді. 

Толқынды және корпускулярлы табиғи жарықтың арасындағы 
байланыс Планк теңдеуімен сепетелінеді:                                    

ΔΕ = hν = hc /λ = hcν,
мұндағы,  ∆Е- һν энергиясымен  фотонның  сіңіру  немесе  шығару  
нәтижесіндегі  жүйенің  элементарлы энергиясының  өзгеруі (һ-Планк  
тұрақтысы).

ХБЖ жүйесінде энергияны джоульмен (1Дж = 1 кг · м · с-2) өлшейді. 
Спектроскопияда электромагнитті квант энергиясын өлшеу үшін жүйеден 
тыс өлшем бірлікті қолданады – электрон-вольт 1эв = 1,6022 · 10-19Дж. 

Барлық аталған төрт шамалар – Ε, һ, λ, ν бір-бірімен байланысты. Әр 
біреуін электромагнитті сәулеленудің квант энергиясы ретінде сипаттауға 
болады.                 
Сонымен бірге шамалар һ және ν энергиямен тура пропорционал 
байланысқан.                        
Ε = hν, Ε = hcν, ал толқын ұзындығы λ кері пропорционал: Ε = hc/λ. Бір 
энергетикалық сипаттан екінші энергетикалық сипатқа ауысуға негізделген 
константа мәнінің саны: h = 6,6262 · 10-34 Дж · с құрайды;                                                                 
c = 2,9979 · 108 м · с-1 (вакуум үшін.)

Спектроскопияда сонымен қатар электромагнитті сәулеленудің энергия 
квантын берілген температурадағы жылулық энергиядағы бөлшектердің 
қозғалысын салыстыруын талап етеді. Энергияның жылулық қозғалыс есебін 
шығару үшін Больцман тұрақтысын k = 1,3807 · 10-23 ДжК-1 білу керек. 
4. Тербеліс периоды – толығымен қайталанатын процесстің минималды 
уақыт аралығы ν = 1/Т. Заманауи физикада фотонды элементар бөлшек 
ретінде қарастырады. Элементар бөлшектер таблицасында көр жылдан бері 
фотоннан бастау алады.  

Жарық шығу және жұтылу кезінде жарық жиілікке байланысты 
энергиясы Ε = hν болатын бөлшектер ағынындай болады. Жұтылу мен 
шығарылу кезіндегі жарық қасиетін корпускулярлы деп атайды. Жарық 
бөлігі негізінен фотон немесе электромагнитті сәулелену кванты деп аталған.  
Фотон бөлшек ретінде энергия бөлігіне hν ие болады.  Фотон энергиясын 
жиілік ν арқылы емес, циклді жиілік w = 2πν арқылы көрсетеді.  

Фотонның тыныштық массасы жоқ, тыныштық күйінде болмайды, 
және пайда болған кезінен бастап жылдамдығы с болады. Фотон импульсі 
жарық сәулесі бойымен бағытталған.  

Фотон – элементар бөлшек, тыныштық массасы мен электр зряды жоқ, 
бірақ энергия мен импульсқа ие. Бұл электромагнит өрісінің кванты, ол 
зарядталған бөлшектер арасындағы әрекеттесуімен жүзеге асырылады. 
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Электромагнитті энергия жеке бөліктермен жұтылғанда және шыққанда –
электромагнитті өрістің корпускулярлы қасиеті байқалады. 

Квант санын әр түрлі білдіріледі: 
- Жұтылу процесі үшін оптикалық тығыздығын немесе өткізу көлемін (Т)
қолданады. 
- Шағылу кезінде жарық ағынының жарқындылығын немесе қарқындылығын 
қолданады.

Электромагниттік сәулеленудің маңызды сипаты оның спектрі болып 
табылады. Электромагнитті сәулелерінің барлық жиіліктерінің немесе 
толқын ұзындықтарының жиыны электромагниттік спектр деп аталады. 
Энергияның  сіңірілуі,  элементарлық  (ядролы,  атомды   немесе  
молекулярлы)  жүйе  қоздырылып,  төменгі   энергетикалық  деңгейден 
жоғарыға  өткенде  болады.
     Электромагнитті  сәулеленудің  маңызды  сипаттамасы  болып,  оның 
спектрі табылады. Толқын ұзындықтарын аймақтарға бөліп қарастырады. 

Жиіліктері бірдей фотондар ағынын монохроматты жарық деп, ал 
жиіліктері әр түрлі фотондар ағынын полихроматты жарық деп атайды.
Жиілігі бірдей фотондар жиынын спектральды сызық деп атайды, ал 
спектральды сызықтар жиынын спектр дейді. 

Сіңіру кезінде спектрді абсорбциялық деп, ал шығарған кезде 
эмиссиялық дейді. Барлық электрондық ауысуларды аналитикалық химияда 
пайдалануға болады. 

Спектр – физикалық өлшемді қабылдауға болатын әр түрлі мәндер 
жиынтығы.  Спектр тоқтаусыз және дискреттік болуы мүмкін. Энергия 
жұтылуы элементар жүйенің (ядролық, атомды және молекулярлы) қозуы 
кезінде және төмең энергетикалық деңгейден жоғарыға дейін ауысу кезінде 
болады. элементар жүйенің сызбасы: бірыңғай сызық сәуле шығаратын 
ауысу және үзік-үзік сызық сәуле шығармайтын, жоғарыға бағытталған 
сызық қозу, ал төмеңге қарайтын сызық энергияны жоғалту.  

Спектр – электромагнитті сәулеленудің толқын ұзындығы бойынша 
ретке келтірілген. Кез-келген затты белгілі бір энергиямен қоздырғанда 
сызықтар немесе жолақтар түрінде ауысулар болады.  

Заттардың сәулеленулерінің  спектрлік  құрамы әртүрлі. Тәжірибелер 
көрсеткендей спектрлерді үш типке бөлуге болады: 
1.Үзіксіз спектрлер. Күн сәулесі немесе доғалы шамның спектрі үздіксіз 
болады, яғни спектрде барлық толқын ұзындықтары қамтылады.  Спектрде 
үзілулер жоқ болса спектрограф экранынан түрлі түсті тұтас жолақты көруге 
болады. Үздіксіз немесе тұтас жолақты спектрлерді қатты немесе сұйық 
күйдегі заттар, немесе қатты сығылған газдар береді.  Үздіксіз спектр алу 
үшін денені жоғары температураға дейін қыздыру керек. 
2. Сызықтық спектрлер. Газ қыздырғыштың бозғылт жалынына кәдімгі ас 
тұзының ерітіндісіне малынған асбестті енгіземіз. Жалын байқалған кезде, 
спектроскопта жалынның әрең сезілетін үздіксіз спектрі аясында ашық сары 
сызық пайда болады. Бұл сары сызықты жалынға тұз молекулаларының 
бөлінуі нәтижесінде пайда болатын Na жұптары береді. 
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Сызық спектрлері - бұл түрлі-түсті жарық сызықтарының кең қараңғы 
жолақтарымен бөлінген қорабы. Сызықтық спектрдің болуы заттың тек 
жақсы анықталған толқын ұзындығымен сәуле шығаратынын білдіреді. 
Сызықтық спектрлер барлық заттарды газ тәріздес атомға береді (бірақ 
молекулалық емес). Бұл жағдайда атомдар бір-бірімен іс жүзінде 
араласпайтын жарық шығарады. Бұл спектрдің ең іргелі, негізгі түрі. 
Оқшауланған атомдар белгілі бір толқын ұзындығын шығарады. Әдетте, 
сызық спектрін байқау үшін, жалындағы заттың булануын немесе сынақ 
газымен толтырылған түтіктегі газ разрядының жарқылын қолданамыз. 

Жолақты спектрлер. Жолақты спектр қара жолдармен бөлінген жеке 
жолақтардан тұрады. Спектральды аппараттың көмегімен әр жолақ өте 
жақын орналасқан көптеген сызықтардың жиынтығы екенін табуға болады.
Жолақты спектрлер атомдар емес, бір-бірімен байланбаған немесе әлсіз 
байланысқан молекулалар арқылы жасалады. Молекулалық спектрлерді, 
сондай-ақ сызық спектрлерін бақылау үшін әдетте жалындағы будың 
жарқылын немесе газ разрядының жарқылын пайдаланамыз.

Сіңіру спектрлері. Атомдары қозған күйдегі барлық заттар жарық 
толқындарын шығарады, олардың энергиясы толқын ұзындығы бойымен 
белгілі бір жолмен таралады. Жарықтың затпен жұтылуы толқын 
ұзындығына да байланысты. Сонымен, қызыл әйнек қызыл жарыққа сәйкес 
толқындарды таратады және қалған барлық заттарды сіңіреді.

Егер ақ жарық хлор, сәулеленбейтін газ арқылы өтетін болса, көздің 
үздіксіз спектрі аясында қара сызықтар пайда болады. Газ өте қыздырылған 
күйде шығаратын толқындардың ең қарқынды сәулесін сіңіреді. Үздіксіз 
спектрдің фонындағы қара сызықтар - бұл агрегаттың жұтылу спектрінде 
пайда болған сіңіру сызықтары. Үздіксіз, реттелетін және жолақты 
эмиссиялық спектрлер және көптеген жұтылу спектрлері бар.

Бірінші жағдайда сәуле қабылдағыш ретінде  көз жұмыс істейді, 
екіншісінде - фотоэмульсия, үшіншісінде - фотоэлемент және  
фотоэлектрондыкөбейткіш жатады. Әр әдіс өзінің артықшылықтары, 
кемшіліктері және оңтайлы ауқымына ие.
            Атомдық спектроскопия  әдістерінің сипаттамасы. 
          Атомдық оптикалық спектроскопия әдістері валентті электрондардың
Бір энергиялық күйден екінші күйге ауысуына негізделген. Мұндай ауысулар 
жарықтың УК- және көрінетін аймағында байқалады. Келесі атомдық 
оптикалық спектроскопия әдістері белгілі: атомдық-эмиссиялық, атомдық-
флуоресценциялық, атомдық-абсорбциялық спектроскопия.

Спектрлерді тіркеу әдістері

визуалды фотоэлектрлік  фотографиялық
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Атомдық-эмиссиялық спектроскопия  (АЭС) жоғары температура әсерінен 
бос атомдар қозады, сонан соң қалыпты күйіне оралғанда жарық шығарады:

А  A*         A* A + hν
Шыққан жарықтың жиілігі (толқын ұзындығы) сапалық көрсеткіш болады, 
ал спектр сызықтарының интенсивтілігі  зат концентрациясына тура 
пропорционал болады.
           Атомдарды жалын, доға, ұшқын әсерімен қоздырады. Атомдық-
флуоресценттік спектроскопия (АФС)  әдісі де эмиссиялық әдіске жатады, 
алайда сәуле түзілу механизмі өзгеше. Егер АЭС-те атомдар жылу әсерінен 
қозса, АФС-те атомдар электромагниттік энергия (жарық) әсерінен қозады.

A + hν A*         A* A + hν
Атомдық-абсорбциялық спектроскопия  (ААС)  Бос атомның жарықты 
сіңіруіне негізделген.

A + hν A*

Өткен жарық  интенсивтілігі  кемиді. Атомдардың  жарық сіңіруі Бугер -
Ламберт - Бер заңына негізделген.

Alck
J
J

=⋅⋅=0lg

к – сіңіудің атомдық  коэффициенті
А – атомдық  сіңіру
l – қабат  қалындығы

Атомдық эмиссиялық спектроскопия әдісі бос атомдардың термиялық 
қозуына негізделген, яғни эмиссия спектрін алу үшін аналитикалық 
бөлшектерге қосымша энергия берілуі керек. Ол үшін спектрлік талдауде 
үлгі жарық көзіне енгізіліп, ол қызады және буланады, ал газ фазасына енетін 
молекулалар атомдарға ыдырайды, олар элементтермен соқтығысқанда 
қозады. Атомдық эмиссиялық спектрлік талдау дегеніміз - эмиссиялық 
спектрлерді талдау. Қозған күйде атомдар қысқа өмір сүріп, өздігінен 
қалыпты күйге оралуы мүмкін. Бұл ретте олар шамадан тыс энергияны 
жарық кванттары түрінде шығарады. Бұл кең практикалық қолдануды алған 
спектроскопия әдістерінің бірі. Оны 1860 жылы Кирхгоф ашты. 30-жылдары 
көрнекі әдістер кеңінен қолданылды, 40-60-жылдары - фотографиялық 
әдістер, қазір фотоэлектрлік әдістер. Сәулелену қарқындылығы қозған 
бөлшектердің санына тура пропорционал. Қоздырылған және қоздырылмаған 
атомдар термодинамикалық тепе-теңдікте болады, олардың орналасуы 
Больцманның таралу заңымен сипатталады:

N*/No = g*/go · e –E/Rt

N0 – қозбаған атомдар саны
N * - қозған атомдар саны
g *, go - қозған және зерттелмеген күйдің статистикалық салмағы
E - қозу энергиясы
R - Больцман тұрақтысы
Т – абсолютті температура
e – натурал логорифм ℓg
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Қоздырылған бөлшектердің саны үлгіні анықтайтын элементтің 
концентрациясына пропорционал - C

I = acb
а - технологиялық жағдайға байланысты коэффициент.

Эмиссия спектральды сызығының қарқындылығын элементтің 
концентрациясын анықтау үшін аналитикалық сигнал ретінде пайдалануға 
болады. AЭС-да талдауді сигналды өлшеу және өлшеу жағдайларын дұрыс 
таңдау, соның ішінде эталондық үлгілерді бітіру өте маңызды.

Сапалы атом шығарындыларын талдау кезінде (AЭA) ұқсас химиялық 
қасиеттері бар екі металл оңай ажыратылады. Сапалы AЭA - эмиссиялық 
спектрлерді талдау әдісі. Бұл әдіс аналитиктің жалпы химиялық құрамы 
белгісіз болған кезде немесе сынамадағы қажетті элементті анықтау қажет 
болған жағдайда өте құнды. Үлгіде элементтің болуы немесе болмауы 2-3 тән 
спектральды сызықтардың көмегімен дәл анықталуы мүмкін. Сапалы талдау 
жүргізу үшін спектрлік сызықтар мен олардың атластарының кестелері 
қажет. Спектрографтың әр түрі үшін спектрлік сызықтардың атлеттері 
шығарылады. Ең жиі қолданылатындар - ISP-28, ISP-30 кварцтық 
спектрографтар.

AЭA сандық құрамы анықталатын элементтің спектрлік сызығының 
қарқындылығы мен үлгінің концентрациясы арасындағы эмпирикалық 
байланысқа негізделген. Жалпы алғанда, бұл тәуелділік Ломакин (1930) 
ұсынған теңдеулермен сипатталады: ℓgI = bℓgC + ℓga  және Шейбе: I = aCb,
мұндағы І - спектрлік сызықтың интенсивтілігі; С - үлгідегі элементтің 
концентрациясы; a және b - электродтар бетінде (а) және разрядты бұлтта (b) 
жүретін процестерді сипаттайтын эмпирикалық коэффициенттер.

Жалын фотометриясы – атомдық эмиссиялық спектрлік талдау бөлімі. 
Әдістің негізі - анықталатын элемент спектрінің жалынындағы қозу және 
аналитикалық сызықтың жану қарқындылығын тікелей өлшеу.
Талданған ерітінді бүріккіш пистолеттің көмегімен бүріккішке жіберіліп, 
оттықтың жалынына құйылады. Жоғары температура әсерінен еріткіш 
буланып, кристалданған су алынады, қатты қалдықтар буланып кетеді, 
олардың молекулалары атомдарға ыдырап, қозған кезде спектр шығарады. 
Жалынға тек сұйықтықты ғана емес, сонымен қатар қатты ұнтақтардың 
үлгілерін талдау тапсырылған.

Жоғары температуралы жалынның жылу энергиясы доғаның немесе 
ұшқынның энергиясынан едәуір төмен. Сондықтан жалынның қозу 
потенциалы ең сезімтал спектрлік сызықтары ғана қозғалады. Бұл әдіспен 
анықталған элементтердің саны электрлік жарық көздерімен қозғаннан 
әлдеқайда аз.

Кез-келген түрдегі жалынның фотометрінде 3 негізгі бөлік бөлінеді: 
аналитикалық спектрлік сызықтың қоздыру және бөлу жүйелері және 
сызықтың сәулелену қарқындылығын есепке алу жүйесі.

Спектрлік сызықты қоздыру жүйесі бүріккіш пен бүріккіш камерадан, 
тұндырғыш араластырғыштан, оттан және жалыннан тұрады. Қыздырғышқа 
жанармай - жанғыш газдар (ацетилен, бутан, метан, пропан, этилен және т.б.) 
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және тотықтырғыш газ, бөтелкедегі оттегі немесе компрессордан сығылған 
ауа.

Спектральды сызықты бөлу жүйесі жарық сүзгілерінен немесе 
спектралды монохроматор құрылғыларынан тұрады. Сүзгіні оның 
максималды берілісі спектрлік сызықтың толқын ұзындығына немесе 
элементтің молекулалық жолағына сәйкес келетін етіп таңдау керек. Бір-
біріне жақын орналасқан спектрлік сызықтарды бөлу үшін, қажетті 
сызықтарды (жалын спектрофотометрлері) таңдауға мүмкіндік беретін, 
монохроматорларды немесе полихроматорларды - шығысында бос орындары 
бар спектрлік құрылғыларды пайдалану ыңғайлы.

Жазу жүйесі спектрлік сызықтың эмиссия қарқындылығын анықтаудың 
және жазудың барлық әдістерін біріктіреді. Оның құрамына фотоэлемент 
немесе фотокөбейткіш, күшейту және жазу құрылғылары кіреді.  

Жалынды фотометр сызбасы:

1-талданатын ерітінді; 2-тотықтырғыш газ беру; 3-шашыратқыш; 4-
тұндырығыш-араластырғыш; 5-отын –газды беру, 6-оттық; 7-жалын; 8-айна -
конденсатор, 9-монохрматор (светофильтр, прибор); 10-фотоэлемент, 
фотокөбейткіш; 11,12-көбейткіш, тіркегіш-жазғыш құрал

АЭС атомизаторлары. Сигналды қозбаған атомдардан алады. Бұл 
әдісте  атомизация деп тек атомдарға ыдырату,  қоздыру қажет емес. 
Атомизация  көзіне  өте үлкен  энергия қажет емес. Ол тек бос атомдар түзу  
үшін керек. Кездейсоқ  қозған атомдар мөлшері  0,02 – 0,01% аспау  керек.  
Ол үшін екі  түрлі  атомизатор пайдаланады 1)  жалынды атомизатор жанғы 
қоспалар : ауа +  ацетилен → 22000С ,  ацетилен +  N2O →  30000С. Бұлар  
арзан,  аналитикалық  химияда  кеңінен пайдаланады.
2) электротермиялық атомизатор - температурасы 30000С болатын арнайы 
электр  пеші  пайдаланады. Львовтың графит кюветасын қыздырады.  Сол  
кюветаға  зат ерітіндісін  енгізеді, еріткіш ұшып кетеді. Сосын 
температураны электр  доға  көмегімен күрт арттырады. Сонда сынама 
буланады және атомдарға ыдырайды. Үздіксіз сәуле пайдалануға  болмайды. 
Монохроматты сәуле  пайдаланса, оның ені кем дегенде 0,5 нм болады. Ал 
атомдық спектрде спектр  жолағы  0,002 – 0,005 нм  болу керек. Сол сәулені  
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сіңіру үшін  әрбір  элементке  өзінің  ойық  катод лампасы қажет.    
Электродсыз разрядты лампалар да  пайдалануға болады.

Сигнал концентрацияға  пропорционал болу керек. Сондықтан  келесі  
шарттар орындалуы керек.
1) Сәуле  көзі тұрақты  режимде жұмыс  істеуі керек.
2) Жалын немесе  графит   кювета температурасы тұрақты болуы керек.
3) Қысым тұрақты болуы керек.
Сигналды  өлшеуге екі түрлі  кедергі болады:
а)  химиялық             б) физикалық
Әдістің  қолданылуы  және артықшылықтары
1)  өте сезімтал әдіс, анықтау шегі 10-3 мг/мл; 2)  талғамды әдіс; 3) экспресті
4)  дәл әдіс  (қателігі 1-4%);5) 80 элемент анықтауға болады (радиоактивті  
элементтерден басқа); 6)  құймаларды, топырақты, суды талдаудеуге болады.
Кемшіліктері: 1) әрбір элемент үшін өзінің катод  лампасы қажет; 2)  
сапалық  талдау  жүргізуге  болмайды; 3)  бұл әдіспен С, Р, галогендерді  
анықтауға болмайды. себебі олардың резонансты спектрі алыс аймақта; 4) 
сынаманы ерітіндіге ауыстыру керек, ол үшін реактивтер және  уақыт қажет.

Атомды-абсорбциялық спектроскопиялық талдау
Атомды абсорбциялық спектрлік талдау- элемент буының  

монохроматты жарықты сіңіруі бойынша концентрацияны анықтаудың 
физикалық әдісі.  λ сіңіріу сызығының ортасына сәйкес болады. Талдауды 
сіңіруде ең сезімтал спектрлік сызықтар бойынша жүргізеді, себебі олар 
негізгі күйден жоғары энергетикалық күйге ауысады.  Көптеген жағдайда бұл 
сызықтар эмиссиялық талдауда да сезімталдық көрсетеді. Егер заттың 
молекулалары жарықтың кең толқын ұзындығында жолақтап сіңірсе, онда 
атом буымен сіңіру тар ауқымда, яғни бірнеше мыңдаған нанометр бөлігінде 
болады.  

Атомдық сіңіру молекулалық сіңіру сияқты сіңретін қабаттың 
қалыңдығынан өткен жарықтың әлсіреуімен сипатталады. Бугердің заңына 
сәйкес: 

A = ℓg Io/I = kυcℓ

A – сіңірудің оптикалық тығыздығы
Io, I – түскен және өткен жарықтың интенсивтілігі 
kυ – жарықтың жиілігіне байланысты сіңіру коэффициенті  
c – сіңіретін атомдардың концентрациясы
ℓ - сіңіретін қабат қалыңдығы

Атомды абсорбциялық спектрлік (ААС) талдауда зерттелетін  зат  
жылулық энергияның әсерінен атомдарға ыдырайды. Бұл үрдіс атомизация 
деп аталады. Бұл үрдісте заттар жарықты сіңіретін бос атом түрінде бу 
тәрізді күйге келтіріледі.

Жалынды атомизация. Атомды эмиссиялық спектроскопиядағыдай
(АЭС) ААСда сынаманы алдын ала атомизациялайды. Егер АЭСда 
аналитикалық сигналды қоздырылған атомдар берсе, ААСда қоздырылмаған 
атомдар береді. Атомды абсорбциялық талдауда зерттелетін зат жылулық 
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энергияның әсерінен атомдарға ыдырайды. Бұл үрдіс атомизация деп 
аталады. Бұл үрдісте заттар жарықты сіңіретін бос атом түрінде бу тәрізді 
күйге келтіріледі.

Атомды абсорбциялық талдауда резонансты сәулеленуді сіңіреді. 
Мұнда электрондар негізгі күйден жақын энергетикалық жоғары күйге 
ауысады. 

Талдау барысында  зерттелетін үлгінің біраз бөлігін атомдық бу 
(аэрозоль) күйіне ауыстырады да, осы бумен анықталатын элементке сай 
сіңірілуді өлшейді. Атомдық буды зерттелетін ертіндіні жалынға шашу 
арқылы алады.  Бұл кезде атомдардың біраз мөлшері жалынмен 
қоздырылады, ал біраз бөлігі негізгі (қозбаған) күйі қалады. Плазмадағы 
элементтің қозбаған атомдары бос күйінде элементке сәйкес толқын 
ұзындығында резонансты сәулеленуді сіңіреді.  Мұның нәтижесінде атомның 
оптикалық электроны өте жоғары энергетикалық деңгейге өтеді және плазма 
арқылы сәуле өткенде сәулелену әлсірейді.

АЭС мен салыстырғанда, ААСда атомизатордың ролі сынаманы тек 
атомдық күйге ауыстырады, бірақ атомдарды қоздырбайды.Сондықтан 
ААСда температураның жұмыс диапазоны(800-3000°С шамасында),  АЭСға 
қарағанда төмен.

ААСда жалынды атомизатор жалыны ұзын созылған пішінде болатын 
ойықты шам тәрізді болады. Оның ұзындығымен деңгейге сәйкес оптикалық  
жолдың ұзындығы қамтамассыз етіледі, аналитикалық сигнал ұлғайтылады.  

Жалынды атомизаторлардың негізгі жетістігі-ол жұмыс режимінің 
тұрақтылығы. Негізгі кемшілігі – атомизацияланудың төмен эффективтілігі, 
ол сынаша атомизаторға үлкен жылдамдықпен ерітінді түрде беріледі, 
сондықтан жоғары температура жағдайында өте аз уақыт болады. 

АЭ және АА әдістерде сынамалардың булануы жалынды 
фотометрияның негізгі этапы. Шашырату әдісі кезінде ерітінді тамшыларын 
жалынға енгізу қайталануы керек. Ол үшін шашыратқыштардың негізгі екі 
типін қолданады: шүмегі бар шашыратқыш және қайта құйылғышы бар 
шашыратқыш.
Бірінші шашыратқышта ерітінді сынамасын ауа немесе О2 түрінде ерітінді 
беретін капиллярға перпендикуляр бағытта беріледі. Аэрозоль 
кондесациялық камера арқылы үлкен тамшыларды кетіру үшін өтеді.  Ұсақ 
тамшылар  тұман түрінде ағынмен шамға беріледі, тамшылар кетіріледі. 
Шашыратқышта ерітінді үнемдеу үшін кері ағынмен конденсат жиналып, 
бастапқы ерітіндіге қосылады. Кері ағынды шашыратқышта  ерітінді 
жалынды шамға  шашыратылады, мұнда шашыратқыш пен жалынды шам 
бірге орналасады. Жалыннан басқа қатты заттардың сынамаларын талдауда 
басқа да атомизаторларды пайдаланады. 

Электротермиялық атомизаторлар. ААСда электротермиялық 
атомизациялау тәсілін Львов(1950-1960 ж.) ашқан және одан кейін бірнеше 
рет толықтырылған. Қазіргі кездерде электротермиялық атомизаторлардың 
кең тараған  құрлысы  графиттен жасалған жоғары күшті электр тоғымен 
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қыздырылатын түтік( ұзындығы бірнеше см, ішкі диаметрі 1см-ге жететін) 
қолданылады. 

ААСдағы  электротермиялық атомизатордың сызбасы.

1-сәулену көзі;   2-сынама енгізу ойығы;   3-электрлік контактілер

Сіңірудің молекулярлық спектрлері бойынша талдау.  Жарық сінірудің  
негізгі  зандылықтары.

Кез-келген  зат жарық сіңіріледі  немесе  шағылыстырады. Егер зат  
көрінетін жарықты сіңірсе λ = 400-760 нм, ол белгілі бір  түске боялады. 
Кейбір  заттар  ультракүлгін жарықты  сіңіреді  λ = 200-400 нм, ал  кейбір 
заттар инфрақызыл жарықты сіңіреді  λ = 800-900 нм. Заттың  жарықты  
сіңіруі оның  табиғатына  және концентрацияға  тәуелді. Жарық сіңірудің 
негізгі заңдары:

1)  Бугер – Ламберт – Бердің  біріккен заңы: Егер қабат  қалындығы  
бірдей  болса,  әр түрлі заттар түскен  жарықтың  бірдей бөлігін сіңіреді.

Математикалық өрнегі: EClJJ −⋅= 100

J0 – түскен  жарық интенсивтілігі; J - өткен жарық интенсивтілігі; ε –
сіңірудің молярлы  коэффиценті – заттың табиғатына,  толқын ұзындығына, 
температураға тәуелді,  ал  концентрацияға  тәуелсіз; С – молярлы 
концентрация (моль/л);  l – қабат  қалыңдығы (см).

T
J
J ECl =−10

0

       10 ≤≤ T        %100%0 <≤ T

Егер l=1см болса, онда Т өткізу коэффициенті деп аталады.
⇒−= ECl

J
J

0

lg      ДECl
J
J

==0lg         ECl
J
J

Д 0lg=

Д – оптикалық тығыздық
Д= -lgT

Егер жарық  сіңіру Бугер – Ламберт-Бер заңына бағынса, оптикалық 
тығыздық ерітінді концентрациясына тура  пропорционал болады. Бірақ заң  
барлық  жағдайда  орындала бермейді. Заңның орындалу шарттары:
А)Жарық  монохроматты болу керек.
Б)Ортаның  сыну көрсеткіші тұрақты болу керек.
В)Коцентрация өзгергенде  заттың құрамы өзгермеуі керек.
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2) Оптикалық тығыздықтың аддитивтілік заңы:
Егер ерітіндіде бірнеше жарық сіңіретін зат болса, онда ерітіндінің 
оптикалық тығыздығы  барлық компоненттер үлестерінің қосындысына тең  
болады.
Д=Д1+Д2+Д3... Д=E1C1l + E2C2l + E3C3l…

Молекулалық-абсорбциялық спектроскопия әдістері.
Молекулалық абсорбциялық спектроскопияның екі әдісі  бар:
1) фотоколориметрия   2) спектрофотометрия
Фотоколориметрия көрінетін жарықтың монохроматты сәулесін  сіңіруді 
өлшеуге негізделген әдіс. Бұл  әдіспен түсті ерітінділерді талдаудеуге 
болады.                                                                                                    

16-кесте
Ерітіндінің түсі Сіңіру максимумы (λ,нм) Жарық фильтрінің түсі

Сары
Қызыл-сары
Қызыл
Күлгін
Көк
Жасылтым көк
Көкшіл жасыл

450-480
480-490
490-500
560-575
575-590
590-625
625-640

Көк
Жасылтым көк
Көкшіл  жасыл
Сарғыш жасыл

Сары
Қызыл сары

Қызыл

Талдаудың фотометрлік әдістері сәулеленудің біртекті жүйелермен 
өзара әрекеттесуіне негізделген, оларға фотоколориметрия мен 
спектрофотометрия жатады. Фотометриялық әдістерде талданатын зат 
молекулаларының жарықты іріктеп жұтуы қолданылады. Жұтатын зат 
молекуласының сәулеленуін сіңіру нәтижесінде негізгі күйден Е2 ең аз 
энергиясымен жоғары энергетикалық күйге ауысады. Жарық энергиясының 
қатаң анықталған кванттарын сіңіруден туындаған электрондық өтпелер 
жұтатын молекулалардың электрондық спектрлерінде жұтудың қатаң 
белгіленген жолақтарының болуымен сипатталады. Оның үстіне жарықтың 
жұтылуы сіңірілетін кванттың энергиясы соңғы (Е2) және жұтатын 
молекуланың бастапқы (Е1) күйіндегі квантталған энергетикалық деңгейлер 
арасындағы ΔЕ  энергияларының әртүрлілігімен сәйкес келген жағдайда ғана 
жүреді.: hυ = ΔЕ = E2 – E1

Мұндағы h – Планк тұрақтысы (h = 6,625 · 10-34 Дж · с)
           υ – жұтылған кванттың энергиясымен анықталатын және сәулеленудің 
таралу жылдамдығының с (С = 3 • 1010 см/с вакуумдағы жарық толқынының 
жылдамдығы) толқын ұзындығына қатынасымен білдіретін жұтылатын 
сәулелену жиілігі  λ, υ = с/λ.

Сәуле шығару энергиясы километр радиотолқындардан γ-сәуле шығару 
және ғарыш сәулелерінің ондық үлесіне дейінгі аймақты қамтитын 
электромагниттік спектрмен сипатталады. 

Қолданылатын аппаратураға байланысты фотометриялық әдістерде 
ажыратылады:
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• монохроматикалық жарықты сіңіру бойынша спектрофотометриялық 
әдіс-талдау;
• фотоколориметрлік әдіс – спектрдің көрінетін аймағында 
полихроматикалық (монохроматикалық емес) жарықты сіңіру бойынша 
талдау 
Екі әдіс де жарық жұтатын және жұтатын заттың концентрациясы 
арасындағы пропорционалды тәуелділікке негізделген.

Фотометриялық анықтау екі бөліктен тұрады:
1. Электромагниттік тербелістерді жұтатын қосылымға анықталатын 
компонентті аудару.
2. Алынған қосылыс ерітіндісімен электромагниттік тербелістердің жұтылу 
қарқындылығын өлшеу.

Талдаудың фотометриялық әдістері іс жүзінде барлық элементтерді 
анықтау үшін әзірленген. Алайда спектрдің көрінетін және жақын ИК, УК  
аймақтарында электромагниттік тербелістерді жұтатын барлық иондарға тән 
ерітінділер қосылыстарды алу реакциялары жасалмаған, сондықтан 
фотометриялық талдау әдісі тікелей және жанама әдістерге бөлінеді. 
Фотометриялық анықтау әдістері реакциялардың  3 типіне негізделген: 
1. X + R ↔ XR (тура әдіс)
2. MR + Y ↔ MY (жанама әдіс)
3. X + R ↔ XR (жанама әдіс)
Соңғы жағдайда алынған тұнбаларды бөліп алады,ерітіндіге ауыстырады 
және тұнбаның бір компонентін фотометриялық әдіспен анықтайды. 
Осылайша, жанама әдістер электромагниттік тербелістерді жұтатын 
қосылыстардың бұзылуына, сондай-ақ кейіннен тұнба компоненттерінің 
бірін анықтай отырып, реакцияларға негізделген. 3-типті жанама әдістер ең 
жақсы болып табылатыны оларды тек 1-ші және 2-ші типті әдістер болмаған 
жағдайда ғана пайдаланады.

Спектрофотометрия және фотоэлектроколориметриямен қатар 
талдаудың фотометрлік әдісіне колориметрия, нефелометрия, флюорометрия, 
ИК-спектроскопия және КР спектроскопиясы, сондай-ақ турбидиметрия 
жатады.

Сіңіру спектрлері.
Фотометриялық талдауда жарық сіңіретін комплексті қосылыстар, 

күрделі қосылыстардың  сольваттарының молекулалары қолданылады. 
Жарықтық сәулеленудің мұндай көпэлектронды жүйелермен әрекеттесуін 
молекулярлық сіңіру спектрлерімен сипаттайды. Олардың түрлері химиялық 
байланысты түзуге қатысатын ішкі электрондардың негізгі күйі бойынша 
анықталады. Оптикалық тығыздық пен толқын ұзындығына байланысты  
сіңірудің молярлық коэффиценті әртүрлі қиындықтағы қисық сызықтармен 
сипатталады.   Осы қисық сызықты –сіңіру спектрі деп атайды.Абсцисса 
осінде толқын ұзындығы немесе жиілігі жазылса онда сзықты «спектр» деп 
атайды.
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Өткізу коэффиценті (%Т) немесе сіңіру (%А)  шамаларын 
фотометрияда сирек қолданады, себебі олардың  кңонцентрациядан 
тәуелділігі А және  С қарағанда өте күрделі. 

Электрондық спектрлер  сіңірілетін жарықтың толқын ұзындығында 
сіңірудің молярлы коэффицентінің Е, оптикалық тығыздықтың А немесе 
өткізудің Т арасындағы тәуелділікті көрсетеді. Егер жарық максимальді 
сіңірілсе сіңірудің молярлы коэффиценті Е макс, толқын ұзындығы- λ макс 
деп белгіленеді.   Сәлелердің максимальді сіңірілуі  толқын ұзындықтарының 
аймағымен(λ1/2макс.- λ’1/2макс.) сипатталады.  Ол максимальді сіңірудің 
молярлық коэффицентінің және ерітіндінің тығыздықтарының жартысына 
тен болады.   
Абсорбция спектрінің максималды позициясы - заттың маңызды оптикалық 
сипаттамасы, ал жұтылу спектрінің табиғаты мен түрі оның сапалық 
даралығын сипаттайды. Заттардың жұтылу спектрлері ерітінділердің 
оптикалық тығыздығының (берілуінің) тәуелділігін өлшеуге мүмкіндік 
беретін спектрофотометрлерге жазылады.

Фотометриялық талдау әдістерінің метрологиялық сипаттамалары.
1. Анықталатын қосылыстардың төменгі шекарасы. Фотометриялық 

әдіспен анықталатын концентрациялардың ең аз мәндері 10-7 М (көп 
жағдайда 10-6-10-4 М) құрайды, яғни әдіс орташа сезімталдыққа жатады.

2. Талдаудың фотометрлік әдісінің жаңғыртылуы кездейсоқ 
қателіктердің екі түрімен – аналитикалық (әдістемелік және химиялық) және 
құрал-саймандармен негізделеді. Зерттелетін немесе стандартты ерітіндінің 
оптикалық тығыздығы (немесе өткізу) таза еріткішке немесе "бос" тәжірибе 
ерітіндісіне қатысты өлшенетін, талдаудың абсолюттік фотометриялық 
әдістерінің ұдайы өндірілуі аналитикалық сигналды өлшеу қателігімен 
байланысты. Фотометриялық анықтамалардың нәтижелерін қалпына 
келтіруге себеп болатын кездейсоқ қателіктер келесі себептерге байланысты:
- талданатын ерітінділерді дайындау кезіндегі қателіктер;
- фотометрияланатын қосылымға анықталатын компонентті толық ауыстыру;
- бөгде компоненттердің әсерінен;
- бақылау тәжірибесінің қателіктері;
- кювет қалыңдығындағы айырмашылықтармен, олардың жұмыс 
қырларының жай-күйімен, сондай-ақ олардың кювет ұстағышта орналасуын 
қалпына келтірумен байланысты кюветтік қателікпен;
- толқынның қажетті ұзындығын орнату және 0 және 100% өткізуге Тіркеуші 
жүйені баптау қателіктері;
-жарықтандыру көзі мен қабылдау-күшейткіш жүйе жұмысының 
тұрақсыздығы.

3. Селективтілік. Селективтілікті шектейтін маңызды фактор 
ерітіндідегі сіңірудің молекулалық жолақтарының спектральды ені және 
осыған байланысты спектральды кедергілердің жоғары ықтималдығы –
компоненттер спектрлерін жабу болып табылады. Сонымен қатар, кешеннің 
жұтылу спектрі реагенттің жұтылуына байланысты. Сондықтан 
фотометриялық әдістер спектральды селективті емес болып табылады. 
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Мұнда селективтілік негізінен сынама дайындау сатысында-боялған өнімнің 
пайда болуымен анықталатын затпен селективті өзара әрекеттесетін реагентті 
таңдаумен қамтамасыз етеді.

Сұрақтар мен тапсырмалар:
1. Спектр дегеніміз не? Спектрлердің қандай түрлері бар? Шығару 
спектрі сіңіру спектрінен немен ерекшеленеді?
2. Сәулеленуді спектрге ажыратудың қандай тәсілдері бар?
3. Спектрлерді қоздырудың қандай көздері бар? Олардың әрбіреуін 
сипаттаңыз.
4. Спектрлерді тіркеудің қандай тәсілдері бар? Олардың әрбіреуін 
сипаттаңыз. 
5. АЭС әдістерінде аналитикалық сигнал түзетін қандай атомдар?
6. Атомдық спектроскопия  әдістерінің  қысқаша сипаттамасы. 
7. Ион-байланысқан плазманы атомизатор ретінде қолдану 
артықшылықтары?
8. Атомды-абсорбциялық спектроскопияның қысқаша сипаттамасын 
беріндер?     
9. Сандық атомды-абсорбциялық талдау неге негізделеді? Жарықтың 
тұрақтандырылған сәуле шығарғыштарының маңызы қандай?
10. Атомды-абсорбциялық спектрофотометрдің принципиалды схемасы 
қандай?
11. Электротермиялық атомизаторлардың жұмыс істеу принципы?
12. Жалынның артықшылары мен кемшіліктері қандай?

ТӘЖІРИБЕЛІК ЖҰМЫСТАР
Тақырып: Ерітіндідегі  мысты фотометриялық анықтау. Фотоэлектрлі 
концентрациялы колориметр КФК-2.
Мақсаты: КФК-2 құрылысымен, оптикалық схемасымен, жұмыс жасау 
тәртібімен танысу. Градустық қисықты пайдаланып, фотометриялық әдіспен 
ерітіндідегі мыстың мөлшерін анықтау. 
Реактивтер: Сұйылтылған NH4OH (1:3), конец H2SO4, тазартылған су, 
тамызғыштар, грушалар, 50 мл (8 дана) шыны сауыттар, CuSO4, 5H2O, 1л 
шыны сауыт, сыналатын ерітінді Cu2- (0,01-0,5мг Cu2- ).

Ерітіндідегі мысты анықтау.
Ерітінділердегі Cu2+ мөлшерін анықтау жоғары тәжірибелік 

қызығушылықты тудырады. Мыс тұздарын улы химикаттар ретінде а/ш 
кеңінен қолданады. Сонымен қатар Cu2+ мыс микротыңайтқыштардың 
құрамына енеді. 

Мысты фотометриялық анықтауды аммиактық, ферроцианидті және 
басқа әдістермен орындайды. Аммиактік әдіс қарқынды көк түске боялған, 

( )[ ] −2
43NHCu аммиак кешенімен Cu2+ ионының түзілуіне негізделген. Оның 
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түсі айтарлықтай тұрақты, ерітіндіні кез келген тәсілмен колориметрлеуге 
болады. 

Ерітіндідегі мыс концентрациясын анықтаудың алдында, арнайы 
еріткіш пен Cu2+ тұзының стандартты ерітіндісін пайдаланып, градустық 
графикті құру қажет. 

Градустық графикті құру үшін салыстыру ерітіндісін дайындау.
10мл сұйылтылған (1:3) аммиакты сыйымдылығы 50мл өлшеуіш шыны 

сауытқа көшіреді, 1 тамшы конц. H2SO4 (Р = 1,84г/см3) қосады және 
тазартылған сумен белгіге дейін (нөлдік ерітінді) жеткізеді. 

Мыс тұзының стандартты ерітіндісін дайындау. 3,927г химиялық таза 
мыс сульфатын CuSO4*5H2O  сыйымдылығы 1000мл өлшеуіш шыны сауытқа 
көшіреді, ерітеді, 5мл конц. H2SO4 қосады және сумен белгіге дейін жеткізеді. 
Бұл ерітіндінің 1мл Cu2+ ионының 1мг бар. 

Градустық графикті құру. 
Сыйымдылығы 50мл 6 өлшеуіш шыны сауытқа тамызғыштармен 

сәйкесінше 25; 20; 15; 10; 5 және 2,5 мл мыс тұзының стандартты ерітіндісін 
өлшеп құйыңыз. Әр шыны сауытқа 10 мл сұйылтылған (1:3) аммиак 
ерітіндісін қосыңыз және көлемдерін тазартылған сумен белгіге дейін 
жеткізіңіз. 

Ал жарық сіңіргіштікті өлшеуді мыстың концентрациясы ең жоғары 
ерітіндіден бастаңыз. Ол үшін шыны сауыттағы ерітіндіні жұмысшы ені 1см 
кюветаға құйыңыз, кюветаны қақпақпен жабыңыз және қызыл 
жарықсүзгіште ерітіндінің абсорбциясын өлшеңіз. Барлық ерітінділердің А 
абсорбцияны өлшеп, градустық график құрыңыз. Сонымен қатар осьтің 
горизонталі бойынша Cu2+ ионының белглі концентрацияларын (яғни 1 мл-гі 
0,5; 0,4; 0,3; 0,2; 0,1; 0,05 мг мыс), ал вертикаль бойынша оларға сәйкес 
келетін ерітінділердің жарық сіңіргіштіктерін салыңыз.
Градустық график

Зерттелетін ерітіндіде мысты анықтаудың барысы.
Сыйымдылығы 50мл өлшеуіш шыны сауытқа талдау үшін, құрамында 0,01-
ден 0,5мг дейін Cu2+ болуы мүмкін, сыналатын ерітіндінің біразын алыңыз. 
Шыны сауытқа конц. H2SO4 1 тамшысын қосыңыз, лай пайда болғанға дейін 
тамшылап, сұйылтылған (1:3) аммиакпен бейтараптандыңыз. Тағы 10мл 
аммиак құйыңыз және шыны сауыттағы көлемді умен белгіге дейін 
жеткізіңіз. 

Ерітіндіні мұқият араластырыңыз, жұмысшы ені 1см кюветаны онымен 
толтырыңыз және қызыл жарықсүзгіште оның абсорбциялылығын өлшеңіз, 
яғни градустық график алынған жағдайдағыдай. 

Абсорбциялылықты біле отыра, градустық график бойынша ерітіндінің 
1мл миллиграмдармен Cu2+ ионының концентрациясын табыңыз. Бүкіл 
талданатын ерітіндінің көлеміне (50мл) көбейтіп, мыстың жалпы массасын 
есептеңіз. 

Нефелометриялық және турбидиметриялық талдау.
Талдаудың нефелометриялық және турбидиметриялық әдістері жүзгін 

түрінде болатын, анықталатын компонентті аз еритін күйге көшіруден 
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тұрады және шашылған жарықтың қарқындылығын немесе осы 
суспензиямен жарық ағынының әлсіреуін өлшейді. 

Егер заттың мөлшерін шашылған жарықтың қарқындылығы бойынша 
анықтаса, мұндай әдісті нефелометриялық деп атайды. Суспензиямен жарық 
ағынын әлсірету бойынша заттың мөлшерін анықтау әдісі турбидиметриялық 
деп аталады. 

Нефелометриялық және турбидиметриялық әдіс жағдайында жарық 
ағынының қарқындылығы өзгереді, бірақ жарық ағынының спектрлік 
сипаттамасы тұрақты болып қалады. 

Талдаудың нефелометриялық және трубидиметриялық әдістерінде 
тұндыру реакцияларын пайдаланады. Осы әдістерде қолданылатын 
реакцияларға қойылатын талаптар келесідей: реакция өнімі айтарлықтай 
ерімейтін болу керек, реакция өнімі тұнба түрінде емес, жүзгін (суспензия) 
түрінде болу керек.

Рэлей заңына сәйкес, шашыраңқы жарық ағынының қарқындылығы 
көптеген факторларға тәуелді:
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мұнда IS – шашыраңқы жарық ағынының қарқындылығы; IO – бастапқы 
жарық ағынының қарқындылығы; ni – бөлшектердің сыну коэффициенті; n –
ортаның сыну коэффициенті; N – берілген көлемдегі бөлшектердің саны; V –
жарықты шашырататын, шартәрізді бөлшектің көлемі; r – бақылаушыға 
дейінгі қашықтық.

Жарықты шашырататын бөлшектердің көлемі үлкен маңызға ие. 
Сондықтан зерттелетін және стандартты жүзгіндерді дайындаудың 
жағдайлары бірдей болу керек.

Шашылған жарықтың қарқындылығын өлшеу үшін арнайы аспаптарды 
– нефелометрлерді пайдаланады. 

Талдаудың нефелометриялық және турбидиметриялық әдістерінің 
көмегімен аз еритін қоспалар түзетін көптеген иондардың аз мөлшерін 
анықтауға болады. 

Келтірілген формуладан көріп отырғанымыздай, бөлшектердің саны 
мен олардың көлемі жарықтың шашырауына бірдей әсер етпейді. Бірақ 
стандартты және зерттелетін ерітінділерде бірдей мөлшерлі бөлшектердің 
болуына қол жеткізу қиын. Сонымен қатар, бөлшектер бетінің формасы 
ықпал етеді. Осылайша, жаңғыртылатын нәтижелерді алу қиындайды. 
Сондықтан қазіргі уақытта нефелометриялық әдіске сирек кезде жүгінеді. 

Күкірттің мөлшерін нефелометриялық анықтау.
1. Өлшеулерді жүргізуге дайындық. Ерітінділерді дайындау.

1) Тұндырушы ерітіндіні дайындау. 0,1г аспайтын қателікпен 
өлшенген 20г OHBaCl 22 2⋅ сыйымдылығы 1000см3 термотөзімді шыныдан 
жасалған стақанға салады, шамамен 800см3 тазартылған су және 
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концентрациясы 1моль/дм3 HCl 60см3 құяды. Стақанды қайнап жатқан суға 
қояды. Ыстық ерітіндіге 0,1г аспайтын қателікпен өлшенген және 
тазартылған судың шағын мөлшерінде алдын ала ерітілген, 5г еритін 
крахмалды қосады. Мөлдір ерітінді пайда болғанға дейін, үздіксіз 
араластырып, ыстық суда қоспаны қыздырады. Одан соң ерітіндіні 
салқындатады, сыйымдылығы 1000см3 өлшеуіш шыны сауытқа көшіреді, 
тазартылған сумен ерітіндінің көлемін белгіге дейін жеткізеді және мұқият 
араластырады.

Ерітіндіні тығыны бар сауытта тоңазытқышта бір аптадан асырмай 
сақтайды. Қолданар алдында ерітіндіні қағаз сүзгіш арқылы сүзеді. 

2) Массалық концентрациясы 0,1мг/см3 күкірт ерітіндісін 
дайындау.

100-1050С t –да тұрақты массаға дейін кептірілген, күкіртқышқылды 
натрийдің 0,443г 0,001г аспайтын қателікпен өлшейді, сыйымдылығы 
1000см3 өлшеуіш шыны сауытқа салады, концентрациясы 1моль/дм3 KCl 
ерітіндісінде ерітеді, ерітіндінің көлемін белгіге дейін жеткізіп, мұқият 
араластырады. 

Ерітіндіні тығыны бар банкада тоңазытқышта 3 айдан асырмай 
сақтайды. 

3) Салыстырма ерітінділерін дайындау. Сыйымдылығы 250см3

өлшеуіш шыны сауыттарға 2 тармақ бойынша дайындалған, кестеде 
көрсетілген ерітінді көлемдерін орналастырады. Концентрациясы 1моль/дм3 
KCl ерітіндісімен белгіге дейін ерітінділердің көлемін жеткізеді және мұқият 
араластырады. Ерітінділерді тығындары бар сауыттарда 1 айдан асырмай 
сақтайды.                                                                                             

18-кесте
Ерітіндінің сипаттамасы Салыстырма ерітіндісінің нөмірі

1 2 3 4 5 6 7 8
Тармақ бойынша дайындалған ерітіндінің көлемі, 

2см3
0 2 4 8 16 20 22 24

Салыстырма ерітіндісіндегі күкірт 
концентрациясы, мг/дм3

0 0,8 1,6 3,2 4,8 6,4 8,0 9,6

Салыстырма ерітінділерді талдауды жүргізетін күні КФК градустеу үшін 
қолданады.

III. Талдауды жүргізу.
1. Күкіртті анықтау. 15см3 бойынша түтікшелерге сүзгіш ерітінділерін 

және салыстырма ерітінділерін іріктейді. Сынамаларға 15см3 бойынша 
тұндырушы ерітінді құяды және мұқият араластырады. Тұндырушы 
ерітіндіні қосқаннан кейін 10 мин ерте емес, λ = 520нм кезінде және 500-
540нм аралығында өткізгіштіктің максимумы бар жарықсүзгішті, 5см 
кюветаларды пайдаланып, жүзгіндерді №1 ерітіндіге қатысты фотометрлейді. 
КФК кюветасына орналастырмас бұрын, жүзгінді араластыру қажет, жүзгін 7 
сағат бойы оптикалық тұрақты.
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Талданатын тартпалардың, салыстырма ерітінділерінің және 
тұндырушы ерітіндінің сынамаларының көлемдері мөлшерлеу кезінде 1% 
асырмай пропорционалды өзгертілуі мүмкін. 

КФК кюветаларын және түтікшелерді жұмыстан кейін жуғыш 
ерітіндіге 1сағ салады.

IV. Нәтижелерді өңдеу. Салыстырма ерітінділерін фотометрлеу 
нәтижелері бойынша градустық графикті құрады. Абсцисса осі бойынша 
салыстырма ерітінділердегі S концентрацияларын, ордината осі бойынша 
оларға сәйкес келетін КФК көрсеткіштерін салады. 

Талданатын ерітіндідегі күкірттің үлес салмағын тікелей градустық 
график бойынша анықтайды және одан бос сынақтың нәтижесін шегереді. 

Егер талдаудың нәтижесі градустық графиктің шегінен асса, сүзгішті 
алдын ала 1моль/дм3 концентрациялы KCl ерітіндісімен сұйылтып, 
анықтауды қайталайды. График бойынша табылған нәтижені, сүзгіш неше 
есе сұйылтылса, сонша есе арттырады. 

Күкіртті бірлік анықтаудың мәнін талдаудың нәтижесі деп 
қабылдайды. Талдау нәтижелерін бірінші ондық белгіге дейін жинақтап, 
миллиондық үлестермен алады. 

Нефелометрлік (а) және турбидиметрлік (б) талдау әдістері кезіндегі 
сәулелер жүрісінің схемасы

1.3.2 Әртүрлі талдаулар жүргізу әдістері мен әдістемелерінің 
ерекшеліктері

Хроматографиялық  талдау әдістері
Хроматография – араласпайтын екі – жылжитын (қозғалатын) және 

жылжымайтын (қозғалмайтын) фазалардан тұрады. Хроматография –
заттарды бөлу, айқындау, анықтау әдісі. Хроматографиялық процесс 
заттардың  табиғатына және концентрациясына байланысты. 

Хроматографиялық процесс – қозғалмайтын фаза арқылы бөлінетін 
компоненттері бар қозғалатын фазадағы қоспаның жылжуы.

Қозғалатын фаза талдауденетін заттары бар ерітінді не газ болуы 
мүмкін. Қозғалмайтын фаза қатты зат не қатты затта (носитель) 
адсорбциаланған сұйық зат болуы мүмкін. Қозғалмайтын фаза арқылы 
қозғалатын фаза жылжығанда оның құрамындағы заттар қозғалмайтын 
фазада сорбциалану қабілетіне байланысты жұтылады. Сондықтан 
қозғалмайтын фазаны сорбент деп атайды. Сорбциялану қабілеттеріне  
байланысты заттар бөлінеді.   



89
  

Хроматографиялық  әдіс бағаналы (колонкалы) және жазықтықты 
болып бөлінеді. Бағаналы әдісте бағаналар, жазықты хроматографияда  
арнайы қағаз не сорбенттің жұқа қабаты қолданылады. 

Заттарды бағаналардағы сорбентте бөлудің бірнеше тәсілдері бар. 
Ерітінді не газ күйіндегі сынаманы (қоспаны) сорбенті бар бағана арқылы 
өткізгенде сорбциялануына байланысты заттар зона түзіп орналасады, оны 
ішкі хроматография деп атайды. Егер заттар түсті зоналар түзсе, қоспадағы 
заттарды сапалық талдаудеуге болады. 

Егер қоспа компоненттері түссіз болса және әр зонадағы 
компоненттерді сандық талдаудеу керек болса, фронтальды және элюентті 
хроматографиялар қолданылады. Фронтальды хроматографияда алдымен 
сорбент арқылы бағанадан еріткішті өткізеді де толассыз заттар қоспасының 
ерітіндісін өткізеді. Бағанадан шыққан ерітіндіні элюат деп атайды. 
Алдымен таза күйінде ең нашар сорбцияланатын компонент шығады, келесі 
өлшемде (порция) көбірек сорбцияланатын компоненттер қоспасы шығады. 
Сонымен, таза күйінде тек ең нашар сорбцияланатын бір ғана затты бөліп 
алуға болады. Сондықтан бұл әдіс негізінен заттарды бөлуге емес, 
концентрлеуге қолданылады. Элюентті хроматографияда бағанадан 
қоспаны өткізеді де еріткішпен (элюентпен) жуады. 

Заттардың сорбциялануына байланысты элюентпен бағана бойымен 
компоненттер жылжиды, алдымен бағанадан ең нашар сорбцияланатын зат 
шығады, солай кезекпен заттар шығып отырады. C = f (t) графигін, элюентті 
хроматограмма алады. 

Қозғалатын фазаға байланысты газды және сұйықты хроматограмма 
болады. Қозғалмайтын фаза қатты не сұйық болады, сондықтан газ-қатты 
фазалы және газ-сұйық фазалы, сұйық-қатты фазалы және сұйық-сұйық 
фазалы хроматография болады.

Сорбент және талданатын заттар қоспалары табиғатына байланысты 
заттардың бөлінуі әртүрлі механизммен жүреді. Заттар мен сорбенттің 
әрекеттесу механизміне байланысты таралу заңына негізделген сорбциялық
әдістер және бөлінетін заттар молекулаларының өлшемдері айырымына 
негізделген  гель-фильтрационды әдістер болады.

Сорбциялық әдістер адсорбциялық, таралу, ионалмасу және тұнбаға 
түсу хроматографиясы болып бөлінеді. 

Хроматография түрлерінен ең маңыздысы – элюенті бағаналы 
хроматография. Хроматография әдісінің негізгі сипаттамалары: 

Сыйымдылық коэффициенті (К) – А заты қаншалықты сорбентте 
берік ұсталатындығын көрсетеді.

К = n жылжитын / n жылжымайтын, n – А затының моль саны; 
Таралу коэффициенті (D) – А затының қозғалатын және 

қозғалмайтын фазаларда таралғандағы орнаған тепе-теңдікті көрсетеді. 
     D = C қозғалмайтын / С қозғалатын, С – А затының 

концентрациясы, моль/л.
Хроматография түріне байланысты таралу коэффициенті әртүрлі 

аталады. Ионалмасу және таралу хроматографиясында – таралу 
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коэффициенті деп, адсорбционды хроматографияда – адсорбционды 
коэффициент деп, гель-фильтрационды хроматографияда – бойлау, кіру  
(проницаемость) коэффициенті деп аталады. 

Бөліну коэффициенті (α) – екі бөлінетін (А және В заттары) 
заттардың бөліну дәрежесі. α = КА/КВ не α = DA/DB        (1.3.2.1).

Хроматография процесі кезінде заттарды бөледі де сапалық және 
сандық талдау жүргізеді. Ол үшін 2 тәсіл қолданылады: 1) 
хроматографиялық бағанадан шыққан фракцияларды жинап, белгілі бір 
аналитикалық әдіспен анықтайды. 2) хроматографиялық бағанадан шығатын 
фракциалардың аналитикалық көрсеткіштерін (концентрация, оптикалық 
тығыздықты, электрөткізгіштікті, т.б.) өлшейді не өздері жазатын 
құралдармен (детекторлар) тіркейді. Нәтижесінде, хроматограмма алынады. 
Хроматограммадағы шыңның күйіне байланысты сапалық талдау жасауға, 
биіктігі (һ) мен ауданына (S) байланысты сандық талдау жасалады. Көбінесе 
заттар концентрациясын градуирлік график құру арқылы табады: һ = f(C), 
яғни биіктік (аудан) пен концентрация байланысы бойынша график құрады. 
Кең қолданылатын хроматография түрлеріне: сұйықтық (ионалмасу, таралу, 
жоғары тиімді сұйықтық) және газды хроматографиялар жатады. 

Хроматографияда ионит (катионит, анионит) деп аталатын 
синтетикалық полимерлі заттар, ионалмасатын шайырлар қолданылады. 
Олар матрицадан (R) және активті топтардан (жылжитын иондары бар) 
тұрады. Катиониттерде қышқылдық сульфо- не карбоксил- топтары  (RSO3H, 
RCOOH), аниониттерде – негіздік, аминотоптары (RNH2, RNH) болады.  
Ионалмасу тепе-теңдігі тепе-теңдік константасымен сипатталады: 

RKt + M+ ↔ RM  + Kt+

K = CRM ⋅ CKt
+ /CRKt ⋅ CM

+        (1.3.2.2);  
RAn + A- ↔ RA + An-

K = CRA ⋅ CAn
−/CRAn⋅CA

−      (1.3.2.3);  
СAn

-, CKt
+, CA

-, CM
+ – ерітіндідегі иондар концентрациясы;  CRKt, CRM,

CRAn, CRA – иониттегі иондар концентрациясы. 
Әр ионит алмасу сыйымдылығымен сипатталады: 1 г ионит алмаса 

алатын иондар эквивалентінің мөлшері. 
Иондар ионитте таралу коэффициентіне байланысты (D) ұсталады. Көп 

зарядты иондар бір зарядты иондарға қарағанда ионитте күштірек ұсталады, 
яғни олардың D мәні үлкендеу. Көп жағдайда катиондарды бөлу үшін 
иониттерді Н+ түрге, ионит арқылы НСІ өткізіп, айналдырады. Содан соң 
иондар қоспасы бар ерітіндіні ақырындап өткізеді. Әр ион өзінің 
сорбциалануына (жұтылуына) байланысты ионитте ұсталады. 
Хроматографиялық бағана арқылы қышқылдарды ақырындап жібергенде D 
мәніне байланысты иониттегі Н+ ионымен алмасып, бағанадан белгілі ионы 
бар ерітінді шыға бастайды.  

Ионалмасу хроматографиясы кедергі келтіретін иондарды бөлу үшін, 
суды тұзсыздандыру үшін, сұйытылған ерітінділерден аз мөлшердегі 
заттарды концентрлеу үшін қолданылады. Мысалы, көптеген металдар 
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иондарын айқындау (обнаружение) және анықтау үшін фосфат-ионы кедергі
келтіреді, себебі олармен фосфат-ионы тұрақты комплекстер не аз еритін 
қосылыстар түзеді. Фосфат-иондарынан арылу үшін ерітіндіні Н+ түрдегі 
катиониті бар бағана арқылы өткізгенде металл-катиондары катионитте 
қалып, фосфат-ионы өтіп кетеді. Күшті қышқыл ерітіндісімен бағананы 
жуып, металл катиондары ерітіндісін алады. 

Суды тазалау үшін Н+ катиониттен, сосын ОН− аниониттен өткізеді, 
сонда суда Н+ және ОН− қалады. 

Бағаналы хроматография кей жағдайда ұзақ жүреді, тездету үшін 
қысым қолданса, оны жоғары эффектілі сұйықтық хроматография деп 
атайды. 

Электрохимиялық талдау әдістері.
Электрохимиялық талдау әдістерінде тоқ, потенциал немесе 
электрөткізгіштің ерітінді концентрациясына тәуелділігін зерттейді немесе 
ерітіндіні қолайлы титрантпен титрлеп, эквивалентті нүктені анықтау үшін 
аталған параметрлерді өлшейді. Тоқты және потенциалды өлшеуге де, 
сырттан беруге де болады. Өлшенетін және берілетін параметрлерді 
комбинациялауға негізделген бірнеше әдіс бар. 

                   Электрохимиялық талдаудың негізгі әдістері.              19-кесте
Өлшенетін параметрлер Берілетін параметрлер.

(өлшеу жағдайы)
Әдіс

Потенциал, Е,в І = 0 Потенциометрия
Тоқ І; мкА, мА І = ƒ(Е берілген) Вольтамперометрия
Электр мөлшері Q; Кл І=const, Е= const Кулонометрия
Меншікті электрөткізгіштік, 
χ, См/см

І = ~ , 1000 Гц Кондуктометрия

Масса m; г І=const, Е= const Электрогравиметрия

Потенциометрия. Потенциометриялық титрлеу
Потенциометриялық әдіс гальваникалық элементтердің электр 

қозғаушы күшін өлшеуге негізделген. Гальваникалық элементте бір 
ерітіндіге не екі әртүрлі ерітіндіге батырылған 2 электрод болады. Екі 
ерітінді өзара сұйық контакт арқылы қосылады. Анықталатын ионның 
концентрациясына потенциалы тәуелді электрод – индикаторлы деп 
аталады, оның потенциалын өлшеу үшін ерітіндіге  салыстырмалы 
электрод салады. Салыстырмалы электродтың потенциалы анықталатын ион 
концентрациясына тәуелді емес. Сонда талданатын ерітіндіге батырылған екі 
электродтар арасында потенциалдар туындайды. Индикатор электродының 
потенциалы ерітіндідегі заттың концентрациясына, редокс-жұбы 
концентрацияларының қатынасына, олардың табиғатына, температураға 
және басқа факторларға тәуелді. Потенциометрия әдісі Нернст теңдеуіне 
сүйенеді: 
Е = E0 + 2,3 RT/n ∙ F ∙ lgCа  тотықтырғыш/Св тотықсыздандырғыш         (1.3.2.4)
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егер температура 250C болса, яғни Т = 273 + 25 0C = 298 K, онда Нернст 
теңдеуі былай жазылады:  

Е = E0 + 0,059 / n ∙ lgCа 
тотықт./Св 

тотықс.                 (1.3.2.5)
мұндағы  Е0 – редокс-жұбының стандартты потенциалы; n – электрон саны; R 
– универсал газ тұрақтысы; F – Фарадей саны, а және в – стехиометриялық 
коэффициенттер. Нернст теңдеуінде тотықтырғыш пен 
тотықсыздандырғыштың концентрациялары тек сұйық күйлеріндегі 
формасында ғана жазылады.  

Потенциометрияда индикаторлық электродтың 2 класы қолданылады: 
1) электрон алмасатын электродтар – фазалар арасындағы шекарада 
электрондар қатысында реакциялар жүреді; 2) ионалмасатын, ионселективті 
электродтар – фазалар арасындағы шекарада ионалмасу реакциялары жүреді. 
Ионселективті электродтар ішіндегі ең маңыздысы – шыны электродтар: шар 
тәрізді, өте жұқа, құрамы 22% Na2O, 6% CaO, 72% SiO2 тұратын шыныдан 
жасалады, оған 0,1 М НСІ құйып, AgCI-мен жабылған хлор күміс электродын 
батырады. 

Сонда оның схемасы:  
Ag,AgCI│HCI (0,1М) ║шыны ║анықталатын ерітінді ║КСІ│AgCI,Ag  
Шыны электродты жұмыс алдында 0,1 М НСІ ерітіндісінде  8 сағаттай 

ұстайды. Шыны электродтың қалыңдығы 0,1 мм, сондықтан оны сүртуге 
болмайды, сындырып алмас үшін. Потенциалды өлшеу үшін 
потенциометрлер қолданылады: шкаласы милливольтты, рН-ты көрсетеді.

Потенциометрия әдісінде тура потенциометрия және 
потенциометриялық титрлеу қолданылады. Титрлеу әдісінің дәлдігі 
жоғары, себебі эквивалент нүкте (э.н.) тұсында аз ғана концентрацияның 
өзгеруіне индикатор электроды потенциалының үлкен өзгерісі сәйкес келеді.  
э.н.-ге жақындағанда титранттан аздан құю керек. Потенциометрия әдісінде 
де реакцияның барлық түрін қолдануға болады: бейтараптау, тотығу-
тотықсыздану, комплекс түзу, тұнбаға түсіру. Потенциометриялық титрлеуде 
индикатор электродын қолданылатын реакциялар түріне байланысты 
қышқыл-негіздік титрлеуде шыны электроды, тотығу-тотықсыздану 
титрлеуінде – инертті (платина) электроды, тұнбаға түсіру титрлеуінде –
күміс электроды, комплексонометрияда – титрленетін металл ионына 
бағытталған металды электрод қолданылады, э.н. анықтау үшін Е = f(V), 
рН = f(V)  графиктерін құрады (интегралды қисық), ал дәлірек э.н. табу үшін 
∆Е/∆V = f(V) не ∆рН/∆V = f(V) (дифференциалды қисық) графиктерін 
құрады. Бұл әдістің жетістіктері: тез және қарапайым, лай және түсті 
ерітінділерде талдау жасауға болады. Әдістің қатесі 0,5-1% арасында. Қазіргі 
кезде көптеген иондарға арналған ионселективті электродтар бар.  

Кондуктометриялық талдау. Тура кондуктометрия және 
кондуктометриялық титрлеу

Кондуктометрия әдісінің негізіне талданатын ерітіндінің электр 
өткізгіштігі, яғни электр өткізгіштік пен ерітіндідегі иондар концентрациясы 
арасындағы тәуелділік алынады. Электрөткізгіштік − заттың электр тогын 
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өткізу қабілеті. Электролиттер ерітіндісінде электр тогын таситындар –
иондар. Ерітіндінің электр өткізгіштігі оның кедергісіне кері шама: 

                                 W = 1 / R                                                           (1.3.2.6)
Электр өрісінде аниондар анодқа, катиондар катодқа тартылады. 

Ерітіндінің электрөткізгіштігі деп уақыт бірлігі ішінде ерiтінді арқылы 
өткен электр мөлшерін атайды. 

Сонымен, ерітіндінің электр өткізгіштігі иондардың санымен, 
жылдамдығымен (қозғалғыштығымен), иондар зарядымен анықталады және 
еріткіштің табиғаты мен температураға байланысты болады. Ерітіндінің 
меншікті электрөткізгіштік ϰ және эквиваленттік электр өткізгіштік  λ  деген 
ұғымдары бар. Ауданы 1 см2 өзара 1 см арақашықтықта орналасқан екі 
электрод арасындағы 1 см3 электролиттің электрөткізгіштігін меншікті 
электрөткізгіштік ϰ деп атайды. Өлшем бірлігі, См/см не Ом-1∙см-1.
Эквиваленттік электрөткізгіштік λ – арақашықтығы 1 см екі электрод 
арасында орналасқан құрамында 1 эквивалент зат бар электролит ертіндісінің 
электрөткізгіштігі. Өлшем бірлігі См∙см2/экв-1. Аналитикалык химияда 
көбінесе эквиваленттік электр өткізгіштік λ пайдаланады. Меншікті электр 
өткізгіштік пен  эквиваленттік электрөткізгіштік арасында мына формуламен 
өрнектелетін байланыс бар:   

                               λ = ϰ ⋅ 1000/Cн                                                                              (1.3.2.7)
Еріген электролиттің концентрациясы өскен сайын иондардың да 

мөлшері артады, яғни меншікті электрөткізгіштік артады. Бірақ  меншікті 
электрөткізгіштік белгілі бір максимал мәнге жеткен соң оның мәні азая 
бастайды, себебі күшті электролиттер үшін релаксация эффектісі және 
электрофорезді эффект күшейеді, ал әлсіз электролиттер үшін олардың 
диссоциация дәрежелері азаяды. Релаксациялық эффект және электрофорезді 
эффект – электр тогы өрісінде қозғалатын ерітіндідегі иондардың еріткіш 
молекулаларынан және оларды қоршаған қарама-қарсы зарядталған 
иондардан олардың қозғалысын тежейтін әрекет. Осы тежейтін әрекет 
нәтижесі – ерітіндінің кедергісі болады.    

Ерітіндіні сұйылту кезінде λ артады. Егер шексіз сұйылтса λ 
максималды шамасына жетеді λ∞. 

Кольрауш заңы немесе аддитивтілік заңы: Электролиттің шексіз 
сұйылту кезіндегі эквиваленттік электрөткізгіштігі катион(к) мен 
анионның(а)  қозғалғыштықтарының қосындысына тең болады.    

                                            λ∞ = λк + λа                                           (1.3.2.8)
Иондар қозғалғыштығы кестелерде (Анықтамаларда) беріледі. Ол 

ионның  зарядына және радиусына тәуелді. Ең жоғарғы қозғалғыш иондар –
сутек және гидроксид  иондары, олар 25 °С-та  мына сандарға тең болады:

λн+ = 350; λонˉ = 199. Қалған иондар қозғалғыштығы 30-70 
аралығында.

Электрөткізгіштікке келесі факторлар әсер етеді:
1. Электролит табиғаты;
2. Электролит концентрациясы;
3. Температура;
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4. Еріткіш табиғаты.
Күшті электролиттер үшін λ біртіндеп кемиді, сұйылтқанда әлсіз 

электролиттің диссоциациялану дәрежесі α артады, сол себептен сұйылту 
нәтижесінде электрөткізгіштік көп есе артады. Температура артқан сайын 
электрөткізгіштік артады. Температураны 1 °С арттырса, электрөткізгіштік 2-
2,5% артады.

Электрөткізгіштік кондуктометр құрылғысымен өлшенеді. Оның  
кестесінің  негізіне Уитсон көпіршесін алады, ол кедергі өлшеу  құрылғысы: 
жиілігі 500-5000 Гц болатын айнымалы ток көзі, ток детекторы ретінде 
дүзеткіші бар микроамперметр (ноль-индикатор) алынады. 

Ерітіндінің электрөткізгішін өлшеуге негізделген   
кондуктометриялық әдіс: а) тура кондуктометрия  және ә) 
кондуктометриялық титрлеу болып бөлінеді.

а) Тура кондуктометрия аналитикалық химияда сирек 
пайдаланылады, себебі электрөткізгіштік − аддитивті шама, яғни  иондардың 
жалпы концентрациясымен анықталады. Тура кондуктометрия келесі 
мақсаттарда пайдаланылады:

1. Әлсіз электролиттердің диссоциациялану дәрежесін α және 
диссоциациялану константасын анықтау үшін  α = λ/ λ∞, Кдисс. = С⋅α2.

2. Тұнбалар ерігіштігін анықтау үшін.
3. Қозғалғыштығы жуық иондардың ерітіндідегі жалпы 

концентрациясын табу үшін.
4. Әртүрлі ішімдіктердің сапасын қадағалау үшін.
5. Еріткіштің тазалығын анықтау үшін.
6. Комплекс қосылыстардың құрамы мен тұрақтылық константасын 

анықтау үшін.
ә) Кондуктометриялық титрлеу әдісі жиі пайдаланылады. Ерітіндіні 

қолайлы титрантпен титрлеп, ϰ өлшеп отырады. Эквиваленттік нүктені осы ϰ
өзгерісі  арқылы анықтайды. Қышқылдық-негіздік, тұндыру, комплекс түзу 
реакцияларын пайдаланады. Тотығу-тотықсыздану реакцияларын сирек 
пайдаланады, себебі оларда электрөткізгіштік аз өзгереді.

Әдістің артықшылығы: 
1. Орындалуы қарапайым.
2. Лайлы, түсті ерітінділерді титрлеуге болады.
3. Кейде ерітіндідегі қоспаны бөлмей титрлеуге болады.
4. Дәлдігі біршама жоғары – 2-4%, ал термостаттау пайдаланса – 0,2% 

болады.
5. Төмен концентрацияларды (10ˉ3 моль/л) титрлеуге (анықтауға) 

болады.
6. Судың жалпы кермектігін анықтауға болады.
7. Органикалық және сулы-органикалық ертінділерді титрлеуге болады.
Әдістің кемшілігі:
1. Талғамдығы төмен.
2. Тура кондуктометриялық өлшеулер қоспаларға сезімтал болады. 
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Вольтамперометрия. Амперометриялық титрлеу
Сырттан берген кернеуге байланысты электролиттік ұяшық арқылы 

өткен тоқты тіркеуге және оны зерттеуге арналған әдіс – вольтамперометрия 
(полярография). Бұл әдістің негізінде электролиз процесі жатыр. 
Полярографияда да 2 электрод қолданылады: бір электродтың бет өлшемі өте 
кішкене (микроэлектрод), екіншісінікі – үлкен болады. Анықталатын зат бір 
электродтың бетінде не тотығады, не тотықсызданады. Салыстырмалы 
электрод ретінде қаныққан каломель (Hg2CI2) электроды не электролизер 
түбінде жататын сынап қабаты қолданылады. Индикаторлық электрод 
ретінде тамшылайтын сынап электроды, микродискалық платина электроды, 
айналатын не стационар графит электроды қолданылады. Осы электродтарға 
сыртқы тұрақты ток беретін электр көзінен бірқалыпты өзгеретін кернеу 
беріледі. Беті үлкен электродта ток тығыздығы   (I, А / S, см2) өте аз болады, 
сондықтан оның потенциалы тұрақты деуге болады, ал микроэлектродта 
(беті өте кішкене болғандықтан), ток тығыздығы (I/S) бірсыпыра үлкен 
болады. Олай болса, полярография кезінде тек микроэлектрод 
поляризацияланады, яғни өзінің тепе-теңдік потенциалын өзгертеді. 
Сонымен, сырттан кернеу (Е) катод потенциалының (тамшылайтын 
электрод), анод потенциалының (салыстырмалы электрод) өзгеруіне және 
ерітінді кедергісін жеңуге жұмсалады:  

                      Е = ЕК − ЕА + IR                                                        (1.3.2.9)
Талдауге түсетін ерітіндінің кедергісін азайту үшін индифферентті 

электролит – фон (қышқыл, сілті, тұз, буфер ерітінділер) қосады, сонымен 
сыртқы кернеу тек ЕК өзгерісіне жұмсалады. Егер индикатор электродында  
(тамшылайтын сынап электроды) кернеу мен ток байланысы арасында 
график тұрғызса, оны полярограмма деп атайды. Толқынның ортасына 
сәйкес келетін потенциалды (Е1/2) - жартылай толқын потенциалы деп 
атайды, ол анықталатын зат табиғатына байланысты, сондықтан сапалық 
талдауде қолданылады, ал толқын биіктігі оның концентрациясына тәуелді. 
Сондықтан полярография аналитикалық химияда сапалық және сандық 
талдауде қолданылады. Полярография әдісінде сандық талдау жасау үшін 
Илькович теңдеуі қолданылады.

Imax = Id = 605nC0D1/2m2/3τ1/6                                   (1.3.2.10)
мұндағы D – диффузиялық коэффициент, m – капиллярдан 1 секундта 

ағатын сынап массасы, г; τ − тамшы периоды; С0 – анықталатын заттың 
концентрациясы; m2/3τ1/6 – капилляр сипаттамасы; m, τ – капилляр 
диаметріне байланысты, осы мәндерді біріктіріп, ол теңдеуді былай жазуға 
болады: 

Id =  kC0         (1.3.2.11)
Катодта жүретін процесс: Men+  + ne → Me (сынапта еру − амальгама). 

Анодта: Hg – 2e = Hg2+ түзілген сынап ионы ерітіндідегі CI--мен Hg2CI2

түзеді. Егер ерітіндіде бірнеше элемент катиондары болса, полярограммада 
сонша толқын болуы мүмкін, егер Е1/2 мәндерінде айырмашылық болса. 
Сандық талдауде анықталатын затты табу үшін: 

1. Градуирлік график әдісі; 
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2. Стандарттар әдісі; 
3. Концентрациясы белгілі катион ерітіндісін қосу әдісі қолданылады: 
1. Градуирлік график әдісінде  концентрациясы белгілі 4-5 ерітінділер 

дайындап, полярограммаларын түсіреді де һ = f(C) графигік құрады, 
анықталатын зат ерітіндісінің полярогаммасынан һ тауып, графиктен С 
мәнін, яғни концентрациясын табады. 

2. Стандарттар әдісінде градуирлік график құрмай, тек стандартты 
ерітінді мен талдауденетін ерітінді үшін полярограмманың биіктіктерін(һ) 
салыстырады:      Сх = Сстһх / һст      (1.3.2.12). 

3. Полярограмма түсіріп алған соң, анықталатын ерітіндінің белгілі 
мөлшерін қосып тағы да полярограмма түсіреді. Анықталатын зат 
концентрациясын Сх деп, оның биіктігін һ1 деп, стандартты ерітіндіден 
қосылған концентрацияны Сқос. деп (Сх + Сқос.), оның биіктігін һ2 деп             
Сх = Сқос.һ1/ һ2 – һ1             (1.3.2.13)  анықтайды.

Полярография әдісінің жетістіктері: 
1. Әдіс сезімтал – 10-5 – 10-6 М концентрация анықталады; 
2. Дәлдігі жоғары (3% салыстырмалы қате); 
3. Егер Е1/2 мәндерінде үлкен айырмашылық болса, онда бір 

ерітіндіден  бір уақытта бірнеше катион анықталады. 
Амперометриялық титрлеуде Id = f(C) графигін құру арқылы 

анықталатын заттың концентрациясын табады. Индикатор электродына Id  
мәніне сәйкес потенциалды не Е1/2 потенциал мәнін қояды. 
Электролизердегі тотығатын не тотықсызданатын (электроактивті) 
анықталатын затқа онымен әрекеттесіп, концентрациясын азайтатын титрант 
қосады да, токтың өзгерісін жазады, сонда амперометриялық титрлеу қисығы 
пайда болады. Екі қисықтың қилысқан жері э.н.-ге сәйкес келеді. 
Амперометриялық титрлеу әдісінде электроактивті тек анықталатын зат қана 
болуы қажет емес, сол сияқты титрант та, реакция нәтижесінде түзілген зат 
та электроактивті болулары мүмкін, сондықтан титрлеу қисықтары әртүрлі 
болады. Бұл әдісте индикаторлық электрод ретінде айнымалы платинадан, 
графиттен жасалған электродтар қолданылады. Амперометриялық титрлеуде 
реакцияның барлық түрлері (комплекс түзу, тұнбаға түсіру, тотығу-
тотықсыздану) қолданылады. Жұмысты бастамас бұрын реостат арқылы Id  
мәніне сәйкес потенциалды не Е1/2  мәнін вольтметрге қояды. Титрлеуде 
эквивалентті нүктеден соң тағы 2-3 нүкте алса, жеткілікті. Мысалы, 
амперометриялық титрлеу арқылы мысты(II) анықтағанда Е1/2 = 0,53 В 
потенциалда мына Cu2+ + e → Cu+ реакциясы жүреді. Ерітіндіде еріп жүрген 
оттегі О2 + 4е → 2О2− тотықсыздану  процесіне түспес үшін 2н 25 мл H2SO4

(фон) құяды. 
Мына реакция әсерінен мыс(II) мөлшеріне сәйкес келетін йод бөлінеді: 
2Cu2+ + 4KI = Cu2I2 + I2 + 4K+ ; Cu2+ + e → Cu+ болғандықтан                         

mэкв. = А(Сu)/1, яғни 63,5 г/моль. Бөлінген йодты натрий тиосульфатымен 
титрлеу арқылы мыс массасы анықталады.

Әдістің жетістігі: экспресс әдіс; қарапайым әдіс; аппаратуралары: 
миллиамперметр, реостат, тұрақты ток көзі, 1,5-2 В беретін вольтметр. 
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Кулонометриялық талдау
Кулонометриялық талдау заттың электролиз процесіне жұмсалған 

электр мөлшерін өлшеуге негізделген. Электролиз Фарадей заңдарына 
бағынады.  Кулонометриялық талдаудің екі әдісі белгілі:

1) Тура кулонометрия; 
2) Кулонометриялық титрлеу.
1. Тура кулонометрия. Бұл әдіс бойынша заттың өзі электролизге 

ұшырайды. Электролиз көбінесе тұрақты потенциалда жүргізіледі, сонда әдіс 
потенциостатикалық кулонометрия деп аталады.  

Бәсекелес реакциялар болмас үшін потенциалды дұрыс таңдау қажет. 
Электролиз процесі кезінде зат концентрациясы (С) азайған сайын ток күші 
де (І) азаяды. Электролизді ток күші тұрақты шамаға дейін жеткенше 
(Іt) жүргізеді.  Егер Іt = 0,01 ⋅ І0 (1.3.2.13)  болса, анықтау қателігі 1% болады.

Егер Іt = 0,001 ⋅ І0 (1.3.2.14) болса, анықтау қателігі 0,1% болады.
2. Кулонометриялық титрлеу. Бұл әдіс бойынша зерттелетін зат 

ұяшықтағы көмекші заттың электролизі немесе анод материалы еру 
нәтижесінде пайда болған титрантпен әрекеттеседі. Мұндай титрантты 
электрогенерацияланған титрант деп, ал электродты генераторлы электрод 
деп атайды. Егер титрант генерациясы анықталатын заты бар ерітіндіде 
жүрсе, онда ішкі генерация деп аталады. Егер генерация жеке ыдыста 
жүргізілсе, онда сыртқы генерация деп аталады, бұл түрі аз қолданылады.

Кулонометриялық титрлеу тұрақты ток күшінде жүргізіледі, онда оны 
гальваностатикалық (амперостатикалық) кулонометрия деп атайды. 

Кулонометриялық әдісте заттың ток бойынша шығымы 100%-ға тең 
болуы маңызды, яғни электр тогының әр кулоны зерттелетін заттың 
электролизіне  жұмсалған болу керек, қосалқы кедергі жасайтын реакциялар 
болмауы қажет. 

      Вт  = mтәж / mтеор ∙ 100%                                       (1.3.2.15)
Электр тогының мөлшерін кулонометрлер көмегімен де өлшейді.     

Кулонометр – белгілі заттың электролизі жүргізілетін электрохимиялық 
ұяшық. Кулонометрді зерттелетін заты бар ұяшықпен тізбектей қосады. 
Сонда екі ұяшық арқылы электр тогының бірдей мөлшері жүріп отырады. 
Электролиз аяқталған соң кулонометрде бөлінген заттың массасын өлшейді 
және сол бойынша Q есептейді.

            𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛

                                    𝑄𝑄𝑄𝑄 =
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑀𝑀𝑀𝑀 
=  

𝑚𝑚𝑚𝑚

𝐾𝐾𝐾𝐾э
      (1.3.2.16)

Кулонометриялық титрлеуде химиялық реакцияның барлық 4 типі де 
қолданылады. 

Эквивалент нүктені анықтау үшін келесі әдістер қолданылады:
1. Түсті индикаторлар әдісі. 
Зерттелетін затпен белгілі бір түс беретін индикаторды қолдану. Зат 

толық әрекеттесіп біткен кезде түс жойылып кетеді немесе басқа түске 
ауысады. Бұл эквивалент нүктені көрсетеді.

2. Потенциометриялық әдіс.
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Ерітіндіге әрекеттесуші заттардың біреуінің концентрациясының 
өзгеруіне сезімтал индикаторлы электрод батырып, оны жеке тізбекке 
қосады, эквивалент нүктеде потенциал секірісі пайда болады. 

3. Амперометриялық әдіс.
Ерітіндіге тамшылайтын сынап капилляр электродын немесе қатты 

электрод батырады да полярографиялық токты өлшейді. Ток күші заттың 
ерітіндідегі концентрациясына пропорционал. Электролиз соңында зат 
түгелдей электролизденіп біткен соң, ток күші нольге дейін азаяды.  
Эквивалент нүктеге жеткен кезде секундомерді тоқтатады.   

Талдаудың биологиялық әдістері
Биологиялық  талдау  әдістері, тірі ағзалардың қалыпты  

функционалдық  пен өмір  сүруіне,  нақты химиялық құрамы бар орта 
қажетілігіне негізделген. Егер орта өзгерсе,  мысалы,  ортадан қандайда бір   
компоненттің  жойылыуы немесе  белгілі уақыттан сон   қосымша   
ағзалардың (қосылыстың) қосылуы,  кейде  бір  уақытта, сәйкес   жауапты  
сигнал береді.
Биологиялық  әдісте  аналитикалық  индикатор ретінде әр түрлі  тірі ағзалар, 
олардың  мүшелері мен  жасушалары, физиологиялық   функциялары және  
т.б.  болып табылады.  Индикаторлық ағзалар  ретінде  микроағзалар,  
омыртқалы және омыртқасыз және де   өсімдіктер болуы мүмкін. Тірі 
ағзаларға байланысты барлық  қосылыстарды:1)өмірге қажетті; 2) улы; 3) 
физиологиялық белсенді емес болып бөлінеді.  Тек  алдынғы екі  жағдайда  
тірі ағзалардың  салыстырмалы тез  жауап реакциясын (аналитикалық 
сигнал)  күтуге болады.  Физиологиялық  белсенді емес  ағзалар  өзге 
нәтижелерді беру мүмкін, немесе оларды белсенді  түрге  не
ингибиторлармен, не  ағзалардың өмір сүру үрдістердің  стимуляторлармен 
әрекеттескенде, айналдырады.

Индикаторлық  заттардың  тандауы  анықталатын  затқа  тәуелді.  
Қатты, сұйық және газ  орталардың  химиялық  құрамының  өзгеруіне 
байланысты  индикаторлардың  сигналы әр түрлі болады: тәртіп  мінезінің  
өзгеруі, өсу  интенсивтілігі,  метаморфоздын жылдамдығы,  қанның құрамы, 
биоэлектрлік  белсендігі, қорыту және  тыныс алу  мүшелерінің
функцияларының өзгеруі.   Эффекті көрсеткіші - индикатордың тірі  қалуы 
немесе өлуі. 

Химиялық  қосылыстың және  индикаторлық  әрекеттесуі келесі   
күрделі   сызба арқылы қарастыруға болады:
Анықталатың қосылыс →мембрана→жасуша→мүше→ мүшелер
жүйесі→ағза→экологиялық жүйе.

Бір қалыпты  затқа   индикаторлық  ағзалардың  жауапты сигналы әр 
түрлі болады: аз   концентрациялар  ағзаның  тіршілік  үрдістерді артырады,  
жоғары   концентрациялар – керісінше азайтады.

Индикаторлық  ағзалар  ретінде омыртқасыздарды   пайдалануы.
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Ортаның химиялық  құрамы  өзгерген кезде 
омыртқысыздардың  жауапты  сигналы,  қозғалыс 
реакцияларының  өзгеруіне  әкелетін тітіркену,  
қоректену шаралары,  көбею  жылдамдығы  және  
басқа  биохимиялық  және  физиологиялық  
өзгерістер.

Аналитикалық  мақсаттар бойынша,  көп 
таралған  инфузориялар Paramecium candatum, 
арқылы  ауыр  металдардың  иондарын  
анықтайды.  Бірақ  аниондарды  анықтамайды. 

Қоректену  ортаға  этанол,  сахароза, фурфурол, альдегид,  сірке қышқылы,  
кальций хлорид  ерітінділердің  микромөлшерін қосқанда  инфузориялардың
қозғалыс  жылдамдығы көбейеді.  Белгілі  концентрацияларда  

элементорганикалық   қосылыстар 
олардың көбею  көздердің бірі деп 
саналады. 

Шаяндарды – сулы 
омыртысыздарды, судын   санитарлық-
гигиеналық  жағдайын  анықтау үшін  
қолданады.  
Аналитикал
ық  сигнал 
ретінде

аяқтардың  қозғалыс  жиілігі,  аман қалуы,  
өлген  ағзалардың  денелердің түстері және 
тағы басқа көрсеткіштер қабылданады.
Индикатор ретінде  дафнияларды   
пайдаланады.  Жәндіктердің  суда қозғалу жылдамдығын өзгеруі және   
қозғалу траекторияларын тіркеу арқылы судағы  пестицидтердің  мөлшерін  
анықтайды.

Микроскоппен құрттардың қозғалыс жылдамдығы мен түрі және де  
өмір сүру  уақытын  қадағалау  арқылы,  метал иондардың микромөлшерін  
анықтайды.

Элементтердің  микромөлшерін  анықтауға  омыртқалыларды   қолдану
Медициналық-биологиялық  мәселелерді   шешу үшін,  классикалық  

индикатор  ретінде  амфибияларды   пайдаланады. 
Para piribunda  бақанын  бөлек  мүшелерінде фармацевтикалық   
препараттардың   физиологиялық  белсендігі  анықталады.

Кейбір ауыр металдардың, қышқыл  мен  сілтілердің 
концентрацияларын анықтағанда индикатор ретінде жүйке   кездемесінің  
биопотенциалы  қолданылады.  Бақаның  седалищ  жүйкесінің  
биопотенциалы  көбейсе  немесе  азайса,  марганец   хлоридтын  мөлшерін 
1нМ немесе 1 мкМ  аралығында  анықтауға болады. Мыс  ерітінділер 1-10 
нМ концентрациялар  аралығында  жүйкенің белсенділігін  азайтады. 
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Сонымен, биологиялық  талдау  әдістері, жоғары   сезімталдығымен   
бейорганикалық  және  органикалық  физиологиялық   белсенді 
қосылыстарын анықтыйды, әсіресе  ол  өте  манызды  табиғи  объектілерді  
анықтағанда. Биологиялық  әдістердің  көмегімен  талдаудың уақыты  
қысқартылады.  Биологиялық  әдістер бойынша, химиялық және  физикалық  
әдістермен  анықталмайтын мәселелерді  шешуге болады, мысалы,  
зерттелетін  объектілердің  жалпы уыттылығын.

Сұрақтар мен тапсырмалар:
1. Хроматографиялық әдіс қандай кезеңдерге негізделген? Талдаудың 

хроматографиялық әдістерін қалай жіктейді?
2. Сұйық стационар фазаны колонкаға қалай орналастырады?
3. Элюент, элюат деген не?
4. Газ-тасымалдағыш қандай роль атқарады, қандай газдар қолдануға 

болады?
5. жазықтық хроматография дегеніміз не?
6. Жұқа қабаттық, бағаналық хроматографияның анықтамасын беріңіз.
7. Ион алмасу хроматографиясы дегеніміз не?
8. Ион алмасу хроматографиясы қандай мақсаттарға қолданылады?
9. Ион алмасу әдісінің артықшылықтары мен кемшіліктері қандай?
10.Талдаудың электрохимиялық әдістеріндегі аналитикалық дабылдың 

жаралуы қандай? Талдаудың электрохимиялық әдістері қалай 
жіктеледі?

11.Индикаторлық электродқа және салыстыру электродына қойылатын 
негізгі талаптар қандай?

12.Қарапайым электрохимиялық ұяшықтың құрылысы қандай?
13.Вольамперметрияға арналған ұяшыққа тән ерекшеліктер қандай? 

Талдаудың берілген әдісі неге негізделеді?
14.Тура потенциометрия потенциометриялық титрлеуден немен 

ажыратылады? Екі тәсілді сипаттаңыз.
15.Электрогравиметрияның жоғары шешуші қабілеті неге негізделеді? 

Электрогравиметриядағы нәтижелердің жаңғыртылуына қандай 
факторлар ықпал етеді?

16.Стандартты сутек электродының құрылысы қандай?
17.Биологиялық әдістерінің  негізі неде?
18.Биологиялық әдістерде  аналитикалық  сигнал  не болады?
19.Биологиялық әдістерде индикатор ретінде  қандай  ағзаларды  

пайдаланады?
20.Биологиялық  әдістер бойынша  қандай  мәселелерді шешуге  болады, 

пайдалану  аймақтары  қандай?
21.Топырақ  ластануын бағалау үшін биоиндикаторларды анықтаңыз.
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Тәжірибелік жұмыс:Тұздарды хроматографиялық жолмен бөлу.

Мақсаты: Хроматографиялық  бөлу әдісін үйрену, мыс, темір,кобальт 
иондарын бөлу.

Құрал-жабдықтар: хроматографиялық бағаналар, фильтр қағаздар, CuSO4,  

Fe2 (SO4)3, CoSO2, NiSO4, cy, K4[Fe(CN)6], диаметилглиоксим.

Теориялық бөлім: 
     Хромотографиялық әдіс – динамикалық жағдайларда сорбциялық 

үрдістерді пайдалануға негізделген, газдардың, булардың, сұйықтардың 
немесе еріген заттардың күрделі қоспаларының компоненттерін анықтаудың 
физикалық - химиялық әдісі. Хроматографиялық біркелкі 
адсорбцияланбайтын бөлінетін заттар қолданады. Ерігіш заттардың қоспасын 
қағазға тамызып, еріткішпен жуады. Алдымен еріткішпен қағазға аз 
сорылатын компонетті, одан кейін қоспаның басқа компоненттерін жуады. 
Ақырында, барлық бөлінетін заттар өздерінің сіңірілу дәрежесіне 
байланысты. Бір-бірімен бөлек орналасады.

Егер ерігіш заттардың өздеріне тән түсі болмаса, хроматограмма 
өңделеді (өңделу бөлінетін затпен әрекеттесіп, түсті қосылыс түзетін 
реактивпен жүргізіледі).

Дөңгелек хроматографияда, зерттелетін ерітінді фильтр қағаздан 
кесілген дөңгелектің ортасына тамызылады. Ал жууға арналған еріткіш 
«тілше» арқылы жеткізеді.
Жұмыстың барысы:

Адсорбент ретінде алюминий оксиді қолданылады. Тәжірбиені жүргізу 
үшін ұзындығы 10 см ішкі диаметрі 5 – 6 мм болатын шыны түтікше 
алынады. Түтіктің бір ұшы фильтр қағазынан жасалған түтікпен жауып, оны 
5 см болатындай етіп алюминий оксидімен толтырыңдар. Сынауыққа 5 – 6
тамшы 0,5 н Cu2+, Co2+, Fe2+ тұздардың ерітіндісін құйып, оған сорбент 
толтырған түтікті батырыңдар. Ерітіндінің капилярлы көтерілуі бойынша 
алынған иондар алюминий оксидінің түйірлерімен адсорбцияланып, боялған 
қабат түрінде адсорбент бойында бөлінеді.

Мыс, кобальт, темір иондарының қабаттары қандай түске боялғанын 
біле отырып, олардың ерітіндіден қандай кезекпен сірілгенін көрсетіңдер. 

І Қағаздың хроматография әдісімен катиондарды бөлу
1. Бір стаканға құрамында Ғе3+ және Сu 2+ иондары бар зерттелетін ерітіндіні, 
келесі стаканға биіктігі бірінші стаканнан 1см жоғары болатындай 
дистилденген су, үшінші стаканға анықтағыш – сары-қан тұзын K4[Fe(CN)6]
2. Ені 1см фильтр қағазының жолағына 2 белгі қоямыз. 1-шісін жолаңқ 
шетінен 2см қашықтықта, 2-шісі 4см қашықтықта белгілейміз.
3. Фильтр қағазының жолағын зерттелетін ерітіндісі бар стаканға батырып, 
вертикаль бағытта ыдыс қабырғасына тигізбей, ерітінді қағаз бойымен 1-ші 
белгіге жеткенше ұстау керек. Одан кейін жолақты суы бар стаканға 
батырып, сұйық 2-ші белгіге көтерілгенше ұстайды.
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4. Соңынан қағаз жолағын судан алып, анықтағыш бар стаканға батырыңдар.
5. Түрлі-түсті зоналардың қағаз бетінде пайда болуын бақылау және  Ғе3+ пен 
Сu2+ иондарының хроматограммада орналасуы бойынша қорытынды 
жасаңыздар.
Сары қан тұзы Сu (ІІ) тұздарымен қызыл бура тұнба береді, ал Ғе3+ 

тұздарымен қою көк түсті тұнба түзіледі.
ІІ 1) Бірінші стаканға Со2+ және Nі2+ бар зерттелетін ерітіндіні, 2-ші 

стаканға су, 3-шіге – диметилглиоксим құямыз.
2) Дөңгелек фильтр қағазының «тілшесін» сулы дақ пайда болғанша тұз 
ерітінділеріне батырамыз, соңынан суға, соңына – анықтағышқа батырамыз.
3) Қағаз бетінде түсті зоналардың пайда болуын бақылап, хроматограмма 
бойынша қорытынды жасаңыздар.

1.4. Физикалық-химиялық әдістерді өткізу кезінде пайдаланылатын 
аспаптардың құрылысы, жұмыс істеу қағидаты және пайдалану 
ережелері
1.4.1. Орташа іріктемені, аз-кем ауытқушылықтарды айыру. Кванттық 
сандарды анықтау.

Талдау әдістерінің негізгі метрологиялық сипаттамалары.
Талдаудың физикалық-химиялық және физикалық әдістері 

мыналардың құрамына қатысты кең шектерде элементті сандық анықтау 
үшін қолданылады: негізгі  (100%-1%); негізгі емес (1-0,01%); қосалқы 
компоненттер (< 0,01%). 

Талдауды таңдау және сипаттау немесе әдістемелеу кезінде 
метрологиялық сипаттамалар үлкен маңызға ие:  метрологиялық
анықталатын құрамдар аралығы; дұрыстығы; жаңғыртылуы; сәйкестігі;
және аналитикалық: сезімталдық коэффициенті; іріктелігіштігі; ұзақтылығы; 
өнімділігі.

Сонымен қатар элементтердің микроконцентрацияларын сандық 
анықтаудың міндетті метрологиялық сипаттамалары  болып табылады: 
- анықталатын құрамның төмеңгі шегі; анықтау шегі.

Анықталатын құрам аралығы – әдісте көрсетілген анықталатын 
құрамның мәндік аймағы. 
          Анықталатын құрамның төмеңгі шегі - бұл құрамды анықтау аралығын 
шектейтін, құрам анықтаудың ең кіші мәні. Анықталатын құрамның төмеңгі 
шегі талданатын заттағы анықталатын компоненттің массалық үлесі болып 
табылады. 

Анықтау шегі - бұл берілген әдістеме бойынша сенімді ықтималдығы 
бар белгілі бір құрамдас бөліктің болуын анықтауға мүмкіндік беретін, ең 
кіші құрам. 
          Сенімді ықтималдық – анықтамалардың берілген санында 
арифметикалық орташа белгілі бір шектерде жататын, жағдайының үлесі.
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Дұрыстығы – жүйелік қателік 0-ге жақын болатын химиялық 
талдаудың сапасы.                                                                                 20-кесте

Жүйелік қателік
(табиғат бойынша)

Реактивті
Пайдаланылатын 
реактивтер қоспасының 
құрамына шартталған  

Аналитикалық немесе 
əдістік
Анықталатын әдіске 
шартталған  (сынама 
алу қателігі, оны 
ерітіндіге айналдыру, 
балқыту, қыздыру 
және т.б.)

Инструменталды 
Аналитикалық дабылды 
өлшеу үшін құралдармен
байланысты (өлшеу 
кезінде құрал-жабдықты 
тексеру кезінде 
минимумға барады)

Жүйелік қателік (талдау нәтижесіне әсері бойынша)
Оң – элементтің анықталатын 
құрамының мәнін  жоғарылатуға 
әкеледі

Теріс – элементтің анықталатын 
құрамының мәнін  төмеңдетуге әкеледі

Талдау әдісі немесе әдістемесі қателік жүйелерінен еркін болғанда, 
дұрыс нәтиже береді. Химиялық талдаудың нәтижесін өңдеу кезінде жүйелік 
қателік анықталу керек және жойылу керек. 

Жаңғыртылуы мен сәйкестігі орташа мәніне қатысты талдаудың 
қайталанған нәтижелерін тарқатумен анықталады және кездейсоқ қателердің 
болуына негізделеді. Сәйкестік экспериментті орындау жағдайында 
бекіткенде нәтижелердің тарқатылуымен сипатталады, жаңғыртылуы осы 
шарттарды түрлендіру кезінде.  Осы сипаттамалардың арасында байланыс 
бар, бірақ жаңғыртылу жалпы қабылданған болып табылады.
Аналитикалық және инструменталды кездейсоқ қателердің мәні артқан 
сайын, соншалықты талдау дәлдігі төмендейді. 
Жаңғыртылуы стандартты ауытқу (S) немесе қатысты стандартты ауытқу 
(Sr) нәтижелерімен сипатталады. 

4. Кез келген әдіспен заттың химиялық құрамын сандық талдаудың 
соңғы сатысы өлшеулердің нәтижелерін статистикалық өңдеуі болып 
табылады, ол өлшеудің қателік жүйелерін бағалауға мүмкіндік береді. 
Математикалық статистика тәсілі мүмкіндік береді:
1) талдау әдістемесінің негізгі метрологиялық сипаттамаларын есептеуге;

Жүйелік қателік
Тұрақты (аддитивті) – оның мәні 
аналитикалық дабылдың абсолютті 
мәніне байланысты емес 

Пропорциональды (мультипликативті)
– оның мәні аналитикалық дабыл 
мәніне пропорционалды болады. 



104
  

2) анықталатын элементтің концентрациясына аналитикалық дабылдың 
функционалды тәуелділігінің түрін анықтауға; градустеуші графиктің және 
талдау нәтижелерінің метрологиялық сипаттама параметрлерін есептеуге;
3) алынған нәтижелердің жаңғыртылуы мен дұрыстығын бағалауға 
мүмкіндік беретін, статистикалық өңдеудің нәтижелерін кесте түрінде 
көрсетуге;
4) анықталатын құрамның төменгі шегін, анықтау шегін, сезімталдық 
коэффициентін бағалауға.

Өлшеу нәтижелерін жаңғыртылудың бағасы:
а) Іріктеме орташасы
х1, х2, х3 шаманың өлшеу нәтижелерінің n білдірсін. Олардың ақиқат мәні μ. 
Барлық өлшемдер бір әдіспен және бірдей ұқыптылықпен орындалды деп 
көзделеді. Мұндай өлшеулер өзара дәл деп аталады. 
_                                                                 n
х ≈ µ = х1 + х2 + … xi + … + xn / n = 1/n ∑ xi                       (1)
                                                                   i-1
б) бірлік ауытқу – жеке өлшеудің арифметикалық орташадан ауытқуы: 
                                          Ei = xi – x                                     (2) 
Бірлік ауытқудың алгебралық мәні = 0 

 �𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

=  0   

в) дисперсия, стандартты ауытқу, салыстырмалы стандартты ауытқу. 
Орташа мәнге қатысты өлшеу нәтижелерінің таралуын дисперсиямен  S2 :
                                          n         _
                                 𝑆𝑆𝑆𝑆2 =  ∑ (𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 –  𝑥𝑥𝑥𝑥)2 / (𝑚𝑚𝑚𝑚 –  1)                  (3)
                                         i=1
Немесе стандартты ауытқумен - S сипаттау қабылданған.
           n        _
S = √  ∑(xi – x)2 / (n – 1)                                                     (4)
          i=1

Ол әдетте өлшеу (талдау) нәтижелерін көрсету кезінде келтіріледі және 
жаңғыртуды сипаттайды. 
Іріктеменің орташасына бөлінген стандартты ауытқу салыстырмалы 
стандартты ауытқу деп аталады.
                                                                    _
                                                       Sr = S / x                        (5)
г) орташа арифметикалық дисперсия, стандартты ауытқудың орта 
арифметикалық ауытқуы. 

