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Кіріспе 

 

Химия – материалық дүниені құрайтын заттардың қасиеттерін және бір-

біріне айналуын зерттейтін фундаменталдық ғылым. Бiз зат деп белгілі 

жағдайда тұрақты химиялық және физикалық қасиеттерге ие материяның кез 

келген түрiн айтамыз. 

Жадығаттану  — материалдардың құрамы, құрылысы және қасиеттері 

арасындағы байланысты, олардың механикалық, термиялық, химиялық және 

басқа әсер етулер кезінде өзгеру заңдылықтарын зерттейтін ғылым. 

Химия және жадығаттанудың міндеті – заттарды қолдану үшін 

қасиеттерін айқындау, адамдардың сұранысына қажет жаңа  заттар алу, табиғи 

қорларды орынды пайдаланып, қоршаған ортаны қорғау.  

 

Дәрістердің мазмұны химия және жадығаттанукурсының оқу 

бағдарламасына сәйкес келеді, бейорганикалық және жалпы химияның негізгі 

тарауларын қамтитын 15 дәрістен тұрады.  
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 1. Дәріс. Химияның негізгі заңдары мен түсініктері 

 

Дәрістің мақсаты: химияның негізгі түсініктерімен, негізгі 

заңдарынмен таныстыру, эквивалент заңының негізінде есеп шығаруды 

үйрету. 

 

 Химия – заттар және олардың қасиеттері мен өзгерістері туралы ғылым. 

 Химияның міндеті – заттарды қолдану үшін қасиеттерін  айқындау, 

адамдардың  сұранысына қажет  жаңа  химиялық заттар алу, табиғи қорларды 

орынды пайдаланып, қоршаған  ортаны қорғау.   

Молекула – заттың химиялық қасиетін сақтап тұратын ең кіші бөлшегі. 

Атом – химиялық элементтің ең кіші бөлшегі. Әрбір химиялық элементке 

белгілі бір атомның жиынтығы сәйкес келеді. Атомдар бір-бірімен бірігіп  

байланысып молекула түзеді. Қазіргі анықтамасы: атом – оң зарядталған атом 

ядросынан және теріс зарядталған электрондардан тұратын электронейтрал 

бөлшек. Протондар мен нейтрондардың ортақ атауы нуклондар. Жалпы 

алғандағы атом электрлік бейтарап болғандықтан, электрондардың қосынды 

заряды ядро зарядына тең болуы керек.  Элементтің реттік нөмірі атом 

ядросының зарядына тең және ядродағы протон санына тең және атомдағы 

электрон санына тең. Ядро массасы (және атом массасы да) протон (Z) саны 

мен нейтрон (N) санының қосындысымен анықталады. Бұл қосындыны 

атомның массалық саны (A) деп атайды A=Z+N. 

Элемент – белгілі бір атомның түрі. Бірдей атомдардан тұратын заттар 

жай заттарға жатады: Ғе, О2, Н2. 

Бір элементтің бірнеше жай заттар түзуін аллотропиялық құбылыс 

дейді. Көміртектің  аллотроптық түрі: алмас, графит, карбин және фулерен; 

оттектікі – молекулалық оттек О2 пен озон О3. 

Ядро зарядтары (Z) бірдей, ал массалық саны (A) әртүрлі болатын 

атомдарды изотоптар деп атайды. Сутек элементінің үш изотопы бар: протий 

- 1

1 Н, дейтерий - 2

1 Н немесеD, тритий - 3

1 Н немесе Т. 

Ядро зарядтары (Z) әртүрлі болатын, ал массалык саны (A) бірдей 

атомдарды изобаралар деп атайды. 40

18
Ar; 40

19
K; 40

20
Ca. 

Молекулалары әртүрлі элементтің атомдарынан тұратын заттарды – 

күрделі заттар дейді: CuO, H2SO4. Күрделі заттарға барлық оксидтер, 

қышқылдар, негіздер, тұздар және толып жатқан органикалық қосылыстар 

жатады.  

Иондар – зарядталған бөлшектер: оң зарядталғанды катиондар және 

теріс зарядталғанды аниондар дейді. 

Зат мөлшеріν – атом, молекула, иондарының құрылыс бірліктерінің 

санын көрсететін физикалық шама. Ол ν таңбасымен белгіленеді, өлшем 

бірлігі – моль. Моль дегеніміз – 0,012 кг12С изотобындағы құрылыс 

бірліктеріне тең шама. 

Зат мөлшерінің 1 молінің массасы оның молярлық массасы деп аталады 

М = m/ν; өлшем бірлігі – кг/моль немесе г/моль. 
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Mm = .  

Зат массасының сақталу заңы (1748 ж. М.В.Ломоносов; 1766 ж. 

А.Лавуазье ашты.) Реакцияға қатысқан заттардың массасы шыққан зат 

өнімдерінің массасына тең. 

Заттар массасы сақталу заңының мысалы ретінде литийдің оттегі 

арқылы тотығу реакциясының теңдеуін келтірейік: 

4Li + O2 = 2Li2O; 

6,94∙4 + 15,999∙2 = 6,94∙4 + 15,999∙2; 

59,758 = 59,758. 

Бұл теңдеуден реакцияға төрт атом литий, екі атом оттегі қатысатынын, 

ал реакция нәтижесінде түзелген литий оксидінің құрамында да төрт атом 

литий, екі атом оттегі бар екенін көруге болады. Олай болса, реакцияға 

қатысқан заттар мен шыққан заттардың құрамындағы  атомдардың түрлері 

мен сандары өзгермейтіндіктен реакцияласқан заттардың массасы одан 

түзілген заттардың массасына тең болады. 
1801 жылы француз ғалымы Ж. Пруст құрам тұрақтылық заңын ашты. 

Алыну әдісіне қарамастан берілген қосылыстардың құрамы тұрақты 

болады. Аммиакты мынандай әртүрлі әдістермен алуға болады: 

N2 + 3H2 = 2NH3; 

NH4Cl + NaOH = NH3 + H2O + NaCl; 

NH4Cl = NH3 + HCl. 

Бұл реакциялар теңдеулерінен аммиак қандай әдістермен алынса да, 

сапалық құрамы жағынан азот пен сутегіден, сандық құрамы жағынан бір атом 

азоттан және үш атом сутегіден тұратынын көруге болады. Сондықтан оның 

массасы және құрамындағы элементтердің проценттік мөлшерлері де тұрақты 

болады. 
Құрамын сақтайтын қосылыстар – дальтонидтер, ал құрамын 

сақтамайтын қосылыстар бертолидтер деп аталды. 

Еселік қатынасзаңын Д. Дальтон ашты (1803 ж.). Егер екі элемент бір-

бірімен бірнеше химиялық қосылыс түзсе, онда бір элемент мөлшерінің екінші 

элемент мөлшеріне қатынасы бүтін сандарға тең болады.Көміртегі 

оксидтері СО мен СО2-дегі көміртегінің 12 масса мөлшеріне келетін оттегі 

массаларының өзара қатынасы 16:32 = 1:2 қатынасындай болатынын анықтау 

қиын емес. 

Еселік қатынас заңынан молекулалық қосылысқа кіретін элементтің ең 

кіші бөлшегі атом екеніне көз жеткізуге болады. Мысалы көміртегі (II) 

оксидінде оттегінің 1 атомы болса, көміртегі (IV) оксидінде оттегінің 2 атомы 

болады. 

Авогадро заңы: 1811 жылы итальян физигі Авогадро химиялық 

реакцияларға түскен газдардың көлемдерінің қатынастарын зерттеп, мынадай 

тұжырымдама жасады: Бірдей температура мен қысымда алынған кез келген 

газдардың бірдей көлеміндегі молекула сандары бірдей болады. Заңнан 

шығатын салдар: 

1) Кез келген газдың 1 молі қалыпты жағдайда бірдей көлем алады. V = 
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22,4 дм3/моль.  

2) Қалыпты жағдайда 1 моль газдың тұрақты көлеміндегі бөлшектердің 

саны Авогадро тұрақтысымен сипатталады: NA = 6,02·1023моль-1. 

Эквивалент дегеніміз – реакция кезінде орнын баса алатын, қосып 

алатын, бөліп шығаратын бір сутек ионының немесе тотығу-тотықсыздану 

реакциясы кезіндегі бір электрон эквивалентіне тең заттың бөлшегі. 

Йодты сутекте HI сутегінің 1 молімен қосылып тұрғандықтан йодтың 

эквиваленті 1 мольге, күкіртті сутекте H2S cутегінің екі молімен қосылып 

тұрғандықтан күкірттің эквиваленті 1/2мольге, аммиакта NH3 сутегінің үш 

молімен қосылып тұрғандықтан азоттың зквиваленті 1/3 мольге, силанда SiH4  

сутегінің төрт молімен қосылып тұрғандықтан кремнийдің эквиваленті 

1/4мольге тең болады. 

Эквиваленттер заңы: реакцияға түсетін заттардың массасы олардың 

эквиваленттеріне тура пропорционал болады. 

21
// 21 ЭЭ МMmm = . 

 Егер әрекеттесуші заттар газ түрінде болса, онда эквиваленттер заңы 

былай өрнектеледі: 

ВАBА ЭЭVV // = , 

мұндағы VА мен VВ – әрекеттесуші газдың көлемі. 

Химиялық қосылыстың эквиваленті деп, оның сутегінің немесе басқа 

заттың 1 эквивалентімен қалдықсыз әрекеттесетін мөлшерін айтады. 

Заттың эквивалентін анықтау үшін химиялық реакция құрып, оның 

молекулалық массасын әрекеттесуші заттың эквивалент санына бөлу керек.  

Алмасу реакциясына қатысатын негіздер мен қышқылдардың 

эквиваленттік массаларын олардың молярлық массаларын реакция кезінде 

жоғалтатын гидроксид немесе сутегінің иондарының сандарына бөлу арқылы 

табады: 

NaOH + H2SO4 = NaHSO4 + H2O;  

;/401//40 мольгмольгЭNaOH ==  

./981//98
42

мольгмольгЭ SOH ==  

NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + H2O,  

;/401//40 мольгмольгЭNaOH ==  

./492//98
42

мольгмольгЭ SOH ==  

Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары. 

Оксидтер деп біреуі оттегі (тотығу дәрежесі -2) болып келетін екі 

элементтен тұратын күрделі заттарды айтады. Химиялық элементтердің 

барлығы оксидтер түзеді. Қазіргі кезге дейін үш элементтің - гелий, неон және 

аргон асыл газдардың оксидтері алынған жоқ. Барлық оксидтер тұз түзбейтін 

және тұз түзетін болып екі топқа бөлінеді. 

Тұз түзбейтін оксидтерге - N2O,NO, SiO,SO,CO жатады. 
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 Тұз түзетін оксидтер үш топқа бөлінеді: негіздік, қышқылдық және 

амфотерлік.Негіздікдепнегіздерсәйкесболатыноксидтердіайтады-  Na2O, 

CaO, MgO,MnOт.б.Негіздікоксидтерді тек қана металдар түзеді. 

Қышқылдық оксидтер дегеніміз сумен әрекеттескенде түзілген 

гидраттары қышқыл болып келетін оксидтер немесе негіздермен, негіздік 

оксидтермен әрекеттесіп тұздар түзетін оксидтерді қышқылдық оксидтер 

дейді. Қышқылдық оксидтерді бейметал және жоғары тотығу дәрежесін 

көрсететін кейбір металдар түзеді - Mn2O7, As2O5,CrO3. 

Амфотерлік деп реакцияның жүру жағдайына байланысты әрі 

қышқылдық әрі негіздік оксидтердің қасиетін көрсететін немесе 

қышқылдармен де, негіздермен де әрекеттесетін оксидтерді 

айтады.Амфотерлік оксидтерге -ZnO, SnO, Cr2O3, MnO2, BeO, AI2O3 т.б. 

жатады. 

Негіздер. Құрамында элемент атомынан және гидроксид тобынан 

тұратын қүрделі заттарды негіздер деп атайды. Негіздердің жалпы формуласы 

Ме(ОН)n.  

Негіздердегі гидроксид ионының саны негіздің қышқылдығын 

көрсетеді. NaOH - бір қышқылды, Ca(OH)2 - екі қышқылды, AI(OH)3 -үш 

қышқылды негіздер. Негіздердің көпшілігі суда ерімейді. Суда еритін 

негіздерді сілтілер деп атайды. Сілтілерге сілтілік және сілтілік жер 

металдары гидроксидтері жатады. Бұлардың барлығына  тән қасиет - олардың 

судағы ертінділері электр тогын жақсы өткізеді, қолмен ұстаса сабын сияқты 

әсер етеді, лакмус қағазын көк түске бояйды. 

Амфотерлік гидроксидтер дегеніміз диссоциалану кезінде әрі сутегі 

катион Н+, әрі гидроксид - ионын ОН- түзетін гидроксидтерді айтады. Оларға  

Zn(OH)2, Be(OH)2, AI(OH)3, Cr(OH)3, Pb(OH)2 және т.б. мысал 

болады.Амфотерлік гидроксидтер қышқылдармен де, негіздермен де 

әрекеттеседі. 

Қышқылдар дегеніміз судағы ертінділерінде сутек катиондары мен 

қышқыл қалдықтарының аниондарына ыдырайтын электролиттер. 

Қышқылдар оттекті және оттексіз болып екіге бөлінеді. Құрамында оттек 

атомдары бар қышқылдарды оттекті қышқылдар дейді -  HNO3, H2SO4, H3PO4, 

HCIO3т.б. Оттексіз қышқылдардың құрамында оттек болмайды -HF,HCI,HBr, 

HJ, H2S, H2Se т.б. жатады. Құрамында металға алмаса алатын сутегінің санына 

қарай қышқылдарды бір негізді -HCI, HNO3, HBr, екінегіздіH2SO4, Н2S, H2WO4, 

үш негіздіH3PO4, H3АsO4, төрт негізді - H4SiO4, H4P2O7деп бөледі. 

Тұздар. Диссоциация негізінде металл катионы (және NH4
+аммоний 

катионы) мен қышқыл қалдықтарының аниондарын түзетін электролиттерді 

тұздар деп атайды. Құрамдарыменқасиеттерінеқарайорта - 

K2SO4,Na2SO4,Ca(PO4)2, қышқылдық- KHSO4, Ca(H2PO4)2 , NH4HCO3,  

негіздікCuOHCI, AI(OH)2CI, (FeOH)2SO4, қос-

KAI(SO4)2,(NH4)2Fe(SO4)2,комплексті - K[Ag(CN)2], [Cu(NH3)4]CI2 ) 

болыпбөлінеді. 
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Орта тұздар қышқылдардың құрамындағы сутек иондары металдармен 

толық алмасудан шыққан қосылыстар. Қышқылдық тұздар қышқылдардың 

құрамындағы сутек иондары металдармен жартылай алмасудан шыққан 

қосылыстар. Негіздік тұздар қышқылдардың құрамындағы сутек иондары 

гидроксид иондарымен толық алмасудан шыққан қосылыстар. 

 

2 Дәріс. Атом құрылысы. Периодтық заң және периодтық жүйе 

 

Дәрістің мақсаты: атомның электрондық құрылысымен, периодтық 

жүйедегі элементтердің орналасуымен таныстыру, олардың электрондық 

формуласын графиктік түрде жаза білуды үйрету, орбитальдарды түрлерге 

жіктеуды үйрету. 

 

Э.Резерфордатом құрылысының моделін ұсынды. Бұл модельді атомның 

ядролық немесе планеталық моделі деп атады. Өйткені, атом құрылысы Күн 

жүйесіне ұқсас деп қарастырылды.  

Электронның кеңістіктегі орны оның энергетикалық күйіне байланысты 

болады. Электронның болу мүмкіндігінің максимал шамасы орбиталь деп 

аталады. Электронның орнын сақтау үшін бүтін сандар алынады. Ол сандар 

квантсандары деп аталады. 

Бас квант саны n=1, 2, 3...∞ мәндері болады. Ол электронның 

энергиясын және орбитальдың өлшемін анықтайды. n = 1 болғанда 

электронның энергетикалық күйі ең төменгі деңгейге сәйкес келеді. 

Электрондық қабат саны артқан сайын энергия да артады. Сондықтан 

атомдағы орбитальдар белгілі бір энергетикалық деңгейге бөлінеді. Ол 

энергетикалық деңгейлерді кейде K, L, M, N, O, P, Q – латын алфавитінің  

әріптерімен белгілейді. 

Қосымша квант саны – l, орбитальдың кеңістіктегі пішінін сипаттайды. 

Сонымен бірге белгілі бір деңгейдегі электронның әртүрлі энергетикалық 

жағдайын анықтайды. 1, 0, 1, 2...n – 1 мәндері болады. Қосымша квант 

санының әртүрлі мәндерін ажырату үшін латын әріптерімен белгілеу 

қабылданған: s (l = 0), р (l = 1), d (l = 2), f (l = 3), g (l = 4). Қосымша квант саны 

l-дың әртүрлі мәндеріндегі электронның пішіні әртүрлі болады, оларды 

энергетикалық деңгейшелер деп атайды; n = 1, болғанда l = 0, 1; демек І-

деңгейде 2 электрон, ол электрон 1s-ке толтырылады; n = 2, l = 0, 1;  яғни ІІ-

деңгейде 6 электрон болады, олар 2s 2p-ға толтырылады; n = 3, l = 0, 1, 2; ІІІ-

деңгейде 18 электрон болады, олар 3s 3p 3d-ға толтырылады; n = 4,     l = 0, 1, 

2, 3; IV-деңгейде 18 электрон болады, олар 4s 4p 4d 4f-ке орналасады. 

Магнит квант саны ml. Орбитальдардың кеңістікте бағытталуын 

сипаттайды. Электрон орбитальда қозғалғанда магнит өрісін тудырады. Оның 

мәндері ml = – l,…0,…+ l. 

Кеңістікте бағытталуын анықтау үшін (2l + 1) формуласын қолданады.  l 

= 0; ml = 0; болса, (s-орбиталь) кеңістікте пішіні шар тәрізді болады (1суретті 

қара), l = 1 (р-орбиталь); ml = – 1, 0, 1 кезінде орбитальдың бағытталуы үш 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82
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түрлі, яғни 3-орбитальға 6 электрон орналаса алады. 

Шредингер теңдеуін шешу үшін енгізілген 3 квант саны жеткіліксіз, 

сондықтан, 4-ші квант саны енгізілді, ол спин квант саны деп аталады, ms 

әрпімен белгіленеді. Спин дегеніміз –электронның кеңістіктегі қозғалысына 

байланыссыз, оның өзіндік импульс моментін сипаттайтын шама. 

Атомдағы электрондардың энергетикалық деңгейлерге орналасу ретін 

көрсететін формуланы атомның электрондық конфигурациясы немесе 

атомның электрондық формуласы деп атайды. 

1925 жылы Швейцар физигі В. Паули мынадай қағида ұсынды. Атомда 

бірдей қасиет көрсететін екі электрон болуы мүмкін емес. Электрондық 

қасиеттері квант сандарымен сипатталатын болғандықтан Паули қағидасы: 

атомда 4 квант сандары бірдей екі электрон болуы мүмкін емес деп 

сипатталады. Яғни, бір атомдық орбитальда екі электроннан артық электрон 

бола алмайды және олардың спиндері қарама-қарсы болуы қажет. Квант 

санының біреуі n, l, ml, ms спиндері әртүрлі болуы керек. n, l, ml бірдей 

болғанмен, ms = +1/2; –1/2 болуы мүмкін. Паули қағидасы бойынша: n = 1,     l 

= 0, ml = 1 болса, ms = +1/2; –1/2 болады. Спиндері қарама-қарсы орналасқан 

екі электрон болуы мүмкін. 

1869 жылы Д. И. Менделеев периодтық заңды және периодтық жүйенің 

алғашқы нұсқасын ұсынады. Д. И. Менделеевтің периодтық заңының 

анықтамасы: Химиялық элементтер мен оның қосылыстарының қасиеттері 

атомдық массаға периодты түрде тәуелді болады. 

Периодтық жүйе горизонталь бойынша периодтан және вертикаль 

бойынша топтардан тұрады. Период нөмірі бастапқы ішкі энергетикалық 

теңдеудің кванттық санына сәйкес келеді. Жүйеде сегіз топ бар. Олар 

топшаларға бөлінеді: бастапқы (s- және р-элементтері), жанама (d-

элементтері). s- және р-элемент топшаларының орналасуы реті 

электрондардың ішкі қабаттарының жалпы санымен анықталады.  

Кішкене периодтар элементтері. Бірінші период екі элементтен тұрады. 

Сутегі атомында электрон бірінші энергетикалық деңгейде, яғни электрондық 

формуласы 1s1. Паули ережесіне сәйкес бір орбиталда қарама – қарсы спині 

бар, екі электрон болады. Сутегіден кейін келетін гелий – элементінің 

электрондық формуласы 1s2. Гелий және сутегі атомы модельдері ұқсас, себебі 

екі s–электрон қос электронды түзеді. 

Екінші және үшінші периодта 8 элементтен. Екінші периодтағы 

элементтерде екінші қабат толады (n=2), алдымен 2s–орбиталь, соңынан 

тізбектелетін үш 2р-орбиталь. Оттегінен бастап 2р – орбиталдар екінші 

электронмен толтырылады. Неон атомында екінші кванттық қабат 

электрондардың мүмкін болатын максимал санына жетеді. 

