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ОНЧЫЛ МУТ.
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1. ТУҤАЛТЫШ УМЛЫМАШ.

1. Наста. Вурыс лэвыктьшэ заводын прокат мастэрскойыш- 
кыжо пурэна гын, мэ калитлалтшэ пушкыдо кӱртньӧ массэ кужо 
чуйэмыш'), балкыш, лышташыш, лукан да тулэч моло тӱрлӧ сор- 
тан кӱртньыш савырнымыжым ужына. Ту кӱртньымак пудам 
ыштышашлык кужо кӱртньӧ воштырыш (проволокыш) шӱйаш 
лийэш.

Мэ тыштэ пэш шуко тӱрлӧ ӱзгарым муына. Кажнэ ӱзгаржат, 
мут гыч, кӱртньӧ пуда, ик чоло кугытан, ик чоло нэлытан, шка- 
ланжэ кэлшышэ форман лийэш. Пудам пӱчкына гын, ик ӱзгар 
олмэш кок у ӱзгарым ыштэна.

Кӱртньӧ чуйэм, кӱртньӧ лышташ, кӱртньӧ рэльс, кӱртньӧ 
пуда, адак кӱртньӧ пуда падраш — нуно чыланат тӱрлӧ ӱзгар 
улыт. Нунын коклаштэ обшыжо тидэ гына уло: нуно чыланат ик 
матэриал гыч — кӱртньӧ гыч ышталтыныт. Тидын сэмынак мэ 
йанда гыч, мрамор гыч, шун гыч, тулэч моло матэриал гыч 
ышталтшэ тӱрлӧ ӱзгар-влакым шинчэна.

Тӱрлӧ ӱзгар-влак могай гынат матэриал гыч лийыныт. Ты 
матэриалым мэ наста-влак манаш тӱҥалына.

Наста-влакым мэ нунын койышыштым — тӱсыштым, волгалт- 
мыштым, вошт коймыштым, ӱпшыштым, тамыштым, пэшкыды- 
лыкыштым, лывыргылыкыштым, йӱлэн кэртмыштым, удэльнэ 
нэлытыштым, шкэ воштышт элэктричэствэ дэн шокшым колтэн 
кэртмыштым, т. м. — ончэн палэна.

Иктаж могай наста нэргэн умылтарэн ойлымына годым, мэ 
ту  настан тыгылай условий годым (пӧлэмысэ — комнатысэ тэмпэ- 
ратур дэн нормальнэ (760 мм) тэмдымаш дэк лишэм шогышо ат- 
мосфэр тэмдымаш годым) могай лиймашыжэ (пэшкыдэ, вишкыдэйа 
газ сэмын) н-ргэнат, ик состойаньэ гыч вэсыш савырнымэ тэмпэ- 
ратуржо (тудын шолмо тэмпэратуржо дэн лэвымэ тэмпэратуржо) 
могай улмо нэргэнат ойлэн кэртына.

Ик состойаньэ гыч вэсыш савырнымыжэ годым наста шкэжэ 
ок вашталт — могай наста улмаш, тугайак кодэш. Тыгылай годым 
наста пэшкыдэ йа вишкыдэ гын, газ сэмын лиймыжэ годым тудым 
шуко годымак „пар“ маныт. Вӱд пар, спирт пар, нафталин пар 
манын каласэна гын, газ сэмын улшо вӱд, спирт, нафталин ман- ' 
мэ дэн иктак лийэш.

Тыгылай ойлымаштэ пэш шуко годымак „пар“ манмэ мутым 
йоҥылыш ушкалэн ойлат, мут гыч, газ сэмын улшо вӱдын (вӱд 
парын) йӱкшымыжӧ годым лийшэ тӱтыра пылым пар манын

1) Болванка.



ойлат. Тидэ йоҥылыш. Ты пыл газ гыч огыл, тыгыдэ вӱд чӱчал- 
тышла гыч лийын.

2. Химий да физик кончыш-влак. Наста-влак, тӱжвал усло- 
вий тӱрлӧ лиймылан кӧра, тӱрлӧ сэмын вашталтын йа молэмын 
кэртыт.

Йылгыжшэ"вӱргэньэ ластыкым горэлкэ тулэш ырыктэна. Вӱр- 
гэньэ ластык ырыктымэк шэмэмын; угычын калитлымэк вӱргэньэ 
ластык ӱмбалнэ шэмалгэ кӱрэн тӱсан тыгыдэ лышташ-влак койэ- 
дат. Нуньш кагаз дэн ӱштылаш лийэш. Кагаз ӱмбалан кӱрэн 
тамга кодэш, вӱргэньэ ластык вичкыжрак лийэш.

Тыгай кдтыш-влакым  мэ илышыштэ эрэат ужына: кочкыш 
шолташ кучылтмо вӱргзньэ атэ-влак, шуко жап кучылтмо гын, 
,йӱлэн пытат“—нуно эркын-эркын вичкыжэмыт, варажым шӱтлат. 
Вӱргэньэ ластыкым ырыктымына годым ластык ӱмбалан шӱч гай 
вӱргэньэ окалинэ манмэ лийын ыльэ. Вӱргэньэ атым йужэш 
ырыктымэ годымат тугак лийэш: атэ ӱмбалан вӱргэньэ окалинэ 
шинчэш. Ты шӱчьш атэ ӱмбач эрыктӹмына годым мэ вӱргэньэ 
атым эркын-эркын вичкыжэмдэна.

Магний мэталл тасмам горэлкэ тулэш ырыкташ тӱҥалына 
гын, магнийын йӱлэн пытымэкшэ ош лапчык кодэш. Тудо куш- 
тылгын ош порошокыш шаланэн кэртэш. Ты ош порошок ырык- 
таш (йӱлаташ) налмэ мэталл дэч пэш кугын ойырналтын шога. 
Ош лапчыкын ужашыжым ырыкташ тӧчэн ончэна гын, мэ маг- 
нийын йӱлымыжӧ годымсо гай лиймым она уж: тудо магний 
сэмын йӱлаш ок тӱҥал.

Магнийым калитлаш гын, тудо магний сэмын ок код, тудо 
ош порошокыш савырна; ты порошокшым йӱлатымэ магнэзий 
(жженая магнезия) маныт; вӱргэньэ калитлымэ годыч тудо 
вӱргэньэ окалиныш савырна. Тыгэ гын, йужгынам наста-влак 
шкэ тошто койышыштым йомдарэн, вэс, у насташ савырнат. 
Тошто качэствэ йомэш, у каяэствэ лийэш—у койышан у наста- 
влак лэктыт. Тыгай кончыш-влак хамий коняыш-влак манмэ шо- 
тыш пурат. Тидым каласыман: химий кончыш-влак лиймэ годым 
настан койышыжо-влак шукыж годым пэш кугын вашталтыт.

Моло кончыш-влак лиймэ годым у наста ок лэк, ончыч налмэ 
наста вэс насташ ок савырнэ, вашталтдэак кодэш. Мут гыч, 
йанда пучым ырыкташ гын, тудо йошкаргаш, пушкыдэмаш, 
кадыргылаш тӱҥалэш; тугэ гынат, йанда ок вашталт, йандак 
кодэш. Вурыс пружиным кадыртымэ годым, вӱдым ырыктымэ 
годым йа проволок дэн элэктричэствым колтымо годым наста 
вашталдыман кончыш-влак лийын шогат.

Тыгай кончыш-влак физик кончыш шотыш пурат.
Пӱртӱс дэн тэхникыштэ химий кончыш-влак эрэат физик кон- 

чыш дэнэ пырльа лийын шогат.
Мутлан, апшат пашам налына. Тыштэ шӱйын возакэш йӱлы- 

мыжӧ да кӱртньым возакэш ырыктымэ годым окалинын лиймы- 
жэ химий кончыш-влак улыт, кӱртньӧ таптымыжым йа чӧгытын 
кӱртньӧ ӱмбак волымыжым, йа йуж пошымым да т. м. налына 
гын, нуно физик кончыш-влак улыт.

3. Варыш дэнэ химий ушныш. Сиран порошокшым пэш ты- 
гыдэ кӱртньӧ порошок дэнэ вараш гын, ӱмбач ончымо гыч йӧр- 
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шын икгай массэ лиймэ гай койэш; тугэ гынат, ты массым ми- 
кроскоп дэнэ ончаш гын, тушто сира дэн кӱртньын посна-посна 
пырчылашт улмым куштылгын ужаш лийэш. Ты варышын икгай 
улдымыжым  вэс сэмынат палаш лийэш. Варышым вӱдыш пыш- 
тэн лугалташ гын, порошокын ик ужашыжэ вӱд йыма!^ вола, 
вэсыжэ ӱмбак кӱза. Йымак волышо ужашыштэ шукыжо кӱртньӧ 
поропюк лийэш, ӱмбак кӱзышӧ ужашыштыжэ шукыжо сира по- 
рошок лийэш.*)

Ты варышын икгай улдымыжым магнит дэнат палэн налаш 
лийэш: магнит кӱртньым шупшэш, сирам ок шупш. Йужо виш- 
кыдэ-влак (сэроуглэрод, анилин) сирам шулыктат, кӱртньым 
огыт шулыкто. Ты вишкыдэ-влак дэн пайдаланэн, сира дэн кӱрт- 
ньым иктыжым вэсыж дэч пэш сайын ойырэн налаш лийэш.

Сира порошок дэн кӱрньӧ порошок варышым ырыкташ гын, 
тудо шкэ вуйак йошкаргымэш калитлалтэш (тунам шокшо лэк- 
тэш). Тунам кок наста (сира дэн кӱртньӧ) олмэш ик у наста 
лэктэш. Тудын койышыжо-влак йӧршын вэс тӱрлӧ лийыт. Ты у 
настам сэрнистэ к^ргпньӧ маныт. Уто сира да кӱртньӧ ынжэ код 
манын, 4 виса ужаш сиралан 7 виса ужаш кӱртньым налман.

Тыштэ кок наста иктыжэ вэсыж дэнэ ушнэн, ик у настам 
пуэныт. Тидын гай кончыш-влак хг/л^ий кончыш-влак шотыш пу- 
рат. Тыштэ химий ушныш рэакций  лийэш; сира дэн кӱртньӧ, 
шкэ коклаштышт химий шот дэн ушнатат, сэрнистэ кӱртньым 
пуат.

яХимий рэакций“ йа кӱчыкын „рэакций" маныэ лӱмым кэрэк 
могай химий молэммашланат уштарэн каласаш лийэш. Сира дэн 
кӱрньӧ ушнымаш рэакцийым тыгэ возэн ончыкташ лийэш;

сира-4-кӱртньо -» сэрнистэ кӱртньо.
4 ужаш сиралан кӱртньым 7 ужаш дэч шукырак налаш гы- 

нат, рэакций тугак лийын шога, тунам ик ужаш кӱртньыжӧ сира 
дэнэ ушныдэ гына кодэш, йандар сэрнистэ кӱртньӧ олмэш сэрни- 
стэ кӱртньӧ да кӱртньӧ варыш лэктэш.

Сирам утыж дэнэ налаш гын, кӱртньӧ дэнэ ушныдымо сира 
кодэш; кӱртньыж дэнэ 7 ужаш кӱртньылан 4 ужаш сира вэлэ 
ушна.

Рэакцийлан налмэ паста-влак гыч у наста лиймэ процэссым 
химий синтэз маныт. Кӱшнӧ ончыктымо рэакций сэрнистэ кӱрт- 
ньым синтэзлымаш лийэш.

Йужо тунэмшэ-влак, сира дэн кӱртньӧ кокласэ рэакций лий- 
мЫм эскэрэн, тыгэ шонат: чыла пашажат сиран йа кӱртньын „йӱлы- 
маштыжэ" маныт. Нунын шонымышт изиш гына чынлан толэш. 
Чынжымак, порошок ӱмбалнэ улшо сира йуж дэнэ тӱкна; поро- 
шокым ырыктымэк, сира йӱлаш тӱҥалэш, сандэнак мэ йӱлышӧ 
сиран тулжым ужына. Тугэ гынат, тыгэ пэш шагал сира йӱлэн 
пыта, тудын шукырак ужашыжэ кӱртньӧ дэнэ ушна. Сира дэнэ

1) Сира вӱд дэч нэлырак (сиран удэльнэ нэлытшэ 2,07). Сиоа вӱдэш шагал 
нӧра, сандэнак порош ок сэмын на 1мэ сира вӱд ӱмбак кӱза. Койа, сира сэмынак, 
вӱдэш  шагал шула, сандэнэ вичкыж вурыс имым ӱмбачшэ койа дэнэ лэвэдалаш 
гын (имым парньа дэн йыгалтымат сита), имэ вӱд ӱмбалнэ кошташ тӱҥалэш.
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кӱртньын шкэ коклаштышт ушнымышт годым, йӱлымӧ годымсо 
гайак, шокшо лэктэш, сандэнак чыла массэ калитлалтэш.

Туныктышыда нктаж могай ушнымаш рэкций-влакым ончыктэн улмаш гын, 
ту  рэакций-влакым ушэштарыза.

4. Ойырлымаш рэакций(„рэакция разложения"). Р/иу/габ окисъ- 
ым пробиркыш пыштэн ырыктымэ годым (1-шэ сӱр.) т^сдымӧ газ 
ойырлэн лэктэш, пробиркэ мэгырын йӱштырак вэрэшыжэ ртутьын 
тьиыдэ яӱчалтышышт погынаг. Пытартышлан ртуть окись 
йӧршын йомэш. Ртуть окисьым ырыктымэ годым лэкшэ газыш 
шолгыман чырам чыкаш гын, чыра волгыдо тул дэнэ ылыжал- 

тэш да газэш пэш волгыдын йӱлаш тӱҥалэш. Ты 
газым кислород маныт.

Тыштэ ончыч налмэ ик наста (ртуть окись) 
олмэш кок у наста (ртуть дэнэ кислород) 
лэктыч; ты у наста-влак йӧршын у койышан улыт: 
нунын койышышт ртуть окисьын койышыжо-влак 
дэч пэш кугын торла 1т шогат.

Тидын гай рэакций-влакым пэш шуко годым 
ужаш лийэш. Нуным (рэакций-влакым) ойырлы- 
маш рэакций (рушла „реакция разложения“) 
маныт.

Ушнымаш рэакцийым возымынасэмынак, ртуть 
1 сӱр. Р туть  оки- окись ойырлалтмаш рэакцийымат тыгэ возэн кэр- 

” тына:
ртуть окись ртуть-|-кислород.

Иктаж могай рэакций годым ик наста гыч кок у наста йа 
шуко у наста лэктэш гын, ту рэакцийым эрэат ойырлымаш рэак- 
ций маныт.

Ойырлымаш рэакций, ырыктымэ годым вэлэ огыл, моло усло- 
вийыштат лийын кэртэш. Мут гыч, йужо наста-влак волгыдо 
логалмэ годым, элэктричэствым колтымо годым ойырлалтыт, 
йужышт, мут гыч, пудэштшэ наста-влак сэмын, рӱзка.лалтмэ’) йа 
пэрымэ годым ойырлалтыт, т. м.

Урокыштыда углэродан вӱргэньэ шӧнчалым (малахитым) ойырлыктымо 
опыт шындалтын ыльэ гын, тунам могай наста-влак лэкмым уш эш тарыза. 
Тунам лийшэ рэакцийым возыза.

Ойырлымаш рэакций чӱчкыдынак тэхникыштэ кучылталтэш. 
Мутгыч, извэска кӱй-влакым  (извэска кӱйым, мрзморым, ош порым) 
йӱлатымэ годым ойырлымаш рэакций лийын шога. Тунам кок 
у наста лэктэш: иктыжэ — йӱлаты.мэ извэска („жженая известь"), 
тудо пырдыжым штукатуритлаш кучылталтэш, вэсыжэ — углэ- 
кислэ газ.

Извэска кӱй ойырлалтмэ рэакцийым тыгэ возэн кэртына: 
извэска кӱй извэска -1- углэкислэ газ.

Мэ кызыт ойырлымаш рэакций нэргэн палэн нална. Мэ ужына, 
ойырлымаш рэакций ушнымаш рэакцийлан тупынь шога. Настам 
ойырлыктымына дэн мэ тудым анализлэна.

сьы.м ырыкты- 
маш.

1) Сотрясснпе.



5. Илыш коклаштэ, произвӧдствышто да пӱртӱсыштӧ лий- 
чиэ химий молэммаш-влак. Ындэ мэ мэмнам авырэн шогышо чыла 
илышым сайын гына ончалына. Сурт кокласэ илышыштат, пӱр- 
тӱсыштат, производствыштат мэ кажнэ тошкалмаш йыда наста- 
влакын вашталтмыштым да химий молэммаш-влакым ужына.

Коҥгаштэ пу йӱлымӧ годым пу гыч у наста-влаК лийэдат, 
адак тунамак шокшо лэктэш. Кочкыш шолтымо год^мат пэш 
шуко тӱрлӧ химий молэммаш лийын шога. Киндэкӱэштмэ ложаш, 
шолтымо шыл, муно, т. м. йатыр у койыш-влакым налыт. Шӧр 
шопымо годым шопышо таман у наста-влак лийыт. Киндэ руа- 
шыш шуко годым содым йа ,аммонийым“ оптат; тыштат химий 
молэммаш илышлан полша: содо йа „аммоний" молэмыт, молэм- 
мышт годым содо йа „аммоний“гыч газ-влак ойырлалтын лэк- 
тыт, ты газ-влак руашым пушкыдэмдат, овартат.

Айдэмэ дэн вольыкын организмыштышт кочмо-йӱмӧ наста-влак 
у наста-влакыш савырнат, ты у наста-влак гыч организм шкэ 
клэткыжым да кап тканьжым ышта. Шӱлымӧ годымат организ- 
мыштэ химий молэммаш-влак лийын шогат. Химий процэсс-влак 
кушкылын организмыштыжат лийын шогат. Чыла илышат пэш 
шуко тӱрлӧ химий молэммаш-влак дэн ушнэн шога.

Производствыштат мэ эрэ химий процэсс-влак дэнэ тӱкнылына. 
Пӱртӱсыштӧ улшо тӱрлӧ илэ матэриал-влак химий йӧн дэнэ 
молэмытат, тӱрлӧ шэргакан продукт-влакым пуат: извэска кӱй 
гыч извэскам ыштат, рокан да кӱйан руда-влак гыч тӱрлӧ шэр- 
гакан мэталл-влакым луктыт, шун гыч фарфор дэн файансым, 
извэска, содо да ошма гыч йандам, койа гыч шовыным, стэариным, 
глицэриным ыштат, парэҥгэ гыч спиргым луктыт. Химий завод- 
лаштэ тӱрлӧ-тӱрлӧ тӱсан чийам, тӱрлӧ кислота-влакым, шӧнчал- 
влакым, пудэшталтшэ, отравитлышэ (йад) наста-влакым, эмым, 
искусствэннэ ӱйаҥдышым, т. м. йамдылат.

Шэргакан продукт-влакым пушо химий молэммаш-влак дэч пос- 
на мэмнан йыр мыланна кэлшыдымэ химий процэсс-влакат йа- 
тыр лийын шогат; кӱртньӧ рӱдаҥэш, вӱргэньэ шэмалга да ужарга 
(шинчырга), пушэҥгэ шӱйэш,курык эркын-эркын шаланылэш, изэ- 
мэш, тыгыдэ кӱйыш да ошмаш савырна, т. м.

Чумыр каласаш г̂ ын, мэмнан йыр улшо наста-влак чарныдэ 
вашталтын шогат. Й тгы нам  ты вашталтмаш пэш эркын кайа, 
сандэн пэш шуко жап эртымэк гына палэ лийэш, йужгынамжэ 
ты вашталтмашым мэ шкэ шинчана дэнак ужына.

Пӱртӱс шып ок шого, тудо чарныдэ вашталтын толэш, пӱр- 
тӱсыштӧ чарныдымэ тарванылмаш  (движэний) лийын шога.

Настан—„матэрийын“ — тыгэ чарныдэ шкэ вашталтын толмаш- 
тыжэ айдэмат куго вэрым налэш. Тудо чыла ты пӱртӱсысӧ про- 
цэсс-влакым шкэ кидышкыжэ погэн налаш тырша, ты процэсс- 
влакым сайын палэн налын, нуным шкаланжэ кэлшышэ корно 
дэнэ колташ тӧча. Шкэ заводлаштыжэ, фабриклаштыжэ, шкэ 
лабораторийлаштыжэ, колхоз дэн совхозыштыжо пӱртӱсым вэсэм- 
дымэ дэн айдэмэ пӱртӱсым шкэ кидышкыжэ погэн налэш, шкэ 
шонымыжым шукташ полшыкта.

Пӱртӱсысӧ процэсс-влакым шкэ кидыш погэн налшаш вэрч 
чарныдэ кучэдалмыж дэн айдэмэ йӧршэш пӱртӱс вий йымалнэ
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I
улмо гыч утла. Ты шотышто улшо сэҥымаш-влак эркын-эркыи 
айдэмым пуртӱс дэч кӱшкӧ да кӱшкӧ нӧлтат, тыгэ айдэмэ пӱр- 
тӱсын кулжо улмо шот гыч эркын-эркын утла, эркын-эркын 
пӱртӱсын озашкыжэ савырна. Тугэ гынат, айдэмэ обшэствэ чыла 
ты сэҥымаш-влакым чыла годым тичмашын кучылтын, нунын 
дэнэ чыла годым тичмашын пайдаланэн ок кэрт. Тыштэ чылажат 
ты сэҥымаш-влак кӧн кидыштэ улмым онча.

Капитализм эллаш т э  наук дэнэ тэхник сэҥымаш-влакым 
изи тршка капиталист-влак тӱньамбалсэ рынкыштэ конкурэн- 
цылаш да кырэдалаш, шкэ куго частнэ капиталыштым чарныдз- 
йэшараш кэлыштарэн кучылтыт. Наук дэн тэхникын сэҥыма- 
шышт капитализм кидыштэ лиймышт дзнэ капитализм элласэ шэ- 
мэр калыкын илышыжым сайэмдымэ огыл, утларак да утларак 
удам (томам) ышташ, пашадымэ калыкым йэшараш, шэмэр калык 
дэч кӱрмӧ налогым утларак да утларак кугэмдаш гына полшат.

Тиддэч поснз, капитализм эллаштэ капиталист-влаклан кэл- 
шышэ наук дэн тэхник сэҥымаш-влак гына кучылталтыт. Капи- 
талист-влакын частнэ интэрэсыштлан кэлшыдымэ сэҥымаш-вла- 
кым, изобрэтэньым, шэмэрлан пэш кэлшышэ улыт гынат, искус- 
ствэннэ кораҥдаш, шылташ тӧчат.

Социализм элыштэ гына коч могай наук сэҥымашат тунамак 
практик пашаштэ кучылталташ тӱҥалэш, тудо чыла шэмэр ки- 
дыш логалэш. Ту сэҥымаш кумда шэмэр калыкын илышыжым 
сайэмдаш, культуржым нӧлталаш полша, шэмэр калыклан пӱртӱс 
сэҥымэ шотышто улшо пашам умлэн, план почэш ышташ кор- 
ным почэш. Пролэтариатын кидыштыжэ гына наук сэҥэн ончык 
кайа, пуэн кэртмэ пайдам тичмашын пуа, пролэтариат кидыштэ 
гына айдэмын пӱртӱс дэнэ кырэдалмэ пашаштыжэ наук чынак 
куго, талэ орудий лийэш.

6. Сложно наста-влак дэн элэмэнт-влак. Кӱшнӧ, — сэрнистэ 
кӱртньӧ сира да кӱртньӧ ушнымо дэнэ лийэш,— манын каласышна; 
вэс могырым, мэ ртуть окисьын ртуть дэн кислородлан ойырлалт- 
мыжым шинчэна.

Иктаж могай настам, сэрнистэ кӱртньым лукмо сэмын, вэс 
наста-влакым ушыктэн (ушнымаш рэакций дэн) лукташ лийэш 
гын, йа ртуть окисьым ойырлыктымо сэмын, вэс наста-влаклан 
ойыраш лийэш гын, тудым „химий ушныш“ йа сложно наста 
маныт. Тыгэ, сэрнистэ кӱртньӧ да ртуть окись сложно наста- 
влак улыт.

Ындэ тыгэ йодаш лийэш; мэмнан ты маркэ тӱкнылмӧ моло 
наста-влакым, мут гыч, сирам, кӱртньым, ртутьым, кислородым, 
химий ушныш-влак манын лӱмдаш лийэш мо? Ала ты наста вла- 
кым, ртуть окись сэмынак, посна-посна ужашлан пайлаш лийэш, 
йа сэрнистэ кӱртньӧ сэмынак, вэс наста-влакым ушыктэн лук- 
таш лиРэш?

Кӱшнӧ ончыктымо наста-влак кокла гыч ты маркэ иктыжы- 
мат (сирамат, кӱртньымат, ртутьымат, кислородымат) посна-посна 
ужашлан ойырэн кэртмэ огыл.

Тугак нуным синтэз йӧн дэнэ вэс наста-влак гыч луктынат 
кэртмэ огыл. Вэс сэмын каласаш гын, мут гыч, кислородым, ик

8



кислородым гына кок наста гыч йа шуко наста гыч лукт ын огы- 
на кэрт.

Тыгэ гын, наста-влакын составыштым лончылымына годым, 
нуным тӱрлӧ химий молэммаш-влакыш пуртымына годым мэ лы- 
тартышлан посна-посна ужашлан ойыраш лийдымэ, моло наста- 
влак гыч ушымо йӧн дэн лукташ лийдымэ наста-влак дэк мийэн 
шуына.

Ты наста-влакым сложно насталан шотлаш ок лий. Нуно хи- 
мий рэакцийлаш пурат да сложно наста-влакын ужашышт йа 
элэмэнт-влак лийыт. Мэмнан шинчымэ чыла наста-влакат — пӱр- 
тӱсыштӧ улшыжат, лабораторийэш да фабрик дэн заводэш искус- 
ствэннэ лукмыжат— чыланат тӱрлӧ элэмэнт-влак гыч ышталтыныт.

7. Тыгылай наста-влак дэн элэмэнт-влак. — Мо тугай ртуть?— 
манын йодмылан мэ, — ртуть ший гай ош тӱсан нэлэ мэталл, 
тыгылай тэмпэратурышто тудо вишкыдэ лийэш, — манын каласэн 
кэртына. Адак тышкак, — ртутьын сложно наста огылжым палэн 
налмэ, — манын йэшарэн кэртына.

Мэ ужна: ртутьым ртуть окись гыч лукташ лийэш. Тыгэ гын, 
ртуть окисьыштэ ртуть уло манаш лийэш мо? „Ртуть“ манмэ 
мутым „ший гай ош тӱсан вишкыдэ мэталл“ манмэ дэн иктылан 
шотлаш гын, тугэ ойлаш ок лий. Ртуть окись ртуть мэталл дэн 
кислород варыш огыл. Ртуть окисьыштэ ртутьымат, кислороды- 
мат посна ужаш ок лий. Тугэ гынат, мэ ртуть окись гыч тудын 
составыштыжэ улшо элэмэнт-влакым — шкэт вуйа лийшэ (моло 
элэмэнт-влак дэнэ ушныдымо) ртуть дэн кислородым — ойырэн 
лукташ лиймым шинчэна. Шкэт вуйа („в свободном состоянии“) 
лийшэ элэмэнтым шукыж годым тыгылай к я ста  („простое вещест- 
во“) маныт.

Мэ тыгэ ойлэна: сэрнистэ кӱртньӧ сира элэмэнт  дэн кӱртньӧ 
элэмэнт  гыч ышталтын, тудо кок тыгылай настан — сира дэн 
кӱртньын — ушнымышт дэн лийын.

Ртуть окисьын составышкыжэ кислород да ртуть элэмэнт- 
влак  пурат. Ртуть окисьым ойырлыктымо годым кок тыгылай 
наста — ртуть дэн кислород — лэктэш, т. м.

Химий йылмэ утларак палэ лийжэ манын, кажнэ элэмэнтлан 
кок лӱм лийман ыльэ: иктыжэ — элэмэнтын лӱмжӧ, вэсыжэ тыгылай 
настан (шкэт вуйа ойырлэн лэкшэ элэмэнтын) лӱмжӧ лийман ыльэ. 
Тугэ гынат, руш йылмыштэ тыгай ойыртыш ик элэмэнтын — 
углэродын — гына уло: „углэрод" манмэ мут элэмэнтын лӱмжӧ 
лийэш, пушэҥгэ йа т. м. йӱлымӧ годым лэкшэ шкэт руйа улшо 
углэродшо манылтэш. Пушэҥгын тӱҥ массыжэ адак мэмнан
кап тканьнат сложно наста-влак гыч ышталтшэ улыт. Ты наста- 
влакын составыштышт углэрод уло, шӱй гын укэ. Пушэҥгын 
шӱйаҥмыжэ (шолгымаҥмыжэ) годым углэрод шӱй лийын кодэш.

„Тыгылай наста“ да „элэмэнт" манмэ лӱм-влакын коклаштышт 
улшо ойыртышым палэмдышашлан кӱшнӧ ончыктымо примэр-влак 
пэшат ситат.

Кызытсэ жапыштэ мэ 92 элэмэнтым шинчэна. Нунын кокла гыч 
шукыжо мландэ ӱмбалнэ пэш шуэн, пэш шагалын вэрэштыт.

Ӱлнӧ мэ элэмэнт-влак спискым алфавит шот дэн возэн ончык- 
тэнна (тудым мондыдымашын тунэмын налаш тӧчыман огыл).
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Спискыштэ кӱжгӧ шрифт дэнэ мэталл-влйкым  палэмдэн возымо. 
Тэ ужыда, мэталл-влак шукырак (70) улыт.

Мэталл-влакын йатыр икгай (обшо) койышышт улыт. Чыла 
мэт алл-влак мэталла йылгыжыт-, ты йылгыжмашым ончэн, мэ- 
талл-влакым моло наста-влак дэч ойырэн палаш лийэш. Чыла 
мэталл-влак шокшым да элэктричэствым шуко-шагал сайын 
жолтат.

ЭЛЭМЭНТ-ВЛАК с п и с к э .

Азот К алий Рубидий
Актиний К альций Р утэи и й
А лабам  К асси оп эй  Р эний
А льум ииий Кислород С ам арий
Аргон К оӧал ьт  Эрбий
Б арий Крэмний С кандий
Б ор  Криптон С виньэц
Бром К1ЭНОН С трон ци й
Б эриллий К ӱр тн ь ӧ  С урьм а
В ан ади й  Л антан Сэлэн
Виргиний Литий Сира
В исм ут М агний Таллий
В одород М азур и й  Т антал
В ол ьф р ам  М арган ьэц  Титан
В у л н о  (олово) М олибдэн  Т орий
В ӱ р г эн ь э  Мышйак Т улий
Гадолиний Натрий Т эл л ур
Галлий Н иккэль Т эрбий
Г аф н и й  Н иобий Углэрод
Г ольм ий Н эодим ий Уран
Гэлий Нэон Фосфор
Г эр м ан и й  О смий Фтор
Д и сп р о зи й  Па 1ладий Хлор
Й эв ропи й  П латина Хром
И ллиний П олоний Ц ин к
И ндий П разэоди м ий Ц ирконий
И од Прот ктиний Ц эзи й
И ридий Р адий Ц э  ий
И ттэрби й Радон
Иттрий Р о д и й  Ш бртньӧ
К адм ий Р туть

Мэталл-влак вэлэ огыл, йатыр моло наста-влакат элэмэнт 
улыт. Ты элэмэнт-влакым, мэталл-влак дэч оЯырэн, мэталлж д- 
влак  маныт, нуным р^шла вэс сэмынат лӱллат — „неметаллы'^ 
(мэталл огыл) маныт. Иужо мэталлоидыштым мэ кызытат шинчэна, 
нунын кокла гыч кислородым, сирам, углэродым ончыктэн кэр- 
тына (шкэт вуйа улшо углэродым, йа вэс сэмын каласаш гын, 
тыгылай наста сэмын улшо углэродым шӱй маныт, тидын нэр- 
гэн мэ ончычат каласэнна ильэ). Фосфор, иод, хлор адак йатыр 
моло наста-влакат мэталлоид шотышкак пурат. Тыгылай наста 
сэмын лийшэ мэталлоид-влак коклаштэ нунын икгай койышышт- 
Блак мэталл-влак кокласэ сэмынак палын огыт кой.

Тугэ гынат, мэталлоид-влакын шкэ коклаштышт, мэталл-влак 
сэмынак, химий лишэммашышт, „химическое сходство“ ман- 
мышт улыт: нуно икгай шотан рэакцийлаш пурат, икгайрак 
койышан наста-влакым луат. Элэмэнт-влак коклаштэ улшо хи-
10
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мии шотышто лишэммаш дэн ойыртыш-влакым ончыкшо мэ 
рашрак палэн налына. Адак тидым каласаш кӱлэш: элэмэнт- 
влакым мэталл да мэталлоид-влаклан пӱчкын ойырэн шындаш 
ок лий. Иужо элэмэнт-влакым, мут гыч, мышйак дэн сурьмам, 
мэталл шогышкат, мэталлоид шотышкат йӧршын палын пурташ 
ок лий — нуно шкэ койышышт дэнэ мэталл-влак дэкат, мэтал- 
лоид-влак дэкат лишэмын шогат.

Пӱртӱсыштӧ да тэхникыштэ логалшэ чыла тӱрлӧ-тӱрлӧ наста- 
влак йа азот, кислород, сира, ший, шӧртньӧ да т. м. сэмын, тыгылай 
наста-влак улыт, йа тӱрлӧ элэмэнт-влакын шкэ коклаштышт уш- 
нылмо дэнэ лийшэ ушныш влак улыт.

Химий анализым ыштымына годым (6 стр.) мэ ты настам ту- 
дын составышкыжэ пурышо ужаш-влаклан ойыраш тыршэна. Ты 
настан составышкы- 
жэ могай-могай элэ- 
мэнт-влак пурымым 
палышаш вэрч гына 
анализ ышталтэш 
гын, тудым (анали- 
зым) каяэствэннэ 
анализ  маныт.

Ты настан соста- 
вышкыжэ пурышо 
элэмэнт-влак кокла- 
сэ виса отношэньэ 
палымым колияэст- 
£энэ аналинз маныт.

Анализ ыштымэ 
примэр-влакым мэ 
ончыкыжым ужына.

Мландэ комын, 
вӱдын, йужын составыштым лончылэн налаш гын, мландыштэ 
кунар тӱрлӧ наста-влак улмым чотлэн лукташ лийэш. Ты наста- 
влакын виса составыштым количэствэннэ анализ йӧн дэнэ кыча- 
лын лукташ гын, мландыштэ кажнэ элэмэнтшэ кунар (мо чоло) 
улмым чотлэн муаш лийэш.

Ты чотлымаш тыгэ ончыкта: мландэ комын тӱҥ массыжэ (вӱд 
дэн йужат мландэ ком чотышкак пурталтыныт) пэш шагал 
элэмэнт-влак гыч ышталтын; шуко элэмэнтышт гын, мландэ ко- 
мышто пэш шагал улыг.

Тидым 2-шо сӱрэтыштэ ончыктымо диаграмм гыч ужаш 
лийэш: наста-влакын тӱҥ массышт 9 элэмэнт гыч гына ышталтын; 
ты 9 элэмэнт наста кап-такы н 98% нэлытыштым налын шогат, 
чыла моло элэмэнт-влаклан 2% нэлыт гына логалэш.

Пэрвой вэрым кислород налэш. Тудо чыла тӱҥ курык пород- 
влакын (гранит-влакын, шунын, ошман, извэска кӱй-влакын, ошма 
кӱй-влакыч, сланьэц-влакын) составышкышт пура. Кислород вӱ- 
дын ®/э нэлытшым налын шога. Кислород йужыштат йатырак 
уло: йужын '/ӧ обйомжым кислород налэш. Йуж гыч кисло- 
родым ойырэн лукташ гын, йужышто кислородын обйом шот 
дэнэ кунар улмыжым мэ шкат куштылгын палэн кэртына.
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Кислород 49"и

Нрэмний 26

Альумииий 7*/о

Иӱртньӧ 5Чг 
Нальций 3°1» 
Натрий 5'*/« 
Налий 2'/« 
Магний 27» 
Водород /*/» 
Мольшо 2°и

2 сӱр. П ӱртӱсыш тӧ тӱрлӧ элэмэнт кунар улмым он- 
чыктышо диаграм.
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Кислородым йуж гыч ойырэн лукташ фосфорым налаш лийэш* 
Опытым тыгэ ыштыман; вӱдан атышкэ йанда калпакым кумыктэн. 
шогалтыман, вара, калпак аҥым пэтырымэ пропкам луктын, вӱд 
ӱмбалнэ коштшо изи атыш изиш гына фосфорым пышташ да 
тудым ылыжтэн калпакым вашкэ гына пропка дэнэ пэтырэн 
шындыман. Фосфор йӱлаш тӱҥалэш, тудын йӱлымыжӧ сэмын 
калпакыш вӱд нӧлталтэш (3-шо сӱрэтым ончыза).

Фосфорын йӱлымыжӧ годым лийшэ ош наста (фосфорнэ ан- 
гидрид) вӱдэш шула. Йанда калпак кӧргысӧ йужын обйомжо 
опыт годым ^ 5  ужаш чоло изэмэш. Калпакэш кодшо ■‘ / 5  ужашыш- 

тыжэ утларакшэ азот да изиш гына моло газ 
улыт.

Йанда калпакым почаш да тушко йӱлышӧ сор- 
там чыкаш гын, сорта тул калпак кӧргэш туна- 
мак йӧра. Тыгэ гын, тушто (йанда калпакыштэ) 
кислород укэ, тушан кодшо азотшо йӱлымашьш 
ок кучо.

Мландэ комышто кунар улмо чот дэнэ ко- 
кымышо вэрыштэ (кислород дэч вара) крэмний 
шога. Тудын лӱмжӧ „кремень" (марла „тул кӱй“) 
манмэ мут гыч лэктэш: крэмний крэмэньын (тул 
кӱйын) составышкыжэ пура. Адакшым крэмний 
гранитын, шунын, ошман, ошма кӱйын да йатыр 
моло курык пород-влакын составышкыжат пура.

Кумышо элэмэнт-— альуминий — полэвой шпат-влакын, шун- 
влакын, йатыр моло миньэрал-влакын составышкышт пура.

Ты кум элэмэнт-влак мландыштэ эн шуко, эн кумдан шар- 
лышэ элэмэнт-влак улыт.

^  _  л
; _\
-Г' ^

3 сӱр. Фосфо- 
рым йанда калпак 
йымалан йӱлаты- 

маш.

ИОДЫ Ш -ВЛАК.

1. ХимиИ кончыш (явление) физик кончыш дэч мо дэн ойырлэн шога?
2. Тэ химий кончыш-втакын могай кум тӱрлӧ типыштым шинчэда?
3. Илыш коклаштэ лийшэ химий молэммаш-влак примэрым каласыза.
4. Могай настам сложно наста манаш лийэш?
5. Х^лнӧ ончыктымо молэммаш-влакым химий молэммашлан шотлаш лийэш мо:

. а) кӱртньӧ рӱдаҥмаш, б) сакыр падрашым тыгыдэ порошокыш туржмаш,. 
в) спирт парланымаш, г) свиньэцым тропыш савырымаш, д) пу йӱлымӧ годым 
шӱй дэнэ ломыж лиймаш, ж) йошкар понар дэнэ волгалтарымэ кагазын йош кар- 
гымыжэ.

6 М эталл-влакым мэталлоид-влак дэч тэ кузэ, мом, (могай палым) ончэн 
ойыркалаш лийэш шонэда?

7. Эн кумдан шарлышэ кум элэмэнтым ушэштарыза.

II. ВӰД, ВОДОРОД.

I. Вӱд. Химийын задачыжэ — наста-влакым, нунын койышыш- 
тым, составыштым да химий рэакцийышт-влакым тунэмманг 
лийэш.

Наста-влакым кузэ тунэммым (лончылымым) палышашлан 
лийын мэ ик настам налына да тудым утларак сайын, утларак 
кэлгын лончылэн ончэна. Ты тунэмшаш насталан мэ вӱдым на- 
лына.
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Нийар 95%

Иошнар ушмэн 88%

Парэҥгэ 75%

Шыл 75%>

туно 73%

4 сӱр . Ты таблииыштэ штрихлы- 
дымэ вэрж э тӱрлӧ продуктышто 

вӱд кунар улмым ончыкта.

Вӱд пӱртӱсыштӧ эн шуко улшо наста-влак шотыш пура. 
Вӱд вишкыдат, пэшкыдат лийэш. Тудо тэҥыз вӱд, йэр вӱд, эҥэр 
вӱд, лум да ий сэмын мландэ ӱм- 
ӧалын ужашыжым пэтырэн (ай- 
дэн) шога. Тудо курык пород-влак 
кӧргыш шупшылтэш, йужышто пар 
сэмын логалэш, айдэмэ дэн вольы- 
кын да кушкыл-влакын составыш- 
кышт пура. Айдэмэ кап-кылын 75%
'чоло нэлытшэ вӱдлан логалэш, йужо 
саскаштэ чоло адак тиддэч
ш укат вӱд лийэш.

Диаграммыштэ (4-шэ сӱрэт) 
тӱрлӧ продукт-влакыштэ кунар вӱд 
улмо ончыкталтын.

Настам 100° шокшэш коштэн 
насташтэ вӱд кунар улмым палаш 
лийэш.

5-шэ сӱрэтыштэ наста-влакым 
коштымо йӧн ончыкталтын.

Коштышаш наста мэталл дэнэ 
ыштымэ шкапыш пуртэн шындал- 
тэш, шкап ӱлычын горэлкэ дэн
ырыкталтэш. Тэмпэратурын эркын-эркын нӧлталтмыжэ годым, 
адак умбакыжым 100° дэч изиш кӱкшырак тэмпэратурэш ырыктэн 
шогымо годым, насташтэ улшо вӱд, пар лийын, шкап гыч лэк- 
тэш. Шкап кӧргысӧ тэмпэратурын кугытшым (кӱкшытшым) тэр-

момэтр дэн палат. Тэрмомэтржэ шкапын 
кӱшыл пырдыжыштыжэ улшо рожэш 
шындалтэш.

Мэмнан илышыштына вӱд пэш куго 
вэрым налэш, тудо мыланна пэшат кӱлэш. 
Вӱд йӱаш, кочкышым шолташ да йал 
озанлыклан кӱлэш. Тиддэч посна, вӱд 
мыланна куго энэргийым пуэн шога: вӱдын 
вийжэ вакшлаштэ, Дньэпрогэс дэн За- 
гэс гай гидроэлэктростанцылаштэ ку- 
чылталтэш. Эньэрысэ, йэрысэ, тэҥызысэ 
вӱд — коштмо шотышто эн каньылэ, эн 
шулдо корно лийэш. Вӱд кажнэ про- 
изводствыланат кӱлэш манаш лийэш. 
Тудо тушто паровой под дэн турбин-влак- 
лан, тӱрлӧ холодильник-влаклан, наста- 
влакым шулыкташ, мушкаш, нӧрташ, чий- 
алташ, коваштым ышташ кӱлэш; строи- 
тэльствыштэ вӱд шуным, цэмэнтым, извэ- 
скам иктыш лугаш кучылталтэш, т. м.

Пӱрт^с в^д ныгунамат йӧршын йан- 
дар ок лий. Вӱдыштӧ вӱдэш шулыдымо 

наста-влак лийын кэртыт: ты наста-влакым мэ тыгылай ончэнак 
ужын кэртына, нуно вӱдым румбыканым ыштат. Вӱдыштӧ рум-
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6 сӱр. Вӱдыштӧ илышэ чэр 
лукшо микроорганизм-влак 
(3000 гана кугэмдэн о чык- 
тымо). а — тиф ӧактэрий, Ь ~  
холэр бактэрий, с — шӱиык- 
тэн кэртш э стафилококк-влак.

бык сэмын улшо шулыдымо наста-влак пэш шуко тӱрлӧ лийыв 
кэртыт, мут гыч, ошман, рокын, моло курык пород-влакын ты- 
гыдэ гына пырчылашт, пушэҥгын, шудын,’ тӱрлӧ илышэ-вла- 
кын кодшышт („остатки" манмышт), пытартышлан микроскоп 
вошт гына койшо пэш тыгыдэ илышэ-влак — инфузорий-влак„ 
бактэрий-влак, адак т. м. микроорганизм-влак лийын кэртыт. Ну-

нын коклаштэ тӱрлӧ чэрым луктын 
кэртшэ микрооршнизм-влакат  лийын 
кэртыт (6-шо сӱрэт).

Мландэ вошт йогэн волымыжо го- 
дым, мландэ дэнэ тӱкнылмыжӧ годым 
вӱд мландэ комышто улшо наста-влакым 
шулыктара, сандэнак пӱртӱсысӧ вӱд йан- 
дар огыл, раствор вэлэ. Мут гыч, солон- 
чакан мландэ лончо вошт йогэн лэктэш 
гын, вӱд шӧнчалан лийэш, гипс дэн йа 
извэстка кӱй-влак дэн тӱкнылэшгын, вӱд 
ты наста-влакым шулыктара да шкэжз 
пэшкыдэ („жесткий") лийэш, т. м.

Вӱдыштӧ вӱдэш сайын шулышо наста- лак улмым вӱдым 
тӱжвач ончымаштэ тӱсшым палаш ок лий. Иужгынам вӱд тӱс- 
дымын, пэш йаядарын койэш гынат, тушто тӱрлӧ шулышо нас- 
та-влак лийын кэртыт: вӱдым пӱтыньэк кошташ гын, ты наста- 

влак атэ пундашэш ку- 
ча сэмын шинчэн ко- 
дыт. Тугай вӱд подэш 
да самаварэш кучам 
( „ н а к и п ь "  манмым) 
шындэн кода.

Пар-влак нугыдэммэ 
дэнэ лийшэ йӱр вӱд 
йӧршын йандар лий- 
шаш гай тучэш. Чын- 
жым гын, йӱр вӱдат 
йандар огыл: тудо, йуж 
дэнэ тӱкнылэшат, шкэ 
кӧргэшыжэ йужым шу- 
лыктара, йужышто ул- 
шо пурак дэн микроор- 
ганизм-влакым шкэж 
дэнэ пырльа волта.

Тыглай годым вошт 
койшо, румбыкдымо, сай таман вӱдым йандар вӱд манын лӱмдат. 
Химий шот гыч гын, тыгай вӱдым йандарлан хпотлаш ок лий: тудо- 
йандар вӱд огыл, раствор вэлэ.

Химичэски йандар вӱд пӱртӱсыштӧ укэ.
2. Вӱдым эрыктымаш Румбык сэмын улшо наста-влакым вӱд 

дэч ойырышаш вэрч, вӱдым ошма, шӱй, кагаз вошт йа шкэ вош- 
тышт вӱдым колтышо да пэшкыдэ пырчыла-влакым кучэн кодэн 
кэртшэ моло наста-влак вошт филътрлат. Химий лабораторий- 
лаштэ фильтрлаш клэй дэнэ лэвэддымэ кагазым кучылтыт (возымо
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7 сӱр. Йанда во- 
роҥгаш  пышты- 
мэ фи.чьтр кагаз 
вошт фильтр- 

лымаш.

8 сӱр. (покшэч пӱчмыла ончык- 
тымо). Заводышто рэшотка авыр- 
тыш ӱмбак пыштымэ матэрий 
вошт фильтрлымаш. Фильтр 
вош т йогэн лэкшэ вишкыдьш 
шуко годымжо насос дэн тулэн 
луктыт. Тунам, атмосфэрын тэм- 
дымыжлан кӧра, фильтр вошт 

утларак вишкыдэ ваш кэйога.



кагазыштэ клэитлышэ наста-влак улыт, сандэнэ тудо утларак. 
пэҥгыдэ лийэш, шкэ воштшо вӱдым ок колто; ты кагазым филь- 
тровайымэ кагаз маныт. Фильтровайымэ кагаз гыч фильтрым 
ыштат да тудым йанда вороҥгаш пыштат (7-шэ сӱрэт).

Тэхникыштэ пэшкыдэ наста-влакым вишкыдэ наста-влак дэч 
фильтрлэн ойырат. Тыштэ, лабораторий дэнэ таҥастарымаштэ, ик 
ойыртыш гына уло: лабораторийыштэ шукыж годым фильтрова- 
йымэ кагаз вошт фильтрлат, тэхникыштэ гын утларак чоткыдо.

9 сӱр. Оласэ ф ильтр (покшэч пӱчмыла ончыкталтын).

шинча-влакан матэриал вошт — тӱрлӧ куымо матэрий-влак вошт 
да ошма вошт фильтрлат. Покшэч пӱчмыла ончыктымо заводысО' 
фил^трым 8-шэ сӱрэтыштэ ончыза.

Йӱшаш вӱдым шукыж годым ошма фильтр вошт фильтрлат. 
Куго олалаштэ ошма фильтр-влакым пэш кугым — ала кунар 
гэктар кумдыканым ыштат. Тудо тыгэрак ышталтэш: мландэш 
бассэйным (кэлгэ выньэмым) кӱнчат. Бассэйнын пырдыжым да 
монь вӱдым колтыдымо матэриал дэнэ (цэмэнт дэнэ) пэтырат,. 
ӱмбаланжэ сводым (лэвэдышым) ыштат. Вӱд кэҥэжым ынжэ ырэ,. 
тэлым ынжэ кылмэ манын, свод ӱмбак рокым оптат. Бассэйн пун- 
дашыш ошмам шарат. Фильтрлалтшэ вӱд бассэйн пундаштэ улш о 
пуч-влакыш погына, ты пуч-влак кӧргӧ гыч 
водопроводыш кайа (9-шэ сӱрэт).

Ошма вошт фильтрлымэ годым вӱдыштӧ 
улшо чыла микроорганизм-влакымак кучэн 
кодаш ок лий. Сандэнаквӱдыштӧ чэр лукшо 
микроорганизм-влак шуко улман вэрлаштэ 
(мут гыч, Лэнинградыштэ) вӱдым ошма 
фильтр вошт фильтрлат да вӱдышкӧ водопро- 
вод станцэшак микроорганизм-влакым йӧр- 
шын пытарэн кэртшэ (пуштэдышэ) наста- 
влакым, мут гыч, хлорым йэшарэн пыштат 
(хлор нэргэн мэ умбак сайракын палэн на- 
лына). Тыгэ ыштымым дэзинфэксыльшаш  ма- 
ныт. Вӱдым хлор дэн дэзинфэксылымым хло- 
рировайымаш маныт.

Вӱд химий йӧн дэнэ ок эрыкталт гын, йа 
ситышын эрыкталтын ок шу гын, чэр лукшо 
организм-влакым пуштэдэн пытарышашлан, 
ончыч шолтат. Шуко вэрлаштэ

Пробко. рош

10 сӱр. Вӱдым ш о п - 
тэн (пэрэгонко дэн) 

эрыктымэ прибор.

вӱдым йӱмӧ дэч 
мут гыч, Лэнинградытшэ (вӱд 

ончычын хлорировайалтын улмаш гынат) шолтымо вӱдым гына 
йӱаш лийэш.

15.



и  *

Мэ кызыт вӱдым вӱдэш шулыдымо наста-влак дэч (румбык 
дэч) ойырымо нэргэн палэн нална. Вӱдэш шулышо наста-влакым 
'дын, фильтр дэн кучэн кодаш ок лий. Чийалгышэ вӱдым (чийам 
шулыктыман вӱдым) фильтровайымэ годым вӱдын тӱсшӧ ок ваш- 
талт. Вӱдэш шулышо чийа фильтр вошт кайа.

Иӧршын йандар вӱдым (румбыкдымо да шулышо настадымэ 
вӱдым) пэрэгонко йа дистилльаций дэнэ лукташ лийэш^).

11 сӱр . Либих холодильникан пэрэгонко ы ш тымэ прибор.

Уроклаштэ пэрэгонкым 10-шо сӱрэтыштэ ончыктымо гай 
тыгылай приборэш гына ыштат. Ты приборым тыгэ погыман (ыш- 
тыман): колбышко вӱдым пыштэн, тудым кадр пуч чыкыман 
.пропка дэнэ пэтырыман (ту кадр пуч газ лэкташ кӱлэш),

пучын вэс мучашы- 
жым вӱдан стаканыш 
шогалтымэ пробиркыш 
чыкыман; пробиркэгыч 
йуж лэктын кэртшэ ма- 
нын, пробиркым пэты- 
рымэпропкан шӧрэшы- 
жэ изи лодым пӱчман.

11 -шэ сӱрэтыштэ пэ- 
рэгонкым  утларак ка- 
ньылын ышташ лийш^ 
прибор ончыкталтын, 
Ту прибор химий лаб<̂  
раторийлаштэ кучыл- 

12 сӱр. Шолтымо (пэрэгонкым ыштымэ) куб (пок- талтэш. Ту приборыш- 
шэч пӱчмыла ончыктымо). вишкыдым шолташ

Д — коҥгаш  шындымЭ под, ӧ — ш икш  лэкмз вэр, А колбо уло, парым 
Е - в П ъ т  висымэ пуч, в - в ӱ д  пыштьшэ рож Йӱкшыктараш В  холо- 
В —болт дэнэ пыжыктыман подпэты ртыш  („шлем ),
е  — змэйэвик. змэйэвик С  атыш шындалтэш, С атэ ДИ ЛЬН И К уло, Г^КШ ЫШ О- 
вош т О  пуч гыч нуштӧ вӱд йогэн шога. в ӱ д Ы м  погаш с  прийом-

ник уло.

'1) ,Д истилльаций“ (йа ,дэсти лльац и й “) манмэ мут ,8Ш1а“ (стилльа) манмэ 
латы нь мут гыч лэктэш: .сти лл ьа"  марла ,чӱчалты ш “ чыпчыктарымаш лийэш. 
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гай
(ыш-
ыман
лэш).

1КЫШ
эгыч 
э ма-
1ЭТЫ- 
эшы- 
чман. 
гэ пэ- 
к ка- 
ийш^

1рым
:оло-

Холодильникыштэ кӧргӧ пуч (С) уло (ту пучын кӧргыж гыч 
<пар кайа), адак тужвал пуч ( б )  уло ( ӧ  пуч кӧргӧ гыч йӱштӧ Б ӱ д  
колталтэш, ты вӱд С пучым йӱкшыктарэн шога). С пучын муча- 
шышкыжэ вэс кадыр пуч (О) пыжыкталтэш, тудо вишкыдым Е  
лрийомникыш колташ ышталтэш).

Шуко вӱдым шолтэн эрыктышашлан куго вӱргэньэ подым — 
„перегонный куб“ манмым кучылтыт, тудым коҥгаш ырыктат 
(12-шо сӱрэт).

Тыштэ холодильникым спиральла кадыртылмэ вулно пуч йа 
кӧргӧ гыч вулно дэнэ Л.ЭВЭДМЭ (луженый) пуч алмашта. Ты 
кадыртылмэ пучым змэйэвик маныт. Змэйэвик йогэн шогышо 
вӱд дэнэ йӱкшыктаралтэш.

Пэрэгонко йӧн дэнэ ВИД1КЫДЫМ тудын дэк йӧрланышэ наста- 
влак дэч ойырэн кэртына. Тыгэ вэлэ огыл, ты йӧн дэнак тӱрлӧ 
тэмпэратурышто шолшо вишкыдэ наста-влак гыч лийшэ варыш- 
влакымат посна-посна наста-влаклан ойыркалаш лийэш. Тыгэ, 
мут гыч, пӱртӱсысӧ ньэфть гыч бэнзиным, карасиным да машин- 
влакым шӱры.мӧ ӱй-влакым ойыркалэн луктыт.

3. Йандар вӱдын койышыжо-влак. Йандар вӱд — ӱпшдымӧ, 
тамдымэ, вошт койшо (волгыдо) вишкыдэ. Цэльсийын 4° годым 
вӱд эн плотна (эн куго плотнысан) лийэш. Ц 4° годым налмэ ик 
куб сантимэтр йандар вӱдын нэлытшэ нэлыт йэдиницылан налал- 
тэш, ты йэдиницэ грамм манылтэш. Ийын шулымо (лэвымэ) тэм- 
пэратуржым Цэльсий тэмпэратур шкалан вашталтдымэ (.постоян- 
ный“) точкыжлан (0°) шотлат. Вӱдын шолмо тэмпэратуржым, 
нормальнэ атмосфэр тэмдымаш годым, Цэльсий тэмпэратур шка- 
лан кокымышо вашталтдымэ точкыжлан (100°) шотлат.

Чыла состойаньыштат (вӱд, пар, ий) вӱд шокшым шагал колта. 
Йӧршын йандар вӱд элэктричэствым огэшат колто манаш лийэш. 
Вӱдышкӧ иктаж могай настам, мут гыч, шӧнчалым изиш гына 
вэлэ пыштэна гынат, вӱд элэктричэствым колташ тӱҥалэш (про- 
водннк лийэш).

4. Раствор-влак нэргэн умлымаш. Тэ шкат шинчэда, йужо 
наста-влак, мут гыч, гипс, ош пор адак молат вӱдэш шагал 
шулат, ту жапыштак моло наста-влак (сакыр, шолтымо шӧнчал, 
сэлитр, вӱргэньэ купброс, т. м.) нунын дэч йатыр сайын шулат.

Сэлитрым вӱдэш шулыкташ тӱҥалаш гын, тыгэ койэш: сэлит- 
рын пэрвой порцышт вӱдэш тунамак шулэн пытат, варажым 
сэлитр йӧсынрак да Чӧсынрак шулаш тӱҥалэш, пытартышлан 
шулымым йӧршын чарна: атыштэ улшо растворэш уто сэлитрым 
коч кунар лугэн толашэт гынат, сэлитр шулаш ок тӱҥал.

Тугэ гынат, ту растворым ырыкташ гын, сэлитр умбакат 
йатырак шулэн кэртэш. Тугай растворын йӱкшымыжӧ годым 
сэлитрын ик чоло ужашыжэ раствор гыч мӧҥгэш ойырлэн лэктэш.

Шулымаш кончышым лончылымо тыгэ ончыкта: ты чоло 
вишкыдэш ты тэмпэратур годым пэшкыдэ наста йӧршын ик чоло 
гына шулэн кэртэш; мут гыч, 20° годым 100 г вӱдэш сэлитр 
ныгунамат 31,5 г дэч шуко шулэн ок кэрт.

Шулаш пыштымэ наста ты тэмпэратур годым тылэч коч ок 
шуло гын, ту растворжым ты настан ш улэн тэмшэ (янасыщен- 
ный) растворжо маныт. „Шулэн тэмшэ раствор“ мут-влакыш 
2 — 2462 17



эрэат „тугай-тугай тэмпэратур годым" манын йэшарэн каласыман, 
Ты тэмпэратур годым 1иО г вудэш наста эн шукыжо кунар 
грамм шулэн кэртмым ончыктышо числам шулымашын коэфи- 
циэнтшэ („коэфициент растворимости“) йа кӱчыкын ты настан 
шулымашыжэ маныт. Турлӧ наста-влакын шулымашышт пэпг 
тӱрлӧ лийын кэртыт. 100 2  вӱдэш 20° годым сакыр 300 г шула, 
шолтымо шӧнчал 36,5 г, сэлитр 2ь г, гипс 0,21 г, ош порым 
налына гын, тудо 0,001 г гына шула.

Мэ ындэ шинчэна, тэмпэратур вашталтмэ сэмын шулымашат 
вэсэмэш.

Пэшкыдэ наста-влакын шулымашышт шукыж годым ырыктымэ 
сэмын кугэмын шогат.

Пэшкыдэ настан насышчэнэ раствоожо йукшымӧ годым, адак 
растворын вӱд парланымылан кӧра пучымыжо годымат, пэшкыдэ 
наста кристалл-влак сэмын ойырлэн лэктэш. Тэхникыштэ кулэш 
наста-влакым кулдымӧ наста-влак дэч ойырэн налаш кулмӧ годым 
ты койыш дэнэ пайдаланат. \

Вуд дэч посна, моло вишкыдэ наста-влакат шулыктарышэ 
(„растворитель") лийын кэртыт. Тыгэ, турлӧ койа-влак („жиры") 
бэнзинэш сайын шулат, тэгыт гай наста-влак спирт дэн скипи- 
дарэш сайын шулат, йужо мэталл-влак ртутьэш шулат, т. м.

Тидым гына мондыман огыл: йужо наста ик шулыктарышэш пэш 
сайын шула гынат, вэс шулыктарышэш йӧршын шулыдымо лийын 
кэртэш. Мут гыч, койа-влак бэнзинэш сайын шулат, вудэшгын йӧр- 
шынак огыт шуло. Койа-нлакын бэнзинэш сайын шульшыштлан 
кӧра вургэмэш лийшэ койа палым бэнзин дэнэ эрыктэн йомдараш 
лийэш. Тэгыт гай наста-влакын спиртэш шулэн кэртмэ койышышт 
дэнэ лак-влакым, политурым, т. м. ыштымаштэ пайдаланат.

Вишкыдэш пэшкыдэ наста-влак гына вэлэ огыл, вишкыдэ 
наста-влакат, газ-влакат шулэн кэртыт. Ик вишкыдэ настан вэс 
вишкыдэ насташ шулэн кэртмыжэ турлӧ лийын кэртэш: йужышт, 
спирт дэн вуд сэмын, карасин дэн бэнзин сэмын, коч могай про- 
порций дэнат шулэн кэртыт, йужышт вуд дэн ртуть сэмын 
йӧрпынат огыт шуло, йужышт иктыжэ вэсыштыжэ шулэн тэмшэ- 
растворым пуэн кэртыт.

Тыгэ, в^дан пробиркышкэ эфирым изиш гына пышташ да 
лугалташ гын, эфирын ик ужашыжэ вудэш шула, вэсыжэ вуд 
умбак куза да лончым пуа (эфир вуд дэч куштылгырак). Ты лончо— 
вУдын эфир (э1| ирэш лийшэ) растворжо.

Вудым ырыктымэ годым, вудэш шулышо йужын вуд гыч газ 
шувыроҥ-влак сэмын ойырлэн лэкмыжэ, ^Д-влакын вишкыдэш 
шулэн кэртмыштым ончыктышо примэр Ль)1ЭШ. Вудэш шулышо 
йуж дэнэ кол-влак шулат: шкэ согашт вошт чарныдэ вудьш. 
шупшын шогат; кол-влакын согашт шодым олмэштат.

Газ-влакын шулымашышт (шулэн кэртмышт) ырыктымэ годым 
изэмыт, йукшыктарымэ годым кугэмыт.

Йуж дэч моло газ-влакын шулымашышт дэн мэ ончыкыжым. 
ваш лийаш туҥалына. Кызыт тидым гына каласэна: газ-влакын 
шулымашышт тэмдымашым („давление" манмым) кугэмдымн 
сэмын кугэмыт. Ты койыш дэн чожгэн шинчышэ йушаш вишкыдэ- 
влакым (ситром, лимонадым, т, м.) йамдылымаштэ пайдаланат- 
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куго тэмдымашым ыштат да клэнчашкэ углэкислэ газым тулэн 
пуртат; куго тэмдымашлан кӧра углэкислэ газ клэнчаштэ улшо 
вӱдэш йатыр шуко шулэн кэртэш. Углэкислэ газым шулыктымэк,- 
клэнчам пэтырэн шындат. Клэнчам почаш гын, клэнча кӧргыштӧ 
газ тэмдымаш изэмэш, атмосфэр тэмдымаш дэн ик гай лийэш, сан- 
дэнэ вӱдэш шулыктымо газ раствор гыч шолмо сэмын ойырлэн 
лэктэш.

