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Кіріспе 

 

Әр студент тапсырма нұсқасын оқытушының келісімімен (журналдағы 

тізім бойынша да болады) орындайды. Тапсырмалар соңғы бетте берілген 

«тапсырма нұсқалары» кестесінен таңдалады. ЕСЖ орындау кезінде келесі 

талаптарды қатаң сақтау керек: 

-тапсырмалар есептер кестесінде көрсетілген ретпен орындалады; 

- мәселелер мен жауаптардың шешімдері толық    және жан-жақты болуы 

керек, шешімнің барысын және барлық математикалық түрлендірулерді 

келтіру керек, мәтін түсінікті болуы керек, қысқартылған сөздерге жол 

берілмейді; 

- тапсырманы орындағаннан кейін пайдаланылған әдебиеттер тізімін 

беру керек. 
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 №1 есептеу-сызба жұмысы.  

№1 ЕСЖ мақсаты: атом, молекула, моль, эквивалент және т.б. сияқты 

фундаментальды түсініктерді қарастыру, қосылыстардың физикалық және 

химиялық қасиеттерін оқып үйрену, химиялық теңдеу бойынша, химияның 

негізгі түсініктері мен заңдары, сонымен қатар атомдық ядро мен атом 

құрылысы бойынша, химиялық элементтердің периодтық жүйесі және 

молекула құрылысы бойынша есептеуді білу болып табылады. Энергия 

шығындарын және энергетикалық эффектісін есептеуді, реакция өнімін алу 

жылдамдығы мен шығынын есептеуді, химиялық процестердің 

жылдамдығына әсер етуді білу, сонымен қатар сол және басқа 

құрылғылардағы, қондырғылардағы және аспаптардағы қажетсіз реакциялар 

туралы ескерту.    

 

1.1 Химияның негізгі заңдары  

Мысал:массасы6,4 г болатын бромдағы Br2 молекула санын есептеңдіз.  

Шешуі:бромның молярлықмассасы мольгBrM /160)( 2 =  екендігін ескере 

отырып, Br2- дегі заттың санын формула бойынша есептейді: 

;
)(

)(
)(

2

2
2

BrM

Brm
Brn = .04,0

/160

64
)( 2 моль

мольг

г
Brn ==  

Заттағы молекула (құрылымдық бірлік) санын есептейді: 

,)()( 22 ANBrnBrN =  

.1041,21002,604,0)( 22123

2 = −мольмольBrN  

Эквивалент заңы бойынша есептеулер. 

Мысал: массасы 4,14 г металды өртеген кезде оның 4,46 г оксиді алынды. 

Егер оттектің эквиваленті 8-ге тең болса, металдың эквивалентін анықтаңыз. 

Шешуі:металдыңтотығуынажұмсалған оттектің массасын табамыз: 

32,014,446,4)( =−=Om г. 

Эквиваленттер заңына сәйкес: 

;
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1. Келесі заттардың мольдік массасы қандай: HNO3, Al(OH)3, Cr2O3, 

K2CO3? Әрбір200 г заттың құрамындағы моль санын анықтаңыз.  

2. Келесі заттардың мольдік массасы қандай: FeSO4, K2SO4, Na3PO4, 

NaCl? Әрбір200 г заттың құрамындағы моль санын анықтаңыз. 

3. а) 6,02·1024  метан молекулаларын; б) 1,8·1028хлор атомдарын;в) 

3,01·1023көміртегі диоксидінің молекулаларын мольменөрнектеңіз.  

4. а) 30,1·1025фосфин молекулаларын; б) 19,6 гкүкірт қышқылын;в) 

1,5·1023 көміртегі диоксидінің молекулаларын мольменөрнектеңіз. 

5. Массасы 2 г аммиак пен көміртегі диоксидінің құрамындағы 

молекулалар санын салыстырыңыз. 

6. Көлемі 2 см3 (қ. ж.) сутегіде қанша молекула бар? 

7. Массасы 1,0 гсутегінің, метанның, көміртегі (ІІ) оксидінің, азот (ІІ) 

оксидінің және оттегінің (қ. ж.) көлемін анықтаңыз. 

8.Көлемі 1 м3 (қ. ж.) кез келген газда қанша молекула бар? 

9.Сәйкесінше, массалары 56, 640, 110, 70 гтең, азот, оттегі, көміртегі (IV) 

оксиді, көміртегі (IІ) оксиді газдары (қ. ж.) қанша көлемді құрайды? 

10. Егер температурасы 91°С және қысымы 98642 Па кезінде газ көлемі 

608 см3болғандағы газдың (қ. ж.) көлемін есептеңіз. 

11.Температурасы 25°С және қысымы 85312 Па кезінде газ көлемі 820 

см3 тең. Газдың (қ. ж.) көлемін есептеңіз. 

12. Егер температурасы 15°С және қысымы 95976 Па кезінде газ көлемі 

912 см3болғандағы газдың (қ. ж.) көлемін есептеңіз. 

13. Температурасы 91°С және қысымы 98,7 кПа кезінде кейбір газ көлемі 

0,4 дм3 тең. Газдың (қ. ж.) көлемін есептеңіз. 

14. Температурасы 7°С кезінде жабық ыдыстағы газдың қысымы 96,0 

кПа-ғатең. Егер ыдысты -33°С дейін салқындатса, қысымы қандай болады? 

15. Егер температурасы 0°С және қысымы 93,3 кПа болғанда қ. ж. көлемі 

773 см3тең болса, ауаның көлемі қандай болады?  

16. а) гидрофосфаттың; б) дигидрофосфаттың; в) ортофосфаттың түзілу 

реакциясындағы фосфор қышқылының эквивалентін және эквиваленттік 

массасын есептеңіз. 

17. H2S, P2O5, CO2қосылыстарындағы күкірттің, фосфордың және 

көміртегінің эквиваленттік массаларын анықтаңыз. 

18. Калий гидроксидінің артық мөлшері мына ерітінділерге әсер етеді: 

а) калий дигидрофосфаты; б) висмут (ІІІ) дигидроксонитраты. Осы заттардың 

калий гидроксидімен реакция теңдеуін жазыңыз және олардың эквиваленті 

мен эквиваленттік массаларын анықтаңыз.  

19. Келесі темір қосылыстары: а) темір дигидроксохлориді; б) темір 

гидроксодихлориді; в) темір трихлориді түзілетін темір (ІІІ) 

гидроксидініңхлорлысутек (тұз) қышқылымен реакция теңдеуін жазыңыз. 

Келтірілген әр реакциядағы темір (ІІІ) гидроксидінің эквиваленті мен 

эквиваленттік массасын есептеңіз. 

20. а) сульфаттың; б) гидросульфаттыңтүзілу реакциясындағы күкірт 

қышқылының эквиваленттік массасын есептеңіз.  
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21. Оттегінің, сутегінің және хлордың (қ. ж.) эквиваленттік көлемі 

нешеге тең?  

22. Егер эквиваленттік массасы 12 г/мольгетең, массасы 24 гмагниймен 

массасы 98 г H2SO4әрекеттескені белгілі болғандағы күкірт қышқылының 

эквиваленттік массасын анықтаңыз. 

23.Массасы 4,8 гмагний жанғанда, массасы 8,0 гоксид түзілді. 

Магнийдің эквиваленттік массасын анықтаңыз. 

24. Массасы 2,20 гметалл сутегімен әрекеттескенде, массасы 2,52 

ггидрид түзілді. Металдың эквиваленттік массасын анықтаңыз және гидридтің 

формуласын жазыңыз.  

25. Массасы 0,44 гметалл реакциясына эквиваленттік массасы 79,9 

г/мольге тең, массасы 3,91 гбром қажет болды. Металдың эквиваленттік 

массасын анықтаңыз.  

26.Массасы 1,25 гметалдан массасы 5,22 гнитрат алынады. Осы 

металдың эквиваленттік массасын есептеңіз. 

27.Егер массасы 10,1 галюминий жанған кезде, массасы 18,9 гоксид 

түзіледі, алюминийдің эквиваленттік массасын есептеңіз. 

28.Массасы 0,464 гметалл оксиді ыдырағанда, массасы 0,432 гметалл 

алынды. Металдың эквиваленттік массасын анықтаңыз.  

29. Массасы 3,08 ггидроксидін бейтараптауға массасы 3,04 

гхлорлысутек қышқылы жұмсалды. Гидроксидтің эквиваленттік массасын 

есептеңіз. 

30. Массасы 14,7 гортофосфор қышқылын бейтараптауға массасы 12,0 

гNaОH жұмсалды. Ортофосфор қышқылының эквиваленттік массасы мен 

негізділігін есептеңіз. Сәйкес келетін реакция теңдеуін жазыңыз. 

1.2Атомдар құрылысы. Д.И. Менделеевтің периодтық заңы мен 

элементтердің периодтық жүйесі  

Мысал: табиғи литий тұрақты 6

3 Li (7,3%) және 7

3 Li(92,7%) екі изотоптан 

тұрады. Литийдің атомдық массасын осы мәліметтерден есептеңіз.  

Шешуі: 

.927,6
100

7,9273,76

100

2211 =
+

=
+

=
CACA

Ar  

Мысал: қандай элементтің – натрий  немесе цезий – металдық қасиеті 

айқындау байқалады? 

Шешуі: натрий мен цезий атомының  электрондық қауыз құрылысы 

мына төмендегідей жазылады:  

11Na 1s22s22p63s1немесе  [Ne] 3s1;  

55Cs 1s22s22p63s2 3p63d104s2 4p6 4d105s25p66s1немесе  [Xe] 6s1.  

Екі элементтің де сыртқы энергетикалық деңгейінде бір электроннан 

бар. Бірақ та цезий атомының сыртқы энергетикалық деңгейіндегі электрон 
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ядродан алыстау орналасқан (цезийде алтыншы энергетикалық деңгейде, ал 

натрийде – үшіншіде). Ендеше, электрон (цезийден) жеңіл бөлінеді. Металдық 

қасиет электронды беру қабілеттілігімен байланысты болғандықтан, ол 

цезийде айқындау байқалады.  

31. Берілген энергетикалық деңгейдегі энергетикалық деңгейшелерсаны 

қаншаға тең? Егер энергетикалық деңгейде 4 деңгейшесі болса, оның бас квант 

саны қандай мәнмен сипатталады? Олардың әріптік белгіленуін көрсетіңіз.  

32. Реттік нөмірлері 12, 13, 23 болатын элементтер атомындағы сыртқы 

электрондардың nжәнеl квант санының мәндерін көрсетіңіз. 

33. Реттік нөмірлері 18, 63 болатын атомдардың электрондық және 

электронды-сызбалық формулаларын жазыңыз. Олар электрондық түрдің 

қайсысына жатады? 

34. Реттік нөмірлері 27, 83 болатын атомдардың электрондық және 

электронды-сызбалық формулаларын жазыңыз. Осы элементтер атомында 

қанша бос f-орбитальдары бар?  