Алынған нәтижені жаңғыртылуын бағалау кезінде дисперсияның 
орташа арифметикасын есептейді:  
                                             n        _
                                  S2/x =∑(xi – x)2 / [n(n – 1)],               (6)                            
                                            i=1
және стандартты ауытқудың орташа арифметикасы:  
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                        ________________
_            _      | n        _                      

Sx = S / √n = √ ∑(xi – x)2 / [n(n – 1)]                                   (7)
                         i=1
Өрескел қателіктерді болдырмаудың бірнеше әдістері бар. 
Q-критериясы бойынша өрескел қателіктерді болдырмау. 

Өлшеулер саны n<10 шағын іріктемелер кезінде өрескел қателерді 
анықтауды Q критерий бойынша түрлендіру шегінің көмегімен бағалаған 
дұрыс. Ол үшін мынадай қатынасты құрады:
Q = (x1 – x2) / R                                   (8)
Мұндағы х1- анықтаудың (өлшеудің) күдікті ажыратылатын нәтижесі
х2 - х1жуық бір реттік анықтаудың нәтижесі
R – түрлендіру шегі
R – хмакс – хмин - өлшеу қатарының ең үлкен және ең кіші мәндерінің 
арасындағы айырмашылық.
Есептеліп шыққан мән Q кестелік мәнмен Q (p, ni) салыстырылады. Егер Q > 
Q (p, ni) болса, өрескел қателіктің орын алуы дәлелденді.

КФК-3.Фотоэлектрлік фотометр КФК-3 –жарықфильтрлері толқын 
ұзындығының 315-980 нм диапозонында мөлдір сұйық ерітінділердің және 
мөлдір қатты денелердің оптикалық тығыздығын өлшеуге және градуирлеу 
графиктерін құру әдістері бойынша ерітіндідегі заттардың 
концентрациясының мөлшерін анықтауға қолданылады.

Фотометрде жарық ағынында коллоидты ерітінділердің, 
эмульсиялардың таралатын жарық өткізуін өлшеуге болады.  Фотометр 
сумен қамтамассыз ету орындарында, металлургияда, химия, тамақ
өнеркәсіптерінде, ауыл шаруашылығында, медицинада және т.б. аудандарда 
қолданылады

Фотометрдің жұмыс істеуіне қолайлы жағдайлар: қоршаған орта 
температурасы (10-35 ±5)ºС, ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 65±15%, 
тоқ көзінің мөлшері (220±22)В, 50 Гц.

Әрекет ету принципі. Фотометрдің әрекет ету принципі еріткіштен 
немесе салыстырмалы ерітіндіден өткен жарық ағынын Ф0 зерттелетін 
ортадан өткен жарық ағынына қатнасын салыстыруға негізделген. Ф0және Ф 
жарық ағындары фотоқабылдағышпен электрлік сигналдарға U0 , U және UТ 

(UТ-жарықтанбаған фотоқабылдағыштағы сигнал) айналады, олар 
фотометрдің микроЭВМ-інде өңделіп, сандық таблода оптикалық тығыздық, 
өткізу коэффиценті, концентрация мәндері көрсетіледі.      
Зерттелетін ерітіндінің өткізу коэффиценті (Т) сигналдардың немесе 
ағындардың қатнасымен көрсетіледі. Т =  Ф

Ф0
∙ 100% =  𝑈𝑈𝑈𝑈−𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑈𝑈𝑈𝑈0−𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡𝑡𝑡
 ∙ 100%    

Оптикалық тығыздық  (Д)  
D = log

1
T

= log
U0−UT

U −  UT
Оптикалық тығыздық өзгеруінің жылдамдығы(А)
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𝐴𝐴𝐴𝐴 =  
𝐷𝐷𝐷𝐷2 − 𝐷𝐷𝐷𝐷1

𝑡𝑡𝑡𝑡
Мұндағы: Д2 –Д1 t уақыт аралығындағы оптикалық тығыздықтардың 
айырмасы. t-минутпен 1-9 мәнге ие бола алады.
Концентрация    С =    Д ∙ Ғ

Құрылысы. (Оптикалық сызбасы)

Шам (1) жіпшесі конденсормен (2) диафрагма Д1 (3) (0,8* 4,0) жазықтығында 
сәулеленеді. Д1 диаграмма ойығын жарықпен толтырып, Д1 диаграммасы 
қисық дифракциялық тор арқылы (4) және ойық айнамен ( 5) дәл осындай 
ойықты Д2 диафрагмасы жазықтығында сәулеленеді. Дифракциялық тор 
және айна Д2 диафрагмасы жазықтығында спектрдің созылған түрін 
көрсетеді. Дифракциялық торды өз осінен тордың штрихтарына параллель 
айналдырып, Д2 диафрагмасының 315- 990 нм толқын аймағында кез-келген 
сәулеленуді қоюға болады. Обьектив (7,8) кювета бөлімінде әлсіз біріккен 
жарық шоғын туғызып линза (10) алдында Д2 ойығының үлкейтілген 
бейнесін қалыптастырады. Линза (10) жарық шоғын фотоқабылдағышта (11) 
біркелкі жарықтанған шеңбер түрінде береді. УК спектр аймағында 
шашыраған жарық ағынын әлсірету үшін Д1 диафрагмасының артында 
жарықфильтр (3) орналасқан, ол 315-400нм спектр аймағында жұмыс істейді, 
соңынан автоматты түрде шығарылады.  
Кювета бөлімінде(обьектив 7, 8 және линза( 10) аралығында тіктөртбұрышты 
кюветалар(9) орналастырылады.
                    Фотометрдің құрылысы мен құрам бөлшектерінің жұмысы
Фотометр бір блок түрінде орындалған. Металдан жасалған негізге (3) 
фотометрдің байламдары бекітіліп, қабықпен (1) жабылған. Кювета бөлімі 
жаппалы қақпақпен (5) жабылады. Фотометр фотометрлік бөліктен (2), 
қоректену бөлігі (3), микропроцессорлы жүйеден (4) тұрады. Фотометрдің 
бүйір қабырғасында резистордың осі (УСТ 0) және тумблер (СЕТЬ) 
орналасқан.
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Фотометрлік бөлік келесі бөлшектерден тұрады:монохроматор; тұтқа; 
кювета бөлімі; кювета ұстағыш.
1. Монохроматор. (1) Берілген спектр аймағында сәулеленуді алу үшін 
қызмет атқарады. Ол корпустан, кіру ойығынан, сфералық айнадан, 
дифракциялық тордан, синустік механизмдегі шығу ойығынан тұрады. 
2. Тұтқа.  (2) Синустік механизм арқылы дифракциялық торды бұрап, 
қажетті толқын ұзындығын қоюға арналған.
3. Кювета бөлімі. (6) Монохроматор корпусының негізіне бекітілген корпус 
болып табылады. Осы корпустың оң жақ бөлігінде фотометриялық құрылғы 
орналасқан. Фотометриялық құрылғы фотодиодтан және тұрақты токты 
күшейткіштен тұрады. 
4. Кювета ұстатқышқа еріткіш және зерттелетін ерітіндісі бар кюветалар 
орналастырылады. Жарық ағынына кюветаларды ауыстыру тұтқаны (4) 
бұрау арқылы жүреді. 

Жұмысқа дайындау:
1.Фотометрде өлшеуді жүргізуден 10-15 мин. бұрын  ток көзіне қосу керек. 
Қыздыру кезінде кювета бөлімі жабық болуы керек. Қызғанда өзі сигнал 
береді. 
2. Өлшеуге қажетті түсті жарық фильтрлерін енгізу керек. 
3. Фотометрді нолге келтіру қажет. Ол үшін «0» клавишасын басып, соңынан 
«#» басады. «Измерение 0000» шығады. 
4. Қажетті өлшеу функциясын таңдау. Ол үшін «Д» клавишасын басу. 
Оптикалық тығыздықты көрсетеді. 

Жұмыс істеу тәртібі: 
1. Жарық ағынына еріткіші немесе салыстырмалы ерітіндіні қою. 
2. Кювета бөлімінің қақпағын жабу. 
3. Толқын ұзындығын қою.
4. Аспапты нолге келтіру.
5. Қажетті функцияны таңдау. 
6. Тетікті бұрап, еріткіші немесе салыстырмалы ерітіндісі бар кюветаны 

зерттелетін кюветаға ауыстыру.
7. Сәйкес өлшеу нәтижелерін сандық таблодан алу. 
8. Өлшеуді 2-3 рет қайталап жүргізеді, нәтижеге ортақ мәнді алады. 

Өлшеу жүргізу
1. КФК-3 аспапында зерттелетін ерітіндінің оптикалық тығыздығын 
анықтандар. 
2. Алынған мәліметтер бойынша градуирлеу графигін тұрғызындар, 
концентрацияны есептендер. 
     

Атомды-эмиссиялық спектрофотометр, оның қолданылуы, әрекет    
ету принципі, құрлысы, жұмыс істеу тәртібі. Эмиссионды жалынды 
фотометр 3 негізгі түйіннен тұрады: шашыратқыш, өлшегіш құралдың
жарықфильтрі және монохроматоры.
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Суретте көрсетілген:  1-зерттелетін ерітінді; 2-шашыратқыш; 3-
шамның жалыны; 4- жарықфильтрі (монохроматор); 5-фотоэлемент; 6-
гальванометр.
Зерттелетін ерітіндіні(1) шашыратқыш арқылы(2) аэрозольге айналдырады 
(сығылған ауа немесе оттегі арқылы жұмыс) және жалынға (3) жанғыш ауа 
қоспасын немесе оттегі, сутегі (кейде қандай да бір көміртек: ацетилен, 
пропан, бутанмен) енгізеді. Жалынды фотомерлік анықтаулардың нақтылығы 
және сезімталдығы оның ерітінді шашырату қабілеті және шамның жұмыс 
істеуіне біршама байланысты. Жарықфильтр (4) спектрден өлшеуге 
қолданылатын арнайы спектрлік сызықты бөледі. Фотоэлемент (5) сонымен 
қатар гальванометр (6) спектрлік сызықтың қарқындылығын өлшеуге 
қолданылады.

Жалынды фотометр 
оптикалық сызбасы:
1- компрессор;  2 — манометр;  3
— бақылаушы газ жанарғысы; 4—
газ беруді реттейтін вентиль; 5 —
талданатын ерітіндісі бар стакан;                     
6 - шашыратқыш; 7 — жанарғы; 8
— ойық айна; 9 — конденсор;                 
10— светофильтр (немесе 
монохроматор); 11 —
фотоэлемент (немесе 
фотокөбейткіш); 12 -күшейткіш; 
13 - гальванометр 

Бұл әдісте жалынның температурасы өте маңызды. Пропан, бутан 
қоспасы бар ауа жағуда температура 1700-1900°C дейін жетеді және сілтілі 
металлдың атомы ғана қозады. Сілтілі-жер металлдарды анықтау үшін 
ацетилен қоспасы бар ауа жалыны қажет, ол 2300°C дейін температураны 
береді. Әмбебап болып оттекті сутегі бар қоспа(2500°C) немесе ацителен 
(3150°C) жалынын есептейді.

ФПЛ-1 калий, кальций, натрийдің сандық анықтауына арналған. 
Спектрдің қозу көзі- жанғыш қоспа жалыны: пропан-бутан-ауа. Ауа 
шашырату камерасынан араластыру камерасына шыққанда, ол капиллярлы 
түтікшеде разрядталады. Ерітінді капиллярға стаканнан енеді және аэрозоль 
түрінде жалынға беріледі. Аэрозоль шам жалынына түседі, одан кейін ол 
жанады және жалын энергиясының әсерінен анықталатын элемент атомдары 
қозу күйіне өтеді, бірақ кейін электрондардың кері айналу нәтижесінде-
энергия сәулеленуге тән нақты толқын ұзындығының сәулесі түрінде 
шығады.

Жарық ағыны жарықфильтрден өтіп фотоэлементке түседі. 
Фотоэлементте туындаған фототок лампалы күшейткішке өтеді және 
бағдаршалы микроамперметрде көрсетіледі.

Жұмысқа дайындық. Аспапты желіге қосады, жанғыш газы бар 
баллонның редукторының вентилін ашады және сулы монометр бойынша 
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қысымын қояды. Шамды жағып, компрессорды қосады және монометр 
көмегімен қысымды бақылайды. «Газ» және «ауа» вентильдерін түзету 
арқылы шамның жалыны көгілдір, ақырын жануы үшін жарқылдаусыз 
болуына дейін жөндейді. Жарықфильтрін орнатады, микроамперметрді 
«нөлге» келтіреді. Эталонды ерітінділерді фотометрлейді, одан кейіе график 
тұрғызады. Стандартты жұмыстар фотометрдің жалынды шашыратқышына 
анықталатын элемент концентрациясының өсу ретімен түседі. Әрбір 
стандартты ерітінді үшін орташа есебін жазады. Анықталатын сынаманы 
жалынға енгізеді және график бойынша зат концентрациясын табады.
                                       m=CхV        V -колба көлемі.

Атомды-абсорбциялық спектрофотометр, әрекет ету принципі, 
жұмыс істеу тәртібі

Әрекет ету принципі. Анықталатын элементтің сызықтық спектрін 
шығаратын разрядты түтікшенің жарығын зерттелетін заттың аэрозолі 
шашыратылған жанарғының жалынынан өткізеді. Өлшенетін резонансты 
сызықтың орналасуына сәйкес спектр аймағын монохроматормен бөледі. 
Содан кейін сызықтан бөлінген сәуле фотокөбейткішке түседі. Шығарушы 
күшейткішпен күшейтіледі және сызықтық гальванометрмен тіркеледі. 
Монохроматордағы сәуленің дисперленуіне призмалар немесе дифракциялық 
торлар қызмет етеді. әртүрлі элементтердің автоматизациясы үшін жалын 
қолданылады: ауа-пропан, ауа-сутек, ауа-ацетилен, ауа- оттегі.

Жұмыс істеу тәртібі. Шамды ашық катодпен қоректену көзіне қосады 
және шамның қалыпты жұмысын қамтамассыз ететін тоқ күшін орнатады. 
Газ бергішті ашады, жалынды жағады және оның биіктігін орнатады. 
Компрессорды қосады. Тазартылған су бойынша аспапты нөлге келтіреді. 
Содан кейін эталонды ерітінділерді талдайды, оларды жалынға 
концентрацияларының өсу ретімен енгізеді. Эталонды  ерітінділердің 
концентрациясын өлшеп, концентрацияның абсорбциялылығына байланысты 
градуирленген график құрады. Жалынға талданатын сынаманы енгізеді, 
оның абсорбциялылығын өлшейді және градуирленген график арқылы  
анықталатын элементтің  концентрациясын табады

Атомды-абсорбциялық 
спектрофотометрдің блок-
схемасы: 

1 — резонансты сызықтық 
сәулеленудің көзі; 2 — монохроматор; 
3 — детектор; 4 — күшейткіш; 5 —
бағытшалы аспап; 6 — өздігінен 
жазғыш; 7 – сандық басу құрылғысы; 
8, 9 — отын мен тотықтырғышты 
енгізу түтігі; 10 — шашыратқыш; 11 =
шашыратқыш камера
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Талдаудың электрохимиялық әдістерінің аспаптары
Қолданылатын аппаратура, электродтар. Жеке электродтың 

потенциалын өлшеу мүмкін емес, сондықтан электродты потенциалды 
есептеу үшін гальвани элементін қолданады, яғни екі электродтан тұратын 
жүйені пайдаланады. Олардың бірі, салыстырма электрод, оның потенциалы 
тұрақты, алын ала белгілі және ерітіндінің құрамына тәуелді емес. Қаныққан 
хлоркүімс электроды басқа салыстырма электродтарынан жиі қолданылады. 

Гальвани элементінің екінші электродын индикаторлық электрод деп 
атайды. Анықталатын ионның концентрациясына тәуелді потенциал 
салыстырма электродына қатысты өлшенеді. Индикаторлық электродтқа 
арналған материал, ерітіндідегі концентрациясын анықтау көзделетін, 
иондардың табиғатына тәуелді. Тура потенциометрияда иондардың әр түрі 
үшін индикаторлық электродты таңдайды. Индикаторлық электрод ретінде 
әдетте шыны электродты пайдаланады. Салыстырманың қаныққан хлоркүміс 
электроды – бұл күмістің жұқа қабатымен қапталған және калий мен күімс 
хлоридтерінің қаныққан ерітіндісіне салынған, металл күміс. Шыны 
индикаторлық электрод ұшында арнайы шыныдан жасалған жұқа қабырғалы 
кішкене шар бар түтік болып табылады. Осы кішкене шардың ішінде 
буферлік ерітінді және оған салынған металл түйісу болады. Шыны 
индикаторлық электродтың кішкене шарын талданатын ерітіндіге салады.

ЭВ-74 ионөлшегіште жұмыс жасау операциялардың белгілі бір 
бірізділігін талап етеді. Датчиктің ұшындағы штекерді аспаптың артқы 
қабырғасындағы «Изм» ұяшығына қосады, салыстырудың қосымша 
электродын қаныққан KCl ерітіндісімен толтырады. Аспапты желіге қосып, 
50-60 мин қыздырады және гальванометрдің нөлін түзетеді. 

Одан соң ионөлшегішті буферлік ерітінділер бойынша баптайды. 
Құрғақ стақанға рН 1,68 буферлік ерітіндіні құяды, оған электродтарды 
салады, температуралық түзеткішті ерітіндінің температурасына сәйкес 
келетін белгіге қарсы орналастырады. Содан соң потенциометрдің баптау 
сабын орташа қалыпқа келтіреді, «тербелу шегі» айырып-қосқышты «Eu» 
потенциометрімен «-1-19рН» қалпына көшіреді және гальванометрдің тілін 
1,68рН қалпына өрескел түрде түзетеді; бұл нүктеге «Eu» потенциометрімен 
тілді бір қалыпты келтіреді. 

Электродтарды сумен шайып және сүзгіш қағазбен құрғатып, оларды 
рН 4,58 буферлік ерітіндіге салады, диапазон кнопкасын 4-9рН қалпына 
айырып, қосады және рН түзетеді. Дәл осылай рН 6,88 (4-9рН диапазонында) 
және рН 9,22 (8-11 рН диапазонында) стандартты буферлік ерітінділердің рН 
тексереді. Егер барлық диапазондарды тексерген кезде рН айытқуы 0,05 
аспаса, баптауды аяқтайды. Содан соң зерттелетін ерітіндінің рН өлшеуге 
болады. Шыны электродты құрғаудан қорғайды, өйткені бұл оның 
сипаттамаларын өзгертуі мүмкін: жұмыс аяқталған соң оны суға салады. 
Қосымша электродты қаныққан KCl ерітіндісімен толтырады және мерзімді 
түрде ерітіндіні толықтырып отырады.

ЭВ-74 ионөлшегіште ерітіндінің рН анықтау. Өлшеудің алдында 
ионөлшегіштің айырып-қосқыштарын «t» және «-1-19» қалпына қойыңыз. 
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Ионөлшегішті желіге қосыңыз және оны 30 мин қыздырыңыз. Электродтары 
бар стақанды сәл көтеріңіз, бағананы жылжытыңыз, электродтарды 
жуғыштан тазартылған сумен жуыңыз. Электродтардағы судың қалдықтарын 
сүзгіш қағаздың бөлшектерімен алыңыз.

Анықтау барысы: Сыналатын ерітіндіні ионөлшегіштің стақанына 
(көлемінің жартысына дейін) құйыңыз және оған электродтарды салыңыз. 
Одан соң кезекпен аспаптың «Катиондар, аниондар» , «рХ», «-1-19» 
кнопкаларын басыңыз. Көрсететін аспаптың «-1-19» шкаласындағы тілдің 
жағдайын байқаңыз және сәйкес диапазон кнопкасын басыңыз. Егер «-1-19» 
шкаласы бойынша көрсеткіш 8-9 цифрларының арасында болса, 4-9
диапазонының кнопкасын басу керек.  «0-5» шкаласы бойынша иономер 
тілінің көрсеткіштерін жазыңыз және оған таңдалған диапазонның бастапқы 
цифрын қосыңыз. Сыналатын ерітіндінің рН шамасын анықтау осымен 
аяқталды. Келесі анықтауға дейін электродтарды тазартылған суда 
қалдырыңыз. Ионөлшегішті желіден сөндіріңіз.

Индикаторлық шыны электродтың құрылысы
1 – ионсұрыптағыш шыныдан жасалған 

кішкене шар; 2 – HCl ерітіндісінің 0,1М; 3 
– хлорланған күміс сым; 4 – шыны түтік; 
5 - өлшегіш электродтың шығыс түйісуі.

Салыстрымалы хлоркүміс электродының құрылысы:
1,2 – асбест жіп; 3 – шыны корпус; 4 
– калий хлоридінің қаныққан 
ерітіндісі; 5 – KCl ерітіндісінің құюға 
арналған саңылау; 6 – резеңке тығын; 
7 – хлорланған күміс сым; 8 –
салыстыру электродының шығыс 
түйісуі.
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ЭВ-74 әмбебап ионөлшегіш:
1 – рН-милливольтметр; 2 – жұмыс түрін таңдау кнопкасы; 3 – желіні 
сөндіргіш; 4 – іске қосу индикациясының кішкене тесігі; 5 - өлшеу 
диапазонын таңдау кнопкасы; 6 – аспапты оперативті басқару саптары; 7 –
нөлдің түзеткіші; 8 – электромагнитті клапан; 9 –диаметрі 2мм резеңке түтік; 
10 – біржүрісті кран; 11 – микробюретка; 12 – диаметрі 4,5мм резеңке түтік; 
13 – қысқыш; 14 – үш айыр; 15 – груша; 16 – қосымша электрод; 17 –
мөлшерлеу түтігі; 18 – араластырғыш; 19 – штатив; 20 – автоматты титрлеу 
блогы; 21 – өлшеуіш

Физико-химиялық талдау әдістері бойынша
тест тапсырмалары

1. Электролиз процесі барысында ерітінді арқылы электр тогі өткенде алдын 
ала өлшенген электрод  бетінде жиналған зат массасын дәл өлшеуге арналған 
физика-химиялық талдау әдісі
А. Потенциометриялық
B. Кондуктометриялық
C. Электрогравиметриялық

D. Полярографиялық
E. Кулонометриялық

2. Талданатын ерітіндінің реакция барысында өзгеретін және 
электролиттердің қасиеттеріне, оның температурасына, еріген заттың 
концентрациясына тәуелді болатын салыстыстырмалы электрөткізгіштікті 
өлшеуге негізделген физика-химиялық талдау әдісі 
А. Потенциометриялық
B. Кондуктометриялық
C. Электрогравиметриялық

D. Полярографиялық
E. Кулонометриялық

3. Ерітіндегі анықталатын ионның концентрациясына потенциалдың 
тәуелділігіне негізделген физика-химиялық талдау әдісі
А. Потенциометриялық
B. Кондуктометриялық
C. Электрогравиметриялық

D. Полярографиялық
E. Кулонометриялық
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4.  Электролит ерітіндісі арқылы электр тогын өткізгенде электродтың аз 
бетінде концентрациялық пояризацияның пайда болуына негізделген физика-
химиялық талдау әдісі 
А. Потенциометриялық
B. Кондуктометриялық
C. Электрогравиметриялық

D. Полярографиялық
E. Кулонометриялық

5. Талданатын заттың электролизіне жұмсалған электр тогы мөлшерін 
өлшеуге негізделген физика-химиялық талдау әдісі 
А. Потенциометриялық
B. Кондуктометриялық
C. Электрогравиметриялық

D. Полярографиялық
E. Кулонометриялық

6. Сәулелік энергияны сіңіріп, шағылыстырып, шығара жүретін заттың 
атомдарымен, молекулаларымен электромагниттік сәуленің әрекеттесуін 
зерттейтін физика-химиялық талдау әдісі 
А. Оптикалық
B. Электрохимиялық
C. Хроматографиялық

D. Радиометриялық
E. Масс – спектрометриялық

7. Әр түрлі заттардың оларды қыздырғанда булары мен шығарылатын
шығару спектрлерін зерттейтін физика-химиялық талдау әдісі 
А. Радиометриялық
B. Масс – спектрометриялық
C. Хроматографиялық

D. Абсорбциялық спектрлік
E. Эмиссиялық спектрлік

8. Талданатын заттардың сіңіру спектрлерін зерттейтін физика-химиялық 
талдау әдісі
А. Радиометриялық
B. Масс – спектрометриялық
C. Хроматографиялық

D. Абсорбционды спектралдық
E. Эмиссионды спектралдық

9. Талданатын затпен толқын ұзындығы белгілі жарықты сіңіруге 
негізделген, абсорбциялық спектрлік талдау әдісі
А. Спектрофотометрия
B. Фотометрия
C. Турбидиметрия

D. Нефелометрия
E. Кулонометрия

10. Талданатын затпен монохроматты емес сәулеленуді сіңірілуін өлшеуге 
негізделген абсорбциялық спектрлік талдау әдісі
А. Спектрофотометрия
B. Фотометрия
C. Турбидиметрия

D. Нефелометрия
E. Кулонометрия
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11. Боялмаған суспензиялармен сіңірілетін жарық мөлшерін өлшеуге 
негізделген абсорбциялық спектрлік талдау әдісі 
А. Спектрофотометрия
B. Фотометрия
C. Турбидиметрия

D. Нефелометрия
E. Кулонометрия

12. Ерітіндіде өлшенген қатты бөлшектермен жарықты шашырату 
құбылысына негізделген абсорбциялық спектрлік талдау әдісі
А. Спектрофотометрия
B. Фотометрия
C. Турбидиметрия

D. Нефелометрия
E. Кулонометрия

13. Қоспадағы компоненттерді талғамды адсорбциялау құбылысына 
негізделген физика – химиялық талдау әдісі 
А. Электрохимиялық
B. Оптикалық
C. Хроматографиялық

D. Радиометриялық
E Масс- спектрометриялық

14. Элементтердің радиоактивті сәулеленуін өлшеуге негізделген талдау 
әдістері
А. Электрохимиялық
B. Оптикалық
C. Хроматографиялық

D. Радиометриялық
E Масс- спектрометриялық

15. Электр  және магнитті өрістің әрекеті нәтижесінде бөлек 
ионизацияланған атомдар, молекулалар, радикалдардың массасын анықтауға 
негізделген талдау әдістері   
А. Электрохимиялық
B. Оптикалық
C. Хроматографиялық

D. Радиометриялық
E Масс- спектрометриялық

16. Бір толық тербеліс болған уақыттағы толқынның арақашықтығы қалай 
аталады? 
А. Толқын ұзындығы
B. Жиілік
C. Толқын саны

D. Спектр
E. Фотон

17. Бір секундта электрлік немесе магниттік өріс қанша рет максимум оң 
мәнге жететінін көрсететін шама 
А. Толқын ұзындығы
B. Жиілік
C. Толқын саны

D. Спектр
E. Фотон

18. Ұзындық бірлігіндегі толқын ұзындығының саны қалай аталады? 
А. Толқын ұзындығы B. Жиілік
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C. Толқын саны
D. Спектр

E. Фотон

19. Жарықтың толқындық және корпускулалық табиғатын сипатайтын Планк 
теңдеуін көрсет.
А. πω 2= ν

B. hЕ =∆ ν = ν
λ

hchc
=

C. J = Jo*10-ε λ сl

D. Д = lg Jo/J
E. J = асb

20. Электр заряды және тыныштық массасы жоқ, бірақ энергиясы мен 
импульсы бар  элементарлы бөлшек. 
А. Фотон
B. Спектр
C. Нейтрон

D. Молекула
E. Атом

21. Электромагнит сәулелерінің толқын ұзындықтарының жиыны 
А. Фотон
B. Фотолюминесценция
C. Нуклон

D. Спектр
E. Период

22. Қыздырылған қатты немесе сұйық күйдегі денелер және қатты сығылған 
газдар беретін спектрлер...  деп 
аталады
А. Үздіксіз
B. Сызықты

C. Жолақты
D. Айналмалы
E. Тербелмелі

23. Аралары қараңғы бөліктерімен бөлінген, бөлек жолақтардан тұратын 
спектрлар ... деп аталады 
А. Үздіксіз
B. Сызықты
C. Жолақты

D. Айналмалы
E. Тербелмелі

24. Аралары кең қараңғы жолақтармен бөлінген, әр түрлі түсті сызықтардан 
тұратын спектрлер ... деп аталады 
А. Үздіксіз
B. Сызықты
C. Жолақты

D. Айналмалы
E. Тербелмелі

25.Спектрлік аспаптарда сәулеленуді толқын ұзындықтары бойынша 
ыдыратуға не қолданылады.
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А. Спектралды шамдар
B. Атомизатор
C. Фотоэлектронды көбейткіш
D. Призмалар немесе дифракциялық торлар
E. Тіркегіш аспап

1.5. Геохимиялық зерттеу әдістері
1.5.1 Геохимияның даму тарихы

Геохимия пәні – жер химиясын зерттейтін ғылым. Ол жердегі 
химиялық элементтердің жылжыуын кеңістік пен уақыт аралығында 
зерттейді. Геохимия – жаңа ғылым, геология-минералогия ғылымдарының 
циклындағы жаратылыстанудың ерікті саласы.  Геохимия жердің және жер 
қыртысының тарихын, құрылысын, қасиеттерін зерттейді. Геологиялық 
көзқарасымен жердің қыртысы негізгі зерттелетін объект болады, оның 
ішіндегі реакцияларды үш түрге болуге болады:
1 – жер қыртысындағы негізгі компоненттердің өзара  реакциялары
2 – су қабатымен әрекеттесетін реакциялар
3 – атмосфера әрекеттесуімен жүретін реакциялар.

Геохимия жаратылыстанудың физикалық химия  және атомдық 
физикаға  қазіргі  жетістіктерді  геологиядағы  негізгі  және күрделі  
сұрақтарды шешуге және  жер қыртысындағы минералды ресурстарын 
тәжірибеде  пайдалануына жұмсайды.   Геохимия ғылымын ең толық және  
нақты  анықтамасын  алғаш рет В. А. Вернадский берген. Геохимияның
экспериментальдық негіздері  Норвегияда В. М. Гольдшмидт  және СССР, 
АҚШ және т.б. шетел мемлекеттерде салынған.

Геохимияның зерттейтін объектісі – жергілікті химиялық 
элементтердің атомдары. Одан басқа, геохимия  жердің шекарасындағы 
химиялық элементтердің атомдарын – космостық заттарда және  жалпы  
ғарышта  анықтайды. 1924 жылы Вернадский  геохимияның мақсаттарын 
былай деп атаған: геохимия  жер қыртысындағы  және  дүниежүзілік 
химиялық элементтерді, олардың тарихын, таралуын, дүниедегі жылжуын, 
біздің әлемдегі  генетикалық  байланысын  зерттейді.

Геохимия пәнінің жалпы мақсаттары:
1. Жер қыртысындағы, жердің бөлек геосфералығында  және жердегі 
химиялық элементтердің жылжуы, таралу  заңдарымен байланысы  және 
ғарыш пен кеңістік заттардың  құрамында химиялық элементтердің таралуы. 
2. Атомның және ядроның құрылысына, электрондық қабаттарына 
байланысты элементтердің геохимиялық қасиеттері және химиялық
элементтердің  изотоп құрылысына байланысты  атомдардың геохимиялық 
қасиеттері.
3. Жер қыртысында геохимиялық процесстегі химиялық элементтердің 
миграция зандары мен зандылықтары, элементтердің шашырау мен бірігіу 
себептері, жер қыртысындағы белгілі геологиялық жағдайына қарай 
элементтердің бірлестікте болуы (парагенез).
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4. Жер қыртысындағы бөлек аймақтардың геохимиясы, 
термодинамикалық жағдайына қарай дамуы мен геологиялық тарихына 
қарай жер қыртысының бөлек аумақтарындағы (геохимиялық 
провинциялындағы) химиялық элементтердің сапалық және сандық 
таралуының заңдарын анықтау.
5. Жер қыртысындағы жеке химиялық элементтердің  және  олардың
атомдарының тарихы, әр түрлі геологиялық, физико-
химиялықтермодинамикалық пен геохимиялық шарттарына қарай әр түрлі 
саласындағы ғарыштық және геологиялық тарихы.
6. Жалпы ғарыштың және ғарыштық заттардын химиялық құрамының 
заңдары.
7. Пайдалы қазбаларды іздестірудің тиімді геологиялық әдістері.

Геохимияның тарихы көбінесе химия және геология тарихымен 
байланысты. «Геохимия» терминін ғылымға 1838 жылы швейцар химигі 
Шейнбейн енгізді. Геохимия ең алдымен А.Е. Ферсман, В. И. Вернадский, В. 
М. Гольдшмидт, Кларк ғалымдарының аттарымен байланысты. Олар 
геохимияның негізін салушылар.

Сұрақтар мен тапсырмалар:
1.  Химиялық элементтер қалай жіктеледі ?
2.   Вернадский берген жіктелуіде химиялық элементтерді неше топқа 
бөлген? Әр бір топты қысқаша сипаттандар?
3.   Гольдшмидт берген химиялық элементтердің жіктелудің негізгі 
шарттары?
4.   Менделеевтің периодтық заны және жер қабатындағы химиялық 
элементтердің байланысы?

1.5. Геохимиялық зерттеу әдістері
1.5.2 Вернадскийдің элементтерді сыныптауы

Химиялық элементтердің геохимиялық жіктелуі
Элементтердің әр түрлі геохимиялық жіктелуінің арасында ең маңызды 

Вернадский мен Гольдшмидттің химиялық элементтердің жіктелуі болады.
Вернадский топтастыру негізіне химиялық элементтердің негізгі 

құбылыстарын қойды:
1. Жер қабатындағы химиялық элементердің тарихында химиялық немесе 
радиохимиялық процесстердің болуы немесе болмауы.
2. Сол процесстердің сипаттамасы; олардың айналғыштығы және 
айналғыштықсыздығы.
3. Жер қабатындағы химиялық элементтердің тарихында бірнеше 
атомдардан құрастырылған химиялық қосылыстар және молекулалардың 
болуы немесе болмауы.

Сондықтан шешуші кезеңде химиялық элементтердің ең жарық 
геологиялық тарихы және олардың атомдарының жер қабатындағы сандық 
сипаттамалары болады.
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Вернадский берген химиялық элементтердің жіктелуі бірнеше топтан 
тұрады.

1 топ – асыл газдар. Кіретін элементтер: жер қабатындағы 
геохимиялық процесстерге мүлдем қатыспайды және химиялық 
қосылыстарды құрастырмайды( ғарыштық жағдайын қоспағанда). Олар 
инертті, қосылыстарды құрмайды. Олардың геохимиялық мағынасы өте зор.

2 топ – асыл металдар. Менделеевтің кестесіндегі 8 топтағы келесі екі 
қатардың элементтері және алтын, асыл металдар тобын құрайды. Бұл 
элементтер зертханалық жағдайда өте көп химиялық қосылыстарды құрайды, 
сонымен олар асыл газдардан өзгеше көрінеді. Бұл элементтер, бірнеше 
минералдарды қоспағанда (сперилит, куперит, алтын-сирек телуридтер, 
сильванит және т.б.) жер қабатында химиялық қосылыстарды 
құрастырмайды.

3 топ – циклдік элементтер. Химиялық элементтердің ең үлкен санын 
қосады және бүкіл жер қабатын құрайды. Олар көп санды химиялық 
қосылыстарды құрастырады, әр түрлі геохимиялық процесстерге қатысады 
және миграцияға жоғары қабілеттілікпен процесстерге сипатталанады. 
Табиғатта олар салыстырмалы тұрақты минералдардың үлкен санын 
құрастырады. Химиялық элементтерінің қосылыстарын қоспағанда басқа 
элементтер шашыранды түрінде және бөтен кристалдық торларында 
кездеседі.

4 топ – шашыранды түріндегі элементтер. Бұл топ қабатындағы 
шашырату түрінде және басқа кристалдық торында бос атом, ион, комплекс 
түрінде болатын элементтерді қамтиды.

5 топ - өте радиоактивті элементтер. Бұл топ өте радиоактивті 
элементтерден тұрады. Олар радиоактивтілік ыдыраушылық  U, Ac, Th, Np,  
қатарларында болады және «ру бастарының» радиоактивтілік ыдырау 
нәтижесінде пайда болады және өздері ыдырап басқа радиоактивті 
изотоптартар мен атомдарға айналады. Жер қабатында олардың бірге 
табылуы генетикалық себептерінен анықталады. Жер қабатында U және Th 
ғана бірнеше өзіндік минералдарды құрайды, бірақ олардың көпшілік 
атомдары шашыранды түрінде болады.

6 топ – сирек элементтер. Сирек элементтер химиялық элементтердің 
периодтық жүйесінде лантан мен басталып лютеций мен бітеді. Элементтер 
геохимиялық қасиетерінің ұқсастығымен сипатталады. Олардың 
ұқсастылығы, ерекше электрон қабаттарының құрлысына байланысты.

7 мен 8 топ – бұл топтарға жер қабатында және бүкіл табиғатта 
кездеспеген элементтер кіреді. Бірақ Тс (мүмкін Am, Bk, Cm) ғарыштық 
заттарда анықталған. Олар өте қысқа өмір сүрушілер элементтердің 
атомдары мен изотоптары. Олар жер қабатында «өлген» элементтер деп 
саналады, бірақ олар жердің мантиясында кездеседі.

Гольдшмидт «сидерофильді», «атмофильды», «халькофильді» және 
«литофильді» элементтер терминін енгізген. Ол химиялық элементтердің 
металл, силикат, сульфид фазадағы және атмосферада болуын зерттеді. Жер 
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қабаты метеоритер сияқты үш фазадан тұрады: металл (темір-никель 
балқымасы), сульфид (темір сульфиді), силикат (пироксен және оливин).

Гольдшмидт  элементтерді төрт топқа бөлді:
1. Сидерофильді элементтер. Темірмен балқыма беретін элементтерді 

сидерофильді элементтер деп атайды. Олар темір, кобальт, никель, рутений, 
палладий, осмий, иридий, платина, рений, молибден, германий , қалайы, 
вольфрам, мыс, галий, сурьма, мышьяк.

2. Литофильдік элементтер. Оттегіне үлкен ұқсастыққа иеленген 
элементтерді литофильдік элементтер деп атайды. Олар литий, натрий, 
калий, рубидий, цезий, берилий, магний, бор, кальций, стронций, барий, 
аллюминий, селен, титан, гафний, торий, оттегі, хром, уран, сутегі, фтор, 
хлор, фосфор, кремний.

3. Халькофильді элементтер. Селен, күкірт пен темірге улкен 
ұқсастылыққа иеленген элементтерді халькофильді деп атайды. Олар 
мышьяк, мырыш, кадмий, сынап, индий, талий, күкірт, селен, телур, 
молибден.

4. Атмофильді элементтер. Оларға инертік газдар және т.б. газдар 
жатады. Олар сутегі, азот, оттегі, неон, аргон, гелий, ксенон, криптон.    

Сілтілік металдардың геохимиясы. Сілтілік металдардың жер 
қабатындағы мөлшері Li-3,2 * 10-3%, K – 2,5%, Na – 2,5%, Rb – 1,5 * 10-2%, 
Cs – 3,7 * 10-4%. Калий және натрий өте көп таралған, ал литий, рубидий, 
цезий – сирек элементтер. Рубидий және цезий сонымен қатар шашыранды 
түрінде болады, олардың қосындылары – калий минералдарының серіктері. 
Табиғатта франций өте аз, онын изотобы актиний альфа-ыдырату процесінің 
нәтижесінде пайда болады: 227

89 Ас =  223 
87Fr +  4 2He.

Бос түрінде сілтілік металдар кездеспейді. Көптеген басқа элементтер 
сияқты, олар алюмосиликат түрінде болады. Мысалы: Na2O * Al2O3 * 6 SiO2 –
натрий далалық шпат  (альбит),  К2O * Al2O3 * 6 SiO2 – калий далалық шпат  
(ортоклаз). Натрий және калий қосындылары  өте көп мөлшерде теңіз, мұхит 
және тұзды көлдердің суларында ерітілген. 
Литий – ең жеңіл металл. Ол   жер қабатының  типтік элементі , кешкі  
магмалық дифференцациялар – пегматиттер  өнімдерінде жиналады. Литий 
кларкі литосферада  3,2*10-3% құрайды. Литийдің  иондық радиустары 
магний және темір (II) иондарына  таяу болғанан соң , ол пироксен және 
амфибол магнезия – темірлік силикаттардың кристалдық торына кіреді. 
Литий , нәтижесінде геохимиялық екі дайлық  қасиеттеріне ие болады. Бір 
жағынан, ол сілтілі металл, көптеген табиғи процесстерде  натрийдың 
аналогы болып көрінеді (әсіресе жарық пегматиттерде). Басқа жағынан 
минералдарда  литий – темірдің, магнийдің, аллюминийдің аналогі. Литий 
негізінде тұзды көлдердің аймақтарында табылады.  Литий минералдары:
Li2O * Al2O3 * 4SiO2 – сподумент, LiAlPO4F – амблигонит. Тірі ағзаларда 
литийдің кларкы 1*10-5% құрайды, сондықтан онын биофильдігі өте  төмен 
3*10-5%.  Бірақ табиғатта литий мөлшерін жинақтайтын өсімдіктер белгілі –
литийдің концентраторлары. Литийдің флорасына алқалық, сарғалдақты, 
солянка үй  ішінің өсімдіктері  жатады.  Мүмкін ол тұзды  жерде өсетіндеріне 
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байланысты. Литийдің мөлшерінің көбеюі адамға және малдарға улы. Литий 
1818 жылы ашылса да, бірақ оның қолданылатын мүмкіндігі дәл қазір болды. 
Ол атомдық техникада, электротехникада және металургияда өте маңызды 
элемент боп саналады.

Натрий -литосферада кларкы 2,5% құрайды. Оның көбі әр түрлі 
силикаттардың құрамына кіреді. Мысалы: далалық шпатқа, нефелин, 
амфибол және т.б. Натрий- қарапайым литофильдік элемент, ол жердің 
граниттық қабатында жиналады.  Натрий көп мөлшерде шоғырланған 
тауларды құрайды. 

Натрий сазды жерлерде және өсімдіктерде  жинақталады. Сазды және 
тұзды көлдердің негізгі натрий минералдары: NaCl- галит,   Na2SO4* 10 H2O –
мирабилит, Na2CO3 * 10H20 – сода,      Na2SO4 – тенардит,  NaNO3 – селитра 
және т.б.

Калий –натрийдың аналогі және кларкы да сондай 2,5%.
Рубидий – ащы минералдардың элементі. Литосферадағы рубидийдың 

кларкы салыстырмалы үлкен 1,5 * 10-2%. Ол жинақталмайды, бірақ 
шашыранды элементтерге де жатпайды. Рубидий өз минералдарын 
құрмайды. Слюда мен дала шпаттарда рубидий калийды изоморфты 
алмастырады. Рубидий тұздары суда жақсы ериді. Халық шаруашылығында 
рубидий өте аз мөлшерде қолданылады. Оның қолданылу өндірісі –
фотоэлемент, катализ және т.б. өндірістер. 

Цезий –химиялық және геохимиялық қасиеттерімен рубидийге ұқсас. 
Литосферада цезийдің кларкы 3,7 * 10-4%. Цезийдің иондық радиусы үлкен 
болғандықтан, ол саздармен көп сіңіріледі. Ол көбінесе мұхит суларында  
жинақталады. Цезийдің көп тараған минералы- карналит (CsCl * MgCl2 * 6 
H2O)

Галогендердің геохимиясы. Галогендер – негіз топшасында, 7 топтың 
элементтері, сілтілік металдармен қосылып тұздарды құрайды. «Галоген» 
терминін 1811 жылы неміс физик Швейнгер енгізді. Галогендерге фтор, хлор, 
бром, йод жатады. 

Фтордың –химиялық қасиеттері басқа галогендерден ерекше болады. 
Ерекшелігі – екідайлылық қасиеттері. Біріншіден – ол өте белсенді, барлық 
элементтермен әрекеттеседі. Фтормен жүретін реакциялар – экзотермиялық 
реакциялар. Басқа жағынан фторидтердің хлоридтер мен бромидтерден 
ерігіштігі өте аз. Фтордың геохимиясында кальций фторидінің аз ерігіштігі 
өте аз маңызды. Литосферада фтордың кларкы 0,065 % . Көптеген термальды 
сулар  фтормен бай. Фтордың 86 минералы белгілі. Оның негізгі 
минералдары:  2Na2SO4 * NaCl * NaҒ – сульфогалит, Na2SO4 * NaCl * NaҒ –
майрерит, Na2SO4 * Na(Cl, Ғ) галенит. Фтор адам мен тірі ағзаларға өте  
қажет.

Бром – химиялық қасиеттерімен және миграция ерекшелігімен хлорға 
ұқсас. Литосферада бромның кларкы 0,023% құрайды. Бром - шашыранды 
элемент, ол минералдарды өте аз мөлшерде басқа элементтермен құрайды. 
Күміс бромиді – ол да өте сирек кездеседі.   Бром мен хлор теңіздерде, 
мұхиттарда және әртүрлі булану өнімдерінде шоғырланады. Теңіз ағзалары 
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жердегі ағзаларға қарағанда броммен бай. Негізгі бромның минералдары: 
бромаргирит – AgBr, йодбромид - Ag (Br,I,Cl), эмболит - Ag (Cl,Br).

Йод – сирек және шашыранды элемент. Онын кларкы негізігі кендерде 
– 5*10-5%, ал ащы кендерде - 4*10-5% құрайды. Йодтың және бромның 
химиялық қасиеттері жақын болғандықтан, геохимияда олар бірге 
қарастырады. Теңіз және мұхит ағзаларында йодтың мөлшері өте үлкен 
(ламинария, фикус). Егер адамда йодтың мөлшері аз болса, ол «эндомиялық 
зоб» деген ауыру пайда болады. Йодтын негізгі минералдары: маршит – CuI,  
йодаргерит  - AgI,  йодбромид – Ag (Cl, Br,I).

Жердің негізгі элементтерінің геохимиясы.Алюминий - өте көп 
таралған металл, оның кларкы 8,8% құрайды. Алюминий көп минералдардың 
құрамына кіреді. Алюминий ыдырау нәтижесінде сазбалшық бөлінеді. Ол 
каолинит Al2O3*2SiO2*2H2O тұрады. Сазбалшықтың құрамына темір 
қосындылары кіреді. Ол сазға қызыл-қоныр түсін береді. Кейде ақ 
сазбалшықтар кездеседі, оның құрамына темір қосындылары кірмейді.  Al2O3

техникалық аты – глинозем. Таза  алюминий шығаруына арналған аз еритін 
минерал – боксит Al2O3 * Н2О қолданады, таза Al2O3 – минерал корунд және 
асыл тастар, рубин мен сапфир ол да корундтың минералдары.

Темір. Оның кларкы 4,65%. Табиғатта таза түрінде кездеседі. Олар 
темір метеориттері. Темір метеориттері 90% темірден, 8,5% никельден, 0,5% 
кобальттан тұрады. Таза темірді шығаруына арналған магнетит 
(Fe3O4),гематит (Fe2O3) және лимонит (Fe2O3 * H2O) минералдар қолданады.

Кремнийдің литосферадағы кларкы 27,6% . Ол оттегінен кейін екінші 
жер қабатының негізгі элементі. Ол көптеген силикат және аллюмосиликат 
минералдарының құрамына кіреді. Өте таралған кварц SiO2 (құм). Кейде 
кварцтың кристалы – тау хрусталь кездеседі.

Изотоптардың геохимиясы. Геохимияда  изотоптардың анықтамасын
алғашқы рет Вернадский берген. Изотоптар геохимиясы   геохимиялық, 
геологиялық, биологиялық және  космохимиялық үрдістермен байланысқан 
табиғатты   құбылыстарды қамтиды.
Изотоп геохимиясында,  жер қабатындағы  әртүрлі  физико-химиялық, 
биогеохимиялық және  радиохимиялық  үрдістерде  изотоптардың болу 
шарттарын зерттеу, ең маңызды  мақсаты болып саналады.
Жер  қабатындағы өткізілетін  зерттеулер,  Менделеев жүйесіндегі  
элементтердің көпшілігі, изотоп құрамы тұрақты деп мәліметтеді. Изотоп  
тұрақтылығы  элементтердің  әртүрлі  генезистағы   минералдардың  
құрамына кіргеніне  байланысты. Табиғи құбылыстарға тәуелді  болатын  
элементтерде изотоп құрамы  тұрақсыз  болады. Ол элементтерді екі топқа  
бөледі:

1. тұрақты  элементтер, жеңіл (оттегі, азот, сутегі, күкірт, хлор, бор)
2. радиоактивтік  элементтер және олардың  ыдырау  нәтижесінде 

болатын  өнімдер (уран, торий, актиний, радий, полоний, калий, кальций, 
рубидий,  қорғасын, лютеций және т.б.)
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изотоп – ядро  зарядтары бірдей, ал  атомдық  массалары  өзгеше  болатын  
бір элементтің  әр түрлі  атомдары. Олар α-, β-, γ- сәулелер арқылы, элемент 
изотобы радиоактивтік  ыдырау  нәтижесінде  пайда болады.
α – сәулелену:  27

13Аl + 4 2He→  30
15P  + 1 0H

β – сәулелену:  40
19K → 40

20Ca + e-

Өсімдік және  жануар ағзаларында  өтетін  биогеохимиялық  үрдістер  
элементтердің изотоп  құрамын  өзгертетін  биофильдік элементтер (оттегі, 
азот, сутегі, күкірт, хлор, ) құрайды.  Тірі ағзаларда  биофильдік  
элементтердің  изотоп  құрамы  минералдағы  изотоп  құрамынан өзгеше 
болады.

Химиялық элементтердің жылыстауы
Ең бірінші  химиялық элементтердің салыстырмалы таралу  

мәселелерін Кларк  зерттеген (1899ж). Харкинс, Вашингтон және Кларк  
жинаған   мәліметтерге  сүйеніп  химиялық  элементтердің  салыстырмалы  
таралу  принципін ашқан. 
Химиялық  элементтердің «жылыстауы» терминін, алғашқы рет  геохимияға 
1923 жылы  А.Е. Ферсман  енгізген.  Ферсман  жылыстауға  былай деп 
анықтама берген:  жер  қабатындағы  химиялық элементтердің  жылжуын  
анықтайтын  және   олардың таралуына  немесе  жинақталуына  әкелетін 
үрдістер. Жылыстау – ол  жер  қабатындағы  химиялық  элементтердің  
таралуы немесе жинақталуы. Химиялық  элементтердің  қалыптастыру  
жағдайынан  ауып  кету  құбылыстары мен  жылжу, таралу,  топтастыру  
үрдістерінің  жиынтығын жылыстау деп  атайды.

Жылыстаудың түрлері. Жер қабатындағы әрбір химиялық 
элементінің жылыстау  түрлерін, Ферсман бойынша,  күрделі схема  арқылы  
көруге болады:

Химиялық элементтердің  жылыстауы  тәжірибе және   күрделі  теориялық  
сұрақтарының манызды  шешуі деп саналады.
Жылыстау ілімі пайдалы  казбаларының  жаңа  геохимиялық  табу  
әдістерінің  негізіне  жатады. Ол  кеңістікте  атомдардың  жылжыуына  
әкеледі. Адам және  тірі ағзалардың  өмір  сүруі элементтердің жылыстауына  
әсер  етеді.

Перельман (1979 ж) химиялық  элементтердің  негізгі    жылыстауының 
төрт  түрін анықтаған:
1. Механикалық жылыстау (механогенез) – химиялық  элементтердің  
негізгі  түрлерін  өзгертпейтін механикалық жылжыуы.
2. Физико-химиялық жылыстау – ол сулы  ерітіндіде,  газ  қоспалардағы  
химиялық реакция  арқылы болатын  жылыстау.

Дисперстік түрі
(таралу түрі)

орташа түрі
(системаның 

кларкі)     

жинақтау
(салыстырмалы 
концентрациясы

өнеркәсіптік 
жинақтау(кен 
орындардың 
пайда болуы)
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3. Биогендік  жылыстау – тірі  ағзалардың  өмір  сүруіне  байланысты  
химиялық  элементтердің  жылыстауы.
4. Техногендік жылыстау – адамдардың  техногендік  әрекетіне  
байланысты  химиялық элементтердің  жылыстауы.

Миграциялық қабілеттілігі.Барлық химиялық элементтер бір-бірінен  
әр түрлі   жылыстау қабілеттілігімен  немесе  геохимиялық  үрдісте  жылжу  
интенсивтілігімен көзге  түседі.

Белсенді мигранттар – жер  қабатындағы термодинамикалық  
жағдайында кең диапазонда жеңіл жылжитын  элементтер (сілтілік металдар, 
галогендер).
Белсенді емес мигранттар – жер қабатында  шағын аймақтағы химиялық 
элементтердің жылжыуы.( платина тобының  элементтері).
Жер қабатындағы химиялық  элементтердің  көбі  белсенді  мигранттарға  
жатады.

Элементтің жылыстау  қабілеттілігі Рх келесі түрде көрсетіледі:

Рх  =
1
Вх
∗
∆Вх
∆𝑡𝑡𝑡𝑡

    

х – табиғаттағы  белгілі элемент; Вх –элемент атомдарының жалпы саны; ∆t    
- уақыт аралығы; ∆Вх – жылжымалы түрге  айналған, атомдардың  саны. 
Бұл тендеу тек гипогендік ортада қолданылады.

Геохимияның негізгі заңы. Жылыстаудың  ішкі  факторлары.
Геохимияның  негізгі заңы  Гольдшмидтпен  белгіленген. Заң 

бойынша: элементтердің абсолюттік мөлшері (кларк) атом  ядросының 
құрылысына;  миграцияға байланысты элементтердің  таралуына – сыртқы  
электрондарға тәуелді болады. 

Атомдардың келесі  қасиеттері негізгі ішкі  жылыстау  факторларына  
жатады: химиялық қасиеттері; радиоактивтік қасиеттері; байланыс 
қасиеттері; гравитациялық қасиеттері; электрлік қасиеттері.
1. Химиялық қасиеттері. Табиғатта, жоғары температурада барлық  
қосылыстар дисперстік  түрде болады, сол  жағдайларда, атомдардың және   
иондардың  табиғаттарына тәуелді факторлар  көрінеді. Ортада  температура   
азайғандықтан, молекуланың қасиеттері манызды болады. Бөлек  
элементтердің  жылыстау дәрежесі мен  мінезі  жылыстау қасиеттеріне 
тәуелді болады. Жылыстау үрдістерінде  элементтердің химиялық  
қасиеттерінің  ролі, Ферсман бойынша негізгі  шарттарымен  сипатталады. 
Жылыстау  дәрежесі мен жолы  сәйкес  жағдайларда негізгі қосылыстарының 
тұрақтылығына  тәуелді  болады. Мысалы: сулы ерітінді  жағдайларында, 
элементтердің  жылыстау  қабілеттілігінің  кемуі  нашар еруіне байланысты. 
Элементтердің әр түрлі  қосылыстарда  болуы,  максимальдік  жылу 
эффектісімен анықталады.
2. Радиоактивтік қасиеттер. Жылыстау үрдістерінде  атомдардың  
радиоактивті  қасиеттері, олардың ыдырау нәтижесіндегі  үздіксіз  
өзгерістеріне (азаюына) және жаңа физико-химиялық  қасиетпен  ядролардың 
болуына  байланысты.
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3. Байланыс қасиеттері. Элементтердің немесе қосылыстардың байланыс  
қасиеттері  молекула,  атом  және ион ажырату күшіне қарсы болуы.  Егер 
ажырату күштері әсір етсе  элементтердің немесе  қосылыстардың  байланыс  
қасиеттері қайнау (ұшқыштық) және  балқу температуралармен  анықталады. 
Қайнау  температурасына  байланысты,  элементтердің ұшқыштығы және  
одан шығатын жоғары жылжуы, келесі  ретте  кеңейеді (азаяды): ұшқыш  
газдар (аргон,  хлорсутек, оттек және т.б), жылжитын галогендер (фтор, хлор, 
бром және сульфид иондар),  металдар (сынап), сілтілік және сілтілік-жер 
металдар (литий, барий, магний және т.б.), нашар  ұшатын элементтер 
(платина тобының элементтері, вольфрам, тантал, молибден, гафний, мырыш 
және т.б.). жер қабатында  жылыстау үрдістерінде ұшқыштық – маңызды  
роль атқарады.
4. Электрлік  қасиеттер. Ферсман  элементтердің  химиялық  қасиеттерін 
анықтайтын электростатикалық қасиеттерді  белгіледі.  Электрлік  қасиеті,  
бейтарап атомды  зарядталған ионға  айналдыруына бағытталған  энергия 
шамасы (мөлшері).
5.  Гравитациялық қасиеттер -  олардың массаларына байланысты және  
кеңістіктегі мен  жердегі  элементтердің таралу   процестерінде өте  маңызды  
болады.  Бұл қасиеттер жердің  қалыптасқан  алғашқы сатысында ерекше  
роль атқарған. Жердегі барлық  элементтердің   жылыстау үрдістері, әлемдік 
тартылыс  күштері  арқылы жүреді. Заттардың гравитациялық  қасиеттерін  
зерттеулердің  негізінде  элементтердің жер  қабатындағы таралу  үрдістері,  
әртүрлі гравитациялық-кристалдық  дифракция  гипотезалары  тұрғызылды.

Жылыстаудың сыртқы факторлары. Барлық үрдістер мен  
құбылыстардың  ерекшелігі – салыстырмалы  тепе-теңдікке  ығысуы.

Маңызды сыртқы  термодинамикалық  жылыстау  факторлары: 
температура, қысым, миграциялық ортаның  химиялық құрамы, сорбциялық  
күштері және т.б.
1. Температураның әсері. Геохимиялық процесстердің  температурасы 
геологиялық  және  минералогиялық  термометр  арқылы  анықталады. Ол 
жеке  минералдар мен  олардың әртүрлі  комбинацияларының  және   
минералдардың жеке   қасиеттерінің  белгілі өзгерісін, құрылу, айналу 
температураларын – геологиялық  термометрі  деп  атайды.
2. Қысымның әсері. Қысымның  өзгерістері химиялық  элементтердің 
жылыстауына өте  қатты  әсер етеді. Қысымның  өзгеруі температураның 
өзгеруімен өзара байланысты.
3. Миграциялық ортаның  химиялық құрамы:
А.) Ортаның  радиациялық  өзгерістері.  Биосферадағы  радиоактивтік 
сәулелер, бөлшектер мен фотондардың  химиялық  элементтердің  
атомдарымен  байланысуына әкеледі. Процесстің  жүруі  атомдардың  
массасына, зарядына, энергиясына  тәуелді болады. Б) Ауыр  зарядталған 
бөлшектер (α-бөлшектер);
В) Ионизациялық сәулелердің  электрондары; Г. γ- фотондар мен  рентген  
сәулелері; Д) Нейтрондардың ағыны. Олар  атом  ядросымен әрекеттесіп,  
олардың  бөлінуне  және  ядролық реакцияларына әкеледі; Е. Радиоактивтік 



125
  

 

ыдырау  нәтижесінде атомдардың  қалдықтары элементтердің  ионизациясын 
қозғайды.

Сұрақтар мен тапсырмалар:
1. Қысқаша сілтілік металдардың геохимиясын сипаттаңдар?
2. Фтордың негізгі минералдары қандай?
3. Галогендердің геохимиясының сипаттамасын беріңіз?
4. Егер йод адам ағзасында жеткіліксіз болса, қандай ауруларға әкеледі?
5. Алюминийдің геохимиясын сипаттаңыз?
6. Темір мен кремнийдың геохимиясынын сипаттамасы қандай?
7. Радионуклидтерге не тән? Олар қалай түзіледі және қоршаған ортаға 

қалайша әсер етеді?
8. Изотоптар дегеніміз не? Олардың түзілу жолдары қандай? 
9. Қасиеттері бойынша өзара ажыратылатын, химиялық элементтердің 

белгілі изотоптарына мысал келтіріңіз. 
10.Көміртегі изотоптарының қысқаша сипаттамасы, олардың қатынасы 

қандай?
11.Ядролық реакциялар және олардың түрлері қандай?
12.Сутегінің изотоптық құрамын сипаттаңыз.
13.Химиялық элементтердің жылыстауының негізі не? Қандай екі  үрдістер 

жылыстау негізінде жатыр? 
14.Жылыстаудың негізгі түрлерінің жіктелуі? 
15.Перельман бойынша химиялық элементтердің  жылыстау түрлері қандай?
16.Химиялық элементтердің  таралу интенсивтілігіне не әсер етеді?
17.Элементтер  жылыстау қабілеттілігіне қарай қалай бөлінеді? 
18.Элементтің  жылыстау  қабілеттілігі қалай анықталады?
19.Жылыстаудың ішкі факторларын сипаттаңыз?
20.Жылыстаудың  сыртқы факторларын атаңыз? 

1.5. Геохимиялық зерттеу әдістері
1.5.3 Геохимиялық кедергілер

Геологиялық үрдістердің сипаттамасы
Жер  қабатын калыптастыру  мен дамуына  әкелетін  табиғи үрдістер –

геологиялық үрдістер  деп аталады. Оларға  жататын  үрдістер – үгілу,  жер 
сілкінісі,  вулканизм, теңіз  және өзендердің  әрекеттері.
Барлық геологиялық үрдістер химиялық  элементтердің  бөлінуіне,  
шашыратуына және  жинақталуына, сонымен  бірге  пайдалы  кендердің  
тыңайған  жерлердің пайда болуына әкеледі.
1. Бөлу –   физико-химиялық  әдістер  арқылы химиялық элементтердің  
бөлек, тәуелсіз түріне  өтуін білдіреді.
2. Шашырату – ол  химиялық  элементтердің  кеңістікте тепе-теңдік  
таралуына  ұмтылуы. Бұл түрде  көпшілік  элементтердің  атомдары  болады 
(стронций, вром,  рубидий, индий, талий, цезий).
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3. Жинақталу – ол  элементтердің  белгілі  мөлшерде, белгілі  
объектілерде  жиналуы. Бұл үрдіске  қоршаған  ортаның  факторлары мен  
механизмдері  әсер етеді.

Энергия көздеріне қарай  геологиялық  үрдістер  эндогендік және 
экзогендік  түрге бөлінеді.

Эндогендік геологиялық үрдістер  - жер  қабатының  ішінде  жүреді. 
Олар көзге  көрінетін  айнымалы рельефтерді  жасайды және  таулар,  мұхит 
шұнғыма,  вулкандық  конустердің  пайда болуына әкеледі.  Маңызды рөлді 
бұл үрдістерде тектоникалық  қозғалыстар атқарады.  Олар  тез және  ақырын 
қозғалыста болады. Ақырын қозғалыста жер беті  бір  қалыпты  көтеріледі 
немесе батады. Тез қозғалыстарда  жер  қыртысының қабаттары көтеріліп  
нәтижесінде  ойпат және  жарылған  жерлер  пайда болады.

Экзогендік геологиялық  үрдістер жер бетін  және теңіз  табанының  
тегіс  болуына  әкеледі. Жыл сайын  жер беті  0,09 мм  төмендейді.

Тау жыныстарының ұғымы. Минералдық  құрамы  мен құрылысы  
салыстырмалы тұрақты  агрегаттарды – тау  жыныстары деп атайды.
Туынды жағынан үш  түрге  бөлінеді: магматикалық, шөгінді, 
метаморфоздық.

Магматикалық тау жыныстары терең жер  қойнауынан үстіңгі жер  
қабатына шығатын ыстық  балқыманың  қату нәтижесінде болады.

Сыртқы факторлар  әсер еткен  нәтижесінде  пайда болатын  кенде-
шөгінді  тау  жыныстары деп аталады.
Шөгінді мен  магматикалық тау жыныстары өте терең   батқанда  және  
төменнен  көтерілетін  магма  әсерінен өзгерістерге  ұшырайды.  
Метаморфозалар нәтижесінде олар  жаңа  метаморфоздық тау  жыныстарына  
айналады. Тау  жыныстары бірнеше  белгілермен сипатталады: құрамы, 
құрылысы, түсі, текстурасы, батқан шарттары.

Магматикалық үрдістер.Жер қабатында  магманың  болуы мен  
қозғалысы және  олардан  магматикалық тау жыныстарының пайда  болу  
үрдістерін – магматизм немесе магматикалық үрдістер деп атайды.Жер 
қабатында  және  мантиянын үстіңгі қабатында пайда болатын  газдармен  
қаныққан  табиғи  жалынды  сұйық  силикат  балқымасын  магма деп 
атайды.

Магманың құрамы  бір  текті  болмайды, ол  еріген негізгі  кендердің 
құрамына тәуелді  болады.

Магманың химиялық құрамы. Магманың негізгі  компоненті  SiO2,
оның мөлшері  40-75% құрайды. Құрамына  Al2O3, Fe2O3, FeO, MgО, CaO, 
Na2O, K2O, TiO2, H2O. Сонымен  магма  көп компонентті  жүйе.  Сілтілік  
магматикалық  кендер қорғасын, мырыш, ниобий  уран; негіздік 
магматикалық кендер титан,  ванадий; қышқыл магматикалық  кендер
берилий, цирконий, гафний, қалайы  вольфрам элементтерінен тұрады. 
Магматизм екі түрде болады: интрузивтік, эффрузивтік.

Интрузивті магматизмде магма  жер  бетіне  шыға алмай, жер 
қабаттарындағы  қуыстарда,  жарықтарда қатып, тереңдік  магмалық  
заттарды (интрузияларды) құрайды.
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Эффрузивтік  магматизмде магма  жер  бетіне  шығып, күйіп,  қатады. 
Қатуы тез болады. Магматизм  көп  уақыт  тұрақты болатын,  
термодинамикалық  тепе-теңдігі бұзылған кезде пайда болады. Тау 
кендерінде заттың  радиоактивті ыдырауы, физико-химиялық  үрдістер,  
тереңдік  жылы  ағындар әсер еткенде  тепе-теңдік  бұзылады. Жер  
қабатының 90%  магматикалық  кендерден тұрады. 

Постмагматикалық құбылыстар деп-магманың  кристалдану мен суу 
(қату) кезіндегі интрузивтің айналасындағы  геологиялық  үрдістерді  
атайды. Постмагматикалық құбылыстар ыстық газдар мен  гидротермальді  
ерітінділер манызды ролін атқарады. Магмадан  ыстық  газдар мен сулы  
булар  кендердегі қуыстардан  суық  кендерге өтеді.  Нәтижесінде  газдар 
сығылып,  жоғары температуралық минералдарды құрайды (кварц, слюда, 
вольфрамит, молибденит). Газдардан пайда болған  минералдардың  үрдісін  
пневматолиттік деп атайды. Бұл  үрдіс 450-8000С өтеді. Газдар  суыған 
кезінде  сулы  булар  сығылады және 400-4500С гидротермальдік 
ерітінділерге  айналады. Гидротермальдік  ерітінділерден минералдардың 
пайда  болу  үрдісіңн  гидротермальдік деп  атайды.
Гидротермальдік  ерітінділер  минералдардың  және тау жыныстарының  
құрамын  өзгертеді, нәтижесінде  жаңа  жыныстардың пайда  болу үрдісін  
метаморфизм деп атайды. Метаморфизмнің  негізіне  минералдың  
химиялық  құрамының  өзгеруімен  сол  ортада тұрақты, жаңа  
минералдардың  пайда  болуы жатады. 40-5000 С температура аралығында  
жататын  жер  қабатының жүйелерін  гидротермальдік жүйелер деп атайды. 
Гидротермальдік жүйелер  мыс, сынап, мырыш, күміс,  қорғасын,  қалайы, 
молибден  және  асыл  мен  сирек  кездесетін  металдардың  және  басқа  кен 
емес  шикізаттың негізгі  көздері  деп саналады.

Гидротермальдік  кен  орны – ыстық  сулы  ерітінділердің  жер  
астында  аққандағы  нәтижесінде  тұнбадан  пайда болған  кендердің  болуы.  
Гидротермальдік  ерітінділердің су  көздері  төрт топқа бөлінеді: 

1. Магматикалық су - магмалық  балқыма  қатайған  кезде бөлінеді.
2. Метаморфоздік су - жер  қабатындағы  терең  аймақтардан сулы  

минаралдардан  қайта  кристалдану  үрдісінде пайда болады.
3. Жерленген су - жер  ішіндегі  жылу  әрекетінің  немесе  жер  

қабатының  ығысу  нәтижесіндегі теңіз  тұнбалы  кендердің жылжу  
үрдісінде  бөлінеді.

4. Метеориттік су - сулы  жер  қыртыстарынан жердің ішіне кететін  
сулар. 

Гидротермальдік  кен орындары диапазон аралығында  жер қабатынан 10 
км-ден көп  тереңде пайда болады. Ең қолайлы  жағдайлар ол  бірнеше  
жүздік  метрден 5 км-ге  дейін. Үрдістің  бастапқы  температурасы 600-7000

С, содан сон 50-250 С біртіндеп  төмендейді. Өте көп  гидротермальдік  кен 
орындары 400-1000 С температуралық  аралығында  пайда болады.

Гидротермальдік-метосоматикалық  үрдісі (гидротермальдік 
метасоматоз). Бұл  үрдіс  гидротермальдік  жүйелерге тән.  
Метосоматикалық  үрдістердің  негіздері  Д.С. Коржинскиймен  анықталды.  
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Д.С. Коржинский бойынша «бір минерал басқа  минералға  ауысқан  
кездерде,  кендердің  химиялық құрамының өзгеру  үрдістерін –
метосоматикалық  үрдістер деп атайды». Ауыспалы  үрдістер  қуыстық  
ерітінділер  арқылы жүреді. Олар  бір минералды  ерітіп,  және сол  уақытта  
басқаларды  тұнбаға  түсіреді, нәтижесінде  кендердің  агрегаттық  түрі  
өзгермейді.

Метосоматоз  реакциялар  ауыспалы  түрінде  өтеді  және бір-біріне  
қарсы үрдістер жүреді – элементердің минералға  кіру  мен шығуы. Мысалы: 
турмалин  грейзерларында  магний, висмут (ІІІ),   темір (ІІІ),  алюминий (ІІІ),   
оттек, гидроксид, фторид, хлорид – иондары кіреді, ал  натрий, калий,  
кремний иондары  шығады.

Миграциялық механизм  әсерінен  инфильтрациялық жəне  
диффузиялық метосоматозға  бөлінеді. Инфильтрациялық метосоматоз көп  
км-ге  созылады, ал  диффузиялық  метосоматоз  бірнеше  метрде болады.

Пегматиттер және  пегматиттік  үрдістің  сипаттамасы.
Пегматиттер – магматикалық  дифференциациясының соңғы  өнімдері. 
Пегматиттер  гидротермаларының  әсерінен  тау  жыныстарының  өзгеруі 
нәтижесінде  пайда болады.  Пегматиттердің  геохимиялық  зерттеулерін 
Ферсман  бастаған.

Таралу  және  тәжірибелік  жағынан ең  манызды  граниттік  
пегматиттер – талий, литий, цезий және  басқа бағалы  шикізаттардың 
көздері деп  саналады.
Пегматиттік  үрдісі – ірікристалдық заттардың (пегматиттердің) болуына 
әкеледі. Пегматиттердің  көбі  далалық  шпаттан, слюда мен кварцтан  
тұрады. Пегматиттер  жердің 2-10 км тереңінде пайда болады.

Пегматиттік процестің  сипаттамасы.Ферсман бойынша,  
минералдардың пайда  болуына температураның  төмендетуі көп  әсер етеді. 
Сол себептен, ол пегматиттік  үрдісті  5 кезеңге және 11 геофазаға  бөлді. 
Геофаза – ол температуралық аралық пен үрдістің  жүретін  терендігі ғана 
емес, ол белгілі бөлек  тепе-теңдік  геохимиялық жүйе. 

Пегматиттердің  маңызды  ерекшелігі – радиоактивтік элементтердің  
жинақталуына әкеледі. Пегматит минералдардың жалпы саны 300 көп.

Шөгінді жыныстар – жердің  беткі  өңіріне тән  термодинамикалық 
жағдайларда, әртүрлі  үгілу  есебінен, сулы  ерітінділер  құрамының 

Тереңдігіне қарай  
пегматитердің 

Гинзбург 
бойынша  
жіктелуі

1)аз  тереңдегі пегматиттер (2-3 км), тау  
хрусталь мен  оптикалық флюорит

2) орташа   тереңдіктегі  пегматиттер (3-6 км), 
сирек кездесетін  элементтердің пегматиттері

3) слюда түзуші пегматиттер (6-8 км), мусковит

4) үлкен  тереңдіктегі  пегматиттер (>8 км), уран  
және торий  байытылған кендер
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химиялық  немесе  механикалық  жолымен  тұнбаға  түсу нәтижесінде, әр  
түрлі  ағзалар тіршілігінің арқасында, немесе  осы  үш   үрдістің бір-біріне  
орайлас  көрініс  беруі салдарынан түзілген  барша  тау  жыныстарының 
жалпы  жиынтығы.

Шөгінді жыныстардың химиялық  құрамының  ерекшеліктері: 
1)натриймен  салыстырғанда  калийдің мөлшері  көбірек болады; 
2)карбонаттарда  кальций оксиді мен  магний оксидінің мөлшері көп  болады.
Шөгінді жыныстардың  құрамындағы  минералдар  екі  түрге  бөлінеді:
1)Төзімді, тау жыныстарының үгілуі барысында, өз   тұтастығын сақтап  
қалған  минералдар; 2)Химиялық ыдырау өнімдерінен пайда  болған  
минералдар.

Гипертек  және биотек. Гипертек  үрдістер – минерал  түзуші  
үрдісітің  нақталы  сатысы  барысында  жер қыртысының  беткі  қабаттарына  
тән  тау  жыныстары мен  минералдардың әртүрлі  өзгерістерге  ұшырау  
үрдісі.
Гипертектің бағыты мен  ерекшелігі  төмен  температуралармен  және  
төменгі  қысыммен анықталады. Гипертекте маңызды  ролді  атмосфераның  
активті  оттегі, су мен  құрамында  ерітілген  оттегі мен  қөмірқышқыл оксиді 
бар  сулы  ерітінділер  атқарады. Гипертектің жүру  бағыты мен  үрдісіне  
гипертек  ортаның  физико-географиялық жағдайлары  әсер етеді (климат, 
рельеф,  тау жыныстардың химизмі).

Гипотекті  минералдар – терең эндотекті, яғни  жер  қыртысы  
қойнауларындағы  магманың  қату  үрдісіндегі  бөлінетін газ  бен ыстық  
сулы  ерітінділер  және  магманың  балқымасының  кристалдану нәтижесінде 
пайда болған минералдар (дала шпаты,  пироксен, оливин, топаз,  кварц,  
слюда).
Жер  қыртысындағы  гипотекті  үрдістер  тұрақсыз болады, үгілу  
үрдістерінің  нәтижесінде  бұзылып  гипотекті  минералдарға  ауысады.

Гипертекті  минералдар – жер  қыртысының  беткі  қабаттарында  
терең  минералдардың  бұзылу  мен  қайтадан  түзілуі  үрдістеріндегі  
минералдарды,  гипертекті минералдар деп атайды (опал, халцедон ж/е т.б.).
Биотек (грек сөзі «биос»-өмір). Ағзалардың белгілі  бір  түрінің екінші  
түрден  жаратылғанын зерттейтін  ғылым. «Биогенез»  терминін Т. Гексли  19 
ғасырда  енгізген. Элементтердің  жылыстауы, жинақталуы мен  шашырауы  
тірі ағзалардың  әрекеттерінін болады.

Геохимиялық кедергілер – ол жер  қыртысының  аймақтарындағы  
элементтердің  жылыстау  интенсивтілігінің өзгеруі.
Топырақтарда  және  артезиан  бассейндерде  элементтердің  механикалық, 
физико-химиялық, биогеохимиялық жинақталу  үрдістері  өтеді.

Алтын, қалайы, платина, алмаз шашымалдағы  кендерде  жылыстаудың 
интенсивтілігі   азайған аймақтары – механикалық  кедергілер деп  атайды.

Физико-химиялық кедергілер – температура, қысым,  жылу,  энтальпия  
өзгеруінің  нәтижесіндегі  элементтердің сулы   жылыстау интенсивтілігі 
азайған аймақтар.
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Бигеохимиялық кедергілерде көмір мен шымтезек  шоғырлары,  
гумустық горизонтардағы химиялық  элементтердің  жинақталу  аймақтары.

Жер қыртысында  бір  аймақта  әр түрлі геохимиялық  үрдістердің  
нәтижесінде  комплексті кедергілер бөлінеді, сол  кезде химиялық  
элементтердің жинақталуы  бірнеше  үрдістермен  байланысты. Мысалы: рН 
азайған кезде  қышқыл  ортада аз  еритін  қосылыстарды құрайтын химиялық  
элементтер  тұнбаға түседі (молибден, кобальт).
Егер  ерітіндіні  қышқылдатса уран,  қалайы,  молибденнің тотықсыздану  
үрдістері жүреді. Солай бір  орында  комплексты кедергілер пайда  болады, 
қышқылдармен тотықсыздандырылған. 
Макро -, микро-, инфильтрациялық және  диффузиялық кедергілер болады.

Сұрақтар мен тапсырмалар:
1. Геологиялық үрдістерді қыскаша сипаттаңдар.
2. Геологиялық үрдістер қандай  түрге бөлінеді?
3. Тау жыныстарының  түрлері қандай?
4. Магматизм үрдісінің қысқаша сипаттамасы мен түрлерін келтіріңіз?
5. Гидротермалық ерітінділер. Гидротермалық ерітінді суларының 
жіктелуі?
6. Постмагмалық құбылыстарға сипаттама беріңіз.
7. Шөгінді ерітінділер және пегматиттер дегеніміз не?
8. Гидротермалық метасоматоздың сипаттамасы қандай?
9. Пегматитті үрдіс геохимиясының (соңғы магмалық кристалданудың 
геохимиясының) ерекшеліктерін сипаттаңыз.
10. Гидротермалды үрдісте химиялық элементтердің қоспаларын түзудің 
және бөлудің жағдайлары қандай?
11. Геохимиялық кедергілердің анықтамасы,  түрлері қандай?
12. Биогенез ұғымын қалай түсіндіресіз?
13. Шөгінді  жыныстардың  анықтамасы?
14. Гипертекті және гипотекті минералдардың  анықтамасы?

1.6. Табиғи компоненттердің геохимиясы
1.6.1. Атмосфераның геохимиясы

Құрлықтың беті үшін ірі және кіші географиялық бөліктер, яғни 
географиялық өңір, облыс, провинция, аудан, ландшафт, жергілікті жер, 
шатқал, фация, т.б. тән. Сонымен, Жер бірнеше қабықтан: қатты литосфера, 
сұйық – гидросфера, газ тәріздес – атмосфера және тіршілік қабығы –
биосферадан тұрады. Олар бір- бірімен өзара әрекеттеседі, сондықтан
географиялық немесе ландшафт қабығының құрылысы күрделі.

Географиялық қабықты жан-жақты: біртұтас кешен ретінде де, жеке
компоненттері, құрылымдық бөліктері- белдеулер мен белдемдер бойынша да 
қарастыруға болады.
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Жер геосфераларының негізгі сипаттамалары
                                        (Н. Ф. Реймерс бойынша)                            22-кесте

Көрсеткіштер Атмосфера Гидросфера Литосфера Мантия Жер 
ядросы

Тереңдігі
(қалындығы), 
шақырым

1000-3000
орташа - 2000

Мұхит
үшін орта-
ша – 3,8
максимум-
11,022

орташа-17,
континентте
– 35-70),
Мұхит астында
-5-7

2900
дейін

2900-
6370

Көлемі, 1018м3 1320 1,4 10,2 896,6 175,2 ,
Тығыздығы, 
г/см

3
Жер бетінде

– 10
3
, 750

ш.биіктікте
0,99-1,03 2,7-3,32 3,32-

5,68
9,43-
17,20

Массасы, 1021 г 5,15-5,9 1455,8 5x104 405x10» 188x10»
Жердің жалпы 
массасындағы 
пайызы

шамамен 10 0,02 0,48 67,2 32,3

Атмосфераның геохимиясы. Табиғи  атмосфералық  ауаның  
құрамына: азот -78,08%, оттегі -20,95%, аргон -0,93%, көмір қышқыл газы –
0,03%, натрий, гелий, криптон, метан және т.б. 0,01% құрайды. Сонымен 
қатар  ауаның құрамында  шаңның  бөлшектері мен  су  буы  кіреді. Шаң 
(табиғи атмосфера арқылы өтетін) табиғи  үрдістердің жақсы  дамуына 
қажет. Аэрозольдар су буының конденсация  ядросын  құрайды, күн  
радиациясын төмендетеді, сәуленің жерге өтуін  азайтады, осымен ол  жердің  
қатты  қызып кетуін  азайтып,  температураның  өзгеруін  азайтады.

                          Атмосфера құрамы                                               23-кесте
Атмосферадағы заттар мен элементтер Массасы, % Көлемі, %
Азот 75.52 78.09
Оттегі 23.15 20.94
Аргон 1.28 0.93
Көмірқышқыл газы 0.046 0.093
Неон 1.2 .10 -3 1.8 . 10 -3

Гелий 7.2 . 10 -5 5.2 . 10 -4

Криптон 3.3 . 10 -4 1 .10 -4

Ксенон 3.9 . 10 -5 8 .10 -6

Азот тотығы 2.5 . 10 -3 2.5 . 10 -4

Сутегі 3.5 . 10-6 5 .10 -5

Метан 0,8 . 10 -4 1.5 . 10 -4

Азот қос тотығы 8 . 10 -5 1.5 . 10 -4

Озон 10 -6 . 10 -5 2 . 10 -6

Күкіртті ангидрит - 2 . 10 -8

Иіс газы - 1 . 10 -5

Аммиак - 1 . 10 -6
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Геологиялық уақыт аралығында атмосферадан шыққан химиялық 
элементтер:1)оттек-сутектің суға дейін тотыққанда және тағы басқа тотығу –
тотықсыздану үрдістерде; 2)көмір қышқыл газы – көмір,  мұнай  пайда  
болғанда  атмосферадан  кетеді; 3)азот - азоттың  оксидтері  пайда  болғанда, 
азотбекітетін  бактериялар өмір  суру нәтижесінде шығады; 4)сутек және 
гелий – жердің  гравитациялық  өрісінен  кетуіне  байланысты болады.

Атмосфераға кіретін химиялық  элементтер:
1. Магманың кристалдану нәтижесінде пайда болған  газдар (хлорсутек, 

фторсутек, күкірсутек, көмір қышқыл газы, күкірт окисдтері, азот оксидтері).
2. Су буларының фотохимиялық  ыдырауында  және  фотосинтезде  пайда  

болатын  оттегі.
3. Уран мен торий  радиоактивтік  ыдырау нәтижесінде пайда  болатын 

гелий.
4. Калийдің радиоактивтік  ыдырау  нәтижесінде  пайда  болатын  аргон.

Сұрақтар мен тапсырмалар:
1. Атмосфераның құрамы мен құрылысы қандай?
2. Атмосферадағы озонның ролі қаншалықты маңызды екенін 
түсіндіріңіз?
3. Озон ойығының пайда болу себептерін түсіндіріңіз.

1.6. Табиғи компоненттердің геохимиясы
1.6.2 Су ортасының геохимиясы

Гидросфераның геохимиясы. Гидросфера жердің атмосфералық 
қабаты мен  литосфералық  қабатының  аралығын қамтитын, бүкіл  
мұхиттарды, теңіздерді және   құрлықтар  өңіріндегі ірілі-ұсақты  су  
алаптары мен  мұздақтарды біріктіреді. Гидросфера жер  бетінің  70,8%  
құрайды. Оның жалпы  көлемі 1370,3 млн км3. Гидросфераның  массалық 
үлесі 98,3% әлемдік мұхит  өңіріне  шоғырланған, оның 1,6% құрлықтарды  
мұздықтар түрінде дараланады.  Шөгінді  жыныстардың  басым  көпшілігі  
гидросферамен  литосфераның жапсырында  қалыптасады. Шамалы ащы 
теңіз суының тығыздығы  00С = 1,028 г/см3. Судың тереңдігімен тығыздығы  
көбееді.  

Гольдшмидт  зерттеулері бойынша, жер  бетінің әрбір см2 273 л сулар 
болады, олар келесі  түрде болады: теңіз сулары -268,45 л; тұщы сулар –
0,01л; континентальдік мұз – 4,5л; су булары -0,003л.
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1. Жер гидросферасындағы су массаларының таралуы
                               (М. И. Львович бойынша, 1986 ж.)                   24-кесте

Су массалары Мөлшері Пайыздық мөлшері
Әлемдік мұхит 1 370 000 * 103 т. 94%
Жер асты сулары 60 000 * 103 т. 4%
Белсенді алмасатын жерасты сулары 4 000 * 103 т. 0,3%
Мұздықтар 24 000 * 103 т. 1,7%
Көлдер 280 * 103 т. 0,02%
Топырақтағы ылғал 80 * 103 т.. 0,01%
Атмосфера буы 14 *103 т.. 0,001%
Өзен сулары 1,2 * 103 т. 0,0001%
Барлығы 1 454 000 * 103 т. 100,00%

Теңіз суының құрамы. Теңіз  суын  екі  ұғыммен  сипаттайды, ол  
судың  хлорлылығы және  ащылығы.

Судың хлорлылығы 1 кг  теңіз  суындағы хлорид, бромид, йодид  
иондарының  мөлшері. Оны  күміс тұздар арқылы анықтайды.

Судың ащылығы - негіздердің (Na, K, Ca, Mg ) күшті  қышқылдармен 
(HCl, H2SO4 ж/е т .б.) қосындыларының  жалпы мөлшері  мен  анықталатын 
табиғи  су  ерекшелігі. Бірінші, екінші және үшінші  дәрежелі  ащылар 
белгілі. 
Судың хлорлылығы мен  ащылығы г/кг, немесе   0/ 0 анықталады, мұхит 
суының ащылығы 350/ 0 болады.  Теңіз суында  негізгі  еритін заттарды: Na+,
K+, Ca2+, Mg2+, Cl-, SO4

2-, HCO3
-, F-, Br-, H3BO3, Sr2+, құрайды. Теңіз  суларда  

газдар ( N2 O2) еріген  түрде  кездеседі.  Көмір қышқылының   мөлшерін  
атмосфера бақылайды. Теңіз суында  көмір қышқылы әр түрлі формада 
болады. Теңіз  суының  химиялық  құрамын  төрт негізгі  компоненттерге  
бөлуге болады:

1. Бастапқы  иондар - Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-, SO4
2-, HCO3

-, F-, Br-, H3BO3, 
Sr2+ олар 99,98 % құрайды.

2. Биотекті  элементтер – (C, H2, N2, P, Fe, Mn) ағзалардың құрамына  
кіретін элементтер.

3. Теңіз  суында  еріген  газдар (O2, N2, CO2, инертік  газдар,  
көмірсутектер).

4. Микроэлементтер (ауыр металдар).
Әлемдік мұхиттағы  пайдалы  кендердің  жіктелуі:

1. мұхит  суындағы  шикізаттар (күкірт, мұнай, газ, көмір, темір рудасы);
2. жуықты  кен орындар (моноцит, циркон,  магнетит, алмаз);
3. теңіз түбінің  пайдалы кендері  (темір-марганец рудалар, фосфиттер)

Тұщы сулардың құрамы. Минералдану дәрежесі 1 г/л, 1 г/кг 
аспайтын табиғи  суларды тұщы сулар деп атайды. Тұщы сулардың мөлшері  
3% аспайды.
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Тұщы су жүйелері бойынша су қорының таралуы          25-кесте
0 Қор көлемі мың км Әлемдік қордағы үлесі, %

Мұздықтар және тұрақты қар 
жамылғысы

24064,1
21600

68,7
6,66

Оның ішінде:
Антарктида 2340 6,68
Гренландия 83,5 0,24
Арктикалық аралдар 40,6 0,12
Таулы аудандар 10 530 30,06
Жерасты сулар, басым түрде 300 0,857
тұщы сулар 16,5 0,047
Жерасты мұздар 12,9 0,037
Топырақтық ылғал 11,5 0,033
Атмосферадағы ылғал 
Батпақтар суы 91 0,260

Тұщы көлдер суы 2,1 0,006
Өзен арнасындағы сулар 2340 6,68
Тұщы сулардың жалпы қоры 35028,1 100

Әлемдік мұхиттың құрамынан жер  бетіндегі  сулардың  орташа  элементтік  
құрамы  өзгеше болады. Әлемдік  мұхит  суларындағы ерітілген  заттардың 
мөлшері өзен  сулармен салыстырғанда  175 есе артық болады. Өзен мен 
көлдердің су  құрамы  топырақ  түрінде және  грунт  суына  тәуелді болады.

Теңіз суындағы еріген заттардың баллансы. Мұхит суының  құрамы  
тұрақты  болатын  болжамға сүйенсек, әрбір  элементтердің суда  болу 
уақытын  анықтауға болады. Оны мұхит суларындағы  элементтің жалпы  
мөлшерін  бір жыл аралығында  көлдермен шығатын элементтің  мөлшеріне  
бөледі. Мұхит  суларында  ең көп Na+, болады.   K+, Ca2+, Mg2+ 107 жылы  
суларда  болады. Аз уақыт  болатын элементтер Si, Al. Кремнийдің көп 
мөлшері  ағзалардың тіршілік  үрдісінде  сулардан шығады. Радиоизотоптар  
стронций және цезий мұхит  суларында  тұнбай  ерітінді күйінде  қалып теңіз  
ағзларына  тиімді болады.  Олар  барлық тірі  ағзаларға  қауіпті. Теңіз 
суларында  улы металдар мен  бейметалдар  (мышьяк, селен ж/е т.б.). Теңіз 
суларында барлық элементтер  өте көп мөлшерде  болуы мүмкін, бірақ  
тәжірибеде олай емес, себебі  олар тұну, адсорбция, геологиялық үрдістер 
нәтижесінде  азаяды. Мұхит  суларында  көп еріген  элементтердің кіру мен 
шығу  үрдісі  тепе-теңдікте болады.

Сұрақтар мен тапсырмалар:
1. Химиялық элементтердің атмосфераға кіру және атмосферадан 

шығуы?
2. Теңіз суында еріген заттың балансы қандай?
3. Теңіздер мен мұхиттар суының құрамы. Судың геохимиялық ролі

қандай? Гидросфераның атмосферамен байланысын сипаттаңыз.
4. Тұщы сулардың құрамы қандай?
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1.6. Табиғи компоненттердің геохимиясы
1.6.3 Топырақ қабатының геохимиясы

Литосфераның жалпы сипаттамасы мен құрамы. Литосфера - Жер 
планетасының геосферасының бірі. Литосфера  жер қыртысын және  осы  
қыртыс  пен  астеносфера  аралығын  қамтитын қатты заттардан  тұратын  
литосфералық  мантия деп  аталатын  жоғары мантияның  ең жоғары  
қабатын  біріктіреді.

Астеносфера – жоғары  мантия  өңірінде  шартты  түрде  дараланатын 
қабат, литосфераның  төсенеші. Литосфераның қалыңдығы 50-200 км  
аралығында деп  есептеленеді. Жер  қыртысының жоғарғы  қабаты  гранит  
қабатынан  тұрады.

Кларк пен Вашингтон  жасаған мәліметтерде, жер  қыртысының  
жоғарғы  16 км 95% магмалық жыныстардан, 4% сазды  жыныстардан, 0,75% 
құмтастардан, 0,25% әк тастардан тұрады.

Жер қыртысының массасы 99% -ға 8 элементтерден тұрады:оттегі, 
кремний, магний, алюминий, темір, кальций, натрий, калий. Олардың  ішінде  
оттегі  ең көп  мөлшерде болады, себебі,  барлық  элементтер оксид  түрінде  
қалыптасқан.

Гольдшмидт литосфераны «оксисфера» деп атаған. Кейбір элементтер,  
жер  қыртысында өте аз мөлшерде  кездеседі,  минералдарда  шашыранды  
түрінде болады.  Вернадский  оларды  шашыранды  элементтер деп  атады. 
Мысалы: рубидий – калий  минералдарда  шашыранды түрінде, ал  галий –
алюминий минералдарында  шашыранды түрінде  кездеседі.

Жер қыртысының құрылысы күрделі болады, ол континенттер мен 
әртүрлі тау жыныстарды және теңіз түбін құрайды.

Геофизикалық зерттеулер  бойынша,  жер қыртысы үздіксіз 
өзгерістерге, вертикальді және горизонтальді қозғалыстарға  ұшырайды.

Жердің  қыртысының жоғарғы  қабаты «сналь» деп атайды, оның  
тығыздығы аз. Жер қыртысының  төменгі  қабаты «сима» деп аталады, оның  
тығыздығы  көбірек болады. Химиялық құрамынан «сналь» граниттік 
жыныстардан, ал «сима» - негізгі  силикат пен базальт  жыныстардан 
(магний, кремниймен байытылған) тұрады. Сима  негізінен  кремний мен 
магний  элементтерін  біріктіретін  минералдарды  молынан  топтастыратын

46,6

27,72

8,13
5

2,09 3,63
2,83

2,59 Жер қыртысының элементтерінің массалық және 
көлемдік мөлшері

Оттегі

кремний

алюминий

Темір
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жер қабаты. Сонымен континентер снальмен, ал теңіз түбі симамен  
қалыптасқан. Жер қыртысының тау  жыныстарының таралуы: 95% 
магматикалық, 5% шөгінді жыныстардан тұрады.

Үш топтардың  ерекшеліктері бар, бірақ  олар жер  қыртысының химиялық  
құрамын  өзгертпейді. Кларк бойынша, магмалық жыныстардың орташа  
литосфералық  құрамы 12% кварц, 59,5% дала шпатымен, 0,6% апатиттерден 
тұрады.

Сұрақтар мен тапсырмалар:
1. Литосфераның құрылысы мен химиялық құрамының ерекшеліктері. 
Атылған, шөгінді, метаморфтық жыныстардың және теңіз шөгінділерінің 
геохимиясы қандай? 
2. Жер қыртысы қандай  негізгі элементтерден тұрады?
3. Литосфераның құрылысы қандай?
4. Жер қыртысының тау  жыныстарының таралуын сипаттаңыз.

1.6. Табиғи компоненттердің геохимиясы
1.6.4 Ландшафтың геохимиясы

Геохимиялық ландшафтар. Қоршаған ортада  антропогендік  әрекетті  
анықтайтын  ең қолайлы  деңгей  ландшафты-геохимиялық болады. Ол екі  
жалпы  жүйелерден  тұрады: геохимиялық  және  қарапайым  ландшафтан.

Ландшафт  геохимиясының  негізгін  қалаушы Б.Б. Полынов  болған.  
Полынов бойынша,  қарапайым ландшафт – бір текті   кендерден  тұратын  
және  әр  өмір  сүру  кезіндегі  өзекті  өсімдік  қоғамдастық  пен  жамылған 
белгілі  рельефтің түрі. Барлық  жағдайлар  топырақтың  белгілі  айырмасын 
тудырады және  ағзалармен  тау  жыныстардың  бірдей  дамуымен,  
әрекеттесуін білдіреді. Ландшафтарды анықтағанда пайда болатын химиялық  
элементтердің  көздерін  және  миграциясын  сыртқы факторлардын негізгі  
ерекшеліктерімен  есептейді, оларды  қазіргі  кезде  ландшафты-
геохимиялық деп атайды.

Перельман бойынша,  геохимиялық ландшафтар- элементтердін 
миграциясымен  байланысқан  қарапайым  ландшафтардың  парагенетикалық  
бірлестігі. Геохимиялық ландшафтарды құрайтын  қарапайым   
ландшафтардың  зандылық байланысы – геохимиялық   кернеулерді  
келтіреді. Белгілі бір  геоморфологиялық құрылымына сай  қарапайым  
ландшафтардың жиынтығы жергілікті   ландшафт боп саналады. Мысалы, 

Магмалық  жыныстар 

магманың қату  
барысында  пайда  

болған  жанартаулық  
жыныстар

плутонды жыныс –
терең  қабаттарда 

пайда  болған  
интрузивті жыныстар

гипоабисальдік жыныстар – жер  
қыртысының  онша  терең  емес  
өнірінде  қалыптасқан магмалық 

жыныс
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терасса, көлдін  жағалауы және т.б. Ландшафтың манызды  сипаттамасының 
бірі,  анықталатын  ландшафттың аймағы  (көлемі). Ол  ландшафттың  
барлық  бөлшектерін көрсететін ен  кіші жер  көлемі. 

Ландшафтармен  жақын  байланысты  геохимиялық  кедергілер тұрады. 
Перельман бойынша, ол  жер  қыртысындағы қысқа  арақашықтағы  
химиялық  элементтердің  концентрациялары  кенет  азаю салалары 
геохимиялық  кедергілердің  екі  негізгі  түрі бар: табиғи  және  техногенді.

Ландшафтардың геохимиялық жіктелуі негізінде, элементтердің  
сыртқы  миграциялық  факторларынын  өзгеруі  жатады. Оларды  қазіргі 
кезде  геохимиялық-ландшафтық  факторлар деп атайды. Перельман және 
Алексеенко берген   жіктелуі  көп таралған.  Әр қайсында  кемшіліктері мен  
артықшылары  бар.

Ореолдар мен  таралу  ағындары.Белгілі бір  экономикалық 
конъюктурадағы  химиялық   элементтердің  көбеюі  сандық  және  сапалық   
жағынан, табу  формалары мен  тыңайған  жағдайларынан өнеркәсіптік  
қолдануына  жарамды жерлерді – пайдалы  қазбалардың кен орындары  деп 
атайды.

геохимиялық
ландшафттар  

аквальдік табиғи

ішкі 
континенталді

мұхитты 

жергіліктік

ормантехникалық

ауылшаруашылық

өнеркәсіптік

жолдық

елді мекендердің 
ландшафттары

Кен орындары

Рудалық  (металдық, 
рудалық элементтер)

руда емес 
(бейметалдардың  

минералдары)

жаңғыш 
(каустобиолиттер, 

органикалық  
қосылыстар)

гидроминералды (көп  
элементтердің  сулы  

ерітінділер)
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Кен орындар - химиялық  элементтердің  ірі  көбейтінділері немесе  
белгілі  таралу  тау  жыныстардың  түріне  байланысты ірі  табиғи  
геохимиялық  аномалиялар. Ореолдар  біріншілік және  екіншілікке бөлінеді.

Кен орындардың біріншілік  ореолдары – руда пайда  болған  үрдістегі  
кіру,  шығу немесе  таралу  нәтижесінде  химиялық  элементтермен   
байытылған  немесе  керісінше  кедейленген,  рудалық  заттарды  қоршаған,  
геохимиялық  зоналар. Біріншілік  ореолдар  үрдіске  қатысқан  барлық  
химиялық  элементтердің  ореолдарынын бірлестігін  белгілейді. Рудалық зат 
және  оның  біріншілік  ореолы,  бірлестік  рудалық  зоналарды құрайды.

Газдық жəне  мұнай  кең  орындарынын екіншілік  таралу  ореолдары –
газдық  компоненттің шоғыры,  диффузия  нәтижесінде  қайта  қаптаушы  
жыныстар  пайда болады. Екіншілік  ореолдар мен  кең  орындардың таралу  
ағындары  тереңде  болған  пайдалы  қазбалардың  шоғырлардан жер  
қабатына жақын  орналасқан.

Сұрақтар мен тапсырмалар:
1. Қарапайым ландшафт дегеніміз не? 
2. Жергілікті ландшафт дегеніміз не, мысалдарын келтіріндер? 
3. Ландшафтардың жіктелуі? 
4. Біріншілік және  екіншілік таралу ағындарының  қысқаша  

сипаттамасын беріндер?
5. Кен орындар дегеніміз не, оның   түрлері? 

Өздік жұмыстар тақырыптары:
1. Биосфера туралы ілім. Қоршаған ортада химиялық элементтерді табудың 
формалары. Химиялық элементтерді «енгізу» мен «шығарудың» 
ерекшеліктері.
2. Органогенді жыныстар  түзілуі. Органогенді жыныстарды (гумустарды, 
көмірлерді және мұнайды) сипаттаңыз. 
3. Ноосфера. Лито-, атмо-, гидро- және биосфералардың геохимиялық 
байланысы.

1.7. Геохимиялық аномалиялар және олардың сипаттамасы 
1.7.1. Геохимиялық аномалияларды анықтау

Әрбір геохимиялық жүйе  химиялық  элементердің  белгілі  
концентрациялармен  сипатталады. Химиялық   элементтің  геохимиялық  
жүйедегі  таралуы,  белгілі  статикалық  таралу  заңына   бағынады.

Егер  қарастырылатын  экогеохимиялық  жүйеде  химиялық  элементтің  
таралуына  бір-біріне  кездейсоқ,  тәуелді, тең  мүмкіндігі  бар,  көп  
мөлшердегі  факторлар әрекет  жасаса, олардың  мөлшері  қалыпты  заңымен  
анықталады.

Экогеохимиялық  зерттеулерде  келесі  параметрлерді білу керек:
орта квадраттық ауытқу, фондық  мөлшері, вариация коэффициенті.
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Фон - әр түрлі ластаушылардың  жоқтығын  білдіреді. Химиялық 
элементтің фондық  мөлшері (Сф)- ортадағы  табиғи  химиялық  құрамына  
сай  заттың мөлшері. 

Статикалық  өндеуде, манызды  көрсеткіштің бірі,  аномалдік 
мөлшерінің  көрсеткіші. Геохимияда  аномалия  - белгілі бір  ауданда  немесе  
геохимиялық  ландшафта немесе  топырақтың түріне, өсімдіктерге, суларға,  
тірі ағзаларға  лайық  экогеохимиялық нормалардан ауытқу. Геохимиялық 
аномалияларға  элементтің изотоптары  немесе екі  және  одан  көп  
элементердің мөлшері нормадан  ауытқуы, салалары  жатады.  Сол жағдайда  
элементтер  минералдық, биогендік,  коллоидтық, сорбциялық түрлерінде 
және   ерітінді мен  газ тәрізді  күйінде болады. Өзгерген  мөлшерінен  
аномалияларды  анықтайтын   элементер – элемент-индикатор деп атайды.

Жағымды және жағымсыз  аномалиялар.Элементердің  таралу  
өзгерістеріне  қарай  аномалиялар  жағымды және жағымсыз  боп саналады.  
Элемент-индикатордың жоғары   концентрацияларымен – жағымды 
аномалиялар, ал  жағымсыз – концентрациялардың  азаюымен  сипатталады.

Техногендік  жағымсыз аномалиялар  әр түрлі болады. Мысалы,  
молибденнің  жағымсыз  биохимиялық   аномалиялары-топырақтағы  өте 
зиянды  қорғасын элементтінің  мөлшері  көбейгенде  болады. 
Элементтердің  жағымсыз  аномалиялары  арқылы  пайдалы  кендерді  
анықтайды.

Аномалияларды анықтау үшін,  минималдік (максималдік) аномалдік  
мөлшерін  немесе  фонға қатысты үстіңгі мен  төменгі  шектелген  мөлшерін 
табады. Экогеохимиялық  зерттеу нәтижесінде, жаңа  қалыптасатын   
аномалияларды  анықтау  өте  қажетті  болады.

Экогеохимиялық зерттеулерді жүргізудің әдістемелік ерекшеліктері
Қоршаған ортаны экогеохимиялық зерттеу барлық адамдар үшін және 

әсіресе эколог-маман үшін өте маңызды. Зерттеу қайда, қалада, ауылдық 
жерде немесе таулы-кенді кенорында зерттеу жүргізілетініне қарамастан, 
экогеохимиялық жағдайды зерттеу барлық тірі ағзалардың, соның ішінде 
адамның, тіршілік жағдайларын бағалауға мүмкіндік береді. Бұған алдағы 
бүкіл тіршілік тәуелді. Осылайша, экогеохимиялық жағдайды зерттеу өте 
маңызды. Қоршаған ортаның жағдайын бағалау кезінде аймақтық жұмыстар 
сатысындағы зерттеулер бастапқы экогеохимиялық зерттеулер болу керек. 
Орташа масштабты жұмыстар сатысындағы экологиялық-геохимиялық 
зерттеулердің негізгі мақсаты ірі қалалардың немесе территориалды-
өнеркәсіптік кешендердің маңында орналасқан жеке территориялардың 
қоршаған ортасының жағдайын бағалау болып табылады. 