5. Раствор-влакын концэнтрацышт. Раствор-влакын вийыш- 
тым (пэҥгыдылыкыштым) йа концэнтрацыштым ик обйом раст- 
ворышто шулыктымо настай кунар улмо кугытшо ончыкта. Раст- 
ворышто шулыктымо наста ш>ко уло гын, тугай растворым вийан 
(пэнтыдэ, чоткыдо) раствор йа концэнтри{ овайымэ раствор 
маныт; шулычтымо наста п^гал гын, йыгыртымэ (,разбавленный“) 
раствор йа шагал кон- 
цэнтрацан раствор ма- 
ныт.

Ик чоло обйом вӱ- 
дэш наста кунар грамм 
шулыкталтмым ончык- 
таш гын, растворын 
концэнтрацыжэ ут ла-  
рак лич  каласалтэш.
Тунам растюр-влакым 
тыгэ лӱмдэн каласка- 
лат; 10-лан 1 (10 г вӱд- 
лан 1 г шулыктымо на- 
ста йа 10 г вӱдэш 1 г 
наста шулыкталтын),
100-лан 5, 100-лан 25,
1 000-лан 2, т. у.

Иужгынам концэнт- 
рацым процэнт дэнэ ончыктат: 10%-ан раствор — ты растворын 
100 виса ужашыштыжэ 10 виса ужаш шулыктымо наста да 90 
виса ужаш шулыктышо наста уло. 50%-ан растворышто 50 
виса ужаш шулыктымо наста да 50 виса ужаш шулыктышо на- 
ста уло, т. у.

6. Вӱдын составшэ. Иктаж могай настан могай улмыжым 
палымэ годым, ик тӱҥ пашажэ — настан составшым палымэ паша 
лийэш. Настан составшым палымэ голым мэ тудын сложно наста 
йа тыгылай наста улмыжым палэна, вэс с э у . ы н  каласаш гын, ту 
настам ойырлыкташ йз. вэс наста-влакым ушэн лукташ лиймэ йа 
лийдымэ нэргэн палэг.' налына. Вӱӧым налына гын, тудо — 
сложно наста. Тудым элэктроток (элэктричэс ток) дэн ойырлык- 
таш^лийэш.

Йандяр вӱд элэктротокым йӧршын гайак ок колто. Сандэнэ 
опытлан йандар вӱдым огыл, йужо наста-влакын (сэрнэ кислотан, 
кочшо (,едкий“) натрын, иэвэск^н, содын) вӱд растворыштым 
налыт. Растворышто улшо наста элэктротокым колтымо годым 
ок вашталт, йомашат ок йом: могай улмаш, кунар улмаш, тугайак, 
тунарак кодэш.

Ты опытлан кӱлшӧ прибор 13-шо сӱрэтыштэ ончыкталтын. 
2* 19

13 сӱр. Вӱдым элэктроток дэнэ ойырлыктымо 
прибор.



Элэктротокым колтымо годым вӱдыштӧ улшо элэктрод- 
влакын (пластинкэ-влакын) ӱмбалышт тыгыдэ газ шӱвыроҥ-влак 
дэнэ лэвэдалташ тӱҥалыт; ты шӱвыроҥ-влак эркын-эркын кӱшкӧ 
кӱзат да элэктрод-влак ӱмбак кумыктэн шогалтылмэ пробиркэ- 
влакыш погынат. Ик пробиркышкыжэ погынышо газын обйомжо 
(йоҥгытшо) вэс пробиркышкэ погынышо газын обйомжо дэч кок  
кана  шукырак лийэш. Пробиркышкэ погынышо газ-влак икгай огы- 
тыл, нуно шкэ койышышт дэнэ йужланатогыг кэлшэ. Тидым мэ 
шкат куштылгын палэн кэртына.

Шагалрак газан пробиркын аҥышкыжэ шолгыман чырам 
лишэмдэна гын, чыра волгыдо тул дэн йӱлаш тӱҥалэш. Ты газым 

мэ шинчэна, тудо — кислород, тудо ртуть оки- 
сьым ырыктымэ годымат ртуть окись гыч ойырлэн 
лэктэш.

Вэсыжэ йӱлышӧ газ — мэ тудым ылыжтэн кэр- 
тына Ты газым водород маныт.

Тыгэ гын, в^д — сложно наста. Тудо кок элэ- 
мэнт  гыч — водород дэн кислород гыч ышталтын. 
Вӱдым элэктроток дэнэ ойырлыктымо годым кок 
обйом водород да ик обйом кислород лэктэш;

вӱд водород 4- кислород.

14 сӱ̂ р. Кальций Вӱдын сложно настаулмыжым вӱд вошт элэк- 
мэталлын вичкы- тротокым колтымо опыт гыч вэлэ огыл, вӱд дэн 
жын пӱчкэдымэ йужо мэталл-влак (кальций, натрий, калий, адак

падрашыштым кокласэ рэакций-влак гычат палэн налаш
ш ипса дэнэ ку- 
чэн вӱдыш чыкы- лииэш.

маш. Кальции мэтяллын вичкыжын пӱчкэдымэ пад-
рашыштым, шовыч лапчыкыш пӱтыралын. вӱдыш 

чыкаш да вӱдым тэмыман пробиркын йымакшэ намийаш гын 
(14-шэ сӱрэт), газ лэкташ тӱҥалэш, тудо пробиркыштэ улшо 
вӱдым шӱкэн луктэш. Вӱдыштӧ ош наста койаш тӱҥалэш, тудо 
вӱдым румбыкаҥда. Вишкыдыштэ кэчышэ румбык — йӧрыктымӧ 
извэска. Извэскан ик ужашыжэ вӱдэш шула да извэска вӱ- 
дым пуа.

Ойырлэн лэкшэ газшэ — водород.
Кальций вӱд водород извэска.

Вӱдын сложно наста ул.мыжым эн онч-ычын XVIII курым муча- 
шыштэ куго француз учоный Лавуазйэ ончыктэн пуэн (Лавуазйэ 
1740—1794 ийлаштэ илэн). Лавуазйэ вӱд пг^ым калитлымэ кӱртньӧ 
пуч кӧргӧ гыч колтэн. Вӱд дэн кӱртньӧ .кокласэ рэакций годым 
ойырлэн лэкшэ водород посна атыпг погалтын. Лавуазйэ кӱртньӧ 
пуч кӧргын шэм тӱсан наста дэнэ (окалинэ дэнэ) лэвэдалтмыжым 
палэн налын. Ту наста—кӱртньын кислородан ушнышыжо, тудым 
кӱртньӧ окись маныт.

Ты рэакцийым тыгэ возэн ончыкташ лийэш:

кӱртньӧ
водород кӱртньӧ
кислород кислород водород



Мэ химий рэакций-влакын адак ик у типыштым (у тӱрлӧ хи- 
мий рэакцийым) палэн нална. Тыштэ опытлан налмэ кок наста 
олмэш (кальций дэн вӱд олмэш, кӱртньӧ дэн вӱд олмэш) кок у 
наста-влак (водород дэн извэска; водород дэн кӱртньӧ окалинэ — 
кӱртньӧ окись) лэктыныт. Тыгай типан химий рэакций-влакым 
олмэштарымаш  рэакций-влак („реакции замещения") маныт.

Пытартыш схэмым ончалаш гын, кӱртньӧ вӱдын водородшым 
олмэштэнат, шкэжэ тудын вэрышкыжэ шогалмыла койэш. '

Шӧнчал-влак нэргэн ойлымо пӧлкаштэ олмэштарымаш рэакций- 
влак дэнэ мэ чӱчкыды шк 'заш лийаш тӱҥалына.

7. Водород. Мэ вӱдын койышыжо-влакым лончылэн нална, 
вӱдын сложно наста улмыжым, водород дэн кислород гыч 
ышталтмыжым палышна. Хидым каласыман: иктаж могай настан 
составышкыжэ пурышо элэмэнт-влакын койышыштым да нуным 
кузэ лукташ лиймым сайын палэн она нал гын, мэмнан ту наста 
нэргэн шинчымынам ситышылан шотлаш ок лий. Сандэнак мэ 
ындэ водород нэргэн ойлаш тӱҥалына, тудым сайынрак лончылэн 
ончэна.

Лабораторийлаштэ водородым шуко годымжо вӱд гыч огыл, 
сэрнэ кислота гыч йа шӧнчал кислота гыч луктыт. Ты кислота- 
влакын составышкышт, моло кислота-влак сэмынак, водород пура.

Водородым кислота-влак гыч (вӱд гыч лукмо сэыынак) мэталл 
полшымо дэнэ лукташ лийэш. Шуко годымжо цинкым кучылтыт. 
Кислотажым коч кунамат вӱд раствор сэмын налыт (кислотам 
вӱдэш шулыктарат). 1 обйом сэрнэ кислотам 5 обйом вӱдэш 
шулыктарат. Шончал кислотан чоткыдо растворжым кок обйом 
вӱд дэнэ йыгыртат.

Сэрнэ кислоташтэ улшо водородым цинк мэталл дэнэ олмэш- 
тарымэ годым цинк купорос манмэ лийэш. Шӧнчал кислоташтэ 
улшо водородым цинк дэнэ олмэштарымэ годым хлористэ цинк 
лийэш.

Ты кок наста (цинк купорос дэн хлористэ цинк) шӧнчал-влак 
манмэ химий ушныш-влак классыш пурат. Шӧнчал-влак нэргэн 
мэ умбак ойлаш тӱҥалына.

Водородым цинк да сэрнэ кислота кокласэ рэакций дэнэ лукмо 
опытым ыштымэ годым мэ цинк купоросын лиймыжым она уж; 
цинк купорос вӱд раствор сэмын лэктэш. Вара вӱдшӧ кушэч 
лэктын? Тидыжэ палэ: рэакцийлан налмэ кислота вӱдэш шулык- 
таралтын улмаш. Рэадций дэч ончыч кислотан вӱд растворжо 
улмаш, рэакций дэч вара шӧнчалын вӱд растворжо лийын. Цинк 
купоросын растворывд.то улмыжым палышашлан, растворышто 
улшо вӱдым пӱтынь^к пучыктараш гына кӱлэш, тыгэ ышташ 
гын, цинк купорос ат'э пундашэш шинчын кодэш.

Цинк дэнэ сэрнэ кислота кокласэ рэакцийым тыгэ возаш 
лийэш:

сэрнэ кислотан р а с т в о р ж о ц и н к  
цинк купоросын растворжо-|-водород.

Растворышто вӱд коч кунар уло гынат, рэакцийыш ок пуро, 
кунар улмаш, тунарак кодэш. Сандэнэ рэакцийым возымо годым 
„растворжо" манмэ мутым огыт возо. Тыгэ гына возат;
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сэрнэ кислота +  ц и н к ц и н к  купорос-[-водород.

Ындэ водородын койышыжо-влакым палэн налына.
8. Водородын койышыжо-влак. Водород—тӱсдьгаӧ газ; йандар 

водородын тамжат, ӱпшыжат укэ. Водород эк куштылго газ, 
тудо йуж дэч 14,5 гана куштылго. Сандэнэ водородым йуж шар 
дэн дирижабль-влакым тэмаш кучылтыт.

Водородын шкэ шотан койышыжо уло, тудо йӱлэн кэртэш. 
Тудо йужэш 600° нарэ тэмпэратур годым йӱлаш тӱҥалэш. Ты 
тэмпэратурым водородын т уланмэ т^мпэратуржо („температура 
воспламенения водорода") маныт.

Йӱлаш тӱҥалмэк, тул ок йӧрӧ: водородын йужэш йӱлымыжӧ 
годым шуко шокшо лэктэш, ты шокшо пуч гыч лэкшэ водородым 
тудын тулаҥмэ тэмпэратурышкыжо шумэш ырыктэн шога. Водо- 
род изиш гына койшо кандалгырак тӱсан тул дэнэ йӱла, ты тулын 
тэмпэратуржо 1000° чоло лийэш ').

Водородын тулжо дэнэ свиньэц лышташ-влакым, пуч-влакым, 
т. м. паитлан.

Водородын йӱлымашыжэ водородын йужышто улшо кислород 
дэнэ ушнымо рэакцийжэ лийэш. Ты рэакций годым вӱд лийэш. 
Вӱд лиймым куштылгын палаш лийэш: водород тулын ӱмбаланжэ 
йӱштӧ стаканым кумык кучэн шогаш гын, стакан тыгыдэ вӱд 
чӱчалтыш-влак дэнэ лэвэдалтэш.

9. Пудэшталтшэ („гремучий") газ. Водородым кислород дэнэ 
йа йуж дэнэ вараш да ту варышыжым ылыжташ гын, водород

дэн кислород пудэшталтын ушнат. Вотород дэн 
йуж варышын пудэшталтмыжым лӱддэ эскэрышаш- 
лан, тыгэ ыштыман: кумыктэн шындымэ калай 
атыш водородым тэмэн, тудым (водородым) ка- 
лай атэ пундаштэ улшо рож лишан ылыжтыман 
(15-шэ сӱрэт): водородын йӱлымыжӧ сэмын калай 
атыш йуж пурэн шога, вара, ик жап эртымэк, 
пудэшталтмаш лийэш; пудэшталтмэ годым калай 
атэ кӱшкӧ тӧрштэн колта. Пудэшталтмэ годым 
водород дэн кислород шкэ коклаштышт ушнат 

15сӱр. Калай атэ вӱдым пуат.
пундаш тэ улш о 2 обйом водородым да 1 обиом кислородым
рож гыч лэкш э налын вараш гын, пудэшталтмаш эн талэ лийэш. 
водородым ылыж- варышым (2 обйом водород да 1 обйом кисло- 

род улман варышым) пудэшталтшэ („гремучий”) 
газ маныт.

Пудэшталтмаш кузэ лиймэ нэргэн мэ"^гыгэ шонэн кэртына. 
Водород да кислород варыш иктаж могай вэрыштэ 600°-ыш 
шумэш йа туддэч утларак ырыкталтын лийжэ. Ты вэрыштэ 
водород кислород дэнэ ушнаш тӱҥалэш. Рэакций годым шокшо 
лэктэш, тудо рэакций кайымэ вэр воктэн улшо варышым тулаҥ- 
маш тэмпэратурыш шумэшкэ ырыкта. Тыштат водород кислород

1) Тидэ пэш кӱкш ӧ тэмпэратур маныи шонаш ок кӱл. Тыгылай гына спирт 
лампэ тулын тэмпэратуржат 900° нарыш ш уэш , ,п ри м ус“ тулын тэмпэратуржо 
гын 1 500° нарэ лийэш .
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.дэнэ ушнаш тӱҥалэш, тунамат шокшо лэктэш; ты шокшо кодшо 
варышым ырыкта, тулэч умбакат тугак лийын шога. Рэакций 
ик вэрэ тӱҥалэшат, пэш вашкэ гына чыла варыш массэ мучко 
шарла. Рэакций годым лэкшэ шокшо тӱжвӓк шарлэн ок шу да 
рэакций годым лийшэ вӱд парым ырыкта. Ырымыжлан кӧра, пар 
кугын шарла, ваоажым йӱкша да вашкэ гына вӱдыш сакырна. 
Садлан кӧра пӧлэмысэ йуж чытыралтэш, ты чытыралтмашым 
мэ пудэшталтмаш дэнэ пырльа шоктышо йӱк сэмын колына.

Водород вэлэ огыл, коч могай моло йӱлышӧ газ дэн пар- 
влакат, кислород дэнэ йа. йуж дэнэ варналтмэк, пудэшталтшэ 
варышым пуат.

Газ варышын пудэшталтмыжэ годым лэкшэ тэмдымаш („дав- 
ление") дэн тэхникыштэ кӧргэш й^лыман ӧвигатэлььштэ („дви- 
гатели внутреннего сгорания" манмаштэ) пайдаланат. Ты двига- 
тэль-влак автомобильыштэ, аэропланыштэ, трактырыштэ, т. м. 
машин-влакыштэ лийыт.

Тыгай двигатэльын тӱҥ ужашыжэ пэш чоткыдо, куго тэмды- 
машым чытышэ цилиндр лийзш, тудын кӧргышкыжӧ поршэнь 
шындалтэш.

Пудэштшэ варыш (йуж дэнэ варымэ йӱлышӧ газ йа бэнзинын, 
ньэфтьын, т. м. парышт) цилиндр кӧргэш, мут гыч, элэктричэствэ 
йып дэч ылыжалтэш. Тунам пудэшталтмаш лийэш, шуко шокшо 
лэктэш, ты шокшо ырыктымылан кӧра газ-влак шарлат да пор- 
шэньым вийан ончык шӱкат. Кӧргэш йӱлыман двигатэльын кузэ 
ышталтмыжым тэ физикым тунэммыда годым палэн налыда.

10. Пудэшталтшэ газын тулжо. Водородым йужэш йӱлатымэ 
годым 1 000° чоло тэмпэратуран тул лийэш манынна ыльэ.

Йужышто азот уло. Азот йӱлымӧ годым лийшэ рэакцийыш 
ок пуро, тудо тулым гына 
йӱкшыктарэн шога. Пудэш- 
талтшэ газын тулжо утла- 
рак кӱкшӧ тэмпэратурым 
пуа — тудын тэмпэратуржо 
2 000° нарэ лийэш.

Пудэшталтшэ газ тулын 
куго тэмпэратуржым прак- 
тик пашаштэ кучылташ лий- 
жэ манын, Даниэль водоро- 
дым кислородэш йӱлаташ- 
лан йӧрышӧ горэлкым ыш- 
тэн. Горэлкэ 16-шо сӱратыш- 
тэ ончыкталтын. Ту. ,̂о ик- 
тыжым вэсышкэ пуртэн шындыман кок пуч гыч ышталтын. 
Тӱжвал (ӱмбал) пуч гыч —̂ водород, кӧргӧ пуч гыч кислород кол- 
талтэш. Горэлкын рожшо торэшан газ-влак (водород дэн кис- 
лород) варналтыт да пудэшталтшэ газым пуат. Ты газ, ылыж- 
тымэк, пудэшталтшэ газын тулжым пуа. Пудэшталтшэ газ го- 
рэлкын рожшо дэнэ гыча лийэш, тудо тунамак йӱлэн пыта, 
сандэнэ горэлкэ мыланна нымогай эҥгэкымат ыштэн ок кэрт.

Пудэшталтшэ газын тулэшыжэ тыгай наста-влак лэват; вӱр- 
тэньэ (лэвымэ тэмпэратуржо 1087°), кӱртньӧ (лэвымэ тэмпэра-
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16 сӱр. Даниэльын горэлкыжэ.
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туржо 1529°), платина (лэвымэ тэмпэратуржо 1775°), кварц дэнэ* 
курык хрусталь (лэвымэ тэмпэратуржо 1710°).

Пудэшталтшэ газ йӱлатымэ горэлкэ тэхникыштат кучылтал- 
тэш. Тэхникыштэ кучылтмо горэлкэ кучылташ кэлшышын 
сайэмдалтын: тудын тулжым кугэмдашат, изэмдашат лийэш. Тыгай 
горэлкэ платин  ӱзгар-влакым ыштымэ годым платиным лэвык- 
таш  кучылталтэш, адак лэвыктымэ курык хрусталь гыч йа 
кварц гыч куго тэмпэратурым чытышэ химичэский прибор-влакым 
(пробиркым, колбым, стаканым, т. м.) пуымо йӧн дэнэ („способом 
выдувания") ыштымэ годым кучылть^т.

11. Водородым тэхникыштэ лукмаш. Тэхникыштэ водород 
пэш шуко кучылталтэш. Тидым куго тэмпэратурым лукташ да 
йуж шар дэнэ дирижабль-влакым тэмдш вэлэ огыл, шуко тУрлӧ 
химий производствылаштат кучылтыт, мут гыч, водород вишкы- 
дэ (пушэҥгэ) койа-влакым пэшкыдэмдаш, мландэ ӱйаҥдышым 
ышташ кӱлшӧ аммиакым лукташ, тулэч молыланат кучылтал- 
тэш.

Тэхниклан кӱлшӧ водородым кислота-влак гыч лукташ пайда 
укэ, сандэнэ тудым ныгунамат кислота гыч огыт лук. Тэхникыш- 
тэ водородым йа вӱд гыч йа кукшын йӱлатымэ годым (мландэ 
шӱйым йуж пуртыдэ ырыктымэ годым) лэкшэ газ-влак варыш гыч 
луктыт.

Водородым (кислород дэн ик жапыштак) вӱд гыч элэктрото- 
кым колтэн йа вэс мут дэнэ каласаш гын, „вӱдым элэктролиз- 
лымэ“ йӧн дэнэ лукташ лӱмын ыштымэ куго прибор уло. Ту 
прибор пластинкэ гай элэктрод-влак гыч ышталтэш. Элэктрод- 
влакын коклашкышт элэктротокым колтышо раствор тэмалтэш. 
Водород дэнэ кислородлан прибор гыч лэкташышт приборын 
кӱшыл ужашыштыжэ пуч-влак улыт. Ты йӧн дэнэ шулдо элэк- 
троэнэргий улан вэрыштэ пайдаланалтэш.

Мэ кызыт вӱдын составышкыжэ пурышо ик элэмэнтым — во- 
дородым — йатыр сайын палэн нална.

Вӱдын составышкыжэ пурышо вэс элэмэнтшэ нэргэн — кисло- 
род нэргэн — мэ кызыт ойлаш она тӱҥал: тэ дызыт химий фор- 
мул-влакым ода шинчэ, тудым шинчыдэ кислородым лукмо рэак- 
ций-влак дэн кислород пурыман рэакций-влакым тэ сайын умлэн. 
ода кэрт. Химий формул-влакым тэ вашкэ палэн налыда.

ИОДЫШ-ВЛАК.

1. Вӱд мландэ ӱмбалын могай ужашыжым налн^й (айлэн) шога?
2. Молан подэш куча (.накипь*) лийэш? "-ф
3. Вошт койшо, тусдымӧ памаш вӱдым йандар йӱд манаш лийэш мо?
4. Настан вӱдэш  шулымыжым йа шулыдымыжым кузэ палаш лийэш?
5. А о тугай на.ыш чэнэ раствор?
6 . Вӱргэньэ купоросын шулэн тэмш э растворжым шулыдэ кодш о пэш кы - 

дэ шӧнчал дэч фильтрлэн ойыраш да тудын тэмпэратурж о 2 °-лан нӧлталтмэш 
ырыкташ  гын, ра твор шулэн тэмшак кодэш  йа ок код?

7. Сэлитрын тыгылай тэмпэратур годымсо шулымашыжэ 26 дийэш . Тыгылай 
тэм п эрат ,р  годым 250 г вӱдэш сэлитр кунар ш улэн кэртэш ?

8 . Газ-влакын шулымашышт тэмпэратурым вашталтылмэ (изэмдымэ йа к у - 
гэмдымэ) годым кузэрак вашталтыт?

9. Молан шолтыдымо вӱд шолтымо вӱд дэч тамлырак лийэш?
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10. Вӱдым кузэ ойыраш лийэш? Вӱд ойырлымо рэакцийын равэнствыжым 
возыза.

11. Вӱдым ойырлымо годым лэкш э газ-влакын обйомышт кокласэ отнош эньэ 
могайрак лийэш?

12. Вӱд могай мэталл-влак дэнэ рэагировайэн (рэакцийыш пурэн) кэртэш ?
13. Водор д йуж дэч кунар гана куштылго?
14. Йӱлымашым водород кучэн шогэн кэртэш  мо?
15. Водородын йӱлымыжӧ годым могай наста лийэш? Рэакцийын равэнст- 

Быжым возыза.
16. Водороаын тулжо волгалтараш йӧра мо?
17. Мо тугай пудэш талтш э газ?
18. Водород тулын да пудэшталтшэ газ тулын тэмпэратуры ш т могайэ?
19. Вич обйом водород да 2 обйом кислород пудэшталтмэк могай газ, дд 

кунар обйом утэн кодэш?
20. Водород молан кучылталтэш?
21. Водородым лукмо тэхникысэ йӧн-влакым могайым шинчэда?

III. ТУҤ ЗАКОН-ВЛАК. АТ01У1 ДЭН МОЛЬЭКУЛ-ВЛАК 
НЭРГЭН ТУНЫКТЫМАШ.

1. Настан составшэ эрэ икгай („постоянный") лиймэ закон.
Иктаж могай сложно наста нэргэн тунэммэ годым настан койы- 
шыжо-влакым да тудын качэс/пвэниэ сос/ийвгйӧш (тудын могай-мо- 
гай элэмэнт-влак гыч ышталтмыжым) гына ончыман огыл, настан 
составышкыжэ пурышо элэмэнт-влак коклаштэ виса соотношэньз 
могай улмымат лончылэн налман. Адакшым ушнышыш пурышо 
элэмэнт-влак кокласэ виса отношэньыштэ иктаж могай ваштал- 
тыш лийын кэртэш йа ок кэрт,— тидымат палэн налаш кӱлэш.

Тидын нэргэн ойлымо дэч ончыч мыланна эн пэрвойак иктаж 
могай настан виса составшым кузэ палаш лиймэ йужо йӧн-влак- 
шым лончылэн ончыман. Примэрлан мэ адак вӱдымак налына.

Вӱдын койышыжо-влак дэн качэствэннэ составшым мэ ындэ 
шинчэна. Тудо кок элэмэнт гыч — водород дэн кислород гыч — 
ышталтын. Вара водород дэн кислород вӱдын составышкыжэ 
могай виса отношэньэ дэнэ пурат?

Тидым мэ вӱдым элэктроток дэнэ ойырымо опыт гыч палэн 
кэртына. Тунам водород обйом шот дэнэ кислород дэч кок кана 
шукырак лэктэш.

Опыт годым кислородшэ 1 л  лэктэш гын, водородшо 2 л  лэктэш 
ильэ. Водород дэн кислородым мэ висэн кэртына. 1 л  водородым 
нормальнэ условийэш висаш гын, тудо 0,09 г висаш тӱҥалэш; 
2 л  водород 0,09 X 2 =  0,18 г виса*).

1 л  кислород 1,43 г виса.
Вӱдын составышкыжэ пурышо водород дэн кислородын нэ- 

лытыштым иктым вэсылан пайлэн, отношэньэ сэмын ончыктэн 
кэртына. Тыгэ, водородын нэлытшым кислородын нэлытшылан 
пайлэна гын, тыгай отношэньэ лэктэш: 0,18:1,43=1:7,94, тич- 
маш числа дэнэ ончыкташ гын, 1:8 лийэш; вэс сэмын каласаш 
гын, вӱдыштӧ 1 виса ужаш водородлан 8 виса ужаш кислород 
логалэш. Ты отношэньэ(1:8) вӱдын к о л и ч э с т в э н н э с о с т а в ш э  
йа виса составшэ^) лийэш.

1) Виса — весит.
2) Весовой состав.
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Йандар вӱдым налына гын, тудо кэрэк могай йӧн дэнэ лук- 
•талтын улмаш гынат, эрэат икгай составлнак лийэш.-. 1 виса 
'ужаш водородлан вӱдын составыштыжэ эрэат 8 виса ужаш 
жислород логалэш. Эрэат икгай составан лиймэ койыш — вӱ- 
дын вэлэ огыл. Коч могай йандар химий ушнышым налына гынат, 
тудо эрэат икгай составанак лийэш.

Химий ушныш-влак варыш-влак дэч ты койышышт дэнак 
ойырналтын шогат. Тыгэ, сира дэн кӱртньӧ варышым ыштымэ 
годым сиражымат, кӱртньыжымат кунар шонэт, тунар налаш 
лийэш гын, сэрнистэ кӱртньым лукмо годым тыгэ ышташ ок 
лий: 4 виса ужаш сиралан кӱртньым лач 7 виса ужашым гына 
налман. Кӱшнӧ ончыктымо лач лийын шогымашым настан сос- 
тавшэ эрэат икгай лиймэ закон („закон постоянства состава“) 
маныт, вэс сэмын, „вашталтдымэ виса отношэньэ закон“ манын 
■ лӱмдат.

Ты законым тыгэ каласаш лийэш: химийсэ коч могай ушны- 
шым налына гынат, тудын составышкыжэ пурышо уж аш-влак 
коклаш тэ мэ эрэат икгай (вашталтдымэ) отношэнъым ужына, 
'^эс сэмын: сложно настан составшэ эрэат икгай лийэш, ту- 
дым, варышын составшэ сэмын, шонымо почэш вашталтылаш  
ок лий.

2. Наста-влакын нэлытышт аралалтмаш (сакланалтмаш) за- 
кон. Йужо химий кончыш-влак лиймэ годым, мут гыч, сортан 

пуын, карасинын йӱлымышт годым, пушэҥгэ, шу- 
до-влакын шӱймышт годым да монь наста-влак 
йӧршын йоммо гай койыт.

Чынжым гын, наста йӧршын ок йом. Тугай 
кончыш-влакым шымлымэ тыгэ ончыкта: ты кон- 
чыш-влак (химий молэммаш-влак) лиймэ годым газ 
гай наста-влак лэктыт, сандэнэ мэ нуным ужын 
она кэрт.

Тыгай примэрым налына. Сорта йӱлымӧ годым 
газ гай кок наста — углэкислэ газ дэн вӱд пар — 
лэктэш. Ты наста-влак йужыш шарлат, йуж дэнэ 
варналтыт, сандэнэ мэмнан шинча ончыч йомыт.

Йӱлышӧ сортам колбышко чыкэна гын (17-шэ 
сӱрэт), колбын кӧргӧ могыржо тыгыдэ вӱд чӱчал- 

•гыш-влак дэнэ лэвэдалтэш. Сорта йӱлыман колбышко извэска 
вӱдым пыштэна гын, тудо румбыкаҥэш, тидэ колбышто углэ- 
кислэ газ улмым ончыкта.

Тыгэ, сортан йӱлымыжӧ годым кок у  наста — углэкислэ газ 
дэн вӱд — лэктэш. Ты наста-влак сортан йӱлэн пытышэ ужашыжэ 
дэч шагал огыл, эшэ шукырак вэлэ висат. Тидым тыгай опыт 
гыч ужаш лийэш.

Лопка йанда пучышко сэткэ гай авыртыш дэч кӱшкыжӧ из- 
вэска дэн кочшо („едкий") натрын падрашыштым оптат (ты 
наста-влак — извэска дэн кочшо натр — углэкислэ газ дэн вӱдым 
шкэ кӧргышкышт шупшын кэртыт). Йанда пучым виса салмаш 
шогалтымэ сорта ӱмбак йӧнэштарэн шогалтат (18-шэ сӱрэт), вара 
висам тӧрлат да сортам ылыжтат. Сорта йӱлымӧ сэмын сорта 
шогалтыман виса салма эркын-эркын ӱлкӧ вола. Тыгэ гын, йӱ- 
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18 сӱр. Висаш шогалтымэ 
сортан йӱлымыжӧ.

лымӧ годым лийшэ продукт-влак йулэн пытышэ сорта ужаш дэч 
утларак висат.

Тыгэ гын, йӱлымӧ годым сортан насташкыжэ ала-мо гынат 
уш нэн  манын кэртына. Ты условийыштэ 
насташкэ йуж гыя гына т таж -мо уш - 
нэн кэртын манын шонаш лийэш.

Тыгэ шонымын чынжым тыгай опыт 
дэн тэргэн налаш лийэш. Колбышко, он- 
чыч ыштымэ опытышто гайак, извэска 
дэн кочшо натрым пыштат да тушко 
йӱлышӧ сортам чыкат (19-шэ сӱрэт).
Колбым йанда пуч колтыман пропка дэнэ 
штырат, йанда пучын вэс мучашыжым 
стаканыштэ улшо' вӱдыш чыкат. Кок 
йанда пучым ушыктэн шогышо рэзин 
пуч зажим дэнэ ишыктал эш, сандэнэ 
йуж колбышко пурэнат, колбо гыч лэк- 
тынат^ок кэрт. Ик жап эртымэк, сорта
йӧра. Иӱлымӧ годым лийшэ продукт-влак (углэкислэ газ дэн вӱд) 
колбо пундашыштэ улшо наста-влакыш шупшылалтыт. Колбо 
йӱкшэн шуэш гын, зажимым почыт. Вӱд йанда пуч мучко кӱза.

Тыгэ гын, колбышто йуж шагалэмын, тудын 
ик ужашыжэ сортан йӱлымыжӧ годым ку- 
чылтагтын.

Ты опыт-влакым ыштымэк, мэ тыгэ кала- 
сэн кэртына: сортан йӱлымыжӧ годым гына 
огыл, коч могай моло наста-влакын йужэш 
йӱлымышт годымат, йужын ик ужашыжэ 
йрлышӧ наста дэк уш на да й^лымӧ годым 
лийшэ продукт-влакын составышкышт пура.

Иужгынам ты продукт-влак, мут гыч, маг- 
нийын йӱлымыжӧ годым лэкшэ йӱлатымэ маг- 
нэзий сэмын, пэшкыдат лийын кэртыт.

Иужэш, магний сэмынак, кӱртньымат йӱ- 
латаш лийэш,^тудым порошок сэмын гына 
налаш кӱлэш Йӱлымӧ годым кӱртньӧ кӱртньӧ 
окалиныш — шэм тӱсан лэвалтшэ массыш 
савырна. Кӱртньӧ порошокым висаш пыштэн 
йӱлаташ гын, кӱртньӧ окалинын опытлан 
налмэ к'ӱртнъӧ дэч нэлырак улмыжым раш 
ужаш лийэш.

Кӱртньӧ порошокым викак виса салмаш 
опталын шындаш гын, тудым ылыжташ йӧсӧ 

19 сӱр. Извэска дэн коч- лийэш: кӱртньӧ плотна лончо дэнэ кийа, сан- 
шо натр варышым пыш- дэнэ ситышын ырэн ок кэрт. Кӱртньӧ поро- 
тыман колбэш сортан шокым магнитыш шупшыктэн пужгаҥдаш 

йӱлымыжӧ. опыт утларак сайын эрта.
Кӱртньан магнитым виса салма ӱмбак сакат 

(20-шо сӱрэт). Висам тӧрлат да кӱртньым ылыжтат. Кӱртньын 
•йӱлымыжӧ сэмын магнитан виса сал.ма ӱлыкӧ вола. Кӱртньын йӱ- 
лымыжӧ годымат, сортан йӱлымыжӧ годым гайак, уто нэлыт йуж
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20 сӱр. Куртньы н висаш йӱлымыжӧ.

гыч налалтэш. Тидым опыт дэнат ончыкташ лийэш. Тидым вэлэ 
огыл, уто нэлытын йӱлымӧ годым кучылталтшэ йужын нэлытшэ 
дэн иктӧр улмыжымат раш ончыктэн кэрташ лийэш. Тидым тыгэ 
ыштат.

Кӱртньӧ порошокым рэторто манмэ йанда атыш пыштат. 
Рэтортын мучашыжым зажиман рэзин пуч дэнэ пэтырат да тудым

(рэтортым) висат (21-шэ сӱ- 
рэт). Рэтортым виса гыч на- 
лыт да, тудым почдэак, туш- 
то улшо кӱртньӧ поро- 
шокым окалиныш савырны- 
мэшкыжэ ырыктат (22-шо 
сӱрэт). Тиддэч вара рэтор- 
тым угыч (кокымшо гана) 
висат. Угыч висымаш/7Э/иор- 
тын нэлытшэ вашталтдэ 
кодмым ончыкта. Тиддэч он- 
чыч ыштымэ опыт гыч па- 
лэ: рэтортым пэтыраш огыл 
ыльэ гын, тудын нэлытшэ 
йэшаралтэш ыльэ. Рэтор- 
тын мучашыжым вӱдыш чы- 

каш да зажимым почаш гын, вӱд рэтортыш нӧлталтэш, рэторто 
логарын ик ужашыжым тэма (23-шо сӱрэт).

Лач ыштымэ опыт-влак тыгэ ончыктат: сортан йӱлымыжӧ 
годым, мэталл-влакын йӱлымышт годым гайак, лэкшэ продукт 
влакын нэлытышт эрэат йӱлэн пытышэ настан да йӱлымӧ годым 
кучылталтшэ йужын чумыр нэлытышт дэнэ иктӧр 
лийыт.

Олтымо ӱзгарын йӱлымыжӧ сортан йӱлымыж- 
ланак кэлшэн шога.

Кушкыл-влакын кушмышт (кужэммышт да кӱж-
гэммышт) сортан, пуын, т. м. йӱлымыштлан тупынь
(мӧҥгэшла) кайышэ процэсс лийэш: сортан, пуын,
т. м. йӱлымышт годым наста йӧршын йоммо гай
койэш гын (чынжым гын, тудо ок йом), кушкыл-
влакын кушмышт годым наста нымо гыч лиймэ
гай койэш. Наста нымо гыч лийын ок кэрт. Мэ
шинчэна, кушкыл-влаклан кушкашышт кочкыш
кӱлэш. Ты кочкыш гыч нуно шкаланышт кушкаш
кӱлшӧ матэриалым налын шогат. Кушкын шо- К ӱртньӧ^ г  ^ порошокан рэ-
гышо кушкылын нэлытшэ эркын-эркын йэшарал- тортьш  калитль!-
тэш, ты йэшаралтмаш мландэ дэн йужын нэлытышт мэ дэч ончыч ви-
катыкэммэ дэн (шагалэммэ дэн) тӧр лийэш. сымаш.

Ындэ тидын нэргэн ойлаш тӱҥалына.
Сэрнистэ кӱртньым лукташ 7 г кӱртньым да 4 г сирам, чу- 

мыржо 11 г настам налаш гын, рэакций годым лийшэ сэрнистэ 
кӱртньӧ лач 11 г висаш тӱҥалэш. 100 г ртуть окисьым ойыраш 
гын, рэакций годым лэкшэ кислород дэн ртутьын чумыр нэлы- 
тышт лач ] 00 г лийыт. Тӱрлӧ химий процэсс-влак годымсо виса отно- 
шэньым шымлымэ — пытартышлан тыгай обшо выводыш кондэн: 
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22 сӱр. Кӱртньӧ порошокым пэ- 
тырымэ атэш калитлымаш.

Рэакцийыш пурышо наста-влакын нэлытышт эрэат рэакций го- 
дым лэкш э наста-влакын нэлытышт дэнэ иктӧр (икгай) лийэш.

Ты выводым наста-влакын нэлытышт аралалтмаш  закон 
маныт.

Ты закон дэнэ кэлшыдымэ факт-влакым мэ йӧршынат она 
шинчэ.

Шуко годым наста-влакын нэлытышт аралалтмаш законым 
француз учоный Лавуазйэ почын ма- 
нын ойлат.

Чынымак, Лавуазйэ ты важнэ за- 
коным опыт дэнэ пэҥгыдэмцэн, тудым 
шкэ вуйак кушнӧ ончыктымо сэмын 
формулироватлэн (кӱчыкын каласэн 
пуэн).

Тугэ гынат, тидым каласаш кӱлэш; 
руш физик-химик Михаил Васильйэвич 
Л о м о н о с о в  (1712—1765) ты зако- 
ным Лавуазйэ дэч йатыр ончычак кы- 
чалын муын улмаш.

,Мэталл нэлытын йандар шокшо дэч йэшаралтын кэртмыжым 
йа кэртдымыжы.м шымлаш маны'н“, — Ломоносов опыт-влакым му- 
чаш гыч лэвыктэн пэтырыман атэш ыштэн. Опыт-влакым ышты- 
мэк, Ломоносов тыгэ каласэн; „атышкэ тӱжвал йужым пурташ 
.огыл гын, мэталлын нэлытшэ вашталтдэак кодэш*,— манын.

Лавуазйэ Ломоносовын ыштымэ пашажым шин- 
чэн огыл, тунамсэ моло учоный-влакат Ломоно- 
совык пашажым кӱлэш сэмын аклэн огытыл. Ту 
годымсо кугыжан Россий условийыштэ Ломоносов 
шкэнжын химий нэргэн шымлымэ пашажым шкэ 
шонымыжо сэмын, наук дэн тэхник интэрэслан 
кэлшымэ сэмын ыштэн кэртын огыл.

1902 ийыштэ гына Ломоносовын пашажэ исто- 
рий матэриал сэмын угычын пэчэтлалтын, тунам 
гына тудо наукын пойанлык шотышкыжо пурэн.

Наста-влакын нэлытышт аралалтмаш законым 
ожно Лавуазйэн законжо маныт улмаш. Мыланна 
тудым Ломоносовын-Лавуазйэн законжо манын 
лӱмдыман.

Наста-влакын нэлытышт аралалтмаш закон 
пӱртӱсын тӱҥ законжылан шотлалтэш. Мыэмнан 
йыр лийын шогышо чыла химий кончыш-влак ты 
закон почэш лийын шогат. Иктаж могай кончыш 
ӱмбач оячымо гыч наста-влакын нэлытышт ара- 

лалтмэ закон дэнэ кэлшыдымэ гай койэш гын, ту кончышым шым- 
лымэк, чыла годымат тыгэ лэктэш; кончыш годьш молэмын шо- 
гышо йа угыч лийшэ наста-влакым чылаштым шотлэн шукты- 
дымылан кӧра гына ты кончышнаста-влакыннэлытыштаралалтмэ 
закон дэн кэлшыдымын койэш, чынжым гын, тудо ты закон дэн 
пэш лач кэлшэн шога.

Наста-влакын нэлытышт аралалтмэ закон пӱртӱсыштӧ лийшэ 
чыла наста-влак нэргэн — матэрий нэргэн — философийын тыгай ту-
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23 сӱр. Пэтыры- 
мэ атэш мэтал- 
лым калитлымэ 
почэш йужын об- 
йомжо вашталт- 
мым шымлымаш.



ныктымыжым пэҥгыдэмда; матэрий ныгунамат ок йом, нымо гычг 
лийынат ок кэрт. Матэрий, рэлигий туныктымо гай, христос шочмо' 
дэч 5508 ий ончыч йумын пӱрымыжӧ почэш лийын огыл, туда 
курым-курымэш улмаш, тудо ныгунамат ок йом, угыч ок лий, 
чарныдэ вашталтын гына шога.

3. Настан атом дэн мольэкул-влак гыч чоҥалтмыжэ (ышталт- 
мыжэ). Кок элэмэнт шкэ коклаштышт ушнатат, ик настам 
вэлэ огыл, шуко (тӱрлӧ виса составан) химий ушныш-влакымат 
пуэн кэртыт.

Тыгэ, водород дэн кислород, вӱд дэч посна, эшэ ик ушны- 
шым — водород пэрэкисъым — пуат. Водород пэрэкисьым шуко 
йэҥат шинча: тудо йужо чэр дэнэ чэрланымэ годым логарым 
шӱйалташ кучылталтэш. Водород пэрэлисьыштэ ик виса ужаш 
водородлан кислородшо, вӱдыштӧ гай 8  виса ужаш огыл, 16 виса- 
ужаш логалэш.

Водород пэрэкись вӱд дэч йӧршын вэс т^рлӧ койышан наста. 
Йандар водород пэрэкись — нугыдо вишкыдэ, чот рӱзкалымэ го- 
дым пудэшталтын ойырлалтэш, коваштыш логалэш гын, коваш- 
тым йӱлата, коваштэш йорам кода. Водород пэрэкисьын раствор- 
жо йандар водород пэрэкись гай ок пудэшталт, тугэ гынат, тудо 
куштылгын гына вӱд дэн кислородлан ойырлалтэш.

Тэ шинчэда, сэрнистэ кӱртньыштӧ 7 виса ужаш кӱртньылаҥ 
4 виса ужаш сира логалэш. Сйра дэн кӱртньӧ ушныш пӱртӱсыштӧ 
вэсат уло; тудым сэрнэ коляэдан маныт. Тудо нарынчэ тӱсаҥ 
мэталла йылгыжшэ пӱртӱс миньэрал. Сэрнэ колчэданыштэ 7 виса 
ужаш кӱртньылан 8  виса ужаш сира логалэш.

Углэрод дэн кислородым налына гын, нунат кок ушнышым 
пуат: иктыжэ углэкислэ газ лийэш, тушто 3 виса ужаш углэ- 
родлан 8  виса ужаш кислород логалэш, вэсыжэ йад койышан 
аҥыртышэ газ лийэш, тушто 3 виса ужаш углэродлан 4 виса 
ужаш кислород логалэш.

Иктаж могай кок элэмэнт гыч лийэдышэ ушныш-влакым лон- 
чылэн ончэна гын, нунын коклаштэ пэш оҥай койышым ужыи 
кэртына: ты ушныш-влакын виса составышт шкэ коклаштышт 
эрэат пэш кугын ойырналтын шогат, нуно тӧрштылмӧ сэмын 
(„скачкообразно") вэсэмыт. Ты элэмэнтыш вэс элэмэнт посна-посна 
порций дэнэ гына ушнэн кэртмэ гай тучзш.

Ты ЧОЛО И К  ЭЛЭМЭНТЫШ ВЭС ЭЛЭМЭНТЫМ, к у н а р  ШОНЫМО ЧОЛО'
огыл, ик, кок, кум тичмаш порцийьш  гына ушаш лийэш.

Ты „закономэрныс“ манмым эн ончычын Английсэ учоный 
Д а л ь т о н  (1766— 1844) умылтарэн пуэн (Дальтоным кызытсэ 
химийын ачажлан шотлат).

Тӱрлӧ-тӱрлӧ шонымашым лончылэн налмэк, наста-влакын кузэ 
чоҥалтмышт нэргэн Дальтон ик тӱрлӧ палэ шонымашыш шуын. 
(Дальтонын гай шонымаш эн ончычшо кок тӱжэм ий утла ожно 
илышэ грэк философ-влакын лэктын улмаш).

Дальтон коч могай настамат ужаш лийдымэ пэш тыгыда 
пырчэ-влак гыч ышталтшылан шотлэн. Ты пырчэ влакым (ужаш- 
влакым) грэк философ-влак ӓтом  (пайлаш лийдымэ) манын лӱм- 
дэныт.

Дальтон тыгэ шотлэн: кажнэ элэмэнтлан икгай нэлытан д а
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икгай кугытан посна (,особый“) атом-йлак улыт. Турлӧ-тӱрлӧ 
элэмэнт-влакым налына гын, нунын атомышт тугак тӱрлӧ лийыт. 
Атом-влак ойырлалтын, пайлалтын огыт кэрт. Нуно шкэ коклаш- 
тышт ушнылын гына кэртыт Шкэ коклаштышт ушнылмышт 
годым элэмэнт-влакын атомышт сложнонаста-влакын атомыштым 
пуат. Сложно настан атом кизыт уж аш  альэ мольэкул  маныт.

Мольэкул-влак лиймэ годым ик элэмэнтын ик чоло атомжо-влак 
дэнэ вэс элэмэнтын йа ик атомжо, йа кок атомжо, йа шуко 
тичмаш атомжо ушнэн кэртэш.

Дальтон ту кок элэмэнт гычак лийшэ тӱрлӧ наста-влакын 
виса составыштым шымлэн ончэн. Дальтонын ты шымлымашыжэ 
тудын ончыч шонэн пыштымыжым (гипотэзшым) пэш сайын пэҥ- 
гыдэмдэн. Дальтонын почмо закономэрнысшэ-влак тудын наста- 
влак вашталтдымэ нэлытан атом-влак гыч ышталтыныт маныҥ 
шонымыжлан пэш лач кэлшэн шогэныт.

Чынымак, кок элэмэнтын турлӧ ушнышышто ик элэмэнтыҥ 
количэствылан вэс элэмэнтын толшо количэствыжэ тичмаш числа 
гана шукырак лийэш.

Атом-влак нэргэн туныктымаш Дальтонын мумо закономэрныс- 
шэ-влакын молан лиймыштым умылтара, тиддэч посна, мэмнан 
ты маркэ палэн налмэ химий закон-влакым умлаш лийшым ышта, 
адак наста влакын составыштым формул дэнэ ончыкташ йӧным 
пуа.

Иаста-влакын нэлытышт аралалтмаш закон тыгэ каласа: 
рэакцийыш пурышо наста-влакын нэлытышт рэакций гыч лэкшэ 
наста-влакын нэлытышт дэн иктӧр лийэш. Атом-влак нэргэн 
туныктымаш ты законым тыгэ умылтара: коч могай химий кончыш 
лиймэ годымат, ты наста-влакын мольэкул составышкышт пурышо 
атом-влак у мольэкул-влакым пуат. Рэакций дэч ончыч кунар 
атом улмаш, рэакций дэч варат тунар атомак кодэш, атом-влакын. 
комбинацышт гына вашталтэш (ик турлӧ мольэкул-влак олмэш 
вэс турлӧ мольэкул-влак лийыт). Мэ шинчэна, атом-влакын нэ- 
лытышт ныгунамат огыт вашталт, сандэнэ угыч лийшэ наста-влакын 
нэлытышт рэакцийлан налмэ наста-влакын нэлытышт дэн иктӧр 
лийаш кулэш.

Иастан составшэ эрэ икгай лиймэ закон  тидым ончыктаг 
налмэ наста кэрэк могай йӧн дэнэ лукталтын улмаш гынат, тудын 
составшэ эрэат икгайак лийэш. Тидым мэ тыгэ умлэн кэртына: 
мут гыч, сэрнистэ куртньын составышкыжэ ик атом сира да ик 
атом куртнЁӧ пура гын, сэрнистэ куртньым коч могай йӧн дэнэ 
луктына гынат, сира дэн куртньын нэлытышт кокласэ отношэньэ 
эрэ икгай лийман.

Дальтонын ты куго идэйжэ химийын изгызгйэ лийэш.
Дальтонын туныктымыжо эркын-эркын кушкын, шарлэн толын. 

Ындэ атом-влак чынымак улмы м  мэ пэш раш шинчэна. Тидым 
вэлэ огыл, мэ атом-влакын кузэрак чоналтмышт  нэргэнат шуко 
шинчэна, адакшым мольэкул-влакын чоналтмышт  нэргэн, мольэ- 
кул дэн ац-ом-влакын кугытышт дэн нэлытышт нэргэн, нунын 
тарванылмышт  (движэньышт) нэргэн раш палэна.

Атом дэн мольэкул влакын чоҥалтмыштым, нунын кугытывдт 
дэн нэлытышт могай улмым, нунын тарванылмыштым н^ды ц,^



яосна пӧлкажэ лончылэн шога. Ты пӧлкам атом дэн мольэкул- 
влак нэргэн туникт имаш  (рушла „атомно-молекулярное учение“) 
.маныт. г.

Тэ шинчэда, ӱзгар-влак ырыктымэ годым шарлат, йӱкшыкта- 
рымэ годым туртыт. Тидэ чылажат наста-влакын мольэкулышт 
иктэ вэсэ дэч торлэн кэртмылан кӧра да ваш-ваш лишэмын кэрт- 
мылан кӧра лийэш.

Ӱзгар-влакын мольэкулышт иктэ вэсэ дэк эҥэртэн огыл, ик 
чоло торлэн шогат. Мольэкул-влакын коклашт („расстояние") 
вашталтын (изэмын, кугэмын) кэртыт. Тиддэч посна, мольэкул- 
влак чарныдэ тарванылын шогат.

Газ гай лийшэ наста-влакын койышышт вашталтмаштэ мольэ- 
кул-влак тарзанылмаш утларак раш койэш.

Тӱрлӧ газ-влакым тэмыман кок цилиндрым налаш да нуным 
аҥышт дэнэ ваш ушаш гын, газ-влак шкэак пэш вашкэ варналтыт 
(йӧрланат) да икгай газ варышым пуат. Тыгай кончышым диф- 

фузий маныт. Опытлан налмэ ик газшэ тӱсдымӧ, вэсыжэ 
чийалгышэ тӱсан лийэш гын, диффузийым утларак сайын 
ужаш лийэш. Мут гыч, ик цилиндрышкэ водородым,
вэсышкэ кӱрэн тӱсан азот окисэлым тэмаш лийэш. Тыгэ
ышташ да цилиндр-влакым аҥышт дэнэ ваш ушаш гын, 
утларак нэлэ азот окисэл кӱшкӧ шарлэн кӱзаш тӱҥа-
лэш, утларак куштылго водород ӱлыкӧ вола (24-шэ
сӱрэт).

Диффузий кончышым (кӱчыкын каласымаштэ — диф- 
фузийым) мольэкул-влакын тарванылмышт  дэнэ гына 
умьптараш лийэш.

Газ гай наста-влакын диффузийлымыштым мэ 
шкэ илышыштынат пэш шуко годым ужына. Карбол- 
кын, бэнзинын, нафталинын, духи-влакын ӱпшышт йу- 
жышто пэш вашкэ шарлымым тэ шкат сайын шинчэда. 
Ӱпшалтшэ настам ик вэрышкэ гына йоктарэн ончаш 

24 сӱр. гынат, тудын __ӱшиыжӧ тунамак йыр-ваш шарла. Вара
Газын диф- мо тугай ӱпш? Ӱпш — настан койышыжо: настан мольэ-

фузийжэ. кулышт чарныдэ тарванӹлыт, нуно мэмнан нэр кӧр- 
гысӧ вичкыж ночко коваштышкына („слизистая оболочка“ 

манмышкына) логалыт гын, ӱпш улмым шижына.
Газ-влакын мольэкулышт гына тарванылыт манаш ок лий. 

Вишкыдэ дэн пэшкыдэ наста-влакын мольэкулыштат тарванылын 
шогат, шкэ коклаштышт варналтыт.

Цилиндрышкэ вӱдым пышташ да вӱдын ӱмбакыжэ вӱд дэч 
куштылгырак улшо спиртым эркын гына йоктарэн, цилиндрым 
шып гына шогаш кодаш гын, мэ ончычшо цилиндрыштэ кок тӱрлӧ 
вишкыдэ улмым ужына; варажым кок вишкыдым ойрэн шогышо 
границэ эркын-эркын йомаш тӱҥалэш, пытартышлан цилиядрыш- 
тэ йӧршын икгай варыш (,смесь“) лийэш.

Кӱкшӧ йанда цилиндрын пундашышкыжэ вӱргэньэ купоросын 
кристаллжэ-влакым пыштэн, цилиндрыш эркын гына вӱдым тэмаш 
да тудым шып шогаш кодаш гын, ик жап эртымэк, кристалл- 
влак ӱмбалнэ пэш чот чийалгышэ вишкыдын лончыжым ужына, 
ты лончын ӱмбалныжэ улшо вишкыдэ кӱшкӧ кӱзымӧ сэмын вол- 
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гыдэмэш, эн кӱшныжӧ йӧршын тӱсдымӧ лийэш. Чийалгышэ виш- 
кыдэ лончо эркын-эркын кушкэш, йэшаралтэш, пытаргышлан 
чыла вишкыдэ икгай лийэш.

Ӱмбач ончымаштэ тидэ чылажат нэлыт вий законлан („закон 
тяготения" манмылан) тупынь шогымыла койэш': утларак нэлэ 
шулыктымо наста-влак, нэлэ газ-влак кӱшкӧ кӱзат, утларак куш- 
тылго водородын да моло наста-влакын мольэкулышт ӱлыкӧ 
волат. Чыла ты кэлшыдымаш-влакым тыгэ гына умылтараш лийэш: 
вӱдат, газ-влакат, т. м. посна-посна ужаш-влак гыч — мольэкул- 
влак гыч — ышталтыныт; ты мольэкул-влакын шкэ тарванылмышт 
уло, сандэнак нэлырак наста-влак кӱшкӧ кӱзэн кэртыт, куштыл- 
гырак наста-влак ӱлыкӧ волэн кэртыт. Мольэкул-влакын тарва- 
нылмыштым пэшкыдэ наста-влакыштат ужаш лийэш: вӱргэньэ 
пластинкым налын, тудым шлифоватлаш да тудын гайак шли- 
фоватлымэ цинк пластинкын ӱмбаланжэ пэш чот гына ишыктэн, 
нуным лэвымэ тэмпэратурышт дэч ӱлылрак тэмпэратурэш шуко 
жап маркэ ырыкташ гын, пластинкэ-влак ваш пижыт, вӱргэньэ 
дэн цинкын ваш логалмэ вэрэшышт сплав лийэш—цинкын мольэ- 
кулышт вӱргэньын мольэкулжо-влак коклащ шыҥэн пурэныт, 
вӱргэньын мольэкулышт цинкын мольэкулжо-влак коклаш шыҥэн 
пурэныт. Кызыт тэхникыштэ ты койышым ик мэталлым вэс мэ- 
талл дэнэ лэвэдаш кучылтыт. Мэталл дэн лэвэдшаш ӱзгар дэнэ 
мэталлын (цинкын, альуминийын)порошокшым йыр-ваш пэтырыман 
атыш пыштат да тушан нуным лэвымэ тэмпэратурышт дэч изиш 
гына изирак тэмпэратурыш шумэш ырыктат. Порошок сэмын 
налмэ мэталлын мольэкулжо-влак лэвэдшаш мэталлын ӱмбал лон- 
чышкыжо эркын-эркын шыҥэн пурат да тудын дэнэ пэҥгыдэ 
сплавым пуат.

Тыгэ, йатыр физак кончыш-влакым шымлымаш „наста-влак 
мольэкул-влак гыч чоҥалтыныт“ манын шонымым пэҥгыдэмдат.

рэакций-влак вэр вашталтылмаш (куснылмаш) дэч посна, 
вэс сэмын каласаш гын, мольэкул влакын составышкышт пурышо 
атои-влакын тарванылмышт дэч посна лийын огыт кэрт. Ато.м- 
влак чарныдэ тарванылыт.

Химий рэакций годым тыгылай наста дэн сложно настан атомышт 
у наста-влакын мэльэкулышкышг куснат. Тугэ гынат, у мольэкул- 
влак лиймашым атом-влакын ик мольэкул гыч вэс мольэкулыш 
тыгылай гына куснылмыштлан вэлэ шотлаш ок лий, адакшым 
мольэкул-влакым нунын составышкышт пурышо атом-влакын 
тыгылай гына суммыштлан шотлашат ок лий. Рэакций-влакым 
шымлымаш — мольэкулыш пурышо атом-влак коклаштэ куго „ваш 
дэйствытлымаш" улмым ончыкта. Тэ шинчэда, йужо наста- 
влак рэакцийыш пэш куштылгын пурат, йужышт пэш йӧсын 
пурат, йужо наста-влак пэш куштылгын (пудэщталтын да монь) 
ойырлалтыт, йужышт пэш йӧсын ойырлалтыт. Йужгынам кӱлэш 
рэзультатыш шушашлан пэш шуко энэргийым пытараш, пэш шуко 
тӱрлӧ йӧным кучылташ (кӱкшӧ тэмпэратур дэнэ, элэктроразрьад 
дэнэ пайдаланаш да монь) логалэш.

Мольэкул атом-влак гыч ышталтын, мольэкулыш пурышо 
атом-влак шкэ качэствышт дэн атои-влакын тыгылай гына сум- 
мышгп дэчвэс тӱрлӧ улыт. Тидым умылтараш мэ тыгай примэрым 
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налына. Машин погымо („сборочный") цэхыштэ токарнэ станокын 
посна-посна улшо чыла ужашыштым, чыла дэтальыштым иктыш 
оралэн (чумырэн) шындымэ лийжэ. Ты ора — машин огыл; маши- 
ным погӓш эшэ пэш шуко пашам ыштыман, кажнэ ужашыжым^ 
дэтальжым шкэ вэрышкыжэ шындыман, дэталь-влакыштым кӱлэш 
сэмын тӧрлыман, машиным ходыш (пашаш) колтыман. Ты маши- 
нын иктаж могай ужашыжым, мут гыч, шкивым, зубчаткым, при- 
вод шӱштым, т. м. вэс машиным, мут гыч, фрэзэр станокым 
ышташ кучылташ лийэш. Фрэзэр станокышто ты дэталь-влак 
шкэ формышт дэн токарнэ станокысо гайак лийыт, нуно вэс 
тӱрлӧ ужаш-влак дэнэ гына ушыкталтыт, сандэнэ фрэзэр стано- 
кышто нуно токарнэ станокысо дэч йӧршын вэс тӱрлӧ пашам 
ыштат.

Мольэкул-влак пэшак изи улыт , сандэнэ мэ нуным ужын она 
кэрт. Мольэкул-влакын кунар изи улмыштым тыгай опыт гыч 
палэн кэрташ лийэш.

0,015 г марганьэцан калий шӧнчалым висэн налаш да тудым 
1 л  вӱдэш шулыктараш гын, вӱд кына гай (розовый) тӱсан лийэш. 
Ты растворын ик кубик сантимэтрыштыжэ 0,015:1000 =  0,00с015 г 
шӧнчал лийэш. Ик чӱчалтышыштэ шӧнчал 20 гана нарэ шагал- 
рак — 0,000015:20 =  0,000 000 075 г нарэ лийэш. Ты ик чӱчалтыш 
пӱтыньэкак чийалгэн, тидым мондыман огыл; тыгэ гын, ты чӱ- 
чалтышыштэ эша пэш шукомольэкул уло манаш лийэш. Тыгэжэ 
кажнэ мольэкулжын нэлытшэ пэшат изи лийман.

Ик изи пырчэ хининым ик чоло литр вӱдэш шулыкташ гын, 
чыла вӱдшат кочо таман лийэш. Мускус манмэ настам изиш 
гына налаш да.д^удым пэш куго залыш пурташ гын, мускусын 
ӱпшыжӧ зал тич тэмэш, тугэ гынат, мускусын нэлытшэ катыкэм- 
мым пэш чот шижшэ висаш висэнат палаш ок лий — ту залым 
мускус ӱпш дэнэ тэмаш мускус пэшак шагал кӱлэш. Йанда ӱм- 
балан 0,000 000 005 см кӱжгытан шӧртньӧ лончым шундыктэн 
шындаш лийэш. Тышэч палэ, шӧртньӧ атом-влакын диамэтрышт 
ты кугыт дэч (0,000 000 005 см дэч) изирак лийман.

Кызытсэ физикын йӧнжӧ-влак дэн тӱрлӧ элэмэнт-влакын атом 
нэлытыштым палэн налаш лийэш  (физикын ты йӧнышт нэргэн 
мэ тыштэ ойлэн она кэрт—нуным куго школышто тунэмман); тэ 
шкат шижыда, атом-влак мольэкул-влак дэчат изи улыт, нуным 
висаш пыштэн вискалаш ок лий, нунын нэлытыштым чотлэн 
лукташ вэлэ лийэш.

Водородын ик атомжо 0,000 000 000 000 000 000 000 001 63 г нэлы- 
тан. Водорэд дэч моло элэмэнт-влакын нэлытыштым мушашлан во- 
дород атомын нэлытшым ончыктышо числам шкэ атом висашт- 
лан  шукэмдыман; атом виса манмэ ты атомын ик водород атом 
дэя кунар гана нэлырак улмыж ым ончыктышо числа лийэш 
(водородын атомжо эн куштылго).

Кислородын атом висажэ 16 лийэш, сиран 32, кӱртньын 56, 
ртутьын 2 0 0  лийэш, т. м., вэс сэмын каласаш гын, кислородын 
атомжо водородын атомжо дэч 16 гана нэлырак, сиран атомжо 
водород атом дэч 32 кана нэлырак, т. м.

4. Химий палэ („знак“) дэн формул-влак. Атом виса-влакым 
куштылгын муаш ок лий, сандэнэ тидын нэргэн ойлаш она тӱҥал. 
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Тугэ гынат, мыланна атом виса-влакым шинчашна кӱлэш: атом ви- 
савлакым шинчымаш мыланна сложно наста-влакын составыштым 
каньылын ончыктэн возаш полша.

Кажнэ сложно наста мольэкул-влак гыч ышталтын, кажнэ 
мольэкулжо ты сложно настан составышкыжэ пурышо элэмэнт- 
влакын атомышт гыч ышталтын.

Настам кэрэккунар налына гынат, тушто элэмэнт-влак кокласэ 
виса отношэньэ эрэат ик мольэкулышто улшо отношэньэ гайак 
лийэш.