Үшінші период элементтерінде 3s-, 3р-, 3d- орбитальдарынан тұратын, 

үшінші энергетикалық деңгей толады (n=3). Екінші периодтағыдай бірінші екі 

элементтің (Na және Mg) s- орбитальдары толады, кейінгі алтауында (Al - Ar) 

– p-орбитал. 
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Атомдарында s – орбиталь толатын элементтерді s – элементтер деп, ал 

р–элементтер деп атайды. 

Үлкен период элементтері. Төртінші, бесінші период 18 элементтен 

тұрады. Төртінші период элменттерінде, төртінші энергетикалық деңгейдің 4s 

– орбиталы толады (n=4). Бос 3d орбиталы бола тұра, 4s – күйіндегі 

электронның шығуы ядроның тығыз және симметриялы 3s23р6 электрондық 

қабатпен байланысты. 

Атомдарында d – орбиталь толатын элементтерді d – элементтер деп 

атайды. 4-ші периодтық d-элементтерінде, төртінші энергетикалық қабат 18 

электронға дейін толтырылады. 

Аз энергия ережесіне сәйкес 3d – орбитальдары толғаннан кейін, келесі 

алты элементтің (Ga - Kr) сыртқы қабатының р – орбитальдары толады. 

Сонымен 4-ші период екі s – элементпен басталады да, алты р – элементпен 

аяқталады, бірақ 2-ші және 3-ші периодтармен салыстырғанда s- және p – 

элементтері арасында, он d – элемент орналасқан. 

5-ші периодта энергетикалық қабаттардың қабат астыларының 

толтырылуы 4-ші периодтағыдай, бірінші екі қабатта (s - элементтер Rb және 

Sr) және соңғы алты (р-элементтер In - Xe) сыртқы қабат толтырылады. s– 

және р – элементтерінің арасында он d – элемент орналасады (Y - Cd), оларда 

сыртқы қабат алды d – орбиталдар толтырылады (4d – қабат асты). 

Алтыншы период 32 элементтен тұрады және екі s – элементтен 

басталады (Cs және Ba). Одан әрі лантанда d орбитал тола бастайды, сыртқы 

қабат алды (5 d қабат асты): 

Жетінші периодта екі s – элемент (Fr и Ra), одан кейін d –элемент As 

және онтөрт f – элементтер, (Th - Lr) одан әрі тағы d –элементтер (Ku және 

реттік нөмірі 105 ке тең элемент). Жетінші период аяқталмаған.  

Мәліметтер ядролық зарядтардың өсу өлшемі бастапқы электрондық 

құрылысының қайталану периодтық заңдылығы бойынша жүретінін 

көрсетеді, демек элементтердің қайталану қасиеттерін де. 

Еркін атомдардың радиусы үшін теориялық түрде есептелген бастапқы 

ішкі электрондық бұлттардың тығыздығының максимумдылығы қабылданған. 

Бұл орбитальды радиус. Атомдық және иондық радиустарының өзгерулерінің 

периодтық сипаттамасы бар. Периодта олардың өлшемдері үлкейсе, ядролық 

зарядтардікі кішірейеді. Топшаларда – үлкейеді. Неғұрлым қышқылдық 

дәрежесі жоғары болса, соғұрлым атомдық және иондық радиустары үлкен 

болады. 

Периодтарда солдан оңға қарай элементтер атомдарының 

радиустарының кішіреюіне байланысты, олардың металдық қасиеттері 

азайып, бейметалдық қасиеттері артады. 

Элементтер атомдарының радиустары неғұрлым үлкен болса, оның 

сыртқы валенттік электрондары ядроға әлсіз тартылып оңай үзіліп кетеді, 

элементтер атомдарының радиустары неғұрлым кіші болса, электрондар 

ядроға күшті тартылып тұрады. Әр периодта элементтердің ядро 

зарядтарының өсуіне байланысты олардың радиустары кішірейеді. 
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 Атомнан электронды үзу үшін энергия жұмсалады, оны 

иондануэнергиясы(J) деп атайды. Иондану энергиясы (эВ) немесе 

(кДж/моль) өлшенеді: 

Na0 –e → Na+. 

Әр периодтың басында тұрған сілтілік металдың иондану энергиясының 

мөлшері аз болады, ал  сол период бойынша элементтердің реттік нөмірлері 

өскен сайын иондану энергиясының мәні де арта береді.    

Химиялық реакцияларда қай элементтің атомы электрон беретінін, ал 

қай элементтің атомы электрон қосып алатынын анықтау үшін әр элементтің 

иондану энергиясын (J), электрон қосып алғыштығын (Е) есепке алу керек. 

Атомға бір электрон қосылу нәтижесінде теріс зарядты  ион түзелген кезде 

бөлінетін энергияны электрон қосып алғыштық   деп атайды, өлшенеді (эВ) 

немесе (кДж/моль): 

Cl0
2-2e →2Cl-. 

 Элементер атомдарының осы айтылған екі қасиетін, біріктіріп сипаттау 

үшін электр терістік деп аталатын ұғым енгізілген.  

Элементтің электртерістігі (ЭТ) оның тондану энергиясымен  электрон 

қосып алғыштығының қосындысына тең: 

ЭТ=J+Е. 

 

3 Дәріс. Химиялық байланыс.Химиялық термодинамиканың 

негіздері 

 

Дәрістің мақсаты: химиялық байланыстардың маңызды түрлерімен 

таныстыру, жүйедегі энергияның бір түрден екінші түрге ауысуымен,  

термодинамиканың заңдарымен таныстыру. 

 

Химиялықбайланыстар атомдардың әрекеттесуі нәтижесінде пайда 

болған екі атомдық немесе көп атомдық тұрақты жүйелерде (молекулаларда, 

кристалдарда) түзіледі. 

Ковалентті химиялық байланыс. Сутегі атомы бір протоннан, бір 

электроннан турады. Осындай екі атом бір-біріне жақындасқанда бір 

атомнын ядросымен екінші атомның электронының арасында тартылыс 

күші, ал екі атомның ядролары мен электрондарының арасында тебу күші 

пайда болады. 

Екі атомның белшектерінің бірін-бірі тебу күштері олардың өзара 

тартылу күштеріне тең болғанда тұрақты жүйе — молекула түзіледі. 

Атомдардан молекула түзілуінің ең басты шарты — молекула түзілгенде 

энергияның бөлінуі, яғни атомдардың энергия қорынанмолекуланың энергия 

қоры аз болуы керек. 

Электрондарының спиндері параллель сутегінің екі атомы жа- 

қындасқанда жүйенің энергия қоры көбейе береді. Мұндай атомдарды бір-

біріне жақындастырып, арасында химиялық байланыс түзу үшін кеп энергия 

 



12 

 

жұмсау керек болады да, молекуланы тұрақсыз етеді, яғни химиялық 

байланыс түзілмейді. 

 Иондық байланыс.Иондық байланыс оң және теріс зарядталған 

иондардың бірін-бірі электрстатикалық күшпен тартудың 

нәтижесінде түзіледі. 

Na0 –1ē → Na+;  

Cl0 +1ē → Cl- ; 

..                  ..  

Na∙ + ∙Сl: → [Na]+[:Сl:]–.   

˙˙                   ˙˙ 

Қарсы зарядталған иондар түзіліп, олар бір-біріне тартылады. Иондық 

байланыс иондардың электростатикалық өзара әсерімен түсіндіріледі және 

ковалентті байланыстың бір түрі болып табылады.  

Атомдардың электрон бұлттары әрекеттесіп бір-бірімен қаптасуы 

нәтижесінде түзілген молекулалық электрон бұлты немесе молекулалық 

орбиталь екі атомға да ортақ болатын химиялық байланыстыковалентті 

байланыс деп атайды. 
Полюссіз ковалентті байланыс бірдей атомдардың арасында түзіледі. 

Бір элементтің атомдарының электртерістігі бірдей болады да, екі ядроның 

арасындағы молекулалық электрон бұлтына бірдей күшпен әсер етеді (Н2, Сl2, 

O2). 

 ........ 

H∙ + ∙H → H:H,:Cl∙ + ∙Cl: → :Cl:Cl: 

˙˙˙˙˙˙˙˙ 

Полюссіз ковалентті байланыс әртүрлі атомдардың арасында да   

электртерістіктері бірдей немесе ете жақын болуы керек. 

Полюсті ковалентті байланыстар әртүрлі атомдардың арасында 

түзіледі. Өйткені молекуладағы әр атомның электртерістігі әртүрлі болады да, 

атомдардың арасында түзілген молекулалық электрон бұлты электртерістігі 

басым элементтің атомына қарай ығысады: 

.... 

Н∙ + ∙Сl: → Н:Сl:. 

˙˙˙˙ 

 

Металдық байланыс. Металдық кристалдық торлардың түйіндерінде 

металдардың иондары орналасады, олардың арасында валенттік электрондар  

қозғалып жүреді. Бұл электрондар барлық иондарға ортақ болады. Осындай 

көптеген электрондармен көптеген иондардың арасындағы байланыс 

металдық байланыс деп аталады. Сондықтан Ме мықты, жылтыр, қиын 

балқиды және кайнайды. 

Термодинамикадағы энтальпия, энтропия ұғымдарын, Гиббс 

энергиясын білу. 

Химиялық термодинамика – термодинамиканың заңдарың химиялық 

процестерге қолданады – сөзі гректің «термос» – жылу және «динамос» – күш, 
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қозғалыс. Химиялық реакциялар кезінде байқалатын энергияның бір түрден 

басқа түрге айналуын, реакциялардың осы жағдайда өздігінен жүру шегін, 

сонымен қатар химиялық тепе-теңдіктің болу жағдайларын анықтайтын 

ғылым.  

Термодинамика жүйелерді зерттейді.  

Жүйе дегеніміз бір-бірімен әрекеттесу жағдайындағы және өзін 

қоршаған ортадан ойша бөлектелген бірнеше заттардың жиынтығы. 

Жүйенің күйін оның температурасы, қысымы, көлемі, массасы 

сипаттайды. Бұлардан басқа жүйенің күйін және онда болып жататын 

өзгерістерді сипаттау үшін оның ішкі энергиясының ΔU, энтальпияныңΔH, 

энтропияның ΔS, Гиббс энергиясының ΔG қалай өзгеретінін білу керек. 

Химиялық реакциялардың жылу эффектісі.  

Термодинамиканың бірінші заңы – энергияның  әртүрлі  формалары  бір-

біріне тек эквивалентті мөлшерде ауысады. Басқаша сөзбен айтқанда, 

сыртқы ортамен зат және энергия алмаспайтын жекеленген жүйенің барлық 

энергия түрлерінің қосындысы әр уақытта тұрақты болады. Жекеленген жүйе 

жылу сіңіру арқылы бір күйден екінші күйге ауысқанда жұмсалған жылу (Q) 

мөлшері жүйенің ішкі энергиясын (ΔU) өзгертуге және белгілі бір жұмыс (А) 

жасауға пайдаланылады 
AUQ +=  

Келтірілген теңдеу термодинамиканың бірінші заңының математикалық 

өрнектелуі немесе термодинамикаға қолданылған энергияның сақталу 

заңының өрнектелуі. 

Мұндағы Q– жүйенің сіңірген жылуының мөлшері;  

ΔU– жүйенің ішкі энергиясының өзгеруі;  

А – жүйенің істеген жұмысының мөлшері.  

Жүйенің ішкі энергиясы –молекулалардың, атомдардың, иондардың, 

электрондардың кинетикалық және потенциялық энергияларының 

қосындысынан тұратын толық энергиясы. Жүйенің ішкі энергиясының (U) 

абсолюттік мәнін анықтауға болмайды, сондықтан жүйе бір күйден (U1) екінші 

күйге (U2) көшкенде байқалатын ішкі энергияның өзгеруін 
12 UUU +=  

анықтайды. 

Химиялық реакциялар үшін жүйенің жасайтын жұмысы 
VPA = , 

мұндағы А – жүйенің жасайтын жұмысы;  

ΔV – жүйе бір күйден екінші күйге ауысқандағы өзгерген көлем;  

Р– қысым.  

Химиялық реакциялар жүру жағдайларына қарай негізінен изобара-

изотермиялық және изохора-изотермиялық болып бөлінеді. Изобара-

изотермиялық реакциялар тұрақты қысым мен температурада жүреді. 

Изохора-изотермиялық реакциялар тұрақты көлемде және тұрақты 

температурада жүреді. Мұндай реакцияларды жабық ыдыстарда 

(автоклавтарда) жүргізеді. 

Термодинамиканың бірінші заңын изохора-изобаралы реакцияларға 
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қолдануды қарастырайық. Заңның математикалық өрнектелуі мынадай:  

Qv = ΔU + A = ΔU + РΔV.  

Изохора-изотермиялық реакциялар жүргенде жүйенің көлемі өзгермейді 

ΔV =0, 

олай болса, өзгерген көлемнің қысымға көбейтіндісі де, соған сәйкес істелетін 

жұмыстың мөлшері де, нөлге тең болады. Бұдан шығатын қорытынды 

изохора-изотермиялық реакциялар жүрген кезде жұмсалатын жылудың 

мөлшері жүйенің ішкі энергиясын өзгертуге ғана жұмсалады. 

Qv = U2 – U1 = ΔU.  

Егер жүретін химиялық реакциялардың қысымы тұрақты болса, 

бөлінетін немесе сіңірілетін жылудың мөлшері жүйенің ішкі энергиясын 

өзгертуге және сыртқы қысымға қарсы жұмыс жасауға жұмсалады.  

Qp = ΔU + A = (U2 – U1) + Р(V2 – V1), 

Qp = H2 – H1= ΔH, ΔH = ΔU + РΔV, 

ΔH – жүйенің энтальпиясы деп аталады. Химиялық реакцияларға 

қатысатын және түзілетін заттармен бірге реакцияның жылу эффектісі 

көрсетілген теңдеулерді термохимиялық теңдеулер дейді. Термохимиялық 

теңдеулерді жазғанда термодинамика бойынша бөлінген жылу теңдеудің оң 

жағына минус (–) белгісімен, ал сіңірілген жылу плюс (+) белгісімен 

көрсетіледі. Реакциялардың жылу эффектілерін сан жағынан зерттейтін 

ғылымның бірі термохимиядеп аталады.  

Термохимияның негізгі заңын 1840 жылы орыс ғалымы Г.И. Гесс ашты, 

ол Гесс заңы деп аталады және былай айтылады:  

Реакцияның жылуы (энтальпиясы) – реакцияның қандай жолмен 

жүруіне байланысты емес, тек реакцияларға қатысатын бастапқы 

заттардың және реакция нәтижесінде түзілетін заттардың түріне және 

күйіне ғана байланысты. 

 Көміртегі (IV) оксидін екі түрлі реакция жәрдемімен алуға болады. 

I әдіс:C(граф) + O2(газ) = CO2( газ),ΔH1;  

II әдіс:C(граф) + 1/2O2(газ) = CO(газ),ΔH2;  

CO(газ) +1/2O2(газ) = CO2(газ), ΔH3.  

Г.И. Гесс заңынан бірнеше салдар шығады. Олардың аса маңыздылары 

мыналар:  

Тура реакцияның жылу эффектісі кері таңбамен алынған кері 

реакцияның жылу эффектісіне тең.  

 

A→B  +∆H1;B→A –∆H2,  

 

мұнда Гесс заңынаншығатын салдарбойынша∆H1 = –∆H2тең болады.  

 Реакцияның жылу энтальпиясы оның нәтижесінде түзілген 

заттардың түзілу жылуларының (энтальпияларының) қосындысынан 

реакцияға қатысқан заттардың түзілу жылуларының қосындысынан алып 

тастағанға тең. Реакция теңдеуіндегі заттардың алдындағы 

коэффициенттері олардың сәйкес түзілу жылуларына көбейткіш болады. 
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 −= 0

.

00

затбастонім HHH ,  

 

2Mg(қ) + CO2(г) =2MgO(қ) + C(графит).  

 

Гесс заңы бойынша бұл реакцияның жылу эффектісін былай табады:  

 

кДжHHH COMgO 1,8015,39328,6012 00

2
−=+−=−= .  

 

Жылу эффектісін өлшеу үшін калориметрді пайдаланады. Оларда 

реакцияларды белгілі мөлшерімен жүргізеді және температураның өзгерісі 

бойынша бөлінген (немесе сіңірілген) жылу мөлшерін өлшейді.  

Заттардың жану энтальпиясы 0

жH – деп стандартты жағдайда, тиісті 

жоғары оксидтерді түзе жүретін заттың бір молінің оттекпен тотығу 

реакциясындағы өзгеруін айтады.  

Гесс заңының екінші салдары: химиялық реакцияның жылуэффектісі 

бастапқы заттардың жану жылулықтарының қосындысынан реакция 

өнімдерінің жану жылулығының қосындысын шегергенге тең  

 −= 00

.

0

онімжанузатбастжану HHH . 

Энтропия.  Екі газдың молекулалары бір-бірімен өздігінен араласып, 

біраздан кейін ыдыстың барлық көлеміне біркелкі тарайды. Араласу кезінде 

жүйенің қысымы, температурасы, энергиясы өзгермейді, газдар да бір-бірімен 

әрекеттесе қоймайды, бірақ газдардың араласу процесі өздігінен жүрді. 

Бастапқы күйде ыдыстың әр бөлімінде әр газдың молекулалары өзара белгілі 

бір ретпен орналасқан еді, ал екі газдың молекулалары араласқаннан кейін 

жүйеде ретсіздік байқалады.  

Энергиясы өзгермей өздігінен жүретін процестер жүйеде реттілік 

азайып күшейетін бағытта жүреді. Жүйедегі ретсіздіктіңсандық мәнін 

энтропияанықтайды, оны S әрпімен белгілейді. Егер жүйе бір күйден (1)   

екінші күйге (2) ауысатын болса, онда оның энтропиясының өзгеруін былай 

табады: 

12 SSS −= .  

Энтропияның сандық мәні Дж/(моль∙К). Заттардың әртүрлі агрегаттық 

күйлерін олардың осы жағдайдағы қасиеттері деп қатал тиісті 

энтропияларының сандық мәні арқылы көрсетуге болады. Заттың қатты 

күйден сұйық күйге, сұйық күйден газ күйіне ауысқанда энтропияларының 

өсетінін байқауға болады. 

 −= 0

.

00

затбастонім SSS .  

G – изобара-изотермиялық потенциал немесе Гиббстің еркін энергиясы   
STHG −= .  

Тұрақты қысымда және тұрақты температурада изобара-изотермиялық 

реакциялардың өздігінен жүруіне энтальпиялық және энтропиялық 

факторлардың әсері изобара-изотермиялық потенциалдың өзгеруін 
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анықтайды. Химиялық реакцияның изобара-изотермиялық потенциалдың 

өзгеруі энтальпиялық және энтропиялық факторлардың айырмасына тең. 

 
max

pWG =− – изобара-изотермиялық жағдайда. 

Бұл функцияның өзгеру белгісі,сол заттар арасындағы реакцияның 

өздігінен жүру мүмкіндігін анықтайды:  

-егер ΔG˂0 –онда реакция тура бағытта мүмкін;  

-егер ΔG˃0 – онда реакция мүмкін емес;  

-егер ΔG =0 – онда реакция тура және кері бағытта мүмкін, және реакция 

кайтымды. 

 −= 0

.

00

затбастонім GGG .  
 

Гельмгольц энергиясы 

Изохоралы-изобаралы процестердің тепе-теңдік кезіндегі жүйенің 

жасайтын жұмысы тең  

TFA −=max

 ,  

STUF −= .  

F – реакцияның жүру бағытын және жүру шегін сипаттайды. 

 

Химиялық реакциялардың бағытына температураның әсері  

 

ΔH ΔS ΔG Реакция бағыты Мысалы 

ΔH˂0 ΔS˃0 ΔG ˂0 

Кез келген температу-

раларда тура реакция 

өздігінен жүретін бола  

алады 

Сграф+1/2О2=СО 

ΔH˃0 ΔS˂0 ΔG ˃0 

Кез келген температу-

раларда тура реакция 

өздігінен жүре алмайды 

СО=Сграф +1/2О2 

ΔH˂0 ΔS˂0 
ΔG ˂0 

ΔG ˃0 

Тура реакция төменгі 

температураларда өзді-

гінен жүре алады және 

кері реакция – жоғары 

температурада 

СаО+СО2 =СаСО3 

ΔH˃0 ΔS˃0 
ΔG ˃0 

ΔG ˂0 

Тура реакция жоғары 

температура кезінде, ал  

кері реакция – төменгі 

температура кезінде өз-

дігінен жүре алады 

СН4+2Н2О(г)= 

СО2+4Н2 
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4 Дәріс. Химиялық реакциялардың жылдамдығы 

 

Дәрістің мақсаты: химиялық реакциялардың жылдамдығының 

концентрациядан тәуелділігімен таныстыру, химиялық реакциялардың 

жылдамдығын және температуралық коэффициенттері негізінде есеп 

шығаруды үйрету, химиялық тепе-теңдікті анықтауда Ле-Шателье принципін 

пайдалана білу. 

 

Химиялық кинетика — химияның химиялық процестерінің 

жылдамдығын және жүру заңдылықтарын қарастыратын бір саласы.  

Химиялық реакциялар әрекеттесуші заттардың түріне қарай гомогенді 

және гетерогенді болып екіге бөлінеді. Гомогенді реакциялардың 

жылдамдығы әрекеттесуші заттардың табиғатына, қойыртпалығына, 

температураға, қысымға, катализатордың қатысуына, ал гетерогенді 

реакциялардың жылдамдығы осы айтылғандардан басқа фазаның жүктелген 

жеке бөліктерінің күйіне, жылу және масса алмасу жағдайларына және т.б. 

тәуелді.  