35. Алюминий атомындағы электрондар күйін сипаттайтын n, l, 

mlжәнеmsквант сандары қандай мәндерді қабылдайды. 

36.s-, p-, d-, f-деңгейшелеріндегі электрондардың максимал саны қанша 

болады? Реттік нөмірі 51 болатын атомның электрондық және электронды-

сызбалық формулаларын жазыңыз. 

37. Элементтің белгілі атомдық нөмірі бойынша  оның  периодтық 

жүйедегі  орнын қалай анықтауға  болады? Элементтің периодтық  жүйедегі 

орнын  оның  химиялық қассиеттері  туралы  қандай ақпаратты береді? 

Атомдық нөмірлері 21 және 35 элементтеріне  мысал  көрсетіңіз. 

38. Кейбір элементтер атомдарының сыртқы энергетикалық деңгейіндегі 

электрондардың квант сандары келесі мәндерден тұрады: n = 5, l = 0, ml = 0, ms 

= +1/2. Осы элемент атомында қанша бос 4d-орбитальдары бар?Осы атомның 

электрондық және электронды-сызбалық формулаларын жазыңыз. 

39. Бас квант саны 3 және 4-ке тең электрондардың l, ml, msквант 

сандарының мәнін жазыңыз. 

40. Типтік металдардың  бейметалдардан айырмашылығы неде, 

амфотерлі  металдардың  типтік  металдардан айырмашылығы неде? 

Элементтердің  атомдық нөмір  артқан  сайын оның металдық қасиеттері неге 

және қалай   өзгереді? Бейметалдардың, типті және амфотерлік  металдардың  

мысалдарын келтіріңіз;  принциптік айырмашылығын  реакция теңдеулерімен  

көрсетіңіз. 

41. Қозған күйдегі атомдар: а) күкірттің; б) хлордың; в) фосфордың;г) 

ванадийдің қанша бос 3d-орбитальдарыбар? 

42. Реттік нөмірлері 10, 15, 33 болатын элементтер атомындағы сыртқы 

электрондардың nжәнеl квант санының мәндерін көрсетіңіз. 

43. Қозбаған күйдегі атомдар: а) магнийдің; б) алюминийдің;в) 

көміртегінің; г) бордың; д) күкірттің қанша жұптаспаған электрондары бар? 
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44. Реттік нөмірлері 39 және 41 болатын элемент атомдарының 

электрондық және электронды-сызбалық формулаларын жазыңыз. Осы 

элементтер атомында қанша бос d-орбитальдары бар? 

45.  Бірінші элементте 4s-электронның біреуі 3d-деңгейшесіне 

«құлауын» ескере отырып, реттік нөмірлері 24 және 33 болатын элемент 

атомының электрондық және электронды-сызбалық формулаларын жазыңыз. 

Бірінші атомның d-электронының және екінші элемент атомының p-

электронының максимальдыспині нешеге тең? 

46. Типтік металдардың  химиялық қассиеттерібейметалдардан және 

амфотерлік  металдардан айырмашылығы неде? Типті металдың, амфотерлік  

металдың және бейметалдың мысалында реакциятеңдеулерімен олардың  

химиялық  қасиетеріндегі  айырмашылығын  көрсетіңіз. 

47. Элементтердің периодтық жүйедегі орналасуы бойынша,  неге 

Be(OH)2амфотерлік негіз болып табылады, ал  Ca(OH)2– типті болып. Берілген 

гидроксидтерің қасиеттерін көрсететін реакциялардың теңдеулерін  

молекулалық және иондық күйінде  жазыңыз. 

48. Атом құрылысы туралы оқып үйрену химиялық элементтердің 

қасиетінің өзгеруіндегі периодтылықты қалай түсіндіреді? Не себептен 

периодтық жүйеде хром мен күкірт бір топта орналасқан? Неге оларды әртүрлі 

топшаларға орналастырады? 

49. Реттік нөмірдің физикалық мәні қандай және неге элементтің 

химиялық қасиеті ақырында оның атомының ядро зарядымен анықталады?  

Элементтердің қайсы қатары атомдық радиусының өсуі бойынша орналасқан: 

а) Na, Mg, Al, Si; б) C, N, O, F; в) O, S, Sc, Fe; г) I, Br, Cl, F? 

50.Периодтық жүйенің құрылымы қандай? Периодтар, топтар және 

топшалар. Топ және период нөмірлерінің физикалық мағынасы. Период пен 

топ бойынша негізгі топша элементтерінің қасиеті қалай өзгереді? Бұл 

өзгерістердің себебі неде? Не себептен периодтық жүйеде фосфор мен ванадий 

бір топта орналасқан? Неге оларды әртүрлі топшаларға орналастырады? 

51. Период нөмірі қандай квант санының мәніне сәйкес келеді? Атом 

құрылысы туралы оқып үйренуден периодқа анықтама беріңіз. а) F және Cl;б) 

N және P атомдарының ұқсастығы мен өзгешелігі неде? 

52. Периодтық жүйедегі периодтардың қайсысы кіші, қайсысы үлкен 

деп аталады? Олардың әрқайсысындағы элементтер саны немен анықталады? 

Әр периодтағы элементтер санын біле отырып, периодтық жүйедегі элемент 

орнын және реттік нөмірлері 35, 42, 56 бойынша негізгі химиялық қасиетін 

анықтаңыз. 

53.Асыл газдар периодтық жүйенің қай жерінде орналасқан? Неге бұрын 

олар нөлдік топты құраған және оларды қалай атаған? 

54. Неліктен сутегіні периодтық жүйенің I және VII топтарына 

орналастырған? Осы екі жағдайға қандай түсініктеме беруге болады? 

55. Периодтық заңның қазіргі тұжырымын беріңіз. Оның Д. И. 

Менделеев берген тұжырымнан айырмашылығы неде? Периодтағы реттік 

нөмірдің жоғарлауымен атомдық радиустың төмендеуінің және топтағы реттік 
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нөмірдің жоғарлауымен атомдық радиустың жоғарлауының жалпы үрдісін 

немен түсіндіруге болады? 

56. Электрондардың «құлауы» қандай элементтердің атомында жүзеге 

асады? Бұл әсердің себебін түсіндіріңіз. 

57. Қалыпты жағдайда бос күйінде тек 11 химиялық элемент газ және 

бос күйінде 2 элемент сұйық болып табылады. Осы элементтердің аталуын 

және символын көрсетіңіз. 

58. Екі элемент атомындағы валенттік электрондар конфигурациясы 

мына формулалар бойынша өрнектеледі: а) 3s23p2 және 4s23d2; б) 4s23d3және 

4s23d104p3. Бұл элементтер қайсы периодтарда және топтарда орналасқан? 

Олар валенттік электрондар саны бірдей бола тұра, өз қасиеттері бойынша 

ерекшеленуі керек пе? 

59. Әр периодтағы элементтер санын біле отырып, периодтық жүйедегі 

элемент орнын және реттік нөмірлері 17, 24 және 38 бойынша негізгі 

химиялық қасиетін анықтаңыз. 

60. Д. И. Менделеев өз тұжырымына сүйене отырып, жүйеде теллурды 

йодтың алдына қойған, ал кобальтты никельдің алдына қойған. Осыны 

түсіндіріңіз. 

 

1.3. Химиялық байланыс жәнетермохимия 

 

Бұл есептерді шығарудың мақсаты: химиялық және физика-химиялық 

процестердің бағыты мен мүмкіндігін оқып үйрену, энергия шығындарын 

және энергетикалық эффектісін есептеуді, реакция өнімін алу жылдамдығы 

мен шығынын есептеуді, химиялық процестердің жылдамдығына әсер етуді 

білу, сонымен қатар сол және басқа құрылғылардағы, қондырғылардағы және 

аспаптардағы қажетсіз реакциялар туралы ескерту.   

Мысал: неліктен көміртек көп жағдайда төрт валентті? 

Шешуі: қоздырылмаған (негізгі) күйдегі көміртекте электрондар сыртқы 

деңгейдегі орбитальдар бойынша тарала орналасады: 

 

 

6С2p22s2 

Бұған сәйкес көміртек екі валентті, өйткені ең қарапайым жағдайдағы 

валенттілік жұптаспаған электрондар санымен анықталынады. Бірақ көміртек 

атомында бос бір 2р-орбиталь бар, оған салыстырмалы түрдегі өте аз энергия 

жұмсалғанда бір 2s-электрон ауысады. Нәтижеде жұптаспаған электрондар 

саны төртке дейін артады (жетеді): 

 

 

↑

↓ 

↑ ↑  

↑ 

↑ ↑ ↑ 
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6С*2p32s1 

Электронның 2р-орбитальға ауысуы үшін жұмсалатын энергиясы, 

қосымша екі байланыс пайда болған тұстағы бөлінетін энергиямен 

теңестіріледі. 

61. Мына байланыстардың ішінде Сa – H, C – Cl, Br – Cl қайсысы ең 

полярлы және неге?  

62. Неге фосфордың максимальдыковаленттілігі 5-ке тең, ал азоттың 

мұндай валенттік күйі жоқ? Түсіндіріңіз. 

63. Салыстырмалы электртерістілік мәнін пайдалана отырып, 

молекулалардағы байланыстың иондық дәрежесін анықтаңыз: а) CH4, CCl4, 

CO2; б) NH3, NO, Mg3N2; в) LiCl, LiI, Li2O; г) HF, HCl, HBr; д) SO2, SeO2, TeO2. 

64. Мына байланыстардың ішінде K – S, H – S, Br –S, C – S қайсысы ең 

полярлы және неге? 

65. H2O, NaH, HI, CH4молекуласындағы электрондық тығыздық қай 

атомға қарай ығысады? 

66. Қандай коваленттік байланыс полярлы деп аталады? Коваленттік 

байланыстың полярлығының сандық өлшемі ретінде не қызмет етеді? Мысал 

келтіріңіз. Қандай химиялық байланысты сутектік деп атайды? Ол қандай 

заттардың молекулаларының арасында түзіледі? Мысал келтіріңіз. 

67. Қандай кристалдық құрылымдар иондық, атомдық, молекулалық 

және металдық деп аталады? Айтылған құрылымдар қай заттардың 

кристалында бар: алмаз, натрий хлориді, көміртегі диоксиді, мырыш? 

68. Қандай химиялық байланысты иондық деп атайды? Оның түзілу 

механизмі қандай? Иондық байланыстың қандай қасиеті коваленттік 

байланыстан өзгеше етіп тұр? Типтік иондық қосылыстарға мысал келтіріңіз. 

69. Молекулалық әрекеттесудің қандай күштерін бағытталушы, 

индукциялық және дисперсиялық деп атайды? Бұл күштер қай кезде пайда 

болады және олардың табиғаты қандай? 