Берілген сатыда жауап беретін зерттеулер аймақтық жұмыстар 
сатысында анықталған, аномальді бөлікшелерде жүргізілуі тиіс. 
Қоршаған ортаны қорғаумен байланысты міндеттерді шешудің 
ландшафтылы-геохимиялық негізінде жүргізілетін, экологиялық-
геохимиялық зерттеулерді 4 негізгі сатыға бөлуге болады: 
1. аймақтық жұмыстар ( масштаб 1 : 2000000-1:200000);
2. орташа масштабты жұмыстар ( 1:100000 – 1:50000);
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3. ірі масштабты жұмыстар ( 1: 25000 – 1:10000)
4. бақылау режимі.

Зерттеулерді аймақтық жұмыстардан жүргізе бастайды. Аймақтық 
орташа және ірі масштабты жұмыстарды жүргізу келесі негізгі кезеңдерден 
тұрады: жобалау, қолда бар мәліметтер бойынша камералды жолмен 
схематикалық ландшафтылы-геохимиялық карталарды құру, далалық 
экологиялық-геохимиялық зерттеулер және карталар құру, сынамалар 
(топырақ, өсімдік, су, қар, мұз) іріктеу  және олардың талдуын жүргізу, 
талдау нәтижелерін өңдеу және жеке аномалиялар мен аномальді 
бөлікшелерді анықтау, есеп жазу және қорғау. Әр саты бойынша тапсырманы 
орындаумен байланысты жұмыстар, далалық және камералды жұмыстарды 
жүргізудің бірізділігіне жауап беретін, кезеңдерге бөлінеді.

Сандық бағалау дәлдігінің жоспарланған дәрежесіне қарай, берілген 
геохимиялық жағдайларда өсетін өсімдіктер түрінің түрлі саны 
сынамаланады. Ауыл шаруашылық ландшафттардың жағдайын бағалау 
кезінде айқындалған әр геохимиялық ландшафтта ауыспалы егістің бар 
схемаларын есепке алып, барлық өсірілетін өсімдіктердің түрлерін 
ажыратқан дұрыс. Бұл зерттеулерді жүргізу мерзімдерін ұлғайтуға әкелуі 
мүмкін, өйткені сынамалау кезеңі берілген жағдайда бірнеше жылға 
ұзартылуы мүмкін, бұл жобаларды құру кезінде есепке алыну керек. 

Өсімдіктерді талдауды жүргізумен қатар талданатын объектілердің 
(өсімдіктердің) санын арттыру, сонымен қатар жерүсті және жерасты 
суларына талдау жүргізу қажет.  

Суды талдау қандай да бір элементтердің, органикалық қоспалардың 
болуына жүргізіледі, өйткені топырақты тыңайту кезінде минералды заттар 
енеді. Ал олар өте қозғалмалы (ерігіш) болғандықтан, суға түсіп, оны 
ластайды. 

Сонымен қатар топырақты талдау қажет. Бірақ сынаманы минералды 
тыңайтқанға дейін алу қажет. 

Мұндай талдауды жүргізу кезінде сынамаларда белгілі бір 
элементтерді анықтаудың формалары туралы қорытынды жасау қажет. 
Қоршаған ортаның жағдайын бағалау кезінде геологиялық ландшафттардың, 
әсіресе ауылшаруашылық өнімдердің фондық радиоактивтілігі маңызды 
болып табылады. 

Аймақтық жұмыстардың негізгі мақсаты берілген территорияның 
қоршаған ортасының жағдайын кешенді аймақтық бағалау болып табылады. 
Сонымен қатар әрбір айшықталған геохимиялық ландшафтта барлық 
қарастырылатын элементтердің фондық мөлшері (ШМК салыстыру) 
анықталу керек. Аномальді бөлікшелер, ластанудың негізгі көздері анықталу 
керек.      

Орташа масштабты жұмыстардың негізгі мақсаты, ірі қалалардың 
маңында немесе территориалды-өнеркәсіптік кешендердің маңында 
орналасқан, жеке территориялардың қоршаған ортасының жағдайын бағалау 
болып табылады. Сонымен қатар аймақтық жұмыстар сатысында анықталған 
аномальді учаскелерде де зерттеулер жүргізілу керек. Орташа масштабты 
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жұмыстар аймақтық жұмыстардан кейін жүргізілу керек. Ерекше жағдайда 
осы сатыда ірі өнеркәсіптік орталықтардың ауданында бұрын игерілмеген 
жаңа аудандарында қоршаған ортаның жағдайын бағалау бойынша 
экологиялық-геохимиялық жұмыстар басталуы мүмкін. 

Ірі масштабты жұмыстар. Басты міндеті бұрыннан анықталған 
аномальді учаскелер мен жеке аномалиялардың шектерінде қоршаған 
ортаның жағдайын (ластану дәрежесін) жете бағалау болып табылады. Яғни 
бұл жұмыстар өткен жылдардың нәтижелерін қазіргі күн жағдайының 
мониторингімен салыстыру мақсатында қайталанып жүргізіледі. Сонымен 
қатар фондық аудандардың жағдайын бағалау үшін жүргізіледі. Осының өзі 
биосфералық эталондарды құру үшін және алдағы режимдік бақылауларды 
жүргізу үшін қажет. Бұл жұмыстар техногенді ықпалдың салдары жоқ 
бөлікшелердегі қоршаған ортаның жағдайын кешенді бағалау үшін 
жүргізіледі. 

Ірі масштабты жұмыстарды жүргізу үшін аудандарды таңдау кезінде 
келесі бөлікшелерді таңдайды:

1. санитарлық-шипажайлық аймақтардың территориясы.
2. ауыз су және шаруашылық суды пайдалану аймақтарының шегі,

сонымен қатар ластауы мүмкін территориялар.
3. жаппай демалу аймақтары.
4. балаларға арналған және емдік-сауықтырушы мекемелері бар аймақтар.
Жұмыстардың нәтижесі бойынша ластау көздері анықталу керек, алдағы 

ластануды болдырмау үшін және орын алған ластануды жою үшін 
ұсыныстар жасалу керек.

Режимдік жұмыстар. Олар бұрын аномальді деп танылған 
бөлікшелерде немесе айтарлықтай техногенді өзгерістері жоқ және 
элементтерінің фондық құрамы бар, эталонды бөлікшелерде жүргізілуі 
мүмкін. Бұрын анықталған аномальді бөлікшелердегі режимдік 
жұмыстардың мақсаты-жыл (күн) мезгіліне, ластаушы кәсіпорындардың 
жұмыс қарқынына, қоршаған ортаны қорғау бойынша шараларды жүргізуге, 
жауын-шашындардың мөлшеріне және олардың сипатына қарай, кеңістіктегі 
аномалиялардың өзгеріс заңдылықтарын анықтау болып табылады. Фондық 
аудандардың шегіндегі режимдік бақылаулардың мақсаты-жыл (ай, күн) 
мезгіліне, жауын-шашындардың қарқыны мен сипатына, өнеркәсіптік және 
азаматтық құрылысқа қарай, таңдалған эталонды бөлікшеде болатын 
максималды өзгерістерді анықтау болып табылады. 1 және 2 сатыдағы 
зерттеулер берілген территория ірі аномалияларға жататындығын немесе оны 
техногендік ластанбаған фондық бөлікшелерге жатқызуға болатындығын 
анықтауға болады. 

Жаңа анықталған аномалияда жүзеге асырылатын режимдік жұмыстар 
зерттеушілерді жалған ақпаратпен қамтамасыз етіп қоймай, сонымен қатар 
қоршаған ортаны қорғаумен байланысты барлық жұмыстар үшін үлкен зиян 
келтіруі мүмкін. 
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Аквальді жүйенің аясында экогеохимиялық зерттеулерді жүргізудің 
әдістемелік ерекшеліктері.

Мұндағы зерттеулер өзендердегі, көлдердегі, бөгендердегі, теңіз 
бассейндерінің жағалау бөліктеріндегі жұмыстардан тұрады. Сонымен қатар 
жұмыстарды жүргізудің 4 сатысын пайдаланады. Зерттеулердің тиімді 
жүргізу үшін бастапқы сатыдан соңғы сатыға біртіндеп көшу қажет. 

Режимдік бақылаулар сатысы жыл бойы зерттеулер жүргізуді көздейді. 
Сонымен қатар түрлі маусымдарда іріктелген сынамаларды бір іріктемеге 
біріктіруге болмайды. Аквальді ландшафттардың геохимиялық карталары 
кешенді объективті баға береді. 

Қоршаған ортаның жағдайын сапалы бағалау кезінде аномалиялар деп-
нақты табиғи жағдайлар үшін әдеттегіден тыс, аквальді ландшафттар 
танылуы тиіс, мысалы, түп түзілімдеріндегі күкіртсутектің болуы. 

Сандық бағалау үшін, жүргізілетін зерттеулердің сатысына сәйкес 
келетін, желі бойынша сынымаларды іріктеу жүргізіледі. Сынамаларды 
судың беткі және түпкі қабаттарынан іріктеу қажет, сонымен қатар түп 
түзілімдерінің жоғарғы горизонтынан іріктеу қажет. Соған қоса, 
сынамаланатын ағзалар түрінің санын арттыру қажет. Үлкен қашықтықтарда 
көшіп қонатын, балықтарды арнайы биохимиялық сынамаларға іріктеу 
аймақтық зерттеулерді жүргізу кезінде орынды.

Аномальді да, фондық бөлікшелердің режимдік бақылаулары. Режимдік 
бақылаулардың ерекше түрі, бұрын зерттелген, белгілі бір мерзімнен кейін 
жүргізілетін, таңдамалы қайта зерттеулер болып табылады.

Сұрақтар мен тапсырмалар:
1. Геохимиялық фон деп нені атайды? 
2. Химиялық элементтің фондық мөлшері деген не? 

3 сатыда – ластану дәрежесінің жете бағалануы, ластанудың көздері мен 
себептері бағаланады. 

2 сатыда қалалардың, атом электрстанцияларының маңында, шипажайлардың 
орналасу аймағында, демалыс орындарында және аномальді бөлікшелерде 

орналасқан, шағын аудандарда сулы ортаның жағдайы бағаланады. 

1 сатыда қажет: Мұнда түрлі тереңдіктердегі, түп түзілімдеріндегі, 
өсімдіктердегі және тірі ағзалардағы анықталатын химиялық элементтердің 
фондық қоспалары тіркелуі тиіс.

ірі территорияда суды ортаның 
жағдайының кешенді бағасын анықтау су тазарту жүйесін орнату.
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3. Геохимиялық аномалиялардың қандай түрлерін білесіндер? 
4. Экологиялық-геохимиялық зерттеулерді неше негізгі сатыға бөлуге 
болады? 
5. Қандай жұмыстардан  зерттеулерді бастайды? 
6. Орташа масштабты жұмыстардың негізгі мақсаты не? 
7. Режімдік жұмыстар  қандай территорияларда  өткізіледі? 
8. Аквальді жүйенің аясында экогеохимиялық зерттеулерді жүргізудің 
негізгі ерекшеліктері? 
9. Қоршаған ортаның ластануына халықтың жағымсыз реакцияларын 
зерттеулерінің негізгі сипаттамасы?

1.7. Геохимиялық аномалиялар және олардың сипаттамасы 
1.7.2 Геохимиялық аномалияларды сыныптау

Қоршаған орта жағдайын сапалық және сандық бағалау кезінде 
экологиялық-геохимиялық зерттеудің барлық сатыларында сынамаларды
іріктеу жүргізіледі. Сынамаларды бөлінетін геохимиялық ландшафттардың 
орталық бөліктерінде және олардың ауысу аймақтарында іріктеу қажет. 
Ландшафтылы-геохимиялық жағдайлар өзгерген (кедергілер пайда болған) 
жағдайда, камералды жолмен жасалған картада белгіленбеген 
ландшафттарды анықтау жағдайында, мүмкін ластануы бар аймақтар болған 
жағдайда сынамаларды іріктеудің жоспарлы нүктелерінің арасындағы 
қосымша сынамалау жүзеге асырылу керек.

Соңғы сынамалауды жалпы сынамалар мөлшерінің 3-5% көлемінде 
жүргізген дұрыс. Ең алдымен анықталатын кешенді геохимиялық 
аномалиялар, геохимиялық кедергілер және әдістердің бірімен аномалиялары 
анықталған учаскелер зерттеледі. Сонымен қатар, анықталатын 
элементтерінің фондық  бар учаскелерге міндетті соңғы сынамалау жүргізілу 
керек. Жүргізілген зерттеудің мәліметтері бойынша пайыздық қателікті 
есептейді және сынамалаудың сапасын тексереді.

Сынамаларды іріктеумен бірге және бағытжолдың бойында ауданның 
ландшафтылы-геохимиялық ерекшеліктерін сипаттаумен бірге, стандартты 
далалық кітапшада сынамаларды іріктеуді далалық құжаттау жүргізіледі. 
Барлық жазбалар далада қара қарындашпен жазылу керек. Сынамаларды 
іріктеу нүктелеріндегі және олардың арасындағы бағытжол бойынша 
суреттемелер түсті химиялық емес қарындаштармен жасалуы мүмкін. 

Түрлі бағытжолдарда іріктелген барлық сынамалар лито-, био- және 
гидрохимиялық сынамалаудың арнайы журналдарында күнделікті тіркелу 
керек. 

Далалық жұмыстардың басталуына дейін сынамалаудың далалық 
кітапшалар мен журналдардың беттері нөмірленеді. Далалық кітапшаларда 
жазбаларды өшіргішпен тазартуға және өшіруге, парақтарды жабыстыруға 
және тегістеуге тыйым салынады. Ерекше жағдайда ғана бір жұқа сызықпен 
жазбаларды сызуға рұқсат етіледі және жұмыстарды міндетті 
орындаушының қолымен міндетті түрде куәландырылу керек.
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Далалық кітапшадағы барлық жазбаларды жасақ жетекшісі жүйелі 
түрде тексеру және қол қою керек. 

Әрбір бағытжол күнінен кейін, далалық кітапшаларда сипатталған, 
барлық ботаникалық, топырақ, геоморфологиялық және геологиялық 
ерекшеліктерді жеке картаға салған дұрыс. Бұл карта ластану аймақтарының 
деңгейін нақтылауда, ластану көздерін анықтауда зор көмегін тигізуі мүмкін.

Литохимиялық сынамаларды іріктеу құрлықта және аквалды
ландшафттардың шектерінде (лайлардан) жүргізілетін экологиялық-
геохимиялық зерттеулер кезінде жүргізіледі. 

Барлық сынамаларды баулары бар арнайы маталы қапшықтарға 
іріктеген ыңғайлы. Қапшыққа алдын ала реттік нөмірін жазып алған дұрыс, 
ол сынаманы іріктеу кезінде далалық кітапшаға енгізіледі. Соған қоса, бірдей 
нөмірлі қапшықтар болмау керек. 

Түпкі түзілімдердің сынамаларын іріктеу қапшықтармен жүргізілуі 
мүмкін. Түпкі түзілімдердің суларын талдау көзделген жағдайда, сынамалар 
суға төзімді нөмірлері бар арнайы су өткізбейтін пакеттерге салынады. 
Талдау кезінде элементтердің сілтілі-қышқылдық жағдайлары мен судағы 
көші-қон класы анықталады. Бұл сапалық бағалау кезінде. Ал қоршаған 
ортаның жағдайын сандық бағалау кезінде айқындалатын ландшафттарда 
элементтердің таралау заңдылықтарын белгілеу үшін литохимиялық 
сынамалар іріктеледі. Әдетте литохимиялық сынамаларда алдымен ауыр 
металдардың, улы қоспалардың мөлшері анықталады.

Топырақты зерттеу кезінде жоғарғы гумустық горизонттан 
геологиялық балғаның немесе жеңіл екіжақты кетпеннің көмегімен 
сынамалар іріктеледі. Іріктелетін сынаманың салмағы шамамен 200 г 
құрайды.

Топырақ сынамалары далалық жағдайларда құрғатылу керек. Сазды 
сынамаларды кептіру кезінде қатты кесек боп кебуін болдырмау мақсатында 
жүйелі түрде илеу қажет. Кептіру кезінде топырақ сынамаларынан 
өсімдіктердің тамырларын және диаметрі 0,5 см асатын тау жыныстарының 
сынықтарын алып тастау керек. Сонымен бірге оларға жанасып жатқан 
жұмсақ үлгілердің сынамада қалуын қадағалау қажет.

Топырақ горизонтында іріктелген сынамалардың әрбіреуі 2 бөлікке 
бөлінеді. Біріншісіне түрлі дәрежеде аморфты сынықтар, басқасына жұмсақ 
түзілімдер жатқызылады.

Түп түзілімдерінен (лайлардан) метохимиялық сынамаларды іріктеу 
арнайы сынама іріктегіштердің және түп шөміштерінің көмегімен 
жүргізіледі.

Биохимиялық сынамалау. Жұмыстар ауданының биогеохимиялық 
ерекшеліктерін зерттеу бойынша арнайы тапсырма болмағанда, ауданда кең 
таралған өсімдіктерді биогеохимияық сынамалаған дұрыс. Әдетте олардың 
саны бестен аспау керек. Ал егер мүмкіндік болса, ауданның барлық жерінде 
өсетін 2-3 өсімдік таңдалады. Әр нүктеде өсетін барлық өсімдік 
сынамаланады. Әр өсімдік жеке сынаманы құрайды. Шөптекті өсімдіктерді 
зерттеу кезінде, олардың төменгі жапырақтары мен сабағының төменгі 
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бөлігін алмай, олардың жер бетіндегі бөлігін толығымен алған дұрыс. Көп 
жылдық бұталар мен ағаштарды зерттеу кезінде өсімдіктердің бір бөлігін 
ғана (жапырақтары, соңғы жылдың өсімі, көп жылдық өркендері, қабығы) 
сынамаға алған жөн. Ыңғайлылық үшін ағаштардың бұтақтарының төменгі 
қатарлары ғана зерттеледі.

Биогеохимиялық сынамалар жай (бір өсімдік немесе оның алдын ала 
анықталған бір бөлігі алынады) және құрамды болуы мүмкін. Соңғы 
жағдайда сынама үшін, ауданы 60 м2 дейін, өсімдіктің бір түрі ғана немесе 
оның белгілі бір бөлігі іріктеледі.

Биогеохимиялық сынамалардың салмағы әдетте жасыл өсімдіктердің 
шикізатының 20-30 г құрайды. Күлділігі жоғары өсімдіктерді сынамаға 
іріктеу жағдайында салмақты 10-15 г дейін қысқартуға болады.

Сынамаларды іріктеу үшін пышақтар, бақша қайшысы, бұтақ кескіш 
пайдаланылуы мүмкін. Ағаштар мен бұталардың жапырақтарын қолғап киіп, 
қолмен іріктеген ыңғайлы.

Барлық биогеохимиялық сынамалар далалық жағдайларда құрғатылуы 
тиіс. Жаңбыр кезінде және түнгі уақытта олар арнайы жерге (шатырға) алыну 
керек.

Гидрохимиялық сынамалау Аквальды ландшафттарды зерттеу 
кезінде өзендерден, каналдардан, бөгендерден және табиғи, жасанды 
суқоймалардан су сынамаларын іріктеу жүргізіледі. Сынамалар арнайы 
сынама іріктегіштермен судың бетінен, сонымен қатар судың түпкі және 
ортаңғы қабаттарынан іріктеледі. Арнайы жабдықтардың көмегімен 
сынамалар іріктелуі мүмкін.

Сынаманың көлемі белгілі бір компоненттерге және олардың 
концентрациясын белгілеу әдісіне тәуелді. Жеке жағдайларда жалпы 
талдауға концентраттар немесе судың концентраттары мен сынамалары 
зертханаға жіберу үшін іріктелуі мүмкін. Судың сынамалары шыны немесе 
пластмассалық ыдыстарға іріктеледі, олар алдын ала арнайы дайындалады 
және тығындармен жабылады. Зертханада талдауға іріктелетін сумен 
шайылады. Алдымен рН мөлшері анықталады, одан соң Cu, Zn, Pl, Ni, Co, U, 
Ra болуы анықталады және тұз қышқылымен (H2O 1 л-не 3 мл) тотықтырады. 
Ал Hg, Ag анықтау үшін талданатын сынамаларда H2SO4 (H2O 1 л-не 3 мл) 
қышқылы «спектрлі таза» болу керек. 

Сынамаларды талдауға дайындау
Литохимиялық сынамалар. Өңдеудің алдында барлық сынамалар 

күннің көзінде немесе құрғатқыш шкафтарда құрғақ күйге дейін кептірілуі 
тиіс. Дымқыл сынамаларды өңдеуге тыйым салынады. Елеу кезінде қола, жез 
немесе торлы елеуішті пайдалануға тыйым салынады. Таза шыны, жабынды 
темір немесе алюминий беттеріне елеген дұрыс. Ұнтақ күйге дейін үгіту 
қажет. Қолмен үгіту кезінде ақық келілерді пайдалану керек. 

Биогеохимиялық сынамалар. Кептірілген және ұсақталған сынамалар 
күлдендіріледі. Оны зертханалық жағдайларда арнайы электр пештерде 
жүргізген дұрыс. Температуралық режимде күлдендіруді фарфор және 
металл тигельдерде жүргізеді. Күлдің біркелкі түсінің (ақ түстен сұр және 
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қоңыр түстерге дейін) пайда болуы және қара көмірлерді болмауы толық 
күлденудің көрсеткіші болып табылады. Күлді үгітеді және зертханаға 
жібереді.
Гидрогеохимиялық сынамалар. Химиялық зертханаға жіберуге дайындалған 
бұл сынамаларды тікелей күн сәулелері түспейтін, салқын жерде сақтау 
керек. Сынамалардың өздері саңылаусыз болу керек.

Есеп дайындау. Қоршаған ортаның жағдайын зерттеу үшін 
жүргізілетін, экологиялық-геохимиялық зерттеулердің нәтижелері жеке 
есепте баяндалуы мүмкін, сонымен қатар нақты аймақтарды экологиялық 
сипаттауға, қоршаған ортаға кәсіпорындардың немесе өнеркәсіптік 
кешендердің тигізетін ықпалына және т.б. арналған, арнайы есептердегі жеке 
тараулар түрінде берілуі мүмкін. 

Есепте міндетті түрде зерттелетін аудан үшін қабылданған 
геохимиялық ландшафттарды айқындау схемалары және сипаттамасы бар 
ландшафтылы-геохимиялық карталар келтірілуі тиіс. 

Арнайы тарауда сынамаларды іріктеудің, өңдеудің және талдаудың 
қабылданған әдістерін көрсету қажет. Бақылау жұмыстарының көлемін 
көрсетіп, жеке элементтерді анықтау шектері туралы, сынамаларды талдау 
әдістерін пайдаланудың өнімділігі мен дұрыстығы туралы мәліметтерді 
кестелік формада ұсынған жөн.

Сынамаларды соңғы іріктеудің ландшафтылы-геохимиялық түсірімі 
кезіндегі сынамаларды қатардағы іріктеудің, бақылаудың барлық нүктелері 
нақты материалдың карталарына салынады. Есепте міндетті түрде барлық 
айқындалған геохимиялық және кедергі аралық ландшафттардың толық 
геохимиялық сипаттамалары келтірілуі тиіс. Олар топырақтағы зерттелетін 
элементтердің фондық және аномальді мөлшері туралы, ауданда өсетін 
өсімдіктердің негізгі түрлері туралы, жерүсті және жерасты сулары туралы, 
түп түзілімдері туралы мәліметтерден тұру керек.

Есепте ластанудың мүмкін көздері және техногенді геохимиялық 
аномалиялардың түзілу тәсілдері туралы мәліметтер келтірілуі тиіс.

Егжей-тегжейлі зерттеулердің нәтижелері бойынша қоршаған ортаның 
ластануының алдын алу және орын алған ластанудың салдарын тиімді 
тәсілмен жою бойынша ұсыныстар мен іс-шаралар құру қажет.
Техногенді аномалияларды биогеохимиялық және гигиеналық бағалау.

Ластануларды биогеохимиялық жәге гигиеналық бағалау кең мағынада 
белгілі уақытта қоршаған ортаның жағдайын зерттеуге мүмкіндік туғызады. 

Өнеркәсіптік токсиканттармен ластануды бақылау (мониторинг) жүйесі 
қоршаған кеңістіктегі оның мөлшерін бақылаудың басымдығын анықтауды 
көздейді.

Қауіптілік дәрежесі бойынша химиялық заттар 3 класқа бөлінеді:
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Ауыл шаруашылық өсімдіктерін өсіруде қолданылатын топырақты 
гигиеналық бағалау.

Ауыл шаруашылық өсімдіктерін өсіруде қолданылатын, топырақтың 
ластану қаупінің негізгі бағасы зияндылықтың транслокациондық көрсеткіші 
– топырақтағы химиялық заттардың ШМК зерттеу кезіндегі маңызды 
көрсеткіш болып табылады. Бұл мынаған негізделеді:
1) өсімдіктекті азық-түлікпен адам ағзасына орташа есеппен зиянды 
химиялық заттардың 70% келіп түседі;
2) транслокация деңгейі азық-түліктегі токсиканттардың жинақталу 
деңгейін анықтайды, олардың сапасына ықпал етеді.

Елді мекендердің топырағын гигиеналық бағалау.
Елді мекендер топырағының ластану қаупін бағалау мыналармен 

анықталады: химиялық элементтермен ластанған топырақтың 
эпидемиологиялық маңыздылығымен; атмосфералық ауаның жер маңындағы 
қабатының екінші қатарлы ластануының көзі ретінде және оның адаммен 
тікелей қарым-қатынасындағы ластанған топырақтың ролімен; атмосфералық 
ауа ластануының индикаторы ретінде топырақтың ластану дәрежесінің 
маңыздылығымен.

Адам ағзасына тікелей ықпал етудегі топырақ ластануының жағымсыз 
салдарын бағалау ластанған топырақтағы ойындарда балалардағы геофагия 
жағдайлары үшін маңызды. Мұндай баға елді мекендерде кең таралған 
ластаушы зат – Pb бойынша құрылған, әдетте, топырақтағы оның мөлшеріне 
басқа элементтер мөлшерінің артуымен үйлеседі. Ойын алаңдарының 
топырағындағы Pb мөлшері 500 мг/кг деңгейінде және оны топырақтың 
құрамында жүйелі түрде анықтағанда, балаларда психоневрологиялық 
өзгерістер байқалады.

Осылайша, мысалы, топырақта кейбір Ме (ластанудың кең таралған 
индикаторлары) таралуын зерттеудің мәліметтері бойынша атмосфералық 
ауаның ластану қаупіне шамалы баға беруге болады. Осылайша, 250 мг/кг 
бастап, топырақта Pb болғанда, әрекет етуші ластану көздерінің ауданында 
атмосферадағы оның ШМК артуы (0,3 мкг/м3) байқалады. 1550 мг/кг бастап, 

3 – ауыл шаруашылық өнімдерінің тағамдық құндылығына ықпал 
етпейтін, сәл қауіпті заттар

Бұл: Ba,V, W, Mn, Sn, ацетофенон және кейбір пестицидтер

2 – ауыл шаруашылық өнімдерінің тағамдық құндылығына шамалы 
ықпал ететін, шамалы қауіпті заттар

бұл Co, B, Ni, Mo, Sb, Cr және кейбір пестицидтер

1 – ауыл шаруашылық өнімдерінің тағамдық құндылығына күшті 
ықпал ететін, жоғары қауіпті заттар

Оларға жатады: As, Cd, Hg, Sc, Pb, Zn, F, бензопирен, пестицидтер
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топырақта Cu болғанда, атмосфералық ауадағы Cu ШМК артауы (0,2 мкг/м3)
байқалады.

Халық денсаулығына жағымсыз ықпалдың индикаторлары ретінде 
топырақтың химиялық ластану деңгейін бағалау, қалалардың қоршаған 
ортасын үйлескен геохимиялық және геогигиеналық зерттеу кезінде 
құрылған, көрсеткіштер бойынша жүргізіледі. Мұндай көрсеткіштер болып 
табылады: химиялық заттардың концентрациясының коэффициенті Нс=С/Сф,
ол топырақтағы оның ақиқат мөлшерінің фондық мөлшеріне қатынасымен 
анықталады, және ластанудың қосынды көрсеткіші, Zc (ол химиялық 
элементтердің концентрация коэффициенттерінің қосындысына тең): Zc; n –
қосынды элементтердің саны. 

Сұрақтар мен тапсырмалар:
1. Сынамаларды іріктеуді жүргізудің жалпы қағидалары қандай?
2. Литохимиялық сынамаулаудың ерекшеліктері?
3. Гидро- және биохимиялық сынамалауды қалай жүргізеді?
4. Сынамаларды талдауға дайындаудың мәні. Есептілік.
5. Судын, қардын сынамасын алу негізгі   шаралары?
6. Сынамаларда алу  үшін қандай    құрал-жабдықтар қажет?
7. Ауылшаруашылық өсімдіктерді өсіруде қолданылатын топырақтарды 

және елді мекендердің топырақтарын гигиеналық бағалау. 
8. Елді мекендердің топырақтарының ластануы немен қауіпті? 
9. Қауіптілік дәржесі бойынша химиялық заттардың жіктелуі. 
10.Транслокациондық  көрсеткіші  дегеніміз не?  
11.Елді мекендердің топырақтарының  қауіптілігі немен бағаланады? 
12.Химиялық заттардың концентрациясының коэффициенті дегеніміз не?

Геохимиядан тест тапсырмалары
1.Геохимия пәні – ... зерттейтін ғылым.
А жер химиясын В күн химиясын  С су химиясын 
D ауа химиясын

2.Вернадский химиялық элементтерді қанша топқа жіктеген?
А 8 топ В 5 топ С 7 топ D 4 топ

3.Селен, күкірт пен темірге үлкен ұқсастыққа иеленген элементтерді қалай 
атайды?
А сидерофильді В атмофильді С литофильді 
D халькофильді

4. «Галоген» терминін енгізген ғалым.
А Швейнгер В Кларк С Гольдшмидт
D Ферсман

5.Натрийдің минералдарын көрсет.
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А галит, селитра, сода, мирабилит, тенардит С ортоклаз, сульфогалит
В амблиогонит, сподумент D карналит, эмболит

6.Фтордың минералдарын көрсет
А боксит, глинозем, корунд С сульфогалит, майрерит, галиет
В гематит, лимонит, магнетит D сподумент, амблиогонит

7.Литосферадағы фтордың кларкы – %
А 0,065%  В 0,023% С 5*10-5% D 2,5%

8.Геохимияда изотоптардың алғашқы рет анықтамасын берген ғалым.
А Вернадский В Ферсман С Гольдшмидт D Кларк

9. Оттегі неше изотоптан тұрады.
А 3 В 5 С 2 D 4

10. Химиялық элементтердің жылыстауының негізгі төрт түрін анықтаған
ғалым, қай жылы?
А Перельман 1979ж. С Ферсман 1923ж.
В Вернадский 1914ж. D Кларк 1899ж.

11.Сулы ерітіндіде газ қоспалардағы химиялық реакция арқылы болатын 
жылыстау.
А Механикалық жылыстау С Биогенді жылыстау
В Физика-химиялық жылыстау D Техногенді жылыстау

12.Жер қабатында шағын аймақтағы химиялық элементтердің жылжуы.
А Белсенді емес мигранттар С Өте белсенді мигранттар
В Белсенді мигранттар D Техногенді мигранттар

13. Элементтердің жылыстау қабілеттілігінің теңдеуін көрсет.
А Рх = 1/Вх*ΔВх/Δt С Рх = 1/Вх* Δt/ΔВх
В Рх = Вх/1*ΔВх/Δt D Рх =1/ΔВх* Δt/Вх

14.Жылыстаудың ішкі факторларына жатпайтын қатарды көрсет.
А температура, қысым, сорбциялық күштер, ортаның химиялық құрамы
В химиялық қасиеттері, физикалық қасиеттері
С радиоактивтік қасиеттері, гравитациялық қасиеттері
D байланыс қасиеттері, электрлік қасиеттері.

15.Жер бетінің және теңіз табанының тегіс болуына әкелетін үрдіс.
А экзогенді геологиялық үрдіс С геологиялық үрдіс
В эндогенді геологиялық үрдіс D магматикалық үрдіс
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16.Минералдық құрамы мен құрылысы салыстырмалы агрегаттарды ... деп 
атайды.
А шөгінді тау жыныстары С магматикалық тау 
жыныстары
В метаморфоздық тау жыныстары D тау жыныстары

17.Метасоматикалық үрдістердің негізін салған ғалым.
А Гольдшмидт В Перельман С Коржинский D Гинзбург

18. ... – ол температура аралығы мен үрдістің жүретін тереңдігі ғана емес, ол 
белгілі бөлек тепе-теңдік геохимиялық жүйе.
А геофаза В биофаза С метафаза D магмафаза

19.Терең эндотекті, жер қыртысының қойнауларындағы магманың қату 
үрдісіндегі бөлінетін газ бен ыстық сулы ерітінділер және магманың 
балқымасының кристалдану нәтижесінде пайда болған минералдар - .
А гипотекті минералдар С биотекті минералдар
В гипертекті минералдар D геотекті минералдар

20.Пегматиттік үрдіс неше кезеңге және неше геофазаға бөлінеді?
А 3 кезең 11 геофаза С 2 кезең 10 геофаза
В 5 кезең 11 геофаза D 3 кезең 10 геофаза

21.Жер қыртысының аймақтарындағы элементтердің жылыстау 
интенсивтілігінің өзгеруі ... кедергілер деп аталады.
А геохимиялық С физика-химиялық
В механикалық D биогеохимиялық

22.Температура, қысым, жылу, энтальпия өзгеруінің нәтижесінде 
элементтердің сулы жылыстау интенсивтілігі азайған аймақтар. ... кедергілер 
деп аталады.
А геологиялық С физика-химиялық
В механикалық D биогеохимиялық

23.Гольдшмидт «оксисфера» деп атаған қабат
А гидросфера В атмосфера С литосфера D биосфера

24.Жер қыртысының тығыздығы көбірек төменгі қабаты.
А сима В сналь С сигма D гипоабисаль

25.Минералдану дәрежесі 1г/л, 1г/кг аспайтын табиғи сулар қалай аталады?
А теңіз суы В тұщы су С континентальды су
D тұзды су
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БӨЛІМ 2. ӨНДІРІСТІК ЖАҒДАЙДЫҢ ПЕРСОНАЛ ЖӘНЕ 
ҚОРШАҒАН ОРТА ҮШІН ҚАУІПТІЛІК ДЕҢГЕЙІН БАҒАЛАУ

2.1.  Еңбекті қорғаудың құқықтық, нормативтік,  ұйымдастырушылық 
негіздері
2.1.1Сала кәсіпорындарында еңбекті қорғаудың техникалық негіздері

Еңбекті қорғау – еңбек үрдісінде адамның қауіпсіздігін, жұмысқа 
қабілеттілігі мен денсаулығын сақтауды қамтамасыз ететін әлеуметтік-
экономикалық, ұйымдастырушылық, техникалық, гигиеналық, денсаулық 
сақтау шаралары мен құралдарының заңдық құжаттарының жүйесі. 

Қазақстан Республикасында еңбекті қорғау маңызды әлеуметтік мәнге 
ие, ол өндірісте еңбектің қауіпсіз әрі жағымды жағдайын қамтамасыз етеді. 
Еңбекті қорғау деңгейі еңбекті қорғау саласында инженерлі-техникалық 
жұмысшылардың біліктілігіне бағынышты болады. 

«Еңбекті қорғау» түсінігіне үш негізгі аспект енеді:
Еңбек заңдылықтары – бұл өндірістегі еңбек қарым-қатынастарын, 

жұмыс күні мен демалыстың тәртібін анықтайтын құқықтық және 
ұйымдастырушылық іс- шаралары. 

Өндірістік санитария – бұл жұмысшылардың денсаулығына зиянды 
өндірістік факторлардың алдын алатын ұйымдастырушылық, гигиеналық 
және санитарлы- техникалық іс-шаралар мен құралдардың жүйесі.

Қауіпсіздік техникасы – бұл жұмысшаларға қауіпті өндірістік 
факторлардың әсерінің алдын алуға бағытталған ұйымдастыру-техникалық 
іс-шараларының жүйесі. 

Қауіпсіздік техникасының іс-шаралары – бұл еңбектің қауіпсіздігін 
қамтамасыз етіп, өндірістік жарақаттың алдын алатын жұмыс тәсілдері мен 
техникалық құралдардың кешені. Олар жұмыстың әртүрлі түрлерін 
орындаудың қауіпсіз тәсілдерін дайындауға, технологиялық үрдістерді 
жақсартуға, қауіпсіз техника мен технологияны енгізуге, қорғаныш 
қондырғыларын, белгі берудің автоматтық жүйелерін, жеке қорғану 
құралдарын пайдалануға бекітілген. 

Еңбек жағдайы барлық өндірістік көрсеткіштер – еңбектің өнімділігі, 
жұмыстың сапасы, жұмысшылардың қауіпсіздігі үшін үлкен мәнге ие, олар 
адамның жұмыс жүргізу қабілетіне де шешуші әсер етеді. 

Еңбектің қауіпсіз әрі тиімді жағдайы мен авариясыз жұмыстарды 
қамтамасыз етудің маңызды мәселелеріне геологиялық барлау жұмыстары 
кезінде қауіпсіздік ережелерін, өндірістік санитарияны, өрттің алдын алу мен 
тау кен қорғау ісін тереңінен біліп, қатал түрде орындау; жұмысшыларды 
арнайы дайындалған қауіпсіздік техникасының, өндірістік санитария мен өрт 
қауіпсіздігінің нұсқауларына сай жұмыстың дұрыс және қауіпсіз тәсілдеріне 
үйрету.

Еңбекті қорғау саласындағы маңызды қозғалыстар ғылыми-техникалық 
прогресспен тығыз байланысты. Өндірісті кешенді механикаландыру мен 
автоматтандыру еңбекті жеңілдетіп, ауыр және шаршататын дене еңбегін 
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жойып, жарақат алу ен кәсіби аурулардың алдын алып, өндіріс ортасының 
қолайлы жағдайын құрып, еңбек өнімділігін арттыру үшін қолданылады. 

Геологиялық мекемелерде геологиялық барлау жұмысының барлық 
түрлерін жоғары дәрежеде механикаландыру мен  еңбек жағдайын 
жеңілдетіп, жақсарту мақсатында өндірістің тұрақты технологиясының 
болуына ерекше назар аударады. 

Қауіпсіздік техникасы мәселесімен жүйелі және кешенді түрде айналысу 
үшін кәсіпорын жетекшілері мен инженер-техник жұмысшылар нұсқауға сай 
ережелердің талаптарын тереңінен біліп, өздерінің қол астындағы 
жұмысшыларының осы талаптарды сақтауын қамтамасыз етуді орындай 
алулары керек. 

Еңбек туралы заңдарда еңбекшілердің дұрыс және қауіпсіз еңбек 
жағдайына құқылы екендіктері көрсетілген, кәсіпорын әкімшілігі, ұйымдар 
мен мекемелер қауіпсіз еңбек жағдайын қамтамасыз етулері керек. Әкімшілік 
жарақаттанудың алдын алатын техниканың қазіргі кезгі құралдарын енгізіп, 
жұмысшылар мен қызметкерлердің кәсіби ауруларының алдын алатын 
санитарлы-гигиеналық жағдайды қамтамасыз етуі тиіс. Өндірістік белгідегі 
нысандарды (жаңа немесе жөндеуден өткен) пайдалануға қосу дұрыс әрі 
қауіпсіз еңбек жағдайын қамтамасыз еткенде ғана рұқсат етіледі. 

Егерде жауапты тұлғалар мен әкімшілік қауіпсіздік талаптарын бұзып, 
мұның салдарынан жұмысшы немесе қызметкер жарақат алса, кәсіпорын мен 
мекемелер материалды жауапкершілікке тартылады. 

Еңбекті қорғау еңбектің дұрыс және қауіпсіз жағдайын қамтамасыз 
етудің шараларын жүзеге асыратын күрделі кешенді қамтиды. Ол еңбектің 
қауіпсіздік мәселелеріне, өндірістік санитария мен өрт қауіпсіздігіне және 
тау-кен қорғау ісіне күнделікті ерекше назар салуды талап етеді және ол кез-
келген техникалық шешімнің ажырамас бөлігі болып табылады, сонымен 
қатар әрбір өкімде көрсетіледі. 

Геологиялық барлау жұмысарын (ГБЖ) жүргізгенде еңбекті 
ұйымдастыру. Геологиялық ұйым жұмысшыларының еңбек жағдайы 
санитарлық нормалар мен қауіпсіздік техникасының талаптарын 
қанағаттандыруы қажет. Сондықтанда ГБЖ кезіндегі қауіпсіздік ережелері 
мен нормаларын қамтамасыз ету үшін жұмысшылардың еңбегін 
ұйымдастыруға арналған іс-шаралардың күрделі кешенін талап етеді. Еңбекті 
ұйымдастыруға мыналар жатады:өндіріс үрдісінде адамдарды орналастыру; 
жұмыс орындарын ұйымдастырып, оларды механизмдердің қажетті 
кешенімен жабдықтау; еңбектің әдістері мен тәсілдері және жеке 
жұмысшылардың арасында еңбекті бөлу.

Еңбектің өндіріс жағдайлары деп еңбек үрдісінде адамның денсаулығы 
мен жұмысқа қабілеттілігіне әсер ететін өндіріс ортасының факторларының 
жиынтығын айтады. Еңбектің қауіпсіз жағдайы кәсіби аурулар мен өндірістік 
жарақаттарсыз жұмыстарға кепілдік беретін, жұмысшыларды қауіпті 
өндірістік факторлардан қорғайтын құралдармен жабдықталған жұмыс 
орындары бар кешендермен сипатталады. Еңбектің техникалық жағдайы деп 
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қолданылатын технологияның жетілгендігі, механикалану дәрежесі сияқты 
еңбек құралдарының техникалық деңгейімен сипатталатын жағдайды айтады.

Еңбектің санитарлы- гигиеналық жағдайлары өндіріс ортасының 
жарықтандыру деңгейі, микроклиматтық жағдайлар, әуе кеңістігінің 
шаңданып, газдануы, шу мен діріл деңгейі, иондаушы сәулелердің болуы 
сияқты көрсеткіштермен сипатталады. 

Еңбектің жалпы жағдайы деп өндірістік және қосалқы ғимараттардың –
бұрғылау орындарының, компрессорлы қондырғылардың, үгіткіш және 
зертханалы ғимараттардың жағдайы мен жұмыс орындарын ұйымдастыру 
және жарықтандыру, жұмысшыларды арнайы киімдермен, аяқ киімдермен 
және емдік-профилактикалық тамақтармен қамтамасыз ету.

Ішкі еңбек тәртібінің ережелері. Ішкі еңбек тәртібінің ережелері -
өндіріс үрдісіне қатысушылардың өзара еңбегін реттеуші негізгі нормативтік 
акт. Оның мақсаты – еңбек тәртібін бекітіп, еңбектің қауіпсіз жағдайы мен 
дұрыс ұйымдастырылуын сақтау, жұмыс уақытын

толық және тиімді пайдалану, еңбектің өнімділігі мен сапасы жоғары 
өнімдерді шығаруды арттыру. 

Қолданымдағы заңдық құжаттар ішкі еңбек тәртібі ережелерінің үш 
түрін қарастырады – типтік, салалық, жергілікті.

Ішкі еңбек тәртібінің типтік ережелері бекітілген. Оның негізінде 
министрлік пен ведомство халық шаруашылығының белгілі саласының 
ерекшеліктеріне ұқсас салалық ережелерді дайындайды, ал кәсіпорын мен 
мекеме әкімшілігі кәсіподақ комитетімен келісе отырып, кәсіпорынның 
жұмыс жағдайына сай жергілікті ішкі тәртіп ережесін шығарады.   

ГБЖ өндірісі кезіндегі жұмыс пен демалыс тәртібі
Жұмыс уақыты – жұмысшылар мен қызметкерлер кәсіпорында немесе 

мекемеде жұмыс істеуге міндетті заңмен немесе оған сай арнайы 
құжаттармен бекітілген бір күндегі, аптадағы немесе күнтізбелік кезеңдегі 
жұмыс сағатының қажетті мөлшері. Жұмысшылар мен қызметкерлердің 
кәсіпорындағы, мекемедегі, ұйымдардағы жұмыс уақытының қалыпты 
ұзақтығы аптасына 414 сағаттан аспауы керек. Заңға сай 16 дан 18 жасқа 
дейінгі азаматтардың жұмыс уақыты аптасына 36 сағат, ал 15 пен 16 
жастағылардікі аптасына 24 сағат, зиянды еңбек жағдайында жұмыс істейтін 
адамдардың жұмыс уақыты аптасына 36 сағат болуы тиіс. 

Жұмыс уақытын құқықтық реттеу жұмысшылар мен қызметкерлердің 
жұмыс жағдайын жасап, қорғаумен қатар жұмыс уақытын толық және 
өндірістік пайдалану мен оны үнемдеуді қамтамасыз етеді. 

Демалыс уақыты - жұмысшының жұмыс уақытынан тыс кездері. 
Демалыс уақытының жалпы ұзақтығына: жұмыс кезіндегі үзіліс (түскі ас 
кезі, жыл сайынға демалыс), демалыс күндері, мерекелік күндер, жыл 
сайынғы демалыстар енеді. 

Еңбек туралы заңдар әйелдерге бекітілген мөлшерден артық ауыр 
заттарды көтеріп, қозғалтуға тыйым салады: өзге жұмыстармен алмасқан 
кезде 15 кг жүктерді көтеріп, қозғалту; биіктігі 1,5 м, салмағы 10 кг жүктерді 
көтеру; жұмыс ауысымы кезінде үнемі 10 кг жүктерді көтеріп, қозғалтуға 
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болады. Әйелдерге құм, астық, жеміс-жидек т.б. дүниелерде аз мөлшерде 
көтеруге рұқсат етіледі. 

Әйелдерді түнгі уақытта жұмысқа тартуға тыйым салынады, тек халық 
шаруашылығының кейбір салаларында ғана уақытша жұмысқа шақыруға 
жол берілген. Жүкті әйелдерді, омырауда баласы бар аналарды, бір жасқа 
дейінгі баласы бар әйелдерді демалыс күндері жұмысқа тартып, іс сапарға 
жіберуге тыйым салынады. 

Еңбек туралы заңдар жүкті әйелдерді жүктілік кезінде бұрынғы 
жұмысының орташа еңбек ақысын сақтай отырып одан жеңіл жұмысқа 
ауыстыруды қарастырады. 

Сұрақтар мен тапсырмалар:
1. Еңбекті қорғағау дегенімізге жалпы түсінік беріңдер?
2. Еңбекті қорғау адам өміріне қандай әсер тигізеді?
3. Стандарт дегеніміз не және ол керек пе?
4. Еңбекті қорғаудың ерешеліктері, басты міндеті не?
5. Өндірістік санитарияға анықтама бер?
6. Еңбекті қорғаудың мақсатына қалай жетуге болады?
7. Қауіпсіздік техникасы дегеніміз не? 
8. Еңбекті қорғау өндіріске қалай әсер етеді?

2.1.2 Қазақстан Республикасының еңбек туралы заңнамасы

Қазақстан Республикасы «Қазақстан Республикасы еңбек туралы» 
заңының 2-бабы 

1. Қазақстан Республикасының еңбек туралы заңдары Қазақстан 
Республикасының Конституциясына негізделеді және осы Заң мен 
қызметкерлердің жекелеген санаттарының еңбек қатынастарын реттейтін, 
нормалары осы Заңның нормаларынан төмен бола алмайтын өзге де 
нормативтік құқықтық актілерден тұрады. 

2. Қазақстан Республикасы бекіткен халықаралық шарттардың осы 
Заңның және еңбек туралы өзге де нормативтік құқықтық актілердің алдында 
артықшылығы бар және халықаралық шарт бойынша оны қолдану Қазақстан 
Республикасының заңы шығарылуы талап етілген жағдайларды қоспағанда, 
олар тікелей қолданылады. 

Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес адамның және 
азаматтың маңызды құқықтары мен бостандықтарының қатарына Қазақстан 
Республикасы «Қазақстан Республикасы еңбек туралы» заңында бұл заңның 
реттейтіні тура аталып көрсетілген. Қазақстан Республикасының 
Конституциясына сәйкес әркімнің еңбек ету бостандығына, қызмет пен кәсіп 
түрін еркін таңдауына құқығы бар. Еріксіз еңбекке соттың үкімі бойынша не 
төтенше жағдайда немесе соғыс жағдайында ғана жол беріледі. Әркімнің 
қауіпсіздік пен тазалық талаптарына сай еңбек ету жағдайына, еңбегі үшін 
нендей бір кемсітусіз сыйақы алуына, сондай-ақ жұмыссыздықтан әлеуметтік 
қорғалуға құқығы бар (Қазақстан Республикасы Конституциясының 24-
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бабы). Қазақстан Республикасы «Еңбек туралы» заңында осы заңның 
«Қазақстан Республикасы азаматтардың еңбек бостандығына қатысты 
конституциялық құқығын жүзеге асыру барысында туындайтын еңбек 
қатынастарын реттейтіні» көрсетілген. Қазақстан Республикасындағы еңбек 
бостандығына қатысты конституциялық құқық, ең алдымен, әрбір адамның 
өзінің жұмыс күшін (немесе еңбекке қабілетін) өзі дербес жұмсауынан, 
мүдделеріне, кәсіби дайындығына, өзінің мүмкіндіктері мен қалауына қарай 
кәсіп түрі мен қызмет түрін еркін таңдау құқығынан көрініс табады. 
Қазақстан Республикасының әрбір азаматы кез келген нысандағы ұйымдарда 
жалданбалы жұмыс істеуге, кәсіпкерлік қызметпен айналысуға, мемлекеттік, 
әскери немесе кез келген өзге де қызметпен айналысуға, заңды тұлғаны 
құрмастан жеке еңбек қызметімен айналысуға немесе ешқандай еңбек 
қызметімен айналыспауға құқылы.

Қазақстан Республикасы «Еңбек туралы» заңының 5-бабының 1-
тармағы Жұмыс беруші мен қызметкердің арасындағы еңбек қатынастары 
нормативтік құқықтық актілермен, еңбек туралы заңдарға сәйкес жасалған 
жеке еңбек, ұжымдық шарттармен реттеледі. 

Еңбек құқығының барлық қатынастарды қарастырып өтелік:
1. Негізгі қатынастар – жұмыс берушінің (ұйым, жеке кәсіпкер) 

қызметкердің еңбекке қабілетін (оның жұмыс күшін, білімін, дағдыларын 
және т.б.) пайдалануымен байланысты еңбек қатынастары шарттық және 
ақылы негізде жүзеге асырылады. Қызметкер өз еңбегі үшін алдын-ала 
белгіленген нормалар (тарифтер) бойынша жалақы не ұйым табысының 
бөлігін алады, ал жұмыс беруші өзіне қажетті еңбек өнімін алады. Еңбек 
қатынастарына қызметкер және жұмыс беруші өз еркі бойынша қатысады. 
Еңбек құқығы қатынастарын қызметкердің жұмыс берушімен еңбек 
жағдайларын пайдалану жөніндегі заңдыбайланысы (қызметкер өз жұмысын 
мұқият орындауға, ал жұмыс беруші оған жалақыны жүйелі түрде төлеуге 
міндетті) құрайды. 

Еңбек қатынастары келесі ерекше белгілерімен сипатталады: 
а) еңбек үрдісінде туындайды және дамиды. Қызметкер өзіне 

жүктелген белгілі бір еңбек функциясын орындайды. Ал бұл функция 
тұрақты сипатқа ие және соңғы нәтижемен аяқталмайды, яғни, еңбек 
қатынастары – бұл ұзақ уақытқа созылатын қатынастар. Өзге құқықтық 
қатынастарда, мысалы, еңбекпен байланысты азаматтық құқықтық 
қатынастарда орындаушыға нақты бір тапсырма беріледі, ол бұл тапсырманы 
орындаған соң барлық міндеттемелер де тоқтатылады, яғни, құқықтық 
қатынастар тәмамдалады; 

ә) еңбек қатынастары – бұл нәтижесінде жұмыс беруші еңбек өнімін, ал 
қызметкер еңбек шартының жағдайларына қарай белгілі бір ақы алатын 
ақылы қатынастар; 

б) еңбек қатынастары ерік білдірудің белгісі болып табылады, яғни, 
еңбек және еңбек қатынастары мәжбүрлі түрде жүзеге асырылмайды, ал 
қызметкер мен жұмыс беруші өз қалаулары бойынша серіктерді, еңбек 
жағдайын және т.б. таңдай алады. Еңбекті таңдау кезіндегі ерік білдіруге 
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дәлел ретінде қызметкердің жұмысқа тұрардағы өтінішті өз қолымен 
толтыратынын және жұмыс берушінің осы өтінішке қол қоя отырып, 
қызметкерді қызметке алу туралы еркін білдіруін келтіруге болады; 

в) қызметкердің еңбек тәртібіне бағына отырып еңбек ұжымына 
қосылуын білдіреді. Бұл дегеніміз, еңбек белгілі бір ішкі еңбек тәртібі 
жағдайында жүргізіледі. Ішкі еңбек тәртібінің ережелерінде еңбек ұжымы 
мүшелерінің бірлескен қызметінің жағдайлары және тәртібі белгіленеді. Ішкі 
еңбек тәртібінің өзіне тән элементі болып қызметкердің еңбек қызметі 
үрдісінде жұмыс берушінің, тікелей басшылықтың өкіміне бағынуы 
табылады. Бұл элемент еңбекпен байланысты өзге қоғамдық қатынастарда 
көрініс таппайды. Бұл кезде орындаушы еңбек режиміне бағынуға емес, 
өнімді уақтылы және сапалы дайындауға міндетті. Мысалы, қысқа мерзімді 
жалдау шарты бойынша адвокат, аспаз немесе құрылысшы жұмысқа 
тартылған кезде жұмысты орындаушының өзі немесе оның бригадасы істей 
ме, олар жұмыс уақытында әлде түнде жұмыс істей ме және осы сияқты 
жағдайлар жұмыс беруші үшін аса маңызды емес, оны толғандыратын басты 
мәселе – жұмыстың уақтылы және сапалы орындалуы; 

г) еңбек қатынастары ерекше заңды фактпен – еңбек шартымен, 
келісіммен, лауазымға сайлау туралы актімен байланысты; 

д) мамандығына, біліктілігіне, лауазымына қарай жұмысқа тікелей 
қатысудың қажеттігімен байланысты; 

е) жұмысқа іс жүзінде қабылданған кезден басталады. Еңбек құқығы 
қатынастарында жұмысқа қабылдау бұйрықпен рәсімделеді және 
қызметкерді кәсіпорынның штатына тұрақты, уақытша немесе маусымдық 
жұмысқа алумен жүзеге асырылады. Еңбекпен байланысты өзге де 
қатынастарда жұмысты орындаушы штатқа алынбайды. Мұндай жағдайда 
тапсырыс беруші үшін еңбек үрдісіне қарағанда еңбектің нәтижесі 
маңыздырақ болады; ж) қызметкерге оны жұмыстан босату жөнінде бұйрық 
жарияланған және оның қолына еңбек кітапшасы берілген кезде 
тоқтатылады. 

2. Еңбек құқығы еңбек қатынастарымен қатар осы қатынастардан 
туындайтын және олармен тығыз байланысты қатынастарды да 
реттейді. Олар: 

1. еңбек ұжымының жұмыс беруші және оның басшылығымен 
арасындағы еңбек-әлеуметтік сауалдар бойынша қатынастары. Олар 
негізінен өндірісті ұйымдастыру және ұжымды басқарумен байланысты, 
сонымен қатар, нақты ұйымдағы еңбек жағдайына, қызметкерлерге жағдай 
жасаудың материалдық-тұрмыстық және мәдени нысандарын жақсартуға, 
ұйымның қорын ұтымды пайдалануға, еңбекті нормалауға және 
қызметкерлердің ұжымдық және жеке мүдделерін көздейтін өзгеде 
мәселелерге байланысты болады. Бұл еңбек қатынастары жеке және 
ұжымдық еңбек шарттарының негізінде туындайды. Осы шарттар 
тараптардың арасында белгілі бір еңбек қызметін жүзеге асыруға қатысты 
өзара міндеттемелерінің туындауына да негіз болып табылады. Бұл 
қатынастар еңбек құқығының басты пәні – еңбек қатынастарына қатысты 



157
  

 

қызметтік рөлді атқарады және еңбек қатынастарын ұйымдастыруға, оларды 
нақты бір қоғамдық еңбек кооперациясының шеңберінде басқаруға 
бағытталған; 2. кәсіподақ органының қызметкерлердің мүдделерін қорғау, 
еңбекке ақы төлеу және әлеуметтік кепілдіктер мәселелері бойынша жұмыс 
беруші және оның басшылығымен арасындағы қатынастары; 

3. азаматтарды жұмысқа орналастыруға және жұмыс іздеп жүрген 
азаматтарды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуге қатысты қатынастар. Бұл 
қатынастар азаматтардың өздерінің қабілетіне және кәсіби дайындығына сай 
жұмыс табу мақсатында, жеке мүдделері мен қоғамдық қажеттіктерді ескере 
отырып, мемлекеттік органдарға жүгінуімен қатысты туындайды. Қазақстан 
Республикасында жұмысқа орналастыру жөніндегі органдар жүйесінің болуы 
азаматтардың еңбекке қатысты конституциялық құқығын жүзеге асыруға 
жағдай жасайды. Әсіресе, азаматтар жұмыссыз қалған жағдайда жұмыс 
іздеуге немесе өздерінің жаңа мамандығы бойынша кәсіби дайындықтан 
өтуге қатысты қиындықтарға ұшыраған кезде олардың рөлі ерекше. Тәжірибе 
көрсетіп отырғандай, жұмыс іздеуге қатысты жәрдемді көп жағдайда 
әйелдер, оқу мекемелерін жаңадан тәмамдаған жастар, жұмыстан 
қысқартылған қызметкерлер қажет етеді. Жалпы алғанда жұмысқа 
орналасуға қатысты қатынастар еңбек қатынастарының алдында жүреді. Бұл 
ретте жұмысқа орналастыру жөніндегі органдар кадрларды қажет ететін 
ұйымдар мен белгілі бір мамандық, біліктілік, лауазым бойынша жұмысқа 
орналасуды қалайтын азаматтардың арасында делдалдық функцияларды 
атқарады. Ең басты міндетті – жұмысқа орналастыруды – шешу үшін 
халықты жұмыспен қамту жөніндегі мемлекеттік қызмет органдары 
аумақтардағы және нақты ұйымдардағы бос жұмыс орындары мен қызмет 
туралы мәліметтер жинағына ие болады; 

4. қадағалау және бақылау органдарының жұмыс берушімен еңбек 
заңдарын және еңбекті қорғауды сақтау мәселесіне қатысты қатынастары. 
Бұл қатынастар құзыретті органдардың ұйымдарда еңбекті қорғау жөніндегі 
заңшығарушылық және өзге де нормативтік актілердің және еңбек туралы 
заңдардың, қауіпсіздік техникасының және еңбектің өзге де қауіпсіз 
жағдайларының сақталуына қадағалау жасау қызметі барысында туындайды. 
Мысалы, мұндай органдардың қатарынан санитарлық эпидемиологиялық 
қызметті, өрт инспекциясын және т.б. атауға болады. 

Еңбек заңдарының сақталуына жалпы қадағалауды прокуратура 
органдары жүзеге асырады. Еңбекті қорғауға және еңбек заңдарының 
сақталуына қадағалауды жүзеге асыру процесінде бұл органдар ұйымдармен, 
кәсіпорындармен құқықтық қатынастарға түседі. Бұл қатынастар өз бетімен 
пайда бола бермейді, олар еңбекті қорғау және қызметкерлердің құқықтарын 
қорғау қажеттігіне байланысты туындайды. Сондықтан, аталған 
қорғаушылық қатынастар қосымша санатқа жатады. Алайда, бұл қатынастар 
кәсіпорынның жұмысы басталмай тұрып та туындауы мүмкін (мысалы, 
ұйымды ұйымдастыру және қайта өңдеу кезеңінде еңбекті қорғауға алдын 
ала қадағалау жасау); 
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5. өндірісте кадрларды дайындау немесе біліктілікті көтеруге қатысты 
қатынастар. Бұл қатынастар азаматтардың жеке, бригадалық немесе курстық 
білім алу кезінде жұмыс мамандықтарын алуымен қатысты туындайды. 
Әдетте мұндай білім алмастан бұрын олар дербес жұмыс істеумен 
айналысады. Бұл қатынастардың мазмұнын жай еңбектің өзі емес, белгілі бір 
мамандыққа және біліктілікке оқыту құрайды. Олардың мақсатты
бағыттылығы өндірістегі кәсіби білім алу арқылы азаматтарды білікті 
қызметкерлерретіндедайындаудықаматамасыз етуденкөрініс табады. Кәсіби 
дайындыққа қатысты қатынастардың туындауы азаматтардың ұйыммен шарт 
жасасуымен байланысты. Бұл шарт арқылы тараптар өздеріне кәсіби білім 
алуға қатысты өзара міндеттемелерді қабылдайды. Кадрларды кәсіби 
дайындауға қатысты қатынастардың ұзақтығы белгілі бір мерзіммен 
шектеледі. Оқуды нәтижелі аяқтаған сайын азаматтар біліктілік 
емтихандарын тапсырады. Оларға тиісті мамандық пен біліктілік беріледі, 
бұдан соң жұмыс берушінің бұйрығымен немесе өкімімен олар дербес 
жұмысқа алынады және еңбек қатынастарының толық құқылы 
қатысушыларына айналады; 6. жеке немесе ұжымдық келіспеушіліктерден 
туындайтын еңбек дауларын шешуге қатысты қатынастар. Бұлар 
қызметкерлердің еңбек жағдайларын және еңбек заңдарының нормаларын 
белгілеу мәселелеріне қатысты реттелмеген келіспеушіліктерді еңбек 
дауларын қарайтын органдардың шешуімен байланысты туындайды. Бұл 
қатынастардың қатысушылары болып бір жағынан қызметкер – жұмыс 
беруші, еңбек ұжымы – жұмыс беруші табылса, екінші жағынан – еңбек 
дауларын қарау жөніндегі орган табылады. Бұл қатынастар іс жүргізушілік 
сипатқа ие, себебі олар еңбек дауын шешудің материалдық жағына емес, оны 
шешудің процедурасына қатысты болады. Аталған қатынастардың барлығы 
еңбек құқығының пәні болып табылады. Ал қызметкер мен жұмыс берушінің 
арасындағы еңбек қатынастары еңбек құқығының басты пәні бола отырып, 
өзімен тығыз байланысты өзге де қатынастардың туындауына әсер етеді. Бұл 
қатынастардың кейбіреулері еңбек қатынастарымен қатар туындап, 
тоқтатылады. Ал басқалары (мысалы, еңбек дауларына қатысты қатынастар) 
қызметкердің қызметі барысында туындамауы да мүмкін. Мұндай 
қатынастар (мысалы, еңбек дауларына қатысты) қызметкердің жұмысы 
барысында туындамауы мүмкін және көп жағдайда туындамайды да. Олар 
тек көрнеу зиян тигізген жағдайда орын алады. 

Сонымен, қазіргі кезде еңбек құқығының  қоғамдық қатынастардың екі 
тобы құрайды: 1) еңбек қатынастары – еңбек құқығының басты элементі; 2) 
еңбек қатынастарымен тығыз байланысты және солардан туындайтын өзге де 
қатынастар.
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2.1.3 Жабдықтарды пайдаланудың қауіпсіз әдістерін орындау

Көлік құралдары мен арнайы машиналарды пайдаланғандағы 
қауіпсіздік техникасы

Адамдардың өмірі мен еңбек қызметі көлікпен тікелей байланыста, 
өйткені көліксіз әлеуметтік прогресс мүмкін емес. Көліктің негізгі міндеті 
ауыл шаруашылығы мен тұрғындардың қажеттіліктерін дер кезінде және 
толығымен қанағаттандыру, оған жүктер мен жолаушыларды жедел түрде 
тасымалдау, барлық көлік жүйесінің жұмысының сапасы мен қуатын 
арттырудың негізінде елдің экологиялық аудандарының арасындағы көлік 
байланысын жақсарту жатады. 

Көлік құралдарының техникалық жағдайы олардың желідегі қауіпсіз 
жұмысын қамтамасыз етуі керек. Автокөлік пен өзге де көліктерді пайдалану 
кезінде «Көшелер мен жолдардағы қозғалыс ережесі» мен «Автокөлік 
жүргізуге арналған қауіпсіздік техникасының ережелері» орындалуы керек. 
Желіге көлік құралдарын жіберугсе жауапты адамдар олардың дұрыстығы 
мен жұмысқа дайындығын тексеріп, жүргізушіге жұмыс жағдайы туралы 
нұсқау беріп, жолға арнайы белгілерді қойып отыруы керек. Бұзылған 
көліктерді жолға шығаруға тыйым салынады. Қозғалыстың қауіпсіздігіне 
нұқсан келтіретін көлік құралдарын шығаруға тыйым салынады. Көліктің 
бұзылғандығын байқаған жүргізуші көлікті тоқтатуы қажет. Бұзылған көлікті 
жөндеуден өткізгеннен кейін ғана қозғалысқа рұқсат беріледі. 

Мас күйінде келген жүргізуші жұмысқа жіберілмейді. Жүргізуші 
қауіпсіздік ережесі мен көліктегі адамдарды тасымалдау ережелерін сақтауға 
жауапты және көліктегі адамдардан ережелердің орындалуын талап ету 
құқына ие. Жүк автокөліктері мен тракторларда адамдарды тасымалдау үшін 
жүргізушімен бірге жауапкершілікке ие болатын басшыларды тағайындайды. 
Бұл басшылардың біреуі жүргізушінің кабинасында екіншісі кузовта болады. 
Басшылардың фамилиясы жол парағына жазылады. Жалғыз көлікті шөлді 
және жартылай шөлді аймақтарға жіберуге болмайды. Геологиялық барлау 
жұмыстарын жүргізу кезінде автомобильді қаз жүрісті көлік пайдаланылады. 
Автомобиль және қаз жүрісті көлікті пайдалану «Жолда жүру ережелері» мен 
«Автомобиль көлігінің кәсіпорындарына арналған қауіпсіздік техникасының 
ережелеріне» сай орындалады. Механикалық көліктерді басқаруға көліктің 
белгілі бір түрін басқару құқы берілген куәлігі бар тұлғаларға ғана рұқсат 
беріледі. Көлік құралдарын пайдалануға жауап беретін лауазымды тұлғалар 
Жолда жүру ережесінің талаптарына сай олардың желіге шығуын жүзеге 
асыруға міндетті. 

Рейске шыққанға дейін жүргізуші көлік құралының техникалық 
жағдайын толығымен бақылаудан өткізуі керек, содан кейін ғана машина 
көлік құралын желіге шығару жауапкершілігіне ие тұлғаға тексеру үшін 
жіберіледі. 

Автомобиль көлігінде тасымалданатын адамдарды саны отыру үшін 
жабдықталған орындардан асып кетпеуі керек. Адамдарды тасымалдау 
кезіндегі қозғалыс жылдамдығы 60 км/сағаттан аспауы керек. Ұшақпен 
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немесе тік ұшақпен тасымалданатын адамдардың саны байлайтын 
белдіктермен тартылған отыратын орындардың санына  сай келуі керек. 
Тасымалдау кезінде топтың басшысы тағайындалады, бұл жөнінде ұшу 
туралы тапсырысқа қоса жолаушылар тізіміне арнайы жазу жазылады. 
Топтың басшысы ұшар алдында жұмысшыларға ұшаққа отыру мен түсудің 
ережелері туралы нұсқау өткізеді. Сонымен қатар топ басшысының міндетіне 
адамдарды отырғызып, түсіру, топтың автокөлік құралдарына жақындауына 
жетекшілік ету енеді. 

Іздеу және барлау жұмыстарын, геофизикалық барлауды аэрофототүсіру 
кезінде жету қиын аудандарда адамдар мен жүктерді тасымалдау үшін 
авиациялы көлік кеңінен қолданылады. Авиациялы тасымалдаулар азаматтық 
авиацияның жалға алған ұшақтары мен тікұшақтарында орындалады. ЛИ-2, 
ЯК-12, АН-2, ИЛ-14, АН-12 ұшақтары мен МИ-4, МИ-6, МИ-8, КА-18, КА-26 
тікұшақтары кеңінен пайдаланылады. Авиакөліктерді пайдалану туралы 
келісімге отырған геологиялық ұйымдар жұмыс орындарында қонатын 
участоктарды дайындау үшін жауап береді және осы жерлерден ұшудың 
қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Ұшу авиабөлімшенің командирі қол қойған 
бекітілген формада құрастырылған ұшуға берілген тапсырыстың негізінде 
ғана орындалады. Ұшуды ұйымдастырудағы басты талап қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету. Тапсырыста экипаждың құрамы, ұшудың мақсаты, оны 
орындаудың жағдайы көрсетіледі. Қозғалыс қызметі ұшуға рұқсат береді. 

Теңіз жағалауындағы аудандар мен өзен желісі дамыған аудандарда 
геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу кезінде адамдар мен жүкті 
тасымалдауды су көліктерімен жүзеге асырады. Жүзгіш құралдар ретінде 
катерлер, баржалар, қайықтар пайдаланылады. 

Теңіз және өзен кемелерін пайдалану жабдықталуға, кешенделуге,білікті 
экипажға сай болғанда және рұқсат қағазы болған жағдайда техниканың 
дұрыстығы толығымен дәлелденгеннен кейін рұқсат беріледі. Теңіз және 
өзен регистріне берілген ауданда катерлерді, моторлы және желкенді 
қайықтарды басқарып, пайдалануға арнайы құжатпен бекітілген құқы бар 
адамдарға ғана рұқсат етіледі. 

Тасымалданатын жүктер дұрыс орналастырылып, мықтап байланып, 
бекітілуі керек. Кузовта жүктердің орнын ауыстыруға тыйым салынады. 

Жүктерді қозғалыс кезінде қауіп төндірмейтіндей, жүргізушіге кедергі 
жасамайтындай, түстік аспаптарды, номерлі белгілерді жаппайтындай, көлік 
құралдарының беріктігін бұзбайтындай етіп орналастыру керек. Жанғыш 
сұйықтықтарды цистерналар мен өзге де жабық металлды сыйымдылықтарда 
тасымалдау қажет. Жанғыш сұйықтықтарды тасымалдайтын көліктерде 
адамдардың болуына тыйым салынады. Жеңіл тұтанатын және өрт қаупі бар 
жүктерді тасымалдауға арналған автокөліктер мен автоцистерналар міндетті 
түрде екі от сөндіргішпен, металлды жерлендіретін тізбектермен 
жабдықталады. Сығылған газы бар баллондарды, жарылатын, радиоактивті, 
улы заттарды, өзге де қауіпті заттарды тасымалдау үшін милиция 
органдарынан рұқсат алу керек, ал көлік құралдарының техникалық 
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жағдайын тексергеннен кейін жол парағына машинаның осы қауіпті заттарды 
тасымалдауға жарамдығы туралы арнайы жазба жасалынуы керек. 

Электрқондырғылары мен іштен жанатын қозғалтқыштарды 
пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы

Электр қауіпсіздігі. Аспаптармен жұмыс 220В айнымалы тоқтың пайда 
болу қаупімен байланысты. Осыған байланысты аспаптармен жұмысқа 18 
жасқа толған тұлғалар қатыстырылады. 

Аппаратураны желіге қосудың алдында кабельдің, розетканың 
дұрыстығына көз жеткізу қажет, айырып-қосқыштарды, сөндіргішті, 
клемаларды тексеру қажет, өйткені олардың барлығы оқшауланған болу 
керек. Аспаптардың металл корпустары жерге қосылу керек. 
Электржабдықтарының оқшауланбаған тоқ жүретін бөліктерін ұстауға; 
дұрыс емес аппаратураны, аспаптарды пайдалануға; айырды шнурынан 
розеткадан жұлуға (айырдың негізінен ұстау қажет); жұмыс істеп жатқан 
аппаратураны қараусыз қалдыруға; егер аспаптарды ұстағанда айнымалы 
тоқтың әрекеті сезілсе, оларда жұмыс жасауға; жұмыс бөлмесінде шылым 
шегуге немесе отты пайдалануға тыйым салынады. Жұмыс аяқталған соң 
бүкіл аппаратураны желіден ажырату.

Жарақат алудың мүмкіндігін минимумға жеткізу үшін, 
электрторабының және жабдықтардың жағдайын тұрақты бақылау қажет. 
Электр қауіпсіздігінің техникасы бойынша бекітілген ережелерге сәйкес 
арнайы оқу кластарында (кабинеттерде) сабақтарды және өнеркәсіптік 
объектілерде оқушылардың тәжірибесін жүргізу кезінде мектептің электр 
шаруашылығы үшін жауапкершілік, директордың бұйрығымен немесе (АОО 
тобы бойынша) халықлық білім бөлімімен тағайындалған тұлғаларға 
жүктеледі. Олардың рұқсатынсыз, кабинеттерді электрқамтамасыз ету 
схемасына қандай да бір өзгерістер енгізуге, қосымша электраспаптарын 
қосуға болмайды. 

Адам ағзасына тоқтың ықпалы. Күшті сыртқы электр немесе 
магниттік өрістерді қондырған кезде және әсіресе тоқтың ағзаға тікелей 
ықпалы кезінде физиологиялық функциялардың бұзылуы байқалады. 
Салдары аса ауыр болады және көбінесе өліммен аяқталады.

Электр тоғы ықпалының түрлері әртүрлі болуы мүмкін:
1. Жылулық ықпалы. Электр доғасының, қыздырғыш аспаптың қызған 

спиралінің және т.с.с. жылулық ықпалының салдары тері жамылғысының 
күйігі болып табылады. Мұндай күйіктер термиялық күйіктерден 
ажыратылмайды дерлік.

2. Химиялық ықпалы. Тоқтың электролит – қан плазмасы арқылы өтуі 
– оның құрамының өзгеруіне және эритроциттердің бұзылуына әкеледі. 
Ықпал етудің мұндай түрінің нәтижесі зат айналымның бұзылуы болып 
табылады. 

3. Биологиялық ықпалы әдетте, өзге түрлерге қарағанда, айқынырақ 
көрінеді және тыныс алу ырғағының, жүрек жиырылыстары жиілігінің 
бұзылуына әкеледі. Байланысқа түсу сәтінен шамамен 0,5-2 с кейін. 
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Оқу орнындарындағы Ережелердің 1.5 е. сәйкес, көрсету мақсаттарына 
арналған, барлық электрлендірілген құралдар мен электр бұйымдар адамды 
электр тоғымен жараққатанудан қорғаудың тәсілі бойынша I класқа 
жатқызылуы тиіс (МЕМСТ 12.2.007.0-75). Зертханалық жұмыстарды 
жүргізуге арналған, барлық оқу электлендірілген құралдар мен 
электротехникалық бұйымдар адамды электр тоғымен жарақаттанудан 
қорғаудың тәсілі бойынша II немесе III класқа жатқызылуы тиіс. 

Тоқпен зақымданудың көпшілігі оқшаулануы бұзылған сымдарды, 
жарықтандырғыш шамдардың бұзылған патрондарын ұстаудан, сөндіргіш 
құрылғылардың дұрыс еместігінен туындайды. 

1. Ажыратқыштар ашық тоқ жүретін бөліктері болмау керек. Оларды 
өткізбейтін материалдан жасалған корпустарда құрастырады. 
Ажыратқыштардың метал қаптамаларын міндетті түрде жерге қосу керек.

2. Шамдық патрондар. 42 В кернеу үшін де  патрондардың 
конструкциясы шамды орнатқан немесе бұрап алған кезде тоқ жүретін 
бөліктерге қолдың тиюін толықтай болдырмау қажет. Сымдарды түйіндеп 
байлауға болмайды, ал егер пайдалану жағдайлары бойынша күрт бүгу 
мүмкін болса, ол жерде резеңке түтікше қояды.

3. Штепсельдік қосылған жерлер термотөзімді оқшаулағыштардан 
жасалуы тиіс. Мұнда көбінесе тығыз емес түйісулерден қызады, сондықтан 
фарфор розеткалар қойған дұрыс.

Штепсельдік қосылған жерлердің көмегімен аспаптарды қосқан және 
сөндірген кезде олардың оқушауланбаған бөліктеріне, әсіресе айырдың 
түйісулеріне қол тигізуді болдырмау қажет. Штепсельдік қосылған жердің 
сапасы туралы, тізбектің ажырату немесе тұйықтау кезінде туындайтын, 
ұшқын түзілудің шамасы бойынша тұжырымдауға болады. 12-42 В 
штепсельдік қосылған жерлер, өзге кернеудегі, соның ішінде 127-220 В,  
құрылғылардың ұқсас түрінен күрт ажыратылатын, түске боялу керек. 

4. Химия кабинеттеріндегі тасымалданатын электраспаптарға 
электроплиталар, шыны сауыттарды және түтікшелерді қыздырғыштар, 
шамдар жатқызылады. Қолдану жағдайларының ерекшелігіне қарай олардың 
сымдарының оқшаулануы жиі бұзылады, корпусқа тұйықталу, түйісулердің 
әлсіреуі болады. Сондықтан корпусқа енгізу жерлерінде сымдардың күрт 
иілуіне мүмкіндік бермейтін, серпінді сым темірден жасалған спиральдарды 
немесе иілгіш резеңке түтіктерді орнатады. 

5. Қорғаныс мақсатында жерге қосу. Тоқпен зақымданудың алдын алу 
үшін тоқ өтетін желілерді мұқият оқшаулау қажет. Тоқпен зақымданудан 
электротравматизмнің алдын алу бойынша шаралардың бірі – қорғаныс 
мақсатында жерге қосу кепілдендіреді. 

Қорғаныс мақсатында жерге  қосу – оқшаулануының зақымдануы 
салдарынан «нөлдік потенциалмен» (жермен) қауыпты кернеуде болуы 
мүмкін, электраспаптарының металл корпустарын жерге қосқыш құрылғы 
арқылы біле тұра түйістіру.

Егер спираль жанып кетсе және оның үшкір ұшы тығыз емес жылу 
оқшаулауы арқылы аспаптың металл қаптамасына өтіп кетсе, корпуста 
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потенциал туындауы мүмкін. электраспаптарының оқшаулануы дұрыс емес 
сақтаудың нәтижесінде де зақымдалуы мүмкін. Құрамында органикалық 
жылдам ұшқыш еріткіштер немесе қойылтылған қышқылдар бар, шкафта 
немесе ылғалды атмосферада оқшаулау өзінің иілгіштігін өте жылдам 
жоғалтады және бұзылады. Оқшаулануы зақымданған аспаптың металл 
корпусына қол тигізгенде тоқ соғуы мүмкін. 

Жерге қосқыш құрылғы жерге қосқыштың және жерге қосушы 
өткізгіштердің жиынтығын құрайды. Мектеп жағдайларында жерге 
қосықыштар ретінде көбінесе су құбырының  металл құбырлары 
қолданылады, бірақ 1 метрден артық емес тереңдікке ғимараттынң сыртынан 
жерге қағылған металл қазық түріндегі жасанды жерге қосқыштар болуы 
мүмкін. 

Сұрақтар мен тапсырмалар:

1. Геологиялық  жұмыстарда  қандай  көлік  құралдары  қолданылады?
2. Көлікті жолға  шығару  алдында  қандай  факторлар  тексеріледі?
3. Жүктер қандай  ретпен  тасымалданады?
4. Өрт пайда болуын қалай алдын алуға болады?
5. Аспаптарды қалай дұрыс сөндіруге болады?

Тәжірибелік тапсырма
Тақырып: Электр тоғынан зардап шегушіні босату тәртібі. Дәрігерге дейін 
көмек көрсету.  
Мақсаты: Электр тоғынан зардап шегушіні босату тәртібімен танысу.

Тоқ соғудан зардап шеккен адамның босатылуы бірнеше жолмен 
жүргізілуі мүмкін.  Дегенмен, ең алдымен қолданатын амалдардың ең оңай 
жолы - бұл адамға қатысты электр қондырғысының бөлігін жылдам өшіру.

Электр қондырғысын өшіру ең жақын коммутатор немесе басқа 
ажыратқыш құрылғысының көмегімен, сондай-ақ, штепсельді қосылымының 
қосқышын, сақтандырғыштарды (айырғыштарды) алып тастау немесе 
ажырату арқылы жүзеге асырылады. Қандай да бір себептермен  
электроқондырғыны тез қолмен өшіруге болмаса немесе қосқыштың 
қолжетімсіздігі туған жағдайда, сымдарды кесіп, Зардап шегуші арқылы тоқ 
ағымын үзуге болады. Тек 1 кВ дейін жұмыс істейтін қондырғылардың тоқ 
ағымын (сымдарды) құрғақ ағаш ұстағышы бар балтамен (1 сурет), немесе 
оқшаулағыш тұтқалары бар тістеуіктермен және басқа құралдармен үзуге 
болады. 
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Кесте 1 Алғашқы көмек көрсету реттілігі

Әр сымды бөлек кесіп, сымдар қысқа тұйықталмау керек, бұл көмек 
көрсетушінің денесіне және көзге зақым келтіруі мүмкін.

Жоғарыда айтылғандардан, көмекші осы бөліктердің ажыратылғанын 
білсе де, тиісті электр қорғаныс құралдарын пайдаланбай, ағымдық 
бөліктерге тиіп кетпеуі керек.

Әрине, егер зардап шегуші ағымдық бөлігімен байланыста болса, оған 
қол тигізуге болмайды. Бұл жағдайда зардап шегушіні тоқ көзінен ажырату 
үшін арнайы құралдар мен тәсілдерді қолдану керек. 

Зардап шегушіні ағымдық әрекетінен босатқан кезде зардап шегуші
биіктікте болса, кернеуді өшіргенде, зардап шегуші құлауы мүмкін. Бұл 
жағдайда оның құлауының алдын алу немесе оның қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету жөніндегі шараларды қабылдайды. Қондырғы өшірілсе, электр жарығы 
бір уақытта өшіп қалуы мүмкін, сондықтан күндізгі жарық болмағанда басқа 
жарық көзі дайын болуы керек, ал апаттық жарық болса, оны қосыңыз.

1 кВ дейінгі қондырғыларда тоққа түскен адамды киімі құрғақ болса, 
киімінен тартып алуға болады (2 Сурет). 
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1 және 2 сурет

Киімнің ластануынан және шегелердің, сулы киімдердің және 
айналадағы метал заттардың болуына байланысты зардап шегушінің 
денесіне, аяқ киіміне тиіп кетпеу керек. Зардап шегушінің денесінен ұстау 
керек болса диэлектрлік қолғап киіп немесе қолды құрғақ шүберекпен байлап 
алу керек. 

Көмектесетін адамның қолын оқшаулау үшін, әсіресе киіммен 
жаппайтын зардап шегушінің денесіне тию керек болса, ол диэлектрлік 
қолғап кигізуі немесе қолын орамалға орап, оған шүберек қақпағын жабу, 
оның пиджак немесе пальто қапсырмасын тарту, резеңке матаны, 
резеңкеленген матаны жадағай) немесе құрғақ зат ғана.

Сондай-ақ көмектесу кезінде резеңке мата, құрғақ тақтайша немесе 
кейбір тоқ өткізбейтін төсеніштерге тұруға болады. 

3 және 4 сурет

5 сурет
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Егер зардап шегуші сымды сіңір тартып ұстап тұрса, оның қолын 
ашуға болады. Ол үшін  әр саусақты бір бірден ашу қажет. Осыны орындау 
үшін көмек көрсетуші қолында диэлектрлік қолғабы және изоляциялық 
негізде яғни диэлектрлік кілем немесе құрғақ тақтай немесе резеңке етікте 
болуы керек.

Зардап шегушіні бөліп алу үшін бір қолмен тарту керек және екінші 
қолды өзінің артында немесе қалтасында ұстау қажет. 

Адамды үзілген сыммен тоқ соққан жағдайда, тоқ өткізбейтін 
материалмен тоқты адамнан алып тастау қажет. Қажет болған жағдайда 
сымды тістеуікпен кесіп тастау керек. 

Бақылау сұрақтары
1) Зардап шегушіге қалай көмек көрсету керек? 

2.1.4. Сапаны автоматты басқару жүйесін құрудағы денсаулықты сақтау 
және қауіпсіздік техникасы

Автоматтандырылған ақпараттық жүйе (ААЖ) ақпараттық 
геологиялық қамтамасыз етуді табиғи жүйе және жалпы экологиялық-
геологиялық жүйе туралы жан-жақты геологиялық ақпарат құрайды. Бұл 
алдағы талдау, өңдеу, бағалау, көп мақсатты іздеу, толықтыру және беру 
үшін мәліметтер банкінде сақталатын, мазмұндық негізді құрайтын, 
ақпараттық қамтамасыз етудің маңызды бөлігі. Бұл ақпарат екі қырлы: бір 
жағынан литосфераның жоғарғы горизонттары және ресурстық, 
геодинамикалық және геохимиялық экологиялық функцияларды 
орындайтын, оның компоненттері туралы, екінші жағынан – техникалық 
жүйелер және олардың тигізетін ықпалы туралы. 

Мәліметтер экологиялық-геологиялық мониторингтің бақылау 
желілерінен де, өзге көздерден де (әкімшілік органдардан, жобалық және 
өндірістік ұйымдардан, геологиялық және өндірістік қорлардан, ғылыми 
кітапхалар мен мұрағаттардан, СЭС) жиналады. 

Тікелей ААЖ техникалық қамтамасыз ету, түрлі дербес 
компьютерлердің базасында жүзеге асырылатын, ақпаратты сақтауға және 
өңдеуге арналған аппаратуралық құралдардың кешенін, сонымен қатар 
ақпараттық желілердің техникалық құрылғыларын және перифериялық 
құрылғыларын құрайды. 

ААЖ математикалық қамтамасыз ету негізгілердің бірі болып 
табылады және өздерінің басқарушы бағдарламаларымен қолданатын 
бағдарламалардың кем дегенде төрт блогының базасында құрылады. Бұл 4 
бағдарлама блогы ААЖ төрт негізгі міндеттеріне негізделеді. 

Дербес компьютерде жұмыс істеуді бастау алдында қойылатын 
қауіпсіздік талаптары оқу құралының 4.1.2 Компьютермен жұмыс істеу 
кезінде қауіпсіздік техникасы ережелері тақырыбында берілген.
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2.2.  Қауіпсіз еңбек жағдайын қамтамасыз ету ережелері
2.2.1 Уытты заттардың адам ағзасына әсері

Химия зертханасындағы еңбекті қорғау мен қауіпсіздік техникасы 
бойынша нұсқаулық

Аналитикалық зертханада жұмыс істегенде қауіпсіздік техникасының 
ережелерін қатаң сақтау қажет.Ұқыпсыздық, мұқиятсыздық, құрылғылармен 
және химиялық заттардың қасиеттерімен жеткіліксіз танысу,химиялық 
тәжірибеніңтиімсіз өткізу қауіпті жағдайды тудыру мүмкіндігі туралы 
әрқашан есте сақтау керек. Заттармен ұқыпты жұмыс жасау және кіші 
мөлшердегі реактивтермен жұмыс, сәйкес қорғау шараларын қолдану 
сапалық талдайдағы қауіпті түбімен жоққа шығарады.

Химия зертханадағы қауіпсіздік техникасының ережелері
Химиялық зертханаларда жұмыста қышқылдар, сілтілер, тез тұтанатын 

және улы заттар қолданылады. Ащы және агрессивті заттар (тұз, күкірт, азот, 
фторсутек қышқылдары және т.б.), сонымен қатар сілтілердің қойылтылған 
ерітінділері және құрғақ сілтілер – күйдіргіш натрий, күйдіргіш калий, 
аммиак ерітіндісі және басқалары теріге тиген кезде термиялық күйіктерге 
ұқсас күйіктер тудырады.

1. Қышқылдар мен сілтілер көзді зақымдау мүмкіндігімен қауіпті 
(сондықтан күйіктерді болдырмау үшін, зертханада жұмыс жасаушылардың 
барлығы көзілдіріктерді пайдалану керек.

2. Концентрлі қышқылдармен және сілтілермен жұмыс кезінде 
келесі қауіпсіздік шараларын сақтайды:
а) барлық жұмысты сору шкафында жүргізеді;
б) көзілдіріктерден басқа, жұмыста резеңке қолғаптар, жеңселер, резеңке 
алжапқыштар киеді;
в) бөтелкелерден қышқылдарды, сілтілерді және басқа агрессивті 
сұйықтықтарды құю үшін арнайы сильфондарды пайдаланады;
г) концентрлі қышқылды ыдыстан грушасы немесе сифоны бар арнайы 
тамызғыштың көмегімен ғана алады;
д) қышқылдардың сұйылтылған ерітінділерін дайындау кезінде, бастапқыда 
сауытқа судың қажетті мөлшерін құяды, содан соң біртіндеп қышқылды 
құяды. 

Суды қышқылға құюға тыйым салынады;
е) сілті ерітінділерін дайындау кезінде сілтінің белгілі бір ілмесін аузы кең ірі 
сауытқа салады, қажет мөлшерде су құяды және мұқият араластырады. 
Сілтінің кесектерін қысқыштармен алу қажет;
ж) концентрлі қышқылдар мен сілтілерді арнайы жерде, дұрыс себеттерде 
немесе тор көзде салынған жоңқада сақтау қажет.
2. Тез тұтанатын заттармен (эфир, бензин, спирт) жұмыс жасаған кезде 
кейбір талаптарды орындау қажет:
а) олармен жасалатын жұмыстар сору шкафында электрқыздырғыш аспаптар 
сөндірілген кезде жүргізілуі тиіс;б) тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтар 
тығындары бар, қабырғасы қалың сауыттарда сақталу керек.
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3. Зертханалық бөлмелерде төмен температурада қайнайтын заттарды 
(дивенилды, ацетонды, диэтил эфирін) сақтауға қатаң тыйым салынады.
4. Зертхананың жұмыс бөлмесінде бір мезгілде сақталатын от қауіпті 
заттардың жалпы қоры қажеттіліктің тәуліктік қорынан аспау керек.
5. Ашық отта отқауіпті заттармен жұмыс жүргізуге қатаң тыйым салынады.
6. Зиянды күшті әрекет ететін заттармен (мышьякты ангидрид) жұмыс 
жасағанда аса абай болу керек. 
7. Зертханада қолданылатын зиянды заттар бөлмеде металл шкафтарда 
немесе құлпы мен платасы бар сейфтерде сақталады. Бөлмеде айқын, нақты 
«Улы», «Абайлап әрекет етіңіз» жарлықтары, заттың атауы болу керек. 
8. Сауыттарды зиянды заттармен толтыру резеңке грушасы бар сифонмен 
немесе тамызғышпен жүргізіледі. 
9. Зиянды заттармен жұмыс аяқталған соң:
а) жұмыс орнын тәртіпке келтіру;
б) зиянды заттардың қалдықтарын сақтауға тапсыру;
в) қолды мұқият жуу және ауызды шаю.
10. Қышқылдарды сумен сұйылту фарфор ыдыста жүргізіледі, өйткені 
жылу бөлінеді. Ұсақтаған кезде пинцеттерді, қасықтарды және қысқыштарды 
пайдалану керек. Бір адам арнайы себетте 5 литрден артық тасымалдамау 
керек, аралығында жоңқалар болу керек. Сақтаған кезде шыныдан және 
фарфордан жасалған табақтар қолданылады. 

Ауыр металдардың тірі ағзаға ықпалы
Химиялық ластануларды химиялық зиянды заттар тудырады, олар 

күшті улануды, созылмалы ауруларды қоздыруы мүмкін, сонымен қатар 
канцерогенді, мутагенді және тератогенді әсерін тигізуі мүмкін. Олардың 
кейбірінің адам ағзасына ықпалын қарастырайық.

Ауыр металдар (АМ) атомдық массасының үлкен мәніне орай осындай 
атауға ие болды. Олар улы әсерін тигізе отырып, өсімдік және жануарлар 
ұлпаларында жиналуы мүмкін. Кейбір ауыр металдар шамалы мөлшерде 
адамның тіршілік әрекеті үшін қажет. Олардың ішінде – мыс, цинк, 
марганец, темір, кобальт, молибден және басқалары. Алайда олардың 
нормадан артық артуы улы әсер тудырады және адам денсаулығына қауіп 
төндіреді. Сонымен қатар, ағзаның қызмет етуіне қажетті емес шамамен 20 
металл бар. Олардың ішіндегі ең қауіптілері – сынап, қорғасын, кадмий және 
мышьяк.

Сынап үшін – антропогендік әрекеттің нәтижесіндегі шығарынды осы 
металдың атмосфераға енуінің 1/3 құрайды. Содан соң құрлыққа түседі және 
жерүсті ағын суларымен су айдындарына түседі. Бактериялардың ықпалынан 
алкилирленеді, ол ионды формаға қарағанда улырақ болады. Мұндай 
өзгерістер өзге металдарға да тән: мышьяк, қорғасын, кадмий және тіпті 
алтын. Алкилирленген формада металдар бірнеше нанограмм мөлшерінде де 
аса қауіпті. 

Адамның сынаппен улануы Минимато ауруы ретінде белгілі. Ол алғаш 
рет сынаппен ластанған су айдындарынан балық аулаған жапон 
балықшыларында анықталды. Клиникалық бейнесі өлімге алып келетін 
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жағдайларға дейінгі, жүйке жүйесіндегі қайтымсыз өзгерістермен 
байланысты.

Металл сынап және оның қоспалары – ластағыштардың арасында ең 
улы, өйткені сынап қауіптіліктің 1-класындағы зат болып табылады. 
Аэрозоль түрінде ол адам ағзасына ауамен енеді, содан соң ұзақ уақыт бойы 
адамға ықпал етеді. 0,25 мг/куб м артық концентрацияларда сынапты өкпе 
толық ұстап қалады, ал жабық бөлмелердің ауасында (үй подъездері, мектеп 
төлелері) 0,1-0,8 мг/куб м концентрацияда сынап булары болса, адамдардың 
күшті улануы байқалады.

Қала жағдайында сынапты ластанудың кең таралған көзі – игеруден 
шыққан күндізгі жарық шамдары мен сынапты аспаптар, олардың кең 
таралғандары термометрлер мен тонометрлер. Жыл сайын кәсіпорындардың 
өзінде 6-7 млн. шам істен шығады, ал бұл шамдар қоғамдық ғимараттарда, 
оқу орындарында, емдеу мекемелерінде және тұрғын үйлерде де 
қолданылады. 

Әр шамда 100 мг сынап бар, осыдан 1 млн. игерілген шамдарда осы 
металды шамамен 100 мг бар. Егер лампа жарылса, сынап ауаға тарайды. 
Көптеген жағдайларда өз мерзімін өтеген сынапты аспаптарды тұрмыстық 
қалдықтармен бірге қоқыс контейнерлеріне тастайды. ҚТҚ үйінділерге 
шығарған кезде шамдар мен аспаптар шағылады, ал сынап топыраққа, грунт 
суларына еркін ене алады және атмосфераға булана алады.

Құрамында сынабы бар бұйымдарды жинау, сақтау және өңдеу 
мәселесіне бүкіл әлемде үлкен көңіл бөлініп отыр. Сынапты шамдарды 
залалсыздандыру кәсіпорындарда ғана жүзеге асырылады, онда арнайы 
жабдықта (бетінде сынап шоғырланатын) люминофор  шыны сынығынан 
және металдан ажыратылады және сынапты концентрат түрінде қайта 
қолдануға жіберіледі. 

Қорғасын және оның көптеген қоспалары кейбір қорытпаларды, 
аккумуляторларды, химиялық аппаратураны, иондаушы сәулеленуден қорғау 
құралдарын дайындау үшін, сонымен қатар бояулар (қорғасын 
ағартқыштары), қыш бұйымдарға арналған кіреуке ретінде өнеркәсіпте 
қолданылады. Ішінен қорғасын жалатылған ыдыста сақталған азық-түлікті 
пайдаланған кезде, сонымен қатар қорғасын қосылған банкаларда сақталатын 
консервілерді пайдаланған кезде тұрмыста қорғасынмен улану мүмкін. 

Ауаның табиғи қорғасын мөлшеріне қарағанда, антропогендік жолмен 
енген қорғасынмен ластану дәрежесі жоғары. Қорғасынның жалпы 
шығарындыларының шамамен 70-75% қорғасын қоспалары бар бензиннің 
жану өнімдеріне тиісті (негізінен тетраэтилқорғасын) Pb (C2H5)4. Сонымен 
бірге қатты қалдықтарды өртегенде 13%, индустрия 11% және көмір мен 
мұнай жанғанда 3,8%. 

Қала шаңында шамамен 1% қорғасын бар, жаңбырда және қарда оның 
мөлшері 300 мг/куб дм жетеді. Жыл сайын қала тұрғыны шамамен 45 мкг 
қорғасын сіңіреді. Қорғасынның улы қасиеті сүйектер мен жүйке 
талшықтарындағы кальцийді ығыстыру қабілетіне байланысты. Ағзаға түсіп, 
қорғасын көптеген ішкі мүшелер мен ұлпаларда жиналады. Үлкен бөлігі 
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сүйектерде жиналады, сүйек ұлпасынан кальций тұздарын ығыстырады. 
Сонымен қатар, ол бауыр бұлшықеттерінде, бүйректе, көкбауырда, бас мида, 
жүректе және лимфа түйіндерінде сақталады. Олардан қорғасын баяу 
бірнеше жыл бойы шығарды. Қорғасын интоксикациясына, 
қантамырларының күрт жиырылуымен, артериалдық қысымның 
көтерілуімен, ішектегі спазматикалық құбылыстармен, дірілді талмалардың 
пайда болуымен сипатталатын, «қорғасын шаншуы» тән. Анемияның дамуы 
да тән болып келеді.

Адам ағзасына кадмийдің ықпалы бүйрек қызметінің бұзылуына 
әкеледі және қаңқадағы қайтымсыз өзгерістерге алып келеді. Кадмий 
ортаның ең қауіпті токсиканттарының бірі. Ол кез келген формада қауіпті, 
30-40 мг мөлшері өлімге алып келуі мүмкін. Көбінесе кадмийді өсімдік азық-
түлігімен аламыз. Сіңірілген кадмийдің мөлшері ағзадан аса баяу 
шығарылатындықтан (тәулігіне 0,1%), ағзаның созылмалы улануы мүмкін. 
Оның алғашқы симптомдары – бүйректің, жүйке жүйесінің, жыныс 
мүшелерінің зақымдануы. Кейінірек арқада және аяқта күшті сүйек 
аурулары, өкпе қызметінің бұзылуы пайда болады. Ағзадағы кадмийдің 
шоғырлануын қандағы темірдің жеткілікті мөлшері тежейді, ал D 
дәруменінің үлкен мөлшері кадмиймен улану кезінде у қайтарғыш ретінде 
әрекет етеді. 

Мышьяк та аса қауіпті. Ауызда металл дәмінің пайда болуымен, 
лоқсумен, күшті іш ауруымен, күшті жүрек-тамыр және бүйрек 
жеткіліксіздігімен, дірілдердің пайда болуымен сипатталатын, күшті 
уланумен қатар созылмалы интоксикациялар да болуы мүмкін. Ішке 
қабылдаған кездегі өлімге алып келетін мөлшер қорғасын үшін 20,25 гр, 
сынап тұздары үшін 0,5  гр, мышьяк үшін 0,06-0,2 гр құрайды. 

        Улағыш газдардың әсері
Қазіргі уақытта өнекәсіптік өндіріс, отынды жағудың нәтижесінде 

зиянды газдар ауаны күшті ластайтындығы белгілі. Атмосфералық 
ластағыштар бастапқы, тікелей атмосфераға түсетін және бастапқылардың 
түрлену нәтижесі болып табылатын екінші қатарлы деп бөлінеді. 

Атмосфералық ауаның ластануы адам денсаулығына және қоршаған 
ортаға түрлі тәсілдермен ықпал етеді – тікелей және тура қауіптен (смог) 
ағзаның тіршілігін қамтамасыз етудің түрлі жүйелерінің баяу және біртіндеп 
бұзылуына дейін. 

Көміртегі оксиді немесе «иісті газ» - түссіз, дәмсіз және иіссіз газ, 
қопару жұмыстары кезінде, кеніштік өрттерде, жанғыш заттар тұтанған 
кезде, метан мен көмір шаңы жарылғанда шахталарда түзіледі, отын 
жануының түтінді газдарында, көліктің пайдаланылған газдарында болатын, 
кең таралған ауа ластағышы. Тірі ағзаларға ықпал ету ерекшелігі қан 
гемоглобинінің молекуласындағы темір атомының оттегі молекуласына 
қарағанда, көміртегі оксидінің молекуласымен берік байланыс түзу 
қабілетінен тұрады. Ағзаға еніп, иісті газ у ретінде әрекет етеді: оттегінің 
тасымалдануына кедергі болып, гемоглобиндағы темірді оқшаулайды. Күшті 
улану кезінде жаппай әлсіздік, бас айналу, лоқсу, ұйқышылдық, есінен тану 
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байқалады, өлімге де алып келуі мүмкін. Алайда атмосфералық ауадағы 
концентрациясының төмендігінен әдетте жаппай улануға әкелмейді, 
анемиямен және жүрек-қантамыры ауруларынан зардап шегетін адамдар 
үшін өте қауіпті. 

Күкіртсутек түссіз, тәтті дәмі мен шіріген жұмыртқа иісі бар газ, аса 
улы; өндіру ұңғымаларынан және мұнай-газ өңдеу зауыттарынан енетін, кең 
таралған күкірт құрамды атмосфера ластағышы болып табылады, шахталарда 
ағаштың шіруінен, күкіртқұрамды жыныстардың (гипс, күкіртт колчедан 
және т.с.с.) шахталық сулармен ыдырауының нәтижесінде пайда болады, 
калийлі және өзге тұздардың қаттарынан, судағы минералды көздерден, 
химиялық кәсіпорындардан, целлюлоза-қағаз комбинаттарынан және т.с.с. 
бөлінеді. Күкіртсутек – ағзалардың тіршілік әрекеті өнімдерінің бірі 
(мысалы, анаэробты бактериялар). Атмосферадағы күкіртсутек болуының 
орташа уақыты 2 тәулік, одан соң ол күкірт диоксидіне дейін тотығады. 

Күкірт диоксиді түссіз, қышқыл дәмі және күкірт жануының иісіне 
ұқсас, күшті тітіркендіруші иісі бар; күкіртқұрамды жыныстардағы қопару 
жұмыстарында, сульфидті жыныстардан, көмірден түзіледі, егер жақын 
маңда теміржол депосы, бос жыныстардың жанып жатқан қайырмалары 
болса, кейде жер бетінен сіңіріледі. Ылғалмен қосылып, адамның өкпе 
ұлпасын бұзатын, күкірт қышқылын түзеді. Шаң түрінде түсіп, осы күйде 
тыныс жолдарына терең енетін кезде аса қауіпті. Жөтелді, кеуденің ауыруын, 
ентікпені, тыныс жолдарының тарылуын тудырып, респираторлық жүйені 
зақымдайды. 

Құрамында шаң бар кремний диоксиді өкпенің күшті ауруын –
силикозды тудырады.

Азот оксиді дәмсіз, қызыл-қоңыр түсті, сарымсақ иісі бар газ, аса улы. 
Тітіркендіреді, ауыр жағдайларда, мысалы, көздің, өкпенің шырышты 
қабықтарын күйдіреді, улы тұмандардың түзілуіне қатысады. Егер ластанған 
ауада күкірт диоксидімен және өзге улы қоспалармен бірге болса, аса қауіпті. 
Бұл жағдайларда ластаушы заттардың шамалы концентрацияларында 
синергизм әсері, яғни бүкіл газтәрізді қоспа улылығының күшеюі пайда 
болады. 

Фотохимиялық (құрғақ) түтін жел болмағанда және төмен ылғалдылық 
кезінде күн көзінің ықпалынан атмосферада көліктің пайдаланылған 
газдарына тән компоненттерден қалыптасады. Фотохимиялық 
реакциялардың нәтижесінде, өсімдіктердің құрауы мен өлуін тудыратын, 
тыныс жолдары мен көздің шырышты қабықтарын күшті тітіркендіретін, 
қоспалар түзіледі. Түтін металдардың коррозиясын, құрылыс 
конструкцияларының, резинаның және өзге материалдардың бұзылуын 
күшейтеді. Озон және онда түзілетін өзге заттардың арқасында түтін
тотықтырушы сипатқа ие болады. Түтіннің кең таралған түрінде ылғалдың 
болуынан көзде түйілуді, жөтелді, тұншығуды тудыратын улы заттар түзеді. 