Химиялық реакцияның жылдамдығы дегеніміз – әрекеттесуші заттардың 

біреуінің концентрациясының уақыт бірлігінде өзгеруі.  

21 ttt −= , tC = / , моль/мин, 

21 ccc −= .  

Химиялық реакция барысында реакцияға кіретін заттар концентрациясы 

азайып, реакция өнімділігінің концентрациясы жоғарылайды. 

tVСгомог = /. , моль/мл∙мин., 

tSСгетер = /. , моль/см2∙мин. 

Реакцияның жылдамдығы көптеген факторларға байланысты: 

әрекеттесуші заттардың концентрациясына, температураға, катализаторға: 

1) Концентрацияның әсері.    

А + В = АВ. 

Әрекеттесуші заттар А, В, өнім – АВ.  

Химиялық реакция жылдамдықтарының концентрацияға байланысты 

артуының мәнін химиялық кинетиканың негізгі заңы (әрекеттесуші массалар 

заңын 1868 ж. Гульдберг және Вааге ашқан) түсіндіріп береді: тұрақты 

температурадағы химиялық реакцияның жылдамдығы әрекеттесуші 

заттардың концентрацияларының көбейтіндісіне тура пропорционал 

болады. 

aA + bВ = сС + dD, 
ba

тура BAk ][][ = ,  

dc

керi DCk ][][ = .  

k – жылдамдық константасы, олар әрекеттесуші заттар табиғатына, 

температураға тәуелді, бірақ концентрацияға тәуелді емес. 

Егер [А] = [В] = 1, онда υ = k жылдамдық константасына тең болады.  
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2) Жылдамдыққа температураның әсері.   

Әрекеттесуші массалар заңы кезкелген температураға сәйкес, бірақ 

тұрақты жылдамдықта температураның әсерінен өседі. Жылдамдыққа 

температураның әсерін Вант-Гофф ережесі сипаттайды: реакция 

температурасын әр бір 10ºС көтергенде, реакция жылдамдығы 2 немесе 4 есе 

артады. 

10

12

t

tt



=  .  

γ – температуралық коэффициент;  

12

,
tt

 – t1, t2температурасындағы реакция жылдамдықтары.  

3) Реакция жылдамдығының катализатор қатысына тәуелділігі. 

Катализатор – химиялық реакцияның жылдамдығын арттыратын 

зат.Pеакцияға қатысып, процесті тиімді жолмен жүргізеді, бірақ реакция 

соңында бастапқы қалпын сақтап қалады.  

Катализаторлар гомогендік катализдің катализаторлары және 

гетерогендік катализдің катализаторлары болып екі топқа бөлінеді. 

Гомогендік катализдің катализаторларына қышқылдар, негіздер, кейбір 

металл кешендері жатады. Гетерогендік катализдің катализаторларына 

металдар, металл оксидтері, сульфидтер жатады. Өнеркәсіпте кең 

қолданылатын көптеген катализатор бірнеше сынамалар жүргізу арқылы 

тәжірибелік жолмен алынады. 

Химиялық реакциялар қайтымды және қайтымсыз болып екі топқа 

бөлінеді. Қайтымды реакциялар – реакция өнімдері бір-бірімен әрекеттесіп, 

бастапқы заттарды қайтадан түзетін реакциялар. 

Қайтымсыз реакция – бастапқы заттардың біреуі немесе екеуі де  

таусылғанша ақырына дейін жүреді. 

23 322 OKClKClO +→ ↑. 

Қайтымды реакция – кері және тура бағытта жүреді.  

 →

⎯→+ немесеNHNH

мольмоль  2

3

4

22 23 .  

Егер бірқалыпты үрдісте  кері және тура реакция жылдамдықтары бір- 

біріне тең болса,  бұл  жағдайды тепе-теңдік күй деп атайды.     

керiтура  = . 

Химиялық тепе-теңдік күйдегі әрекеттесуші заттардың 

концентрациясын тепе-теңдік концентрациялары деп атайды. 

Химиялық тепе-теңдікке әртүрлі факторлар әсер етеді. Осы әсер ету 

жағдайы Ле-Шателье қағидасымен сипатталады: 

Тепе-теңдік күйдегі жүйеге сырттан әсер етсе, тепе-теңдік сол әсерді 

баяулататын жаққа қарай ығысады.  

1) Тепе-теңдіктің ығысуына концентрацияның әсері.  

Егер әрекеттесуші заттар концентрациясын көтерсек, тепе-теңдік оңға – 

өнім жағына қарай ығысады. Әрекеттесуші заттар концентрациясын көтерсе, 

тепе-теңдік оңға өнім жағына қарай жылжиды, ал өнім концентрациясын 
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көтерсе, тепе-теңдік солға, әрекеттесуші заттар жағына қарай жылжиды. 

2) Тепе-теңдікке қысымның әсері.   

а) Егер қысымды көтерсек, тепе-теңдік моль саны аз жаққа, бұл жүйеде 

оңға қарай ығысады.  

322 23 NHHN + .  

б) Егер қысымды төмендетсек, тепе-теңдік моль саны көп жаққа 

ығысады. 

Егер көлем өзгермесе, қысым тепе-теңдікке  әсер етпейді. 

HClClH 222 + . 

3) Тепе-теңдікке температураның өзгерісінің әсері.  

Температура төмендегенде, экзотермиялық реакция бағытына қарай 

ығысады. 

кДжNOON 84,562 242 −⎯→ . 

Температура жоғарылағанда, солға ығысады (эндотермиялық реакция 

жағына). 

Температура төмендегенде оңға ығысады (экзотермиялық реакция 

жағына). 

кДжCOCCO 2,4122 −=+ , ∆H<0. 

Реакцияның тепе-теңдік константасын kт/т мынадай теңдеу түрінде 

жазуға болады:  

   
   ba

dc

тт
BA

DC
k

k

k
==

1
, 

мұндағы [А], [В], [С],[D] –А, В, С,D заттарының тепе-теңдік 

концентрациялары; 

  а, b,c,d–А, В, С,D заттарының алдыңдағы сәйкес коэффициенттер. 

 

          5 Дәріс. Ерітінділер 

 

Дәрістің мақсаты:электролит ерітінділерінің теориясымен таныстыру, 

ерітінділердің концентрацияларына арналғанесептерді шығаруға ұйрету. 

 

Ерітінді деп екі немесе бірнеше компоненттен тұратын гомогенді 

жүйелерді айтады. Компоненттердің агрегаттық күйі бойынша ерітінділерді 

үш топқа бөлуге болады: газ ерітіндісі – ауа,тұман, түтін; сұйық ерітінділер-

судағы спирт, судағы күкірт қышқылы, газдардың сұйықтағы ерітінділері, 

сұйықтың сұйықтағы ерітінділері;   қатты ерітінділер- әртүрлі металдардың 

құймалары. 

Ерітінділер еріген заттан және еріткіштердентұрады. Заттардың 

белгілі бір еріткіштегі ерігіштігі шектеулі болады. Сондықтан белгілі бір 

температурада берілген еріткіште ери алатын зат еріткіш деп аталады.  
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Ерітіндіде иондарға – катиондар мен аниондарға бөлініп ыдырайтын 

заттарды электролит деп атайды. Осы заттардың ерітіндісі электр тогын 

өткізеді. Қышқылдар, негіздер және тұздар электролиттер болып табылады. 

Электролиттер молекулаларының катион мен аниондарға бөлініп ыдырау 

үрдісін электролиттік диссоциация деп атайды: 

CH3COOH ↔H+ + CH3COO − , 

Сонда  

][

][][

3

3

COOHCH

COOCHH
K

−+ 
= ,                                                   (1) 

K– диссоциациялану константасы. 

Егер заттардың молекулалары ерітіндіде толық бөлініп ыдыраса, онда 

оларды күшті электролиттер деп атайды (HCl, HBr, HI, HClO4, H2SO4,HNO3, 

LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CsOH, Ba(OH)2, Sr(OH)2, Ca(OH)2, НMnO4). 

Егер заттардың молекулалары ерітіндіде толық бөлініп ыдырамаса, онда 

орташа немесе әлсіз электролиттер деп атайды(CH3COOH, C2H5COOH, 

H2CO3, H2S, Cu(OH)2, Al(OH)3, NH4OH, су, HNO2, H2SO3, H2O2, H2SiO3, HF, 

HCN). Орташа және әлсіз электролиттердің ерітіндісінде иондармен қатар 

ионды емес молекулалар бар. Электролиттің сандық сипаттамасы иондарға 

бөлініп ыдырауға мүмкіндік туғызатын электролиттік ыдырау дәрежесі (α) 

болып табылады. Бұл электролиттің жалпы санынан (N) қаншасы иондарға 

ыдырайтынын көрсетеді. Осы ерітіндіде иондарға бөлініп ыдырайтын 

молекула саны (n) мен ерітіндідегі электролит молекулаларының жалпы 

санының (N) арасындағы өзара қатынас электролиттік бөлініп ыдырау 

дәрежесіне тең. 

N

n
= .  

Диссоциациялану дәрежесі неғұрлым көп болса, электролит соғұрлым 

күштірек болады және мұндай ерітінді соғұрлым үлкен электрөткізгіштікке ие 

болады. Сондықтан диссоциациялану дәрежесін электрөткізгіштікті өлшеп 

табуға болады.  

Диссоциациялану константасы мен дәрежесі келесі қатынаспен 

байланысқан (Освальдтың сұйылту заңы):  

)1(

2





−


= MC

K , 

мұнда СМ – электролиттің молекулалық концентрациясы. 

Ыдыраудың шамасы диссоциация константасы мен дәрежесінің ара 

қатынасы Оствальдтың сұйылту заңына байланысты  

MCK = 2 , 

одан  

MC

K
= . 

Ерітіндіні сұйылту ыдырау дәрежесінің өсетінін көрсетеді. 

Ерітінділердің концентрациясын көрсету жолдары.Ерітінділердің 
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маңызды сипаттамаларының біріне концентрация жатады. Концентрация – 

ерітіндінің немесе еріткіштің белгілі мөлшеріндегі еріген заттың мөлшері. 

Массалық үлес (пайыздық үлес) – еритін зат шамасының ерітіндінің 

жалпы шамасына пайыздық қатынасы, пайыздық үлес әр 100г ерітіндіде еріген 

заттың (грамм) мөлшерін көрсетеді. 

%100=
ерітінді

зат

m

m
 . 

МолярлықконцетрацияCМ– 1 л ерітіндідегі еріген заттың мөлшері 

V

n
CM = , 

мұндағы М – еріген заттың молярлық салмағы, г/моль; 

V – ерітінді көлемі, л;  

mзат–еріген заттың массасы, г. 

Еріген зат шамасының ерітінді көлеміне қатынасы моль/л белгіленеді. 

Мольдік үлесN– еріген зат санының немесе еріткіштің ерітіндідегі 

барлық зат санының мөлшеріне қатынасы. Еріткіш және бір еріген заттан 

тұратын жүйеде, соңғының мольдік үлесі тең 

)( 212 nnnN += , 

мұнда n1, n2– еріткіштің және еріген заттың моль санына сәйкес. 

Моляльдық концентрация 1000 г еріткіште еріген заттың моль саны 

көрсетіледі 

2

1

2 mM

m

m

n
Cm


== ,   

мұндағы n – еріген заттың моль саны; 

m1– еріген заттың массасы; 

m2– еріткіштін массасы; 

M – еріген заттың молярлық массасы. 

Эквиваленттік немесе нормальдық концентрация – Сн еріген заттың 

грамм эквивалент шамасы 

V

n
Cн = .  

Титр – еріген зат массасының ерітінді көлеміне қатынасын көрсетеді. 

Өлшем бірлігі: г/мл: 

V

m
T = ,   

1000

нСЭ
T


= . 

Ерітіндідегі иондар жағдайын бағалау үшін активті –тиімділік ұғымы, 

иондар концентрациясының химиялық реакцияға сәйкестігі. Активті ион оның 

концентрациясына және коэффициент активтігінің көбейтіндісіне тең  

коэффициент активтілігі f: 
Cfa = .  

Коэффициент активтілігі әртүрлі иондарға әртүрлі. Концентрацияның 

өзгеруіне байланысты былай өзгереді. Мысалы: егер f<1, иондар арасындағы 

әрекеттесу оларды біріктіруге әкеледі. Егер f1, онда иондар арасындағы 
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әрекеттесулері әлсіз болып келеді.  

Сұйытылған ерітінділер табиғатына активтілік коэффициенті аз әсер 

етеді.  Жуықтап алғанда, коэффициент активтілігі ионның зарядымен қатар 

ерітіндінің иондық күшіне тәуелді I, жартылай барлық ерітіндінің 

концентрациясының квадратына тең:   


=

=
n

i

ii zcI
1

2 )(5,0 ,  

мұндағы z – ионның заряды. 

Дебай-Хюккель теориясына сәйкес, электролиттің активтілік 

коэффициенті ерітіндінің иондық күшімен келесі қатынаспен байланысқан: 

IAlg −= . 

 

6 Дәріс. Тотығу - тотықсыздану реакциялары. 

 

Дәрістің мақсаты: тотығу-тотықсыздану реакцияларымен таныстыру, 

теңестіру әдістерін үйрету.   

 

Химиялық реакция кезінде әрекеттесуші заттар құрамындағы атомдар 

тотығу дәрежесін өзгерте жүретін реакциялар тотығу-тотықсыздану 

реакциялары деп аталады.  

Тотығу дәрежесінің өзгеруі әрекеттесуші атомдар арасында электрондар 

алмаса жүретінін көрсетеді. 

Cl 0

2 +2KI −1  = I 0

2  + 2KCl 1− .  

Cl2+2ē = 2Cl − –электронды қосып алу, тотықсыздану процесі, 

2I − –2ē = I2 – электронды беру, тотығу процесі. 

Әрекеттесуші заттардың атомының, молекуласының не ионының 

электронды беру процесін тотығу дейді. Тотығу кезінде тотығу дәрежесі 

артады. 

Әрекеттесуші атомдардың, молекулалардың не иондардың электронды 

қосып алу процесін тотықсыздану дейді. Тотықсыздану кезінде тотығу 

дәрежесі кемиді. 

Химиялық реакция кезінде электрондарын беретін атомдар, иондар не 

молекулалар тотықсыздандырғыш, ал электрондарын қосып алатын атомдар, 

иондар не молекулалар тотықтырғыш болып саналады. 

Ең маңызды тотықтырғыштар: 

1)Ең маңызды элементар тотықтырғыштар бейметалдар (F2, Cl2, Br2, I2, 

O2), тотықтырғыш роліндегі галогендер тотығу дәрежесі –1-ге, оттегінікі –2-ге 

ие болады. 

2) Құрамында оттегі болатын қышқылдар мен тұздар арасындағы 

біршама маңызды тотықтырғыштар KМnO4, K2CrO4, K2Cr2O7, 

концентрацияланған күкірт қышқылы, азот қышқылы және нитраттар, 

галогендердің оттекті қышқылдары. 
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Ең маңызды тотықсыздандырғыштар:  

1)Элементар заттар арасындағы тотықсыздандырғыштар (белсенді) 

металдар (сілтілік, сілтілік- жер, цинк, алюминий, темір және т.б.), сондай-ақ, 

кейбір бейметалдар (сутегі, көміртегі, фосфор, кремний) жатады. Мұнымен 

қатар металдар қышқылдық ортада оң мәнді зарядталған иондарға дейін, 

сілтілік ортада гидроксидтерге дейін тотығады. Көміртегі CO және CO2-ге 

дейін тотығады. 

2) Оттексіз қышқылдарда (HCl, HBr, HI, H2S) және олардың тұздарында 

болып әдеттегі элементар заттарға дейін тотықсызданатын қасиеттері Cl-дан 

F-ға дейін күшейеді. 

3) Тотығудың ең төменгі дәрежесіндегі металдар (Sn2+,Fe2+,Cu+2 иондары 

және т.б.) тотыға отырып, өздерінің дәрежесін көтереді. 

Тотығу-тотықсыздану реакциялары молекула аралық, молекула ішілік 

және диспропорциялану тотығу-тотықсыздану реакциялары болып бөлінеді. 

Молекулааралық тотығу-тотықсыздану реакциялары әртүрлі 

молекулалардағы элементтердің тотығу дәрежелері өзгеру арқылы жүреді: 

+4                        -1         +2                    0 

MnO2 + HCl → MnCl2 + Cl2+H2O 

    1/Mn4+  +2ē → Mn2+тотықтырғыш, тотықсыздану процесі, 

    2/ Cl-1̶ē→ Cl0тотықсыздандырғыш,тотығу процесі 

 

MnO2 +4HCl = MnCl2 + Cl2+2H2O. 

Молекула ішіндегі тотығу-тотықсыздану реакцияларына бір молекула 

ішіндегі  әртүрлі элементтердің тотығу дәрежелері өзгеру арқылы жүреді: 

-3        +3               0 

NH4NO2  →  N2 + H2O 

2N-3̶  6ē  → N2
0  тотықсыздандырғыш,тотығу процесі, 

2N+3 +6 ē→ N2
0               тотықтырғыш, тотықсыздану процесі 

NH4NO2  = N2 +2H2O 

Диспропорциялану тотығу-тотықсыздану реакциялары бір элементтің 

тотығу дәрежелері жоғарылау, әрі төмендеу  арқылы жүреді: 

5+                      7+                   1- 

KClO3 → KClO4 + KCl 

 6/  Cl5+̶  2ē → Cl7+              тотықсыздандырғыш,тотығу процесі, 

 2/ Cl5++ 6ē → Cl1+  тотықтырғыш, тотықсыздану процесі, 

4KClO3 =3KClO4 + KCl 

 

 7Дәріс. Электрохимиялық процестер. Гальваникалық элемент. 

 

Дәрістің мақсаты: электрохимиялық процестермен таныстыру.  

Кернеулер қатары металдардың химиялық қасиеттерін сипаттайды: 

металл неғұрлым сол жаққа қарай тұрса, соғұрлым ол химиялық белсенді, 

оңайырақ тотығады және өз иондарынан қиынырақ қалпына келеді; бұл 

қатардағы әр металл өзінен кейінгі тұрған металдардың барлығын тұзды 
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ерітіндіден ығыстырады; сутегіден солға қарай орналасқан металдардың 

барлығы оны ерітілген қышқылдардан ығыстырады; берілген екі металл бір-

бірінен неғұрлым алыс орналасса, соғұрлым олардан құрылған гальваникалық 

элементтің ЭҚК-і көп болады. 

Электродтық потенциалдардың түзілуі. Кез келген металдың кристалл 

торының түйінінде оң зарядты металл ионы орналасады.Металл иондары 

беттік қабаттан бөлініп гидратталған күйде ерітіндіге тарайды. 

Металл иондары әсерінен ерітінді оң зарядталады да, металл пластинасы 

артық электрондар болғандықтан теріс зарядталады. Бірақ, металл катиондары 

онша алыстамай, теріс зарядты металл пластинасына тартылып, сол пластина 

айналасына орналасады. Соның нәтижесінде ерітіндіде екі қабат – қос 

электрлік қабат пайда болады. 

Металл мен ерітінді арасында біршама потенциал айырмасы түзіледі. 

Металл иондарының ерітіндіге бөлінуі қайтымды процесс. Тепе-теңдік 

орнаған кездегі металл мен оны қоршаған ерітінді арасында пайда болған 

потенциалдар айырмасын электродтық потенциал дейді.  

Әрбір электродтық потенциал металдың табиғатына, ерітіндідегі иондар 

концентрациясына және температураға тәуелді болады. Егер электродтық 

потенциал стандартты жағдайда өлшенетін болса –T=298 К және Р=105 Па, 

және металл пластинасы иондарының активтілігі бірге тең өз тұзының 

ерітіндісіне батырылған болса, оның электродтық потенциалы берілген 

температурада тұрақты шама болады. Осындай потенциалды стандартты 

электродтық потенциал дейді. 

Металдардың стандартты электродтық қатары олардың химиялық 

қасиетін көрсетеді. Металдың стандартты электродтық потенциалының 

алгебралық мәні неғұрлым кіші болса, оның соғұрлым тотықсыздандырғыш 

қасиеті жоғары, тотықтырғыш қасиеті төмен болады. 

Металдың электродтық потенциалының температураға және 

концентрацияға байланыстылығы мына теңдеуден (Нернст теңдеуі) көрінеді: 

y

x

dOxy

x

dOxdOx
d

Ox

nF

RT
E

d

Ox

nF

RT
EE

][Re

][
lg

3,2

][Re

][
ln 0

Re/

0

Re/Re/ +=+= . 

R – 8,315 Дж/(Кмоль) – универсал газ тұрақтысы, F = 96500 Кл – 

Фарадей саны, Т – абсолюттік температура, n – металл ионының заряды, [Ox] 

және [Red] – сәйкесінше, тотыққан және тотықсызданған формаларының 

концентрациялары, моль/л. 

Бұл теңдеуге 25С (298 К) үшін тұрақтылардың мәндерін койғаннан 

кейін оның түрі мынадай болады: 

y

x

dOxdOx
d

Ox

n
EE

][Re

][
lg

059,00

Re/Re/ += .  

Гальваникалық элемент. Химиялық процестер кезінде электр тогы 

түзілетін болса, ондай процестерді электрохимиялық процестер дейді. 

Электрохимиялық процестерге гальваникалық элементтер, электролиз, 



25 

 

металдар коррозиясы кезінде жүретін тотығу-тотықсыздану реакциялары 

жатады. 

Егер тотықтырғыш кеңістіктерін бөліп, электрондарды металл өткізгіш 

бойымен жүргізетін болсақ, онда гальваникалық элемент аламыз. Яғни, 

гальваникалық элемент тотығу-тотықсыздану кезінде түзілетін химиялық 

энергияны электр энергиясына айналдырады. 