70. Жалпы атомдар немесе атомдық орбитальдар электронының қандай 

күйін валенттік деп атайды? Оттегі және күкірт, фтор және хлор атомдары 

үшін қанша валенттік күй мүмкін? Коваленттік байланыстың түзілуінің 

қандай тәсілі донорлы-акцепторлы деп аталады? NH +

4 және BF −

4  иондарында 

қандай химиялық байланыстар бар? Донор мен акцепторды көрсетіңіз. 

71. Этилен мен ацетилен молекуласындағы байланыс энергиясы, 

сәйкесінше, 383,2 және 433,7 кДж/мольгетең. Қайсы молекуладағы байланыс 

өте мықты? 

72. Бор хлориді мен аммиак молекуласының кеңістіктегі әртүрлі 

құрылымының себебі неде? 

73. Қандай химиялық байланысты коваленттік деп атайды? Оның негізгі 

қасиеттерін сипаттаңыз. Неге коваленттік байланыс түзілу кезінде атомдар 

арасындағы арақашықтық дәлме-дәл белгілі? Ол қалай аталады? 

74. Байланыстың еселілігі дегеніміз не? Байланыстың еселілігінің өсуі 

оның ұзындығы мен энергиясына қалай әсер етеді? 
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75. а) C2H6, C2H5OH, CH3COOH, CH3Cl молекулаларындағы 

көміртегінің; б) NaCl, NaClO3, NaClO4, Ca(ClO)2 молекулаларындағы хлордың 

коваленттілігі мен тотығу дәрежесін анықтаңыз. 

Осы бөлімнің есептерін шығару кезінде заттардың термодинамикалық 

сипаттамасы берілген кестені пайдаланыңыз. 

Мысал: егер 1,12 л (қ.ж.) ацетиленді жаққан кезде 67,5 кДж жылу 

бөлінетіндігі белгілі болғандағы,ацетиленнің жану реакциясының жылу 

эффектісін есептеңіз және осы реакцияның термохимиялық теңдеуін 

құрастырыңыңыз. 

Шешуі: жалпы түрдегі теңдеуді құрастырамыз:  

2С2Н2 + 5О2=4СО2+2Н2О + Q кДж.  

С2Н2 санын (мөлшерін) есептейміз: 

..05,0
4,22

12,1
)( 22 моль

V

V
HCn

m

===  

Теңдеуден алынады, ол 2 моль С2Н2 жаққанда Q кДж бөлінеді. 

Онда: 

,
5,67

05,02
=

Q
 

2700=Q кДж(реакцияның жылу эффектісі). 

 

Термохимиялық теңдеудің түрі: 

 

2С2Н2 + 5О2 =4СО2+2Н2О + 2700 кДж. 

 

76. Нәтижесінде су буы мен көміртегі диоксиді түзілетін, бір моль 

C2H6(г)этанның жану реакциясының термохимиялық теңдеуін жазыңыз және 

жылу эффектісін есептеңіз. Көлемі 1 м3(қ. ж.) этан жанған кезде қанша жылу 

бөлінеді? 

77. Этилен мен су буының әрекеттесуінің нәтижесінде газ тәріздес этил 

спиртін алуға болады. Осы реакцияның термохимиялық теңдеуін жазып, оның 

жылу эффектісін есептеңіз. 

78. Нәтижесінде газ тәріздес метан мен су түзілетін, көміртегі (ІІ) оксиді 

мен сутегі әрекеттескендегі реакцияның термохимиялық теңдеуін жазыңыз. 

Егер көлемі 67,2 дм3 (қ. ж.) метан алынған кезде, реакция нәтижесінде қанша 

жылу бөлінеді? 

79.Газ тәріздес күкіртті сутек пен көміртегі диоксиді әрекеттескенде, су 

буы мен газ тәріздес күкіртті көміртегі (CS2) түзіледі. Осы реакцияның 

термохимиялық теңдеуін жазыңыз және оның жылу эффектісін есептеңіз. 

80. 1 моль сутегі мен 1 моль селен әрекеттескенде, 77,4кДж жылу 

сіңірілді. Селенді сутектің түзілу энтальпиясын есептеңіз. 

81. 2 моль мышьяк пен 3 моль сутегі әрекеттескенде, 370 кДж жылу 

сіңірілді. Арсиннің түзілу энтальпиясын есептеңіз. 

82.  1 моль сутегі мен 1 моль хлор әрекеттескенде, 184 кДж жылу бөлінді. 

Хлорлы сутектің түзілу энтальпиясын есептеңіз. 
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83.  Жай заттардан 1 моль су түзілгенде, 242 кДж жылу бөлінді. Судың 

түзілу энтальпиясы нешеге тең? 

84. Егер массасы 335,1 г темір алынған болса, темір (ІІІ) оксидінің 

металдық алюминиймен тотықсыздануы кезінде қанша мөлшерде жылу 

бөлінетінін есептеңіз. 

85. Магний карбонатының магний оксиді мен көміртегі диоксидіне 

ыдырауы кезінде 100,7 кДж жылу сіңіріледі. Магний карбонатының түзілу 

жылуын есептеңіз. 

86. Массасы 80,0 г темір (ІІІ) оксидінің алюминиймен (алюмотермия 

реакциясы) тотықсыздануы кезінде 426,3 кДж жылу бөлінеді. Массасы 5,4 г 

металдық алюминийдің жануы кезінде 167,3кДж жылу бөлінеді. Осы 

мәліметтерді негізге ала отырып, темір (ІІІ) оксидінің түзілу жылуын 

есептеңіз. 

87. Көлемі 1 дм3 (қ. ж.) ацетиленнің жануы кезінде 56,053 кДж жылу 

бөлінеді. Нәтижесінде су буы мен көміртегі диоксиді түзілетін реакцияның 

термохимиялық теңдеуін жазыңыз. Газ тәріздес ацетиленнің түзілу жылуын 

есептеңіз. 

88. Реакциялардың ΔG0табыңыз: 

а) CO(г) + 1/2O2(г) = CO2(г); 

б) 1/2N2(г) + 3/2H2(г) = NH3(г); 

в)C6H6(с) + NH3(г) = H2(г) + C6H5NH2(с). 

89. Қандай температурада жүйенің тепе-теңдігі орнайды: 

4HCl(г) + O2(г)= 2H2O(г) + 2Сl2(г); ΔH0 = -114,42 кДж? 

90. Fe3O4-ңкөміртегі оксидімен тотықсыздануы мына теңдеу бойынша 

жүреді: 

Fe3O4(кр) + CO(г) = 3FeO(кр) + СO2(г). 

ΔG0есептеңіз және қалыпты жағдайдағы осы реакцияның өздігінен жүру 

мүмкіндігі туралы қорытынды жасаңыз. Осы реакцияның ΔS0қаншаға тең? 

 

1.4  Химиялық реакциялардың жылдамдығы Химиялық тепе-

теңдік 

 

Мысал: Азот (IV)оксидінің түзілу реакциясы тендеумен өрнектеледі:  

 

2NO +O2↔ 2NO2. 

 

Тура және кері реакцияның жылдамдығы қалай өзгереді, егер қысымды 

3 есе көтерсе, ал температураны тұрақты қалдырса? Реакция жылдамдығының 

бұл өзгерісі тепе-теңдіктің ығысуын туындата ма? 

Шешуі: қысымды көтергенге дейін азот (II) оксидінің, оттектің және  

азот (IV) оксидінің тепе-теңдіктік концентрациялары келесідей болады делік:  

 

[NO] = а;[O2]= b;[NO2] = с. 
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Мұндайда тура реакцияның жылдамдығы: 

 

х1 = k1∙а
2b, 

ал кері реакцияның жылдамдығы: 

х2= k2∙с. 

Қысымды 3 есеге жоғарылатқан кезде барлық реагенттердің 

концентрациялары сонша есе көбейеді: 

[NO] = 3а;   [O2]= 3b;[NO2] = 3с. 

Ондайда тура реакцияның жылдамдығы болмақ: 

х1 = k1∙ (3а)2∙3b, 

ал кері реакцияның жылдамдығы: 

х2 = k2∙(3с)2=k2∙9с2-гетең болады. 

Демек, тура реакцияның жылдамдығы 27 есеге, ал керінікі – 9 есеге 

өскен. Тепе-теңдік тура реакция жағына қарай ығысады, бұл Ле-Шателье 

ұстанымымен сәйкес. 

91. Тура реакция жылдамдығының өрнектелуін жазыңыз: 

а) 2А + B ↔ A2B; 

б) N2(г) + 3H2(г)↔ 2NH3(г). 

Бастапқы заттардың концентрациясын екі есе жоғарлатқанда, (а) және (б) тура 

реакциясының жылдамдығы қалай өзгереді? 

92. Тура реакция жылдамдығының өрнектелуін жазыңыз:  

а) CO2(г) + С(кp)↔ 2CO(г); 

б) Fe3O4(кp) + 4СO(г)↔ 3Fe(кp) + 4СO2(г). 

Бастапқы заттардың концентрациясын екі есе жоғарлатқанда, (а) және 

(б) тура реакциясының жылдамдығы қалай өзгереді? 

93.Егер бастапқы заттардың концентрацияларын 2 есе жоғарлатса,  

H2(г) + Br2(г)↔2HBr(г) 

сутегі мен бромның әрекеттесу реакциясының жылдамдығы неше есе артады? 

94. Егер жүйенің қысымын екі есе жоғарлатса,  

4NH3(г) + 5O2(г)↔ 4NO(г) + 6H2O(г) 

тура реакцияның жылдамдығы қалай өзгереді? 

95. Егер жүйенің қысымын үш есе жоғарлатса, 

2CO(г) + O2(г)↔ 2CO2(г) 

тура реакцияның жылдамдығы қалай өзгереді? 

96. Егер жүйенің көлемін 5 есе төмендетсе,  

S(г) + O2(г)↔ SO2(г) 

күкірттің жану реакциясының жылдамдығы қалай өзгереді? 

97.Егер жүйенің қысымы 2 есе жоғарласа,  
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2Al(кр) + 3Cl2(г)= 2AlCl3(кр) 

химиялық реакцияның жылдамдығы қалай өзгереді? 

98. Егер температура 30°жоғарласа, ал температуралық коэффициент 3-

ке тең болғанда, реакция жылдамдығы қанша есе артады? 

99. Егер температураның а) 283 – 323 К дейін өсуі кезінде реакция 

жылдамдығының 16 есе артқандағы; б) 323 –373 К дейін өсуі кезінде реакция 

жылдамдығы 1200 есе артқандағы,кейбір реакциялар жылдамдығының 

температуралық коэффициентін есептеңіз. 

100. Егер жылдамдықтың температуралық коэффициенті 3-ке тең 

болғанда, реакция жылдамдығы 81 есеөсуі үшін температураны қанша 

градусқа жоғарлату керек? 