Полимерлі материалдары бар тұрмыстық қалдықтарды өртеген кезде 
аса улы қоспалар – диоксиндер түзілуі мүмкін. Диоксиндер – полихлорлы, 
полициклды қоспалар класына жатады. Бұл канцерогенді, мутагенді, 
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тератогенді әрекет ететін, аса улы заттар. Майларда жақсы ериді, қоректену 
тізбектерінде жиналады. Батерияларды өлтіретін гербицидті препараттарды 
өндіру кезінде қолданылатын, хош иісті көмірсутектердің хлорлы және 
фторлы туындыларынан түзіледі. Диоксиндердің негізгі элементі хлор болып 
табылады, сонымен қатар олардың құрамында оттегі, көміртегі және сутегі 
болады. 

Диоксиндер топырақтан және сулы ортадан шығарылмайды дерлік, өте 
төмен концентрацияда  да адам үшін өте улы, бауырдың, бүйректің, 
иммундық жүйенің зақымдануын тудырады. Диоксиндер еркін хлор бар 
жердің барлығында пайда болуы мүмкін. Олар бүгінгі таңда аса қауіпті 
суперэкотоксиканттар болып келеді. 

Олар тірі ағзалар жасушаларының ядроларына оңай енеді, бір жағынан, 
гормондардың, дәрумендердің, дәрілердің жылдам бұзылуын тудырады, 
екінші жағынан канцерогендердің, нейротоксинді улардың күшеюін және 
зиянсыз қоспалардың аса улы қоспаларға айналуын тудырады. 
Диоксиндермен зақымданған ағзаның физикалық, химиялық, биологиялық 
табиғаттың стресстік ықпалдарына және психикалық факторларға аса жоғары 
сезімталдығы осымен түсіндіріледі. Шамалы мөлшермен ұзақ уақыт улану 
кезінде қолайсыздық, жұмыс қабілеттілігінің төмендеуі, авитаминоз, 
иммуножетіспеушіліктің дамуы, жүйке, психикалық әрекеттің және 
репродуктивті функциялардың бұзылуы байқалады. Адам үшін 
диоксиндерден келетін негізгі қауіп иммундық жүйені тежеуден, 
канцерогенді (қатерлі ісіктерді тудыратын), мутагенді (геннің бұзылуы) және 
терратогенді (эмбриотоксинді) әрекеттерден тұрады. Бала туу функциясы 
бұзылады, созылмалы аурулар дамиды, ерте мүгедектік пен өлім орын алады. 

Метан түссіз, дәмсіз және иіссіз газ, (шаңмен үйлесімде) жарылыс 
қауіпті және жанғыш. Көмір қаттарының максималды метандылығы 
метаморфизм дәрежесіне, метанның табиғи қысымының шамасына тәуелді 
және 30-45 куб.м./т.көмір жетеді. Орта есеппен 1 т өндірілген көмірмен 13,5 
куб.м. метан және 8,2 куб.м. көмірқышқыл газ бөлінеді. 

Сұрақтар мен тапсырмалар:
1. Ауыр металлдардың тірі ағзаларға ықпал ету ерекшеліктері неден  

тұрады?
2. Сынапты ластанудың ерекшеліктерін көрсетіңіз.
3. Қорғасын мен оның қоспаларының тірі ағзаларға ықпалы.
4. Кадмий мен мышьяктың тірі ағзаларға ықпалы.
5. Азот оксидінің ықпал ету ерекшелігі неде?
6. Қоршаған ортаның ластаушысы ретінде күкіртсутекке сипаттама 

беріңіз.
7. Адам ағзасына күкірт диоксидінің ықпалы.
8. Смогтың ықпал ету ерекшеліктері.
9. Диоксиндердің ықпал ету ерекшеліктері.
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2.2.2.Өндірістік жағдайдың қауіптілік деңгейін бағалау

Еңбектің қауіпсіз жағдайын қамтамасыз етудің тұрмыстық жүйесінің 
мынандай қызметі бар: болжау және жоспарлау, МТҚ, кадрларды таңдау 
және орналастыру, тәрбиелеу, бақылау, есептеу, талдау, бағалау, 
ынталандыру.   Еңбек жағдайын болжау ғылыми-зерттеулік ұйымдармен 
жүзеге асады. Еңбекті қорғауға арналған іс-шараларды жоспарлау еңбектің 
қызметтік органдарымен жүзеге асады. 

Еңбектің қауіпсіз жағдайын МТ және ИТ және ұйымдастырушылық 
қамтамасыз ету – жүйенің басты құраушы бөлігі. Еңбектің қауіпсіз жағдайын 
қамтамасыз ету жүйесінде жұмыс істеуші нысандар мен көлікте еңбектің 
қауіпсіз жағдайын дер кезінде және сапалық бақылауға маңызды орын 
беріледі. 

Жүйеде кадрларды оқытып, таңдап, бөлуге үлкен назар аударылған. 
Еңбектің қауіпсіз жағдайын қамтамасыз етуді есептеу, талдау және бағалау 
ГБҰ жұмыс нысандарындағы еңбек жағдайын есептеу, талдау, бағалау 
әдістері мен кезеңділігін, тәртібін бекітеді. Жүйеде геологиялық барлау 
жұмыстарын басқарудың барлық деңгейлерінде еңбектің қауіпсіз жағдайын 
қамтамасыз ету қарастырылады. 

Қазақстан Республикасы еңбек туралы заңдарының негізіне сай еңбектің 
дұрыс әрі қауіпсіз жағдайын қамтамасыз ету ұйымның әкімшілігіне 
жүктеледі. Геологиялық барлау ұйымдарыны мен кәсіпорындарында 
инженерлік-техникалық жұмысшылар(ИТЖ) мен жетекшілердің нақты 
міндеттері, құқығы мен жауапкершілігі басқарудың барлық деңгейінде 
«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ГМ жүйесіндегі ұйымдардың, 
кәсіпорындардың, мекемелердің жетекшілері мен ИТЖ  ЕҚ мен ҚТ 
жағдайындағы міндеттері, құқығы мен жауапкершілігі туралы жарғыда» 
анықталынып, көрсетілген.

Геологиялық барлау жұмыстарын қауіпсіз жүргізуді ұйымдастыру
Геологиялық барлау жұмыстарымен байланысты барлық жұмыстар 

жұмысты жобалау кезінде қарастырылуы қажет. 
Жобаны құрастыру кезінде міндетті түрде барлық жұмысты орындаудың 

қауіпсіздік техникасы бойынша арнайы бөлімдер қарастырылуы қажет. Бұл 
жұмыстарды орындау кезінде жабдықтар мен құрал-саймандарға арналған 
ТҚ бойынша арнайы іс-шаралар қарастырылуы қажет. 

Өндірісте жарақаттың алдын алатын негізгі техникалық құралдар. 
Еңбектің қауіпсіз тәсілдеріне үйрету. ҚТ арналған нұсқау.

Қайта қабылданған, сонымен қатар бір жұмыстан екіншісіне 
ауыстырылған кәсіби дайындықтан өткен барлық жұмысшылар және іс-
тәжірибеден өтуге келген оқушылар мен студенттер ҚТ нұсқауларымен 
таныстырылулары қажет. Нұсқауды өткізудің уақыты мен сипатына 
байланысты жұмысшыларды кіріспе, жұмыс орнындағы алғашқылар, 
қайталама, жоспардан тыс және ағымды деп бөледі. 
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Геологиялық барлау жұмыстарын жүргізуде қауіпсіздікті 
ұйымдастыруға қойылатын талаптар

Геологиялық барлау жұмысының кез-келген түрінің өндірісінің 
жобасында қауіпсіздік техникасының арнайы бөлімдері қарастырылған. 
Жобаларды дайындап, бекіту тәртібі, олардың мазмұны геология 
министрлігімен бекітілген. Геологиялық партиялардың инженер-техник 
жұмысшыларымен дайындалған жобалар бастапқыда экспедицияның 
ғылыми-техникалық кеңесімен, кейіннен өндірістік геологиялық бірлестікпен 
қарастырылады. 

Қауіпсіздік техникасының бөлімі «Геологиялық барлау жұмыстары 
кезіндегі қауіпсіздік ережелеріне»  және геология министрлігін ұйымдастыру 
үшін міндетті болып табылатын қауіпсіздік техникасы бойынша директивті 
және нормативті құжаттарға сай құрастырылады. Бөлім жобаланған 
жұмыстардың барлық түрлері бойынша өндірістік санитария мен қауіпсіздік 
техникасы және еңбекті қорғау мәселелеріне арналған. Мұнда сонымен қатар 
өртке қарсы шаралар, медициналық қызмет көрсету, қауіпсіздік 
техникасының қызметін ұйымдастыру, нұсқау мен жұмысшыларды 
қауіпсіздік техникасына үйрету қарастырылады. 

Нормаларға сай бөлімде қауіпсіздік техникасы мен еңбекті қорғаудың 
қажетті құралдары – жобаланған жұмыстың қауіпсіздігін арттыратын 
механизмдер, қондырғылар мен аспаптар анықталады. 

2.2.3.Еңбекті және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі нормативтік 
құжаттама

Еңбекті қорғаудың негізгі бағыты жұмыстарды қауіпсіз орындауға 
қажетті профилактикалық және техникалық құралдар болып табылады. 
Еңбекті қорғау профилактикасы «Еңбекті қорғауды басқару жүйесіне» 
(ЕҚБЖ) сәйкес жүргізіледі.

Жүйенің негізгі қызметі мыналар:
• Қауіпсіз және салауатты еңбек жағдайларын қамтамасыз етуге бағытталған 

ұйымдастырушылық, техникалық және санитарлық-профилактикалық іс-
шараларды жүзеге асыру жөніндегі шешімдерді дайындаудың және іске 
асырудың бірыңғай тәртібін белгілеу;

• Еңбекті қорғау жөніндегі жұмыстарды жоспарлау;
• Еңбекті қорғау жағдайының көрсеткіштерін есепке алу, талдау және 

бағалау.
Жүйенің негізгі міндеттері:

• Қызметкерлердің Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің еңбекті қорғау 
бөлігіндегі талаптарды сақтауын бақылау;

• еңбек жағдайларын жақсартумен байланысты іс-шаралар жоспарын 
әзірлей отырып, еңбек жағдайлары бойынша жұмыс орындарын 
аттестаттау;

• жұмыс істеушілерді қауіпсіз еңбек әдістеріне оқыту және еңбекті қорғауды 
насихаттау;
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• өндірістік жабдықтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
• өндірістік процестердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
• санитарлық-гигиеналық еңбек жағдайларын қалыптандыру;
• жұмыс істеушілерді жеке қорғану құралдарымен қамтамасыз ету;
• жұмыс істеушілердің оңтайлы жұмыс тәртібі мен демалысын қамтамасыз 

ету;
• жұмыс істеушілерге санитарлық –тұрмыстық қызмет көрсету;
• жұмыс істеушілерді мамандықтар бойынша кәсіби іріктеу.

Қоршаған ортаны қорғау туралы ұлттық заңнама Қазақстан
Республикасы Конституциясына негізделген. Конституцияның 31 
бабында «мемлекет адамның өмірі мен денсаулығына қолайлы қоршаған 
ортаны қорғауды мақсат етіп қояды» деп анықтайды. 

Осылайша, ішкі және сыртқы саясат үшін басты мағынаға ие, маңызды 
құжат 3.12.2003 жылғы Экологиялық қауіпсіздік концепциясы болып 
табылады. Бұл құжат ішкі және сыртқы саясаттың негізгі принциптері мен 
басымдықтарын (қоршаған ортаның сапасын тұрақтандыру, адамның 
тіршілігі үшін қолайлы ортаны қамтамасыз ету, болашақ ұрпақтар үшін 
табиғи ресурстарды сақтау), құқықтық және экономикалық механизмдерді, 
сонымен қатар қолайлы қоршаған ортаны және тұрақты экономикалық және 
адами дамуды қамтамасыз ету мен сақтауға, Қазақстандағы апаттар мен 
өнеркәсіптік авариялардың алдын алуға қажетті іс-әрекеттің маңызды 
бағыттарын анықтайды. 

Қоршаған ортаны қорғау саласында негізгі заңның ролін 9.01.2007 
жылғы Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексы атқарады. Онда 
қоршаған ортаны қорғау саласындағы негізгі ұғымдар, осы саладағы 
жұртшылықтың құқықтары, мемлекеттік органдар мен жергілікті басқару 
органдарының құзырлықтары анықталады. Табиғи ресурстарды пайдалану 
және қоршаған ортаны қорғау, экологиялық мониторинг, экологиялық 
төлемдер мен экологиялық сақтандыру, экологиялық мөлшерлеу, қоршаған 
ортаны қорғау саласындағы стандарттау мен сертификаттау, экологиялық 
сараптама, мемлекеттік табиғи қорық қоры, қоршаған ортаны қорғау 
саласындағы экологиялық аудит пен бақылау, қоршаған ортаны қорғау 
туралы заңнаманы бұзудың жауапкершілігі бойынша іс-әрекетті 
лицензиялауға, табиғатты пайдалануға қатысты жалпы ережелерді 
белгілейді.

18.03.1997 жылғы Қазақстан Республикасының «Экологиялық 
сараптама туралы» Заңы экологиялық сараптама саласындағы қоғамдық 
қатынастарды реттейтін, Қазақстан Республикасы алғашқы заң болып 
табылады. Мемлекеттік органдардың құзыреттерінен, экологиялық 
сараптаманың ықтимал және міндетті объектілерінен тұрады, сонымен қатар 
экологиялық сараптаманы жүргізу тәртібіне байланысты мәселелерді, соның 
ішінде сараптық комиссия қорытындысының мазмұны, қаржыландыру 
мәселелерін реттейді, экологиялық сараптама туралы заңнаманы бұзудың 
жауапкершілігіне қатысты қағидаларды белгілейді. 
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2.2.4.Еңбекті қорғау және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-
шаралар жоспарын жасау

1. Қоршаған ортаны қорғау бойынша заңнама негіздері 
Қоршаған табиғи орта – Жер бетінде адамның өмір сүруінің маңызды 

факторы. Адам ағзасының өмір сүруі табиғаттың барлық компоненттерінің 
әрекетімен байланысты болады – күн сәулеснің, жердің, судың, өсімдік және 
жануарлар әлемінің. Қоршаған ортаны қорғау бойынша жұмыстарды басқару 
және де координациялау үшін, сонымен қатар табиғатты қорғау бойынша 
заңнамаларды бұзбауды қадағалау үшін гидрометеорология бойынша және 
табиғи ортаны басқару Мемлекеттік комитеті құрылған.

Кендерді қорғаудың екі түрін ажыратады: өндірістік және де басқа 
мақсаттарда қолданылатын кендерді қорғау және консервативті қорғау.

Қорғаудың бірінші түрі біріншіден кендерді рационалды қорғауды 
қарастырады, дәлінде:

-кендерді толық және кешенді геологиялық зерттеуді 
қамтамасыздандыру

-кендерді қолдануға берудің орнатылған тәрібін сақтау және кендерді өз 
бетімен қолдануды болдырмау

-кендерден мүмкіндігінше толық бөліп алу және негізгі және де олармен 
бірге жататын пайдалы қазбаларды, сонымен бірге олардың құрамына кіретін 
компоненттерді рационалды түрде қолдану

-кендерді игерумен байланысты жұмыстардың пайдалы қазбалардың 
қорының сақталуына зиянды әсерін тигізуді болдырмау

Консервативті қорғау кеннің белгілі бір бөлігінің жербетілік жағдайында 
сақталуына негізделген.

Су қоймаларының құрамының және қасиетінің нормалды көрсіткіші 
келесідей берілген: 

-Ауыз су және де мәдени-шаруашылық су қолданулардың пункттерінде 
орналасқан су қоймаларындағы судың құрамы мен қасиетіне қойылатын 
жалпы талаптар

-Санитарлы-шаруашылық су қолданулар су қоймаларының суларының 
құрамында зиянды заттардың мүмкін болатын концентрациясы

-Балық шаруашылық мақсаттарда қолданылатын суқоймаларының 
құрамы мен қасиетіне қойылатын жалпы талаптар

-Суқоймалардың суларында және де су жабдықтану көздерінде 
радиактивті заттардың мүмкін болатын концентрациясы

-Балық шаруашылық су қоймаларында кейбір зиянды заттардың мүмкін 
болатын концентрациясы

Судың заңнамасының негіздерін бұзған адамдар қылмыстық, әкімшілік, 
тәртіптік міндетке тартылады.

2.  Геологиялық барлау жұмыстары кезінде қоршаған ортаны ластанудан 
қорғауға арналған іс - шаралар

Геологиялық барлау жұмыстарының пайдалы қазбалар қорына зиянды 
әсерінің алдын алу бойынша әртүрлі іс-шаралар жүргізіледі. Кенді қорғау 
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бойынша іс – шаралар біріншіден оларды кешенді түрде зерттеудің 
сұрақтарынын шешуді қарастырады. Геологиялық барлау өндірістерінің өтуі 
кезінде бұзылған жер бедерін қайта қалпына келтіру шаралары кіреді.

Геологиялық ұйымдар жүргізетін суды қорғау бойынша іс – шаралар 
жерүсті және жерасты суларының сақталуына бағытталған.

Топырақты қорғау бойынша іс – шараларға жер бетінде геологиялық 
барлау жұмыстарының әсерінің жойылуы және ауылшаруашылығының 
немесе ормандық жерлердің шабындықтарының рекультивациясын 
кіргізуімізге болады. 

Геологиялық барлау жұмыстарында міндетті шаралар қатарына 
ормандарды қорғау шаралары жатады, соның ішінде өртке қарсы шаралар, 
сонымен қатар ормандарда дұрыс өндірістік жұмыстарды қамтамасыз ететін 
шаралар жатады.

Геологиялық партиялар мен отрядтар жүйелі түрде әуе ортасын қорғауға 
арналған іс-шараларды өткізіп отырулары керек – іштен жану двигательдерін 
қолданатын құрылғалардың жұмысын қысқартып оларды электрлі 
қосылатын құрылғылармен ауыстыру арқылы, ішкі су қоймаларының 
балықтарын қорғауды – сейсмо толқындарды жару жұмыстары арқылы 
қоздыруды жарылыссыз әдістермен алмастыру арқылы, жануарлар әлемін 
қорғауды – геологиялық партиялардың әр жұмысшысының аң аулаудың 
ережесін қатаң сақтауы арқылы.

Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс – шаралар өндіоістің геологиялық 
барлау жұмыстарының жобалары мен сметаларында қарастырылады.

2.2.5.Өндірісте қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтамаудың 
салдарлары

«Өндірістегі сәтсіз жағдайларды тексеру және тіркеу туралы жарғыға» 
сай кәсіпорын аймағында болған, зардап шегуші жұмыс міндеттерін, 
әкімшіліктің тапсырмасын орындау кезінде кәсіпорыннан тыс жерде болған, 
сонымен қатар кәсіпорын  берген көлікпен жұмысқа келе жатқанда немесе 
жұмыстан қайтып бара жатқанда болған сәтсіз жағдайлар тексеруге жатады. 

Демалыс, мереке күндері, мөлшерінен артық жұмыс атқару кезіндегі, 
сонымен қатар жұмыс басталар немесе аяқталар алдында өндіріс құралдарын 
тәртіпке келтіруге қажетті уақыт аралығында және жұмыс күнінің барысында 
өткен жағдайлар тексеріледі. 

Егерде тексерудің нәтижесінде әкімшілік сәтсіз оқиғаның себебі мен 
жағдайын анықтап, зардап шегуші адам әкімшіліктің рұқсатынсыз өз 
мақсатында өндіріс құралдарын немесе кәсіпорынның көлігін пайдаланған 
жағдайда бұл сәтсіз оқиғаның өндіріспен  байланысы жоқ деп танылады. 

Өндірістегі әрбір сәтсіз оқиға туралы зардап шеккен адам немесе 
оқиғаны көзімен көрген адам зардап шеккен адамға көмек көрсетуді 
ұйымдастырып, оны емдеу мекемесіне жіберіп, жоғарыдағы басшыларға 
жағдайды хабарлап, тексеру жүргенге дейін жұмыс орнындағы жағдай мен 
құрал жабдықтарды сәтсіз оқиға болған күйінде сақтап отыруды жүзеге 
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асыратын жұмыстың тікелей жетекшісіне немесе шеберге болған оқиғаны 
жедел  түрде жеткізуі қажет. 

Кәсіпорын әкімшілігі құрамында цех басшысы немесе арнайы бөлімнің 
жетекшісі, еңбекті қорғау бөлімінің басшысы (инженер) бар тексеру 
жүргізетін комиссия құруға міндетті. 

Кәсіпорын басшысы бір тәуліктің ішінде сәтсіз оқиғаға тексеру жүргізіп, 
акт бекітіп, оны цех басшысы мен еңбекті қорғау бөліміне жіберуі керек.

Мұнымен бір уақытта жетекші сәтсіз оқиғаны туындатқан себепті 
жоюдың іс-шарасын жасауы керек.

Геологиялық барлау ұйымдарының жұмысшыларының жетекшілігімен 
іс-тәжірибеден өтіп жатқан оқу орнының студенті немесе оқушысы сәтсіз 
оқиғаға тап болып, зардап шексе, бұл оқиғаны оқу орнының өкілі де 
қатысатын арнайы комиссия тексереді. Егерде іс-тәжірибе арнайы 
белгіленген аймақта өтіп, оған оқу орнының өкілі жетекшілік ететін болса, 
онда бұл жағдайға оқу орыны жауап береді. 

Өлімге, ауыр зардапқа әкелетін және топтық сәтсіз оқиғаларды 
тексерудің арнайы тәртібі бекітілген. Мұндай жағдайларды арнайы тексеру
құрамында еңбектің техникалық инспекторы, жоғарыда тұрған ұйым өкілі, 
кәсіпорын жетекшісі немесе оның орынбасары бар комиссия арқылы жүзеге 
асады.

Өндірістік емес сәтсіз оқиғаларды тексеріп есепке алу жауапкершілігі 
әкімшілік пен кәсіподақ ұйымына жүктеледі.

Өндірістік жарақат және кәсіптік аурулар.Жарақат - кенеттен сыртқы 
жерден туындап, адам мүшелерін және теріні анатомиялық бүтіндігін және 
физико-геологиялық қызметінің бұзылуы.

Әсер ету бойынша жарақат келесі түрлерге ажыратылады: 
механикалық; жылулық; химиялық; электрлік; аралас.

Өндіріс алынған және қауіпсіздік талаптарын бұзу нәтижесінде 
туындайтын өндірістік жарақаттардың бірлестігі мен сипатталатын құбылыс, 
өндірістік жарақаттану деп аталады. Қауіпсіздік кезең - жұмысшы жарақат 
алған уақыт,қауіпті аймақ, өндірістік жарақат болған орынның шегі. 
Аурулық деңгейі басқаша қасақана кезеңдер жеңіл, ауыр және қазалы деп 
ажыратылады.

Кәсіптік ауру - деп ерекше зиянды өндірістік факторлар жұмысында 
жұмысшыларға әсер ету нәтижесінен туындайтын ауру және олар мен 
жанаспаудан туындауы мүмкін емес. Өндірістік ортаның зиянды жер 
салдары бірден емес бірнеше жылдан кейін айқындалуы сирек емес.

Жазатайым оқиға адамдардың жарақаттануына немесе ауруға 
шалдығуына, немесе меншікке, кәсіпорын мен материалдарға, немесе 
қоршаған ортаға нұсқан келтіруге, немесе кәсіпкерліктің даму мүмкіндігін 
жоғалтуына әкеп соғатын кез келген жоспарланбаған оқиға.

Басқаша сөздермен айтқанда, қалықаралық тәжірбие «жазатайым оқиға» 
анықтамасы тек адам денсаулығына зиян келтірілуді ғана емес, одан да 
анағұрлым кең мағынаны білдіреді.
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Сұрақтар мен тапсырмалар
1. Жарақат дегеніміз не?
2. Жарақаттың түрлерін атаңдар?
3. Уақиға дегенді қалай түсінесіңдер?
4. Жарақатты талдаудың қандай әдістерін білесіңдер?

Тәжірибелік тапсырма
Тақырып: Қайғылы оқиғаны тексеру бойынша құжаттаманы рәсімдеу. 
Мақсаты: Қайғылы оқиғаны тексеру бойынша құжаттамамен танысу.
Құрал жабдықтар: Дәптер, қалам, қарандаш, өшіргіш.

Теориялық мәліметтер. 
Өндірістегі сәтсіз жағдайларды тексеру және тіркеу туралы жарғыға» 

сай кәсіпорын аймағында болған, зардап шегуші жұмыс міндеттерін, 
әкімшіліктің тапсырмасын орындау кезінде кәсіпорыннан тыс жерде болған, 
сонымен қатар кәсіпорын  берген көлікпен жұмысқа келе жатқанда немесе 
жұмыстан қайтып бара жатқанда болған сәтсіз жағдайлар тексеруге жатады.

Сәтсіз оқиғалардың алдын алып, еңбек жағдайын жақсартуда 
өндірістік жарақаттануды талдау үлкен мәнге ие. Өндірістегі жарақаттың 
себебін талдауда бірінші маңызды кезең сәтсіз оқиға өткен жерде оның 
себебі мен жағдайын тексеру. Тексеру барысында сәтсіз оқиға өткен 
уақыттағы өндірістік операция мен оның элементтеріне толық сипаттама 
беріледі.

Жарақаттануды талдау.
Сәтсіз оқиғалардың алдын алып, еңбек жағдайын жақсартуда өндірістік 

жарақаттануды талдау үлкен мәнге ие. Өндірістегі жарақаттың себебін 
талдауда бірінші маңызды кезең сәтсіз оқиға өткен жерде оның себебі мен 
жағдайын тексеру. Тексеру барысында сәтсіз оқиға өткен уақыттағы 
өндірістік операция мен оның элементтеріне толық сипаттама беріледі. 

Жарақаттануды талдаудың келесі кезеңі – жарақаттанудың 
материалдарын кәсіпорындар немесе министрліктер бойынша жинақтап 
қорыту. Жарақаттануды талдау квартал, жыл, 5 жылдық жұмыстың 
нәтижелері бойынша жүргізіледі. Жарақатты талдаудың мынандай әдістері 
қолданылады. 

Жазатайым оқиға – бұл ... 

Қызметкерідің 
жарақаттануы 
немесе өлімі 

Мүлікке, 
меншікке 

келтірілген 
залал 

Қоршаған 
ортаға 

келтірілген 
залал 

Қаржылық 
шығындар 

Атақтан, 
беделден 
айырылу 
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Техникалық әдіс – еңбекті қорғау мен қауіпсіздік техникасының 
жағдайын зерттеудің бірнеше тәсілдерінің жиынтығын көрсетіп, сәтсіз 
оқиғалардың себебін тексеру кезінде ауаның құрамын, шудың 
қарқындылығын, дірілді, құрал-жабдықтың қолайлылығын сынауды 
жүргізуде қолданылады. 

Топографиялық әдіс – сәтсіз оқиғаларды өткен жеріне байланысты 
зерттеуден тұрады. Барлық сәтсіз оқиғалар шартты белгілермен өндірістік 
участоктың картасына (жоспарына) немесе оқиға өткен жердің механизімінің 
сызбасына енгізіледі. 

Монографиялық әдіс – белгілі технологиялық үрдістер немесе 
операциялар кезінде өткен сәтсіз оқиғаларды толық зерттеуден тұрады. 
Мұнда еңбек жағдайына, жұмыс орындарының жағдайына, қорғаныш 
бұйымдарының болуына және т.б. назар аударылады. 

Статиcтикалық әдіс – кеңінен таралған және монографиялық әдіс 
кешенінде жиі қолданылады. Ол алғашқы құжаттарды жүйелеу мен 
статикалық өңдеуге негізделген. 

Топтық әдіс – белгілі бір ұқсас белгілері  бойынша топтастырылған 
сәтсіз оқиғалардың себептерін зерттеумен көрінеді. Өндірістік жарақаттың 
алдын алып, еңбектің қауіпсіз жағдайын құрудың іс-шараларын дайындауда 
жарақаттанудың себептерін жіктеу маңызды мәнге ие болады. Сәтсіз 
оқиғаның себептерінің мынандай топтары бар:       

Ұйымдастырушылық – бұл еңбектің дұрыс ұйымдастырылмауы, 
орындаушылардың жеткілікті оқытылмауы, ҚТ бұзуы және т.б.

Техникалық – оларға өндірістің техникасы мен технологиясындағы
себептер жатады. 

Санитарлы-гигиеналыққа ауаның ластануы, шу, діріл мен нашар
жабдықталу жәнет.б. жатады.  

Объективті–табиғи – ұйым мен өндіріс техникасына бағынбайтын
стихиялы апаттарға негізделеді. 

Сонымен қатар адамның физиологиялық және психологиялық
мүмкіндіктеріне негізделген бір қатар себептер де болады. Оларға адамның
мінез ерекшеліктері, жынысы, денсаулық жағдайы және т.б. жатады. 
Жарақаттың себептерін жойғаннан кейін жарақаттанудың экономикалық
салдарларын есептеу жүргізіледі.
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Бақылау тапсырмасы
1) Қосымшада көрсетілген Н-1 Актісін толтыр

ҚОСЫМША 2
Үлгі Н-1

БЕКІТЕМІН:
Жұмыс беруші______________
(қолы) (Т.А.Ә)
"__" _____________ 200__ г.
МӨ

Еңбек қызметіне байланысты қызметкерлердің
жазатайым оқиға немесе денсаулыққа өзге де зақым келтіру туралы

Акт № _____
Код

1. Кәсіпорынның толық атауы (п.1. 9 бап. "Қазақстан Республикасының 
еңбек туралы Заңы "): тіркеу номері
______________________________________________________ "_____"
1) кәсіпорынның мекен жайы: облыс, аудан
___________________________________________________
қала, көше, үй №  
_________________________________________________________ "_____"
2) меншік формасы
______________________________________________________________
(мемлекеттік, жеке меншік және т.б.)
3) жазатайым оқиға болған орын 
__________________________________________________________________
(цехты, бөлімшені, жолды, сонымен қатар  құралды немесе көлікті көрсету)
4) жазатайым оқиғаға әкелген апат түрі 
_________________________________________________ "_____"
2. Зардап шегушінің аты –жөні, тегі 
__________________________________________________________________
3. Жынысы: еркек, әйел (астын сыз)                                                                                                     
"_____"
4. Жасы (толық жасын көрсету)
_______________________________________________ "_____"
5. Мамандығы, лауазымы
__________________________________________________________ "_____"
6. Жазатайым оқиға орын алған осы мамандық бойынша жұмыс өтілі
(кәсіптік аурулар) ____________________________________________ 
"_____"
7. Білім тексеру бойынша нұсқау өтікізілген мерзім:
1) кіріспе __________________________________________
2) алғашқы (қайталау)_________________________________________
3) білім тексеру______________________________________________

8. Медициналық тексеруден өту мерзімі:
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1) алдын- ала_____________________________________________
2) ағымдағы ________________________________________________           
9. Жазатайым оқиғаның  болған уақыты және мерзімі (кәсіптік ауру,улану)
_______________________________"______"______"_____"_____"
                                      (сағат, күні, айы, жылы)
10. Апат түрі
___________________________________________"____"

11.Жұмыс басталғаннан толық сағат саны ___________________ "____"

12. Жазатайым оқиғаның, аурудың себебі (кәсіптік ауру,улану)  _____

13. Себептері:
1) _______________________________________________________ "____"
2) _________________________________________________________ "____"
                                  (арнайы тексеру актіне сәйкес)
14. Жазатайым оқиға куәгерлері 
__________________________________________________________________

             (Т.А.Ә., лауазымы)
15.Зардап шегушінің жазатайым оқиға кезіндегі физикалық жағдайы
__________________________________________________________________
                            (сот-медициналық сараптама қорытындысына сәйкес)
__________________________________________________________________
16. Жазатайым оқиға нәтижесі және диагнозы 
__________________________________________________________________
                         (жазылды, мүгедектік, қайтыс болды)
__________________________________________________________________
                      (негізгі және соңғы диагнозын көрсету)
17. Жазатайым оқиға салдарларын жою бойынша шаралар 
____________________________________________________________
                (2-3 негізгі шараны орындалу мерзімімен көрсету)
18. Еңбек және еңбекті қорғау  туралы заңды бұзушы тұлғалар 
_____________________________________________________________
(әр бұзушының тегін ,заңдық құқықтық актілердің баптарын, параграф, 
__________________________________________________________________           
                            бөлімдерін көрсету)
19.Жұмыс беруші тарапынан жіберілген қателер деңгейі _________
20. Жұмысшы тарапынан жіберілген қателер деңгейі _______

Акт құрастырылды:
Ұйымның бас техникалық басшысы немесе еңбекті қорғау қызметінің 
маманы _______________________________________________

                                            (қолы, Т. А. Ә., лауазымы)
Кәсіподақтың, еңбек ұжымының немесе зардап шеккен адамның уәкілетті 
тұлғасы ____________________________________________________
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                                      (қолы, Т. А. Ә., лауазымы)
Жұмыс басшысы _____________________________________________
                                  (қолы, Т. А. Ә., бөлімше басшысының)
Қатысу кезінде:
Мемсанэпидқызмет өкілі ____________________________________
                                               (қолы, Т. А. Ә., лауазымы)
Кәсіби патология орталығының өкілі
__________________________________________________________________
                                  (қолы, Т. А. Ә., лауазымы)

ӨНДІРІСТІК ЖАРАҚАТТЫҢ АУЫРЛЫҒЫ ТУРАЛЫ ҚОРЫТЫНДЫ

Емдеу мекемесінің атауы
(мөртаңба)

Берілді_________________________________________________________
       (қорытынды берілетін бірлестіктің, кәсіпорынның, мекеменің атауы)
бұл зардап шеккен адам_________________________________
                                     (тегі, аты, әкесінің аты, жасы)

_______________________________________________________________ 
(Кәсібі, лауазымы)

түсті__________________________________________________________
(аурухана, емхана бөлімшесінің атауы) 
___________________________________________________ (күні, сағаты)
Диагноз________________________________________________________

Мөр орны
емдеу мекемесінің) _________________________
(қорытындының берілген күні)
_________________________
(емдеу мекемесінің телефоны)

2.3. Жеке қорғау құралдары
2.3.1 Жарылыстар мен өртті ескерту шаралары

Жарылғыш материалдарының айналамына қатысатын және 
пайдаланатын өндіріс үшін кәсіпорын жергілікті жағдайларды есекере 
отырып, жарылғыш материалдарын қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету 
туралы технологиялық регламент, өндірістік бақылау туралы ережесін және 
аварияларды жою жоспарын әзірлейді.

Өрт қауіпсіздігі. Өрт туындауының алдын алу үшін, барлығы өрт 
қауіпсіздігінің шараларын білу керек. Бөлмеде өрт сөндіргіш орнатылу керек. 
Бүкіл электржабдықтарының дұрыс жағдайын бақылау қажет. Өрт пайда 
болған кезде ажыратқышты сөндіру арқылы жабдықтарды қамтамасыз ету 
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қажет, өртеніп жатқан сымдарды сөндіру үшін құрғақ көміртекқышқылды 
өрт сөндіргішті пайдалану қажет. Адам электр тоғымен зақымданған кезде 
оны электр тоғының әрекетінен босату қажет. Егер тоқты жылдам сөндіру 
мүмкіндігі болмаса, көмек көрсетуші қолдарын резеңке қолғаптармен, құрғақ 
шүберектермен оқшаулап, резеңке кілемшеге, құрғақ тақтайға тұрып, зардап 
шегушіні тоқ жүретін бөліктерден ажырату қажет. Киім-кешек жанған кезде 
зардап шегушіні кез келген матамен жылдам орау қажет. 

ГОСТ 12.4.009-75, 1.3 т. талаптарына сәйкес ғимараттар өрт сөндірудің 
белгілі бір бастапқы құралдарымен жабдықталуы тиіс. Бұл техника мақсатты 
міндетке ие және, өрт сөндірумен байланысты емес, қажеттіліктер үшін 
апаттар кезінде ғана (мемлекеттік өрт бақылауының рұқсатымен) 
қолданылуы мүмкін. Өрт сөндіру мүлігін шаруашылық мақсаттарда 
қолдануға тыйым салынады. 

Электр қолшамдар мен қайшыларды есепке алмағанда, бүкіл өрт 
сөндіру мүлігін өртке қарсы ағаш қалқандарда орналастырады. ГОСТ 
12.4.099-75, 1.10 т. талаптарына сәйкес, өрт сөндіру техникасы жақсырақ 
көрінетін фон ені 20-5 мм қызыл жиегі бар ақ бояумен, заттардың өздері 
айқын қызыл майлы бояумен боялады.

Өрттердің әр түрлерін сөндірудің әдістемесі
Жеңіл тұтанатын сұйықтықтар(ЖТС) және жанғыш сұйықтықтар(ЖС)

сөндіру. ЖТС және ЖС сөндіру үшін күшті құрал көбікті немесе 
көміртекқышқылды өрт сөндіргіш болып табылады. Суды қолдануға 
болмайды, өйткені жылдам тұтанатын және жанғыш сұйықтықтардың 
көбінің тығыздығы төмен, сондықтан өртенудің кеңейген ошағына мүмкіндік 
туғызып, судың бетінде жайылады. Құмды, ұнтақты құрамдарды және отқа 
төзімді жамылғыларды қолданған дұрыс. Соңғылары ашық сауыттарда 
жанатын ЖТС және ЖС үшін, сонымен қатар шамалы төгілулер кезінде 
ерекше жарамды. Мысалы, спирт шамнан отынның төгілуінен тұтану 
кезінде. Сұйықтықты шайқамау немесе төкпеу үшін, сауытты немесе төгілу 
орнын көрпемен немесе жамылғымен абайлап жабады, оттегі жетпеген от 
сөнеді. Көбікті өрт сөндіргіштер көбікті жылдам бұзатын этанол сияқты, 
жанғыш сұйықтықтардың жалынын жою үшін қолдануға жарамсыз.

Тартудан болатын және зертханалық үстелде өртті сөндіру. ЖТС және 
ЖС тартудан болатын және зертханалық үстелде тұтану жағдайлары жиі 
кездеседі, сондықтан оттың бұдан ары таралу мүмкіндігінің алдын алу керек. 
Бұндай жағдайда желдету арнасының шиберін дереу жабады және сору 
шкафының желдеткішін сөндіреді. Үстелден немесе тартудың астынан 
тұтану көзін (қызған плитканы, тұтанған спирт шамды) алып тастайды, 
құлаған газды оттықты сөндіреді, өрт ошағынан ЖТС және жылдам 
тұтанатын заттарды, мысалы сүзгіш қағазды, алшақтатады. Бұдан соң 
жалынды жамылғымен жабады, құммен себеді немесе өрт сөндіргішті 
қолданады. 

Электрқондырғыларындағы өрттерді сөндіру. Өрт пайда болған кезде 
алдымен қондырғыны желіден ажыратады, содан соң берілген жағдайда 
қолайлы тәсілмен (сумен, көбікпен, ұнтақты құрамдармен) отты сөндіреді. 
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Егер кернеуді түсіру мүмкін болмаса, ОУ, «Спутник», «Момент-1» өрт 
сөндіргіштерін, жамылғыларды, құрғақ тұздарды (карбонаттарды және 
фосфаттарды) және құмды қолданады. Тоқтағы қондырғыларды сөндіру үшін 
суды қолдануға болмайды, өйткені оттың маңындағы бүкіл ылғалданған 
бөлікшеде тоқпен жарақаттану мүмкіндігі туындайды. 

Киім-кешек жанған кезде нақты жағдаяттарды есепке алып, әрекет ету 
қажет. Егер шағын бөлікше өртенсе, киім-кешекті жұлып алып, жылдам 
тұтанатын заттардан алыста сөндіреді. Жалын бүкіл киімді немесе оның 
ұлкен бөлігін қамтыса, адамды көрпеге, отқа төзімді жамылғыға немесе 
қандай да бір сырт киімді тығыз орау қажет. Суды, ұнтақты немесе көбікті 
өрт сөндіргішті пайдалануға болады. Суды үздіксіз ағызып немесе үлкен (3-5
л артық емес) бірлік порциялармен береді. Өрт сөндігшітерді қолданған кезде 
зардап шегуші уақытша көзін жабу керек. Киім-кешек өртенгенде шапшаң 
қимыл-қозғалыс жасауға және жүгіруге болмайды! Сабақ уақытында өрт 
пайда болған кезде 101 телефоны бойынша өрттен сақтау қызметіне 
хабарлайды. 

2.3. Жеке қорғау құралдары
2.3.2 Жеке қорғау құралдары

Жеке қорғау құралдарына - жұмысшыларды зиянды әрі қауіпті 
факторлардан қорғауға арналған әртүрлі заттармен қамтамасыз ету жатады. 
Жеке қорғау құралдарын 
жабдықтың 
конструкциясымен, 
өндірістік үрдісті 
ұйымдастырумен, 
архитектуралы-жоспарлы 
шешімдермен және 
ұжымдық қорғау 
шараларымен  жұмыстың 
қауіпсіздігі қамтамасыз 
етілмегенде пайдаланады. 
Жеке қорғау құралдары 
төмендегідей мәнге ие:

- адам ағзасы үшін 
қоршаған ортамен өте қолайлы қатынас құрып, еңбек қызметі үшін тиімді 
жағдайды қамтамасыз етуі керек;

- қауіпті әрі зиянды өндіріс факторларының көзі болмауы керек.
Жеке қорғау құралдары өздерінің белгісіне байланысты мынандай 

топтарға бөлінеді:
1. Оқшаулаушы костюмдер.
2. Арнайы киім мен аяқ киім.
3. Тыныс алу органдарын, қолды, басты, бет пен көзді, есту органдарын 
биіктен құлаудан қорғау, сонымен қатар өзге де сақтандыру құралдары. 
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Демалу  мүшелерін, есту мүшелерін, көзді, басты жеке қорғану 
мүшелері.Демалу мүшелерін жққ адамды ауа құрамында болатын әртүрлі 
зиянды қоспалардан сақтап және қажетті оттегімен қамтамассыз ету керек. 
Демалу мүшелерін жеке қорғаныс құралдарын таңдау жұмыс істеп жатқан 
жердегі ауаның құрамына, өндірістік үрдістің түріне және басқа да еңбек 
жағдайларына байланысты жүргізу тиіс. Демалу мүшелерін қорғау 
құралдары сүзгілі немесе изоляциялау аппараттары деп бөлінеді. Сүзгілі 
респираторлар ауадағы оттегінің құрамы жеткілікті және ондағы зиянды 
қоспалардың шектелуі мөлшерінде қолданылады. 

Есту мүшесінің жққ шуға қарсы шлемдер және құлақшындар жатады.
Өндірістік үрдістерді жүргізу барысында туындайтын шудың өте көп 
мөлшері болғандағы шуға қарсы шлемдерді қолданады. Мұндай жағдайларда 
құлақшындар қажетті қорғанысты қамтамассыз ете алмайды.

Қөзді қорғау жққ арнайы қорғаныс қөзілдіріктері жатады. Олар көзді 
қауіпті және зиянды факторлардан қорғау үшін қолданылады: шаңнан қатты 
ұнтақтардан, сұйықтықтардың шашылуынан, балқыған металлдардан, 
ультракүлгін сәулелерінен және т.б факторлардан. Қазіргі кезде 

көзілдіріктердің мынадай түрлері 
қолданыс табуда: ашық, желдетілетін 
жабық қорғанысты, герметикалық, 
қүнқағарлы қорғанысты және т.б.

Басты қорғау жққ каскалар мен 
шлемдер. Каскалар әртүрлі заттардан 
басты жаралап алудан қорғайды. 
Каскалар полиэтиленнен, текстолиттен 
және шынылы пластиктен жасайды.

Өндіріс үрдістерінің сипатының 
әртүрлілігіне байланысты жеке қорғау 
құралдарының да барлық түрлері 
пайдаланылады. 

Арнайы киімдер адамның қолын, 
денесі мен аяғын механикалық әсерлерден (сығылу, кесу, дірілден, соққыдан 
және т.б.), майлы және мұзды беттерден сырғудан, жоғары және төмен 
температуралардан, радиоактивті заттардан, рентген сәулесінен, электр 
тоғынан, судан, шаңнан, улы заттардан, қышқыл мен сілтінің ерітінділерінен, 
зиянды биологиялық факторлардан, кене мен өзге де жәндіктердің шағуынан 
қорғауға арналған. 

Арнайы аяқ киім сырғанаудан, механикалық және температуралық 
әсерлерден, дірілдің электр тоғынан қорғауға арналған. Геологтар үшін 
шолақ етіктерді, геологиялық етіктерді дайындайды, ал тау-кен 
жұмысшылары мен бұрғылаушылар үшін теріден, резеңкеден жасалған
етіктерді дайындайды. Дірілден қорғайтын аяқ киім бірқатар мөлшерде адам 
ағзасына тік дірілдің әсерін төмендетеді. Арнайы киімдер теріні 
тітіркендіріп, жұмыс жүргізу кезінде қозғалысты қиындатпауы керек. 
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Геологиялық барлау жұмыстарының өндірісі кезінде брезент 
парусиналардан дайындалған арнайы киімдер бұрғылаушыларды сазды 
ерітінділердің суы мен майлардан қорғайды. Тау -кен жұмысшыларын жер 
асты қазындыларынан қорғау үшін су өткізетін немесе суды қабылдамайтын 
маталардан тігілген костюмдерді пайдаланады. Ыстық цехтарда жұмыс 
жүргізу үшін оттан қорғайтын маталардан тігілген арнайы киімдер 
пайдаланылады. Солтүстік аудандардағы ашық таулы жерлердегі 
жұмысшыларға арнайы жылы костюмдер тігіледі. 

Кене, масалардың шаққанынан қорғану үшін арнайы энцефалитке қарсы
костюмдерді киеді. Тері жабындыларын кене мен қан сорғыш жәндіктерден 
қорғау үшін накомарниктер мен осындай жәндіктерді қуатын арнайы 
сұйықтық пен майларды пайдаланады. 

Қорғаныш каскалары жұмысшының басын соққыдан қорғауға арналған.
Каскалар үшкір заттармен соққыға төзімді, жанбайтын, ыстыққа және 

аязға төзімді болуы керек.
Шаңға қарсы респираторлар демалатын ауаны құрамындағы шаңнан 

тазартуға арналған жартылай маскалар. Шаңға қарсы респираторларға 
қойылатын талаптар: демалатын ауаны жіберілген концентрацияға дейін 
тазарту; массасының аз болуы; респиратордың материалы терінің тітіркенуін 
тудырмауы керек. 

Қорғанышты көзілдіріктерді көзді механикалық зақымданулардан 
сақтану үшін киеді. Екі жіңішке шынылардан тұратын «триплекс» шынылы 
көзілдірікті киген жөн, екі шынының арасында арнайы құрамның көмегімен 
мөлдір үлдір «бутафоль» бекітілген, оның сыну коэффициенті де 
шынынікіндей. 

Тізеге, шынтаққа, белге тағатын құралдар сақтандыру мақсатындағы 
қосымша құралдар болып табылады. Олар қысқыштардың көмегімен арнайы 
киімдерге бекітіледі. Оларды жерасты тау қазындыларында 
пайдаланады.олар өнеркәсіпте арнайы резиналардан дайындалады. 

Арнайы киімдер мен арнайы аяқ киімдерді берудің мөлшері.   Арнайы 
киімдер, аяқ киімдер мен сақтандыру мақсатындағы құралдар қатаң түрде

бекітілген салалық нормалар мен пайдалану уақытына сай жұмысшылар 
мен қызметкерлерге тегін беріледі. Жылы арнайы киімдер мен аяқ киімдер 
суық жағдайда жұмыс жүргізуге арналған. Мұндай киімдерді суық кетіп, күн 
жылынғаннан кейін кәсіпорынға қайта тапсырулары керек. Кәсіпорын бұл 
киімдерді тазалап, дезинфекциялап, келесі жұмыс мерзіміне дейін даярлап 
қоюы керек. 

Жұмысшылар мен қызметкерлерге берілген арнайы киімдер мен аяқ 
киімдерді және сақтандыру құралдарын сақтау үшін кәсіпорынның 
әкімшілігі арнайы жабдықталған орындарды берулері керек. 

Арнайы киімдерді, аяқ киімдер мен сақтандыру құралдарын жуып, 
дезинфекциялап, жөндеуді кәсіпорын есебінен бекітілген мерзімде жүзеге 
асырады. 
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Сұрақтар мен тапсырмалар:
1. Жеке қорғау кұралдары қандай мәнге ие?
2. Жеке қорғау құралдары қандай бөлімдерге бөлінеді?
3. Шаңға қарсы қандай маскалар қолданылады?
4. Есту мүшесін қорғау үшін не қолданылады?
5. Арнайы киімдерге не жатады?

2.3.3 Дәрігерге дейінгі алғашқы көмек көрсету

Тыныс алудың бұзылуын келесі белгілері бойынша анықтауға 
болады:

- Сау адамның тыныс алуы тұрақты, жеңіл және шусыз.
- Тыныштық жағдайдағы ересек адамның қалыпты тыныс алу жиілігі 

минутына 12-20 деп алуды құрайды. Балалар мен сәбилердің әдетте тыныс 
алу жиілігі жоғары.

- Зардап шегуші ауаны аузымен жұтады.
- Тыныс алуы шулы, ысқырықты. Тыныс алу кезінде бүлкілдеген 

дыбыстар, тыныс алудың жиілеуі немесе баяулауы. Тыныс алу кезіндегі 
ауыру сезімі. - Өте терең немесе тым беткейлік тыныс алу.

Өкпені жасанды желдету үшін зардап шегушінің басын шалқайтыңыз 
және иегін сәл көтеріңіз. 5 сек ішінде көру, есту және сезіну бақылауын 
жүргізіңіз. Егер зардап шегуші тыныс алмаса, өкпені жасанды желдетуді 
жүргізіңіз.

Шоктық жағдай
* Қатты қан кетуден немесе организмнің сусыздануынан (құсу, іш өту, 

күйік) миға басқа да өмірлік маңызды органдарға қан мен оттегі келуінің 
төмендеуі нәтижесінде пайда болатын, өлім қаупін тудыратын жағдай.

Алғашқы көмек:
* зардап шегушінің жылытыңыз (көрпе т.б. жабыңыз);
Зардап шегушіні арқасымен жатқызыңыз, аяғын дене деңгейінен 30 см 
жоғары көтеріңіз (егер бас, мойын немесе омыртқа жарақаттанбаса).
* Зардап шегушіні тыныштандырыңыз, шоктың дамуына әкеп соғатын басқа 
да жарақаттар мен аурулардың болуы кезінде көмек көрсетіңіз. Зардап 
шегушіге сусын бермеңіз.

Талу
Миға қан келуінің уақытша төмендеуі салдарынан болатын жартылай 

немесе толық мерзімдік естен тану.
Алғашқы көмек:

* өмір сүру белгілері болуын тексеріңіз;
* шок жағдайындағыдай көмек көрсетіңіз: зардап шегушіні арқасына 

жатқызыңыз, аяғын басынан 30 см жоғары көтеріңіз;
* таза ауамен қамтамасыз ету;
* егер зардап шегуші 1-2 минут ішінде есін жинамаса, жедел жәрдем 

шақырыңыз.Қан кету
Қанның ағуымен жүретін, тамыр қабырғасының бүтіндігінің бұзылуы
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Сыртқа қан кету кезіндегі алғашқы көмек:
* Жараны қысыңыз;
* Зақымданған аяқ-қолды көтеріңіз;
* Зардап шегушіні арқасына жатқызыңыз;
* Қысатын таңғышпен байлаңыз;
* Шокқа қарсы іс-әрекет жүргізіңіз.
- Егер қан дәкенің сыртына шықса, қосымша сулықтар таңып, ескі 
таңғыштың үстінен дәкемен ораңыз. Қан сіңген сулықтарды ешқашан 
шешпеңіз.

- Қолға немесе аяққа таңғыш салу кезінде, саусақтарды дәкемен орау 
қажет болмаса, саусақтарын ашық қалдырыңыз. Саусақтар бойынша 
таңғыштың тығыз оралғанын анықтауыңызға болады. Егер қолдың немесе 
аяқтың саусақтары салқындай бастап, жансызданса немесе түсі өзгерсе, 
таңғышты сәл босатыңыз.

- Аяқ немесе қолдардағы бақыланбайтын қан кетулер кезінде (аяқ-
қолдың ампутациясы) жгут салу артериалдық қан кетуді толық тоқтатудың 
тиімді тәсілі болып табылады.

Бірақ бұл әдіс ең соңғы құрал ретінде қолданылуы тиіс, себебі барлық 
жағдайда тығыз таңғыш салу және артерияны саусақпен басу қан кетуді 
тоқтатуға жеткілікті болып табылады.

Түрлі температураның ағзаға әсері
Күйік
Бұл жоғары температураның, химиялық заттардың, электр тогының, 

күн сәулесінің әсер ету нәтижесінде тері және шырышты қабаттардың 
зақымдануы.

Тіндердің зақымдалу тереңдігіне байланысты күйікті үш дәрежеге 
бөледі: І дәреже – терінің қызаруы байқалады; ІІ дәреже – терінің күлдіреуі; 
ІІІ дәреже – терінің және төмен орналасқан тіндердің қараюы. Күйік ауыру 
сезімімен және күйген жердің ашуымен бірге жүреді.

Алғашқы көмек:
Дереу жедел жәрдем шақырыңыз, егер күйік:

- тыныс алуды қиындатса;
- дененің бір бөлігін ғана алмаса;
- бас, мойын, қол білезіктерін, табан немесе жыныс мүшелерінде болса; 

балада немесе кәрі адамда болса; 
- күйік химиялық заттардан, жарылыстан немесе электр тогының 

әсерінен болса.
Салқындату шағын күйіктер кезінде күлдіреудің алдын алады және 

қатты күйіктер кезінде тіндердің зақымдалуын азайтады.
- Бірінші және екінші дәрежелі сүйіктер кезінде жараны салқын сумен 

салқындатыңыз, бірақ мұзбен емес.
- Оны таза дымқыл сулықпен жабыңыз.
- Ісіну пайда болғанша, зардап шегушінің сақинасын, сағатын және 

басқа да заттарын шешіңіз.
Тыйым салынады:
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- Күйген жерге зарарсыздандырылған немесе таза тампон-
таңғыштардан басқа заттарды тигізбеңіз.

- Мақтаны пайдалануға және күйген жерге жабысқан киімді тартуға, 
күйік күлдіреулерді ашуға.

- Үшінші дәрежелі күйік кезінде жараны тазалауға (мүндай күйік 
кезінде зардап шегушіні мүмкіндігінше жылдам дәрігерге жеткізіңіз).

- қандай да бір кремдерді, мазьді, сепкіштерді, тіс пастасын жағуға.
        Үсік суық жарақатының кезек күттірмейтін түрі болып табылады және 
ағзаның тіндерінің қатуына әкеп соғады. Үсік, қол білезігі мен саусақсыз 
және аяқсыз қалдыруы мүмкін.
Алғашқы көмек:

- Егер дене температурасы 350С-тан төмен болса жедел жәрдем шақыртыңыз.
- Үскен бөлікті ешқашан ысқыламаңыз.
- Үскен бөлікті қолыңызбен немесе дененің басқа бөлігімен жылытыңыз.
- Дененің үскен бөлігін, температурасы 38-420С жылы суға салыңыз және 
қызарып, жылығанша ұстаңыз.
- Зақымдалған бөлікті құрғақ зарарсыздандырылған дәкемен ораңыз. Аяқ 
және қол саусақтары үскен кезде, олардың арасына дәке қойыңыз.
- Пайда болған күлдіреуді ашпаңыз.
- Зардап шегушіні мүмкіндігінше жылдам дәрігерге жеткізіңіз.
       Жарақаттар.Тірек-қимыл аппараты құрылымының бүтіндігінің 
бұзылуы. Тірек-қимыл аппараты жарақатының 4 түрі бар:
1) Сынықтар (сүйек, сүйек үсті, шеміршектер); 
2) Буынның шығуы; 
3) Бұлшық еттер мен сіңірлердің созылуы; 
4) Бұлшық еттер мен сіңірлердің жыртылуы.
Алғашқы көмек:
- Жарақаттанғаннан кейінгі бір сағат ішінде тыныштық, салқынмен 
қамтамасыз ету.
- Егер сіз зардап шегушіні емдеу мекемесіне жеткіземін деп шешсеңіз, 
дененің зақымданған бөлігінің қозғалмауын қамтамасыз етіңіз 
(иммоблизация).
- Дененің зақымданған бөлігін жоғары орналастыру керек.
Имоблизация үшін келесі құралдар пайдаланылады:
- жұмсақ (көрпе, орамал т.б.); қатты (картон, тақтай, кітап және т.б.); 
анатомиялық (зардап шегушінің бекітуге көмектесе алатын дене мүшесі, 
мысалы аяғын аяғына); дайын шиналар.
Алғашқы көмек:
- Жедел жәрдем шақырыңыз:
- Зардап шегушінің басын тауып алған қалпыңызда екі жағынан бекітіңіз.
- Тыныс алу жолдарының өткізгіштігін бақылаңыз. Ес деңгейі мен тыныс 
алуды бақылаңыз. Сыртқы қан кетуін тоқтатыңыз.
- Дененің қалыпты температурасын сақтаңыз.
- Егер зардап шегушіге қорғаныс шлемі киіліп тұрса, оны шешпеңіз. 
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2.3.4 Жұмыста бақылау-өлшеу аспаптарын қолдану
Талдаудың химиялық әдістері заманауи талаптарға сай келе бермейді. 

Табиғаттағы технологиялық, биологиялық процестерді басқару үшін 
талдаудың тез, шұғыл жүргізілетін түрлері қажет. Сондықтан тез жүретін 
«экспресс» әдістер табылған. Олардың физикалық және физико-химиялық 
әдістері өте сезімталдығымен ерекшеленеді. Мысалы: радиометриялық 
талдау кейбір қоспаларды 10-90% дейін анықтайды. 

Қоршаған орта жағдайын бақылауда, агрохимиялық қызмет саласында 
аспапты әдістер үлкен орын алады. Сандық талдауда үлкен орынды 
математикалық әдістер, мысалы: ЭВМ-да нәтижелерді өңдеу, тәжірибені 
жобалау және т.б. алады. Терең орналасқан электрондарды зерттеуге 
талдаудың физикалық әдістеріне негізделген эмиссионды, флуоресцентті, 
рентгенспектрлі әдістер пайдаланылады. Атмосфералық ауаны зерттеуде 
«УГ-2», «Палладий-3», «ГИАМ» газталдағыштарын қолданады. Ауадағы 
зиянды қоспаларды анықтауда сорбциялық түтіктер, сіңіргіш аспаптар 
көмегімен ауаны сорып, ерітінділердің сіңіргіштігіне талдау жүргізеді. Олар 
КФК-2, КФК-3, т.б. фотометриялық тәсілмен анықталады. Автокөліктің 
шығарған газдарындағы СО мөлшерін анықтауға 121-ФР-01
газталдағыштары және инфралиттің көптеген түрлері қолданылады. Ол үшін 
колибрлік графиктер тұрғызу керек. Газталдағыштар бірнеше түрлі болады: 
газиндикаторлы, оптико-акустикалық, электрохимиялық. Зиянды заттарды 
анықтау үшін индикаторлық түтіктер, фильтрлеуші патрондар қолданылады.
Судың химиялық көрсеткіштерін зерттеуге барлық әдістерді пайдаланады. 
Хроматографиялық әдіспен хлорорганикалық пестицидтер мен мұнай 
өнімдерін, фенолдардың концентрациясын анықтауға болады. 

2.3.5 Өндірісте қауіпсіздік техникасы ережелерінің және өрт 
қауіпсіздігінің сақталуын бақылау

Өрттен қорғау  - тікелей өртті өшіру және алдын алу шаралары арқылы 
өртпен күрестің өте тиімді әдістерін іздеп, жүзеге асыру. Кәсіби өрттен 
қорғау қуатты техникалық құралдары бар әскерилендірілген өрт сөндіру 
командаларымен көрінеді. 

Бақылау әдістері

 

Аспапты:
- аспираторлы;

- гравиметриялық;
- потенциометриялық;

-хромотография
 

 

 

 

Визуальді:
- колориметрлік;

-сызықты-колориметрлік;
- титриметрлік;

- хромотографиялық
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Барлық қалаларда, жұмыс поселкалары мен ірі кәсіпорындарда өрттен 
қорғау бөлімдері болады, олар өртті сөндіріп, қызмет көрсететін 
территорияларда өртке қарсы іс-шаралардың орындалуын бақылауды жүзеге 
асырады. 

Кәсіпорын мен өзге нысандарды өрттен қорғаудың міндеттеріне өрттің 
пайда болып, таралуы мүмкін деген себептерді тауып, алдын алу және 
оларды тиімді сөндірудің жағдайын қалыптастыру; өртті сөндіріп, олардың 
салдарын жою. 

Мемлекеттік өртті бақылау органдарына мынандай міндеттер жүктеледі: 
өрттен қорғауға арналған ережелер, нормалар мен нұсқауларды дайындап, 
шығару және олардың орындалуын жүйелі түрде бақылау; ғимараттардың 
құрылысы мен оларды жобалау кезіндегі өртке қарсы қорғаудың 
талаптарының орындалуын тексеру; өрт сөндіру құралдарының дұрыстығы 
мен өрттен қорғау командасының күрес мүмкіндіктерін тексеруден өткізу. 

Мемлекеттік бақылау органдарына барлық өнеркәсіптік және 
тұрмыстық нысандарды тексеруден өткізу құқы, сонымен қатар ақшалай 
айыппұл салу құқы беріледі, өрттің қаупі туындаған жағдайда кәсіпорынның 
жұмысын тоқтату өртке қарсы нормаларды орындамағаны үшін лауазымды 
тұлғаларды жауапқа тарту құқы беріледі. 

Қалалар мен ірі өнеркәсіп нысандарында өртті сөндіру мен оның алдын 
алу әскерилендірілген, әскерилендірілмеген және ведомствалық кәсіби өрт 
күзетімен жүзеге асады. 

Өрт күзетінің бұл түрлерінің бөлімдері арнайы оқытылған 
күрескерлерден тұратын командалармен кешенделіп, адамдарды қорғап, 
өртті сөндіруге арналған қажетті техникамен жабдықталған. Ұйымдар мен 
кәсіпорындарда өртке қарсы тәртіпті сақтау жауапкершілігі жетекшілерге 
жүктеледі, бұрғылау қондырғыларының, шахталар мен шеберханалардың, 
гараждар мен өзге де өндірістік нысандардың және жұмысшы 
поселкаларының жетекшілеріне жүктеледі. Ұйым жетекшілерінің, 
экспедиция, партия, шеберхана, зертхана басшыларының міндеттеріне 
жұмысшылары мен қызметкерлеріне өрт қауіпсіздігінің ережелерін, 
өрткеқарсы тәртіпті сақтауды үйретіп, өрт туындаған жағдайда дұрыс әрекет 
ете білуді қамтамасыз етулері керек. Өрт қауіпсіздігіне жауапты тұлғалар 
ғимарат пен ауысым аяқталғаннан кейінгі жұмыс орындарының тазалығын, 
жылыту құбырларының дұрыстығын тексеріп, бақылауға алуы керек. 

Жұмысшыларға ішкі еңбек тәртібінің ережелеріне сай қызмет 
көрсетілетін участок пен жұмыс орнындағы өрт қауіпсіздігінің талаптарын 
сақтау жауапкершілігі артылады.

Өндірістік мекемелерді өрттен қорғау оларды жобалау кезінде 
қарастырылып, отқа төзімді құрылыстарды, конструкцияларды таңдап, 
пайдалану жолдарын жоспарлауда, өртті сөндіру жүйесін таңдауда белгілі 
шешімдерден тұрады. 

Кез-келген өндіріс кезінде территория мен ғимараттарда тазалық пен 
тәртіпті сақтау керек. 
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Едендер, стеллаждар құйылып қалған жеңіл тұтанатын және жанғыш 
сұйықтықтардан жүйелі түрде тазартылуы керек. Мұнай өнімдерін құю 
орынын қорғап, құммен жауып тастайды. 

Ғимараттарға, су көздеріне, өртке қарсы құрал-жабдықтар орналасқан 
жерлерге кіріп-шығу үнемі бос болуы керек, ал қыстың күні мұндай жерлер 
қардан тазартылуы қажет. Ғимараттардың арасындағы өртке қарсы 
жарылымдарды материалдар мен жабдықтардың қоймасына, автокөлік 
тұрақтарына айналдыруға тыйым салынады. 

Жанар-жағармайды сақтауға арналған жерлер өндіріс нысандарының 
территориясынан 50 метр қашықтыққа орналастырылуы керек, ол жерлерге 
міндетті түрде «Өрт қаупі бар! Шылым шегуге болмайды!» деген плакаттар 
ілінуі қажет. 

Шылым шегу үшін арнайы орындар беріледі. 
Жұмыс аяқталғаннан кейін барлық өндірістік мекемелер ҚЕ жауап 

беретін тұлғалармен толығымен қарастырылуы керек, өрттің туындауына 
әкелетін кемшіліктерді тапқан жағдайда оны тез арада жойуы керек. Өрт-
техникалық комиссиясы кәсіпорын жұмысшыларынан құрылады: оның 
құрамында бас инженер (жетекші), өрт күзетінің басшысы, инженер-техник 
жұмысшы-энергетиктер, технолог, ҚТ бойынша инженер механик болады.

Өрт-техникалық комиссияның негізгі міндеті нысанның өрт күзетіне 
өрттің алдын алу жұмыстарын жүргізуге, өртке қарсы ережелерді оқуды 
насихаттауда, технологиялық үрдістер мен агрегаттардың жұмысында, 
зертханалар мен шеберханалардың қондырғыларында, базалар мен 
қоймаларда өртке қарсы бұзылымдарды табуда көмек беру.

Осы мақсатпен өрт-техникалық комиссиясы кәсіпорында ҚЕ қамтамасыз 
етудің іс-шараларын дайындап, жүргізеді; барлық өндірістік құрылымдарды, 
зертханалардың қоймаларын жүйелі тексеруден өткізіп, агрегаттардың, 
электршаруашылықтарының, жылыту жүйелерінің, желдеткіштің жұмысын 
тексеріп, жұмысшы-қызметкерлермен өртке қарсы тақырыптарда лекциялар 
өткізіп, әңгіме жүргізеді. 

Бастапқы (кіріспе) нұсқауға нысанда әрекет ететін өртке қарсы ережелер 
мен нұсқаулар, өрт қауіпсіздігінің шаралары, өрт сөндіру құралдарын 
пайдалану ережелері, өрт сигнализациясы мен байланысы енеді.  

Екінші нұсқау нысанның өрт қауіпсіздігіне жауапты тұлғалармен жұмыс 
орнында жүргізіледі. Бұл нұсқауда өртке қарсы тәртіпті сақтаудың нақты 
шаралары хабарланып, жанған кездегі әрекет пен өрт сөндіру мен байланыс 
құралдарын орналастыру көрсетіледі. 

Нұсқау аяқталғаннан кейін нұсқаушыдан алынған білім мен іскерлікті 
тексеру жүзеге асырылады. ҚТ шараларын сақтау нұсқауынан өтпеген 
тұлғалар жұмысқа жіберілмейді. 

Сұрақтар мен тапсырмалар:
1.Өрт болғанда қандай хабарлағышты пайдаланады?
2.Өртке шалдыққан адамдарды тасымалдау үшін қандай жолдарды 
талдайды?
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3.Өрт қауіпсіздігін бақылайтын мемлекеттік органдарды атаңдар
4.Өрттен қорғау ережелерін сақтаманы үшін кэсіпорын жетекшілері қандай 
жауапкершілікке тартылады?
5.Өрттке қарсы нұсқау жүргізу бағдарламасына қандай сұрақтарга кіреді?

БӨЛІМ 3. ГЕОЭКОЛОГИЯЛЫҚ КАРТОГРАФИЯЛАУ НЕГІЗДЕРІН, 
ДАЛАЛЫҚ ЖӘНЕ КАМЕРАЛДЫҚ ЖҰМЫСТАРДЫ ЖҮРГІЗУДІ 

ИГЕРУ

3.1. Масштабтар, жоспарлар мен карталар жүргізу
3.1.1 Карталар, жоспарлар мен масштабтар. Өлшеу нәтижелерінің 
нақтылығын бағалау

Жер беті мен оның шағын аймақтары қағаз бетіне белгілі бір масштаб 
арқылы кішірейтіліп кескінделеді. Масштаб дегеніміз пландағы, картадағы 
сызықтың (кесіндінің) өзіне сәйкес жер бетіндегі ұзындығының горизонталь 
проекциясына қатынасы.

План және ірі масштабты топографиялық картада жер бетінің шамалы 
бөліктерінің бейнелерінде жер формасының ықпалынан туған бұрмаланулар 
аз және масштаб өзгермейді.

Ал, ұсақ масштабты картаны алсақ, оның әр нүктелерінде масштабтар 
әр түрлі болады да, проекция түріне, бағытына қарай масштаб өзгереді.

Бұрмалануларға байланысты масштабты 2 түрге бөлеміз: бас масштаб;
жеке масштаб.

Бас масштаб дегеніміз – эллипсоидтың кішірейту мөлшері. Жеке 
масштаб – басқалары. Басты масштабта бұрмалану жоқ, нүктелер мен 
изоколалар сақталады және картада көрсетіледі.

Сандық масштаб. Егер план 1:1000 масштабында жасалса, онда жер 
бетіндегі ұзындығы 1000 см-лік арақашықтық планға 1 см-лік кесінде түрінде 
кескінделген болады. Мұндай масштаб сандық масштаб делінеді. Мына 
төмендегі бірнеше сандық масштабтар 1:1000; 1:2000; 1:5000; 1:10000, т.б. 
ірісінен ұсақтарына қарай қатармен жазылады. Масштаб ірі болса, ол планда 
арнаулы деректер толық көрсетіледі. Әр планның мақсатына лайықты өзіне 
сәйкес масштабы болады. Егер сандык масштаб белгілі болса, сызықтың 
ұзындығын қағаз бетіне не керісінше, пландағы кесінді арқылы оның жер 
бетіндегі ұзындығын анықтауға болады. Бірінші мысал: жер бетіндегі 
сызықтық проекциясы 275 м-ге тең делік. 1:5000 сандық масштабта бұл 
қашықтық планға 275 : 5000,00. 055м5, 5 см-ге тең кесінді болып 
кескінделеді. Екінші мысал: 1: 2000 масштабы пландағы кесінді ұзындығы 
6,5 см болса, онда жер бетіндегі ұзындығы 6,5 х 2000 1 3000 см 130 м. Іс 
жүзінде бұл есептерді қолдану ыңғайсыз болғандықтан, сандық масштабтың 
орнына сызықтық, көбінесе көлденең масштаб қолданалады. Сандық 
масштабтың қағаз бетінде график түрінде бейнелеуін-сызықтық масштаб 
дейді.
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Атаулы масштаб. Әдетте, сандық масштабпен қатар атаулы 
масштабта жазылады: жер бетіндегі горизонтальдық қашықтықтың қандай 
мөлшері картада 1 см сайкес екенін көрсетеді. Мысалы: 1 см де 100 метр. 
Масштаб картаның оңтүстік бұрышының жиек сызығының астына 
жазылады.

Сызықтық масштаб. Сызықтық масштаб бір түзудің бойын масштаб 
негізі деп аталатын біріне-бірі тең бірнеше кесінділерге бөлгеннен шығады. 
Масштаб негізгі әдетте 1 см-ге тең болып келеді. Сол жақтағы шеткі негіз тең 
10 бөлікке бөлінеді де, оның оң жақ ұшы 0- деп белгіленеді. Сандық 
масштабтың да кемшілігі бар, ол сызықтық масштабпен пайдаланғанда, оның 
0-ден сол жақтағы негізінің ұсақ бөлшектерінің аралығын көз мөлшермен 
бағалаудан тұрады. Сондықтан өте үлкен дәлдікті қажет ететін өлшеулер 
үшін көбіне көлденең масштаб қолданылады.

Түзу сызық жоғарыдағыдай «масштаб негізін» 2см-ге тең етіліп, 
бірнеше бөліктерге бөлінеді. Оң жақтағы 0, 2, 4, 6, 8 нүктелерінен 
перпендикуляр тұрғызылып, олар төменге түзу сызықтан бастап, әрқайсысы 
2 не 3 мм-ге тең 10 бөлікке бөлінеді. Бөлінген нүктелер арқылы бастапқы 
түзу сызыққа параллель сызықтар жүргізіледі. Сол жақтағы масштаб 
негізінің төменгі және жоғарғы қабырғалары «10- ға бөлініп, масштабтың 
кіші негізі» алынады. Осылай сызылған көлденең масштабтың ең кіші бөлігі 
«bо» кесіндісі «ВО'» -ның 1/10  не, яғни 0,2 мм-ге тең. 0,2 мм-ге сәйкес 
келетін жер бетіндегі горизонталь ұзындықты көлденең масштабтың дәлдігі 
дейді. Масштаб дәлдігі мына формуламен анықталады:

                                    𝒕𝒕𝒕𝒕 =  𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄 = А′О = 𝒂𝒂𝒂𝒂
𝒎𝒎𝒎𝒎
∗ 𝒏𝒏𝒏𝒏

мұндағы а-масштаб негізі 2см; «-масштаб негізі бөліктерінің саны; m-
масштаб биіктігі бөліктерінің саны. Мысалы: 1:1000; 1:2000; 1:5000 
масштабтарының графиктік дәлдіктері 0,2; 0,4; 1,0 м тең болып келеді. 
Мұндай көлденең масштабтар топографиялық транспортирлер мен металдан 
жасалған сызғыштарға қондырылады. Оларды масштабтық сызғыштар дейді.

Карта масштабы— картадағы ұзындық сызығының жергілікті жердегі 
сәйкес сызықтын ұзындығына қатынасы. Топографиялық картаның 
көмегімен орындалатын тапсырмалардың әр түрлі болуына орай 
масштабтары әр түрлі карталар қажет болады:

• 1:10000 – он мыңдық
• 1:25000 – жиырма бес мындық
• 1:50000 – елу мыңдық
• 1:100000 – жүз мындық
• 1:200000 – екі жүз мындық
• 1:500000 – бес жүз мындық
• 1:1000000 – миллиондық.
Жергілікті жердің картографиялық бейнелену мөлшері мен картаның 

толықтығы, өлшеулер дәлдігі карта масштабына байланысты болады. Карта 
масштабы кішірейтудің төменгі дәрежесінде аса ірі болады. Ол жергілікті 
жерді толықтай бейнелеуге мүмкіндік жасайды. Карта масштабының 
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кішірейтілуімен бірге оған салынатын жергілікті жер бөлшектерінің саны да 
кішірейтіледі. Аумақтың картада бейнеленген кішірейту дәрежесі неғұрлым 
көп болса, карта масштабын соғырлым ұсақ деп атайды. Карта жақтауының 
оңтүстік(төменгі) жағында сандык және сызықтық масштабы, масштаб 
көлемі көрсетіледі.

Сұрақтар мен тапсырмалар:
1. Карталардың масштабтарын атаңыз. 
2. Мектептегі атластарда қандай масштаб қолданылады?

1- тапсырма. Сандық масштабты атаулы масштабқа айналдыру 

(1-кесте).
Нұсқа Сандық масштаб

1 1:150 1:25000 1:100000 1:2500000
2 1:200 1:1000 1:50000 1:1000000
3 1:500 1:2500 1:250000 1:2000000
4 1:1500 1:1500000 1:2500 1:200
5 1:250000 1:10000 1:250 1:5000
6 1:2000 1:20000 1:150 1:25000
7 1:5000 1:250 1:2000000 1:500000
8 1:20000 1:500 1:1000 1:1000000
9 1:250000 1:1500 1:100000 1:200
10 1:2000 1:2500000 1:500000 1:10000

2- тапсырма. Атаулы масштабты сандық масштабқа айналдыру 

(2-кесте).
Нұсқа Атаулы масштаб
1 1 см-де 10 м 1 см-де 2 км 1 см-де 250 м 1 см-де 5 м
2 1 см-де 2 м 1 см-де 200 м 1 см-де 25 м 1 см-де 5 км
3 1 см-де 2,5 м 1 см-де 10 км 1 см-де 20 м 1 см-де 500 м
4 1 см-де 100 м 1 см-де 2,5 м 1 см-де 50 км 1 см-де 1 км
5 1 см-де 1,5 м 1 см-де 20 км 1 см-де 50 м 1 см-де 250 м
6 1 см-де 25 м 1 см-де 5 м 1 см-де 200 м 1 см-де 1 км
7 1 см-де 2 м 1 см-де 100 м 1 см-де 2,5 км 1 см-де 50 км
8 1 см-де 500 м 1 см-де 20 м 1 см-де 5 км 1 см-де 25 км
9 1 см-де 2 км 1 см-де 1,5 м 1 см-де 10 км 1 см-де 50 м
10 1 см-де 2,5 м 1 см-де 20 км 1 см-де 25 м 1 см-де 200 м

Тапсырманы орындауға арналған ұсыныстар. Сандық масштабты 
атаулыға аудару үшін, планда немесе картада берілген өлшем бірлігі 
жергілікті жердің бірлігіне сай келеді деп елестетейік. Бұл сан масштабтың 
бөліміне тең. Мысалы, сандық масштаб 1:30000 болса, демек картадағы 1см-
де жердегі 30000 см, яғни 300м бар.

Атаулы масштабты сандыққа аударғанда керісінше жасаймыз. Яғни 
атаумен берілген масштабтағы сандарды бірдей өлшем бірлікте белгілеу 
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керек. Мысалы атаулы масштаб «1 см-де 150 м» болса, онда 1 см-де 15000 см 
бар. Демек, сандық масштаб 1:15000 түрінде болады.

3.1. Масштабтар, жоспарлар мен карталар жүргізу
3.1.2 Әртүрлі түсірілімдер арналымының мәнін анықтау. Өлшеу және 
түсірілім кезінде қолданылатын аспаптардың типін және түрін сипаттау

Көз өлшеу және аспаптық геодезиялық түсірілім бар. Теодолиттік, 
буссольдік, мензульдік аспаптарға пайдаланылатын аспаптың түріне 
байланысты аспаптық геодезиялық түсіру. Орман және ауыл 
шаруашылығында теодолитті геодезиялық түсірілім жер 
пайдаланушылармен орманшылықтардың және ауыл шаруашылық егістік 
алқабтарының т. б. шекараларын қалпына келтіру үшін қолданылады; 
таксациялық телімдердің шекарасын, нысандарын және көлемін анықтау 
үшін қолданылады. Орман  және ауыл шаруашылығы жолдарын салу. 
Кеспеағаш қорын, өтпелі пайдаланудағы кеспеағаш учаскелерін бөліп беру 
кезінде және басқа да орман шаруашылығы жұмыстары жергілікті жердегі 
бұрыштарды өлшеу талап етілетін кезде геодезиялық түсіру кезінде 
буссольдар немесе олардың вариациясы – гониометрлер пайдаланылады.

Геодезиялық түсірудің бұл түрі буссоль деп аталады. Төбелік және 
таулы жерлердегі рельеф туралы ақпарат алу үшін мензуль және кипрегель 
көмегімен орындалатын мензулдық геодезиялық түсіру қолданылады. 
Ерекше мақсаттар үшін фототеодолитті геодезиялық түсіру қолданылады.

Геодезиялық түсіру кезінде қазіргі уақытта электрондық теодолиттер 
мен тахеометрлер қолданылады. Қазақстан Республикасында геодезиялық 
түсіруді жүзеге асыру үшін жер бетінде жоспарлы және биіктік орналасуын 
анықтай отырып, тірек пункттерінің геодезиялық желілері құрылды.
Құрылған желі пункттерінен геодезиялық түсірудің тапсырмасы мен 
ауқымына сәйкес жағдай нүктелерінің жағдайын анықтайтын егжей-тегжейлі 
геодезиялық түсіруді жүргізеді. Тікбұрышты координаттар немесе 
перпендикулярлар әдісі Түсіру желісі жақтарына жақын орналасқан 
контурларды немесе орман объектілерін геодезиялық түсіру үшін 
пайдаланылады; полярлық координаттар әдісі-ашық жерде орналасқан 
объектілерді түсіру үшін, мысалы: орман жапқыштары, кесу және өрік. 
Бұрыштық бекітпелер әдісі қол жетімділігі қиын контурларды геодезиялық 
түсіру кезінде пайдаланылады, олардың жағдайы тордың үш нүктесінен 
өлшенетін үш көлденең бұрыштармен шарттасады; күрделі ғимараттар мен 
11 құрылыстардың бұрыштарын, сондай – ақ түсіру желісінің нүктелері мен 
сызықтарына жақын орналасқан объектілерді геодезиялық түсіру кезінде
желілік бекітпелер әдісі. Аралау әдісі орман учаскелерінің, батпақтардың,
өрістердің шекараларын геодезиялық түсіру кезінде қолданылады,алынатын 
объектінің шекарасына жақын жерде қосалқы жүріс төсейді және оның 
нүктелерінен контурлар алынады. Геодезиялық түсіру кезінде алынатын 
өлшеу нәтижелері схемалық сызбада (абристе) еркін масштабта сызықтардың 
ұзындығы мен көлденең бұрыштары туралы мәліметтермен объектілердің 
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өзара орналасуын көрсететін геодезиялық журналдарға енгізіледі. Өңделген 
деректерді нормативтік–техникалық құжаттамаға сәйкес рәсімделетін 
планшеттерге салады. Орман шаруашылығындағы қазіргі жағдайда ең аз 
еңбек шығындарын есепке ала отырып, әуе және жерсеріктік бейнетаспа 
материалдарын пайдалану негізінде жоспарлы және картографиялық 
материалдарды жасау аэрофототопографиялық әдісіне басымдық беріледі. 
Аэрофототүсірілім материалдары ормандардың орналасу орны мен 
құрылымы туралы құнды жедел ақпаратпен қамтамасыз етеді, антропогендік 
әсерлерден (ағаш кесу, жерді қайта құру, жерді жақсарту және т.б.) 
туындаған орман өсімдіктеріндегі карталарды жасау және динамикалық 
құбылыстарды бейнелеу үрдісін айтарлықтай жылдамдатады. 
Картографиялау кезінде ормандарды таксациялау сияқты 
аэрофотототүсірілім материалдарынан контактілі таңбалар (фотосуреттер), 
бейнелі монтаждың репродукциялары және фотопландар пайдаланылады. 
Контактілі фотосуреттер түсірілген масштабта пленкадан тікелей басылады 
және аэрофотототүсірілім материалдарының неғұрлым ақпараттық және оңай 
дешифрленетін бөлігін ұсынады. Спектрозональды суреттер ерекше құнды. 
Пайдаланылатын аэрофотосуреттердің ауқымы 1:10000-нан 1:80000-ға дейін 
және кішірек.

Орманды картографиялау кезінде көбінесе 1:10 000, 1:25 000 және 1:50 
000 масштабтағы суреттер қолданылады. Аэрофотүсірілім жүргізу үшін Ан–
30, Ил–20 ұшақтары, Ан–2 ұшақтары және МИ–2 және КА–26 тікұшақтары 
пайдаланылады. Leica, VexcelUltraCam–D швейцариялық фирмасының RC–
30 типті аэрофотоаппараттары және АФА–ТЭ және АФА–41 топографиялық 
аэрофотоаппараттары пайдаланылады. Аэрофототүсірілім жабдықтары 
жиынтығына: аэрофотоаппарат, гидротұрақтайтын қондырғы, электронды 
командалық аспап, жарық сүзгілері жиынтығы, аэроэкспонометр және т.б. 
кіреді. Ғарыштық суреттер көмегімен орман алқаптарын зерттеу ең өзекті 
болып табылады. Қазіргі уақытта ғарыштық түсірілім қоры кең және әртүрлі 
типтегі сканерлік (көп зоналды, панхроматикалық), радиолокациялық 
(толқындардың әр түрлі ұзындығында,сигналдың әр түрлі поляризациясы 
кезінде) және электромагниттік спектрдің әр түрлі учаскелерінде 
фотографиялық (қара-ақ, түсті, спектрозоналды және көпзоналды), әртүрлі 
кеңістіктегі (0,4 м-ден бірнеше километрге дейін) және радиометриялық 
(8,11,12,16 бит/пиксел) шешімінен алынған материалдарды қамтиды . Одан 
әрі зерттеу жүргізу үшін ғарыштық суреттер мен суреттер өңдеуді қажет 
етеді. Қашықтықтан зондтау деректерін жалпы өңдеу бірнеше кезеңнен 
тұрады. 

Ғарыштық суреттерді алдын ала өңдеудің негізгі түрлері. Ғарыштық 
суреттерді алдын ала өңдеудің негізгі түрлеріне: геометриялық түзету, 
радиометриялық калибрлеу, атмосфераның әсерін радиометриялық түзету 
жатады. Геометриялық түзету суреттегі геометриялық бұрмалауларды 
(орторектификация) жоюды және географиялық байлауды қамтиды. 

Суреттердің геометриялық бұрмалануы екі есе көрінеді. Біріншіден, 
жер бетінің бірдей қасиеттеріне қатысты ұзындықтарды, аудандарды және 
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бұрыштарды бейнелеу түрінде. Екіншіден, бұрмалаулар координаттардың 
географиялық немесе картографиялық жүйелеріндегі барлық суреттің 
орналасуын анықтау қатесі түрінде, ең бастысы кескінді ығыстыру немесе 
бұру түрінде көрінеді. Мұндай бұрмалауларды түзету суреттерді геодезиялық 
немесе кеңістіктік байланыстыру деп аталады. Бұл операцияның соңғы 
мақсаты-суреттің әрбір элементіне географиялық немесе картографиялық 
координаттарды сәйкестікке қою, яғни оны жер бетіне байланыстыру. ЖҚЗ 
деректерін дәл емес кеңістіктік байланыстырудың негізгі себептері 
орбитаның параметрлерін өлшеу қателіктері және ұшу аппаратының 13 
бағдарлану бұрыштары болып табылады. Орбитаның параметрлері жерүсті 
және ғарыштық навигациялық құралдардың көмегімен, ал бағдар 
бұрыштары– борттық өлшеу жүйелерінің көмегімен анықталады. Өлшеу 
нәтижелері кескіндерді геометриялық түзету кезінде ескеріледі, осылайша 
орбитаның параметрлерін және бағдарлау бұрыштарын өлшеу дәлдігімен 
анықталатын дәлдікпен олардың бастапқы кеңістіктік байланысы қамтамасыз 
етіледі. Дәстүрлі түрде спутниктердің орбитасының параметрлері жерүсті 
навигациялық құралдардың көмегімен анықталады. ГЛОНАСС және GPS 
сияқты спутниктік навигациялық жүйелердің пайда болуы ұшу аппараттарын 
навигациялаудың неғұрлым дәл технологияларын құруға және Жерді 
қашықтықтан зондтау (ЖҚЗ) деректерін кеңістіктік байланыстыруға 
алғышарттар жасады. Кеңістіктік байланыстыруды одан әрі нақтылау 
электрондық карталар, жұлдыздар және жердегі бағдарлар және т. б. түрінде 
тірек координаттық ақпаратты тартумен ғана орындалуы мүмкін. 

Электрондық карталар бойынша суреттерді кеңістіктік байлау процесі 
жалпы түрде мынадай түрде іске асырылады. Алдымен бастапқы суретті 
электрондық карта ұсынылған картографиялық проекцияға түрлендіру 
орындалады. Алынған сурет контурларды бөлу операторы арқылы бинарлық 
пішінге аударылады. Содан кейін векторлық карта растрлық көрініс түріне 
айналады. Содан кейін сурет тік бұрышты фрагменттерге бөлінеді және 
олардың әрқайсысы үшін картадағы аттас нысанды іздеу жүзеге асырылады. 
Нәтижесінде суреттің және картаның аттас фрагменттерінің орталық 
нүктелері координаттарының сәйкестік кестесі қалыптастырылады. Осы 
кестенің негізінде координаттық байлауды нақтылау функциясы 
қалыптасады. 

Қазіргі заманғы түсірілім жүйелерінің көпшілігі үшін спутниктің 
бортында, ішкі немесе сыртқы калибрлеу объектілері бойынша мерзімді 
калибрлеу жүргізіледі. Жаңартылған мәндер жаңадан алынған суреттермен 
жеткізіледі, ғылыми және арнайы әдебиетте және жалпыға ортақ пайдалану 
үшін Интернет желісінде жарияланады. Атмосфераның әсерін 
радиометриялық түзету жұтылу, шашырату және бұлттылық түсірілімдердегі 
пикселдердің жарықтығы мәндерінің бұрмалануын туындататын себептер 
бойынша жүргізілуі қажет. Атмосфера арқылы өту кезінде электромагниттік 
толқындар жұтылады және шашырайды. Электромагниттік толқындардың 
жұтылу және таралу себебі: озон, су буы, көмірқышқыл газы, оттегі, метан, 
шаң, түтін. Бұлт пен тұмандар су аясында жақсы көрінеді, өйткені спектрдің 
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қызыл және инфрақызыл учаскелерінде судың беті өзінің оптикалық 
сипаттамалары бойынша мүлдем қара денеге жақын. Сондықтан 
атмосферадағы су буының және аэрозольдардың (түтіннің) құрамын теңіз 
бен мұхиттардың учаскелерін қамтитын суреттер бойынша бағалауға болады. 

Атмосферадағы шашырау типтерін, жыл уақытын және 
метеорологиялық деректерді ескере отырып, атмосфера жай-күйінің 
модельдерін құрудың математикалық әдістері бар. Мұнда негізгі қиындықтар 
түсірудің біркелкі емес жағдайларына, маусымдық өзгерістерге, жаңа 
объектілердің пайда болады. Мұндай модельдерді анықтау үшін спутниктің 
ұшуы кезінде объектілердің шағылысу қабілетін жерүсті өлшеуді пайдалану 
кеңінен қолданылады. Алдын ала өңдеуге келесі процестер жатады: түсірілім 
бедері мен геометриясының жарықтылық мәндеріне әсерін түзету, жіберілген 
пиксельдерді орналастыру және т.б. 

3.2. Түсірілім түрлерін қолдану
3.2.1Теодолиттік түсірілім.  Нәтижелерді өңдеу

Жергілікті жердің картасы мен планын жасау үшін жүргізілетін 
геодезиялық өлшеулер процесін түсіріс деп атайды. Егер түсіріс нәтижесінде 
жердегі заттардың, объектілердің контурлары мен өзара пландық орны, яғни 
жергілікті жердің жай-жапсары анықталатын болса, онда түсіру 
горизонтальдық деп аталады. Егер жердің жай-жапсарынан басқа жердің 
бедері түсірілетін болса, онда түсіріс топографиялық деп аталады.

Қолданылатын аспаптардың аттары мен әдістерге байланысты 
түсірістер мынадай түрлерге бөлінеді:

1. Теодолиттік түсіріс – жердің контурлық планын алу үшін теодолит 
(бұрыш өлшегіш аспап) пен өлшеу лентасының (қашықтық өлшеуіш) 
көмегімен орындалатын геодезиялық жұмыстардың түрі. Теодолиттік түсіру 
кезінде горизонталь бұрыштар β және арақашықтықтар S өлшенеді.

2. Тахеометриялық түсіріс тахеометр деген аспап арқылы жүргізіледі. 
Тахеометр арқылы горизонталь α, вертикаль V бұрыштар, S және биіктік 
өсімшесі һ анықталады.

3. Мензулалық түсіріс мензула және кипрегель арқылы жүргізілетін 
жұмыс. Бұл түсірудің нәтижесінде қашықтықтың горизонталь проекциясы 
мен биіктік өсімі анықталады, план тікелей далада сызылады.

4. Аэрофотографиялық түсіріс әуеде ұшып жүріп, жер бетін аэро 
фотоаппаратпен суретке түсіру арқылы план мен карта жасаудағы жұмыстар.

5. Жердегі сфереофотограмметриялық түсіріс арнайы жерде тұрып 
фототеодолит арқылы жүргізілетін жұмыстар.

6. Нивелирлеу арнаулы аспаптардың көмегімен пункт биіктіктернінің 
айырмасын, яғни биіктік өсімділерін анықтау тәсілі.

Өз кезеңдегі нивелирлеу:
а) геометриялық нивелирлеу түзу визирлік сәулесі нивелир аспабы және 
көмегімен жүргізіледі;
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ә) тригонометриялық көлбеу визирлік сәулесі теодолит пен рейка арқылы 
жүргізіледі;
б) барометрлік нивелирлеу атмосфералық қысымның биіктікке байланысты 
өзгеруінің физикалық заңы негізінде; 
в) гидростатикалық нивелирлеу жалғасқан ыдыстардағы сұйық заттың бір 
деңгейде орналасу қасиетіне негізделген;
г) механикалық нивелирлеу автоматты түрде профиль сызатын құрылғыға 
негізделген түрлерге бөлінеді.

7. Көзмөлшерлік және буссольдық түсіріс компас және көздеу 
сызғышы арқылы жүргізілетін геодезиялық жұмыстардың жиынтығы.

Геодезиялық түсірулердің материалдары уақыт өткен сайын көнере 
береді, өйткені жергілікті жерде шаруашылыққа пайдалану процесі жүріп 
жатады: жаңа объектілер салынады, пайдалы қазбаларды қазу жүргізіледі, 
т.с.с. Оның үстіне физика-географиялық жағдайлар да өзгеріп тұрады, 
солардың бәрі топографиялық карталарда бейнеленіп көрсетілуі тиіс. 
Топографиялық карталарды қазіргі заман талабына сай деңгейде жасап тұру 
үшін, оларды уақытылы жаңартып отыру керек.

Теодолдиттік жүрістер - тұйықталған не тұйықталмаған сынық 
сызықтар жүйесінен тұратын полигондарды айтады.

Теодолиттік жүрістердің бірнеше түрі бар:
1) Тұйықталмаған жүрістің басы мен аяғы геодезиялық пункттерге 

жанасады (32, а-сурет).
2) Тұйық жүріс (полигон) геодезиялық негізгі пунктке 

байланыстырылған тұйықталған көпбұрыш (32,ә-сурет).
3) Бір жағы байланыстырылған аспалы жүрісте (32,б-сурет) сынық 

сызықтардың бір жағы тірек пунктіне жанасып , екінші жағы бос болып 
келеді. Теодолиттік жүріс түрлері түсірілетін жер бетінің өзгешелігіне 
байланысты. Қажет болған жағдайда полигонның ішіне диогональдық 
жүрістер де жүргізіледі (32,а-сурет).

32-сурет. Теодолиттік жүрістер.
а-тұйықталмаған жүріс; ә-тұйықталған жүріс; б-аспалы жүріс.

Теодолиттік жүрістерде горизонталь бұрыштар Т15, Т30, 2Т30, т.б. 
теодолиттер тәсілімен толық есеп алу тәсілімен (КП және КЛ) өлшенеді.

Теодолиттік жүрістегі арақашықтықтар 20м-лік өлшеуіш лента немесе 
рулеткамен тура және кері бағытта өлшенеді; өлшеудің екі нәтижесін және 
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олардың орта мәнін арнайы дайындалған журналға жазады. Әрбір 
қабырғаның екі рет өлшенген ұзындығының арасындағы
айырмашылығы 1-разрядты жүрістерде ұзындық 1:2000-нан, ал 2-разрядты 
жүрістерде 1:1000-нан аспауы керек.

Теодолиттік жүріс нүктелерінің (пунктттерінің) координаталарын 
мемлекеттік бір жүйеде анықтау және өлшеу нәтижелерін тексеру үшін, 
оларды геодезиялық тірек пункттерімен байланыстыру қажет. Яғни олардың 
координаталарын геодезиялық пункттерінің координаталары арқылы 
анықтау керек.

Теодолитттік жүрістерге кіргізілген В және С тірек пункттерін негізгі 
пункттер деп атайды (33сурет) себебі, олардың координаалары (x, у және АВ, 
С) қабырғаларының αАВ, αCD дирекциондық бұрыштары белгілі. 

Байланыстыру кезінде бастапқы (Y1) 
және ақырғы қабысу бұрыштары (Y2) 
өлшенеді.

Ал, тұйық теодолиттік жүрістерде 
(33 сурет) байланыстыру кезінде 
полигонға тек бір-ақ тірек пункті 
кіргізілсе жеткілікті. Бұл жағдайда 
бастапқы (Y`A) қабысу бұрышы 
өлшенеді.

Егерде теодолиттік жүріс 
геодезиялық тірек торы пункттерінен қашықта орналасса, онда қосымша 
теодолитік жүрістер не геодезиялық тура және кері қиылыстырулар арқылы 
байланыстырылады. Мысалы, теодолиттік жүрістің маңайында екі тірек 
пункттері бар және сол екі пункттен полигонның бір-ақ нүктесі жақсы 
көрінсін. Бұл жағдайда байланыстыру тура геодезиялық қиылысу тәсілімен 
байланыстырылады, яғни негізгі А және В пункттерінен βА, βВ жазық 
бұрыштары және полигонның пунктінде φ1, φ2 қабысу бұрыштары өлшенеді.

Егерде анықталатын 1 пункттен геодезиялық тірек торларының 3 
пункті көрініп тұрса, онда теодолиттік жүріс кері геодезиялық қиылыстыру 
тәсілімен байланыстырылады, яғни 1 нүктеде тұрып, теодолит арқылы 
бұрыштары өлшенеді.

Сұрақтар мен тапсырмалар:
1. Геодезиялық түсірістердің түрлерін атаңыз?
2. Теодолиттік түсірістің мәні неде?
3. Негізгі пункттер дегеніміз не?
4.        5 нүктеден тұратын тұйық теодолиттік жүрістегі (2Т-30 
теодолитімен өлшенген) өлшенген бұрыштар қосындысы 540°04´тең. 
Жүрістегі бұрыштық қиыспаушылық шегін анықта.
5.       7 нүктеден тұратын тұйық теодолиттік жүрістегі (2Т-30 
теодолитімен өлшенген) өлшенген бұрыштар қосындысы 900°02´тең. 
Жүрістегі бұрыштық қиыспаушылық шегін анықта
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6. Егер: SАВ = 192,12м, αАВ = 235°49ˈ болса,координат өсімшелерін 
есептеңіз. 
7. Егер: SАВ = 202,72м, αАВ =35°31ˈ  ХА = 1742,03м, УА = 
6829,41м.болғандағы  В нүктесінің координаттарын анықта.
8. Егер:f∆хпр. = - 0,23м, f∆упр = + 0,65м, Р=588,47м болса, теодолиттік 
жүрістің дәлдігін бағалауды орында.

3.2. Түсірілім түрлерін қолдану
3.2.2Тахеометриялық түсірілім. Нәтижелерді өндеу 

Тахеометриялық түсіріс нәтижелерін өңдеу жұмысы мыналарды 
қамтиды:1)далалық журналдарды тексеру;2)тахеометриялық жүріс 
нүктелерінің координаталарын (Х, У, Н) есептеу; 3)әр станциядағы рейкалық 
нүктелерінің биіктіктерін есептеу;4)жергілікті жердің топографиялық планын 
салу.

Тахеометриялық түсірісте жергілікті 
жердің топографиялық планы вертикаль, 
горизонталь бұрыштарды және 
арақашықтықтарды өлшеу арқылы салынады.
«Тахеометрия» гректің «жылдам өлшеу» деген 
сөзінен алынған. Оның жылдам өлшеу деп 

аталатын себебі, бұл түсірісте өлшенетін 
шамалардың барлығы нүктеде тұрған рейканы аспаптың дүрбісімен бір рет 
нысаналау, яғни бағытын, арақашықтығы және биіктік өсімшесін анықтау 
арқылы алынады. Демек, тахеометрлік түсірістің мәні аспаптың нысаналау 
осінің бір жағдайында горизонталь бұрыш, вертикаль бұрыш және 
оптикалық қашықтық өлшеуішпен арақашықтықты өлшеу арқылы нүктенің 
кеңістіктегі координаталарын анықтау (суретте). Мұнда түсірілетін
тригонометриялық нивелирлеу тәсілімен анықталады.

Тахеометриялық түсірісте жердің топографиялық планы, түсірілетін 
нүктелердің үш координатасын есептеп шығаруға мүмкіндік беретін 
мәліметтерді жинайтын далалық жұмыстар мен өңдеулер, планды сызу 
жұмыстары нәтижесінде жасалынады.

Қазіргі кезде шығарылып жүрген тахеометрлер төрт түрге бөлінеді:
Электрондық тахеометрлер (ЭТ) - оларға Та5 (Ресейлік), геодиметр 710 
(Щвеция), ЭОТ-2000 (Германия), т.б. жатады. Электрондық тахеометр ара 
қашықтықтарды, горизонталь және вертикаль бұрыштарды өлшеуге 
арналған. Сонымен қатар, өлшеу нәтижелерін автоматты түрде тіркейтін 
электрооптикалық аспап.

Авторедукциялық қос бейнелі қашықтық өлшегішпен жабдықталған 
(ТД) тахеометр. Оған Германияның “Карл Цейс Иена” фирмасы жасап 
шығарған Redta-002 тахеометрлі жатады. Бұл тахеометр 2 разрядты 
полигонометриялық түсірісті жүргізуге арналған. Авторедукциялық, яғни 
өлшенген көлбеу қашақтықтың автоматты түрде горизонталь проекциясы –d
анықталатын Redta-002 тахеометрі қашықтықты 1/5000-ге жуық 
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салыстырмалы қателікпен өлшеуге мүмкіндік береді. Мұнда горизонталь 
рейка қолданылады. Тахеометр микроскобынан горизонталь, вертикаль 
көлбеу бұрыш тангенсінің мәндері алынады.

Ішкі базалы тахеометр (ТВ). Бұл тахеометр қос бейнелі базасы бар 
қашықтық өлшеуішпен жабдықталған. База каретканы жылжыту арқылы 
өлшеніледі. Осы аспаппен дүрбіні арнайы рейкаға немесе жергілікті затқа 
тікелей нысаналағанда, горизонталь: ұзындық пен салыстырмалы биіктікті 
анықтауға болады. Оның өзіне 60 м-ге дейінгі қашықтықтарды рейкамен 
өлшеуге болады.

Номограммды тахеометр (ТН). Оның көмегімен горизонталь және 
вертикаль бұрыштарды, арақашықтықтың горизонталь ұзындығы мен 
салыстырмалы биіктікті өлшеуге болады. Вертикаль дөңгелектің көрінетін 
бөлігіне, дөңгелек сол жақ бөлігіне, дөңгелек сол жақ бөлігіне (КЛ) болған 
кезде,номограмма салынған; ол негізгі дөңгелектен қашықтың 
коэффицентіне (кh= ±10,±20,±30) тең салыстырмалы биіктіктің қисық 
сызықтарынан тұрады. Тахеометрлер болмағанда, тахеометриялық түсірісті 
теодолит пен рейканың көмегімен жүргізеді. Мұндай жағдайда әрбір 
пикеттік нүктеге дейінгі көлбеу арақашықтық – Д қыл жіпті өлшеуіш 
коэффицентінен кd = 100, ұзындықты қисық сызығы мен қашықтық 
өлшеуішпен, ал биіктік өсімшесін тригонометриялық нивелирлеумен 
анықтайды. 

Тахеометриялық түсіріс пункттеріне 1,2,3,4 кластық пландық және 
биіктік торларының пункттері жатады. Әдетте, түсіруге биіктіктері 
геометриялық не тригонометриялық нивелирлеу тәсілімен анықталған 
теодолитті жүрістердің пункттері негіз болады.
Жердің рельефі мен заттардың контурларына байланысты негізгі түсіру 
пункттері арасына тахеометриялық жүріс нүктелері бекітіледі. 
Тахеометриялық жүрістер түсіру торларын жиілету үшін қажет. Бұл 
жүрістерде бұрыштар толық есеп алу тәсілімен, ал ара қашықтықтар 
салыстырмалы қатесі 1:400-ден аспайтын дәлдікте қашықтықтар өлшеішпен 
тура және кері бағытта немесе қатесі 1:1000-нан аспайтын дәлдікке лентамен 
өлшенеді. Ал биіктік өсімшелері тригонометриялық нивелирлеу әдісімен 
анықталады. Түсіру пункттерінің жиілігі планның масштабы мен рельефтің 
күрделілігіне байланысты 1 км аймақты 1:1000 масштабында түсіру үшін 
пункттер саны 16, 1:2000-12, 1:5000-4 пункттер саны рельеф ерекшеліктеріне 
қарай алынады

Тахеометриялық жүрістегі өлшеу аяқталған соң жердің бедері мен 
ситуациясы түсіріледі. Теодолит-тахеометр орнатылған станция 
айналындағы ерекше көзге түсетін рельефтің, контурлардың нүктелері 
белгіленеді. Түсірілетін бұл нүктелердің барлығына рейка қойылатындықтан, 
оларды рейкалық нүктелер деп атайды.