Мысал ретінде Даниэль-Якоби элементінің жұмыс принципін 

қарастырайық: екі стақан алып, оларға мырыш және мыс тұздарының 

ерітіндісін құяды, сосын оларға өздерінің металл пластинасын батырады. Екі 

стақанды ерітінді толтырылған түтікше арқылы жалғастырады. 

Мырыш және мыс пластинкаларын металл өткізгішпен қосқан кезде 

жүйеде электр тогы пайда болады: 

Zn0 –2ē →Zn2+.  

Мырыштан бөлінген электрондар металл өткізгіш бойымен мыс арқылы 

CuSO4– беріліп, мыс тотықсызданады: 

Cu2++2ē→Cu0. 

Осы кезде түтікше арқылы SO −2

4  ионы мырыш тұзы ерітіндісі жаққа 

өтеді. 

Tеңдеуден бұл қарапайым тотығу-тотықсыздану реакциясы екені 

көрініп тұр. Бірақ электрон металл өткізгіш арқылы ауысқандықтан бұл 

процесс кезінде химиялық энергия электр энергиясына айналып тұр. 

Гальваникалық элементті электрохимиялық сызба-нұсқа түрінде 

жазады: 

(–)Zn|Zn2+||Cu2+|Cu(+). 

 

Mұнда бір сызық электрод пен ерітінді арасындағы шекті, ал екі сызық 

ерітінділер арасындағы шекті көрсетеді. Екі жағына жақша ішіне электродтар 

зарядын қояды. Анодты солға, катодты оңға жазады. 

Гальваникалық элементтің жұмыс істеуіне қажетті шарт – 

электродтардағы потенциалдар айырымы, ол гальваникалық элементтің 

электр қозғаушы күші (ЭҚК) деп аталады. Әрбір жұмыс істейтін электр 

қозғаушы күші – оң таңбалы болады. Кезкелген бейметалдық элементтің 

электр қозғаушы күшін электродтық потенциалдардың айырымынан есептеп 

алуға болады. Ол үшін үлкен оң мәннен кішісін алып тастау керек. 

Гиббс энергиясы электродтық потенциалмен мына теңдеу арқылы 

байланысқан: 

EFnG =− . 

 

Гальваникалық элементтің ЭҚК-н біле отырып, гальваникалық 

элементте жүретін реакциядағы Гиббс энергиясын есептеуге болады. 
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 8 Дәріс. Электролиз және металдар коррозиясы 

 

Дәрістің мақсаты: электролиз  процестермен танысу, коррозияның 

түрлері мен одан қорғау әдістерімен таныстыру. 

 

Электролит балқымасы немесе ерітіндісі арқылы электр тогы өткен 

кезде электродтарда жүретін тотығу-тотықсыздану процесін электролиз дейді. 

Электролиз кезінде электр энергиясы химиялық реакцияның энергиясына, 

атап айтқанда тотығу және тотықсыздану энергиясына айналады. 

Электролиз кезінде катод – тотықсыздандырғыш, ол катиондарға 

электрондар береді. Ал анод – тотықтырғыш, өйткені ол атомдардан 

электрондарды алады. Электролиз кезіндегі электродтық процестерге және 

оның жүруіне электролизденетін заттың құрамы, еріткіш, электрод материалы 

және электролиз жағдайы әсер етеді. 

Электролиттердің балқымаларының электролизі.  

CuCl2  – балқыған кезде молекулалар иондарға ыдырайды және олар 

сәйкес электродтарға қарай қозғалады: анодқа және катодқа. 

CuCl2 → Cu2+ +2Cl − . 

Катодта таза мыс бөлінеді:  

Cu2+ +2ē → Cu0 тотықтырғыш, тотықсыздану процесі. 

 

Анодта газ тәрізді таза хлор бөлінеді:  

2Cl − –2ē → Cl 0

2  тотықсыздандырғыш, тотығу процесі. 

 

Электролиттер ерітіндісіндегі электролиз –күрделі процесс, өйткені 

электролиттерден басқа мұнда су молекулалары бар. Электролиз процесінде 

қатыспайтын, инертті электродтардың бетін қарастырайық (графит, көмір, 

платина). 

Катодта келесі реакциялардың жүруі мүмкін: 

1) Электродтық потенциал аз мөлшерлі металдар катионы (Li+-ден Al3+ 

қоса алғанда) катодта қалпына келмейді, олардың орнына судың 

молекулалары қалпына келеді және катодта газ тәрізді сутек пайда болады:  

2Н2О +2ē → Н 0

2 ↑ + 2ОН − . 

2) Стандартты  электродтық потенциалы алюминийден сутекке дейін 

орналасқан металдар катиондары электролиз кезінде су молекулаларымен 

бірге қалпына келеді: 

Меn+ +nē → Me0, 

2H2O +2ē → H 0

2 ↑ + 2OH − . 

3) Стандартты электродтық потенциалы сутектен жоғары (Cu2+-ден Au3+-

ке дейін) болатын металдар катиондары толығымен қалпына келеді  

Mеn+ +nē → Me0. 
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Анодта өтетін реакциялар сипаттамасы су молекулаларының бар 

болуынан және анод жасаған затқа тәуелді болады. Электролиз кезінде 

ерімейтін анодтар электрондарды сыртқы ортаға жібермейді, электрондарды 

аниондар мен су молекулалары тотығу кезінде жібереді. Оттексіз қышқылдар 

аниондары өте жылдам тотығады 

2Cl − –2ē → Cl 0

2 . 

Егер ерітіндіде оттекті қышқыл болса (мысалы SO −2

4 , CO −2

3
, PO −3

4 ), онда 

анодта иондар емес, су молекулалары тотығады 

2Н2О –4ē → О 0

2 ↑ + 4Н+.  

Еритін анод жағдайында анод сыртқы ортаға өз электрондарын жібереді. 

Сол кезде оның иондары ерітіндіге кетеді де, анод ыдырайды 

Ме0 –nē → Men+. 

Электролит арқылы өткен электр тогы мен электролиз кезінде бөлініп 

шыққан заттың арасында байланыс бар, бұл Фарадейдің екі заңымен 

түсіндіріледі. 

Фарадейдің І заңы – электролиз кезінде электродта бөлініп шыққан 

заттың массасы, электролит ерітіндісі арқылы өткен электр тогына тура 

пропорционал: 

QЭm =   немесе tIЭm = .  

m – электродта бөлінген заттың массасы, г; 

Э – электрохимиялық эквивалент, ол электролит арқылы бір кулон ток 

өткенде түзілетін заттың массасы, г; 

Q–ток күші (I) мен уақыттың (t) көбейтіндісіне тең электр мөлшері. 

Фарадейдің ІІ заңы – электролиз кезіндегі бірдей электр тоғы әртүрлі 

заттардың бірдей эквиваленттік массасын бөліп шығарады: 

96500

Э

F

Э
E == , 

мұндағы Э – заттың химиялық эквиваленті.  

Фарадейдің екі заңын біріктіріп мынадай теңдеумен көрсетуге болады: 

F

tIЭ

F

QЭ
m


=


= . 

Тұздарының балқымаларын электролиздеу арқылы сілтілік, сілтілік – 

жер металдардың өндіреді, ал ерітінділерін электролиздеу арқылы мыс, 

мырыш, никель кобальт, марганец т.б. металдар алынады. Еритін анодтарды 

қолданып тұздарын электролиздеу арқылы мысты, никельді рафинайдтайды 

(тазартады). Электролизді металдарды және пластмассаларды әртүрлі 

металдармен қаптау үшін қолданады. Химия өнеркәсәбіңде электрлиз арқылы 

судан сутегі, оттегі хлор және әр түрлі тотықтырғыштар алуға қолданады. 

Коррозия және металдарды одан қорғау. 

Қоршаған ортаның әсерінен металдар мен балқымалардың өзінен-өзі 

бұзылу (тотығу) процесін коррозия (жемірілу) деп атайды (латынша «korrodo» 
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– кеміру, мүжу). Жалпы металдардың коррозиясы экономикаға аса үлкен зиян 

келтіреді, жыл сайын әлемдегі күллі металдардың 20% жемірілуге ұшырайды 

екен.  

Жүру механизмі бойынша коррозия келесі түрлерге бөлінеді: химиялық 

(газды және бейэлектролит ерітінділерінде), электрохимиялық (газды, 

электролит ерітінділерінде және жер қыртысында),  биологиялық.  

Химиялық коррозия – металдардың электр тогын өткізбейтін газдармен 

(CO2; H2S; O2; SO2; галогендер) әрекеттесуін айтамыз. Оған электролитсіз 

үлкен температурадағы газдық коррозия жатады. Коррозияның нәтижесінде 

оксидтер, хлоридтер, сульфидтер түзіледі. 

Электр тогын өткізбейтін сұйықтармен коррозиясы. Оларға бензол, 

спирт,хлороформ, бензин т.б. жатады. 

Газдардағы коррозия әдетте жоғары t0-ларда өтеді, ол кезде металдың 

бетінде ылғалдың конденсациялануы мүмкін емес. Коррозияның бұл түріне 

пештердің арматуралары, газ турбиналарының қалақтары, іштен жанатын 

двигательдер (қозғауыштар) ұшырайды.  

Көбінесе металдар газды коррозияға ауадағы оттегінің арқасында 

ұшырайды:         

nMe + 
2

m
O2 → MenOm. 

Химиялық термодинамиканың заңдарына сәйкес, бұл реакция ∆G<0 

болғанда өздігінен жүреді. Кестелердегі металдардың көбісінің ∆G0<0 -– бұл 

фактор реакция оттегінің атмосфералық қысымында өздігінен жүретіндігін 

айтады.  

Электрохимиялық коррозия деп қоршаған орта әсерінен гальваникалық 

жұптың пайда болуы нәтижесінде металдың бұзылуын айтады.  

Егер бұйымның беттік қабаты бұзылуға түгелдей кез болса, онда 

мұндайды бүтіндей (жалпы) жемірілу дейді; егер беттік, қабаттық жекеленген 

бөліктері бұзылуға душар болса, оны төңіректік (жергілікті) жемірілу дейді.  

Төңіректік жемірілуде металдың бүлінуі өте тез өтеді.  

Анод     Ме0 –nē → Men+      тотығу;  

Катод    Ox   +nē → Red       тотықсыздану,  

яғни электрохимиялық коррозия процесінің механизмі гальваникалық 

элементтің жұмысына сәйкес келеді, тек мұнда сыртқы тізбек болмайды, 

сондықтан электрондар коррозияға ұшыраған металдан шықпай, соның ішінде 

қозғалып жүреді.  

Электрохимиялық коррозия активтіліктері әртүрлі металдар арасында 

жүреді. Активтілеу Ме тотығып, ерітіндіге ауысады, ал активтілігі азырақ 

металдың бетінде ерітіндідегі сутегі иондары тотықсызданады. Сонда 

активтілігі азырақ Ме коррозияға ұшырамайды.  

Мысал ретінде тұз қышқылына салынған мырыш пен мыстан тұратын 

құйманы қарастырсақ:  

Анод      Zn0 ⎯⎯→⎯− е2  Zn2+      тотығу (яғни мырыштың коррозиялануы)  
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Катод   2H+ ⎯⎯→⎯+ е2  H 0

2 ↑      тотықсыздану  (Cu коррозияға ұшырамайды,                                    

оның беттінде сутегі газы бөлініп, коррозиядан қорғайды).  

Тотықтырғыш ретінде электрохимиялық коррозияда келесі молекулалар 

мен иондар болады: О2, Cl2, SO2, CO2, NO2, NaCl, H+, Fe3+, NO −

3
 – иондары.  

Сутегінің қатысуымен өтетін коррозияны сутегінің бөлінуімен жүретін 

коррозия (сутектік деполяризация) деп атайды:  

- қышқылдық ортада                       2Н+ +2ē → Н2↑                (рН<7);  

- негіздік немесе бейтарап ортада 2Н2О +2ē → Н2 + 2ОН-   (рН≥7). 
pHgPHНН
−−=+ 059,00295,0

22/
 . 

Оттегінің қатысуындағы коррозия оттегі сіңірумен өтетін коррозия 

деп аталады (оттектік поляризация):  

- қышқылдық ортада                        О2 + 4Н+ ⎯⎯→⎯+ е4 2Н2О       (рН<7);  

- негіздік немесе бейтарап ортада  О2 + 2Н2О ⎯→⎯+ е4  4ОН-    (рН≥7).  

 

Металдарды коррозиядан қорғаудың әртүрлі тәсілдері бар. 

Ортаның құрамын өзгерту. Металдардан жасалған заттардың 

коррозиялануын суда немесе тұздарда еріген оттегі тездетеді, сондықтан 

олардың құрамындағы оттегіні азайту керек. Қышқылмен жанасатын 

металдардың коррозиясын баяулату үшін оларға ингибиторлар деп аталатын 

заттар қосады. Ингибитор қосылған қышқыл металға әсер етпейді, бірақ оның 

оксидтерін, карбонаттарын жақсы ерітеді. 

Қорғаныш жабындары.  Егер сыртқы жабынды металл белсенді болып, 

ал қорғалатын металдың белсенділігітөмен болса, онда коррозия кезінде 

сыртқы металл анод қызметін атқарады, сондықтан мұндай қаптауды анодтық 

жабын дейді. Бір металды басқа бір белсенділігітөмен металмен қаптауды 

қатодтық жабын дейді. 

Электрохимиялық қорғау. Бұл әдіспен металдан жасалған бұйымды 

коррозиядан қорғау үшін оны тұрақты тоқ көзінің катодымен жалғайды. 

Осының нәтижесінде қорғалатын заттың өзі катод қызметін атқарады, анодпен 

жалғанған металл кесектері бүлінеді, ал катод- қорғалатын металл сақталып 

қалады. 

Коррозияға төзімді құймалар қолдану. Коррозияға төзімді құймаларды 

басқа металдардың немесе бейметалдардың белгілі бір мөлшерін қосу арқылы 

дайындайды. 

Легирлеу –құйманың құрамына металдың пассивациясын қоздыру үшін 

компоненттерді енгізеді (Cr,Ni,W және т.б.). Нәтижесінде құйманы 

коррозиядан қорғайтынреакция өнімдері түзіледі. 

Протекторлық қорғау – металды электрохимиялық жолмен қорғау. Ол 

үшін арнаулы анод қолданылады – ол  коррозиядан қорғалатын металға 

қарағанда потенциалы төмендеу металдан жасалады. Сонда протектор 

қорғалатын металмен байланыстырғанда, анодтыңролін орындайды, ал 

қорғалатын металл – катод болады.  
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 9 Дәріс.  Металтану —жадығаттанудың  құрамдас бөлігі. 

 

 Дәріс мақсаты:пәннің негізгі анықтамаларымен және түсініктерімен 

таныстыру, жылу энергетикалық жабдықта қолданылатын құрылымдық 

материалдардың қасиеттерін қарастыру. 

 «Жылу энергетикасының құрылымдық материалдары» пәнінің 

негізгімақсаты студенттерді жылу энергетикалық жабдықтың технологиялық 

құрылымын жобалауға дайындау болып табылады. Заманауи технологияға 

бірыңғай циклде алуан түрлі физикалық-химиялық процестердің үйлесім 

табуы тән. Құрылымдарды, жабдықтың бөлшектерін жасаған кезде 

пайдаланылатын ортақ заңдылықтарды анықтау технологияларды жасау мен 

оңтайландырудың қажетті шарты болып табылады. Шикізатты, энергияны 

кешенді пайдалану, жаңа  материалдар өндіру және қалдықсыз технологиялар 

құру міндеттерін шешкен кезде жаратылыстану ғылымдарының және 

техникалық білімдердің рөлі арта түседі. 

 Металтану — металлматериалдардың құрамы, құрылысы және 

қасиеттері арасындағы байланысты, олардың механикалық, термиялық, 

химиялық және басқа әсер етулер кезінде өзгеру заңдылықтарын зерттейтін 

ғылым. Металдардың және қорытпалардың негізгі физикалық-механикалық, 

технологиялық және қызметтік қасиеттері ең алдымен олардың ішкі 

құрылысымен анықталады, ол болса бөлшектер мен құрылымдарды өңдеу мен 

пайдалану барысында сыртқыәсер етулердің сипатына және химиялық 

құрамға байланысты болады. 

 Металтану – материалтанудың құрамдас бөлігі. Металдардың және 

қорытпалардың электрондық құрылысының, құрылымының олардың 

құрамымен, физикалық, химиялық, технологиялық және басқа қасиеттерімен 

өзара байланысы туралы ғылым. 

 Материал — заттың түрі немесе оның бұйымдарға арналған шикізат 

түрінде өнім алуға арналған бірнеше типінің жиынтығы. Құрылымдық 

материал — машиналар мен аспаптардың, құрылымдардың бөлшектерін 

жасауға арналған, әртүрлі технологиялық әсер етулерге ұшырайтын 

материалдың кез келген түрі. 

 Негізгі материалдарды алу үшін қажетті қасиеттерге ие болып отырған 

немесе технологиялық өңдеу барысында оларға ие бола алатын табиғи, 

синтетикалық немесе жасанды химиялық заттар (темір кендері, оксидтер, 

көмірсутектер және т.б.) қажет етіледі. Адам пайдаланылатын материалдарды 

үш негізгітопқа бөлуге болады: 

 - металл материалдар; 

 - металл емес материалдар;  

 - композициялық материалдар.  

 Әр топтың ішінде материалдардың құрылымына, агрегаттық күйіне 

және құрамына байланыстыкіші топтардың әр алуандығы болады. 

 Материалдың құрылымы (құрылысы)— бұл құрамдас бөліктердің өзара 

орналасуы және байланысы, немесе материалдың ішкі құрылысы. 
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Материалдардың құрылымдық ұйымдастырылуының бірнеше деңгейі: 

атомдық, нано-, микро-, мезо- және макро деңгейлер бар. 

 Құрам — материалдық жүйенің бірыңғай тұтасты құрайтын бөліктерінің 

немесе құрылымдық құрамдас бөліктерінің (атомдардың, заттардың) 

жиынтығы. 

 Қасиеттер — материалдардың олардың ортақтығын немесе 

айырмашылығын анықтайтын сапалық және сандық сипаттамасы. 

Материалдардың негізгі қасиеттері: химиялық, физикалық, механикалық, 

технологиялық, эксплуатациялық.          

 Материалдардың механикалық қасиеттері. Механикалық қасиеттер 

материалдардың сыртқы күштердің әсеріне қарсыласуға қабілеттілігін 

сипаттайды. Негізгі механикалық қасиеттерге беріктік, қаттылық, соққы 

тұтқырлығы, серпімділік, созымдылық, морттылық және т.б.жатады. 

 Беріктік— бұл материалдың сыртқы күштердің бұзатын әсер етуіне 

қарсыласуға қабілеттілігі. 

 Қаттылық— бұл материалдың жүктеменің әсері мен оған басқа, 

қаттырақ денені енгізуге қарсыласуға қабілеттілігі. 

 Тұтқырлық деп материалдың динамикалық жүктемелердің әсерімен 

бұзылуға қарсыласу қасиеті аталады. 

 Серпімділік— бұл материалдардың жүктеменің әсер етуі тоқтаған соң 

өзінің өлшемдері мен пішінін қалпына келтіру қасиеті. 

 Созымдылық деп материалдардың сыртқы күштердің әсерімен, бұл 

ретте бұзылмай, өзінің өлшемдері мен пішінін өзгерту қабілеттілігі аталады. 

 Морттық— бұл материалдардың сыртқы күштердің әсерімен қалдық 

деформацияларсыз бұзылу қасиеті. 

 Технологиялық қасиеттер материалдардың өңдеудің әр алуан түрлеріне 

ұшырауқа білеттілігін анықтайды. 

 Құймалық қасиеттер металдардың және қорытпалардың балқытылған 

күйіндеқұйма қалыптың қуысын жақсы толтыру және оның кескіндерін дәл 

жаңғырту (сұйықтай аққыштық) қабілеттілігімен, қатайған кезде көлемінің 

азаю шамасымен (шөгуімен), жарықшақтар мен саңылаулар құруға 

бейімділігімен, балқытылған күйдегаздарды сіңіруге бейімділігі мен 

сипатталады. 

 Созымдылық— бұл металдардың және қорытпалардың бұзылмастан, 

қысыммен өңдеудің әр алуан түрлеріне ұшырау қабілеттілігі. 

 Пісірімділік материалдардың берік пісірілген қосылыстар түзуге 

қабілеттілігімен анықталады.  

 Кесумен өңделгіштік материалдардың кесетін құралмен өңдеуге 

берілуге қабілеттілігімен анықталады.  

 Материалдардың физикалық қасиеттеріне тығыздығы, балқу 

температурасы, электр өткізгіштігі, жылу өткізгіштігі, магниттік қасиеттері, 

температуралық кеңею коэффициенті және т.б.жатады. 

 Тығыздық деп біртекті материалдың оның көлем бірлігіне қатынасы 

аталады. 
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 Балқу температурасы— бұл осының кезінде металлқатты күйден сұйық 

күйге өтетін температура. Металдың балқу температурасы неғұрлым 

төменірек болса, оны балқыту, дәнекерлеу процестері соғұрлым оңайырақ 

жүреді және олар соғұрлым арзанырақ болады. 

 Электр өткізгіштік деп материалдың электр тогын жақсы және жылу 

бөлуге шығынсыз өткізу қабілеттілігі аталады. Жақсы электр өткізгіштікке 

металдар мен олардың қорытпалары, әсіресе мыс пен алюминийие болады. 