101. Егер температураны 30 градусқа жоғарлатқанда, жылдамдық 27 есе 

артады, реакция жылдамдығының температуралық коэффициенті неге тең? 

102. Егер γ= 2, температураны 50°жоғарлатқанда, реакция жылдамдығы 

неше есе өседі? 

103. Жылдамдық 729 есе өсуі үшін реакцияның температурасын қанша 

градусқа жоғарлату керек (γ= 3)? 

104.Реакция температурасы 60° жоғарлағанда, реакция жылдамдығы 64 

есе өсті. Температуралық коэффициентті анықтаңыз (γ). 

105. Температураны 20° жоғарлатқанда, реакция жылдамдығы 9 есе өсті. 

Осы реакцияның температуралық коэффициенті нешеге тең және 

температураны 30° және 100° жоғарлатқанда, оның жылдамдығы қанша есе 

артады? 

106. Егер жүйедегі қысымды екі есе төмендетсе, 

 

2CO(г) + 2H2(г)↔ CH4(г) + CO2(г) 

реакция тепе-теңдігі қай жаққа қарай ығысады? 

107. Егер жүйенің көлемі үш есе жоғарлағанда,  

 

CH4(г) + H2O(г)↔ CO(г) + 3H2(г) 

 

реакция тепе-теңдігі қай жаққа қарай ығысады? 

108.Мына реакцияның: 

 

N2 + 3H2↔ 2NH3 

тепе-теңдік концентрациялары (моль/дм3): [N2] = 0,3; [H2] = 0,9; [NH3] = 0,4. 

        Егер  қысымды 5 есе жоғарлатса, тура реакцияның жылдамдығы қалай 

өзгереді? Сол кезде тепе-теңдік қай жаққа қарай ығысады? 

109. Келесі гомогенді реакциялардың тепе-теңдігіне температура мен 

қысымның төмендеуі қалай әсер етеді: 

 

а) 3O2↔ 2O3,  ΔH0 = +184,6 кДж; 
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б) 2CO + O2↔ 2CO2,  ΔH0 = -566,0 кДж; 

в) N2 + 3H2↔ 2NH3,  ΔH0 = -92,4 кДж? 

 

110. Келесі гомогенді реакциялардың тепе-теңдігіне температура мен 

қысымның төмендеуі қалай әсер етеді: 

 

а) N2 + 3H2↔ 2NH3,  ΔH0 = -92,4 кДж; 

б) 2SO2 + O2↔ 2SO3,ΔH0 = -196,6 кДж; 

в) 4HCl + O2↔ 2H2O + 2Cl2,ΔH0 = -114,5 кДж? 

111. Жүйеде: 

CaCO3(кр)↔ CaO(кр) + CO2(г),ΔH0 = +179 кДж 

 

тепе-теңдік орнады. Температураны жоғарлатқанда, ол қай жаққа қарай 

ығысады? 

 

112. Жүйеде: 

 

3Fe2O3(кр) + H2(г)↔ 2Fе3O4(кр) + H2O(г) 

 

тепе-теңдік орнады. Қысымды жоғарлатқанда, ол қай жаққа қарай ығысады? 

 

113. Қысымды өзгерту арқылы келесі реакциялардың өнімінің шығуын 

қалай жоғарлатуға болады: 

а) 2NO(г)+O2(г)↔ 2NO2(г); 

б) N2O4(г)↔ 2NO2(г); 

в) 2SO2(г) + O2(г)↔ 2SO3( г)?   

114. Қысымды өзгерту арқылы келесі реакциялардың өнімінің шығуын 

қалай жоғарлатуға болады: 

а) 2SO2(г) + O2(г)↔ 2SO3( г); 

б) PCl5(г)↔ PCl3(г) + Сl2(г); 

в) CO2(г)+ С(графит) ↔ 2CO(г)? 

 

115.Қандай факторлардың әсерімен келтірілген реакциялардың тепе-

теңдігін оң жаққа қарай ығыстыруға болады: 

 

а) C(графит) + H2O(г)↔ CO(г) + H2(г),      - 129,89 кДж; 

б) N2O4↔ 2NO2,       - 54,47 кДж; 

в) 2SO2 + O2↔ 2SO3,      + 192,74 кДж? 

116.Егер концентрациялары [CO2] = 0,30 моль/дм3; [H2] = 0,02 моль/дм3; 

k = 1 болса,  

 

CO(г) + H2O(г)↔ CO2(г) + H2(г) 
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кері реакцияның жылдамдығы қаншаға тең? 

 

117.Жүйедегі: 

 

CO(г) + Cl2(г)↔ CОCl2(г) 

 

бастапқы заттардың алғашқы концентрациялары (моль/дм3): [CO] = 0,3; [Cl2] 

= 0,2. Егер CO концентрациясын 0,6 моль/дм3 дейін, ал Cl2концентрациясын 

1,2 моль/дм3дейін жоғарлатса, реакция жылдамдығы неше есе артады? 

118.NO2түзетін NO және O2концентрациялары, сәйкесінше, 0,03 және 

0,05 моль/дм3 тең. Реакция жылдамдығы неге тең? 

 

119. Реакцияға қатысып жатқан заттардың: 

 

N2(г) + 3H2(г)↔ 2NH3(г), 

 

бастапқы концентрациялары (моль/дм3): [N2] = 1,5; [H2] = 2,5; [NH3] = 0. 

Аммиактың концентрациясы 0,5 моль/дм3 тең болған кезеңде, азот пен 

сутегінің концентрациялары қандай болды? 

 

120.Реакцияның жүруінің алғашқы кезеңінде: 

 

CO(г) + H2O(г)↔ CO2(г) + H2(г) 

 

концентрациялар (моль/дм3): [CO] = 0,30; [H2O] = 0,40; [CO2] = 0,40; [H2] = 0,05 

болды. 50% су әсер еткен кезеңдегі, барлық заттардың концентрацияларын 

табыңыз. 

 

1.5  Ерітінділердің жалпы қасиеттері 

 

Мысал: 0,01 М КОН ерітіндісінің рН анықтаңыз. 

Шешуі:КОН – күшті электролит, сондықтан [ОН-] концентрациясы 

сілтінің концентрациясына тең болады, яғни [ОН-] = 0,01 = 10-2моль/л. 

 

Онда рН = -lg [Н+] =-lg10-12=12. 

121. Сірке қышқылының  0,01 Мерітіндісіндегі диссоциациялану 

дәрежесі 1,32∙10-2-ге тең.  Қышқылдың диссоциациялану константасын 

есептеңіз. 

122. Циансутектің (көгерткіш қышқыл) диссоциациялану константасы 

7,9 ∙ 10-10-ге тең. 0,001 МHCN ерітіндісінің диссоциациялану дәрежесі  мәнін 

есептеңіз. 

123. 0,01 М хлорлылау қышқыл ерітіндісінің (К=5,0 ∙ 10-8) сутегі 

иондарының концентрациясын есептеңіз. 
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124. 0,01 моль/л MgSO4және 0,01 моль/л MgCl2ерітіндісіндегі иондық  

күшін және иондардың белсенділігін есептеңіз. 

125. Мұхит суындағы натрий хлоридтың орташа мөлшері 2,8% құрайды, 

ал калий хлориді 0,08%. Бір тонна судан каншаKCl және  NaClкоспасын 

шығаруға болады.  

126. 0,01 М сірке қышқылы ерітіндісінің  1 литрінде 

6,26∙1021молекулалар және иондар бар. Осы  ерітіндінің  диссоциациялану 

дәрежесінің  мәнін есептеңіз. 

127. Глюкозаның  C6H12O6сулы ерітіндісіндегі     массалық үлесін (%) 

есептеңіз, егер осы    ерітінді 100,26 °С қайнаса. 

128. Температурасы -0,405°С-да қататын, судағы массасы 300,00г. 

ерітіндінің  құрамындағы кейбір электролит емес ерітіндінің   массасы 25,05г. 

электролит еместің мольдік массасын есептеңіз.  

129. Кристалдану температурасы - 0,93 °С-ге тең,  қант сулы 

ерітіндісінің  С12Н22О11   массалық үлесін (%) есептеңіз. 

130. 150 г. судағы массасы 5 г. несепнәр (NH2)2CO бар сулы ерітіндінің, 

кристалдану температурасын   есептеңіз. 

131. 25%-дық ерітіндінің 1 мл-де 0,458 г еріген зат бар. Осы ерітіндінің, 

тығыздығын анықтаныз. 

132. 100,39° С қайнайтын С3Н8О3глицерин ерітіңдісінің массалық үлесін 

(%) есептеңіз. 

133. 67%-дық (масса бойынша)  С12Н22О11сахароза  ерітіндісінің 

молялдығын және еріген заттың молярлык үлесін есептеңіз. 

134. 15%-дық (масса бойынша) H2SO4 ерітіндісінің(ρ = 1,10 г/мл) 

молялдығын, нормальдығын, молярлығынесептеңіз. 

135. 18 г. қышқылды 282  см3суда ерітіп алынған ерітіндінің тығыздығы 

1,031 г/см3-ге тең. Осы ерітіндінің титрі нешеге тең? А) пайыздық (С%); б) 

молярлық  (См); в) эквиваленттік (Сн); г) молялдық (Cm) концентрацияларын 

есептеңіз. 

136. Сутектік көрсеткіші 11 тең 10 дм3ерітіндіде қанша грамм калий 

гидроксиді бар? 

137.  Бір ерітіндінің сутектік көрсеткіші рН – 2-ге тең, ал екіншінікі –6.       

1дм3қандай ерітіндіде сутегі иондарының концентрациясы көп және қанша 

есе? 

138. рН мәндері а) 1,6; б) 10,5 тең болатын ерітіндінің [Н+] және [ОН-]-

иондарының концентрациясын табыңыз және реакцияның ортасын көрсетіңіз. 

139.[Н+]- иондарының концентрациясы (моль/дм3): а) 2,0·10-7; б)8,1·10-3; 

в) 2,7·10-10 тең ерітіндінің рН мәнін есептеңіз. 

140. [OH-] иондарының концентрациясы (моль/дм3): a) 4,6·10-4; б)8,1·10-

6; в) 9,3·10-9 тең ерітіндінің рН мәнін есептеңіз. 

141.Диссоциациялану дәрежесі 0,042-ге тең, 0,01 н сірке қышқылы 

ерітіндісінің рН мәнін есептеңіз. 

142. Келесі әлсіз электролит ерітінділерінің рН мәнін есептеңіз: а) 0,02 

М NH4OH; б) 0,1 М HCN; в) 0,05 н HCOOH; г) 0,01 М CH3COOH. 
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143. Ni(NO3)2және Na2SO3тұздар гидролизінің молекулалық және 

ионды-молекулалық теңдеуін құрастырыңыз. Бұл ерітінділердің рН мәні 

қандай? 