Сұрақтар мен тапсырмалар:
1. Тахеометрлік түсіріс дегеніміз не?
2. Нивелирлеуден айырмашылығы неде?
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3. Тахеометрдің орнына қандай аспап қолдануға болады?

3.2. Түсірілім түрлерін қолдану
3.2.3 Мензулдық түсірілім. Нәтижелерді өңдеу

Мензульдік түсіру жергілікті жердің сұлбасын (планын) дәл құруға 
мүмкіндік беретін түсіру әдістерінің бірі. Өйткені жергілікті жердегі 
географиялық нысандар мен жер бедері бірдей дала жағдайында түсіріледі. 
Мензульдық түсіру бұрыш сызатын (кестетік) түсіру жұмыстарының 
қатарына жатады. Түсіру жұмыстары мензульдық кешеннің көмегімен 
жүргізіледі. Оның құрамына мензуль, кипригель, бағдарлық буссоль және 

қашықтықты өлшегіш сызғыш кіреді. 
Мензульдың (mensula-латын тілінен 
аударғанда стол деген мағынаны 
білдіреді) құрамына 60х60 см 
болатын шаршы тақта, және оны 
орнататын штативтің орнатқышы, (2) 
құралды көлденең түзу жағдайға 
келтіретін үш көтергіш винт (3) 
кіреді. Мензуль винттер арқылы 
штативке бекітіледі. Ал станды винт 
(4) мензульды астынан штативпен 
байланыстырады (10.37 сурет).

Металл ұстатқыштың көмегімен мензульге КА-2 кипригельавтоматы 
жалғанады. Құралдың шаршы тәрізді тақтайы штативке металл ұстатқыш 
арқылы бекітіледі. Түсіру жұмыстарын жүргізу үшін планшетке сапалы сызу 
қағазы жапсырылады. Кипригель–тірек нүктелерінің бұрыштарын 
нысаналап, тік бұрыштарын өлшеуге арналған прибор. Кипригельдің екі түрі 
кеңінен қолданылады. Олар біршама қарапайым КБ және КА-2 кипригель-
автомат. Кипригельдің көмегімен тірек нүктесіне қойылған қашықтық 
өлшегіш сызғышты нысаналайды да көлденең және тік бұрыштары мен 
арақашықтығын өлшейді. Қашықтық өлшегіш арқылы капригель орнатылған 
нүктемен тірек нүктесінің арақашықтығы анықталған соң, масштабқа сай 
қағаз бетінде арақашықтықты белгілейді. Жергілікті жердегі нысандардың 
орнын 1, 2, 3 нүктеге сәйкес келетін 1’, 2’, 3’ нүктелерін жазықтыққа (қағаз 
бетіне) түсіреді. Кипригельдің тік шеңбері арқылы тригонометриялық 
нивелирлеу әдісімен нүктелердің өзара биіктігін анықтау үшін тік 
бұрыштары өлшенеді.
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Сұрақтар мен тапсырмалар: 
1. Мензульдық түсірудің негізгі кезеңдерін атаңыз.
2. Тірек нүктелерінің арақашықтығын өлшеу әдістерін атаңыз.
3. Көлденең және тік бұрыштарды өлшеу әдістерін атаңыз. 

3.3. Геологиялық және геоэкологиялық карталарды, карта бойынша 
өңірдің геологиялық және геоэкологиялық құрылысын жалпы талдау.
3.3.1 Геоэкологиялық картографиялаудың негізгі түрлері.

Геоэкологиялық картографиялаудың аэро- және ғарыштық 
әдістері. Ауа шарынан алғашқы фотосуреттер Францияда 1855 жылы 
жасалды. Осындай тәсілмен Париждің нақты жоспары құрылды. Қазіргі 
уақытта жер үсті бақылау жұмыстарының алынған мәліметтерін талдап, 
түрлі аспаптардың көмегімен немесе визуальді түрде орындалатын. Жер 
бетін зерттеу әдістерінің кешенін аэроәдістерге жатқызу қабылданған. 
Геологиялық зерттеулер кезінде аэроәдістердің 3 типі қолданылады:

1) аэровизуальді әдістер – ауадан 
зерттелетін объектілерді тікелей 
бақылауымен байланысты.

2) аэрофотографиялық әдістер –
гелогиялық зерттеулерде және халық 
шаруашылығында қолдану кеңдігі 
бойынша және тиімді әдістер.

Қазіргі фотографиялық аппараттар 
негативті таспалар, өзге де материалдар 

кез-келген қажетті масштабтарда спектрдің көрінетін және оған жақын 
бөлігінде объектілердің бейнелерін алуға мүмкіндік береді. Ол зерттелетін 
объектінің қажетті параметрлерін анықтауға және оның сапалық және сандық 
белгілерін белгілеуге жоғары дәлдікпен мүмкіндік береді.
4) фотоэлектронды әдістер – соңғы 20 жылда ғана кең таралды. Тек 
көрінетін диапазонда сәулеленулердің жіңішке спектрын пайдаланылатын 
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тербелістер магнитті лентада электрондық сәулелік түтікшемен және оларды 
фототаспаға және фотоқағазға түсіруге  мүмкіндік беретін дэдэкторлармен 
тіркеледі. Фотосуретке түсіруде ғарыш кеңістігінен жер бетін суретке түсіру 
ерекше орын алады. Аэроәдістердің негізінде түрлі масштабтағы
геологиялық суретке түсіру және іздеу жұмыстарын тектониканы оқып, 
білуді және т.б. жүргізіледі.

Ажыратылады:
1) пландық суретке түсіру кезінде фотоаппараттың оптикалық осі тік 

жер бетінің орташа деңгейіне перпендикулярлы бағытталады. Пландық 
суреттер барлық нүктелерде бірдей масштабқа ие. Пландық суретке түсіру 
кезінде фотоаппараттың осінің тік қалыптан мүмкін ауытқуы 3º аспауы 
керек.

2) перспективті суретке түсіру кезінде фотоаппараттың оптикалық осі 
тік қалыптан ауытқиды. Бұл суреттің түрлі нүктелерінде бейненің түрлі 
масштабтылығына әкеледі. Оптикалық осьтің вертикалдан ауытқуы 30º-60º-
қа жетуі мүмкін.

3) бағыт жолдық суретке түсіру – белгілі бір бағыттың бойымен 
пландық немесе перспективті болуы мүмкін. Міндетіне қарай суреттерде 
жергілікті жердің жіңішке жолағы бейнеленеді.

Аэрофотоматериалдардың түрлері:
1) Түйіспелі баспа – таспадан түйіспелі таңбалау болып табылатын және 
аэрофототүсірілімнің масштабына сәйкес келеді. Кең таралғандары 1:5000, 
1:10000, 1:17000. Қабылданған стандарттарға сәйкес аэрофотосуреттер 
18х18, 24х24, 30х30 форматтарына ие. Әр фотосуретте жоғарғы оң жақ 
бұрышында көрсетілетін серия түріндегі индекс және реттік нөмір болады. 
Суреттер ұшақ ұшуынан бағытынан да суретке түсірудің барысында 
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нөмірленеді. Әрбір келесі сурет ауданның 60% жуығы алдыңғы суретті 
басатындай орналасады.
2) Аспалы монтаж репродукциясы – суретке түсірілген трапецияны жабатын 
және жалпы нөмерлерін бейнелейтіндей барлық аэрофотосуреттердің берлігі. 
Оларда мыналар берілуі тиіс: номенклатура, елді-мекендердің, ірі өзендердің, 
көлдердің және өзге тірек пунктілерінің атаулары.
3) Фотопландар мен фотокарталар – дәл осындай масштабтағы 
топографиялық карталарға қойылатын талаптарға сәйкес монтаждалады. Бұл 
ақаулары жоқ және координаттардың белгілі жүйесіне келтірілген. Дәл 
масштабтағы жергілікті жердің фотографиялық бейнесі.

Аэрофотосуреттерді дешифрлеу суреттердегі объектілердің бейнелерін 
анықтау үшін жүргізіледі. Дешифрлеу топографиялық, геологиялық болуы 
мүмкін немесе басқа міндетке ие болуы мүмкін. Аэротофотүсірілімнің 
материалдарын геологиялық дешифрлеу кезінде геологиялық шартты
белгілермен көрсетуге болатын объектілер анықталады. Геологиялық
дешифрлеудің көмегімен келесі міндеттерді шешуге болады:
1) берілген масштабтағы жергілікті жердің моделін алуға;
2) фотометриялық жұмыстар арқылы камералдық жағдайларда геологиялық 
объектілердің параметрлерін анықтау;
3) жер үсті бақылауларының нүктелерін дәл және тиімді орналастыру және 
оларды сенімді байланыстыруды жүзеге асыру;
4) далалық бақылаулардың әдеттегі құралдармен белгіленбейтін жер бетінің 
геологиялық құрылысының ерекшеліктерін анықтау;
5) табиғи қатынаста бір ғана емес бірнеше зерттеу объектілерін бір мезетте 
бақылау мүмкіндігіне ие болу;
6) бағыт жолдарының сызықтары бойынша да бағыт жолдардың арасында 
орналасқан алаңдарда да жер бетін геологиялық зерттеуді жүргізу;
7) аэрофотоматериалдарды алдын-ала дешифрлеу жергілікті жердің 
геологиялық және геоморфологиялық ерекшеліктері туралы мәліметтерді 
алдын-алу. Далалық жұмыстардың тиімдірек пландарын құрастыру;
8) жергілікті жерлердің ашылым деңгейін және ашылым учаскелерінің 
орналасуын анықтау.

Аэросуреттерді дешифрлеу кезінде 3 негізгі тәсілге жүгінеді:
1) эталонды суреттермен сәйкестендіруге; 2) бір сурет аясында 

салыстыруға; 3) логикалық интерпретациялауға.
Қолданылатын құралдары бойынша дешифрлеу: визуалды, көз мөлшері, 
визуалды-инструментальді және басқа қарапайым аспаптардың көмегімен 
жүргізілетін арнайы құралдар мен аспаптарды қолданып орындалатын болып 
бөлінеді.

Тікелей және жанама белгілерді пайдаланады:
1) форма – пландық суреттегі ортогональды проекцияға жақын, тек 

суреттің шеттеріндегі биік заттар ғана орталықтан еңкейген болып көрінеді;
2) сурет машстабының бөліміне көбейтілген аэрофотосуреттегі зат 

бейнесінің көлемі жергілікті жердегі заттың көлемін береді. Бұл форма мен 
үйлесім де маңызды дешифрлеу белгілерінің маңызын атқарады.
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lmL =
L – жергілікті жердегі заттың көлемі; l – суреттегі заттың көлемі; m –
масштабтардың бөлгіші.

3) аэрофотосуретте бейненің қараю немесе ашық түсті болу деңгейі –
өң деп аталады. Бейненің өңі  көптеген факторларға байланысты. Олардың 
ішіндегі негізділері: объектінің анықтығы, түс, фотосуретке түсіру 
жағдайлары, таспаның құрамы, қағаз, шағылу беттің құрылымына тәуелді. 
Ол тегіс немесе кедір-бұдырлы болуы мүмкін. Аэросурттегі бедердің суреті 
жиі геологиялық құрылысқа және геоморфологиялық ерекшеліктерге тәуелді 
болады. Көп жағдайда аэросуреттерде жақсы бекітілетін өзіндік бедер, түрлі 
тау-жыныстар қалыптасуының құрылымдық ерекшеліктеріне немесе 
генетикалық жағдайларына негізделеді. Заттар мен құрылыстардың өзара 
байланысынан табиғатта жанама белгілер туындайды. Олардың негізгісі 
маңызға ие. Геоморфологиялық белгілер: 1. жыныстардың беріктігі мен 
олардың үрдістеріне төзімділігі бедердің макро және микроформаларын 
қалыптастыруда негізгі рөл атқарады; 2. өсімдіктер – ағаш бұталы, шөпті 
өсімдіктердің жеке түрлері белгілі құралдағы топырақтарда өседі; 3. 
топырақтар – топырақтардың негізгі индикаторлары аэросуреттерде 
фотоөңділіктің  өзгеруінен байқалатын олардың түстік өңдері. 
Топырақтардың түсі бастапқы жыныстардың литологиялық ерекшеліктеріне, 
гумустық және минералды бөлшектердің қатынасына және механикалық 
құрылысына тәуелді.

Аэроәдістерді қолдану тиімділігі ауданның табиғи жағдайларына 
зерттеушінің  алдына қойылған міндеттерге, сонымен қатар жұмыстардың 
қабылданған әдістемесіне тәуелді. Мұнда фотогенділігі, яғни 
фотографиялық, географиялық ландшафтта бейнеленуі маңызды рөл 
атқарады. Геологиялық фотогенділік – аэроәдістерді қолдану тиімділігі ең 
алдымен геологиялық объетісіне, құрылыс ерекшеліктеріне, бедер сипатына 
және оның бөлінуіне негізделеді.

1) Жақсы дешифрлеу – шөгінді және эффузиялы жыныстардың 
стратиграфиялық бөлімдерінің шекараларын, интрузивті массивтердің 
мекендерін, сыйымды жыныстардың негізгі түрлерін, жаңа түзілімді, 
генетикалық топтарын, айырылымды бұзылыстардың негізгі бөлімін және 
т.б. ажыратады; 2) орташа дешифрлеу – геологиялық құрылыс пен 
тектониканың  басты элементтерін ғана ажыратады; 3) әлсіз дешифрлеу –
геологиялық құрылыс пен тектониканың кейбір элементтерін ажыратады.

Аэросуреттердің дешифрленуі көп жағдайда климаттық белдемділікке, 
сонымен қатар жыныстардың ашылу деңгейіне тәуелді. Өсімдік жамылғысы 
геологиялық құрылымның фотогенділігіне түрліше әсер етеді. Бір 
жағдайларда бұталы ағаш және бұталы өсімдіктер геологиялық 
құрылымдарға әсер етеді.

Басқа жағдайларда геологиялық құрылысын анықтауға мүмкіндік 
беретін өсімдіктер тау жыныстарының құрылымына тәуелділігі байқалады. 
Жаңа континентальды түзілімдердің жамылғысы өте жиі, түпкілікті 
жыныстарды жауып жатады. Осыған қарамастан аэросуреттерінде қалың 



210
  

 

құмдар арқылы түрлі түпкілікті жыныстарды айқын ажыратуға болатын 
аудандар белгілі. Топырақты қопсытумен және егін егумен байланысты 
адамның әрекеті геологиялық құрылымдардың дешифрленуіне кері әсер 
етеді.

Жерді зерттеудің ғарыштық әдістері.
Ғарыштық фотосуретке түсіруді 

қолдану табиғи ортаның метеорологиялық, 
океанологиялық және басқа элементтері 
туралы түрлі ақпаратты алу мүмкіндігін 
айтарлықтай кеңейтті. Ғарыштық суреттерді 
геологиялық дешифрлеу кезінде аймақтық 
және ғаламдық-тектоникалық 
құрылымдардың айтарлықтай тереңдікте 
орналасуын және құрылысын белгілейді, 
пайдалы қазбалардың орналасуын 
анықтайды. Геологиялық үрдістердің динамикасын белгілейді. Мыс: шөгінді 
жиналу және жаңа геологиялық карталарды құрады, сонымен қатар бұрынғы 
шағын m геологияылқ карталарды түзетеді. Бұл жетуге жолы қиын аудандар 
үшін аса маңызды. Ғарыштық суретке түсіруді жоғары сапалы ақ-қара және 
түсті спектр белдемді таспаға күшті оптикалық фотокамералармен жүргізеді. 
Соңғысы аэрофототүсірілім  кезінде қолданылады. Алайда ол ҒФСТ-де кең 
қолданыс тапты. Спектр белдемдік суретке түсріу кезінде таспа 
электромагнитті ауытқулар спектрінің белгілі бір аймағына сәйкес келетін 
қандай да бір түске немесе түстер гаммасына ие болады. 

Осының нәтижесінде бір объектіні түрлі таспалармен көрсету кезінде 
оның жеке элементтері таңдамалы, бірақ, өте айқын қарама-қарсы түсті 
болып көрінеді. Бұл әдеттегі ақ-қара немесе түсті фотосуреттерде әлсіз 
көрінетін немесе мүлдем көрінбейтін құрылымдарды суреттерде дешифрлеу
кезінде анықтауға мүмкіндік береді.

Соңғы жылдары жаңа прогрессивті әдіс көп белдемді түсірілім үлкен 
маңызға ие бола түсуде. Ол көрінетін спектрдің түрлі аймақтарында 
объектіні көп объективті фотокамерамен бір мезгілде көрсетуден және 
алынған бейнелерді жасанды синтездеуден тұрады. Мысалы: «Салют - 4» 
орбиталық станциядан ғарышкерлер көп белдемді ғарыштық суреттерді 
жасады. 340км биіктіктен бір мезетте 4 фотоаппаратпен бір объект суретке 
түсірілді. 1 суретте тау жыныстары, ойпаттар, мұздықтар көрінеді, 2-сінде 
суландыру учаскелер, 3 - өсімдіктер мен тектоникалық құрылысы жақсы 
көрінеді. Бірақ мұндай суреттердің өзін дешифрлеу, суреттерді мұнан кейін 
өңдеп, олардан синтезделген бейнені құрап алуға болатын нәтижелердегідей 
нәтиже бере алмайды. Осылайша ғарыштық суретке түсіру геологиялық 
зерттеулердің жаңа, қуатты тетігіне айналды. Аэрогеологиялық типті жер 
үсті зерттеулері кезінде шығындалатын уақытпен салыстырғанда ірі 
территорияларды уақыттың аз мөлшерінде зерттеу мүмкіндігі оның басты, 
әрі аса маңызды ерекшелігі болып табылады. Оның екінші ерекшелігі бір  
фотосуретте құрылымдық бірліктегі  тұтас геологиялық аймақтың берілу 
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мүмкіндігі болып табылады. Бұл жағдай пайдалы қазбалардың ірі 
тектоникалық байланысын жаңаша түсіндіруге және минералды шикізатты  
іздеуді сенімдірек жоспарлауға мүмкіндік береді. Зерттеудің ғарыштық әдісі 
кезінде минералды ресурстардың, жердің таралуының жалпы арқауын 
көздейді. Оларды толығырақ зерттеу аэрогеологиялық және жер үсті 
геологиялық суретке түсірулердің әдістерімен жүзеге асырылады.
Сұрақтар мен тапсырмалар:
1. Дешифрлеудің жанама белгілері немен сипатталады?
2. Аэроәдістерді қолданудың тиімділігі неге тәуелді?
3. Ғарыштық фототүсірім қалай жүзеге асырылады?
4. Акваторияларды геологиялық суретке түсіру немен сипатталады?
5. Түрліше жататын қабаттарды дешифрлеу қалай жүзеге асырылады?

3.3. Геологиялық және геоэкологиялық карталарды, карта бойынша 
өңірдің геологиялық және геоэкологиялық құрылысын жалпы талдау
3.3.2 Карта бойынша геологиялық құрылысты және геологиялық 
тарихты талдау әдістері мен тәсілдері

Аймақтың геологиялық құрылысын карта бойынша талдау келесі 
бөлімдерден тұрады: 1)Кіріспе.2)Орогидрография (жербедері мен өзен 
жүйесін сипаттау).3) Стратиграфия.4)Магматизм.5)Тектоника.6)Ауданның 
геологиялық даму тарихы.7)Пайдалы қазбалар.8) Қорытынды.

Кіріспе. Осында жұмыстың мақсаттары мен міндеттері және оларды 
шешу әдістері көрсетіледі. Картада көрсетілген ауданның геологиялық 
құрылысына қысқаша сипаттама беріліп, еліміздің қандайда бір, геологиялық 
құрылысы ұқсас, өңірімен салыстырылады. 

Орогидрография. Бөлім жер бедеріне жалпы сипаттамадан басталады 
(таулы, жазық).Таулы бедерге абсолюттік белгілер 500 м жоғары, биіктаулы 
бедерге - 2000 м жоғары. Бедер сызықтарының (горизонтальдар) орналасуы 
бойынша жер бедерінің бөлшектеленгені, бөктердің еңістеленуі (крутизна 
склонов) талдауға салынады. Өзен жүйесін сипаттау бассейндер бойынша 
жүргізіліп, ірісінен басталады. Өзендердің орналасуы, ағыстарының 
бағыттары келтіріледі. Салалары сипатталады. 

Стратиграфия. Осы бөлімге алдын ала кіріспеде ауданда кездесетін 
барлық қабатталған шөгінділер көнесінен жасына дейін келтіріледі. Тау 
жыныстарын сипаттау топтар, олардың ішінде жүйелер, қабаттар немесе 
тастопшалар бойынша жүргізіледі. Стратиграфиялық бірліктерді баяндау 
келесі тәртеппен орындалуы қажет:

- Түзілімдердің аудандағы орналасуы;
- Төмен және жоғары жатқан қабаттармен қатынастары (жатысы);
- Түзілімдердің қысқаша литологиялық сипаттамасы;
- Органикалық қалдықтардың болуы және сипаттамасы;
- Қалыңдығы.
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Магматизм. Интрузивті жыныстар. Бөлім басында интрузивті 
кешеңдер аталып, жалпы шолу орындалады. Одан кейін әрбір кешең жеке 
сипатталады. Сипаттау тақырыпша мен интрузивті кешеңнің индексін 
жақшада беруден басталады. Кешеннің жалпы сипаттамасы, ену 
фазаларының саны, оңан жататын массивтердің орналасуы беріледі. Кейін 
жақсы зерттелген бөлек интрузивті денелер төмендегі реттілік бойынша 
сипатталады:

- Дененің пішіні мен өлшемдері, оның морфологиялық тектүрі;
- Сыйдырушы жыныстармен қатынасы;
- Массивтің геологиялық жасы және оның негізделенуі;
- Интрузиялардың жапсарлас әрекеттері.
Бір уақытта пайда болған жыныстар бар кезде сипаттау негізгі 

құрамдағылармен басталып, одан кейін орта және қышқыл жыныстарды 
сипаттаумен жалғасады.

Тектоника. Ауданның тектоникалық құрылысы тектоникалық сызба 
мен геологиялық қима құрылғаннан кейін сипатталады. Бөлімді ауданның 
қандай тектоникалық облысқа жататынын айтудан бастайды.

Үйлесімсіздіктерді, түзілімдердің дислокациялану дәрежесін, олардың 
литологиясын, магматизм тәртібін талдай отыра, құрылымдық қабаттар 
бөлініп шығарылады. Осы қабаттарды көнесінен бастап жасына қарай 
сипаттайды. Қатпарлы құрылымдарды баяндаған кезде ең алдымен олардың 
географиялық орналасу ауданың, жобадағы және қимадағы морфологиялық 
ерекшеліктерін көрсетеді. Қатпарларды құраушы ядро мен қанаттарының 
жастары, жатыс элементтері беріледі. Ең ірі қатпарлар жеке сипатталса, 
кішілері топтастырылып жалпы сипатталады. Моноклинді құрылымдарды 
сипаттаған кезде олар қандай жыныстармен түзілгенін және созылуымен 
құлауын баяндайды. Үзілмелі бұзылымдар қатпарлармен байланысты болса, 
қатпарлармен бірге сипатталуы тиіс. Үзілмелі бұзылымдарды сипаттау 
мәліметтері: тектүрі мен түрі, қандай жыныстарды үзетіні, олардың тау 
жыныстарының жатыс элементтеріне қатысты орналасуы, жылжу 
амплитудалары, жасы. Осы бөлім тектоникалық сызбамен толықтырылады. 
Осы сызба көшірмеге арналған жылтыр қағазды (калька) геологиялық карта 
үстіне қойылып орындалалып, мәтіннің соңында тіркеме ретінде қойылады. 
Сызбада тектоникалық қабаттар сәйкес түстермен боялады. Интрузивті 
жыныстар өздерінің шартты белгілерімен бөлінеді (қара түспен). Тау 
жыныстарының жатыс элементтері де көрсетіледі. Осы сызбаға қойылатын 
техникалық талаптар геологиялық картамен бірдей.

Ауданның геологиялық даму тарихы. Осы бөлім стратиграфиялық 
бағанды, геологиялық картаны, тектоникалық сызбаны талдауда негізделген. 
Осында геологиялық тарихта болған қандайда бір тектоникалық және 
палеогеографиялық орталарға тән негізгі кезеңдерді бөліп шығару қажет. 
Таскелбеттік талдау негізінде ірі трансгрессиялық және регрессиялық 
кезеңдер бөлінеді.

Пайдалы қазбалар. Ең алдымен геологиялық картада көрсетілген кен 
орындар аталады (бар болса). Одан кейін ауданға пайдалы қазбалар бойынша 
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болжамдар беріледі. Осы болжамдар іздеу белгілері мен сілтемелерін 
(поисковые критерии и признаки) білу, тау жыныстарының топтарының 
элементтермен байланыстарын білу негізінде орындалады.

3.4.Өңірлік геоэкологиялық зерттеулердің қазіргі заманғы 
проблемаларын сипаттау.
3.4.1 Топографиялық және геологиялық карталарды сыныптау

Топографиялық карта – бір мезгілде кеңістікте олардың орналасуы 
мен қасиетін бағалап және салыстыруға арналған.

Барлық табиғи және жасанды географиялық  нысандарын қоса, 
кішірейтілген түрде жазықтықтағы жер бетінің графикалық бейнелеуін 
айтамыз.

Топографиялық картада әр түрлі көлемді нысандарды бейнелеу және 
оның суреттелуі картаның масштабына байланысты. Топографиялық 
картаның масштабтары дегеніміз – картада сызық ұзындығының жергілікті 
жердегі көлденең орналасқан сызықтың ұзындығына қатынасын айтамыз.

s
d

=М (см)

Картаның математикалық негізі масштаб. Әр картада 3 масштаб 
болады: сандық, аталған, графикалық.

m
1

=М

Бұл жерде m – жергілікті жерде көлденең сызықтың ұзындығын 
картаға  бейнелегенде неше рет кішірейетінін  көрсететін сан. Мысалы: 
жергілікті жердің көлденең сызығы S=25000м, ал масштаб 1:50000.

cм5250000*
50000

1S*Md ===

Аталған масштаб картада жазу 
әріптерімен белгіленеді, яғни 
1см:250, 1:25000.

1 см – 2 км.
1 см – 3500
1 см – 2000м – 200000 см.
1 см – 35000 см.
1 см – 6000 см – 60 м.
1 см – 4500000 см – 45000 м – 45 км.
Масштаб картада жергілікті жердің шамалары бойынша әр түрлі 

нысандарды белгілеп қана қоймай кері есепті шеше алады, яғни картаның 
көмегімен нысандардың орналасуын және шынайы көлемдерін анықтауға 
болады.

Геологиялық құрылыстар үшін жеңілдетілген топографиялық картаның 
топографиялық негізі деп аталады. Топографиялық негізде өсімдік 
жамылғысы батпақтану көрсетілмейді.

Топонегіз келесі талаптарға сай болу керек:
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1. Топографиялық картаның масштабы, құрастырылатын Геологиялық карта 
масштабына 2 есе үлкен болу керек.
2. Топонегіз топографиялық картаның дәлдігін сақтап анық болу керек. 
Топографиялық карталар 2-ге бөлінеді.
1) мемлекеттік топографиялық карталардың масштабтары 1:1000000, 
1:500000, 1:200000, 1:100000, 1:50000.
2) жергілікті топографиялық карталардың масштабтары 1:25000, 1:10000, 
1:5000 – топографиялық пландар.

Геологиялық карта –
геологиялық карта 
топографиялық негізі бар, жер 
қыртысының белгілі бір 
ауданының геологиялық 
құрылысын берілген масштабта 
шартты белгілер арқылы 
бейнелеу. Мұнда геологиялық тау 
жыныстары шығып жатқан, бір-
бірінен жасы құрамыжәне жатыс 
жағдайлары бойынша 
ажыратылады. Бір карта көлемі негізінде ауданның геологиялық 
құрылысының бар ерекшеліктерін көрсетуге болады, яғни төрттік жыныстар 
құрамы, тектоникалық өзгешелігін, пайдалы қазбларын, гидрогеологиясын, 
геоморфологиясын, тау-жыныстардың физикалық қасиеттері. Практика 
жүзінде мұндай жан-жақты карта жасалмайды. Геологиялық карталар 
міндетті пайдалы қазбалар және арнайы карталар болып бөлінеді.

Арнайы карталар – геофизикалық, геохимиялық, гидрогеологиялық 
және т.б. Геологиялық карталар масштабына байланысты бөлінеді:

1. ұсақ масштабты карталар – масштабы 1:500000 және одан да ұсақ-ірі 
аймақтардың, жеке мемлекеттердің, тұтас материктің немесе дүние жүзінің 
геологиялық құрылысы жайлы жалпы мағлұматтар береді.

2. орта масштабты карталар - масштабы1:200000, 1:100000 –
топографиялық планшеттің жеке бедеріне сәйкестендіріле құрастырылады.

3. ірі масштабы карталар - масштабы 1:50000, 1:25000 жоғарыда 
аталған сияқты жеке бедер түрінде нақтылы топографиялық негізде 
орындалады. Бұл карта ауданның толық геологиялық құрылысын, пайдалы 
қазбаларының барлық түрін болашағын көрсетеді.

4. Дәлдікті масштабты геологиялық карталар – масштабы 1:10000 және 
ірілері – мұнда кен орыны орналасқан, ауданның геологиялық құрылысы 
толық көрсетіліп, пайдалы қазбалардың таралу заңдылығын толық анықтауға 
мүмкіндік туады.

Геологиялық карталарды рәсімдеуге қойылатын жалпы талаптар.
Геологиялық картаны толықтыратын басты элементтер олар шартты 

белгілер, геологиялық қималар және стратиграфиялық бағана болып 
табылады.. Олар геологиялық картаның жақтаушасынан тыс шығарылады. 
Жалпы қабылданған шартты белгілер білу геологтар үшін міндетті. Түрлі 



215
  

 

рәміздердің өзіндік әліппесі болып табылады. Басты элементтер карталардың 
өрістерінде орналасады. Картаның сол жақ өрісінде стратиграфиялық бағана, 
оң жақ өрісінде шартты белгілер, картаның геологиялық қималар 
орналасады. Сай жақтаушаның үстінде келесі жазбалар беріледі. Геология 
министрлігі өндірістік геологиялық бірлестік картаның аталуы, сандық 
масштаб.  Солтүстік  жақтаушаның сол жақ үстінде картаның жылы 
көрсетіледі. Жақтаушаның төменгі жағында мыналар келтіреді. Ортасында 
графикалық масштаб, оң жағында жұмыстарды жүргізген кәсіпорын атауы, 
сол жағында карта жасалған мекеменің атауы. Картаны құрастырушы 
маманға және территорияға тәуелсіз біртипті геологиялық объектілер шартты 
белгілердің көмегімен геологиялық карталарда бірдей бейнеленеді.

Тау жыныстарының жасы, құрамы және тегі геологиялық карталарда 
шартты белгілер көмегімен көрсетіледі.

Шартты белгілер 2 түрлі болады.
1) түрлі – түсті бояулар – шөгінді, метаморфты және вулканогенді 

жыныстардың жасын бейнелеу үшін қолданылады. Штрихті белгілер – тау-
жыныстар құрамын, ал біртүсті геологиялық карталар үшін қосымша жасы 
мен құрамында көрсетеді. Шартты белгілер - әріпті және цифрлы 
индекстерімен көрсетіледі. Шөгінді және метаморфты жыныстарды картада 
белгілейтін индекстер кіші және үлкен латын алфавитімен грек алфавитінің 
әріптерінен және цифрлардан тұрады. Алдымен немесе үлкен мен кіші 
әріптерімен жүйе жазылады. Жүйенің бөлімі оның төменгі оң жағында араб 
цифрімен көрсетіледі.

KZ3

               жүйенің индексі                                   үстіңгі бөлімі
1 – төменгі, 2 – орта бөлімдер        Д2 – девонның орта бөлімі.
Түрлі жасты стратиграфиялық бөлімдемелерді бояулар индекстерімен 

көрсетіледі. Шартты белгілер картаның оң жағында орналастырылады. 8х15 
мм мөлшеріндегі тік төртбұрышқа алынады. Барлық геологиялық 
бөлімдемелер жас кезегімен орналастырылады.
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2 – кесте. 
Тобы және жүйесі Түсі Индексі

Кайнозой тобы жүйесі
төрттік

неогендік
палеогендік

сары
сұрғылт-сары

сары
тұйық сары

Kz
Q
N
P

Мезазой тобы жүйесі
бор

юрдік
триастік

жасыл
көк

лиловый

Mz
K
J
T

Палеозой тобы жүйесі
пермдік

тас көмір
девондық
селурлық

ордовикалық
кембрлік

тұйық сары ж/е қоңыр
сұр

қоңыр
сұр жасыл

ашық жасыл
көк жасыл

Pz
P
C
D
S
O
C

Протезойлық қызғылт Pr
Архейлік қызғылт көк Ar

Сұрақтар мен тапсырмалар:
1. Геоэкологиялық және геологиялық картографиялаудың анықтамасы, 

олардың мақсаттары мен міндеттері?
2. Құрылымдық геологияның және геологиялық картографиялаудың 

тәжірибелік маңызы қандай?
3. Карталар масштабтарының жіктелуі.
4. Топографиялық негіздің топографиялық картадан айырмашылығы 

неде?
5. Масштаб бойынша геологиялық карталардың жіктелуі?
6. Геологиялық картаны толықтыратын және жақтаудан тыс рәсімдеуді 

құрайтын элементтер?
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7. Арнайы карталардың мысалдарын келтіріңіз?
8. Картаның масштабы дегеніміз не? Оның түрлері?
9. Түрлі жастағы стратиграфиялық бөлімдемелерді қалай көрсетеді?
10.Картада стратиграфиялық бөлімдеме қалай бейнеленеді?
11.Секпілмен геологиялық карталарда нені бейнелейді?
12.Свитаның толық индексы қалай түзіледі?
13.С1 V3 қалай дұрыс оқуға болады?    

Тәжірибелік жұмыс
Тақырыбы: Синустық сызғыштың көмегімен геологиялық карталардың

шартты белгілерін сызу.
Мақсаты: Қарындаш пен синустық сызғышпен жұмыс жасап үйрену.
Қарындашпен сызу  ептілігін қалыптастыру, синустық сызғышпен сызу 
дағдыларын қалыптастыру, бірдей қалыңдықта сызып үйрену.

Құрал- жабдықтар: Синустық сызғыштар, қарындаш, қатты қағаз, таратпа 
материалдар.

Тәжірибелік жұмыс кезеңдерінің мазмұны, әдісі, әрекеттері мен 
қауіпсіздік ережесі туралы нұсқаулық.

Топографиялық сызуда синустық сызғыштар кең қолданылады. Олар
параллель сызықтарды жоғары дәлдікпен жүргізуге мүмкіндік береді. 
Олардың көмегімен шартты белгілер мен атауларды қарындашпен сызады, 
параллель сызықпен берілген шартты белгілерді, сызықтық масштабтарды, 
рамкаларды және т.б. сызуда қолданылады.

Синустық сызғыштың жинақтамасы екі бөліктен тұрады. Біріншісі 
әрбір 1 немесе 2 бөліктерен тұратын қарапайым сызғыш, кейбіреулерінде 
көлденең масштаб оймышталған (выгравирован). Екінші бөлігі 5°44’30″ тең 
өткір бұрышы кесілген тікбұрышты үшбұрыш. Мұндай бұрыш арнайы 
алынған, себебі оның синусы 0,1-ге тең. Осыған байланысты жылжыту 
кезінде ( 1-ші жағдай – 2-ші жағдай (положение)) үшбұрыштың ұзын 
катетінің шамасы гипотенуза 10 есе кем шамасына жылжиды , яғни ABB’ 
үшбұрышынан.

n/m=sin?=sin5°44’30″ = 0,1
Әрбір 1 мм сайын параллель сызықтар жүргізу үшін, үшбұрышты сызғышқа 
байланысты 10 мм-ге жылжытады. Тікбұрышты үшбұрыш бөліктері 2 мм , 

сондықтан үшбұрыштың 
сызғышқа осы шамаға 
байланысты жылжуы параллель 
сызықтарды 0,2 мм сайын 
жүргізуге мүмкіндік береді. 
Үшбұрыштағы жарты бөліктерді 
көз мөлшерімен бағалайды, ол 
параллель сызықтарды 0,1 мм 
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дейінгі дәлдікпен сызылады.
Синустық сызғыштарды жасау оңай, мысалы, ағаш сызғыштардан да жасауға 
болады. Ол үшін 30 см сызғыштың оң және сол жақтарынан 3 және 33 мм-ге 
тең сәйкес перпендикулярлар жасап, олардың ұштарын байланыстырып, осы 
сызықпен сызғышты кессе жеткілікті.

Жұмыстың орындалу тәртібі:
1. Торлардың үш түрін сызу: тік, диагональды және біріккен (1-сурет):
2. екіншіні горизональ бойынша ортасынан бөліп, екі тікбұрыш сызу;
3. Әрбір тікбұрыштың жақтарын 10 мм сайын сызғыштың немесе 
циркуль-өлшеуіштің көмегімен бөліктерге бөлу;
4. сол жақ тікбұрышта және оң жақтың төменгі жағында қарама-қарсы 
жақтардың нүктелерін қосу;
5. оң жақ тікбұрышта көршілес жақтарын қосу. Нәтижесінде үстіңгі 
жағында диагоналдық тор, ал астыңғы жағында біріктірілген тор пайда 
болады.

Тәжірибелік жұмыс
Тақырыбы: Геологиялық карталардың шартты белгілерін сызу.
Мақсаты: Қарындаш пен синустық сызғышптың көмегімен геологиялық 
картаның шартты белгілерін сызуды үйрену.
Құрал-жабдықтар: Геологиялық картаның шартты белгілері, синустық 
сызғыш немесе рейсшина, қарындаш, қатты қағаз.

Тау-кен өндірісімен тексерілмеген (прослеженной)
Геологиялық жағдайлардың шартты белгілерін сызбада қарындашпен 

орындауға болады. Стандартқа кірмеген тау-кен өндірісіндегі 
гидрогеологиялық ситуациялардың шартты белгілерін ГОСТ 2.853-75 
стандарттары бойынша қолданылады.

Карбонатты тау жыныстарының шартты белгілері көрсетілген кесетеге 
сәйкес келуі керек:
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Құрылымдық және тектоникалық элементтер:

Жыныстар   байланысының, қабаттар   осінің, жыныстардың   
орнының элементтерінің, қабаттылықтың және жарықшақтылықтың,  
жыртылыс бұрылыстары мен тектоникалық құрылымдық орнының, пайдалы 
қазба денелерімен жыртылыс бұзылыстарының тоғысу сызықтарының 
шартты белгілері берілген кестеге сәйкес келуі керек:

Атауы, шартты белгі Атауы, шартты белгі
1.Әктас 4. Доломит ұны

2.Мергель 5. Магнезит

       3. Доломит 6. Бор, бор тектес жыныстар

Атауы Шартты белгі
1.Тау жыныстарының контактісі

(Контакт горных пород прослеженный)
а) дауыссыз (согласный)
б)дауыссыз емес (не согласный)

2. Болжамды тау жыныстарының контактісі
а) дауыссыз (согласный)
б)дауыссыз емес (не согласный)

3. Синклиналь осі
а) планда

б) вертикаль жазықтық проекциясына мен 
қимада

4. Антиклиналь осі
а) планда

б) вертикаль жазықтық проекциясына мен 
қимада
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Сазбалшықты және фосфориттік жыныстардың шартты белгілері 
берілген кестеге сәйкес келуі керек:

Атауы Шартты белгі
1 Сазбалшықты жыныстар: 

а) бокситтер

б) латериттер

Фосфориттік жыныстар

3.4.Өңірлік геоэкологиялық зерттеулердің қазіргі заманғы 
проблемаларын сипаттау.
3.4.2 Геоэкологиялық карталар және қималар

Ландшафттық-экологиялық картографиялау әдісі жеткілікті дәрежеде 
құрастырылмаған. Оның басты қиыншылығы табиғи экологиялық 
тұрақсызданған жүйелерді анықтау және олардың экологиялық 
тұрақсыздану себептерін белгілеу.

Табиғи ортаның экологиялық тұрақсыздану себептері өте көп. 
Көбінесе қоршаған ортаның адамға қолайлы күйін қамтамасыз ететін 
әртүрлі заттардың шекті мөлшер концентрациясының нормативтік 
көрсеткіштері пайдаланылады.

Қоршаған орта сапасын  бағалаудың  интегралды  нормативтері  әлі 
толық құрастырылған жоқ, дегенмен Қазақстанның бірталай ғалымдары 
экологиялық жүктеменің шекті мөлшерін (ЭЖШМ) қабылдаған. Бұл 
көрсеткіш табиғи-антропогендік жүйелердің барлық компоненттеріндегі 
ластауыштардың қосындысын есепке ала отырып геожүйе деградациясын 
кешенді бағалауға мүмкіндік береді.

Табиғи ортаның геоэкологиялық күйін бағалау шкалаларын 
құрастыруға қажетті картографиялық негіздерге ландшафт карталары мен 
геоэкологиялық аудандастыру сұлбасы  жатады.  Ландшафт карталарында 
әртүрлі деңгейдегі аумақтық табиғат кешендері систематикалық қатар 
бойынша көрсетіледі. Табиғи жағдайлардың бірлігі мен біртектілігі 
табиғатты қорғау мен табиғатты тиімді пайдалану саласындағы шаралар 
жүйесін тек жеке компоненттерге ғана емес, ландшафттарға да арнап 
құрастыруға мүмкіндік береді.

Геоэкологиялық немесе созологиялық (гректің созо – құтқарамын) 
карталар өзінің мазмұнында табиғат қорғау материалдарының кешенін 
туындатады. Масштабына байланысты картада атмосфера ауасы мен судың 
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ластану деңгейін, геожүйенің басқа барлық компоненттерінің антропогендік 
деградациялану дәрежесін беруге болады (3.4.3 -сурет).

3.4.3 -сурет. Қазақстанның геоэкологиялық сұлбасы
Шартты белгілер. Қоршаған орта деградациясының деңгейлері: I – мүлде 

жоғары; II – өте жоғары; III – жоғары; IV – біршама жоғары; V – қалыпты; VI 
– шамалы; VII – жақсы.

Табиғи белдемдер: А – дала; Б – орманды дала; В – шөлейт; Г – шөл; Д – тау 
облыстары.

А.В.Чигаркин әріптестерімен Қазақстанның геоэкологиялық сұлбасын 
экологиялық жүктеменің шекті мөлшерін негізге ала отырып құрастырған. 
Ол картада экологиялық жүктеменің шекті мөлшері (ЭЖШМ) негізінде 
қоршаған ортаның деградациясын бағалау төмен- дегі кестедегі деңгейлерге 
жіктеледі (10.13-кесте):

Экологиялық жүктеменің шекті мөлшері (ЭЖШМ) деңгейлері
Класс Деград а ц и я 

деңгейі
Лито 
гендік 
негіз

Атмо-
сфера 
ауасы

Жер-
асты 
сулары

Жер- беті 
сулары

Топы-
рақ

Биота

I Мүлде жоғары \\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\
\\\\\\\\\

\\\\\\\\
\\\\\\\\

II Өте жоғары \\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\
\\\\\\\\\

\\\\\\\\
\\\\\\\\

III Жоғары \\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\
\\\\\\\\\

\\\\\\\\
\\\\\\\\

IV Біршама 
жоғары

\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\
\\\\\\\\\

\\\\\
\\\\\

V Жоғарлау \\\\\\\\\ \\\\\\\\\
VI Қалыпты 

жуық
\\\\\\\\\

VII Қалыпты
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3.4.Өңірлік геоэкологиялық зерттеулердің қазіргі заманғы 
проблемаларын сипаттау.
3.4.3 Арнайы түсірілімдердің нәтижелерін өңдеу

         Геологиялық және геоэкологиялық түсірімнің дайындық кезеңі.
Геологиялық суретке түсіру жұмыстарының кез-келген түрінің үрдісі 

дербес, бірақ өзара байланысты, бір-берілген міндеттерімен ажыратылатын 3 
кезеңнен тұрады: 1) Дайындық. 2) Далалық. 3) Камералық.
Дайындық мынадай жұмыстардан тұрады.
1) Бұдан бұрынғы зерттеулердің мәліметтері бойынша ауданды зерттеу.
2) Жұмыстар жобасын және сметасын құру. Партияны  топокартамен 
және аэрофототүсірілім материалдарымен қамтамасыз ету.
3) Партияны ойластырып, ұйымдастыру, керек жабдықтармен қамтамасыз 
ету.

Ауданды зерттеу бұдан бұрынғы зерттеулердің басылған және қолмен 
жазылған материалдарын жинау  және оларды өңдеу жолмен жүзеге 
асырылады. Бұл зерттеуді аудан құрылысының жалпы қырлары, оның 
геологиялық қалпы мен зерттелу жағдайы сипатталатын  шолу 
жұмыстарынан бастау ұсынылады. Геологиялық суретке түсіру жұмыстарын 
жоспарлау кезінде олардың сабақтастығы да есепке алынады. Мысалы, егер 
зерттелетін ауданда бұдан бұрын орташа масштабты түсірім жүргізілсе және 
күрделенген міндеттерге бөліп, алдын-ала құрылымдық-кескіндік 
бұрғылауды және геофизикалық зерттеулерді жүргізген жағдайда ірі 
масштабы, түсірілім жоспарланады.

Геологиялық барлау геофизикалық партияның жобасы сияқты 
геологиялық партия жұмыстарының жобасы да 2 бөліктен тұрады:
1) геологиялық; 2) өндірістік-техникалық. Геологиялық бөлігі келесі
бөлімдерден тұрады: 1) мақсатты нұсқау; 2) ауданның географиялық –
экономикалық сипаттамасы; 3)бұдан бұрынғы зерттеулердің мәліметтерін 
шолу; 4)ауданның, жұмыстар учаскесінің геологиясы; 5)жұмыстардың 
әдістемесі мен көлемі

Екінші бөлігінде жұмыстардың ұйымдастырылуы мен жүргізу 
технологиясы қарастырылады. Мұнда қажетті тектоникалық экономикалық 
есептер жүргізеді. Жұмыстарды жүргізуді тапсырған мекемеде қорғаудан 
кейін жобамен, басшымен немесе бас инженермен бекітіледі. 

Геологиялық суретке түсіру жұмыстарын жүргізетін негізгі өндірістік 
бірлік геологиялық суретке түсіруші партия болып табылады. 
Орындаушылардан жоғары білім мен тәжірибені талап ететін аса жауапты 
ғылыми өндірістік міндет суретке түсіруші геологтардың алдына 
қойылатындықтан партия үшін сәйкес біріктілігі бар мамандарды іріктеу өте 
маңызды. Партияның штаты жұмыстардың көлеміне  тәуелді және сәйкес 
нормативтер бойынша жобамен бастапқы міндетті жұмыстардың алғашқы 
міндетінен-ақ  кадрларды дұрыс орналастыру болып табылады. Партия 
басшылығының бұдан соңғы  міндеттері партияны қажетті дұрыс 
жабдықтармен және керек жабдықтармен қамтамасыз етуден, оларды жұмыс 
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орнына жеткізуден және партияны  көлік құралдарымен қамтамасыз етуден 
тұрады. Суретке түсірушінің  жеке қарамағында болу керек:1) кен тұспағары;
2) геологиялық балға; 3) лупа; 4)дала кітапшалары; 5) қара және түсті 
қарандаштар; 6) дала қолдорбасы; 7)10% тұз қышқылы; 8) жеке киім кешек 
пен аяқ киімге ерекше назар аудару керек. Етіктер көлемді болу керек. Киім-
кешек ыңғайлы, жеңіл. Ал таулы аудандарда немесе ерте көктеммен кеше 
күзде жүргізілетін жұмыстар кезінде жылы болу керек.

Геологиялық және геоэкологиялық түсірімнің далалық кезеңі.
Далалық маусымның ұзақтығы жобамен анықталады. Жұмыстарды 

жүргізудің климаттық және ұйымдастырушылық жағдайларына қарай ол 2 
айдан 5 айға дейін өзгеруі мүмкін. Геологиялық суретке түсіру жұмыстары 
кезінде – далалық кезең негізгі және аса жауапты болып табылады. Әдетте 
бұл кезеңді ұйымдастыру жоспарында 3 бірізді сатыға бөлінеді:
1) Ұйымдастырушылық 2) Өндірістік далалық 3) Қорытынды

Ұйымдастырушылық кезінде партия базасы қызметкерлер құрамын 
тұрғын тұрмыстық орналастыру құрылады немесе құрылуы аяқталады, шолц 
бағыт жолдарын жүргізу арқылы жұмыстар ауданымен танысу жүргізіледі. 
Шолу бағыт  жолдарын суретке  түсірудің бүкіл ауданы бойынша  жүргізеді. 
Ең алдымен бұдан бұрын зерттеушілер көрсеткен стратиграфиялық 
қималары тас-нұсқалардың табу пункттері және интрузивті жыныстардың 
әдеттегі ашылымы қаралу керек.

Өндірістік далалық саты – далалық кезеңнің басты сатысы. Бұл 
кезеңнің барысында геологиялық құрылыс талданады. Нақты материал 
жиналады, карталар құрылады және нақтыланады. Геологиялық суретке 
түсіру кезіндегі далалық зерттеулер, іздеу, түсіру және іздеу бағыт 
жолдарының  аэровизуалды бақылаулардың геофизикалық, геохимиялық, 
геоморофологиялық және басқа зерттеулердің сынамалы және далалық 
аналитикалық жұмыстардың әр түрлерін орындаудың көмегімен жүргізіледі.

Қорытынды немесе таратушы саты – далалық зерттеулердің бүкіл 
бағдарламасын орындаудан кейін басталады. Әр далалық маусымның 
соңында партияның барлық далалық материалдарын өңдеу және рәсімдеу 
жүргізіледі. Материалдарды  далалық камералдық өңдеу мыналардан тұрады. 
Жобамен көзделген далалық карталарды құру толықтыру және рәсімдеу. 
Үлгілер журналын толтыру.

Қоршаған ортаның жағдайын зерттеу үшін жүргізілетін 
геоэкологиялық зерттеулердің нәтижесінде дербес есепте баяндалуы мүмкін. 
Сонымен қатар нақты аудандарды кәсіпорындардың немесе өнеркәсіптік 
кешендердің қоршаған ортаға ықпалын экологиялық сипаттауға арналған. 
Арнайы есептерде жеке бөлімдер түрінде берілуі мүмкін. Есепте міндетті 
түрде зерттелетін аудан үшін қабылданған. Геохимиялық ландшафттарды 
ажырату схемалары мен геоэкологиялық карталар келтірілу керек. Осы 
карталарға барлық өтілген тау, кен және бұрғылау қазбалары салыну керек. 
Есепте ластанудың мүмкін кездері мен техногенді аномалиялардың  түзілу 
тәсілдері туралы мәліметтер келтірілуі тиіс. Геологтың даладағы жұмысы 
суретке түсіру объектілерін зерттеуден және байланыстырудан, оларды 
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құжаттаудан және бастапқы мәліметтерді жинақтаудан тұрады.  Нәтижесінде 
мыналар алыну керек:

1) Далалық геологиялық карта, 2) Ашылымдар мен барлау 
қазбаларының бағаналары,3) Жинақ стратиграфиялық бағана,4) Геологиялық 
қималар,5) Суреттер, схемалар, қосымша карталар және т.б. түріндегі 
эллюстрациялар,6) Дала кітапшалары, журналдар,7) Коллекциялар

Жалпы түрдегі суретке түсіру кезіндегі зерттеудің негізгі объектісі 
ашылым, ал геологтың негізгі құжаты – дала кітапшасы болып табылады. 
Суретке түсіру  кезіндегі басқа объектілер бұрғылау ұңғымалар, шурфтар 
және тазартулар болып табылады. Оларды құжаттау дайындалған 
бланкілерде стандартты формалар бойынша жүргізіледі. Геоэкологиялық 
зерттеулермен картографиялау литосфераның жергілікті аймақтық, 
ғаламдық, фондық жағдайы ландшафттың сырт пішіні бұзылыстарының 
сипаты туралы ақпаратты алуға арналған геологиялық жұмыстардың дербес 
түрі болып табылады. Зерттеулердің негізгі объектілері тау жыныстары, 
топырақ, жер асты сулары, табиғи және бұзылған жағдайларда өтіп жататын 
геохимиялық геодинамикалық және осы заманға басқа үрдістер техногендік 
объектілер мен геологиялық жүйелер болып табылады.

Геологиялық және геоэкологиялық түсірімдердің камералдық 
кезеңі.

Камералдық кезең геологиялық суретке түсіру жұмыстарын жүргізу 
кезіндегі қорытындылаушы кезең. Далалық бақылаулар үрдісінде 
жинақталған зертханалық жағдайларда тау жыныстарының және пайдалы 
қазбалардың үлгілерін зерттеу кезінде алынған. Барлық материалдарды 
өңдеуден және жүйелеуден осы кезеңдегі жұмыстардың мазмұны құралады. 
Жұмыстардың нәтижесінде күнделікті бақылау және бағалау үшін далалық 
кезеңде жиналған материалдардан алынған мәліметтерді күнделікті 
камералдық өңдеу жүргізіледі. Камералдық жұмыстардың үрдісінде  
геологиялық суретке түсіру жұмыстар аудандарының геологиялық  
құрылысы мен пайдалы қазбалары туралы мәліметтерде өңделудің және 
жүйелеудің ғылыми деңгейін қамтамасыз етуі тиіс және осының негізінде 
пайдалы қазабаларға қатысты негізделген болжамды бағалау жүргізіледі.

Аралық камералдық өңдеуге енеді:
1) Жүргізілген далалық жұмыстардың материалдарын химиялық, 
аналитикалық және басқа зерттеулердің мәліметтерін жүйелеу.
2) Ауданның геологиялық құрылысын, даму тарихын түсіну, металлогенді 
факторлардың кен бақылаушы маңызын анықтау. Пайдалы қазба кен
орындарын анықтау.
3) Далалық геологиялық карталардың, іздеу жұмыстарының және алдын-ала 
бағалау объектілерінің жергілікті аудандарының карталары мен 
схемаларының мәліметтерін есепке алу.
4) Жұмыстардың барлық ауданы мен перспективті учаскелері үшін пайдалы 
қазбаны орналастыру  және болжау заңдылықтары картасының алдын-ала 
нұсқасын анықтау үшін.
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5) Аяқталған немесе аяқтауға  жақын объектілер мен тақырыптар бойынша 
есептік жеке жұмыстары мен бөлімдерін жазу.

2. Геологиялық суретке түсіру жұмыстары бойынша есептік 
материалдар, есеп мәтінінен міндетті және арнайы карталарынан тұрады. 
Келесі міндетті бөлімдерден тұрады: 1. Кіріспе; 2. Ауданның зерттелуі; 3. 
Стратиграфиялық түзілімдер;4. Интрузивті және метаморфтық түзілімдер; 5. 
Тектоника; 6. Геологиялық даму тарихы; 7. Геоморфология; 8. 
Гидрогеология және инжернерлік геология; 9. Пайдалы қазбалар;10. Пайдалы 
қазбаларды орналастыру заңдылықтары11. Қорытынды; 12. Әдебиеттер 
тізімі.

Есептердің мәтінінде жұмыстар ауданының шолу картасы 
геологиялық, геофизикалық және іздеу зерттеуінің іздеулерді жүргізу 
жағдайларының схемалары, стратиграфиялық бағаналары, фотосуреттер, 
есептің дәлелдеуші жеке қағидалары орналастырылады. Есептің графикалық 
материалдары мыналардан тұрады:

1. міндетті карталардың жинағы
2. тізімі жобамен анықталатынарнайы карталар мен схемалар
3. тау кен және бұрғылау жұмыстарын жүргізумен байланысты қималар, 
схемалық және байланысты материалдар.

Міндетті карталар нұсқауларының талаптарына сәйкес ресімделеді. 
Мазмұны бойынша арнайы карталар сәйкес нұсқаулар мен әдістемелік 
нұсқаулықтардың талаптарына жауап беру керек. Оларды рәсімдеу кезінде 
міндетті карталар үшін құрастырылған негізгі принциптерді пайдалану 
қажет.

Сұрақтар мен тапсырмалар:
1. Түсірім жұмыстарын ұйымдастыру қалай жүзеге асырылады?
2. Дайындық кезеңіне енетін кезеңдерді атаңыз.
3. Партия жұмысын ұйымдастыруды кім жүзеге асырады?
4. Қандай кезеңдер далалық кезеңге кіреді?
5. Геологтың жеке керек-жарағын сипаттаңыз?
6. Геологтың далалық жұмысының барысында қандай құжаттар алыну 

керек?
7. Далалық кезеңнің ұйымдастырушылық, өндірістік-далалық, жою 

сатыларының барысындағы жұмыстардың құрамын сипаттаңыз.
8. Геологиялық және геоэкологиялық түсірімдердің камералдық кезеңінің 

негізгі міндеттері қандай?
9. Түсірім бойынша геологиялық есептің құрамын сипаттаңыз.
10.Бастапқы геологиялық және геоэкологиялық құжаттаманы сақтау қалай 

жүзеге асырылады?
11.Жерді экологиялық зерттеу әдістерінің даму келешегі бар ма?
12.Картографиялауда компьютерлік технологияларды қолдану қандай 

деңгейде дамыған?
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БӨЛІМ 4. Бастапқы материалдарды, экологиялық құжаттаманы 
дайындау және өңдеу қағидаттары мен тәртібін білу және әртүрлі 

бағдарламалардың көмегімен дербес электронды-есептеу машинасында 
сынап көру

4.1 Электронды-есептеу машинасының бағдарламалық қамтымын 
пайдалану
4.1.1 Компьютермен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік техникасы 
ережелері

Жалпы техника қауіпсіздігінің ережелеріне қойылатын талаптар 
төмендегідей:

Компьютерді тоққа қосатын сымдарға, қос тілді розеткілерге, 
штеккерлерге тиісуге және жабдықтарды мұғалімнің рұқсатынсыз 
жылжытуға тыйым салынады;

Дербес компьютерде суланған қолмен және дымқыл киіммен жұмыс 
істеуге болмайды;

Компьютерлердің жанына портфельдер, сумкалар, кітаптар қоюға 
тыйым салынады. Үстелде қалам мен дәптер ғана болуы тиіс;

Пернелік тақта үстіне артық заттар қоюға болмайды;
Мұғалімнің рұқсатынсыз сыныптан шығуға және кіруге болмайды.
Оқушы компьютермен жұмыс жасау кезінде техника қауіпсіздігі 

талаптарын орындау ережесімен танысқандығы туралы журналды 
толтырады.

Дербес компьютерде жұмыс жасау алдындағы қауіпсіздік ережесінің 
талаптары:
• Дербес компьютерді іске қосу кезінде оның сыртқы қорабының дұрыс 
жұмыс жасап тұрғандығына және сымдарының қатесіз жалғанғанына көз 
жеткізу керек;
• Жұмыс жасау кезінде сымдарының дұрыс жалғанғанына ерекше көңіл 
бөлінуі керек.
• Жұмыс орнына бекітілген тіркеу журналына керекті мағлұматтарды 
енгізіп, белгі жасау қажет.

Оқушының дербес компьютермен жұмыс жасау кезіндегі техника 
қауіпсіздігінің ережесіне қойылатын талаптар:

ЭЕМ-мен жұмыс жасау кезінде көзді экраннан 60-70 см қашықтықта 
ұстау керек;

Сыныпқа кірушілермен орнынан тұрмай амандасуға рұқсат етіледі;
Көз шаршаған жағдайдағы орынынан тұрмай-ақ көз жаттығуларын 

орындауға болады;
Электр тогымен зақымданған жағдайда алғашқы дәрігерлік көмек 

көрсету тәсілдерін, от сөндіру құралдарымен жұмыс істеуді білу қажет;
Көз жаттығуларын білу міндетті.
Апаттық жағдайдағы техника қауіпсіздігінің ережелеріне 
қойылатын талаптар:
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Жұмыс жасап отырған кезде дербес компьютерден ақау табылса, күйік 
иісі шықса немесе өзге дыбыс пайда болса, онда машинамен жұмысты 
тоқтатып, мұғалімге хабарлау керек;

От сөндіруде көмек көрсету қажет;
Электр тогымен зақымданған адамға алғашқы көмек көрсетуді білуі 

керек;
Компьютерлік сыныпта өртті сумен сөндіруге болмайтынын білу 

керек. Оған құм және т.б. өрт сөндіргіш құрал-жабдықтарын пайдалануға 
болады;

Электр тогының әсерімен зақымданған адамды су қолмен ұстауға 
болмайтындығын білу қажет. Оны әртүрлі материалдарды пайдалану 
арқылы босатып алуға болады.

ДҚ-мен жұмысты аяқтаған кездегі техника қауіпсіздігінің 
ережесінің талаптары:
• Мұғалімнің нұсқауы бойынша аппаратты өшіру;
• Жұмыс орнын ретке келтіру;
• Жұмыс орнындағы тіркеу журналына белгі қою.

Дербес компьтермен жұмысты аяқтаған кездегі техника 
қауіпсіздігі ережесінің талаптары:
Ø  Мұғалімнің нұсқауы бойынша аппаратты өшіру;
Ø  Жұмыс орнын ретке келтіру;
Ø  Жұмыс орнындағы тіркеу журналына белгі қою.

Электр тогымен зақымданған жағдайда алғашқы дәрілерлік көмек 
көрсету
1. Тоқты өшіру (щиттағы батырманы басу арқылы)
2. Зақымданушыны тоқ әсерінен (сымнан) босату;
3. Дәрігер шақыру;
4. Зақымданушыны қарап шығып, оған алған жарақатына байланысты 
көмек көрсету;
I. Күйген жағдайда:
• Ауырғанда сездірмейтін дәрілер (анальгин, валерьян және т.б.)
• Күйген жерге арнайы май (облепиха) жағу;
• Зақымданған жерге суық су құю;
• Алдын ала жараланған жерді микроптар түспес үшін мөлдір жұқа 
қағазбен (целлофанмен) орау.
II. Есінен танып қалған жағдайда:
• Зақымданушыны жауырынымен тегіс жерге жатқызып, басын бір 
жағына қаратып, қырымен орналастыру керек;
• Нашатырь спиртін иіскету керек.
III. Тыныс алысы тоқтаған жағдайда:
• Ауызды ашып тілдің орналасу жағдайын тексерту керек, егер ол 
күрмеліп қалса оны қолмен дұрыс қалпына келтіру керек;
• Дем алыс жағдайына келгенге дейін қолмен дем алдыру (ауызбен 
ауызға) немесе дәрігер келгенге дейін жаттығулар жасату.
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Шаршағандағы қолданылатын жаттығулар
- Бас жаттығуларын жасау;
- Басты сағат тілі және керісінше бүрып айналдыру;
- Басты жан-жақа, жоғары-төмен, оңға-солға бұру;
- Саусақтарды жұмып-ашу және қолдың білезігін босаңсыту;
- Денені босаңсыту және оны кетіріп ширықтыру;
- Көз жаттығуларын жасау.
Көзге арналған жаттығулар
• 1-4-ке дейін санап көзді қатты жұмып, содан кейіп ашып жайбарақат
ұстау;
• 1-6-ға дейін санай отырып, алысқа қарау қажет, 4-5 рет қайталау қажет;
• 1-4-ке дейін санай отырып, екі көзді оларға қатты күш салмай, бір-
біріне қаратып, соңында 1-6-ға дейін санай отырып алысқа қарап 4-5  рет 
қайталау керек;
• 1-4-ке дейін санап, басты қозғамай, оңға қарап бір нүктеге көз тоқтату, 
соңында 1-6-ға дейін санап, алысқа қарау. Осы тәрізді басты қозғамай солға, 
жоғары, төмен қарау керек.
• 1-6-ға дейін санай отырып көзқарасты диагоналі бойынша оң жақ 
жоғарыдан- сол жақ төменге аударып, сонан соң алысқа қарау; сонан соң 
сол жақ жоғарыдан-оң жақ төменге аударып, алысқа қарау. 4-5 рет қайталау. 
Көз гимнастикасын орындау кезінде жалпы дене гимнастикасын да жасауға 
болады. Тұрақты түрде көз және дене гимнастикасын жасау көзге түскен 
қысымды жеңілдетіп, денені сергітеді.

Сұрақтар мен тапсырмалар:
1. Оқушы компьютермен жұмыс жасау кезінде техника қауіпсіздік 
ережесімен танысқандығы туралы нені толтырады?
2. ЭЕМ-мен  жұмыс жасау кезінде көзді экраннан неше см қашықта ұстау 
қажет?
3. Көз шаршаған жағдайда не істеу керек?
4. Апаттық жағдайда қойылатын талаптар реті қандай?

4.2  Математикалық есептеулер мен түрлендірулер үшін мәтіндер 
дайындауға арналған бағдарламаларды күйге келтіру
4.2.1Картографиялық проекциялар

MapInfo бағдарламасы MapInfo Professional-бұл мемлекеттер 
картасын, аймақтарды, аудандарды, қалаларды және барлық карта немесе 
жоспар ретінде қарастыруға келетіндерді талдап және құруға көмектесетін 
географиялық жүйе. Құрылған электронды карта әртүрлі әдітермен, сонымен 
бірге MapInfo сұраныстарды жүзеге асыру негізінде және әртүрлі 
тақырыптық карталарды құру үшін күрделі географиялық талдау есептерін 
шығаруға ерік береді, қашық базадағы көрсеткіштермен байланысты жүзеге 
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асырылады, географиялық нысандарды басқа бағдарламалық өнімдерді және 
тағы да басқа экспортқа шығарады.

MapInfo-ның негізгі мүмкіндіктері:
 Векторлы көрсеткіштермен және олармен байланысты тақырыптық 
ақпараттармен жұмыс істеу; 
 Картографиялық ақпараттарды, сонымен бірге суреттерді редактрлеуге 
мүмкіндік алу, оларпды растрлық жалған ретінде қолдану;
 Көрсеткіштерді кез-келген санда және әртүрлі үш түрде терезе ретінде 
көрсету: карта, тізім, графика.

Көрсеткіштердің синхронды көрсеткіштері мағлұматтары бір мезгілде 
бірдей көрсеткіштері бар бірнеше терезені ашуға мүмкіндік береді. Сонымен 
бірге бір терезеде өзгертілген көрсеткіштер автоматты түрде басқа 
терезелердегі көрсеткіштерді өзгерте алады.
 Құрылған тақырыптық карталардың көмегімен ақпарттарды әртүрлі 
әдістермен шолу;
 Карталардың жобасын өзгерту;
 Әртүрлі қиындықтағы сұраныстарды құру: жеке файлдарды қарапайым
сұрыптаудан бірнеше файлдар бойынша SQL күрделі сұраныстарға дейін;
 DBASE немесе әртүрлі графикалық файлдар пішімінде құрылған 
файлдарға тура кіру.

Мәліметтер базасына мәліметтер енгізу
MapInfo бағдарлама өнімін әр түрлі тақырыптық карталардың түрлерін 

құру үшін қолдануға болады, ол жерде көрсеткіштердің базасында 
сақталатын материалдарды өңдеу мен талдау нәтижелері тіркеледі.
MapInfo база көрсеткіші-хабарланбаған және иерархиялық емес, ол кеңістік 
деп аталады

MapInfo келесі файлдар пішімімен жұмыс істеуге рұқсат етеді:
 Файл аты GIF (Graphics Interchange Format)
 JPG (JPEG Format)
 TIF (Tagged Image File Format)
 PCX (Soft Paint Brush)
 BMP (Windows Bitmap)
 TGA (Targa)
 BIL (Sport спутникті фототүсірімдер).

MapInfo бағдарламасында картаны байлау және енгізу
1. MapInfo бағдарламасының мүмкіндіктері;
2. Мәліметтер базасына мәліметтер енгізу;
3. Растрлы ақпаратты енгізу;
4. Картаны байлау;
5. Тапсырма. Для карты avica.pag картасына екі кестеден тұратын МБ құру.

MapInfo-да жұмыстың орындалу әдістемесі
MapInfo-дағы жұмысты бастау
Бағдарламаны ашқанда, диалогтық бастапқы сеансы шығады, онда 
жұмыстың бастауы туралы жазылады.
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• Өткен сеансты қайта құру-оны барлық кесте мен терезені ашу үшін 
пайдаланады, олар ең соңғы ашылған терезелер болады.
• Алдыңғы жұмысты терім-ең соңғы ашылған жұмысшы терім 
қолданылады.
• Жұмысшы терім-жұмысшы терімді ашу үшін (аналогты пункт басты 
менюдегі Файл жұмысшы терім ашу) аспаптарының мәзірі мен панелі.

Растрлық ақпаратты енгізу. Растрлық бейнені ашу үшін (карта 
немесе сурет) мәзірден Файл Открыть таблицу әмірін таңдаңыз, нәтижесінде 
диалогтық терезе пайда  болады.

Файл түрінен-Растр таңдау қажет, файл атын көрсету (KARTA) және 
Открыть падаланып, оны ашу. Содан соң экран бетінде бейнемен жұмыс 
істеу режимін таңдауға мүмкіндік беретін диалогтық терезесі пайда болады. 

Көрсету немесе Тіркелу. Көрсету-бейнелер шартты жүйелі 
координаттар карталар терезесінде көрсетіледі.
Тіркелу-бейнелердің тіркелуін ұсынады, демек таңдалған координаттар 
жүйесінде аз дегенде үш нүктеден тұратын бейнелер координатасын 
ұсынады.

Картаны тіркеу Анықталған географиялық проекцияларға картаны 
тіркеу үшін, қолданушы аз дегенде 3-тен кем емес нүктені білу қажет. 
Растрлық бейнені қалташаға айналдыруға немесе созуға мүмкіндік жоқ
болса, онда бұл тапсырманы шешу үшін өзіндік қолданушылармен жазылған 
қосымша қолданылады. Тіркелу математикалық мәліметтерді өзгертудің 
негізі болып табылып, бір координаттық жүйеден (мысалы «пиксельді 
координат жүйесі») басқа координаттық жүйеге (мысалы, ені/ұзындығы) 
ұсынылады, осылайша кеңістікті талдауды жүргізу үшін алынған нәтижеге 
басқа өзгертілген қабатты қоюға болады. Бейнелерді тіркеу үшін келесі 
амалдарды орындау қажет: бейнедегі тірек нүктелерін анықтау керек. Тірек 
нүктелер картадан және растрлық бейнеден тез табу үшін қою ерекшеленген 
болу керек. Тірек нүктелер орнына көшелердің, жолдардың қиылысуын 
алған жөн, содан MapInfo-да тірек нүктелер жайлы ақпараттарды енгізу 
қажет. Бұл нүктелердің координаттарын диалогтық терезеде картаның кейбір 
нүктелерін көрсету арқылы оны бейнемен сәйкестендіріліп алынады.

«Операции», «Пенал», «Программы» құралдар панелі
«Операции» құралдар панелі келесі элементтерден тұрады

- нұсқағыш (Объектіні таңдау).
-рамкамен таңдау

-шеңбер ретінде таңдау - полигонда таңдау
- ауданды таңдау -белгіленгенді болдырмау

-графикті таңдау -ұлғайтқыш шыны
-кішірейткіш шыны
- алақан (суретті қозғалту)

-басқаша көрсету
-ақпарат

-Геолинк -жазба
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-терезені дубльдеу -қабаттарды басқару
-сызғыш -аңыз
-статистика -өзгертілетін район

-районға қосу -қиындыны көрсету немесе 
көрсетпеу

«Программы» құралдары
-MapBasic бағдарламасын ашу

-MapBasic терезесін көрсету/жабу

Сұрақтар мен тапсырмалар:
1. MapInfo бағдарламасының мүмкіндіктерін атап шығыңдар?
2. MapInfo бағдарламасының терезе элементтері?
3. MapInfo бағдарламасында құрал саймандар панелін атап 
шығыңдар?
4. Картаны тіркеу дегеіміз не?
5. MapInfo бағдарламасында растрлы бейнені қандай жолмен 
енгізеді?

4.2  Математикалық есептеулер мен түрлендірулер үшін мәтіндер 
дайындауға арналған бағдарламаларды күйге келтіру
4.2.2 Бағдарламалық өнімдермен геологиялық деректерді өңдеу.
Графикалық құжаттар жасау

Тақырыптық карталар деп отырғанымыз, графикалық құралдармен 
жабдықталған нысандарды айтамыз. Графикалық құралдарға, сонымен қатар 
бояуға, штрих, символдардың түрлері, графиктер шеңбер диаграммалар 
жатады.

Тақырыптық карталарды құру операциясы шартты ерекшклену деп те 
аталады.

Мапинфода тақырыптық карталар графикалық нысанға бояу, штрих, 
символдар типтерін қосумен құралады. Тақырыптық карталарды құру үшін
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үш диалог қолданылады, кесте аты мен оның өрісі, олар арқылы картаны 
құруға болады және басқа да түрлі баптауларды қолданған жөн.

Тақырыптық картаны (қабатты) құру:
Тақырыптық картаны құру үшін келесі қадамдарды орындаған жөн: 
1. Карта-Создать тематическую карту әмірін орындау. Тақырыптық картаға 
арналған шаблондары бар диалог пайда болады.

Сурет 4.2.1 Диалог терезесі
Тақырыптық картаны құру-1/3 қадам
2. Тақырыптық картаның керекті типін таңдау. Мапинфо тақырыптық 
картаның жеті түрін ұсынады.
Әр тип өзінің бағыты мен ерекшеліктерін қамтиды:
- Диапазондар картасы. Әр сан мәндер диапазонын көрсетеді.
- Баған тәрізді диаграмма. Әр нысанда орналасады және боялады.
- Шеңбер диаграмма. Әр нысанның орталығында орналасады және 
боялады.
- Градуирленген символдар. Әр түрлі өлшемдегі символдар мәндерді 
көрсетеді. Үлкен мәндер үлкен мәндерді көрсетеді және керісінше.
- Жеке мәндер әр жеке мәндер өзінің түсімен және суретімен 
көрсетілген.
- Беткі қабаты-растрлы жиым

Сонымен қатар тақырыптық шаблондарды қолдануға болады. 
Тақырыптық шаблон тақырыптық картаның баптауларын қамтиды, түстер, 
аңыз баптауоары және сандық мәліметтердің жиымы. Бұл шаблондар 
болашақ жұмыста да қолданылады. Тақырыптық карта құрылған сайын жаңа 
шаблон құрылады.

Әр тақырыптық картаны құру барысында автоматты түрде алдын-ала 
дайындалған шаблондар болады. және пайдаланушы өзінің шаблонын құруы 
мүмкін. Жеке мәндер мен диапазондар картасының жағдайында графикалық 
нысандарды білу тиіс, олар міндетті түрді боялады. Бұл тақырыптық 
нысандар сызық шаблондарды және полигональді нысандарды қамтиды.
3. «Отдельные значение» батырмасын басып, полигональды нысандарға 
стандартты шаблондарды таңдаймыз. «Далее» батырмасын басамыз.
4. «Создание Тематической Карты» атты диалогты терезесі пайда болады, 
онда кесте мен өрісті таңдау керек, мәндер бойынша Тақырыптық карталар 
пайда болады. Мысалы, «dom» кестесін таңдау (құру нысандарын қамтиды).
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Поле тізімінен «type» батырмасын таңдау (құру типтері бар мәліметтерді 
құру). «Далее» батырмасын басу. «Создание тематической карты» диалогты 
терезесі пайда болады – 3/3 қадам.
5. Бұл диалогта «dom» қабатының мәліметтері мысалдары келтірілген. 
Нысандар қабатының стилін өзгерту үшін «Стили...» батырмасыг басу керек. 
«Настройка отдельных значений» диалогы пайда болады, онда әр топқа 
өзіндік стиль болады. Толығымен өңделген соң «ОК» батырмасын басу.
6. Тақырыптық картаның аңызын өзгерту үшін «Легенда» батырмасын басу 
керек. «Настройка легенды» диалогты терезесі пайда болады. Бұл диалогта 
аңыздың, шрифттің және аңыз стилін өзгертуге болады.
7. Барлық өзгерістерден кейін «ОК» батырмасын басу.

Геокодирлеу
Геокодирлеудің мақсаты-мәліметтер базасына графикалық нысандарды 

орналастыру. Кодталатын кестені мақсаттық кесте деп атауға болады. 
Географиялық координаттар графикалық нысандарды қамтитын кестеден 
алынады. Белгілі бір жазуды геокодирлеу үшін, Мапинфо кестеден мәліметті 
оқу керек, географиялық координаттарды берілген кестеден алып, мақсаттық 
кестеде нүктелерді құру үшін қолданады.

Барлық мүмкін мәселелер геокодирлеудің алғашқы сатысында, 
мақсаттық кестедегі мекен-жайларды анықтау барысында пайда болады.
Толық мекен-жайы екі немесе үш компоненттерден тұрады.
- көшедегі үйлердің нөмірінен
- көше атынан
- пәтер нөмерінен, қабаттан, қонақ үй аппартаменттернен және басқа 
ақпараттардан тұрады. Көп жағдаларды бұл компоненттер жоқ.
- Мапинфо әр түрлі көше аттары мен үй нөмірлерімен жұмыс 
процедуралары қолданылады. Үшінші компонентті Мапинфо көше атының 
бөлігі ретінде қолданады.
Мысалы, Мапинфо геокодирлеу үрдісінде бұл мекен-жайларды картада 
орналасқан қаланың мекен-жайларымен салыстырады.
Ескерту: Мапинфо Х және Ү координаттарын қабылдаса да мәліметтер 
базасындағы әр жазуды тізімнен көре алмаймыз. Олар ерекше түрде 
мәліметтер базасында орналасады.

Тапсырма
Векторизация жасалған Қазақстанның облыстарының картасы МҚ бар
картаны аш, соған тақырыптық карта құр.
Тақырыптық карта құру
Тақырыптық картаны құру үшін Карта/Создать Тематическую Карту 
(Map/Create Thematic Map...) атты команданы таңдаймыз. Ашылған терезеде 
3 қадамның біреуі шығады.
Тип терезесінде тақырыптық картаның түрін таңдап алыңыз да өзіңізге 
керекті кестені және сол кестенің ішіндегі өрісті нұсқаңыз.
Тақырыптық картаның барлық түрін құрып шығыңыз
3D карта құру
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Карта 3D карта құру атты команданы таңдаңыз
График құру
Окно-Новый графикті таңдаймыз. Ішінен графиктің түрін таңдаңыз.

Тақырыптық карта құру
Тақырыптық картаны Мапинфо бағдарламасында құрылып алынған картаға 
құрамыз оның бастапқы және соңғы көрінісі

 
Сурет 4.2.2                                                  Сурет 4.2.3

Тақырыптық картаны құру үшін Карта/Создать тематическую карту 
командасын ашамыз

Сурет 4.2.4

Содан соң «Диапазоны» жолынан қажетті түсімізді таңдап алып, Далее  
батырмасын басамыз

Сурет 4.2.5

Содан кейін «Поле» өрісінен қажетті өрісімізді таңдап аламыз
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Сурет 4.2.6

«Далее» батырмасын басып соңғы көрінісін көреміз.
                                                                

Сурет 4.2.7

ШҚО облысы бойынша азот диоксидінің құрамын көрсететін 
геоэкологиялық карта

      
Сурет 4.2.8

ШҚО облысы бойынша көміртегі оксидінің құрамын көрсететін 
геоэкологиялық карта

Сурет 4.2.9
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Сұрақтар мен тапсырмалар:
1. Геокодирлеу дегеніміз не?
2. Тақырыптық карта дегеніміз не?
3. MapInfo бағдарламасында тақырыптық карта құру жолы?
4. MapInfo бағдарламасындағы тақырыптық карта түрлері?

Тәжірибелік жұмыс
Corel Draw стандарты бойынша геоэкологиялық картаны рәсімдеу 

Мақсаты: Геоэкологиялық картаны стандарттарға сай толығымен безендіру, 
мәтіндік редактілермен жұмыс істеуді үйрену, кестелерді сызуды үйрену
Құрал-жабдықтар: Монитор, тінтуір, пернетақта, жүйелік қорап, ауданның 
геоэологиялық картасы, стандартты нұсқама

Жұмыс барысы:
Corel Draw құралында ерекше орын алатын құрал Text Tool. Бұл құрал 

басқа құралдар сияқты графиктік объектілермен жұмыс істейді. Бірақ текст  
графиктік емес, сондықтан спецификалық жағынан басым. Мысалы: 
шрифттерді сызу т.с.с. бір уақытта керекті текстті объекті графиктікке 
ауыстыруға болады. Arrange-Convert to curse ( Упорядочить- Преобразовать в 
кривые), ал керісінше мүмкін емес.

Тексттік объектілердің типтері. Corel Draw жүйесінде объект екі типті:
1) Тексттік объект Artistic Text ( фигурный текст) тексттік жолдың бос 
орнына қою
2) Paragraph (простой текст) тексттік болатын символдарды арасында 
орналастыру

Теру және форматтау. Text менюінде меню жолының палитра 
құрамында тексттік наборлау, форматтау және редактрлеу құрылысын 
ашады. Осылардың құрамында тексттік редакторлардың стандарттық 
құралымен программаны ашып отыру құралы бар. Арналы программада 
тексттің қайта жасалуына, олар арнаулы құралдарды қажет етпейді. Fit Text 
to Path (Текст вдоль, кривой) құралы тексті сызықтың қатарына 
орналастырады. Ол үшін Artistic Text типін және кез келген графиктік 
объекттің құралы ретінде салыстыруға болады. Текстік құралды қисық 
қатарына жақындатып, одан тшыққан ирек сызық пайда болады. Содан кейін 
басқышты басып, текст енгізуге болады. Text Orientation (ориентация 
тексті) тізімді ашу үшін Vertical Plasement (вертикальной расположение),  
Distance from Path (растояние от кривой) және Horizomtal offset
(горизонтальное смещение), тағы бір Plase on other Side (размешение другой 
стороны) Text Tool (Текст) мазмұнды құру мүмкіндігі.

Арнайы текстпен жұмфс істеу құралы Fit Text to Frame (висать текст в 
рамку). жабық контурдың ішіндегі  текстік блокты енгізіңіз. Контур 
шекаралары алаң шекаралары сияқты қарастырылады. Жабық контурдың 
арасына текст енгізу үшін Text Tool құралы таңдалып алынады: текстік 
курсорды контурдың шекарасына тігінен орналасқан сызықтың қасында АВ 
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символы түрінде пайда болады. Басқышты басқаннан кейін текстті енгізуге 
болады.
Геоэкологиялық карталардың шрифті
Шрифт «Arial» 24
ГЕОЭКОЛОГИЯЛЫҚ КАРТА-8ММ
ЖҰМЫС АУДАНЫ-5ММ
Масштаб 1:50000-4/3 мм

Векторланған геоэкологиялық картаның стандартқа сай келтірілген 
көрінісі

                                   Сурет 4.2.10

Сұрақтар мен тапсырмалар:
1. CorelDraw бағдарламасына картаны қандай жолмен импортталады?
2. Картаны CorelDraw бағдарламасында рәсімдегенде қандай талаптарды 
сақтау керек?
3. Геоэкологиялық карталардың шрифттары қандай болу керек?
4. Рамка қандай құралмен салынады?
5. Шартты белгілер қалай сызылады және рәсімделеді?

4.2.3 Функцияның диаграммаларын және графикаларын жасау

EXCEL бағдарламасында диаграммалар құрастыру
Ластаушылар тобына график құру үшін Excel бағдарламасында құрған 

кестенің «C» жолағын толығымен ерекшелеп алдым.

Сурет 4.2.11
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Кейін бағдарламаның меню қатарынан Вставка бөлімінен график 
батырмасын басу арқылы график түрін таңдадым.

Сурет 4.2.12

Кейін бағдарламаның меню қатарындағы формат бөліміндегі «стиль 
фигур» және «стиль WordArt» батырмаларының көмегімен графиктің стилін 
және ондағы сызбаның түстерін өзгерттім.

Сурет 4.2.13

Ластаушы заттар тобына диаграмманы график құру үшін 
ерекшелегендей кестенің Е жолағын ерекшеледім, кейін меню қатарындағы 
«вставка» бөлімінен диаграмманың «гистограмма» түрін таңдадым және 
«конструктор» бөлімінен түрлерін ауыстырдым. Дайын болған 
диаграмманы «формат» бөлімінен стилін өзгерттім

Сурет 4.2.14
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Түрлерін қалауымызға байланысты өзгерте аламыз, ол үшін 
Вставка→Другие→ Кольцевая таңдадым, Конструктор, Макет және Формат 
мәзірлерін таңдап аңызды енгіздім және түстерін өзгерттім.

Сурет 4.2.15
                                                            

4.3 Геоқпараттық жүйелердің бағдарламалық қамтымын жасау
4.3.1 Геоақпараттық жүйелер. Кестелермен жұмыс істеу

Геоақпараттық жүйе (ГАЖ) – кеңістіктік-бөлінген ақпаратты 
жинақтау, басқару, талдау және бейнелеп көрсетуге арналған 
кешен.Геоақпараттық жүйелер – қарапайым деректер қорының 
(атрибутивтік ақпарат) электрондық карталар мен қуатты графикалық 
құралдармен үйлесуі.

ГАЖ-технологияларды қолданып графикалық, картографиялық 
материалдарды мыналар үшін әзірлейді:
• өнеркәсіп және ауыл шаруашылығы салаларына;
• көлікке (темір және автомобиль жолдары);
•инженерлік желілерге (сумен жабдықтау, су бұру, байланыс, 
телекоммуникация, электрмен жабдықтау);
• экологиялық мониторинг және төтенше жағдайлар;
• әлеуметтік инфрақұрылымдар.

EXCEL-бұл өте қуатты және жоғары интеллектуалды кестелік 
редактор: электрондық кестелерді құру және өңдеуге арналған программа.

EXCEL қарапайым кестелермен ғана жұмыс істемейді. Кесте 
ұяшықтарын цифрлармен, мәтінмен, графикамен толтыруға болады. 
Сонымен қатар EXCEL графиктер мен диаграммалар құрастыра алады.

EXCEL байланыс механизмі бір беттің ғана емес, бүкіл кітаптың 
шегінде тоқтаусыз жұмыс істейді.

Ұяшықтардың бір-бірімен байланысын ғана емес, EXCEL сонымен 
қатар пайдаланушыларға сұрыптаудың үлкен мүмкіндіктерін ұсынады.

EXCEL негізгі терминдері
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EXCEL қосылған кезде құжат терезесінде бос жұмыс кітабы пайда 
болады. Жұмыс кітабы- EXCEL-дің мәліметтерді сақтау және өңдеу үшін 
қолданатын негізгі құжаты. Жұмыс кітабы жеке жұмыс беттерінен тұрады, 
олардың әрқайсысында мәліметтер болуы мүмкін. Үнсіз келісім бойынша 
әрбір жаңадан құрылған жұмыс кітабы 3 жұмыс бетінен тұрады, олардың 
санын өзгертіп отыруға болады.

Microsoft Excel-дегі кітап файл болып табылады. Әрбір кітап бірнеше 
беттен тұра алатындықтан, бір файлда түрлі мәліметтер салып, олардың 
арасында қажетті байланыстар орнатуға болады.

Жұмыс беттері мәліметтерді ұйымдастыру және талдау үшін қажет. 
Мәліметтерді бір уақытта бірнеше бетте енгізіп, өзгертіп отыруға болады, 
сонымен қатар бірнеше беттегі мәліметтерге сүйене отырып, есептеулер 
жүргізуге болады.

Әрбір жұмыс беті 256 бағаннан және 65536 жолдан тұрады.
Бағандар латын әріптерімен белгіленген: А-дан Z-ке дейін, әрі қарай

АА-дан АZ-ке дейін, сосын ВА-дан BZ-ке дейін т.с.с IV-ке дейін.
Жолдар араб цифрларымен белгіленген. Жолдар мен бағандар бөлінген, 

олардың қиылысулары ұяшықтарды құрастырады, оларды жұмыс бетінде 
көрсетілген барлық ақпарат орналасады. Әрбір ұяшықтың қиылысқан жол 
мен бағанға сәйкес өз белгіленуі болады. Осылайша, әрбір ұяшықтың латын 
әрпінен және саннан тұратын адресі болады. Мысалы С5-бұл С баған мен 5 
жолдың қиылысуындағы ұяшық адресі.

Нәтижесінде көптеген торларға (ұяшықтарға) бөлінген бет аламыз. Бұл 
беттерді кез келгенмен толтыруға болады-мәтінмен, сандық мәнмен, 
графикамен.

Жұмыс бетінің терезесінің төменгі жағында беттер ярлыктары 
орналасқан, олар жұмыс кітабындағы қажетті беттерді таңдауға мүмкіндік 
береді. Олардың бастапқы аттары Лист1, Лист2 және т.б.

Кестелерді құрудың негізгі ережелері.
Excel-де кестелерді құру жұмыс бетінде орындалады. Жұмыс кітабын 

ашқанда бірінші беттің А1 ұяшығы белсенді болады. Белсенді ұяшықтың 
баған мен юолдың тақырыпшаларының тізбегінен тұратын адресі формула 
жолының сол жағында-ат өрісінде көрсетіледі.

Жұмыс кітабында әрқашанда ұяшыққа нұсқағыш болады. Ұяшықты 
белсенді ету үшін, оны шерте керек. Ұяшық нұсқағышын пернетақтаның 
көмегімен жылжыту үшін курсорды басқару пернелері қолданылады.

[Page Up] пернесін басқанда кестенің көрінетін бөлігі бір экранға жолдар 
нөмірлері азайған жаққа қарай көтеріледі, ал [Page Down] пернесін 
басқанда-кері жаққа көтереді. [Alt+Page Down]пенелер комбинациясын 
басқанджа кестенің көрінетін бөлігі бағандар нөмірлерінің өсу жағына 
қарай ауысады.

Белгіленген ұяшықтар
Ұяшықты белгілеу үшін тышқанмен шерту жеткілікті. Шерткен кезде 

тышқан нұсқағышы ашық түсті қасу белгісі түрінде пайда болуы қажет.
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Ұяшыққа мәлімет енгізу.
Ұяшықтың біреуіне мәлімет енгізу үшін оны белгілеу қажет және 

курсордың нұсқағышының пайда болуын күтпестен пернетақтадан мәлімет 
енгізуге болады. Жалпы электрондық кестенің мәтіндік редактордан 
айырмашылығы ұяшыққа мәліметті енгізгеннен кейін бекіту керек. Сіз 
программаға нақты ұяшыққа мәліметті енгізіп болғаныңызды түсіндіру 
қажет. Мәліметтерді бекітудің бірнеше жолдары бар:

Enter батырмасын басу арқылы.
Тышқан батырмасымен басқа ұяшықты басу арқылы.
Пернетақтада орналасқан басқару батырмаларын қолдану арқылы.
Сонымен мәліметтерді ұяшыққа енгізу ғана емес, оларды бекітуіміз 

керек.
Формула жолы.Ұяшыққа мәліметті енгізгеннен кейін формула 

жолында үш функционалды батырмалар пайда болады:
- «Қайтару» командасын орындау үшін қызмет көрсетеді.
- «Енгізу» командасын орындау.
=- формула енгізуге мүмкіндік береді.
Ұяшық мазмұнын толтыру.Егер мәліметі бар ұяшықты белгілеп және 

сол ұяшыққа пернетақтадан жаңа мәлімет енгізетін болсақ онда ұяшықта 
жаңа мәлімет қалып, соңғы мәлімет өшіріліп қалады.

Ұяшыққа мәліметтерді толтырудың екі жолы бар:
1.Ұяшыққа тышқанды екі рет шерту арқылы мазмұнын редактрлеу 

режиміне түсуге болады. Бұл ұяшықта мәтіндік курсор пайда болады. Енді 
өзгерту енгізіп, мәліметтерді бекітуге болады.

2.Ұяшықтың мазмұна Формула жолында қайталанады. Мәтіндік 
курсорды Формула жолында тышқанмен екі рет шерту арқалы орнатуға 
болады. Енді формула жолына өзгертулер енгізуге болады. Содан кейін 
мәліметтердің қорытынды нұсқасын формула жолындағы жасыл белгісі бар 
«Енгізу» батырмасын басу арқылы бекіту қажет.

Егер мәтін ұзын стандартты жол бойымен болса, онда ұяшықтың толық 
мазмұнын Формула жолында қарап шығуға болады. Ол үшін мазмұнын 
көргіңіз келген ұяшықты белгілеп, Формула жолынан қарап шыға аласыз.

Сонымен, Формула жолының мүмкіндіктері:
1. Ұяшық мазмұнына өзгерістер енгізуге болады.
2. Егер мәлімет толық көрінбесе, ұяшық мазмұнын көріп шығуға 

болады.
EXCEL бағдарламасында ластаушы заттарды формула бойынша 

есептеу
Атмосфераға шығарылатын ластаушы заттардың эмиссия төлемі келесі 

формула бойынша есептеледі:
П = (Мi х Кi) х Р,
Мұнда:
Мi – ластаушы зат , т/жыл;
Кi – 1 тонна үшін төлем қойылымы, МРП;
Р – 1 МРП=1731 теңге,2013 жыл.
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Берілген мәліметтердің барлығын Excel бағдарламасына көшіріп 
аламыз. Алынған мәліметтердің барлығын формула бойынша нәтижесін 
есептейміз, ол үшін формуланы енгіземіз. Ұяшыққа =D2*$B$29 енгіземіз. 
Осы арқылы тастандылар төлемін теңгеге шаққандағы мөлшерін 
анықтаймыз.

                                   Сурет 4.2.16

Салық сомасын анықтау үшін =E2*C2 енгіземіз, осы арқылы берілген 
заттардың сомасын анықтаймыз. Мәзірден Формулы→Автосуммы таңдап 
жалпы барлық берілген төлемді табамыз. 

Кесте 2.1
2013 жыл бойынша атмосфераға шығарылатын ластаушы 

заттардың эмиссия төлемі

Сұрақтар мен тапсырмалар:
1. MS Excel бағдарламасының мүмкіндіктері?
2. MS Excel бағдарламасының терезе элементтері?
3. MS Excel бағдарламасының негізгі элементтері?
4. Электронды кесте форматтау жолдары?
5. MS Excel бағдарламасында диаграмма құру жолдары?
6. MS Excel бағдарламасының құжатының атауы?
7. Ұяшық адресі дегеніміз не?

Ластаушы 
заттардың түрлері

Ластаушы зат 
т/жыл

1 тонна үшін
төлем 

қойылымы, 
МРП

Тастандылар 
төлемі, теңге

Салық 
сомасы,теңге

1 Дитемір триоксиді 0,011892 18 31158 370,530936

2 Қорғасын және 
оның қосылыстары 0,0000263 2391,6 4139859,6 108,8783075

3 Хром 0,000255 478,8 828802,8 211,344714
4 Азот диоксиді 4,1391361 12 20772 85978,13507
5 Аммиак 0,007169 14,4 24926,4 178,6973616
6 Азот оксиді 0,667 12 20772 13854,924

Барлығы 39,41163148 5620093,092 336147,7698
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4.3 Геоқпараттық жүйелердің бағдарламалық қамтымын жасау
4.3.2 Практикалық жұмыста геоақпараттық жүйелерді қолдану. 
Жүйелер арасында деректермен алмасуды жүргізу

Геоқпараттық жүйелер  (ГАЖ) – бір бөлігі позициялық деректер 
болып келетін географиялық деректердің көп санын талдауға байланысты 
басқару және жоспарлау міндеттерін шешу үшін пайдаланылады. 
Позициялық деректер нысандардың қазіргі, өткен немесе болашақтағы 
орналасуын сипаттауы мүмкін. Басқаша айтқанда, бұл деректер 
географиялық кеңістікке байланысты міндеттерді шешу үшін қажет.

 Мұндай міндеттердің кейбір мысалдары:
1. Орманшаруашылығын басқарушы белгілі бір техникалық шектеулер 

жағдайында топырақ және қазіргі орман резерві туралы деректер негізінде 
құрылыс ағашын жаңарту жөніндегі жұмыстарды оңтайландырғысы келеді.

2. Геолог өңірдегі сейсмикалық және геологиялық құрылымдарды талдау 
нәтижелері бойынша болашақта бөгетті орналастыру жерін айқындауы тиіс.

3. Геоинформатика жөніндегі маман топографияның ерекшеліктерін, жер 
телімдерінің бағасын және басқа да деректерді ескере отырып, өз 
компаниясының ретрансляциялық стансысын орналастыратын жерді
анықтауы қажет.  

ГАЖ-дың қолданылу саласы шексіз, өйткені бұл жүйелер адам 
қызметінің кез келген саласында, азаматтық құрылыс пен қалалық 
жос¬парлаудан бастап, қоршаған орта мониторингісі мен түрлі ғылыми-
практикалық зерттеулерге дейін кездесетін басқару және жоспарлау 
міндеттерін шешу үшін қажет.

     

 

ГАЖ табиғи және антропогендік құбылыстарды зерттеу үшін қол-
данылады. Мысал, қалалық жоспарлау міндеттерін шешу үшін жолайрықтар, 
мектептер, ауруханалар, милиция бекеттері, т.б. инфрақұрылым элементтері 
арасындағы байланысты терең түсіну қажет. Сонымен 
қатар геоморфологияны, топырақтануды, экология, т.б. ғылымдарды, табиғи 
нысандар мен құбылыстарды (мысалы, тау жыныстары, топырақтың бөлінуі 
және тектоникалық тақталардың қозғалысы) зерттеу пәні.

ГАЖ антропогендік және табиғи құбылыстарды, атап айтқанда, үлкен 
өнеркәсіптік нысандарды салу кезінде табиғи ортаға антропогендік әсерді 
бірлесіп зерттеу үшін де қолданылады. Сондай-ақ жобалау шешімдерінің 
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жүзеге асырылуын талдау (мысалы, құрылыс үшін алаңның жарамдылығын 
бағалау) және топырақ эрозиясын модельдеу сияқты ГАЖ қолдану 
салаларын да атап өтуге болады.

ГАЖ-ға деректерді енгізу дегеніміз – кеңістіктік және атрибуттық 
деректерді жинаудың барлық кезеңдері. Кеңістіктік дереккөз: карталар, 
аэрофотосуреттер, ғарыштық суреттер, далалық зерттеулердің 
нәтижелері, т.б. (7-сызба).

Аналогтік формада ұсынылған кеңістіктік және атрибуттық деректер 
алдымен дигитайзер немесе сканер арқылы стандартты сандық форматқа 
түрлендіріледі, содан кейін компьютердің жадына жазылады. ГАЖ-да 
деректерді басқару үшін ДҚБЖ пайдаланылады, оның көмегімен деректерді 
талдау жүргізіледі және пайдаланушыларға қажетті форматтарда осы 
талдаудың нәтижелері қалыптастырылады.

Сұрақтар мен тапсырмалар:
1. ГАЖ дегеніміз не? Ақпараттық жүйенің жеңілдетілген сызбасы қалай

жұмыс істейді?
2. ГАЖ-дың негізгі компоненттерін ата және оларға сипаттама бер.
3. ГАЖ-ға деректерді енгізу қалай жүзеге асырылады?
4. Географиялық деректер қорын өңдеу және жинақтау үшін тағы қандай 

компьютерлік программалар кеңінен қолданылады?
5. ГАЖ-дың шығыс деректерін ата. Оларға сипаттама бер.
6. ГАЖ-дың қолдану аймағын ата.
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БӨЛІМ 5. ГИДРОГЕОЛОГИЯЛЫҚ, РАДИОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ 
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУЛАР ЖҮРГІЗУДІ ЖӘНЕ 
СТАТИСТИКАЛЫҚ НӘТИЖЕЛЕРІН ӨҢДЕУДІ БІЛУ

5.1 Экологиядағы бақылау және талдау түрлерін және нәтижелерді 
ұсыну
5.1.1 Әртүрлі талдау түрлерін ұсыну

Қоршаған  ортаның жағдайын  зерттеу әдістері.
Қоршаған ортаның  жағдайын, сапасын  анықтайтын  әр түрлі  зерттеу   

әдістері бар. 
Қоршаған ортаның  жағдайын  бақылаудың  мақсаты – ластау  көздерінің  
әсерін және өзгерістің химиялық  құрамының деңгейін  бағалау мен  тіркеу. 
Ластануды бақылау белгілі мақсатқа сай және  әдістеме бойынша әр түрлі  
денгейлерде өткізіледі:
1. Локальдік деңгей– бақылау,  ластау  көзінің  қасында  жүргізіледі.
2. Регионалдік денгей – аймақтын  ластануы бағаланады, бақылау 
жұмыстары локалдік ластау әсерінен ары  жүргізіледі.
3. Глобальдік  денгей – бақылау, ластау  көздерінен  алыс  орналасқан  
биосфералық станцияларында  және  қорықтарда жүргізіледі. 

Барлық бақылау  денгейлер картографияны  жүргізеді. Қоршаған  
ортадағы  барлық  өзгерістерді сапалы және  санды  бағалаулар  болады.
Қоршаған ортанын жағдайын  және  табиғи  мен  антропогендік  өзгерістерін 
сандық  жағынан  бақыла үшін нақты  мүмкіншіліктер бар.

Экологиялық мониторинг.
ЮНЕСКО бойынша «мониторинг» - қоршаған ортаның және  қазіргі  

кездегі  жағдайын, адамға  әсер ететін  параметрлердің  өзгеруін болжам 
жасайтын ұзақ  уақытты және  үнемі  бақылаулар.
Әлемде әр түрлі  экологиялық  қызметтері  бар.  Олар әр түрлі үрдістердің  
өзгеруін бағалайды. Сол  үшін  антропогендік  нәтижесінде  экологиялық  
мониторинг, хабарлы жүйе  құрылды. Ол антропогендік  пен  табиғи  
өзгерістердің нәтижесіндегі  қоршаған  ортаның  жағдайын өзгеруін  
анықтайды.

Экологиялық   мониторингтің негізгі мақсаттары.
1. Антропогендік әсерлерінін көздерін бақылау.
2. Антропогендік  әсерлерінін  факторларын  бақылау.
3. Антропогендік әсерлерінін факторларға тәуелді  қоршаған  ортадағы  
өзгеретін  үрдістерді  бақылау.
4. Табиғи  ортанын  физиологиялық  жағдайын  бағалау.
5. Әр түрлі  факторларға тәуелді  табиғи   ортанын  жағдайы өзгерістеруінін 
болжам  жасау.

Мониторингтің жіктелуі.
Бақылау  объектілері  бойынша: атмосфералық,  топырақтық,  сулық,  

климаттық, өсімдік,  жануарлық,  денсаулық және т.б. мониторингтарға  
бөлінеді. Факторлар,  көздер және өзгерістердің масштабы бойынша  
мониторинг келесіге жіктелінеді:
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1. Әсер ететін факторлар бойынша  мониторинг – бұл  химиялық  
ластаушылар және  әртүрлі табиғи  мен  физикалық   факторлардың әсерін 
(шу,  күн радиациясы, сәулелер) анықтайтын мониторинг.
2. Ластау  көзінің мониторингі – бұл  белгіленген бір  стационарлық көздің 
(өнеркәсіптердің құбырлары), белгілі  жылжыйтын (көлік) объектінің  
мониторингі.
Әсерінің масштабы  бойынша  мониторинг  уақытша  және  кеңістілікке 
бөлінеді.

Мәлімет жалпылау  бойынша:
1. Глобальдік – барлық  экологиялық  компоненттерді  қосқанда  жердің 
дүниежүзілік  үрдістерін  бақылау,  төтенше   жағдайлар болу  мүмкінділігін 
болжам  жасайтын  мониторинг.
2. Негіздік (фондық) – барлық  сферадағы  табиғи  құбылыстарды  бақылау 
(регионалдік құбылыстарды  қоспайды) мониторинг.
3. Ұлттық – мемлекет  масштабындағы  мониторинг.
4. Региональдік (аймақтық) – бір  аймақтағы  құбылыстарды  бақылау  
мониторингі.
5. Локальдік – белгілі бір  антпропогендік көздің  мониторингі.
6. Импактік - өте  қауіпті  жерлердегі антропогендік  әсерден  регионалдік  
және  локалдік  мониторинг.