Металл емес материалдардың көпшілігі электр тогын өткізуге қабілетсіз, бұл 

да электроқшаулағыш материалдарда пайдаланылатын маңызды қасиет болып 

табылады. 

 Жылу өткізгіштік— бұл материалдың жылулықты денелердің көбірек 

жылытылған бөліктерінен азырақ жылытылған бөліктеріне  көшіруге 

қабілеттілігі. Металл материалдар жақсы жылу өткізгіштігімен сипатталады. 

 Магниттік қасиеттерге –жақсы магниттелу қабілеттілігіне тек темір, 

никель, кобальт және олардың қорытпалары ие. 

 Сызықтық және көлемдік кеңею коэффициенттері материалдың 

жылытқан кезде кеңеюге қабілеттілігін сипаттайды. Бұл қасиетті көпірлер 

салған, теміржол және трамвай жолдарын төсеген және т.с. кезде ескерген 

маңызды. 

 Химиялық қасиеттер материалдардың әртүрлі заттармен өзара 

әрекеттесуге бейімділігін сипаттайды және материалдардың осы заттардың 

зиянды әсеріне қарсы тұруға қабілеттілігімен байланысты. Металдардың және 

қорытпалардың әртүрлі агрессивті орталардың әсеріне қарсыласуға 

қабілеттілігі коррозияға төзімділігі деп аталады, ал металл емес 

материалдардың осыған ұқсас қабілеттілігі — химиялық төзімділігідеп 

аталады. 

 Эксплуатациялық (қызметтік) қасиеттерге ыстыққа төзімділігілігі, 

ыстыққа беріктігі, тозуға төзімділігі, радиациялық төзімділігі, коррозиялық 

және химиялық төзімділігі және т.б.жатады. 

 Ыстыққа төзімділігілік металл материалдың жоғары температура 

кезіндегазды ортада тотығуға қарсыласуға қабілеттілігін сипаттайды. 

 Ыстыққа беріктік материалдың жоғары температура кезінде 

механикалық қасиеттерін сақтауға қабілеттілігін сипаттайды. 

 Тозуға төзімділік— бұл материалдың беттік қабаттарының үйкелген 

кезде бұзылуға қарсыласуға қабілеттілігі. 

 Радиациялық төзімділік материалдың  ядролық сәулеленудің әсеріне 

қарсыласуға қабілеттілігін сипаттайды. 

 

 

 10 Дәріс.Металдардың кристалл торларының негізгі типтері және 

параметрлері. Кристалдану процесінің механизмі  

 

 Дәріс мақсаты: металдардың және олардың қорытпаларының кристалл 

құрылысымен таныстыру. 



33 

 

 

 Металдар және қорытпалар кристалл құрылысқа ие. Атомдар олар алып 

жатқан кеңістікте белгілі бір жерлерде, бір бірінен белгілі бір қашықтықтарда 

тұрып, қатаң реттілікпен орналасқан. Бір кристалдың шектерінде атомдардың 

орналасуының қайталанатын көрінісі байқалады. Егератомдарды үш өзара 

перпендикуляр бағытта елестетілетін сызықтармен байланыстырса, онда 

кеңістіктік кристалл тор алынады. Оның ең аз құрылымдық түзілімі 

элементар ұя болып табылады, бұл ұяның кескіні атомдардан құралған қандай 

да бір геометриялық денені, мысалға, кубты немесе алты қырлы призманы 

білдіреді. Элементар ұялар, бір біріне шектесіп және көп мәрте қайталанып, 

дұрыс геометриялық пішінді ірірек қатты денелерді — кристалдарды 

құрайды. 

 Металдардың кристалл торының ең қарапайым геометриялық пішіні 

кубтық болып табылады. Тордың бұл пішінінің екі түр тармағы бар:  көлемдік-

орталықтандырылған кубтық (ОЦК) және қыры орталықтандырылған 

кубтық (ГЦК). 1, а, б суретте бұл торлардың сызбалары көрсетілген.  

 Қарастырылып отырған торлардың екі типінде де ұялардың негізін куб 

құрайтын және оның ұштарында тұратын сегіз атом құрайды. Қалған атомдар 

немесе кубтың орталығында (бір атом диагональдердің қиылысында ОЦК 

торында), немесе оның қырларының әрқайсысының орталығында (алты атом 

ГЦК торында) болады.  

 ОЦК-тордың кристалына хром, ванадий, молибден және т.б., ал ГЦК-

торының кристалына алюминий, мыс, никель және басқа металдар ие болады. 

кристалл торына тән белгілер тордың параметрі, координациялық сан және 

атомдардың оралуының тығыздығы болып табылады. а кристалл торының 

параметрі (немесе кезеңі) деп ұядағы атомаралық қашықтықты санайды (1 

сурет).  

 Координациялық сан (к.ч.) әрбір атомның ең жақын жатқан 

көршілерінің санын анықтайды, алоралудың тығыздығы (п.у.) деп бір 

элементар ұяға келетін атомдардың санын түсінеді. ОЦКторы үшін п.у. = 2 (бір 

атом кубтың ұшында, ел екіншісі кубтың орталығында), к.ч. = 8 (мысалға, 

кубтың орталығында орналасқан атом үшін). ГЦКторы үшін п.у. = 4, к.ч. = 12. 

Тордыңа параметрі ОЦК-торлар мен ГЦК-торлар үшін кеңістіктегі барлық үш 

бағыт бойынша бірдей. Осылайша, ГЦК-тор ОЦК-торға қарағанда тығызырақ 

болып табылады. 

 Металдардың беріктігі кристалл торының оралу тығыздығына 

байланысты болады. Алайда, қарастырылып отырған кристалл торларының 

ішінен ең тығызы гексагональ тығыз оралған тор (ГПУ) болып табылады. Осы 

тордың сызбасы 1 в суретте көрсетілген. Осы тордың ұясы осылардың 

арасында үш қырдың орталықтарынан әлдебір қашықтықта тағы үш атом 

орналасқан орталықтандырылған негіздері бар алты қырлы призма болып 

келеді. ГПУ торының сипаттамалары: тордың параметрлеріа және с (с > а); 

егер c/a = 1,633 болса, онда к.ч. = 12, п.у. = 6. ГПУ торына магний, мырыш, 

бериллий және басқаметалдар ие. Металдардың кристалл торларының 
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параметрлері 0,2 нм бастап 0,7 нм дейін құрайды (1 нм = 10–9 м). Кристалл 

торларының ұяларында атомдар электрондық қабықтарының сыртқы 

қабаттарымен бір біріне тиеді. 

 
1 сурет– Кристалл торларының негізгі типтері 

 

 Кристалл торының тұтастығын қамтамасыз ететін атомаралық ілінісу 

күштері атомдарда валентті электрондардың болуымен шарттасқан 

электрмагниттік өзара әрекеттесумен жасалады. Қатты күйде тұрған 

металдарда валентті электрондар, өздерінің атомдарынан босап, атомдардың 

арасында қозғалады, атомдар оң зарядталған иондар бола бастайды. 

Бұлметалл еместердің сыртқы электрондарынан өзгешелігі, металдардың 

сыртқы электрондарының ядромен әлсіз байланысқандығы мен түсіндіріледі. 

Сондықтан металдардың атомдары, иондарға айналып, сыртқы 

электрондарынан оңай айырылады. Босаған электрондар электрондық газ деп 

аталатынды құрайды. Бүкілтүйіршікке тиесілі электрондар, оң иондар мен 

әрекеттесіп, кристалл торының тұтастығын қамтамасыз етеді. Кристалл 

тордағы мұндай атомаралық байланыс металл байланыс деген атау алды. 

 Металл байланыстаза металдарда аттас атомдардың арасында да, 

қорытпаларда – әртекті атомдардың арасында да болуы мүмкін. Атомаралық 

металл байланыс бағытталған сипатқа ие емес. Электрондық газдың 

электрондары жекелеген иондармен байланыспай, металдың барлық 

иондарына бірдей дәрежеде тиесілі. Электрондық газдың болуының 

арқасында, металдар жоғары электр және жылу өткізгіштікке, сондай-ақ 

металл жылтырына ие. Электр өрісінің әсерімен бос электрондар токтың өтуін 

қамтамасыз ететін бағытталған қозғалысқа ие болады. Металдың жоғары 

жылу өткізгіштігі сондайақ бос электрондардың (иондармен қатар) жылуды 

беруге қатысуымен шарттасқан. Ал металдарға тән металл жылтыры бос 

электрондардың электрмагниттік жарық толқындарымен өзара әрекеттесуімен 

шарттасқан. 

 Кез келген зат үш агрегаттық күйде болуы мүмкін: қатты, сұйық, газ 

тәріздес. Егер жаңа күй жаңа жағдайларда орнықтырақ болып табылса, 

энергияның азырақ қорына ие болса, бір күйден басқа күйге көшу мүмкін 

болады. 
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 Сыртқы жағдайлардың өзгеруімен, бос энергия сұйық және кристалл 

күйлер үшін әртүрлі өзгереді. Температураның өзгеруімен сұйық және қатты 

күйлердің бос энергиясының өзгеруінің сипаты 2 -суретте көрсетілген. 

 
 

2 сурет–Бос энергияныңтемпературағабайланыстыөзгеруі 

 

 Осы сызбаға сәйкес,ТSтемпературасынан жоғарырақ зат сұйық күйде, ал 

ТS температурасынан төменірек – қатты күйде болуға тиіс. ТS– ға тең 

температура кезінде сұйық және қатты фаза бірдей энергияға ие болады, екі 

күйде деметалл тепе-теңдікте тұрады, сондықтан екі фаза бір мезгілдешексіз 

ұзақ болуы мүмкін. ТSтемпература –тепе-тең немесе теориялық кристалдану 

температурасы. 

 Кристалдану процесінің басталуы үшін, процестің термодинамикалық 

тиімді болуы және оған жүйенің бос энергиясының азаюы ілесіп отыруы 

қажет. Бұл сұйықтықты ТSтемпературасынан төменірек салқындатқан кезде 

мүмкін болады. Осының кезінде іс жүзінде кристалдану басталатын 

температура нақты кристалдану температурасы деп аталады. 

 Сұйықтықтың тепе-тең кристалдану температурасынан төменірек 

салқындауы аса салқындау деп аталады, ол аса салқындау дәрежесімен ΔТ 

сипатталады: 

 

 
 Аса салқындау дәрежесі металдың табиғатына, оның ластанғандық 

дәрежесіне (металл неғұрлым тазарақ болса, аса салқындау дәрежесі соғұрлым 

көбірек), салқындаудың жылдамдығына (салқындаудың жылдамдығы 

неғұрлым жоғарырақ болса, аса салқындау дәрежесі соғұрлым көбірек) 

байланысты болады. 

 Металдың сұйық күйден қатты күйге көшуін қарастырайық. 
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 Барлық кристалл денелерді қыздырған кезде қатты күйден сұйық күйге 

көшудің анық шекарасы байқалады. Дәл осындай шекарасұйық күйден қатты 

күйге көшкен кезде  де болады. 

 Кристалдану – бұл сұйық фазада кристалл торының учаскелерінің пайда 

болу жәнепайда болған орталықтардан кристалдардың өсу процесі. 

Кристалдану жүйе бос энергияның минимумымен термодинамикалық 

орнықтырақ күйге көшетін жағдайларда жүреді. Металдың сұйық күйден 

кристалға өту процесін уақыт –температура координаталарындағы 

қисықтармен бейнелеуге болады. Таза металдыңсалқындауқисығы 3-

суреттекөрсетілген. 

 

 

 
 

Tтеор– теориялық кристалдану температурасы ; 

Ткр–нақты кристалдану температурасы. 

 

3 сурет- Таза металдың салқындау қисығы 

           

 Таза металдың кристалдану процесі: 1 нүктеге дейін сұйық күйдегі 

металл салқындайды, процеске температураның бірқалыпты төмендеуі 

ілеседі. 1–2 учаскеде кристалданудың жасырын жылуы деп аталатын 

жылудың бөлінуі ілесетін кристалдану процесі жүреді. Ол жылулықтың 

кеңістікке шашырауын компенсациялайды және сондықтан температура 

тұрақты болып қалады. Кристалдану аяқталғаннан кейін 2 нүктеде 

температура қайтадан төмендей бастайды, металл қатты күйде салқындайды. 

Кристалданумеханизмі 4-суреттекөрсетілген. 
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4 сурет–Кристалданупроцесініңмоделі 

  

 Кристалдану орталықтары бір бірінен тәуелсіз кездейсоқ жерлерде 

бастапқы фазада пайда болады. Алдымен кристалдар дұрыс пішінге ие 

болады, біраққақтығысуына және басқа кристалдармен бірігуіне қарай, пішіні 

бұзылады. Өсу мұнда қоректендіретін ортаның еркін кіру мүмкіндігі бар 

бағыттарда жалғасады. Кристалдану аяқталғаннан кейін, поликристалл денеге 

ие боламыз. Кристалдану процесінің сапалық сызбасы сандық тұрғыдан 

кинетикалық қисықпен көрсетіле алады (5 сурет). 

 Кристалдардың қақтығысуы олардың өсуіне кедергі жасай бастағанша, 

алдымен процесс жылдамдайды. Осында кристалдар пайда болатын сұйық 

фазаның көлемі азаяды. Металдың көлемінің 50 % кристалданғаннан кейін, 

кристалдану жылдамдығы баяулайтын болады. 

 Осылайша, кристалдану процесі кристалдану орталықтарының пайда 

болуынан және бұл орталықтардан кристалдардың өсуінен тұрады. Өз 

кезегінде, кристалдану орталықтарының саны (ч.ц.) және кристалдардың өсу 

жылдамдығы (с.р.) аса салқындау дәрежесіне байланысты болады (6 сурет). 

 Пайда болған кристалдардың өлшемдері пайда болған кристалдану 

орталықтарының санының және кристалдардың кристалдану температурасы 

кезінде өсу жылдамдығының ара қатынасына байланысты болады. 
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5 сурет– Кристалданупроцесініңкинетикалыққисығы 

 

 
 6 сурет –Кристалдану орталықтарының санының (а) және 

кристалдардың өсу жылдамдығының (б) аса салқындау дәрежесіне тәуелділігі 

  

 ТS тепе-тең кристалдану температурасы кезінде, пайда болған 

кристалдану орталықтарының саны және олардың өсу жылдамдығы нөлге тең 

болады, сондықтан кристалдану процесі жүрмейді. Егер сұйықтықты а 

нүктесіне сәйкес келетін температураға дейін аса салқындатса, онда ірі 

түйіршіктер түзіледі (пайда болған орталықтардың саны шамалы, ал өсу 

жылдамдығы – үлкен).В нүктесіне сәйкес келетін температураға дейін аса 

салқындатқан кезде – ұсақ түйіршік түзіледі (кристалдану орталықтарының 

көп саны пайда болады, ал олардың өсу жылдамдығы шамалы болады). 

 Егер металды өте қатты салқындатып жіберсе, онда орталықтардың 

саны мен кристалдардың өсу жылдамдығы нөлге тең, сұйықтық 

кристалданбайды, аморфты дене түзіледі. Аса салқындатуға аз бейімділікке ие 
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металдар үшін эксперимент жолымен тек қисықтардың өрлемелі тармақтары 

табылады. 

 Ұсақ түйіршікті құрылым алудың жағдайлары. Бұл үшін оңтайлы 

жағдайлар: кристалдану орталықтарының максималды саны және 

кристалдардың шамалы өсу жылдамдығы болып табылады. 

 Кристалдану кезіндегі түйіршіктердің өлшемі дайын кристалдану 

орталықтарының рөлін ойнайтын ерімейтін қоспалардың бөлшектерінің 

сынаны да байланысты болады– оксидтер, нитридтер, сульфидтер. 

Бөлшектер неғұрлым көбірек болса, кристалданған металдың түйіршіктері 

соғұрлым ұсағырақ. Құймақалыптың қабырғаларының тегіс емес, кедір-бұдыр 

жерлері болады, олар кристалдану жылдамдығын ұлғайтады. 

 Полиморфизм. Кейбір металдар температураға байланысты әртүрлі 

кристалл пішіндерде болуы мүмкін. Бұл құбылыс полиморфизм немесе 

аллотропия деп аталады, ал бір заттың әртүрлі кристал пішіндері көп пішінді 

модификациялар деп аталады. 

 Бір кристалл пішінінен басқа пішінге өту процесі көп пішінді айналу деп 

аталады. Көп пішінді айналулар белгілі бір температура кезінде жүреді. Көп 

пішінді модификацияларды кіші грек әріптерімен α, β, γ, δ және т.с. деп 

белгілейді, әрі α ең төмен температура кезінде болатын модификацияға сәйкес 

келеді. Полиморфизм темірге, қалайыға, кобальтқа, марганецке, титанға және 

кейбір басқа металдарға тән. Темірдің полиморфизмі маңызды мәнге ие. 7 -

суретте темірдің салқындау қисығы бейнеленген. Көп пішінді айналулар 

салқындау қисығындағы көлбеу учаскелермен сипатталады, өйткені олардың 

кезінде металдың толықтай қайта кристалдануы жүреді. 911°С дейін кубтық 

көлемдік-орталықтандырылған торы бар Fe-α орнықты болады. 911-1392°С 

аралығында кубтық қыры орталықтандырылған кристалл торы бар Fe-γ 

болады. 1392-1539°С кезінде қайтадан Fe-α орнықты. Көп жағдайда жоғары 

температуралық Fe-α модификациясын Fe-δ деп белгілейді. 768°С кезінде 

салқындау қисығында тоқтау көп пішінді айналумен емес, магниттік 

қасиеттердің өзгеруімен байланысты болады. 768°С дейін темір магнитті, ал 

одан жоғарырақ — магнитті емес. 

  

 11 Дәріс. Құрылымдық материалдарға қойылатын жалпы талаптар 

 

 Дәріс мақсаты:құрылымдық материалдардың жіктелуін қарастыру,  

қорытпалардың үлгілерінің созылу диаграммаларымен таныстыру 

 

 Құрылымдық материалдардың жіктелуі.  Жылуэнергетикалық 

жабдықтың қандай да бір бөлшегі немесе құрылымы үшін материал таңдаған 

кезде оны қолданудың  экономикалық орындылығын (бағасының және 

қасиеттерінің сәйкестігі), құрылымдық критерийлердің сақталынуын (талап 

етілетін ұзаққа жарамдылық, беріктік, сенімділік) және бұйымдағы өңдеудің 

мүмкіндігін (технологиялық критерийлер - кесумен өңделгіштік, пісірімділік, 
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созымдылық және т.с.) ескереді. Материалдар металл, металл емес және 

композициялық болып бөлінеді (10  сурет). 

 Металл материалдар. Оларға барлық металдар мен олардың 

қорытпалары жатады. Олардың арасында бір бірінен қасиеттері бойынша 

ерекшеленетін бірнеше топты бөліп көрсетуге болады: 

 

 

 

 

7 сурет - Темірдің салқындау қисығы 

 1) Қара металдар. Бұл темір және оның негізіндегі қорытпалар – 

болаттар және шойындар. 

 2) Түсті металдар. Бұл топқа металдар мен олардың мыс, алюминий, 

титан, никель және т.б. қорытпалары кіреді. 

 3) Асыл металдар. Оларғаалтын, күміс, платина жатады.  

 4) Жерде сирек кездесетін металдар. Бұл лантаноидтар, скандий, 

иттрий, және актиноидтар. 

 Металл емес материалдар. Олардың арасындада бірнеше топты бөліп 

көрсетуге болады: - пластмассалар. Бұл жоғары молекулалы қосылыстардың 

– полимерлердің негізіндегі, әдетте, толтырғыштары барматериалдар; 
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8 сурет–Құрылымдық материалдарды жіктеу сызбасы 

 

 - керамикалық материалдар (керамика).  Бұл материалдардың негізі 

карбидтер, боридтер, нитридтер және оксидтер секілді баяу балқитын 

қосылыстарды  ңұнтақтары болып табылады. Мысалға: TiC, SiC, Cr7C3, CrB, 

Ni3B, TiB2, BN, TiN, Al2O3, SiO2, ZrO2; 

 - металлкерамикалық материалдар (металлкерамика). Бұл 

материалдарда негіз болып керамика  табылады, оған байланыстырғыш болып 

табылатын және созымдылық пен тұтқырлық секілді қасиеттерді қамтамасыз 

ететін металдың әлдебір мөлшері қосылады; 

 - шыны, ол әртүрлі элементтердің оксидтерінен, бірінші кезекте SiO2 

кремний оксидінен тұратын жүйе болып келеді; 

 - резеңке, бұл күкірт пен басқа элементтер қосылған, каучуктың –

көмірсутекті полимердің негізіндегі материалдар; 

 - ағаш, сүректі өсімдіктердің күрделі органикалық ұлпасы. 

 Композициялық материалдар. Олар бір бірінен қасиеттері бойынша 

қатты өзгешеленетін  екі және одан да көп әртекті материалдар арқылы 

жасанды жолмен алынған композициялар болып келеді. Нәтижесінде 

композиция қасиеттері бойынша оны құрайтын компоненттерден елеулі 

ерекшеленеді, яғни, алынатын материал қасиеттерінің жаңа кешеніне ие. 

Композициялық материалдардың құрамына металл да, металл емес те 

құрайтын бөліктер кіруі мүмкін. Металл материалдарең кең қолданылады. 

Құрылымдық 
материалдар

Металлдар

Қара: болат, шойын

Түрлі-түсті: алюминий, 
титан, мыс, никель, 

мырыш және т.б.