Настан составшэ эрэ икгай лиймэ законым лончылымына годым 
вӱдын мольэкулыштыжо 1 виса ужаш водородлан 8  виса ужаш 
кислород логалмым йа, тудын дэн иктак, 2  виса уж аш  водородлан 
16 виса ужаш кислород логалмъш уж на.

Водородьш атом висажэ 1, кислородын атом висажэ 16. 
Сандэн ик виса ужаш водородым В буква дэн, 16 виса ужаш 
кислородым К буква дэн ончыктэна гын, вӱдын составшым пэш 
кӱчыкын гына тыгэ возэн кэртына: 2В-1-К йа В^К.

Тӱрлӧ наста-влакын составыштым шукыж годым тыгай условно 
палэ-влак дэнак ончыктылыт; тушто тыгай ойыртыш гына уло: 
элэмэнт-влакым рущ буква дэнэ ончыктылмо олмэш латынь 
буква дэнэ (элэмэнт-влакын латынь лӱмыштын тӱҥалтыш буквашт 
дэнэ) ончыктылыт. Йужо элэмэнт-влакын лӱмышт икгай буква 
гыч тӱҥалыт гын, тӱҥалтыш букван пэлэнжэ тудын дэч почэш 
шогышо иктаж могай буква шындалтэш(таблицым ончыза, 36-шо 
стр.).

Чыла элласэ химик-влак элэмэнт-влакым латынь буква-влак 
дэнэ ончыктылыт; иктаж могай элэмэнтым налына гын, тудо 
чыла эллаштат эрэат ик палэ дэнак ончыкталтэш. Сандэнак 
„химий йылмэ“ чыла химик-влаклан умлаш лийшэ интэрнацио- 
нальнэ йылмылан шотлалтэш.

Чыла химий палым, атом виса дэн элэмэнт-влакын лӱмыштым 
икканаштак мондыдымашын тунэмын налаш тӧчыман огыл. Мо 
кӱлэшыжэ упражнэньэ-влакым ыштылмэ годым ушэш шкэак пэҥ- 
гыдэмдалтэш.

Вӱдын кӱшнӧ руш буква-влак дэнэ возэн ончыктымо состав- 
шым йа формулжым латынь буква-влак дэнэ НзО сэмын ончык- 
таш лийэш.

Ты формулым тыгэ лудыт: ха-кокыт-о йа аш-кокыт-о (химий 
формул-влакыштэ латынь буква-влакым латыньла каласат, тугэ 
гынат, Н  бу вам — водородым — шукыж годым латыньла ха  манмэ 
олмэш французла аш маныт).

Ты формулым тыгэ умлыман: вӱд мольэкулын составышкыжэ 
кок атом водород да 1 атом кислород пура, вэссэмын, вӱдыштӧ 
кок виса ужаш водород да 16 виса ужаш кислород уло.

Мольэкулышто ты элэмэнтын атомжо-влак кунар улмы м  
элэмэнтын атомжо (химий палыжэ) пэлэн ^ланрак изи цифр 
дэн возэн ончыктат  (иктан цифр ок возалт).

Сэрнэ кислотан формулжым НаЗО^ манын
лудыт, умлашыжэ тыгэ умлат: сэрнэ кислотан составышкыжэ кок
виса ужаш водород, 32виса ужаш сира да 64 (16 X 4) виса ужаш
кислород пура маныт.
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Шукнрак кӱлэшан (важнейший) элэмэнт-влакын химий палыш- 
тым да атом висаштым 0  ончыктышо таблицэ.

Хи-
мий Атом

виса
Рушла-марла

лӱм Латынь лӱм Латынь лӱмым 
каласы.маш

Химий палым 
формулышто

палэ каласымаш

108 Ший Аг§еп1иш Аргэнтум Аргэнтум
А1 27 Альуминий А1иш1п1ига Альуминиум Альуминин
Ва 137 Барий Вагшш Бариум Барий
В1 208 Висмут В1зши1Ьиш Бисмутум Висмут
8 а 119 Вулно 81аппиш Станнум Станнум
С 12 Углэрод СагЬопеиш Карбонэум Цэ
Са 40 Кальций Са1с1иш Кальциум Кальций V
С1 35,5 Хлор СЫогига Хлорум Хлор
Си 64 Вургэньэ Сиргиш Купрум Купрум КРе 56 Кургньӧ Реггиш Фэррум Фэррум шН 1 Водород Нус1го§ешиш Х..Д югэниум Ха (аш)
Нй 200 Ртуть Нус1г'Г2 Угиш Хидраргирум Хидраргирум
К 39 Калий КаИиш Калиум Калий

М§ 24 Магн Ма§пез1иш Магнэзиум Магний
Мп 55 1 М арганьэц Мап§апиш Манганум М арганьэц 1
N 14 Азот КЦго;>еп1иш Нитр .гэниулг Эн
На 23 На 'рий Н а1г1 ш Натоиум Н атрий ш
О 16 Кислород ОхуоепШш Оксигэниум О 1  >
Р 31 Фосфор РЬоз )Ьогиз Фосфо )ус Пэ
РЬ 207 1 Свиньэц Р1ишЬиш Пльумбум Пльумбум д8 32 1 Си!>а 8 и11иг Сульфур Эс
81 28 1 Крэмний 8 !Ис1и т Силициум Силчциум
2 п 65 Цинк 21псиш Цинкум Цинк ш ^

V  0

Химий формул-влакым лудмо годым тыгай тӱҥ элэмэнт-влакын 
палышт гына посна буква-влак наш каласалтыт:

Углэродын С {цэ) 
Водородын Н (ха) 
Кислородын Ӧ (о)

Фосфорын Р (пэ) 
Сиран 3 (.эс) 
Азотын N (эн)

Чыла моло палэ-влак шукыж годым элэмэнт-влакын тичмащ 
латынь лӱмышг дэнэ каласалтыт, мут гыч:

Кӱртньӧ ре — фэррум
Вӱргэньэ Си — купрум
Ртуть Н§ — хидраргирум, т. м.

Элэмэнтын руш лӱмжӧ латынь лӱм гыч налалтын гын, ту 
элэмэнтын лӱм мучашыжым латыньла огыл, рушла кошартэн ка- 
ласат, мут гыч:

Са — кальциум огыл, кальций  
К — калиум огыл, калий  
2 п — цинкум огыл, цинк

’) Атом виса-вяак тичмаш числа дэнэ (луан да шӱдан ужаш-влак дэч посна) 
ончыкталтыныт. Элэмэнг-влакын утларак лач лийшэ атом висаштым кнага му- 
чашыштэ пэчэтлымэ таблицыштэ ончыза.
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Формул-влакым кузэ лудаш кӱлмым ончыктышашлан мэ эшэ 
тыгай примэр-влакым налына:

РеЗ (сэрнистэ кӱртньӧ) — фэррум-зс
А з̂Од (альуминий окись) — альуминий-кокыт-о-кумыт
НС1 (шӧнчал кислота) — ха-хлср
НаС1 (шолтымо шӧнчал) — натрий-хлор
Н §0 (ртуть окись) — хидраргирум-о

5. Химий формул кузэ ышталтэш. Кажнэ сложно наста мольэ- 
кул-влак гыч ышталтын, кэрэк могай мольэкулжат ик чоло атом- 
влак гыч ышталтын манын ойлышна. Тыгэ гын, кэрэк могай настан 
составшымат химий формул дэнэ ончыкташ лийэш. Вара тидэ 
кузэ ышталтэш?

Химий анализ мыланна настан виса составшым гына ончыкта, 
мольэкулышто кунар атом улмым ончыктэн ок кэрт. Вара настан 
виса составшым шинчэн, тудын химий формулжым кузэ муаш 
лийэш?

Мэ тидым примэрэга лончылэн налына.
Мут гыч, иктаж могай газ пуалтын лийжэ. Качэствэннэ анализ 

ты газ углэрод дэн кислород гыч лийын манын ончыктыжо. Ко- 
личэствэннэ аналйз ты газыштэ 3 виса ужаш углэродлан 8  виса 
ужаш кислород логалэш манын ончыктыжо.

Ты газын мольэкулжо кунар атом углэрод гыч да кунар атом 
кислород гыч чоҥалтын?

Мэ ты газын мольэкулыштыжо ик атом углэрод уло манын 
шонэн пыштэна. Ик атом углэрод 12 виса ужаш углэродым 
ончыкта.

3 виса ужаш углэродлан 8  виса ужаш кислород логалэш гын, 
1 2  виса ужаш углэродлан кислород кунар виса ужаш логалэш?

Мэ тыгэ чотлаш тӱҥалына: 3 виса ужаш углэродлан кислород 
8  виса ужаш логалэш гын, ик виса ужаш углэродлан кислород

3 гана шагалрак - 
8 X 1 2ш укы рак —

3
кунар атом лийэш? Кислородын атом висажэ 16; тышэч палэ, 
тыштэ 32:16 =  2  атом кислород лийэш. Тыгэ гын, мыланна палаш 
пумо газын мольэкул составышкыжэ 1 атом углэрод да 2  атом 
кислород пура, сандэн тудын формулжо СО^ лийэш. Тидэ — 
углэкислэ газ.

Мэ чотлаш тӱҥалмэ дэч ончычын ты газын мольэкулыштыжо 
ик атом углэрод уло манын шотлышна. Тушто ик атом кислород 
уло манын шонэн она кэрт мо? Ындэ, газын мольэкулыштыжо 
ик атом кислород уло манын шонэн, чотлэн ончэна. Кызыт мылан- 
на тыгэ чотлыман: 8  виса ужаш кислородлан 3 виса ужаш углэрод 
логалэш. Ик атом кислородлан углэрод кунар виса ужаш лога-
лэш? Углэрод — =  6  виса ужаш логалэш. Углэродын атом 

8

висажэ 12. Тышэч палэ, 1 атом кислородлан углэрод — атом

логалэш, 1 2  виса ужашлан тиддэч 1 2  гана

; 32 виса ужаш логалэш. Вара тыштэ кислород
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1 „ , 1 логалэш, — лииын ок кэрт, сандэнэ 1 атом кислородлан _  атом
углэрод огыл, 2 атом кислородлан 1 атом углэрод логалман. Вэс 
сэмын каласаш гын, тыгэ чотлымо годымат ончыч мумо СОд фор- 
мулак лэктэш. Ты газын мольэкулыштыжо 2 атом углэрод уло 
манын шонэн чотлэна гынат, тугак лэктэш. Тунам тыгай отно- 
шэньэ лийэш — 24:64; ты отношэньэ 2 атом углэродлан 4 атом 
кислород логалмым ончыкта. Формуллан эрэат эн изи, эн простой 
отношэньэ налалтэш, сандэнэ 2:4 отношэньэ олмэш, 1:2 отно- 
шэньым налаш логалэш; адакат СОз лэктэш.

Сложно настам кэрэк кунарэ налына гынат, элэмэнт-влак 
кокласэ виса отношэньэ эрэат ик мольэкулышто улшо отношэньэ 
гайак лийэш. Садлан кӧра гына мэ химий формул-влакым муын 
кэртына.

Химий анализ гыч мо лэкмым шуко годым процэнт дэнэ он- 
чыктат. Тыгэ, мут гыч, магнийын йӱлымыжӧ годым лийшэ ош 
порошокышто (магнэзийыштэ) 60% магний да40%  кислород уло, 
вэс сэмын, магнэзийыштэ магний дэн кислород кокласэ отношэньэ 
60:40 лийэш; сандэнак химий формул-влакым кычалмэ годым 
утларакшэ настан процэнтнэ составшэ гыч шотлат.

1. Магнэзийын процэнтнэ составшым шинчэн (кӱшнӧ ончыза), тудын химий 
формулжым муза. Магний дэн кислорэды н атом висаштым 36-шэ страницысэ 
таблицыш тэ муза.

2. Куп газыш тэ 75%  углэрод да 25%  водород уло. Тудын формулжым муза. 
Углэродын атом висажым таблицыштэ муза.

6 . Мольэкульарнэ формул-влак. Ты маркэ лончылэн налмэ 
чыла примэр дэн задач-влакыштэ мольэкулыш пурышо атом-влак 
коклаштэ мэ эрэат эн простой отношэньэ-вла^сым муэдышна 
С2Н4 дэн С3Н,, углэкислэ газын виса составшылан кэлшат гынат- 
мэ углэкислэ газын формулжылан С2Н4 йа С3Н3 огыл, эн простой 
отношэньым СО2 нална. Мэмнан ты маркэ лончылымо чыла при- 
мэр-влакыштат наста-влакын формулыштлан эн простой формул- 
влакым налэдышна.

Тугэ гынат, йужо наста-влаклан эн простой формулым налаш 
ок лий, нунын формулыштлан эн простой формул-влакым кокыт- 
лан, кумытлан йа тиддэч шукылан шукэмдымэ гыч лэкшэ формул- 
влакым налаш логалэш. Примэрлан водород пэрэкисьым налын 
кэртына. Водород пэрэкисьыштэ водород дэн кислород кокласэ 
отношэньэ 1:16 лийэш, сандэнэ тудын эн простой формулжо НО 
лийэш ыльэ. Тугэ гынат, водород пэрэкисьын вӱд дэн кислородлан 
ойырлалтмыжлан кӧра, тудлан НО огыл, НзО^ формулым пуэн 
кэртына:

Н2 0 2  =  Н 2 0 + 0 .
Водород пэрэкисьын мольэкулжо кок атом водород да кок 

атом кислород гыч ышталтын манаш вэс причин-влакат улыт. Ты 
причин-влаклан кӧрак уксус кислотан формулжым Н 2СО сэмын 
огыл, Н 4С2 О2 сэмын возаш логалэш, ацэтилэнын формулжым СН 
сэмын огыл, С2 Н2 сэмын возаш логалэш. Пытартышлан, тыгэ 
шотлашат ситышэ амал уло:тыгылай наста-влак гыч иктышт(шкэт 
вуйа гына лийшэ элэмэнт-влак)посна-посна атом-влак сэмын лийын 
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кэртыт, вэсышт тыгылай настан мольэкулж о-влак сэмын лийын 
кэртыт. Тыгылай настан мольэкулышкыжо йа кок икгай атом- 
влак, йа кокыт дэч шукырак икгай атом-влак пурэн кэртыт. 
Йужгынам ты мольэкул-влакын составыштым палэн налашат 
лийэш. Мут гыч, водородын, кислородын, азотын, хлорын 
мольэкулышт кок икгай атом-влак гыч ыштаЛтыныт. Мэ нуным 
тыгэ возэн ончыктэн кэртына; Нг, Оз, N3,

Сложно наста-влак дэн тыглай наста-влакын мольэкул соста- 
выштым ончыктышо формул-влакым мольэкульарнэ формул-влак 
маныт. Ончыкыжым мэ турлӧ наста-влакын формулышт дэнэ ваш 
лийаш тӱҥалына. Мэ ончычак каласэна: ты наста-влакын фор- 
мулышт шукыж годым нунын виса составышт гыч мумо эн про- 
стой формул-влак лийыт. Тунэмшэ влак кэрэк могай настан фор- 
мулжат эн простой лийман  манын йоҥылыш шонэн кэртыт, 
сандэнэ тышанак Н 2О2 дэн С2 Н3 гай формул-влак нэргэнат ушэш- 
тарэн каласашна логалэш.

7. Чотлымаш-влакым формул-влак почэш ыштылмаш („рас- 
четы по формулам“). Химий формул-влак дэнэ сложно наста- 
влакын составыштым гына вэлэ огыл, химий рэакций-влакымат  
ончыктылаш лийэш. Сиран (5 — атом висажэ 32) кӱртньӧ (Ре — 
атом висажэ 56) дэн ушнымо равэнствыжэ:

Р е - |-5  =  Ре 8 .

56 виса ужаш кӱртньын 32 виса ужаш сира дэнэ ушнымыжо 
годым 56-{-32 =  8 8  виса ужаш сэрнистэ кӱртньӧ лэктэш манын 
ончыкта.

Сложно настан мольэкул составышкыжэ пурышо элэмэнт- 
влакын чумыр виса количэствыштым настан мольэкул висажэ 
(„молекулярный вес“) маныт.

Вӱдын Н 2О мольэкул висажэ 2-(-16 =  18 лийэш.

36-шэ страницыштэ пэчэтльшэ таблицым ончэн, ӱлнӧ ончыктымо наста-вла- 
кын формулыштым лудын лэкса, вэс сэмын манаш гын, ты наста-влакын могай элэ- 
мэнт-влак гыч ышталтмыштым да элэмэнт-влак кокласэ виса отношэньэ-влак 
могай улмым палэн налза; формул-влакым кузэ каласаш кӱлмым возэн ончык- 
тыза. Адак ӱлнӧ ончыктымо йужо насташтын мольэкул висаштым чотлэн лукса.

Формулыштым мондыдымашын тунэмын налаш ида тӧчӧ.

1. Ш олты м о ш ӧ н ч а л ....................... КаС1
2 . П о т а ш .............................................. К 2 С О 3

3. С у л э м а ...............................................Н § С ' 2

4. А э о т  к и с л о т а ................................ НЫОз
.5. С о д о   ................................НазСОз
6 . Вӱргэньэ к у п о р о с ....................СиЗО^
7. Л ьап и с .........................................А§МОз
8 . С ур и к  (ч и й а ) ................................РЬзО^
9. Н а ш а т ы р ь ................................ НН^С!

10. Шӧнчал кислота . .
11. И зв э с к а ......................
12. Ф осфорнэ кислота .
13. Цинк купорос . .
14. Магнит жэльэзньак
15. М р а м ы р .......................
16. Ф о с ф о р и т .............................. СазРзӦз
17. Вулно к ӱ й ............................ВпОз
18. Сакыр . . . . . . . . .  С^зНззОгг

НС1 
. СаО 
. Н3РО4 
, 2п504 
РезО̂  
СаСОз

Иктаж могай настан формулжым шинчэн, элэмэнт-влакын атом 
висаш^^ым ушэштарэна йа таблицэ гыч кычалын муына гын, ты- 
гай задачым ыштэн кэртына.

1) Кэрэк могай тыгылай настан мольэкулжат кок атом гыч ышталтын манын 
шонаш ок лий. Кӱшнӧ ончыктымо газ-влак дэн йужо моло тыгылай наста-влак 
нэргэн гына тыгэ ойлаш лийэш.
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3020 кг вулно руда — вулно кӱй*) („оловянный камень“) уло; 
тудын формулжо — ЗпОз. Ты чоло руда гыч вулным кунар лук- 
таш лийэш?

Вулнын атом висажэ— 119, кислородын — 16.
Мольэкулышто 1 атом вулно да 2 атом кислород уло йа вэс 

сэмын каласаш гын, 119 виса ужаш вулно да 1 6 X 2  =  32 виса 
ужаш кислород уло. Тыгэ гын, вулнын кокытэ окисьшын ик мо- 
льэкул нэлытшэ (мольэкул виса манмыжэ) 119-|-32= 151  лийэш.

Чыла вулно кӱйжат вулнын кокытэ окисьшын посна-посна 
мольэкулышт гыч ышталтын. Сандэнэ, вулнын кокытэ окисьшын 
151 виса йэдиницым висышэ ик мольэкулыштыжо 119 виса йэди- 
ницэ вулно уло гын, кэрэк кунар вулно кӱйыштат тыгай соотно- 
шэньак лийэш.

Тыгэ, 151 кг вулно кӱйыштӧ 119 кг вулно лийэш. Ик кило-
119 олг,п 119 X  3020 л о о лграммыштэ —  кг вулно, 3020 килограммыштэ - - - -  =  2380 кг

вулно лийэш.
Ты задачым пропорций правил дэнат ышташ лийэш:

151 кг вулно кӱйыштӧ 119 кг вулно уло.
3020 кг „ „ X „ „ „

Тышэч:
л::119 =  3020:151,

119 X  3020л::
151

=  2380.

Йатыр моло задач-влакымат ты задач сэмынак ышташ лийэш.
Мут гыч, углэкислэ газын СО2 формулжым шинчэна гын, углэ-
кислэ газыштэ кунар процэнт углэрод улмым, вэс сэмын, ЮОвиса
ужаш углэкислэ газыштэ кунар виса ужаш углэрод улмым куш-
тылгын чотлэн луктын кэртына.

Углэродын атом висажэ — 12, кислородын атом висажэ— 16.
Углэкислэ газын СО2 мо '^ьэкул висажэ 12 -ф- (16 X  2) =  44 лийэш.

Ындэ 100 виса ужаш углэкислэ газыштэ кунар виса ужаш углэ-
род улмым куштылгын чотлэн лукташ лийэш. Мэ тыгэ шонэн
чотлэна: 44 виса ужаш углэкислэ газыштэ 12 виса ужаш углэрод

12 12 X  100уло, ик виса ужашыштэ —, 1 0 0  виса ужаш ыш тэ— --— — 27,27%
йа пропорций правил почэш:

л::100 =  12:44, л:: 100 X  12 
44

: 27,27%.
Кызыт ыштылмэ чотлымаш примэр-влакым сайын умлэн налза да ты за- 

дач-влакым ыштыза:
1. 432 г ртуть окисьым ырыктэн ойырлыкташ  гын, кунар грамм ртутьым 

лукташ  лийэш? Р туть окисьын формулжо Н § 0 .
2. 1300 кг  цинкым лэвыктэн лукташ  кунар килограмм цинк рудам налаш 

кӱлэш?
3. Ш олтымо шӧнчалыштэ КаС1 натрий кунар процэнт уло?

8 . Химий равэнствэ-влак. Химий формул-влак дэн сложно 
наста-влакын составыштым вэлэ огыл, химий рэакций-влакымат

1) Йандар вулно кӱйым вулнын кокытэ окисьшэ (руш ла „двуокись олова ') 
маныт.
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ончыктылаш лийэш манынна ыльэ. Рэакций-влакым мэ ты маркэ 
мут дэнэ возкалэнна ыльэ. Мут дэн возымо химий равэнствэ да 
формул дэнэ возымо химий равэнствэ коклаштэ тыгай ойыртыш 
гына уло: мут дэнэ возымо равэнствэ рэакцийын качэствэннэ мо- 
гыржым (рэакцийыш могай наста-влак пурымым да рэакций гыч 
могай наста-влак лэкмым) гына ончыкта, формул-влак дэн во- 
зымо равэнствэ рэакцийын каяэствэ шотшым гына огыл, рэак- 
цийыш пурышо дэн рэакций гыч лэкшэ наста-елакын коклаш- 
тышт улш о виса соотношэнъымат („количественное соотноше- 
ние“ манмымат) ончыкта.

Химий равэнствэ наста-влакыя виса кугытыштым (кунар ул- 
мыштым) ончыкта, сандэнэ тудо наста-влакын нэлытышт ара- 
лалтмаш законымат  ончыктэн шогыман, эрэат ты закон дэнэ 
кэлшэн шогышо лийман.

Равэнствэ палын шола могырыштыжат, пурла могырышты- 
жат кажнэ элэмэнтын атом чотшо икнарэ лийман.

Равэнствым тыгэ возат: пэрвой ужашэшыжэ (равэнствэ палэ 
дэк шумэш) рэакцийыш пурышо наста-влакын формулыштым 
возат, кокымышо ужашэшыжэ (равэнствэ палэ почэш) рэакций 
гыч лэкшэ наста-влакын формулыштым возат.

Рэакцийыш пурышо дэн рэакций гыч лэкшэ наста-влак шуко 
гыч улыт гын, нуно (пльус) палэ дэн ушыкталтыт.

Мэмнан ты маркэ палэн налмэ йужо рэакций-влак тыгай ра- 
вэнствэ-влак дэнэ ончыкталтыт:

1. Ртуть окисьым ойырлыктымаш:
2Н §0 =  2Н§ +  р 2

ртуть  ртуть кислород 
окись

2. Извэска кӱйым ойырлыктымаш:
СаСОз =  СаО +  00^.

извэска
кӱй

извэска угпэкислэ газ

3. Водородым сэрнэ кислота да цинк кокласэ рэакций дэнэ 
лукмаш:

НаЗО^ +  гп ^Х пЗО ^ +  Нз 
сэрнэ цинк цинк водород 

кислота купорос

4. Вӱдым кальций дэнэ ойырлыктымо годым водород да йӧ- 
рыктымӧ извэска лэктэш; анализ йӧрыктымӧ извэскан составшэ 
СаОзНз лийэш манын ончыкта.

Тугэ гынат, рэакцийым тыгэ возаш ок лий:
Са +  Н зО ^С аО зН з +  Н
каль- вӱд йӧрыктымӧ водород 

ций извэска

Тыгэ возымо равэнствэ наста-влакын нэлытышт аралалт- 
маш закон дэн ок кэлшэ, тудлан тупынь шога. Чынымак, шола 
могырышто, вӱдьш составыштыжэ, водород кок атом уло, пурла 
могырышто — 3 атом (2 атомжо йӧрыктымӧ извэскаштэ, 1 атомжо 
шкэт вуйа ойырлэн лэкшэ водород). Вӱдыштӧ кислород ик атом

41



>
вэлэ, йӧрыктымӧ извэскӓштэ кок атом уло. Вара ты равэнствым 
наста-влакын нэлытышт аралалтмаш законлан кэлшышын возаш 
кузэ лийэш?

Тэ шкат шинчэда, вудын формулжым НдО олмэш Н3 О2 возэн 
она кэрт. Тыгэ возаш гын, тудо вӱд ок лий. Палэ, тыгэ ышташ 
ок лий. Ты рэакцийышкэ вӱдын ик мольэкулжо огыл, кок 
мольэкулжо пура, рэакций годым шкэт вуйа лийшэ водород атом 
огыл, водородын кок атом гыч ышталтшэ мольэкулжо лэктэш 
манын шонэн кэртына.

Тидым мэ вӱдын формулжо ончылан кокытан куго цифрым 
возэн (2 Н2 О сэмын) ончыктэна;

Са +  2 Н2О =  СаОзНа +
Ты равэнствыштэ кажнэ элэмэнтын атом чотшо равэнствын 

шола могырыштыжо ту элэмэнт-влакынак равэнствын пурла мо- 
гырыштыжо улшо атом чотышт дэн иктӧр лийэш.

Са — шола могырышто 1 атом, пурла могырыштат 1 атом.
Н — шола могырышто вӱдын кок мольэкулыштыжо 4 атом, 

пурла могырышто извэскан мольэкулыштыжо 2  атом да водо- 
родын мольэкулыштыжо 2 атом, чылажэ пурла могырышто 4 атом.

О — шола могырышто извэскан составыштыжэ 2 атом, пурла 
могырышто извэскан составыштыжэ 2  атом.

Тыгэ гын, равэнствэ лач возалтын.
5. Кӱртньӧ дэн шӧнчал кислота кокласэ рэакций годым хло- 

ристэ кӱртньӧ дэн водород лэктыт. Хлористэ кӱртньым анализ- 
лымэ тудын составшэ РеС!^ улмым ончыкта.

Тыгэ гын, рэакцийын равэнствыжым мыланна тыгэ возыман:
Ре ■

кӱртньӧ
- НС1 -
шӧнчал
кислота

РеС 1з +
хлористэ
кӱртньӧ

Н2 . 
водород

Ты равэнствэ наста-влакын нэлытышт аралалт.маш закон дэнэ 
ок кэлшэ.

Хлор дэн водородын атом чотышт шола могырышто пурла 
могырысо дэнэ тӧр огытыл.

Тунэмшэ-влак шуко годымак шӧнчал кислотан НС1 формулжо 
олмэш НС^з-ым возэна гын, равэнствым пэш лач возэн кэртына ма- 
нын шонат. Тидэ йоҥылыш. Мэ тыгэ ыштэн она кэрт. Шӧнчал кисло- 
тан НС1формулжо олмэшНС^з-ым возэнагын, тудо шӧнчал кисло- 
та огыл, ала могай гынат вэс наста вэлэ лийэш. Тыгэ гын, кок мо- 
льэкул шӧнчал кислотам 2НС1 налаш кӱлэш. Тунам равэнствэ 
тыгай лийэш:

Ре +  2НС1 — РеС^з +  На.

Ты равэнствэ наста-влакын нэлытышт аралалтмаш закон дэнэ 
лач кэлшэн шога.

Равэнствын шола могыржо пурла могыржо дэнэ кэлшэн ок 
шого гын, эрэаттыгай тӧрлымашым (рушла ,уравнивание“ манмым) 
ыштылаш логалэш. Тӧрлымашым „айда лийжэ“ манын ыштылаш 
ок лий. Тӧрлымашым лач ыштышашлан, рэакций годым могай 
наста-влак лиймым шинчыман, адак ты наста-влакын формулыш- 
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тым нунын составыштлан лач кэлшышын возыман. Укэ гын, тӧр- 
лымашым ышташ ок лий.

Чыла наста-влакын формулышт лач возалтыныт гын, рэак- 
цийышпурышодарэакцийпочэшлэкшэ наста-влакын м о л ь э к у л  
ч 0  т ы ш т нэргэн гына ойлаш кодэш. Ойлыманат огыл, чыла наста- 
влакын мольэкул чотышт равэнствым наста-влакын нэлытышт 
аралалтмаш закон дэн кэлшышын возышашлан кунарэ кӱлэш, 
лач тунарак вэлэ лийман. Тыгэ ок лий гын, рэакций кайэн ок 
кэрт. „Тӧрлаш“ („уравнять“) манмэ мут олмэш шуко годым 
„коэфициэнтым шындылаш" манын ойлат, руш йылмыштэ „равэн- 
ство“ мут олмэш „уравнение“ маныт.

Ӱлнӧ ончыктымо равэнствылаштэ коэфициэнт-влакым щын- 
дылза.

1. Углэродан вӱргэньэ шӧнчалым сйырлыкты мо рэакний:

СН зСНА ^  СиО -ЬНаО +  СОз.
углэродан вӱргэ- вӱргэньэ вӱд углэкислэ

ньэ шончал окись

2. Цинк дэн шӧнчал кислота кокласэ рэакций:

НС1 +  2п 2 пС12 -
шэнчал цинк хлористэ
кислота цинк

газ

■ Н,.
водород

9. Чотлымаш-влакым равэнствэ-влак почэш ыштылмаш. Мэ
кӱшнӧ, наста-влакын формулыштым шинчэн, чотлымаш-влакым 
кузэ ышташ кӱлмӧ нэргэн палэн нална. Равэнствэ-влак почэшат 
нунын гай задач-влакым ыштылаш лийэш.

Мут гыч, 80 г кальций да вӱд кокласэ рэакций годым кунар 
грамм йӧрыктымӧ извэска лэктэш?

Кальций дэнэ вӱд кокласэ рэакцийым мэ ончычат возэн улына 
ыльэ; тудо тыгэ возалтэш:

Са 4- 2НзО ^  СаОгНз +  Н,.
Равэнствэ гыч ужына: ик атом кальций, вэс сэмын, 40 виса 

ужаш кальций, йӧрыктымӧ извэскам 1 мольэкулым, вэс сэмын, 
40 + (1 6  X 2) + ( 1  X  2) =  74 виса ужашым пуа.

Чотлымашым тыгэ возаш гын, сайрак лийэш:
Са +  2Н ,0 =  СаОзНз +  Н,.

40 +  32 +  2
40
80

74
X

Тидым мэ тыгэ лудына:
40 виса ужаш кальций 74 виса

пуа.
80 виса ужаш кальций х  виса

пуа.
Тышэч тыгай пропорций лэктэш:

40:80 =  74:л:; а: =

ужаш

ужаш

8 0 X 7 4

йӧрыктымӧ извэскам 

йӧрыктымӧ извэскам

40
=  148.
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148 г йӧрыктымӧ извэскам лукшашлан кунар грамм каль- 
цийым налаш кӱлэш, манын аадачыштэ йодалтэш ыльэ гын, задач 
тыгэ ышталтэш ыльэ:

Са +  2Н ,0 =  СаОзНг + 1 +
40 ' 74
а: 148

Тышэч:
40 X  14840:л: =  74:148; л::

74
=  80.

Пропорцийым возымо олмэш, тыгэ шонэн ышташ лийэш ыльэ:
74 г йӧрыктымӧ извэскам лукташ 40 г кальций кӱлэш, 1 г йӧ-
рыктымӧ извэскам лукшашлан кальцийым 40 г огыл, 74 кана

40 1 > 1 0шагалрак альэ — налман ыльэ; 148 г иорыктымо извэстьым лук-
40 X  148 

74
на-шашлан кальцийым тиддэч 148 гана шукырак альэ

лаш кӱлэш. Ты чотлымашым ыштымэк, 80 г кальций кӱлмым кы- 
чалын луктына.

ЗАДАЧ-ВЛАК.
1. 440 г сэрнистэ кӱртньым лукш аш лан кунар грамм кӱртньым наяаш кӱлэш?
2. Кальций дэн вӱд кокласэ рэакдий тодым 10 г водород лэктын. Кальцийым 

кунарэ налмэ улмаш?
3. 108 г ртуть окисьым ойырлыктымо годым кунар грамм кислородым лук- 

тарг лийэш?
4. 1610 кг  цинк купоросым лукташ  (рэакцийым ончылно ончыза) цинк дэнэ 

сэрнэ кислотам кунар гыч налман?

ЙОДЫШ-ВЛАК.
1. Тӱтыра йӧршын йоммо гай койэш. Тидым (тӱтыра йоммым) кузэ умыл- 

тараш лииэш?
2. Сортан йӱлымыжӧ годым могай наста-влак лийыт?
3. Наста-влакын нэлытышт аралалтмаш  закон мом ончыкта?
4. Тӱрлӧ йӧн дэнэ лукмо иктаж настан виса составшэ тӱрлӧ  лийын кэртэш мо?
5. Лтом виса-влакым палымэ годым молан водородын атомжо йэдиницылан 

налалтын?
6 . „Атомын нэлытшэ" да „атом виса“ манмаштэ могай ойыртыш уло?
7. Мо тугай мольэкульарнэ формул?
8. Хлорын мольэкульарнэ формулжым ушэштарыза.

I !

IV. КИСЛОРОД, ОКИСЭЛ, КИСЛОТА, ОСНОВАНЬЭ 
ДА ШӦНЧАЛ-ВЛАК.

I. Кислород (О, атом висажэ 16). Кислород эн кумдан шар- 
лышэ, эн шуко улшо элэмэнт; тудо чыла тӱҥ курык пород-вла- 
кын составышкышт да вӱдын составышкыжэ пура, адак йужыш- 
то тыгылай наста сэмын логалэш. Тидым мэ ойлымына гычат 
шинчэна.

Мэ ындэ кислород лукмо йӧн-влакым да кислородын физик 
койышыжо-влакым сайынрак палэн налына.

Кислородым ртуть окись гыч ойырэн лукташ лиймэ нэргэн мэ 
ончычат ойлышна. Ты йӧн нэргэн тыгэ каласаш логалэш: шуко 
кислородым лукмо годым тудым кучылташ пайда шагал. Ртуть 
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окись шэргакан, шагал улшо матэриал. Тиддэч посна, ртуть оки- 
сьым ойырлыкташ шуко энэргийым пытарыман, тудым чот калит- 
лыман. Сандэнэ кислородым шукыж годым ртуть окись гыч огыл, 
шуко кислородан да кислородым куштылгын рйырэн кэртшэ вэс 
наста-влак гыч луктыт.

Тыгай наста-влак шотышко бэртолъэт шӧнчал пура (ты шӧн- 
чалым эн ончычшо XVIII курым мучашыштэ илышэ Б э р т о -  
л ь э  лӱман француз учоный луктын улмаш, сандэнак тудым 
„бэртольэт шӧнчал“ манын лӱмдэныт). Химий лабораторийлаштэ 
кислородым шуко годымжо бэртольэт шӧнчал гычак тудым ырык- 
тымэ дэнэ луктыт.

Бэртольэт шӧнчалын составшэ КСЮз формул дэнэ ончыктал- 
тэш.

Бэртольэт шӧнчалын ойырлымыжо годым шӧнчалын саставыш- 
кыжэ пурышо чыла кислород ойырлэн лэктэш да — хлористэ 
калий КС1 кодэш:

2 КСЮз =  2 КС1 +  302.
Бэртольэт шӧнчалышкэ шэм порошокым — марганьэцын ко- 

кытэ окисьшым МпОз — пышташгын, шӧнчал утларак талын ойыр- 
лалтэш. Йандар бэртольэт шӧнчаллан сайын ойырлалт шога- 
шыжэ тудым 400°-ыш шумэш ырыкташ кӱлэш. Шӧнчалышкэ 
марганьэцын кокытэ окисьшым пышташ гын, шӧнчал тиддэч 
йатыр изи тэмпэратурыштат сайын ойырлалтэш, тунам 2 0 0 ° маркэ 
ырыкташ гынат сита.

Ты рэакций кайымэ годым марганьэцын кокытэ окисьшэ йӧр- 
шынат ок вашталт: могай улмӓш, кунар улмаш, тугайак, тунарак 
кодэш. Мэ тыштэ пэш оҥай койышым ужына: наста шкэжэ рэак- 
цийыш ок пуро гынат, рэакций годым йӧршын ок вашталт 
гынат, рэакцийын вашкэлык („скорость“) манмыжым вэсэмда, 
рэакцийым вашкэмда.

Тыгай наста-влакым кат алазатир-влак  маныт, рэакцийыштым 
катализан  йа контактнэ рэакций-влак маныт. Химий рэакций- 
влакым вашкэмдышэ наста-влак — катализатыр-влак — химий про- 
мышлэнностьышто пэш куго вэрым налыт. Катализан рэакций-влак 
дэнэ мз ончыкшым йатыр тӱкнылаш тӱҥалына.

2. Кислородын койышыжо-влак. Кислород тӱсдымӧ, тамдымэ 
газ. Кислород йуж дэч изиш гына нэлырак (ик литр йуж тыгылай 
годым 1,29 г виса, ик литр кислород 1,43 г виса). Кислород вӱ- 
дэш шагал шула, мут гыч, 0° годым 100 обйом вӱдэш 4 обйом 
кислород гына шулэн кэртэш.

Кислород тӱрлӧ наста-влаклан йӱлашышт полшэн шога („под- 
держивает"). Тидэ кислородын ойыртышан койышыжо лийэш.

1) Шӱй падрашым калитлаш да кислородыш чыкаш гын, шӱй 
эшэ утларак калитлалтэш, тул (,,пламя“) дэч посна йӱла. Шӱйын 
йӱлымыж годым углэродын окисэлжэ — углэкислэ газ — лэктэш. 
Углэкислэ газын формулжо — СО2 :

0  +  0 2  =  0 0 .2 .

2) Сира кислородэш йошкаргырак кандэ тӱсан волгыдо тул 
дэнэ йӱла. Сиран йӱлымыжӧ годым сиран окисэлжэ — нэрым

4 5 .



пӱчшӧ ӱпшан сэрнистэ газ — лэктэш. Сэрнистэ газын формул 
жо — ЗОг-

5 -)- О 2 — ЗО^.
3) Иатрий мэталл кислородэш сар (нарычэ) тусан волгыда 

тул дэнэ йӱла, тунам натрийым йӱлатымэ клэнча натрий окисьын 
Ка^О ош шикшыж дэнэ тэмэш^):

4Ка-{-02 =  2Ка20.
4) Кальций мэталл кислородэш йошкаргырак сар („оран- 

жэво-красный“) тӱсан ончаш лийдымэ волгыдо тул дэнэ йӱла, 
йӱлымыжӧ годым кальций окисьым СаО пуа:

2 С а О 2 =  2СаО.

Пэш шуко наста-влак кислородэш йӱлэн, чумыр каласаш гын, 
кислород дэнэ ушнэн кэртыт.

Посна-посна элэмэнт-влакын кислород дэнэ ушнымышт годым 
лийшэ чыла ушныш-влакым чумыр лӱм дэн окисэл-влак маныт. 
Тиддэч посна, кажнэ окисэлжын шуко годым шкэ лӱмжат уло 
(мут гыч, углэкислэ газ, кальций окись, т. м.). Окисэл-влакышкэ 
{лакмус чийан фиолэтовый тӱсан растворжым пышташ гын, 
йужо окисэлышт лакмусын растворжым йошкартат, йужышт 
кандалтарат.

Тунам кок кончыш лийэш — ончычын окисэл-влак вӱд 
дэнэ ушнат да вӱдан окисэл-влакым (ркисэл-влакын гидратыш- 
тым) пуат, варажым тыгэ угыч лийшэ наста-влак (вӱдан окисэл- 
влак) лакмус дэнэ рэакцийыш пурат да лакмусын тӱсшым ваш- 
талтат, вэсэмдат.

Ты кончыш-влакым шымлымаш тидым ончыкта: мэталлоид  
окисэл-влакын гидратышт лакмус тӱсым йошкартат, мэт алл  
окисэл-влакын гидратышт — кандалтарат, Тидым тэ шкат ужын 
кэртыда.

Мэталлоид-влакын окисэлышт, вӱд дэнэ ушнатат, шуко-ша- 
гал шопо таман наста-влакым пуат. Ты наста-влак химий 
ушныш-влакын „кислота-влак“ манмэ лӱман посна классыш- 
кышт пурат, вэс сэмын каласаш гын, ты наста-влакым кислота- 
влак маныт.

Тыгэ, углэкислэ газ вӱд дэнэ ушна да ш^й („угольный") кисло- 
там Н2 СО3 пуа:

СО а-ЬН зО ^Н аСО з.
Сэрнистэ газ сэрнистэ кислотам  Н2 8 О3 пуа:

ЗОз +  Н зО ^Н зЗО з.

М эталл-влакын  окисэлышт вӱд дэнэ ушнэн вэс тӱрлӧ на- 
ста-влакым пуат, нуным школоч-влак маныт^). Шчолоч дэч лак- 
мус кандалга.

1) Тидым каласыман: натрийын кислородэш йӱлымыжӧ годым натрийын 
окисьш э ЫззО вэлэ огыл, натрийын пэрэкисьш ат КагОз йатырак лэктэш.

2) Шагал мэталл окисэл-влак вӱд дэнэ рэагировайэн (рэакцийыш пурэн) 
кэртыт.
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Натрийын окисьшэ N^^0 вӱд дэнэ ушна да кочшо (,едкий“) 
натр манмэ шчолочым НаОН пуа:

НазО 4- НаО =  НазОзНа =  2КаОН.

Кальцийын окисьшэ СаО, вӱд дэнэ ушнэн СаОзНз йа Са^ОН)^ 
формулан шчолочым пуа (Са^ОН)^ формул „кальций-о-аш-кок* 
кана манын лудалтэш);

Са0 - |-Н 2 0  =  Са(0 Н)2 .

Ты шчолочым йӧриктымӧ извэска йа кочшо извэска маныт.
Тидым каласаш кӱлэш: кальций окись СаО, йа вэс сэмын, 

й^латымэ извэска, практикыштэ шэргакан кальций мэталл гыч 
огыл, извэска кӱй (извэстньак) СаСОз гыч лукталтэш; извэска 
кӱй калитлымэ годым извэска дэн углэкислэ газым пуа: СаСОз =  
СаО -ф СО^.

3. Кислородышто да йужышто йӱлымаш. Кислородышто 
йӱлымӧ процэсс дэн йужышто йӱлымӧ процэсс коклаштэ ик 
ойыртыш гына уло: йандар кислородышто йӱлымӧ процэсс дэч 
талынрак да вашкэрак кайа. Моланжэ — палэ: йужышто кисло- 
род йатыр чоло азот дэнэ йыгырталтын (азот йужын ^ 5  обйом- 
жым налын шога). Йӱлымаш годым лийшэ рэакций-влакыш азот 
ок пуро, йӱлаш ок полшо, йӱлымашым чараклэн гына шога. 
Йандар кислородышто йӱлымӧ годымат, йужышто йӱлымӧ годы- 
мат икгайак окисэл-влак лэктыт.

Сложно наста-влакын йӱлымышт годым, тыгылай наста-влакын 
йӱльшышт годым гайак, окисэл-влак лэктыт. Ты окисэл-влак 
сложно настан составышкыжэ пурышо элэмэнт-влакын окисэлышт 
лийыт. Мут гыч, стэарин сортан йӱлымыжӧ годьш стэаринын 
составышкыжэ пурышо кок элэмэнтын окисэлышт лэктыт: ик- 
ТЫЖЭ — водородын ОКИСЭЛЖЭ (вӱд НзО), вэсыжэ — углэродын оки- 
сэлжэ СОз.

Тэ чыланат шинчэда: наста йӱлаш тӱҥалжэ манын, тудым 
ылыжташ кӱлэш. Ик наста-влак йӱлаш куштылгынрак, вэс наста- 
влак йӧсынрак тӱҥалыт.

Кэрэк могай насталанат тудын йӱлаш тӱҥалмэ тэмпэратуржым 
лишэмдэн палаш лийэш. Ты тэмпэратурым настан т уланмэ тэм- 
пэратуржо („темп ратура воспламенения") маныт. Фосфорын 
тулаҥмэ тэмпэратуржо 50° нарэ лийэш, пушэҥгын — 270° нарэ, 
шӱй^ян — 350° нарэ, водородын — 600° нарэ, магнийын — 800° нарэ.

Йӱлымӧ годым лэкшэ шокшо настан тул лишнырак улшо 
ужашыжым тулаҥмаш тэмпэратурыш шумэш ырыктэн шога, сан- 
дэнэ ик кана йӱлаш тӱҥалшэ наста йӱлэн пытымэшкэ йӱлымым 
ок чарнэ.

Йӱлышӧ наста дэкэ йуж пурымым чараш йа настам тудын 
тулаҥмэ тэмпэратуржо дэч изирак тэмпэратур маркэ йӱкшыкта- 
раш гын, йӱлымашым чараш лийэш. Мут гыч, сорта тулыш пуа- 
лына гын, тул йӧра: йӱштӧ йужым пуалмылан кӧра тул стэари- 
нын тулаҥмэ тэмпэратуржо дэч ӱлыкӧ йӱкша. Тул ӱмбакэ вӱдым 
опталына гын, мэ йӱлышӧ настам йӱкшыктарэна да тудын дэк 
йуж пурымымат чарэна.
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Куштылгын ылыжалтшэ наста-влакым т ул дэч л^дмашан 
{„огнеопасный") наста-влак маныт.

4. Эркын окислалтмаш. Йулымӧ годым кислород дэнэ ушны- 
мо процэсс вашкэ лийын шога, икканаштак шуко шокшо лэк- 
таш тӱҥалэш, наста-влак тунамак калитлалтыт да волгалтарат.

Кислород дэнэ ушнымо рэакций эркынат (калитлалтмэ дэн вол- 
галтарымэ дэч поснат) лийын кэртэш. Мут гыч, шуко мэталл- 
влак ырыктымэ дэч поснат йужэш эркын-эркын окислалтыт.

Эркын окислалтмэ годым, йӱлымӧ годым гайак, шокшо эркын- 
эркын йужышко шарлэн шога, сандэнэ мэ шуко годымжо ыры- 
машым она шиж. Адак тыгат лийын кэртэш; вэнтильацэ начар- 
лан кӧра йырваш улшо йуж сайын йӱкшыктарэн ок кэрт гын, 
йа наста пэш талын окислалтэш гын, изи тулаҥмэ тэмпэратуран 
наста шкэ вуйак т уланын  (ылыжын) кэртэш. Шкэ вуйа тулаҥ- 
машым рушла „самовоспламенение" маныт.

Шкэ вуйа куштылгын тулаҥшэ наста гыч примэрлан фосфорым 
налаш лийэш. Фосфорын падрашыжэ тыгылай тэмпэратурыштак 
йужэш „шикшэш", варажым, тулаҥмэ тэмпэратурыш ырэн шумэк, 
шкак ылыжалтэш.

Машин-влакым ӱштмӧ ӱйан лустра („трянка“) ора-влакат 
йужгынам (пэш шуэн) шкэ вуйак ылыжалтын кэртыт: ӱйын эркын- 
эркын окислалтмыжэ годым лустра ора кӧргыштӧ тэмпэратур 
шкэ вуйа тулаҥаш ситышэ лиймэш нӧлталтын кэртэш. Тыгыдэ 
мландэ шӱй, шудо копна, т. м. ылыжалтмашат лийэдат.

Адак тидым каласаш кӱлэш: окислалтмэ процэсс ш^лымӧ 
годымат лийын шога. Мэмнан кап-кылнан тканьышт утларакшэ 
водород Н дэн углэродын С ушнышышт гыч чоҥалтыныт. Сан- 
дэнак шӱлэн лукмо йужышто вӱдын Н2 О паржэ-влак дэн углэ- 
кислэ газ СОз лийыт.

1. Ш ӱлэн лукмо йужышто углэкислэ газ улмым кузэ палаш лийэш?
2. Айдэмэ организм гыч лэкшэ продукт-влакыштэ вӱд уло манмым пэҥгы- 

дэмдышэ, илыш гыч налмэ примэрым каласыза.

Кислород ушнымо годым окисэл-влак лийман процэсс-влакым 
гына окислалтмаш  манын шонаш ок лий. Кислород ушнымо го- 
дым утларак сложно наста-влак лийман процэсс-влакымат окис- 
лалт маш  манынак лӱмдат. Мут гыч, кӱртньын рӱдаҥмыжэ годым, 
калитлалтшэ кӱртньын окислалтмыжэ годым гай кӱртньӧ окись 
огыл, вэс наста лэктэш (тудын составышкыжэ, кӱртньӧ дэн кис- 
лород дэч посна, водород пура); тугэ гынат, кӱртньӧ рӱдаҥмашат 
окислалтмаш рэакций лийэш. Кӱртньӧ рӱдаҥышым Ре(ОН)з фор- 
мул дэнэ ончыкташ лийэш. Кӱртньӧ рӱдаҥмаш ночко йужэш гына 
лийын кэртэш, тыгэ гын, рэакцийышкэ йуж кислород дэч посна 
вӱдат пура:

4 Р е  +  6 Н 2О +  ЗОз =  4Р еО зН з =  4Ре(О Н )з.

Аракан шопымыжо годым спирт гыч уксус кислота лиймат, 
адак кислород пурыман шуко моло рэакций-влакат окислалтмаш 
рэакций лийыт.

Шкэ вуйа лийын шогышо окислалтмаш рэакций-влак шукыж 
годым пайдам пумо огыл, пэш куго зийаным вэлэ ыштат. При- 
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углэ-

мэрлан мэталл-влакьм руданмыштым, утларакшэ эн кӱлэшан 
кӱртньӧ мэталлын рӱдаҥмыжым, налаш лийэш. Сурт коклаштат, 
производствыштат рӱдаҥмаш пэш куго эьегэкым ышта, сандэнак 
рӱдаҥмаш дэн пэш чот кырэдалаш  кӱлэш. Тидын нэргэн мэ кнага 
мучашыштырак йэшарэн каласэна.

5. Кислородым кучылтмаш. Кислородым тэхникыштэ луклю 
йӧн-влак. Кислородэш йӱлымым практикыштэ иктаж могай настам 
вашкэ да пэш чот ырыкташ кӱл- 
мӧ годым кучылтыт. Мут гыч, 
кислород да ацэтилэн варышым 
йӱлатымэ горэлкын тулжо дэнэ 
мэталл-влакым лэвыктат, нуным 
пӱчкэдат, адак мэталл ӱзгар-вла- 
кым ваш-ваш ушкалат (кислород 
да ацэтилэн варышым йӱлатымэ 
горэлкэ, пудэшталтшэ, газым йӱ- 
латымэ горэлкэ сэмынак, ыштал- 
тын; мэталл-влакым ты горэлкэ 
тул дэнэ ваш-ваш ушкалымэ да 
пӱчкэдымэ нэргэн мэ умбалнырак 
каласэна).

Чыла ты паша-влаклан пэш 
шуко кислород кӱлэш.

Тиддэч посна, кислород са- 
рыштэ йа производствышто йад 
газ дэнэ отравитлалтшэ йэҥ-вла- 
кым эмлаш кучылталтэш: отра- 
витлалтшэ йэҥлан шӱлашыжэ кис- 
лород пуалтэш. Адак йужо чэр 
дэнэ чэрланымэ годымат тыгак 
ышталтэш.

Авиатыр-влак пэш куго кӱк- 
шытышкат кӱзат. Кӱшнӧ йуж 
пэш шуэ, сандэнэ тушто шӱлаш 
йӧсӧ. Садлан кӧра авиатыр-влак 
пэлэнышт кислородым налыт, ту- 
дым вурс цилиндрыш тэмэн кӱ- 
зыктат.

Мландэ шӱй лукмаштэ руда 
газын пудэштмыжэ почэш пудэш- 
талтмэ годым лийшэ аҥыртарышэ 
газ (углэрод окись СО) атмос- 
фэрым отравитла. Сандэнэ рудникэш отравитлалтшэ йэҥ-вла- 
кым утарышэ отрьад-влак шӱлашышт кислородымак кучылтыт. 
25-шэ сӱрэтыштэ гэрман кислород прибор (кислород дэнэ шӱлы- 
ман противогаз) ончыкталтын, тудо тыныс илышыштат (курык 
пашаштэ), сар годымат кучылталтэш. Тыштэ йандар кислород 
вурс баллонэш налалтэш. Пытартышлан, кислород йужо химий 
производствышто кучылталтэш (тидын нэргэн мэ ойлаш она тӱ- 
ҥал). Мэ ужына, кислород пэш шуко вэрэ пэш шуко кучыл- 
талтэш. Вара/иу(?отэхникысэ пашалан ситышынку/зэ лукталтэш} 
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25 сӱр. Вурс баллонысо кислород 
дэнэ шӱлыман противогаз.

1 — нэр пэтыртыш; 2 — загубник; 3— 
загубник дэн клапан-влак камэрым 
ушышо рэзин пуч; 4 — клапан-влак 
камэр; 5 — кӧргыш шӱлымӧ годым 
почылтшо клапан; 6 — тӱжвак шӱлал- 
тымэ годым почылтшо клапан; 7 — 
кислород баллонын вэнтильжэ (пэтыр- 
тышыжэ); 8 — кислорот баллон; 9 — 
финимэтр (баллонэш кунад, кислород 
кодмым ончыктышо прибор); 10 — 
патрон вошт мэшакыш кислород 
лэкмэ рожым почшо да пэгырышэ 
кнопко; 11—кочо калийан патрон (тудо 
шӱлэн лукмо углэкислэ газым кучэн 
шогаш кӱлэш); 12— кислород мэшак;

13 — йӱкшэмдышэ пуч.



Кислородым лабораторийэш лукмо годым кучылталтшэ чыла 
наста-влакат йатыр шэргакан улыт, сандэнэ кислородым про- 
мышлэнностьлан ситышын (шуко) лукташ огыт йӧрӧ.

Шуко кислородым лукташ куштылгын лукталтшэ пӱртӱс ма- 
тэриал-влакым кучылтыт. Тыгай матэрлал-влак шотыш е^д дэн 
йуж  пурат.

Мэ шинчэна, в^д вошт элэктротокым колтымо годым (вӱдым 
элэктролизлымэ годым) водород дэнэ ик жапыштак кислород 
ойырлэн лэктэш. Ты йӧн дэнэ тэхникыштат пайдаланат — кисло- 
родым вӱд гыч элэктролиз дэн луктыт.

Йуж гыч кислородым тугай сложно йӧн дэнак луктыт. Он- 
чычшо йуж лӱмын ыштымэ машин дэнэ йӱкшыктаралтэш да тэм- 
далтэш (мэ ту машин нэргэн ойлаш она тӱҥал), йӱкшыктарымэ 

да тэмдымэ годым йуж вишкыдэмэш. Вишкыдэ 
йужышто азот да кислород гына уло манаш 
лийэш. Азот— 195,7° годым шолэш, кислород — 
183° годым шолэш. Сандэнэ вишкыдэ йужлан 
шолаш эрыкым пуаш гын, утларак изи тэмпэра- 
тур годым шолшо азот *) кислород дэч ончыч 
шолын (пар лийын) пыта, тыгэ атэш кислород 
гына кодэш.

Азот ойырлэн лэкмэк кодшо кислородым„ 
тугак вӱдым элэктролизлымэ годым лэкшэ кис- 
лородымат, чот тэмдэн-тэмдэн вурс цилиндрыш 
(баллоныш, 26-шо сӱрэт) тулэн пуртат, тудо 
туштак 100— 150 атмосфэрыш шумэш тэмдал- 
тын кучалтэш.

6 . Окисэл-влак. Мэ ындэ шинчэна, элэмэнт- 
влакын кислород дэнэ ушнымышт годым лийшэ 
наста-влак окисэл-влак манылтыт. Окисэл-вла- 

кым тӱрлӧ йӧн дэнэ лукташ лийэш.
1. Нуно наста-влакын кислород дэнэ вик ушнымышт годым, 

вэс сэмын, тыгылай наста дэн сложно наста-влакын йӱлымӧ сэмын 
йа йӱлыдэ эртышэ окислалтмаш рэакцийышт годым лийын кэр- 
тыт.

2. Тид дэч посна, окисэл-влак рэакцийыш кислородан наста- 
влак пурыман тӱрлӧ-тӱрлӧ рэакций-влак годым лийын кэртыт. 
Ты йӧным рушла „косвенный путь“маныт.

Тыгэ извэска кӱйын СаСОд ойырлалтмыжэ годым кок окисэл 
лэктэш; иктыжэ — кальций окись СаО (йӱлатымэ извэска), вэ- 
сыжэ углэродын кокытэ окисьшэ СОз (углэкислэ газ); углэродан 
вӱргэньэ шӧнчалын ойырлалтмыжэ годым (43 стр.) кум окисэл лэк- 
тэш: иктыжэ — вӱргэньэ окись СиО, вэсыжэ— углэродын окисэлжэ 
(углэкислэ газ СО^), кумышыжо — водородын окисэлжэ (вӱд НзО).

Йужо элэмэнт-влак окисэлым элэмэнтым викак кислород дэн 
ушыктымо йӧн дэнэ лукташ ныгузэат ок лий. Мут гыч, ший, 
шӧртньӧ, платина йужэш кӱкшӧ тэмпэратурыштат кислород дэнэ 
огыт ушно. Тугэ гынат, нунын окисэлыштым шинчэна. Мут гыч.

26 сӱр. Кислородан 
баллон.

*) Н уль дэч ӱлыкӧ чотлэн волымо годым, 195,7 числа 183-ан числа дэч 
кугы рак гы н ат ,— 195,7° тэм пэратур— 183° дэч ӱлыкшырак лийэш.
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шийын окисьшым А^зО углэродан ший шӧнчалым ойырлыктэн 
лукташ лийэш;

А г̂ООз =  А§20 -}- СОз.

Тидым ушэштарэн каласэна: окисэл-влак вӱд дэнэ ушнат гын, 
вӱдан окисэл-влакын гидратыштым пуат (47 стр.). Мэмнан лук- 
мо мэталл окисэл-влакын гидратышт лакмусым кандалтарышт. 
Нуно шчолоч-влак — кочшо натр НаОН, кочшо кальций Са(ОН)з 
— ыльыч. Мэмнан лукмо мэталлоид окисэл-влакын гидратышт 
кислота-влак — шӱй кислота Н2 СО3 , сэрнистэ кислота Н^ЗОз — 
ыльыч. Нуно лакмусым йошкартышт.

7. Основаньэ-влак. Мэталл окисэл-влакын гидратышт посна 
ушныш-влак классым ыштат, Нуным ^снованьэ-влак маныт.

Йужо основаньэ-влак (кочшо натр, кочшо кальций да монь) 
в^дэш шулышо да мэталл окисэл-влакым викак вӱд дэнэ ушык- 
тэн лукташ лийшэ улыт. Нуным (вӱдэш шулышо основаньэ-вла- 
кым) шчолок-влак маныт.

Окисэл-влак кокла гыч шуко окисэлышт вӱдэш шулыдымо 
улыт, мэталл-влакын окисэлыштым викак вӱд дэнэ ушыктэн 
нуным лукташ ок лий.

Шчолоч-влак шуко огытыл. Тӱҥ (эн важнэ) шчолоч-влак 
тыгай улыт:

Кочшо натр НаОН — натрий окисьын НаоО гидратшэ 
Кочшо кали КОН — калий „ К^О „
Кочшо извэска Са(ОН)з — кальций „ СаО
Кочшо барит Ва(ОН)з — барий „ ВаО

Чыла ты шчолоч-влак тӱрлӧ наста-влакым (коваштым, пуым, 
кагазым, т. м.) кочкыт; мут гыч, шчолочын растворжо кидыш 
логалэшат, тудым мушкын колташ огыл гын, кид коваштэ чывыш- 
тымыла чучэш, коваштэш йора лийын кэртэш. Сандэнак шчолоч- 
влакым кочшо шчолоч-влак („едкие щелочи") маныт.

Кочшо шчолоч-влак пэшкыдэ, вӱдэш шулышо наста-влак 
улыт. Нунын растворышт лакмусым кандэ тӱсыш чийалтат, вэс 
сэмын каласаш гын, нуно лакмусэш шчолочан рэакцийым  он- 
чыктат^).

Растворышто шчолоч йа кислота пэш шагал гына улмо годы- 
мат лакмус чийа шкэ тӱсшым вашталта. Сандэнэ лакмусым 
шчолоч Дэнэ кислота-влакым палдарышэ наста йа индикатыр 
маныт.

Химий лабораторийлаштэ да производствылаштэ шуко тӱрлӧ 
индикатыр-влакым кучылтыт. Тыгэ мут гыч, фэнолфталэиным

I  | !! 1!

. 1

Ш чолоч койыш кочшо шчолоч-влакын гына вэлэ огыл, мэталл окисэл- 
влак гидратыш пурыдымо йужо моло наста-влакынат лийын кэртэш. Примэр- 
лан кон вӱдым — пу ломыжын растворжым налаш лийэш. Кон вӱдыштӧ шчо- 

у ц  1  лоч койышан наста — поташ К^СОд — уло, тудо кои вӱдлан шчолоч койышым 
пуат. Кон вӱдын ты койышыжым акрэт годсэкак шинчэныт. „Ш чолоч' манмэ 
лӱм кон вӱдын руш лӱмжӧ гыч лэктэш: тудым руш ла „щ елок“ маныт. Шчо- 
лоч койыш-влак вургэм мушмо содынат (ПазСОд), кочшо шчолочлан шоглалт- 
дымэ шуко моло наста-влакынат улыт.
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налына гын, тудо шчолоч растворэш волгыдо йошкар тӱсан, кис- 
лота растворэш тӱсдымӧ лийэш.

Индикатыр шотэшак кандэ ковыштан вӱдшым кучылташ лий- 
эш; тудо кислота-влак дэч йошкарга, шчбяоч-влак дэч ужарга.

Тэ шинчэда, йӱлатымэ извэска— кальцийын ■ окисэлжэ СаО. 
Иӱлатымэ извэска ӱмбак вӱдым опталаш гын, чоткыдо извэска 
падраш-влак ош порошокыш шаланат. Ты порошок — кальций 
окисьын гидратшэ Са^ОН)^.

Ты опыт гыч мэ тидым ужына: кальций окисьыш вӱдым пыш- 
тымэ годым кальций окись вӱдэш тыгылай гынаэшулэн шога ма- 
наш ок лий, тунам кальций окисьын вӱд дэн ушнымо химий 
рэакцийжэ йа гидратаций манмэ лийэш — кальций окись вӱд дэнэ 
ушна:

СаО +  НзО =  СаОзНз =  СаСОН) .̂
Ончычат каласымэ ыльэ: шуко окисэл-влак (мут гыч, вӱр- 

гэньын, кӱртньын, цинкын, свиньэцын, вулнын, т. м. окисэлышт) 
вӱдэш огыт шуло, сандэнэ нунын гидратыштым кэлшышэ оки- 
сэл-влакым вӱд дэнэ ушыктымо йӧн дэн лукташ ок лий, косвэннэ 
манмэ йӧн-влак дэнэ гына луктын кэрташ лийэш. Тугэ гынат, 
ты гидрат-влакым кэлшышэ окисэл-влакым вӱд дэнэ ушыктэн 
лукмо огыл гынат, нунын составышт окисэл-влак дэн вӱдым 
ушыктэн лукмылан кэлшышэ лийыт.