144. FeCl3, Na2CO3және KCl тұздар гидролизінің молекулалық және 

ионды-молекулалық теңдеуін құрастырыңыз. Бұл ерітінділердің рН мәні 

қандай? 

145. AlCl3, K2CO3және NaNO3тұздар гидролизінің молекулалық және 

ионды-молекулалық теңдеуін құрастырыңыз. Бұл ерітінділердің рН мәні 

қандай? 

146. K2S, ZnSO4және NaCl тұздар гидролизінің молекулалық және 

ионды-молекулалық теңдеуін құрастырыңыз. Бұл ерітінділердің рН мәні 

қандай? 

147. Pb(NO3)2, KCN және NaNO3тұздар гидролизінің молекулалық және 

ионды-молекулалық теңдеуін құрастырыңыз. Бұл ерітінділердің рН мәні 

қандай? 

148. Na3PO4, CuSO4және CH3COOK тұздар гидролизінің молекулалық 

және ионды-молекулалық теңдеуін құрастырыңыз. Бұл ерітінділердің рН мәні 

қандай? 

149. BaS, FeSO4және NaCN тұздар гидролизінің молекулалық және 

ионды-молекулалық теңдеуін құрастырыңыз. Бұл ерітінділердің рН мәні 

қандай? 

150. а) мырыш бромидің; б) натрий ортофосфатыныңгидролизінің 

молекулалық және иондық теңдеуін құрастырыңыз. 

 

1.6  Электродтық потенциалдар. Гальваникалық элементтер 

 

Осы бөлімнің есептерін шығыру үшін стандартты электродтық 

потенциалдар мәндерін пайдаланыңыз. 

Мысал: гальваникалық элемент 0,1 М мырыш нитратының ерітіндісіне 

енгізілген мырыш металынан және 0,02 М қорғасын нитратының ерітіндісіне 

енгізілген металдық қорғасыннан тұрады. Элементтің ЭҚК есептеңіз. 

Электродтық реакциялардың теңдеуін жазып, элемент сұлбасын 

құрастырыңыз.  

Шешуі: анықтамалық кестеден стандартты электродтық потенциал 

мәнін табады: 

,76,00

/2 BE
ZnZn

−=+  

.13,00

/2 BE
PbPb

−=+  

Нернст теңдеуі бойынша есептейді: 

;79,0)1(030,076,01,0lg
2

059,0
76,0

/2 BE
ZnZn

−=−+−=+−=+  

.18,0)7,1(030,013,002,0lg
2

059,0
13,0

/2 BE
PbPb

−=−+−=+−=+  

Элементтің ЭҚК табады: Е = ЕPb–ЕZn= –0,18 – (–0,79)=0,61 В. 
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ЕPb>ЕZnболғандықтан, қорғасын электродында тотықсыздану реакциясы 

жүреді, яғни ол катод болады: Pb2+ +2ē =Pb. 

Ал мырыш электродында тотығу реакциясы жүреді: Zn –2ē =Zn2+, яғни 

ол – анод. Соңында, гальваникалық элементтің жалпы сұлбасы болады:  

 

(–)Zn / Zn(NO3)2(0,1M) // Pb(NO3)2 (0,02 M) / Pb(+). 

 

151. Егер мыс купоросының ерітіндісі бар үш пробиркаға сәйкесінше, 

алюминий, қорғасын, күміс металдарының кішкене бөліктерін салғанда 

қандай сыртқы өзгерістер байқауға болады? Сәйкес келетін реакцияларға 

электрондық және молекулалық теңдеуін құрастырыңыз.  

152. Мына ерітінділермен әрекеттескенде мырыш пластинкасының 

массасы көбейе ме, азая ма немесе өзгеріссіз қала ма: а) CuSO4; б) MgSO4; 

в) Pb(NO3)2; г) AgNO3; д) NiSO4; е) BaCl2? Неге? Сәйкес келетін реакцияларға 

электрондық және молекулалық теңдеуін құрастырыңыз. 

153. Мырыш электродының потенциалы Zn2+ионының қандай 

концентрациясында (моль/дм3) өзінің стандартты электродтық 

потенциялынан0,015 В-қаазболады?  

154.Хром электродының потенциалының мәні Cr3+ионының қандай 

концентрациясында (моль/дм3) мырыш электродының стандартты 

потенциалына тең болады? 

155.Магний хлориді ерітіндісінің концентрациялары (моль/дм3): а) 0,1; 

б) 0,01; в) 0,001 болғандағы магнийдің электродтық потенциалын есептеңіз. 

156.Массасы 10,0 г мырыш пластинкасы мыс (ІІ) сульфаты ерітіндісіне 

батырылды. Реакция соңында пластинканың массасы 9,9 г болды. Пластинка 

массасының өзгеруін түсіндіріңіз және реакцияға түскен мыс (ІІ) 

сульфатының массасын анықтаңыз.  

157.Темір стерженьнің массасы мыс (ІІ) нитраты ерітіндісінде 

ұстағаннан кейін 1,6г-ға көбейді,сөйтіп23,2 г болды. Мыс нитраты ерітіндісіне 

батырғанға дейінгі темір стерженьнің массасын, сондай-ақ реакциядан кейінгі 

мыс массасын есептеңіз. 

158. [Cd2+] = 0,80 моль/дм3, ал [Cu2+] = 0,01моль/дм3 болатын мыс-

кадмий гальваникалық элементінің ЭҚК есептеңіз, электродтық процестердің 

электрондық теңдеуін жазыңыз және сұлбасын құрастырыңыз. 

159.Қандай гальваникалық элемент концентрациялық деп аталады? 

0,01 моль/лжәне 0,1 моль/л күміс нитратының ерітіндісіне батырылған күміс 

электродтарынан тұратын гальваникалық элементтің сұлбасын 

құрастырыңыз, электродтық процестердің электрондық теңдеуін жазыңыз 

және гальваникалық элементтің ЭҚК есептеңіз.  

160. 0,005 М өз тұздарының ерітінділеріне батырылған темір мен 

қорғасыннан тұратын гальваникалық элементтің жұмысының сұлбасын 

құрастырыңыз. Осы элементтің ЭҚК есептеңіз.  

161. Концентрациялары [Pb2+] = [Mg2+] = 0,01 моль/дм3 тұздарының 

ерітінділеріне батырылған қорғасын және магний пластинкаларынан тұратын 
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гальваникалық элементтің ЭҚК есептеңіз, электродтық процестердің 

электрондық теңдеуін жазыңызжәне сұлбасын құрастырыңыз. Егер әр ионның 

концентрациясын бірдей мөлшерде жоғарлатса, осы элементтің ЭҚК өзгере 

ме? 

162. Концентрациялары [Cd2+] = [Mg2+] = 1 моль/дм3 өз тұздарының 

ерітінділеріне батырылғанкадмий және магний пластинкаларынан тұратын 

гальваникалық элементтің ЭҚК есептеңіз, электродтық процестердің 

электрондық теңдеуін жазыңызжәне сұлбасын құрастырыңыз. Егер әр ионның 

концентрациясын 0,01 моль/дм3 дейін төмендетсе, ЭҚК мәні өзгере ме?  

163. 0,05 М өз тұздарының ерітінділеріне батырылған мырыш пен 

қорғасыннан тұратын гальваникалық элементтің жұмысының сұлбасын 

құрастырыңыз. Осы элементтің ЭҚК есептеңіз.  

164. Темір және күміс пластиналары сыртқы өткізгішпен жалғанған 

және күкірт қышқылының ерітінділеріне батырылған. Осы гальваникалық 

элементтің сұлбасын құрастырыңыз және электродтарда жүретін процестердің  

электрондық теңдеуін жазыңыз.  

165. Никель біреуінде – катод болатын, ал екіншісінде – анод болатын 

екі гальваникалық элементтің электродтық процестерінің электрондық 

теңдеуін жазып, сұлбасын құрастырыңыз.  

166. 298 К-де Cd + Cu2+ = Cd2+ + Сu жүйесінде тепе-теңдік орнады.  

a = 10-4моль/л, a = 10-2моль/л тең болғанда, элементтің ЭҚК 

есептеңіз. 

167. Катодтық және анодтық процестер деген не? Мысалдарын 

келтіріңіз. Келтірілген процестердің негізінде гальваникалық элементтің 

сұлбасын құрастырыңыз. 

169. К-де заттардың стандартты күйлерінде 2Аg+ + Mg = 2Ag + 

Мg2+теңдеуі бойыншакүміс-магний элементінде жүретін реакцияның тепе-

теңдік тұрақтысын есептеңіз. Тұрақты жағдайда (р, Т = соnst) осы реакция 

жүру үшін  оған жұмсалатын максимальді пайдалы жұмысты анықтаңыз. 

170. a = 0,1, a = 0,l моль/л тең өз тұздарының ерітінділеріне 

батырылған мыс және кадмий пластиналарынан тұратын элементтің ЭҚК 

есептеңіз. Сұлбасын құрастырып, электродтық процестердің теңдеулерін 

жазыңыз. Иондардың активтілігін 10 есе арттырса, ЭҚК қалай өзгереді? 

171. Ерітіндінің рН = 5, р = 10, Т = 298 К, а = 0,1 моль/л, Н2(г) + 2Аg+ 

= 2Аg0(қ) + 2Н+ реакциясын жүзеге асыру үшін жұмсалатын максимальды 

пайдалы жұмыстың мәнін есептеңіз. 

172. aAg+ = 10-1моль/л және 10-4моль/л-ге тең өз тұзының ерітінділеріне 

батырылған электродтардан тұратын концентрациялық элементтің сұлбасын 

құрастырыңыз. Электродтардың қайсысы катод, қайсысы анод болады? 

Элементтің ЭҚК есептеңіз. 

+2Cd +2Cu

+2Cd +2Cu

2H
+Ag
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173. Cr/Mg,  Cr/Fe,  Cr/Al тығыз жанасқан металл жұптары ас тұзы 

ерітіндісіне батырылған. Қайсы жұпта хром тезірек коррозияға ұшырайды.  

Электродтық процестерінің  реакция теңдеулерін жазыңыз. 

174.Тығыз жанасқан келесі металл жұптары  күкірт қышқылының 

ерітіндісіне батырылған  Zn/Ag,  Zn/Cu,  Zn/Al,  Zn/Fe.Қайсы жұпта мырыш 

бұзылмайды. Электродтық процестердің  реакция теңдеулерін жазыңыз. 

175. Fe/Cu, Fe/Zn, Fe/Al, Fe/Mg тығыз жанасқан металл жұптары ас тұзы 

ерітіндісіне батырылған. Қай жұпта темір өзгермейді, көрсетіңіз. Электродтық 

процестердің  реакция теңдеулерін жазыңыз.    

176. Fe|Fe2+||Ag+|Ag берілген гальваникалық элементегі ішкі ток 

тізбегінін бағытын және ЭҚК анықтаныз. Fe2+жәнеAg+иондарының 

концентрациясы 0,1  моль/л және 0,01 моль/ге тең. 