Металл еместер

Пластамассалар

Керамика

Шыны

Резеңке

Ағаш

Композиттер

Металл негізінде

Керамика негізінде

Полимерлер негізінде
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Алайда, өндірістің өсуінің ең көп қарқындары композициялық материалдарда 

байқалып отыр. 

 Материалдардың механикалық қасиеттері. Механикалық қасиеттер 

металдардың сыртқы күштердің әсер етуіне қарсыласуға қабілеттілігін 

анықтайды. Олар металдардың химиялық құрамына, олардың құрылымына, 

технологиялық өңдеу тәсіліне және басқа факторларға байланысты болады. 

Механикалық қасиеттерді біліп, металдың өңдеген кездегі және нақты 

механизмдердің жұмысының барысындағы жүріс-тұрысы туралы пікір айтуға 

болады. Металға әсер ету сипаты бойынша жүктемелердің үш түрін 

ажыратады: статикалық – үнемі әсер ететін немесе баяу арта түсетін; 

динамикалық – сол сәтте әсер ететін, соққының сипатын қабылдайтын; циклді 

немесе айныма таңбалы, немесе шамасы бойынша, немесе бағыты бойынша, 

немесе бір мезгілде шамасы бойынша да, бағыты бойынша да өзгеретін. 

 Металдардың беріктік және созымдылық сипаттамаларын статикалық 

созылуға сынаулар кезінде анықтайды. Бұл ретте сыналатын үлгіні 

ажыратқыш машинаның қамтығыштарында бекітіп, бірқалыпты арта түсетін 

(статикалық) жүктеме кезінде деформациялайды. 

 Үлгінің өлшемдерінің әсер етуін болдырмау үшін, сынауды көлденең 

қиманың есептік ұзындығы lo мен ауданы Fo арасында белгілі ара қатынас бар 

стандартты үлгілерде жүргізеді. Қимасы дөңгелекүлгілер ең кең қолданылады 

(11 сурет).  

 

 

 

 

 

 

 

 

9 сурет – Созылуға сынауға арналған стандартты үлгі 

 

 Сынаулардың нәтижелері бойынша үлгінің «жүктеме – деформация» (12 

сурет) немесе «кернеу – деформация» координаталарындағы созылу 

диаграммаларын тұрғызады. 

 Диаграммада созылу қисығы бойынша металдың механикалық 

қасиеттерінің келесі сипаттамаларын анықтайды: серпімділіктің шегі σу –

осыған дейін үлгітек серпімді деформацияны бастан кешетін максималды 

кернеу: 

 

σу = Ру / Fo, МПа. 

 

 Егер σу кернеу азырақ болса, металл серпімді деформация облысында 

жұмыс істейді. Металдардың көпшілігінде пропорционалдылық және 
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серпімділік шектері шамасы бойынша жақын, сондықтан негізінен 

серпімділіктің шегін көрсетеді: σу ≈ σ0,02 

 

 
 10 сурет – Төмен көміртекті болаттан үлгініңсозылу диаграммасы 

 

 Аққыштық шегі σт – бұл осының кезіндетұрақты жүктемеде 

деформацияның ұлғаюы жүретін кернеу. 

 

σт = Рт / Fo, МПа. 

 

 Шартты аққыштық шегі σ0,2 – бұл осының кезінде қалдық деформация 

бастапқы ұзындығынан 0,2% тең болатын кернеу. 

 Беріктік шегі (ажырауға уақытша қарсыласу) σв – бұл бұзылуға дейін 

үлгі осыған шыдайтын максималды жүктеменің кернеуі 

 

σв = Рв / Fo, МПа. 

 

 Жүктеменің одан әрі ұлғаюы үлгінің бұзылуына алып келеді. Беріктік 

сипаттамасынан өзге, сонымен қатар созымдылық сипаттамаларын 

анықтайды. Металдардың созымдылығының негізгі сипаттамалары 

салыстырмалы ұзару және салыстырмалы тарылу болып табылады. 

 Салыстырмалы ұзару (δ) пайыздармен өлшенеді және формула 

бойынша анықталады: 

 

, 

 

 мұнда lo және lк – үлгінің ажырауға дейінгі және ажырағаннан кейінгі 

бастапқы және соңғы ұзындықтары.  

 Салыстырмалы тарылу (Ψ) да пайыздармен өлшенеді және формула 

бойынша анықталады: 

 

, 
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 мұнда Fo және Fк – үлгініңкөлденең қимасының сынауға (бұзылуға) 

дейінгі және одан кейінгі бастапқы және соңғы аудандары. 

 Қаттылыққа сынау – бұйымның қасиеттерін бағалаудың негізгі 

әдістерінің бірі. Іс-тәжірибеде қаттылықты Бринелль, Роквелл, Виккерс 

бойынша өлшеу әдістері мен микроқаттылықты өлшеу әдісі ең көп таралымын 

алды. 

 Материалдың басып енгізуге қарсыласуын бағалаудың заманауи 

әдістеріне наноиндентирлеу жатады,  бұл әдіс кезінде сыналатын үлгіге 0,01 Н 

бастап 0,3 Н дейін жүктемемен енгізілетін үшқырлы немесе төртқырлы алмас 

пирамиданың көмегімен, аса ұсақ құрылымдық құрамдас бөліктердің –

наноөлшемді объектілердің сипаттамаларын бағалауға мүмкіндік беретін, 

жүктемені келтіру мен алу диаграммасы тұрғызылады. 

 Құрылымдық материалдардың жұмысын анықтайтын факторлар: 

 1) Статикалық, циклді және соққылы жүктемелер. 

 2) Төмен және жоғары температуралар. 

 3) Әртүрлі орталармен байланыс. 

 Бұл факторлар құрылымдық материалдарға қойылатын талаптарды 

анықтайды, олардың негізгілері – эксплуатациялық,  технологиялық,  

экономикалық. 

 Эксплуатациялық талаптар жоғары дәрежелі мәнге ие. Нақты 

жабдықтың және аспаптардың жұмысқа қабілеттілігін қамтамасыз ету үшін, 

құрылымдық материал жоғары құрылымдық беріктікке ие болуға тиіс. 

Құрылымдық беріктік деп пайдалану жағдайларын даматериалдың сенімді 

және ұзақ жұмысын қамтамасыз ететін механикалық қасиеттердің кешені 

аталады. Материалдың нақты бұйым үшін механикалық қасиеттерінің талап 

етілетін сипаттамалары тек күштік факторларына ғана емес, оған жұмыс 

ортасының және температураның әсер етуіне де байланысты болады.  

 Жұмыс ортасы – сұйық, газ тәріздес, иондалған, радиациялық, әдетте, 

материалдың беріктік, сенімділік және ұзаққа жарамдылық секілді 

механикалық қасиеттеріне теріс әсерін тигізеді. 

 Циклді жүктемелер кезінде: төзімділік шегі  σR (симметриялы айналма 

тілу кезінде σ-1). Материалдың беріктігі неғұрлым көбірек болса, жол берілетін 

жұмыс кернеулері соғұрлым көбірек және осылайша бөлшектің өлшемдері 

мен салмағы соғұрлым азырақ болады, алайда, материалдың беріктік 

деңгейінің және, нәтижесі ретінде, жұмыс кернеулерінің артуына серпімді 

деформациялардың көбеюі ілесіп отырады: 

 

εупр = σупр/Е, 

 

 мұнда Е – қалыпты серпімділік модулі (Юнг модулі), металдың 

қаттылығының сипаттамасы.  

 Беріктік емес, тап осы қаттылық критерийі білдектердің 

станиналарының, редукторлардың корпустарының және осылардан дәл 
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өлшемдері мен пішінін сақтау талап етілетін басқа бөлшектердің өлшемдеріне 

себепші болады. Алайда, бұл параметрлер нақты бөлшекті пайдаланудың 

нақты жағдайларын ескерместен, зертханалық үлгілерде анықталған. 

Пайдалану жағдайларында олардың созымдылығын, тұтқырлығын қосымша 

төмендететін жәнеморт бұзылуқаупін арттыратын факторлардың әрекет 

ететіндігін ескеру қажет, олар: кернеулер концентраторлары (кесіктер), 

температураның төмендеуі, динамикалық жүктемелер,бөлшектердің 

өлшемдерінің ұлғаюы (масштабтық фактор). 

 Пайдалану жағдайларында кенеттен сынып қалуларды болдырмау үшін, 

жарықшаққа төзімділікті ескеру қажет. Жарықшаққа төзімділік –

материалдың жарықшақтың дамуын тежеуге қабілеттілігін сипаттайтын, 

сенімділік параметрлерінің тобы. Жарықшақтар осылардың ұштарында 

жергілікті (жайылмайтын) кернеулер орташа есептік кернеулерден көптеген 

есе асып түсуі мүмкін кернеулердің өткір концентраторлары болып табылады. 

 Ұзындығы  l және радиусы r жарықшақ үшін ұшындағы кернеулер: 

 

σу
mах =   σср 2√ l/ r. 

 

 Жарықшақ неғұрлым ұзынырақ және оның ұшы неғұрлым үшкірірек 

болса, кернеулердің концентрациясы соғұрлым көбірек. Иілімді 

материалдарүшін мұндай ақаулардың қауіптілігі шамалы. Морт, сынғыш 

материалдар кесіктерге сезімтал болып келеді. 

 Ұзаққа жарамдылық – бөлшектердің белгіленген уақыт (ресурс) 

бойында жұмысқа қабілеттілігін қамтамасыз ете отырып, материалдың 

біртіндеп бұзылудың (біртіндеп тоқтап қалудың) дамуына қарсыласу 

қасиеті. 

 Біртіндеп тоқтап қалу – бұл басталған кезде бөлшектерді апаттық 

зардаптар қатерінсіз алмастыратын, материалдың жұмысқа қабілеттілігінен 

айырылуы. Жұмысқа қабілеттілігінен айырылудың, яғни, біртіндеп тоқтап 

қалудың себептері: қажу; тозу; жылжымалылық процестерінің; коррозияның; 

радиациялық ісінудің және т.с. дамуы. 

 Материалдың қасиеттерінің өзгеруіне, жарықшақтардың пайда болуына, 

олардыңдамуына және бұзылуға алып келетін циклді жүктемелердің әсері мен 

материалда зақымданулардың біртіндеп жинақталу процестерін қажу деп, 

алқажуға қарсы тұру қасиеттерін – төзімділік деп атайды. 

 Статикалық жүктемеден бұзылумен салыстырғанда, қажудан бұзылу бір 

қатар ерекшеліктерге ие: 

 Ол статикалық жүктеме кезіндегіге қарағанла азырақ кернеулер кезінде 

жүреді:  

 1) Бұзылу бетінде жергілікті басталады.  

 2) Бұзылу бірнеше сатымен өрбиді және сыныққа тән құрылысықа ие. 

 3) Жарықшақтың пайда болу ошағы болады.  
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 4) Қажу аймағы болады. Бұл аймақта оған тән жырашықтар көрінеді, 

олар сақина конфигурациясына ие болады,бұл қажу жарықшағының алға 

қарай секірмелі түрде жылжитындығын куәлендіреді. 

 5) Түгелдей қирау аймағы болады. 

 Төзімділіктің критерийлері: 

 Өміршеңдік – қажу жарықшағының өсу жылдамдығымен анықталады. 

Жоғары өміршеңдік кезінде жарықшақты дер кезінде, дефектоскопияның 

көмегімен табуға, бөлшекті алмастыруға және апатсыз жұмысты қамтамасыз 

етуге болады. 

 Тозуға төзімділік – материалдың үйкелудің белгілі бір жағдайларында 

тозуға қарсылық көрсету қасиеті. 

 Тозу – үйкеліс күштерінің әсер етуімен материалдың бөліктерінің 

бөлінуі арқылы, материалдың беттік қабаттарының біртіндеп бұзылу процесі, 

оны өлшемдерінің, көлемінің немесе салмағының өзгеруі бойынша 

анықтайды. Тозудың үш кезеңі болады: 

 - бастапқы, іске кірістіру кезеңі;  

 - орныққан (қалыпты) тозукезеңі; 

 - апаттық тозу кезеңі. 

 Бір жағдайларда тозуға орнықты материалбасқа жағдайларда тым 

жылдам бұзылуы мүмкін.  Бұл міндет үйкелетін жұптардың материалын және 

оны өңдеу тәсілін ұтымдытаңдаумен шешіледі. 

 Жылжымалылық тұрақты кернеу мен жоғары температуралар кезінде 

материалдың пластикалық деформациясының даму жылдамдығымен 

анықталады. 

 12 Дәріс. Қорытпалар теориясынның негіздері  

 Дәріс мақсаты: диаграммалар тұрғызуәдістерімен танысу. Қалып 

диаграммасы бойынша фазалардың құрамы мен санын анықтаға есеп 

шығаруды ұйрету.  

 Қорытпалар теориясындағы негізгі түсініктер. Таза металдар әдетте 

төмен беріктікке және жоғары емес технологиялық қасиеттерге ие болады, 

сондықтан әдетте қорытпаларды қолданады. Мыс пен алюминий таза түрінде 

ток өткізгіштер ретінде, вольфрам – электр шамдардағы қыздыру 

талшықтарын жасау үшін, германий мен кремний жартылай өткізгіштер жасау 

үшін пайдаланылады. Таза металдармен салыстырғанда, қорытпалар 

механикалық,  технологиялық, эксплуатациялық және басқа қасиеттердің 

жоғарырақ деңгейіне ие болады. 

 Қорытпа – компоненттер деп аталатынекі немесе бірнеше қарапайым 

затты қоспа қылып шығарумен немесе қақтауменалынатын күрделі зат. Қоспа 

қылып шығарған кезде компоненттерді балқуға дейін жеткізеді, алқақтаған 

кезде олардыңұнтақтарын араластырып, жоғары температура кезінде қысымға 

ұшыратады. Қорытпаларды әзірлеудің басқа да тәсілдері болуы мүмкін: 

электролиз, айналдыру. Басым бөлігінде металл компоненттерден (50%-дан 
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аса) әзірленген қорытпа, металл қасиеттеріне ие болады, металл қорытпасы 

деп аталады. Металл қорытпалардағы компоненттер тек металдар ғана емес, 

C, N, Si және т.б. секілді металл еместер де болуы мүмкін. 

 Компоненттердің физикалық-механикалық өзара әрекеттесуіне 

байланысты, қорытпаларда әртүрлі фазалар пайда болады. 

 Фаза f – қорытпаның басқа бөліктерден (фазалардан) айырық бетімен 

бөлінген біртекті бөлігі, айырық бетінен өткен кезде, заттың құрылымы немесе 

химиялық құрамы секіріспен өзгереді. Өзінің компоненттеріне қарағанда, 

қорытпа күрделірек құрылысқа ие. Қорытпа құрылымының ерекшеліктері 

компоненттердің өзара әрекеттесу сипатына байланысты болады. Қорытпаны 

құрайтын компоненттер, химиялық қосылыс түзе отырып, химиялық өзара 

әрекеттестікке түсенемесе, ерітінділер түзе отырып, бір бірінде өзара ери 

алады.  

 Қорытпалар қорытпаны құрайтын заттардың түйіршіктерінің 

механикалық қоспасын білдіреді. А және Векі компоненттің механикалық 

қоспасы олар қатты күйде өзара еруге қабілетсіз болғанда және химиялық 

қосылыс түз бегенде пайда болады. Бұл ретте қорытпа кристалдардың екі 

типінің - микроқұрылымда айқын көрінетін А және В заттарының қоспасын 

білдіреді (16 сурет). 

 Қоспа қылып шығарған кезде компоненттердің өзара әрекеттесуінің 

сипаты: 

 - олардың Менделеев кестесіндегі орнына; 

 - олардың атомдардың электрондық қабықтарының құрылысының 

ерекшеліктеріне; 

 -  олардың кристалл торларының типтеріне және параметрлеріне; 

 - олардың балқу температураларының ара қатынасына және басқа 

факторларға байланысты болады. 

 Қандай да бір факторлардың басым болуына байланысты, компоненттер 

қоспалар, ерітінділер, химиялық қосылыстар құруы мүмкін. 

 Механикалық қоспаның қорытпалары өздеріне тән кристалл 

торларының типтерін және физикалық-механикалық қасиеттерін сақтап 

қалатын компоненттердің түйіршіктерінен тұрады (15 сурет г). Қасиеттері мен 

құрылысы бойынша айтарлықтай өзгешеленетін элементтердің арасында 

пайда болады. Қорытпаоған кіретін компоненттердің кристалдарынан тұрады. 

Қорытпаларда компоненттердің кристалл торлары сақталады. 

 Химиялық қосылыстың қорытпалары (15в сурет), егер әртекті атомдар 

арасындағы өзара әрекеттесу күші біртекті атомдар арасындағы өзара 

әрекеттесу күшінен көбірек болса, құрылысы мен қасиеттері бойынша қатты 

ерекшеленетін элементтердің арасында пайда болады. Мысалға, Fe3C 

теміркөміртекті қорытпаларда маңызды мәнге ие. 

 Металл қорытпаларында түзілетін көптеген химиялық қосылыстар  

валенттілік заңына бағынбайды жәнетұрақты құрамы болмайды. 

Металдардың басқалармен осындай қосылыстары интерметалл немесе 

интерметаллидтердеп аталады: Fe2Mo, Ni3Ti, Ni3Al. 
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 Қатты ерітінділер қорытпалары компоненттер бір бірінде еріген кезде 

пайда болады. Бұл ретте пайда болатын қатты ерітінді осылардың кристалл 

торы екі компоненттің де атомдарынан құрылған түйіршіктерден тұрады. Егер 

ерітілетін компоненттің атомдары кристалл торының түйіндерінде еріткіш 

компоненттің атомдарының орнын басатын болса, ондапайда болатын 

ерітіндіні қатты орнын басу ерітіндісі деп атайды. 

 Металл көпшілігі сұйық күйінде кез келген қатынастарда бірі 

екіншісінде ериді. Тек кейбір металдар ғана сұйық күйінде бір бірінде ерімейді 

немесе, шектеулі сұйық ерітінділер түзе отырып, бірақшектеулі ериді. Сұйық 

күйінде ерімейтін металдар атомдарының өлшемдерімен және балқу 

температураларымен қатты ерекшеленеді, мысалға, мыс пен қорғасын, темір 

менқорғасын.  

 Компоненттер  К – жүйені құрайтын заттар. Таза металл қарапайым бір 

компонентті жүйе, екі металдан қорытпа – екі компонентті жүйе және т.с. 

болып табылады. Химиялық қосылыстарды тек олар температуралардың 

зерттеліп отырған аралықтарында құрамдас бөліктерге диссоциацияланбаған 

жағдайда ғана компоненттер ретінде қарастыруға болады. 

 Варианттылық (С) (еркіндік дәрежелерінің саны) – бұл осыларды 

жүйедегі фазалардың санын өзгертпестен өзгертуге болатын ішкі және сыртқы 

факторлардың (температура, қысым, концентрация) саны. 

 

 
 11 сурет– а – біртекті сұйық ерітінді; б – қатты ерітінді; в – химиялық 

қосылыс; г- механикалық қоспа. 

 

 Егер варианттылық С = 1 (моновариантты жүйе) болса, онда 

фазалардың санын өзгертпестен, факторлардың біреуін кейбір шектерде 

өзгерту мүмкін болады. 

 Егер варианттылық С = 0 (нонвариантты жүйе) болса, онда жүйедегі 

фазалар санын өзгертпестен, сыртқы факторларды өзгертуге болмайды. 

 Фазалар қағидасы (Гибсс қағидасы) жүйенің тепе-теңдік шартының 

математикалық өрнегін білдіреді, яғни, фазалар қағидасының теңдеуі С 

жүйенің еркіндік дәрежелерінің саны мен компоненттер К және фазалар  f 

саны арасындағы сандық тәуелділікті көрсетеді: 
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С = k − f +п, 

 п –сыртқы факторлардың саны.  

 Еркіндік дәрежелерінің санымұны жүйедегі фазалардың санын 

өзгертпестен өзгертуге болатын тәуелсізсыртқы және ішкі факторлардың 

санымен (температурамен, қысыммен, элементтердің концентрациясымен) 

шарттасқан. Тәуелсізсыртқы факторлар температура және қысым болуы 

мүмкін. Егер айнымалы фактор деп тек температураны есептесе, ал қысымды 

өзгеріссіз қабылдаса, онда: 

С = k − f + 1, 

 мұнда С - еркіндік дәрежелерінің саны; 

 k - компоненттер саны; 

 f - фазалар саны; 

 1 - температураның өзгеру мүмкіндігін ескереді. 

 Қалып диаграммасы. Қорытпалардың кристалдануыдәл сол 

тазаметалдардың кристалдануы секілді заңдылықтарға бағынады. Қажетті 

шарт жүйенің бос энергияның минимумы болатын күйге ұмтылысы болып 

табылады. Қалып диаграммалары орнықты күйлерді, яғни, бұлар осындай 

жағдайлар кезінде бос энергияның минимумына ие болатын күйлерді 

көрсетеді және сондықтан оны тепе-теңдік диаграммасы деп те атайды, 

өйткені ол осындай жағдайлар кезінде қандай тепе-тең фазалар болатындығын 

көрсетеді. 

 Қос қорытпалардың қалып диаграммаларын тұрғызу үшін, 16-суретте 

бейнеленген координата өстерін қолданады. 