Мут гыч, вӱргэньэ окись гидратын составшэ — СиОзНз йа 
Си(ОН)о, вэс сэмын — СиО +  НзО; цинк окись гидратын состав- 
шэ — 2 п(ОН).з, вэс сэмын — 2 пО +  НзО; альуминий окись гидра- 
тын составшэ — АЮ3Н3 йа А1(ОН)з, вэс сэмын каласаш гын, альу- 
миний окисьын гидратшэ тыгай рэакций годым лиймыла койэш:

А1,0з +  ЗНоО =  А1зОбНе =  2А1(ОН)з, т. м.
Основаньэ-влаклан кэлшышэ вӱддымӧ мэталл окисэл-влакым, 

мут гыч, N0 0̂ , СаО, СиО, т., м. т ^н окисэл-влак маныт.
8. Кислота-влак. Кислота-влакым — шӱй кислота Н2 СО3 дэн 

сэрнистэ кислотам  НоЗОз — мэ углэрод дэн сиран йӱлымышт 
годым лийшэ окисэл-влакым (углэродын да сиран окисэлыштым) 
вӱд дэнэ ушыктымо рэакций дэн лукна (45 стр.).

Ты рэакцийым сайынрак палэн налшашлан, опытым фосфорнэ 
ангидридын Р2О5 порошокшо дэнэ ыштэн ончаш лийэш. Ты по- 
рошокым вӱдыш кудалташ гын, талэ рэакций тӱҥалэшат 
шокшо лэктэш, вӱд шолмыла койэш. Фосфорнэ кислотан НРО 3 

растворжо лэктэш:
Р2О5 +  Н3О =  Н3Р3О5 =  2НРО3.

Растворышко лакмусым тӱчыкташ гын, раствор йошкарга.
Фосфоран моло кислота-влак дэч*) ойырышашлан ты кислота- 

жым (НРО3) мэтафосфорнэ кислота маныт.
Ты йӧн дэнак — шотлан толшо окисэл-влакым викак вӱд дэнэ 

ушыктымо йӧн дэнак — йужо моло кислота-влакымат лукташ

1), Ты кислота-влак гыч иктыжэ, ортофосфорнэ кислота Н3РО 4, шкэ составшэ 
дэн Р 0О5 да кум мольэкул вӱд ушнымылан кэлша:

РзОв -р ЗНзО =  НйРзОз =  2 Н3РО4.
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лийэш. Мут гыч, тыгэ сэрнэ кислотам НоЗО^ лукташ лийэш. Ты 
кислоталан сэрнэ ангидрид 50з кэлша (сира йӱлымыжӧ годым, 
сэрнистэ газ ЗОз дэч носна, вэс окисэлым — сэрнистэ ангидридым 
ЗОз — пуа):

5 0 з 4-Н 20 =  Н,50^.

Заводлаштэ сэрнэ кислота ты йӧн дэнак лукталтэш. Кислота- 
влакым лукмо йӧн-влак тиддэч молат улыт, кислота-влак вэс 
тӱрлӧ рэакций-влак годымат лийын кэртыт (тидын нэргэн мэ ум- 
бак^ойлаш тӱҥалына).

Йужо кислота-влакым окисэл-влак гыч лукташ нымогай пай- 
дат укэ. Примэрлан, азотнэ кислотам ННОз налына. Азотнэ кис- 
лотан кок мольэкулжо 2НН0д гыч йа НаНзОе гыч вӱдым ойырэн 
налына гын, азотын окисэлжэ НзОз кодэш. Азот окисэл Н^Од 
йӧсын лукталтэш, сандэнэ азотнэ кислотам азот окисэл гыч лук- 
таш шотлан ок тол.

Кислота-влаклан кэлшышэ окисэл-влакым ик лӱм дэнэ кисло- 
та-влакын ангидридышт манын лӱмдат („ангидрид" мут „вӱд- 
дымӧ“ манмым ончыкта).

Ындэ мэмнан шинчымэ кислота-влак дэн нунын ангидридыш- 
тым таҥастарэн ончэна:

Кислота-влак Ангидрид-влак Ангыидрид-влакын 
тыгылай лӱмышт

Сэрнэ кислота Н28О4 
Сэрнистэ „ Н28О 3 
Шуй „ - Н 2СО3 
Азотнэ „ ННОз 
М этафосфорнэ „ НРОз

1

Сэрнэ ангидрид 8 0 з  
Сэрнистэ „ 8 0 а  
Ш ӱй „ СО 2 
Азотнэ „ НгОб 
Фосфорнэ „ РоОӧ

Укэ 
Сэрнистэ газ 

Углэкислэ газ 
Укэ 
Укэ

Ончык тунэмшаш матэриалым умлышашлан ты кислота-вла- 
кын формулыштым гына шинчыман-, ангидрид-влакын формулыш- 
тым гын мондыдымашын тунэм налаш тӧчыман огыл, нуным 
кислота-влакын формулышт гычат куштылгын кычалын лукташ 
лийэш, тидлан кислота-влакын формулышт гыч вӱдым гына ушэш 
шонэн кудалташ кӱлэш. Мут гыч:

Н2 5 О 4 — Н аО ^ЗО з.
Кислоташтэ водород ик атом вэлэ гын, вӱдым кудалтышаш- 

лан кислотам кок мольэкулым налман; мут гыч, мэтафосфорнэ 
кислотан ангидридшым тыгэ муына:

2НРОз — НзО =  Р А -
М эталлоид окисэл-влакын чыла гидратышт кислота-влак 

манмэ классыш пурат. Тыгэ каласымэ ваштарэш ойлаш — кис- 
лота-влак мэталлоид окисэл-влакын гидратышт улыт манаш — ок 
лий: мэталлоид окисэл-влакын гидратышт чотыш пурыдымо кис- 
лота-влакат йатырак улыт. Примэрлан, кислороддымо кислота- 
влакым, мут гыч, шӧнчал кислотам НС1, сэроводород кислотам  
Н^З, т. м. ончыкташ лийэш. Тэ ужыда, нунын составыштышт
кислород укэ.
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Ангидрид-влаклан кэлшышэ кислота-влакым кислородан кис- 
лот а-влак  маныт.

Кислота-влак химий ушныш-влакын посна классышкышт уш- 
нэн шогат. Чыла кислота-влакынат вашталтдымэ ужашышт 
водород Н лийэш. Тиддэч посна, тӱҥ тип кислота-влакын йатыр 
икгай (обшо) койышышт улыт: кислота-влак шуко-шагал шопо 
(„кислый") таман улыт, лакмусым йошкартат, лакмусэш шопо 
рэакцийым ончыктат. Туддэч посна, чыла кислота-влакат шӧн- 
чал-влакьш пуат, тидэ нунын ойыртышан койышышт лийэш.

Шӧнчал-влак кислота-влакын водородыштым мэталл-влак дэнэ 
олмэштымэ годым лийыт.

9. Кислота дэн мэталл кокласэ рэакций. Кислота дэн мэталл 
кокласэ рэакцийым мэ кызытат изиш шинчэна — ты рэакций дэнэ 
мэ водородым лукна.

Сэрнэ кислотан (Н2 8 О 1) водородшым цинк 2п дэнэ олмэштымэ 
годым сиран цинк шӧнчал йа цинк купорос манмэ ХпЗО^ лэктэш. 
Шӧнчал кислотан НС1 водородшым цинк 2п дэнэ олмэштымэ 
годым хлористэ цинк 2пС1 шӧнчал лэктэш, т. м.

Кислота дэнэ рэакцийыш пурымыжо годым кислота гыч мэ- 
талл водородым шӱкэн луктэш, тунам шӧнчал лийэш.

Мут гыч:
2 п + Н 28О4 — 2 п804 +  Нг

сэрнэ сиран цинк
кислота шӧнчал

2 п + 2НС1 =  2пС1о +  Нз
шӧнчал хлористэ
кислота цинк шӧнчал

2 п + 2 НРӦЗ =  2 п(РОз)2 +  Н2
мэтафосфорнэ мэтафосфоран

кислота цинк шӧнчал
2.41 + 6НС1 =  2А1С1з + З Н 2.

шӧнчал хлористэ альу-
кислота миний шӧнчал

Моло годымат тыгай рэакций-влакак лийыт, тунамат шӧнчал- 
влак да водород лэктыт’)-

10. Шӧнчал-влакын лӱмышт. Кислородан кислота-влакым 
налына гын, нунын лӱмышт шӧнчаллан кэлшышэ кислотан да 
мэталлын лӱмыштым ушэн каласымэ гыч лийыт, мут гыч: сиран 
цинк шӧнчал 2 П8 О 4, углэродан кальций шӧнчал С аС О з, азотан 
натрий шӧнчал N^N0 ,̂ сэрнистэ калий шӧнчал К2 8 О3 , т. м.

Водород дэн мэталлоид гыч лийшэ кислота-влакын шӧнчалыш- 
тым, мут гыч, шӧнчал кислотан НС1, сэроводород кислотан Н ,8 , 
т. м. шӧнчалыштымналына гын, нунын лӱмышт мут палэ шотэш 
каласымэ мэталлоид лӱ.мым мэталл лӱм дэнэ ушэн каласымэ гыч 
лийыт, мут гыч, хлористэ натрий НаС1 , хлористэ кальций СаСК, 
сэрнистэ цинк 2 п8 .

Тыгай шӧнчал-влакын лӱмыштым лудын лэкса (мэталл-влакын лӱмышт нэр- 
гэн 36-шо стр. улшо таблицыштэ ончыза. кислота-влакын лӱмышт нэргэн 53-шо 
стр. ончыза.

1) Тидым гына мондыман огыл: кислота гыч водородым чыла мэталл-влак 
ш ӱкэн луктын огыт кэрт. Вӱргэньэ, ртуть, ш ий.ш ӧртньӧ да йуж омоло мэталл- 
рлак кислота гыч водородым ш ӱкэн огыт лук.
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КзЗО^ РеЗО з 
ЫаКОз ЫазЗО, 
2 п5 0 з А§С1 
М§СОз Са(КОз) 2

М§5
М§50з
М§504
А1(НОз)з

^ аР О з  А1С1з 
СаЗО^ А1з5з 
ВаСОз 2 пС 12 
АёзЗОз Н^ЗО^

Сиран цинк шӧнчал ^пЗО^, азотан натрий шӧнчал НаКОз, 
т. м. тыгай лӱм-влак дэч посна, шӧнчал-влакым вэс тӱрлынат 
лӱмдат. Ты лӱм-влак мут палэ шотэш каласымэ кислота лӱм дэн 
мэталл лӱм гыч лийыт, мут гыч: сэрнокислэ цинк ^пЗО^, азотно- 
кислэ натрий — МаМОз, углэкислэ кальций — СаСОз, т. м.

Мэ шукыж годым ончыч (пэрвой) каласымэ лӱм-влакым ку- 
чылташ тӱҥалына.

Тидым каласыман: химий кнагаштэ, утларакшэ тэхник литэ- 
ратурышто шӧнчал-влакым вэс тӱрлын лӱмдэнат ойлат. Ты 
лӱм-влакын нэгызыштлан кислота-влакын латынь лӱмышт  
налалтыт, мут гыч: сиран натрий шӧнчалым НадЗО^— натрийын 
сульфатшэ йа натрий сульфат манаш лийэш (сульфур латыньла — 
сира, ацидум сульфурикум — сэрнэ кислота), азотан натрий шӧн- 
чалым МаКОз—натрийын нитратшэ йа натрий нитрат манаш лийэш 
{ацидум нитрикум — азотнэ кислота), т. м. Тӱрлӧ кислота-влакын 
шӧнчалыштын кызыт каласымылан кэлшышэ лӱмыштым возэн 
ончыктэна (мондыдымашын тунэмын налаш тӧчыман огыл):

Кислота-влак
Кислота-
влакын

формулышт
Кислота-влак шӧнчалыш- 
тын чумыр латынь лӱмышт

Азотнэ кислота . . . . НКОз Н итрат-влак
Азотистэ я  .  ,  ,  • НКОз Н итрит-влак
Крэмнийан »  . . . . Н,8Ю з Силикат-влак
Марганьэцан я . . . . НМПО4 Пэрманганат-влак
Мэтафосфорнэ 1» . . . . НРОз М этафосфат-злак
Ортофосфорнэ »  . . . . Н3РО4 Фосфат-влак
Сэрнэ Я • .  •  . Н28О4 Сульфат-влак
Сэрнистэ »  . . . . Н, 80 з Сульфит-влак
Сэроводород »  . . . . Нз8 Сульфид-влак
Уксус » . . . . Н(НзС20з) Ацэтат-влак
Хлорноватэ » . . . » НСЮз Хлорат-влак
Хром » • .  .  • Н2СГО4 Хромат-влак
Шӧнчал у • • • . НС1 Хлорид-влак
Ш ӱй (угольнэ) * '  * ■ Н2СО3 Карбонат-влак

Научно лӱм-влак дэч посна шуко шӧнчал-влакын тошто лӱмыштат коды 
ныт, мут гыч: купорос-влак (СиЗО^, сиран вӱргэньэ шӧнчал — вӱргэньэ купо- 
рос; РеЗО^, сиран кӱртньӧ шӧнчал — кӱртньӧ купорос), сэлитр (КНОз, азотан 
калий шӧнчал), содо (НазСОз, углэродан натрий шӧнчал), поташ (К2СО3, углэ- 
родан калий шӧнчал), льапис (А§НОз, азотан шин шӧнчал), сулэма (Н^СК, 
хлоран ртуть); йужо шӧнчал-влакым нуным почшо учоный-влакын лӱмышт 
дэн лӱмдэн ойлат, мут гыч: бэртольэт шӧнчал (КСЮ3, хлоранрак кадий шӧн- 
чал), глаубэр шӧнчал (МазЗО^, сиран натрий шӧнчал); йужо шӧнчал-влакым 
нуным лукмо вэрын лӱмышт дэнэ лӱмдэн ойлат, мут гыч: чилий сэлитр (МаКОз, 
азотан натрий шӧнчал); йужо шӧнчал-влакым нунын койышыштым ончэн лӱм- 
дат, мут гыч: кочо шӧнчал (.М^ЗО^, сиран магний шӧнчал).
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11. Вальэнтлык („валентность"). Шӧнчал-влакын составышт 
дэн формулыштым мыланна химий анализ ончыкта. Кӱшнӧ ончык- 
тымо примэр-влак гыч тыгэ койэш: мэталл атом-влакын чотышт 
да водородым мэталл дэнэ олмэштыман кислотан мольэкул-вла- 
кын чотышт пэш тӱрлӧ лийыт. Тугэ гынат, ты тӱрлӧ лиймаштэ 
мэ лач лиймашымат  („правильность“ манмымат) изиш ужын 
кэртына. Иктаж могай ик кислота, мут гыч, сэрнэ кислота НгЗОг 
дэн тӱрлӧ мэталл-влак гыч лийшэ шӧнчал-влакын формулыштым 
таҥастарэн ончэна гын, ты лач лиймашым умлаш лийшын возэн 
ончыктэн кэртына:

НагЗО^
КзЗО,
А§г504

2 П8 0 4

СнЗО^
СаЗО^

М§504 А12(504)з
Н§504 Сгг(504)з
Ва5 0 4  (сиран хром шӧнчал)

Тӱрлӧ мэталл-влак кислоташтэ тӱрлӧ чоло водород атомым 
олмэштэн кэртыт. Тидым мэ кызыт гына ончыктымо спискэ гычак 
ужына.

Пэрвой мэҥгыштэ натрийын На, калийын К. адак шийын А§ 
ик атомжо ик атом водородым олмэшта — кажнэ водород 
атом олмэш ик атом  мэталл шогалэш.

Кокымышо дэнэ кумышо мэҥгыштэ мэталлын ик атомжо 
кислоташтэ кок атом водородым олмэшта.

Нылымышэ мэҥгыштэ альуминий А1 дэн хром Сг мэталл-вла- 
кын кок атомышт кислотан кум мольэкулыштыжо улшо водород 
атом-влакым олмэштат. Кум мольэкул кислоташтэ — ЗН г^О ^^ 
=  Не(5 Ӧ4)з— куд атом водород уло. Нунын олмэш кок атом мэ- 
талл шогалэш; тыгэ гын, мэталлын ик атомжо кум атом водо- 
родым олмэшта.

Умлаш лийшашын тидым тыгэ возэн ончыкташ лийэш:

5 О4АЦ-<н}
1 Н 1 

(Н /
А1 +  |Н |з о 4

50д
|Н 1 АЬ

ЬОд
6 Н =  А1г(504)з I- ЗНз.

Иктаж могай мэталлын атомжым налына гын, тудын ик-кок 
йа кум водород атомым олмэштэн кэртмэ койышыжо водородым 
кэрэк могай кислоташтэ олмэштымыжэ годымат кодэш. Мэ- 
талл-влакын ты койышыштым элэмэнт-влак атомыштын ва- 
льэнтлык („валентность") манмышт палдарэн шога. Ик водород 
атомым олмэштышэ мэталл атом-влак ик-вальэнтан лийыт, кок 
атомым олмэштышэ — кок-вальэнтан, кум атомым олмэштышэ — 
кум-вальэнтан лийыт.

Атомын вальэнтлыкшым ты атомын кунар водород атомым 
олмэштэн кэртмыжэ вэлэ огыл, тудын кунар водород атом дэнэ 
уш нэн кэртмыжат  ончыктэн шога. Тыгэ, ик-вальэнтан мэталл- 
влак, водород дэнэ ушнатат, ИаН, КН га,й формулан ушныш- 
влакым пуат, кок-вальэнтан мэталл-влак СаНг, ВаНз гай форму- 
лан ушныш-влакым пуат, т. м.
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Кок атом водород дэнэ ушнымэк, вӱдым пушо кислород атом— 
кок-вальэнтан; ик атом водород дэнэ ушнымэк, шӧнчал кислотам 
НС1 пушо хлор атом — ик-вальэнтан, т. м.

Чумыр каласаш гын, вальэнтлык элэмэнт-влӓкын атомыштын 
койышышт лийэш; тудо ты элэмэнтын атошжо ушныш-влакьштэ 
вэс элэмэнт-влакын икмонар атомыштым кучэн шогэн кэртмы- 
жым ончыкта. Мэ водородын атомжым ик вальэнтанлан шот- 
лэна да тӱрлӧ атам-влакын валэнтлыкыштым нунын водород дэнэ 
ушнымыштым ончэн вискалэна. Тугэ ыштэна гынат, ты атомын 
вальэнтлыкшэ тудын чыла ушнышыштыжат водородан ушны- 
шышто дэнэ иктак лийэш.

Тыгэ, ик-вальэнтан натрий атом ушнышышто ик ик-вальэнтан 
хлор атомым кучэн шога: КаС1, кок-вальэнтан кислород атом 
дэнэ гын, натрийын кок атомжо ушна: МазО.

Кок-вӓльэнтан кальций Са атом ик-вальэнтан хлор ато- 
мым СаС1а кокытым кучэн шога, кок-вальэнтан кислород атомым 
гын, иктым гына кучэн шогэн кэртэш: СаО.

Альуминийын Л1 водородан ушнышыжым мэ она шинчэ, ту- 
дым ты маркэат лукташ лийын огыл; тугэ гынат, мэ альуминийын' 
ик-вальэнтан хлор дэнэ лийшэ ушнышыжым А1С1з шинчэна, ты 
ушнышым ончэн, альуминий кум-вальэнтан манын кэртына (кӱ- 
чЫкын каласышашлан вэрчын „альуминий атом кум-вальэнтан“ 
манмэ олмэш „альуминий кум-вальэнтан“ манын ойлат).

Цинк кок-вальэнтан кислород дэнэ ушна да 2пО составан 
ушнышым пуа, тышэч мэ цинк кок-вальэнтан манын кэртына.

Кӱшнат каласымэ ыльэ: элэмэнтын вальэнтлыкшым тудын кис- 
лоташтэ кунар водород атомым олмэштэн кэртмыжэ гычат па- 
лаш лийэш. Тидым тыгай примэр-влак гыч умлаш лийэш: кок 
атом хлпр  дэнэ ушнэн кэртшэ кок-вальэнтан цинк — шӧнчал 
кислотан кок мольэкулыштыйсо улшо водородым олмэшта:

2п 2НС1 =  2 пС1 2 -Ц 2 Н,
тыгэ гын, тудо кок атом водородым олмэшта.

Кум-вальэнтан альуминий кум атом водородым шӱкэн 
лукман:

А 1Н- ЗН С 1 =  А1С1з +  З Н , т. м.
Рэакцийым моло кислота-влак дэнэ ышташ гынат, тыгак лэктэш.
Кӱшнӧ ончыктымо кок элэмэнт гыч лийшэ чыла ушныш-вла- 

кыштат ушнышыш пурышо ик элэмэнт атомыштын чумыр ва- 
льэнтлыкышт  вэс элэмэнт атомыштын чумыр вальэнтлыкышт  
дэнэ иктӧр улыт: N^ ^ 0  ушнышышто кок натрий атомын кок 
вальэнтлыкышт ик кислород атомын кок вальэнтлыкыштлан 
кэлшэн шогат; А1С1з ушнышышто альуминийын кум вальэнтлы- 
кышт кум хлор атомын кум вальэнтлыкыштлан кэлшат, т. м.

Кызыт каласымына кок элэмэнт ушнымо годым лийшэ шуко 
ушныш-влакын обшо закономэрнысышт лийэш; мэ ончыкшым 
формул-влакым ты закономэрнысым ончэнак возкалаш тӱҥалына.

Утларак сложно формул-влакыштэ, шӧнчал-влакын форму- 
лыштышт тыгай закономэрнысак койын шога.

Кажнэ шӧнчалын формулжым кок ужаш гыч лиймылан шот- 
лаш лийэш: 1 ) мэталл гыч да 2 ) кислотан водородшым мэталл
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дэнэ олмэштымэк кислота дэч кодшо ужаш гыч. Кислота дэч 
кодшо ужашыжым рушла „кислотный остаток" маныт. Ӱлнӧ он- 
чыктымо примэр-влакыштэ кислота дэч кодшо ужаш кӱжгын 
возалтын:

НС1
Шӧнчал кислота

ННО,,
Азотнэ кислота 

Н2 8 О4 

Сэрнэ кислота

НаС1
Хлористэ натрий 

К^Оз 
Азотан калий шӧнчал

Са8 0 4

Сиран кальций шӧнчал

Кислотан водород атом чотшо кислота дэч кодшо ужашын 
вальэнтлыкшым  ончыкта. Азотнэ кислоталан ННО,, да шӧнчал 
кислоталан НС1 кэлшышэ кодшо ужаш-влак — (НОз) дэн (С1) — 
ик-вальэнтан улыт. Сэрнэ кислоталан НаЗО^ кэлшышэ кислота 
дэч кодшо ужаш — (50^) — кок-вальэнтан.

.Мэталлын вальэнтлыкшым да кислота дэч кодшо ужашын 
вальэнтлыкшым шинчэн, нунылан кэлшышэ шӧнчалын формулжым 
возаш йӧсӧ огыл.

12. Шӧнчал-влакын, окисэл-влакын да окисэл-влак гидра- 
тыштын формулыштым возкалымаш. Шӧнчалыштэ мэталлын  
вальэнтлык чотшо кислогпа дэч кодшо ужашын вальэнтлык 
чотшо дэн икгай лийман. Сандэнэ упражнэньэ-влакым ыштымэ 
годым мэталл дэн кислота дэч кодшо ужап1-влакын вальэнтлы- 
кыштым иктаж могай условно  манмэ палэ-влак  дэнэ палэмдылаш 
гын, упражнэньэ-влакым каньылынрак ыштылаш лийэш. Мэ мэ- 
талл-влак дэн водородын вальэнтлыкыштым пльус (+) палэ дэнэ, 
кислота дэч кодшо ужаш-влакын вальэнтлыкыштым минус (") 
палэ дэнэ палэмдылаш тӱҥалына.

Мут гыч, мэталл-влакым тыгэ возкалаш тӱҥалына: Ма+, 
Са++, А1+++, кислота дэч кодшо ужаш-влакым тыгэ возкалаш 
тӱҥалына: С1~, 8 —  (сэроводород кислоталан НзЗ кэлша), 8 О4 

(сэрнэ кислоталан Н2 8 О4 кэлша), т. м.
Формул-влакым возымо годым ты палэ-влак дэнэ кузэ пайда- 

ланаш кӱлмым ӱлнӧ ончыктымо примэр-влак гыч ужаш лийэш: 
Шӧнчал кислотам НС1 йа Н+С1“  налына да ты кислотан 

шӧнчалжэ-влакын формулыштым возэна.
Ик-вальэнтан мэталлНа'*', шӧнчалын формулжо На+СИ йаНаС! 
Кок-вальэнтан „ „ „ 2п'^'^{С\~)2 „ .̂пСЬ^
Кум-вальэнтан „ АИ'*" '̂ „ „ АИ + ̂ ^СИ), „ А1С1д
Кислота дэч кодшо ужашын вальэнтлыкшэ мэталлын вальэнт- 

лыкшылан кэлшыжэ манын, кокымышо примэрыштэ хлорым 2  

атомым, кумышо примэрыштэ 3 атомым налаш логальэ.
Азотнэ 

лэктэш:
кислотам НМОз йа ^■‘■НОз налына гынат, тугак
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На*НОз- 
2 п*-+(НОз-), 

АИ-^+^НОз-);
Сэрнэ кислота Но-^-^О^-" дэнэ 

‘(Ма^)2804-- 
2 п -* 8 0 4 - -  

(АИ-^-^з^^О^-),,

йа НаНОз 
„ 2 п(НОз) 2

„ А1(НОз)з.
тыгэ лэктэш: 
йа Ыа, 8 0 4  

„ 2 П8 О4

„ ^ 13(8 0 4 ) 3



Пытартыш примэрыштэ альуминийын кум пльусшылан кок 
минус 8 0 4 ~“ кэлшэн ок кэрт. Пльус дэн минус чотым иктӧр 
ыштышашлан мыланна кок атом альуминийым (б" )̂ да кум сэрнэ 
кислота дэч кодшо ужашым (6~) налаш логальэ.

Ты примэр-влакым ончэн да кислота-влакын формулышт дэнэ 
мэталл-влакын вальэнтлыкыштым шинчэн, ты кислотан кэрэк 
могай шӧталж ымат  куштылгын, лач возэн кэрташ лийэш.

Кислота-влакын формулышт дэч посна мэталл-влакын ва- 
льэнтлыкыштымат сайын шинчаш кӱлэш (мэталлоид-влакын ва- 
льэнтлыкышт нэргэн мэ почэшрак каласэна).

мэталл-влакым  гына налаш гын, нунын вальэнтлыкыш- 
тым ушыш налаш пэш куштылго. Шуко мэталл-влак кок-ва- 
льэнтан улыт. Сандэнэ кызыт тидым шинчаш гынат сита:

Ик-валъэнтан мэталл-влак'— калий К, натрий N3, ший А§.
Кум-вальэнтан мэталл-влак — альуминий Л1 дэн хром Сг.
Кок-вальэнтан — мэмнан тунэмшаш чыла моло мэталл- 

влак.
Пльус дэн минус палым мэ ончычракшым гына шындылаш 

тӱҥалына. Изиш гына тунэм шумэк, формул-влакым ты палэ-влак 
дэч поснат кушгылгын возэн мошташ лийэш.

Тыгай шӧнчал-влакын формулыштым возыза;
1. Сиран вӱргэньэ шӧнчал
2. Азотан цинк „
3. Сиран кӱртньӧ „
4. Азотан альуминий ,
.'1. Углэродан натрий
6. Сиран калий
7. Углэродан ший „
8. Азотан барий „
9. Сиран магний

10. Сиран циик шӧнчал
11. Углэродан калий
12. Углэродан кальций ,
13. Фосфоран хром
14. Хлористэ цинк ,
15. Сэрнистэ свиньэц „
16. Сиран свиньэц
17. Сиран хром ,
18. Хлористэ хром ,

кислородын вальэнтлыкшым шинчэн, кэрэк могай основ- 
ной окисэлымат (мэталл окисэлым) лач тыгак возаш лийэш.

Мут гыч:
Сп" 0 “ ~ йа СпО, йа К^О.

Кальций, натрий, альуминий, цинк, ший, барий, хром, свиньэц, магний 
мэталл-влак окисэлыш тын формулыштым возыза.

Мэ ончылно основаньэ-влак нэргэн (кочшо шчолоч-влак дэнэ 
вӱдэш шулыдымо мэталл окисэл гидрат-влак нэргэн) ойлэнна 
ыльэ. Основаньэ-влакым ончалына гын, нунын составышкышт 
(ОН) групп пурымым куштылгын ужына. (ОН) группым гидрок- 
сил йа вӱд дэч кодшо уж аш  („водный остаток“) маныт. Гид- 
роксил — вӱдын ик мольэкулжо гыч ик атом водородым налмэк 
кодшо ужаш, гЛанаш лийэш. Вӱдын НзО формулжым НОН сэмын 
возэна гын, гидроксилын (ОН) ик-вальэнтан (ОН~) улмыжым ужына.

Тидым шинчэн, кэрэк могай мэталл окисэлын гидратшын фор- 
мулжымат куштылгын возаш лийэш:

На+ОН~ йа НаОН, 2п++(ОН~)2 йа 2п(ОН)з,
А1 + + +(О Н -)з йа А1(0Н)з.

Кислотан водородшым мэталл дэнэ олмэштымэ годым йужгы- 
нам тыгат лийын кэртэш: мэталл водородын чыла атомыштым
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огыл, нунын ик ужашыштым гына олмэшта. Мут гыч, натрий N3  

дэнэ Н.2 5 О4 сэрнэ кислота N8 2 8 0 . 1  шӧнчал дэч посна, эшэ Г^аНЗО! 
йа На^Н^^ЗО.!-" шӧнчалым пуат; тыштэ мэталл водородын кок 
атомжо-влак гыч иктыжым гына олмэштэн. Тыгай шӧнчал-влак моло 
кислота-влакынат улыт. Нуным шопо ш ӧт ал-влак  („кислые 
соли“)маныт. Кислотан чылаводородшым мэталл дэнэ олмэштыман 
шӧнчал-влакым, шопо шӧнчал-влак дэч ойырэн, нормальнэ шӧн- 
Чал-влак йа кьфал („средний“) шӧнчал-влак манын лумдат.

Шопо сиран ший шӧнчалын, шопо углэродан  натрий шӧччалын, шопо си- 
ран калий шӧнчалын формулыштым возыза.

13. Кислота-влак дэнэ мэталл окисэл-влак кокласэ рэакций.
Кислота дэнэ мэталл кокласэ рэакций годым гына огыл, моло 
рэакций-влак годымат шӧнчал-влак лийын кэртыт.

Вӱргэньэ окисьым сэрнэ кислота дэнэ пырльа ырыктымэ годым 
вӱргэньэ окись эркын-эркын йомэш, „шула“, растворжо кандэ 
тӱсыш чийалга. Тыштэ тыгылай гына шулымаш огыл, ончычшо 
вӱргэньэ окись дэнэ сэрнэ кислота коклаштэ рэакций кайа:

СиО-1-Н 3 8 О1 =  СиЗО! +  НзО.

Сиран вӱргэньэ шӧнчал да вӱд лэктыт, варажым рэакций го- 
дым лийшэ шӧнчал ончычын кислотам шулыктымо вӱдэш шула. 
Вӱдым ырыктэн пучыктараш гын, йандар шӧнчалым лукташ 
лийэш.

Ты йӧн дэнак, кислота-влак дэнэ мэталл окисэл-влак кокласэ 
рэакций дэнак, моло шӧнчал-влакымат лукташ лийэш.

Улнырак мэталл окисэл-влак дэнэ кислота-влак кокласэ рэак- 
ций-влакын равэнствыштым возаш ойлалтэш. Ты равэнствэ-вла- 
кым (ончыкыжым моло равэнствэ-влакымат) тыгай кок правилым 
ушыш налын возаш кӱлэш.

1 . Ончычын рэакцийыш пурышо наста-влакын — кислота дэнэ 
мэталл окисэлын — формулыштым возыман; мэталл окисэлын 
формулжым возымо годым мэталл дэн кислородын вальэнтлы- 
кыштым ушэштарыман.

2. Варажым рэакций годым лийшэ у  наста-влакын — шӧнчал 
дэн вӱдын — формулыштым лач возыман; шӧнчалын формулжым 
возымо годым мэталлын да кислота дэч кодшо ужашын вальэнт- 
лыкыштым гына шотыш налман, рэакций годым лэкшэ наста- 
влакын составышкышт пурышо элэмэнт-влакын атомышт равэн- 
ствын шола могырыштыжо кунар улмым ончыман огыл.

Тиддэч вара гына, кӱлэш лийэш гын, коэфициэнт-влакым 
тӧрлаш тӱҥалман.

Тыгай наста-влак кокласэ рэакций-влакын равэнствыштым возыза;
1. Кальций окись дэнэ сэрнэ кислота. 2. Натрий окись дэнэ сэрнистэ кис- 

лота. 3. Альуминий окись дэнэ шӧнчал кислота. 4. Ц инк окись дэнэ азотнэ 
кислота. 5. Хром окись дэнэ сэрнэ кислота. 6. Свиньэд окись дэнэ азотнэ кис- 
лота. 8. Вӱргэньэ окись дэнэ шӧнчал кислота. 8. Р туть  окись дэнэ азотнэ кис- 
лота. 9. Калий окись дэнэ шӱй (угольнэ) кислота. 10. Хром окись дэнэ мэта- 
фосфорнэ кислота.

Мэталл окисэл дэн кислота кокласэ рэакцийым практикыштз 
кислотан водородшым вик олмэштэн (шӱкэн луктын) кэртдымэ 
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мэталл-влакын шӧнчалыштым лукшашлан кучылтыт. Мут гыч, 
ты рэакций дэн кислотан водородшым вик олмэштэн кэртдымэ 
вӱргэньын Си, ртутьын Н§, т. м. шӧнчалыштым луктыт.

Шӧнчал-влакым ты йӧн дэнэ (ты рэакций дэнэ) лукмо годым 
чӱчкыдынак мэталл промышлэнность гыч лэкшэ кӱдалтышаш матэ- 
риал-влакым (мэталл шӱкым, мэталл пудыргым, т. м.) кучылтыт, 
адак мэталл-влакым лэвыктымэ годым лэкшэ окисэл-влакымат 
(рушла ,угар“ манмым) кучылтыт. Мэталл шӱкым лӱмын ыштымэ 
коҥгаш калитлат („обжигают"), чотрак калитлаш лийжэ манын, 
коҥгашкэ йужым тулэн шогат; мэталл шӱкым калитлымэ годым 
лэкшэ окисэл-влакым кислота-влак дэнэ рэагировайыктат, тыгэ 
кэлшышэ („соответствуюшие" манмэ) шӧн4ал-влакым луктыт. 
Тыгэ, химий мэталл промышлэноостьышто производствын пайда- 
жым кугэмдаш полша — шулдакан продукт-влак гыч пайдам лу- 
кташ лийшэ корным ончыктэн шога.

14. Кислота дэнэ мэталл окисэлын гидратшэ кокласэ рэакций. 
Кына тӱсан („фиолетовый”) лакмус чийа шкэ тӱсшым раство- 
рышто шчолоч йа кислота пэш шагал гына улмо годымат 
вашталта манын ойлэнна ильэ. Лакмусым йошкартышэ раство- 
рым шопо (шопо рэакцийым ончыктышо) раствор маныт, лакму- 
сым кандалгпарышэ растворым шчолочан (шчолочан рэакцийым 
ончыктышо) раствор маныт.

Лакмусын тӱсшым вашталтыдымэ наста-влакым нэйтральнэ 
наста маныт, Нунын растворышт нэйтральнэ рэакцийым  ончык- 
тат манын ойлат.

Шчолоч дэн кислота кокласэ рэакций годымат, мэталл окись 
дэн кислота кокласэ рэакций годым гайак, шӧнчал да вӱд лийын 
шогат. Тыгэ, кочшо натр (натрий окисьын гидратшэ, натрийын 
вӱдан окисьшэ) да сэрнэ кислота сиран натрий шӧнчал дэнэ 
вӱдым пуат:

2НаОН +  Н2 8 О4 =  НааЗО^ +;2Н.,0.
N ^ ,8 0 /— вӱдэш сайын шулышо, нэйтральнэ шӧнчал. Шчолоч 

дэн кислотан шкэ коклаштышт рэагировайымышт годым нэй- 
тральнэ шӧнчал лиймэ рэакцийым нэйтрализовайымэ рэакций 
маныт.

Рэакций годым лийшэ шӧнчал вӱдэш шула, сандэнэ шчолоч 
раствор дэн кислота растворым иктыш опталына гын, мэ шӧнчал 
лиймым она уж. Тугэ гынат, шӧнчал лийынак. Растворым чыла 
вӱд пар лиймэш ырыкташ гын, шӧнчалым ойырэн налаш лийэш. 
Тыштэ иктым гына мондаш ок кӱл: рээкцийыш пурышо наста- 
влакым рэакцийлан кунар кӱлэш, тунарак вэлэ налман; тыгэ 
ышташ огыл гын, растворэш йа уто кочшо натр, йа уто сэрнэ 
кислота кодын кэртэш. Шчолоч дэн кислотам лач йа лач огыл 
налмым лакмус дэнэ палаш лийэш.

Тыгаи рэакций-влакын равэнствыштым возыза:
1. Вӱргэньэ окисьын гидратшэ дэнэ шӧнчал кислота.
2. Альуминий окисьын гидратшэ дэнэ азотнэ кислота.
3. Калий окисьын гидратшэ дэнэ сэрнэ кислота.

Практикыштэ химий анализ годым растворышто кунар шчолоч 
йа кислота улмым нэйтрализовайыдэ рэакций дэнэ палат. Мут
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гыч, сэрнэ кислотан Н2 8 О4 растворжо пуалтын лийжэ; раство- 
рышто сэрнэ кислота мо чоло улмо палэ огыл, тидым шкэ палэн 
налаш кӱлэш. Анализым ыштышашлан МаОН растворым йамды- 
лат. 1 см^ НаОН растворышто, мут гыч, 0,04 г НаОН лийжэ, ана- 
лизлаш пумо Н2 8 О4 растворын 1 0  куб сантимэтржым нэйтрали- 
зовайаш 20 см'̂  ЫаОН раствор кайэн лийжэ. 20 см? НаОН раство- 
рышто 0,04 X 20 =  0,8 г НаОН уло. Рэакцийын равэнствыжэ 
^НаОН +  НзЗО^^НазЗО^-Н^НзО тыгэ ончыкта: 2 ( 2 3 1 6 - ] - 1 )  =  
=  80г НаОН; тидэ 2 -|-3 2 -|-6 4  =  98 г НзЗО^-ым нэйтрализовайа 
тышэч0,8г НаОН-лан О^Э^гНзЗО! кайа. Тыгэ гын. Юсм^ шинчы- 
дымэ растворышто 0,98 г Н3 8 О4 уло, 100 см^ растворышто 9,8 г 
Н2 8 О4 уло.

15. Шӧнчал дэн мэталл кокласэ рэакций. Вӱргэньэ купоросын 
растворышкыжо кӱртньӧ падрашым (пудам йа тулэч молым) чы- 
каш гын, кӱртньӧ вӱргэньэ лончо дэнэ лэвэдалтэш, вӱргэньэ ку- 
поросын кандэ тӱсшӧ эркын-эркын йомэшат, волгыдырак ужар 
тӱсыш савырна. Ты у тӱс кӱртньӧ купорос растворын тӱсшӧ. 
Кӱртньӧ купорос кушэч лэктын? Тудо вӱргэньэ купорос дэн 
кӱртньӧ гыч лийӹн: кӱртньӧ вӱргэньэ купорос гыч вӱргэньым 
шӱкэн луктынат, шкэжэ тудын олмышкыжо шогалын (олмэшты- 
маш рэакций).

Сн8 0 4  -|- Ре =  Ре8 0 4  Си.
Тидын гай олмэштымаш рэакций моло шӧнчал-влак дэн мэ- 

талл-влак коклаштат кайэн кэртэш, мут гыч:
Си8 0 4  -р  2 п  =  2 П8 О4 -]- Си.

Цинк купорос — 2 П8 О4 тӱсдымӧ. Кӱртньӧ купорос Ре80^ — 
волгыдо ужар тӱсан. Вӱргэньэ цинк дэн кӱртньӧ ӱмбалан шин- 
чэш, тудын ик ужашыжэ ночко мамык сэмын ойырлэн лэктэш.

Тыгай рэакций-влак цинк дэн азотан свиньэц шӧнчал коклаш- 
тат, вӱргэньэ дэн хлоран ртуть коклаштат, вӱргэньэ дэн азотан 
ший шӧнчал коклаштат кайат.

Кызыт каласымэ рэакций-влакын равэнствыштым возыза.
Тид-ым каласьшан: коч могай мэталлат шӧнчалыштэ улшо кэрэк могай мэтал- 

лымат олмэштэн (ш ӱкэн луктын) кэртэш шонаш ок лий*).

Тэхникыштэ олмэштымаш рэакций шӧнчал-влакын растворышт 
гыч мэталл-влакым ойырэн лукмаштэ кучылталтэш, мут гыч,, 
ртуть дэнэ шийын шӧнчалыштышт шэргакан мэталл-влакым — 
ртуть дэнэ шийым — шулдаканрак мэталл-влак дэнэ — вӱргэньэ 
дэнэ йа кӱртньӧ дэнэ — олмэштат да мэталличэский ртуть дэн 
шийым луктыт.

1) Мэталл-влак дэнэ водородым нунын иктэ вэсым олмэштэн (ш ӱкэн луктын) 
кэртмыш т шот дэн тыгэ радамлэн возаш лийэш:

К, ӹа, Са, М§, А1, 2п, Сг, Ре, РЬ, Н, Си, Н §, Л§, Аи.
Рӓт утларак активнэ мэталл-влак гыч тӱҥалэш ат, утларак пассивнэ мэталл- 

влак дэнэ кошарга. Ты рӓтын кажнэ мэталлжэ ш кэ почэшыжэ шогышо мэталл- 
влакым чылаштымат олмэштэн (ш ӱкэн луктын) кэртэш , ончылныжо шогышо мэ- 
талл-влакым олмэштэн ок кэрт. Водород дэч ончылно ш 'гы ш о  чыла мэталл- 
влак кислотасэ водородым олмэштат, водород почэш шогыш о мэталл-влак водо- 
родым огыт олмэштэ.
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Кӱртньӧ ӱзгар-влак ынышт рӱдаҥ манын, нуным шуко годы- 
мак вӱргэньэ лончо дэнэ лэвэдыт. Вӱргэньылымашым („омедне- 
ние“) тыгэ ыштат: кӱртньӧ ӱзгарым наждак дэнэ эрыктат да 
вӱргэньэ купоросын растворышкыжо чыкат. Ик жап эртымэк 
кӱртньӧ ӱзгарым раствор гыч луктыт да мушкыт, вара коштат. 
Кӱртньӧ йылгыжшэ, тӧр вочшо вӱргэньэ лончо дэнэ лэвэдалтэш.

16. Шӧнчал-влакын моло тӱрлӧ рэакций-влак годым лий- 
мышт. Шӧнчал-влак шуко моло тӱрлӧ рэакций-влак годымат 
лийын кэртыт.

Ты рэакций-влак нэргэн мэ шуко ойлаш она тӱҥал, тыгай 
примэр-влакым гына ончыктэна.

Сиран натрий шӧнчал ИазЗО^ дэн хлористэ барийын ВаС!^ 
растворыштым иктыш опталмэ годым сиран барий шӧнчалын ВаЗО^ 
вӱдэш шулыдымо шундыкшо (осадкыжэ) лэктэш:

КазЗО, +  ВаС1з =  ВаЗО^ +  2МаС1.
Ты рэакций годым шӧнчал-влак шкэ мэталлыштым вашталтат 

да кок у шӧнчалым нуат. Практикыштэ вашталтымаш рэакций 
дэнэ чӱчкыдынак шӧнчал-влак лукмаштэ пайдаланалтэш.

Вашталтымаш рэакций шӧнчал дэн кислота коклаштат кайэн 
кэртэш, тунам у шӧнчал дэнэ у кислота лэктэш.

Сиран натрий шӧнчал олмэш сэрнэ кислотам налаш гын, сиран 
барий шӧнчалын ВаЗО^ ту шундыкшак лэктэш:

НаЗО^ +  ВаС1з — ВаЗО^ +  2НС1.
Шӧнчал дэн кислота кокласэ рэакцийым вӱдэш шулыдымо 

шӧнчал-влакым лукташат, кислота-влакым лукташат кучылташ 
лийэш.

17. Химий йылмэ. Чыла ончыч каласымэ/гыч тыгэ койэш: 
химий рэакций-влакын равэнствыштым возэн 'мошташ йа „химий 
йылмим"' умлаш шуко шинчаш ок кӱл, пэш шагал гына кислота- 
влакын формулыштым, 5 мэталл-влакын (3 ик-вальэнтан да 2 кум- 
вальэнтан мэталл-влакын) вальэнтлыкыштым да кислород дэн 
гидроксилын вальэнтлыкыштым гына сайын шинчаш кӱлэш.

Тидым чыла шинчаш да ситышын практиковатлалташ гын, 
формул дэнэ равэнствэ-влакым шкэак, умлэн возаш тунэмын 
шуаш йӧсӧ огыл.

Пэҥгыдын ушышто кучэн кэртшэ йэҥланат равэнствэ-влакым 
нунын коэфициэнтыштгэ ушышто кучаш тӧчыман огыл, ранэнствэ- 
влакым шкэак лач возаш тунэмын шуман. Равэнствэ-влакым 
шкак лач • возаш тунэмын шуаш гын, ончыклык нашат йатыр 
куштылэмэш.

Тэ шкат шинчэда, осал койышлан тунэмаш гын, тудым кудал- 
таш пэш йӧсӧ лийэш, сандэнак химийым тунэммаштат тугай осал 
койыш-влак дэнэ чот кырэдалман. Мут гыч, равэнствыштэ атом- 
влак йа мольэкул-влак чотым ныгунамат „ужаш-влакын“ чотышт 
манын ойлаш ок лий, йа коэфициэнт-влакым ныгунамат рэакций 
годым лэкшэ наста-влакын формулыштым возымо дэч ончыч 
шындылман огыл. Тунэмшэ-влак гын, тыгай йоҥылышым шагал 
огыл ыштылыт.
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Мэ шӧнчал-влак лукмо тӱрлӧ рэакций-влакым лончылэн ончышна. Ты 
рэакций-влакым возымо шотышто налмэ шинчымашдам пэҥгыдэмдышаш вэрч, 
ӱлнӧ ончыктымо упражнэньэ-влакым ыштыза (упражнэньылаштэ рэакций-влак тип 
шот дэнэ радамлалтдэ возалтыныт).

1. Магний дэнэ шӧнчал кислота. 2. Альуминий дэнэ сэрнэ кислота. 3. Азотан 
ртуть шӧнчал дэнэ вӱргэньэ. 4. Кочшо калий дэнэ азотнэ кислота. 5. Калий окись 
дэнэ сэрнистэ кислота. 6. Свиньэн окисьын гидратшэ дэнэ азотнэ кислота. 7. 
Кальций окисьын гидратшэ дэнэ мэтафосфорнэ кислота. 8. Ш ий окись дэнэ 
азотнэ кислота. 9. Вӱргэньэ окисьын гидратш э дэнэ сэрнэ кислота. 10. Ртуть 
окись дэнэ азотнэ кислота. 11. Хром окись дэнэ шӧнчал кислота. 12. Хлористэ 
магний дэнэ натрий. 13. Цинк окись дэнэ шӧнчал кислота. 14. Альуминий окись 
дэнэ сэрнэ кислота. 15. Калий окись дэнэ мэтафосфорнэ кислота. 16. Хлоран 
ртуть дэнэ цинк. 17. Натрий дэнэ сэрнэ кислота. 18. Калий окисьын гидратш э 
дэнэ мэтафосфорнэ кислота. 19. Хром окисьын гидратшэ дэнэ азотнэ кислота. 
20. Барий окисьын гидратш э дэнэ сэрнэ кислота.

йодыш-вллк.
1. Кислородым бэртольэт шӧнчал гыч лукмо годым шӧнчалышкэ марганьэцын 

кокытэ окисьшым йэшарэн пыштат. Марганьэнын кокытэ окисьшым шуко йа 
шагал йэшараш гын, ты чоло бэртольэт шӧнчал гыч кислород лэкмаш ваштал- 
тын (кугэмын йа изэмын) кэртэш мо?

2. Посна-посна элэмэнт-влакын кислород дэнэ ушнымышт годым лийшэ 
ушныш^-влак кузэ лӱмдалтыт?

3. Йужышто йӱлымаш кислородышто йӱлымаш дэч молан эркынрак кайа?
4. Ик тӱрлӧ наста-влакымак кислородэш  да йужэш посна-посна йӱлалташ 

гын, кислородэш йӱлатымэ годым лийш э продукт-влак дэн йужэш  йӱлатымэ 
годым лийшэ продукт-влак коклаш тэ иктаж могай ойыртыш лийэш мо?

5. Мо тугай тулаҥмэ тэмпэратур?
6. Пӱртӱсыш тӧ могай окислалтмаш процэсс-влак лийын шогат?
7. Кислород лукмо тэхникэ йӧн-влакым тэ могайым шинчэда?
8. Тыгай задач-влакым ыштыза:

а) 3 200 т  йошкар жэлэзньак гыч кунар тонн кӱртньым лукташ  лийэш? 
Йошкар жэлэзньак РбгОз кӱртньӧ окись гыч ышталтын.

б) 650 кг цинкым лукташ сэрнистэ цинкым (.цияковая обманка" манмым) 
2п5 кунар налман?

в) 100 к у б  м  йоҥгытан йуж шарым водород дэнэ тэмаш цинк дэнэ сэрнэ 
кислотам кунар килограмм гыч налман? 1 куб  м  водород 0,09 кг виса.

9. Кислота дэн шчолоч-влакын индикатырыштым могайым шинчэда?
10. Мо тугай нэйтрализовайымэ рэакций?

V. ХЛОР ДЭН ШӦНЧӒЛ КИСЛОТА.

1. Шолтымо шӧнчал. Пӱртӱсыштӧ хлор тыгылай наста сэмын 
ок логал. Хлорын утнышышт, хлористэ мэталл-влак манмэ гын, 
пэш кумдан шарлэныт. Хлорын эн кумдан шарлышэ, эн шуко 
логалшэ ушнышыжо-влак коклашкэ хлористэ натрий йа шолтымо 
(„поваренная“) шӧнчал ПаС1 пура. Адакшым хлористэ калий КС1, 
хлористэ магний МдС^з, т. м. логалыт.

Хлорым тудын пӱртӱсысӧ ушнышыж гыч — шолтымо шӧнчал 
НаС1 гыч лукташ лийэш. Сандэнэ мэ эн ончыч шолтымо шӧнчал 
нэргэн ойлаш тӱҥалына.

Шолтымо шӧнчал пӱртӱсыштӧ пэш кумдан шарлышэ, шуко 
логалшэ наста. Тудо тэҥыз вӱдыштӧ (2,8% нарэ), йужо йэр вӱдыш- 
штӧ да шӧнчалан намаш вӱдыштӧ раствор сэмын лийэш, адак 
кӱй шӧнчал залэж-влак сэмынат логалэш. Кӱй шӧнчал кийымэ 
вэр-влак (залэж-влак) пэш шукэрсэ гэологий энохылаштэ улшо 
тэҥыз-влакын кошкымышт годым лийыныт.
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Совэт Ушэм шолтымо шӧнчаллан пэш пойан. Эн шуко кӱй 
шӧняал кийымэ вэр-влак Совэт Ушэмын тыгай вэрлаштышт улэ- 
дат.

УССР-ын Дньэпропэтровск районыштыжо—Брьанцэвск шӧнчал 
вэр. Уралыштэ, Орэнб^рг лишнэ, — Ильэцк шӧнчалвэр. Кавказыш- 
тэ, Нахичэвань рэспубликыштэ — Нахичэвань шӧнчал (ты вэрын 
шӧнчалжэ чыла Кавказ вэсвэллан сита). РСФСР-ын Урал облас- 
тьыштыжэ — Соликамск шӧнчал вэр (кнага мучашыштэ картым 
ончыза).

Совэт Ушэмын кэчывал вэлыштыжэ пэш шуко шӧнчалан йэр- 
£лак  улыт; ты йэрлаштэ шолтымо шӧнчал раствор сэмын уло. 
Шӧнчаллан эн пойан йэр-влак шотыш ӱлыл Йулышто (Сталин- 
град крайыштэ) улшо Эльтон дэн Баскунчак йэр-влак пурат 
(картым ончыза). Эльтонын шӧнчаллан пойан улмыжо тышэч 
лалэ; 150 ий коклаштэ ты йэр гыч 8,2 млн. т  шӧнчалым лукмо 
гынат, шӧнчалын катыкэ.ммыжэ (шагалэммыжэ) йӧршынат палэ 
огыл. Баскунчак Эльтон дэчат пойан, тудын шӧнчалжат Эльто- 
нысо шӧнчал дэч йатыр сай. Шӧнчал раствор гыч кэҥэжым вӱд 
пучымо годым шӧнчал ойырлэн лэктэш, йэр пундашыш волэн 
шинчэш, сандэнак тудым рушла „самосадочная соль'" (шкэ волэн 
шичшэ шӧнчал) маныт. Тиддэч посна, ССР Ушэмыштэ шӧнчал Кас- 
пий, Азов да Шэм тэҥыз-влакын вӱдышт гыч лукталтэш. Тэҥыз 
вӱд лӱмын ыштымэ бассэйн-влакыш пурталтэшат, тушан кэчэ 
шокшо дэнэ пучыктаралтэш.

Йӱдвэлыштэ шӧнчалым шӧнчалан памаш вӱд гыч луктыт: шӧн- 
чалан вӱдым тулэш ырыктэн, пучыктарат. Тыгэ лукмо шӧнчалым 
рушла „выварочная соль" (шолтэн лукмо шӧнчал) маныт.

Шӧнчалым кочкышыш оптат^), шӧнчал дэнэ вашкэ пужлышо 
продукт-влакым (шылым, колым, пакча саскам, т. м.) шӧнчалтат.

Тиддэч посна, шолтымо шӧнчйл химай промышлэнностьышто 
кучылталтэш: ик могырым, тудым шӧнчал кислота дэн хлорым 
лукмаштэ кучылтыт, вэс могырым, натрийын ушнышыштым 
(кочшо натрым ИаОН, углэродан натрий шӧнчалым (содым^ЫазСОд, 
сиран натрий шӧнчалым ЫазЗО^, т. м.) лукмаштэ да шуко моло 
яроизводствылаштат кучылтыт.

2. Хлористэ водород да шӧнчал кислота. Шолтымо шӧнча- 
лым КаС1 пыштыман пробиркышкэ чоткыдо сэрнэ кислотам Н2 8 О4 

пышташ да вара, пробиркэ гыч талэ „шикш“ лэкташ тӱҥалмэк, 
пробиркым вашкэ гына кумыктэн вӱдан стаканыш аҥжэ дэн чыкэн 
шогалташ гын (27-шэ сӱрэт), пробиркэ пӱтыньэк гайак вӱд дэнэ 
тэмалтэш.

Тыгэ ыштымэ годым лийшэ рэакцийым лончылэн налына.
Тыштэ рэакций сэрнэ кислота дэн шолтымо шӧнчал коклаштэ 

кайа. Чоткыдо сэрнэ кислотам шолтымо шӧнчалышкэ пышташ 
да эркын ырыктэн шогаш гын, рэакций годым хлористэ водород 
дэн шопо сиран натрий шӧнчал НаНЗО^ йа натрийын бисуль- 
фитшэ манмэ лэктэш:

1) Ш олтымо шӧнчал айдэмэ дэч моло илыш э-влакланат кӱлэш. Организмын 
тӱрлӧ тканьжэ-влакышгэ, мут гыч, нӧргыш тӧ, адак вишкыдылаштыжэ, муг гыч. 
шӱвылыштӧ, йатыр хлористэ натрий уло. Мут гыч, вольыкын организмыштыжэ 
ты шӧнчал ок лиВ гын, тудо сайьш куш кын ок кэрт.
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ЫаС1 +  НаЗО^ =  НаНЗО^ +  НС1.

Натрийын бисульфатшым НаНЗО^^ тэхникыштэ кӱчыкын би- 
сульфат манын лӱмдат.

Бисульфат дэн шолтымо шӧнчалым чот ырыктымэ годьш 
нормальрэ щӧнчал — сульфат НазЗО^ лэктэш;

НаС1 +  НаНЗО^ =  На^ЗО^ +  НС1.

Хлористэ водород — тӱсдымӧ, йуж дэч изиш гына (лишэмдэ» 
•каласаш гын, Н / 4  гана) нэлырак, посна ойыртышан, кочо ӱпшан 
газ.

Хлористэ водород вӱдэш пэш сайын шула. Тыгылай условий- 
ыштэ ик обйом вӱдэш хлористэ водород 500 обйом нарэ шулэн. 
кэртэш.

Хлористэ водородан пробиркым вӱдышкӧ кумыктэн шогал- 
таш гын, пробиркышкэ тич гайак вӱд тэмэш манын ойлышна. 
Тидэ чылажат хлористэ водородын вӱдэш сайын шулэн кэртмыж- 
лан кӧра гына лийын кэртэш.

Хлористэ водородын вуд растворжым шӧняал кислота ма- 
ныт.

Хлористэ водород йужын вӱдыжгыжӧ дэнэ пырльа шӧнчал 
кислотан пэш тыгыдэ гына чӱчалтышыштым пуа. Ты чӱчалтыш- 
влак тӱтыра сэмын койыт, сандэнак хлористэ водород йужышто 
тӱтЬхрам пуа, „шикшэш“ манын ойлат. Шӧнчал кислотан чоткыдо 
растворышт гыч газ форман хлористэ водород ойырлэн лэктэш, 
сандэнэ шӧнчал кислотан чоткыдо растворыштат йужышто шик- 
шыт. Ты койышлан кӧра чоткыдо шӧнчал кислотам шуко годы- 
мак яшикшшэ* кислота манын лӱмдат.

Промышлэнностьыштошӧнчал кислотам, кӱшнӧ ончыктымо сэ- 
мынак, шолтымо шӧнчалым сэрнэ кислота дэнэ рэакцийлыктэн 
луктыт (яШӦнчал* кислота манмэ лӱм тышэчак лэктэш). Чыла 
процэсс кок тыгай ужашлан пайлалтэш:

1) хлористэ водород НС1 газым лукмаш,
2 ) тудым вӱдэш шулыктэн, шӧнчал кислотам лукмаш.
Хлористэ водородым лукмо годым тудын дэн ик жапыштак

сиран натрий шончал— „сульфат“ На-.ЗО^ лэктэш. Сульфат 
содым, йандам, глаубэр шӧнчалым, ультрамариным, т. м. ышты- 
маштэ кучылталтэш, сандэнак шӧнчал кислотам ыштымэ завод 
гыч ты продукт-влакым ыштышэ заводльшкэ колталтэш.

Шӧнчал кислота сэрнэ дэн азотнэ кислота-влак гай кумдан 
ок кучылталт, тугэ гынат, химий промышлэнностьын тӱрлӧ произ- 
водствылаштыжэ тудо йатыр шуко кучылталтэш.

Шӧнчал кислота гыч хлорым луктыт (умбак ончыза), ошэм- 
дымэ извэскам („белильная известь“ манмым) ыштат, кӱртньӧ 
корнысо шпал-влакым шӱймӧ дэч аралаш кучылталтшэ хлористэ 
цинкьш 2 аС>2 йамдылат (шпал-влак ынышт шӱй манын, кӧргыш- 
кышт хлористэ цинк шыҥдаралтэш; адакшым шӧнчал кислота 
тэкстиль цромышлэностьышто, чийа-влакым, клэйым, т. м. ыштымэ 
производствылаштэ кучылталтэш.

Хлористэ цинкын 2 пС12 растворжо (тудым рушла „паяльная 
жидкость" маныт) паитлышаш мэталл-влакын ӱмбалыштым окис- 
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лалтмэ дэч аралышашлан кучылтыт. Хлористэ цинк цинкым шӧн- 
чал кислоташ „шулыктэн“ лукталтэш. Тэхникыштэ ты ■процэссым 
(хлористэ цинк лукмо процэссым) яКислотам цинк дэнэ травитлы- 
маш („травление") маныт.

Тунам лийшэ хлористэ цинк растворым чӱчкыдынак „травитлымэ 
кислота“ маныт. Пайальник дэнэ ырыктымэ годым, хлористэ цин- 
кым шулыктышо вудшӧ шолын пыта, хлористэ цинкшэ лэва да 
ушышаш мэталл-влакын ӱмбалыштым лэвэдэш. Лэвышэ хлористэ 
цинкмэталл-влакын окисэлыштым шулыктара адак мэталлым йу- 
жын кислородшо дэнэ окислалтмэ дэч арала. Мэталлын тыгэ эрык- 
талтшэ йандар ӱмбалжэ лэвышэ вишкыдэ дэнэ („припой" дэнэ) 
„нӧра“ да вэс мэталлыш сайын пижэш.

Чыла кислота-влак кокла гыч шӧнчал кислота — эн шулдо. 
Эрыктымэ шӧнчал кислота ужалалтэш. Тудо кок сорт ужалалтэш: 
иктыжэ — 1,12 удэльнэ нэлытан (100 г кислоташтэ 25 г нарыжэ 
НС1 лийэш), вэсыжэ— 1,19 удэльнэ нэлытан шикшшэ кислота 
(100 г кислоташтэ 38 г нарыжэ НС1 лийэш).

Тэхникысэ (эрыктыдымэ) шӧнчал кислоташкэ куртьнӧ да т. м. 
наста варналтэш, сандэнэ тудо нарынчалгырак тусан, йужгунам 
„курэнрак” тусан лийэш.

Шӧнчал кислотам 50—60 л  йоҥгытан йанда клэнчаштэ кучат. 
Ик вэр гыч вэс вэрышкат тугай клэнчашкак тэмэн коштыктат. 
Клэнча арама воштыр дэнэ тодмо корзиныш шындалтэш, корзин- 
кышкэ ончычын олым опталтэш. Амэрикыштэ шӧнчал кислотам 
кӧргӧ гыч каучук дэн лэвэдмэ куртньӧ цистэрныштэ кучат.

3. Хлор (С1, атом висажэ 35,5). Хлористэ водород гыч мэталл 
дэнэ куштылгын олмэштаралтшэ водородым лукташ лийэш. Тид- 
дэч посна, хлористэ водородын составышкыжэ пурышо кокымышо 
элэмэнтшымат — хлорымат  — лукташ лийэш. Хлорым лукташ 
хлористэ водородышто улшо хлорым иктаж могай вэс элэмэнт 
дэнэ олмэштараш кулэш. Ты вэс элэмэнтшэ кислород лийэш: тудо 
водород дэнэ пэш талын ушна, хлор дэн гын викак ушнэн ок 
кэрт. Кислород хлористэ водородшым шупшын налэшат, йандар 
хлор ойырлэн лэктэш.