Бақылау әдістері бойынша  мониторингтің  түрлері:
1. Химиялық – химиялық  заттардың таралу   динамикасын  және 
антропогендік  әсерінен  табиғаттағы (атмосфера,  жауын-шашыны, сулар) 
химиялық  құрамын бақылайтын  жүйелер.
2. Физикалық – қоршаған  ортаға  физикалық  үрдістер мен  құбылыстардың 
(вулканизм, жер сілкінісі, эрозия, құрғақшылық, су тасқыны) әсерін  
бақылайтын  жүйе.
3. Биологиялық – биоиндикатор  арқылы  жүретін  мониторинг.
4. Экобиохимиялық – химиялық пен  биологиялық  негізден  тұратын  
мониторинг.
Дистанциондық – тәжірибе  нәтижелерін  тіркейтін   радиометриялық 
аспаптар  арқылы  үлкен   арақашықтарды зертейтін мониторинг (авиация, 
космос  арқылы).

Судың сапасын  бақылау  әдістері.
Қоршаған  ортаны  бақылау  үшін  әртүрлі  жүйелер мен  әдістер  

қолданылады.
Судын сапасын анықтайтын әдістер  келесі:
1. Судың  сапасын биотесттеу.
Судағы  органикалық заттар мен  олардың жүйелерін  биотесттеу арқылы  
анықтауы, қазіргі  кезде  өте  маңызды.  Биотест  арқылы  жаңа  химиялық  
қосылыстардың шекті берілген  концентрациясын  анықтайды, сулы  
экожүйелердің генотоксикалық және  биохимиялық  мониторингін  өткізеді. 
Мысалы,  судағы  фосфор-органикалық пестицидтердің  микромөлшерін 
дафния  арқылы  анықтайды. 
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Балықтарды  биотесттеу  арқылы экожүйелердегі  пестицид және  
олардың  метаболитерінің өте  аз  мөлшерін  анықтайды. Биотест және 
химико-аналитикалық  бақылау  нәтижелері  бір-бірін  толықтырады.

Қазіргі  кезде  экожүйелер  моделдері  және  тірі  жануарлар  мен  
өсімдіктер  су  көздерінің  ластауының  индикаторы  ретінде  пайдалануы, 
қазіргі  кезде  өте көп   қарастырылады.

2. Радиациялық  бақылау.
Судағы  радиоактивтік  заттар, тұздар (ядролық  өнеркәсіптердің  
қалдықтары), механикалық (минералдық бөлшектерге   радионуклидтердің 
қосылуы) және  биологиялық  түрінде  кездеседі.

Сулы  ортаға  түскен  радионуклидтер, суда  және  судың түбінде тең  
мөлшерде  тарамайды.

Лай түбінде, құм  түбімен  салыстырғанда  радионуклидтердің мөлшері  
көп  болады. Мысалы, Киев су қоймасындағы, Чернобыль  аптынан  соң, 70% 
радиоактивтік  заттар лай  түбінде  жатыр.

Радиоактивтік бақылау  әдістері:
А. α- активтіліктің қосындысын  анықтау әдістері.
В. β- активтіліктің қосындысын  анықтау әдістері.
С. Тритий  және  стронций  активтілігін анықтау.
3. Судың  уыттылығын анықтау.

Тәжірибеде, судың уыттылығын  бақылау  үшін биохимико-
физиологиялық сынақты  жүргізеді. Сол кезде  жақсы  жағдайдағы  және су   
радионуклидтермен  ластанған кезде  ағзалар мен  биокультуралардың өмір  
сүру  параметрлерін  салыстырады. Көбінесе,  көмір қышқыл оксидінің  
шыққан  мөлшерін,  оттектің  кеткен  мөлшерін,  органикалық оттектің  
концентрациясының  өзгеруін  байқайды. Барлық  әдістемеліктер  
дүниежүзілік  деңгейде   стандартталады.

Топырақтың сапасын  бақылайтын  әдістер
Топырақтың пестицид және  минералдық   тынайтқыштармен  ластануын  
бақылау.
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Аэротүсірім және ғарыштан түсіру әдістерімен жер бетін қашықтан 
зондылау ақпаратты алу құнын айтарлықтай төмендетуге және оның көлемін 
арттыруға, ақпараттық ағындардың оперативтілігін қамтамасыз етуге 
мүмкіндік береді, өйткені мониторингті қарапайым, бірақ жоғары 
технологиялық құралдармен жүргізіледі. Экомониторингті, әсіресе қашықтық
әдістермен жүзеге асырған кезде экожүйелердің интегралдық 
сипаттамаларының маңызы айтарлықтай артады. Олар табиғи кешендердің ірі 
масштабты өзгерістері туралы объективті пікір айтуға мүмкіндік береді.

Қашықтық әдістер геожүйелерді, экологиялық-технологиялық 
түзілімдердің түрлі үйлесімдерін, агроландшафттарды қоса алғанда, табиғи 
және мәдени ландшафттарды кешенді зерттеудің мүмкіндіктерін кеңейтеді 
және байытады. Серіктік ақпаратты жерді пайдалану құрылымын зерттеуде, 
ауылшаруашылық пайдаланылған жерлерді бағалауда тиімді қолданады.

Көпспектрлі түсірімді пайдалану топырақтардың әр түрлерінің жағдайын 
және олардың түйірөлшемдік құрамын анықтауға және бағалауға мүмкіндік 
береді. Жердің жасанды серіктерінен қашықтан бақылау топырақтарды картаға 
түсіру үшін бастапқы материал береді. 

Топырақтардың шағылыстыру қабілетінің сандық сипаттамалары 
бойынша оның ылғалдылығын, түйірөлшемдік құрамын, гумустың мөлшерін, 
пайдаланылған жерлердің бұзылуын, өсімдіктердің сапалық жағдайын 
бағалауға болады.

Қоршаған ортаның жағдайын бағалауда қашықтық әдістермен қатар
жерүсті әдістері маңызды роль атқарады: геохимиялық, геофизикалық, 
индикациялық және т.б. Геофизикалық әдіс баланстық тәсілдің негізінде 
экожүйелердегі энергия мен заттың түсу және алмасу үрдістерін зерттеуден 
тұрады. Бақылаулар өлшеу аппаратурасын қолданып жүргізіледі.
Радиациялық, жылулық және сулы баланстардың элементтері анықталады, 
табиғи орта компоненттерінің арасындағы жылу- және ылғалалмасу және 
экожүйелердің өнімділігіне оның ықпалы зерттеледі.

Геохимиялық әдіс химиялық элементтердің көшіп-қонуын талдаудың
көмегімен табиғи ортаның қызмет етуін зерттеуден тұрады. Табиғи жолмен, 
адам әрекетінің салдарынан элементтердің келіп түсуі зерттеледі, олардың 

Бақылауды  
ұйымдастыру

визуалді
Күнделікті орта компонентінің 

жағдайын  анықтау  үшін  
визуалдік әдісті  қолданады

инструменталдік

Инструменталдік әдіс  
токсиканттарды  

идентификациялайды және 
олардын  концентрациясын  

анықтайды

биологиялық
Биоиндикациялық әдіс  патоген  

факторларының  әсерін –
биологиялық  әрекеттесу  

арқылы  анықтайды

  
 

судағы, ауадағы, топырақтағы көшіп-қону қарқындылығы анықталады, 
элементтердің биологиялық айналымдары және техногенез жағдайындағы 
олардың өзгерістері қарастырылады.

Индикациялық әдіс биоиндикацияға негізделеді. 4 белгі бойынша 
өзгерістерді анықтауға мүмкіндік беретін, топырақ жамылғысы биоиндикатор 
қызметін атқарады: физиологиялық, морфологиялық, фитоценологиялық және 
флористикалық. Өсімдік жамылғысы санының азаюы және сапасының 
төмендеуі өсімдік жамылғысының құлдырауы білдіреді, яғни қоршаған орта 
жағдайының өзгерісіндегі жағымсыз тенденциялардың артуын білдіреді.

Қоршаған ортаның жағдайын бағалау оның жағдайын белгілі бір 
нормалармен салыстыруды көздейді. Табиғи ортаның жеке компоненттеріне 
ластаушы заттар ықпалының жағымсыз салдарының алдын алу үшін, 
ағзалардың қалыпты тіршілігі мен қызмет ету мүмкін шекті деңгейлерін білу 
қажет. Табиғи орта компоненттерінің зиянды химиялық қоспаларының 
экологиялық мөлшерлеудің негізгі шамасы ШМК болып табылады. ШМК заң 
тәртібімен бекітіледі немесе мекемелермен ұсынылады.

Нормативтер.
Биосфераны ластайтын шекті мүмкіндік  концентрациялары  көпшілік  

мемлекеттерде  нормалық   көрсеткіштері  деп атайды.
ШМК (шекті мүмкіндік  концентрациясы) – адамға  зиян  келтірмейтін 

жеке  химиялық  және  табиғатта  кездеспейтін  техногендік  заттардың  
мөлшерінің  комплекстік  көрсеткіші.

АЖК (химиялық  элементтердің  абсолюттық жинақтау  көрсеткіші) –
техногендік  пен   табиғи  үрдістердің нәтижесінде бір  жер   аралығында  
белгілі  бір  химиялық  элементтің  қандай  массасы  фондық  мөлшерінен  көп   
болатынын  көрсетеді.

(шартты жинақтау  көрсеткіші) – ол  топырақтағы АЖК  фондық  
мөлшеріне Сф бөлігінің нәтижесі:

ШЖК = АЖК/Сф

ШМКб.м. (бір ретік максималдік  шекті мүмкіндік концентрациясы) –
тұрғын  жерлердегі  ауаның  бір  заттың  шектелген  максималдік  бірреттік  
концентрациясы. Бұл концентрациясы  егер 20 мин  ішінде  адам  тыныс
алғанда  рефлекстік  реакцияларды  болдырмау үшін қажет.

ШМКо.т. (орта тәуелдік шекті мүмкіндік концентрациясы) – ол ауадағы  
уытты  заттың  орта  тәуелдік  шектелген  концентрациясы, ол  адам  ағзасына 
тура  немесе  жанама  әрекеттерді  болдырмауына  тиісті.

ЛД50 – зертханалық  жануарларға  бір  рет  әрекеттескендегі, заттың  
шиеліскен  ықпал  жасайтын  шекті  концентрациясы.

ОБТ (оттекті  биохимиялық  тұтыну)- оттекте   биотұтынуы немесе  бір 
уақыт аралығында  органикалық  заттарды биохимиялық  тотығу үрдісінде  
кеткен оттектің мөлшері. Тотығу  үрдісі, органикалық заттармен   қоректенетін 
микроағзалар  арқылы  жүреді.

ОХТ (оттекті химиялық  тұтынуы) немесе оттектің  мөлшері, судағы  
барлық  тотықсыздарғыштарды  тотығуына  кеткен   тотықтырғыш  мөлшеріне  
эквиваленті болады.
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алғанда  рефлекстік  реакцияларды  болдырмау үшін қажет.

ШМКо.т. (орта тәуелдік шекті мүмкіндік концентрациясы) – ол ауадағы  
уытты  заттың  орта  тәуелдік  шектелген  концентрациясы, ол  адам  ағзасына 
тура  немесе  жанама  әрекеттерді  болдырмауына  тиісті.

ЛД50 – зертханалық  жануарларға  бір  рет  әрекеттескендегі, заттың  
шиеліскен  ықпал  жасайтын  шекті  концентрациясы.

ОБТ (оттекті  биохимиялық  тұтыну)- оттекте   биотұтынуы немесе  бір 
уақыт аралығында  органикалық  заттарды биохимиялық  тотығу үрдісінде  
кеткен оттектің мөлшері. Тотығу  үрдісі, органикалық заттармен   қоректенетін 
микроағзалар  арқылы  жүреді.

ОХТ (оттекті химиялық  тұтынуы) немесе оттектің  мөлшері, судағы  
барлық  тотықсыздарғыштарды  тотығуына  кеткен   тотықтырғыш  мөлшеріне  
эквиваленті болады.
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Химиялық  заттарды қауіптілік  дәрежелерге  сай  үш  класқа   бөледі:
1- өте қауіпті заттар, олар  ауыл  шаруашылық   өнімдерінің астық  
құндылығына  өте  қатты  әсер етеді. Бұл мышьяк, селен,  кадмий,  сынап,  
мырыш,  қорғасын,  фтор, бензопрен және пестицидтер.
2- орташа  қауіпті  заттар, олар  ауыл шаруашылық  өнімдерінің  астық  
құндылығына  орташа  әсер етеді. Олар  бор,  кобальт,  никель, молибден,  мыс,   
қалайы,  хром.
3- аз қауіпті  заттар, олар ауыл шаруашылық  өнімдерінің  астық  құндылығына  
әсер етпейді. Олар барий,  ванадий, вольфрам,  марганец.

Сұрақтар мен тапсырмалар:
1. Қоршаған ортаның жағдайын зерттеудің қандай әдістерін білесіз және 

олардың мәні неде? 
2. Ластануды бақылау қандай  денгейлерде өткізіледі?
3. Экологиялық мониторинг  және оның негізгі мақсаттары.
4. Мәлімет жалпылау  бойынша мониторингтің түрлері қандай?
5. Бақылау әдістері бойынша,  мониторингтің  түрлері қандай?
6. Су сапасын бақылау әдістерінің  сипаттамасын беріндер?  .
7. Топырақ сапасын бақылайтын әдістердің жіктелуі және  қысқаша 

сипаттамасы?
8. Зерттеулерде қандай аспаптар мен  құрал-жабдықтар қолданылады?
9. Қауіптілік  дәрежеге сай  элементтер  қалай  бөлінеді?
10. Қоршаған ортаның сапасын анықтайтын  қандай  нормативтер  

қолданылады?

5.1.2 Зерттеу нәтижелеріне талдау және бастапқы өңдеу жүргізу

Атмосфераның ластану деңгейін бақылауларды өңдеу және қорыту
Атмосфералық ауаның ластануын және метеорологиялық параметрлерді 
бақылаудың нәтижелері туралы, шам астындағы және өзге бақылаулардың 
нәтижелері туралы мәліметтер стационарлық және бағытжолдық күзет 
орындарынан Қазгидрометтің жергілікті органдарының бір бөлімшесіне, 
көбінесе гидрометеорология бойынша шаруашылық ұйымдарды, 
басқармаларды ақпаратпен қамтамасыз ету бөлімдеріне келіп түседі, мұнда 
олар тексеруден өтеді және атмосфераның ластануын бақылаудың кестелері 
(АЛК) деп аталатын арнайы кестелерге қорытылады.    

Бұл кестелер 4 түрге бөлінеді:
АЛК1 – бір қалада немесе өнеркәсіптік орталықтағы тұрақты әрекет ететін 
стационарлық және бағытжолдық күзет орындарының желісінде атмосфералық 
ауаның ластануын бірлік бақылаулардың нәтижелері, сонымен қатар 
метеорологиялық және аэрологиялық бақылаулардың мәліметтері.
АЛК2 – шам астындағы бақылаулардың нәтижелері.
АЛК3 – шаң және газтәрізді қоспалардың түсуін орташа тәуліктік 
бақылаулардың мәліметтері мен концентрациялары.

  
 

АЛК4 – газталдағыштардың немесе үздіксіз әрекет ететін өзге аспаптар мен 
құрылғылардың көмегімен тәуліктік бақылаулардың мәліметтері.

АЛК1 негізгі кестеден және АЛК1қ деп аталатын қосымша кестеден 
тұрады. АЛК-1 кестесі 8 беттен тұрады (айына 100-120 бақылау), оған 
қоспалардың концентрациясын бақылаулардың мәліметтері және 
метеостанцияларда ауа сынамаларын іріктеу мерзімдеріне сәйкес келетін 
метеорологиялық параметрлер жазылады. АЛК1қ кестесі Санэпидбақылаудың 
күзет орындарында және сол қаланың өзге ведомстволарында қоспалардың 
концентрацияларын және бақылаулардың метеорологиялық мәліметтерін, 
сонымен қатар АМ мөлшерін сынамаларда спектрлік анықтаудың нәтижелерін 
жазуға арналады.  

Кестелер толтырылған соң және мәліметтерді машиналық 
тасымалдаушыға (перфокартаға, перфотаспаға) көшірген соң, олар барлық 
мерзімдердегі бақылаулардың мәліметтері күзет орындарының өсу ретінмен 
орналасатындай бірге тігіледі. Графтар (аэрологиялық бақылаулардың 
нәтижелері) қалада немесе одан 50-60 км қашықтықта алынған мәліметтер 
бойынша толтрылады. Аэрологиялық бақылаулар мен атмосфераның 
ластануын бақылаулар мерзімдерінің айырмасы 3 сағаттан аспау керек.  

АЛК2 Қазгидромет әдістемелеріне сәйкес құрастырылады. АЛК3 
тәуліктердің аяқталған күні жазылады, ал шаңның концентрациясын бақылау 
кезінде планшеттен сүзгішті немесе дәкені шешу күні жазылады. АЛК3 
толтырған соң мынадай есептеулер жүргізіледі:

1. айдың барлық күндеріндегі орташа концентрациялар.
2. айдың барлы күндеріндегі максималды концентрация.
3. секундына 2,2 м кем және 5 м артық желдің жылдамдықтары туралы 

мәліметтер.
4. ШМК асу жағдайларының саны.

АЛК4 бір айдағы (газталдағыштардың және өзге аспаптардың) үздіксіз 
бақылауларының нәтижелерінен тұрады. АЛК4 кестесінің басты беті АЛК1 
басты беті сияқты, қаланың зерттелетін ауданы немесе қала шеті көрсетіліп, 
рәсімделеді. Басты беттен кейін 1 аспап бойынша бір қоспаның 
концентрацияларын үздіксіз бақылаулардың нақты мәліметтерін жазуға 
арналған толық беттер жүреді. 

Далалық жұмыстардың нәтижелерін өңдеу және ақпарат беру
Антропогендік жаратылыстағы химиялық заттардың топырақ 

жамылғысына ықпалы, әсіресе ластану көздерінің маңында (қалалардың, 
өнеркәсіптік, ауылшаруашылық кешендердің, автомагистральдердің және т.б. 
маңайында), тұрақты артады. Топырақты ластайтын атмосфералық 
шығарындылардың құрамында макро – және микроэлементтер, газдар, күрделі 
органикалық қоспалар (пиридин, фенол, бензол және басқалары) болады. Есеп 
келесі ақпараттан тұрады:

-Топырақтардың антропоггендік ластануының жағымсыз салдары 
аймақтық немесе ғаламдық деңгейде көрінеді. Сондықтан қазіргі уақытта 
топырақтың химиялық ластануын бақылаудың бағдарламаларын құрастыру 
өзекті мәселе болып табылады. Мұндай бағдарламаларды құру топырақтың 
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АЛК4 – газталдағыштардың немесе үздіксіз әрекет ететін өзге аспаптар мен 
құрылғылардың көмегімен тәуліктік бақылаулардың мәліметтері.

АЛК1 негізгі кестеден және АЛК1қ деп аталатын қосымша кестеден 
тұрады. АЛК-1 кестесі 8 беттен тұрады (айына 100-120 бақылау), оған 
қоспалардың концентрациясын бақылаулардың мәліметтері және 
метеостанцияларда ауа сынамаларын іріктеу мерзімдеріне сәйкес келетін 
метеорологиялық параметрлер жазылады. АЛК1қ кестесі Санэпидбақылаудың 
күзет орындарында және сол қаланың өзге ведомстволарында қоспалардың 
концентрацияларын және бақылаулардың метеорологиялық мәліметтерін, 
сонымен қатар АМ мөлшерін сынамаларда спектрлік анықтаудың нәтижелерін 
жазуға арналады.  

Кестелер толтырылған соң және мәліметтерді машиналық 
тасымалдаушыға (перфокартаға, перфотаспаға) көшірген соң, олар барлық 
мерзімдердегі бақылаулардың мәліметтері күзет орындарының өсу ретінмен 
орналасатындай бірге тігіледі. Графтар (аэрологиялық бақылаулардың 
нәтижелері) қалада немесе одан 50-60 км қашықтықта алынған мәліметтер 
бойынша толтрылады. Аэрологиялық бақылаулар мен атмосфераның 
ластануын бақылаулар мерзімдерінің айырмасы 3 сағаттан аспау керек.  

АЛК2 Қазгидромет әдістемелеріне сәйкес құрастырылады. АЛК3 
тәуліктердің аяқталған күні жазылады, ал шаңның концентрациясын бақылау 
кезінде планшеттен сүзгішті немесе дәкені шешу күні жазылады. АЛК3 
толтырған соң мынадай есептеулер жүргізіледі:

1. айдың барлық күндеріндегі орташа концентрациялар.
2. айдың барлы күндеріндегі максималды концентрация.
3. секундына 2,2 м кем және 5 м артық желдің жылдамдықтары туралы 

мәліметтер.
4. ШМК асу жағдайларының саны.

АЛК4 бір айдағы (газталдағыштардың және өзге аспаптардың) үздіксіз 
бақылауларының нәтижелерінен тұрады. АЛК4 кестесінің басты беті АЛК1 
басты беті сияқты, қаланың зерттелетін ауданы немесе қала шеті көрсетіліп, 
рәсімделеді. Басты беттен кейін 1 аспап бойынша бір қоспаның 
концентрацияларын үздіксіз бақылаулардың нақты мәліметтерін жазуға 
арналған толық беттер жүреді. 

Далалық жұмыстардың нәтижелерін өңдеу және ақпарат беру
Антропогендік жаратылыстағы химиялық заттардың топырақ 

жамылғысына ықпалы, әсіресе ластану көздерінің маңында (қалалардың, 
өнеркәсіптік, ауылшаруашылық кешендердің, автомагистральдердің және т.б. 
маңайында), тұрақты артады. Топырақты ластайтын атмосфералық 
шығарындылардың құрамында макро – және микроэлементтер, газдар, күрделі 
органикалық қоспалар (пиридин, фенол, бензол және басқалары) болады. Есеп 
келесі ақпараттан тұрады:

-Топырақтардың антропоггендік ластануының жағымсыз салдары 
аймақтық немесе ғаламдық деңгейде көрінеді. Сондықтан қазіргі уақытта 
топырақтың химиялық ластануын бақылаудың бағдарламаларын құрастыру 
өзекті мәселе болып табылады. Мұндай бағдарламаларды құру топырақтың 
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қазіргі жағдайын дұрыс бағалауды, яғни заттардың антропогендік ластауының 
ықпалын сезінетін, топырақтың жағдайын бақылау мен бағалау жүйесін 
ұйымдастыруды талап етеді. 

- Топырақтың ластану деңгейін бақылауды жүргізудің мазмұны мен 
сипаты және оларды ауылдық және қалалық жағдайларда картографиялау 
ерекшелікке ие.
Бақылаулардың міндеттері болып табылады:
1) топырақтың химиялық ластануының қазіргі деңгейін тіркеу, сонымен 
қатар ластану көзінің орналасуы мен технологиялық параметрлеріне қарай 
топырақ ластануының географиялық заңдылықтары мен уақытша 
өзгерістерінің динамикасын анықтау;
2) жақын болашақтағы топырақтың химиялық құрамының өзгеруін болжау 
және олардың ластануының мүмкін салдарын бағалау;
3) топырақтың ластану деңгейі туралы ақпаратпен мүдделі ұйымдарды 
қамтамасыз ету.
Топырақтың ластану дәрежесін бақылау кезінде қазіргі уақыттағы оның 
химиялық ластануы туралы ғана емес, сонымен қатар болашақта жүріп 
жататын үрдістердің даму жолдары туралы түсінік қалыптастыру керек. Соның 
ішінде топырақтың химиялық ластануын азайтуға бағытталған, оның сулы, 
жылулық, тұзды, биологиялық және өзге режимдерін айтарлықтай өзгертетін 
шаралар жүргізілген кезеңде. Сонымен қатар топырақ ластануының жағдайы 
мен болжау сынамаларды талдауға ғана негізделмеу керек. 

Топырақ – бұл ландшафттың элементі, сондықтан оны зерттеу табиғи 
және антропогенді кешендердің барлық компоненттерін, табиғи, ауылдық және 
қалалық жағдайларда ластаушы заттарды жинақтаудың барлық жолдарын 
зерттеуден ажырамайды. Зертханаларға топырақтың ластануы туралы ақпарат 
жолдама талондар түрінде, ал топырақтардың талдаулары жұмыс кестелері 
түрінде келіп түседі. Бұл мәліметтер бойынша анықтамалар мен шолулар 
құрастырылады, сонымен қатар дауылдық ақпарат беріледі. Гидромет 
әдістемелерімен белгіленген мерзімдерде, топырақ талдауларының мәліметтері 
технологиялық карталарға салынады.
Сұрақтар мен тапсырмалар:
1. Атмосфераның ластану деңгейін бақылауларды өңдеу және қорыту қалай 
жүргізіледі?
2. Далалық жұмыстардың нәтижелерін өңдеу және ақпарат қалай беріледі?

5.1.3 Компьютерлік бағдарламаларды қолдану

ПК-ЭРА-ШМШ, ҚОҚ, ҚОӘБ (ПДВ, ООС, ОВОС) жоба нормативтерін 
өңдеуге негізделген бағдарлама. Бұл бағдарлама Р 2.1.10.1920-04 «Қоршаған 
ортаны ластаушы заттарды және тұрғындардың денсаулығына химиялық 
заттардың қауіп төндіруін бағалау басшылығы»  бойынша негізгі 
жағдайларды жүзеге асырады (ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ үшін 
«Тұрғындардың денсаулығы үшін қоршаған ортадағы химиялық 
факторлардың қауіп төндіруін бағалау бойынша әдістемелік нұсқау»). 

  
 

Бағдарлама атмосфералық ауаны (ингаляциялық әсер) ластайтын химиялық 
заттардың әсері кезіндегі халық денсаулығына қосымша қауіп төндіруді 
есептейді.

ПК Эра бағдарламасын  қолдану кезінде шығарындыларды есепке алу, 
атмосферадағы шығарынды газдардын көлемдерін есептеу зонасынан 
анықтайды.

ЭРА бағдарламалық кешені келесі артықшылықтарға ие:
* жүйе — ластаушы заттардың шығарылуын (шығарылуын) есептеу, 

түгендеу жүргізу, шоғырлануды есептеу, ШЖШ томдарын шығару 
бағдарламаларын органикалық түрде біріктіретін Бірыңғай өзара байланысқан 
кешен, графикалық редактор және шығарындылар нормативтерін есептеу 
жолымен белгілеу;

* ДК дәуірі Windows ортасында жасалған, заманауи интерфейсі бар, осы 
ортаның стандартты мүмкіндіктері мен мүмкіндіктерін кеңінен қолданады;

* құжаттарды ресімдеу Microsoft Word-97/2000/XP форматында 
орындалады. Егер  матрицалық принтер болса, ЭРА тез басып шығару үшін 
және ол үшін құжаттарды ресімдеуді қолдайды;

* бастапқы деректерді дереу түгендеу кестелері форматында жинауға 
болады, бірақ концентрацияны есептеу үшін жеңілдетілген жылдам енгізу 
мүмкін. Түгендеу кестелерін шығару табиғатты қорғау жөніндегі аумақтық 
органдардың ерекше талаптарына сәйкес төрт түрлі нұсқада жүзеге 
асырылады;

* атмосфералық ауаға ластаушы заттардың шығарылуын (шығарылуын) 
есептеудің көптеген әдістемелері іске асырылды. Есептеу тиісті түгендеу 
кестелерін автоматты түрде толтырумен бір уақытта жүзеге асырылады. Біз 
іске асырылған әдістердің тізімін үнемі толықтырып отырамыз және олар 
өзгерген кезде бар әдістерді жедел түзетеміз;

* жергілікті жердің карта-схемаларын құрудың кең мүмкіндіктері. ДК 
құрамында ұсынылған ЭРА графикалық редакторы өзінің мүмкіндіктері 
бойынша геоақпараттық жүйелермен салыстырылады және бір жағынан өте 
күрделі карталарды құруға және жасауға мүмкіндік береді, ал екінші жағынан 
оны игеру оңай. Жоғары сапалы (оның ішінде түрлі-түсті) карта —
схемаларды, оқшаулағыштар мен концентрация өрістерін басып шығару-
принтерлердің кез келген түріне;

* растрлық суреттерге толық қолдау көрсету (сканер арқылы алынған 
немесе электронды түрде бар), соның ішінде түсті. Масштабтағы рельефтің 
жоспарына ие бола отырып, карта схемасын мүлдем жасай алмаймыз, бірақ 
оқшаулауды басып шығару кезінде оның әдемі суретін "субстрат" ретінде 
тікелей көрсете алуға болады;

* ластану көздерін "көзбен" енгізу. Тінтуірдің нүктелік суретте ластану 
көзін көрсеткенде, оның координаттары мен геометриялық сипаттамалары 
түгендеу кестелеріне автоматты түрде енгізіледі;

* санитарлық ережелер мен нормаларға сәйкес нормативтік санитарлық 
қорғау аймағын автоматты түрде қалыптастыру 2.2.1/2.1.1.1200-03 (оның 
ішінде жел бағытын ескере отырып));
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Бағдарлама атмосфералық ауаны (ингаляциялық әсер) ластайтын химиялық 
заттардың әсері кезіндегі халық денсаулығына қосымша қауіп төндіруді 
есептейді.

ПК Эра бағдарламасын  қолдану кезінде шығарындыларды есепке алу, 
атмосферадағы шығарынды газдардын көлемдерін есептеу зонасынан 
анықтайды.

ЭРА бағдарламалық кешені келесі артықшылықтарға ие:
* жүйе — ластаушы заттардың шығарылуын (шығарылуын) есептеу, 

түгендеу жүргізу, шоғырлануды есептеу, ШЖШ томдарын шығару 
бағдарламаларын органикалық түрде біріктіретін Бірыңғай өзара байланысқан 
кешен, графикалық редактор және шығарындылар нормативтерін есептеу 
жолымен белгілеу;

* ДК дәуірі Windows ортасында жасалған, заманауи интерфейсі бар, осы 
ортаның стандартты мүмкіндіктері мен мүмкіндіктерін кеңінен қолданады;

* құжаттарды ресімдеу Microsoft Word-97/2000/XP форматында 
орындалады. Егер  матрицалық принтер болса, ЭРА тез басып шығару үшін 
және ол үшін құжаттарды ресімдеуді қолдайды;

* бастапқы деректерді дереу түгендеу кестелері форматында жинауға 
болады, бірақ концентрацияны есептеу үшін жеңілдетілген жылдам енгізу 
мүмкін. Түгендеу кестелерін шығару табиғатты қорғау жөніндегі аумақтық 
органдардың ерекше талаптарына сәйкес төрт түрлі нұсқада жүзеге 
асырылады;

* атмосфералық ауаға ластаушы заттардың шығарылуын (шығарылуын) 
есептеудің көптеген әдістемелері іске асырылды. Есептеу тиісті түгендеу 
кестелерін автоматты түрде толтырумен бір уақытта жүзеге асырылады. Біз 
іске асырылған әдістердің тізімін үнемі толықтырып отырамыз және олар 
өзгерген кезде бар әдістерді жедел түзетеміз;

* жергілікті жердің карта-схемаларын құрудың кең мүмкіндіктері. ДК 
құрамында ұсынылған ЭРА графикалық редакторы өзінің мүмкіндіктері 
бойынша геоақпараттық жүйелермен салыстырылады және бір жағынан өте 
күрделі карталарды құруға және жасауға мүмкіндік береді, ал екінші жағынан 
оны игеру оңай. Жоғары сапалы (оның ішінде түрлі-түсті) карта —
схемаларды, оқшаулағыштар мен концентрация өрістерін басып шығару-
принтерлердің кез келген түріне;

* растрлық суреттерге толық қолдау көрсету (сканер арқылы алынған 
немесе электронды түрде бар), соның ішінде түсті. Масштабтағы рельефтің 
жоспарына ие бола отырып, карта схемасын мүлдем жасай алмаймыз, бірақ 
оқшаулауды басып шығару кезінде оның әдемі суретін "субстрат" ретінде 
тікелей көрсете алуға болады;

* ластану көздерін "көзбен" енгізу. Тінтуірдің нүктелік суретте ластану 
көзін көрсеткенде, оның координаттары мен геометриялық сипаттамалары 
түгендеу кестелеріне автоматты түрде енгізіледі;

* санитарлық ережелер мен нормаларға сәйкес нормативтік санитарлық 
қорғау аймағын автоматты түрде қалыптастыру 2.2.1/2.1.1.1200-03 (оның 
ішінде жел бағытын ескере отырып));
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* есептік санитарлық қорғау аймағын автоматты түрде қалыптастырады;
* графикалық редактордың көмегімен жасалған тұрғын аймақтар мен 

санитарлық-қорғау аймақтары бойынша шоғырлануды есептеу мүмкіндігі 
және осы аймақтар бойынша есептеулерге сәйкес "атмосфераның ластану 
деңгейіне барынша көп үлес қосатын көздер тізбесі" (ШРШ томының 3.5-
кестесі) толыққанды кестесін автоматты түрде қалыптастырады;

* ластанудың нормативтік деңгейіне қол жеткізуге мүмкіндік беретін 
қолданыстағы көздер шығарындыларының мәндерін іздеу үшін МРН-87 және 
атмосфера ҒЗИ әдістемесіне сәйкес кері есепті шешу;

* ЭРА ПК базалық құрамына ластаушы заттардың толық базасы (4520 
атау), тиісінше ГН 2.1.6.1338-03 және ГН 2.1.6.1339-03 барлық 
толықтырулармен, сондай-ақ өнеркәсіптік кәсіпорындардың 
шығарындыларында ластаушы заттардың шоғырлануын өлшеуді орындау 
әдістемелерінің тізбесі 

* есептік тіктөртбұрыштардың мөлшеріне, ластаушы заттардың санына, 
есептеудегі көздердің ең көп санына шектеулер іс жүзінде жоқ;

* мұрағаттау жүйесінің болуы дискеттер мен қатты дискідегі барлық 
жинақталған ақпараттың ұзақ мерзімді көшірмелерін жасауды қамтамасыз 
етеді.

Сұрақтар мен тапсырмалар:
1. ПК ЭРА бағдаралмасының мүмкіндіктері?
2. ПК ЭРА бағдарламасында қауіптілікті қалай бағалайды?
3. ПК ЭРА бағдарламасында мәліметтер қандай түрде көрсетіледі?
4. ПК ЭРА бағдарламасында протоколды қай бағдарламада шығаруға 

болады?

5.2.  Радиацияның тірі ағзаларға әсер етуінің және олардың тұрмыс-
тіршілікте  байқалу сипаттамасы
5.2.1 Радиациялық қауіпсіздікті нормалаудың негізгі қағидаттары және 
нормалары

Радиоэкологиялық нормалау принциптері
Нормалау адамдардың сәулеленудің кейбір мүмкін деңгейлерін бекітуді 

жорамалдайды, олардан асатын сәулеленумен адамға тигізілетін шығын 
жағымсыз болады.  

Радиациялық қауіпсіздікпен қамтамасыз ету 3 принципке негізделеді:
Нормалау принципі – барлық сәулелену көздерінен азаматтардың жеке 

сәулелену дозаларының мүмкін шектерінен асырмау.
Негізделу принципі – адам үшін алынған пайда қосымша сәулеленумен 

келтірілген мүмкін зиян тәуекелінен аспағандағы сәулелену көздерін пайдалану 
бойынша әрекеттің барлық түрлеріне тыйым салу.  

  
 

Оптимизация принципі – экономикалық және әлеуметтік факторларды, 
жеке сәулелену дозаларын және сәулеленетін адамдардың санын есепке ала 
отырып мүмкін төмен және қол жетімді деңгейде ұстап тұру.

Сәулелендіру көздерінің қалыпты жұмыс жағдайлары үшін 
сәулелендірілетін адамдардың 3 санаты белгіленген: А және Б топтарына 
бөлінетін персонал және персоналдан шыққан, бірақ олардың өндірістік қызмет 
аясынан тыс адамдарды қамтитын халық.

Нормативтердің 3 класын анықтайды:
Дозалардың негізгі шектері – персонал және тұрғындар үшін. Б тобының 

персоналы үшін доза шектері А тобының персоналдың ¼ мәніне тең (Б<)
      Әсерлі және эквивалентті дозалар адамның ағзасының сәулеленуінің жеке 
салдарын сипаттайды: əсерлі жалпы ағза үшін; эквивалентті жеке органдар 
мен тіндер үшін.

Жылдық əсерлі (эквивалентті) доза– бұл күнтізбелік жылда алынған 
сыртқы сәулеленудің әсерлі (эквивалентті) дозасының және сол жылда ағзаға 
радионуклидтердің келіп түсуімен шартталған ішкі сәулеленудің күтілетін 
дозасының  суммасы. 

Коллективті əсерлі доза  – бұл жеке коллективті дозалар суммасына тең 
сәулеленудің стохастикалық әсерлерінің туындауының коллективті тәуекелінің 
шамасы; адам-зивертпен өлшенеді (адам-Зв.).

Бақылау деңгейлері (дозалар, деңгейлер, белсенділіктер, ағымдар 
тығыздығы және т.с.с.) олардың мәндері ұйымда қол жетілген радиациялық 
қауіпсіздік деңгейін есепке алу керек және радиациялық әсер мүмкін деңгейден 
төмен болатын жағдайлармен қамтамасыз етуі керек.   

Радиациялық қауіпсіздік принципін жүзеге асыру үшін санитарлы 
ережелер, нормалар, гигиеналық нормативтер орнату, радиациялық қауіпсіздік, 
мемлекеттік стандарттар ережелерін, радиациялық қауіпсіздік бойынша 
әдістемелік және нұсқаулық құжаттар дайындау жолымен мемлекеттік 
қалыптау жүргізіледі.  Барлық осы нормативтер ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ Денсаулық сақтау Министрлігімен бекітіледі. 

«РҚН-99» нормативті актісі.
Негізгі нормативті акт болып «Радиациялық қауіпсіздік нормасы– 99» 

(РҚН-99)табылады. Оларда адамға иондаушы сәулеленудің әсерінің мүмкін 
деңгейлері көрсетілген. Басқа ешқандай нормативті және әдістемелік құжаттар 
РҚН-99 талаптарына қарсылық көрсетпеуі тиіс. РҚН-99-да бекітілген талаптар 
барлық тұлғаларға міндетті болып табылады. 

РҚН-99 талаптары олармен жұмыс істегенде тудыратын сәулелену 
көздеріне таралмайды:  

-10 мкЗВ-тан аспайтын индивидуалды жылдық әсерлі дозасын;
- терідегі 50 мЗВ-тан және хрусталикта 15 мЗВ-тан аспайтын 

индивидуалды жылдық эквивалентті дозасын;
- 1 адам-Зв-тан аспайтын коллективті жылдық әсер дозасын, не болмаса, 1 

адам-Зв-тан аспайтын коллективті доза кезінде оптимизация принципі 
бойынша бағалау коллективті дозаның төмендеуінің мақсаттылығын көрсетеді. 
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РҚН-99 Жер бетіндегі ғарыштық сәулелерге және әсер ету мүмкін емес 
табиғи калиймен тудырылатын адамның ішкі сәулеленуіне таралмайды. 

Мемлекеттік қалыптаумен келесі ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ-ның 
территориясындағы иондаушы сәулеленулердің көздерін пайдалану 
нәтижесінде сәулеленудің дозаларының мүмкін шектерін орнатады.  

- тұрғындар үшін орташа  жылдық әсерлі дозасы 0,001 Зв-қа тең немесе 
өмір ұзақтығында әсерлі дозасы (70 жыл) – 0,07 Зв; жеке жылдарда 5 жыл 
қатарында есептелген орташа жылдық әсерлі дозасы 0,001 Зв-тан аспайды 
деген шартпен әсерлі дозаның үлкен мәндері мүмкін.  

- жұмысшылар үшін орташа жылдық әсерлі дозасы 0,02 Зв–ке тең немесе 
жұмыс әстеу уақытының периодында (50 жыл) әсерлі дозасы – 1Зв; жеке 
жылдарда 5 жыл қатарында есептелген орташа жылдық әсерлі дозасы 0,001 Зв-
тан аспайды деген шартпен 0,05 Зв –ке дейін жылдық әсерлі дозасында 
сәулелену мүмкін.

Сәулеленудің дозаларының негізгі шектерінің регламенттелген мәндеріне 
табиғи радиациялық және техногенді өзгерген радиациялық фонмен 
тудырылатын дозалар, сондай-ақ азаматтармен медициналық, 
рентгенологиялық шараларды жүргізу және емді қабылдау кезнде алатын 
дозалар жатады. 

«ОСПОРБ-99» нормативті актісі.
Иондаушы сәулеленудің көздерінің радиациялық әсерінен адамдарды 

қорғау бойынша талаптарды орнататын басқа маңызды құжат «Радиациялық 
қауіпсіздікпен қамтамасыз етудің негізгі санитарлы ережелері -99» (РҚҚЕНСЕ-
99) болып табылады.  Оларда сәулеленудің техногенді көздерін 
эксплуатациялау кезінде, сәулеленудің табиғи көздерінің әсері кезінде  
тұрғындар мен персоналдың радиациялық қауіпсіздігін, медициналық 
сәулелену, радиациялық апаттар және тағы басқалары кезінде науқастар мен 
тұрғындардың радиациялық қауіпсіздігін регламенттейтін радиациялық 
қауіпсіздікті бақылауға жалпы талаптар бар. 

РҚҚЕНСЕ-99 сәйкес иондаушы сәулеленудің көздері міндетті есеп және 
бақылауға жатқызылады. Радиациялық бақылаудан босатылады:

• Максималды энергиясы 5 кэВ аспайтын иондаушы сәулеленуді 
генерациялайтын электрофизикалық қондырғылар; 

• 0,1 м қашықтықта кез келген қол жетімді аппаратураның бетіндегі 
нүктедегі эквивалентті дозаның қуаты 1,0 мкЗв/сағ-тан аспайтын қалыпты 
эксплуатация шарттарында иондаушы сәулеленуді генерациялайтын басқа 
электрофизикалық қондырғылар; 

Иондаушы сәулелену көздерімен жұмыс сітеу ауданында әрекетің жүзеге 
асыратын ұйымдарда бұл жұмыстарды жүргізу құқығына арнайы жолдауы 
(лицензия) болу керек. Сәулеленудің көздерімен жұмыс істеуге рұқсат мына 
жағдайда талап етілмейді, егер: 

- жұмыс орнында радионуклидтің меншікті белсенділігі минималды мәнді 
меншікті белсенділіктен (МММБ) кем болса, немесе сәулеленудің ашық 
көзінде радионуклид белсенділігі минималды мәнді белсенділіктен (ММБ) аз, 

  
 

немесе жеке радионуклидтердің белсенділіктерінің олардың кестелік мәндеріне 
қатынасының суммасы 1-ден кем болса;  

- ұйымда сәулеленудің ашық көздерінде радионуклидтердің жалпы 
белсенділігі  ММБ-тен немесе әр түрлі радионуклидтердің белсенділіктерінің 
олардың кестелік мәндеріне қатынастарының суммасынан 10 реттен аса 
мөлшерде аспайды;  

- сәулеленудің жабық радионуклидті көзінің бетінен 0,1 м қашықтықта 
орналасқан кез келген нүктесіндегі эквивалентті дозаның қуаты фоннан 1,0 
мкЗв/сағ-тан аспайды.  Бұл кезде қондырғының ішінде орналасқан 
радиобелсенді заттардың сенімді герметизациясы қамтамасыз етілуі керек, ал 
оның нормативті-техникалық құжаттамасы санитарлы-эпидемиологиялық 
қорытындыға ие болуы керек. 

Сұрақтар мен тапсырмалар:
1. Радиоэкологиялық нормалау нені жорамалдайды?
2. Радиациялық қауіпсіздік қандай принциптерге негізделеді?
3. Персонал және тұрғындар үшін қандай класстар орнатылады?
4. «НРБ-99» нормативті актісі, негізгі бөлімдері?
5. «РҚҚЕНСЕ -99» нормативті актісі.

5.2.2 Қоспалардың атмосферадағы, гидросферадағы, жердің бетіндегі 
миграциясы

Атмосфералық ауаның радиобелсенділігі
Жер атмосферасында әрқашан, көздері эманирлейтін тау жыныстары 

болып табылатын  инертті газдар – радон, торон және актинион түріндегі газ 
тәрізді радиобелсенді заттар болады.  Радиобелсенді эманациялар 
(радиобелсенді газдар) топырақтан атмосфералық ауаға түсе отырып, содан соң 
көлденең және тік ауа ағымдарымен таралады. Өз кезегінде, ыдыраудан өткен 
радиобелсенді газдар белсенді шашындар түрінде түсетін қатты изотоптарға 
айналады. 

Ауа құрамындағы қатты радиобелсенді бөлшектер судың 
конденсациялайтын тамшыларымен ұсталынады және Жер бетіне 
атмосфералық жауын-шашындармен түседі. Күнделікті жауындар мен қар 
түсуден соң ауаның радиобелсенділігі төмендейді. 

Атмосферада сондай-ақ ғарыштық сәулелер әсерінен пайда болатын 
изотоптар бар. Мұндай радионуклидтерге ауадағы мөлшері өте аз көміртегі –
14 жатады. 

Тау жыныстарының радиобелсенділігі
Жыныстардың радиобелсенділігі тереңдікпен төмендейді, бірақ сонда да 

біршама тереңдікке дейін өлшенетін болып қалады. Радиобелсенді 
элементтердің күрт білінетін жинақталуы континентальді қыртыстың гранитті 
қабатында байқалады. 

Магматикалық жыныстар негізінің ұлғаюымен радиоизотоп құрамының 
кішіреюінің геохимиялық заңдылығымен бақыланады.
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болып табылатын  инертті газдар – радон, торон және актинион түріндегі газ 
тәрізді радиобелсенді заттар болады.  Радиобелсенді эманациялар 
(радиобелсенді газдар) топырақтан атмосфералық ауаға түсе отырып, содан соң 
көлденең және тік ауа ағымдарымен таралады. Өз кезегінде, ыдыраудан өткен 
радиобелсенді газдар белсенді шашындар түрінде түсетін қатты изотоптарға 
айналады. 

Ауа құрамындағы қатты радиобелсенді бөлшектер судың 
конденсациялайтын тамшыларымен ұсталынады және Жер бетіне 
атмосфералық жауын-шашындармен түседі. Күнделікті жауындар мен қар 
түсуден соң ауаның радиобелсенділігі төмендейді. 

Атмосферада сондай-ақ ғарыштық сәулелер әсерінен пайда болатын 
изотоптар бар. Мұндай радионуклидтерге ауадағы мөлшері өте аз көміртегі –
14 жатады. 

Тау жыныстарының радиобелсенділігі
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кішіреюінің геохимиялық заңдылығымен бақыланады.
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Табиғи радионуклидтердің көп мөлшері калийге бай қышқыл және сілтілі 
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Шөгінді жыныстардың ішінде жоғары радиобелсенділікке сазды 
сланецтер және саздар ие. Олардың құрамында радионуклидтер болуы 
қышқылданған тот басқан жыныстарда – граниттерге жақын. Шөгінді 
жыныстардың ішінде азырақ радиобелсенділікке таза химиялық және 
органикалық шөгінділер ие (тас тұз, гипс, əктастар, доломиттер, кварц
құмы, кремнийлі сланецтер, яшмалар). Теңіз шөгінділері континентальдіге 
қарағанда жалпы радиобелсенді. 
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Топырақтарды радиобелсенді элементтердің негізгі көзі топырақ 

құраушы жыныстар деп есептеу керек.  Сондықтан қышқыл магматикалық 
жыныстарда дамыған топырақтарда, радиобелсенді заттарға қатысты түрде 
байытылған (уранмен, радиймен, ториймен, калиймен),  ал негізгі және 
ультронегізді жыныстарда пайда болған топырақтар аз байытылған. Сазды 
топырақтар шамамен түгелдей жерде құмдақтарға қарағанда радиоизотоптарға 
бай. 

Топырақтар борпылдақ жыныстар ретінде, заттық құрамы бойынша 
шөгінді жыныстарға жақын, сондықтан олар осы генезисті шөгінділерде табиғи 
радионуклидтердің орналасу заңдылықтарына көп жағынан бағынады. 
Топырақтардың алмасу-сорбциялы үрдістермен байланысты жұқа коллоидті 
фракциясы аса ірі бөлшектермен салыстырғанда радиобелсенді элементтермен 
байытылған.  Дәл осы топырақтардың органикалық құрамдастарына да 
қатысты. 

Топырақтардың жоғарғы көкжиегінде радийдің мөлшері  2,8-ден 9,5*10-10 

ауытқиды. Сонымен бірге топырақтардың көбінде уранды грунт суларымен 
сілтілеумен байланысты уран мен радий арасындағы радиобелсенді тепе-
теңдіктің радийге қарай күрт жылжуы бақыланады. 

Топырақтардың радиобелсенділігі негізінен табиғи радиоизотоптармен 
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Ядролық қаруларды сынау және техногенді факторлардың әсерінен 
топырақтар түгелдей жасанды радионуклидтермен ластанған.

Табиғи сулардың радиобелсенділігі
Теңіз сулары уранның болуына байланысты ультранегізді тау 

жыныстарына – дуниттарға жақын және біршама торийға кедейленген.   
Өзендік және көлдік сулардың радиобелсенділігі олардың қоректену 

көздеріне тәуелді. Жаңбыр, қар және мұздық сулардың құрамында тұздардың 
біраз мөлшері бар, сондықтан қоректенудің мұндай көзіне ие биік кеңдікті 

  
 

таулы аймақтарының су қоймалары іс жүзінде табиғи радионуклидтің 
қатысында стерильді.  

Табиғи радионуклидтер құрлықтың ашық су қоймаларына негізінен жер 
асты суларымен келіп түседі. Грунт және қатаралық сулар өзендер мен 
көлдерді қоректендіре отырып, осы су қоймаларының суларының табиғи 
радиобелсенділігінің деңгейін анықтайды. Сондықтан өзен және көлдердің 
суларының радиобелсенділігі біршама ауытқуларға ұшырайды. Ол онымен 
соратын көлдердің аңғарлары немесе өзендердің су лықсытулары орналасқан 
тау жыныстарының химиялық және минералды құрамына тура тәуелді.  Басқа 
маңызды ашық су қоймаларының суларының радиобелсенділігінің деңгейіне 
әсер ететін факторға климат жатқызылады, оған табиғи радионуклидтердің 
негізгі тасымалдаушысы болатын тау жыныстардың химиялық үгілу деңгейі 
тәуелді. 

Соңында, көлдердегі радиоизотоптардың концентрациясы су алмасу 
деңгейіне тәуелді. Құрғақ климаты аудандардағы ағынсыз көлдер тұрып қалған 
сулардың қатты булануы есебінен радиобелсенді элементтермен біршама 
байытылуы мүмкін. 

Егер уранды кенді аудандарды дренаждайтын өзендерді санамағанда, 
онда теңіз суларына қатысты өзен сулары уранның, радийдің, торийдің, 
калийдің және радонның төмен мөлшерімен ерекшеленеді. 

Су тасуы кезінде өзен суындағы радиобелсенділік азаяды, ал тартылуда-
көбейеді. Қыста, өзендер мұз басқанда, суда радиобелсенді газдар – радон және 
торонның жоғары мөлшері байқалады. 

Жерасты сулары жер бетілік суларымен салыстырғанда уранға, радийге, 
торийге және радонға біршама байытылған болады. Оларда радиобелсенді 
элементтердің мөлшері сыйыстырушы жыныстардың заттық құрамына және 
сулардың химизмына (химиялық құрамына) тәуелді. Гидрогеологияда 
құрамында қандай да бір радиобелсенді элементтің көп болуына байланысты 
радонды, радийді және уранды суларды ажырату қабылданған. Аралас сулар да 
бар: радонды-радийлі, уранды-радийлі, радий-мезоторийлі. Жер асты 
суларында радийдің концентрациясы 2,5*10-11%-ға жетуі мүмкін, ал уранның 
3*10-6%-ға. 
Сұрақтар мен тапсырмалар:
1. Тау жыныстарының радиобелсенділігі қандай?
2. Топырақтардың радиобелсенділігі неге тәуелді?
3. Табиғи сулардың радиобелсенділігі неге тәуелді?
4. Атмосфералық ауаның радиобелсенділігін сипаттаңыз.

5.3.  Адамға радиациялық әсер ету сипаттамаларын анықтауды 
ұйымдастыру
5.3.1Адамға радиациялық әсер ету сипаттамалары

Сәулеленулердің тірі ағзаларға әсері.
Радиацияның күшті дозалары тірі ағзаның жасушаларын өлтіреді. Аз 

дозалары жасушаны толығымен бұзбайды, бірақ оны сезілетіндей өзгертеді. 
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Тірі ағзалардың жасушаларында радиацияның әсерінен жүріп жататын бірінші 
реттік физико-химиялық үрдістер оларға иондаушы сәулеленудің тікелей және 
жанама әсеріне міндетті. 

Сәулелердің тікелей əсері олармен ақуыз молекулаларын ыдыратуында 
және жасуша ядроларында ДНК-ны бұзуда жатыр. Сонымен бірге, сәулелердің 
жасуша ядросына түсу мүмкіндігі иондаушы бөлшектің өлшеміне тура тәуелді.

Сәулеленудің ағзаға жанама əсері дене массасының 75%-ын құрайтын су 
молекулаларының, сондай-ақ жасушаларда болатын  О2 молекулаларының 
иондануы түрінде көрінеді. Пайда болған Н+, ОН- иондары және радикал О2

-

ионы ақуыз молекулаларын тотықтырады және оны бұзады. 
Иондаушы сәулелену ағзаны әлсіретеді және иммунитетті, яғни оның 

инфекцияларға қарсылық көрсету қабілетін төмендетеді. Радиацияның үлкен 
дозалары түрдің уақытша немесе толық стерилизациясына, сондай-ақ келесі 
ұрпақтарда көрінуі мүмкін генетикалық өзгерістерге алып келеді. 

Аса сезімтал болып кейбір органдардың (гонадалар, жұлын) тез 
жаңаратын тіндердің клеткалары табылады. Жасушалардың өлімі жеке 
органдардың функцияларының бұзылуына алып келеді, ол ары қарай бүкіл 
ағзаның өмір сүру үрдістерінің бұзылуынан көрінеді. 

Радиациялық сәулеленудің тірі ағзаларға әсері сәулелену түріне (α-, β-, γ-
сәулелер және т.с.с.), сәулелену жолына және оның ұзақтығына тәуелді.  Егер 
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зақымданады және ауруларда қан түзу депрессиясы байқалынады, сондықтан 
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қуысы зақымданады.  Мұндай науқастар арнайы мұндай ауруларды емдеудің 
сәйкес тәжірибесіне ие  стационарларға  және клиникаларға орналастырылуы 
тиіс. Сәулелік аурудың аса ауыр деңгейі кезінде ағзаның қан түзу жүйесі –
жұлын істен шығады.  Жұлынның зақымдануы қанда эритроциттердің
жетіспеушілігіне, ағза тіндерінің оттегілік ашығуына және ауыр ауру –
лейкоздың дамуына алып келеді. Бұл жағдайда жұлынды ауыстыру (пересадка) 
керек, онсыз адам тез өледі. 

Адаммен алынған радиация дозасы перифириялық қанның және 
жұлынның лимфоциттарын хромосомалық талдауы бойынша биологиялық 
дозиметрия көмегімен анықталады. 

Ағзаның бірінші реттік реакциясының көріну уақыты және клиникалық 
көрінісі сәулелену дозасына тәуелді. Бірінші реттік реакцияның басты белгісі –
лоқсу, ал 600 бэр және одан көп доза кезінде – сұйық зәр. 

Емдеу жағдайында қалыпқа келу периоды температураның қалыпқа 
келуіне дейін 4-8 аптаға созылады. Шаштың өсуі басталады. Бұдан соң алыс 
нәтижелерінің көріну периоды басталады (қан айналым жүйесінің аурулары, 
эндокриндік және генетикалық бұзылыстар, катарактаның дамуы және т.с.с.). 

Дененің жеке бөліктері бүкіл денеге қарағанда аса үлкен дозаларға төзімді 
болады. 

Ағза ішіне түскен радионуклидтердің биологиялық әрекеті
Радионуклидтер ағза ішіне үш жолмен енеді: а) АІЖ арқылы; б) тыныс 

алу органдарымен; в) денедегі жарақаттар арқылы.  
Аса қауіпті болып екінші жолы табылады, себебі ингаляция арқылы 

ағзаға радиобелсенді газдар да, қатты заттардың шаңды бөлшектері де түседі. 
Газдар жылдам жұтылатын ауадан абсорбцияланады, бірнеше секундтан соң 
олар қанда және ағзаның жасушадан тыс сұйықтығында пайда болады..

АІЖ арқылы ағзаға қатты заттар және радиобелсенді сұйықтықтар енеді. 
Бір бөлігі ішек қабырғалары арқылы қанға сорылады, екінші бөлігі ағзадан 
сыртқа шығарылады. Сорылу деңгейі элементтің қасиеттеріне тәуелді. Ағзамен 
жеңіл игеріледі - Cs, Th, U, біраз нашарлау - Sr, Ra, Pu, I, Ru.

Бұзылған тері, сырылған және жарақаттанған жаралар арқылы ағзаға 
түскен радионуклидтердің мөлшері оларың ену тереңдігіне және ластау 
ұзақтығына тәуелді. 

Ағза ішіне түскен радиобелсенді элементтер аса қауіпті, ең алдымен, 
жоғары иондаушы α- және β-сәулелендірулер әрекетінің дереу өсу себептеріне 
байланысты. Екіншіден, сәулелену ұзақтығы көп есеге өседі, себебі 
радионуклидтердің сыртқа шығарылуы үшін біршама уақыт талап етіледі. Одан 
басқа, кейбір изотоптар жеке органдарда, онда біршама концентрацияларды 
тудыра отырып ағзада таңдамалы түрде жіктеледі. Мысалы, ағзаға келіп түскен 
йод үшінші бөлігі дененің барлығы 0,03% -ын құрайтын ұйқы безінде 
(щитовидная железа) жинақталады, стронций, фосфор және радийдің көп бөлігі 
қаңқада жиналады, ал цезийдің көп бөлігі асқазанасты қорытушыда. 
Радионулидтердің мұндай жергілікті жинақталу нәтижесінде сәйкес орган 
сәулелену әсерінен тез бұзылады.  
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Басқа тұрақты изотоптар сияқты радионуклидтер ағзадан белгілі бір дәрі-
дәрмектердің әрекетінен шығарылуы мүмкін. Мұндай препараттар 2 топқа 
бөлінеді:

• АІЖ-рында радионуклидтардың сіңірілуіне бөгет жасайтын дәрі-
дәрмектік құралдар. Мұндай препараттардың әрекет ету принципі – ионалмасу 
сорбциясы, осыдан оларды сорбенттер деп атайды.  Мұндай препараттарға 
пектиндер, көмірлі және органокремнеземды сорбенттер жатады. 

• Ағзамен игерілген радионуклидтарды ағзадан шығаруды 
жылдамдататын дәрі-дәрмектік құралдар. Негізінен бұл мақсатарда әр түрлі 
қышқылдар және эфирлер қолданылады. 

Радионуклидтерді ағзадан шығару жылдамдығын əсерлі жартылай 
шығару периодымен көрсету қабылданған, яғни оның барысында ағзадағы 
радионуклидтердің мөлшері екі есеге азаяды. 

Сәулелік әсердің ауырлығын радиопротекторлар деп аталатын –
радиациялық қорғаушылар біршама төмендетеді. Мұндай заттарға өзінің 
құрамында пектиндердің көп мөлшері болатын витаминдер және өсімдіктер 
жатады: гранат, рябина, қарақат, клюква, қызылша және сәбіз шырыны, жень-
шень тұнбалары.

            
Сұрақтар мен тапсырмалар:

1. Қандай сәулеленулер есебінен сыртқы сәулелену қалыптасады?
2. Сәулеленулердің тірі ағзаларға әсері қандай?
3. Адамның сәулелік ауруы қалай дамиды?
4. Радионуклидтердің ағза ішіне түсудің негізгі жолдарын сипаттаңыз.
5. Радионуклидтерді ағзадан шығару үшін қолданылатын препараттардың

негізгі топтарын сипаттаңыз.
             

5.3.2 Табиғи фондық сәулелену көздерін анықтау. Табиғи радиациялық 
қордың құрамы.

Иондаушы сәулелену көздерінің жіктелуі.
Жердегі барлық тіршілік иелері әрқашан радиациялық фонды 

қалыптастыратын иондаушы сәулелену(ИС) табиғи және жасанды көздері 
есебінен ішкі және сыртқы сәулелену жолдарымен иондаушы радиация әсеріне 
ұшырайды. 

ИС табиғи көздері – бұл ғарыштық сәулелену және атмосферада, 
литосферада, гидросферада жайылған және биологиялық ағзалар құрамында 
болатын табиғи радионуклидтерден сәулеленулердің жиынтығы: барлық осы 
сәулеленулер табиғи радиациялық фонды құрайды, олардың орташа 
эффективті дозасы бір адамға жылына  2 000 мкЗв құрайды. 

ИС жасанды көздері – бұл ИС және ядролық жарылыстар, АЭС әрекеті, 
пайдалы қазбаларды Жер қойнауынан шығару, медицинада, ғылымда және 
адамның шаруашылық әрекетінің басқа салаларында пайдалану  салдарынан 
пайда болған радиобелсенді заттар жиынтығы.  Бұл көздердің жиынтығы 

  
 

жасанды радиациялық фонды құрайды, ол қазіргі уақытта Жер шары бойынша 
жалпы табиғи радиациялық фонға тек 1-3 % қосады. 

Ғарыштық сәулеленулер
Ғарыштық сәулеленудің галактикалық және күннен жаратылған түрлерін 

ажыратады. Бұл кезде жермаңылық кеңістікке келіп түсетін бірінші реттік 
ғарыштық сәулелену және ғарыштық сәулелену Жер атмосферасымен 
әрекеттескенде пайда болатын екінші реттік сәулеленуді ерекшелейді. Бірінші 
реттік ғарыштық сәулелену галактикалық жəне күн сәулеленуінен тұрады. 
Бірінші реттік ғарыштық сәулелер жоғарғы энергиялар бөлшектерінің 
ағымы болып табылады, олар Жерге ғарыштан келеді және Күн мен жұлдыздар 
қойнауында термоядролық реакциялар үрдісінде пайда болады. Бірінші реттік 
ғарыштық сəулелену протондар (сутегі ядролары) - 85%, альфа-
бөлшектерден (гелий ядролары) - 13%, литий, бериллий, көміртегі, азот 
жəне оттегі жəне басқаларынан тұрады, одан басқа ғарыштық сәулеленудің 
құрамына электрондар, позитрондар, гамма-кванттар жəне нейтрино кіреді. 

Күн белсенділігінің күрт жоғарлауы ғарыштық сәулелену 4 – 100%-ға 
өсуі мүмкін.  Тек аздаған бірінші реттік ғарыштық сәулелер Жер бетіне жетеді, 
себебі олар ауаның атомдарымен екінші реттік ғарыштық сәулеленудің 
бөлшектерінің ағымын тудыра отырып әрекеттеседі. Жер орбитасында 
ғарыштық бөлшектердің жылдамдығы шамамен 300 км/с тең, яғни 0,001 с 
маңында (мұнда с – дарық жылдамдығы). Жер орбитасында ғарыштық 
бөлшектердің тығыздығы Күндегі термоядролық реакциялардың 
интенсивтілігіне тәуелді. Күннің әрекетінің ақырын кезеңінде бірінші реттік 
ғарыштық бөлшектердің тығыздығы Жер орбитасында оның бетінен 50 км 
биіктікте 1 – 2 бөлш./см2*с тең.  Күннің белсенділігі күшейген периодта 
олардың саны 100 бөлш./см2*с жетуі мүмкін. Бірінші реттік ғарыштық 
бөлшектер үлкен энергияға (орташа 10 ГэВ) және жылдамдыққа ие бола 
отырып, атмосфераны құрайтын атомдардың ядроларымен әрекеттеседі, және 
екінші реттік сәулеленуді тудырады.  

Екінші реттік ғарыштық сәулелену электрондар, нейтрондар, 
мезондар, фотондардан тұрады; оның интенсивтілігінің максимумы 20-30 км 
биіктікте орналасқан, теңіз деңгейінде сәулелену интенсивтілігі алғашқысынан 
шамамен 0,05%-ды құрайды. 

Біздің планета – бұл үлкен магнит. Жердің магнит өрісі (геомагнитті өріс)
70-80 мың км қашықтыққа созылып жатыр. Күнге қарай бағыты бойынша және 
қарама-қарсы бағытта миллиондаған километрге созылуы мүмкін. Геомагнитті 
өріс жермаңылық кеңістікте ағып өтетін ғарыштық бөлшектер ағымынан 
протондарды, электрондарды және басқа зарядталған бөлшектерді ұстап 
қалады, магнитосфераны - зарядталған бөлшектермен толтырылған 
кеңістік құрады. Негізінен магнитосфераны Күн шығаратын (күн желі)
бөлшектердің ағымынан геомагнитті өріспен ұсталынып қалған бөлшектер 
толтырады. 

Екінші реттік ғарыштық сəулеленуді құрайтын қарапайым бөлшектер  
Жердің магнит өрісінің әсерінен оның айналасында екі радиациялық белдемді –
сыртқы жəне ішкі құрайды. Экватор ендігінде сыртқы белдем Жер бетінен 20 -



263
  

 

жасанды радиациялық фонды құрайды, ол қазіргі уақытта Жер шары бойынша 
жалпы табиғи радиациялық фонға тек 1-3 % қосады. 

Ғарыштық сәулеленулер
Ғарыштық сәулеленудің галактикалық және күннен жаратылған түрлерін 

ажыратады. Бұл кезде жермаңылық кеңістікке келіп түсетін бірінші реттік 
ғарыштық сәулелену және ғарыштық сәулелену Жер атмосферасымен 
әрекеттескенде пайда болатын екінші реттік сәулеленуді ерекшелейді. Бірінші 
реттік ғарыштық сәулелену галактикалық жəне күн сәулеленуінен тұрады. 
Бірінші реттік ғарыштық сәулелер жоғарғы энергиялар бөлшектерінің 
ағымы болып табылады, олар Жерге ғарыштан келеді және Күн мен жұлдыздар 
қойнауында термоядролық реакциялар үрдісінде пайда болады. Бірінші реттік 
ғарыштық сəулелену протондар (сутегі ядролары) - 85%, альфа-
бөлшектерден (гелий ядролары) - 13%, литий, бериллий, көміртегі, азот 
жəне оттегі жəне басқаларынан тұрады, одан басқа ғарыштық сәулеленудің 
құрамына электрондар, позитрондар, гамма-кванттар жəне нейтрино кіреді. 

Күн белсенділігінің күрт жоғарлауы ғарыштық сәулелену 4 – 100%-ға 
өсуі мүмкін.  Тек аздаған бірінші реттік ғарыштық сәулелер Жер бетіне жетеді, 
себебі олар ауаның атомдарымен екінші реттік ғарыштық сәулеленудің 
бөлшектерінің ағымын тудыра отырып әрекеттеседі. Жер орбитасында 
ғарыштық бөлшектердің жылдамдығы шамамен 300 км/с тең, яғни 0,001 с 
маңында (мұнда с – дарық жылдамдығы). Жер орбитасында ғарыштық 
бөлшектердің тығыздығы Күндегі термоядролық реакциялардың 
интенсивтілігіне тәуелді. Күннің әрекетінің ақырын кезеңінде бірінші реттік 
ғарыштық бөлшектердің тығыздығы Жер орбитасында оның бетінен 50 км 
биіктікте 1 – 2 бөлш./см2*с тең.  Күннің белсенділігі күшейген периодта 
олардың саны 100 бөлш./см2*с жетуі мүмкін. Бірінші реттік ғарыштық 
бөлшектер үлкен энергияға (орташа 10 ГэВ) және жылдамдыққа ие бола 
отырып, атмосфераны құрайтын атомдардың ядроларымен әрекеттеседі, және 
екінші реттік сәулеленуді тудырады.  

Екінші реттік ғарыштық сәулелену электрондар, нейтрондар, 
мезондар, фотондардан тұрады; оның интенсивтілігінің максимумы 20-30 км 
биіктікте орналасқан, теңіз деңгейінде сәулелену интенсивтілігі алғашқысынан 
шамамен 0,05%-ды құрайды. 

Біздің планета – бұл үлкен магнит. Жердің магнит өрісі (геомагнитті өріс)
70-80 мың км қашықтыққа созылып жатыр. Күнге қарай бағыты бойынша және 
қарама-қарсы бағытта миллиондаған километрге созылуы мүмкін. Геомагнитті 
өріс жермаңылық кеңістікте ағып өтетін ғарыштық бөлшектер ағымынан 
протондарды, электрондарды және басқа зарядталған бөлшектерді ұстап 
қалады, магнитосфераны - зарядталған бөлшектермен толтырылған 
кеңістік құрады. Негізінен магнитосфераны Күн шығаратын (күн желі)
бөлшектердің ағымынан геомагнитті өріспен ұсталынып қалған бөлшектер 
толтырады. 

Екінші реттік ғарыштық сəулеленуді құрайтын қарапайым бөлшектер  
Жердің магнит өрісінің әсерінен оның айналасында екі радиациялық белдемді –
сыртқы жəне ішкі құрайды. Экватор ендігінде сыртқы белдем Жер бетінен 20 -
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60 мың км қашықтықта, ал ішкі – 600-6000 км қашықтықта орналасқан. Кейбір 
участкелерінда ішкі белдем Жер бетінен 300 км-ға дейін қашықтыққа 
төмендеуі мүмкін. Өйткені, қарапайым бөлшектер арасында электрондар мен 
позитрондар басым, онда бөлшектердің тығыздығы секундына квадрат 
сантиметрге электронды-позитронды жұптар санымен өлшенеді.  Ішкі және 
сыртқы радиациялық белдемдеріндегі ағым тығыздығы сәйкесінше 2107 және  
1105 электрон/см2с тең. 

Екінші реттік сәулеленудің зарядталған бөлшектері Жердің оларға тұзақ 
болып табылатын магнитті өрісінің күш сызықтарының бойымен қозғалады. 
Нәтижесінде біздің планетаның радиациялық өрістерінде зарядталған 
бөлшектер ағымы ғарыштық кеңістікте күн желінің ағымынан жүздеген 
миллион рет асады. Жер бетіне, басты түрде, атмосфера компоненттерінің 
иондануын тудыратын екінші реттік ғарыштық сәулелену түседі. Иондану 
интенсивтілігі биіктік ұлғайған сайын өседі. Теңіз деңгейінде ол минимальді, 
ал 12-16 км биіктікте максимумға жетеді. Ғарыштық сәулелермен тудырылатын 
иондану экватордан полюстарға қарай бағытта өседі, ол Жердің магнит 
өрісімен бірінші реттік зарядталған ғарыштық бөлшектерді шегеру салдары 
болып табылады.  

Ғарыштық бөлшектерде жұмсақ жəне қатты деп аталатын 
компоненттері (құрамдас бөліктері) бар. Жұмсақ компонент электрондар, 
позитрондар жəне фотондардан тұрады. Өзінің өтіп кету қабілеті бойынша ол 
гамма-сәулеленуге жақын. Қатты компонент мю-мезондардан жəне 
нейтринодан тұрады. Қатты компонента өте жоғары өтімділік қабілетіне ие. 
Мю-мезондар 3 км-ге дейін литосфера қабатына енеді, а нейтрино Жерді  тесіп 
өтеді, ары қарай ғарышқа ұшады. 

Тірі ағзалар табиғи және жасанды радиобелсенді көздердің әсеріне 
ұшырайды.

Біріншісіне атмосфера, гидросфера, литосферада болатын табиғи 
радионуклидтар жатады. Радиацияның табиғи көздерінің негізгі массасы жерде 
жаратылған және тек бір бөлігі ғана – ғарыштық. 

Иондаушы сәулеленудің табиғи көздері болып уран-радий және торий, 
калий-40 жанұяларының радионуклидтары табылады. 

Тұрғындар негізгі мөлшерін табиғи сәулелену көздерінен алады. 
Тұрғындардың сәулеленуінің суммарлы дозасына көбірек үлесті бөлмелер 
ауасында және атмосфералық ауада болатын радонның изотоптарының және 
олардың туынды өнімдерінің ингаляциясы қосады. 

Табиғи көздерден сәулелену дозасына үш құрамдас компонент біршама 
әсер етеді: 1) табиғи радионуклидтердің сыртқы гамма-сәулеленуі; 2) бөлмелер 
ауасындағы радонның изотоптары; 3) тағамда және ауыз суда болатын табиғи 
радионуклидтер.  

Сыртқы сәулелену сыртқы орта объектілерінде болатын табиғи 
радионуклидтармен шартталған гамма-сәулелену есебінен, сондай-ақ 
ғарыштық фотондық сәулелену есебінен қалыптасады. Осы құраушылардың 
екеуі де әдеттегі дозасының қуаты 5-тен 20 мкР/сағ ауытқитын табиғи 
радиациялық фонды анықтайды. Оның мәні қоршаған ортадағы табиғи 

  
 

радионуклидтердің концентрациясына, мекеннің биіктігіне және географиялық 
ендігіне тәуелді, себебі соңғы 2 фактор ғарыштық сәулеленудің дозасының 
қуатын анықтайды. 

Бөлмелердің ішіндегі гамма-өріс біршама деңгейде ғимарат салынған 
құрылыс материалдарындағы табиғи радионуклидтардың (уранның, торийдің, 
калийдің) болуына тәуелді. 

Екінші, сәулелену дозасының аса мәнге ие бөлігі адамдар жүретін 
бөлмелердің ауасындағы радонның изотоптарының концентрациясына тәуелді. 
Қатты және сұйық радиобелсенді көздерге қарағанда, радон газ ағза ішіне өкпе 
арқылы түседі. Тыныс алғаннан кейін бірнеше секундтан соң бұл 
радиобелсенді газ және оның ыдырауының қатты өнімдері қанда пайда болады. 
Радон әсіресе жабық бөлмелерде қауіпті, онда оның концентрациясы сыртқы 
ауаға қарағанда 500 рет жоғары болуы мүмкін. Тұрғын және өндірістік 
ғимараттардың фундаментін төсейтін тау жыныстарынан әрдайым бөліне 
отырып, ол еден арқылы өтеді, нашар желдетілетін ғимараттардың бірінші 
этаждарында жинақталады. 

Ағзаның ішкі сәулеленуін шарттайтын табиғи радионуклидтердің 
біршама бөлігі тағам өнімдерімен және сумен келіп түседі. Негізінен бұл уран -
238 және торий-232 (қорғасын-210, полоний-210, радий-226, радий-228) 
қатарларының радиоизотоптары. Бұл бөлік тұрғысынан сәулеленуге көбірек 
үлесті қорғасын-210 және полоний-210 қосты, олар радон-222-нің ыдырауының 
ұзақ өмір сүретін туынды өнімдері  болып табылады, сәйкесінше жартылай 
ыдырау периоды 22 жыл және 138 тәулік. Тағаммен және сумен табиғи 
радиоизотоптардың түсу есебінен дамдардың ішкі сәулеленуінің әлемдік 
дозасының аралығы (диапазоны) 0,2-08 мЗв/жылды құрайды. 

Радиацияның антропогенді көздеріне радиобелсенді шөгінділерде, 
ядролық энергетика қалдықтарында, медициналық аспаптарда және дәрі-
дәрмекте болатын жасанды радиоизотоптар жатады, сондай-ақ рентген 
кабинеттернінің сәулелері жатады.  Негізгі үлесті медициналық құрылғылар 
және дәрі-дәрмектер қосады.  Рентген кабинеттерінде 1 сеанста алынатын 
әсерлі эвкивалентті дозасы 0,01-1 мЗВ шектерінде жатыр, сонымен бірге 
көбірек дозаларды науқастар асқазан-ішек жолдарының (АІЖ)
рентгенографиясында алады.

Радиобелсенді шөгінділерге кіретін жасанды радионуклидтер арасында 
цезий-137, стронций-90, цирконий-94, көміртегі-14 аса қауіпті.  

Сұрақтар мен тапсырмалар:
1. Радиация көздері қалай жіктеледі?
2. Иондаушы сәлеленудің жіктелуі қандай?
3. Сізге ғарыштық сәулеленудің қандай түрлері белгілі?
4. Бірінші реттік ғарыштық сәулеленудің мәнін ашу.
5. Екінші реттік ғарыштық сәулелену дегеніміз не?
6. Табиғи көздерден сәулеленудің дозасына қандай құрамдас компоненттер 

әсер етеді?
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радионуклидтердің концентрациясына, мекеннің биіктігіне және географиялық 
ендігіне тәуелді, себебі соңғы 2 фактор ғарыштық сәулеленудің дозасының 
қуатын анықтайды. 

Бөлмелердің ішіндегі гамма-өріс біршама деңгейде ғимарат салынған 
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радиоизотоптардың түсу есебінен дамдардың ішкі сәулеленуінің әлемдік 
дозасының аралығы (диапазоны) 0,2-08 мЗв/жылды құрайды. 

Радиацияның антропогенді көздеріне радиобелсенді шөгінділерде, 
ядролық энергетика қалдықтарында, медициналық аспаптарда және дәрі-
дәрмекте болатын жасанды радиоизотоптар жатады, сондай-ақ рентген 
кабинеттернінің сәулелері жатады.  Негізгі үлесті медициналық құрылғылар 
және дәрі-дәрмектер қосады.  Рентген кабинеттерінде 1 сеанста алынатын 
әсерлі эвкивалентті дозасы 0,01-1 мЗВ шектерінде жатыр, сонымен бірге 
көбірек дозаларды науқастар асқазан-ішек жолдарының (АІЖ)
рентгенографиясында алады.

Радиобелсенді шөгінділерге кіретін жасанды радионуклидтер арасында 
цезий-137, стронций-90, цирконий-94, көміртегі-14 аса қауіпті.  

Сұрақтар мен тапсырмалар:
1. Радиация көздері қалай жіктеледі?
2. Иондаушы сәлеленудің жіктелуі қандай?
3. Сізге ғарыштық сәулеленудің қандай түрлері белгілі?
4. Бірінші реттік ғарыштық сәулеленудің мәнін ашу.
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6. Табиғи көздерден сәулеленудің дозасына қандай құрамдас компоненттер 

әсер етеді?
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БӨЛІМ 6. ХИМИЯЛЫҚ ТАЛДАУ ЛАБОРАНТЫНЫҢ
БІЛІКТІЛІК ЖҰМЫСТАРЫН ОРЫНДАУ

6.1 Химиялық талдау зертханашысы
6.1.1 Гравиметриялық операциялар жүргізу

Гравиметриялық талдаудегі есептеулер
Талдау нәтижелерін математикалық жолмен өңдеу кезінде жіберілген 

қателіктер қайтадан талдау жасауға әкеледі. Талдау асалатын зат пен 
пайдаланылатын реагенттердің тазалық дәрежесіне ерекше назар аудару керек. 

Өлшендіні өлшегенде екінші таңбаға дейін дәлдікпен есептеп оны 
аналитикалық таразыда үтірден соңғы төртінші таңбаға дейін өлшеуге болады. 
Салмақтық талдауінде әдетте реагенттерді әр түрлі концентрациясы ерітінді 
түрінде қолданады, оларды көлемі бойынша өлшеп алады. Гравиметриялық 
талдауде көп жағдайда есептеу үшін қайта есептеудің аналитикалық факторы 
деп аталатын гравиметриялық фактор қолданылады. Гравиметриялық фактор 
анықталатын зат мольдік массасының гравиметриялық форманың мольдік 
массасына қатынасы болып саналады. Оны F арқылы белгілейді: 
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мұнда n2, m2 – стихиометриялық коэффициент.  
Манқ, Мграф.ф. – анықталатын компонент пен гравиметриялық форманың 

мольдік массасы. Ол 1гр. тұнбада қанша грамм анықталатын заттың болатынын 
көрсетеді.

BaSO4 түрінде тұндырылатын барийді  Ba анықтау кезінде F мынаған тең 
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есептеуге болады: бірінші  әдіс – қарапайым пропорция бойынша есептеу әдісі, 
екінші әдіс – гравиметриялық деректерді пайдаланып формула бойынша 
есептеу. 

Сандық талдау. Аналитикалық таразыларда өлшеудің техникасы.  
Талдаудың гравиметриялық тәсілінде қолданылатын ыдыстар мен 

құралдар.
Мақсаты: Гравиметриялық талдаудың әдістерімен қолданылатын құрал-
жабдықтармен, олардың техникасымен танысу.

Анықталатын компоненттің құрамдас бөлігінің массасын дәл өлшеуге 
негізделген мөлшерлік талдау-гравиметриялық талдау деп аталады. 
Гравиметриялық әдістер зат құрамының тұрақтылық және массаның сақталу 
заңдарына, эквиваленттер заңдарына негізделген. 

Таразыларды қолдану ережелері
1.Орнатылған таразыны орнынан қозғауға болмайды.
2.Таразыдағы жүктеме арретирлеуден соң ғана өзгертіледі.

  
 

3.Өлшенетін заттар  таразымен температуралық  тепе-теңдікте  болу керек.
4.Өлшенетін заттар құрғақ болуы,және ластанусыз  болу керек.
5.Шеткі  жүктемеден  артық таразыны  жүктемелеуге болмайды.ВДА-200
таразысының максимальді  жүктемесі 200г.
6.Қатты  заттарды заттық  шыныда немесе стаканда  сұйықтықтарды,ұшқыш 
және ылғал сіңіргіш заттарды бюкста өлшейді.
7.Салмағы әр түрлі гірлерді  тек пинцетпен алады.
8.Салмағы әр түрлі гірлерді  шынының ортасына  орналастырады.

Аналитикалық таразыда  өлшеу әдістері
1.Өлшендінің мөлшерін  техникалық  таразыда  алдын-ала  анықтайды.

2.Өлшеу алдын-ала таразының нөлдік  нүктесін 
белгілейді. 
3.Өлшенетін затты таразының сол жақ  
шынысына, салмағы  әр түрлі  гірлерді  оң жақ   
шынысына  орналастырады.
4.Салмағы әр түрлі гірлерді қосқан немесе алған 
кезде алдын  ала баяу,абайлап  және біртіндеп  
дискісін   бұрайды.
5.Салмағы әр түрлі гірлерді  біртіндеп 
алады:егер 1 г гірлер аз, ал 2 г көп болса, 

таразының қырындағы  есікті жабады,ал үлкен  лимбті 5 санына  қояды,бұл 0,5 
г  қосқанға тең.
6.Үлкен және кіші лимбті айналдыру арқылы  әркез салмақты 2 есе азайтып, 
граммның ондық  және жүздік үлестерін  белгілейді.
7.Өлшенетін заттың массасы 0,01г дейін дәлдікпен  табылса, арртирді шекті 
мөлшерге дейін бұрайды,және ауытқулар тоқтаған соң вейтограф  экранының 
шкаласында  қозғалыссыз сызықтың  қалпын бекітеді,және таразыны 
арретирлейді. Вейтограф шкаласы бұл жағдайда  үтірден соң 3-ші және 4- ші  
белгіні көрсетеді.
8.Журналға  өлшенетін заттың  массасын жазады.
9.Салмағы әр түрлі гірлерді  қорапшаның  ұяшықтарына салады
10.Үлкен және кіші лимбтерді нолдік қалыпқа келтіреді.  

Электронды аналитикалық  таразыда 
өлшеу  ережелері. 
1.Таразыны  ток көзіне қосып, 30 минут  
қыздырды.Ол үшін ON басқышын басады.Егер 
таразы көп уақыттан бері қосылмаса OFF 
басқышымен қосады.
2.Қыздырылғаннан кейін  TAR басқышын 
басады.
3.Дисплейдің 0,0000г  көрсетуін  күтіңіз.
4.Одан кейін CAL басқышын басып, калибрлік 
гірді  табақшаға қойыңыз.
5.Егер  дисплей 200 г көрсетсе, гірлерді алып тастаңыз.Таразы жұмысқа дайын.



267
  

 

3.Өлшенетін заттар  таразымен температуралық  тепе-теңдікте  болу керек.
4.Өлшенетін заттар құрғақ болуы,және ластанусыз  болу керек.
5.Шеткі  жүктемеден  артық таразыны  жүктемелеуге болмайды.ВДА-200
таразысының максимальді  жүктемесі 200г.
6.Қатты  заттарды заттық  шыныда немесе стаканда  сұйықтықтарды,ұшқыш 
және ылғал сіңіргіш заттарды бюкста өлшейді.
7.Салмағы әр түрлі гірлерді  тек пинцетпен алады.
8.Салмағы әр түрлі гірлерді  шынының ортасына  орналастырады.

Аналитикалық таразыда  өлшеу әдістері
1.Өлшендінің мөлшерін  техникалық  таразыда  алдын-ала  анықтайды.

2.Өлшеу алдын-ала таразының нөлдік  нүктесін 
белгілейді. 
3.Өлшенетін затты таразының сол жақ  
шынысына, салмағы  әр түрлі  гірлерді  оң жақ   
шынысына  орналастырады.
4.Салмағы әр түрлі гірлерді қосқан немесе алған 
кезде алдын  ала баяу,абайлап  және біртіндеп  
дискісін   бұрайды.
5.Салмағы әр түрлі гірлерді  біртіндеп 
алады:егер 1 г гірлер аз, ал 2 г көп болса, 

таразының қырындағы  есікті жабады,ал үлкен  лимбті 5 санына  қояды,бұл 0,5 
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граммның ондық  және жүздік үлестерін  белгілейді.
7.Өлшенетін заттың массасы 0,01г дейін дәлдікпен  табылса, арртирді шекті 
мөлшерге дейін бұрайды,және ауытқулар тоқтаған соң вейтограф  экранының 
шкаласында  қозғалыссыз сызықтың  қалпын бекітеді,және таразыны 
арретирлейді. Вейтограф шкаласы бұл жағдайда  үтірден соң 3-ші және 4- ші  
белгіні көрсетеді.
8.Журналға  өлшенетін заттың  массасын жазады.
9.Салмағы әр түрлі гірлерді  қорапшаның  ұяшықтарына салады
10.Үлкен және кіші лимбтерді нолдік қалыпқа келтіреді.  

Электронды аналитикалық  таразыда 
өлшеу  ережелері. 
1.Таразыны  ток көзіне қосып, 30 минут  
қыздырды.Ол үшін ON басқышын басады.Егер 
таразы көп уақыттан бері қосылмаса OFF 
басқышымен қосады.
2.Қыздырылғаннан кейін  TAR басқышын 
басады.
3.Дисплейдің 0,0000г  көрсетуін  күтіңіз.
4.Одан кейін CAL басқышын басып, калибрлік 
гірді  табақшаға қойыңыз.
5.Егер  дисплей 200 г көрсетсе, гірлерді алып тастаңыз.Таразы жұмысқа дайын.
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Электронды аналитикалық таразыны қолдану ережелері.
1.Орнатылған таразыны  орнынан қозғалтуға  олмайды.
2.Таразыны қозғалмайтын, вибрация, жарық,ауа, кедергі келтірмейтін  столға 
орнату керек
3.Қоршаған орта t0-сы:
200C ±10C    10сағат   t0- лық тербелістер  кезінде.
200C±7,50C   50сағат  t0- лық тербеліс кезінде.
4.Салыстырмалы  ылғалдылық :50-70%
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Талдаудың гравиметриялық  тәсілінде  қолданылатын  құрал-
жабдықтар мен          ыдыстар

1.Сыйымдылығы 100,150, 250, 300,400, 
500,600,700,800,1000 мл  құйғымы бар  
химиялық стакан. Оларды тұнба алуға, 
ерітінді дайындауға, сұйықтықты құюға  
пайдаланылады. Ашық отта жұқа  
стаканды  қыздыруға болмайды.

2.Ұзындығы әр түрлі   диаметрі 4-6мм 
шыны таяқша.Оны тұнба алуда, ерітінді 
араластыруға  және ерітіндіні фильтрге 
құйғанда пайдаланылады.

3.Бұрышы 600 және жоғары диаметрі 6-
7см  шыны сүзгіш.Тұнбаны фильтрлеуге  
қолданылады.

4.Шыны бюкс аузы  тығыз жабылған 
шыны ыдыс,ол ауада  тотығатын ,ұшқыш 
болып келетін заттарды  сақтауға  және 
оларды өлшеуге арналған.

5.Жуғыш.Тұнбаны жууға,фильтрге 
ауыстыруға  қолданылады.Жуғыш 
колбалардың сыйымдылығы 250-500мл.

6.Тигель. Қатты заттарды
(тұнбаларды) қыздыру үшін және  
күйдіру үшін қолданылады.

  
 

 
 

7. Эксикатор. Сандық талдауға
пайдаланылатын  негізгі құралдардың 
бірі. Бюкс пен тигельдерді суытуға 
арналған құрал. Ол қалың шыныдан 
жасалған, ерекше құрлысты тығыз  
жабылатын қақпақты ыдыс.
Эксикатордың ішінде  фарфордан 
жасалған тигель  қоюға арналған 
тесіктері бар  қойғыш орналасқан.
Оның төменгі бөлігін  суды 
соратынзаттармен толтырылған. 
Оларға:конц. H2SO4, фарфорлы 
ангидрид, қыздырылған CaCl2 және  
алюминий оксиді жатады.

  

8.Тигельді ұстағыш. Ыстық тигелді  
муфельді пештен  алуға қолданылады.

9.Пинцет ұсақ заттарды ұстауға 
арналған.

10.Муфельді пеш.Тұнбаны 
күйдіруге,заттарды  ерітуге арналған 
құрал.t0=800-1200 0C

11.Кептіргіш шкаф.Фильтрлі 
тұнбасымен, әртүрлі заттар мен бюксті  
кептіруге арналған.
Кептіргіш шкафтағы   t=2500C.

12.Сулы монша. Сұйықтарды 
қыздыруға,буландыруға арналған.
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Барий хлориді құрамындағы кристалдық су мөлшерін анықтау
Жұмыс мақсаты:Гравиметриялық әдіс аркылы зерттелетін затта кристалдық 
судың проценттік мөлшерін анықтау
Құрал жабдықтар: BaCl2 × 2 H2O, бюкс, технохимиялық және аналитикалық 
таразы, кептіргіш шкаф, эксикатор.
                      

Кристаллогидраттардың анықтамасы
Қатты заттарда су гигроскопиялық пен кристалдық түрде болады. 

Ауаның ылғалдылығына және заттың ұнтақталғанына қарай гигроскопиялық 
судың мөлшері өзгереді. Ылғалдығын  анықтауы ─ ол гигроскопиялық судың 
мөлшері анықтауы деп саналады.

Құрамында кристалдық суы бар заттар кристаллогидраттар деп 
аталады. Кристаллогидрат пайда болуына әкелетін, кристалдық су мөлшері, 
белгілі түрінде болады. Кейбір кристаллогидраттар құрғақ жерде көп сақтаған 
кезде, құрамына кіретін криссталдық су мөлшері азаяды. Бұл процесс 
кристалдың желдетуі деп саналады. Басқа кристаллогидраттар ауадан суды 
сіңіріп алады. Бұл құбылысты кристалдардың жайылуы деп атайды. 
Кристаллогидраттардың құрамы өзгермей үшін, оларды ауызы тығынмен 
жабылған банкаларда сақтайды. 

Кристаллогидраттардағы кристалдық су мөлшерін анықтау үшін, 
анықтамадан бұл зат қай температурада кристалдық суын жоғалтады, және қай 
температурада процессті жүргізу керегін білу қажет. Мысалы: BaCl2 × 2 H2O 
құрамындағы судың мөлшерін 120-125°С анықтайды.

Талдауды анықтау жолы
1) Заттың нақты мөлшерін алу.
Таза бюкске қарындашпен белгі қойып, құрғатқыш шкафқа (125°С) салады. 
Бюкстің қақпағын жаппай үстіне жантайып қояды. 45-60 минут өткен соң 
бюксті қысқышпен алып оксикаторға салып өлшеу бөлмеге апарады. 15-20 мин 
бюкс салқындаған соң, оның массасын аналитикалық таразыда өлшейді, 
нәтижесін журналға жазады. Бюкстің салмағы тұрақты болғанша тағы 1-2 рет 
30 минуттан құрғатқыш шкафта кептіреді. 
Ақыры нәтижелерін бір-бірінен 0,0002 гр айырмашылығы болғанша кептіреді. 
Салмағы белгілі бюкске ұнтақталған (1-3 г шамасында) BaCl2 × 2 H2O салып, 
қақпағын жауып, аналитикалық таразыда өлшейді.
2) Құрғату
Тұзы бар бюксті құрғатқыш шкафқа салып, қақпағын ашып қояды. Алғашқы 
кептіруін 1,5-2 сағат аралығында өткізеді, температура 120-125°С болу керек. 2 
сағат өткеннен соң қысқышты қолданып, бюксті қақпағымен бірге эксикаторға 
ауыстырып, салқындатып, салмағын анықтайды. Салмақ тұрақты болғанша,
осы процестерді 1-2 рет 30 минуттан қайталай береді. 
Егер уақыт жетпесе (жұмыс басқа сабақта жалғастырылса) бюксті ашық 
түрінде эксикаторда қалдырылады.
Есептеулердің түрі
Бос бюкс салмағы.............................................................................................г,m1

Тұзы бар бюкс салмағы....................................................................................г,m2

  
 

Тұздың салмағы................................................................................................г,m3

Құрғатылған тұзы бар бюкс массасы...............................................................г,m4

Ұшып кеткен су массасы                          mсу=m2-m4             
Кристалдық судың мөлшерін анықтау:

х =
mсу ∗ 100

m3
Сұрақтар мен тапсырмалар:

1. Кристалогидрат дегеніміз не? 
2. Құрамына кристалдық су кіретін заттарды сипаттаңыз?
3. Гравиметриялық талдау әдісінің негіздері?
4. Кристалдық суың анықтағанда кандай операциялар колданылады?
5. Кристаллогидраттағы су мөлшерін анықтауы қалай жүргізіледі?

Барий хлоридінің құрамындағы барийді анықтау
                    Мақсаты:Сандық талдау барысында барий хлоридінің құрамындағы барийді 

гравиметриялық әдіс бойынша анықтау тәсілдерін меңгеру.
Құрал-жабдықтар: BaCl2 · 2H2O, бюкс, техникалық және аналитикалық 
таразы, 200-300 мл стакан, дистилденген су, шыны таяқша, 2н HCl, 
электроплитка, 100 мл стакан, 2н H2SO4, цилиндрлер, сүзгі қағаздар, кептіргіш 
шкаф, тигельдер, муфельді пеш, колбалар.

Гравиметриялық талдау – құрамы оның белгілі қосылыс түріне немесе 
химиялық таза күйінде бөлінген анықталатын компоненттің массасын дәл 
өлшеуге негізделген мөлшерлік талдау әдісі.
Жұмыс мынандай 3 сатыда жүреді:
1. Өлшендіні алу BaCl2 · 2H2O.
2. Еріту және тұндыру BaCl2 · 2H2O.
3. Тұнбаны шаю және сүзу.
4. Есептеу.
Жұмыстың барысы:
І. Өлшендіні алу BaCl2 · 2H2O.

Алдымен бюкс алып оны бірінші техникалық таразыда, одан соң 
аналитикалық таразыда өлшеу қажет.

Бюкс дегеніміз аузы тығыз жабылған шыны ыдыс, ол ауада тотығатын, 
ұшқыш болып келетін заттарды сақтауға және оларды өлшеуге арналған.

Техникалық және аналитикалық таразыда жұмыс істеу тәсілдерін 
пысықтау.
Төмендегідей таблица жасаңдар.
Бос бюкстің салмағы
Техникалық таразыда Аналитикалық таразыда

Бюкстің көмегімен BaCl2 · 2H2O өлшендісін алу 0,6г тең

Бюкстің өлшендімен қосқандағы салмағы BaCl2 · 2H2O
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Техникалық таразыда Аналитикалық таразыда

Өлшендінің салмағы ( – ) BaCl2 · 2H2O
Техникалық таразыда Аналитикалық таразыда

ІІ. Еріту және тұндыру BaCl2 · 2H2O.
Бюкстегі өлшендіні BaCl2 · 2H2O ақырын мөлшерін жоғалтып алмай, 200-

300 мл таза стаканға салу қажет. Бюксті 2-3 рет дистилденген сумен шайып, 
оны салынған стаканға құю қажет. Стакандағы ерітіндіні дистилденген сумен 
көлемі 100 мл дейін құйып ерітіңдер. 

Стакандағы шыны таяқшаны алуға болмайды, себебі шыны таяқшада 1 
тамшы ерітінді қалып қойса, ол талдаудың дәл болуына әсер етеді. Ерітіндіге 5 
мл 2н HCl ерітіндісін қосамыз және стакандағы қоспаны электроплиткада 
қайнағанға дейін қыздырамыз (қайнатпау қажет)

2-ші көлемі 100 мл стаканға 50 мл дистилденген су, 5 мл 2н H2SO4, құю 
қажет және қайнағанға дейін қыздырамыз.2-ші стакандағы H2SO4 ерітіндісін 1-
ші стаканға жайлап бір тамшыдан шыны таяқшамен арластыра отырып құямыз. 
Осы кезде төмендегідей реакция жүреді: BaCl2 · 2H2O + H2SO4 →BaSO4 ↓ + 
2HCl + H2O

Тұнбаны тұндырып қоямыз. Тұнбаның үстіңдегі ерітінді тұнық болғанда, 
тұнбаның толық түзілгенін білу үшін, оған 1-2 тамшы H2SO4 ерітіндісін 
тамызамыз.

H2SO4 тамған жерде ешқандай лай пайда болмаса, онда тұнба толық 
түзілді деген сөз.

Стаканды шыны таяқшамен бірге, ақ бет қағазға группаны, фамилияны 
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Одан кейін фильтрдің шетін шыны таяқшаның көмегімен бүгіп, 
фильтрдегі тұнбаны алдын ала өлшенген тигельге салып, күйдіруге муфельді 
пешке қоямыз.
IV. Күйдірілген бос тигельді өлшеу
Бос тигельдің салмағы Техникалық таразыда Аналитикалық таразыда

V. Муфельді пеште күйдірілген тұнбасы бар тигельді өлшеу
Тұнба бар  тигельдің 
салмағы

Техникалық таразыда Аналитикалық таразыда

  
 

VI. Есептеу.
Жазылу үлгісі
Бюкстің өлшендімен қосқандағы салмағы BaCl2 · 2H2O –
Бос бюкстің салмағы –
Өлшендінің BaCl2 · 2H2O салмағы –

Тұнбаны BaSO4 өлшеу
Бос тигельдің салмағы –
BaSO4 тұнба бар тигельдің салмағы –
Алынған BaSO4 салмағы –

Берілгені: Шешуі:
m (BaCl2 · 2H2O) =
m (BaSO4) = 
WBa = ?

Темір (ІІІ) хлориді ерітіндісіндегі темірдің мөлшерін анықтау
Темір ең кең тараған элементтердің бірі. Оны көптеген табиғи және 

техникалық материалдардың талдауі арқылы анықтайды. ІІІ валентті темірді 
ерімейтін темір гидроксиді Fe(OH) түрінде NH4OH әсерінен тұнбаға түсіреді, 
сонымен қатар жеңіл ұшатын аммоний тұзы түзіледі.

FeCl3 + 3NH4OH→Fe(OH)3 ↓+ 3NH4Cl
Темір (ІІІ) гидроксидінің аморфтық тұнбасы оңай пептизацияланады. 

Сондықтан тұндыру әдісі электролит-коагулятордың қатысуымен және 
қыздыру нәтижесінде жүреді. Бірақ жоғары температурада Fe 3+ қосылуы 
негізгі тұз бен гидроксидің түзілуімен оңай гидролизденеді:

FeCl3 + 2H2O → Fe(OH)2Cl + 2HCl
Fe(OH)2Cl + 2H2O → Fe(OH)3 + HCl

Осыдан түзілген тұнба стакан қабырғасында жиналады, ол нашар фильтрленеді 
және нашар жуылады. Темір тұзының гидролизін тоқтату үшін ерітіндіні 
қыздырар алдында Fe 3+ тұнбаға түсу процесінде аммиакпен бейтараптанатын 
азот қышқылымен қышқылданады. Түзілген аммоний нитраты NH4NО3

электролит коагулятордың рөлін атқарады.
Жеткілікті мөлшерде концентрленген ерітіндіден Fe 3+ ионының тұнбасы 

алынады, осыған орай Fe(ІІІ) гидроксидінің аморфты тұнбасы азырақ көлемді 
болады, ол азырақ қоспаларды адсортайды және олардан тез жуылады. Cl–

ионы тұнбасының адсорбциясын одан әрі түсіру үшін, тұнбаға түсуден кейін 
ерітіндіге 1,5-2 есе аз көлемде ыстық су құйып араластырады. Тұнбаны шайған 
кезде, қыздырғанда тұнбамен ұшқыш темір хлоридін түзуі мүмкін Cl–

қоспаларының жойылуына назар аударылады.
Фильтрленген, шайылған және құрғатылған тұнбаны қыздырады, Fe(OH)3

ыдырайды.                    2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O
Осылайша Fe2O3 салмақтық формасы болып табылады. Тұнбаны қыздырғанда 
оны фильтрден айырмай және тым қатты ұзақ қыздыруға болмайды, себебі 
оның барысында, Fe2O3 ақырындап Fe3O4 дейін өзгереді: 
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6Fe2O3 = 4Fe3O4 + O2 ↑
ал бұл тұнба массасының азаюына және талдау қорытындысының қате болуына 
әкеледі.

Жұмыс барысы:
Құрамында 0,05-0,1 г темір бар  15-20 мл темір (ІІІ) хлоридінің ерітіндісін 

сыйымдылығы 400 мл стаканға салады да 1-2 мл HNО3 немесе HCl (1:1) 
сұйытылған қосып, сумен 100мл болғанша толтырып, араластырады.

Шыққан ерітіндіні қайнағанға дейін қыздырады және айластырғанда 
кішкентай стаканмен сұйытылған аммиак ерітіндісін (1:1) стакан бетіндегі 
ауада аммиактың иісі байқалғанша ақырындап құяды. 100мл-дей ыстық 
дистилденген су қосып, сұйықтықты тағы да жақсылап айластырып, 5 минутқа 
қойып қояды. 2-3 тамшы аммиак ерітіндісін тамызып тұнбаның толық 
түзілгенін тексереді. Фильтрлеуді бірден орындау керек.

Фильтрлеуді диаметрі 11см тығыз емес фильтрмен («қара» немесе 
«қызыл» лента) өткізеді. Тұнбаны ыстық 2%-тік NH4NО3 ерітіндісін 50-75 мм-
ден құйып отырады шаяды. Тұнбаны фильрге ауыстырады. Тұнбаны фильрде 
жуынды сулар, қышқылданған HNО3 AgNО3 ерітіндісімен реакциясын 
тоқталғанға дейін ыстық сумен шаяды - Cl– ионының толық жуылғанына 
сынама.

Шайылған тұнбаны бірақ кептіріп, оны фильтрмен бірге тұрақты массаға 
дейін қыздырылған тигельге ауыстырады. Қыздырылып, кептірілгеннен кейінгі 
тұнбасы бар тигельді муфельді пешке орналастырып, 800ºС-та тұрақты массаға 
дейін қыздырады.

Талдау жазбасының формасы:
Ерітіндідегі темір мөлшерін анықтау.

1.Тигельді тұрақты массаға жеткізу.
40 мин ішінде қыздыру: тигель массасы
15 мин ішінде қыздыру: тигель массасы
Тұрақты масса

2.Темірдің тұнбаға түсуі. Тұнбаға түсіру аммиак ерітіндісімен жүрді.
Фильтрлеу күлсіз тығыз емес фильтр «қызыл лента» арқылы жүргізілді. Күлдің 
массасы 0,002 г. Тұнбаны Cl– ионына кері реакция бергенше ыстық сумен 
шаямыз.

3.Тигельді кептіру мен қыздыру.
1-ші өлшем 
2-ші өлшем
3-ші өлшем
Тигельдің тұнбамен массасы

4.Есептеу
159,7 г Fe2O3 құрамында 111,7 г Fе бар.
1 г Fe2O3 құрамында F Fе бар.

Мұнда F Fе/Fе =
7,159
7,111 =0,6994  

F – Fe2O3 тұнбасы бойынша Fе анықтауға арналған аналитикалық көбейткіш.