 Абсциссалар өсі концентрациялар өсін білдіреді және мұның 

ұзындығын 100% деп қабылдайтын үзінді түрінде бейнеленеді. Бұл үзіндінің 

ұштары таза компоненттерге, яғни, егер қорытпаларды А және В 

компоненттері құраса, 100% А және 100% В сәйкес келеді. Үзіндіде 

орналастырылған кез келген нүкте оны қорытпаның химиялық құрамын 

сандық тұрғыдан анықтайтын бөліктерге бөледі. Әдетте концентрациялар 

өсіне компоненттердің біреуінің санын түсіреді, өйткені басқа компоненттің 

саны 100%-дан айырма бойынша оп-оңай анықталады. Ординаталар өсі 

температуралар өсін білдіреді. 

 Қалып диаграммасы қорытпаның компоненттердің ара қатынасына және 

температураға байланысты құрылысын көрсетеді. Ол қорытпалардың 

салқындау қисықтары бойынша эксперименттік жолмен тұрғызылады (17 

сурет). Таза металдардан өзгешелігі, қорытпалар тұрақты температура кезінде 

емес, температуралар аралығында кристалданады. Сондықтан, 

қорытпалардың салқындау қисықтарында екі сынды нүкте бар. Ликвидус 

нүктесі (tл) деп аталатын жоғарғы сынды нүктеде,кристалдану басталады. 

Солидус нүктесі (tс) деп аталатын төменгі сынды нүктеде, кристалдану 

аяқталады. 

 Механикалық қоспаның салқындау қисығы (17, а сурет) қатты 

ерітіндінің салқындау қисығынан (17, бсурет) көлбеу учаскенің болуымен 

ерекшеленеді. Бұл учаскеде эвтектиканың кристалдануы жүреді. Эвтектика 
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деп сұйық қорытпадан бір мезгілде кристалданған екі фазаның механикалық 

қоспасын атайды. Эвтектика белгілі бір химиялық құрамға ие және тұрақты 

температура кезінде түзіледі. 

 

 
 

 12 сурет - Қалып диаграммаларын  тұрғызуға арналған координата 

өстері 

 

 Қалып диаграммасын температура-концентрация координаталарында 

салады. Диаграмманың сызықтары бірдей фазалық күйлердің облыстарын 

шектейді. Диаграмманың түрі компоненттердің өзара қалай 

әрекеттесетіндігіне байланысты болады. Қалып диаграммасын салу үшін 

әртүрлі концентрациядағы қорытпаларға арналған салқындау қисықтарының 

көп санын пайдаланады. Диаграмманытұрғызғанкезде, 

сындынүктелерсалқындауқисықтарынандиаграммаға көшіріледі және 

сызықпен қосылады. Диаграммада алынған облыстарда фазаларды немесе 

құрылымдық құрамдас бөліктерді жазады. Қалып диаграммасының 

салқындатқан кезде осында қорытпаның кристалдануы басталатын сызығы 

ликвидус сызығы, ал осында кристалдану аяқталатын сызығы - солидус сызығы 

деп аталады. 

 Қалып диаграммаларының түрлері. Механикалық қоспатүзетін 

қорытпалардың қалып диаграммасы (18 сурет) компоненттердің қатты күйде 

еруінің болмауымен сипатталады. Сондықтан бұл қорытпада үш фазаның: Ж 

сұйық қорытпаның, А кристалдарының және В кристалдарының түзілуі 

мүмкін. диаграмманың АСВ сызығы ликвидус сызығы болып табылады: 

салқындау кезінде АС учаскесінде А компонентінің, ал CD учаскесінде —В 

компонентінің кристалдануы басталады. DCВ сызығы солидус сызығы болып 

табылады, онда А немесе В кристалдануы аяқталады және тұрақты 

температура кезінде Э эвтектиканың кристалдануы жүреді. Осылардың 
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концентрациясы диаграмманың С нүктесіне сәйкес келетін қорытпалар 

эвтектикалық деп аталады, олардың құрылымы таза эвтектиканы білдіреді. 

Диаграммада эвтектикалықтан солға қарай орналасқан қорытпалар 

доэвтектикалық деп аталады, олардың құрылымы А түйіршіктері мен 

эвтектикадан тұрады. Диаграммада эвтектикалықтан оңға қарай орналасқан 

қорытпалар заэвтектикалық деп аталады, олардың құрылымы эвтектика 

қоршаған В түйіршіктерін білдіреді.  

 

 
а -  механикалық қоспаның; б - қатты ерітіндінің. 

13 сурет – Қорытпалардың салқындау қисықтары 

 
 14 сурет–Механикалық қоспа құрайтын қорытпалар дыңқалып 

диаграммасы 

 

 Қатты күйінде компоненттерінің ерігіштігі шектеусіз қорытпалардың 

қалып диаграммасы 19-суретте бейнеленген. Бұл қорытпа үшінекі фазаның: 

сұйық қорытпаның және қатты А ерітіндісінің пайда болуы мүмкін. 

Диаграммада бар болғаны екі сызық бар, жоғарғысы  ликвидус сызығы,ал 

төменгісі — солидус сызығы болып табылады. 
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 15 сурет - Қатты күйінде компоненттерінің ерігіштігі шектеусіз 

қорытпалардың қалып диаграммасы 

 

 Қатты күйінде компоненттерінің ерігіштігі шектеулі қорытпалардың 

қалып диаграммасы 20-суретте көрсетілген. Бұл қорытпада үш фаза болуы 

мүмкін — сұйық қорытпа, А компонентіндегі В компонентінің α қатты 

ерітіндісі және В компонентіндегі А компонентінің β қатты ерітіндісі. Бұл 

диаграмма өзінде алдындағы екеуінің элементтерін қамтиды. АСВ сызығы 

ликвидус сызығы, ADCEB сызығы — солидус сызығы болып табылады. 

Мұнда да эвтектика пайда болады, эвтектикалық, доэвтектикалық және 

заэвтектикалық қорытпалар бар. FD және EG сызықтары бойынша екінші 

реттік аII және βII кристалдарының бөлінуі жүреді (температураның 

төмендеуімен ерігіштігінің азаюына орай). Қатты фазадан екінші реттік 

кристалдардың бөліну процесі екінші реттік кристалдану деп аталады. 

 Үзінділер қағидасы (иін қағидасы) тепе-теңдікте тұрған фазалардың 

химиялық құрамын және осы фазалардың арасындағы ара қатынасты 

анықтауға мүмкіндік береді. 25 % В + 75 % А қамтиты екі компонентті 

қорытпаның салқындауын қарастырайық, 21 сурет. 

 Екі фазалы облыстың кез келгенaнүктесінде химиялық құрамды 

анықтауүшін, таңдап алынған  aнүктесі арқылы қалып диаграммасының ең 

жақын жатқан тұтас сызықтарымен қиылысуға дейін горизонталь жүргізу 

қажет. Мұндай горизонталь конода деп аталады. Коноданың ликвидус 

сызығымен қиылысу нүктесі (AmB) b сұйық фазаның құрамын сипаттайды; 

солидус сызығымен қиылысу нүктесі(AnB) c қатты фазаның құрамын 

сипаттайды; яғни,  a нүктесінде шамамен 10% В +90% А қамтитын 

сұйықтықпен 45%В+55% А қамтитын қатты фаза термодинамикалық тепе-

теңдікте қатар өмір сүреді. 
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 16 сурет- Қатты күйінде компоненттерінің ерігіштігі шектеулі 

қорытпалардың қалып диаграммасы 

 

 
 17 сурет- Үзінділер қағидасын қолдану үшін конодаларды тұрғызу 

 

 Сұйық және қатты фазалардың салыстырмалы мөлшері оларға қарсы 

жатқан үзінділермен сипатталады: сұйық фаза ac, ал қатты – ba үзіндісі мен 

сипатталады, сондықтан сұйық фазаның қатты фазаға арақатынасы бөлшекпен 

көрсетіледі:  

ж/тв = ac/ba. 

   Bс үзіндісі барлық 100 % қорытпаны сипаттайды, сондықтан сұйық фазаның 

үлесі: 

ж/(ж+тв) = ac/bc, 

ал қатты фазаның үлесі: 

– тв/(ж+тв) = ba/bc тең. 

 Үзінділер қағидасынан сондай-ақ салқындауға қарай, қатты және сұйық 

фазаның химиялық құрамының үздіксіз өзгеретіндігі келіп шығады. Мәселен, 
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кристалданудың басталуына жауап беретін 1нүктесінде шамамен 25 % В + 75 

% А қамтитын сұйық фазамен 70 % В + 30 % А қамтитын қатты фазаның 

ұрықтары тепе-теңдікте тұрады; ал кристалданудың аяқталуына жауап беретін 

2 нүктесінде 5 % В + 95 % А қамтитын сұйық фазаның қалдықтары мен 

шамамен 25 % В + 75 % А қамтитынқатты фазатепе-теңдікте тұрады. 

 Осылайша, пайда болатын қатты фазаның алғашқы порциялары 

баяуырақ балқитын компонентпен байытылған. Алайда, өте баяу салқындаған 

кезде, сұйық және қатты фазалардағы диффузия (көлемдік 

диффузия)процестері, сондай-ақ олардың арасындағы өзара диффузия (фаза 

аралық диффузия) процестері кристалдану процесінің артынан үлгеріп 

отырады, сондықтан  қатайған қорытпаның бүкіл көлемі бойынша 

кристалдардың құрамы тегістеледі. 

 Қалып диаграммасы бойыншафазалық айналулардың 

температураларын, фазалық құрамның өзгеруін, жуықтап алғанда, қорытпаның 

қасиеттерін, қорытпа үшін қолдануға болатын өңдеудің түрлерін анықтауға 

болады. 

 

 13 Дәріс.   Темір және оның қорытпалары 

 

 Дәріс мақсаты:теміркөміртекті қорытпалардың қалып 

диаграммаларымен таныстыру. 

 

 Теміркөміртектіқ орытпалардың қалып диаграммасы негізгі 

құрылымдық қорытпалардың — болаттардың және шойындардың құрылысы 

туралы түсінік береді. 

 Темірдің көміртегімен қорытпаларының компоненттері, фазалары 

және құрылымдық құрамдас бөліктері. Темір—қаттылығы жоғары емес (НВ 

80) күмістей-ақ түсті иілімді металл. Балқу температурасы — 1539°С, 

тығыздығы 7,83 г/см3. Көп пішінді модификацияларға ие. Көміртегі мен темір 

химиялық қосылыс және қатты ерітінділер түзеді. 

 Феррит деп көміртегініңа-темірдегі қатты ерітіндісі аталады. 

Көміртегінің ферриттегі мөлшеріөте шамалы — 727°С температура кезінде 

максималды мөлшері 0,02%. Көміртегінің мөлшерінің осыншама аз 

мөлшерінің арқасында, ферриттің қасиеттері темірдің қасиеттері мен сәйкес 

келеді (төмен қаттылық және жоғары созымдылық). Көміртегінің жоғары 

температуралық Fe-α модификациядағы (яғни, Fe-δ) қатты ерітіндісін δ- 

феррит немесе жоғары температуралық ферритдеп жиі атайды. 

 Аустенит — бұл көміртегінің  γ- темірдегі қатты ерітіндісі. 

Аустениттегі көміртегінің максималды мөлшері 2,14% құрайды (1147°С 

температура кезінде). НВ 220 қаттылыққа ие. 

 Цементит — бұл темірдің көміртегімен (темір карбиді) Fe3C химиялық 

қосылысы. Онда 6,67 % көміртегі (салмағы бойынша) болады. Күрделі ромб 

пішінді кристалл торға ие. Өте жоғары қаттылығымен, аса төмен 

созымдылығымен және морттығымен сипатталады. 
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 Перлит— бұл ферриттің цементитпен механикалық қоспасы. 

Құрамында 0,8% көміртегіболады, 727°Стемпература 

кезіндеаустениттентүзіледі. Пластинкалықұрылысы бар, яғни, 

оныңтүйіршіктеріферриттіңжәнецементиттіңкезектесіпотыратынпластинкала

рынантұрады.Перлит эвтектоид болып табылады. 

 Эвтектоид—бұлқатты екі фазаның ерітіндіден (эвтектика секілді сұйық 

қорытпадан емес) түзілетін механикалық қоспасы. 

 Ледебурит аустениттің цементит пен эвтектикалық қоспасы болып 

келеді. Құрамында 4,3% көміртегі болады, 1147°С температура кезінде сұйық 

қорытпадан түзіледі. 727°С температура кезінде ледебуриттің құрамына 

кіретін аустенит перлитке айналады және осы температурадан төменіректе 

ледебурит перлиттің цементит пен механикалық қоспасын білдіреді. Цементит 

фазасының бес құрылымдық түрі болады: сұйық қорытпадан түзілетін 

бастапқы цементит; аустениттен түзілетін екінші реттік цементит; ферриттен 

түзілетін үшінші реттік цементит; ледебурит цементиті; перлит цементиті. 

 Fe-Fe3C диаграммасы. 22-суретте темірдің цементитпен 

қорытпаларының қалып диаграммасы келтірілген. Концентрациялардың 

көлбеу өсінде көміртегінің 0 бастап 6,67% дейінгі мөлшері салынған. Сол 

жақтағы тік өс темірдің 100% мөлшеріне сәйкес келеді. Онда темірдің балқу 

температурасы және оның көп пішінді айналуларының температуралары 

салынған. Оң жақтағы тік өс (6,67% көміртегі) цементиттің 100% мөлшеріне 

сәйкес келеді. Диаграмма нүктелерінің әріптік белгіленуі халықаралық 

стандартқа сәйкес қабылданған және өзгертілмеуге тиіс. 

 

Fe-Fe3C қалып диаграммасы 

 



56 

 

18 сурет - «Темір-көміртегі» қалып диаграммасы 

 Көміртегінің мөлшеріне байланысты, теміркөміртекті қорытпалар 

техникалық темір (0,02% дейін С), болат (0,02 бастап 2,14 % дейін С) және 

шойын (2,14 бастап 6,67% С дейін) болып бөлінеді. 0,8% дейін С қамтитын 

болат доэвтектоидты, 0,8% С — эвтектоидты және 0,8% аса С қамтитын— 

заэвтектоидты деп аталады. 2,14 бастап 4,3% дейін С қамтитын шойын 

доэвтектикалық, дәл 4,3% қамтитын шойын — эвтектикалық және 4,3 бастап 

6,67% дейін С қамтитын шойын — заэвтектикалық деп аталады.  

 Техникалық темірдің құрылымы ферриттің түйіршіктері немесе үшінші 

реттік цементиттің шамалым өлшерімен феррит болып келеді. Болаттың 

міндетті құрылымдық құрайтын бөлігі перлит болып табылады. 

Доэвтектоидты  болаттың құрылымы ферриттің және перлиттің бір қалыпты 

бөлінген түйіршіктерінен тұрады. Эвтектоидты болаттек перлиттен тұрады. 

Заэвтектоидты болаттың құрылымы екінші реттік цементиттің тұтас немесе 

үзілмелі торы қоршаған перлит түйіршіктері болып келеді. Шойынға 

құрылымында ледебуриттің болуы тән. 

 Доэвтектикалық шойынның құрылымы перлиттен, екінші реттік 

цементиттен және ледебуриттен; эвтектикалық шойынның құрылымы — 

ледебуриттен;  заэвтектикалық шойынның құрылымы — ледебуриттен және 

бастапқы цементиттен тұрады. 

 «Темір – цементит» диаграммасының мәнісі оның болаттардың және 

шойындардың құрылымының және, тиісінше, қасиеттерінің көміртегінің 

мөлшеріне тәуелділігін түсіндіруге және болаттардың қасиеттерін өзгерту 

үшін термиялық өңдеудің режимдерін анықтауға мүмкіндік беретіндігінен 

тұрады. 

 Болат деп темірдің көміртег імен мұнда 2,14% аспайтын көміртегі 

болатын қорытпасы аталады. Бұл теориялық анықтама. Практикада 

болаттарда, әдетте,1,5% асатын болат болмайды. 

 

 14 Дәріс. Болаттың технологиялық қасиеттері.  Шойындар. 

Шойындардың  жіктелуі және қасиеттері 

 

 Дәріс мақсаты:болаттың қасиеттеріне қоспалардың әсерімен 

таныстыру, шойын қүрылымы мен қасиеттерің талдауды үйрету. 

 

 Көміртегінің және қоспалардың болаттың қасиеттеріне әсер етуі. 

Көміртегі тіптен оның мөлшері шамалы ғана өзгергенде де, болаттың 

қасиеттеріне елеуліәсер етеді. Болатта екі фаза болады — феррит және 

цементит (ішінара перлит түрінде). Цементиттің мөлшері көміртегінің 

мөлшеріне тура пропорционал көбейе түседі. Феррит жоғары 

созымдылығымен және төмен қаттылығымен, ал цементит, керісінще, өте 

төмен созымдылығымен және жоғары қаттылығымен сипатталады. 

Сондықтан, көміртегі мөлшерінің 1,2% дейін артуымен, болаттың 

созымдылығы және тұтқырлығы төмендеп, қаттылығы мен беріктігі артады. 
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Көміртегі мөлшерінің артуы болаттың технологиялық қасиеттеріне де әсер 

етеді. Созымдылық, пісірімділік және кесумен өңделгіштік нашарлайды, бірақ 

құймалық қасиеттері жақсарады. 

 Темір мен көміртегінен өзге, болатта әр қашан тұрақты қоспалар 

болады. Қоспалардың болуы болатты өндірудің технологиялық 

ерекшеліктерімен (марганец, кремний) және болатқа темір кенінен келіп 

түскен қоспаларды(күкірт, фосфор, оттегі, сутегі, азот) толықкетірудің мүмкін 

еместігімен түсіндіріледі. Сондай-ақ кездейсоқ қоспалар (хром, никель, мыс 

және т.б.) да болуы мүмкін. 

 Марганецті және кремнийді кез келген болатқа қышқылсыздандыру, 

яғни, темір оксидінің FeO зиянды қоспаларын кетіру үшін енгізеді. Марганец 

те темірдің зиянды күкіртті қосылыстарын кетіреді. Бұл ретте марганецтің 

мөлшері әдетте 0,8 %, ал кремнийдің мөлшері — 0,4%-дан аспайды. Марганец 

болаттың беріктігін, ал кремний - серпімділігін арттырады. 

 Фосфор ферритте ериді, бұл ретте созымдылықты және тұтқырлықты 

төмендетіп, бірақ беріктікті арттырып, кристалл торды қатты  бұрмалайды. 

Фосфордың зиянды әсер етуі оның болаттың морт, сынғыш күйге көшу 

температурасын қатты көтеретіндігінен, яғни, оның суық сынғыштығын 

тудыратындығынан тұрады. Фосфордың зияндылығы оның болатта 

бірқалыпсыз таралуы мүмкін екендігімен ушыға түседі. Сондықтан болаттағы 

фосфордың мөлшері 0,045% шамамен шектеледі. 

 Күкіртете зиянды қоспаболып табылады. Ол темірде ерімейді және 

онымен темірсульфидін FeS түзеді, темірсульфиді темірмен оңай балқитын 

эвтектика түзеді. Эвтектика түйіршіктердің шекаралары бойынша орналасады 

және жоғары температуралар кезінде болатты морт, сынғыш етеді. Бұл 

құбылыс қызусынғыштық деп аталады. Болаттағы күкірттің мөлшері 0,05% 

шектеледі. 

 Сутегі, азот және оттегі болатта шамалы мөлшерлерде болады. Олар 

болаттың қасиеттерін нашарлататын зиянды қоспалар болып табылады. 

 Болаттардың жіктелуі. Химиялық құрамы бойынша болаттар темірді, 

көміртегін және қоспаларды қамтитын көміртекті және құрамында болатқа 

оның қасиеттерін өзгерту мақсатымен енгізілген қосымша қоспалауыш 

элементтер болатын қоспаланған болуы мүмкін. 

Көміртегінің мөлшері бойынша болаттар төмен көміртекті (0,25% дейін С), 

орташа көміртекті (0,25 - 0,7% С) және жоғары көміртекті (0,7% аса С) болып 

бөлінеді. 

 Мақсатты пайдаланылуы бойынша машиналардың, құрылымдардың 

және құрылыстардың бөлшектерін жасауға пайдаланылатын құрылымдық; 

әртүрлі құралжасауға пайдаланылатын құралдық болаттарды, сондай-ақ 

қасиеттері ерекше арнайы мақсатта пайдаланылатын: тат баспайтын, 

ыстыққа төзімді,ыстыққа берік, тозуға төзімді, ерекше электр және 

магниттік қасиеттері  бар және т.б. болаттарды ажыратады. 

 Сапа көрсеткіштері бойынша болаттар сапасы әдеттегі, сапалы, 

жоғары сапалы және ерекше жоғары сапалы болып жіктеледі. Болаттың 
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сапасы өндіру процесімен, химиялық құрамымен, газдардың және зиянды 

қоспалардың (күкірттің және фосфордың) мөлшерімен анықталатын қасиеттер 

жиынтығымен сипатталады. Сапасы әдеттегі болаттардың құрамында 0,045% 

көп емес Р және 0,05% S; сапалы болаттардың құрамында —0,035% көп емес 

Р және 0,04% S; жоғары сапалы —0,025% көп емес Р мен 0,025% S және 

ерекше жоғары сапалы болаттардың құрамында —0,025% көп емес Р және 

0,015% S болуға тиіс. Көміртекті құрылымдық болаттартек сапасы әдеттегі 

және сапалы болуы мүмкін. 

 Көміртекті сапасы әдеттегі болаттар мақсатты пайдаланылуына 

және кепілдік берілетін қасиеттеріне байланысты үш топқа бөлінеді: А. Б және 

В.  