Хлорым хлористэ водород гыч лукшашлан йуж кислородым 
кучылташ лийэш: тунам хлористэ водород дэнэ кислород вары- 
шым чот ырыктымэ (калитлымэ) пуч вошт гына колташ кулэш 
(катализатыр лийэш гын, рэакций талынрак, сайынрак кайа); тугэ 
гынат, иктаж могай окисланӧышэ настам}) (шкэ кислоролшым 
куштылгын пушо настам) налаш гын, утларак каньылэ лийэш. 
Тыгай окислаҥдышэ наста шотыш бэртольэт шӧнчалым КСЮ^ 
йа марганъэцан калий шӧнчалым КМпО^ налаш лийэш; мэ шин- 
чэна, ты наста-влак куштылгын ойырлалтыт, ойырлалтмышт 
годым кислородым ойырэн луктыт.

Бэртольэт шӧнчалыш шӧнчал кислотам йоктарымэ годым ты- 
гай рэакций кайа:

КСЮз +  6 НС1 =  КС1 +  ЗНзО +  301^.
Окислаҥдышэ наста шотэш марганъэцын кокытэ окисъшы- 

мат  МпОа налаш лийэш. Тудо ырыктымз годым йӧсын ойырлал-

5*
1) О к и сл и тел ь .
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тэш гынат, окислаҥдышэ наста лийын, шкэ кислородшым пуэн 
кэртэш.

Ты рэакций годым кучылталтшэ окислаҥдышэ наста-влак 
кокла гыч марганьэцын кокытэ окисьшэ МпОз эн шулдо наста- 
лан шотлалтэш, сандэнак хлорым лабораторийыштэ лукмо годым 
утларакшэ марганьэцын кокытэ окисьшым кучылтыт.

Рэакций тыгай равэнствэ почэш кайа;
4НС1 +  Мп02 =  МпС12 +  2 Н2О СЛз.

Ты равэнствым возымо годым хлористэ водородын кунар 
мольэкулжым налаш кӱлмым палышашлан тидым ушыш налаш кӱ- 
лэш: МпОз-ын чыла кислородшо вӱдыш вонча. Тыгэ гын, кок мольэ- 
кул вӱд лэктэш. Тышэч равэнствын шолавэл ужашыштыжэ ныл 

атом водород лийаш кӱлэш. Тыгэ гын, НС1-ын 
(.+* ныл мольэкулжым налман.

Хлорым ты йӧн дэн лабораторийыштэ лук- 
тыт, пооизводствышто гын, тудым шукыж Г О Д Ы М  

шолтымо шӧнчалым элэктролизлэн (шолтымо 
шӧнчалын вӱд растворжо вошт элэктротокым 
колтэн) луктыт.

Шолтымо шӧнчалын вӱд растворжо вошт 
элэктротокым колтымо годым положитэльнэ 
польусэш хлор лэктэш, отрицатэльнэ польусэш 
натрий лэктэш:

2НаС1 =  2На +  С1г.

27 Гсӱр. Хл^ристэ
водородым лукмаш  
да тудым вӱдэш шу- 

лыктарымаш.
Элэктролизлымэ годым лэкшэ натрий мэталл 

тунамак вӱд дэнэ рэакцийла. Ты рэакций годым, тэхникылан пэш 
кӱлшӧ продукт — кочшо натр (натрий окисьын гидратшэ) НаОН‘) 
да водород лэктэш:

2На +  2 Н2 О =  2НаОН +

Тыгэ гын, шолтымо шӧнчалын вӱд растворжым элэктролиз- 
лымэ годым кум продукт — хлпр, кочшо натр ла. водороӧ — лэк- 
тэш; нуно чыланат тэхникэ пашаштэ кучылталтшэ наста-влак 
улыт.

Кочшо натр промышлэнностьышто пэш шуко кучылталтэш. 
Тудым шовын ыштымаштэ, искусствэннэ порсыным ыштымаштэ, 
ньэфть пэрэгонкылымо заводлаштэ, карасин дэн машин шӱрымӧ 
ӱй-влакым эрыктымаштэ, адак шуко органичэский наста-влакым 
(утларакшэ чийа-влакым) ыштымаштэ кучылтыт,

Водород йуж шар-влакым тэмаш, шэм-вулным паитлаш, 
платиным да кварцым лэвыкташ кучылталтэш. Тиддэч посна, 
водород искусствэннэ пэшкыдэ койа-влакым йамдылымаштэ да 
йатыр моло химий производствылаштэ кучылталтэш.

Шолтымӧ шӧнчалын растворжым элэктролизлымэ годым лэкшэ 
хлорым  ончыч коштат да тудын дэк йӧрланышэ моло наста-влак 
дэч эрыктат, вара, тудым 6—7 атмосфэр вий дэн тэмдэн виш-

1) Тэхникыштэ кочшо натрым КаОН „каустик содо“ маныт, сурт коклаштэ 
.ш овы н к ӱ й “ маныт.
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кыдэмдат. Вишкыдэ хлорым вурс атыш — „баллоныш" тэмэн 
шындат (28-шэ сӱрэт).

Вурс атэш йӧршын кукшо хлорым гына аралаш лийэш. Ноч- 
кырак хлор гын кӱртньӧ дэн да вурс дэн пэш талын рэагировайа. 
Вӱд тыштэ катализатыр лийэш.

Шуко чоло хлорым ик вэр гыч вэс вэрыш ньэфть цистэрнэ гай 
бак-влакэш шупшыктат. Кӱлмӧ вэрыш намийэн шуктымэк, виш- 
кыдэ хлор бак пундашыш шушо сифон пуч вошт йамдэ бак- 
влакыш йоктаралтэш да тышэч производствыш газ сэмын кол- 
талтэш.

4. Хлорын койышыжо-влак. ,Х л о р “ лӱм ,хлорос“ манмэ грэк 
мут гыч лэктэш, ты мут сар (нарынчэ) тӱсан манмым ончыкта. 
Хлор ужаргырак-сар тӱсан, шӱлышым пэтырышэ 
йадан газ. Тудо логарым да нэр кӧргысӧ коваштым 
чыгылтылэш, кокырыкта. Хлор йуж дэн. 27г кана  
нэлырак. 1 обйом вӱдэш 2 ^ / 2  обйом хлор шула.

Хлор пӱртӱсыштӧ тыгылай наста сэмын ок вэрэшт 
(ок логал).

Химий рэакций-влакыш хлор пэш куштылгын пура.
Йужо наста-влак дэнэ тудо тыгылай тэмпэратур го- 
дымак ушна. Вулно („оловянная фольга“ манмэ), 
ырыктымэ вӱргэньэ воштыр, фосфор, адак моло на- 
ста-влакат хлор дэнэ викак рэагировайат, тунам 
нуно хлоран ушныш-влакым пуат; ты рэакций-влак 
тул ^йӱлэн эртат. Наста-влак хлорэш йӱлат.

Йанда пуч гыч лэкшэ водородым ылыжташ да 
йанда пучшым хлор тэмыман атыш чыкаш гын, во- 
дород йӱлымым ок чарнэ; водородын хлорэш йӱлы- 
мыжӧ годым хлористэ водород лийын шога.

Тыгэ гын, йӱлымаш кончыш кислородышто вэлэ 
огыл, хлорыштат лийын кэртэш. Х лор  шкэжэ ок йӱ- 
лӧ—тудо кислород дэнэ вик ок рэагировайэ, ок ушно.

Хлор шкэт вуйа лийшэ водород дэн пэш вашкэ, талын ушна. 
Тидэ вэлэ огыл, хлор водородым тӱрлӧ водородан ушныш-влак 
гычат шупшын налын кэртэш.

Хлорын сар тӱсан вӱд растворжым (хлоран вӱдым) кэчэ вол- 
гыдэш кодаш гын, хлорын сар тӱсшӧ эркын-эркын йомэш, раст- 
вор волгыдэмэш, раствор гыч кислород ойырлэн лэктэш. Раст- 
ворэшыжэ хлор олмэш шӧнчал кислота лийын кодэш;

Н2 0  +  С12 =  2 НС1 +  0 .

Вӱд гыч хлор дэнэ ойырэн лукмо кислород ойырлэн лэкмэ 
жапыштыжэ атом сэмын лийэш, мольэкулыш ушнэн ок шу, 
сандэнэ тудо йужысо кислород дэч йа бэртсльэт шӧнчал гыч 
лукмо кислород дэч талынрак окислалтын кэртэш. Хлоран вӱдыш 
иктаж могай куштылгын окислалтын кэртшэ настам пышташ 
гын, ойырлэн лэкшэ кислород тудым пэш вашкэ окислаҥда.

Чэрнилашкэ йа индиго манмэ кандэ чийан растворышкыжо 
хлоран вӱдым опталаш гын, нунын тӱсышт тунамак йомыт, нунын 
олмэш тӱсдымӧ наста-влак лийыт.
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Кандэ колэнкорым вӱдэш нӧрташ да хлорыш чыкаш гын, 
матэрийын ночко вэржэ эркын-эркын волгыдэмэш, ошэмэш.

Хлор илышыштэ куэмым (тканьым), кагазым, т. м. ошэмдаш 
кучылталтэш.

Муш, кагаз да монь пушэҥгэ дэн шудо-влакын (клэтчаткын) 
йарымлашт улыт. Ты йарым-влакын ӱмбалышт чийалгышэ наста- 
влак дэнэ пэтыралтын шогат. Ошэмдышаш ӱзгарым хлоран вӱ- 
дыш чыкаш гын, вӱд дэн хлор кокласэ рэакций годым лэкшэ 
кислород ты наста-влакым окислаҥдаш тӱҥалэш, тыгэ, ошэмды- 
шаш ӱзгар эркын-эркын волгыдэмэш, пытартышлан пӱргӱсысӧ 
клэтчаткэ гай ош тӱсан лийэш.

Хлор водородым вӱд дэч гына огыл, йужо моло водородан 
ушныш-влак дэчат шупшын налын кэртэш. Тыгай ушныш-влак 
кокла гыч углэродын ушнышыштым (органичэский манмэ наста- 
влакым) ончыкташ лийэш. Хлоран атыш илыжтымэ стэарин сор- 

там чыкаш гын, сорта ок йӧрӧ, хлорэш йошкаргырак 
начар тул дэн йӱлаш тӱҥалэш, йӱлымыжӧ годым 
шуко шикш лэктэш (29-шэ сӱрэт).

Ты рэакций годым хлор стэаринын водородшо 
дэнэ гына ушна; углэродшо гын хлор дэнэ ок ушно 
да шӱч (шӱй) сэмын ойырлэн лэктэш.

5. Хлор — отравитлышэ наста. Хлор импэриалист 
сар годым эн пэрвой кучылталтшэ отравитлышэ наста 
(ОВ — ,отравляющее вещество“) улмаш.

Хлорутларакшэкапын щазб^лаи вэржым, энталын- 
жэ айдэмэ дэн вольыкын шӱлымӧ органыштым локты- 
лэш. Хлорым кӧргышкӧ изиш гына вэлэ шӱлалташ 
гынат, тудо шӱлымӧ корным (умша кӧргым, нэр ро- 
жым, логарым) шӱйыкташ тӱҥалэш, кокырыкта, шӱ- 

лышым пэтырымыла чӱчыкта. Кап-кылын тазылан вэржэ дэн тӱк- 
нымэк, хлор тушто улшо вӱд дэнэ рэакцийлаш тӱҥалэш:

29 сӱр. Сор- 
тан хлорэш  
йӱлымыжӧ.

■С1, =  2НС1 +  0 .

Кислород ойырлэн лэкмыжэ годым кап-кылын тазылан вэрыш- 
тыжэ улшо ткань-влакым шалата („разрушает"). Тиддэч посна, 
рэакций годым ойырлэн лэкшэ шӧнчал кислота ты ткань-влакым 
коржыкта. Тыгэ шӱвыл да шинча вӱд йогаш тӱҥалэш, шодо 
шӱвыроҥ-влак сусыргат, пытартышлан, чот отравитлалтмэ годым, 
шодо шӱйын йога, отравитлалтшэ йэҥ йа вольык кола. Сандэнак 
хлор ш^лыш пэтырышэ („удушающий") 0 8  щотыш пура.

Сарыштэ хлорым газ атак ышташ кучылтыныт. Газ атак 
тыгэ ышталтын: мардэжын тушман вэлыш пуэн шогымыжо 
годым шуко тӱжэм вурс баллонышто улшо хлор ик жапыштак 
тушман вэлыш луктын колталтэш. Хлор йуж дэч нэлырак, сан- 
дэнэ тудо мландэ ӱмбалым лэвэдэш, кумдан шарла, ,газ пыл“ 
сэмын мардэж дэнэ пырльа кайа, тудлан логалшэ айдэмым, 
вольыкым, т. м. (шылын кэртын огытыл гын, йа сай аралтышышт 
укэ гын) пуштэда, сусыртылэш.

Хлор илышэ-влакым гына сусыртылэш да пуштэда манын 
шонаш ок лий. Тудо кушкыл-влакымат сусыртылэш адак мэ- 
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талл-влак дэнэ ушнэн кэртмыжлан кӧра мэталл ӱзгарым лок- 
тылэш.

Хлор пэш актив§э наста, садлан кӧрак тудын эҥгэк ыштымэ 
вийжымат куштылгын пытараш лийэш. Чынымак, пэрвой хлор 
атак лиймэ почэшракак противогаз-влак лэктьщыт: эн ончычшо 
длор дэнэ рэагировайэн кэртшэ наста-влак дэнэ (содо, гипосуль- 
фит дэнэ) нӧртымӧ марльымкучылтыныт, варажымкукшопротиво- 
газ-влакым шонэн луктыныт (нунын нэргэн мэ почэшрак каласэ- 
на). Тугэ гынат, хлорын сар химий пашаштэ кӱлмыжӧ пытэн 
югыл, йэшаралтын вэлэ. Кызыт тудо шуко моло отравитлышэ 
наста-влакым ышташ кучылталтэш.

6. Хлор тыныс илышыштэ. Сар дэч вара хлорым отравлышэ 
наста шотэшак тиныс илышыштэ вӱдыштӧ улшо чэр лукшо
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30 сӱр. Ш олтымо шӧнчал гыч лукмо продукт-влак да нунын производствылан
кӱлм ы ш т.

микроорганизм-влакым  пуштэдаш кучылташ тӱҥалыныт. Кызыт 
шуко вэрэ йӱшаш вӱдым хлор дэнэ эрыктат (хлорировайат). 
Баллонышто улшо хлорым лӱмын ыштымэ аппаратыш колтат 
да тушан вӱдэш шулыктарат. Тыгэ лийшэ растворым тушэч 
викак водопровод вӱдыш йоктарат. Водопровод вӱдыш хлор 
растворым шуко йоктараш ок лий, 1 л  вӱдлан 0,0ӧ2 г хлор логал- 
шашын вэлэ колтыман. Ты чоло хлор вӱдыштӧ улшо чыла бак- 
тэрий-влакым пуштэдаш сита. Хлор вӱд дэнэ рэакцийыш пура 
да шӧнчал кислотам пуа; шӧнчал кислота шуко ок лий, сандэнэ 
вӱдын тамжым вашталтэнат, айдэмылан эҥгэкым кондэнат ок 
кэрт.

Сар дэч утэн кодшо хлорын ик ужашыжэ пасусо врэдитэль- 
влак дэнэ (пэш шуко киндым кочшо, локтылшо суслик дэнэ) 
нырэдалаш  кучылталтын. Кызыт сусликым хлор дэн огыл, утла-
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рак йӧнан наста-влак дэн — сэроуглэрод СЗ2 да хлорпикрин дэн 
пуштэдат. Луго/7йи/фын')тыгылай тэмпэратурышто вишкыдэ лийэш. 
Пильа шӱкым ты вишкыдэ дэнэ нӧртат да суслик коштмо 
рожыш шӱшкыт. Хлорпикриным кучылташ хлор дэч каньылэ; 
хлорым нэлэ вурс баллонэш нумал кошташ кӱлэш гын, хлорпик- 
рин дэн нӧртымӧ пильа шӱкым куштылго калай атэшат 
коштыкташ лийэш.

Хлор пэш шуко тӱрлӧ производствышто кучылталтэш. 30-шо 
сӱрэтыштэ шолтымо шӧнчал гыч лукталтшэ тӱрлӧ продукт-влак 
схэмэ сэмын ончыкталтын. Хлорын кушто кучылталтмыжым ты 
схэмэ гычат ужаш лийэш.

Тыныс илышыштэ хлор пэш шуко вэрэ кучылталтэш гы- 
нат, шолтымо шӧнчалым элэктролизлымэ годым кучылташ кӱлмӧ 
дэч йатыр шуко лэктэш.

Сандэнак тыныс илыш жапыштэ хлорым кучылташ у вэрым 
кычалаш логалэш. Тыгэ, мут гыч, хлорым водородэш йӱлатэн, 
хлористэ водородым лукташ лийэш (хлорым водородэш йӱлаташ 
лӱмын ыштымэ горэлкэ уло). Ты хлористэ водородым вӱдэш 
шулыктараш гын, пэш йандар шӧнчал кислота лэктэш.

Сар жапыштэ гын хлор пэш шуко кӱлэш. Хлор дэнэ ик 
жапыштак пэш шуко кочшо натр лэктэш. Сандэнэ тунам кочшо 
натрым кучылташ у вэрым (у производствым) кычалаш лога- 
лэш.

7. Бром. (Вг, атом висажэ 80). Тыгылай наста сэмын лийшэ 
бром тыгылай условийыштэ — йошкар-кӱрэн тӱсан нэлэ вишкыдэ.

Бром пэш куштылгын парланышэ наста, тыгылай тэмпэратур 
годымат тудо йошкар-кӱрэн тӱсан парым пуа. Бромын паржэ 
хлор ӱпшлан кэлшышэ, нэр пӱчшӧ осал ӱпшан; тудо, хлор сэмынак, 
шӱлымӧ корным, шинча комдышым коржыкта, сусыртылэш.

Вишкыдэ бром кап-кылым йӱлата, йорам ышта; ты йора вашкэ 
ок тӧрланэ.

Бром, хлор г а й ^ , пӱртӱсыштӧ тыгылай наста сэмын ок лий.
Бромын ушныпгЬшт (ЫаВг, М^Вга) тэҥыз вӱдыштӧ изиш 

гына (0,0066% нарэ) лийыт, йужо йэрын, мут гыч, Крымыштэ 
Сакс йэрын (картым ончыза) вӱдыштыжӧ тэҥыз вӱдысӧ дэч изиш 
гына шукырак лийыт, ньэфть лукмаштэ ньэфть дэнэ пырльа лэкшэ 
вӱдыштӧ 0,02% нарэ лийыт, адак, пытартышлан, натрий дэн 
калийын шӧнчалышт кийымэ вэрлаштэ, мут гыч, Соликамск 
залэжыштэ, варналтшэ наста-влак сэмын лийыт.

Бромистэ натрийыш ЫаВг куатлэ сэрнэ кислотам пышташ 
гын, бромистэ водород НВг ойырлэн лэктэш:

НаВг +  Н2ЗО1 =  КаНЗӦ 4 +  НВг.

Бромистэ водород — тӱсдымӧ газ, тудо вӱдэш шула да вийан 
бромистоводороднэ кислотам  пуа. Бромистоводороднэ кислота 
шкэ койышыжо-влак дэн шӧнчал кислота дэк лишэмын шога.

Бромистоводороднэ кислота гыч бромым хлористэ водород 
гыч хлорым лукмо йӧн дэнак лукт аш  лийэш, тидлан бромисто-

1) СС̂ зКОа.
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водороднэ кислотам марганьэцын кокытэ окисьшэ дэнэ гына 
рэагировайыкташ кӱлэш;

4НВг +  МпОз =  МпВгз +  2 Н2 О Вгз-
Иамдэ бромистэ водородым налмэ олмэш марганьэцын кокытэ 

окисьшэ дэн бромистэ натрий варышыш сэрнэ кислотам пышташ 
гынат лийэш, тунамат бром ойырлэн лэктэш.

Производствышто, ты йӧн дэч посна, эша бромым хлор дэнэ 
олмэштымэ рэакций дэн пайдаланат:

2НаВг +  012 =  2НаС1 +  Вг .̂
М§Вг2 +  0 ^ 2  =  М§С12 +  Вгз.

Бром вӱдэш йатыр сайын шула.
Бром, хлор сэмынак, мэталл да мэталлоид-влак дэнэ рэакцийыш 

пура, тудын рэакцийышт гына хлорын дэч эркынрак эртат.
Бромын паржэ, хлор гайак, шинча комдышым, нэр рожым, 

умша кӧргым да логарым сусыртылэш, тудын йад койышыжо 
хлор дэчат вийанрак лийэш.

Бром, хлор гайак, ш^лышым пэтырышэ наста-влак шотыш 
пура. Бром шэргакан наста, хлор гай куго газ толкыным пуэн 
ок кэрт (тудын паржэ йуж дэч 5,5 кана нэлырак), сандэнак сар 
годым тудым хлор дэч шуко шагал кучылтыныт. Йужгынам хлорын 
йад койышыжым вийаҥдышашлан хлорыш бромым варат. Импэ- 
риалист сар годым нэмыч-влак хлор дэн бром пар варышым 
кучылтыныт.

Тиддэч посна, сар химий пашаштэ бром йужо отравитлышэ 
наста-влакым (утларакшэ шинча вӱдым йоктарышэ отравитлышэ 
наста-влакым) ыштымаштэ кучылталтэш.

Бром импэриалист сар годымат йатыр шуко кучылталтын, 
ончыклык сарыштэ гын, тудым эшэ утларак кучылташ тӱҥалыт 
манын шонаш лийэш.

Шуко тӱрлӧ органичэский наста-влакым синтэзлымаштат 
бром йатыр кумдан кучылталтэш. Мут гыч тудым йужо чийам 
да эм-влакым (сусыр вэрым эмлаш йӧрышӧ ксэроформым да 
монь) ыштымаштэ кучылтыт.

Бромын ушнышышт кокла гыч бромистэ шийым, бромистэ 
натрийым да бромистэ калийым ончыкташ лийэш.

Бромистэ ший илышыштэ пэш кӱлэш наста. Бромистэ шийыш 
волгыдо логалэш гын, тудо пэш куштылгын ойырчалтэш, тунам' 
мэталличэский ший ойырлэн лэктэш.

Бромистэ шийым фотографий пластинкым, пльонкым, кино- 
лэнтым, фотографий кагазым ыштымаштэ кучылтыт.

Бромистэ натрий ПаВг дэн бромистэ калий КВг ньэрвым 
тыпландарышэ’) эм шотэш кучылталтыт.

Совэт Ушэмыштэ бромым Сакс йэр вӱд гыч луктыт. Ончык- 
шым тудымСоликамскысэкалий шӧнчал залэж гыч да Кавказысэ 
ньэфть лэкмэ вэрласэ вӱд гычат лукташ тӱҥалшаш.

8. Иод (Л, атом висажэ 127). Пӱртӱсыштӧ иод тыгылай наста 
сэмын ок лий, тудын ушнышышт гын пӱртӱсыштӧ бромын ушны-

1) У спокаиваю щ ий.
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шышт дэчат шагалрак вэрэштыт; нуно тэҥыз вӱдыштӧ (0 ,0 0 2 % 
нарэ), йужо миньэральнэ памаш вӱдыштӧ (Боржом вӱдыштӧ да 
монр) логалыт, бром сэмынак, ньэфть дэнэ пырльа лэкшэ вӱдыш- 
тӧ лийыт.

Адак тидым каласыман: йужо тэныз шудо („морские водоро- 
сли" манмэ)— тэҥызысэ кушкыл-влак („тэҥыз ковышта“ да монь) 
шкэ капышкышт тэҥыз вӱдыштӧ улшо иодым налын шогат. Иод 
нунын капышкышт (ткань составышкышт) пура.

Иод айдэмэ капланат кӱлэш. Шчитовиднэ туым („щитовидная 
железа“ манмым) налына гын, тушто иод изиш гына эрэат 
лийэш.

Шкэт вуйаулшо иод — шэм тӱсан пэшкыдэ мэталла йылгыжшэ 
кристаллан наста.

Вӱдэш иод шагал шула, спиртэш, бэнзинэш, карасинэш, 
сэроуглэродэш да йужо моло вишкыдэ-влакэш тудо сайын 
шула.

Иодын спирт растворжо дэн сусыр вэрым дэзинфэксылат, 
адак тудым опэраций годым да монь кучылтыт. Ты растворым 
„иодная настойка“ маныт, адак кӱчыкын гына „иод“ манынат 
ойлат.

Шуко мэт алл  да мэт аллоид-влак  дэнэ иод викак ушна. 
Иодын ты ушнымо рэакцийжэ-влак бромын рэакцийышт дэкат 
эркын кайат.

Иодистэ водород — тӱсдымӧ газ, бромистэ водород дэн хло- 
ристэ водородын ӱпшыштлан кэлшышэ ӱпшан; тудо НС1 дэн 
НВг гайак йужышто шикшэш. Вӱдэш сайын шула. Иодистэ 
аодородын вӱд растворжо кислота лийэш; тудо шкэ койышыжо- 
влак дэн шӧнчал кислота да бромистоводороднэ кислоталан 
кэлшэн шога.

Иодистоводороднэ кислотан шуко шӧнчалышт (иодистэ мэ- 
талл-влак) вӱдэш шулат. Ший шӧнчал А§Л (А§С1 дэн А§Вг сэмы- 
нак) вӱдэш ок шуло.

Иодым тудын шӧнчалышт гыч хлор дэн бромым лукмо йӧн 
дэнак лукташ лийэш.

Иодым иодистэ мэталл-влак гыч хлор дэн да бром дэн шӱкэн 
лукташ  лийэш; зНаЛ С!  ̂=  2МаС1 +

2 Ма: +  Вг2 =  2 МаВг +  Л2 .

Иодым хлор дэнэ шӱкэн лукмо (олмэштымэ) йӧн иод лукмо  
производствышто кучылталтэш.

Иод эмлымэ пашалан  пэш шуко кӱлэш. Иодистэ калий 
эмлымэ пашаштэ да фотографийыштэ кучылталтэш.

Иодым тэнызысэ в^д шудын („морские водоросли" манмын) 
ломыжшо гыч луктыт. Совэт Ушэмыштэ иод лукмо завод-влак 
тыгай вэрлаштэ улыт: Ош тэҥызыштэ, Барэнц тэҥызыштэ, Ты- 
мык окэаныштэ (Владивосток лишнэ улшо Йапон тэҥызыштэ) 
адак Одэссэ лишнэ, Шэм тэҥызыштэ (картым ончыза).

Адакшым ССР Ушэмныгӧдэчончычиодымуйӧн дэнэ лукташ 
тӱҥалын: 1931 ийыштэ Нэфтэ-Чалаштэ (Баку лишнэ, кнага 
мучашысэ картым ончыза) иодым ньэфть дэнэ пырльа лэкшэ 
вуд гыч лукмо иод завод пашам ышташ тӱҥалын.
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Ты йӧн дэнэ лукмо иод тэҥызысэ вӱд шудо гыч лукмо иод 
дэч шулдынрак толэш.

Иод завод-влакым моло вэрэ ышташат план уло. Ты завод- 
влакым ыштэн шуктымэк, мыланна иодым вэс кугыжанышла гыч 
кондаш кӱлэшыжэ укэ, шкэнан иодат ситаш тӱҥӓлэш.

9. Фтор (Р, атом висажэ 19). Тыгылай наста сэмын улшо 
фтор — хлорлан кэлшэн шогышо газ. Хлор, бром да иод сэмынак, 
фтор пӱртӱсыштӧ тыгылай наста сэмын ок логал. Фторын пӱртӱ- 
сысӧ ушнышыжо-влак кокла гыч тӱҥ вэрыштэ плавш овэ шпат  
манмэ (фтористэ кальций) СаРз шога.

Фторын ушнышыжо-влакым шукэртак палэн налмэ, тугэ 
гынат, ты ушныш-влак гыч йандар (,свободный“) фторым шуко 
маркэ луктын кэрташ лийын огыл. Пашажэ тыштэ; фтор — эн  
Аг̂ /а/галэ („энергичный“)г<э/геаллом(?, рэакцийлашкэ тудо чыла моло 
мэталлоид-влак дэчат талын пура. Сандэнак фторым, хлорым 
лукмо сэмын, кислород дэнэ шӱкэн лукташ шуко тӧчымӧ гынат, 
луктын кэрташ лийын огыл.

1886 ийыштэ гына француз учоный М у а с с а н  (1852—1907) 
йандар фторым луктын, тудын койышыжо-влакым палэн налын. 
Муассан вӱддымӧ вишкыдэ фтористэ водородым элэктроток дэнэ 
ойырлыктзн.

Элэктротокым колтымо годым фтористэ водород фтор дэн 
водородлан ойырлалтэш; водород отрицатэльнэ элэктродэш 
ойырлэн лэктэш, фтор положитэльнэ элэктродэш лэктэш.

Фтор йуж дэч изиш гына нэлырак, хлор сэмынак, ужаргы- 
рак-сар т^оан, тудын тӱсшӧ гына хлор тӱс дэч йӱдалгырак. Фтор 
нэрым пэш чот п^чшӧ ^пшан.

Пэш шагал гына фтор улман йужым кӧргыш шӱлалташ гын, 
ш^лымӧ корно (нэр рож, умша кӧргӧ, логар, т. м.) пэш чот 
ныгылталтэш, коржэш. Могыр коваштыш логалмэк, фтор йрла- 
тымэ гай чучыкта, коваштым кочкэш.

Фтор вӱдым пэш талын ойырлыкта, сандэнэ шкэжэ вӱдэш 
шулэн ок кэрт.

Фтор вО(?о̂ поӧ дэнтыгылай тэмпэратур годымак пычкэмышэшат 
пудэшталт колтэн ушна.

Чыла мэт алл-влак, ырыктымэ годым шӧртньӧ дэн платинат, 
фтор дэнэ викак ушнат.

Шуко мэталлоид-влак фтор дэнэ тугак талын ушнат.
Фтор йандам да сложнэ наста-влак гыч шукыракшым коч- 

кэш.
Тыгылай тэмпэратур годым пычкэмыш вэрэш фторым вӱдыш 

пышташ гын, тудо вӱд гыч кислородым ойырэн луктэш да фто- 
ристэ водородым пуа:

2Н20 4-2Рг =  2Н2Р2 +  Оз.

Фтористэ водородын мольэкул  составшэ Н2Р 2 лийэш. Фтори- 
стэ водород чоткыдо (куатлэ) сэрцэ кислота дэн фтористэ кальций 
кокласэ рэакций дэнэ лукталтэш-.

СаРз +  НзЗО^ =  СаЗО^ +  Н2Р 2.

■I !и.

1 Г?!'
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Рэакций свиньэц атэш эртаралтэш. Фторисэ водород, фтор 
сэмынак, йандам кочкэш, сандэнэ тудым йанда атэш лукташ йа 
йанда атыштэ кучаш ок лий.

НС1, НВг, Ш  тыгылай тэмпэратурышто газ улыт гын, фто- 
ристэ водород пэш вашкэ, куштылгын парланышэ вишкыдэ 
лийэш, тудо 20° годымак шолэш. Фтористэ водородын паржэ 
хлористэ водород ӱпш гай тучшо, нэрым пӱчшӧ ӱпшан. Фтористэ 
водородын паржэ, НС1, НВг, Ш  сэмынак, йӱжышто шикшэш..

Фтористэ водородын вӱд растворжо кислота лийэш. Тудым 
плавиковэ кислота маныт. Плавиковэ кислота дэн шӧнчал кис- 
лота, бромистоводороднэ кислота да иодистэ водороднэ кисдота 
коклаштэ йатыр икгай (обшо) койыш-влак улыт; ойыртышыжо 
тыгай гына; плавиковэ кислота нунын дэч шагалрак вийан да 
талырак йад койышан гына лийэш. Плавиковэ кислота дэнэ 
йӱлышӧ коваштэ вашкэ ок парэм.

Илышыштэ плавиковэ кислота йандаш ыштымэ с^рэт-влакым 
травитлаш  да, чумыр каласаш гын, йандам кочкыкташ („для 
разъедания стекла") кучылталтэш. Плавиковэ кислотам шукыж 
годым каучук дэн ыштымэ атыштэ кучат.

Плавиковэ кислотан шӧнчалышт (фтористэ мэталл-влак) шкэ 
койышышт дэн шӧнчал кислотан, бромистоводороднэ кислотан, 
иодистоводороднэ кислотан шӧнчалышт дэк лишэмын шогат. 
Нунын коклаштэ тыгай ойыртыш гына уло: А§С1, А§Вг, А§Л 
вӱдэш огыт шуло, фтористэ ший АдР вӱдэш шула.

Фтористэ натрийым пытартыш жапыштэ йаӧ наста шотэш 
кучылташ тӱҥалыныт: тудын дэн тыгыдэ илышэ-влакым („насе- 
комые“ манмым) да йал озаклык врэдитэль-влакым  (саранчам, 
„долгоносик“ манмым да монь) пуштэдат.

Фтористэ водород апатит дэн фосфорит-влак гыч (умбакэ 
ончыза) фосфоран миньэральнэ ӱйаҥдышым лукмо годым „побоч- 
ный“ манмэ продукт сэмын лэктэш. Тудо (фтористэ водород) 
фторын ушнышыштым лукташ кучылталтэш.

10. Галогэн-влакын группышт, Мэ ужна, хлорын, бромын, 
иодын да фторын химий койышышт шкэ коклаштышт пэш кугын 
лишэмын шогат. Нуно чыланат шуко наста-влак дэнэ рэакцийыш 
куштылгын пурышо Кӱатлэ (,,энергичный“) мэталлоид-влак 
улыт.

Нуно чыланат водород дэнэ ушнат, тунам пэш кугын лишэ- 
мын шогышо койышан водородан ушныш-влакым пуат. Ты уш- 
ныш-влак газ улыт (фтористэ водород — ӱлыкшӧ тэмпэратурэш 
шолшо вишкыдэ), йужышто шикшыт, нэрым „пӱчшӧ“ ӱпшан 
улыт. Ты водородан ушныш-влак чыланат вӱдэш шулат да 
кислота-влакым пуат.

Ты кислота-влакын водородышт тӱрлӧ мэталл дэнэ куштыл- 
гын олмэшталтын кэртыт, водородым мэталл дэнэ олмэштымэ 
годым шӧнчал-влак лийыт. Ту шӧнчал-влакымак ты мэталлоид- 
влакым кэлшышэ мэталл дэнэ вик ушыктэнат лукташ лийэш.

Хлор, бром, иод да фтор мэталл-влак дэн куштылгын вик 
ушнэн шӧнчал-влакым пуат манна. Садлан кӧрак нуным галогэн- 
влак  (шӧнчалым пушо наста-влак) йа галоид-влак маныт („галоид“ 
лӱм „гальс“ — „шӧнчал“ манмэ грэк мут гыч лэктэш).
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Галоид-влак коклаштэ улшо икгай койыш-влакым кӱшнӧ 
ончыктымо ушныш-влак гыч гына ужаш лийэш манаш ок лий. 
Галоид-влакын моло ушнышыштым мут гыч сира дэн, фосфор 
дэн да монь лийшэ ушнышыштым, налына гынат, икгай- 
рак  койыш-влакымак (сходствым) ужын кэртына.

Тышэч палэ, галогэн-влак икгаирак койышан элэмэнт-влак 
тршкаш  (группыш) ушнэн шогат.

Галогэн-влакын койышыштым таҥастарэн ончаш гын, эшэ 
тыгай лач лиймашым („правильность“ манмым) ужаш лийэш: 
галогэн-влакым, нунын иктаж могай ик койышыштым, мут гыч, 
атом висаштым, удэльнэ нэлытыштым, шолмо тэмпэратурыштым, 
вӱд дэнэ шуко-шагал талын рэагировайымыштым да монь ончэн, 
рӓт шот дэя возэн волаш гын, галогэн-влакын моло койышыштат 
почэла-почэла („последовательно") вашталтын толыт.

Мут гыч, эн куштылго галоид — фтор, хлор фтор дэч нэлы- 
рак, бром хлор дэч нэлырак, иод бром дэч нэлырак. Ту жапыш- 
так фтор эн шагал чийалгышэ тӱсан наста лийэш, тудо эн куш- 
тылгын шолэш, водород дэн да моло наста-влак дэн эн талын 
ушна, тудын атом висажэ эн изи, т. м. Хлорын, бромын да иодын 
чыла ты койышышт ты шот дэнак почэла-почэла вашталтын 
толыт.

Химий
палэ

Атом
виса

Удэльнэ ви- 
са (нэлы т)

Лэвымэ
тэмпэра-

тур

Ш олаш
пурымо
тэмпэра-

тур

Настан газ 
лиймэ годсо 

тӱсш ӧ
Водород дэнэ 

рэагнровайымаш

Р 19
1,108 (виш- 

кыдэ) —187° 
годым

—223° — 187°
Волгыдо,

ужаргырак-
сар

Пычкэмышэш 
ырыктымэ дэч 

поснак пудэш тал- 
тын уш на

а 35,5
1,57 (виш - 
кыдэ) 0° 

годым
— 101° - 3 4 ° Ужаргырак-

сар
Волгыдэш йа 

ырыктымэ годым 
гына ушна

Вг 80
3,14 (виш- 
кыдэ) 0° 

годым
- 7 ,3 ° + 5 9 ° Й ош кар-

кӱрэн
Ырыктымэ годым 

гына ушна; ушны- 
шыжо чоткыдо

127
>

4,94 (пэш- 
кыдэ) 4° 

годым
+113,5° + 1 8 4 °

Шэм кына 
тӱсан (тем- 
нофнолето- 

вый)

Ырыктымэ годым 
гына ушна; уш ны- 

шыжо чоткыдо 
огыл

Галогэн-влакын водоррд дэн да мэталл дэнэ лийшэ ушнышышт 
гыч ик галогэлым вэсэ дэн шӱкэн луктын (рлмэштэн) кэртмэ 
койышат (тыгылай тэмпэратур годым) ты рӓт шот дэнак ушнэн 
шога: хлор фтор дэнэ гына олмэшталтэш (шӱкэн лукталтэш),
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тудо (хлор) шкэжэ бромымат, иодымат олмэштэн кэртэш; бром 
хлор дэн да фтор дэн олмэшталтэш, шкэжэ иодым олмэштэн 
кэртэш; иод фтор дэн, хлор дэн да бром дэн олмэшталтэш, 
шкэжэ галоид-влакын водород дэн да мэталл дэн лийшэ ушны- 
шышт гыч нымогай галоидымат олмэштэн ок кэрт.

Кызыт каласымым таблицыштат раш ужаш лийэш.
ЙОДЫШ -ВЛАК.

1. Ш олтымо шӧнчалын составышкыжэ могай элэмэнт-влак пурат?
2. Ш ӧнчал кислота лукташ  могай наста-влак кӱлыт? Рэакцийын равэн- 

ствыжым возыза.
3. 585 кг  шолтымо шӧнчал дэн ты чоло шӧнчаллан ситышын налмэ сэрн» 

кислота кокласэ рэакций годым сиран натрий шӧнчал (натрийын сульфатш э) 
кунар килограмм лэктэш , шотлэн муза.

4. Хлорын вӱдэш шулымашыжэ могайэ?
5. Хлористэ водород йужэш  молан шикшэш?
6. П ӱртӱсы ш тӧ хлор тыгьлай наста сэмын логалэш мо?
7. Йандар шолтымо ш ӧнчалыштэ хлор кунар процэнт уло, ш отлэн муза.
8. Молан хлор ночко матэрийын тӱсшым гына колтэн сэҥа?
9. Бромын. ушнышышт куш то-куш то кучылталтыт?

10. Могай насташ иод саИын шула?
11. Совэт Ушэмыштэ иотым кузэ луктыт?
12. Пловиков кислота лукмо рэакцийым возыза.
13. Иодым могай галоид-влак дэнэ ш ӱкэн лукташ  (олмэшташ) лийэш?

,1 : I IГ 1 '

VI. СИРӒ ДЭН СЭРНЭ КИСЛОТА.

1. Сира пуртӱсыштӧ (8, атом висажэ 32). Пӱртӱсыштӧ сира 
тыгылай наста сэмын (шкэт вуйа) да тӱрлӧ ушныш-влак сэмын 
логалэш.

Шкэ лийшэ („самородная") сира шуко вэрэат логалэш, шуко 
сира улман вэр-влакшэ шукак огыл. Эн шуко сира улман залэж- 
влак Италийыштэ, Сицилий отрошто да эрвзл Амэрикыштэ Луи- 
зиан штатыштэ улыт.

Пӱтынь тӱньа мучко ий йыда 3000 000 тонн нарэ сира лук- 
талтэш.

Шкэ лийшэ сира Совэт Ушэмыштэ шуко вэрэ уло; тудо 
Поволжйыштэ, Крымыштэ, Кавказыштэ, Кокла Азийыштэ вэрэш- 
тэш. Сиражэ гына ты вэрлаштэ шуко огыл. Лукташ ситышэ 
чоло улман сира залэжым шукэртэ огыл, совэт власть годым, 
1925 ийыштэ гына мумо. Ты залэж Туркмэн ССР-ыштэ — Кара- 
кумысо ир стэпыштэ. Тудо Ашхабад ола дэч эрвылыштэ, кӱртньӧ 
корно дэч 250 км  тораштэ. Тышкэ Хива ола дэчат 250 км  нарак 
лийэш. Сандэнак ты вэрыштэ улшо сирам лукташ пэш йӧсӧ. 
Моло залэж-влак Узбэк ССР-ыштэ, Коканд ола воктэн, Шор-су 
манмэ вэрыштэ улыт. Нунат сиралан пэш пойанак огытыл, тыштэ 
сиражым гына Каракумысо залэжыштэ дэч каньылынрак лукташ 
лийэш (ты вэр — кӱртньӧ корно лишнырак, тушко коштмо корно 
Каракумысо корно дэч сайрак). Тугэ гынат, тыштэ вэс йӧнысыр 
уло: тыштэ мландэ гыч йадан газ-влак лэктын шогат, нуно си- 
рам лукташ мэшайат. Кызыт сирам Йулышто лукташ тӱҥалмэ.

Пӱртӱс сира курык пород-влак йӧрэ вэрэштэш. Сирам моло 
наста-влак дэч ойырышашлан тудым йа коҥгаш ырыктэн, йа чот 
ырыктымэ пар дэн, йа чот ырыктымэ вӱд дэн лэвыктат.
78



Лэвыктымэ сирам пэрэгонко дэн эрыктат. Сиран паржым вашкэ 
йӱкшыктарымэ годым сира сар тӱсан порошок сэмын лэктэш. 
тудым рушла „серный цвет"' маныт. Лэвыктымэ сирам тойа гай 
ыштымэ форман пу атыш йоктарат; тойа сэмын лийшэ сирам 
рушла „черенковая сера“ маныт.

Шкэ лийшэ сира дэч посна, пӱртӱсыштӧ сира дэн мэталл гыч 
лийшэ „ушныш-влак“’ улэдат. Нунын кокла гыч кӱртньӧ йа сэрнэ 
коляэданым  (вэс сэмын „пирит“ манмым) РеЗг, вӱргэньэ колчэ- 
даным СизЗ.РезЗз, (сэрнистэ вӱргэньэ Си , 8  дэн сиран кӱртньӧ 
ре^Зз ушнышым) „свинцовый блеск“ манмым РЬ5, т. м. ончык- 
таш лийэш.

Тиддэч посна сэрнэ кислотан шӧнчалышт — гипс СаЗО^.^НзО, 
нэлэ шпат ВаЗО^ да т. м. вэрэштыт.

Сира изиш гына бэлок манмэ наста-влакын составышкыш- 
тат пура.

2. Сирам кучылтмаш. Совэт Ушэмыштэ сира йал озанлык 
врэдитэль-влак дэнэ кырэдалмаштэ кучылталтэш; тудым утларакшэ 
виноград сатыштэ да хлопок плантадылаштэ кучылтыт—пушэҥ- 
гын ӱмбакыжэ сиран порошокшым шыжыктылыт. Йал озанлыкым 
коллэктивлымылан кӧра сирам йодмаш утыр да утыр кугэмын 
толэш.

Промышлэнностьыштат сира йатыр шуко кучылталтэш. Мут 
гыч, тудым каучук лукмаштэ каучукым вулканизаҥдаш кучылтыт. 
Кызыт Совэт Ушэмыштэ искусствэннэ каучукым лукмо завод- 
Блакым йатырак ыштымэ, тыгай завод-влакым ончыкшат ышташ 
тӱҥалыт. Йужо пушэҥгын да шудо-влакын вӱдышт гыч лукмо 
пӱртӱс каучукым, адак йандар искусствэннэ каучукымат илышыш- 
тэ огытат кучылт манаш лийэш: тэмпэратур вашталтмэ годым 
йандар каучук пижэдылшэ йа пудыргылшо лийэш. Кэч могай 
каучук йа рэзин ӱзгарат (шин, калош, пуч-влак, мэчэ да т. м.) 
вулканизаҥдымэ каучук гыч ышталтэш. Каучукым вулканизаҥ- 
дышашлан, тудым сира дэн (йа тудын йужо ушнышышт дэн) 
варат (йӧрат) да ырыктат. Сира дэн каучук кокласэ рэакций 
годым мэмнан палымэ шэргакан вулканизаҥдымэ каучук лэк- 
тэш.

Адакшым сира сэроуглэродым С8 2  лукмаштэ кучылталтэш 
(сэроуглэрод каучукым сайын шулыкта, сандэнэ тудым рэзин 
промышлэнностьышто каучукым шулыкташ кучылтыт). Сира йы- 
тын нӧшмӧ гыч да монь койам (ӱйым) ойырэн лукташат кучыл- 
талтэш. Тиддэч посна, тудым йал озанлык врэдитӓль-влак дэн 
кырэдалмаштэ йад наста шотэш кучылтыт.

Сира сар пашаштат пэш кӱлэш. Тушто тудо шэм тарым да 
пприт  лӱман могыр пуалтарышэ отравитлышэ настам ышташ 
кучылталтэш.

АСШ-штэ сира утларакшэ сэрнэ кислотам лукшашлан кучыл- 
талтэш. Совэт Ушэмыштэ гын сэрнэ кислотам лукташ сира огыл, 
сиран пӱртӱсысӧ ушнышыжо-влак — колчэдан-влак — кучылтал- 
тыт.

3. Сэрнистэ водород да сэрнистэ мэталл-влак. Ырыктымэ го- 
дым сира водород дэнэ викак ушнэн кэртэш, тунам сэрнистэ 
водородым, йа сэроводородым Н2 8  пуа. Тугэ гынат, сэроводо-
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родым шукыж годым сэрнистэ кӱртньӧ Ре5 да йыгыртымэ!) шӧн- 
чал кислота йа сэрнэ кислота кокласэ рэакций дэн пайдаланэн 
луктыт:

РеЗ +  2НС1 =  РеС1з НзЗ.
РеЗ +  НзЗО^ =  РеЗО^ +  НзЗ.

Сэроводород — трсдымӧ, газ йуж дэч изиш гына нэлырак, 
шӱшӧ муно гай ӱпшан. Мунын бэлокшо шӱймӧ годым, коч могай 
бэлокын шӱймыжӧ годым гайак, сэроводород лэктэш, сандэнак 
сэроводородын да шӱйшӧ мунын ӱпшышт икгайэ улыт.

Сэроводород — йад койышан наста. Сэроводородан йужым 
кӧргыш шӱлалташ гын, вуй пӧрдаш да коршташ тӱҥалэш.

Сэроводород в^дэш шула. Ик обйом вӱдэш сэроводород 2,5 
обйом нарэ шула. Сэроводородын вӱд растворжо кислота койы- 
шан лийэш. Тудо лакмусын тӱсыжым йошкарта. Сэроводород 
кислота шагал вийан кислота-влак шотыш пура.

Сэроводород кислотан шӧнчалыштым сэрнистэ мэталл-влак  
маныт: Ре5 — сэрнистэ кӱртньӧ, Сн5 — сэрнистэ вӱргэньэ, N^^5 — 
сэрнистэ натрий, т. м.

Сэрнистэ мэталл-влак вӱдэш да кислота-влакэш икгай огыт 
шуло, сандэнак химий лабораторийлаштэ сэроводородым мэталл 
элэмэнт-влакым иктым вэсэ дэч ойыркалаш кучылтыт: ончы- 
чын, ты элэмэнт-влакым сэроводород дэнэ рэагировайыктэн, 
сэрнистэ мэталл-влакым луктыт, варажым ты сэрнистэ мэталл- 
влакым, вӱдэш йа кислоташ шулыктэн, иктым вэсэ дэч ойырка- 
лат. Тиддэч посна, сэрнистэ мэталл-влак пэш раш койшо тӱсан 
улыт, сандэнэ нунын тӱжвал тӱсыштым гына вэлэ ончалаш гы- 
нат, растворышто могай мэталл улмым пэш куштылгын палэн 
налаш лийэш.

Вӱргэньэ купоросын Сн5 0 4  растворжо, сэроводород дэнэ рэа- 
гировайымэк, сэрнистэ вӱргэньын Сн5 шэм кучажым (осадкыжым) 
пуа:

Си5 0 4  +  Нг5 =  Н3 5 О4 +  Си5.
Сиран кадмий шӧнчал Сӓ^О^ вошт сэроводородым колташ 

гын, сэрнистэ кадмийын Сӓ5 волгыдо нарынчэ тӱсан кучажэ 
(нарынчэ чийа) лэктэш. Сэрнистэ цинк 2п5 — ош тӱсан, сэрни- 
стэ марганьэц Мп5 — йошкаргырак тӱсан, т. м.

Сэрнистэ водород п^ртӱсыштат логалэш. Пӓтигорскышто, 
Мацэстыштэ (Кавказ, картым ончыза) улшо „сиран памаш-влакын“ 
вӱдэшышт сэроводород шулалтын. Ты вӱд сэроводород ӱпшан 
лийэш.

4. Сэрнистэ газ да сэрнистэ кислота. Мэ шинчэна, сэрнистэ 
газ йа сэрнистэ ангидрид 50^ сэран кислородэш да йужэш йӱлы- 
мыжӧ годым лийэш. Тудо кочо ӱпшан тӱсдымӧ газ. Сиран йӱлы- 
мыжӧ годым йандар сэрнистэ газ ок лэк. Сирам кислородэш 
йӱлатымэ годым куштылго ош шикш лэктэш. Ты шикшым сэрнэ 
ангидрид 50з пуа, тудо сэрнистэ газ дэнэ ик жапыштак лийын 
шога.

1) Разбавленны и.
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Йандар сэрнистэ газым лабораторийыштэ сэрнистэ кислотан 
Нг^Оз шӧнчалыштым (сиран натрий шӧнчалым НазЗОз йа си- 
ран калий шӧнчалым К2ЗО3) сэрнэ кислота дэнэ рэагировайык- 
тэн лукташ лийэш.

Тыгэ ыштымэ годым ончычын олмэштымаш рэакций кайа да 
сэрнистэ кислота НзЗОд лэктэш:

НазЗОз +  Н25О4 =  НазЗО  ̂+  НзЗОз-

Сэрнистэ кислота читышан наста огыл, тудо куштылгын 
вӱдлан да посна ойырлэн лэкшэ сэрнистэ газлан ойырлалтэш:

Н зЗО з^Н аО  +  ЗОз.

Сэрнистэ газ сэрнэ колчэданым РеЗз „йӱлатымэ" годымат 
лэктэш (сэрнэ колчэдан йӱлэн кэртэш). Ты рэакций годым кӱртньӧ 
кӱртньӧ окисьым РезОд пуа:

РеЗз +  О пуа РезО-з +  ЗОз.

Коэфициэнт-влакым утларак сложно формул гыч, РезОд гыч, 
тӧрлаш тӱнгалына да эн ончычын кӱртньым тӧрлэна — 2 РеЗз, вара 
сирам — 430 ,, пытартышлан кислородым — 110:

2 Р е З з  + 1 1 0  =  Р е з О з  +  4 5 0 з .

Кислородын мольэкулжо О2 лийэш, сандэнэ мольэкульарнэ 
равэнствым возаш моло формул-влакын коэфициэнтыштым 2  кана 
шукэмдаш логалэш;

4РеЗз + 1 1 0 ,  =  2Ре,Оз +  830з.

Сэрнистэ газ йуж дэч 2 кана нарэ нэлырак. Тудо шинча ком- 
дышым, нэр рожым, умша кӧргым, логарым да монь чыгылтылэш, 
кочкэш. Пэш шагал гына сэрнистэ газ улман йужышто шуко 
маркэ шӱлэн шогымо тазалыклан сай огыл. Тугэ гынат, сэрнистэ 
газын йад вийжэ тудым ОВ шотэш кучылташ ок ситэ.

Сэрнистэ газ утларакшэ кушкыл-влакым локтылэш. Заводышто 
иктаж могай процэсс годым йужышко сэрнистэ газ ойырлэн лэк- 
тэш гын, завод йыр улшо чыла кушкыл-влак кошкат.

Илышыштэ сэрнистэ газым пунышкышым пытараш кучылтыт, 
Нӧрэпым, кылатым, пура бочкым, кочыш наста, шурно, т. .м. 
оптымо дэч посна йӱлышӧ сира дэн тӱтырат („окуривают").

Сэрнистэ газым удыртыш чэр дэнэ чэрланышэ вольыкым 
эмлымэ годымат кучылтыт.

Сэрнистэ газым вӱдыш колтэн шогэна гын, мэ сэрнистэ кис- 
лотан растворжым луктына:

ЗОз -НзО: Н,30з.

Сэрнистэ кислота растворышто гына лийэш, ^йӧршын йандар 
сэрнистэ кислотам мэ ты маркэат она шинчэ. Йандар сэрнистэ 
кислотам ойырэн лукташ тӧчымӧ годым сэрнистэ кислота вӱд 
дэн сэрнистэ газлан ойырлалтэш. Моланжэ — палэ: ончычат кала- 
сэнна ыльэ: сэрнистэ кислота чытышан (чоткыдо) ушныш огыл. 
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Сэрнистэ кислота чытышан наста огыл гынат, тудым шагал 
вийан кислоталан шотлаш ок лйй. Тудын вийжэ шӧнчал кисло- 
тан, азотнэ кислотан да сэрнэ кислотан вийышт дэч шагалрак; 
тугэ гынат, уксус кислота дэн шӱй (угольнэ) кислотан вийышт- 
дэч йатыр куго.

Сэрнистэ кислота куштылгын ойырлалтдымэ (чытышан) шӧн- 
чал-влакым шагал огыл пуа.

Сэрнистэ кислота дэн кочш о натр кокласэ р-акцийым возыза.

Сэрнистэ кислота йужо чийа тӱсан наста-влакым ошэмдэы 
кэртэш. Вӱдэш нӧртымӧ йошкар роза пэлэдышым йӱлышӧ сиран 
ӱмбаланжэ кучэн шогаш гын, тудын йошкар тӱсшӧ йӧршын гайак 
йомэш, роза пэлэдыш ошэмэш. Фиалка да йужо моло лэлэдыш- 
влакат роза пэлэдыш гайак ошэмыт.

Фуксин манмэ йошкар чийан растворжо сэрнистэ кислотащ 
шкэ тӱсшым йо.мдара, волгыдэмэш.

Мэжым, порсыным да олымым хлор дэнэ ошэмдаш гын, нуно- 
локтылалтыт вэлэ, пудыргылшо лийыт. Сандэнак ты ӱзгар-влакым 
сэрнистэ газ дэнэ ошэмдат.

Сэрнистэ газ дэнэ ошэмдымэ годым хлор дэнэ ошэмдымэ го- 
дымсо дэч йӧршын вэс тӱрлӧ химий процэсс кайа. Сэрнистэ газ 
чийалтышэ настам ок окислаҥдэ, ок шалатыл. Тудо чийалтышэ 
наста-влак дэнэ ушна да угыч ойырлалтын кэртшэ тусоымд- 
ушныш-влакым  пуа. Ты ушныш-влакын угыч ойырлалтын кэрт- 
мыштлан кӧрак сэрнистэ газ дэнэ ошэмдымэ ӱзгар-влакын тӱсышт 
эркын-эркын шкэ тошто тӱсышкышт савырнат. Мут гыч,, 
сэрнистэ газ дэнэ ошэмдымэ олым шлапа кэчан годым эркын- 
эркын сараҥэш.

Сэрнистэ газ дэнэ волгыдэмдымэ фуксин растворым шолаш 
пурымэшкэ ырыкгаш гын, тӱсдымӧ наста-влак мӧҥгэш ойырлал- 
тытат, фуксин чийан йошкар тусшӧ угыч лэктэш.

5. Сэрнэ ангидрид да сэрнэ кислота. Сиран кислород дэнэ 
вик ушнымыжо годым сэрнистэ газ ЗОз гына лийэш манын кэр- 
тына. Тунам сэрнэ, ангидрид З О , гына, сэрнистэ газыш ош шикш 
сэмын варнэн, изиш лэкташ (^81-шэ стр.).

Сэрнэ ангидридым лукташ сэрнистэ ангидридыш эшэ ик атом 
кислородым ушыман:

502 +  0  =  ЗОз.

Тыгылай условийыштэ, адак ырыктымэ годымат ты рэакций -■ 
пэш эркын кайа. Сандэнэ сэрнэ ангидридым лукташ катализатыр- 
влакым  кучылташ логалэш.

Катализатыр шотэш платиным йа ванадий мэталлын окисэл- 
жым кучылтыг.

Катализатырлан платиным налаш гын, кукшо да эрыктымэ 
сэрнистэ газ йуж кислород дэнэ окислалтэш.

2302 +  0 2  =  230з.

Ты рэакций годым сэрнэ ангидрид вичкыж имэ гай кристал- 
лан ош массэ сэмын лэктэш.
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Сэрнэ ангидрид вӱд дэнэ ушна да сэрнэ кислотам пуа.

ЗОз +  НзО^НзЗО^.

Тидым каласаш кӱлэш: сэрнэ ангидрид, вӱдын паржэ дэнэ 
ушнэн, ,шикшым“ (сэрнэ кислотан пэш тыгыдэ гына чӱчалты- 
шыштым) пуа. Ты „шикшым" вӱдэш кучэн кодаш ок лий, тудо 
газ дэнэ пырльа атэ гыч тӱжвак лэктыя кайа. Сандэнак практи- 
кыштэ сэрнэ ангидридым 50з вӱдэш вик огыл, изиш гына вӱд 
дэнэ йыгыртыман сэрнэ кислоташ шулыктарат.

6. Сэрнэ кислотак койышыжо-влзк. Йандар сэрнэ кислота — 
тӱсдымӧ вишкыдэ наста — вӱд дэч кок пачаш нарэ нэлырак. Сэрнэ 
кислота шкэ тӱжвал тӱсшӧ дэн да нугыдо улмыж дэн ӱй гай 
койэш, Ӱй гай коймыжлан кӧра да тудым ожно кӱртньӧ купоро- 
сым калитлэн лукмылан') кӧра сэрнэ кислотам „купорос ӱи" ма- 
ныт улмаш.

Ужалымэ йандар сэрнэ кислоташтэ 95,6% НаЗО^ да 4,4% вӱд 
уло, тудын удэльнэ висажэ— 1,84.

Сэрнэ кислота вӱдэш коч могай пропорций дэнат шулэн 
кэртэш.

Сэрнэ кислота вӱдым шупшэш (,поглсщает“), сандэнэ тудо 
газ-влакым коштышашлан кучылталтэш.

Чоткыдо сэрнэ кислоташ чыкымэ пу падраш вашкэ шэмэмэш, 
шӱйпьеэ и. Чоткыдо сэрнэ кислота сакырымат адак йужо моло 
органичэский наста-влакымат пу сэмынак шӱйаҥда. Пушэҥгын 
тӱҥ массыжэ клэтчаткэ СоН^оОб гыч ышталтын. Сакырын фор- 
мулжо С 1.,Н.2 5 0 ,,. Клэтчаткэ дэн сакыр углэвод-влак манмэ клас- 
сыш пурат. Ӱглэвод-влак углэрод гыч да водород дэн кислород 
гыч лийшэ ушныш-влак улыт. Ӱглэводышто водород дэн кисло- 
род кунар гыч улмым анализлэн ончаш гын, нунын коклаштышт 
вӱдын составыштыжэ лийшэ гай отношэньымак ужяш лийэш, вэс 
сэмын каласаш гын, углэводышто кок атом водородлан ик атом 
кислород логалэш. Тидым мэ тыгэ возэн ончыктэн кэртына:

СбНюО^ — Сц^НзО)  ̂ да С 1 2Н2 2О11 =  Сю^Н^О),,.

Тыгай наста-влакым сэрнэ кислоташкэ пышташ гын, нуно 
углэрод дэн вӱдлан ойырлалтмэ гай лийыт. Тунам вӱд сэрнэ 
кислота дэн кучалтын кодэш, углэродшо шӱй сэмын ойырлэн 
лэктэш.

Могыр коваштыш логалмэк, сэрнэ кислота коваштым йӱлата, 
сандэнак т\дым  эрэат пэш чот эскэрэн кучылтман.

Химий производствылаштэ сэрнэ кислота пэш шуко годымак 
вӱдым шупшын налшэ наста шотэш кучылталтэш.

Мэ шинчэна, йыгыртымэ сэрнэ кислота шуко мэталл-влак дэнэ 
рэагировайа, тунам водородым ойырэн луктэш. Тудо вӱргэньэ, 
ртуть, свиньэц дэн да рушла „благородные“ манмэ мэталл-влак 
дэн (ший, шӧртньӧ, платин дэн) гына ок рэагировайэ.

Концэнтрировайымэ сэрнэ кислота гын, ты шотышто йӧршын 
вэс тӱрлӧ койышан.

1) 2Ре504.7Н2О РбзОз +  Н28О4 +  8 0 а +  бНоО.
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Концэнтрировайымэ сэрнэ кислота тыгылай тэмпэратур годым 
м эт алл-влак ӧэнэ йӧршьш гайак ок рэагировайэ. Сандэнак ту- 
дым кӱртньӧ бакыштэ аралэн кучат, тудын дэн пашам ыштымэ 
годым кӱртньӧ аппаратур дэнэ пайдаланат.

7. Сэрнэ кислотам контакт йӧн дэнэ лукмаш. Мэ кӱшнӧсэрни- 
стэ газым сэрнэ ангидридыш окислаҥдымэ рэакцийым да сэрнэ 
ангидридым изиш йыгыртымэ сэрнэ кислоташ шулыктымым 
лончылэн нална. Ты рэакций дэнэ сэрнэ кислотам заводлаштэ 
лукмо годымат пайдаланалтэш.

Ты йӧным контакт йӧн маныт').
Сэрнистэ газым мэмнан заводлаштына сэрнэ колчэданы.м йуж 

токэш йӱлатэн луктыт.
Сэрнэ кислотам контакт йӧн дэнэ лукмо годым газ-влак йӧр- 

шын йандар да кукшо лийман; укэ гын газышкэ йӧрэышӧ мо- 
ло наста-влак катализатӹрым локтылын пытарат, тудым отравит- 
лат. Сандэнак колчэданым йӱлатымэ годым лэкшэ газыштэ улшо 
пуракым сайын эрыктэн лукман, шулэн кэртшэ кӱлдымӧ наста- 
влакым мушкын лукман, тиддэч вара кодшо газым чоткыдо сэрнэ 
кислота дэнэ коштыман.

Мэ тыштэ пэрвой гана куго заводысохимий производство дэнэ 
«ӱкнэна. Сандэнак ты производствын схэмыжым кэлгынрак лон- 
чылэн ончэна гын, мэ шуко пайдам налына. Ты схэмым лончылы- 
мылан кӧра, ты химий процэссым лабораторийэш шымлэн 
налмэк, производствы;о процэссым кузэ шындаш лиймым, ты 
производствылан могай аппаратур кэлшышашым, кузэрак про- 
изводствым пайдам шукырак пушым ышташ лиймым мэ умлэн 
кэртына.