177. Ag | AgNO3 (0,001 М) || AgNO3 (0,1 М) | Ag гальваникалық 

элементтің ЭҚК анықтаныз. Берілген элементтердің ішкі тізбектегі 

электрондары қай бағытқа қарай ығысады. Электродтық процестердің 

теңдеуін жазыңыз.  

178. Гальваникалық элемент 0,1М  мырыш нитраты ерітіндісіне 

батырылған мырыш металынан және 0,02 М қорғасын нитраты ерітіндісіне 

батырылған қорғасын металынан тұрады. Элемент сұлбасын құрастырыңыз, 

электродтық процестің теңдеуін жазыңыз, элементтің ЭҚК есептеңіз. 

179. Сu2+| Сu электрод потенциалы +0,2712 В температурасы 298 К және 

активті ионы 0,005 тең мыс электродының стандартты потенциалын есептеңіз.  

180. Қандай қондырғы гальваникалық элемент деп аталады және олар не 

үшін керек? Электродтық процестің электрондық теңдеуін жазыңыз, сұлбасын 

құрастырыңыз, концентрациясы [Си 2+] = 0,1 моль/л,[Ni2+] = 0,01 моль/л 

болатын никелді-мыстың гальваникалық элементтің ЭҚК есептеңіз. Берілген 

гальваникалық элементтің реакциядағы Гиббс энергиясын өзгеру мәнін 

есептеңіз. 

 

1.7 Металдар химиясы 

181. Алюминийдің табиғатта таралғандығын  сипаттаңыз және  ең 

белгілі алюминий минералдарының формуласын  (корунд, боксит, нефелин, 

каолин, альбит, ортоклаз, анортит) келтіріңіз. Рубин және сапфир асыл 

тастарының алюминийға қандай қатынасыбар? 

182. Алюминийдың физикалық және химиялық қассиетерін  және оның 

қолданысын сипаттаңыз. Жауапты реакция теңдеулерімен  көркемдеңіз. 

183. Қыздырғанда алюминий сұйылтылған H2SO4 және  концентрленген 

H2SO4-пенқалай әрекеттеседі? Реакция теңдеулерін жазып, әр қайсысының 

тотықтырғышын  көрсетіңіз. Неге алюминий қалыпты температурада 

концентрленген күкірт қышқылымен  әрекеттеспейді? 

184. Бір өнімі аммонийдың нитраты болып табылатын, алюминийдың 

сұйылтылған  азот қышқылымен реакциятеңдеуінжазыңыз. 
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185. Неге алюминий  сумен тек қана  қышқыл немесе сілтілік ортада  

әрекеттеседі? Негеамальгамдилген алюминий сумен жақсы әрекеттеседі, ал  

кәдімгі - әрекеттеспейді? 

186. Неге сумен әрекеттеспейтін алюминий аммоний хлоридінің  және 

натрий карбонатының сулы ерітінділерімен   әрекеттеседі? Сәйкес келетін  

реакция теңдеуілерінжазыңыз. 

187. Жай заттан,  гидроксидтен  және алюминий нитратынан алюминий 

оксидының алу реакциятеңдеуілерін және реакцияның өту 

шарттарынжазыңыз. Алюминий оксидінің  амфотерлік қасиетін  көрсететін  

реакциятеңдеуілерін келтіріңіз. 

188. Алюминийдың көміртекпен, азотпен, фосформен, күкіртпен 

реакциятеңдеуілерін және  реакцияның өту шарттарынжазыңыз.Алюминий 

карбидінің, нитридінің, фосфидінің  және сульфидының сумен әрекеттескенде 

қандай  өнімдер  түзіледі? 

189. Алюмотермияүдерісінің маңызы неден құралады? Хромды, темірді, 

лантанды және кальцийдыалюмотермия әдісімен алынған реакциялардың   

1500 К Гиббс энергиясын есептеп нәтижелер бойынша  тұжырым беріңіз:  

1) Cr2O3 + Al →                             3) La2O3 + Al → 

2) Fe2O3 + Al →                             4) CaO + Al → 

190. Галлийдың  периодикалық жүйеде орналасуы бойынша оның 

атомының құрылымын,  қасиеттерін алюминиймен салыстырыңыз.  Неге  осы 

металл  өте кең температуралық диапазонда  сұйық күйде болады? Осы 

элементтің ашылу тарихын, оның атауының тегін және оның периодикалық  

заңның бекіткендегі  рөлін  сиппатаңыз. 

191. Индийдің  физикалық және химиялық қассиетерін алюминиймен 

және галлиймен салыстырып, оның  оттекпен, кышқылдармен және 

сілтілермен әрекеттесу  реакция теңдеуілерін,ең белгілі формулаларының 

құрылымын жазыңыз. Осы элементтің атауы немен байланысты, индийдің  

табиғи ресурстары қандай,  оны қалай алады және қайда ол қолданылады? 

192. Таллийдың физикалық және химиялық қассиетерін, оның оттекпен, 

галогендермен, сумен, қышқылдармен және сілтілерменәреккеттесу  реакция 

теңдеуілерінжазыңыз. Неге  осы элемент қосылыстарында  екі тотығу  

дәрежесі болатындығын  түсіндіріңіз? 

193. Галлий топшасының элементтері өздерінің  қосылыстарында   

қандай тотығу дәрежелерді көрсетеді? Индий және галлийде қандай тотығу  

дәрежесі ең тұрақты,  таллийде ше? Жауапты мысалдармен және реакция 

теңдеуілерменкөрсетіңіз. 

194. Периодтық жүйенің бірінші тобының бас топшасының элементтері 

неге  сілтілік деп  аталады? Ең кең тараған сілтілік металдар натрий  және 

калийді қандай   табиғи қосылыстардан және қандай әдістермен алады? 

195. Сілтілік металдардың  химиялық қасиеттерін химиялық 

теңдеулермен  сипаттаңдар  және дәлелдеңдер. 
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196.Сілтілік металдардың оттекте  жануында қандай қосылыстар 

түзіледі және  олар сумен қалай әрекеттеседі? Литий, натрий, калий, рубидий  

және цезий  үшін сәйкес келетін  реакция теңдеулерін  жазыңыз. 

197. Титанның коррозияға төзімділігін және осыған сәйкес оның 

қолдануын сипаттаңыз. Титан құймалары  алюминий мен және басқа 

металдармен ұшақжәне ракета құрастыруында  не себептен  пайдаланылады? 

Титан қосылыстары қалай пайдаланылады: карбидтерде, нитридтарда , титан 

(IV) тотығында  және барий титанатында? 

198. Табиғи қосылыстардан  металдық цирконий қалай  алынады? Осы 

метал қандай қасиеттерге  ие болады және оның қолдануы қандай? Магний, 

алюминий және темір құймаларына цирконийды қандай мақсатпен енгізеді? 

Цирконий карбидын және цирконий (IV) оксидын қайда  қолданылады? 

199. Металдық гафнийды қалай  алады және не себептен  гафнийді және  

цирконийды  атомды реакторларда қолданады? 

200. V-топтағы  d- элементінің ортақ қасиеттерін және атомның 

электрондық құрылымын сипаттаңдар. Ванадийдың, ниобийдың және 

танталдыңбарлық ықтимал тотығу дәрежелерін көрсетіңіз және қайсысы  ең 

тұрақты. Ең тұрақты ванадийдың  тотығу дәрежесі неге ең тұрақты ниобийдың 

және танталдың тотығу дәрежелерімен сәйкес келмейді? 

201. V - Nb - Ta қатарындағы атомдардың  және жай заттың сипатының 

мінездемелерін көрсетіңіз. Кернеу қатарының қандай бөлігінде осы металдар 

орналасқан? Ванадийныңфторсутек,  тұз, күкірт және азот қышқылдармен 

реакция теңдеулерін жазаңыз және  оның өту шарттарын көрсетіңіз 

202. Хром, молибден және вольфрамның атом саңыңың электрондық 

құрылымынкөрсетіңіз; олардың валенттік мүмкіндіктерін анықтаңыз; VI 

топтың бас топшасының элементтерімен салыстырыңыз. Молибден және 

вольфрамның қасиеттерінің  үлкен жақындығын түсіндіріңіз. 

203. Қосылыстардағы  хром, молибден және вольфрамның барлық 

ықтимал және ең тұрақты тотығу дәрежелерін көрсетіңіз. Не себептен  

хромның ең тұрақты тотығу дәрежесі молибден және вольфрамныңең тұрақты 

тотығу дәрежесімен  сәйкес келмейді? 

204. Не себептен  Cr - Mo - W  қатарында: а) металдың тығыздығы 

үлкейеді; б) балқу температурасы артады; в) тотықсыздандырғыш қасиеттері 

азаяды: г) молибденнің және вольфрамның атом радиустары өте жақын? 

205. Хром, молибден және вольфрамның  электродтық потенциалдары 

нешеге тең, олар сумен, қышқылдармен  және сілтілермен  қалай  

әрекеттеседі? 

206. VII топтың d- элементерінің  атом электрондық құрылымын 

сипаттаңыз, қосылыстардағы  элементтердің   ықтимал және ең тұрақты 

тотығу  дәрежелерін  анықтаңыз. Не себептен  технеций және ренийдің ең 

тұрақты тотығу дәрежелері  марганецтікімен сәйкес келмейді? 

207. Марганецтің, технецийдің және ренийдің физикалық қасиеттерін,  

кернеу қатарындағы  орнын, оттекпен,сутегімен, галогендермен, сумен, 
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қышқылдармен, сілтілермен әрекеттесуін сипаттаңдар. Реакция теңдеулерін  

келтіріңіз. 

208. Марганецтің барлық оксидының формулаларын  жазыңыз және 

оларды валенттігі (тотығу дәрежелері) өсу ретінде орналастырыңыз. Осы 

қатарда байланыстың типі, құрылымы  және оксидтердің қасиеттері қалай 

өзгереді? 

209. Ренийдің табиғатта болуын, оның ең маңызды физикалық және 

химиялық қасиеттерін,  алу жолдарын, қолдануын көрсетіңіз. 

210. Калий манганаты тотықтырғыш, тотықсыздандырғыш болатын, 

ыдырайтын және молекула ішілік тотығу-тотықсызданудың нәтижесінде  

диспропорцияға  ұшырайтын  реакция теңдеулерін жазыңыз. 

 

 №2 есептеу-сызба жұмысы. 

 Екікомпонеттікқорытпаныңкүйдиаграммасынталдау. 

 

 1-ші тапсырма.Алюминий-мысжүйесіүшінкүйдиаграммасынсыз. 

Диаграмманыңбарлықбөліктеріндегіфазалықжәнеструктуралыққұрамалардык

өрсет, компоненттердіңсұйықжәнеқаттыкүйіндегіөзараәсерлесуінсипатта. 5% 

Cuқорытпасыүшінфазаларережесінқолданыпсалқындауқисығынтұрғыз. 