 А тобының болаттары кепілдік берілетін механикалық қасиеттерге ие 

болады. Бұл болаттар Ст әріптерімен және маркасының реттік нөмірін 

белгілейтін цифрлармен таңбаланады. А тобының болаттарының жеті 

маркасы шығарылады: Ст0, Ст1, Ст2, Ст6. Марканың нөмірі неғұрлым 

жоғарырақ болса, көміртегінің мөлшері соғұрлым көбірек және, тиісінше, 

беріктігі соғұрлым жоғарырақ және  созымдылығы соғұрлым төменірек. 

 Б тобының болаттары кепілдік берілетін химиялық құрамға ие. Бұл 

болаттар ыстық өңдеуге ұшыратылады. Бұл ретте олардың механикалық 

қасиеттері сақталынып қалмайды, ал химиялық құрамы өңдеу режимін 

анықтау үшін маңызды. Олар да А тобының болаттары секілді таңбаланады, 

бірақ Ст әріптерінің алдында Б әрпі қойылады. Марканың нөмірі неғұрлым 

жоғарырақ болса, болаттағы көміртегінің, марганецтің және кремнийдің 

мөлшері соғұрлым көбірек. 

 В тобының болаттары кепілдік берілетін механикалық қасиеттер мен 

химиялық құрамға ие. Пісіру режимін таңдау үшін химиялық құрамын білу 

қажет болатындықтан, алжылумен әсер етуге ұшырамаған бұйымдардың 

бөліктерінің механикалық қасиеттері өзгеріссіз қалатындықтан, бұл 

болаттарпісіру үшін пайдаланылады. Бұл топтың болаттарының 

маркаларында бірінші орынға В әрпі қойылады. Бұл ретте механикалық 

қасиеттері А тобына нұқсас марканың қасиеттеріне, ал химиялық құрамы —Б 

тобынанұқсас марканың құрамына сәйкес келеді. 

 Сапалы құрылымдық көміртекті болаттар 08, 10, 15, 20, 25, 85 цифрлары 

мен таңбаланады, олар көміртегінің пайыздың жүзден бір үлестерімен орташа 

мөлшерін белгілейді. Бұл болаттар сапасы әдеттегі олаттардан беріктігімен, 

созымдылығымен және соққылы  тұтқырлығымен ерекшеленеді. Егерсапасы 

әдеттегі болаттар үшін беріктік 700 Мпа құраса, онда сапалы болат үшін ол 

1100 Мпа жетеді. 

 Шойындар. Шойын деп  құрамында 2,14 бастап 6,67% дейін көміртегі 

бар темірдің көміртегі мен қорытпасын атайды. Бірақ бұл теориялық 

анықтама. Практикада шойындардағы көміртегінің мөлшері 2,5-4,5% 

шамасында болады. Қоспалар ретінде шойынның құрамында Si, Mn, S және 

Рболады. 
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 Шойындардың жіктелуі. Шойындардағы көміртегінің қандай түрде 

болатындығына байланысты, олардың келесі түрлерін ажыратады. Ақ 

шойында бүкіл көміртегі цементит түріндегі байланысқан күйде тұрады.  Ақ 

шойынның құрылымы Fe-Fe3C диаграммасына сәйкес келеді. Сұр шойында 

көміртегінің көп бөлігі графит түрінде болады, оның қосылулары 

пластинкалы пішінге ие. Беріктігі жоғары шойында графитті қосылулар шар 

тәрізді пішінге, ал таптауға көнгіш шойында — үлпек тәрізді пішінге ие. 

Цементит түріндегі көміртегінің мөлшері сұр, беріктігі жоғары және таптауға 

көнгіш шойындарда 0,8% көп емес шаманы құрауы мүмкін. 

 Ақ шойын жоғары қаттылыққа, морттыққа ие болады әне өте нашар 

өңделеді. Сондықтан, бұйымдарды жасау үшін ол пайдаланылмайды және 

қолданбалы шойын ретінде қолданылады, яғни, болат өндіруге 

пайдаланылады. Тозуға төзімділігі жоғары бөлшектер үшін мұнда металдың 

негізгі бөлігі сұр шойынның, ал беттік қабаты — ақ шойынның құрылымына 

ие болатын, беті ағартылған шойын пайдаланылады. Бөлшектерді жасауға 

қолданыладтын машина жасау шойындары болып сұр, беріктігі жоғары және 

таптауға көнгіш шойындар табылады. Шойындар өте жақсы құймалық 

қасиеттерге ие болатындықтан, олардан бөлшектер құюмен жасалады. 

Графиттіқосылулардың арқасында бұл шойындар жақсы өңделеді, жоғары 

тозуға төзімділікке ие болады, тербелістер мен вибрацияларды басады. Бірақ, 

графитті қосылулар беріктікті азайтады. 

 Сұр шойын пластинкалы графитті қосылуларға ие. Сұр шойынды сұйық 

қорытпадан бастапқы кристалдандыру арқылы алады. Графиттендіруге 

(графитбөлу процесі) шойынның салқындау жылдамдығы және химиялық 

құрамы әсер етеді. Жылдам салқындаған кезде графиттендіру жүрмейді және 

ақ шойыналынады. Салқындау жылдамдығының азаюына қарай, тиісінше, 

перлитті, феррито-перлитті және ферритті сұр шойындаралынады. 

Графиттендіруге көміртегі және кремний жағдай жасайды. Шойында 0,5 

бастап 5% дейін кремний болады. Кей кездері оны арнайы енгізеді. Марганец 

және күкіртграфиттендіруге кедергі жасайды. Одан өзге, күкірт механикалық 

және құймалық қасиеттерді нашарлатады. Фосфорграфиттендіруге әсерін 

тигізбейді, бірақ құймалық қасиеттерді жақсартады.  

 Сұр шойынның механикалық қасиеттері графитті қосылулардың 

мөлшеріне және өлшеміне байланысты болады. Металл негізбен 

салыстырғанда, графит төмен беріктікке ие. Сондықтан графитті қосылуларды 

металл негізді әлсірететін, тұтастықтың бұзылулары деп санауға болады. 

Пластинкалы қосылулар металл негізді ең күшті әлсірететіндіктен, сұр 

шойынбарлық машина жасау шойындарының ішінен беріктіктің де, 

созымдылықтың да ең төмен сипаттамаларына ие. Графитті қосылулар 

өлшемінің азаюы механикалық қасиеттерді жақсартады. Графитті 

қосылулардың ұсақталуына кремний жағдай жасайды. 

 Сұр шойын СЧ әріптерімен және мегапаскальдің оннан бір үлестері 

менберіктік шегін көрсететінсанмен таңбаланады. Сұр шойындардың келесі 

маркалары бар: СЧ 10, СЧ 15, СЧ 20, СЧ 45. 
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 Беріктігі жоғары шойынның шар тәрізді графитті қосылулар бар. 

Беріктігі жоғары шойынды сұйық шойынға шойындағы графитті қосылуларды 

дөңгелектейтін сілтілік немесе сілтілік жер металдардың шамалы мөлшерін 

қосып алады,  бұл графиттің беттік керілуінің ұлғаюымен түсіндіріледі. Осы 

мақсат үшін 0,03-0,07% мөлшерде магнийді бәрінен жиі қолданады. Басқа 

элементтердің мөлшері бойынша беріктігі жоғары шойын сұр шойыннан 

ерекшеленбейді.  Шар тәрізді графитті қосылуларметалл негізді ең аз шамада 

әлсіретеді. Тап сондықтан беріктігі жоғары шойын сұр шойынға қарағанда 

жоғарырақ механикалық қасиеттерге иеболады. Бұл ретте олжақсы құймалық 

қасиеттерін, кесумен өңделгіштігін, вибрацияларды басу қабілеттілігін және 

т.с. сақтап қалады. Беріктігі жоғары шойын ВЧ әріптерімен және 

мегапаскальдің оннан бір үлестерімен беріктік шегін көрсететін цифрлармен 

таңбаланады. Мысалға, ВЧ 60 шойын  600 МПа беріктік шегіне ие. Беріктігі 

жоғары шойындардың келесі маркалары бар: ВЧ 35, ВЧ 40, ВЧ 45, ВЧ-50, ВЧ 

60, ВЧ 70, ВЧ S0, ВЧ 100. Беріктігі жоғары шойындар жауапты бөлшектер —

тісті дөңгелектер, біліктер және т.б.жасау үшін қолданылады. 

 Таптауға көнгіш шойынның үлпек тәрізді графитті қосылулары бар. 

Оныақ шойыннан графиттендіруші күйдіруарқылы алады, ол 950-970°С 

температура кезінде ұзақ (2 тәулікке дейін) ұстаудан тұрады. Егер осыдан 

кейін шойын салқындатса, ондаметалл негізі перлиттен және ферриттің 

шамалы 20% дейін) мөлшерінен тұратын, таптауға көнгіш перлитті 

шойыналынады. Мұндай шойынды сондай-ақ ашық өзекті деп те атайды. Егер 

эвтектоидты айналу облысында (720-760°С) өте баяу салқындату жүргізсе 

немесе тіптенұстап тұрса, ондаметалл негізі ферриттен және перлиттіңөте 

шамалы мөлшерінен (10% дейін) тұратын таптауға көнгіш ферритті шойын 

алынады. Бұл шойынды қара өзектідеп атайды, өйткені онда салыстырмалы 

көп графит болады. 

 Таптауға көнгіш шойын КЧ әріптерімен және мегапаскальдің оннан бір 

үлестерімен  беріктік шегін және %-бен салыстырмалы ұзаруды көрсететінекі 

санмен таңбаланады. Мәселен, КЧ 45-7шойыны σв= 450 МПа және δ = 7% ие. 

Ферритті таптауға көнгіш шойындар (КЧ 33- 8, КЧ 37"-12) жоғарырақ 

созымдылыққа,ал перлитті шойындар (КЧ 50-4, КЧ 60-3) жоғарырақ 

беріктікке ие. Таптауға көнгіш шойынды қимасы шамалы, соққылы және 

вибрациялық жүктемелер кезінде жұмыс істейтін бөлшектер үшін қолданады. 

 

 15 Дәріс. Металл емес материалдар  және олардың жіктелуі, 

Жылуэнергетикалық жабдыққа арналған оқшаулағыш материалдар 

 

 Дәріс мақсаты: пластмассаларды өңдеутехнологияларымен, 

оқшаулағыш материалдардың қасиеттерінментаныстыру 

. 

 Пластикалық массалар— полимер қатайғаннан кейін толығымен немесе 

ішінара жоғалтылатын созымдылыққа ие, табиғи немесе жасанды 

полимерлердің негізінде жасалған материалдар.  
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 Қасиеттері — төмен орташа тығыздығы, үлкен беріктігі, жақсы жылу-, 

дыбыс- және электроқшаулағыш қасиеттері,агрессивті орталардағы 

төзімділігі, түс гаммасының алуан түрлілігі және жасалуының 

қарапайымдығы. 

Бетонмен, керамикамен, шынымен, ағашпен және т.с.үйлесімде, дербес 

құрылыс бұйымдары ретінде пайдаланады. Құрылмалық полимерлі 

материалдар ретінде арматураланған полимерлерді қолданады. 

 Пластмассаларды пайдалану: 

 - құрылымдардың салмағын елеулі азайтуға; 

 - құрылыс жұмыстарының индустриялығын арттыруға; 

 - еңбек шығындарын қысқартуға; 

 - құрылыстың құнын азайтуға жағдай жасайды; 

 - түсті және қара  металдар, ағаш және басқа тапшы материалдар 

үнемделеді. 

 Физикалық-механикалық қасиеттеріне байланысты, пластикалық 

массаларды екі негізгі топқа бөледі: эластиктер және пластиктер. 

 Эластиктер сыртқы жүктеменің әсер етуімен қатты деформациялануға 

және осы жүктеменің әсер етуі тоқтаған кезде, өзінің бұрынғы пішінін 

қалпына келтіруге қабілетті(резеңке, дымқыл каучук). 

 Пластиктер – серпімді пластикалық денелер. Жүктемемен сыртқы 

пішіні мен өлшемдерін өзгертіп, сыртқы күштердің әсері тоқтатылғаннан 

кейін олар толығымен қалпына келтіріле бермейді. Пластиктер серпімділік 

модуліне байланысты қатты, жартылай қатты және жұмсақ болып бөлінеді. 

Қатты пластиктердің серпімділік модулі 1000 Мпа асады,жартылай қатты 

пластиктердікі - 400 МПа, жұмсақ пластиктердікі - 20 МПа көп емес. 

 Полимерлер — жоғары молекулалы қосылыстар, олардың молекулалары 

көп мәрте қайталанатын құрылымдық буындардан тұрады. Пайда болуы 

бойынша полимерлерді табиғи және жасанды (синтетикалық) деп бөледі. 

Табиғи полимерлер— ақуыздар, нуклеинқышқылдары, табиғи каучук, 

целлюлоза және т.б. Жасанды полимерлерді оны полимерлендіру немесе 

поликонденсациялау әдістерімен өңдеу (синтездеу) арқылы шикізаттың әр 

алуан түрлерінен (таскөмір, мұнай өнімдері, табиғи газ және т.б.) алады.  

 Жылуэнергетикасында қолданылатын бұйымдар мен бөлшектерді жасау 

үшін жасанды полимерлерді пайдаланады: 

 - полиэтилен  (-CH2-CH2-)n–түссіз газ – этиленді полимерлендіру өнімі 

(табиғи газды және мұнайды өңдеу өнімі). Ең жеңіл материалдардың бірі 

(тығыздығы 0,92 г/см3), жоғары созымдылыққа ие, химиялық төзімді, аязға 

төзімді. Кемшіліктері — ескіруге бейімділігі және жоғары емес жылуға 

төзімділігі (60°С дейін). Қабық, сымның оқшауламасын жасау үшін, 

коррозияға төзімді құбырлар, тығыздағыш бөлшектер дайындау үшін 

пайдаланылады. Пластмассалар өндірудің жалпы көлемінде бірінші орын 

алады; 
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 - полипропилен (-С3Н6-)n — пропиленгазын полимерлендіру өнімі. 

Қасиеттері және қолданылуы бойынша полиэтиленге ұқсас, бірақ жылуға 

көбірек төзімдірек (150°С дейін) және аязға азырақ төзімдірек (-10°С дейін); 

 - поливинилхлорид(-СН2-СНСl-)n винипласт және пластикат өндіру үшін 

пайдаланылады. Винипласт пластификаторларды қоспастан 

поливинилхлоридтен алынған қатты табақ материал болып келеді. 

Жоғарыберіктікке, химиялықтөзімділікке, электроқшаулағышқасиеттергеие. 

 Полистирол (-C8H8-)n (стиролды полимерлендіру өнімі) — қатты, 

қатқыл, мөлдір полимер. Өте жақсы электроқшаулағыш қасиеттерге ие. Оның 

кемшіліктері — төмен жылуға төзімділігі, ескіруге және жарылуға бейімділігі. 

Электртехника өнеркәсібінде пайдаланылады. 

 Органикалық шыны — полиакрилшайырының негізіндегі мөлдір 

термоиілімді материал. Жоғары оптикалық мөлдірлігімен ерекшеленеді, 

минералды шынылардан 2 есе жеңілірек, химиялық төзімділікке ие. 

Кемшіліктері — төмен қаттылығы және төмен жылуға төзімділігі.  

 Полимерлерді екі топқа бөледі: термоиілімді және термореактивті. 

 Термоиілімді полимерлер қыздырған кезде көп мәрте жұмсаруға және 

салқындатқан кезде қатаюға қабілетті. Термореактивті полимерлер   

қыздырған кезде жұмсарады, бірақсалқындатқан кезде қатайып, қыздырған 

кезде екінші қайтара жұмсару қабілеттілігінен айырылады. 

 Пластмассалардан жасалған материалдардың қасиеттері. Құрылысы 

талшықты пластмассалар үшін сығылған және созылған кездегі беріктік шегі 

200 МПа, шыныпластиктер үшін —900 МПа құрайды. 

 Гидрооқшаулағыш материалдар.Судың және химиялық агрессивті 

сұйықтықтардың зиянды әсер етуінен қорғауға арналғанәртүрлі 

гидрооқшаулағыш материалдар қолданылады. 

 Мақсатты пайдаланылуы бойынша гидрооқшаулағыш материалдар 

антифильтрациялық, антикоррозиялық (металл), лак-бояу, шыны эмальдар, 

оксид қабықтары, резеңке, пластмасса және битум майлағыштары және 

бітегіш (пасталар, сылағыштар немесе ерітінділер) болып бөлінеді  . 

 Гидрооқшаулағыш материалдар негізгі материалдың түрі бойынша: 

асфальтты (битум, асфальтмастикасы), минералды (цементтер, магнезиалды 

ұстастырғыш, доломит, әктас-нефелинді ұстастырғыштар және т.б.) және 

металлматериалдарболады. 

 Органикалық ұстастырғыштардың негізіндегі жақсы гидрооқшаулағыш 

материал болып битумдер табылады. Табиғи битум – қара түсті, иіссіз зат, 

+35–90 °C температура кезінде жұмсарады, салқындатқан кезде қайтадан 

қатаяды.  

 Электроқшаулағыш материалдар. Электроқшаулағыш материалдардың 

сипаттамасы – үлкен электркедергісі. Электроқшаулағыш материалдар:  газ 

тәріздес (ауа, әртүрлі газдар); сұйық (әртүрлі майлар және 

кремнийорганикалық сұйықтықтар) және қатты – органикалық пайда болған 

(шайырлар, пластмассалар, парафиндер, балауыздар, битумдер, ағаш) және 

бейорганикалық (слюда, шыны, керамика)болып бөлінеді. 
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 Жаппа материалдардың түрлері. 

 Әртүрлі типтегі құрылыстарда жаппа жасау үшін қолданылатын 

материалдар: орама (рубероид, толь, пергамин және т.б.), дара немесе табақты 

(жабынқыш, тақталар, шифер және т.б.), және мастикалы (битум, қарамай, 

каучук және полимерлі мастикалар). 

 Бастапқы шикізаттың түрі бойынша жаппа материалдар органикалық – 

рубероид, толь, ағаш жаппа тақтайшалар, тес және т.б. және металл –

мырышталған және мырышталмаған жаппа болатболып бөлінеді. Құрайтын 

компоненттердің (ұстастырғыш немесе байланыстырғыш заттардың) түрі 

бойынша – битумды (рубероид, шынырубероид, пергамин), қара майлы 

(жаппатоль), полимерлі –резеңке битумды, битумды—полимерлі, полимерлі 

және т.б. мастикалар болып бөлінеді. 

 Жылу оқшаулағыш деп қоршаған ортаға жылу шығындарын азайту 

мақсатымен қолданылатын материалдарды атайды. Жылу оқшаулағыш 

материалдарды пайдалану құрылымдардың қабырғаларының қалыңдығы мен 

салмағын азайтуға, негізгі құрылмалық материалдардың шығынын 

төмендетуге, көлік шығындарын азайтуға және тиісінше құрылыстың құнын 

төмендетуге мүмкіндік береді. 

 Ағаш талшықты жылу оқшаулағыш тақталарды ағаш қалдықтарынан, 

сондай-ақ әртүрлі ауылшаруашылық қалдықтарынан (сабан, қамыс, діңшелер, 

жүгері сабақтары және т.б.). алады. Тақталарды жасау процесі  мынадай негізгі 

операциялардан тұрады: ағаш шикізатын ұнтақтау және тарту, талшықты 

массаға байланыстырғыш сіңдіру, тақталарды қалыптастыру, кептіру және 

кесу. 

 Оқшаулағыш және оқшаулағыш – әрлегіш тақталарды 

ғимараттардың қабырғаларының, төбелерінің, едендерінің, аралықтарының 

және арқалықтарының жылуы мен дыбысын оқшаулау үшін, концерт залдары 

мен театрларды акустикалық оқшаулау үшін қолданады (аспалы төбелер және 

қабырғалардың қаптамасы). 

 Арболитті цементтің, органикалық толтырғыштардың, химиялық 

қоспалардың және судың қоспасынан жасайды. Органикалық толтырғыштар 

ретінде ағаш түрлерініңұнтақталған қалдықтарын, қамыстың жармасын, 

кенепшөптің немесе зығырдың діңшесін және т. с. пайдаланады. 

 Көбікшыны – құрылымы ұялы жылу оқшаулағыш материал. 

Көбікшыныдан бұйымдар (тақталар, блоктар) өндіру үшін шикізат болып 

жіңішке ұнтақталған шыны сынықтарының газ түзгімен (ұнтақталған 

әктаспен) қоспасы қызмет етеді. Шикізат қоспасын қалыптарға үйіп салады 

және пештерде  900°С дейін қыздырады, бұл ретте бөлшектердің балқуы және 

газ түзгінің ыдырауы жүреді. Бөлінетін газдар шынымассасын қопсытады, 

салқындатқан кезде шынымассасы құрылымыұялы берік материалға 

айналады. 

 Алюминий фольга (альфоль) –гофрлардың жалына алюминий фольга 

жапсырылған гофрланған қағаздың таспасы болып келетін жаңа жылу 

оқшаулағыш материал. Кез келген кеуек материалдан өзгешелігі, жылу 
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оқшаулағыш материалдың аталған түрі алюминий фольганың табақтарының 

арасындағы ауаның төмен жылу өткізгіштігін алюминий фольганың бетінің 

өзінің жоғары шарпымақабілеттілігімен үйлестіреді. 

 Алюминий фольганы ғимараттар мен құрылыстардың жылу 

оқшаулағыш қатпарлы құрылымдарында шарпыма оқшаулағыш ретінде, 

сондай-ақ 300°С температура кезінде өнеркәсіп жабдығы мен құбыр 

жолдардың бетінің жылуын оқшаулау үшін қолданады. 
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