Сэрнэ кислота заводын кузэ ышталтмыжым лончылэн, мэ 
кызыгсэ химий производствын нэгызыштыжэ кийышэ шуко обшо 
принцип-влакьш палэн налына.

31-шэ сӱрэтыштэ мэмнан угыч ыштымэ заводлаштына кучыл- 
талтшэ аапаратурын схэмжым да тудын могай ужашыжэ кушто 
улмым ончыктымо. Аппараг-влакын кӧргышт кузэ ышталтмым 
ужаш лийжэ манын, нуным (аппарат-влакым) вошт койшо гай 
сӱрэтлэн ончыктымо.

Чыла колчэданжат сайын йӱлыжӧ да пӱтыньэкак сэрнистэ газ 
80з дэн кӱртньӧ оклсьыш РезОз йӱлэн савырныжэ манын, кол- 
чэдан сайын тыгыдэмдымэ лийман. Тиддэч посна, колчэданым эрэ 
лугэн шогыман. Колчэданым лугэн шогаш огыл гын, тудо ӱмба- 
чынжэ сайын йӱлаш тӱҥалэш, кӧргыштыжӧ йӱлэн шудэ кодэш.

Колчэданым лӱмын ыштымэ колчэдан коьегаш йӱлаташ гын, 
тудо тушан пӱтыньэкак йӱлэн пытэн кэртэш (колчэдан коҥгам 
31-шэ сӱрэтысэ схэмыштэ ончыза).

Колчэдан коҥган кӧргыжӧ ӱмбала-ӱмбала ыштылмэ кыдэжла 
дэн кыдэжлалтын. Тыштэ колчэдан чарныдэ лугалтын шога, ту- 
дым коҥга покшэлнэ шӱдырыш пыжыктылмэ шӧрын пӱйан грэбки- 
влак лугат.

1) Пэшкыдэ катализатыр дэн рэагировайышэ наста-влакын ваш ваш тӱл- 
нылмнштыж  вэс сэяы н конталт  маныт. Сандэнак пэшкыдэ катализатыр ӱмба- 
лан лийшэ кдтализ кончышым йужгынам контакт кончыш  манын ойлат. „Кон- 
такт йӧн“ манмэ лӱм тышэчак лэктэш .
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Ик кыдэжыштэ улшо грэб- 
ки-влак колчэданьш покшэк 
шӱкат. Кодчэдан шӱдыр лкш- 
кэ мийэн шуэшат, тушто ул- 
шо виш гыч ӱлыл кыдэжыш 
йога. Тушто колчэдан тӱр вэ- 
лыш шӱкалтэш да тӱр лишнэ 
улшо рожла гыч вэс ӱлыл 
кыдэжыш йога, у. т. коштэда.

Колчэдан ваштарэш ӱлыч 
йуж кӱза, тудо коҥгашкэ коҥ- 
ган ӱлыл ужашыштыжэ улшо 
рожла гыч пура. Коҥган пашам 
ышташ тӱҥалмыжэ годым кол- 
чэданым ылыжташ гын, тудо 
йӱлаш тӱҥалэшат, чыла сиран 
йӱлэн пытымэшкыжэ йӱлымым 
ок чарнэ. Тыгэ, колчэданын 
йӱл-н-йӱлэн ӱлыкӧ волэн шу- 
мэшкыжэ сира пӱтыньэк гайак 
йӱлэн пыта, эн ӱлыл этаж гыч 
йӧршын сирадымэ гай кӱртньӧ 
окись (рушла „огарки" манмэ) 
гына лэктэш. Кӱртньӧ окись 
ӱдыл этажыштэ улшо рожла 
гыч изи орвашкэ йога.

Колчэданын йуж ваштарэш 
йогэн волымыжо сиралан тич- 
машын йӱлэн шуашыжэ пол- 
ша. Ик могырым, ӱлычын пу- 
рышо йандар йужышто шуко 
кислород уло, сандэнэ ӱлкы- 
рак волэн шушо колчэданыштэ 
сира изиш гына вэлэ лийэш 
гынат, йандар йужэш сайын 
йӱлэн кэртэш. Вэс могырым, 
кӱшкырак кӱзэн шушо йужыш- 
то кислород шагалрак кодэш 
гынат, кӱшыл этажлаштэ улшо 
йӧршын йӱлыдымӧ (йа шагал 
йӱлышӧ) колчэдан шагал кис- 
лородан йужэшат сайынак йӱла. 
Садлан кӧрак колчэдан йӱла- 
тымэ процэсс вашкэмэш, тудо 
пайдам шукырак пуэн муча- 
шыш шуэш.

Рэагировайышэ наста-вла- 
кым иктыжым вэсыж ваштарэш 
колтымо принципым ^вашток 
поинщ п"'— („принцип противо- 
тока“) маныт.

: I

'I
•>

• ‘4.' 4

'д

85



Колчэдан коҥгаш лийшэ сэрнистэ газ коҥга гыч уто йуж дэн 
да пурак дэн (пуракыш савырнышэ колчэдан да кӱртньӧ окись 
дэн) варналтын лэктэш. Сэрнистэ газ коҥга гыч пурак камэриш^) 
колталтэш, тушаа пурак дэч эрыкталтэш. Пурак камэрын кӧр- 
гыштыжӧ изольатыр-влак улыт. Ты изольатырлаш кӱртньӧ вош- 
тыр-влак пыжыкталтыт, нуно (кӱртньӧ воштыр-влак) мландэ дэнэ 
ушымо мэталл шоктэ-влак вошт колталтыт. Вийан элэктротокым 
колтымо годым кӱртньӧ воштыр-влак отрицатэлннэ зарьадым 
налыт, шоктэ-влакышт положи:эльнэ зарьадым налыт. Пурак 
дэнэ йӧрланышэ сэрнистэ газ кӱртньӧ воштыр-влак воктэч кайа.

Пурак пырчэ-влак кӱртньӧ воштырла кокла гыч кайымышт 
годым отр'ица1эльнэ зарьадым налытат, положитэльнэ зарьаган 
шоктэ-влакыш шупшылалтыг, шоктэш пижын кодыт. Шоктэ- 
влакым коклан-коклан рӱ жалэн, шоктэш пижын кодшо пуракым 
камэр пундашыш йоктарат. Тыгц аппарат гыч (пураккамэр гыч) 
пурак дэч сайын эрыкталтшэ газ лэктэш. Пуракым элэктричэствэ 
вий дэнэ кучэн кодымо йӧн дэнэ кызыт шуко производствылаш- 
тат пайдаланалтэш: ты йӧн дэнэ газ-влакым эрыктат, адак газыш 
йӧрнышӧ шэргакан продукт-влакым кучэн кодат.

Пурак дэч эрыкталтшэ газ свиньэц гыч ыштымэ холодаль- 
никыш (йӱкшыктарымэ аппаратыш) колталгэш, тудо тыштэ тӱж- 
вачын йӱштӧ вӱд дэнэ йӱкшыктарыман пуч-влак кӧргӧ гыч кайа 
да йӱкша.

Тыштат вашток принципак кучылталтэш. Газ-влак кӱшыч 
ӱлыкӧ волат, вӱд ӱлыч кӱшкӧ кӱза. Пуч-влак воктэн йргэн 
кӱзышӧ вӱд кӱшныжӧ шокшырак, ӱлныжӧ йӱштырак да йӱшты- 
рак лийэш, сандэнэ ӱлыкӧ волышо газ ӱлыкӧ волымо сэмын 
утларак да утларак йӱкша. Тыгэ, тыштэ газ дэнэ вӱтым вашта- 
рэш колтымылан кӧра (вашток принциплан кӧра) вӱдат шагалрак 
кучыл галтэш, адак газшат вашкэрак йӱкшэн шуэш.

Варажым газ почэ-почэ шогышо башньэ вошт колталтэш 
(схэмыштэ ик башньэ гына ончыкталтын). Тышан газ сэрнэ ки- 
слотан шагал вийан растворжо дэнэ мушкылталтэш. Башньэ- 
влакым свиньэц дэн ыштат. Нунын кӧргышкышт кӧрган цилиндр- 
влакым („колча-влакым") ӱмбала-ӱмбала шогалтылыт. Колча- 
влак кислотам чытышэ шун гыч ышталтыт. Башньышкэ газ 
ӱлыч пура. Башньэ лэвэдыш йымалнэ улшо тыгыдэ рожлан 
рэшотка вошт шагал вийан сэрнэ кислота йӱрла шыжэн пура, 
тудо колча-влак мучко газ ваштарэш йогэн вола (мэ тыштат 
вашток принципымак ужына). Башньэ кӧргышкӧ комын кӧрган 
колча-влакым шогалтылмылан кӧра кислота эркынрак йогэн вола, 
адакшым кислота дэнэ газын ваш-ваш тӱкнытмӧ вэрышт шукы- 
рак лийэш. Сандэнэ газыш варналтшэ чыла кӱлдымӧ наста-влак 
кислоташ тичмашын (пӱтыньэк) кучалтын кодыт.

Кислоташ мушкылталтшэ газыштэ тыгыдэ кислота чӱчалтыш- 
влак лийыт. Газымкислота чӱчал гыш-влак дэч эрыктышашлан кум 
фильтр уло (схэмыштэ ик фильтр гына ончыкталтын). Фильтр- 
влак куго йашлык форман улыт, нунын кӧргышт свиньэц дэн 
лэвэдалтыт. Фильтрыштэ улшо рэшотка ӱмбак тыгыдэ кокс ша-
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ралтэш. Фильтр-влак кумда улмылан кӧра газ, фильтрыш мий- 
эн шуэшат, эркынрак кайаш тӱналэш, сандэнэ кислотан чыла 
тыгыдэ чӱчалтышышт кокс падраш-влак ӱмбалан шинчын кодын 
кэртыт.

Тиддэч вара газым коштымо башньэш коштат. Ты башньэ 
газ мушмо башньэ сэмынак ышталтын, тыштэ газ ваштарэш 
йогэн волышо сэрнэ кислотажэ гына мушмо башньысэ гай шагал 
Еийан огыл, концэнтрировайымэ лнйэш.

Умбакыжэ вэнтильатыр — коипрэссыр кайа. Компрэссыр газым 
аппарат-влакын чумыр систэмышт вошт шӱкэн шога.

Тиддэч вара газ ш эпл обмэнник вошт (шокшо вашталтымэ 
аппарат вошт) кайа. Тэплообмэнник пэш шуко химий производ- 
ствылаштат кучылталтэш.

Тэплообмэнникын молан кӱлмыжым умлышашлан тидым ка- 
ласыман: сэрнистэ газ дэнэ кислород кокласэ рэакций кӱкшӧ 
тэмпэратур годым гына кайэн кэртэш; тугэ гынат, ты рэакций го- 
,дым шокшо лэктын шога (мэ тышан сира дэн кӱртньӧ кокласэ 
рэакций нэргэн ушэштарэн каласэна: сира дэнэ кӱртньӧ чот 
ырыктымэк гына рэагировайаш тӱҥалыт, рэачций тӱҥалмэкшэ, 
чыла массэ шкак калитлалтэш — рэакций годым шокшо лэктэш).

Рэакций годым лэкшэ шокшо контакт аппаратыш пурэн шо- 
гышо газ-влакым ырыкта. Тудо (шокшо) газ-влакым рэакцийлан 
кӱлшӧ тэмпэратурыш шумэш ырыкташ ситышын лэктын шога. 
Сандэнэ газ-влакым эрэ ырыктэн шогымын кӱлэшыжэ укэ: сис- 
тэмым ходыш колтымо годым гына нуным лӱмын ыштымэ коҥгаш 
ырыктат, варажым гын контакт аппаратыш пурышо газ-влак 
контакт аппарат гыч лэкшэ шокшо газ-влак дэнэ ырыкталтыт. 
Тыштэ контакт аппарат гыч лэкшэ газ-влак шкак йӱкшат, тидат 
производствысо процэссым куШтылэмдэн шога.

Тэплообмэнник пурак камэр почэш шогышо холодильник сэ- 
мынракак ышталтын. Контакт аппарат гыч лэктын, тэплообмэн- 
никыш пурышо шокшо газ-влак пуч-влак кӧргӧ гыч кайат, 
коштымо башньэ гыч тэплообмэнникыш толшо газышт ты пуч- 
влак кокла гыч, нуньш тӱжвач мушкын кайымэ сэиын, кайат. 
Тыгай „шокшо вашталтымэ“ принцип тэхникыштэ эрэат кучыл- 
талтэш.

Контакт аппаратыштэ катализатыр рэшотка гай авыртыш- 
влак ӱмбалнэ кийа (тидым схэмыштат ужаш лийэш).

Контакт аппарат гыч тэплообмэнникыш пурышо газ-влакын 
составыштышт 50з олмэш ындэ 8 О3 лийэш: сэрнистэ газ ЗО^ 
контакт аппаратыш пура да тушэч сэрнэ ангидри аыш 50з са- 
вырнэн лэктэш. Ончычат каласэнна ыльэ: тэплообмэнник гыч 
газ-влак изиш гына йӱкшэн лэктыт. Газ-влакым йӧршын йӱкшык- 
тарэн шукташ манын, нуным тӱжвачын йуж дэнэ йӱкшыктары- 
ман холодильникыш  колтат.

Схэмыштэ контакт аппарат дэн тэплообмэнникым иктэ гыч 
гына ончыктымо. Чынжым гын, сэрнистэ газ 50^ пӱтыньэкак 
сэрнэ ангидридыш 50^ окислалтшэ манын, заводлаштэ контакт 
аппарат дэн тэплообмэнникым кокыт гыч почэла-почэла шындат.

Холодильник гыч газ-влак пытартыш баш^ьыш (йа почэла- 
лочэла шогышо 2 —3 башньыш) кайат (ты башньэ ончылно улшо
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башньэ-влак сэмынак ышталтын). Тыштэ газ-влак ваштарэш ик 
чоло йыгыртымэ (96—98%-ан) сэрнэ кислота йога, тудо шкэ 
кӧргышкыжӧ сэрнэ ангидридым шупшэшат, 1 0 0 %-ан чоткыдо 
сэрнэ кислоташ савырна. Ты кислотан ик ужашыжэ складыш 
колталтэш, молыжо вӱд дэнэ йыгырталтэш да мушмо башньыш 
кайа. Тыгэ сэрнэ кислотам лукмо процэсс кошарга.

Адак тидым каласаш кӱлэш: аппарат коч ночко газ-влак  
эртэн кайышаш гын, йа тушко шагал вийан сэрнэ кислота лога- 
лын кэртшаш гын, аппарат свиньэц гыч ышталтэш (шагал 
вийан сэрнэ кислота свиньэц дэнэ ок рэагировайэ, сандэнэ аппа- 
ратым локтылын ок кэрт). Аппарат гыч кукшо газ-влак эртэн 
кайышаш йа тушто чоткыдо сэрнэ кислота лийман гын, аппарат 
утларак шулдакан матэриал гыч — куртньӧ гыя ышталтэш (чот- 
кыдо сэрнэ кислота кӱртньӧ дэнэ ок рэагировайэ).

Вӱддымӧ 100% сэрнэ кислота йа моногидрат манмэ
шкэ кӧргэшыжэ эшэ уто сэрнэ ангидридым ЗОз шулыктарэн 
кэртэш, тунам тудо олэум  манмэ шикшшэ нугыдо вишкыдым 
пуа. Уто сэрнэ ангидрид шуко (40 — 80%) улмо годым олэум ты- 
гылай тэмпэратурышто кристаллан массэ лийэш. Олэумым кӱртньӧ 
бочкышто да бакыштэ кучат. Олэумым кунар кӱлмӧ сэмын вӱд 
дэнэ йыгыртэн, кэрэк могай вийан сэрнэ кислотамат ыштэн кэр- 
таш лийэш.

Олэумын кӱлэшыжэ тыгайэ: мэ шинчэна, сэрнэ кислоташтэ 
вӱд уло. Сэрнэ кислотам ик вэр гыч вэс вэрыш шупшыктымо 
годым кислоташтэ улшо вӱдым шупшыктымыланат корно акым 
тӱлаш логалэш. Олэумыштыжо вӱд йӧршынат укэ, сандэнэ сэрнэ 
кислота олмэш олэумым шупшыкташ гын, корно ак шуко шул- 
дын толэш. Олэумым кӱлмӧ вэрыш намийэн шуктымэк, тудым 
вӱд дэнэ йыгырташыжэ нымат йӧсӧ огыл. Тиддэч посна, олэум 
йужо производствылащтэ кучылталтэш, сандэнэ тидлан вэрчат 
олэумым ышташ кӱлэш.

8. Сэрнэ кислотам камэр йӧн дэнэ лукмаш. Мэ сэрнэ кисло- 
там кукпю сэрнистэ газым 80з сэрнэ ангидридыш 5 0 , оки'лаҥдэн 
лукмо йӧным лончылэн нална. Сэрнэ кислотам ты йӧн дэнэ гына 
огыл, Н2 8 О3 сэрнистэ кислотам викак НзЗО^ сэрнэ кислоташ 
окислаҥдэнат лукташ лийэш.

Сэрнистэ кислотан растворжо плотнан огыл пэтырымэ атэш 
эркын-эркын йуж кислород дэнэ окислалтэш:

2 Н2 5 О3+  О з=  2^250^.
Ты процэсс пэш эркын кайа.
Иуж кислород олмэш ИКТ.1Ж могай окислаидышэ настам на- 

лаш гын, окислымэ процэсс утларак талын кайа.
Сэрнистэ кислотам окислаҥдышэ наста шотэш азотын кокытэ 

окисьшым НОз налаш лийэш; азотын кокытэ окисьшэ сэрнистэ 
кислотам сэрнэ кислоташ окислаҥда, шкэжэ азот окисьыш N 0 
савырна:

Н 2 8 О 3-1 - N 0 2 ^  Н 2 8 0 ^ +  N 0 .

Рэакций годым лийшэ азот окись N 0  йуж кислород дэнэ 
куштылгын ушна да угычын азотын кокытэ окисьшым пуа:



лдсч //цу

1 Р 1 Р 1 Г Г ‘1 Г ' Ш
32 сӱр. Сэрнэ кислотам лукмо камэр-влак (схэмэ).

2 М0  +  0 2 = 2 М0 ,.
Угыч лийшэ N0  ̂у порций сэрнистэ кислотам окислаҥдэн кэртэш.
Тыгэ, рэакций лиймэ вэрыш йуж ситышын пурэн шога гын, 

азотын кокытэ окисьшым ик чоло налын, коч кунар сэрнистэ 
кислотамат сэрнэ кислоташ окислаҥдэн кэрташ лийэш. Тыштэ 
азотын кокытэ окисьшэ сэрнистэ кислоталан йужын кислородшым 
пуэн шога манаш лийэш.

Сэрнистэ кислотам сэрнэ кислоташ окислаҥдымаштэ азотын ко- 
кытэ окисьшэ дэч посна, азотын вэс окисэлжэ МгОз (азотнэ ангид- 
рид) дэнэ азотнэ кислота полшэн кэртыт; азотнэ кислота шагал чы- 
тышан наста, тудо куштылгын ойырлалтэш, ойырлалгмыжэ годым 
азотын тӱрлӧ окисэлыштым дакислородым пуа. Ты рэакций-влакым 
умлаш йӧсырак, сан-
дэнэ мэ нуным лон-  _______
чылаш она тӱҥал.

Сэрнэ кислотам ' "
заводлаштэ лукмо 
годым азотын окисэ- 
лыштым кучылтыт.
Сэрнэ кислотам тыгэ 
лукмым камэр йӧн 
(рушла „камерный 
способ“) маныт.

Сэрнэ кислотам 
камэр йӧн дэнэ лук- 
мо годым сэрнистэ газым, контакт йӧн годым гайак, колчэданым 
йӱлатэн луктыт. Камэр йӧн годым газ-влакым контакт йӧн годым 
гай сайын эрыкташ ок кӱл, сандэнэ нуным пурак камэрэш гына эрык- 
тэн луктыт.

Сэрнистэ газ уто йуж да азотын окисэлышт дэнэ пырльа 
свиньэц гыч ыштымэ куго камэр-влакыш  колталтэш (32-шо сӱ- 
рэтыштэ ончыктымо схэмым ончыза). Тушкак кӱшычын вӱдым 
йӱрла йоктарат. Тыгэ газ сэмын лийшэ наста-влак шкэ коклаш- 
тышт да тӱтыра сэмын лийшэ вӱд чӱчалтыш-влак дэнэ лугал- 
тыт. Тыгэ лугалтмэ годымак азотын окисэлышт сэрнистэ кисло- 
там сэрнэ кислоташ окислаҥдат, адак тунамак ту азот окисэл- 
влакак угыч лийын шогат. Тыштэ рэакций газ-влак коклаштэ 
кайа, сандэнак ты процэсслан камэр-влак куго йоҥгытан лий.ман: 
камэр куго гын, сэрнэ кислотажат шукырак лэктэш.

Камэрэш лийшэ сэрнэ кислота камэр пундашыш погына, йужын 
азотшо гын рэакцийыш пурэн шудымо газ-влак дэнэ пырльа тӱж- 
вак лэктэш.

Газ-влак дэнэ пырльа тӱжвакэ азотын окисэлыштат изиш гы- 
на лэктын кайат. Тидыжэ пэшат сай огыл, азотын окисэлыштым 
тӱжвак луктын колташ нымогай пайдак укэ. Азотын окисэлышт 
шэргакан азотнэ кислота гыч лукталтыт (азотнэ кислота сэрнэ 
кислота дэч 1 0  пачаш шэргэ), адакшым нуно мучашдымэ шуко 
сэрнистэ кислотам окислаҥдэн кэртыт. Сандэнэ азотын окисэлыш- 
тым тӱжвак луктын йомдарымэ пэш куго экшыкым конда. 
Тиддэч посна, азотын окисэлышт завод лишнэ улшо кушкыл- 
влакым локтылыт, тидыжат сай огыл.
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Азотын окисэлыштым камэр-влакыш мӧҥгэш пӧртылтэн кон- 
даш кок аппарат уло. Ик аппаратшым Г э й - Л ь у с с а к  лӱман 

э француз учоный шонэн
луктын, вэсыжым анг- 
личан пашазын эргыжэ— 
Г л о в э р  шонэн луктын. 
Ты аппарат-влакым Гэй-  
Л ь у с с а к  дэн Г л о в э -  
р ы н башньышт маныт. 
Ты башньэ-влакым сэрнэ 
кислотам камэр йӧн дэнэ 
лукмо заводым покшэч 
пӱчмыла ончыктымо схэ- 
мыштэ ужын кэртыда (33- 
шо сӱр.). Схэмыштэ Гэй- 
Льуссак башньым иктым 
гына ончыктымо, чынжым 
гын заводлаштэ шукыж 
годым кокбашньэ почэла- 
шындалтэш.

Пытартыш камэр гыч 
лэкшэ газ-влак Гэй-Льус- 
сак башньышкэ пурат. 
Башньышкыжэ тич гайак 
кокс падраш-влакым оп- 
тымо. Газ-влак башньыш- 
кэ ӱлыч пурзт да кокс 
падраш-влак кокла гыч 
кӱшкӧ кӱзат. Нунын ваш- 
тарэшышт кӱшычын чот- 
кыдо сэрнэ кислота йога, 
тудо азотын окисэлыштым 
шулыктара. Чоткыдо сэр- 
нэ кислоташ азот окисэл- 
влакым шулыктарымэк 
лийшэ растворым тэхни- 
кыштэ „нитрозо'^ маныт. 
Гэй-Льуссак башньэ гыч 
йогэн лэкшэ нитрозым пэр- 
вой камэр ончылно шо- 
тышо Гловэр башньыш ту- 
лэн колтат. Гловэр башнь- 
ын кӧргышкыжӧ кислотам 
чытышэ йӱлатымэ шун 
гыч ыштымэ колча-вла- 
кым оптымо. Гэй-Льуссак 
башньэ гыч толшо нитро- 
30 колча-влак кокла гыч 

ӱлыкӧ йогэн вола, нитрозын ваштарэшыжэ колчэдан коҥга гыч толшо 
шокшо газ-влак кӱзат. Шокшо газ-влакын ырыктымыштлан кӧра 
нитрозышто улшо азот окисэл-влак нитрозо гыч ойырлэн лэктыт 
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^ мӧҥгэш камэр-влакышкэ кайат. Азотын окисэлышт чоткыдо 
Рнэ кислоташ гына сайын шулат. Сандэнэ, азотын окисэлышт 

®итрозо гыч сайынрак ойырлалтын лэктышт манын, нитрозым 
Гловэр башньэш камэр гыч, толшо шагалрак вийан кислота дэнэ 
йыгыртат (тидым схэмыштат ужаш лийэш).

Гловэр башньыштэ вӱд да сэрнистэ газ дэн азот окисэл-влак 
улыт. Садлан кӧра башньыштэ, нитрозо гыч азот окисэл-влак 
ойырлэн лэкмэ дэч посна, ту жапыштак сэрнэ кислота талын 
лийын шога. Чыла камэр систэм гыч лэкшэ кислотан 20—25%-шэ 
Гловэр башньэш лийэш.

Гловэр башньэш лийшэ кислота камэр-влакэш лийшэ кислота 
дэч чоткыдырак. Сандэнак тудо Гэй-Льуссак башньыш азот оки- 
сэл-влакым шулыкташ колталтэш.

Мэ ужына, камэр систэмыштэ азотын окисэлышт чарныдэ 
йыр пӧрдын шогат — камэр-влак гыч Гэй-Льуссак башньыш кай- 
ат, тушэч Гловэр башньыш пурат, Гловэр башньэ гычшэ мӧҥгэш 
камэрыш пӧртылыт. Тугэ гынат, азотын окисэлышт изишыжэ 
йомынак йомыг, нуно Гэй-Льуссак башньэш тичмашын кучалт 
кодын огыт кэртат, тӱжвак лэктын кайат. Сандэнак Гловэр 
башньыш эрэат азотнэ кислотам изин-изин йэшарэн шогаш ло- 
галэш.

Схэмыштэ (33-шо сӱр.) камэр систэмын чыла моло ужашыш- 
тат ончыкталтыныт; производствысо процэссым умлаш гын, ты 
ужаш-влакын молан кӱлмыштым куштылгын палаш лийэш.

Камэр завод гыч кок тӱрлӧ (кок сорт) кислота лукталтэш: 
иктыжэ — 6 6 % нарэ пэҥгыдылыкан камэр кислота, вэсыжэ — 
78% нарэ пэҥгыдылыкан гловэр кислота.

Камэр кислота дэн гловэр кислота гыч концэнтрировайымэ 
кислотам лукшашлан кислоташтэ улшо вӱдым коштэн пучыкта- 
рыман. Тидлан олтышаш ӱзгарым кучылтман.

Мэ сэрнэ кислотам лукмо кок тӱҥ йӧн-влакым палэн нална. 
Вара кудо йӧнжӧ утларак кэлшышэ лийэш? Кокымшо вичийаш 
планыштэ могай систэман завод-влакым ышташ шонымо? Пы- 
тартыш йодышлан каласэна: кокымшо вичийашыштэ кошпакт  
систэман заводат, камэр систэман заводат ышталтэш. Пашажэ 
тыштэ тыгайэ: йужо производствылан концэнтрировайымэ сэрнэ 
кислота—моногидрат йа олэум кӱлэш, ты ай производствылан 
утларак шагал вийан кислота кӱлэш йа тудлан кислотажэ пэш 
йандарак ок лий гынат йӧра, садлан тыгай производствылан камэр 
йӧн кэлшышырак лийэш.

Пытартышлан тидым катасаш кӱлэш: камэр систэман завод- 
влак дэнэ тӧрак Совэт Ушэмыштэ быиньан (,башенный“) завод- 
^лак  ышталтыт, ончыкшат ышташ тӱҥалалтыт. Ты систэм заво- 
дын рэакцийышт камэр систэмысэ рэакций-влак дэн иктак улыт, 
тыштэ камэр-влак гына укэ улыт: камэр-влак олмэш ик чоло 
Гэй-Льуссак башньэ-влак гына шындалтыт. Камэр систэмын па- 
шажым палэн налмэк, башньэ систэмын пашажым умлаш йӧсӧ 
огыл.

Башньэ-влакын кӧргышкышт кварц падраш-влакым оптат, 
сандэнэ башньэ-влак вошт кайышэ газ-влак сайын лугалтыт. 
Тидыжэ газ-влаклан талынрак кошташышт полша. Башньыштэ
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процэсс камэрысэ дэч вашкэрак кайа, сандэнэ систэмын кажнэ 
куб мэтр обйомжылан кислота шукырак лэктэш.

9. Сэрнэ кислота дахимий промышлэнность. Илышыштэ сэрнз 
кислотам мэ пэш шуэн ужына гынат, тудо производствылан 
пэшак кӱлэш. Сэрнэ кислота — химий производствын нэгызшэ, 
тудо чыла химий производствылаштэ гайак „пэмэпродукт'‘ шотэш 
(вэс продукт-влакым лукташ гына кӱлшӧ матэриал шотэш) ку- 
чылталтэш.

Сэрнэ кислотан производствылан кӱлмыжым ончыктышаш 
вэрчын, сэрнэ кислота кучылтман тыгай производство-влакым 
гына ончыктэна,

Сэрнэ кислота искусствэннэ миньэральнэ ӱйандыш-влакым  
ыштымаштэ кучылталтэш, ты миньэральнэ ӱйаҥдыш-влакышт йал 
озанлыкым социализм корно дэн рэконструкцылымаштэ моткоч 
куго вэрым налыт. Сэрнэ кислота эл аралаш кӱлшӧ пудэшталт- 
шэ наста-влакым ыштымаштэ, шуко тӱрлӧ кислота-влакым, шӧн- 
чалым, миньэральнэ чийа-влакым лукмаштэ да мэталлургийыштэ 
кучылталтэш. Адакшым тудым тэкстиль промышлэнностьлан кӱл- 
шӧ мландэ шӱй чийалтыш-влакым („каменноугольные красители" 
манмым) ыштымаштэ, цэллулоидын искусствэннэ „волокно" ман- 
мыжым ыштымаштэ, ньэфть продукт-влакым эрыктымаштэ, койа- 
влакым ыштымаштэ, сакыр производствышто, коваштэ ышты- 
маштэ да т. м. вэрэат кучылтыт.

Кугыжан Росийыштэ химий промышлэнность укэ гайак улмаш 
манаш лийэш. Садлан кӧра Совэт Ушэмлан химий промышлэнно- 
стьым угыч ышташыжэ логалэш. СандэнакСовэт Ушэмыштэ сэрнэ 
кислотам лукмо производство пэш кӱлэшан производствылан 
шотлалтэш, сэрнэ кислота лукмо завод-влак шуко да пэш талын 
ышталтыт.

1913 ийыштэ кугыжан Росийыштэ ий мучко сэрнэ кислотам 
165 000 т  лукмо улмаш гын, 4 ийыштэ тэмымэ пэрвой вичийашын 
пытартыш ийыштыжэ мэ сэрнэ кислотам 450 000 т луктынна, 
кокымшо вичийашын мучашыштыжэ гын 2  080 0 0 0  /га сэрнэ кисло- 
там лукшаш улына.

Сэрнэ кислота лукмо промышлэнностьын внйаҥмыжэ миньзра- 
льнэ ӱйаҥдыш-влакым лукмым кугэмдаш да моло сэрнэ кислотам 
йодшо промышлэнность-влакым пэҥгыдэмдаш полша. Тиддэч посна 
тудо пудэшталтшэ наста-влакым ыштымэ производствым вийаҥ- 
дэн шога. Пудэшталтшэ наста-влакым ыштымэ производствын 
вийаҥмыжэ Совэт Ушэмын сар вийжым пэнтыдэмда. Нумыр ка- 
ласаш гын, сэрнэ кислота Совэт Ушэмын промышлэнностьшым 
химизацылаш кӱлшӧ тӱҥ наста-влак шотыш пура.

Химизацэ манмэ тӱрлӧ промышлэнностьыш да калык озанлы- 
кыш химий дэнэхимий йӧн-влакым пуртымаш лийэш. Шуко тӱрлӧ 
производство-влакым ончык колтымо пашаштэ химий пэш куго 
полышым пуэн кэртэш, ты полышым тудо чынжымак пуэн шога.

Химий айдэмылан тудын пӱртӱсым вашталтымэ пашажым 
кэлгэмдашыжэ да кумдаҥдашыжэ у мэтод-влакым пуа, у корным 
ончыктылын шога. Ындэ мэ ужына, элын производитэльнэ 
вийжэ („производительная сила“ манмыжэ) кушмаштэ химий  
куго дэч куго вэрым налэш.
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Химийын сэҥымашыжлан (достижэньыжлан) кӧра йужо произ- 
водство-влакыш пӱтыньэкак рационализацэ пурталтэш, нуно 
пӱтӱньэк вэсэмдалтыт. Мут гыч, искусствэннэ „волокно“ манмым 
лукташ  тӱҥалмылан кӧра куэм-влакым („ткани“ манмым) ыштымэ 
производство у сорт „качэствэннэ" вурс дэнэ у сплав-влакым 
мумылан кӧра машина ыштымэ производство, т. м. пэш кугын 
вэсэмыныт, уэмыныт.

Сандэнак вэт химийын сэҥымашыжым чыла производствылаш- 
кат пурташ, промышлэнносшь дэн йал озанлыкым химизацылаш  
пэш чот пижмэ.

10. Производство-влакьш комбинировайымаш. Производство 
гыч лэкшэ к^лдымӧ наста-влакым (отход дэн отброс-влшым) 
Бэс производствэш йӧнэштарэн кучылтмаштэ химий кугын полша. 
Ты наста-влакым кучылтмаштэ химий эрэ у вэрым да йӧным 
муын шога.

Ожно нымолан йӧрдымылан шотлалтшэ кудалтышаш наста- 
влак (отброс-впак) кызыт шуко годым пэш шэргакан матфиалыш 
савыралтыт. Мут гыч, мландэ шӱй смолам ожно нымолан йӧры- 
дымылан шотлэн, завод дэч ӧрдыжыш шупшыктэн кышкат улмаш 
гын, кызыт тудым пэш шэргын аклат; тӱрлӧ-тӱрлӧ мландэ шӱй 
чийалтыш-влакым, пудэшталтшэ наста-влакым, эмым да тулэч 
молым ыштымаштэ ты смола нымогай вэс наста дэн олмэшташ 
лийдымэ наста шотэш кучылталтэш.

М эталл-влакын колиышт (отход) сэрнэ кислотан шӧнча- 
лыштым лукташ кучылталтыт.

До.мна коҥга гыч лэкшэ ш лак-влак гыч кызыт сай цэмэнтым 
ыштат.

Сэрнэ кислота заводышто лэкшэ „огарки“ манмэ гыч вӱргэ- 
ньым дамоло шэргакан мэталл-влакым луктыт. Тиддэч посна „огар- 
ки“ ман.мэ гычак чойыным лэвыктэн лукташ лийэш.

Вэс могырым, сэрнэ кислотам шкэнжым лукташ вэс производ- 
ство-влак гыч лэкшэ кодшым (отход) кучылташ лийэш. Тыгэ, 
вӱргэньым, цинкым, шэ.м-вулным шукыж годым тӱрлӧ сэрнистэ 
ушныш-влак гыч лэвыктэн луктыт, мут гыч, вӱргэньым вӱр- 
гэньэ колчэдан СНзЗ.РеаЗз гыч, цинкым „цинковая обманка" ман- 
мэ 2п5 гыч луктыт, т. м. Ты ушныш-влакым ончычын йӱлатат, 
йӱлатымэ годым йӱлымӧ вэрыш йуж пурэн шога гын, сира йӱла 
да ЗОо сэрнистэ газым пуа. Мут гыч:

22п5 -Ь ЗӦ2 =  22пО -}- 250^.

Мэталлургий завод-влак тыгэ лийшэ сэрнистэ газым ожно йу- 
жыш (тӱжвак) луктын колтат улмаш. Тӱжвак лэктын кайышэ 
сэрнистэ газ пайдам пумо огыл, экшыкым гьыа ыштэн шогэн — 
завод йыр улшо чыла кушкыл-влакы.м локтылын, коштэн.

Кызыт ты газ гыч сэрнэ кислота лукт алт эш . Тыгэ, мэллур- 
гий заводышто лэкшэ сэрнистэ газ ожно завод йыр улшо вэрым 
отравитлылэш улмаш гын, кызыт пэш куго пайдам гына вэлэ 
пуэн шога. Тидым тышэчат ужаш лийэш: 2,5% вӱргэньэ да 45% 
сира улман ик тонн вӱргэньэ колчэдан гыч 2 2  кг нарэ вӱргэньэ 
д а  1,25 т нарэ сэрнэ кислота лукталтэш.
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Пытартыш ийлаштэ Совэт Ушэмыштэ сэрнэ кислотам мэтал- 
лургий коҥга гыч лэкшэ газ-влак гыч лукман завод-влакым йатыр 
ыштымэ, тыгай завод-влак кызытат ышталтыт.

Адакшым сзрнистэ руда-влакым ончыя пойдарьшэ^) годымат, 
вэс сэмын каласаш гын, руда гыч пуста пород-влакым ойырэн 
лукмо годымат, сэрнистэ газым лукташ йӧрышӧ илэ матэриал- 
влак шуко лэктыт. Пойдарымэ дэч ончыч рудаштэ мэталл ала- 
гунар процэнт вэлэ лийэш гын, пойдарымэ рудаштэ тудо75% -ы ш ' 
шумэш лийын кэртэш. Сандэнэ мэталлым лэвыктэн лукмо про- 
цэссшат йатыр куштылэмэш да шулдэштэш.

Кызыт пойдарымашым пытартыш 10 ийыштэ, утларакшым 
Амэрикыштэ, кычалын мумо у йӧн дэнэ ыштат. Ты йӧным фло- 
таций маныт.

Флотацийын нэгызыштыжэ тыгай кончыш-влак кийат. Наста- 
влакын вишкыдэш нӧрэн кэртмышт икгай огыл. Иужо наста-влак, 
мут гыч, вӱдэш сайын нӧрат, йужышт ӱйэш сайын нӧрат. Вич- 
кыж ӱй чора (лончо) дэнэ лэвэдмэ изи наста падраш вӱд дэч 
нэлырак лийэш гынат, вӱд ӱмбалнэ коштын кэртэш. Вичкыж 
имым ӱмбачын койа дэнэ вичкыжын лэвэдаш да (тидлан имым 
ӱпэш йыгалташ гынат сита) эркын гына вӱд ӱмбак пышташ гын, 
имэ вӱд ӱмбалнэ кийа, пундашыш ок воло.

Опыт-влак тыгэ ончыктат: пӱртӱсысӧ сэрнистэ руда-влак ӱй- 
эш сайын нӧрэн кэртыт, вӱдэш гын начарын нӧрат, рудашкэ вар- 
нышэ пуста пород-влак, тидлан мӧҥгэш, вӱдэш сайын нӧрэн кэр- 
тыт, ӱйэш гын начарын нӧрат. Сандэнэ рудам тыгыдэ порошокыш 
туржын, изиш гына налмэ ӱй дэнэ вараш да вӱдыш пыштэн, лу- 
галташ гын, руда вӱд ӱмбак кӱза, пуста пород вӱд пундашыш 
вола.

Ты йӧныш тӱрлӧ уэмдымашым пуртымо. Ӱйэш нӧртымӧ руда 
порошокым вӱдыш пыштэн лугалташ да тушко вӱд дэн пырльа 
шоҥым пуэн кэртшэ настам (мут гыч, пӱнчӧ ӱйьщ) йэшарэн, 
варыш вошт йужым пуэн шогаш гын, ӱй дэнэ нӧрталтшэ руда 
шоҥ шӱвыроҥ-влак дэнэ пырльа ӱмбак кӱза, пуста породшо 
пундашэш кодэш. Садлан кӧра йандар рудажат шукырак лэктэш..

Тӱрлӧ-тӱрлӧ ӱй-влакым да ӱй гай наста-влакым налэдаш да 
вӱдышкӧ тӱрлӧ-тӱрлӧ химий ушныш влакым йэшаркалаш гын, 
рулаштэ улшо ик сэрнистэ ушнышым вэс сэрнистэ ушныш дэч 
сайынрак нӧрышым ыштэн кэрташ лийэш. Тунам ик сэрнистэ 
ушнышыжым вэсыж дэч ойырэн налашат лийэш. Мут гыч, тыгэ 
вӱргэньэ йа свиньэц рудам тушко варналтшэ кӱртньӧ колчэдан 
дэч ойыркалат.

Тугэ гынат, сэрнистэ ушныш-влакым пуста пород дэч тичма- 
шын ойырэн налаш ок лий, нуно кунар гынат пуста пород дэнэ 
пырльа кодыт. Пойдарымэ рудам тэхникыштэ концэнтрат  ма- 
ныт, руда дэч ойырлэн кодшо варналтшэ массыжым поч маныт.

Тыгэ гын, почышто эрэат сэрнистэ ушныш влак (руда дэн 
руда гыч ойырлэн лэкшэ кӱртньӧ колчэдан) изиш гына лийыт. 
Ты почым йӱлалташ гын, тудо шуко сэрнистэ газым пуэн кэртэш..

1) Руда-влакым ончычын пойдарымьш руш ла „предварительное обогащение 
руд “ маныт.
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Почым йӱлалтымэ годым лэкшэ сэрнистэ газ кызыт йужо 
заводлаштэ сэрнэ кислотам лукташ кучылталтэш. Тыгэ гын, ты 
поч-влак сэрнэ кислотам лукташ кӱлшӧ йӧршын у сырйо (илэ 
матэриал) шотышто коштыт манын кэртына. Нуно мэмнан колчэ- 
даннам аныклаш полшат.

Мэ тыштэ нроизводствысо отход-влак манмым вэс производ- 
ствылаштэ йӧнэштарэн кучылтмым ончыктышо пэш сай примэр- 
ым ужына. Ты примэр отход-влакым кузэ кучылташ лиймым вэлэ 
огыл, тӱрлӧ производство-влакым иктэ-вэсэ дэнэ ушэн (кол бини- 
ровайэн), нуным кузэ рационализаҥдаш да шулдэмдаш лиймы- 
мат пэш сайӹн ончыктэн шога. Тыштэ мэ мэталлургий завод дэн 
йандар химий производство гыч (сэрнэ кислота завод гыч) лийшэ 
комбинатым примэрлан ончыктышна.

Производство-влакым тыгэ комбинировайымэ экономик шо- 
тышто пэш куго пайдам нуа. Сандэнак кызыт ССР Ушэмыштэ про- 
мышлэнностьым нланировайымэ годым эрэат тыгылай завод-влакым 
гына огыл, комбинат-влакым ышташ тыршат. Социализм элыштэ 
производство-влакым комбинировайаш пэш кумда корно почыл- 
тын шога, капи 1ализм эллаштэ гын, тидым илышыш пурташ шо- 
ныманат огыл; тушто комбинировайымашлан капиталист-влакын, 
посна-посна шкэ („частный" манмэ) интэрэсышт ваш шога.

Комбинат-влак нэргэн ончыкыжат ойлаш тӱҥалына.

ЙОДЫШ-ВЛАК.

]. Сира утларакш ым куш то-куш то кучылталтэш ?
2. Сэроводород ку.ээ лукталтэш? Рэакцийын равэнствыжым возыза.
3. Сэроводородын химий коиышыжо-влак могаиэ улыт?
4. Сиран кислородан ушнышыжо-влакым могайым шинчэда?
5. Сэрнистэ газ кузэ лукталтэш, тудын койышыжо могайэ?
6 . Сэрнистэ кислотан койышыжо-влак могайэ улыг?
7. Сэрнэ ангидрид кузэ лук^алтэш , тудын койышыжо-влак могайэ улыт?
8. Сэрнэ кислотан койышыжо-влакым каш сэн лэкса.
9. Сэрнэ кислотам ьонтакт йӧн дэн да камэр йон дэн лукш аш лан могай-мо- 

гай илэ матэриал-влак кӱлыт?
10. Мо тугай вашток приндип да „тэплообмен" (ш окш о вашталтымэ) прнн-

цип?
11. Химий промышлэнностьлан комбинат-влак могай пайдам пуэн кэртыт? Мо- 

гай условииыштэ гына производствым кумдан комбинатыш ушаш лийэш?

VII. АЗОТ ДЭН ФОСФОР.

углэкислэ газ да 
лий: нробо налмэ

1. Йуж да тудын составшэ. Мэ шинчэна, йуж — газ варыш, 
тушко шукыжым азот дэн кислород пурат.

Азот дэн кислород дэч посна йужышто 
вӱд пар улыт. Ты газ-влак эрэак иктӧр огыт 
вэрым да тӱрлӧ моло условийым ончат.

Тэ шинчэда, у г л э к и с л э  газ шӱлымӧ годым да йӱлымӧ го- 
дым лийэш. Олалаштэ шуко фабрик дэн завод-влак улыт, сан- 
дэнэ оласэ йужышто углэкислэ газ тэҥыз ӱмбалсэ, чодра дэн 
пасулан вэрысэ ̂ йужышто улшо углэкислэ газ дэч изышак шу- 
кырак лийэш. Йандар йужышто углэкислэ газ обйом шот дэн



Пытартыш ийлаштэ Совэт Ушэмыштэ сэрнэ кислотам мэтал- 
лургий коҥга гыч лэкшэ газ-влак гыч лукман завод-влакым йатыр 
ыштымэ, тыгай завод-влак кызытат ышталтыт.

Адакшым сэрнистэ руда-влакым ончыя пойдарымэ^) годымат, 
вэс сэмын каласаш гын, руда гыч пуста пород-влакым ойырэн 
лукмо годымат, сэрнистэ газым лукташ йӧрышӧ илэ матэриал- 
влак шуко лэктыт. Пойдарымэ дэч ончыч рудаштэ мэталл ала- 
гунар процэнт вэлэ лийэш гын, пойдарымэ рудаштэ тудо75% -ы ш ' 
шумэш лийын кэртэш. Сандэнэ мэталлым лэвыктэн лукмо про- 
цэссшат йатыр куштылэмэш да шулдэштэш.

Кызыт пойдарымашым пытартыш 10 ийыштэ, утларакшым 
Амэрикыштэ, кычалын мумо у йӧн дэнэ ыштат. Ты йӧным фло- 
таций маныт.

Флотацийын нэгызыштыжэ тыгай кончыш-влак кийат. Наста- 
влакын вишкыдэш нӧрэн кэртмышт икгай огыл. Иужо наста-влак, 
мут гыч, вӱдэш сайын нӧрат, йужышт ӱйэш сайын нӧрат. Вич- 
кыж ӱй чора (лончо) дэнэ лэвэдмэ изи наста падраш вӱд дэч 
нэлырак лийэш гынат, вӱд ӱмбалнэ коштын кэртэш. Вичкыж 
имым ӱмбачын койа дэнэ вичкыжын лэвэдаш да (тидлан имым 
ӱпэш йыгалташ гынат сита) эркын гына вӱд ӱмбак пышташ гын, 
имэ вӱд ӱмбалнэ кийа, пундашыш ок воло.

Опыт-влак тыгэ ончыктат; пӱртӱсысӧ сэрнистэ руда-влак ӱй- 
эш сайын нӧрэн кэртыт, вӱдэш гын начарын нӧрат, рудашкэ вар- 
нышэ пуста пород-влак, тидлан мӧҥгэш, вӱдэш сайын нӧрэн кэр- 
тыт, ӱйэш гын начарын нӧрат. Сандэнэ рудам тыгыдэ порошокыш 
туржын, изиш гына налмэ ӱй дэнэ вараш да вӱдыш пыштэн, лу- 
галташ гын, руда вӱд ӱмбак кӱза, пуста пород вӱд пундашыш 
вола.

Ты йӧныш тӱрлӧ уэмдымашым пуртымо. Ӱйэш нӧртымӧ руда 
порошокым вӱдыш пыштэн лугалташ да тушко вӱд дэн пырльа 
шоҥым пуэн кэртшэ настам (мут гыч, пӱнчӧ ӱйьщ) йэшарэн, 
варыш вошт йужым пуэн шогаш гын, ӱй дэнэ нӧрталтшэ руда 
шоҥ шӱвыроҥ-влак дэнэ пырльа ӱмбак кӱза, пуста породшо 
пундашэш кодэш. Садлан кӧра йандар рудажат шукырак лэктэш..

Гӱрлӧ-тӱрлӧ ӱй-влакым да ӱй гай наста-влакым налэдаш да 
вӱдышкӧ тӱрлӧ-тӱрлӧ химий ушныш-влакым йэшаркалаш гын, 
рулаштэ улшо ик сэрнистэ ушнышым вэс сэрнистэ ушныш дэч 
сайынрак нӧрышым ыштэн кэрташ лийэш. Тунам ик сэрнистэ 
ушнышыжым вэсыж дэч ойырэн налашат лийэш. Мут гыч, тыгэ 
вӱргэньэ йа свиньэц рудам тушко варналтшэ кӱртньӧ колчэдан 
дэч ойыркалат.

Тугэ гынат, сэрнистэ ушныш-влакым пуста пород дэч тичма- 
шын ойырэн налаш ок лий, нуно кунар гынат пуста пород дэнэ 
пырльа кодыт. Пойдарымэ рудам тэхникыштэ концэнтрат  ма- 
ныт, руда дэч ойырлэн кодшо варналтшэ массыжым поч маныт.

Тыгэ гын, почышто эрэат сэрнистэ ушныш влак (руда дэн 
руда гыч ойырлэн лэкшэ кӱртньӧ колчэдан) изиш гына лийыт. 
Ты почым йӱлалташ гын, тудо шуко сэрнистэ газым пуэн кэртэш..

1) Руда-влакым ончычын пойдарымым руш ла „предварительное обогащение 
руд “ маныт.
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Почым йӱлалтымэ годым лэкшэ сэрнистэ газ кызыт йужо 
заводлаштэ сэрнэ кислотам лукташ кучылталтэш. Тыгэ гын, ты 
поч-Блак сэрнэ кислотам лукташ кӱлшӧ йӧршын' у сырйо (илэ 
матэриал) шотышто коштыт манын кэртына. Нуно мэмнан колчэ- 
даннам аныклаш полшат.

Мэ тыштэ производствысо отход-влак манмым вэс производ- 
ствылаштэ йӧнэштарэн кучылтмым ончыктышо пэш сай примэр- 
ым ужына. Ты примэр отход-влакым кузэ кучылташ лиймым вэлэ 
огыл, тӱрлӧ производство-влакым иктэ-вэсэ дэнэ ушэн (кол бини- 
ровайэн), нуным кузэ рационализаҥдаш да шулдэмдаш лиймы- 
мат пэш сайын ончыктэн шога. Тыштэ мэ мэталлургий завод дэҥ 
йандар химий производство гыч (сэрнэ кислота завод гыч) лийшэ 
комбинатым примэрлан ончыктышна.

Производство-вяакым тыгэ комбинировайымэ экономик шо- 
тышто пэш куго пайдам пуа. Сандэнак кызыт ССР Ушэмыштэ про- 
мышлэнностьым планировайымэ годым эрэат тыгылай завод-влакым 
гына огыл, комбинат-влакым ышташ тыршат. Социализм элыштв 
производство-влакым комбинировайаш пэш кумда корно почыл- 
тын шога, капи 1ализм эллаштэ гын, тидым илышыш пурташ шо- 
ныманат огыл; тушто комбинировайымашлан капиталист влакын. 
посна-посна шкэ („частный“ манмэ) интэрэсышт ваш шога.

Комбинат-влак нэргэн ончыкыжат ойлаш тӱҥалына.

ЙОДЫШ-ВЛАК.

1. Сира утларакшым куш то-куш то кучылталтэш ?
2. Сэроводород ку.ээ лукталтэш? Рэакцийын равэнствыжым возыза.
3. Сэроводородын химий коиышыжо-влак могаиэ улыт?
4. Сиран кислородан ушныш ыжо-влакым могайым шинчэда?
5. Сэрнистэ газ кузэ лукталтэш, тудын коиышыжо могайэ?
6 . Сэрнистэ кислотан койышыжо влак могайэ улыг?
7. Сэрнэ аигидрид кузэ лук^алтэш, тудын койышыжо-влак могайэ улыт?
8 . Сэрнэ кислотан койышыжо-влакым качасэн лэкса.
9. Сэрнэ кислотан ьонтакт йӧн дэн да камэр йон дэн лукш аш лан могай-мо— 

гай илэ матэриал-влак кӱлыт?
10. Мо тугай вашток приндип да „тэплообмен" (ш окш о вашталтымэ) прин-

цип?
11. Химийпромышлэнностьлан комбинат-влак могай пайдам пуэн кэртыт? А1о- 

гай условийыштэ гына производствым кумдан комбинатыш уш аш  лийэш?

VII. ӒЗОТ ДЭН ФОСФОР.

углэкислэ газ да 
лий: пробо налмэ

1. Йуж да тудын составшэ. Мэ шинчэна, йуж — газ варыш, 
тушко шукыжьш азот дэн кислород пурат.

Азот дэн кислород дэч посна йужышто 
вӱд пар улыт. Ты газ-влак эрэак иктӧр огыт 
вэрым да тӱрлӧ моло условийым ончат.

Тэ шинчэда, у г л э к и с л э  газ шӱлымӧ годым да йӱлымӧ го- 
дым лийэш. Олалаштэ шуко фабрик дэн завод-влак улыт, сан- 
дэнэ оласэ йужышто углэкислэ газ тэҥыз ӱмбалсэ, чодра дэн 
пасулан вэрысэ, йужышто улшо углэкислэ газ дэч изышак шу- 
кырак лийэш. Йандар йужышто углэкислэ газ обйом шот дэн



1!
0,03 — 0,04% нарэ уло (34 сӱр.), пэш шуко калык илыман вэр- 
-лаштэ углэкислэ газ 0,06—0,07% мартэат шуын кэртэш.

Чот пэтырыман, йуж шагал коштман пӧртыштӧ шуко калык 
улмо годым углэкислэ газ утларак шуко погына, — шӱлымылан 
кӧра кислород шагалэмэш, углэкислэ газ эркын-эркын йэшарал- 
тэш. Йужышто 1 % нарэ углэкислэ газ улмо годым шӱлаш пэш 
йӧсӧ. Йужышто вӱд парын кунар улмыжо — ты вэрыштэ тэҥыз, 
корэм, йэр улмо дэнэ, тэмпэратур дэнэ, адак т. м. дэнат кылталт 
шога. Тидым тэ гэографий дэн физикым тунэммэ гычат шинчэда.

Йужышто эрэак п у р а к  да моло м и к р о о р г а н и з м - в л а к  
(бактэрий-влак, пунышкыш тӱҥалтыш, молат) лийыт. Нуно, вӱ- 
дыштӧ улшо румбык сэмынак, йуж дэн варналтыт ^да йуж 
йогын дэнэ ик вэр гыч вэс вэрыш куснэн коштыт. Йуж дэн 
варналтшэ наста-влак тӱрлӧ лийыт, адак йужышто нуно шукат.

Нистрод 21ХАзот 784«

И н э р т н э  г а з - в л а н  0 ,9 4 4 «  
У г л ь э н и с л ы й  г а з  0 ,0 3 4 ^  

М о ло  г а э  д э н  й ӧ р ы ш  0 ,0 3 %

34 сӱр. Йужын составшым обйом шот дэнэ ончыктымо диаграм.

шагалат лийын кэртыт. Оласэ йужышто шуко шӱй пурак — шӱч, 
йӱлэн пытыдымэ шӱй пудырго лийэш^ Тидэ чылажат фабрик 
тӱньык гыч шэм шикш еэмын лэктыт. Йатыр производствыштак 
пурак шуко лэктэш, тудо йуж дэнэ варналтэш, ик вэр гыч вэс 
вэрыш коштэш, тыгэ шодыш пурэн тӱрлӧ чэрым луктын кэртэш, 
йужгынам пэш чот чэрландара.

2. Инэртнэ газ-влак. Ындэ йужын составшым сайын палэн 
налмэ, сандэнэ йуж нэргэн нимогай у ойымат каласэн кэрташ ок 
лий манын, шуко жап маркэ шонэныт.

XIX курым мучаштэ гына (1894 ий) тыгэ шонымо вашталтын. 
Рамзай лӱ.ман англичан учоный йужын составшым раш палэн 
налшаш опытым у йӧн дэн, у мэтод дэн ыштылын. Рамзай кис- 
лородым да моло варналтшэ наста-влакым йуж дэч ойырымэк, 
азотышто моло газымат муын. Тудо ты газ-влакым ойырэн налын 
да шымлэн ончэн: нуно моло газ дэч пэш кугын ойырналтын шо- 
гэныт, нунын ш к э  п о с н а  к о й ы ш ы ш т  улмаш—нуно нимогай 
химий рэакцийышкат огыт пуро манаш лийэш. Вэс сэмын кала- 
саш гын, химий шотышто нуно и н э р т н э  у л ы т  — активнэ 
огытыл. Садланак нуным и н э р т н э  г а з - в л а к  маныт. Ты газ- 
влак — аргон, гэлий, нэон, криптон да ксэнон. Йужышто нуно 
пэш шагал улыт — обйом шот дэн шотлаш гын, йужын 1 % нарэ 
вэлэ лийыт.
96



»и,лшг'
~ г

Йӱлыдымӧ, химийрэзкцийыш пурыдымо газ кулмӧ годым йужо 
инэртнэ газ-влакым тэхникыштэ кучылташ тӱҥалыныт. Тэвэ, во- 
дород дэч кок кана гына нэлырак улшо гэлий газым йужышто 
кошташ кучылтыт: дирижабльым, йӱлатэн кэртшэ водород олмэш, 
ындэ нимогай эҥгэкым ыштэн кэртдымэ гэлий да водород варыш 
дэн тэмат.

Гэлий йужо вэрэ мландэ гычат, мут гыч, ньэфть лэкмэ рож 
гыч, миньэрал вӱд гыч ойырлэн лэктэш.

Аргон дэн нэоным посна кӱлэшан элэктролампэ ыштымаштэ 
кучылтыт: тыгай лампыштэ вичкыж мэталл шӱртӧ ок волгалтарэ: 
лампыштэ улшо газ вошт элэктричэствэ зарьадым колтатат, газшэ 
шкэ волгалтэш. Пуч сэмын ыштымэ лампыш аргоным тэмымэ го- 
дым раш кандэ тул лийэш, нэоным тэмымэ годым йошкаргырак 
нарынчалгэ тул лэктэш. Аргон тэмыманымат, нэонан лампымат 
волгалтшэ увэртымашы.м, рэкламым ыш- 
таш да монь кучылтыт. Нэон лампэ дэн 
майакымат волгалтарат.

3. Азот (К, атом висажэ 14). Пӱр- 
тӱсыштӧ азот шкэт вуйа йужышто лийэш, 
тугак моло наста дэн йӧрэ — химий 
ушнымаштэ вэрэштэш. Ушныш кокла гыч 
азот кислотан шӧнчалышт, вэс сэмын, 
сэлитр-влак кӱлэшан з^лыт: азотан калий 
шӧнчал КПОз, азотан натрий шӧнчал 
НаЫОз („чилий сэлитр“), азотан каль- 
ций шӧнчал Са(ПОз)о. Азотан натрий 
шӧнчал Кэчывэл Амэрикыштэ, Чилий- 
ыштэ, пэш шуко, сандэнак N^N0 , шӧн- 
чалым чилий сэлитр маныт. Ты шӧнчал- 
влак почвышго эрэак лийыт. Адакшым 
тӱрлӧ органичэский насташтэ— илышэ-
влакын капкылыштышт, кушкыллаштэ, утларакшэ бэлок ман- 
маштэ азот йатырак уло.

Азот тыгылай (простой) наста улмыж годым— тӱсдымӧ, ӱпш- 
дымӧ, тамдымэ газ. Тудо йуж дэч изыш гына куштылгырак'). 
Вӱдыштӧ пэш шагал шула^).

„Азот“ лӱи „азотос“ манмэ грэк мут гыч лэктын. „Азотос“ — 
тидэ „илышлан* кӱлдымӧ. Лавуазйэ илышэ-влакым азотын атмос- 
фэрышкыжэ колтэдэн, нуно тужак пэш вашкэ колэныт. Сандэ- 
нак Лавуазйэ тидэ газым *азот“ манын лӱмдэн. Азотын латынь 
лӱмжӧ „нитрогэнум“. Нитрогэнум—„сэлитр-влакым пушо“ лийэш.

4. Аммиак. Азот дэн водород шкэ коклашгышт ННз составан 
ушнышым пуат, тудо аммиак манылтэш. НН^С1 составан наша- 
тырь гыч аммиакым куштылгын лукташ лийэш.

Икмонар нашатырьым извэска дэн пырльа туржмо годымак 
аммиакын шкэ шотан ӱпшыжӧ раш лэкташ тӱҥалэш. Аммиак 
йуж дэч йатырак куштылго, сандэнэ тудым, водород сэмынак, 
кумыктымо атыш погат (35 сӱр.).

35 сӱр. Аммиак лукмаш.

т) Ик литр йуж 1,29 г нарэ лийэш, ик литр азот 1,25 г нарэ виса.
2) 20° шокшышто 100 см^ вӱдэш  1,7 азог шула.
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Нашатырь дэн извэскам ырыктэн аммиакым лукмо рэаТсций. 
тыгай равэнствэ почэш лийэш:

2НН,С1 +  СаО =  СаС!^ +  2ЫНз +  Н 2О.

Аммиак вӱдэш сайын шула. Тудо хлористэ водород дэч шуко 
шулэн кэртэш. Тыгылай тэмпэратур годым ик обйом вӱдэш 700 
обйом аммиак шула. Ӓммиакын в^д растворжым нашатырь 
спирт маныт')-

5. Аммонийын шӧнчалышт. Аммиакын вӱд растворжо лакму- 
сэш шчолочан рэакцийым пуа. Тидэ йӧршын шоныдымо, вучы- 
дымо. Мэ ты маркэ шчолочан рэакций пушо кокла гыч мэталл 
окись-влакын гидратышт (кочо шчолоч-влак) дэн йужо шӧнчал- 
влакым вэлэ шинчэна ыльэ.

Аммиакын составышкыжэ мэталл ок пуро гынат, тудо шчоло- 
чан рэакцийым пуа. Тыгэ молан лиймым палышаш вэрч аммиакын 
эшэ ик койышыжым ончалына. Аммиак кислота-влак ӧэн куш- 
тылгык ушна, тунам пэҥгыдэ кристаллан наста-влак лийыт. Ам- 
миак ^Нз дэн хлористэ водород ушнымо годым ош шикш тӱсан на- 
шатырь НН^С! лэктэш (ты нашатырь гыч мэ аммиакым луктына);

Н Н з +  НС1 =  Н Н + 1 .

АммиаК азотнэ кислота дэн ушнэн нашатырь гайак койшо 
тӱсдымӧ, пэшкыдэ кристаллан настам — НН^ЫОз пуа;

ННз +  ННОз =НН^НОз.

Сэрнэ кислота дэнат аммиак тыгак ушна:
2 Н Н з +  Н з З О , =  ( Ы Н + 5 О 4.

Аммиак дэнэ кислота-влак ушнымо годым лийшэ наста-влак 
шкэ койышышт дэнэ шӧнчал гай улыт. Нуно чыланат кристал- 
лан наста улыт, чылан гайак вӱдэш шулат, шӧнчал да кислота- 
влак дэн вашталтыш рэакцийыш куштылгын пурат. Кислота- 
влак дэнэ аммиакын чыла ушньшышт годым да вашталтыш 
рэакций годым лийшэ аммиак ушныш-влак формулыштым ончэна 
гын, чыла ушнышыштат эрэ ик тушка элэмэнт-влакым  (МН^) 
ужына. Ты ушныш-влакын лиймышт годым тидэ тӱшка (НН^) ик 
вальэнтан мэталл-влак сэмын (К, На) кислоташтэ улшо водородым 
олмэштымыла койэш. Тыгай формул-влакым таҥастарэн он- 
чэна гын, тудым пэш раш ужына:

КиГлота. Натрийан шӧнчал. Аммиак дэн кислотан 
ушныш ышт.