  
 

Р= F m
Р – анықталатын зат массасы;
F – аналитикалық көбейткіш;
m – тұнба массасы, г.
тигельдің тұнбамен массасы, г.
тигельдің тұнбасыз массасы, г.
тұнбаның фильтр күлімен массасы, г.
фильтр күлінің массасы, г. тұнба массасы, г.
сынамадағы темір мөлшері

тунбаmР ⋅= 6994.0

Зерттелетін сулардағы құрғақ және кептірілген қалдықты анықтау.
Мақсаты  Әдістемені оқып, жұмыстың мақсатын құрастыр
Құрал –жабдықтар: Әдістеме бойынша құрал—жабдықтарын жаз

Құрғақ қалдық.Алдын-ала фильтрленген 50мл зерттелетін сынаманы 
кептіріп суытылған фарфорлы табақшаға салады және сулы моншада 
құрғағанша буландырады, кептіретін шкафқа105°С орналастырып, кептіреді, 
өлшейді.
Құрғақ қалдық массасын мына формула бойынша табады:

( )
V

10001000b-ax ⋅⋅
=

а – барлық тұнбамен табақшалар, мг
в – барлық тұнбасыз табақшалар, мг
V – зерттелетін сынама көлемі.

Өсімдік материалындағы құрғақ заттардың құрамын сандық талдау әдісі 
бойынша анықтау

Мақсаты: Жеміс-жидек құрамындағы құрғақ заттың көлемі бойынша олардың 
құндылығын анықтауға болады, себебі құрғақ заттың құрамы әдетте 
қоспалардың мөлшерімен ас қатынасына пайдалы қатынасымен анықталады.

Талдауға дайындық. Ағаш немесе пластмасса тақтайда тат баспайтын 
болат пышақтың көмегімен жеміс-жидекті 3мм-дей ұсақтайды (кептірілген 
жеміс-жидек 1-2мм-ге дейін).
Егер түйіні немесе тамыр түйінін талдасақ, оларды тат баспайтын үккіш 
көмегімен ұсақтайды, ал жидекті фарфор келіде немесе галогенизаторда 
(массаны кептіру алдында 2есе мөлшері таза кварц құммен араластырады).

Анықтау жолы. Таза және алдын-ала кептірілген 2 шыны бюксті алып, 
нақты 0,001мг дейін аналитикалық таразыда өлшейді және массасын 
лабораториялық журналға жазады. Одан нақты 1мг-ға дейін аналитикалық 
таразыда өлшейді және жауып қояды.
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Мақсаты: Жеміс-жидек құрамындағы құрғақ заттың көлемі бойынша олардың 
құндылығын анықтауға болады, себебі құрғақ заттың құрамы әдетте 
қоспалардың мөлшерімен ас қатынасына пайдалы қатынасымен анықталады.

Талдауға дайындық. Ағаш немесе пластмасса тақтайда тат баспайтын 
болат пышақтың көмегімен жеміс-жидекті 3мм-дей ұсақтайды (кептірілген 
жеміс-жидек 1-2мм-ге дейін).
Егер түйіні немесе тамыр түйінін талдасақ, оларды тат баспайтын үккіш 
көмегімен ұсақтайды, ал жидекті фарфор келіде немесе галогенизаторда 
(массаны кептіру алдында 2есе мөлшері таза кварц құммен араластырады).

Анықтау жолы. Таза және алдын-ала кептірілген 2 шыны бюксті алып, 
нақты 0,001мг дейін аналитикалық таразыда өлшейді және массасын 
лабораториялық журналға жазады. Одан нақты 1мг-ға дейін аналитикалық 
таразыда өлшейді және жауып қояды.
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Шикі өлшендімен ашық бюксті кептіргіш шкафқа қойып 100-105ºС-та 
алғашқы 20-30 мин. кептіреді (ұйытқы үрдістерін тоқтату үшін) одан кейін 1-2
сағ., 80-90ºС-та қайтадан 105ºС-та кептіргіш шкафтан бюксті алып, шамалы 
суытып қақпақпен жауып, эксикаторға 20-30 мин. орналастырады 
аналитикалық таразыда толық салқындағаннан кейін өлшейді.

Кептірілген зат пен үтірден кейінгі 3-ші белгіге дейінгі тұрақты массаны 
кептіруді және өлшеуді бірнеше рет қайталайды, соңғы 2 өлшеудің  нәтижесі 
бір-бірінен 2 мг ерекшеленсе, кептірілген материалмен әрбір бюкстің массасын 
жазып отырады.

Егер қолайлы жағдай болса өсімдік материалын 70 және 55-60°С -та 
вакуумдық кептіргіш шкафта кептірген жақсы.
Құрғақ заттың массалық  үлесін (%) мына формула бойынша анықтайды: 

Мұндағы: m1-бос бюкстің массасы; m2-шикі өлшендісі бар бюкс массасы; m3-
кептірілген өлшендісі бар бюкс массасы

Анықтау әрбір бюкске бөлек жасалады, одан соң 2 анықталған 
нәтижесінен ортақ арифметикалық сан табады. Параллельдік анықтаулар 0,5% 
арақашықтықтан аспау керек. Нақты анықтама әдісінің кептірілуі ±1%.
өсімдік материалығындағы судың массалық үлесін 100% және құрғақ заттың 
құрамы бойынша айырмашылық ретінде анықтайды

Топырақ құрамындағы гигроскопиялық суды анықтау. 
Мақсаты: Сандық әдісті қолданып, құм құрамындағы гигроскопиялық суды 
анықтау. Құм күлділігін анықтау. Топырақтың құрамындағы гигроскопиялық 
суды анықтау. Топырақты сандық талдау бойынша талдау.

Гигроскопиялық су атмосферамен тепе-теңдік күйде орналасады, 
топырақтың ылғалды-құрғақтығын білдіреді.Гигроскопиялық судың құрамы 
топырақта қара-шіріктің мөлшерінен және саздық  бөлшектерге байланысты. 
Топырақтың құрамындағы бөліктердің болуы, оның сазды бөлшектерінің көп 
болуы, гигроскопиялық судың құрамын арттырады.

Гигроскопиялық су – судың қасиетін және де ылғалды-құрғақты 
топырақтың талдаудік құрамын анықтайды.
100-105ºС температурада құрғату нәтижесінде топырақ өзінің құрамын 
нашарлатады, топырақ гигроскопиялық сумен қоса, адсорбентті газдарды, т.б. 
жоғалтады. 

Анықтау жолы
Алдын-ала кептірілген және өлшенген бюксте тесігі 0,25 мм сүзгі арқылы 

өткізілген 1-2г әуе құрғақ құмды өлшейді, 100-105ºС дейінгі қыздырылған 
кептіргіш шкафқа құм салынған ашық бюксті қояды. Кептіру аяқталғаннан  
кейін оны бір әдіспен шығару үшін құм салынған бюксті темір қорапшаға 
орналастырамыз. Кептіру біткен соң бюксті кептіргіш шкафтан пинцет 
көмегімен аламыз, қақпағын жабамыз және эксикаторға салқындату үшін 
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орналастырамыз. Аналитикалық таразыда 20-30 минут салқындатылған бюксті 
жабық күйде өлшейді және құм құрамындағы гигроскопиялық су мөлшерін 
анықтайды. Егер судың толық жойылғанын анықтау үшін құм салынған бюксті 
30 мин. кептіргіш шкафқа қояды, эксикаторға салқындатып, өлшейді. Кептіру 
үрдісі кезінде қышқыл органикалық заттың массасы тең немесе алдыңғы 
мөлшерден көп болса, кептіруді тоқтатады.
Кептіргенге дейінгі және одан кейінгі массаның айырмашылығы 
гигроскопиялық судың мөлшерін көрсетеді. Гигроскопиялық судың құмдағы 
құрамын (% ) мына формула бойынша анықтайды:

Г
aС %100⋅

=

а – массадағы жоғалтылған үлес.
г – 100-105ºС кептірілген құмның құрғақ массасы.

6.1 Химиялық талдау зертханашысы
6.1.2Талдаулардың концентрациясын анықтау жұмыстарын орындау

Судың химиялық қасиеттерін анықтау: Cl-, SO4
2- құрғақ қалдық

Су сорындысындағы хлорид ионын анықтау

Мақсаты: Әдістеме бойынша тәжірибелік жұмыстың мақсатын қойыныз
Құрал- жабдықтар: Әдістеме бойынша қажетті құрал-жабдықтарды теріп 
жазыңыз

Талдау жүргізу
1. Хлорид ионын анықтайды. Көлемі 10см3 су сорындысының сынамасын 
мөлшерлегішпен немесе тамызғышпен конустық шыны сауытқа іріктейді, 20-
30см3 көлемге дейін тазартылған су, 1см3 10% К2СчО4 құяды және түсі сарыдан 
қоңыр-қызыл түске ауысқанға дейін азот-қышқыл күміс ерітіндісімен 
титрлейді. 

Нәтижелерді өңдеу
1. Хлорид ионының (х) баламаларының саны, 100г топырақтағы моль, формула 
бойынша есептейді:

Су үшін: 
1
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100055.33 ⋅⋅
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V – титрлеуге жіберілген азот-қышқыл күміс ерітіндісінің көлемі, см3.
С – азот-қышқыл күміс ерітіндісінің концентрациясы, моль/см3.
500 – 100г топыраққа қайта есептеу коэффициенті.
V1 – су сорындысы сынамасының көлемі, см3.

Су сорындысында сульфат ионын анықтау.
I. Сульфат ионын салмақтық анықтау

Әдістің мәні BaCl2 ерітіндісімен сульфат ионын тұндырудан және қыздырылған 
қалдықты өлшеуден тұрады. Барий карбонатын, фосфатын және өзге 
қоспаларды тұндырудың алдын алу үшін талданатын сынаманы тұз 
қышқылымен қышқылдатады.

II. Талдау жүргізу
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орналастырамыз. Аналитикалық таразыда 20-30 минут салқындатылған бюксті 
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үрдісі кезінде қышқыл органикалық заттың массасы тең немесе алдыңғы 
мөлшерден көп болса, кептіруді тоқтатады.
Кептіргенге дейінгі және одан кейінгі массаның айырмашылығы 
гигроскопиялық судың мөлшерін көрсетеді. Гигроскопиялық судың құмдағы 
құрамын (% ) мына формула бойынша анықтайды:
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мөлшерлегішпен немесе тамызғышпен конустық шыны сауытқа іріктейді, 20-
30см3 көлемге дейін тазартылған су, 1см3 10% К2СчО4 құяды және түсі сарыдан 
қоңыр-қызыл түске ауысқанға дейін азот-қышқыл күміс ерітіндісімен 
титрлейді. 

Нәтижелерді өңдеу
1. Хлорид ионының (х) баламаларының саны, 100г топырақтағы моль, формула 
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V – титрлеуге жіберілген азот-қышқыл күміс ерітіндісінің көлемі, см3.
С – азот-қышқыл күміс ерітіндісінің концентрациясы, моль/см3.
500 – 100г топыраққа қайта есептеу коэффициенті.
V1 – су сорындысы сынамасының көлемі, см3.

Су сорындысында сульфат ионын анықтау.
I. Сульфат ионын салмақтық анықтау

Әдістің мәні BaCl2 ерітіндісімен сульфат ионын тұндырудан және қыздырылған 
қалдықты өлшеуден тұрады. Барий карбонатын, фосфатын және өзге 
қоспаларды тұндырудың алдын алу үшін талданатын сынаманы тұз 
қышқылымен қышқылдатады.

II. Талдау жүргізу
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Мөлшерлегішпен немесе тамызғышпен 20см3 талданатын сорындыны 
химиялық стақанға іріктейді. 40-50см3 ерітіндінің жалпы көлеміне дейін, 
сынамаға тазартылған су, қызыл метил ерітіндісінің 3 тамшысын құяды және 3-
4 тамшы қышқыл артығын қосып, қышқыл реакцияға дейін 1:3 сұйылтылған 
HCl қышқылдатады. Егер ерітінді лайланса, оны химиялық таза стақанға 
үлессіз сүзгіш арқылы сүзеді. Сүзгіштің көлемін 40-50см3 жеткізе отырып, 
сүзгішті HCl (1:100) шаяды.

Сұйылтылған және қышқылдатылған сорынды сынамасы бар стақанды 
қайнағанға дейін қыздырады. Ыстық ерітіндіге BaCl2 (110%) ерітіндісінің 5см3

тамшылап қосады, әрбір тамшыны қосқаннан кейін ерітіндіні таяқшамен 
мұқият араластырады. 

Стақанды заттық шынымен жабады және тұнба түзілу үшін, 2-3г қайнап 
жатқан суға салады. Содан соң BaSO4 тұндырудың толықтығына сынама 
жасайды. Ол үшін мөлдір тұнған ерітіндіге стақанның қабырғасынан BaCel2

(10%) ерітіндінсінің бірнеше тамышысын шаяды. Егер қабырғаның жанында 
лай пайда болса, ерітіндіге BaCl2 ерітіндісінің 3см3 қосады, қайнағанға дейін 
қыздырады және тұнбаны тұндырады. Содан соң сүзуге кіріседі. Сүзгідегі 
тұнбаны Ba2+ реакция тоқтағанға дейін, HCl қышқылдатылған, ыстық 
тазартылған сумен шаяды (10% H2SO4).

Тұнбасы бар сүзгішті воронкада құрғатады, 0,001г қателікпен өлшенген 
фарфор келіге салады және салқын муфельдік пешке қояды. Тұнбаны 3 минут 
ішінде t 700-7500С кезінде қыздырады/ t 8000С артық болғанда тұнба 
ыдырайды, содан соң келіні эксикаторда салқындатады және 0,001г аспайтын 
қателікпен өлшейді. Тұрақты массаға жеткізу үшін тұнбаны сол t 20 минут 
бойы қыздырады.
Осылайша, сынаманың орнына 20см3 тазартылған су алып, бос тәжірибе 
жүргізіледі. Түзілетін BaSO4 тұнбасының салмағы 20-200мг болған жағдайда 
ғана, сорынды сынамасының көлемін 50см3 дейін арттыруға және 5см3 дейін 
азайтуға рұқсат етіледі. 

Нәтижелерді өңдеу
Сульфат ионының баламалар санын (С) моль мына формула бойныша 
есептейді:

( ) ( )
V
mmmm

c
10004116.02121 ⋅⋅−−−

= χχ (литрге мг)

Мұнда m1- тұнбасы бар келінің массасы
m2 – тұнбасы жоқ келінің массасы
m1x – бос тәжірибе тұнбасы бар келінің массасы
m2x – бос тәжірибеге арналған бос келінің массасы
0,4116 – қайта есептей коэффициенті
1000 – 1л қайта есептеу
V – 20мл
% массалық үлесті келесі формула бойынша есептейді:

048,01 −= CX , мұнда С судағы сульфта ионы баламаларының саны.
0,048 - % қайта есептеу коэффициенттері

  
 

Құрғақ қалдық
Қыздырылып салқындатылған фарфор шыны аяққа 50мл зерттелетін сынаманы 
салады, оны алдын ала сүзеді, суда құрғағанға дейін тегістейді, құрғату 
шкафына салады, құрғатады, салмағын өлшейді. 

Құрғақ қалдықтың массасын мына формула бойынша табады:
( )

V
ba 1000⋅−

=χ , мұнда

а – тұнбасы бар шыны аяқтың салмағы, мг; b – тұнбасыз шыны аяқтың 
салмағы, мг; v – зерттелетін сынаманың көлемі.

Минералдардың микрохимиялық диагностикасы. Fe2+, Fe3+, Co2+, Mn2+,
Zn2+, Pb2+, Cu2+, Ba2+,

W5+, B5+ ,V5+ катиондарына сапалық реакция.
Мақсаты: Әдістемелер бойынша минералдарға химиялық талдаулар жүргізуді 
үйрету.
Құрал-жабдықтар: Сынауықтар, спиртшам, фарфор тигельдер, шыны 
ыдыстар, мырыш пластинкасы, зерттелетін минералдар, фильтрлер, реактивтер: 
NH4OH, ZnCl, HCl, H2SO4, (NH4)MoO4; кокателин сулы ерітіндісі, KI 5% 
ерітіндісі.

Минералдардың микрохимиялық диагностикасы бойынша зерттеулер 
жүргіземіз.  Микрохимиялық реакцияларды жүргізу үшін заттың аз мөлшері (2-
3 түйір) қажет. Микрохимиялық реакцияларды жүргізу асқан ұқыптылықты 
талап етеді. Сенімді нәтижелер алу үшін қажет: кірікпелері жоқ, таза 
минералдардың түйірлерін зерттеуге алу;тек таза ыдысты пайдалану;барлық 
реакцияларды ерітінділердің масималды аз мөлшерінде жүргізу; реактивтерді 
шағын бөліктермен қосу.

Реакцияны жүргізудің тәсіліне және алынған нәтижелерге қарай, 
микрохимиялық реакциялар бөлінеді: қабықты; тамшылық; ұнтақты 
(ұнтақтарды үгіту әдісі бойынша реакциялар); кристаллоскопиялық; жалынды.

Орындау техникасы.
Қабыршақтық реакция.
V5+(ванадий) минерал: ванвдинит Pb5(VO4)3Cl Реактив: аммиак           

Реакция барысы: минералды тұз қышқылымен өңдеп, соңынан аммиак 
қосу. Нәтижесінде  қара қабыршақ түзіледі.
W5+(вольфрам) минерал: вольфрамит  (FeMn)WO4   Реактив: KOH, Ba(OH)2

Реакция барысы:а) минералды КОН ерітіндісімен өңдеп, Ва(ОН)2

ерітіндісімен қайнағанда өңдейді. Нәтижесінде сұр түсті қабыршақ пайда 
болады.

Минерал: шеелит CaWO4 Реактивтер:ZnCl2 HCl
Реакция барысы: б)минералды HCl қышқылына батырып, толық кепкенше 
буландыру, қыздыру. Сары түсті қабыршақ түзіледі. Тексеру үшін ZnCl2

ерітіндісінен бірнеше тамшы тамызады. Нәтижесінде көк түсті қабыршақ 
түзіледі.                 
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Құрғақ қалдық
Қыздырылып салқындатылған фарфор шыны аяққа 50мл зерттелетін сынаманы 
салады, оны алдын ала сүзеді, суда құрғағанға дейін тегістейді, құрғату 
шкафына салады, құрғатады, салмағын өлшейді. 

Құрғақ қалдықтың массасын мына формула бойынша табады:
( )

V
ba 1000⋅−

=χ , мұнда

а – тұнбасы бар шыны аяқтың салмағы, мг; b – тұнбасыз шыны аяқтың 
салмағы, мг; v – зерттелетін сынаманың көлемі.

Минералдардың микрохимиялық диагностикасы. Fe2+, Fe3+, Co2+, Mn2+,
Zn2+, Pb2+, Cu2+, Ba2+,

W5+, B5+ ,V5+ катиондарына сапалық реакция.
Мақсаты: Әдістемелер бойынша минералдарға химиялық талдаулар жүргізуді 
үйрету.
Құрал-жабдықтар: Сынауықтар, спиртшам, фарфор тигельдер, шыны 
ыдыстар, мырыш пластинкасы, зерттелетін минералдар, фильтрлер, реактивтер: 
NH4OH, ZnCl, HCl, H2SO4, (NH4)MoO4; кокателин сулы ерітіндісі, KI 5% 
ерітіндісі.

Минералдардың микрохимиялық диагностикасы бойынша зерттеулер 
жүргіземіз.  Микрохимиялық реакцияларды жүргізу үшін заттың аз мөлшері (2-
3 түйір) қажет. Микрохимиялық реакцияларды жүргізу асқан ұқыптылықты 
талап етеді. Сенімді нәтижелер алу үшін қажет: кірікпелері жоқ, таза 
минералдардың түйірлерін зерттеуге алу;тек таза ыдысты пайдалану;барлық 
реакцияларды ерітінділердің масималды аз мөлшерінде жүргізу; реактивтерді 
шағын бөліктермен қосу.

Реакцияны жүргізудің тәсіліне және алынған нәтижелерге қарай, 
микрохимиялық реакциялар бөлінеді: қабықты; тамшылық; ұнтақты 
(ұнтақтарды үгіту әдісі бойынша реакциялар); кристаллоскопиялық; жалынды.

Орындау техникасы.
Қабыршақтық реакция.
V5+(ванадий) минерал: ванвдинит Pb5(VO4)3Cl Реактив: аммиак           

Реакция барысы: минералды тұз қышқылымен өңдеп, соңынан аммиак 
қосу. Нәтижесінде  қара қабыршақ түзіледі.
W5+(вольфрам) минерал: вольфрамит  (FeMn)WO4   Реактив: KOH, Ba(OH)2

Реакция барысы:а) минералды КОН ерітіндісімен өңдеп, Ва(ОН)2

ерітіндісімен қайнағанда өңдейді. Нәтижесінде сұр түсті қабыршақ пайда 
болады.

Минерал: шеелит CaWO4 Реактивтер:ZnCl2 HCl
Реакция барысы: б)минералды HCl қышқылына батырып, толық кепкенше 
буландыру, қыздыру. Сары түсті қабыршақ түзіледі. Тексеру үшін ZnCl2

ерітіндісінен бірнеше тамшы тамызады. Нәтижесінде көк түсті қабыршақ 
түзіледі.                 
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Zn2+(қалайы) минерал: кассерит ZnO2 Реактив: мырыш пластина,H2SO4

конц, кокателиннің сулы   ерітіндісі, (NH4)2MO4 молибденқышқылды аммоний.
Реакция барысы: а) Минералды мырыш плстинкада H2SO4 (конц) 

өңдейді, металл қалайының қабыршағы «қалайлы айна» түзіледі. Тексеру үшін 
ерітіндінің тамшысын сүзгіш қағазға ауыстырып, диметир  сулы ерітіндісінің 1 
тамшысын тамызады. Нәтижесінде қызғылт қабыршақ түзіледі.
б) Дәл а тәжірибедегідей тұзқышқылды ерітіндіні сүзгіш қағазға тамызып, оған 
бірнеше түйір амоний молибдатының түйірлерін қосамыз. Нәтижесінде сары 
түсті қабыршақ пайда болады.

Pb2+ (қорғасын) минерал: галенитPbS, англезитPbSO4 Реактив: 5% KI 
eрітіндісі           

Реакция барысы: а) минералды КІ ерітіндісімен өңдейді, нәтижесінде 
сары түсті қабыршақ пайда болады.
б) галенит минералын  тұз қышқылында (1:1) өңдейді. Жасыл түсті қабыршақ 
пайда болады.

Sb3+ ( сурьма) минерал: антимонит Sb2S3, аптит; Реактив: NaOH, KOH                 
Реакция барысы; Минералды КОН және NаОН ерітіндісімен өңдейді
Нәтижесінде қызғылт-сары түсті қабыршақ түзіледі. Артынан қара
      Ti2+( титан) минерал: ильменит FeTiO3 Реактив: K2S2O7 (калий пирокүкірт 
қышқылы)
Реакция барысы: а) минералды  K2S2O7 eрітіндісімен өңдейді, нәтижесінде 
сұрғылт түсті жалатпалар пайда болады.

Тамшылық реакциялар.
Тамшылық реакцияларды 2-ге бөлуге болады:
А) Қиын еритін және ерігіш минералдармен тамшылық микрохимиялық 
реакциялар; б) Ерімейтін минералдармен тамшылы реакциялар.
А) Қиын еритін және ерігіш минералдармен ташшылық реакциялар.

W5+(вольфрам) минерал: шеелит CaWO4 Реактив: металдық қалайы Zn. 
Тұз қышқылы (HCl)   

Реакция барысы: Минералды тұз қышқылында қыздырып еріту. 
Ерітіндіге металдық қалайының кішкене бөлігін қосып, қайнатуға дейін 
жеткіземіз. Нәтижесінде көк түсті қабыршақ пайда болады.

Fe2+(темір) Fe2+   тотыққан (закисное) Реактив:K4 [Fe(CN)6] (қызыл қан 
тұзы); HCl (1:1)          

Реакция барысы: а) Минералды қышқылда қыздыра отырып, ерітеді. 
Оған 1-2 тамшы калий гексацианофератыныңерітіндісін тамызады. 
Нәтижесінде жасыл-көк түсті тұнбаның түзілуін бақылаймыз.( трунбуль көгі)
б) Минералдарды қышқылда қыздыра отырып ерітеді, оған 1-2 тамшы аммиак 
ерітіндісін тамызады. Жасыл түсті тұнбаның түзілуін бақылаймыз.
Fe 3+(темір) Fe 3+ тотығы (окисное) Реактив:KCNS (калий роданиді); HCl (конц) 

Реакция барысы: Минералды тұз қышқылында қыздырып, ерітеді. Оған 
KCNS  ерітіндісінен 1 тамшы тамызады. Қызыл түске боялғанын бақылаңдар. 
Түстің қарқынды болуы темірдің мөлшеріне байланысты болады.

Mn2+ (марганец) Минералдар: пиролюзитMnO2, браунитMn2O3,
манганат MnO(OH) Реактив: HCl тұз қышқылы.                  

  
 

А) манганит және пиралюзит минералдарын тұз қышқылында қайнатып, 
еоітеді. Сары түске боялғанын бақылаңдар.
Б) минералдады қышқылда ерітеді, оған 1-2 тамшы азотқышқылда күміс 
ерітіндісінен тамызып және бірнеше түйір (NH4)2S2O8 салады. Күлгін түстің 
пайда болуын бақылаңдар.
В) минералды ұнтақтап, HCl (1:1) қышқылының 1 тамшысымен өңдейді. 
Құрғағанша кептіреді. Соңынан NaBiO3 түйірін қосады және қоспаны үгітіп, 
оған 1 тмашы қышқылын тамызады. Нәтижесінде малина түс пайда болады.
Г) минералдың 1-2 түйірін сүзгіш қағазына салып, 3% бензидиннің сірке 
қышқылды ерітіндісімен сулайды. Нәтижесінде сүзгіш қағазда 1-2 минуттан 
кейін көк түс пайда болады.

Cu2+ (мыс) минерал:халькопиритCuFeS, млахит CuCO3Cu(OH)2, азурит 
2CuCO3Cu(OH)2 Реактив: аммиак, патша сұйығы, K3[Fe(CN)6] сары қан тұзы, 
сілті NaOH, KOH;
а) Малахит минералын патша сұйығында патша сұйығында ерітеді. Ерітіндіге 
аммиак қосады. Тұнбаны сүзіп, ерітіндіге сары қан тұзын, қосады. Нәтижесінде 
қызыл-бұрғылт түсті тұнба түседі.
б) Минералды патша сұйығындаерітеді. Ерітіндіге аммиак қосады, тұнбаны 
сүзеді. Ерітіндіге метал темір қосып қыздырады. Нәтижесінде темір бетінде 
металдың мыстың тұнбасы түседі.
в) Минералды тұз қышқылында ерітеді және сілті қосады. Ашық көгілдір түсті 
тұнба түсуін бақылаңдар.

Sn2+(қалайы) минерал: касситерит Реактив: (NH4)2MoO4; HCl  
а) Минералды қышқылда қайнатады, ерітіндіні сүзгіш қағазға көшіріп, 
(NH4)2MoO4тамшысымен өңдейді. Сүзгіште көк түстің пайда болуын 
бақылаңдар.

Pb2+(қорғасын) минерал: галенит PbS, церусситPbCO3

а) Реакция прбиркада жүргізіледі. Галенит минералын HCl  (1:1) қышқылында 
ерітіп, құрғағанша кептіреді. Кепкен қаққа и1 тамшы тазартылған су және 1-2
иодты түрлерін қосады. Сары-жасыл түзілуін бақылаңдар.
б) Галенит минералын 2-3 түйір КІ кристалдарымен араластырып үгітеді. 
Деммен ылғалдағанда сары түс пайда болады.
в) Минералды K2SO4 түйірлерімен үгітіпе оған 2-3 түйір КІ қосып, үгітуді 
жалғастырады. Қоспаны деммен ылғалдағанда сары түске боялады.

Sb3+(сурьма) минерал: антимонит Sb2S3 Реактив: КОН
а)апатит минералын қышқылда ерітіп, оған ерітуге:(NH4)2MoO4тамшысын 
қосады. Сары-қоңыр түске боялуын бақылаңдар.
в)минералды қышқылында ерітеді. Алынған ерітіндінің бірнеше тамшысын 
сүзгіш қағазға тамызады. Сулы даққа: (NH4)2MoO4 ерітіндісінің 1 тамшысын 
тамызады. Фильтр қағаз көк түске боялады.

Zn2+(мырыш) минерал: сфалеритZnS Реактив: K3[Fe(CN)6]; K4[Fe(CN)6]; 
HCl
а)минералды қышқылда қыздырып ерітеді. Ерітіндіге сары-қан тұзын қосады. 
Көгілдір-ақ тұнба түседі. Егер минералда темір болса, онда көк түс пайда 
болады. 
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А) манганит және пиралюзит минералдарын тұз қышқылында қайнатып, 
еоітеді. Сары түске боялғанын бақылаңдар.
Б) минералдады қышқылда ерітеді, оған 1-2 тамшы азотқышқылда күміс 
ерітіндісінен тамызып және бірнеше түйір (NH4)2S2O8 салады. Күлгін түстің 
пайда болуын бақылаңдар.
В) минералды ұнтақтап, HCl (1:1) қышқылының 1 тамшысымен өңдейді. 
Құрғағанша кептіреді. Соңынан NaBiO3 түйірін қосады және қоспаны үгітіп, 
оған 1 тмашы қышқылын тамызады. Нәтижесінде малина түс пайда болады.
Г) минералдың 1-2 түйірін сүзгіш қағазына салып, 3% бензидиннің сірке 
қышқылды ерітіндісімен сулайды. Нәтижесінде сүзгіш қағазда 1-2 минуттан 
кейін көк түс пайда болады.

Cu2+ (мыс) минерал:халькопиритCuFeS, млахит CuCO3Cu(OH)2, азурит 
2CuCO3Cu(OH)2 Реактив: аммиак, патша сұйығы, K3[Fe(CN)6] сары қан тұзы, 
сілті NaOH, KOH;
а) Малахит минералын патша сұйығында патша сұйығында ерітеді. Ерітіндіге 
аммиак қосады. Тұнбаны сүзіп, ерітіндіге сары қан тұзын, қосады. Нәтижесінде 
қызыл-бұрғылт түсті тұнба түседі.
б) Минералды патша сұйығындаерітеді. Ерітіндіге аммиак қосады, тұнбаны 
сүзеді. Ерітіндіге метал темір қосып қыздырады. Нәтижесінде темір бетінде 
металдың мыстың тұнбасы түседі.
в) Минералды тұз қышқылында ерітеді және сілті қосады. Ашық көгілдір түсті 
тұнба түсуін бақылаңдар.

Sn2+(қалайы) минерал: касситерит Реактив: (NH4)2MoO4; HCl  
а) Минералды қышқылда қайнатады, ерітіндіні сүзгіш қағазға көшіріп, 
(NH4)2MoO4тамшысымен өңдейді. Сүзгіште көк түстің пайда болуын 
бақылаңдар.

Pb2+(қорғасын) минерал: галенит PbS, церусситPbCO3

а) Реакция прбиркада жүргізіледі. Галенит минералын HCl  (1:1) қышқылында 
ерітіп, құрғағанша кептіреді. Кепкен қаққа и1 тамшы тазартылған су және 1-2
иодты түрлерін қосады. Сары-жасыл түзілуін бақылаңдар.
б) Галенит минералын 2-3 түйір КІ кристалдарымен араластырып үгітеді. 
Деммен ылғалдағанда сары түс пайда болады.
в) Минералды K2SO4 түйірлерімен үгітіпе оған 2-3 түйір КІ қосып, үгітуді 
жалғастырады. Қоспаны деммен ылғалдағанда сары түске боялады.

Sb3+(сурьма) минерал: антимонит Sb2S3 Реактив: КОН
а)апатит минералын қышқылда ерітіп, оған ерітуге:(NH4)2MoO4тамшысын 
қосады. Сары-қоңыр түске боялуын бақылаңдар.
в)минералды қышқылында ерітеді. Алынған ерітіндінің бірнеше тамшысын 
сүзгіш қағазға тамызады. Сулы даққа: (NH4)2MoO4 ерітіндісінің 1 тамшысын 
тамызады. Фильтр қағаз көк түске боялады.

Zn2+(мырыш) минерал: сфалеритZnS Реактив: K3[Fe(CN)6]; K4[Fe(CN)6]; 
HCl
а)минералды қышқылда қыздырып ерітеді. Ерітіндіге сары-қан тұзын қосады. 
Көгілдір-ақ тұнба түседі. Егер минералда темір болса, онда көк түс пайда 
болады. 
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б) Ерімейтін минералдармен микрохимиялық тамшылық реакциялар.
Ba2+(барий) минерал: барит BaSO4 Реактив: аммиак NH4OH, ащы калий 

KOH, сода Na2CO3, натрий родизиново қышқылды, K2CrO4 5% 
а) минералды сода (Na2CO3) және КОН қоспасымен балқытады. Балқыманы 
суда ерітіп, тұнбаны сүзеді. Тұнбаны қышқылда ерітіп, аммиакпен бейтараптап 
сүзгіш қағазға ауыстырамыз. Сулы даққа натрий радизионды қышқылдың 
ерітіндісін тамызамыз. Сүзгіш қағаз қызыл түске боялады.
б)Барит минералын сода (Na2CO3) және сілті (КОН) қоспасымен балқытады. 
Балқыманы сірке қышқылымен қышқылданған суда ерітеміз. Алынған 
ерітіндіге 5 % K2CrO4 eрітіндісінің 1 тамшысын тамызады. Сары кристалл 
тұнба түзілуін бақылаңдар.

Be2+(бериллий) минерал: бериллBe3Al2Si6O18;  хризоберилл BeAl2O4

Реактив: сода, хинализарин, спирт.             
а) берилл немесе хризоберилл минералдарын содамен балқытып балқыманы 
суда ерітеді. Алынған ерітіндіге 2-3 тамшы хинализарин ерітіндісінің спиртпен 
қоспасын тамызады. Көк түске боялуын бақылаңдар.

W5+(вольфрам) минерал: вольфрамит (FeMn)Wo4    Реактив: сода,HCl
(конц), Zn (метал)
а)минералды сода қоспасымен балқытады, балқыманы қышқылда HCl (1:1) 
ерітеді. Ерітіндіге қалайы металының түйірін салып, қайнағанша қыздырады. 
Көк түске боялады.

Ұнтақтық реакциялар ( ұнтаққа үгіту әдістері бойынша реакциялар)
Be2+(бериллий) минерал: берилл Be3Al2Si6O18, хризобериллBeAl2O4

Реактив: ащы натр(NaOH), фосфор қышқылды аммоний (NH4)3PO4;
хинализарин.
а) минерал мен сілтінің бірдей бөлігін араластырып, үгітеді. Оған біраз
мөлшерде аммоний фосфатын және хинализарин қосады. Мұқият ұнтақтайды. 
Көк түске боялғанын бақылаңдар.

W5+ (вольфрам) минерал: шеелит CaWO4, вольфрамит(FeMn)WO4

Реактив: SnCl2; HCl; KOH             
а) Минералды 1-2 түйір SnCl2 кристалдарымен үгітеді. Соңынан 1 тамшы HCl 
тамызады. Көк түске боялады, қыздырғанда бояудың қарқындығы ұлғаяды.

Fe2+(темір) минерал: пирит     Реактив: K4[Fe(CN)6]; K2SO4

а) минералды калий биосульфатымен үгітеді, қоспаны деммен ылғалдайды, 
оған 1-2 түйір қызыл қан тұзын қосып, үгітуді жалғастырады. Трунбуль көгінің 
түзілуін, яғни жасыл- көк түстің пайда болуын бақылаңдар.
Fe3+(темір) минерал: Fe3+ (окисное) Реактив: NH4CNS; K3[Fe(CN)6]; K2SO4

а)минералды калий биосульфатымен мұқият ұнтақтап, қоспаны деммен 
ылғалдайды. Оған м2-3 түйір кристалын қосып, қайта ұнтақтайды. Қызыл-
бұрғылт түстің пайда болуын бақылаңдар.
б) минералды калий биосульфатымен мұқият ұнтақтап, деммен ылғалдайды. 
Оған 1-2 түйір K3[Fe(CN)6] кристалын қосып, қайта ұнтақтайды. Көк түстің 
пайда болуын бақылаңдар.

Cu2+(мыс) минерал: халькоперит CuFeS;  малахит CuCO3Cu(OH)2

Реактив: K2SO4 ; аммиак 25%

  
 

Zn2+(қалайы) минерал: касситерит ZnO2 Реактив: Zn металдық (ұнтақ); 
HCl; диметилглиоксим.       
а) минералды мұқият үгітіп, бірнеше түйір мырыш ұнтағын және 1 тамшы HCl 
қосады, Құрғағанша кептіріп бірнеше рет диметилглиоксим түйірлерін қосады 
және қатты ұнтақтайды. Нәтижесінде қызғылт түске боялады.

Pb2+(қорғасын) минерал: галенит PbS Реактив:KI; ZnCl2; K2SO4

а) минералды 2-3 түйір КІ кристаллдарымен араластырып, үгітеді. Демен 
ылғалдағанда сары түске боялады.
б)минералды КІ қосып, үгітеді және  ZnCl2біраз мөлшерін де қосады. 
Ысқылауды жалғастырады.
в) минералды  K2SO4қосып, үгітеді. Оған 2-3 кристалл КІ қосады және 
ысқылауды жалғастырады. Деммен ылғалдағанда сары түске боялады.

Sb2+(сурьма) минерал: антимонит Sb2S3 Реактив: күйдіргіш КОН және 
NaOH     
а)минералды сілтініңі біраз бөлігіне араластырып, үгітеді. Біраз уақыттын кейін 
қызыл- сары түске ауысатын, сары түс түрлері.

Кристаллоскопиялық реакциялар.
Pb2+(қорғасын) минерал: галенит PbS, церусит PbCO3 Реактив:HCl; 

HNO3

а) минералды азотқышқылында ерітеді. Ерітіндіге тұз қышқылын қосады. 
Түзілгекн тұнбаны суда қыздыру арқылы ерітеді. Суығаннан кейін жіңішке ине 
тәрізді кристалдар пайда болады.

Sb2+(сурьма) минерал: антимонет Sb2S3 Реактив: HCl; KI; CsCl          
а) минералды тұз қышқылында ерітеді. Ерітіндіге бір мезгілде қарама-қарсы 
жақтан хлорлы цезий және йодты калий қосады Сары түсмті алтықырлы 
пластинкалар пайда болуын бақылаңдар.

Жалынды реакциялар.
элемент минералдар Жалынның түсі немесе боялу 

сипаттамасы
Барий
Берилий
Мыс

Қорғасын
Сурьма
цинк

Барит BaSO4
Берилл Be3Al2Si6O18
Халькопирит CuFeS2
Халькозин CuS2
Малахит CuCO3Cu(OH)2
Гамнит PbS
Антимонит Sb2S3
Сфалерит ZnS

Сары-жасыл
Көкшіл-сұр
Жасыл, зумрет түстес
Ашық көгілдір 

Көгілдір, ашық көгілдір
Ашық-жасыл, жасыл-көк
Көгілдірлеу-жасыл

РО4
3- анионын анықтау. Минерал: апатит Реактив: (NH4)2MoO4; HNO3                                     

а) апатит минералын біраз мөлшерде(NH4)2MoO4–мен араластырады. Оған 1 
тамшы азот қышқылын тамызады. Нәтижесінде сары түстің түзілуін 
бақылаңдар.
б) минералды азот қышқылында HNO3 ерітеді. Ерітіндіні сүзгіш қағазға 
ауыстырып, оған бір тамшы (NH4)2MoO4 тамызады. Алынған ашық-жасыл 
дақты бензидиннің сіркеқышқылда ерітіндісінің тамшысымен сулайды да, 
аммиак буында ұстайды. Көк түстің пайда болуын бақылаңдар.
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Zn2+(қалайы) минерал: касситерит ZnO2 Реактив: Zn металдық (ұнтақ); 
HCl; диметилглиоксим.       
а) минералды мұқият үгітіп, бірнеше түйір мырыш ұнтағын және 1 тамшы HCl 
қосады, Құрғағанша кептіріп бірнеше рет диметилглиоксим түйірлерін қосады 
және қатты ұнтақтайды. Нәтижесінде қызғылт түске боялады.

Pb2+(қорғасын) минерал: галенит PbS Реактив:KI; ZnCl2; K2SO4

а) минералды 2-3 түйір КІ кристаллдарымен араластырып, үгітеді. Демен 
ылғалдағанда сары түске боялады.
б)минералды КІ қосып, үгітеді және  ZnCl2біраз мөлшерін де қосады. 
Ысқылауды жалғастырады.
в) минералды  K2SO4қосып, үгітеді. Оған 2-3 кристалл КІ қосады және 
ысқылауды жалғастырады. Деммен ылғалдағанда сары түске боялады.

Sb2+(сурьма) минерал: антимонит Sb2S3 Реактив: күйдіргіш КОН және 
NaOH     
а)минералды сілтініңі біраз бөлігіне араластырып, үгітеді. Біраз уақыттын кейін 
қызыл- сары түске ауысатын, сары түс түрлері.

Кристаллоскопиялық реакциялар.
Pb2+(қорғасын) минерал: галенит PbS, церусит PbCO3 Реактив:HCl; 

HNO3

а) минералды азотқышқылында ерітеді. Ерітіндіге тұз қышқылын қосады. 
Түзілгекн тұнбаны суда қыздыру арқылы ерітеді. Суығаннан кейін жіңішке ине 
тәрізді кристалдар пайда болады.

Sb2+(сурьма) минерал: антимонет Sb2S3 Реактив: HCl; KI; CsCl          
а) минералды тұз қышқылында ерітеді. Ерітіндіге бір мезгілде қарама-қарсы 
жақтан хлорлы цезий және йодты калий қосады Сары түсмті алтықырлы 
пластинкалар пайда болуын бақылаңдар.

Жалынды реакциялар.
элемент минералдар Жалынның түсі немесе боялу 

сипаттамасы
Барий
Берилий
Мыс

Қорғасын
Сурьма
цинк

Барит BaSO4
Берилл Be3Al2Si6O18
Халькопирит CuFeS2
Халькозин CuS2
Малахит CuCO3Cu(OH)2
Гамнит PbS
Антимонит Sb2S3
Сфалерит ZnS

Сары-жасыл
Көкшіл-сұр
Жасыл, зумрет түстес
Ашық көгілдір 

Көгілдір, ашық көгілдір
Ашық-жасыл, жасыл-көк
Көгілдірлеу-жасыл

РО4
3- анионын анықтау. Минерал: апатит Реактив: (NH4)2MoO4; HNO3                                     

а) апатит минералын біраз мөлшерде(NH4)2MoO4–мен араластырады. Оған 1 
тамшы азот қышқылын тамызады. Нәтижесінде сары түстің түзілуін 
бақылаңдар.
б) минералды азот қышқылында HNO3 ерітеді. Ерітіндіні сүзгіш қағазға 
ауыстырып, оған бір тамшы (NH4)2MoO4 тамызады. Алынған ашық-жасыл 
дақты бензидиннің сіркеқышқылда ерітіндісінің тамшысымен сулайды да, 
аммиак буында ұстайды. Көк түстің пайда болуын бақылаңдар.
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ВО3
3- анионын анықтау.

а)минералдың кішкене бөлігін 1-2 кристалл сулемамен араластырады. Бұл 
кезде ешқандай түс пайда болмайды. Соңынан қоспаға су ьамызады, қызыл түс 
пайда болады.

СО3
2- анионын анықтау.

а)минералды ұнтақ етіп үгітеді. Оған сұйытылған HCl қышқылын қосады. 
Қайнауын бақылаңдар. Егер қайнамаса, қыздырыңдар. 
Нәтижесінде минерал мен қорытқыш жақсы араласуы керек.
Бақылау сұрақтары:
1. Минералдардың микрохимиялық диагностикасы не үшін қажет?
2. Микрохимиялық реакцияларды жүргізуді қандай талаптар қойылады?
3. Микрохимиялық реакциялар жіктеледі?
4. Қабыршақтық реакция дегеніміз не?
5. Тамшылық реакция дегеніміз не? Нешеге бөлінеді?
6. Ұнтақтық реакция қалай жүргізіледі?
7. Жалынды реакциялардың сипаттамасы не?
8. Ba2+, Sn2+, Sb2+ , Ti иондарын қалай анықтауға болады?
9. Co2+

3, BO3-
3, PO3-

4 аниондарын қалай анықталады?

Минералдардың көлемдік меншікті массасын әртүрлі тәсілмен анықтау.
Мақсаты: Минералдардың көлемдік меншікті массасын әртүрлі 

тәсілдермен анықтауды үйрету.
Жабдықтар: минерал  үлгілері- күкіртті колчедан, қорғасын жылтыры, 

тас тұзы, мырыш алдамышы, кальцит, слюда, асбест, селенит, халцедон, кварц, 
далалық шпат колчеданы, вольфрамит, топаз, боксит, бөлек минералдардың 
кристалдары, шыны бөліктері, глазурлық фарфор пластинкалар, 
магниткөрсеткіштер, балғалар, сұйытылған H2SO4, пикнометр, таразы, 
дистелденген су, мензуркалар, электрпеші, әдістемелер.

Әртүрлі әдіспен минералдардың меншікті массасын анықтау
Әрбір минералды шикізаттың меншікті салмағы болады. Меншікті салмақта 

көлемдік салмақтағыдай минералдағы бос тесіктер, жарылулар, есепке 
алынбайды. Кеннің меншікті салмағы көлемдік салмағынан жоғары болуы 
керек.

1. Ұнтақтың меншікті салмағын пикнометрмен анықтау.
Бос пикнометрді таразыда өлшейді. Минералды ұнтақтап үгітеді және 
пикнометрге  салып, таразыда өлшейді. Ұнтақтың салмағы 1грамнан кем 
болмауы тиіс. Одан кейін пикнометрге дистилденген су қосып, 80-100 оС дейін 
қыздырады. Қыздыруды зерттелетін заттан ауаны шығару үшін жүргізіледі. 
Қыздырғаннан кейін белгіге дейін сумен толтырып, таразыда өлшейді. 
Пикнометрді жуады, тазартылған сумен толтырады және қайта таразыда 
өлшейді. Есептеуді мына формуламен жүргізеді:

Dn= 𝑃𝑃𝑃𝑃2−𝑃𝑃𝑃𝑃1
(𝑃𝑃𝑃𝑃4−𝑃𝑃𝑃𝑃1)−(𝑃𝑃𝑃𝑃3−𝑃𝑃𝑃𝑃2)

  
 

Мұндағы P1- бос пикнометр салмағы; Р2- зерттелетін ұнтақпен пикнометр 
салмағы; Р3- ұнтақ және суы бар пикнометр салмағы; Р4- таза сумен пикнометр 
салмағы.

2. Үлгіні суы бар мензуркаға батыру əдісімен меншікті салмақты анықтау.
Кеннің үлгісін таразыда өлшейді және оны суы бар мензуркаға орналастырады. 
Судағы үлгінің көлемін анықтау. Есептеу формуламен жүргізіледі:

𝑑𝑑𝑑𝑑 =
𝑄𝑄𝑄𝑄
𝑉𝑉𝑉𝑉

Мұндағы Q- үлгінің салмағы, г; V- үлгінің көлемі, см3.
Үлгінің көлемін анықтауда үлгінің барлық тесік, ойықтары сумен 

толтыру керек, ал ауа көпіршектерінің белгілі бір уақыт аралығында 
шығуының аяқталуымен анықталады.

Минералдардың көлемдік массасын анықтау.
Минералды шикізаттың көлемдік салмағы деп 1 м3 мөлшердегі 

шикізаттың тесік, куыстары, жарыктары бар табиғи салмағы осы шикізаттың 
меншікті салмағын біраз мөлшерде кем болуы керек. Минералды шикізатты 
өлшегенде меншікті салмағын емес, көлемдік салмағын алады. Минералдың 
көлемдік салмағы оның текстуралық- құрылымдық ерекшеліктеріне және 
пайдалы қазбалардың минералогиялық құрамына ғана тәуелді емес. Сонымен 
қатар руданың құрамындағы пайдалы компоненттердің сандық құрамына 
тәуелді, мысалы: сәйкес кендерде барит, галенит, магнетит, хромитті талдау, 
сонымен қатар минералды шикізаттың көлемдік салмағын анықтауды пайдалы 
қазбалардың түрлері қатысында зерттейді. Көлемдік салмақты анықтау 
неғұрлым көп жүргізілсе, соғұрлым оның мәндері тең болады. Кеннің әт типін 
анықтауды 15-25 рет жүргізу ұсынылады.
1) Кеннің жəне жер жыныстарыныңның көлемдік салмағын батыру 
арқылы анықтау.
Көлемі 2 л өлшеуіш цилиндрге кен немесе порода үлгісін салады және оған 
құрғақ, жеңіл қозғалмалы құм салады. Құмның көлемдік салмағы алдын-ала 
есептелген. Содан кейін цилиндрдіқөп рет жу құм үлгіні көмкеретіндей етіп 
ауыстырып төңкереді. Цилиндрге құмды белгіге дейін жеткізіп,  қайта салады. 
Соңынан құмнан үлгілерді алып, таразыда өлшейді.
2) Түршаймалардағы жер жыныстарының жəне кеннің лакпен жəне 
парафинмен жабылған түрлерінің көлемдік салмағын анықтау.
Кеуекті кен үлгілерін өлшейді. Содан кейін оның беткі қабатын лактың және 
профиннің жұқа қабатымен тесіктерін, кеуектерін жабады. Оны суы бар 
мензуркаға батырып көлемін анықтайды.
3) Көлемдік салмақты мензурка көлемімен анықтау.
Минерал үлгісін ауада өлшейді, соңынан тазартылған суы бар мензуркаға 
салады. Мензуркада 25-50 мл су болуы керек. Ығыстырылып шыққан су 
көлемін анықтайды.

𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑉𝑉𝑉𝑉

;
Мұндағы, Q- үлгінің салмағы,г.; V- су көлемі, см3(1000 см3=1 л)
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Мұндағы P1- бос пикнометр салмағы; Р2- зерттелетін ұнтақпен пикнометр 
салмағы; Р3- ұнтақ және суы бар пикнометр салмағы; Р4- таза сумен пикнометр 
салмағы.

2. Үлгіні суы бар мензуркаға батыру əдісімен меншікті салмақты анықтау.
Кеннің үлгісін таразыда өлшейді және оны суы бар мензуркаға орналастырады. 
Судағы үлгінің көлемін анықтау. Есептеу формуламен жүргізіледі:

𝑑𝑑𝑑𝑑 =
𝑄𝑄𝑄𝑄
𝑉𝑉𝑉𝑉

Мұндағы Q- үлгінің салмағы, г; V- үлгінің көлемі, см3.
Үлгінің көлемін анықтауда үлгінің барлық тесік, ойықтары сумен 

толтыру керек, ал ауа көпіршектерінің белгілі бір уақыт аралығында 
шығуының аяқталуымен анықталады.

Минералдардың көлемдік массасын анықтау.
Минералды шикізаттың көлемдік салмағы деп 1 м3 мөлшердегі 

шикізаттың тесік, куыстары, жарыктары бар табиғи салмағы осы шикізаттың 
меншікті салмағын біраз мөлшерде кем болуы керек. Минералды шикізатты 
өлшегенде меншікті салмағын емес, көлемдік салмағын алады. Минералдың 
көлемдік салмағы оның текстуралық- құрылымдық ерекшеліктеріне және 
пайдалы қазбалардың минералогиялық құрамына ғана тәуелді емес. Сонымен 
қатар руданың құрамындағы пайдалы компоненттердің сандық құрамына 
тәуелді, мысалы: сәйкес кендерде барит, галенит, магнетит, хромитті талдау, 
сонымен қатар минералды шикізаттың көлемдік салмағын анықтауды пайдалы 
қазбалардың түрлері қатысында зерттейді. Көлемдік салмақты анықтау 
неғұрлым көп жүргізілсе, соғұрлым оның мәндері тең болады. Кеннің әт типін 
анықтауды 15-25 рет жүргізу ұсынылады.
1) Кеннің жəне жер жыныстарыныңның көлемдік салмағын батыру 
арқылы анықтау.
Көлемі 2 л өлшеуіш цилиндрге кен немесе порода үлгісін салады және оған 
құрғақ, жеңіл қозғалмалы құм салады. Құмның көлемдік салмағы алдын-ала 
есептелген. Содан кейін цилиндрдіқөп рет жу құм үлгіні көмкеретіндей етіп 
ауыстырып төңкереді. Цилиндрге құмды белгіге дейін жеткізіп,  қайта салады. 
Соңынан құмнан үлгілерді алып, таразыда өлшейді.
2) Түршаймалардағы жер жыныстарының жəне кеннің лакпен жəне 
парафинмен жабылған түрлерінің көлемдік салмағын анықтау.
Кеуекті кен үлгілерін өлшейді. Содан кейін оның беткі қабатын лактың және 
профиннің жұқа қабатымен тесіктерін, кеуектерін жабады. Оны суы бар 
мензуркаға батырып көлемін анықтайды.
3) Көлемдік салмақты мензурка көлемімен анықтау.
Минерал үлгісін ауада өлшейді, соңынан тазартылған суы бар мензуркаға 
салады. Мензуркада 25-50 мл су болуы керек. Ығыстырылып шыққан су 
көлемін анықтайды.

𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑉𝑉𝑉𝑉

;
Мұндағы, Q- үлгінің салмағы,г.; V- су көлемі, см3(1000 см3=1 л)
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Пайдалы қазбалардың құрамын анықтау.
Барлау, өнеркәсіптік, тауарлық түпшаймаларды, байыту өнімдерінің 

технологиялык сынамаларының концентраттарын зерттеуде сандық және 
жартылай сапалық талдау қолданылады. Сандық анықтау визуальді және аудан 
бірлігінде түйірлерді санау әдістерімен орындалады. Ол үшін алынған 
фракцияны шында 1 түйір қалдықта біркелкі етіп шашады, торлы окуляры бар 
микроскоппен, есептейді. Барлық минералдардың түйірлерінің жалпы санын 
есептейді және зерттелетін минералдар түйірлерін жеке есептейді. Мұндай 
есептеулерді фракцияны 5-6 бөлігінде жүргізеді және ортақ еселік мәнін 
табады. Соңынан жалпы 100% деп алынған түйірлер санына қатынасы 
бойынша зерттелетін минералдың  %  (пайыздық)  құрамын есептейді.
Мысалы; Фракцияның 1- бөлігінде табылған түйірлердің жалпы саны-15, 

минерал-8;   2- бөлігінде түйір саны-20-3; 3-бөлігінде-16-4; 4- бөлігінде-18-9;  
5-бөлігінде25-11. Зерттелетін минералдың  % құрамын есепте.
1) 15+20+16+18+25

5
=18,8 ортақ еселік мәні.

2) 8+3+4+9+11
5

= 7

18.8-100%                             x=7∗100
18.5

= 37.2%
7 - x%
Рудалық минералдар үшин г/м3 формуланы қолданады.

х =
Р ∗ д ∗ с

𝑉𝑉𝑉𝑉 ∗ 𝑝𝑝𝑝𝑝 ∗ 100
Р- түпшайма массасы, г (≈100г); Р-зерттелетін ілменің массасы, г (4-6г)
Д- зерттелетін минералы бар фракция массасы, (2г кем емес); С- зертттеу 
барысында анықталатын минералдың фракциядағы есептелген  мөлшері.
𝑉𝑉𝑉𝑉-Лотокта жуылған түпшаймалық бастапқы көлемі, м3 (0,01)
Талдау нәтижесінің мәні. г/т:

х =
Р ∗ 𝑔𝑔𝑔𝑔 ∗ 𝑐𝑐𝑐𝑐

𝑑𝑑𝑑𝑑 ∗ 𝑉𝑉𝑉𝑉 ∗ 𝑝𝑝𝑝𝑝 ∗ 100
d- жууға түскен сазды-құмды птау жынысының тығыздығы.
Мысалы: Зертханаға массасы 90г болатын түпшайма сынамасы әкелінген, 

шаршылу әдісінен кейін талдауға 5г ілме алынды. Фракция массасы 1,8г 
(стандарт өлшемдер: d=12; V=0.01 м3) С- алдыңғы өлшеуден алынады.

  
 

Қосымша 1. Пайдалы қазбалар құрамын фракцияға анықтау.          
 Нұсқа Минералдардың жалпы саны Талданатын минералдың түйірлерінің саны

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1 18 15 20 25 8 6 4 5 1 5 3 1
2 25 8 5 6 3 25 8 1 3 2 0 6
3 2 5 6 15 23 17 0 1 1 3 5 6
4 22 11 9 28 31 8 3 5 1 6 8 0
5 13 7 5 4 16 10 4 0 0 1 5 3
6 17 25 18 6 8 0 5 3 6 4 0 0
7 5 8 14 12 18 6 0 1 3 2 5 1
8 8 10 12 5 3 7 1 1 1 1 0 2
9 12 24 13 15 6 24 1 5 1 1 0 5
10 3 8 2 3 7 6 0 3 0 0 5 2

Қосымша 2. Кенді материалдарды анықтау  т /г
Вариант Шлих массасы, г. 

Р
Өлшенді 
массасы ,г р

Фракция 
массасы, г g

Жер жыныстарының  
тығызды, d

1. 75 5,5 1,5 0,9
2. 98 4,2 1,8 1,3
3. 84 5,8 1,9 0,7
4. 92 4,1 1,3 0,8
5. 95 4,8 1,7 1,2
6. 78 5,2 1,6 1,1
7. 55 4,0 2,1 0,7
8. 64 5,5 1,4 1,2
9. 69 5,7 1,8 0,9
10. 72 4,2 2,0 2,2
1. Шлихтық сынаманың  бастапқы көлемі барлық варианттар үшін 0,01 м3

2. Анықталатын минералдың фракциядағы  пайыздық % мөлшерін вариант 
бойынша алдыңғы есептеулерден алыныз.                          

                           
Өсімдіктердің жоғарғы температураларға төзімділігін анықтау. Түрлі 

өсімдіктер жасушаларының цитоплазма ақуыздарының 
коагуляциясының температура басын анықтау.

Мақсаты: 1. Биотаның тұрақтылығына табиғи және антропогендік ықпал 
ететін экологиялық факторлармен таныстыру.
2.Өсімдіктердің жоғары температураға төзімділігін анықтауды; түрлі өсімдік 
жасушаларының цитоплазма ақуыздарының коагуляциясының температура 
басын П.А.Генкель, А.А.Вигоров бойынша анықтауды үйрену.

Жердегі тіршілік өмір сүру ортасына байланысты қалыптасқан. 
Орта факторлары дегеніміз – ағзаға тікелей немесе жанама әсер ететін 

табиғаттың нақты құрауыштары мен қолайлы жағдайлар жиынтығы. 
Экологиялық факторлар 3-ке бөлінеді:
1) абиотикалық (топографиялық және орографикалық (рельеф), климаттық, 
эдафикалық (топырақ-грунтты)
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Қосымша 1. Пайдалы қазбалар құрамын фракцияға анықтау.          
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1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1 18 15 20 25 8 6 4 5 1 5 3 1
2 25 8 5 6 3 25 8 1 3 2 0 6
3 2 5 6 15 23 17 0 1 1 3 5 6
4 22 11 9 28 31 8 3 5 1 6 8 0
5 13 7 5 4 16 10 4 0 0 1 5 3
6 17 25 18 6 8 0 5 3 6 4 0 0
7 5 8 14 12 18 6 0 1 3 2 5 1
8 8 10 12 5 3 7 1 1 1 1 0 2
9 12 24 13 15 6 24 1 5 1 1 0 5
10 3 8 2 3 7 6 0 3 0 0 5 2

Қосымша 2. Кенді материалдарды анықтау  т /г
Вариант Шлих массасы, г. 

Р
Өлшенді 
массасы ,г р

Фракция 
массасы, г g
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тығызды, d
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2) биотикалық (фитогенді, зоогенді)
Фитогенді – өсімдіктердің  өзара байланысы және олардың ортаға әсері.
Зоогенді – жануарлардың бір-бірімен өзара байланысы, жануарлар мен 
өсімдіктердің, микроағзалардың байланысы.
3) антропогенді – адамның ортаға, оның жеке компоненттеріне, жануарларға 
және өсімдіктерге әсері.

Жіктелу – бұл шартты түсінік, оған барлық факторлар кіре бермейді, 
кейбір факторлар келесі категорияларға жатқызылады (мысалы: 
радиоактивтілік)

Барлық экологиялық факторлар әртүрлі ағзалармен әртүрлі қабылданады.
Бірақ барлық әрекеттер олардың жасушалары мен оның компоненттері, 
жасушалары мен оның компоненттері, жасушааралық тканьдерінің әрекеттесуі 
арқылы жүреді және метаболизмнің, функциялардың белгілі реакцияларының 
өзгеруі, тіпті ағзалардың және олардың қауымдастығының морфологиялық 
өзгерулері түрінде көрінеді.

Экологиялық факторларды қабылдауда жасуша мембранасы, цитоплазма 
және әртүрлі органеллалар үлкен роль атқарады. Өсімдіктерде жарық 2 топ 
рецепторларымен қабылданады. Олар хлоропласттар (хлорофилл және 
каротиноидтар) және фитохром жүйесі.

Қолайсыз экологиялық факторлардың әсері клетка құрлысының 
тканьдердің өзгерісімен немесе бұзылуымен, бүкіл ағза, популяция, 
қауымдастықтың физиологиялық функцияларының бұзылуымен сипатталады. 
Бұл оператор фактордың әсер ету күшімен және әрекетімен, ағзаның 
төзімділігімен, ағзаның төзімділігімен анықталады.

Өсімдіктердің жоғарғы температураларға төзімділігін анықтау
Құрал-жабдықтар: Су моншасы, термометр, пинцет, Петри чашкасы (5 

шт) суы бар стакан, жіңішке сым, шыныға жазатын қарындаш, 0,2 н НСl , 
ағаштың жапырақтары (жаңа жиналған) немесе әртүрлі бөлме өсімдіктерінің 
жапырақтары.

Температура – жер бетіндегі негізгі экологиялық факторлардың бірі. Ол 
табиғи зоналармен нақты жағдайларға (жанартау әрекеті, ыстық су көздері, 
жылу энергетикалық қондырғылардың шығарулары) байланысты кең 
диапазонда ауысады. Өсімдіктердің әр түрлі бұл факторға әртүрлі қарайды. 
Кейбір өсімдіктер жоғары температураларға төзімді болады, кей өсімдіктер 
төзімсіз болып келеді.

Жұмыс ағаш өсімдіктерінің әртүрлі жергілікті аймақта өсетін түрлерімен 
жүргізіледі. Бұл жұмыс ағаш түрлерін жоғары температураға төзімділік 
дәрежесі бойынша қоюға, өте төзімді ағаштарды анықтауға көмектеседі. 
Анықталалған ағаштар жазы ыстық аудандарда көшелерге, өнеркәсіптік 
зоналарға отырғызылады. Ол үшін студенттерге 5-6 ағаш жапырақтарын (жаңа 
жұлынған) әртүрлі ағаш түрлерінен алып келуге тапсырма беріледі. 5-6 ағаш 
жапырағын сабағын сұлы мақтасы бар фольгаға орап, барлық жапырақтарды 

  
 

целлофанға салып әкеледі. Қысқы мезгілде бөлме өсімдіктерін пайдалануға 
болады.

Жұмыс барысы
Сабақ алдында су моншасын 40ºС дейін қыздыру керек. Сабақтың 

басында су моншасына 5 бірдей жапырақтан тұратын зерттелетін шоқты 
саламыз. Жапырақ сабақтарын жіңішке сыммен біріктіреміз. Жапырақтарды 
40ºС температуралы суда 30 мин.ұстаймыз. Соңынан алғашқы сынаманы 
аламыз: әртүрлі өсімдіктерден 1 жапырақтан жұлып алып, суық суы бар Петри 
чашкасына салады. Жапырақтар суығаннан кейін пинцетпен алып, тұз 
қышқылы бір чашкаларға ауыстырады.

Су моншасының температурасын 50ºС дейін көтеріп, 10 минуттан соң 
тағы 1 жапырақтан алады. Оны қайтадан суық су бар Петри чашкасына, 
соңынан НСl бар жаңа Петри чашкасына салады. Осылай су моншасының 
температурасын 80ºС дейін жеткізіп, әр 10 мин. сайын температураны 10ºС 
көтеріп, сынама алады.

НСl-ға батырғаннан кейін 20 минуттан соң зақымдану дәрежесін бұрғылт 
дақтар арқылы есептейді. Нәтижелерді кестеге бұрғылттану жоқ « - », әлсіз 
бұрғылттану « + », 50% дан жоғары бұрғылттану « + +», тұтас бұрғылттану «+ 
++» шартты белгіленіп кестеге толтырыңдар.

Объект Жапырақтардың зақымдану дәрежесі
40ºС 50ºС 60ºС 70ºС 80ºС

Термотұрақты ағаш түрлерін немесе бөлме өсімдіктерін кему дәрежесі 
бойынша қатарға тұрғызыңдар. Қорытынды жасаңдар.

Түрлі өсімдіктер жасушаларының цитоплазма ақуыздарының 
коагуляциясының температура басын анықтау

Құрал-жабдықтар, реактивтер: микроскоп; химиялық үлкен стакандар 
(6 шт); сынауықтар (5 шт); үлкен колба; электр пеші; термометр; өткір пышақ 
(тілгіш), препараттық ине; кисточка, сағаттың және заттық шыны; сүзгіш 
қағаздар; шыныға жазатын қарындаштар; 1м сахароза ерітіндісі; аулада өсетін 
ағаш түрлерінің жаңа жұлынған жапырақтары.

Әртүрлі өсімдіктердің жасушаларының жоғары температураларға төзімділігі 
әртүрлі.  Жұмыстың мақсаты осы айырмашылықты ағаш өсімдіктері 
мысалында көрсету. Ол үшін цитоплазма ақуыздарының коагуляциясын 
анықтаудың 2 әдісі ұсынылады. Вигоров бойынша 1961 және Геккель бойынша 
1975.

П.А.Генкель бойынша анықтау
10 мин бойы цитоплазма ақуыздарының толық коагуляциясындағы 
температураны өсімдіктің ыстыққа төзімділігінің шартты шекарасы деп 
есептейді. Жасушалардың өлуі плазмолиз қабілетін жоғалтқанда анықталады.
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Жұмыс барысы:
Өткір тілгішпен әртүрлі ағаштардың жапырақтарының эпидермисінің 12 

тілігін дайындайды. Оны 2 тілікпен құбыр суы құйылған сынауықтарға 
орналастырады. 

Үлкен колбада суды ысытады. Ыстық және суық суды араластырып, 6 
химиялық стакандарда температурасы 48,50,52,54,56 және 58º С болатын су 
моншасын дайындайды. Сынауықтарға t  жуылған белгілер белгілейді. Ішінде 
тіліктері бар сынауықтарды бір уақытта стакандарға салады. Стакан ішіндегі t-
ны қосымша ыстық су құйып, ұстап отырады. 10 мин соң тіліктерді 
кисточкамен сынауықтардан алып, белгіленген заттық шыныға ауыстырады.     
Егер клеткада пигмент болмаса, онда оларды «бейтарап қызыл» ерітіндісінде 
10-15 мин бояйды. Одан кейін сүзгіш қағазбен артық бояуды сіңіріп, тіліктерге 
1м сахароза ерітіндісінен 1 тамшыдан тамызады. Жапқыш шынылармен жауып, 
10-15 минуттан кейін микроскоппен қарайды.
«+» белгісімен жасушадағы плазмолиздің барын, «-» белгісімен жоқ екендігін 
белгілейді. Плазмолиздің бар екендігін – тірі жасушалар, жоқтығын – өлі 
жасушалар көрсетеді.
Нәтижені жазу.

Өсімдіктің 
аты

Температура, ºС
48ºС 50ºС 52ºС 54ºС 56ºС 58ºС

Цитоплазма коагуляциясының температуралық басы бойынша өсімдіктерді 
төзімділігіне байланысты қатарға тұрғызыңдар.

Л.И.Вигоров бойынша анықтау
Құрал-жабдықтар, реактивтер: келі-келсаптар, воронкалар, мақта, 

центрифуга, термотөзімді стакан; термометр, шыны сынықтары (ұсақ), әртүрлі 
ағаштардың жапырақтары.

Жұмыс барысы:
Әртүрлі ағаш жапырақтарынан 3-5г өлшейді. Келіде 4мл сумен үгітеді.

(Үгіту барысында қиындық болса, онда ұсақ шыны сынықтарын қосады) Келіні 
жуғанда тағы 6мл су қосады. Бұзылған тканьдердің үлкен бөліктерін мақта 
арқылы фильтрлейді немесе центрифугалайды. Шыны фильтр немесе сорап 
пайдалануға болады. Жасыл ерітіндіні сынауыққа құйып, ерітіндісі бар 
сынауықты су моншасында немесе суы бар стаканда қыздырады. Бұзылған 
жасушалардан алынған ақуыздардың коагуляциясының температурасын 
белгілейді.

Әртүрлі ағаштардың жоғары температураларға төзімділік қатарын
тұрғызыңдар.

Түрлі өсімдіктердің жасушаларының құрғауға төзімділігін анықтау
Ыстық құрғақ климат жағдайында, қала экожүйелерінде ағаштардың 

құрғауы жиі кездеседі. Мұндай құрғаулар көшелердің жарықтанған, күн 
жақтарында байқалады, себебі суалмасу тез жүргізіледі, суару жүргізілмейді. 

  
 

Бұл жапырақтардың тургорлығын, қоңырау тәрізділігін жоғалтуымен, 
сарғаюымен және некроздың пайда болуымен сипатталады.

Ұсынылатын жұмыс күкірт қышқылының қасиеттеріне сәйкес жапырақ 
жасушасының құрғауын сипаттайды. Антропогендік ластану жағдайында 
өсімдікке устьица арқылы түскен күкіртті газ жасуша протоплазмасында күкірт 
қышқылына (ылғал тартқыш гигроскопиялық зат) жапырақтың тургорлығын 
жоғалтып, жасушаны зақымдай немесе өлтіре айналады.
Басқа нұсқада H2SO4 үлкен қала ауасының құрамына кіреді және ұсақ 
тамшылардан тұман түзеді. Өсімдіктерге ол үлкен концентрацияларда түскенде 
күйдіреді, ал аз мөлшерде – клеткалар арасына тез кіріп, фотосинтез 
нәтижесінде түзілген көмірсулардан суды тартып алады да, жапырақтың 
жасушаларының өлуіне немесе тканьдерінің күлденуіне әкеледі.

C12H22O11
𝐻𝐻𝐻𝐻2𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆4�⎯⎯�12C + 11H2O

Тірі клетка өлі жасушадан жақсы плазмолизбен ерекшеленеді.
Құрал-жабдықтар: микроскоп, заттық және жапқыш шынылар, 

эксикатор, тілгіш (бритва), конц H2SO4 (1:1), 1м сахароза ерітіндісі, түрлі 
ағаштардың жапырақтары.

Қала көшелерінде кездесетін, бірақ таза зоналарда өсетін түрлі
ағаштардың жапырақтарын алады. Жапырақтан 2-4см2 болатын пластинкалар 
кеседі және оларды 1:1 қатынаста сұйытылған H2SO4 үстіне эксикаторға 
салады. Пластинкаларды 2-3 сағат мөлшерде ұстайды және соңынан тіліп 
«бейтарап қызылмен» бояйды. Соңынан 1 молярлы сахароза ерітіндісімен 
плазмолизден, заттық және жапқыш шыны арасына салады. Әртүрлі көру 
аймағында микроскоппен қарайды. Неғұрлым тірі жасушалар көп болса, 
соғұрлым өсімдік құрғақшылыққа төзімді.
Өсімдіктердің құрғауға (күкіртті газға) төзімділік қатарын тұрғызыңдар.
Бұл жұмыста тіліктерде су мөлшерінде анықтауға болады. Бұл жағдайда тек 
тірі жасушалардың санын ғана емес, судың қандай мөлшерінде төзімділік 
жоғары екенін білуге болады.
Өсімдіктердегі ақуыздардың коагуляциясына төмен температуралардың 

ықпалы.
Құрал-жабдықтар, реактивтер: центрифуга, центрифугалық 

сынауықтар, термометр, келі-келсап, «қар-тұз» қоспасы (3:1), сахароза, 
тазартылған су, түрлі өсімдіктер жапырақтары.

Орталық және солтүстік ендіктің көптеген өсімдіктері температураның әсеріне 
ұшырайды. Бұл факторларға төзімдіге өсімдіктердің генетикалық 
қасиеттерімен, олардың физиологиялық жағдайымен анықталады. Көбіне 
оңтүстіктен солтүстікке ауыстырылған өсімдіктер, а/ш өсімдіктері (жүгері, 
томат, бұрыш, картофель – кей жылдары) зардап шегеді. Бұл өсімдік 
жапырақтарының тургорлығын жоғалтуымен, ассимиляциялық қабатының 
бөлшектеп немесе толық өлуінен сипатталады. Бұл құбылыстар жасушалық 
шырын құрамында қорғаныш заттар (криопротекторлар) барында байқамайды. 
Олардың ролін қанттар, бос аминқышқылдары, органикалық және 
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Бұл жапырақтардың тургорлығын, қоңырау тәрізділігін жоғалтуымен, 
сарғаюымен және некроздың пайда болуымен сипатталады.

Ұсынылатын жұмыс күкірт қышқылының қасиеттеріне сәйкес жапырақ 
жасушасының құрғауын сипаттайды. Антропогендік ластану жағдайында 
өсімдікке устьица арқылы түскен күкіртті газ жасуша протоплазмасында күкірт 
қышқылына (ылғал тартқыш гигроскопиялық зат) жапырақтың тургорлығын 
жоғалтып, жасушаны зақымдай немесе өлтіре айналады.
Басқа нұсқада H2SO4 үлкен қала ауасының құрамына кіреді және ұсақ 
тамшылардан тұман түзеді. Өсімдіктерге ол үлкен концентрацияларда түскенде 
күйдіреді, ал аз мөлшерде – клеткалар арасына тез кіріп, фотосинтез 
нәтижесінде түзілген көмірсулардан суды тартып алады да, жапырақтың 
жасушаларының өлуіне немесе тканьдерінің күлденуіне әкеледі.

C12H22O11
𝐻𝐻𝐻𝐻2𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆4�⎯⎯�12C + 11H2O

Тірі клетка өлі жасушадан жақсы плазмолизбен ерекшеленеді.
Құрал-жабдықтар: микроскоп, заттық және жапқыш шынылар, 

эксикатор, тілгіш (бритва), конц H2SO4 (1:1), 1м сахароза ерітіндісі, түрлі 
ағаштардың жапырақтары.

Қала көшелерінде кездесетін, бірақ таза зоналарда өсетін түрлі
ағаштардың жапырақтарын алады. Жапырақтан 2-4см2 болатын пластинкалар 
кеседі және оларды 1:1 қатынаста сұйытылған H2SO4 үстіне эксикаторға 
салады. Пластинкаларды 2-3 сағат мөлшерде ұстайды және соңынан тіліп 
«бейтарап қызылмен» бояйды. Соңынан 1 молярлы сахароза ерітіндісімен 
плазмолизден, заттық және жапқыш шыны арасына салады. Әртүрлі көру 
аймағында микроскоппен қарайды. Неғұрлым тірі жасушалар көп болса, 
соғұрлым өсімдік құрғақшылыққа төзімді.
Өсімдіктердің құрғауға (күкіртті газға) төзімділік қатарын тұрғызыңдар.
Бұл жұмыста тіліктерде су мөлшерінде анықтауға болады. Бұл жағдайда тек 
тірі жасушалардың санын ғана емес, судың қандай мөлшерінде төзімділік 
жоғары екенін білуге болады.
Өсімдіктердегі ақуыздардың коагуляциясына төмен температуралардың 

ықпалы.
Құрал-жабдықтар, реактивтер: центрифуга, центрифугалық 

сынауықтар, термометр, келі-келсап, «қар-тұз» қоспасы (3:1), сахароза, 
тазартылған су, түрлі өсімдіктер жапырақтары.

Орталық және солтүстік ендіктің көптеген өсімдіктері температураның әсеріне 
ұшырайды. Бұл факторларға төзімдіге өсімдіктердің генетикалық 
қасиеттерімен, олардың физиологиялық жағдайымен анықталады. Көбіне 
оңтүстіктен солтүстікке ауыстырылған өсімдіктер, а/ш өсімдіктері (жүгері, 
томат, бұрыш, картофель – кей жылдары) зардап шегеді. Бұл өсімдік 
жапырақтарының тургорлығын жоғалтуымен, ассимиляциялық қабатының 
бөлшектеп немесе толық өлуінен сипатталады. Бұл құбылыстар жасушалық 
шырын құрамында қорғаныш заттар (криопротекторлар) барында байқамайды. 
Олардың ролін қанттар, бос аминқышқылдары, органикалық және 
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бейорганикалық қышқылдардың тұздары атқарады. Қанттар фотосинтез 
процессі нәтижесінде түзіледі және олардың жиналуы кейбір өсімдіктер 
топтарында ақуыздар коагуляциясын болдырмайды немесе жеңіл өткізеді.

Жұмыс барысы
а) 2-3г ақ акация немесе катальпа (аязға төзімді) жас жапырақтарын, қара 

тополь (суыққа төзімді) немесе бөлме өсімдіктерінің жапырақтарын келіде 4мл 
сумен үгітеді, езеді. Келідегі ерітіндіні 6мл сумен шайып, ерітіндіні сүзгіш 
қағазда фильтрлейді немесе центрифугалайды. Алынған жасыл хлорофилл-
протеид ерітіндісін сынауыққа құяды. Бөлме өсімдіктерінде қыста ақуыз нашар 
түзіледі, сондықтан ілмені 3-5г дейін алады.

Барлық сынауықтардағы ерітінділерді «қар-мұз» қоспасында қатырады, 
оларды әр 5 минут сайын қарап тұру керек. Түрлі өсімдіктердің ерітінділерінің 
қатысуын белгілейміз.

Түзілген мұзды ерітіп, ерітінлерді центрифугалайды. Коагуляцияланған 
хлорофилл-ақуызды кешенді тұнбаның мөлшерінің айырмасын белгілейді.
Тәжірибеде ерітінділердің қату уақыты әр түрлі өсімдіктердің қатыру 
барысында ақуыздардың коагуляциялану дәрежесі әртүрлі екені көрсетіледі.

б) Езілген үлгіні жоғарыдағыдай дайындайды. Қатыруға дейін 
сынауықтарға сахароза қосып, ол толық ерігенше араластырып, шайқайды. 
Хлорофилл-ақуызды кешенді сахарозалы және сахарозасыз ерітінділерін 
қатырып, ақуыз коагуляциясын және сахарозаның қорғаныш қызметін 
бақылаңдар.
Келесі шартты белгілерді пайдаланыңдар.
1. Қату басында (мұз кристалдармен гомогенді масса) – «+»
2. Бөлшектеп қату (мұз кристалдарының көпшілігі, бірақ тұтас қабат емес) –
«++»
3. Толық қату (мұздың тұтас қабатының пайда болуы, сынауықты аударғанда 
су төгілмейді) – «+++»

Нәтижелерді кестеге толтыру

Нұсқа Уақыт минутпен Тұнбаның 
шамасы, мм5 10 15 20 25 30

Топырақ тұздылығына және ауаның әсеріне өсімдіктің төзімділігін 
анықтау.

Мақсаты: 1.Биосфераны ластаушы ауыр металдардың тұздарының 
қоршаған ортаға әсерін анықтау. 2.Ағаштардың SO2ге, хлорға, амиакка 
төзімділігінің салыстырмалы қатарын тәжірибе бойынша тұрғызуды, 
биоиндикатор-өсімдікті анықтауды үйрену.
3.Өсімдік жасушасының проплазмасының плазмолизіне биогенді және биогенді 
емес ауыр металлдардың әсерін анықтау.

Біздің елімізде және көршілес мемлекеттерде топырақтың тұзданған 
аймақтары көп кездеседі. Олар құрғақ шөлейт аудандарға тән. Тұзданған 
топырақтар Қазақстанда, Батыс Сібірдің Оңтүстігінде, Орталық және Төменгі 

  
 

Поволжьеде, Украинаның оңтүстігінде, Солтүстік-шығыс Предкавказье, 
Орталық Азия мемлекеттерінде кең тараған. Бұл құрамында тез еритін тұздары 
зиянды мөлшерде болатын топырақтар. Мұндай тұздардың өсімдіктерге әсері –
олардың қалыпты өсуіне кедергі келтіретін қуатты экологиялық фактор. 
Топырақтың тұздануы көбінесе келесі тұздардың әсерінен болады: NaCl, 
Na2SO4, Na2CO3, MgCl2, MgSO4.

Тұзды көлдер мен саздықтары кең тараған аудандарда (Түркменияның, 
Арал аймағының көлдер жүйесі, Тува, Хакасия көлдері) тұздардың көшуінде 
жел үрдістері үлкен роль атқарады. Желдің әсерінен тұздар көшкенде құрлық 
бетінде (Ф.Кларк есебі бойынша) 1км2 жерге 2-20т дейін тез ерігіш тұздар 
жинақталады.

Бұл тұздар өсімдіктерге түседі және тұздың шаң, ерітінді (таңғы шық) 
түрлерінде, үлкен қашықтықтарға көшіп, тұзды жауын-шашын түрінде түседі. 
Тұзданған топырақтан топырақ ерітіндісінен өсімдіктер минералды заттарды, 
суды қиындықпен алады. Тұзды (көбіне NaCl) қала көшелерін мұздан тазартуда 
қолданады, олардың ерітіндісі топыраққа түсіп, өсімдіктерге үлкен зиян 
келтіреді.

Өсімдіктерді тұздармен тозаңдау және олардың төзімділігін анықтау.
Құрал-жабдықтар: 100мл цилиндрлер немесе үлкен сынауықтар, 

сынауықтарға арналған штативтер, өлшеуіш сынауықтар және цилиндрлер, 
технохимиялық таразы, өлшегіш тастар, өткір тілгіш, NaCl, Na2CO3 тұздары, су, 
3-4 жапырақтары бірдей, аса үлкен емес ағаштардың бірдей, (қайық, алма 
ағашы және т.б.)
Бұл тәжірибеде тұздарының желмен тасымалдануының әсері көрінеді. 

Жұмыс барысы
Әр түрлі ағаштардың бұтарқтарын өлшейді және кесу арқылы бір массаға 

келтіреді. Суда 15 минут қаныққанша ұстайды, одан кейін судан алып, сүзгіш 
қағазбен жасыл сабын ерітіндісі немесе ОП-7, ОП-10) өңдейді. Ылғалдағыштың 
ролін табиғи жағдайда кейбір тұздардың гель түзетін ерітінділері, гуамин және 
фульво қышқылдары ең маңыздысы – өсімдіктердің көздері шығаратын 
шығарындылары атқарады.
Бұдан кейін бұтақ кесіндісін тілгішпен тез тіліп, жаңалайды және қатаң дозалы 
тұндырылған құбыр суы бар ыдысқа (үлкен сынауық немесе цилиндр) салады. 
Ыдыстың аузын станиоль парағымен тығыз жабады, сынауықты белгілеп, 
жазады.

Тұздарды (NaCl, Na2CO3) келіде ұсақ дисперсті күйге дейін үгітеді. Мақта 
түйірін таяқша ұшына босаң етіп орайды, оны жіппен орап, кисточка 
(қылқалам) ретінде пайдаланады. Онымен жапырақтарды, сабақтарды, 
зерттелетін өсімдіктердің қабықтарын тұздармен тозаңдайды. Бақылау ретінде 
тозаңдаңбаған өсімдіктер қызмет етеді.

Бұтақ шашыраған жарыққа 1-2 аптаға, қыздырудан сақтап қояды. Одан 
кейін мынандай белгілерді есептейді: тургордық жоғалуы, инфильтрациялық 
әлсіз көрінетін дақтардың пайда болуы, некроздың (өлген тканьдер) пайда 
болуы, жапырақ шеттерінің қурауы, кебуі, олардың жиырылуы және т.б.
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Поволжьеде, Украинаның оңтүстігінде, Солтүстік-шығыс Предкавказье, 
Орталық Азия мемлекеттерінде кең тараған. Бұл құрамында тез еритін тұздары 
зиянды мөлшерде болатын топырақтар. Мұндай тұздардың өсімдіктерге әсері –
олардың қалыпты өсуіне кедергі келтіретін қуатты экологиялық фактор. 
Топырақтың тұздануы көбінесе келесі тұздардың әсерінен болады: NaCl, 
Na2SO4, Na2CO3, MgCl2, MgSO4.

Тұзды көлдер мен саздықтары кең тараған аудандарда (Түркменияның, 
Арал аймағының көлдер жүйесі, Тува, Хакасия көлдері) тұздардың көшуінде 
жел үрдістері үлкен роль атқарады. Желдің әсерінен тұздар көшкенде құрлық 
бетінде (Ф.Кларк есебі бойынша) 1км2 жерге 2-20т дейін тез ерігіш тұздар 
жинақталады.

Бұл тұздар өсімдіктерге түседі және тұздың шаң, ерітінді (таңғы шық) 
түрлерінде, үлкен қашықтықтарға көшіп, тұзды жауын-шашын түрінде түседі. 
Тұзданған топырақтан топырақ ерітіндісінен өсімдіктер минералды заттарды, 
суды қиындықпен алады. Тұзды (көбіне NaCl) қала көшелерін мұздан тазартуда 
қолданады, олардың ерітіндісі топыраққа түсіп, өсімдіктерге үлкен зиян 
келтіреді.

Өсімдіктерді тұздармен тозаңдау және олардың төзімділігін анықтау.
Құрал-жабдықтар: 100мл цилиндрлер немесе үлкен сынауықтар, 

сынауықтарға арналған штативтер, өлшеуіш сынауықтар және цилиндрлер, 
технохимиялық таразы, өлшегіш тастар, өткір тілгіш, NaCl, Na2CO3 тұздары, су, 
3-4 жапырақтары бірдей, аса үлкен емес ағаштардың бірдей, (қайық, алма 
ағашы және т.б.)
Бұл тәжірибеде тұздарының желмен тасымалдануының әсері көрінеді. 

Жұмыс барысы
Әр түрлі ағаштардың бұтарқтарын өлшейді және кесу арқылы бір массаға 

келтіреді. Суда 15 минут қаныққанша ұстайды, одан кейін судан алып, сүзгіш 
қағазбен жасыл сабын ерітіндісі немесе ОП-7, ОП-10) өңдейді. Ылғалдағыштың 
ролін табиғи жағдайда кейбір тұздардың гель түзетін ерітінділері, гуамин және 
фульво қышқылдары ең маңыздысы – өсімдіктердің көздері шығаратын 
шығарындылары атқарады.
Бұдан кейін бұтақ кесіндісін тілгішпен тез тіліп, жаңалайды және қатаң дозалы 
тұндырылған құбыр суы бар ыдысқа (үлкен сынауық немесе цилиндр) салады. 
Ыдыстың аузын станиоль парағымен тығыз жабады, сынауықты белгілеп, 
жазады.

Тұздарды (NaCl, Na2CO3) келіде ұсақ дисперсті күйге дейін үгітеді. Мақта 
түйірін таяқша ұшына босаң етіп орайды, оны жіппен орап, кисточка 
(қылқалам) ретінде пайдаланады. Онымен жапырақтарды, сабақтарды, 
зерттелетін өсімдіктердің қабықтарын тұздармен тозаңдайды. Бақылау ретінде 
тозаңдаңбаған өсімдіктер қызмет етеді.

Бұтақ шашыраған жарыққа 1-2 аптаға, қыздырудан сақтап қояды. Одан 
кейін мынандай белгілерді есептейді: тургордық жоғалуы, инфильтрациялық 
әлсіз көрінетін дақтардың пайда болуы, некроздың (өлген тканьдер) пайда 
болуы, жапырақ шеттерінің қурауы, кебуі, олардың жиырылуы және т.б.
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Сонымен қатар сынауықтағы (цилиндр) судың сіңірілуін өлшегіш 
сынауықты пайдаланып өлшейді.

Нәтижесінде келесі міндеттер шешіледі:
1.Жапырақтардың түрлі тұздардың әсерінен бұзылуының дәрежесі және сипаты 
анықталады. Барлық жапырақтың ауданы бойынша пайыздық өлшемнен, 
көзбен көру арқылы некрозданған аудан өлшенеді.
2.Түрлі тұздармен тозаңдалған өсімдіктердің бұтақтарының суды сіңіру 
дәрежесі салыстырылады.
3.Түрлі өсімдіктердің түрлі тұздарға төзімділігінің салыстырмалы бағалауы 
жүргізіледі.

Бұл тәжірибеде түскен тұзды жауын-шашынның жапыраққа әсері 
қарастырылады.
Жұмыс барысы

а) Әр түрлі ағаштардың бұтақтарын бірдей жапырақтар санымен 
өлшеумен түейді, алдыңғы тәжірибедегідей 5 тұз ерітінділеріне (NaCl, Na2CO3)
15, 30, 45 минут ұстайды.

Салыстырмалы бұтақтарды суда ұстайды. Тәжірибе үшін әр түрден 4 
бұтақтан кем алмау керек. Одан кейін кесінділерді тілгішпен немесе пышақпен 
жаңалап суға салады (су мөлшері барлық тәжірибелерде және салыстырмалы 
нұсқаларда бірдей). Судың сынауықтардан булануын фольгамен жауып, 
оқшалайды. 1-2 аптадан кейін өсімдіктердің жағдайын бағалау, сызба бойынша 
өсімдіктердің суды сіңіруін өлшейді. Сәйкес қорытынды жасаңыз.

б)Тәжірибеде тұзданған топырақ ерітінділерін сіңірген өсімдіктерінің 
жағдайын сипаттайды. Топырақ ерітінділері жоғарғы тұзданған грунт 
суларынан құралады. Тұздардың грунт суларындағы мөлшері әр географиялық 
зонада әр түрлі. Дала үшін максимальді минерализация 50-100 г/л (5-10%), 
орманды-дала үшін 10-100 г/л (1-10%).

Жұмыс барысы
Түрлі тұздардың (NaCl, Na2CO3) ерітінділер сериясын дайындайды. 

1,3,5,7,10,20%. Үлкен сынауықтарға осы тұздардың бірдей мөлшерін құяды. 
Салыстырғыш – су. Өсімдік бұтақтарын өлшейді және алдыңғы 
тәжірибедегідей кесіп, теңестіреді. Ыдыстарды буланудан фольгамен 
оқшалаулайды. Тәжірибедегідей нәтижені кестеге толтырыңдар.

Өсімдік Тұздың құрамы Ерітіндідегі тұз % Салыстыру 
% (100%)1 3 5 7 10 20

Өсімдіктердің күкіртті газға (А), хлорға (Б) және аммиакқа (В) төзімділігін 
анықтау

А Күкіртті газға төзімділікті анықтау
Күкіртті газ – ең көп таралған ауаны ластаушылардың бірі. Ол барлық 

энергетикалық қондырғылармен органикалық отынды жағуда бөлінеді. 

  
 

Күкіртті газ – химия өнеркәсіптерінің және металлургия өнідірісімен көп 
шығарылады. Ол – құрамында күкірті бар аминқышқылдарының, көмір 
жинақталуы пайда болғанда, жанғыш сланецтер ыдырағанда да түзіледі.

Күкіртті газдың өсімдікке әсері фотосинтездің күрт төмендеуіне, 
жапырақтарының бұзылуына, хлороз, некроздың пайда болуына, өсуінің 
баяулауына әкеледі. Бұл жұмыста қойылатын мақсат – ағаш тұқымдас 
өсімдіктердің күкіртті газға төзімділігін анықтау, өте сезімтал 
биоиндикаторларды анықтау, биоиндикатор-өсімдіктер үшін ШМК-ны есептеу. 
әдебиеттерде күкіртті газдың 0,05 мг/м3 концентрациясы ағаштарды бұзады.

Күкіртті газды алу үшін сульфитті (Na2SO3) және күкірт қышқылын 
(H2SO4) қолданады.

Na2SO3 + H2SO4 = SO2 + Na2SO4 + H2O
Бұл теңдеу бойынша SO2 газдың колба көлемін есептегендей мөлшерін 

алуға тұздың ілмесін есептеуге болады. 
Құрал-жабдықтар, реактивтер: 1) 750 мл конустық колбалар; 2) 

тығындар; 3) пластилин; 4) аса үлкен емес бірдей тигельдер; 5) колбаның 
түбіне жететін ұзын сынауықтар немесе 1 ұшы оқшауланған шыны түтіктер; 6) 
өлшеуіш сынауықтар; 7) ұзын пинценттер; 8) реактивтер: Na2SO3 және H2SO4

(конц); 9) бұтақтағы өсімдіктердің жапырақтары.
Жұмыс барысы:

Ұзын сынауықтарға сульфитті тең мөлшерде салады. Сынауыққа колба 
түбіне жететіндей етіп, аузы бос колбаны төңкеріп кигізеді. Одан кейін 
колбаны төңкеріп, сынауықты алады. Колба түбінде сульфиттің кішкене 
төбешігі қалады. Сульфиттің қасына ішінде H2SO4 бар тигельді пинцентпен 
орналастырады.

Белгілі ағаштың жапырақтар жиынын (5-7г) алып, сабақтарын жіппен 
буып, жапырақтар реактивтерге тимейтіндей етіп ілінеді. Колбаны жапырақ 
байланған жіп колбаның мойны мен тығынының арасында қалатындай етіп 
жабады. Тығын пластинкамен оқшауланады. Одан кейін күрт қимылмен H2SO4

бар тигельді сульфитке аударады және химиялық реакцияның басталу уақытын 
белгілейді. Үнемі жапырақтардың өзгерісін бақылап отыру керек. 2-3 сағат 
уақыт өткеннен кейін өсімдіктерді колбадан алып, барлық зақымдануларды 
(хлороз, некроз, суға батырылғаннан кейінгі өзгеріс) сипаттайды. Өсімдіктердің 
күкіртті газға төзімділігінің салыстырмалы қатарын құрыңдар, биоиндикатор 
болатын сезімтал өсімдікті анықтаңдар.

Б Хлорға төзімділікті анықтау
Хлор жуғыш заттар шығаратын өндірістік орындардың қасында бөлінеді. 
Зертханалық тәжірибелерде Cl көзі ретінде HCl пайдаланылады. Реакция 
теңдеуі келесідей:

1)2 KMnO4 + 16HCl = 5Cl2 + 2KCl + 2MnCl2 + 8H2O
2) KClO3 + 6HCl = 3Cl2 + KCl + 3H2O

Құрал-жабдықтары, тәжірибе барысы, нәтижелер алу (А) алдыңғы 
тәжірибедегідей, бірақ басқа реактивтер: KMnO4 немесе KClO3 қолданылады. 

В Аммиакқа төзімділікті анықтау
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Күкіртті газ – химия өнеркәсіптерінің және металлургия өнідірісімен көп 
шығарылады. Ол – құрамында күкірті бар аминқышқылдарының, көмір 
жинақталуы пайда болғанда, жанғыш сланецтер ыдырағанда да түзіледі.

Күкіртті газдың өсімдікке әсері фотосинтездің күрт төмендеуіне, 
жапырақтарының бұзылуына, хлороз, некроздың пайда болуына, өсуінің 
баяулауына әкеледі. Бұл жұмыста қойылатын мақсат – ағаш тұқымдас 
өсімдіктердің күкіртті газға төзімділігін анықтау, өте сезімтал 
биоиндикаторларды анықтау, биоиндикатор-өсімдіктер үшін ШМК-ны есептеу. 
әдебиеттерде күкіртті газдың 0,05 мг/м3 концентрациясы ағаштарды бұзады.

Күкіртті газды алу үшін сульфитті (Na2SO3) және күкірт қышқылын 
(H2SO4) қолданады.

Na2SO3 + H2SO4 = SO2 + Na2SO4 + H2O
Бұл теңдеу бойынша SO2 газдың колба көлемін есептегендей мөлшерін 

алуға тұздың ілмесін есептеуге болады. 
Құрал-жабдықтар, реактивтер: 1) 750 мл конустық колбалар; 2) 

тығындар; 3) пластилин; 4) аса үлкен емес бірдей тигельдер; 5) колбаның 
түбіне жететін ұзын сынауықтар немесе 1 ұшы оқшауланған шыны түтіктер; 6) 
өлшеуіш сынауықтар; 7) ұзын пинценттер; 8) реактивтер: Na2SO3 және H2SO4

(конц); 9) бұтақтағы өсімдіктердің жапырақтары.
Жұмыс барысы:

Ұзын сынауықтарға сульфитті тең мөлшерде салады. Сынауыққа колба 
түбіне жететіндей етіп, аузы бос колбаны төңкеріп кигізеді. Одан кейін 
колбаны төңкеріп, сынауықты алады. Колба түбінде сульфиттің кішкене 
төбешігі қалады. Сульфиттің қасына ішінде H2SO4 бар тигельді пинцентпен 
орналастырады.

Белгілі ағаштың жапырақтар жиынын (5-7г) алып, сабақтарын жіппен 
буып, жапырақтар реактивтерге тимейтіндей етіп ілінеді. Колбаны жапырақ 
байланған жіп колбаның мойны мен тығынының арасында қалатындай етіп 
жабады. Тығын пластинкамен оқшауланады. Одан кейін күрт қимылмен H2SO4

бар тигельді сульфитке аударады және химиялық реакцияның басталу уақытын 
белгілейді. Үнемі жапырақтардың өзгерісін бақылап отыру керек. 2-3 сағат 
уақыт өткеннен кейін өсімдіктерді колбадан алып, барлық зақымдануларды 
(хлороз, некроз, суға батырылғаннан кейінгі өзгеріс) сипаттайды. Өсімдіктердің 
күкіртті газға төзімділігінің салыстырмалы қатарын құрыңдар, биоиндикатор 
болатын сезімтал өсімдікті анықтаңдар.

Б Хлорға төзімділікті анықтау
Хлор жуғыш заттар шығаратын өндірістік орындардың қасында бөлінеді. 
Зертханалық тәжірибелерде Cl көзі ретінде HCl пайдаланылады. Реакция 
теңдеуі келесідей:

1)2 KMnO4 + 16HCl = 5Cl2 + 2KCl + 2MnCl2 + 8H2O
2) KClO3 + 6HCl = 3Cl2 + KCl + 3H2O

Құрал-жабдықтары, тәжірибе барысы, нәтижелер алу (А) алдыңғы 
тәжірибедегідей, бірақ басқа реактивтер: KMnO4 немесе KClO3 қолданылады. 

В Аммиакқа төзімділікті анықтау
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Аммиак аз мөлшерде көптеген өнеркәсіп орындарымен ауаға шығарлады. 
Табиғи жағдайда – ол органикалық заттардың ыдырау өнімі: топырақтан 
бөлінеді. Көбінесе аммиактың көп мөлшері жануарлардың несебінен мал 
фермаларында көп бөлінеді. Онда жинақталған несеп эффективті азотты 
тыңайтқыш ретінде қолданылады. Мұндай мал кешендерінде аммиакқа төзімді 
ағаштардан қорғаныш жасыл ағаш жолақтар (полоса) отырғызылуы керек.

Жұмыс барысы:
Гигроскопиялық мақта бөлігін (0,7см3) 5% аммиакпен сулап, ұзын 

пинцетпен колба-камераның түбіне түсіреді. Жапырақтар жиынтығын буып, 
алдыңғы тәжірибедей газды камераға саламыз. Колбаны тығыз жауып, 
тығынын пластилинмен оқшаулайды. Нәтижелерді алу үшін үнемі бақылау 
арқылы және 2-3 сағаттан кейін өсімдіктерді Петри чашкасына салады. Барлық 
зақымдануларын сипаттайды.

Түрлі ағаштардың аммиакқа төзімділігінің қатарын тұрғызыңдар. 
Биоиндикатор-өсімдікті анықтаңдар.

Өсімдік жасушасының протоплазмасының плазмолизінде ауыр 
металлдардың тұздарын анықтау.

Құрал-жабдықтар, реактивтер:1) микроскоп; 2) заттық және жапқыш 
шыны; 3) препараттық ине; 4) тілгіштер; 5) 1-3мм пипетка; 6) тазартылған суы 
бар стакандар; 7) сүзгіш қағаздар; 8) 5% CuSO4, Pb(NO3)2, HgNO3 және т.б.
тұздардың ерітінділері; 9) көк сарымсақ немесе күлгін түсті жапырақты 
традесканция.

Ауыр металлдардың тұздары сулы ортада иондарға ыдырайды. 
Металлдардың барлық иондары 2 топқа бөлінеді: биогенді ( және т.б.) және 
биогенді емес ( және т.б.). Соңғы топтың иондарының ішінде стронций және 
цезий иондары органикалық заттарда кальцийді Sr-ға және К және Cs-ға 
ауыстырғанда биогенді ион ретінде әрекет етеді. Биогенді иондар ағзадағы 
және жасушадағы барлық үрдістердің айналымын қамтамасыз ететін 
ферменттер жүйесінің құрамына кіреді. Сондықтан олардың ШМК-лары 
биогенді емес иондарға қарағанда жоғарырақ. Өсімдіктерге ауа (тозаңқаптар 
арқ) және талшылық (шық, тұман, әлсіз жауын-шашын) жолдармен түскен 
биогенді ауыр металлдардың дозалары ферментті жүйенің құрамына еніп,
метаболизм процесстерін қамтиды. Мыс фотосинтез үрдісінің реакцияларына 
қатысатын ферменттер құрамына кіреді, басқа элементтердің сіңірілуіне әсер 
етеді. Цинк белоктарды ыдырататын ферменттер құрамына кіреді, 
өсімдіктердің ыстыққа, құрғақшылыққа, ауруларға төзімділігін арттырады. 
Үлкен концентрацияда болғанда ғана олар токсиканттар ретінде әсер етеді.

Жұмыс барысы:
Жақсы боялған көк сарымсақтың үстінен эпидермисінен бірнеше кесінді 

алады. Ол құрамында антоцианы бар 1-2 қабат боялған жасушалы болуы керек. 
Кесінділерді бөлектеп су тамшысында заттық шыныға орналастырады, жапқыш 
шынымен жауып, микроскоп қарайды. Боялған жасушалы шырынды жасушаны 
қағазға суретін салып алу керек, устьицасын тауып, қарайды.

А. Бір концентрациялы биогенді және биогенді емес тұздардың әсерінен 
жасуша плазмолизінен басталуын анықтау және сипаттау.

  
 

Ол үшін препараттардағы суды 5% CuSO4 бірінші заттық шыныда, 2-ші 
шыныда 5% Pb(NO3)2 ерітіндісімен алмастырамыз. Бұл алмастыру 4-5 рет тұз 
ерітіндісін жапқыш шынының бір жағынан тамызып, екінші жағынан сүзгіш 
қағазбен жинап, суды ерітіндісімен толық алмастырғанша жүреді.

Жасушаларды тұз ерітіндісінде 15 мин қалдырамыз. Плазмолиз жақсы 
көрінгенде микроскоппен қараймыз. Суретін салып, жасуша плазмолизіне 
биогенді және биогенді емес ауыр металл тұздарының әсері жайында 
қорытынды жасаңдар.

Б. Ең зиянды тұздардың біріне жоғары температураның комплексті әсерін 
анықтау. Ол үшін препараттарды (суы ауыстырылған) 10 мин температурасы 
40ºС су моншасында ұстайды және микроскоппен қарап суретін саламыз. 
Мұнда көбіне плазмолиз күшейгенде кейбір жасушалардың қараюы көрінеді. 
Ол қорғасын тұздарының ақуыздағы күкіртсутекті топтармен реакция 
нәтижесінде қара дақ беруінен болады.

Өсімдік және жануарлар ақуыздарының коагуляциясында ауыр 
металлдардың тұздарын анықтау.

Бұл тәжірибе биогенді және биогенді емес ауыр металлдардың тұздарының 
жануарлар және өсімдіктердің ақуыздарына әсерін көрнекі көруге болады. 
ақуыздар ауыр металлдармен суда ерімейтін комплекс түзеді.

Құрал-жабдықтар, реактивтер: 1) сынауықтар – 16шт.; 2) пенициллин 
ыдыстары – 8шт; 3) стакан – 1 шт.; 4) 1мл-лік пипетка – 1 шт.; 5) дәріханалық 
пипетка – 2 шт., 6) стеклограф; 7) фильтр қағазы; 8) 5% CuSO4 ерітіндісі; 9) 5% 
Pb(NO3)2 ерітіндісі; 10) тазартылған су; 11) жануар ақуызы (тауық жұмыртқасы; 
12) өсімдік ақуызы (бұршақ дәндері).

Жұмыс барысы
Пенициллин ыдыстарында мыс сульфатының және ерітінділерінен 

ерітінділер сериясын дайындайды. (2,5%; 1,25%; 0,62%). S сынауыққа 
пипеткамен 1мл-дей жануар ақуызын; келесі 8 сынауыққа өсімдік ақуызын 
құяды. Әр сынауыққа 2 тамшыдан зерттелетін тұздар ерітіндісінен тамызады. 
Барлық сынауықты стеклографпен белгілейді. Коагуляция сипатын қара фонда 
қараңдар. Ақуыз коагуляциясы жүрген тұздық концентрациясын анықтаңдар 
(әр түрлі тұзда әр түрлі ақуыз түрінде).