Осықорытпаныңt=1000С 

болғанжағдайдағыхимиялыққұрамынжәнефазалардыңөзарамөлшерінанықта. 

 

 
 

Сурет 1. Алюминий-мысжүйесініңкүйдиаграммасы 

 

 2-ші тапсырма.Алюминий-кремнийжүйесіүшінкүйдиаграммасынсыз. 

Диаграмманыңбарлықбөліктеріндегіфазалықжәнеструктуралыққұрамалардык

өрсет, компоненттердіңсұйықжәнеқаттыкүйіндегіөзараәсерлесуінсипатта. 

10% Siқорытпасыүшінфазаларережесінқолданыпсалқындауқисығынтұрғыз. 

Осықорытпаныңt=2000С 

болғанжағдайдағыхимиялыққұрамынжәнефазалардыңөзарамөлшерінанықта. 
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Сурет 2. Алюминий-кремнийжүйесініңкүйдиаграммасы 

 

 3-ші тапсырма.Қалайы-мырышжүйесіүшінкүйдиаграммасынсыз. 

Диаграмманыңбарлықбөліктеріндегіфазалықжәнеструктуралыққұрамалардык

өрсет, компоненттердіңсұйықжәнеқаттыкүйіндегіөзараәсерлесуінсипатта. 

60% Znқорытпасыүшінфазаларережесінқолданыпсалқындауқисығынтұрғыз. 

Осықорытпаныңt=5000С 

болғанжағдайдағыхимиялыққұрамынжәнефазалардыңөзарамөлшерінанықта. 

 

Сурет 3.  Қалайы-мырышжүйесініңкүйдиаграммасы 

 4-ші тапсырма.Магний-кальцийжүйесіүшінкүйдиаграммасынсыз. 

Диаграмманыңбарлықбөліктеріндегіфазалықжәнеструктуралыққұрамалардык

өрсет, компоненттердіңсұйықжәнеқаттыкүйіндегіөзараәсерлесуінсипатта. 

40% Caқорытпасыүшінфазаларережесінқолданыпсалқындауқисығынтұрғыз. 

Осықорытпаныңt=200С 

болғанжағдайдағыхимиялыққұрамынжәнефазалардыңөзарамөлшерінанықта. 
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Сурет 3.Магний-кальцийжүйесініңкүйдиаграммасы 

 5-ші тапсырма.Кадмий-мырышжүйесіүшінкүйдиаграммасынсыз. 

Диаграмманыңбарлықбөліктеріндегіфазалықжәнеструктуралыққұрамалардык

өрсет, компоненттердіңсұйықжәнеқаттыкүйіндегіөзараәсерлесуінсипатта. 

17,4% 

Znқорытпасыүшінфазаларережесінқолданыпсалқындауқисығынтұрғыз. 

Осықорытпаныңt=2500С 

болғанжағдайдағыхимиялыққұрамынжәнефазалардыңөзарамөлшерінанықта. 

 

 

                             Сурет 5. Кадмий-мырышжүйесініңкүйдиаграммасы 

 6-ші тапсырма.Магний-никельжүйесіүшінкүйдиаграммасынсыз. 

Диаграмманыңбарлықбөліктеріндегіфазалықжәнеструктуралыққұрамалардык

өрсет, компоненттердіңсұйықжәнеқаттыкүйіндегіөзараәсерлесуінсипатта. 

58% Niқорытпасыүшінфазаларережесінқолданыпсалқындауқисығынтұрғыз. 

Осықорытпаныңt=5000С 

болғанжағдайдағыхимиялыққұрамынжәнефазалардыңөзарамөлшерінанықта. 
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Сурет 6. Магний-никельжүйесініңкүйдиаграммасы 

 

 7-ші тапсырма.Мыс-никельжүйесіүшінкүйдиаграммасынсыз. 

Диаграмманыңбарлықбөліктеріндегіфазалықжәнеструктуралыққұрамалардык

өрсет, компоненттердіңсұйықжәнеқаттыкүйіндегіөзараәсерлесуінсипатта. 

60% Niқорытпасыүшінфазаларережесінқолданыпсалқындауқисығынтұрғыз. 

Осықорытпаныңt=13000С 

болғанжағдайдағыхимиялыққұрамынжәнефазалардыңөзарамөлшерінанықта. 

 

 

 
Сурет 7. Мыс-никельжүйесініңкүйдиаграммасы 

 

 

 8-ші тапсырма.Магний-германийжүйесіүшінкүйдиаграммасынсыз. 

Диаграмманыңбарлықбөліктеріндегіфазалықжәнеструктуралыққұрамалардык

өрсет, компоненттердіңсұйықжәнеқаттыкүйіндегіөзараәсерлесуінсипатта. 

32% Geқорытпасыүшінфазаларережесінқолданыпсалқындауқисығынтұрғыз. 
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Осықорытпаныңt=5000С 

болғанжағдайдағыхимиялыққұрамынжәнефазалардыңөзарамөлшерінанықта. 

 

 
 

 

Сурет 8. Магний-германийжүйесініңкүйдиаграммасы 

 

 9-ші тапсырма.Мыс-мышьякжүйесіүшінкүйдиаграммасынсыз. 

Диаграмманыңбарлықбөліктеріндегіфазалықжәнеструктуралыққұрамалардык

өрсет, компоненттердіңсұйықжәнеқаттыкүйіндегіөзараәсерлесуінсипатта. 

25% Asқорытпасыүшінфазаларережесінқолданыпсалқындауқисығынтұрғыз. 

Осықорытпаныңt=2000С 

болғанжағдайдағыхимиялыққұрамынжәнефазалардыңөзарамөлшерінанықта. 

 

 

 

Сурет 9. Мыс-мышьякжүйесініңкүйдиаграммасы 

 10-ші тапсырма.Мыс-күмысжүйесіүшінкүйдиаграммасынсыз. 

Диаграмманыңбарлықбөліктеріндегіфазалықжәнеструктуралыққұрамалардык

өрсет, компоненттердіңсұйықжәнеқаттыкүйіндегіөзараәсерлесуінсипатта. 
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85% Agқорытпасыүшінфазаларережесінқолданыпсалқындауқисығынтұрғыз. 

Осықорытпаныңt=6000С 

болғанжағдайдағыхимиялыққұрамынжәнефазалардыңөзарамөлшерінанықта. 

 

 

Сурет 10.  Мыс-күмысжүйесініңкүйдиаграммасы 

 11-ші тапсырма.Мыс-мышьякжүйесіүшінкүйдиаграммасынсыз. 

Диаграмманыңбарлықбөліктеріндегіфазалықжәнеструктуралыққұрамалардык

өрсет, компоненттердіңсұйықжәнеқаттыкүйіндегіөзараәсерлесуінсипатта. 

30% және 35% 

Asқорытпасыүшінфазаларережесінқолданыпсалқындауқисығынтұрғыз. 

Осықорытпаныңt=7000С 

болғанжағдайдағыхимиялыққұрамынжәнефазалардыңөзарамөлшерінанықта. 

 

Сурет 11. Мыс-мышьякжүйесініңкүйдиаграммасы 

 12-ші тапсырма.Қорғасын-қалайыжүйесіүшінкүйдиаграммасынсыз. 

Диаграмманыңбарлықбөліктеріндегіфазалықжәнеструктуралыққұрамалардык

өрсет, компоненттердіңсұйықжәнеқаттыкүйіндегіөзараәсерлесуінсипатта. 

40% Snқорытпасыүшінфазаларережесінқолданыпсалқындауқисығынтұрғыз. 

Осықорытпаныңt=1500С 

болғанжағдайдағыхимиялыққұрамынжәнефазалардыңөзарамөлшерінанықта. 
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Сурет 12. Қорғасын-қалайыжүйесініңкүйдиаграммасы 

 

 13-ші тапсырма.Висмут-теллуржүйесіүшінкүйдиаграммасынсыз. 

Диаграмманыңбарлықбөліктеріндегіфазалықжәнеструктуралыққұрамалардык

өрсет, компоненттердіңсұйықжәнеқаттыкүйіндегіөзараәсерлесуінсипатта. 

25% Teқорытпасыүшінфазаларережесінқолданыпсалқындауқисығынтұрғыз. 

Осықорытпаныңt=3000С 

болғанжағдайдағыхимиялыққұрамынжәнефазалардыңөзарамөлшерінанықта. 

 

 

 
 

Сурет 13. Висмут-теллуржүйесініңкүйдиаграммасы 

 

 14-ші тапсырма.Германий-кремнийжүйесіүшінкүйдиаграммасынсыз. 

Диаграмманыңбарлықбөліктеріндегіфазалықжәнеструктуралыққұрамалардык

өрсет, компоненттердіңсұйықжәнеқаттыкүйіндегіөзараәсерлесуінсипатта. 

60% Siқорытпасыүшінфазаларережесінқолданыпсалқындауқисығынтұрғыз. 

Осықорытпаныңt=12000С 

болғанжағдайдағыхимиялыққұрамынжәнефазалардыңөзарамөлшерінанықта. 
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Сурет 14. Германий-кремнийжүйесініңкүйдиаграммасы 

 

 15-ші тапсырма.Алюминий-кремнийжүйесіүшінкүйдиаграммасынсыз. 

Диаграмманыңбарлықбөліктеріндегіфазалықжәнеструктуралыққұрамалардык

өрсет, компоненттердіңсұйықжәнеқаттыкүйіндегіөзараәсерлесуінсипатта. 

11,7% Siқорытпасыүшінфазаларережесінқолданыпсалқындауқисығынтұрғыз. 

Осықорытпаныңt=12000С 

болғанжағдайдағыхимиялыққұрамынжәнефазалардыңөзарамөлшерінанықта. 

 
Сурет 15. Алюминий-кремнийжүйесініңкүйдиаграммасы 

 

 16-ші тапсырма.Мыс-мышьякжүйесіүшінкүйдиаграммасынсыз. 

Диаграмманыңбарлықбөліктеріндегіфазалықжәнеструктуралыққұрамалардык

өрсет, компоненттердіңсұйықжәнеқаттыкүйіндегіөзараәсерлесуінсипатта. 

40% Asқорытпасыүшінфазаларережесінқолданыпсалқындауқисығынтұрғыз. 

Осықорытпаныңt=6500С 

болғанжағдайдағыхимиялыққұрамынжәнефазалардыңөзарамөлшерінанықта. 
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Сурет 16. Мыс-мышьякжүйесініңкүйдиаграммасы 

 

 17-ші тапсырма.Алюминий-кремнийжүйесіүшінкүйдиаграммасынсыз. 

Диаграмманыңбарлықбөліктеріндегіфазалықжәнеструктуралыққұрамалардык

өрсет, компоненттердіңсұйықжәнеқаттыкүйіндегіөзараәсерлесуінсипатта. 