НС1 НаС1 N ^ 4 ^ 1
Н Н О з Н а Н О з Н Н ^ Н О з
Н 28 Н а з З (Ы Н+3
Н зЬ О * На^ЗО^ ( Н Н 4 ) ,3 0 4
Н 3Р О 4 Н а з+ О д ( Н Н . + Р 0 4

’)Ш у к о  годым нашатырь спиртым ,н аш аты р ь“ манын ойлат. Тидэ лӱм чын. 
огыл.
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Ты ушныш-влак шӧнчал гайрак улыт, сандэнэ тӱшкам
сложно мэталлан шотлат да тудым аммоний маныт. Кислота 
дэн аммиак кокласэ рэакций годым лийшэ ушнышыштым а^ммо- 
нийын шӧнчалышт маныт: НН^С! — хлористэ аммоний лийэш, 
(N ^ 4 )2 ^ — сэрнистэ аммоний, НН^КОз — азотан аммоний шӧнчал, 
(НН^гЗО^ — сиран аммоний шӧнчал, тулэч молат.

Шкэт вуйа (посна) улшо аммонийым ты маркэ она шинчэ. 
Иктаж могай мэталл дэн олмэштэн аммоний шӧнчал гыч йандар 
аммонийым лукташтӧчымӧ годым аммиак дэн водород вэлэлэктыт.

Аммиакын вӱд растворжым, кочо натр НаОН дэн кочо калий 
КОН гай, аммоний окись гидратын растворжылан шотлаш лийэш; 
ННз-^-НзО^НН^^ОН). Тэвэ тывэч палэ, нашатырь спиртын койы- 
шыжо шчолоч койыш гай, сандэнак нашатырь спирт лакму- 
сэш шчолочан рэакцийым пуа. Аммоний окись гидратшым КН 4ОН 
кочо аммоний маныт.

Пӱртӱсыштӧ органичэский наста-влак шӱймӧ годым аммиак 
лэктэш. Ночкырак вэрыштэ аммиак утларак лэктэш. Мут гыч, 
тэрыс, шӱйын шогышо шондо эрэак аммиак ӱпшан лийыт. Аммо- 
ний шӧнчал почвыштат уло.

Аммиак дэн тудын шӧнчалыштым мландэ ш^йым й^латымэ 
годым, альэ вэс сэмын манмаштэ, йуж дэч посна ырыктымэ го- 
дым луктыт. Коксым налшаш вэрч мландэ шӱйым кукшын йӱ- 
латат (ӱлнӧ ончо). Мландэ шӱйым йуж пуртыдэ йӱлатымэ годым 
сложно рэакций лийэш. Тунам кокс вэлэ огыл, моло настат — 
газ гай (волгалтарышэ газ) да вишкыдэ наста лэктыт.

Вишкыдэ продукт кокла гыч „газ“ альэ „аммиак вӱд“ лэк- 
тэш. Тидэ вӱдыштӧ 15% нарэ шулыктарымэ аммиак да тынар 
гайак вэс элэмэнт-влак дэнэ „ушнышо аммиак“ лийыт. Ушнышо 
аммиакшэ аммонийын шӧнчалышт сэмын, утларакшым шӱй ам- 
моний шӧнчал (ЫН^аСОз сэмын логалэш.

Аммиак вӱд гыч йандар аммиак дэнэ аммонийын шӧнчӓлыш- 
тым лукташ лийэш.

6. Синтэтик (шкэ лукмо) аммиак. Пытартыш коло ий жа- 
пыштэ тэхникэ аммиакым йужысо азот гыч да водород гыч ви- 
гак лукташ йӧным муын (синтэтик аммиак).

Аммиакым тыгай йӧн дэн Габэр лӱман нэмыч профэсыр дэн 
инжэньэр Бош (1914 ий) лукташ тӱҥалыныт. Кызытсэ химийын 
ончык кайымашыжым ончсн, нуно тыгай йӧным муыныт.

Клод (Франций), Фаузэр, Казальэ (Италий), молат аммиак 
лукмо тидэ йӧкым йатыр сайэмдэныт, йӧнэштарэныт.

Габэрын шымлымыжэ гыч тидым палымэ: азот дэн водородын 
рэакцийыш пурымаштышт продуктшо шукырак лэктэш. Тидэ 
чылажат к^кшӧ тэмдымаш (150—240 атмосфэр) да кӱкшӧ тэм- 
пэратур (500° нарэ) лиймэ да катализатыр улмо годым вэлэ 
лийын кэртэш.

Тыгай условийлан кэлыштарэн заводым ышташ тэхник шотыш- 
то пэш йӧсӧ, тугэ гыиат, тидэ йӧсым сэҥаш лийын. Рэакцийым 
кӱжгӧ пырдыжан цилиндрэш эртарат. Кӧргӧ гыч элэктричэствэ 
дэнэ ырыктат. 500° нарэ шокшышто вурс пушкыдэмаш тӱҥалэш, 
сандэнэ цилиндрым тӱжвач ырыктымэ годым кӱкшӧ тэмдымаш 
тудым чот оварта ыльэ.
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Рэакцийлан (синтэзлан) кӱлшӧ водород дэнэ азотым тӱрлӧ 
йӧн дэн луктыт. Ик йӧнжӧ тыгай: элэктричэствэ ток дэнэ вӱдым 
шкэ ужашыжлан шэлын водородым луктыт (йэшартышлан шэр- 
гаканпродукт—кислород луктылтэш). Тидэ водорэдын ужашыжым 
лӱмыныштымэ горэлкэш йужышто йӱлатымэ годым йуж гыч вӱд 
пар йӧршан (Нз +  О) азотым налыт. Йӱкшыктарымэ дэн вӱд парым 
куштылгын ойыраш лийэш. Тыгэ лукмо водород йӧршан азот 
кошпактан аппаратыш колтат.

Водородым лукмо вэс йӧн: кокс коьегасэ газ гыч водородым 
ойырат. Тушто 50% мартэ водород лийэш. Водородым лукшаш 
вэрч газым вишкыдэ азот дэнэ чот йӱкшыктарат. Вишкыдэ азо- 
тын шолаш пурымо тэмпэратуржэ— 195,7°. Ты годым чыла 
варналтшэ наста-влак нугыдэмыт; водородшо—252,6° годым вэлэ 
вишкыдыш савырнэн кэртэш, сандэнэ тудо тугак кодэш. Азоты- 
мат йужым вишкыдэ насташкэ савырэн луктыт. Ты годым ӱлыл 
тэмпэратурэш шолаш пурышо азот (—195,7°), кӱкшырак тэмпэ- 
ратурэш шэлшо кислород дэч ончычрак ойырла (шолаш пурымо 
тэмпэратур — 183°).

Аммиакым лукмо годым кучылтмо катализатыр состав тӱрлӧ 
лийын кэртэш. Катализатырлан эрэак посна наста-влакым огыл, 
тӱрлӧ наста йӧрышым, мут гыч, кӱртньы.м альуминий окисэл да 
шчолочан мэталл дэн пырльа кучылтыт.

Габэрын йӧнжӧ Гэрманийлан сар жапыштэ пэш кугын пол- 
шэн; налмэ аммиакым азот кислоташ савыраш лийэш (ӱлнӧ 
ончо), тидыжэ пудэштарымэ наста-влакым ыштымашкэ кайа. 
Аммиак тыныс жапыштат пэш кӱлэшанлан шотлалтэш.

Кызыт шуко эллаштэ синтэтик аммиакым луктыт. Франций- 
ыштэ Клод йӧн дэн йатыр завод-влак пашам ыштат (ЮОО ат- 
мосфэран тэ.мдымаш да 503—600° тэмпэратур). Тыгак Казальэ йӧн 
дэн (тэмпэратур—500°, тэмдымаш — 750 атмосфэр) пашам ыштат. 
Казальэ йӧн дэн Италийыштат, АСШ-штат, Испанийыштат, Йа- 
понийыштат, моло эллаштаг пашам ыштат. Аммиак лукмо про- 
изводство ССР Ушэмыштэ вашкэ шарла.

Синтэтик аммиак лукмо шуко йӧн гычГабэр йӧн утларак пай- 
далэ. 1931/32 ийыштэ тӱньа мучко синтэтик аммиак лукмаштэ 
2 560 763 /п ушнышо азотым лукмо. ТывэчынГабэр йӧн дэнэ лук- 
мылан 1 233 750 т (48%) толэш.

Мэрзбэргыштэ да Оппаушто улшо кок куго нэмыч прэдприй- 
атьэ ий йэда 825 000 т ушнышо азотым луктэш, тидэ тӱньа 
мучко лукмо про 1укцийын 30% лийэш.

Лӱмын ыштымэ химий заводэш синтэтик аммиак гыч тӱрлӧ 
продуктым луктыт.

Аммигкыш сэрнэ кислотам йэшары.мэ годым сиран аммонии 
шӧняал (Ы.ЧД^ЗО  ̂ лийэш. Тудэ йал озанлыкыштэ пэш кӱлэшлан 
шотлалтэш миньэрал ӱйаҥдыш олмэш кучылталтэш.

Адак аммоний азотнэ кислотам окислаҥааш кайа, тидыжэ 
искусствэннэ сэлитрым да моло кӱлэш продуктым ышташ кучыл- 
талтэш.

7. Азотнэ кислота. Пабораторийыштэ азотнэ кислотам моло 
кислотам лукмо обшо йӧн дэн куштылгын лукташ лийэш. Тидэ 
йӧн тэвэ тыгай: азотнэ кислотан шӧнчалышкыжэ дктаж могай
100



шагал пушланышан кислотам йэшарат. Шукыж годым тыштэ 
калий сэлитрым КНОз альэ чилий сэлитрым МаКОз да пэҥгыдэ 
сэрнэ кислотам кучылтыт.

Тидлан вэрч йанда пробкан рэтортым налыт (Збсӱр.) да азот кис- 
лотам колбыш (йанда атыш) погат. Колбым ӱмбачшэ вӱд дэн йӱк- 
шыктарат.

Эркын ырыктымэ годым шопо сиран-калий шӧнчал КНЗО^ 
(НаНЗО^) да азотнэ кислота лэктыт;

КНОз +  НзЗО! =  КНЗО4 +  НЫОз.
Ты йӧн дэн кызыт азотнэ кислотам шуко огыт лук, сандэнэ 

мэ ты йӧн нэргэн лон- 
чылаш она тӱҥал.

Азотнэ кислотам 
лукмаштэ тӱҥ нродукт- 
лан аммиак шотлал- 
тэш.

Аммиакым азотнэ 
кислоташ савырышаш 
вэрч, тудым катали- 
затыр улмо годым азот 
окисэл-влакыш йуж  
кислород дэн окислак- 
дат. Азот окисэл-влак 
йужысо кислород дэн 
да вӱд дэн пырльа азот- 
нэ кислотам пуат.

Мучаштэ тыгай рэ- 
акций лийэш:
Ш з + 2 0 2 = Н Н 0 з+На0 .

Аммиакым окислаҥдаш +к сай катализатырлан платина  шот- 
лалтэш.

Заводышто аммиак дэн йуж варышым лӱмын аппарат гоч кол- 
тат. Аппарат тыгэ ыштымэ: кок пирамид альэ конус гай атым 
пундашышт дэн ваш ушэн шындымэ, нунын коклаштэ, платина 
дэн ыштымэ сэткэ шупшын шындымэ. Завод аппаратым пӱчкын 
ончыктымо схэмым 37 сӱрэтыштэ ончыза. Сэткым ончыч ырыктат, 
вара рэакций годым лэкшэ шокшо дэн тудо калитлалт шога. Газ 
варышым аппаратыш ӱлыч пуртат. Лийшэ окислым пучла дэн 
шуко башньылаш колтат, тушто вӱдэш кучалтын, азотнэ кисло- 
таш савырна.

8. Азотнэ кислотан койышыжо. Йандар азотнэ кислота — тӱс- 
дымӧ ^вишкыдэ наста, вӱд дэч нэлырак (1,5 нарэ), ойыртэм ӱп- 
шан. Йужышто „шикшэш“, чыла годымат вӱдыштӧ шула. Йандар 
кислота да тудын пэҥгыдэ растворжо коваштым йӱлата, сар 
тӱсан палым кода. Тыгэ коваштэ эркын-эркын кӱрыштэш.

Мэмнан опытышто сэлитр гыч лукмо азотнэ кислотана тӱсдымӧ • 
огыл, кӱрэн тӱсан лийын. Молан тыгэ лиймыжэ палэ: ырыктымэ 
годым азотнэ кислотан ужашыжэ шэлалтын, азотын кокытэ окисЬ' 
шым N0 2 , кислородым да вӱдым ойыра:

•)
36 сӱр. Рэтортэш  азотнэ кислотам лукмаш.
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Азотын кокытэ окисьшэ, кислоташ шулэн, кӱрэй тӱсым пуа. Кис. 
лота гоч йужым (колтэн) пуэн, кислота гыч азотын двуокисьшым 
ойыраш лийэш, тыгэ кислота тӱсдымыш савырна.

Азотнэ кислота шаланымэ годым лийшэ кислород „ойырлымо 
жапыштэ" йужысо кислород дэч вийанрак лийэш. Сандэнэ пэҥ- 
гыдэ азотнэ кислота талэ окислаьвдыш,ылан шотлалтэш (рэак- 
ций равэнствым ончо).

Ырыктымэ азотнэ кислоташ калитлалтшэ шӱйым пыштымэ 
годым, кислота дэн ушнышо шӱй йӱлымым чарны.чэ вэлэ огыл, 

утларак вэлэ йӱлаш тӱҥалэш. Шӱйым кисло- 
таш кэлгыш колтымо годымат сайынак йӱла.

Азотнэ кислота чыла мэталл дэн гайак 
рэакцийыш талын пура. Шӧртньӧ, платина, 
адак йужо шуэн логалшэ элэмэнт-влак дэн 
чыла ок ушно. Азотнэ кислотан мэталл дэнэ 
рэакций пумо годым водород ок лэк, ты го- 
дым азотнэ кислота шалана да азот окисэл- 
влак ойырлат (азотнэ кислотан пэш вишкыдэ 
растворжо гыч вэлэ водород ойырла).

Пэҥгыдэ азотнэ кислотакӱртньӧ дэн рэак- 
цийыш ок пуро. Молан тыгэ лиймым тидын 
дэн умылтарат; мэталл ӱмбалнэ вичкыж окись 
лончо (чора) лийэш, тудо кислота логалмэ дэч 
аралэн шога. Кӱртньӧ азотнэ кислоташтэ пас- 
сивнэ лийэш, манын ойлат.

Пассивнэ улмы ж лан вэрч, к^ртньым а з о т н э  
к и с л о т а  ы ш т ы м э  д а  а з о т н э  к и с л о т а  п у р ы м а н  

37 Сӱр. Заводысо ам- п р о ц э с с ы ш т э  к у ч ы л т м о  х и м и й  а п п а р а -
миак л у кш аш  апнараты н т ы м  ы ш т ы м а ш т э  к у ч а ш  й ӧ н а н .

Вӱдым изыш пыштымэ азотнэ кислота 
кӱртньӧ дэн талын ушна, ты годым азот оки- 
сэл-влак ойырлат.

Пэҥгыдэ азотнэ кислота дэн кӱртньӧ вэлэ огыл, альуминийат 
ок ушно, пассивнэ лийэш. Сандэнэ пэҥгыдэ азотнэ кислота дэн 
паша ыштыман химий заводлаштэ альуминий аппаратым ышты- 
лыт. Вӱдым изиш кислоташ пышташ гын, кӱртньӧ сэмынак, аль- 
уминий талын ушна.

Илышыштэ азотнэ кислота дэн мэталл-влакым, путыракшым 
вӱргэньым, шийым „шулыктарат“. Нинэ мэталл-влакым йужо ки- 
слота-влак (шӧнчал, уксус) нимонарат огыт шулыкто, моло ки- 
слота (сэрнэ) начар шулыктарат.

Шӧртньӧ дэн платинам „царская водка“ манмэш шулыктарат. 
Ты годым шӧнчал лийэш. „Царская водка“ (кугыжан арака) тыгэ 
ышталтэш: азотнэ кислотам шӧнчал кислота дэн иктыш варат.

9. Азотнэ кислотан шӧнчалышт. Азотнэ кислотан шӧнчалыш- 
тын, альэ нитрат-влак манмын, ик обшо койышышт уло. Нуно 
чыланат вӱдэш сайын шулат.

Тыгай сэлатр-влак-. ЫаЫОз, ККОз, Са^НОз),, НН^НОз эн кӱ- 
лэшан шӧнчаллан шотлалтыт, нуно кушкыл-влаклан ушнышо 
азотум пуат. Ты шӧнчал-влак почвышто (ӱмбал рокышто) лийыт, 
тугэ гынат, шуко огыл, пэш шагал вэрэштыт. Вӱдэш сайын шу- 
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лымылан вэрч нуно кукшо вэрэш гына чумыргэн кэртыт, ночко 
вэрэш огыт чумырго. Сэлитран кугурак залэж -влак йӱр лийдымэ 
альэ пэш шагал вӱдан шокшо вэрлаштэ улыт. ССР Ушэмыштэ ка- 
лийан сэлитр К^Оз Узбэк ССР-ыштэ да КазахРтаныштэ шуко 
уло.

Тыгайак сэлитран вэр моло эллаштат шуко.
Пэш шуко сэлитр чумыргыман вэрлан Кэчывэл Амэрикыштэ, 

Чилийын нигунам йӱр лийдымэ, аҥысыр пустыньыштэ шотлалтэш. 
Тушто натрийан сэлитр N^N0^ залэж уло.

Чилий залэжысэ сэлитр шӱдӧ милион тонн дэн шотлалтэш.
Тока жап мартэ Чилий чыла тӱньалан азот ушнышым пуэн 

шогышо иктэ гына улшо вэрлан шотлалтын. Тушэчын ий йэда 
милион тонн дэн сэлитр луктаттын да чыла эллаш колталтын. 
Чилий сэлитр — пэш сай азот ӱйаҥдыш. Тылэч посна Дзотнэ кис- 
лотам да нитрат-влакым, мут гыч, азотан калий шӧнчалым КМОз 
лукташ сэлитрым кучылташ лийэш.

Калийан дэн натрийан сэлитрышт коклаштэ лишэм шогышо 
койыш-влак улыт. Нунын роклаштэ тыгай ойыртыш гына уло: 
КаКОз гигроскопичнэ наста, вэс сэмын каласаш гын, тудо шкэ 
кӧргышкыжӧ йужысо вӱдыжгым шупшэш да вашкэ нӧра, ККОз- 
ын гын, тыгай койышыжо ок лий.

Сэлитр-влак, азотнэ кислота сэмынак, куштылгын ойырлалтшэ 
наста-влак улыт, сандэнэ ырыктымэ годым кислородым куштыл- 
гын ойырэн луктыт. Ойырлэн лэкшэ кислород улмылан вэрч лэ- 
выктымэ сэлитр ӱмбалан тӱрлӧ наста, мут гыч, шӱй дэн сира 
йӱлэн кэртыт.

Сэлитрын койышыжо улмылан кӧра тудым ш,эм тарым ыш- 
таш кучылтыт. Шэм тар калийан сэлитрын ККОз^), сиран да 
шӱйын'- )̂ варышыжэ лийэш.

Кызыт шэм тар дэнэ курык пашаштэ тӱрлым пудэштарат, 
шулда^^ан пычал тарым ыштат да пиротэхникэ пашаштэ кучылтыт 
(ракэтым, фэйэрвэркым йамдылат).

10. Азот ушныш-влакын илышлан кӱлмышт. Ушнышо азо- 
тым да азотнэ кислотам лукмо производство-влакын талын куш- 
мыштлан кӧра азотнэ кислотан вэржэ пытартыш жапыштэ ожнысо 
дэчын шуко' кугэмын. Азотнэ кислота сэрнэ кислотан промыш- 
лэнностьысо ончыл вэржым ӱчашэн налаш тӱҥалын.

Эн кӱлэшан химий производствылаштэ — искусствэннэ ^й а к-  
дыш производствышто, пудэштшэ настам, чийа-влакым, пласт- 
массым да монь ыштылмэ производствылаштэ азот кислотан 
кӱлэшыжэ пэш кугу.

Рэвольуцо дэч ончычсо Росийын азот промышлэнностьшо укэат 
ыльэ манаш лийэш. Сандэнэ ССР Ушэмын азот промышлэнность- 
шым шарышаш паша кокымшо вичийаш планыштэ химий про- 
.мышлэнностьын да чыла калык озанлык химизацылымын ончык 
ыштышаш тӱҥ пашаждан шотлалтэш. Тудо шурно лэктышым 
нӧлталаш да колэктивлымэ йал озанлыкым пэҥгыдэмдаш, социа-

1) Натрийан сэлитр, гигроскопичнэ сэлитр сэмынак, тар ышташ ок кэлшэ. 
-) Тар пудэшталтмаштэ СО^ дэн N2 газ-влак лийыт. Ты газ-влак пычал альэ 

пуш ко гыч троным, пульам, снарьадым ш укэн луктыт.
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лист мландэ пашан тыныс жапыштэ кушмыжым аралышэ Йошкар 
армийлан ситышэ пудэштшэ наста-влакым ышташ кӱлэш.

11. Фосфор (Р, атом висажэ 31). Фосфор, азот сэмын, пӱртӱ- 
сыштӧ шкэт вуйа ок лий.

Фосфор — тыгылай наста, тудым тӱрлӧ ушныш дэн пырльа лук- 
таш лийэш. Нинын кокла гыч кок тӱрлӧ ушны^пым — ошо дэнЗ' 
йошкар фосфорым') лончылэна.

Ош фосфор — пэшкыдэ наста, фосфорын паржым йӱкшыкта- 
рымэ годым лийэш. Йӧршын йандар улмыжо годым йӧршэш тӱс- 
дымӧ, вошт койшо лийэш, тыгылай годым ГЫН, тудын тӱсшӧ' 
изиш сарракын койэш. Тудым кӱзӧ дэн пӱчкаш лийэш.

Ырыктымэ годым ош фосфор вашкэ лэва (45° годым), 280° годым . 
шолаш тӱҥалэш.

Пычкэмыш годым тудо оҥай волгалтэш. Ты волгалтмашым 
йуж улмо годым гына ужаш лийэш, тудо эркын окислаҥмылан

кӧра койэш. „Фосфор“ манмэ грэк 
мут гыч лэктын. „Фос“ — волгыдо„ 
„фэро“ — нумалам, тудо „волгыдым ну- 
малшэ" манмым ончыкта.

Ош фосфор сэроуглэродэш СЗз са- 
йын шула. Вӱдэш йӧршынат ок шуло' 
манаш лийэш.

Ош фосфор — пэш куатлэ йадан 
наста, тудым пэш шагал (0 , 1  г)налаш 
гына^г, пуштын кэртэш.

38 сӱр. Ошо да йошкар фос- Йошкар фосфор. Ош фосфорым 
фор тулаҥмэ тэмпэратур-влакын йуж пуртыдэ 250—300° мартэ ырыкташ 

ойыртышышт. тудо эркын-эркын йошкар фос-
форыш савырна.

Пэш чот ырыктымэ годым йошкар фосфор лэвыдэак парыш 
савырна (кукшын кошталтэш).

Йошкар фосфор йад огыл, пычкэмышэш ок волгалт, сэроуглэ- 
родэшат ок шуло.

Шкэ химий койышыжо-влак дэнэ фосфор пэш талын ушнышо 
элэмэнт-влак шотышто коштэш, тудо шуко наста-влак дэнэ куш- 
тылгын ушна.

Ош фосфор кислород дэнэ тыгылай тэмпэратурэшак ушна. Эр- 
кын окислаҥмаш куштылгынак йӱлымашыш савырна. Фосфор 
пэш вашкэ (50° тэмпэратур лишан) ылыжэш. Сандэнэ тудым вӱ- 
дэш^ аралат.

Йошкар фосфор ош фосфор дэнэ лийшэ рэакций-влакышкак 
пурэн кэртэш, рэакцийышт гына ош фосфор дэнэ лиймэ дэч 
эркынрак эртат. Тэвэ, мут гыч, йошкар фосфор йужэш 400° на- 
рэш гына йӱлаш тӱҥалэш.

Мэталл ластык ӱмбак ош фосфор дэн йошкар фосфорым ик- 
монар коклаш пыштэна (38 сӱр.). Ластыкым йошкар фосфор лы- 
шыл мучаш гыч ырыкташ гын, тул дэч торарак кийшэ ош фос- 
фор йошкаргэ дэч ончыч ылыжэш.

V Элэмэнт гыч койыш шотышто ойыртышан кок альэ иктаж мыньар ты- 
гылай наста лийэш гын, ик элэМэнтымак тыгэ вэсэммым аллот рот ш  вэсэммахв 
маныт, вэсэммэ кончышыжо — аллотропий манылтэш.
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Йошкар фосфор тыгылай тэмпэратурэш ок окислалт, сандэнэ 
тудым вӱд йымалан огыл, кукшо вэрэш аралат.

Фосфорым (ошым) фосфорит альэ апатит миньэрал гыч лук- 
тыт (ӱлнӧ ончо). Тидлан вэрч миньэралым элэктричэствэ коҥгаш 
ошма да кокс дэн пырльа ырыкташ кӱлэш.

Йошкар фосфорым лукшашлан производствышто овд фосфо- 
рым^ ырыктат.

Йошкар фосфор дэн спичкым ыштат.
Спичкын ылыжшэ вуйжым ышташ фосфорыш бэртолэт шӧн- 

чалым, сиран сурьмам (альэ сирам) да йанда пудыргым пыжыктыл- 
шэ наста дэн йӧрэн ыштат. Йанда порошокым йэшарымэ дэнэ спич- 
кэ вуй чот йыгалташ тӱҥалэш. Спичкэ коробка ӱмбалнэ спичкэ 
удыралаш ыштымэ вэрым тыгэ ыштат: йошкар фосфорым, сиран 
сурьмам кльэй дэн йӧрэн йыгат. Спичкэ вуйым коробка вэлэн 
удыралмэ годым шокшо лэктэш. Ты шокшо дэнэ йошкар фосфор 
ошыш савырна (сандэнак пычкэмыштэ волгалт кайа). Ош фос- 
фор изыш ылыжын спичкэ вуйышто химйй рэакцым луктэш: бэр- 
толэт шӧнчал шкэ ужашлан шалана да ойыралтшэ кислородыш- 
то сиран сурьма альэ сира йӱлаш тӱҥалаш. Тыгэ вара пуат 
йӱла.

Сар пашаштэ ош фосфорым снарьад ышташ кучылтыт. Снарьад 
пудэштмэ годым фосфор оралтэ ӱмбак, складлашкэ да монь ло- 
галын йӱлаш тӱҥалэш, пожарым ылыжта.

Тылэч посна сар пашаштэ фосфорым шикшым луктын шкэнан 
войскам тушман дэч авырат. Мэ шинчэна, фосфор йӱлымӧ годым 
ошалгэ нугыдо шикш лэктэш, тидэ шикш шкэ нугыдылыкшы- 
лан вэрч сайын „авырэн“ кэртэш. Тидэ шикш — фосфор ангид- 
рИДЫ Н Р 3О5 шикшыжэ.

12. Фосфорын пӱртӱсыштӧ ушныш-влакшэ. Пӱртӱсыштӧ фос- 
форит манмэ залэж пэш кумдан шарлэн. Фосфорит — тидэ фос- 
форан калий шӧнчал Саз^РОДз альэ кальций фосфат, тышкэ 
тӱрлӧ варныш наста-влак пурат.

Мэмнан ССР Ушэмыштэ Рӱдӧ шэмрокан областьын йӱдвэл 
ужашыштыжэ, Камын кӱшыл ужашыштыжэ, Украинын — Камэ- 
нэц-подольск гутлаштэ, Казахстаныштэ да тулэч моло вэрлаш- 
тат фосфорит шуко (кнага мучаштэ улшо картым ончо). Тылэч 
посна кызыт апатит миньэрал залэж куго вэрым налын. Апатит — 
тидэ фторан кальций СаТ'2 дэн ушнышо фосфоран кальций шӧн- 
чал Саз^РО^)^. Тидэ залэжым 1923 ийыштэ Наук Акадэмийын 
экспэдицыжэ Кольск пэлэостровышто, Хибин курыкышто, палэн 
налын. 1925—27 ийлаштэ тидэ залэжым сайын лончылэн налмэк, 
залэжын тӱньалан куго вэрым налмыжэ промышлэнностьлан пэш 
кӱлэшан улмыжым палэн налмэ. Пытартыш ийлаштэ Хибин ку- 
рыклаштэ — тундрьШ йӧршэш илыдымэ вэрыштыжэ большэвик 
тэмп дэнэ пэш куго сооружэньэ-влак ышталтыч. Тыштэ Хибин 
курыклаштэ мумо миньэрал-влакым (ньэфэлиным, уртитым да 
монь луктыт).

Фосфор кушкыл дэн вольык организм составыш пура: вольык 
организмыштэ фосфор, фосфоран кальций шӧнчал Саз^РО^з ли- 
йын, вольык лулэгыш пура; тугак фосфор вӱр, ньэрв, вуй торык 
составыш пура.
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13. Фосфорнэ кислота-влак да нунын шӧнчалышт. Мэ шин' 
чэна, фосфор ангидрид кок кислотам: мэтафосфорнэ НРО3 дэн ор- 
тофосфорнэ Н3РО4 кислотам — пуа.

Мэтафосфорэ кислота фосфор ангидридым вӱдэш шулыктарымэ 
годым лийэш:

Р2О5 +  Н Р  =  Н + зО в  = : 2Н РО 3.

Ортофосфорнэ кислота мэтафосфорнэ кислотанрастворжым ыр- 
ыктымэ годым лийэш:

НРО3 +  Н2О: Н3РО,.

ЗНзО: Н«Р2 0 8  =  2 НзРО.

Н 3 Р О 4 шкэ составшэ дэнэ кум мольэкул вӱд дэн ушнышо 
Р 3 О5 шотлан толэш:

+ 2О3

Ортофосфорнэ кислота практикыштэ утларак кӱлэшлан шот- 
лалтэш.

Ортофосфорнэ кислотан шӧнчалыштым ортофосфат-влак 
альэ куштылгын фосфат-влак манын лӱмдат. Нормальнэ альэ 
кыдал шӧнчал-влак дэч посна ортофосфорнэ кислота кок тӱшка 
шопо шӧняалым пуа: ик олмэштыманым альэ икмэталланым  да 
йа кокытэ олмэштыманым альэ кикмэталланым. Шӧнчалым ти- 
дын сэмынак лӱмдаш гын, тудым кумытэ олмэштыман йа крм- 
мэталлан  манаш лийэш. Мут гыч:

КН3РО 4 — йк калийан фосфат 
К 2НРО 4 — кок калийан фосфат 
КзРО^ — кум калийан фосфат.

Ты шӧнчал-влакыштэ улшо НзРО^", МРО^-- да РО^ кис- 
лота гыч кодшылан шотлаш лийэш. Тидым шинчымэк, кок вальэнтан 
мэталл-влакын, мут гыч, кальцийын Са шопо шӧнчалыштын сос- 
тавыштым палаш куштылго:

Са(НзР 0 4 ) 2  — ик кальцийан фосфат 
СаНРО^ — кок кальцийан фосфат 
Саз (^ 0 ,4)2 — кум кальцийан фосфат.

Тыштэ ончыктымокальцийын шӧнчал-влакым искусствэннэ фос- 
фор ӱйаҥдышлан кучылтыт (ӱлнӧ ончо).

14. Азот да фосфор дэн икгайрак элэмэнт-влак. Фосфор 
шкэ химий койышыжо дэнэ азот дэн икгайрак. Нинэ элэмэнт-влакын 
кислород да водород дэн лийшэ ушнышыштым таҥастарэн, ну- 
нын икгайрак улмыштым пэш раш палаш лийэш:

ННз ■аммиак
РНз — фосфористэ водород

1+ О 3 — азотнэ ангидрид
фосфорнэ ангидрид.Р 2О5

Фосфор да азот дэн икгай моло элэмэнт-влакат улыт — мыш- 
йак  (Аз, атом висажэ 74,93) да сурьма (5Ь, атом висажэ 121,76).

Мышйак шуко молэммашым пуа. Нунын кокла гыч утларак 
вашталтдыман мэталл гай мышйак шотлалтэш. Тудо изиш гына 
мэталла йылгыжшэ сур тӱсан.
106

I



Мышйак водород дэнэ ушнэн пэш куатлэ йадан газым — мыш- 
йаковистэ водородым АзНд пуа. Кислород дэн мышйаковистэ 
ангидридым АЗ2О3 пуа.

Мышйаковистэ ангидридым Аз^Оз калык коклаштэ йатыржэ 
ош мышйак, альэ вигак мышйак маныт. Тудо тамлырак таман, 
ош йадан наста. Ош мышйак дэнэ йал озанлыкыштэ улшо врэ- 
дитэль-влакым пытарат. Тудым пужлышо пӱйыш пломбым щын- 
дымэ годым пӱй ньэрвым луштараш кучылтыт.

Сурьмат шуко молэммашым пуа, нунын кокла гыч мэталл 
шотан сурьма эн чытышан. Тудо ошалгэ ший гай тӱсан, йылгыж- 
шэ, пэш пудыргылшо мэталл. Сурьман водород да кислород 
дэн лийшэ ушнышышт ты элэмэнт-влак дэнэ фосфорын да азо- 
тын ушнышышт гайак.

Кислород дэн икгай улшо элэмэнт-влак груп да галоид груп 
сэмын, азот, фосфор, мышйак да сурьма икгай элэмэнт-влак груп 
лийыт.

15. Азотын, фосфорын, калийын кушкыл дэн вольыклан кӱ- 
лэшышт. Кушкыллан кочкашыжэ да кушкашыжэ йатыр элэмэнт- 
влак кӱлыт. Тидэ элэмэнт-влак тӱрлӧ ушнымаштэ лийыт дакушкыл 
вож дэнэ кушкылыш логалыт. Тэвэ тыгай элэмэнт-влак пэш 
кӱлыт, нунын дэч посна кушкыл илэн ок кэрт: К, Са, М§, Ре, 
К, Р, 8 , Н да О (пытартыш кок элэмэнт вӱд лийын пурат). Нинэ 
ончыктымо элэмэнт-влак гыч йатыржэ почвышто ситышын лийыт. 
Лач кум элэмэнт гына — азот ^,фосфор Р, калил  К ситэн огыт 
шого. Нинэ кум элэмэнтын кушкыл кочкышышто полшымыштым 
да нунын могай ушнышыштым ӱйаҥдышлан кучаш лиймым ончэн 
лэктына.

16. Азотын пӱртӱсыштӧ йыр коштмашыжэ. Азот кушкылынат, 
тугак вольыкынат организмышкышт пура: тудо илышэ клэткын 
бэлок наста составышкыжэ пура, илышэ клэткыштэ коч кунамат 
бэлок лийэш. Йужышто ныгунам пытарыдымэ азот уло гынат, 
йуж гыч йандар азотым вигак вольыкат, кушкылат  налын огыт 
кэрт. Азот иктаж могай элэмэнт дэн ушнышыштэ лийэш гын вэлэ 
нуно налын кэртыт. Тыгэ налмэк шкэ организмыштышт азотым 
бэлок да моло азот насташ савырат.

Кушкылын ужар (хлорофил) ужашышт азотым почвышто 
улмо годым налын кэртыт, тушто азот тӱрлӧ ушнышышто 
лийэш.

Вольык азотым шкэтшымат, шӧнчал улмыж годымат налын ок 
кэрт. Илышэ-влаклан кушкыл гыч альэ илышэ гыч лийшэ азо- 
тан кочкыш лийман. Тэвэ тыгэ илышэ тӱньа кушкыл тӱньа дэн 
ваш кылталт шогат: кушкыл почво гыч азотым налэш, илышэ- 
влак — кушкыл дэч (вигак альэ ӧрдыж гыч).

Почвышто азот наста, ик манаш, пэш шуко ок лий. Тугэ 
гынат, кушкыл-влак эрэак азотым почво гыч налын шогат гынат, 
пушкыдэмдыдэ да ӱдыдэ кодымо вэрыштэ азот эрэак ик тӧр 
лийэш.

Молан тыгэ лиймыжэ палэ: кущкыл шочмо вэрэшыжак шӱйын, 
роклан азотым мӧҥгэш пуа.

Кушкыл, колышо вольык капкыл, вольык дэч лэкшэ тӱрлӧ 
наста шӱймаштэ шӱктышӧ бактэрий-влак лийыт, нуно бэлок
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настан азотшым аммиакыш савырат (сандэнак начар ушкал вӱ- 
чаштэ, лавран тӱгӧ лэкмэ вэрыштэ аммиак ӱпш лэктэш).

Почвышто улшо вэс тӱрлӧ бактэрий-влак — интрофициро- 
вайышэ бактэрий-влак — аммиакым азотнэ кислоташ савырат. 
Азотнэ кислота рокышто улшо шӧнчал дэнэ альэ тудо аммиакшэ 
дэнак ушнэн, нитрат-влакым — сэлитр-влакым пуа.

Тугэ гынат, шымлэн налмэ почэш тудым палэн налмэ: куш - 
кылысо азот рокыш чыла ок мӧҥгэштаралт. Органичэский наста- 
влак ш^ймӧ годым икмонар ужаш азот йужыш кайа.

Тылэч посна, сэлитр-влак вӱдэш сайын шулат, вӱд почэш 
мушкылт  кайат, тыгэ эҥэрлаш, варажым тэҥызыш логалшэ 

сэлитр-влак рокыш мӧҥгэш огыт пӧртыл.
Пытартышлан, чодрасэ да стэпысэ пожар го- 

дым икмонар ужаш азот йужыш кайа, тэвэ ты- 
гэат рокышто азот шагалэмэш.

Тыгэ йомшо азотым рокышто кузэ йэшарэн 
шогаш лийэш?

Йатыр жап мартэ тидым ик сэмын вэлз' 
умылтарэныт: кӱдырчан йур годым атмосфэ- 
рыштэ элэктричэствэ разрьад (волгэнчэ) лийэш, 
тунам азотнэ кислотам пушо азот окисэл-влак: 
лийыт.

Кӱдырчан йӱр вӱдыштӧ азотнэ кислота ку- 
нар улмым палэн налмэк тыгэ койэш: кӱдырчан- 
йӱр почвышто йомшо чыла азотым мӧҥгэштарэн 
ок кэрт.

Почвышто йомшо азотым эрэак мӧҥгэшта- 
рэн шогышо посна бактэрий-влакым палэн нал- 
мэк гына тӱрлӧ шонымашлан мучаш шу.

Шуко пасу шурно лэктышым кугэмда, тидэ 
пэш шукэрсэк палэ.

Шуко пасуэш пурса тукым кушкылым — 
клэвэрым, викым, пурсам, льупиным ӱдат. Рокым ты кушкыл-влак 
шкэ огыт сайэмдэ. Нунын вожыштышт улшо бактэрий-влак поч- 
вым сайэмдат. Тидым 1888 ийыштэ палэн налмэ.

Кушкыл вожэш погынышо бактэрий-влак тыгыдэ пырчылашкэ 
чумыргат, тидым „клубэнь” маныт, сандэнэ бактэрийыштымат 
„клубеньковые бактерии" манын лӱмдэныт (39 сӱр.).

Ты бактэрий-влак шкэ азотан насташтым йужысо азот гыч 
викак ыштат.

Тылэч посна, почвышто эрэак илышэ бактэрий-влакым мумо. 
Нунат йужысо азотым викак налын кэртыт. „Клубэньысэ" бак- 
тэрий-влак тугак почвышто викак илышэ бактэрий-влак шӱймэк,, 
нунын погымо азот рокыщ пуалтэш. Тыгэ рокысо азот йэшаралтэш.

Йужысо азотым вэс ' элэмэнт-влак дэн ушыктышо почвышто 
илышэ бактэрий-влакым руш учоный Виноградский пэрвой кана 
палэн налын (1893 ий).

Тэвэ тыгэ йужысо азотын почвыш мӧнтэштаралтмыжым умыл- 
тарымэ. Почвысо бактэрий-влакым сайын шымлымэ почэш, адак 
тидымат палэн налмэ: почвысо бактэрий коклаштэ нитратым 
шалатышэ — динитрифицировайышэ бактэрий-влакат улыт. Нуно 
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яитратым шалатат да моло бактэрий-влак погымо азотым йужыш 
ойырэншогат. Тыгылай годым ты процэсс-влак иктыжэ-вэсыжым 
тӧрлэн шогат, азот чарныдэ йыр пӧрдин шога, „круговорот азота” 
манмэ лийэш. Сандэнэ кушкыл-влак кӱлшӧ нитратым ситышын на- 
лыт. 40 сӱрэтыштэ азотын пӱртӱсыштӧ йыр пӧрдмыжым схэм 
сэмын ончыктымо.
! Азотын пӱртӱсыштӧ йыр пӧрдмашкыжэ айдэмэ шкэ пашажэ 
дэн ушнэн шога. Тудо кумда вэрым куралэш, тушто шур- 
ным ӱда, погэн налэш, йатыр годым шурно лэктышым йӧршэш 
вэс вэрэ наҥгайа, тыгэ шурно лэктыш дэн пырльа азотат наҥ- 
гайалтэш.

э/гь/3
уш ныл аа

илышэ-влан 
азат

Пӧнвӧ ӓзопг

40 сӱр. Азотын пӱртӱсыш тӧ йыр коштмыжо.

Ик Францийыштэ гына шурно лэктыш ий йэда 600 000 т 
язотым почво рок гыч наҥгайа. Чыла мландэ ӱмбач ий йэда 
кушкыл-влак 500 млн. т ушнышо азотым налыт (Аррэнус шот- 
лымаш).

Адак мландым йоҥылыш пушкыдэмдэн шогымо дэн азот по- 
гышо бактэрий-влакын илыш шотышг пужла, тыгэ нуно азотым 
ситышын погэн огыт шукто. Почвышто азот шагалэмэш, кушкыл- 
лан кочкыш наста ситаш ок тӱҥал да кушкыл шужэн нӓчарэмэш, 
азотым почвыш искусствэннэ пурташ логалэш. Тидым опыт гыч 
палэн, азотым почвыш пэш шукэрсэк пуртэн шогэныт. Мландым 
тэрыс дэн ӱйаҥдэныт (тэрысыштэ азот, адак фосф >р дэнэ калий 
уло, сандэнак тэрыс мландыи ӱй 1ҥда, тидыжым шинчэн огытыл; 
мландэ мо шот дэн сайэмдалтмым шинчыдэак тӱҥ шурно коклаш 
клэвэрым да моло пурса тукым кушкылым ӱдэныт, бактэрий- 
влакыч полшымыштым шинчэн огытыл гынат, мландым сайракын 
курал-ӱдаш тӱҥалыныт).

Кушкыл-влаклан илашышт-кушкашышт тӱрлӧ элэмэнт кӱлмым 
палэн налмэк, искусствэннэ миньэрал ӱйандыш нэргэн, тудын 
кокла гыч, сэлитр дэн ӱйаҥдымэ нэргэн ' чот шонаш тӱҥалыныт.
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17. Азот уйаҥдыш. Азот ӱйаҥдышыш, эн ончычак, тэрыс 
пура. Тэрысыштэ азот ушныш вэлэ огыл, тулэч посна фосфор 
дэн калий пурат, нунат кушкыллан пэш кӱлэшлан шотлалтыт.

Адак тэрыс мландым сайын пушкыдэмда, сайэмда, тыгэ тушто 
вӱдыжгӧ сайын аралалтэш.

Тугэ гынат, тэрысыштэ кочкыш наста пэш шукак огыл: азот 
чылажат 0,5%, фосфор ангидрид 0,25®/о да калий окись 0,65% вэлэ.

Тидлан вэрч пасушко шуко тэрысым лукташ логалэш, шуп- 
шыкташ пэш каньылак огыл, адак тэрысым шукопогаш — вольы- 
кым шуко ашнаш кӱлэш.

6  ийлан ик кана пасум ӱйаҥдымэ годым ик га-лан 40 т  тэрыс 
кӱлэш. '

Нэлыт шот дэн искусствэннэ ӱйандыш  шагал кӱлэш. Мутлан, 
чилий сэлитрыштэ 15% нарэ азот уло.

Кушкыл сэлитрыштэ улшо азотым вэлэ огыл, моло ушнышо^) 
азотымат налын кэртэш.

Азотан моло ӱйаҥдыш кокла гыч кумдан шарлышылан 
сиран аммоний шӧняал (аммонийын сульфатшэ) шот-
лалтэш.

Аммоний сульфатым лукшаш вэрч аммиак вӱдым извэска дэн 
ырыктэн аммиакым ойырат да сэрнэ кислота дэн налыт^):

2ННз -|-Н2504 =  (НН,)250,.

 ̂Раствор нугыдэммэк, паритлымэ дэнэ аммонийын сульфатшэ 
(N ^ 4 ) 2 5 0 4  кристалл лийын ойырла.

Шуко азотан, утларак концэнтрировайымэ ӱйаҥдышлан мочэ- 
вина да азотан аммоний шӧнчал (аммоний нитрат, аммиак сэлитр) 
шотлалтыт.

Аммонийан альэ, тэхникыштэ йужгынам манмэ сэмын, аммиак 
сэлитр, аммоний нитрат НН^НОз пэш кугын йамдылалтэш. Тид- 
лан вэрч азотнэ кислота растворым аммиак дэн нэйтрализовайат:

ННОз +  ННз =  НН4НОз.

Аммонийан сэлитрыштэ азот шуко уло, сандэнэ тудым сай, 
концэнтрировайымэ азот ӱйаҥдышлан шотлат, адакшым пудэштшэ 
наста шотэш кучылтыт.

Аммонийан сэлитрын пудэштшэ наста лиймыжлан вэрч, тудым 
ӱйаҥдышлан кучаш лӱдмашанрак. Сандэнэ тудым аммоний суль- 
фат (N ^ 4 ) ^ 5 0 4  дэнэ йӧрат, тыгэ ӱйаҥдышым лӱддэ кучылташ 
лийэш. Тыгэ йамдылымэ ӱйаҥдышым аммонийын нитросульфатшэ 
маныт альэ вэс сэмын лэйна-сэлитр лӱмдат (ты ӱйаҥдышым эн 
ончычак Лэйпциг лишнэ улшо Лэйна вэрысэ нэмыч заводэш лукмо, 
тывэч лӱмжат лэйна-сэлитр лийын).

Мочэвинэ (ННз^зСО — илышэ организм ойырымо (наста). Шон- 
дым шкэ ужашыжлан ойырымо (разложение мочи) годым мочэ- 
виным лукташ лийэш. Химий заводлаштэ мочэвиным углэкислэ 
газ дэн аммиак гыч шуко йамдылат. Мочэвиным ӱйаҥдыш олмэш 
кучымо годым шурно лэктыш пэш сӓй лийэш.

I

1) Связанный.
2) Поглощают.
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18. Фосфӧр ӱйаҥдыш. Фосфорат азот сэмынак кушкылланат^ 
илышэ-влакланат пэш кулэш.

Тудо бэлок настан шуко составышкэ пура. Вольык лулэгьш/ге^ 
фосфор ортофосфоран кальций шӧнчал СазСРО^)^ шотышто лийэш. 
Тугак фосфор вуй-вэм дэн ньэрвэ ткшъыш пура. Кушкылын гын, 
саска дэнэ пырчыштыжэ вэлэ фосфор лийэш.

Кушкыл фосфорым, азот сэмынак, почво гыч налэш, фосфоржо 
тушто шӧнчал шот дэн лийэш, илышэ-влак — кушкыл дэч налыт.

Фосфорат мландыштэ ситэн ок шого, манын ончылно кала- 
сышна. Сандэнэ фосфор ӱйандышат, азот ӱйаҥдыш сэмынак, 
мландэ пашаштэ пэш куго вэрым налэш.

Кушкыл шкэ вожшо дэн мландыштэ улшо тӱрлӧ шӧнчал 
растворым шупшшыжла фосфорым налэш. Сандэнэ кушкылыш 
ӱйаҥдыш утларак пурыжо манын, ты шӧнчал раствор утларак 
шулышо лийжэ. Шӧнчал раствор вӱдэш, тугак мландыштэ улшо 
шагал вийан кислота растворэш шула. Икмонар ужаш кислотам 
кушкылын вож пырчылажат луктыт.

Иккальцийан фосфат СаСНзРО^).  ̂ вӱдэш сайын шула, сандэнэ 
кушкыл тудым эн куштылгын налэш.

Коккальцийан фосфат СаНРО^ вӱдэш пэш шагал шула, 
шагал вийан кислоташ гын, сай шула.

Кумкальцийан фосфат Саз^РО^а вӱдэш ок шуло, шагал вийан 
кислоташат шагал шула. Сандэнэ кушкыл-влак тудым пэш эркын 
(шагал) налыт.

Мландыштэ улшо фосфоран ушныш-влак пӱртӱсыштӧ эрэак 
вашталтын шогат. Ик вэлым, мландыштэ улшо да тӱрлӧ бактэ- 
рий-влак ойырымо кислота-влаклан кӧра кум кальцийан фосфат 
кушкыллан логалын кэртшыш савырна. Вэс вэлым, угыч млан- 
дыш логалшэ фосфоран органичэский наста-влак бактэрий пол- 
шымылан кӧра шкэ ужашыштлан шэлалтыт. Ты годым фосфор 
кислота ойырла, тидыжэ кушкыллан кӱлшӧ кочкыш настам (фос- 
фатым)пуа. Курал ӱдымӧ мландыштэ тидэ шот пужлымылан кӧра, 
тыгэ кушкыллан искусствэннэ фосфор ӱйаҥдыш кӱлэш лийэш.

Шуко органичэский кислота улман (купан да подзолан) млан- 
дыштэ фосфор ӱйаҥдышлан фосфоритым кучылташ лийэш. 
Тидлан вэрч фосфоритым йоҥыштыман (фосфорит ложашым 
ыштыман). Тыгэ йоҥыштымо дэнэ фосфорит рок дэн утларак уш- 
налтэш.

Мландыштэ йара кислота ок лий гын, кум кальцийан фосфа- 
тым химий йӧн дэн обрабатлыман. Тыгэ тудым кушкылыш 
куштылгын логалын кэртшыш савыраш лийэш. Искусствэннэ фос- 
фор ӱйаҥдышым пӱртӱсысӧ фосфорит дэн апатит гыч луктыт.

Фосфорит-влак йандар фосфат огытыл, тушто икмонар кӱл- 
дымӧ наста-влак улыт. Кӱлдымӧ наста фосфоритыштэ шагал гын, 
фосфорит шуко фосфоранлан шотлалтэш*), шуко оккӱл настан

1) Тӱрлӧ ӱйаҥдышым фосфор улмо шот лэн таҥ астараш  тэхникыштэ тошто 
сэмын фосфор улмым ог ыр,фосф'>рнэ кислот а  улмым ончат. Фосфорнэ кислоталая 
фосфор ангидридым Р 2О 5 ш о.лат. СазСРО^)^ фосфатым ЗСаО дэч РгОб гыч 
лийшы 1ан, шопо фосфоран-кальций шӧнчалым СаСНзРО^)^ — СаО, Р2О5 да 2НзО 
гыч лийшылан шотлаш лийэш. Тывэч палэ: кажнэ тонн ш ӧнчаллан Р 2О5 ик чоло 
ок логал.
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фосфорит шагал фосфоранлан шотлалтэш. Мэмнан ССР Ушэмыш- 
тэ фосфорит залэж пэш шуко вэрэ уло, нунын запасшат пэш 
куго; тугэ гынат, мэмнан фосфорит шукыжым ш ам л фосфоран 
улыт.

Искусствэннэ фосфор ӱйаҥдышымпӱртусысӧ фосфат гыч сэрнэ- 
кислота  дэн луктыт. Кум кальцийан фосфатын ик мольэкулжылан 
кок мольэкул сэрнэ кислотам налыт. Рэакций годым ик кальцийан 
фосфат дэнэ с и р ^  кальций шӧнчал лэктыт.

С а з ( Р 0 4 ) з  +  2 ^ 3 8 0 4  =  С а ( Н , Р 0 4 ) з +  ^ С а З О ^ .

Ты рэакцийымлӱмын лугыманподэш, тыгылай тэмпэратурэшак 
ыштат. Вара подэш лийшэ массыжым камэрыш колтат, тыштэ 
рэакций мучашкэ шуэш. Тушто пэшкыдэмшэ массэ лийэш, тудым 
ложаш гай тыгыдэмдэн, мэшакыш оптат. Ты варышым' ожнысэ- 
как супэрфосфат („эн сай фосфат") маныт.

Супэрфосфатыштэ сайын шулышо ик кальцийан шӧнчал уло. 
Тылэч посна супэрфосфатыштэ кӱлдымӧ гипс наста уло, тудо 
шукыж годым мландылан ок кӱл. Тэвэ супэрфосфатыштэ гипс 
лиймаш — супэрфосфатын ситыдымашыжэ. Сандэнак йужгынам 
типсдымэ, ик кальцийан фосфатым — двойной супэрфосфатым 
йамдылат.

Двойной супэрфосфатым тыгэ йамдылат: фосфорит ложашым 
сэрнэ кислота дэн обрабатлат. Сэрнэ кислотам тыгылай супэр- 
фосфат налмэ годсо сэмынак обрабатлат. Тыштэ ойыртышыжо 
тидэ вэлэ: двойной супэрфосфатым налмэ годым ортофосфорнэ 
йандар кислотам налаш лийшаш нарэ сэрнэ кислотам налыт.

Саз(Р04)з +  ЗН28О4 =  Зра804 +  2Н3РО4.
Тыштэ лийшэ гипс йошкын шинчэн кодэш, фосфор кислотам 

йоктарэн налыт, шолтат да фосфорит ложашым уэш опталыт:
Саз(Р04)з +  4Н3РО4 ЗСа^Н+О^з^).

Тидэ ончыктымо искусствэннэ фосфор ӱй^аҥдыш дэч посна эшэ 
ик сай фосфор ӱйдҥдышым кучылтыт. Тудо чойыным вурсыш 
Томас йӧн дэн савырымэ годым лэктэш (чойыным вурсыш савы- 
рымэ нэргэн ончылно луд).

Тудым Томасын шлакшэ (томас шлак) маныт.
Тыштэ ончыктымо фосфор ӱйаҥдыш дэч посна вольык лу 

гыч ыштымэ ӱйаҥдыш — лу ложаш дэн лу ломыж улыт. Тушто 
(когыньыштыжат) Сдз^РО^з уло.

19. Калий ӱйаҥдыш. Калий куш кыллан кӱлшӧ  ик элэмэнтлан 
шотлалтэш. Кушкыл шкэ вожшо дэн почво гыч калий ушныш 
растворым шупшэш.

1) Гипс йошкын ӱмбач опталын налмэ фосфорнэ кислотан растворжым кум 
кальцийан ф г  сфат олмэш извэскаш Са(0 Н )2 пыштат гын (извэскан ик мольэ- 
куллан кислотан ик мольэкул толжо), вӱдэш шулыдымо, шагал вийан кислоташ 
шулышо кокы ке кальцийан  фосфат. СаНРО^ лэктэш:

Н3РО 4 +  Са(ОН)з =  СаНРО^ +  2 Н2О.
Ты ӱйаҥдышын тэхникэ лӱижӧ — прэципитат  альэ ш ундыктымо фосфат. 

Прэципитатат пэш сай ф осф ор ӱйаҥдыш.
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Шулышо калий ушныш мландыштэ пэш шагал. Курал-ӱдымӧ 
мландыштэ ий йэда шурным налын шогат. Тыштэ калий куш- 
'кыллан ситыдымэ лийэш. Тыгэ кушкыл начар кушкаш да шагал 
лэктышым пуаш тӱҥалэш.

Сандэнэ калийын шулышо шӧнчалжым йал озанлыкыштэ миньэ- 
ра л  ӱйандыш  олмэш кучат.

1 т ош шыдаҥ мландэ гыч 2 , 1  кг калийым налэш )̂.
Ик тыгай ӱйаҥдышлан куш ^ыл ломыж  шотлалтэш. Тыштэ 

кушкылын мландэ гыч налмэ калийжэ шӱй калий альэ поташ 
К2 СО3 шотышто лийэш, мландым ломыж дэнэ ӱйаҥдэн, мландэ 
гыч налмэ калийым мэ мӧҥгэш пуэна. Тугэ гынат, тидэ йӧн дэнэ 
мэ шуко калийым пуэн она кэрт, кушкыл налмэ калийын шагал 
ужашыжым вэлэ мӧҥгэш пуэн кэртына.

Сандэнэ шулышо калий ушныш улан пӱртӱс залэж  пэш шэр- 
гын аклалтэш. Тыгай залэж, натрий ушныш, мут гыч, кочмо шӧн- 
чал альэ чилий сэлитр сэмын пӱртӱсыштӧ пэш шуко огыл. Пытар- 
тыш жап мартэ калий шӧнчал шуко улан вэрлан хлористэ кали й 
вэршотлалтын.Тудым Гэрманийыштэ С т а с с ф у р т  воктэнэ (Маг- 
дэбург районышто) мумо ыльэ. Хлористэ калийым тувэч чыла 
эллашкэ, Амэрикышкат миньэрал ӱйаҥдыш олмэш шупшыктэныт.

ССР Ушэмын коллэктивлымэ йал озанлыкшылан калий ӱйаҥ- 
дыш путрак кӱлэш, шэргын аклалтэш. Сандэнэ совэт прави- 
тэльствэ калий шӧнчал залэж кычалаш шымлымэ пашам 
организовайэн ыльэ. Тыгэ 1926 ийыштэ Урал областьыштэ Камэ 
эҥэрын кӱшыл ужаштыжэ С о л и к а м с к  воктэнэ хлористэ калий 
шуко уланзалэжым мумо. Тидэ мумо залэж Стассфурт залэж дэч 
йатыр куго да тӱньасэ калий ушныш залэж дэч 2 7 з кана куго.

Хлористэ калий залэжыштэ миньэрал-влак сэмын кийа: сильви- 
нит, тудын составышкыжэ хлористэ калий КС1 дэн хлористэ 
натрий КС1 пурат, карналит  — тышкэ хлоран калий КС1 дэн 
хлоран магний МдС]^ пурат.

Хлоран магний гыч калийым вэлэ огыл, магний ушнышымат, 
тугак магний мэталлымат лукташ лийэш. Тидэ — пэш шэргакан 
мэталл, Магннй дэн авиацийлан кӱлшӧ куштылго сплавым лук- 
таш лийэш. Магний производство мэмнан дэнэ кушкэш.

1933 ийыштэ Соликамск районышто ик рудник пашам ышташ 
тӱҥалын. Тудын паша лэктышыжэ — 1,5 милйон тонн илэ сырйом, 
дуктэш.

1937 ийлан кокымшо рудник шукталтэш. Чыла лэктыш тыгэ 
3 милйон тонныш шуэш.

20. Концэнтрировайымэ да варымэ ӱйаҥдыш-влак. Ӱйаҥ- 
дыш-влакым ик вэр гыч вэс вэрыш шупшыкташ, аралаш, кучыл- 
таш ӱйаҥдышыштэ кӱлдымӧ наста-влак шагалрак лийыт гын, 
утларак каньылэ лийэш: кӱлдымӧ наста-влак шупшыктымым 
шэргэштарат, кучылтмашым нэлэмдат. Уйаҥдыш кукшо лийжэ, 
мэшакым ынжэ коч, сайын шаланышэ, ӱдаш каньылэ лийжэ. 
Адак шуко годым шурнылан ик фосфор гына альэ азот гына,

1) Тэхникыштэ калий ӱйаҥдышым калий дэн огыл, калий окись К^О дэн 
шотлат. Углэкалий шӧнчалым КпСОд, мутлан, К^О дэн СОо гыч лиймылан 
шотлат.

«
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альэ калий гына огыл, нунын кокла гыч когыньэк альэ кумыньэ- 
как кӱлыт.

Сандэнэ пытартыш жапыштэ ут ларак концэнтрировайымэ 
(кӱлдымӧ настадкэан) ӱйаҥдыш-влакым, мут гыч, двойной супэр- 
фосфатым, прэципитатым, азотан аммоний шӧнчал дэнэ лэйн-сэ- 
литрым ыштымэ дэч посна, шурнылан кӱлшӧ тӱрлӧ элэмэнтан 
каньылынрак кучылтман ӱйаҥдышым ышташ тӱҥалыныт.

Тыгай ӱйаҥдыш-влак коклаш фосфор кислотан аммонийан 
шӧнчалышт — ик аммонийан фосфорат МН^НзРО^ йа аммофос 
манмэ дэн кок аммонийан фосфат (НН^зНРО^ йа диаммофос 
манмэ шӧнчал-влак пурат. Нуно фосфсрнэ кислота растворым 
аммиак дэнэ нэйтрализовайымэ годым лийыт. Ты наста-влак куго 
концэнтрацийан улыт, шурнылан кӱлшӧ кок элэмэнтым кучат, 
кукшо, шаланышэ улыт, сандэнэ нуным кучылташ утларак каньы- 
лэ. Супэрфосфатыш шукыж годым кислота-влак варналтэш, 
ты наста-влакыштэ кислота палэ укэ, садлан кӧра нуным шуп- 
шыктымо атэ, мэшак огыт локтылалт. Концэнтрировайымэ дэнэ 
комбинировайымэ моло ӱйаҥдыш кокла гыч нитрофоска манмэ- 
нэргэн каласаш кӱлэш. Тудын составыштыжэ шурнылан кӱлшӧ 
чыла кум элэмэнтгэ — азот, фосфор, калий уло. Ты уйаҥдышьш 
кок аммонийан фосфатым (МН^^зНРО^, хлористэ калийым КСК 
азотан аммоний шӧнчалым НН^НОз варэн ыштат. Ты варышым 
ыштымэ годым почвылан могай элэмэнт кӱлмым шотлыман; мо- 
гай элэмэнт кӱлэш, ту элэмэнтан шӧнчалжым шукырак налман.

21. ССР Ушэмын тук промышлэнностьшо. Рэвольуцо дэч он- 
чычсо Российыштэ искусствэннэ ӱйаҥдышым утларакшым помэ- 
шыкдэнэ кулак мландыштэ кучылтыныт, шэҥгэлан кодшо крэсань- 
ык озанлыклаштэ кучылтынат огытыл манаш лийэш. СандэнакРос- 
сийын искусствэннэ ӱйаҥдыш производствыжо нэрым гына лукташ 
тӱҥалын улмаш. ^

Индустриализаҥдымэ да мэханизировайымэ социализм йал озан- 
лыкыш вончымэк искусствэннэ ӱйаҥдыш-влакын вэрышт (роль- 
ышт) пэш чот кугэмэш.