Ақуыз ерітінділерін дайындау
А)Тауық жұмыртқасының ақуызын сарысынан ажыратып, өлшеуін стаканда 
шыны таяқшамен тазартылған сумен 1:10 қатынаста араластырады. Соңынан 
фильтрлейді. 
Б) Піскен бұршақ дәндерін кофе үгіткіште үгітіп, бұршақ ұнының 10г 50мл 
10% NaCl және KCl ерітіндісінде ерітеді. Соңынан фильтрлейді.

Бақылау сұрақтары:
1) Ақуыздың қай түріне (жануар және өсімдік) күшті әсер етеді: а) CuSO4; б) 
Pb(NO3)2?
2) Қай тұз (Pb және Cu) күшті әсер етеді? а) жануар ақуызына; б) өсімдік 
ақуызына. Неліктен?
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Ол үшін препараттардағы суды 5% CuSO4 бірінші заттық шыныда, 2-ші 
шыныда 5% Pb(NO3)2 ерітіндісімен алмастырамыз. Бұл алмастыру 4-5 рет тұз 
ерітіндісін жапқыш шынының бір жағынан тамызып, екінші жағынан сүзгіш 
қағазбен жинап, суды ерітіндісімен толық алмастырғанша жүреді.

Жасушаларды тұз ерітіндісінде 15 мин қалдырамыз. Плазмолиз жақсы 
көрінгенде микроскоппен қараймыз. Суретін салып, жасуша плазмолизіне 
биогенді және биогенді емес ауыр металл тұздарының әсері жайында 
қорытынды жасаңдар.

Б. Ең зиянды тұздардың біріне жоғары температураның комплексті әсерін 
анықтау. Ол үшін препараттарды (суы ауыстырылған) 10 мин температурасы 
40ºС су моншасында ұстайды және микроскоппен қарап суретін саламыз. 
Мұнда көбіне плазмолиз күшейгенде кейбір жасушалардың қараюы көрінеді. 
Ол қорғасын тұздарының ақуыздағы күкіртсутекті топтармен реакция 
нәтижесінде қара дақ беруінен болады.

Өсімдік және жануарлар ақуыздарының коагуляциясында ауыр 
металлдардың тұздарын анықтау.

Бұл тәжірибе биогенді және биогенді емес ауыр металлдардың тұздарының 
жануарлар және өсімдіктердің ақуыздарына әсерін көрнекі көруге болады. 
ақуыздар ауыр металлдармен суда ерімейтін комплекс түзеді.

Құрал-жабдықтар, реактивтер: 1) сынауықтар – 16шт.; 2) пенициллин 
ыдыстары – 8шт; 3) стакан – 1 шт.; 4) 1мл-лік пипетка – 1 шт.; 5) дәріханалық 
пипетка – 2 шт., 6) стеклограф; 7) фильтр қағазы; 8) 5% CuSO4 ерітіндісі; 9) 5% 
Pb(NO3)2 ерітіндісі; 10) тазартылған су; 11) жануар ақуызы (тауық жұмыртқасы; 
12) өсімдік ақуызы (бұршақ дәндері).

Жұмыс барысы
Пенициллин ыдыстарында мыс сульфатының және ерітінділерінен 

ерітінділер сериясын дайындайды. (2,5%; 1,25%; 0,62%). S сынауыққа 
пипеткамен 1мл-дей жануар ақуызын; келесі 8 сынауыққа өсімдік ақуызын 
құяды. Әр сынауыққа 2 тамшыдан зерттелетін тұздар ерітіндісінен тамызады. 
Барлық сынауықты стеклографпен белгілейді. Коагуляция сипатын қара фонда 
қараңдар. Ақуыз коагуляциясы жүрген тұздық концентрациясын анықтаңдар 
(әр түрлі тұзда әр түрлі ақуыз түрінде).

Ақуыз ерітінділерін дайындау
А)Тауық жұмыртқасының ақуызын сарысынан ажыратып, өлшеуін стаканда 
шыны таяқшамен тазартылған сумен 1:10 қатынаста араластырады. Соңынан 
фильтрлейді. 
Б) Піскен бұршақ дәндерін кофе үгіткіште үгітіп, бұршақ ұнының 10г 50мл 
10% NaCl және KCl ерітіндісінде ерітеді. Соңынан фильтрлейді.

Бақылау сұрақтары:
1) Ақуыздың қай түріне (жануар және өсімдік) күшті әсер етеді: а) CuSO4; б) 
Pb(NO3)2?
2) Қай тұз (Pb және Cu) күшті әсер етеді? а) жануар ақуызына; б) өсімдік 
ақуызына. Неліктен?
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Күкірт-азот диоксидінің, күкірт аэрозолін және еріген сульфаттар 
мөлшерін анықтау

Мақсаты: Әдістеме бойынша тәжірибелік жұмыстың мақсатын қойыныз
Азот оксидтерін анықтау

Азот оксидтері атмосферада «фотохимиялық смок» түзуге азон 
қабатының бұзылуына және қышқыл жаңбырлардың түзілуіне себеп болады. 
Транспорт пен энергетика атмосфераға бір жылда түзілетін 60млн тонна азот 
оксидтерінің 36% бөледі. Газ тәрізді азот (IV) оксиді тек қана улы емес, 
сонымен қатар коррозияға белсенді агент болып саналады. Оның шектеулі 
концентрациялы мөлшері (ПДК) – 0,085 мг/м3.

Реактивтер мен құрал-жабдықтар: Аспиратор;Рихтер құралы; 
аналитикалық таразы;барометр;термометр;фотоколориметр;калий иодиді (хч) 
KJ;натрий нитраты (хч) NaNO3;Сіңіргіш ерітінді: 20 г KJ. 250 мл суда еріту 
арқылы алынады. Алынған ерітінді түссіз болу керек және қараңғы шыныда 
сақталады. Сақтау мерзімі 2 апта. 

Күкіртті қышқыл натрий (Na2S2О3) х.m 0,06% ерітінді. 0,03 г Na2S2О3 50
мл суда ерітеді, ерітіндіні талдау алдында ғана дайындайды.

Сірке қышқылы СН3СООН, х.m 12% ерітінді. 64 мл конц. СН3СООН 500 
мл өлшеуіш ыдысқа құйып, үстіне белгісіне дейін су құяды.

Сульфанил қышқылы, т; 5г сульфанил қышқылын 150мл 12% сірке 
қышқылының ерітіндісінде ерітеді. Ерітіндіні қараңғы шыны ыдыста тығыз 
жауып сақтайды.

α нафтиламин, т; 0,2г α нафтиламинді 20 мл суда су моншасында 
қыздыра отырып, колбаның түбінде алқызыл тұнба түзілгенше ерітеді. 
Ерітіндіні Қараңғы шыны ыдысқа жайлап құяды, тұнбаны колбада қалдырады, 
алынған ерітіндіге 150мл 12% сірке қышқылын құяды. 

Грисс-Илосвай реактиві. Талдау алдында α нафтиламин мен сульфанил 
қышқылының ерітінділерін 1:1 қатынасындай етіп араластырады; 
Бастыпқы стандарт ерітінді, 2-3 г NaNO2 үгітіп, 50 - 600 температурада 2 сағ 
кептіреді. 0,1500 г NaNO2 100 мл колбада ерітеді. Алынған ерітіндіні 1 мл-і 
1000 мкг NO2 сәйкес болады; 1 мл- 10 мкг NO2 болатын ерітіндіні стандартты 
ерітіндіні сіңіргіш ертіндімен 100 есе сұйылту арқылы алады. Негізігі 
стандартты ерітінді, 10 мкг/мл NO2 болатын ерітіндіні сіңіргіш ерітіндіні 10 есе 
сұйылту арқылы алады. 1 мл негізгі ерітінді 1 мкг NO2 сәйкес болады. Бастапқы 
стандартты ертіндіні 2 апта қараңғы шыны ыдыста сақталады. Негізгі 
стандартты ерітінді талдау адында дайындалады.

Жұмыс  барысы: Атмосферадағы NO2 концентрациясын анықтау үшін 
зерттелетін ауаны 6 мл сіңіргіш ерітінді құйылған Рихтер сіңіргіші арқылы 20 
мин бойы 0,25 л/мин жылдамдықпен өткізеді. Аспаппен жұмыс істеп тұрғанда 
оған күн сәулесі түспеуін қадағалау керек. Алынған үлгіні сақтау мерзімі 2 
аптадан аспауы керек. Зертханада сіңіргіш прибордағы ерітіндінің деңгейін 6 
мл сумен белгісіне дейін жеткізу керек. Талдау үшін әр бір үлгіден 5 мл 
ерітіндіні сынауыққа құйып, 0,5 мл Грисс реактивін құяды. Сынауықты
жақсылап шайқап, 20 мин соң (өлшеу алдында) сынауыққа 5 тамшы 0,06 %-тік 

  
 

Na2SO3 ерітіндісін құйып, тағы да шайқайды. Содан соң қалыңдығы 10 мм 
кюветаларда оптикалық тығыздығын өлшейді. 

Үлгілердегі NO2 мөлшерін калибрлік график бойынша табады. 
Үлгілермен бірге нольдік үлгінің де оптикалық тығыздығын табады. Ауадағы 
NO2 концентрациясын төмендегі формула бойынша есептеп шығарады: 

С =
𝑎𝑎𝑎𝑎 ∗ 𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑉𝑉𝑉𝑉0 ∗ 𝑏𝑏𝑏𝑏

Мұндағы: а – сіңіргіш аспатағы ауаның жалпы көлемі (6 мл)
b – талдау үшін алынған ауаның көлемі (5мл)
m – калибрлік график бойынша табылған NO2 мөлшері, мкг
V0 – қалыпты жағдайдағы сіңірілген ауаның көлемі, л

Калибрлік график құру.
Сыйымдылығы 50 мл  өлшеуіш колбаларға  1, 2, 4, 6, 8, 10, 20 мл негізгі 

стандартты ерітіндіні (1мкг/мл) құяды. Өлшеуіш колбалардағы 5 мл стандартты 
ерітінділердегі NO2 концентрациясы сәйкес 0,1; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 2,0 мкг 
болады. 

Стандарттар шкаласын дайындау үшін сынауықтарға 5 мл әр стандарттан 
құйып, жоғарыда көрсетілген әдіс бойынша жұмыс жүргізіледі. 

Тапсырма: NO2 бойынша калибрлік график құру. Ауадағы NO2

мөлшерін анықта. Қорытынды жазыңыз. 
Күкірт диоксидін анықтау

Күкірт қосылыстары атмосфераға табиғи және антропогендік жолмен 
түседі. Табиғи көздер ролі ретінде құрлық пен мұхит беті қарастырылады. 
Күкірт қосылыстары органикалық заттардың анаэробты микроағзалар 
көмегімен бұзылу үрдісінде түзіледі. Биологиялық жолмен бөлінген күкірт 
мөлшері жылына 30-40 млн тонна аспайды, бұл бөлінетін күкірттің 1/3 бөлігі.   
Жанартаулар атқылағанда күкірт диоксидімен бірге күкіртсутек және 
қарапайым (2%) сульфаттар ауаға түседі. Антропогендік әсердің нәтижесінде 
ауаға күкірттің басым бөлігі күкірт диоксиді түрінде түседі (59-69%). 

Күкірт қосылыстарының көздерінің бірінші орынында көмірдің жануы 
тұр(70% антропогендік шығарылу). Жану барысында күкірт күкіртті газға 
айналады, ал қалған бөлігі қатты күйде күлде қалады. Мұнай өнімдері 
жанғанда күкіртті газ аз бөлінеді. SO2 түзілуінің негізгі көздері: қазба отынның 
жануы ғана емес, сонымен қатар металлургиялық өнеркәсіп (қорғасынның 
сульфидті кендері өңдеу, мыс және мырыш өндірісі) және күкірт қышқылы 
өндірісі, мұнай өңдеу. Күкірт диоксиді SO2 – кең тараған ауа ластаушы 
газдардың бірі. Ол тыныс жолдарының ауруын туғызады және созылмалы 
бронхит ауруына әкеледі. 

Атмосферада SO2 оттегі әсерінен SO3 дейін тотығады.  SO3 ылғалды 
тамшыларда еріп, күкірт қышқылына айналады. Осы үрдіс қышқылдық 
жаңбырлардың түсуіне әкеледі. Егер атмосфера құрамында аммиак болса, онда 
аммоний сульфаты түзіледі. Оның көбіне қатты аэрозольді бөлшектері сульфат 
түрінде немесе тұман тәрізді Н2SO4 тәрізді көрінеді. Мұндай бөлшектер 
мөлшері қалаларда 40мг/м3 дейін жетеді. Ал ШМК бір ретті максималды SO2

үшін – 0,5 мг/м3, орташа тәуліктік – 0,05 мкг/м3; қауіптілік класы SO2 – 3. 
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жанғанда күкіртті газ аз бөлінеді. SO2 түзілуінің негізгі көздері: қазба отынның 
жануы ғана емес, сонымен қатар металлургиялық өнеркәсіп (қорғасынның 
сульфидті кендері өңдеу, мыс және мырыш өндірісі) және күкірт қышқылы 
өндірісі, мұнай өңдеу. Күкірт диоксиді SO2 – кең тараған ауа ластаушы 
газдардың бірі. Ол тыныс жолдарының ауруын туғызады және созылмалы 
бронхит ауруына әкеледі. 

Атмосферада SO2 оттегі әсерінен SO3 дейін тотығады.  SO3 ылғалды 
тамшыларда еріп, күкірт қышқылына айналады. Осы үрдіс қышқылдық 
жаңбырлардың түсуіне әкеледі. Егер атмосфера құрамында аммиак болса, онда 
аммоний сульфаты түзіледі. Оның көбіне қатты аэрозольді бөлшектері сульфат 
түрінде немесе тұман тәрізді Н2SO4 тәрізді көрінеді. Мұндай бөлшектер 
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Анықтау әдісі: SO2ні ауадан сутегінің асқын тотығының ерітіндісімен 
ұстап, ары қарай тұнбаны сапалық сульфат ионға барий хлоридімен реакциясы 
арқылы анықтауға негізделген. Сульфаттардың және күкірт қышқылының 
әсерін оларды АФА фильтрі арқылы жояды. АФА фильтрі сіңіргіш аспапқа 
пластмасса фильтр ұстағыш арқылы орнатылады. Бұл әдіс бірреттік 
концентрацияларды анықтауға ұсынылады. Анықталатын сынаманаң көлемінде 
анықтау сезімталдығы 5 мкг. Өлшенетін концентрациялар диапазоны сынама 
көлемі 80 л болғанда 0,8 -1,5 мг/м.

Реактивтер мен құрал-жабдықтар: Аспиратор мен АФА-ХП-18
пластмасса фильтрлі фильтр ұстағыш;көп саңылаулы пластиналы шыны 
фильтр; фотоколориметр; глицерин (хч) немесе этиленгликоль; тұз қышқылы 
конц. (тығыздығы 1,19 хч); этил спирті; сутегі асқын тотығы хч; сусыз калий 
сульфаты, хч

Сіңіргіш ерітінді 10 мл 30%-тік Н2О2 1 литр суда ерітеді, 0,3% Н2О2 1
аптадай қараңғы шыныда сақтайды

BaCl2 : 5,85 г BaCl2-нің кристалдарын 50 мл суда ерітеді. Одан соң үстіне 
150 мл этил спирті мен 150 мл глицерин немесе этиленгликоль құяды. рН 
мөлшерін конц. Тұз қышқылымен 2,5-2,8 ге дейін жеткізеді. Ерітіндіні сақтау 
мерзімі 2 ай. 

Бастапқы стандартты ерітінді: сусыз калий сульфатын майдалап үгітіп, 
120-1500 С температурада 2 сағ кептіреді. Одан кейін 0,2720г тұзды 100 мл суда 
ерітеді. Бұл ерітіндіде 1000 мкг /мл SO2 болады.

Негізгі стандартты ерітінді бастапқы стандартты ерітіндіні  сіңіргіш 
ерітіндімен 10 есе сұйылту арқылы алынады. Алынған ерітіндіде 100 мкг/мл 
SO2 болады.

Жұмыс барысы:
Бірреттік концентрацияны анықтау үшін зерттелетін ауаны 20мин 4 

литр/мин жылдамдықпен сіңірігіш Рихтер аспабының АФА фильтрі арқылы 
өткізеді. Зерттелетін ауаны зерттеуге кедергі келтіретін сульфат 
аэрозольдерімен және күкірт қышқылынан тазалау үшін сіңіргіш аспабы 
алдында пластмасса фильтр ұстағышын АФА фильтрімен орнатады. Металл 
фильтрұстағышты алуға болмайды. 

Сіңіргіш аспаптың зертханалық деңгейін зертханалық сумен 6 мл дейін 
жеткізеді. Талдау үшін сынаманың 5 мл ерітіндісін сынауыққа құйып, оған 1 мл 
барий хлоридінің ерітіндісн құяды. Сынауықтағы ерітіндіні мұқият 
араластырып, сілкілейді және 15 мин-тан кейін қалыңдығы 10 мм кюветада 400 
нм толқын ұзындығында оптикалық тығыздығын өлшейді. Өлшеуге дейінгі 
соңғы реактивті қосу уақыты барлық сынамалар үшін бірдей болуы керек. Бір 
уақытта нольдік сынаманы да өлшейді, ол үшін 5 мл сіңіргіш ерітіндіні де 
талдайды. Нольдік сынаманың оптикалық тығыздығы 0,01ден аспауы керек. 
Сынамадағы SO2 мөлшерін калибрлік график бойынша анықтайды.  Сынама 
талдауын визуальді  жасауға да болады. Атмосфералық ауадағы концентрация 
Смг/м3 мөлшерін келесі формула бойынша есептейді:

𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝑎𝑎𝑎𝑎∗𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑉𝑉𝑉𝑉0∗𝑏𝑏𝑏𝑏

  
 

Мұнда:а – сіңіргіш құралдағы сынаманың жалпы көлемі (6мл)
b – талдауға алынған сынама көлемі (5мл)
m – калибрлік график бойынша табылған SO2 мөлшері; мкг
V0 – қалыпты жағдайға келтірілген сіңірілген ауа көлемі, л

Калибрлік график құру
Сыйымдылығы 100 мл өлшеуіш колбаларға 1, 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20 мл 

жұмысшы стандартты ерітіндіден (100 мкг/мл) құяды. Белгіге дейін сіңіргіш 
ерітіндіні толтырады. Өлшеуіш колбалардағы 5 мл стандартты ерітіндідегі SO2

концентрациясы 5, 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 мкг. Стандарттар шкаласын 
дайындауға әр стандарттан 5 мл сынауыққа құйып, жоғарыдағы әдістеме 
бойынша дайындайды. 
6.1 Химиялық талдау зертханашысы
6.1.3 Стандартты және стандартталған ерітінділер дайындау

Натрий карбонаты арқылы тұз қышқылының ерітіндісін стандарттау.
Мақсаты: Әр түрлі концентрациядағы ерітінділерді дайындауға үйрету, тұз 
қышқылының ерітіндісін әр түрлі тәсілдермен дайындап үйрену, натрий 
карбонаты бойынша HСl ерітіндісінің нормальдігін және титрін анықтау
Құрал жабдықтар: 1,1н Na2CO3,  дистилденген су, таразы, өлшегіш тастар, 
өлшегіш колбалар (1000 мл,) тұз қышқылы (конц), пипетка, колба, фильтр 
қағазы, бюретка, өлшеуіш цилиндрлар, титрлеуге арналған конусты колбалар, 
0,1 н HСl, метилоранж, зертханалық штатив. 

Жұмыс барысы:
Стандартты ерітінділерді түрлі тәсілдермен дайындайды.
1. Химиялық таза заттан.

Дәл аналитикалық таразыда ілмені алады және оны өлшеуіш шыны 
сауытта ерітеді. Концентрациясын математикалық жолмен есептейді.
2. Химиялық емес таза заттан.

Ілмені технохимиялық таразыдан алады және суда ерітеді, оның көлемін 
цилиндрмен немесе мензуркамен өлшенеді. Мұндай стандартты ерітіндінің 
концентрациясын бастапқы ерітіндіні титрлеп анықтайды. 
3. Фиксаналдан.

Фиксанал – бұл ерітіндінің немесе құрғақ заттың дәл мөлшері бар шыны, 
герметикалық дәнекерленген ампула. Сыйымдылығы 1 л өлшеуіш шыны 
сауытта ерітсе, көбінесе бір фиксаналдан 1 л 0,1 н немесе 1 л 0,01 н ерітінді 
дайындауға болады. Фиксаналдардың түрлі мөлшерін және сыйымдылығы 
түрліше өлшеуіш шыны сауытты алып, түрлі концентрациялы ерітінділерді 
дайындауға болады.

Көбінесе стандартты ерітінділерді екінші тәсілмен дайындайды. Жұмыста 
0,1 н стандартты ерітінділерді қолданған ыңғайлы.

1. Натрий карбонатының стандартты ерітіндісін даярлау.
Стандартты ерітінді дегеніміз - нақты белгілі концентрациясы анықталған 

басқа ерітіндінің концентрациясын анықтауға қолданылатын ерітінді. 
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Мұнда:а – сіңіргіш құралдағы сынаманың жалпы көлемі (6мл)
b – талдауға алынған сынама көлемі (5мл)
m – калибрлік график бойынша табылған SO2 мөлшері; мкг
V0 – қалыпты жағдайға келтірілген сіңірілген ауа көлемі, л

Калибрлік график құру
Сыйымдылығы 100 мл өлшеуіш колбаларға 1, 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20 мл 

жұмысшы стандартты ерітіндіден (100 мкг/мл) құяды. Белгіге дейін сіңіргіш 
ерітіндіні толтырады. Өлшеуіш колбалардағы 5 мл стандартты ерітіндідегі SO2

концентрациясы 5, 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 мкг. Стандарттар шкаласын 
дайындауға әр стандарттан 5 мл сынауыққа құйып, жоғарыдағы әдістеме 
бойынша дайындайды. 
6.1 Химиялық талдау зертханашысы
6.1.3 Стандартты және стандартталған ерітінділер дайындау

Натрий карбонаты арқылы тұз қышқылының ерітіндісін стандарттау.
Мақсаты: Әр түрлі концентрациядағы ерітінділерді дайындауға үйрету, тұз 
қышқылының ерітіндісін әр түрлі тәсілдермен дайындап үйрену, натрий 
карбонаты бойынша HСl ерітіндісінің нормальдігін және титрін анықтау
Құрал жабдықтар: 1,1н Na2CO3,  дистилденген су, таразы, өлшегіш тастар, 
өлшегіш колбалар (1000 мл,) тұз қышқылы (конц), пипетка, колба, фильтр 
қағазы, бюретка, өлшеуіш цилиндрлар, титрлеуге арналған конусты колбалар, 
0,1 н HСl, метилоранж, зертханалық штатив. 

Жұмыс барысы:
Стандартты ерітінділерді түрлі тәсілдермен дайындайды.
1. Химиялық таза заттан.

Дәл аналитикалық таразыда ілмені алады және оны өлшеуіш шыны 
сауытта ерітеді. Концентрациясын математикалық жолмен есептейді.
2. Химиялық емес таза заттан.

Ілмені технохимиялық таразыдан алады және суда ерітеді, оның көлемін 
цилиндрмен немесе мензуркамен өлшенеді. Мұндай стандартты ерітіндінің 
концентрациясын бастапқы ерітіндіні титрлеп анықтайды. 
3. Фиксаналдан.

Фиксанал – бұл ерітіндінің немесе құрғақ заттың дәл мөлшері бар шыны, 
герметикалық дәнекерленген ампула. Сыйымдылығы 1 л өлшеуіш шыны 
сауытта ерітсе, көбінесе бір фиксаналдан 1 л 0,1 н немесе 1 л 0,01 н ерітінді 
дайындауға болады. Фиксаналдардың түрлі мөлшерін және сыйымдылығы 
түрліше өлшеуіш шыны сауытты алып, түрлі концентрациялы ерітінділерді 
дайындауға болады.

Көбінесе стандартты ерітінділерді екінші тәсілмен дайындайды. Жұмыста 
0,1 н стандартты ерітінділерді қолданған ыңғайлы.

1. Натрий карбонатының стандартты ерітіндісін даярлау.
Стандартты ерітінді дегеніміз - нақты белгілі концентрациясы анықталған 

басқа ерітіндінің концентрациясын анықтауға қолданылатын ерітінді. 
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Таза химиялық заттан ерітіндінің талап етілетін концентрациясын 
даярлау үшін заттың белгілі өлшендісін аздаған суда ерітеді және алынған 
ерітіндіні  белгілі көлемге дейін ерітеді. 

Грамм-эквивалентті 0,5 моль (53,00г) тең 0,1н Na2CO3 ерітіндісін даярлау 
үшін аналитикалық таразыда 0,53 г химиялық таза Na2CO3 өлшеп аламыз. 100 
мл өлшеуіш колбаға саламыз және затта дистилденген сумен ерітеміз. 
Ерітіндінің көлемін 100 мл жеткіземіз, колбаны жақсылап тығынмен жабамыз 
және ерітіндіні жақсылап араластырады.  

Өлшендіні алу үшін мынадай формулаларды қолданады:
Сн= 𝑚𝑚𝑚𝑚∗1000

Э∗𝑉𝑉𝑉𝑉
;      m= 𝐶𝐶𝐶𝐶н∗Э∗𝑉𝑉𝑉𝑉

1000
;

Сн – нормальдық концентрация, 0,1г·экв/л тең
М – молярлық масса Na2CO3,  105,911 г/моль тең
V – колбаның көлемі, 100 мл тең
Э - Na2CO3 эквивалентті, 53 тең

2. Шамамен 0,1 н тұз қышқылының ерітіндісін даярлау.
Концентрленген тұз қышқылынан  0,1 н тұз қышқылының ерітіндісін 

еріту арқылы даярлау. 
Тұз қышқылының грамм-эквивалентті 36,46 г тең  

ЭHСl = 1+35.453
1

= 36,46 г
Сондықтан 250 мл 0,1н ерітіндіде тұз қышқылы болу керек

m = 36,46 · 0,1 · 0,25 = 0,912 г
Ары қарай есептеу үшін концентрленген тұз қышқылының тығыздығын 

анықтау қажет. Ол үшін ареометрді қышқыл тұрған цилиндрге салып, 
өлшеңдер. Мысалы тығыздық 1,179 г/см3 тең болды десек, осындай 
тығыздықтағы қышқыл құрамында таза HСl белгілі граммы болады                                               
36г HСl ___________ 100 г HСl
0,912 г HСl _________х

х = 0,912∗100
36

= 2,53 г
қышқылды өлшеу ыңғайсыз. Сондықтан  оның массасын көлемге аударып, 
есептеу қажет: 

V= 𝐺𝐺𝐺𝐺
𝜌𝜌𝜌𝜌

=  2,53 г
1,179

= 2,1 мл
Осы концентрленген қышқылдың көлемін пипеткамен алып оны 250 мл 
дистилденген сумен ерітіңдер. Алынған ерітіндіні жақсылап араластырындар
3. Натрий карбонаты арқылы тұз қышқылының ерітіндісін стандарттау.

Бюретканы сумен бір рет жақсылап жуып алыңдар. HСl аздаған 
мөлшерімен бюретканы су қалдықтары толық кету үшін шайқаңдар. 
Воронканың көмегімен бюретканы нөлдік бөліндісінен асырып, HСl 
толтырындар. Воронканы алып тастаңдар, себебі одан ерітінді тамшылауы 
мүмкін, артық ерітіндіні ағызып, нөлдік бөліндісіне  жеткізіңдер. 
Сыйымдылығы 10 мл таза пипетканы Na2CO3 ерітіндісімен шайқаңдар және 
Na2CO3 10 мл өлшеп колбаға титрлеу үшін құйыңдар. Пипеткада қалған ерітінді 

  
 

тамшыларын үрлемендер, тек қана колбаның қабырғасына тигізіндер. Na2CO3

ерітіндісіне бір тамшы метилоранж тамызыңдар. 
Na2CO3 ерітіндісін HСl ерітіндісімен метилоранждың сары түсі ақшыл-қызыл 
түске өзгергенше титрлеңдер. 
Титрлеуді 3 рет қайталап жасаңдар, есептеуді дәптерге жазып отырыңдар.
Титрлеуді есептеу бір-бірінен  0,1 мл айырмашылықта болғанша жасаңдар. 
Ортақ арифметикалық есептеуді алыңдар және қышқылы ерітіндісінің 
нормальдігін есептеңдер. 

Мысалы 10 мл 0,09867н Na2CO3 ерітіндісін үш рет титрлегенде, тұз 
қышқылын 1) 9,50; 2) 9,70 және 3) 9,65 мл жұмсалды. Үш санның біріншісін 
алып тастаңдар, себебі көп айырмашылық болуы мүмкін. Ақырғы 2 есептеудің 
орташа санын алыңдар. 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝐻𝐻𝐻𝐻С𝑙𝑙𝑙𝑙 =
9,70 + 9,65

2
= 9,68 мл

Тұз қышқылы ерітіндісінің нормальдігін есептеңдер:    𝑉𝑉𝑉𝑉𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻
𝑉𝑉𝑉𝑉Na2CO3

=  𝑁𝑁𝑁𝑁𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻
𝑁𝑁𝑁𝑁Na2CO3

 
NHСl ·9,68 = 0,09837·10,00

𝑁𝑁𝑁𝑁𝐻𝐻𝐻𝐻С𝑙𝑙𝑙𝑙 =
0,09837 · 10,00

9,68
= 0,1016

Тұз қышқылының жұмысшы ерітіндісін келесі анықтауларға жұмсаңдар. 
Тұз қышқылының ерітіндісінің нормальдігін біле тұрып, оның титрін есептеуге 
болады: 

Т𝐻𝐻𝐻𝐻𝐶𝐶𝐶𝐶𝑙𝑙𝑙𝑙 =
Э𝐻𝐻𝐻𝐻𝐶𝐶𝐶𝐶𝑙𝑙𝑙𝑙  ∗ NHCl

1000
Т𝐻𝐻𝐻𝐻𝐶𝐶𝐶𝐶𝑙𝑙𝑙𝑙 =

36,46 ∗ 0,1016
1000

 = 0,003704 г/мл
Көптеген талдау үшін жұмысшы ерітіндінің нормальдігін табу жеткілікті 

болып саналады. 
Жазу  үлгісі: 
Берілгені:
V Na2CO3 =10,00 мл
Сн = 0,09837 н
V1HCl = 9,50 мл
V2HCl = 9,70 мл
V3HCl = 9,65 мл

Шешуі:

𝑉𝑉𝑉𝑉𝐻𝐻𝐻𝐻С𝑙𝑙𝑙𝑙 =
9,70 + 9,65

2
= 9,68 мл

NHСl ·9,68 = 0,09837·10,00
осыдан

𝑁𝑁𝑁𝑁𝐻𝐻𝐻𝐻С𝑙𝑙𝑙𝑙 =
0,09837 · 10,00

9,68
= 0,1016

Т𝐻𝐻𝐻𝐻𝐶𝐶𝐶𝐶𝑙𝑙𝑙𝑙 =
Э𝐻𝐻𝐻𝐻𝐶𝐶𝐶𝐶𝑙𝑙𝑙𝑙  ∗ NHCl

1000
Т𝐻𝐻𝐻𝐻𝐶𝐶𝐶𝐶𝑙𝑙𝑙𝑙 =

36,46 ∗ 0,1016
1000

 = 0,003704 г/мл

ТНCl - ?
Vорташа - ?
N HCl - ?

Сұрақтар мен тапсырмалар:
1. Стандартты ерітінді дегеніміз не?
2. Химиялық зертханада стандартты ерітінділерді қандай тәсілмен 
дайындайды?
3. Фиксаналдан ерітіндіні дайындау жолдарын айтындар.
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тамшыларын үрлемендер, тек қана колбаның қабырғасына тигізіндер. Na2CO3
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4. Қандай химиялық ыдыстарды ерітінділер даярлауда қолданады?

Қымыздық қышқылы бойынша калий перманганаты ерітіндісін 
стандарттау. Мор тұзының ерітіндісіндегі темірді анықтау.

Мақсаты:  ерітінділер дайындауды және қалыптылықты белгілеуді үйрену;
Мор тұзының ерітіндісінде темірді анықтау үйрену.

Жабдықтар мен реактивтер: калий перманганаты, қымыздық  қышқылы, 
теміраммонийлі ашудас, 2н. күкірт қышқылының ерітіндісі, тамызғыштар, 
бюреткалар, конустық түтіктер, электроплита, воронкалар

Жұмыстың барысы
Шамамен 0,05н. калий перманганаты ерітіндісін дайындау. Қышқыл 

ортада өтетін реакцияға қарай, калий перманганаты ерітіндісінің 
қалыптылығын анықтайды. Бұл жағдайда калий перманганатының грамм-
эквиваленті 1/5 грамм-молекулаға тең келеді, яғни 158,03:5=31,61г. 0,5л. 0,05н. 
ерітінді дайындау үшін, теориялық түрде 0,8г. калий перманганатын алу керек. 
Ілмені 500м суда былай ерітіңіз. Мезгіл сайын арнайы дайындалған сауытқа 
кристалдардан сұйықтықты құя отырып, тамызғышпен ыстық судың шағын 
мөлшерін стаканға құйып отырыңыз. Үздіксіз араластырып, еруді тездетіңіз. 
Бүкіл ілме ерітіндіге айналғанда, оған қалған суды құйыңыз, мұқият 
араластырыңыз, сауытты тығынмен жабыңыз, қара қағазға ораңыз немесе 
қараңғы жерге қойып, қалдырыңыз. Ерітіндіні күн көзінде сақтағанда калий 
перманганаты ыдырайды.

4KMnO4 + 6H2O → 4H2MnO3↓ + 4KOH + 3O2↑
Қымыздық қышқылының бастапқы ерітіндісін дайындау. Калий 

перманганаты келесі теңдеу бойынша күкіртқышқыл ортада қымыздық 
қышқылымен әрекеттеседі:

2 KMnO4 + 5H2C2O4 + 3H2SO4 = 2MnSO4 + 10CO2 + 8H2O + K2SO4
100мл 0,05н. қымыздық қышқылын дайындау үшін алу керек
63·0,05·0,1=0,3152г.
Таразыда қымыздық қышқылының ілмесін алыңыз, сыйымдылығы 100мл
өлшеуіш түтікте ерітіңіз, ерітіндінің көлемін белгіге дейін жеткізіңіз және
мұқият араластырыңыз. Мына формулалар бойынша қымыздық қышқылының
бастапқы ерітіндісінің T және N есептеңіз: T = m/V; N = T · 100/Э

Қымыздық қышқылы бойынша калий перманганаты ерітіндісінің
қалыптылығын анықтау. Түтікті қымыздық қышқылының жұмыс
ерітіндісімен шайыңыз және оның 10,00мл конустық түтікке көшіріңіз. Күкірт
қышқылының 2Н. ерітіндісінің 8-10мл құйыңыз, қайнауды болдырмай, 70-80 
градусқа дейін қыздырыңыз және ыстық ерітіндіні калий перманганатымен
титрлеңіз. Сұйықтықты үздіксіз араластырып, калий перманганаты ерітіндісін
тамшылап, баяу құйыңыз. Алдыңғы тамшы түссізденгеннеке кейін ғана келесі
тамшыны құйыңыз. Бастапқыда калий перманганатының түссізденуі баяу
жүреді, бірақ катализатор ролін атқаратын, марганец сульфатының түзілуіне

  
 

қарай, жылдамдайды. Калий перманганатының артық тамшысы ерітіндіні 1-2
мин ішінде жойылмайтын солғын құлпынай түске бояғанда, титрлеуді
тоқтатыңыз. 2-3 рет титрлеңіз. Қалыптылықты мына формуламен есептеңіз:
Берілгені:
N (H2C2O4) = 0,1н
V(H2C2O4) =10мл
Vср (KMnO4) =

( ) ( ) ( ) ( )44422422 KMnONKMnOVOCHNOCHV •=•

( ) ( ) ( )
( )4

422422
4 KMnOV

OCHNOCHV
KMnON

•
=

( ) ( )
1000

44 KMnOЭKMnON
Т

•
=

N(KMnO4) =?
T(KMnO4) =?

Мор тұзының ерітіндісінде темірді анықтау. Қышқыл ортада бұл тұзды 
калий перманганатымен титрлеген кезде мынадай реакция жүреді:
2KМnO4+10(NH4)2Fe(SO4)2+8H2SO4=5Fe2(SO4)3+2MnSO4+K2SO4+ 5(NH4)2SO4

+ 8H2O
MnO4- + 8H+ + 5e- → Mn2+ + 4H2O,

Fe2+ - e- → Fe3+

Сыйымдылығы 100мл өлшеуіш түтікке талдау үшін Мор тұзы ерітіндісінің
біразын алыңыз және оның көлемін сумен белгіге дейін жеткізіңіз және
араластырыңыз.
Алынған ерітіндімен түтікті шайыңыз, оның 10,00мл конустық түтікке
көшіріңіз, 2Н. күркіт қышқылының 8-10мл қышқылдай түсіңіз және 1-2 минут
шайқаған кезде жоғалмайтын, солғын құлпынай түс пайда болғанға дейін,
калий перманганатының жұмыс ерітіндісімен суықта титрлеңіз. Титрлеуді 2-3
рет қайталаңыз.

100мл ерітіндідегі темірдің мөлшерін табамыз:
Берілгені:
V(мор тұзы) =10мл
N (H2SO4) = 2н
V(H2SO4) =10мл
Vср (KMnO4) =

( ) ( ) ( ) ( )444242 KMnONKMnOVSOHNSOHV •=•

( ) ( ) ( )
( )4

4242
4 KMnOV

SOHNSOHVKMnON •
=

( ) ( )
1000

44
/ 2

4

FeSOЭKMnON
Т FeKMnO

•
=+

( )4/
2

2
4

KMnOVТmFe FeKMnO •= +
+

T(KMnO4)/2+ =?
mFe2+=?

Йодометрияға ерітінділерді дайындау және олардың титрлерін белгілеу. 
Тотықтырғыштар  мен тотықсыздандырғыштарды анықтау.

Мақсаты: ерітінділерді дайындау кезінде есептеулерді жүргізуді және 
йодометрия әдісімен талдауды жүргізе алуды үйрету.
Жабдықтар мен реактивтер: калий дихроматы, калий перманганаты, натрий 
тиосульфаты, крахмал ерітіндісі, кристалды йод, калий йодидінің 10% 
ерітіндісі, 2Н. күкірт қышқылының ерітіндісі, тазартылған су; 250 мл конустық 
шыны сауыттар, 100 мл, 500 мл өлшеуіш шыны сауыттар, конустық 
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Берілгені:
N (H2C2O4) = 0,1н
V(H2C2O4) =10мл
Vср (KMnO4) =

( ) ( ) ( ) ( )44422422 KMnONKMnOVOCHNOCHV •=•

( ) ( ) ( )
( )4

422422
4 KMnOV

OCHNOCHV
KMnON

•
=

( ) ( )
1000

44 KMnOЭKMnON
Т

•
=

N(KMnO4) =?
T(KMnO4) =?

Мор тұзының ерітіндісінде темірді анықтау. Қышқыл ортада бұл тұзды 
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2KМnO4+10(NH4)2Fe(SO4)2+8H2SO4=5Fe2(SO4)3+2MnSO4+K2SO4+ 5(NH4)2SO4
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MnO4- + 8H+ + 5e- → Mn2+ + 4H2O,
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біразын алыңыз және оның көлемін сумен белгіге дейін жеткізіңіз және
араластырыңыз.
Алынған ерітіндімен түтікті шайыңыз, оның 10,00мл конустық түтікке
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калий перманганатының жұмыс ерітіндісімен суықта титрлеңіз. Титрлеуді 2-3
рет қайталаңыз.

100мл ерітіндідегі темірдің мөлшерін табамыз:
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Йодометрияға ерітінділерді дайындау және олардың титрлерін белгілеу. 
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Мақсаты: ерітінділерді дайындау кезінде есептеулерді жүргізуді және 
йодометрия әдісімен талдауды жүргізе алуды үйрету.
Жабдықтар мен реактивтер: калий дихроматы, калий перманганаты, натрий 
тиосульфаты, крахмал ерітіндісі, кристалды йод, калий йодидінің 10% 
ерітіндісі, 2Н. күкірт қышқылының ерітіндісі, тазартылған су; 250 мл конустық 
шыны сауыттар, 100 мл, 500 мл өлшеуіш шыны сауыттар, конустық 
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воронкалар, бюреткалар, тамызғыщтар, техникалық, аналитикалық таразы, ұсақ 
гірлер, бюкстер, заттық шыны.

1) Натрий тиосульфатының титрленген жұмыс ерітіндісін дайындау.
Натрийдің кристалданған тиосульфатының құрамында түрлі қоспалардың 
шамалы мөлшері бар. Сонымен қатар, оның кристалдары ауада буланады, 
соның салдарынан олардың химиялық құрамы әркез Na2S2O3*5H2O
формуласына сәйкес келе бермейді. Осы себепті қалыпты химиялық таза 
натрий тиосульфатының титрленген ерітіндісін дайындау үшін, оның дәл 
ілмесін пайдалануға болмайды, натрий тиосульфатының ерітіндісін шамамен 
0,02Н. дайындау қажет және одан соң қандай да бір бастапқы зат бойынша 
оның қалыптылығын анықтау керек. Әдетте, натрий тиосульфатының 
қалыптылығы K2Cr2O7 немесе KMnO4 немесе йодтың титрленген 
ерітінділерімен белгілейді. 
Na2S2O3*5H2O грамм-эквивалентті салмағы оның йодпен реакциясы бойынша 
анықталады. Реакциядан көріп отырғанымыздай, тиосульфаттың екі 
молекуласы (дәлірек айтсақ, S2O3

2- қос ионы) йодпен әркеттескен кезде екі 
электронын жоғалтады. Осыдан, оның тотықтырғыш грамм-эквиваленті грамм-
молекулярлық салмаққа тең:
ЭNa2S2O3*5H2O = MNa2S2O3*5H2O = 248,19 г.
Шамамен 0,02Н. натрий тиосульфаты ерітіндісінің 1 л дайындау үшін қажет:
248,19*0,02 = 4,9638 г.

Әдетте мөлшерден көбірек алады (техникалық таразыда өлшейді), 
мысалы, 5,2 г; бұл ілмені өлшеуіш литрлі шыны сауытқа салады және жаңа 
қайнатылған және СО2 қатысынсыз салқындатылған тазартылған суда ерітеді. 
Төзімділік үшін ерітіндіге шамамен Na2CO3 0,1 г қосады. Одан соң ерітіндіні 
тазартылған сумен 1 л дейін сұйылтады. Дайындалған ерітіндіні 8-14 күн 
ұстайды, содан соң оның титрін анықтайды. 

Натрий тиосульфатының ерітінділері уақыт өткен соң өз титрін түрлі 
себептермен аздап өзгертеді. Ауадағы және тазартылған судағы көміртегі 
қышқылы мен оттегі, микроағзалар (тиобактериялар), жарық және өзге 
факторлар Na2S2O3*5H2O ыдыратады. Сондықтан ұзақ уақыт сақтағанда 
ерітіндіні мерзімді түрде тексеру керек. 
Тиосульфат ерітіндісін қара шынылы таза сауытта сақтау ұсынылады. 

Тапсырма: көлемі 100 мл 0,02Н. натрий тиосульфаты ерітіндісін 
дайындау. 

2) Крахмал ерітіндісін дайындау.
Барлық йодометриялық титрлеуді индикатор – крахмал ерітіндісі 

болғанда жүргізеді. Соңғысы йодпен қарқынды көк түсті адсорбциялық қоспа 
түзеді. Бояу еркін йодтың шамалы мөлшерінен туындайды, бұл йодометриялық 
анықтамалардың сезімталдығының жоғары дәрежесіне себепші болады. Осыған 
орай йодометриялық әдіс көлемдік талдаудағы дәл әдістердің бірі болып 
саналады.

Крахмал ерітіндісін келесідей дайындау ұсынылады. «Еритін» (күріш 
немесе бидай) крахмалдың шамамен 1 г аз мөлшердегі сумен келіде мұқият 
ұсақтайды. Қоспаны араластырып отырып, 100 мл қайнап жатқан суға 

  
 

сыздықтатып құяды және тағы бірнеше минут қайнатады. Одан соң шыны 
сауытты воронкамен жабады және тыныштықта қалдырады. Келесі күні шыны 
сауыттың түбінде крахмал дәндерінің жарылған қабықтарының шамалы 
тұнбасы жиналады. Ал оның үстінде мұлдем мөлдір сұйықтық. Сұйықтықты 
30-50мл сауыттарға құяды, оларды мақта тығындармен жабады және 45 мин 
стерилдейді. Ол үшін сауыттарды кастрюльге салып, суға қояды және отта 
қыздырады. Мұндай жолмен стерилденген крахмал ерітінділері өз қасиеттерін 
өзгертпей, айлап сақталады.
Индикатор ретінде әр титрлеу үшін крахмал ерітіндісінің 2-3 мл алады. 
Крахмал ерітіндісін йод ерітіндісіне титрлеу аяқталар алдында, ерітінді ашық 
сары түсті болғанда құю ұсынылады. 

3)Перманганат бойынша тиосульфат ерітіндісінің титрі мен 
қалыптылығын белгілеу. KMnO4 бойынша Na2S2O3 ерітіндісінің титрі мен 
қалыптылығы K2Cr2O7 сияқты белгіленеді. Ол үшін 500 мл конустық шыны 
сауытқа KI 10% ерітіндісінің 6-8 мл, 8-10 мл 1,0Н. күкірт қышқылының және 
20-25 мл дәл анықталған 0,02Н. KMnO4 ерітіндісін құяды. 
Калий перманганаты мен калий йодиді арасындағы реакция мынадай 
теңдеумен беріледі:

OHSOKMnSOISOHKIKMnO 24242424 86258102 +++=++
немесе басқа формада:

OHIMnHIMnO 22
2

4 85216102 ++=++ ++−−

3-5 мин кейін қоспаны 150 мл тазартылған сумен сұйылтады, бөлінген йодты 
ашық сары түске дейін тиосульфатпен титрлейді. Одан соң 2-3 мл крахмал 
ерітіндісін қосады және көк түс жойылғанға дейін титрлеуді жалғастырады. 
Есептеулерді мына формулалар бойынша жүргізеді:

32244322
/* OSNaKMnOKMnOOSNa VNVN = ; г-экв/л;

1000/*
322322322 OSNaOSNaOSNa NЭT = ; г/мл.

4) Йодтың титрленген ерітіндісін дайындау.
Йодометриялық анықтаулар үшін, натрий тиосульфатының ерітіндісінен басқа, 
йодтың титрленген ерітіндісі болу керек. Оны сатылатын кристалды йодтан 
айдаумен алдын ала тазартусыз дайындауға болады. Бұл жағдайда өрескел 
ілмені негізге ала отырып, шамамен қажетті концентрациядағы ерітіндіні 
дайындайды, содан соң пайдаланар алдында оның қалыптылығын тексереді. 
Йодтың шамамен 002Н. Ерітіндісін дайындау үшін техникалық таразыда 
сатылатын (талдауға арналған таза) йодтың 2,7 г өлшейді, йодты калий 
ерітіндісінде (20-30 мл суға KI 8г) ерітеді және бұл ерітіндіні 1 литрге дейін 
сумен сұйылтады. 
Алынған йод ерітіндісінің қалыптылығын натрий тиосульфатының титрленген 
ерітіндісі бойынша белгілеуге болады. 

АНЫҚТАУ БАРЫСЫ. Тамызғышпен тиосульфаттың жұмыс 
ерітіндісінің 20 мл өлшеп алады, конустық шыны сауытқа құяды, крахмал 
ерітіндісінің 2-3 мл құяды және бюреткадан йод ерітіндісімен титрлейді. 
Менисктің жоғарғы шеті бойынша титрлеуге шығындалған йод ерітіндісін 
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сыздықтатып құяды және тағы бірнеше минут қайнатады. Одан соң шыны 
сауытты воронкамен жабады және тыныштықта қалдырады. Келесі күні шыны 
сауыттың түбінде крахмал дәндерінің жарылған қабықтарының шамалы 
тұнбасы жиналады. Ал оның үстінде мұлдем мөлдір сұйықтық. Сұйықтықты 
30-50мл сауыттарға құяды, оларды мақта тығындармен жабады және 45 мин 
стерилдейді. Ол үшін сауыттарды кастрюльге салып, суға қояды және отта 
қыздырады. Мұндай жолмен стерилденген крахмал ерітінділері өз қасиеттерін 
өзгертпей, айлап сақталады.
Индикатор ретінде әр титрлеу үшін крахмал ерітіндісінің 2-3 мл алады. 
Крахмал ерітіндісін йод ерітіндісіне титрлеу аяқталар алдында, ерітінді ашық 
сары түсті болғанда құю ұсынылады. 

3)Перманганат бойынша тиосульфат ерітіндісінің титрі мен 
қалыптылығын белгілеу. KMnO4 бойынша Na2S2O3 ерітіндісінің титрі мен 
қалыптылығы K2Cr2O7 сияқты белгіленеді. Ол үшін 500 мл конустық шыны 
сауытқа KI 10% ерітіндісінің 6-8 мл, 8-10 мл 1,0Н. күкірт қышқылының және 
20-25 мл дәл анықталған 0,02Н. KMnO4 ерітіндісін құяды. 
Калий перманганаты мен калий йодиді арасындағы реакция мынадай 
теңдеумен беріледі:

OHSOKMnSOISOHKIKMnO 24242424 86258102 +++=++
немесе басқа формада:

OHIMnHIMnO 22
2

4 85216102 ++=++ ++−−

3-5 мин кейін қоспаны 150 мл тазартылған сумен сұйылтады, бөлінген йодты 
ашық сары түске дейін тиосульфатпен титрлейді. Одан соң 2-3 мл крахмал 
ерітіндісін қосады және көк түс жойылғанға дейін титрлеуді жалғастырады. 
Есептеулерді мына формулалар бойынша жүргізеді:

32244322
/* OSNaKMnOKMnOOSNa VNVN = ; г-экв/л;

1000/*
322322322 OSNaOSNaOSNa NЭT = ; г/мл.

4) Йодтың титрленген ерітіндісін дайындау.
Йодометриялық анықтаулар үшін, натрий тиосульфатының ерітіндісінен басқа, 
йодтың титрленген ерітіндісі болу керек. Оны сатылатын кристалды йодтан 
айдаумен алдын ала тазартусыз дайындауға болады. Бұл жағдайда өрескел 
ілмені негізге ала отырып, шамамен қажетті концентрациядағы ерітіндіні 
дайындайды, содан соң пайдаланар алдында оның қалыптылығын тексереді. 
Йодтың шамамен 002Н. Ерітіндісін дайындау үшін техникалық таразыда 
сатылатын (талдауға арналған таза) йодтың 2,7 г өлшейді, йодты калий 
ерітіндісінде (20-30 мл суға KI 8г) ерітеді және бұл ерітіндіні 1 литрге дейін 
сумен сұйылтады. 
Алынған йод ерітіндісінің қалыптылығын натрий тиосульфатының титрленген 
ерітіндісі бойынша белгілеуге болады. 

АНЫҚТАУ БАРЫСЫ. Тамызғышпен тиосульфаттың жұмыс 
ерітіндісінің 20 мл өлшеп алады, конустық шыны сауытқа құяды, крахмал 
ерітіндісінің 2-3 мл құяды және бюреткадан йод ерітіндісімен титрлейді. 
Менисктің жоғарғы шеті бойынша титрлеуге шығындалған йод ерітіндісін 



308
  

 

есептейді. Бастапқы құйылатын йод ерітіндісі тотықтыру-тотықсыздандыру 
реакциясының салдарынан түссізденетін болады:

8422322 22 OSNaNaIIOSNa +=+

Бүкіл тиосульфат тотыққан соң, йодтың алғашқы артық тамшысынан-ақ 
сұйықтық қарқынды көк түске боялады, бұл реакцияның аяқталғанын 
көрсетеді. Есептеулерді келісі формулалар бойынша жүргізеді:

2

322322

2
I

OSNaOSNa
I V

VN
N

⋅
= г-экв/л; 

1000
22

2

II
I

ЭN
T

⋅
= г/мл.

Тұндырып титрлеу әдісінің мәні. Мор тәсілімен хлор иондарын анықтау

Мақсаты: Мор тәсілі арқылы хлор иондарын сапалық анықтау
Құралдар: колба, бюретка, пипетка, күміс нитрат ерітіндісі, калий немесе 
натрий холрид ерітіндісі, калий хромат ерітіндісі.

Тұндырып титрлеу әдісінің мәні
Тұндырып титрлеу  - титриметрия әдісінің бірі, мұнда химиялық реакция 

нәтижесінде аз еритін қосылыс тұнбаға түседі. Титрлеу кезінде тұнбаның 
бірден түсуі, тұнбаның құрамының өзгермеуі және реакция кезінде қосалқы 
құбылыстар байқалмауы тиіс. Сонымен қатар, индикатор қолдану арқылы 
титрлеудің эквивалент нүктесін дұрыс табу керек. Титрлеу кезінде тұнбаға 
адсорбциялану процесі өте шамалы болуы тиіс. 

Тұндырып титрлеу қолданылатын титранттарға байланысты 
аргентометрия (титрант AgNO3) және тиоцианометрия (титрант NH4SCN) деп 
бөлінеді. 
Аргентометриялық титрлеу:
Аргентометрия Сl-, Br- және I- иондарының күміс катиондарымен галогенид 
түзіп тұнба түзу реакциясына негізделген.  AgNO3 стандартты ерітіндісі Cl-

және Br- иондарымен әрекеттескенде мына теңдіктегі аз еритін тұнба түзіледі. 
                                                        Ag+ + Cl-→ AgCl↓
                                                        Ag+ + Br- → AgBr↓
Күмісті анықтағанда натрий немесе калийдің стандартты ерітіндісін қоданады. 
Титрлеуді күміс нитраты ерітіндісімен жүргізеді не болмаса күміс нитратын 
артық мөлшерін енгізеді, соңғысын натрий хлорид ерітіндісімен немесе 
тиоционатпен титрлейді.

Қолданылатын индикаторға байланысты титрлеуді келесідей жіктейді:
1. Мор тəсілі – Индикатор ретінде күміс нитратымен аз еритін күміс 
хроматының тұнбасын түзетін калий хромат ерітіндісін қолданады. 
2. Фольгард əдісі – индикатор ретінде темір аммонийлі ашудасты қолдануға 
негізделген. 
3. Фаянс əдісі – тұнбамен адсорбцияланып, өзінің түсін өзгертетін 
адсорбциялық индикаторларды қолдануға негізделген. 

Хлоридті анықтаудың кең тараған тәсілі Мор тәсілі болып табылады. 
Индикатор ретінде күміс нитратымен аз еритін күміс хроматының тұнбасын 
түзетін калий хромат ерітіндісін қолданады. Калий хроматы күміс ионымен 

  
 

қызыл күміс хроматы Ag2CrO4 тұнбасын береді. Титрлеуді ақ тұнба қызара 
бастаған кезде тоқтатады.  

К2СrО4 + АgNО3 = Аg2СrО4↓ + 2КNО3

Аргентометрия әлсіз сілтілік ортада немесе бейтарап ортада жүргізіледі. 
Қышқыл ортада күміс хроматы еріп кетеді. Орта күшті сілтілік болса күміс 
нитраты ерімейтін  күміс оксидін Ag2O беріп ыдырайды. Аргентометрия мен 
аммиак бар заттарды талдауға болмайды, себебі күміс аммиакпен комплексті 
тұз түзіп ериді.

Жұмыс барысы
1. Өлшенді алу (AgNO3)
0,01н 100мл AgNO3 ерітіндісін алу үшін өлшендінің массасын есептеңдер. 

Сн= 𝑚𝑚𝑚𝑚∗1000
Э∗𝑉𝑉𝑉𝑉

;      m= 𝐶𝐶𝐶𝐶н∗Э∗𝑉𝑉𝑉𝑉
1000

;

2.  0,1н  100мл AgNO3 ерітіндісін дайындау
100мл өлшеуіш колбада алынған өлшендіні дистилденген сумен ерітіңдер. 
3.   Өлшенді алу (NaCl)
0,01н 100мл NaCl ерітіндісін алу үшін өлшендінің массасын есептеңдер. 

Сн= 𝑚𝑚𝑚𝑚∗1000
Э∗𝑉𝑉𝑉𝑉

;      m= 𝐶𝐶𝐶𝐶н∗Э∗𝑉𝑉𝑉𝑉
1000

;
4. 100 мл NaCl ерітіндісін дайындау
100мл өлшеуіш колбада алынған өлшендіні дистилденген сумен ерітіңдер.
5. Титрлеу
1. AgNO3 титрін анықтау. 
Бюреткаға AgNO3 тің ерітіндісін 0-ге дейін құйыңдар. Титрлейтін колбаға 10мл 
0,05н NaCl құйып, оған 0,5мл калий хроматы K2CrO4 – индикаторын қосыңдар 
және аздап дистилденген су құйыңдар. Ақырындап стандарт ерітіндімен 
титрлеңдер, колбадағы ерітіндіні түсі өзгергенше, шайқап отырып. Алдымен 
лимон түстес сары түс пайда болғанын бақылаңдар және ол AgNO3

тамшысынан қызыл рең берген кезде титрлеуді тоқтатыңдар. Тәжірибені 2 рет 
жасаңдар. Тәжірибенің нәтижесі бойынша AgNO3 титрін, нормальдігін 
анықтаңдар.
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3
AgNO

NaClNaCl
AgNO V

NVN ⋅
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1000
33
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T AgNO

AgNO
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2. Ерітіндідегі хлорды анықтау. Титрлейтін колбаға 10мл NaCl құйыңдар, оны 
сумен ерітіңдер (аздап су құямыз), 0,5мл индикатор K2CrO4 қосыңдар және 
колбадағы лимон түстес ерітіндінің түсі қою қызғылт түске өзгергенше AgNO3

(стандарт ерітіндімен) титрлеңдер. Алынған ерітіндідегі хлордың мөлшерін 
есептеңдер (граммен).
VNaCl= 10
NNaCl=0,05н
V1AgNO3 - ?
V2AgNO3 - ?

3
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NaClNaCl
AgNO V
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қызыл күміс хроматы Ag2CrO4 тұнбасын береді. Титрлеуді ақ тұнба қызара 
бастаған кезде тоқтатады.  

К2СrО4 + АgNО3 = Аg2СrО4↓ + 2КNО3

Аргентометрия әлсіз сілтілік ортада немесе бейтарап ортада жүргізіледі. 
Қышқыл ортада күміс хроматы еріп кетеді. Орта күшті сілтілік болса күміс 
нитраты ерімейтін  күміс оксидін Ag2O беріп ыдырайды. Аргентометрия мен 
аммиак бар заттарды талдауға болмайды, себебі күміс аммиакпен комплексті 
тұз түзіп ериді.

Жұмыс барысы
1. Өлшенді алу (AgNO3)
0,01н 100мл AgNO3 ерітіндісін алу үшін өлшендінің массасын есептеңдер. 

Сн= 𝑚𝑚𝑚𝑚∗1000
Э∗𝑉𝑉𝑉𝑉

;      m= 𝐶𝐶𝐶𝐶н∗Э∗𝑉𝑉𝑉𝑉
1000

;

2.  0,1н  100мл AgNO3 ерітіндісін дайындау
100мл өлшеуіш колбада алынған өлшендіні дистилденген сумен ерітіңдер. 
3.   Өлшенді алу (NaCl)
0,01н 100мл NaCl ерітіндісін алу үшін өлшендінің массасын есептеңдер. 

Сн= 𝑚𝑚𝑚𝑚∗1000
Э∗𝑉𝑉𝑉𝑉

;      m= 𝐶𝐶𝐶𝐶н∗Э∗𝑉𝑉𝑉𝑉
1000

;
4. 100 мл NaCl ерітіндісін дайындау
100мл өлшеуіш колбада алынған өлшендіні дистилденген сумен ерітіңдер.
5. Титрлеу
1. AgNO3 титрін анықтау. 
Бюреткаға AgNO3 тің ерітіндісін 0-ге дейін құйыңдар. Титрлейтін колбаға 10мл 
0,05н NaCl құйып, оған 0,5мл калий хроматы K2CrO4 – индикаторын қосыңдар 
және аздап дистилденген су құйыңдар. Ақырындап стандарт ерітіндімен 
титрлеңдер, колбадағы ерітіндіні түсі өзгергенше, шайқап отырып. Алдымен 
лимон түстес сары түс пайда болғанын бақылаңдар және ол AgNO3

тамшысынан қызыл рең берген кезде титрлеуді тоқтатыңдар. Тәжірибені 2 рет 
жасаңдар. Тәжірибенің нәтижесі бойынша AgNO3 титрін, нормальдігін 
анықтаңдар.
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2. Ерітіндідегі хлорды анықтау. Титрлейтін колбаға 10мл NaCl құйыңдар, оны 
сумен ерітіңдер (аздап су құямыз), 0,5мл индикатор K2CrO4 қосыңдар және 
колбадағы лимон түстес ерітіндінің түсі қою қызғылт түске өзгергенше AgNO3

(стандарт ерітіндімен) титрлеңдер. Алынған ерітіндідегі хлордың мөлшерін 
есептеңдер (граммен).
VNaCl= 10
NNaCl=0,05н
V1AgNO3 - ?
V2AgNO3 - ?
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NaClNaCl
AgNO V

NVN ⋅
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VcpAgNO3 - ?
1000

-3

/3

ClЭN
T AgNO

AgNO Cl

⋅
=

mCl= TAgNO3/Cl · Vopт AgNO3

TAgNO3/Cl - ?
mCl - ?

Сұрақтар мен тапсырмалар:
1. Тұндырып титрлеу әдістерінің мәні неде?
2. Тұндырып титрлеу әдістеріне қойылатын талаптар қандай?
3. Аргентометрия және роданометрияда қандай  жұмыс ерітінділері 

қолданылады, жүретін реакция теңдеулерін жазыңдар.
4. Қолданылатын индикаторға байланысты тұндырып титрлеуді қалай 

жіктейді?
5. Неге Мор тәсілімен сандық талдауды қышқылдық және сілтілік ортада 

жүргізуге болмайды? 

Жемістер мен көкеністердің, сүттің, нанның, топырақтың жалпы 
қышқылдығын анықтау.

Мақсаты: Бейтараптандыру әдісі арқылы қышқылдықты анықтау, негізін 
қалыптастыру.
Құрал-жабдықтар: зерттеу құралдары (нан, топырақ, сүт, көкөніс, жеміс), 
стакан, өлшеуіш колбалар 250мл, дистилденген су, плита, пипетка, 
фенофталеин, бюретка, 0,1н КОН.
Жұмыстың барысы:

Жалпы қышқылдық бойынша жаңа немесе қайтадан жасалған түйін және 
жидек сапасын анықтайды. Көптеген тұздалған ашытылған азық-түлік үшін 
жалпы қышқылдық мемлекеттік тұрақтылықпен нормаланады.
Алдын-ала өлшенген стаканға ұнтақталған орта сынамадан шамамен 20г 
талданған материал алынады, техникалық таразыда салмағы нақты 0,01г-ға 
дейін өлшейді және 250 мл өлшеуіш колбаға аспаның салмағын жоғалтпай 
ауыстырамыз. Стаканды дистилденген сумен шайып, сол колбаға құямыз.

Колбаны шамамен 80ºС-ғы сулы моншаға 15 минут ұстайды. Содан соң 
колбаны суытып, белгіге дейін дистилденген сумен толтырып, жақсылап 
араластырамыз.
Пипеткамен 20мл мөлдір (вытяжки) алып, соңғы колбаға орналастырады, 2-3
тамшы фенолфталеин қосып және ашық түсті түс пайда болғанға дейін 
ертіндімен титрлейді. Ол түс 1 минутқа дейін жоғалмауы тиіс.
Жалпы азық-түлік қышқылдығы процентпен мына теңдеу бойынша анықтайды:

х =
К ∙ 𝑉𝑉𝑉𝑉 ∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇 ∙ 𝑉𝑉𝑉𝑉1
𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ 𝑉𝑉𝑉𝑉2

V – КОН ертіндісінің 0,1н көлемі, титрлеуге жұмсалған (мл)
Т – КОН ертіндісінің 0,1н титріне түзету
V1 – алынған судың (вытяжки) жалпы көлемі (мл)
m – талданған үлгі массасы
V2 – титрлеу үшін алынған (вытяжки) көлемі.

  
 

К – үлгідегі басым қышқылды анықтауға КОН 0,1н ерітіндісін қайта есептеудің 
коэффициенті

Алма – 0,067 (шемішке және сүйік тұқымы), лимон – 0,0064 (цитрусты 
түйін және жидек), қымыз – 0,0063, сут – 0,0090 (ашытылған – тұздалған азық-
түлік), уксус – 0,0060 (мариналды), шарап – 0,0075 (жүзім).

Сұйық азық-түлікті талдай отыра, титрлеу үшін пипетка көмегімен 10-
25мл шырын немесе ертіндісін алады.

Сүттің қышқылдығын анықтау
Сүт бейтарап ортада болады. Қызыл лакмус қағазы көгереді, көк лакмус 

қағазы қызарады. Тұрып қалған сүт қышқылы реакция көрсетеді. Ол тұру 
уақытына байланысты күшейеді. Сүттің қышқылыдығы Тернер градусы 
бойынша анықталады. 10С қышқылдығы деп – 100 мл сүттегі қышқылды 
нитралдауға кеткен 1 мл 0,1 н NaOH –ты атайды. Сүттің сапасына байланысты 
төмендегідей қышқылдық болады. Жас сүт -16-220, тұрып қалған сүт 230 және 
жоғары. Сумен сұйылтылған немесе сода қосылған сүт қышқылдығы 160-тан 
төмен. Сатылатын сүттің қышқылдығы 210-тан жоғары болуы керек. Сүттің 
қышқылдығын анықтау үшін конусты колбаға құямыз. 4-5 тамшы 
фенолфталеин ерітіндісін тамызып, араластырамыз.  Дайындалаған осы 
ерітіндімізді 0,1 н  NaOH ерітіндісімен әлсіз қызғылт түске боялғанша 
титрлейміз. Ол екі минут уақытта кетпеуі керек. Титрлеуге кеткен 0,1 н NaOH 
көлемі 10 мл көбейтіп, (100 мл сүтке есептегенде) сүттің қышқылдығын 
анықтаймыз. Мысалы, Титрлеуге 10 мл сүтті 2,6 мл 0,1 н NaOH кетсін. Сонда 
сүттің қышқылдығы 2,6*10=260 болады. 

1. V=2,3 мл  NaOH  0,1 н
          2,3*10=230.  

Нанның қышқылдығын анықтау. Нанның қышқылдығы ашыған кезде 
түзілетін сүт және сірке қышқылының болуына байланысты түсіндіріледі. 
Ржанной нанның қышқылдығы 120 артпайды, ал бидай нанының қышқылдығы 
60 100 гр нандағы қышқылдық нитралдауға кететін 1 мл 0,1 н NaOH ерітіндіні 
нанның 10 нанның қышқылдығы деп аламыз. 50 гр нанды алып, оған 200 
млжылы су қосып, 50 мл дистелденген су қосып, 1 сағатқа қоямыз. 1 сағ кейін 
осы нанның ерітіндісінен 50 мл алып, 2 тамшы фенаолфталеин тамызамыз. 0,1 
н NaOH ерітіндісімен әлсіз қызғылт түс болғанша титрлейміз. (1 мин кетпейді). 
Нәтиже қышқылдық градусымен есептеледі. Мысалы, 50 мл езілген нанды 
тиртлеу үшін 0,1 н NaOH ерітіндіснен 8,4 мл кетеді, ал 250 мл –ға 8,4*5=42 мл 
0,1 н NaOH 50 гр нанды нитралдауға кеткен NaOH 0,1 н көлемі. 100 гр нанды 
нитралдау үшін 42*2=84 мл. 0,1 н NaOH немесе 84/10=8,4 мл 1 н NaOH.  
Нанының қышқылдығы 8,40 нормадан аспайды. 

Топырақтың гидролитикалық қышқылдығын анықтау.
Топырақтың 2 түрлі қышқылдығы болады: актуальді және потенциальді. 

Актуальді қышқылдық топырақ ерітіндісіндегі бос сутегі ионынынң 
мөлшерімен анықталады. Ол рН –пен белгіленеді. Потенциальді қышқылдың 
сіңірілетін комплекстегі сутегі ионының қатысуымен анықталады. Ол Н 
белгіленеді. Анықтауға берілген топырақтан 40 гр техникалық таразыда өлшеп 
алып, оны қалың шыныдан жасалған 200 мл колбаға аламыз, үстіне 100 мл Н2О 
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К – үлгідегі басым қышқылды анықтауға КОН 0,1н ерітіндісін қайта есептеудің 
коэффициенті

Алма – 0,067 (шемішке және сүйік тұқымы), лимон – 0,0064 (цитрусты 
түйін және жидек), қымыз – 0,0063, сут – 0,0090 (ашытылған – тұздалған азық-
түлік), уксус – 0,0060 (мариналды), шарап – 0,0075 (жүзім).

Сұйық азық-түлікті талдай отыра, титрлеу үшін пипетка көмегімен 10-
25мл шырын немесе ертіндісін алады.

Сүттің қышқылдығын анықтау
Сүт бейтарап ортада болады. Қызыл лакмус қағазы көгереді, көк лакмус 

қағазы қызарады. Тұрып қалған сүт қышқылы реакция көрсетеді. Ол тұру 
уақытына байланысты күшейеді. Сүттің қышқылыдығы Тернер градусы 
бойынша анықталады. 10С қышқылдығы деп – 100 мл сүттегі қышқылды 
нитралдауға кеткен 1 мл 0,1 н NaOH –ты атайды. Сүттің сапасына байланысты 
төмендегідей қышқылдық болады. Жас сүт -16-220, тұрып қалған сүт 230 және 
жоғары. Сумен сұйылтылған немесе сода қосылған сүт қышқылдығы 160-тан 
төмен. Сатылатын сүттің қышқылдығы 210-тан жоғары болуы керек. Сүттің 
қышқылдығын анықтау үшін конусты колбаға құямыз. 4-5 тамшы 
фенолфталеин ерітіндісін тамызып, араластырамыз.  Дайындалаған осы 
ерітіндімізді 0,1 н  NaOH ерітіндісімен әлсіз қызғылт түске боялғанша 
титрлейміз. Ол екі минут уақытта кетпеуі керек. Титрлеуге кеткен 0,1 н NaOH 
көлемі 10 мл көбейтіп, (100 мл сүтке есептегенде) сүттің қышқылдығын 
анықтаймыз. Мысалы, Титрлеуге 10 мл сүтті 2,6 мл 0,1 н NaOH кетсін. Сонда 
сүттің қышқылдығы 2,6*10=260 болады. 

1. V=2,3 мл  NaOH  0,1 н
          2,3*10=230.  

Нанның қышқылдығын анықтау. Нанның қышқылдығы ашыған кезде 
түзілетін сүт және сірке қышқылының болуына байланысты түсіндіріледі. 
Ржанной нанның қышқылдығы 120 артпайды, ал бидай нанының қышқылдығы 
60 100 гр нандағы қышқылдық нитралдауға кететін 1 мл 0,1 н NaOH ерітіндіні 
нанның 10 нанның қышқылдығы деп аламыз. 50 гр нанды алып, оған 200 
млжылы су қосып, 50 мл дистелденген су қосып, 1 сағатқа қоямыз. 1 сағ кейін 
осы нанның ерітіндісінен 50 мл алып, 2 тамшы фенаолфталеин тамызамыз. 0,1 
н NaOH ерітіндісімен әлсіз қызғылт түс болғанша титрлейміз. (1 мин кетпейді). 
Нәтиже қышқылдық градусымен есептеледі. Мысалы, 50 мл езілген нанды 
тиртлеу үшін 0,1 н NaOH ерітіндіснен 8,4 мл кетеді, ал 250 мл –ға 8,4*5=42 мл 
0,1 н NaOH 50 гр нанды нитралдауға кеткен NaOH 0,1 н көлемі. 100 гр нанды 
нитралдау үшін 42*2=84 мл. 0,1 н NaOH немесе 84/10=8,4 мл 1 н NaOH.  
Нанының қышқылдығы 8,40 нормадан аспайды. 

Топырақтың гидролитикалық қышқылдығын анықтау.
Топырақтың 2 түрлі қышқылдығы болады: актуальді және потенциальді. 

Актуальді қышқылдық топырақ ерітіндісіндегі бос сутегі ионынынң 
мөлшерімен анықталады. Ол рН –пен белгіленеді. Потенциальді қышқылдың 
сіңірілетін комплекстегі сутегі ионының қатысуымен анықталады. Ол Н 
белгіленеді. Анықтауға берілген топырақтан 40 гр техникалық таразыда өлшеп 
алып, оны қалың шыныдан жасалған 200 мл колбаға аламыз, үстіне 100 мл Н2О 
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қосамыз, және 1 мл 1 н СН3СООNа құямыз да, колбаны жауып ротаторға 
койып, 1 сағ қоямыз, 1 сағ өткен соң қоспаны алып, сүземіз. Фильтраттан 
пипеткамен 50 мл алып, колбаға құямыз, 5-6 тамшы фенолфталеин тамызып 0,1 
н NaOH ерітіндімен титрлеу. Әлсіз қызғылт түс – 1 мин-та кетпеуі керек. 
Титрлеуге кеткен 0,1 н NaOH ерітіндісін білу арқылы топырақтың қышқылын 
анықтаймыз. Топырақтың гидролитикалық Қышқылын 100 гр топырақтағы Н+

ионын мл /экв мөлшерімен төмендегі формула бойынша анықтайды. 

х𝑅𝑅𝑅𝑅 =
𝑉𝑉𝑉𝑉 ∗ 𝑅𝑅𝑅𝑅 ∗ 5 ∗ 1,75

10
V – титрлеуге кеткен 0,1 н NaOH көлемі
R – 0,1 н NaOH сілтіге түзету
5 – 100 топырақтың нәтижесін есептеуге берілген коэффициент. 
1,75 – орташа мән. 
10 – Н+ ионы мл/экв аударуға түзету саны. 

Сұрақтар мен тапсырмалар:
1. Алкалиметрия дегеніміз не?
2. Байтараптандыру әдісі негізіне қандай реакциялар жатады?
3. Индикатордың ауыспалы аймағы дегеніміз не?
4. Титрлеу көрсеткіші дегеніміз не?

Стандартты және жұмыс ерітінділерін дайындауға арналған есептеулер. 
Жұмыс және стандарт ерітінділерді өлшендіден және фиксаналдан 

даярлау. График құру
Мақсаты: Градустық графиктер құру үшін стандартты ерітінділерді  
дайындау. Ерітінділер дайындау үшін заттың 0,0001 г дейінгі дәлдікпен өлшеу.
Ерітінділерді дұрыс дайындауға, графиктер құруға, КФК-2 жұмыс жасау 
дағдылары мен іскерліктерін бекітуге үйрену.

Жабдықтар: Реактивтер: NH4Cl, қойылтылған H2SO4, KNO3, KNO2, 
теміраммонийлі ашудас, қойылтылған HCl, зертханалық ыдыс, шыны сауыттар, 
қасықтар, таразы. КФК-2, 100 мл, 250 мл, 1 л шыны сауыттар, реактивтер: 
Несслер реактиві, сегнет тұзы, натрий салицилы, NaOH, Грис реактиві, 
сульфосалицил қышқылы, NH4Cl. 

Тәжірибенің барысы: 
Жерүсті және жерасты суларындағы ластаушы заттардың 

концентрациясын анықтау үшін, калибрлік графиктер құру қажет. Графиктер 
тұзды аммонийді, нитраттарды, нитриттерді, темірді анықтау үшін қажет 
болады. 

1. Тұзды аммонийдің стандартты ерітінділерін дайындау (есептеу). РД 
118.02.3 – 90. Тұзды аммоний Несслер реактивімен фотометриялық әдіспен 
анықталады. Әдіс суда ерімейтін, сары йод тұзын түзіп, аммоний иондарының 
Несслер реактивімен әрекеттесуіне негізделген. Қабатының қалыңдығы 3 см 
кюветаларда λ = 425 нм кезінде жарық сіңіргіштікті өлшейді. Талдауды 

  
 

сынаманы іріктеген күні жүргізеді, сынаманың 1 литріне қойылтылған H2SO4

1мл қосып, екі тәулікке бұзылмайтын етіп сақтауға болады. 
Хлорлы аммонийдің негізгі ерітіндісі. Хлорлы аммонийдің 3,82г өлшейді 

және тазартылған сумен белгіге дейін жеткізіп, өлшеуіш шыны сауытта 1 л 
ерітеді. 250 мл негізгі стандартты ерітінді дайындау. 

Стандартты жұмыс ерітіндісі – 1 л шыны сауытқа 10 мл NH4Cl негізгі 
стандартты ерітіндісін құяды және тазартылған сумен белгіге дейін жеткізеді. 1 
мл-де NH4

+ 0,01 мг бар. 
Сегнет тұзы – 50% ерітінді. Ілмені дайындауға арналған тұздың мөлшерін 

есептеу. 100 мл шыны сауытқа тұз ілмесін салады, тазартылған судың аз 
мөлшерін құяды және қыздырып ерітеді. Содан соң 100 мл тазартылған сумен 
белгіге дейін жеткізеді және 0,2 – 0,5 мл Несслер реактивін қосады. Ерітіндіні 
араластырады, сүзеді. 

2. Нитрат-иондарға өлшеулерді орындау үшін ерітінділерді дайындау (РД 
118.02.2 – 90). Әдіс тұздары сілтілі ортада сары түске боялған, 
қышқылдырдаың қоспасын түзіп, аммонийдің нитра-иондарының салицил 
қышқылымен әрекеттесуіне негізделген. 

Кювета 2 см, λ 410 нм жуық болғанда сүзеді. 
Негізгі стандартты ерітінді. 0,1631 г KNO3 1 л өлшеуіш шыны сауытқа 

салады, тазартылған судың шамалы мөлшерінде ерітеді, содан соң белгіге дейін 
жеткізеді. 1 мл ерітіндінің құрамында 0,1 мг нитрат-иондар бар. Негізгі 
стандартты ерітіндінің 250 мл дайындау.

Жұмыс ерітіндісі – 100 мл өлшеуіш шыны сауытқа 10 мл негізгі ерітіндіні 
көшіреді және тазартылған сумен белгіге дейін жеткізеді. 

1 мл ерітіндінің құрамында 0,01 мг нитрат-иондар бар. 
Натрий салицилаты – 0,5% - 0,5 г затты өлшейді және 100 мл шыны 

сауытта тазартылған сумен ерітеді. 
Натрий гидроксиді 10N. 250 мл натрий гидроксидін дайындайды. 

1000
ЭVNm = формуласы бойынша есептейді. 250 мл шыны сауытта ілмені 

тазартылған судың шамалы мөлшерінде ерітеміз және тазартылған сумен 
белгіге дейін жеткіземіз. 

3. Нитрит-иондарға өлшеулер орындау үшін ерітінділерді дайындау 
(ПНД ф 14.1:2.3 – 95). Әдіс нитрит-иондарының Грисс реактивімен 
әрекеттесуіне негізделген. Нитрит-иондарды фотометриялық әдіспен анықтау, 
қабатының қалыңдығы 3 см кюветаларда λ = 520 нм кезінде өлшейді. 

Негізгі стандартты ерітінді 0,150 г азотқышқылды натрийді (NaNO2)
кептіреді, 1 литрге өлшеуіш шыны сауытта тазартылған сумен ерітеді. 

1 мл ерітіндінің құрамында 0,1 мг нитриттер бар. 250 мл KNO2 дайындау 
– есептеу!

I жұмыс ерітіндісі – 100 мл негізгі стандартты ерітіндіні 1 л дейін
өлшеуіш шыны сауытта тазартылған сумен сұйылтады, 1 мл ерітіндінің 
құрамында 0,01 мг нитриттер бар. 

II жұмыс ерітіндісі – 100 мл I жұмыс ерітіндісін 1  л дейін тазартылған 
сумен сұйылтады, 1 мл ерітіндінің құрамында 0,001 мг нитриттер бар. 
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II жұмыс ерітіндісі – 100 мл I жұмыс ерітіндісін 1  л дейін тазартылған 
сумен сұйылтады, 1 мл ерітіндінің құрамында 0,001 мг нитриттер бар. 
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4. Темір иондарына өлшеулерді орындау үшін ерітінділерді дайындау (РД 
118.02.7 – 89).

Өлшеу әдісі – фотометриялық және боялған қосыпалар түзіп, 
сульфосалицил қышқылының темір тұздарымен әрекеттесуіне негізделген. 

( ) OHSOFeNH 2244 12⋅

Стандартты ерітіндіні дайындау. 0,8634 г теміраммонийлі ашудасты 1л-ге 
шыны сауытта тазартылған сумен ерітеді, 2 мл қойылтылған тұз қышқылыны 
қосады және тазартылған сумен белгіге дейін жеткізеді. 

250 мл стандартты ерітіндіні дайындайды. 
Жұмыс ерітіндісі – негізгі ерітіндіні 10 есе сұйылтамыз (10 мл 

стандартты ерітіндіні 100 мл H2O). 1 мл ерітіндінің құрамында 0,01 мг темір 
бар.

Сульфосалицил қышқылының 20% ерітіндісі. Ілмені өлшеуіш шыны 
сауытқа салады және 80 мл тазартылған су құяды. Ілмені есептеу.

Аммоний хлоридінің ерітіндісі: 10,7 г NH4Cl 100 мл-ге өлшеуіш шыны 
сауытқа көшіреді және тазартылған сумен белгіге дейін жеткізеді. 

Аммоний иондарына калибрлік графиктер құру.
100 мл өлшеуіш шыны сауыттарға 0,0; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 8,0; 10,0 мл 

NH4Cl стандартты жұмыс ерітіндісін құяды және тазартылған сумен белгіге 
дейін жеткізеді. 

Сәйкесінше құрамында 0,0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,8; 1,0 мг/л аммонийлі 
азот бар стандартты ерітінділердің сериясын алады. 

Алынған ерітінділерге 2 мл сегнет тұзын құяды, мұқият араластырады, 
содан соң 2 мл Несслер реактивін қосады, қайта араластырады, тазартылған 
сумен белгіге дейін жеткізеді, түсі 1 минуттан кейін пайда болады және бір 
сағаттың ішінде тұрақты. 10 минуттан кейін фотометрлейді, кювета №50 λ = 
400 – 425 нм. Анықтаулар сериясымен қатар бос тәжірибені жүргізеді (бірінші 
шыны сауыт – 0,0). Бос тәжірибенің оптикалық тығыздығын стандартты 
ерітінділер сериясының оптикалық тығыздығынан шегереді. Калибрлік график 
құрады. 12 ddd x −=

Нитрат-иондарға калибрлік график құру. Құрамында 0,0; 1,0; 2,0; 3,0; 
4,0; 5,0; 8,0; 10,0 мл (фарфор шыны аяқтарға) ерітінділердің сериясын 
дайныдайды, бұл нитрат-иондардың 0,0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,8; 1,0 мг/л 
мөлшеріне сәйкес келеді. 1  мл натрий салицилатын қосады және суда 
қыздырып, құрғақ күйге дейін буландырады. Салқындатқан соң, құрғақ 
қалдықты 1 мл қойылтылған H2SO4 араластырады және 10 минутқа қалдырады. 
Содан соң шыны аяқтағыны 10-15 мл тазартылған сумен сұйылтады, 7 мл 
NaOH құяды және шыны аяқтың қабырғаларын тазартылған сумен шайып, 50 
мл шыны саутықа көшіреді, шыны сауыттарды суық суда салқындатады және 
тазартылған сумен белгіге дейін жеткізеді. Қабатының қалыңдығы 2 см 
кюветада λ = 400-410 нм кезінде боялған ерітіндіні фотометрлейді. Бірінші 
шыны сауыт – бос ерітінді. Градустелген графикті мынадай координаттармен 
құрады: тігінен – оптикалық тығыздық; көлденеңнен – концентрация.
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Нитрит-иондарға калибрлік график құру. Сыйымдылығы 50 мл шыны 
сауыттарға II стандартты жұмыс ерітіндісінің 0; 1; 2; 3; 5; 10; 15; 20; 25; 30 мл 
құяды, бұл 0,0; 0,01; 0,02; 0,03; 0,05; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3 мг/л сәйкес келеді. 
Әр ерітіндіні тазартылған сумен белгіге дейін сұйылтады және араластырады. 
Пышақтың ұшымен Грисс реактивін қосады. Алынған ерітіндіні 40 минуттан 
кейін фотометрлейді, λ = 520-536 нм, кювета 30 мм (10 мм). Бос сынама бірінші 
шыны сауытта. Градустық графикті құрады. 

Жалпы темірге (II, III) градустық графикті құру. 100 мл шыны 
сауыттарға құрамында 0,0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 6,0; 8,0; 9,0 мг/л 
бар темірдің жұмыс ертіндісінің 0,0; 2,0; 4,0; 6,0; 8,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0; 60,0; 
80,0; 90,0 мл құяды және тазартылған сумен белгіге дейін жеткізеді. Өлшеуіш 
шыны сауыттардан ерітіндіні 250 мл шыны сауыттарға құяды, 0,5мл 
қойылтылған HNO3 қосады және 1/3 көлемге дейін ерітіндіні буландырады. 
Алынған ерітіндіге индикаторлық қағаз бойынша бейтараптанғанша (рН=7) 
NH4OH қосады. Содан соң 2 мл аммоний хлоридін, 2 мл сульфосалицил 
қышқылын, 2 мл NH4OH қосады және тазартылған сумен 100 мл жеткізеді. 5 
минуттан соң қалыңдығы 5 см №20 кюветаларда, концентрациясы 0,02-2,0 мг/л 
ерітінділер үшін және қабатының қалыңдығы 1 см кюветаларда, 
концентрациясы 2-9 мг/л ерітінділер үшін λ = 400 нм кезінде оптикалық 
тығыздығын өлшейді. Бос тәжірибе - №1 ерітінді.

Графикті құрған кезде стандартты ерітінділердің оптикалық 
тығыздығынан бос тәжірибенің оптикалық тығыздығын шегереміз 12 ddd x −= .
dx – ординаталар (тік) осіне және концентрацияны абсциссалар (көлденең) осіне 
саламыз. Графиктер миллиметрлік қағазға салынады. 
Тапсырмалар. Әр бригада 1 графиктен құрады. 

Сұрақтар мен тапсырмалар:
1. Аналитикалық таразыда жұмыс жасау тәртібі қандай?
2. Стандартты ерітінділерді қалай дайындайды?
3. Жұмыс ерітінділерін қалай дайындайды?
4. КФК-2 жұмыс жасау тәртібі қандай?
5. Графикті қалай құрады. 
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ҚОРЫТЫНДЫ

Қазіргі таңда химиялық талдау зертханашысы мамандығының өкілдері 
еңбек нарығында сұранысқа ие. Жоғары оқу орындары осы салада көптеген 
мамандар шығарғанына қарамастан, көптеген компаниялар мен көптеген 
кәсіпорындарда химиялық талдаудың білікті зертханашылары қажет.

Химиялық талдау зертханашысы мамандығын сирек деп атауға 
болмайды, біздің елімізде бұл мамандық өте кең таралған. Жыл сайын 
көптеген мамандар шығарылғанына қарамастан, бірнеше жылдан бері еңбек 
нарығында мамандық өкілдеріне сұраныс бар.

Химиялық талдау зертханашылары әртүрлі заттарға химиялық және 
физика-химиялық талдау жүргізеді: кен, мұнай және мұнай өнімдері, әртүрлі 
маркалы болаттар, металл қорытпалары, қышқылдар, тұздар және т.б. бұл 
мәліметтер технологиялық процесс өнімдері мен дайын өнімдердің белгіленген 
стандарттарға сәйкестігін бақылау үшін қажет.

Зертханашы нәзік ыдыстарды қолдана отырып, әртүрлі реактивтермен 
жұмыс істейді, сондықтан ұқыпты, тиянақты болу керек. Сондай-ақ, сәтті іс-
әрекет қажет: нәзік түсті ажырату, иісті және сезгіш сезімталдық, 
қозғалыстарды, әсіресе қолдарды, көрнекі есте сақтауды үйлестіру, өйткені 
көптеген талдау әдістерінен басқа, зертханашы әртүрлі химиялық заттардың 
сыртқы белгілерін және реакциялардың жолдарын есте сақтауға міндетті.

Химиялық талдау зертханашысының мақсаты – сұйықтықтардың, 
газдардың, булар мен қатты заттардың белгілі бір үлгілерінің химиялық 
құрамы немесе химиялық қасиеттері туралы ақпарат алу. Мұндай ақпарат өте 
құнды. Осы мәліметтердің арқасында әртүрлі салаларда шикізат пен дайын 
өнімнің сапасын бақылау жүзеге асырылады, әртүрлі ғылыми эксперименттер 
жүргізеді, қоршаған ортаның ластану дәрежесін анықтайды, топырақты 
азықтандыру үшін қажетті тыңайтқыштардың көлемі мен құрамын анықтайды 
және т. б. Өндіріс процесінде кез-келген өнім мен өнім белгілі бір дәрежеде 
химиялық талдау процедурасына тап болады. Химиялық талдаулар жүргізу 
үшін әртүрлі сынамалар іріктеліп, геохимиялық аномалиялар анықталып, 
геологиялық, геоэкологиялық карталарға түсіріледі. Алынған нәтижелер 
қолданбалы бағдарламалар арқылы өңделіп, заманауи аспаптармен тексеріледі.

Осы оқулықтың бағдарламасына енген бөлімдердің жиынтығы –
студенттердің кәсіби біліктілігін үздіксіз дайындауда, оқытудың барлық 
тізбегінде жүзеге асатын бірыңғай жүйенің негізгі кезеңдерін қамтамасыз ете 
отырып құрастырылды. 

Оқу құралында зертханашының алдына қойған мақсаттарына қол жеткізу 
үшін қажетті пәндер, кәсіптік модульдер бойынша қысқаша тақырыптар 
қарастырылған. Стандартты ерітінділер дайындау, талдаулар мен өлшеулерді 
жүргізу, сынамаларды іріктеу және оларды әртүрлі талдауларға дайындау 
әдістемелері беріліп, ауа, су, топырақ талдауларын жүргізудің, қоршаған орта 
компонеттерінің ластануын анықтаудың жолдары мен геохимиялық 
аномалияларды анықтау, геоэкологиялық картаға түсіру жолдары сипатталды.

  
 

Оқу құралында дәстүрлі және заманауи зертханалық аспаптар ұсынылған. 
Сынамаларды, минералды шикізатты зерттеудің негізгі әдістері, соңғы 
жылдары әзірленген, әртүрлі технологиялық және химиялық зертханаларда 
қолданылатын жаңа әдістемелік ұсынымдар берілді. Аспаптарды сипаттай 
отырып, зерттеулерді орындау тәртібі келтірілген.

Қоршаған ортаны қорғаудың қазіргі әдістерін пайдалану мақсатында 
алынған білімді қолдануды, эколого-экономикалық жүйелердің даму 
тенденцияларын түсінудің тәжірибелік тапсырмалар арқылы үйренуді 
қалыптастырып, қоршаған ортаны қорғау бойынша нақты мәселелерді анықтау 
және шешу жолдарының теориялық және практикалық дағдылары кең ауқымда 
қарастырылды. Әрбір тарау бойынша бақылау және тестік сұрақтар 
құрастырылды. 
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ГЛОССАРИЙ

Адсорбенттер – басқа заттарды беткі қабатына сіңіретін заттар.
Адсорбция – қайтымды процесс, тепе-теңдік орнайды, ол сіңірілетін 
заттардың концентрациясына және температураға тәуелді. 
Адсорбция –экзотермиялық процесс ΔН < 0; өздігінен жүреді ΔG
Авогадро тұрақтысы NA - кез келген жүйенің ( N ) бөлшектер санының жүйе 
заттарының мөлшеріне қатынасы n: N/n = NA моль-1 = 6,02×1023 моль-1

Аэрофототопографиялық түсіру әдісі – Жердің жасанды серіктерінен 
жергілікті жердің форосуретті кескінін алуды және оларды өңдеуді қамти- тын 
әдіс.
Аэрофототопографиялық түсіру жергілікті жердің аэрофотосуреті негізінде 
ірі масштабты карталарды құруға мүмкіндік беретін бір-бірімен үйлестірілген 
ұшу-түсіру, аэрофотосуреттерді шығару, аэрофотосуреттерді
дешифрлеу далалық топографиялық-геодезиялық және камералық 
фотограмметриялық жұмыстарды қамтитын қазіргі кезеңдегі ірі масштаб- ты 
карталар мен сұлбаларды (пландарды) құрудың негізгі әдісі.
Аэрофототүсіру ірі масштабты карталар мен сұлбаларды (пландарды) құруды 
көздейтін ұшаққа орнатылған аэрофотокамераның, басқару приборының 
(фотокамераның тетіктерін автоматты түрде басқаратын) аэ- рофотокамераны 
бекітетін және дірілді жұтатын қондырғылардан тұратын қашықтықтан түсіру.
Аэрофототүсірілімдерді дешифрлеу – аэрофотосұлбалар мен 
фотосызбалардағы жергілікті жердегі нысандардың кескіндерін тану үрдісі. 
Топографиялық дешифрлеу барысында топографиялық сұлбалар (пландар) 
мен карталар да түсірілуге тиісті барлық нысандар (өзендер, жолдар, 
елдімекендер, ауылшаруашылығына жарамды жерлер орман алқаптары т.б.). 
танылып, олардың кескіндері анықталады.
Аэрофототүсірілімдердің бүркемеленбеген белгілері – аэрофототү-
сірілімдердегі нысандарды тануға мүмкіндік беретін белгілері. Олар тура 
немесе жанама болуы мүмкін.
Бас масштаб – картаның негізі ретінде алынған глобустың масшта- бы. Ол 
картаның оң жақ бұрыштамасының астында сандық, атау және сызықтық 
масштаб түрінде жазылады. Бас масштаб бұрмалану болмайтын жекелеген 
сызықтар мен нүктелерді дәл өлшеуге мүмкіндік береді.
Буссоль – белгілі бір нүктелердің бұрыштарын дәл өлшеуге мүмкіндік беретін 
градустық көрсеткіштері бар лимба және минуттық көрсеткіштері верньер мен 
қажетті нүктелердің бұрышын анықтауға арналған нысаналы диоптрмен 
қамтамасыз етілген төменгі дәлдіктегі геодезиялық құрал. Егер Буссольдың 
лимбасының градус саны нөлден 360º дейін болса, ол азимуттық, егер нөлден 
90º дейін болса, румбалық деп аталады.
Гетерогенді жүйелер – бөліктің айырым бетімен бөлінетін заттар 
жиынтығы.Мысалы, СаСО3(қ) және СО2(г).
Гомогенді жүйе – бөліктің айырым беті болмайтын зат немесе заттар 
жиынтығы (ерітінділер, газдар қоспасы, ыдыстағы газ, мұз не металл 
кесегі,т.б.).
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Гальваникалық элемент - химиялық реакцияның энергиясы электр 
энергиясына айналатын жүйе.
Ғарыштық түсірулер – Жер атмосферасының шегінен биікте Жердің 
жасанды серіктерінен, орбиталық бекеттерден, ғарыш кемелерінен 
жүргізілетін түсіру жұмыстары.
Ерігіштік көбейтіндісі деп қаныққан ерітіндісіндегі аз еритін электролит 
иондарының концентрацияларының көбейтіндісіне тең. ЕК = [Аg+ ] . [СІ- ] 
Жүйе – зерттеу үшін, кеңістіктен және қоршаған ортадан жекелей алынған 
бөлшек.
Жеке масштаб – элипсоид пен картаның жеке бөліктеріндегі белгілі бір 
нысандар өлшемінің сәйкестігін көрсететін масштаб. 
Изотоптар – ядро зарядтары бірдей, бірақ массалық мәндері әр түрлі атомдар
Иондану энергиясы: атомнан электронды жұлып алу үшін жұмсалатын 
энергия, эВ (1 эВ = 96,48 кДж/моль). Келесі электронды жұлып алуға көбірек 
энергия қажет,себебі оң зарядтың мәні артады: І1 < І2 < І3 ¼
Изотонды коэффициент – іс жүзіндегі қысым, қайнау, қату 
температураларының өзгеруі, олардың теориялық мәндерінен қанша есе артық 
екенін көрсетеді.
Концентрация – ерітіндінің немесе еріткіштің белгілі мөлшеріндегі еріген 
заттың мөлшері. 
Кипригель – тірек нүктелерінің бұрыштарын нысаналап, тік бұрыштарын 
өлшеуге арналған прибор. Кипригельдің екі түрі кеңінен қолданылады. Олар 
біршама қарапайым КБ және КА-2 кипригель-автомат. Кипригельдің  
көмегімен  тірек  нүктесіне  қойылған  қашықтық  өлшегіш сызғышты
нысаналайды да, көлденең және тік бұрыштары мен арақашықтығын
өлшейді.
Мензульдық түсіру – жергілікті жердің сұлбасын (планын) дәл құруға 
мүмкіндік беретін жергілікті жердегі географиялық нысандар мен жер бедері 
бірдей дала жағдайында түсірілетін бұрыш сызатын (кесте) түсіру жұмыстары.
Моль – заттың мөлшерінің бірлігі, көміртегі-12 атомының 0,012 кг 
массасындағы атомдар санына тең, яғни 6,02× 1023 .
Молярлық концентрация 1л ерітіндіде еріген заттың моль санымен өлшенеді.
Мольдік концентрация 1 кг еріткіште еріген заттың моль санымен өлшенеді. 
Массалық үлес – еріген зат массасы ерітінді массасының неше үлесі екенін 
көрсететін сан. 
Нормальдық концентрация 1л ерітіндіде еріген заттың эквивалент санымен 
өлшенеді. 
Пикетті нүкте – нивелирлеу барысында қима биіктік h анықтайтын артқы А 
нүктесіндегі тақтайша.
Перспективті аэрофототүсірілімдер – бейнелердің перспективтілігі айқын 
байқалатын аэрофотосуреттер. Олар біршама көрнекі жеңіл оқылғанымен 
масштабы бірдей болмағандықтан өлшеу жұмыстарын жүргізу қазіргі кезеңде
жоспарлы күрделі және перспективті аэрофототүсіру жұмыстары қатар
жүргізіледі.
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Парциалды қысым - газдар қоспасының жалпы қысымының сол газға келетін 
үлесі.
Стандартты электродты потенциал - қалыпты жағдайда 1 тең болатын 
электродтың потенциалы.
Сутектік көрсеткіш-теріс таңбамен алынған сутегі ионы концентрациясының 
ондық логарифмі рН = - Іg[Н+ ] рН = 7 болса, ерітінді ортасы бейтарап, рН < 7 
болса, ерітінді ортасы қышқылдық, рН > 7 болса, ерітінді ортасы сілтілік 
Топографиялық карталар - жергілікті жердің шағын аумағындағы табиғи 
және әлеуметтік-экономикалық нысандардың орналасу ерекшеліктері мен 
негізгі қасиеттерін айқындауға мүмкіндік беретін ірі және орта масштабты 
жалпы географиялық карталар. Олар ірі масштаб- ты топографиялық сұлбалар
(пландар) (1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000 және
1:5000), нағыз топографиялық (1:5000-1:200000), топографиялық шолу
карталары (1:500 000-1:1 000 000) деп үш топқа бөлінеді.
Топографиялық түсіру – 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 масштабты 
топографиялық сұлбалар (пландар) мен 1:10 000, 1:25 000 масштабты 
топографиялық карталарды құру мақсатында жергілікті жерде жүргізілетін 
кешенді геодезиялық жұмыстар.
Теодолит – мемлекеттік геодезиялық тірек торлары жүйелері қосындарының
аралығындағы тірек торларын құру және оларды жиілендіру мақсатында
көлденең және тік бұрыштарды өлшеу үшін қолданылатын казіргі кездегі 
жетілдірілген оптикалық құрал.
Теодолиттік түсіру – теодолит пен әртүрлі қашықтық өлшегіш құралдарды 
пайдаланып жергілікті жер сұлбасының (планының) далалық түпнұсқасын 
құру.
Тұз гидролизі -тұз иондарының полюсті су молекуласымен әлсіз элекролит 
түзіп әрекеттесуі.
Ішкі энергия – жүйенің толық энергиясы, яғни жүйені құрған бөлшектердің 
зат мөлшерінің толық энергиясы.
Фаза – бірдей физикалық, химиялық қасиеттері бар және жүйенің басқа 
бөлімдерінен бөліп алынған біркелкі беттік қабаттан тұратын бөлік.
Химиялық кинетика – химиялық реакцияның жылдамдығы мен механизмі 
туралы ілім.
Электронды тахометр – өлшенген бұрыштар мен арақашықтықты дисплейде 
көрсететін, сонымен қатар, бірден жергілікті жердің координаттарына 
түрлендіре алатын микрокомпьютермен жабдықталған заманауи геодезиялық 
құрал. Тахометрлер сәуле түсіретін тетік және сәуле түсіретін тетіксіз болып 
екіге бөлінеді. Сәуле түсіретін тетікті тахометрлер өз жұмысы үшін қадаға 
орнатылған сәуле түсіретін тетікті қажет етеді.
Эквивалент масса – заттың 1 эквивалентінің массасы.
Электрондық аналогтар - элементтердің валенттілік электрондары 
элементтерге қатысты жалпы формуламен сипатталатындай болып 
орбиталдарға орналасады.

  
 

Электртерістік ( ЭТ) – элемент атомының химиялық қосылыста басқа 
элементтің электрондық тығыздығын өзіне ығыстыра алатын қабілеттілігін 
көрсететін мән.
Электрон қосылғыштық энергиясы: Бос атомға электрон қосылуы үшін 
қажет энергия, эВ. Оның мәні оң да, теріс те (теріс мән асыл газдар мен кей 
элементтерде) болады. Электрон қосылғыштық энергиясы ең көп галогендер 
мен оттегі.
Энтальпия – қысым тұрақты болған жағдайдағы (изобаралық процесс 
кезіндегі) жылу эффектісі
Энтропия – бөлшектің қозғалысын сипаттайтын заттың қасиеті, ретсіздік 
дәрежесі.
Заттың эквиваленті - 1 моль сутегі атомдарымен (0,5 моль оттегі 
атомдарымен) қосыла алатын не сондай сутегі ( оттегі ) атомдарының мөлшерін 
химиялық реакцияларда ығыстырып шығара алатын мөлшері.
Электрохимиялық процестер – энергияның химиялық және электрлік 
формаларының өзара айналу процестері. 
I текті электродтар – өз тұзының ерітіндісіне батырылған металдан тұратын, 
электродтар. Мысалы, Сu/Сu 2+ , Zn/Zn2+ . 
II текті электродтар – электрод металының беті осы металдың аз еритін 
тұзымен жабылған және бұл металл сәйкес аниондары бар жақсы еритін 41
электролитінің ерітіндісіне батырылған. мысалы: Ag/AgCl ,;/HgCl 2 ,KCl
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Қосымшалар

                                                    МЕМСТ тізімі                                Қосымша 1
ГОСТ 17.2.4.06-90 Охрана природы. Атмосфера
ГОСТ 17.4.3.01-2017 Охрана природы. Почвы.
ГОСТ 31861-2012 Вода.Общие требования к отбору проб.
ГОСТ 17.2.6.01-86 Охрана природы.Атмосфера.
ГОСТ Р 52717-2017 Воздух рабочей зоны.Определение диоксида азота
ГОСТ Р 52733-2007 Атмосферный воздух.Определение диоксида серы
ГОСТ 10671.3-74 Методы определения примеси нитратов
ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 Количественный химический талдау вод
ГОСТ4011-72 Вода питьевая

                                            
      Тест жауаптары                             Қосымша 2

Көлемдік талдау бойынша тест тапсырмаларының жауаптары

1-2 6-2 11-3 16-5
2-2 7-1 12-1 17-3
3-3 8-2 13-4 18-1
4-3 9-3 14-4 19-3
5-2 10-1 15-2 20-4

Физико –химиялық  талдау бойынша тест тапсырмаларының жауаптары

1C 6A 11C 16A 21A
2B 7E 12D 17B 22A
3A 8D 13C 18C 23C
4D 9A 14D 19B 24B
5E 10B 15E 20A 25D

Геохимиядан тест тапсырмаларының жауаптары

1A 6C 11B 16D 21A
2C 7A 12A 17C 22C
3A 8A 13A 18A 23C
4A 9B 14A 19B 24A
5A 10A 15C 20B 25B
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