11,7% Siқорытпасыүшінфазаларережесінқолданыпсалқындауқисығынтұрғыз. 

Осықорытпаныңt=6000С 

болғанжағдайдағыхимиялыққұрамынжәнефазалардыңөзарамөлшерінанықта. 

 
Сурет 17. Алюминий-кремнийжүйесініңкүйдиаграммасы 

  

 18-ші тапсырма.Кадмий-мырышжүйесіүшінкүйдиаграммасынсыз. 

Диаграмманыңбарлықбөліктеріндегіфазалықжәнеструктуралыққұрамалардык

өрсет, компоненттердіңсұйықжәнеқаттыкүйіндегіөзараәсерлесуінсипатта. 
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60% Zniқорытпасыүшінфазаларережесінқолданыпсалқындауқисығынтұрғыз. 

Осықорытпаныңt=3000С 

болғанжағдайдағыхимиялыққұрамынжәнефазалардыңөзарамөлшерінанықта. 

 

 
Сурет 18. Кадмий-мырышжүйесініңкүйдиаграммасы 

 

 19-ші тапсырма.Мыс-мышьякжүйесіүшінкүйдиаграммасынсыз. 

Диаграмманыңбарлықбөліктеріндегіфазалықжәнеструктуралыққұрамалардык

өрсет, компоненттердіңсұйықжәнеқаттыкүйіндегіөзараәсерлесуінсипатта. 

25%Asқорытпасыүшінфазаларережесінқолданыпсалқындауқисығынтұрғыз. 

Осықорытпаныңt=3000С 

болғанжағдайдағыхимиялыққұрамынжәнефазалардыңөзарамөлшерінанықта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Сурет 19. Мыс-мышьякжүйесініңкүйдиаграммасы 

 

 20-ші тапсырма.Магний-никельжүйесіүшінкүйдиаграммасынсыз. 

Диаграмманыңбарлықбөліктеріндегіфазалықжәнеструктуралыққұрамалардык

өрсет, компоненттердіңсұйықжәнеқаттыкүйіндегіөзараәсерлесуінсипатта. 
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70% Niқорытпасыүшінфазаларережесінқолданыпсалқындауқисығынтұрғыз. 

Осықорытпаныңt=8000С 

болғанжағдайдағыхимиялыққұрамынжәнефазалардыңөзарамөлшерінанықта. 

 

 
  

Сурет 20. Магний-никельжүйесініңкүйдиаграммасы 

 

 21-ші тапсырма.Мыс-мышьякжүйесіүшінкүйдиаграммасынсыз. 

Диаграмманыңбарлықбөліктеріндегіфазалықжәнеструктуралыққұрамалардык

өрсет, компоненттердіңсұйықжәнеқаттыкүйіндегіөзараәсерлесуінсипатта. 

10% Asқорытпасыүшінфазаларережесінқолданыпсалқындауқисығынтұрғыз. 

Осықорытпаныңt=7000С 

болғанжағдайдағыхимиялыққұрамынжәнефазалардыңөзарамөлшерінанықта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Сурет 21. Мыс-мышьякжүйесініңкүйдиаграммасы 
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 22-ші тапсырма.Германий-кремнийжүйесіүшінкүйдиаграммасынсыз. 

Диаграмманыңбарлықбөліктеріндегіфазалықжәнеструктуралыққұрамалардык

өрсет, компоненттердіңсұйықжәнеқаттыкүйіндегіөзараәсерлесуінсипатта. 

60% Siқорытпасыүшінфазаларережесінқолданыпсалқындауқисығынтұрғыз. 

Осықорытпаныңt=12000С 

болғанжағдайдағыхимиялыққұрамынжәнефазалардыңөзарамөлшерінанықта. 

 

 
Сурет 22. Германий-кремнийжүйесініңкүйдиаграммасы 

 

 23-ші тапсырма.Магний-германийжүйесіүшінкүйдиаграммасынсыз. 

Диаграмманыңбарлықбөліктеріндегіфазалықжәнеструктуралыққұрамалардык

өрсет, компоненттердіңсұйықжәнеқаттыкүйіндегіөзараәсерлесуінсипатта. 

30% Geқорытпасыүшінфазаларережесінқолданыпсалқындауқисығынтұрғыз. 

Осықорытпаныңt=7000С 

болғанжағдайдағыхимиялыққұрамынжәнефазалардыңөзарамөлшерінанықта. 

 

 
 

Сурет 23. Магний-германийжүйесініңкүйдиаграммасы 

 

 24-ші тапсырма.Мыс-мышьякжүйесіүшінкүйдиаграммасынсыз. 

Диаграмманыңбарлықбөліктеріндегіфазалықжәнеструктуралыққұрамалардык



36 
 

өрсет, компоненттердіңсұйықжәнеқаттыкүйіндегіөзараәсерлесуінсипатта. 

25% Asқорытпасыүшінфазаларережесінқолданыпсалқындауқисығынтұрғыз. 

Осықорытпаныңt=2000С 

болғанжағдайдағыхимиялыққұрамынжәнефазалардыңөзарамөлшерінанықта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Сурет 24. Мыс-мышьякжүйесініңкүйдиаграммасы 

 

 25-ші тапсырма.Магний-германийжүйесіүшінкүйдиаграммасынсыз. 

Диаграмманыңбарлықбөліктеріндегіфазалықжәнеструктуралыққұрамалардык

өрсет, компоненттердіңсұйықжәнеқаттыкүйіндегіөзараәсерлесуінсипатта. 

32% Geқорытпасыүшінфазаларережесінқолданыпсалқындауқисығынтұрғыз. 

Осықорытпаныңt=5000С 

болғанжағдайдағыхимиялыққұрамынжәнефазалардыңөзарамөлшерінанықта. 

 

 
 

 

Сурет 25. Магний-германийжүйесініңкүйдиаграммасы 
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 26-ші тапсырма.Мыс-күмісжүйесіүшінкүйдиаграммасынсыз. 

Диаграмманыңбарлықбөліктеріндегіфазалықжәнеструктуралыққұрамалардык

өрсет, компоненттердіңсұйықжәнеқаттыкүйіндегіөзараәсерлесуінсипатта. 

85% Agқорытпасыүшінфазаларережесінқолданыпсалқындауқисығынтұрғыз. 

Осықорытпаныңt=6000С 

болғанжағдайдағыхимиялыққұрамынжәнефазалардыңөзарамөлшерінанықта. 

 

 
 

Сурет 26. Мыс-күмысжүйесініңкүйдиаграммасы 

 27-ші тапсырма.Алюминий-кремнийжүйесіүшінкүйдиаграммасынсыз. 

Диаграмманыңбарлықбөліктеріндегіфазалықжәнеструктуралыққұрамалардык

өрсет, компоненттердіңсұйықжәнеқаттыкүйіндегіөзараәсерлесуінсипатта. 

70% Siқорытпасыүшінфазаларережесінқолданыпсалқындауқисығынтұрғыз. 

Осықорытпаныңt=8000С 

болғанжағдайдағыхимиялыққұрамынжәнефазалардыңөзарамөлшерінанықта. 

 

 
 

Сурет 27. Алюминий-кремнийжүйесініңкүйдиаграммасы 
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 28-ші тапсырма.Мыс-күмысжүйесіүшінкүйдиаграммасынсыз. 

Диаграмманыңбарлықбөліктеріндегіфазалықжәнеструктуралыққұрамалардык

өрсет, компоненттердіңсұйықжәнеқаттыкүйіндегіөзараәсерлесуінсипатта. 

40% Agқорытпасыүшінфазаларережесінқолданыпсалқындауқисығынтұрғыз. 

Осықорытпаныңt=6000С 

болғанжағдайдағыхимиялыққұрамынжәнефазалардыңөзарамөлшерінанықта. 

 

 
 

Сурет 28. Мыс-күмысжүйесініңкүйдиаграммасы 

 29-ші тапсырма.Германий-кремнийжүйесіүшінкүйдиаграммасынсыз. 

Диаграмманыңбарлықбөліктеріндегіфазалықжәнеструктуралыққұрамалардык

өрсет, компоненттердіңсұйықжәнеқаттыкүйіндегіөзараәсерлесуінсипатта. 

60% Siқорытпасыүшінфазаларережесінқолданыпсалқындауқисығынтұрғыз. 

Осықорытпаныңt=12000С 

болғанжағдайдағыхимиялыққұрамынжәнефазалардыңөзарамөлшерінанықта 

 
 

Сурет 29. Германий-кремнийжүйесініңкүйдиаграммасы 

 

 30-ші тапсырма.Мыс-никельжүйесіүшінкүйдиаграммасынсыз. 

Диаграмманыңбарлықбөліктеріндегіфазалықжәнеструктуралыққұрамалардык

өрсет, компоненттердіңсұйықжәнеқаттыкүйіндегіөзараәсерлесуінсипатта. 
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60% Niқорытпасыүшінфазаларережесінқолданыпсалқындауқисығынтұрғыз. 

Осықорытпаныңt=13000С 

болғанжағдайдағыхимиялыққұрамынжәнефазалардыңөзарамөлшерінанықта 

 

 

 
 

Сурет 30. Мыс-никельжүйесініңкүй диаграммасы 
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Бақылау тапсырмаларының нұсқалары 

 

Вариант 

нөмірі 

Есептердің нөмірлері ЕСЖ №1                                     ЕСЖ №2 

1 1         31       61        91        121       151           181                   1 

2 2         32       62        92        122       152           182                   2 

3 3         33       63        93        123       153           183                   3 

4 4         34       64        94        124       154           184                   4 

5 5         35       65        95        125       155           185                   5 

6 6         36       66        96        126       156           186                   6 

7 7         37       67        97        127       157           187                   7 

8 8         38       68        98        128       158           188                   8 

9 9         39       69        99        129       159           189                   9 

10 10       40       70       100       130       160           190                  10 

11 11       41       71       101       131       161           191                  11 

12 12       42       72       102       132       162           192                  12 

13 13       43       73       103       133       163           193                  13 

14 14       44       74       104       134       164           194                  14 

15 15       45       75       105       135       165           195                  15 

16 16      46       76       106       136       166           196                   16 

17 17       47       77       107       137       167           197                  17 

18 18       48       78       108       138       168           198                  18 

19 19       49       79       109       139       169           199                  19 

20 20       50       80       110       140       170           200                  20 

21 21       51       81       111       141       171           201                  21 

22 22       52       82       112       142       172           202                  22 

23 23       53       83       113       143       173           203                  23  

24 24       54       84       114       144       174           204                  24 

25 25       55       85       115       145       175           205                  25 

26 26       56       86       116       146       176           206                  26 

27 27       57       87       117       147       177           207                  27 

28 28      58        88       118       148       178           208                  28 

29 29      59        89       119       149       179           209                  29 

30 30      60        90       120       150       180           210                  30 
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