Сандэнэ миньэрал ӱйаҥдыш производствым вийаҥдымаштэ 
мэмнан химий промышлэнностьланна чын большэвик тэмпым 
ончыктӓшыжэ кӱлэш ыльэ. Пэрвой вичийашлыкыштэ миньэральнэ 
тук-влакым ыштышэ куго химий комбинатым: Бэрэзниковскийым 
(Камын кӱшыл ужаштыжэ, Соликамск лишнэ), Нэвскийым 
(Лэнинградыштэ), Бобриковский дэнэ Воскрэсэнскийым (Моско 
областьыштэ), Константиновскийым (Украиныштэ) ыштымэ (картым 
ончыза). 1932 ий гыч тӱҥалын совэт озанлык ӱйаҥдыш-влакым 
вэс кугыжанышла гыч шупшыктыдэ илэн кэртэш, кокымышо вич- 
ийаш планыштэ гын, миньэрал ӱйаҥдыш-влакым ыштьшэ шотышто 
АСШ ым, Францийым, Гэрманийым, Английым ончылтэн, тӱньа- 
штэ пэрвой вэрыш лэктэш. Тӱньасэ озшлыкын историйжэ Со- 
вэт Ушэмын тук промышлэнностьшо гай пэш талын кушшо хи- 
мий промышлэнностьым ты маркэ нигунамат ужыногыл. Пӱртӱсысӧ 
илэ пого (сырйо) шотышто Бэрэзниковский комбинат  пэш сай 
вэрым налын шога (картым ончыза). Бэрэзники лишнэ кӱшыл- 
камысэ фосфорит залэж-влак улыт, нунын дэч лишнырак — Соли- 
камскысэ калий мумо вэр дэнэ Кизэл коклаштэ коксыш савыр- 
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нышэ шрй уло. Ты шӱй-влак комбинатлан энэргийым пуэя шогат, 
вэс могырьш, синтэтик, аммиак заводын гэнэратырыштлан кок- 
сым пуат.

Тыгэ гын, ты комбинат йал озанлыклан пасум ӱйаҥдашыжэ 
кӱлшӧ чыла элэмэнт-влакым— фосфорым, азотым, калийым пуэн 
кэртэш. Тудо ты ӱйаҥдыш-влакым концэнтрировайымэ дэн слож- 
но ӱйаҥдыш-нлак сэмын пуа. Комбинатыштэ сэрнэ кислота заво- 
дат  уло. Тудо Уралысэ колчэданжэ гыч (картым ончыза) фос- 
форит-влакым кэлшышэ ӱйаҥдыш-влакыш савыраш кӱй, шӱй 
да аммиак гыч азотнэ кислота ыштышэ заводлан кӱлшӧ сэрнэ 
кислотам пуа.

Шолтымо шӧнчалым элэктролизлэн Бэрэзникыштэ кочшо шчо- 
лоч-влакым ыштат. Кочшо калийжым поташ К^СОз лукташ кучыл- 
тыт. Хлористэ калийым элэктролйзлэнак шырпэ ышташ кӱлшӧ 
бэртольэт шӧнчалымат лукты т’). Ожно гын, тудым мэ вэс 
кугыжанышла гыч кондылына ильэ. Тылэч посна комбинатыштэ 
содо завод уло.

Содым ыштымаштэ кӱлыт: шолтымо (кочмо) шӧнчал, углэкислэ 
газ да аммиак. Шолтымо шӧнчал залэж-влак завод районыштак 
улыт. Аммиак заводышто йамдылалтэш, шӱй кислотажэ аммиак 
производствын кодшыжо (отходы) лийэш. Ты кодшо содо ыш- 
тымаштэ пӱтыньэк пашаш кайа.

Комбинатын пэш куго улмыжым коч изиш гына палаш тидым 
каласэна: комбинатым йӧршын ыштэн шуктымэк, производствы- 
лан кӱлшӧ вӱдым ик шагатыштэ 2 500 000 вэдра чоло кучылташ 
кӱлэш. Тидэ чыла Москосо водопровод-влак пумо вӱд дэчат 
шуко лийэш.

Сэрнэ кислота производствым лончылымо годым мэ химий 
промышлэнностьым комбинировайымэ нэргэн ойлымаштэ, ком- 
бинат-влак кӱлмӧ нэргэн изиш гына умылтарышна. Бэрэзники 
мыланнашуко химий производствым комбинировайымэ дэнэ крайын 
пӱртӱс пойанлыкшым моштэн кучылтмыи ончыктышо примэр 
лийэш.

Моло тук комбинатат — куго гигант-влак улыт. Сталиногорс- 
кышто (ожнысо Бобрикыштэ) тӱҥ производство — синтэтик ам- 
миак дэнэ азотан ӱйандыш  производство-влак улыт. Тудо Моско 
воктэнсэ шӱй дэн ышта, сэрнэ кислота производство дэн 
ушнэн шога. Тугак тудо кальций карбидын производствыж дэн 
да кислотам чытышэ кэрамикым (йӱлатымэ шун гыч ыштымэ 
ӱзгарым) ышташ шуным кучымаш дэн ушнэн шога. Адакшым 
моло производстват йамдылалтыт (ышталтыт).

Сталиногорск комбинатым пэш куго улмыжым ончыктышаш 
вэрч тидым ончыкташ лийэш: мэмнан Совэт Ушэмыштэ 1 000000 га 
ӱдымӧ мландэ йэшаралтмэ дэнэ шурно лэктыш кунар йэшарал- 
тэш, комбинатын ыштымэ ӱйаҥдышыжат шурно лэктышым туна- 
рак кугэмда.

1) Э лэктролиз годым КС1 — КОН дэнэ хлорым С!^ пуа, нуно ш кэ коклаш - 
тышт рэакций. ыш пурэн, бэртольэт шӧнчалым пуат:

6 К 0Н  -4- ЗС1г — КСЮз +  5КС1 +  ЗНзО.
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Воскрэсэнский дэнэ Нэвский комбинат-влак утларакшым супэр- 
фосфат дэнэ моло фосфор тук-влакым  ыштат, адак нуным ыш- 
таш кӱлшӧ сэрнэ кислотам луктыт. Нэвский комбинатыштэ Хибин 
апатитым кучылтыт. Яонс/гааноткловс/сыйсупэрфосфатзавод Йэвро- 
пышто эн куго заводлан шотлалтэш.

Чыла ты комбинат-влакым ончыкшо кугэмдыман.
Пэрвой вичийашлыкыштэ ышташ тӱҥалмэ моло тук комбинат, 

мут гыч, Актьубинск комбинат  (Казахстаныштэ, Актьубинск 
лишнэ, Орэнбург дэч кэчывэл-эрвэлыштэ 200 км  тораштэ) ыштэн 
шукгалтыг, йэшаралтыт. Актьубинск комбинат Актьубинск кун- 
дэмыштэ шукэртэ огыл мумо фосфориты.м фосфор ӱйаҥдышыш 
савыра. Тудо ССР Ушэмын Кокла Азий районысо хлопок пасу- 
лан фосфор ӱйаҥдышым пуаш тӱҥалэш.

У заводым, комбинат-влакым ыштымэ дэч посна тук лукмо 
у йӧн-влакым шымлымэ паша кумдан ышталтэш. Тидэ тук 
лукмо промышлэнностьлан ончык вийаҥашыжэ кумда корным по- 
чэш.

ЙОДЫШ-ВЛАК. \
1. Гэлий кушто кучалтэш  да тудын койышыжо-влак могай улыт?
2. П ӱртӱеыштӧ азотын могай ушнышыжо-влак улыт?
3. Аммиак кузэ лийэш? Тудын койышыжым шарныза.
4. Аммиак мояан, кушто кучалтэш?
5. Кузэ азотнэ кислота лийэш? Рэакний равэнствым сэрыза.
6. Вуд дэн йӧрымз да коннэнтрировайымэ азотнэ кислота-влак кӱртньым 

мом ыштат?
7. Азотнэ кислотан шӧнчалышт куш то вэрэштыт да куш то нӱно кучал- 

тыт?
8. П ӱртӱсыштӧ азотын йыр пӧрдмашыжэ кузэ лийэш?
9. П /ртӱсы ш тӧ  могай фосфор лийэш?
10. Фосфорын могай молэммашыжым тэ шинчэда, нунын могай ойырты - 

шышт? '
11. Тыгылай насталан ш отлалтш э фосфор кушто кучалтӓш ?
12. Могай фосфор кислота-впак улмым ончыктыза.
13. Кызыт могай искусствэннэ азот ӱйаҥдышым йамдылат?
14. Йал озанлыкыштэ могай искусствэннэ фосфор ӱйаҥдышым кучат?
15. Мо тугай концэнтрировайымэ да варымэ ӱйаҥдыш?

VIII. УГЛЭРОД ДЭН КРЭМНИЙ.

1. Углэрод (С, атом висажэ 12). Углэрод шкэт вуйа лиймыж 
годым, фосфор сэмынак, тӱрлӧ вашталтышым ыштэн кэртэш.

Углэрод элэмэнтлан кум тыгай наста — шӱй, графит да алмаз 
кэлшат.

Фосфорын вашталтыш-влакшэ иктэ гыч вэсыш пэш куш- 
тылгын савырнат, углэродын вашталтыш-влакшэ гын, лӱмын 
условий годым вэлэ тыгэ савырнэн кэртыт. Йатыр жап мартэ 
графитын, шӱйын, алмазын ик элэмэнт гыч гына улмыштым да 
тыгылай наста-влаклан шотлалтмыштым йалэн огытыл. Графит дэн 
алмазым чот калитлэн, кислородэш йӱлатымэ годы.м вэлэ тудым 
палэн налмэ. Тыгэ ыштымэк палэн налмэ; графит дэн алмаз йӱлы- 
мэк углэкислэ газ СО^ лэктын. Шӱй йӱлымӧ годымат тудак лэк- 
тын, моло нимат лэктын огыл. Тывэч тыгэ палэ.мдэныт: нинэ кум 
наста чыланат ик элэмэнт гычак улыт, ты элэмэнтшым углэрод 
манын лӱмдэныт.'
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Шуйым графитыш тыгэ савырат: лэвышэ кӱртньэш шӱйым 
шулыктарат. Вара лэвышэ кӱртньӧ йӱкшымӧ сэмын шӱй графи- 
тыш савырна, 6% нарэ углэродан кӱртньым тэхникыштэ чойын 
маныт (ӱлнӧ ончо). Палэ, сур чойын вургэмэш, кагазэш палым 
кода, амырта. Тэвэ чойынышто графит улмо дэн тыгэ лийэш.

Адак элэктричэствэ коҥгаштэ йуж дэч посна шӱй чот 
калитлымэ дэн графитыш савырна. Тидэ йӧн дэн исскуствэннэ 
графитым йамдылат.

Француз учоный Муассан тыгэ шотлэн: шӱй йэшарыман шулы- 
шо кӱртньым кэнэта йӱкшыктарымэ годым углэрод пэш тыгыдэ (кри- 
сталл) лийын ойырла. Тугэ гынат, угыч шынэн налмаш тидым 
пэҥгыдэмдэн огыл. Муассан мумо .йӧн дэн лукмо пырчыла алмаз 
огыл, тӱрлӧ йӧрыш вэлэ. Тыгэ шӱй гыч ал- 
мазым кызыт альэ мэ луктын она мошто.

Йуж дэч посна 2 0 0 0 ° мартэ ырыктымэ 
годым алмазын изи ужашыжэ, шӱй сэмын, 
графитыш савырна.

2. Алмаз. Пӱртӱсыштӧ алмаз пэш шуэн 
да изын вэрэштэш. Тудым эрэак курык по- 
род коклаштэ посна кийышэ изи кристалл 
гайы1у1 муыт.

Й ^ш эш  йандар алмаз тӱсдымӧ да вошт 
койшо лийэш. Шукыж годым алмаз моло наста 
дэн йӧрналтын оралгышэ альэ ал тӱсан да 
амырчыкан лийэш. Чӱчкыдынак йӧршын вошт 
койдымо, шэмэ, тӱрлӧ наста йӧралтшан алма- 
зым муыт.

Алмаз пэш пэнгыдэ, сандэнэ тудын дэн 
йандам пӱчкэдат, пэҥгыдэ кӱйым, мэталлым, 
наждак тыртышым тӧрлат, молат. Кодшо курымын кокымшо пэ- 
лыштыжэ алмаз дэн пэҥгыдэ породым пролэн лукташ тӱҥалы- 
ныт. Кызыт тыгэлукмаш пэш кумдан шарлэн. Тидлан вэрч тоннэль 
дэн курык паша пэш кугын ончык кайэн. Алмаз дэн пролымо 
годым лӱмын проум ыштат. Проу мучаштэ йатыр алмазым шын- 
дылыт (41 сӱр.).

Алмаз пэш пэшкыдэ, ты годымак тудо пэш кагура (хрупкий). 
Тудым шондал ӱмбалан чогыт дэн пэраш гын, тыгыдын шалана 
да порошок лийэш.

Алмазым тыгыдэмдэн ыштымэ „алмаз порошок" дэн тӱрлӧ 
шэргакан кӱйым ыштат, тудын дэн алмазшымак тӧрлаш лийэш.

Тӱрлӧ луклан да форманым ыштэн шлифоватлымэ алмазым 
бриллиант  маныт.

Шэргакан кӱйым висымэ сэмынак алмазымат карат  дэн висат. 
Карат 0,2 г нарэ нэлыт.

Чын алмазым шойак алмаз дэч пэшкыдылыкшэ дэн палаш ли- 
йэш. Алмазым алмаз дэнак вэлэ удыралын палым ышташ лийзш, 
моло наста дэн нимогай палат алмазыштэ лийын ок кэрт. Алмаз — 
палымэ наста гыч эн пэшкыдэ наста.

3. Графит. Графит — вошт койдымо кристаллан наста. Тудо 
алмаз дэч утла шарлэн да куго ора дэн вэрэштэш. ССР Ушэ- 
мыштэ графит Уралыштэ (Пэрмь округ), Кавказыштэ да Сиби-
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рыштэ — Иркутск воктэн да Турухан крайыштэ Курэйкэ эҥэрыш- 
тэ луктылтэш.

Графитыштэ мэ кол шӱм гайрак койшо кристалл-влакым 
ужына. Нинэ кристалл-влак кагазэш сайын пижыт, сандэнак гра- 
фит дэн карандашым ыштат. Графитын тыгыдэ порошокшым 
тыгыдэ шун порошок дэн йӧрэн, пызырыктэн, тойа сэмын ыштат. 
Тыштэ шун кунар шуко лийэш, карандашат тунарак чоткыдо 
лийэш.

Чот калитлымэ годым графит кислородышто йӱлэн кэртэш; 
тугэ гынат, йужышто тудо тул дэч ни.чонарат ок лӱд. Сандэнэ 
заводышто мэталлым шулыктышаш вэрч, графит дэн шуным 
йӧрэн, лӱмын атым (тигэльым) ыштат.

Графит элэктричэствэ токым шкэ гочшо сайын колта, тидлан 
вэрч тудым элэктрод ыштымаштэ кучылтыт.

Пытартышлан, графит дэн ӱйым йӧрымӧ годым сай шӱрымӧ 
настам ышташ лийэш. Графитын кол шӱм гай лопка пырчышт 
ӱмбала куштылгын нузылт кайат, тыгэ йыгалтмаш шагалэмэш. 
Йыгалтшэ пу ужашым гын, графит порошок дэн ӱмбач гына 
йыгат.

4. Шуй. Углэродын тӱрлӧ ушнышыштым, шукыжым илышэ 
дэн кушкыл дэч лийшэ ушнышым тӱрыс йӱлатэн шудымо годым 
альэ йуж дэч посна калитлымэ годым шӱй лийэш. Тидэ наста- 
влакыш углэрод дэч посна водород, адак шуко годым кислород, 
азот да изиш моло элэмэнт-влакат пурат.

Нинэ настам йуж улан вэрыштэ ырыктымэ годым, нуно 
йӱлат, ты годым тӱҥ шот дэн углэкислэ газ да вӱд ойыралтэш 
(азот шкэт ойырлэн кайа).

Шагал йужан альэ йуж укэан вэрыштэ ырыктымэ годым, нинэ 
наста-влак шкэ ужашыштлан ойырлалтыт. Тыштак нунын соста- 
вышкышт пурышо элэмэнт-влак сложно рэакцийым пуат. Тыгэ 
у ушныш, утларакшы.м углэродистэ ушныш лийэш. Ты у 
ушныш-влак тӱрлӧ пар, газ лийын ойырлат; углэродын йатыр 
ужашыжэ шӱй лийын кодэш.

Йуж укэан вэрыштэ пуым ырыктэн шкэ ужашыжлан шэлмэ 
процэссым „пуым кукшыньэк ырыктымаш“ (перегонка) маныт. 
Тыгай шот дэн вольык дэн кушкыл дэч лийшэ тӱрлӧ настамат 
ырыкташ лийэш. Тыгэ чылажэ годымат шӱй да моло продуктат 
лэктэш.

Умбакыжым мэ пуым да мландэ шӱйым кукшыньэк ырыктымэ 
нэргэн рашрак каласэн пуэна. 1 1у шӱйыштӧ могай пу гыч лэкмэ 
ӱмбал тӱсыжӧ да кузэ ышталтмыжэ рашак койэш. Сандэнэ тудо 
пэш тыгыдэ рожлан лийэш. Ты рожлаштэ йуж улмылан кӧра пу 
шӱй вӱд ӱмбалнэ коштэш, чынжым гын, тудо вӱд дэч. нэлэ (тудын 
удэльнэ висажэ— 1,5нарэ). Пу шӱйым порошокыш савыраш гын, 
тудо вӱд йы.мак вола.

Пу шӱйыштӧ чоҥэштэн кэртдымэ наста эрэак уло. Йӧршэш 
йӱлаты.мэ годым ты наста ломыж лийын кодэш. Ломыжыш шӧнчал, 
эн шукыжым, калий дэн кальций шӧнчал да шӱй, фосфор, изышак 
сэрнэ кислота да монь пурат.

Озанлыкыштэ шӱйым самбарым, утьугым да монь ырыкташ, 
адак шокшым шуко пумыжлан да шикшдэ йӱлымыжлан кӧра,
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щ  олмэш  коҥгаш олтат. Пу шӱйым тыгак апшат кудышто 
кӱртньым ырыкташ да заводышто чойыным лэвычташ кучылтыт.

Шуко углэродан наста йӧршэш йӱлэн ок шу гын, углэрод 
лийын ойырла. ӱ

Утларак шулдо акан шӱйым мэмнан кустарь-влак шагал йуж 
пурыман вэрэш пу смолам альэ куэ кумыжым йӱлатэн йамдылат.

Сай сорт шӱйым йуж шагал пурычан вэрэш койам, ӱйым, 
яьэфтьым да монь йӱлалтэн ыштат. Иӱлаташ лӱмын лампэ уло. 
Шикшлан шинчашыжэ тул ӱмбакэ кӱртньӧ листым альэ кӧргӧ 
гыч вӱд дэн йӱкшышӧ да пӧрдшӧ барабаным ыштат. Ты кӱртньӧ 
листыш альэ барабаныш шикш погына. Шӱч дэн типографийлан 
кӱлшӧ чийам, тушьым, чийалтымэ 
пашаштэ кучылтмо тӱрлӧ чийам 
да монь ыштат.

Пуым тыгылай олтымо годым- 
ат шӱч эрэак погына. Тудо шикш 
дэн пырльа кайа. Шикш  — тидэ 
йӱлымашкэ пурышо газ гай про- 
дукт-влакын варышышт. Тӱҥ 
шотшо дэн тыштэ вӱд пар дэн 
углэкислэ газын тыгыдэ вӱд чӱ- 
чалтыш дэн, йӱлэн шудымо шӱ- 
йын ужашла дэн да кукшыньэк 
ырыктымэ годым йӱлэн шудымо 
ужашла дэн лийшэ варышышт.
Тэвэ нинэ продукт-влаклан вэр- 
чынак шикшын кочо пушыжо 
лийэш.

5. Активированэ шӱй. Шӱйын 
ик кӱлэш койышыжо уло. Тидэ— 
пар дэн газым шупшын кэртма- 
шыжэ. Мутлан, бром паран альэ 
азот кокытэокисьан пробиркыш 
шӱй падрашым кудалтэн рӱзалтэна гын, шӱй чыла газым шупшын 
налэш. Тэвэ шӱйын ты койышыжым ончэн, шӱйым противогазыш 
оптат. Противогазысэ шӱй йадан настам шкэ дэкшэ шупшын, 
отравитлалтмаш дэч арала.

Газ дэн парым шупшын кэртмаш (поглощение), вэс сэмын, 
нунын дэн рэакцийыш пурыдэ {адсорбций кончыш) шкэ ӱмбалан 
газ дэн парым нугыдэмдымаш— шӱйын вэлэ огыл, шукырак 
пэшкыдэ настан койышыжо лийэш. Шӱйын тыгыдэ рожлажэ 
шуко улмылан кӧра, шӱйын тыгай койышыжо утларак палэ. Шуко 
рожла улмо дэн шӱйын шупшмо ӱмбалжат пэш кумда лийэш.

Шӱйын пэш вичкыжын пӱчмӧ ужашыжым микроскоп гоч 
ончымо годым тэвэ тыгай сӱрэтым ужына. Тушто пэш шуко 
тыгыдэ рожла койэш. Ты рожлажэ пушэҥгын шӱйаҥшэ клэт- 
кыж гыч лийыныт, да ваш-ваш пэш изи пучла (каналла) дэн 
ушнэныт. Тывэч палэ, шӱй пэш шуко тыгыдэ рожлан пэҥгыдэ 
наста; тудын 21—25 ужашыжэ шӱй гыч да молыжо рожла гыч 
лийшэ. Шӱйын рожлажэ могай пушэҥгэ гыч шӱй лиймымат онча. 
Микроскоп дэн ончымо пушэҥгым 42 сӱрэтыштэ ончыктымо.
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Шӱйын пар дэн газым шупшын кэртмыжым шукЭртак палэв 
налмэ. Лӱмын йамдылымэ пу шӱйым йадан наста дэч аралалт- 
маштэ кучылташ 1915 ийыштэ Зэлинский профэсыр (кызыт ака- 
дэмик) ончыктэн пуэн. ^

Опыт тэвэ тидым ончыкта: 10 г шӱй 50 г хлорым шупшын 
налын кэртэш. 50 г хлор тыгылай условийыштэ 15 л  обйомым. 
налэш.

Шӱй газым шупшын налын кэртшэ манын, тушто йӱлэн ш у- 
дымо ужаш ынжэ код, тыгэ пушэҥгын шкэ ужашыжлан ойыралтмэ 

годым лэкшэ смолан ужаш шӱйын тыгыдэ 
рожлашкыжэ ынжэ тэм. Тидлан вэрч йӱла- 
тымэ шӱйым, ончыч шагал йуж пурыман 
вэрыштэ да варажым йуж пурыдымо вэрыштэ 
кужо жап калитлат. Йужгынам шӱйым вӱд 
пар дэн да моло йӧн дэнат йамдылат.

Тыгай тыгыдэ рожлан, шуко шӱйым ак- 
тивированэ шӱй маныт. Тыгай шӱй пэш шу- 
ко газым шупшын налын кэртэш, талэ вийан 
лийэш, рушла тидым активность маныт, тыгэ 
активированнэ шӱй манаш тӱҥалыныт.

Активированнэ шӱй отравитлышэ газ дэн 
парым пэш шуко куча. Аҥыртышэ газым 
(углэродын окисьшым СО) шӱй кучэн ок кэрт- 
Тылэч посна пэш тыгыдэ чӱчалтышан вишкы- 
дэ да пэтыдэ настам кучэн ок кэрт.

43 сӱрэтыштэ противогаз (ТТС маркан)' 
ончыктымо. Тидэ противогазым Йошкар ар- 
мийыштэ тунэмаш кучат.

' ' Противогаз коробкаш активированэшӱйым
43 сӱр. Противогаз. хич оптат. Тылэч посна, туштак тыгыдэ пыр- 

1 —Маскэ. 2 —Йанда чылан пэҥгыдэ настам (шикшым) кучаш лӱ- 
(куго шинча). 3—Пар- мын фильтр ыштымэ.
н ь а ш к а  — к ӧ р гы ш са в ы -  Активированэ шӱйым кызыт сар пашаштэ
рэн иандам парньа дэн г
ӱшташ. 4  — Тройник. вэлэ огыл, производствыштат кучылтыт:
5 — Шӱлыш лукмо кла- искусствэннэ порсыным, цэлулоидым да монь. 
пан. 6 —Пуч. 7 — про- ыштымаштэ кучылтмо шулыктарышэ настан 
тивогаз. 8—Противога- царжым кучылтыт.
чт..т1и т т т г и у м н  г» н и т .т т гт м -

Иктаж могай настам коштымо годым вӱд 
парым вигак, кучыдэ йужыш колтат. Шэргакан. 

ырымо рэшотка. 1 1 — шулыктарышэ (растворитель), мут-гыч, бэн- 
й уж  пуртымо клапан. зцдан, эфиран, сэроуглэродан настам „кош- 

тымо“ годым, нунын парыштым кучаш лога- 
лэш. Моланжэ — палэ, нунын парыштым погэн производствыш’ 
уэш колташ лийэш. Тидлан вэрч шулыктарышэ настам акти- 
вированнэ шӱй тэмыман башньыш колтат, тыжак пар кучалт ко- 
дэш. Шӱйэш кучалт кодшо шулыктарышэ настам ойырышашлан, 
шӱйым ырыктыман. Тыгэ шӱй кучэн кодымо настажым ойыра 
да тудо холодильникэш нугыдэмэш, тыгэ тудым уэш производ- 
ствыш колташ лийэш. Кучэн кодымо настам пумэк, йӱкшышӧ 
шӱй уэш активнэ лийэш, тыгэ йатыр жап пашаштэ кучалтэш.

Активированнэ шӱй газым вэлэ огыл, шулыктарымэ настамат
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кучэн кодэн кэртэш. Тыгылай шӱйынат тыгай койыщыжо уло; 
тугэ гынат, тыгылай шӱйын койышыжо активированнэ шӱй дэч 
шагал.

Индиго растворым пыштымэ саканыш шӱй пррошокым ку- 
далтэн лугэна гын, шӱй индигом чыла шкэ дэкшэ шупшэш. 
Фильтр гоч колтымо шулыктыш йӧршэш тӱсдымӧ лийэш.

Активированнэ шӱйын тыгай койышыж дэнэ тэхникыштэ пай- 
даланат. Тэвэ, мутлан, сакыр ыштымэ заводышто лэкшэ сакыр 
сироп оралгышэ (сар) тӱсан лийэш. Ты тӱсым пытарышаш вэрч 
сиропым активированнэ шӱй гоч колтэн фильтроватлат. Ожно 
тыгэ фильтроватлаш шэргакан лу йӱлатымэ шӱйым кучалтын.

Активированнэ шӱй дэн ӱйым, койам, аракам эрыктат да тӱс- 
дымым ыштат.

Активированнэ шӱй дэн йӱшаш вӱдым эрыкташ лийэш. Пы- 
тартыш жапыштэ активированнэ шӱй порошокым эм олмэш кучаш 
тӱҥалыныт. Тудым пагар дэн шоло катар годым, дизэнтэрий, 
мӱшкыр тиф да хольэр годым йӱыт.

Тылэч посна, тудым йад дэн, мут гыч, кол йад дэн, колбаса 
йад дэн да монь отравитлалтмэ годым эм олмэш кучылтыт. 
Активированнэ шӱй йадан настам шупшын налэш, тыгэ йэҥым 
колымаш дэч утара. Отравитлалтмэ годым 10—15 г шӱйым йӱыт.

Углэродын кислород дэн ушнымыж гыч мэ углэкислэ газым 
СО2 да углэродын окисьшым СО ончэн налына.

6  Углэкислэ газ. Кислородышто шӱй йӱлымӧ годым углэ- 
кислэ газ лэктэш. Мэ тидым чычанат палэн шогэна. Ты годым 
углэкислэ газ уто кислород дэнэ альэ йужысо газ-влак дэн вар- 
налтшэ лийэш.

Йандаррак углэкислэ газым лукшаш вэрч, лабораторийыштэ 
чӱчкыдынак тыгэ ыштат: углэкальций шӧнчал СаСО, дэн сольанэ 
кислотам налын рэ^цийым ыштат. Углэкальций шӧнчал олмэш 
пӱртӱсыштӧ улшо продуктым — мраморым налыт.

Мрамор, пор, извэска кӱй—курык пород улыт. Химий состав 
шотышто нуно йандар углэкальций  шӧнчал СаСОд дэн иктак 
улыт.

Углэкислэ газ СОд лукмо рэакцийым мэ почэла ыштымэ 
кок рэакций дэн ончыктэн кэртына. Ончыч вашталтмэ рэакций 
лийэш, ты годым угольнэ кислота НоСОз лэктэш:

СаСОз +  2НС1 =  СаС!^ +  Н 2 СО 3 .

Шӱй кислота, сэрнистэ кислота НзЗОз сэмынак, чот кучалтшз 
огыл, тудо вашкэ вӱд НзО дэн углэкислэ газлан СО, ойыралтэш:

Н зС О з^Н оО  +  СО,.

Кок равэнствыжат пырльа пуат:
С аС О з +  2НС1 =  СаСИ +  НоО +  0 0 ^ .

Рэакций тыгылай тэмпэратурыштат пэш куштылгын эрта. 
Сандэнэ углэкислэ газым лукташ лабораторийыштэ водород 
лукмо приборымак кучылтыт.
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Шӧнчал' кислотам мрамор дэн ушымо годым вэлэ огыл, содо 
КазСОз да поташ К2СО3 дэн ушымо годымат углэкислэ газым 
лукташ лийэш.

Ты рэакций-влакын равэнствыштым сэрыза.

Шӱй кислотан йужо шӧнчалжым калитлымэ годымат углэкислэ 
газым лукташ лийэш.

Ырыктымэ годым угольнэ кислотан шӧнчалжэ шкэ ужашыж- 
лан ойыралтэш. Практикыштэ тидэ койыш дэнэ углэкислэ газым, 
тугак йужо мэталлын кэлшышэ окисэлжым, мут гыч, СаО извэ- 
скам извэска кӱй гыч альэ мрамор гыч лукмаштэ кучылтыт.

СаС0з =  Са0 +  С02.

Йӧрыктыдымӧ извэскам СаО, ты жапыштак углэкислэ газым 
СО2 да тыгак йӧрыктыдымӧ извэскам шкэтшым гына лукташ 
извэска кӱйым извэска кӱй йӱлатымэ коҥгаш йӱлатат. Извэска 
кӱй йӱлатымэ коҥга пэш шуко тӱрлӧ лийэш.

Извэска кӱйым шкэ ужашыжлан пэш куго шокшэш (1000° — 
1 2 0 0 °) вэлэ ойыраш лийэш. I

7. Углэкислэ газын койышыжо. Тыгылай условийыштэ углэ- 
Кислэ газ — тӱсдымӧ, пушдымо газ, тудо йуж дэч И/з кана нэлэ.

Тыгылай шокшышто да йуж тэмдымаштэ 1 л  йуж 1,3 г нарэ 
нэлытан, I л  углэкислэ газын нэлытшэ — 2 г  нарэ.

Углэкислэ газ вӱдэш куштылгын шула. Ик обйом вӱдыштӧ 
1,5 обйом нарэ углэкислэ газ шула. Йуж тэмдымэ 60 атмосфэрыш 
шуэш гын, углэкислэ газ вишкыдэ насташ савырна. Вишкыдэ 
насташ савырнышэ углэкислэ газым водород дэн кислород ара- 
лымэ гайак, вурс атыштэ аралат, тыгай атэшак ужалат.

Йӱлышӧ сортам альэ чырам углэкислэ газ улан рэрыштэ 
кучымо годым тул йӱлымым чарна.

Шӱймӧ годым тавэ, нӧрэп, подвэл кӧргэш  углэкислэ газ погына. Молан 
тыгай тавыш, нӧрэпыш альэ подвалыш пураш шучко? Тушко пурымо дэч 
ончыч углэкислэ газ ул.мым кузэ палэн налаш  лийэш?

Илышыштэ углэкислэ газым пожарым йӧрыктымаштэ кучыл- 
тыт. Вӱд дэн йӧрыкташ лийдымэ наста йӱлымым углэкислэ газ 
дэн йӧрыкташ йӧнан. Тыгай насталан бэнзин, кэрасин да моло, 
йӱлышӧ, вӱд дэч куштылго да вӱдэш шулыдымо наста-влак 
шотлалтыт. Тыгай насташ вӱдым опталмэ годым, тудо вӱд ӱмбакэ 
кӱзэн, йӱлымым ок чарнэ.

Пожарым пытарышашлан углэкислэ газым кӱлэш жапыштэ 
вэлэ луктыт. Тидлан вэрч тул йӧрыктышӧ (огнетушитель) уло. 
Тул йӧрыктышӧ шуй кислотан иктаж могай шӧнчал шулык- 
тышым да пэтыртышан посна йанда атэш иктаж могай кислотам 
тэмат.

Ик тыгай тул йӧрыктышӧ ӱзгарым 44 сӱрэтыштэ пӱчкын 
ончыктымо. Тидэ — кӱртньӧ дэн ыштымэ куго А цилиндр, тушко 
углэнатр шӧнчал растворым (содо ЫазСО,,) тэмымэ. Атын кӱшыл 
ужашыштыжэ рэшэткан коробка Яшындымэ, тушто шӧнчал кислота
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таствор тэмыман паитлымэ йанда пуч шындымэ. Атым К  пэтыр- 
тыш дэн п^тырымэ, тушкак ударник (вуйан штифт) Ш  пыжык- 
рымэ. Цилиндрын кӱшыл ужашыштыжэ почмо Н  пуч ыштымэ.

Атэ пундаштэ улшо кидкучэмым кучэн тул йӧрыктышым 
унчыли савырэн Ш  штифт вуйжо дэн кӱварэш 
пэраш гын, штифт кӧргыш пура, тыгэ кислотан 
пуч пудырга, кислота дэн углэнатр шӧнчал шулык- 
тыш ушнымо дэн мэмнан палымэ рэакций лийаш 
тӱҥалэш:

ЦазСОз +  2НС1 =  2НаС1 +  Н^О +  СО.,.
Тул йӧрыктышӧ кӧргысӧ чыла вишкыцэ наста шо- ^ 

лаш тӱҥалэш. Ты годым кӱшкӧ нӧлталалтшэ углэ- 
кислэ газ вишкыдэ настам чот тэмдаш тӱҥалэш.
Тыгэ шолшо, шоҥаҥшэ углэкислэ газым ойырышо 
вишкыдэ наста тул йӧрыктышӧ гыч талын лэктэш.
Вишкыдэ наста дэн пырльа лэкшэ шоҥ йӱлышӧ нас- 
там лэвэдэш, углэкислэ газ йужлан корным пэтыра, 
тыгэ тул йӧра. Ик кид дэн тул йӧрыктышым пун- 
дашысэ кидкучэм гыч кучат, вэс кид дэн тул йӧрык- 
Т Ы Ш Ы М  брдыштӧ улшо кидкучэм Г Ы Ч  кучэн, В И Ш К Ы Д Э  

настам тулыш виктарэн шогат. Тул йӧрыктымаштэ 
кучылтмо тул йӧрыктышыш кӱлэш настам уэш оптэн, 
тул йӧрыкташ адак кучаш лийэш.

Пытартыш жапыштэ вишкыдэмдымэ углэкислэ газ тэмыман 
тул йӧрыктышымат пашаштэ кучаш тӱҥалыныт. Вишкыдэмдымэ 
углэкислэ газ лӱмын вурс дэн ыштымэ кранан баллонышто 
аралалтэш, тыжэчактудымлуктынколтат. Тыгай тул йӧрыктышым 
музэйыштэ, библиотэкыштэ кучат. Моланжэ — палэ: шэргакан
кнага вӱд дэн йӧрыктымаштэ локтылалт кэртэш.

Химий промышлэнностьын тӱрлӧ ужашыштыжэ да илышыштэ 
углэкислэ газ шуко вэрэ кучалтэш.

Мэ углэкислэ газым пожар йӧрыкташ 
кучылтмо нэргэн лончылышна. Углэкислэ га- 
зым вэс вэрэ кучылтмашым ончэн налына. 
Углэнатр шӧнчалым, альэ содым ИазСОз за- 
водышто ик йӧн дэн (Сольвэйын йӧнжӧ) лук- 
мо годым пэш шуко углэкислэ газ СО -2 кӱлэш.

Тыштэ тӱҥалтыш паша тэвэ тыгэ лийэш: 
аммиак йӧрыман кочмо шӧнчал растворыш 
углэкислэ газым колтат, ты годым тыгай 
рэакций лийэш:

ПНз +  Н^О +  СО., =  (ЫНЛНСОз.

йӧрыктымӧ 
(огнетуш и- 

тель).

45 сӱр. Тул йӧрыктымӧ 
(пашаштэ).

(ЫН^^НСОз — шопо углэаммонийан шӧн- 
чал. Тидыжэ кочмо шӧнчал НаС1 дэн нал- 
мэ рэакцийыш пура:

(Н Н ,)Н С О з  +  Н аС 1  =  Н Н + 1  +  Ы а Н С О з -

НаНСОз — шопо углэнатр шӧнчал („двууглекислая сода“). 
Тудо вӱдэш шагал шула, сандэнэ йошкыныш савырна.
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Калитлымэ годым шопо углэнат р тӧнчал ЫаНСОз тыгылай 
углэнатр шӧнчалыш НазСОз савырна:

2НаНСОз =  КааСОз +  НзО +  СО,.

Ты годым ойырлышо углэкислэ газым содо ыштымаш произ- 
Б О Д С Т В Ы Ш Т О  уэш кучаш лийэш.

Кочшо натр (каустик содо) НаОН да натрын тӱрлӧ шӧнчад 
ыштымашкэ содо пэш шуко кайа.

Содо раствор МазСОз йӧрыктымӧ извэска дэн шолтымо 
годым кочшо натрым лукташ лийэш:

К а + О з  +  С а(О Н )з =  2М аО Н  +  С аС О з.

Шовын шолтымаштэ, йанда производствышто, тэкстиль про- 
мышлэнностьышто, моло вэрэат содым кучылтыт.

Шолшо вӱдым, мут гыч, сэльтэр вӱдым,, 
лимонадым, ситром да монь ыштымаштэ уг- 
лэкислэ газ шуко кучалтэш.

Шолшо вӱдым да пурам (сырам) ужалымэ 
годым вишкыдэ углэкислэ газ тэмыман бал- 
лоным вӱдым альэ пурам тэмаш кучат.

Краным почмо годым баллонысо углэкислэ 
газ бочкысо вӱдым альэ пурам чот тэмда, 
тыгэ тудо саканыш йога (46 сӱр.).

Сакыр заводышто сакыр ушмэн сокым. 
эрыкташ шуко углэкислэ газ кайа.

Вишкыдэмдымэ углэкислэ газын шолаш 
пурымо тэмпэратуржо — 78°. Вишкыдэмдымэ 
углэкислэ газым колтымо дэн тэмпэратурым 

46 сӱр. Йӱмӧ вӱдым пэш волташ лийэш. Тидэ дэнэ практикыштэ 
йоктарымаштэ углэкис- пайдаланат. Шолшо вишкыдэ наста койын- 
лэ газ дэнэ пайдаланы- койын йӱкша, тыгэ вар.ажым пэшкыдэ, лум 

гай насташ савырна. Тыгэ пэШкыдэмшэ наста 
эрэак пэҥгыдак лийын, вишкыдэ насташ са- 

вырныдэ эркын парланэн пыта. Тыгай лум гай лийшэ настам 
прэссоватлэн пу йашлыкыш пышташ гын, тудо пэш эркын пар- 
лана; ты годым тэмпэратур эрэак — 78° лийэш. Пытартыш жа- 
пыштэ тыгай „пэҥгыдэ углэкислотам" ий олмэш кучаш тӱҥа- 
лыныт. Тыгэ чойын корно дэя наҥгайымэ годым вашкэ локты- 
лалтшэ продуктым тыгай „углэкислота“ дэн кылмыктат. Тудым 
„кукшо ий“ маныт.

Продуктым наҥгайымэ годым 20  кг „кукшо ий“ 300 кг ийым 
да тушко йӧрымӧ 60 кг кочмо шӧнчалым вашталта. Тыгэ кыл- 
мыктышэ матэриаллан вэр пэш шагал кӱлэш. Кукшо ийлан 
нимогай йӧнэштарымаш ок кӱл. Тудым йашлык коклаш вигак 
вэлэ оптат, тыштэ сату „нӧра“ манын лӱдшаш укэ.

8 . Углэродын окисьшэ. Углэродын окисьшэ альэ вэс сэмын 
аныртыш газ )̂ СО пэш шагал кислород (альэ йуж) пурымо 
годым органичэский наста йӱлымӧ дэн лийэш.

Чот калитлымэ шӱй лончо гоч углэкислэ газым колтымо 
годымат углэродын окисьшэ лийэш:
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С0., +  С =  2 С 0 .

Углэродын окисьшэ — тӱсдымӧ газ, нимогай пушыжат укэ, 
йуж дэч изышак куштылгырак. Вӱдыштӧ пэш шагал шула.

Углэродын окисьшэ пэш йадан. Тудым изыш кӧргьпп шӱлы- 
мӧ дэнат, вуй коршташ тӱҥалэш (аҥыргымаш). Йужышто 
углэродын окисьшэ 1 % лийэш гын, пэш чот отравитлалташ, 
колашат лийэш.

Углэрод окисьын йадан улмыжым тыгэ умылтарат: вӱрыштӧ 
улшо йошкар шарик составыш пурышо гэмоглобин дэн СО пэш 
чот ушна. Гэмоглобинын организмыштэ ыштышаш пашажэ: тудо 
шодо гыч кислородьш капын чыла органжэ да организмын 
тканьжэ йэда наҥгайа. Гэмоглобин шодышто кислород дэн куш- 
тылгын ушна да вӱр дэн пырльа кап мучко кайа. Кап мучко вӱр 
коштмо годым кислород гэмоглобин дэч ойырла, тыгэ гэмоглобин 
шодыш уэш тӧлын, адак кислород дэн ушна, умбакыжат тугак 
вашталт толэш.

Углэродын окисыпэ дэн ушнышо гэмоглобин кислород дэн 
ушнэн кэртдымэ лийэш.

Йандар йужым шӱлымӧ годым гэмоглобин дэн углэрод окисьын 
ушнышышт эркын шаланэн шога, тыгэ СО углэкислэ газыш 
СО2 савырна. Тугэ гынат, тидэ процэсс пэш эркын лийын шога, 
сандэнэ аҥыргымэ почэш йатыр жап эртымэк вэлэ тӧрланаш лийэш. 
Илышыштэ шукыж годым углэродын окисьшэ тыгэ лийэш: коҥ- 
гам олтымэк вик альэ вэс сэмын шуко тул шолгыман коҥгам 
пэтырымэводым углэродын окисьшэ шуко погына. Моланжэ палэ: 
1 ПОКШО тул шолгым гоч йуж эртымэ дэн ,углэродын окисьшэ 
лийэш. Й уж кой^гаш ситышын пӱра ыльэ гын, чыла йӱлэн, углэ- 
кислэ газ лийын, тӱньык го? тӱжвак лэктэш ыльэ (ӱлнӧ ончо); 
кислород ситыдымын пурымо годым углэрод окисьын ужашыжэ 
Дӱлэн шудэ пӧртыш лэктэш.

Пӧртыштӧ пуш  (аҥыртышэ газ) уло, манын ойлымо йӧршэш 
чын огыл. Углэродын окисьшэ нимогай пушанат ок лий, шукыж 
годым тудо шиждэ аҥыртара. Но йужгынам углэродын окисьшэ 
пушым луктын погына. Тэвэ, мутлан, тыгэ самбарыштэ лийэш. 
Самбарыштэ шӱй чыла йӱлэн пытыдымэ да ты годымак тушто 
пэш куго (кӱкшӧ) тэмпэратур лиймэ годым тӱньыкым пэтырымэ 
дэн тыгэ лийэш. Ты годым углэродын окисьшэ дэн пырльа йу- 
жышко йӱлэн шудымо продукт-влак логалмэ дэн посна пуш лийэш. 
Тидэ — шикш пуш, мэ тудым шижына.

Тидэ шикш дэн пырльа йужышко углэродын окисьшат лога- 
лэш. Тыгэ мэ шикш пушым шижын, тидэ жапыштак аҥыргэн 
кэртына. Шикш пуш мыланна аҥыргымэ нэргэн шижтара. Тугэ 
гынат, йандар шӱй йӱлымӧ годым нимогай шикш пуш ок лэк, 
ты годымак углэродын окисьшэ лэктын шога. Тыгай годым йэҥ 
шиждэ аҥырга, тыгэ колымашкат шуын кэртэш.

Углэродын окисьшэ моло элэмэнт-влак дэнат ушнэн кэртэш. 
Тудо кислородышто, йужышто йӱлэн, углэкислэ газыш СО2  

савырна:
2 С 0  +  0 2  =  2 С 0 з.
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Углэродын окисьшэ кандэ тӱс дзн йӱла. Тул шолгым альэ сам* 
барысэ шӱй ӱмбалнэ улшо кандэ тул,— тидэуглэрод окисьын тул 
йылмыжэ. Коҥгаштэ углэрод окисьын кузэ лиймыжым 47 сӱрэт 
гыч раш ужаш лийэш. Сӱрэтыштэ коҥган ӱлыл ужашыжым пӱч- 
кын ончыктымо. Тушто чот чолгыж кийышэ тул шолгым уло. 
Коҥга пэтыртыш рож тыч альэ виш гыч коҥгашкэ йуж пура.

Шӱй йӱлэн, углэкислэ газыш €0^ савырна. Шӱйын ӱлыл ужа- 
шыштыжэ тэ шэ углэкислэ газ, шӱйын ӱмбал ужашыж дэн ушнэн 
рэакцийыш пура, тыгэ углэродын окисьшым луктэш;

С 0 И -С  =  2С0.

чмо Пэтырмэ Пэтырмэ

СО
са, СО,

со.

41, 48, 49 сӱр. Пӧрт коҥгаштэ углэрод  окись дэн углэкислэ газ лиймаш (п ӱ ч -
кын ончыктымо).

Углэродын окисьшэ кӱшкӧ нӧлталалтшыжла йуж дэн ушна 
да йӱлэн углэкислэ газыш савырна:

2 0 0  +  0 2 ^ 2 0 0 2
Тул шолгым ӱмбалнэ углэрод окисьын кандэ тул дэн йӱлы- 

мыжым ужына. Йӱлышӧ наста тӱн ыкыш кайа, ты годым 
йуж ситыдымылан кӧра йӱлэн шудымо углэродын окисьшат тӱньык 
гыч тӱгӧ лэктын кайа.

48 сӱрэтыштэ (жап дэч ончыч) пэтырымэ тӱньыкан тидэ коҥ- 
гамак ончыктымо. Ӱлычын коҥгашкэ йӱштӧ йуж пура. Йӱлымаш 
дэн лийшэ продукт да йужысо азот тӱньыкыш лэктын огыт 
кэрт, сандэнэ коҥга пэтыртышын рожла гыч да кӱшыл ужй^ 
шысэ виш гыч лэктыт.

Коҥгаш пурышо йуж чыла тул шолгым гоч эрта, тыгэ шаҥгэ 
ончыктымо чыла процэсс лийэш. Тугэ гынат, йандар йуж укэлан 
вэрч углэрод окись йӱлэн ок пытэ, йужысо азот дэн пырльа 
тӱжвак лэктэш, тыгэ пӧртысӧ йэҥым аҥыртара.

Углэрод окись лийашыжэ чот калитлалтшэ да кӱжгынкийышэ 
шӱй кӱлэш.

49 сӱрэтыштэкоҥгамжапыштыжэпэтырымым ончыктымо. Тыш- 
тэ шӱй пэш шагал. Тудым коҥга пундашэш вичкыжыншалатымэ, 
сандэнэ туло пэш чот ок чолгыж. Углэродын окисьшэ тыштэ ок 
лий альэ пэш шагал лийэш да коҥгаш пурышо йуж тудлан йӱлэн. 
пыташыжэ сита. Коҥга пэтыртыш гоч йаддымэ углэкислэ газ 
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вэлэ лэктэш. Тывэч ындэ палэ: коҥгаштэ тул шолгым шуко, чот 
калитлалтшэ гын, молан коҥгам пэтыраш ок лий.

Тидэ примэр гыч мэ тэвэ тидым палышна: коҥгаш олтымо да 
тудым кузэ олтэн моштышашлан наста-влакын койышыштым да 
нунын процэссыштым мыланна умлэнналаш кӱлэш ыльэ. Углэрод 
окисьын кузэ, могай условийыштэ лиймыжым пэш шуко учоный- 
влак тунэм шогэныт.

Углэрод окисьын койышыжым тунэммаш тидым палыктыш; 
углэрод окись йӱлымӧ годым шуко шокшо ойыралтэш, тудын 
тул шокшыжо 1 400° шуэш.

Сандэнэ коҥгаш олтымо годым тидэ шокшо тӱньыкыш кайэн 
шокшо шотышто эҥгэк ынжэ лий манын, йуж пурымым виктарэн 
мошташ кӱлэш. Тыгэ ышташ кӱлэш: коҥгаштэ лийшэ углэродын 
окисьшэ туштак йӱлэн пытыжэ да коҥга пырдыжлан шокшым 
пужо, манын тыршаш кӱлэш. Тидэ шотым завод коҥгаштэ пэш 
шуктэн шогаш кӱлэш. Тыштэ олтымо ӱзгар шуко олталтэш да 
шокшым кӱлэшыш кучаш кӱлэш.

Углэрод окисьын койышыжым палэн налмэ дэн тудым тэхни- 
кыштэ кучаш йӧн ышталтэ. Тидын дэн коҥгаштэ шуко шокшо 
да шагал ломыж лийжэ,

Углэродын окисьшым тэхникыштэ кучылтмо нэргэн вэс 
пӧлкаштэ, олтымо ӱзгар нэргэн возымашгэ, лончылаш тӱҥа- 
лына.

9. Углэродын окисьшым сар пашаштэ кучылтмаш. Углэродын 
окисьшэ тӱсдымӧ да пушдымо, тыгэ тудым жапыштыжэ палаш 
ок лий. Тэвэ сандэнак тудым сар пашаштэ шэргакан (отравитлышэ) 
насталан шотлат. Тугэ гынат, тудо пэш куштылгиж лан вэрч 
нугыдэм шудэ йужышто куштылгын шаланэн пыта. Тидлан вэрч 
углэродын окисьшым кызыт мартэат отравитлышэ наста (ОВ) 
олмэш кучылтмо огыл.

Импэриалист сарыштэ углэродын окисьшым кучэдалмаштэ 
кучэн огытыл гын, тудо снарьад пудэшталтмэ вэрыштэ, лакыштэ, 
окопышто дамонь эрэак лийын. Моланжэ палэ: снарьад пудэштмэ 
годым 40—70% углэрод окись лийэш (обйом шот дэн). Тыгэ 
ойыралтшэ углэрод окись чара вэрыштэ эҥгэкым кондэн ок кэрт 
манашат лийэш, тыштэ газ вашкэ шаланэн пыта. Пэтырыман вэ- 
рыштэ, мут гыч, галлэрэйыштэ, пэшчорышто, кэлгэ выньэмыштэ 
да монь снарьад пудэштмэ годым лийшэ углэрод окись пэш 
шучко лийэш.

Тэвэ молан чыла эллаштат углэрод окись дэч аралалтмэ нэргэн 
чот тунэмын шогэныт. Шкэ дэкэ шупшмо (поглощение) йӧн тыш- 
тэ ок йӧрӧ: углэрод окисьын химий да физик койышыжо тидлан 
ок кэлшэ.

Сандэнэ тидлан лӱмын химий рэакцийым ышташ да углэрод 
окисьым шопыктарышэ катализатырым ышташ логалын. Тидын 
нэргэн мэ лончылаш она тӱҥал.

10. Фосгэн. Отравитлышэ настам ышташлан углэрод окись 
пэшак ок йӧрӧ. Тугэ гынат, войэннэ химийыштэ тудо пэш куго 
вэрым налэш. Углэрод окись гыч фосгэньш ыштат. Фосгэным 
отравитлышэ наста олмэш пэш шуко кучылтыт.
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Икгай обйоман углэродын да хлорын окисьышкышт кэчз вол- 
тыдым логалтымэ дэн фосгэным СОС!^ луктыт:

С 0  +  С12 =  С0 С1 2.
Фосгэн лукмашым вийаҥдышаш вэрч тэхникыштэ кэчэ волгыдо 

<)лмэш катализатырым — шӱй порошокым налыт.
Фосгэн — тӱсдымӧ вишкыдэ наста, шолмо тэмпэратуржо 

Йӱштыштӧ вӱд дэн шкэ койышыжым шагал луктэш, ырыктымэ 
годым талынрак рэакцийыш пура, ты годым шӧнчал кислотам 
да углэкислэ газым луктэш:

С0С13 +  НзО =  2Н С14 - СО 2 .

Фосгэн ш^лышим пэш чот пэтыра. Тудо хлор сэмынак, шӱ- 
лымӧ органыш да шинчан, нэрын, логарын чоражым локтылэш. 
Тылэч посна тудо пэш йадан. Фосгэн дэн отравиглымэ почэш 
чэрланымэ—хлор дэн чэрланымэ гайрак лийэш. Фосгэным кӧргыш 
шӱлымӧ годым чот кокыртыш, шинча вӱд, шӱвыл вӱд йогаш да 
монь тӱҥалэш. Фосгэн дэн отравитлалтшэ йэҥ иандар йужыш 
логалэш гын, чыла чэрланышэ палэ пыта, тыгэ чэрлэ йэҥ йоҥы- 
лыш шкэнжым порэмшылан, отравитлалтмашым пытымылан шотла. 
Тугэ гынат, 12—24 шагат эртымэк чэр палэ-влак уэш лэктыт, 
тунам палыжэ-влак тӱрлӧ лийыт.

Изыш улшо фосгэнат к^жо жап шӱлымаштэ капэш погына, 
тыгэ вара йэҥым отравитлымашкэ шукта.

Фосгэнын тыгай койышыжо отравитлымэ шотышто пэш шучко.
Импэриалист сар жапыштэ фосгэным отравитлымэ наста шо- 

тышто кучэныт.
Тыныс жапыштэ фосгэн чийа ыштымэ промышлэнностьышто 

пэш куго вэрым налэш. Анилин чийа ыштымаштэ эн тӱҥ матэ- 
риаллан шотлалтэщ. Адак фосгэным йал озанлыккушкылын йужо 
врэдитэльжым пытараш кучат.

11. Углэродын пӱртӱсыштӧ улмыжо Моло наста дэн углэ- 
родын ушнышыжо пӱртӱсыштӧ пэш кумдан шарлэн.

Углэрод кушкыл дэк илышын кап-кылыштэ улшо тӱрлӧ химий 
ушнымашыш пура.

Йатыр миньэралын составышкыжэ углэрод пура. Мландыштэ 
мэ углэкальций шӧнчал составан йатыр курык породым муына, 
тэвэ мутлан: кӱжгӧ лончан извэска кӱй  дэн порым, йатыр мрамыр 
лончо дэн пыжашым, извэска шпатым (тыштэ пытартыш кок 
породшо углэкислэ газын кристаллыш савырнымашыжэ улыт). 
Тыгак, шӱй кислотан пӱртӱсысӧ шӧнчалжэ, мут гыч, магнэзит  
миньэрал М §СОз, доломит  М§СОз. СаСОз, к^ртнъӧ шпат РеСОз, 
молат улыт.

Мландэ кӧргыштӧ мландэ шӱй йатыр уло. Мландэ шӱйын лӱм- 
жым ончэн, тудым чылт йандар углэрод манашат лийэш ыльэ. 
Но тидэ йандар углэрод огыл, тидэ — пэш шуко углэродан углэ- 
род ушныш, йужо мландэ шӱйыштӧ (антрацитыштэ) 95% мартэ 

^углэрод лийэш.
Пӱртӱсысӧ вӱдыштӧ кунар гынат шӱйын шӧнчалжэ уло.
Пытартышлан, углэкислэ газ СО^ — йуж составыштэ эрэак 

лийэш. . '
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12. Органичэский наста. Илышэ дэн кушкылышко пэш шуко 
углэрод ушныш пура, манын кӱшнӧ ончыктышна. Чыла тидэ 
наста-влак органичэский насташ пурат. Ожно органичэский наста- 
влакым илыдымэ пӱртӱс дэч — органичэский огылыш альэ минэ- 
ральнэ наста-влак дэч ойырэныт. Тунам тыгэ шотлэныт: органи- 
чэский настам кушкыл дэн илышэ-влак вэлэ ыштэн кэртыт, тудо 
илышэ организмыштэ улшо „илыш вий ' полшымо дэн вэлЭ лийэш. 
Но XIX курымын пэрвойсо пэлыштыжэ тидым палэн налмэ: 
пӱртӱсын илыдымэ настаж гычат органичэский настам искусствэнэ 
лукташ лийэш.

Пэрвой искусствэнэ органичэский настам, илышэ-влакын капыш- 
тэ лийшым — мочэвиным—случайнэ лукмо. Вара сэмын случайнэ 
огыл, лӱмынак органичэский огыл наста гыч шуко органичэский 
настам лукташ тӱҥалыныт. Кызыт химий заводышто пэш шуко 
настам искусствэннэ йамдылат, ожно гын, нуным кушкыл дэн илы- 
шэ дэч вэлэ налаш лийэш шонэныт. Тэвэ, мутлан, ализарин  чийам 
(йошкар тӱсаным ышта), индигом (кандэ тӱсаным ышта) искус- 
свэннэ ыштат. Ожно гын, нуным пушэҥгэ гыч вэлэ луктыныт.

Искусствэннэ чийа йэстэствэннэчийа дэч осал огыл, тудо сайрак 
вэлэ, акшат йэстэствэннэ дэч шулдо. Йэстэствэннэ чийан кызыт 
значэньыжэ пытэн.

Каучукым искусствэннэ лукмаш пэш куго кӱлэшан пашалан 
шотлалтэш. Ожно каучукым кушкыл гыч вэлэ луктыныт, кызыт 
тудым искусствэннат луктыт (ССР Ушэмыштэ 1934 ийыштэ колышо 
С. В. Лэбэдьэв акадэмикын йӧнжӧ дэн каучукым спирт гыч 
луктыт).

Пӱртӱсыштӧ улшо наста дэч посна мэ пӱртӱсыштӧ лийдымэ 
тугайак углэрод ушныш настам искусствэннэ луктын кэртына. 
Тыгай насталан искусствэннэ нийа — анилин, ализарин да монь 
шотлалтыт. Ты чийа-влак шкэ койышышт да чийалтымэ шотышт 
дэн йэстэствэннэ йамдылымэ чийа дэч сайлан шотлалтыт. Тылэч 
посна, пӱртӱсыштӧ лийдымэ эм настам — хлороформым, эфирым, 
аспириным, фэнацэтитым да монь искусствэннэ ыштат, тыгак 
пӱртӱсыштӧ улшо духи дэч тамлэ ӱпшан духим искусствэннэ йам- 
дылат. Адак чылалан палымэ пластичнэ настам цэллулоидым 
луктыт, тудын дэн шэргэм, моло кӱлэш ӱзгарлам да пудэштары- 
мэ настам, шикшдымэ тарым, кызытсэ чот пудэштшэ настам 
да монь ыштат.

Кӱшнӧ ончыктымо наста-влак илышэ пӱртӱсыштӧ укэ улыт 
гынат, нуным органичэский наста маныт. Химийын углэрод уш- 
ныш-влакым тунэмшэ ужашыжым „органичэский химий" маныт. 
Тышкэ йэстэствэннэ ушнышат, искусствэннэ ушнышат пурат (кис- 
лород ушныш дэн шӱй кислотан шӧнчалжэ тышкэ огыт пур- 
талт). Кызыт „органичэский химий“ манмэ лӱм ындэ тоштылан 
шотлалтэш. Искусствэннэ йамдылымэ органичэский наста кызыт 
йэстэствэннэ дэч пэш шуко. Тугэ гынат, кызыт мартэ милйон 
утла органичэский настам тунэм налмэ.

Углэродын ушнымашыжэ моло элэмэнтын ушнымашыж дэч 
пэш чотак ойырлэн ок шого, тугэ гынат, йужо ойыртышыжо 
уло. Сандэнак химийын „органичэский химий" манмэ посна ужа- 
шынсэ кушкын.
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Органичэский наста кокла гыч мз углэродын водород дэв 
тыгылайрак ушнышыжым вэлэ лончылаш тӱҥалына.

13. Мэтан. Мэтан СН^ пӱртӱсыштӧ шкэтак лийын кэртэш. Тудо 
шинчышэ вӱд йымач лэктэш (сандэнак тудым куп газ маныг). 
Кушкылын да илышын капкыл кодшышт йуж пурыдымо вэрыштэ 
шӱй^йӧ годым тудо погына.

Йатыр годым куп пундаш гыч, шӱкаҥшэ йэр гыч да монь 
пузыргэн лэкшэ купысо газым ужаш лийэш. Вӱд пундашым тойа 
альэ пуш кольмо дэн пудратылмэ годым тидэ газ чот нӧлта- 
лалтэш.

Лабораторийыштэ мэтаным тӱрлӧ йӧн дэн лукташ лийэш. 
Тыгэ, 1150— 1400° шокшэш элэмэнт-влак гыч углэрод да водород 
дэн ушымо годым мэтаным налаш лийэш:

С4-2Н2 =  СН^.

Катализатыр (тыгыдьш пудыртылмо никкэль) улмо годым тид» 
рэакций ӱлыкшӧ тэмпэратурыштат пэш вашкэ эрта.

Уксуснэ-натр шӧнчал На^СзНзОз) дэн кочшо натрым МаОН 
пробиркэш ырыктэн мэтаным лукташ лийэш;

На^СзНзОз) +  НаОН =  СН^ +  НааСОз.

Мэтан — тӱсдымӧ, нимогай пушдымо газ. Тудо йуж дэч кок кана 
нарэ куштылго. Мэтан волгалтдымэ тул дэн йӱла.

Мландэ шӱй лукмаштэ мэтан мландэ шӱй лончо гыч лэктэш, 
тудым руднтиый газ маныт.

Рудник коклаштэ погынымэк да йуж дэн ушнымэк мэтан пу- 
дэшталт кэртшэ варышыш савырна. Тулым тушто эскэрыдэ ку- 
чылтмо годым мэтан пэш шучкын пудэштэш, тыгэ йатыр годым 
йэҥ-влакат тужак пытат.

Тыгэ пудэшталтмаш ынжэ лий манын, рудникым вэнтильацэ 
дэн чот йужаҥдэн шогат, пудэшталтмаш ваштарэш кучэдалмэ 
настам кучат, рудникыштэ тул чӱктымӧ да элэктричэстаэ йып 
лиймаш ваштарэш кучэдалыт. Рудокоп-влакын лампышкышт 
лӱмын йӧнэштарымашым ыштат да тудым лампэ дэч налаш пэш 
чот чаралтэш. Эшэ тидымат каласыман: ньэфть лэкмэ да моло 
вэрыштэ лэкшэ йэстэствэннэ йӱлышӧ газын составышкыжэ мэ- 
тан пура.

Кугыжан правитэльствэ годым тидэ газ нэргэн нимомат шо- 
налтэн огытыл, тудым нигуштат кучэн огытыл. Чынжым гын, 
тудым волгалтараш, олташ да химий промышлэностьышто кучыл- 
таш пэш сай. АСШ-штэ тыгай газым пуч дэнэ иктаж шудӧ кило- 
мэтр тораш колтэн, уло олам, районым волгалтарат, олтымо 
ӱзгар олмэш кучат, тыгак тэхникэ кӱлэшлан кучылтыт.

ССР Ушэмыштэ кызыт пӱртӱс газым Дагэстаныштэ, Кавказыш- 
тэ кӱлэш пашаштэ кучат (Дагэстан тул, картым ончо). Тушто 
ты газ дэн йанда завод пашам ышта.

Кокымшо вичийашлыкын куго паша коклаштыжэ пӱртӱс газ 
дэн пайдаланымэ нэргэнат ончыктымо.

14. Ацэтилэн. 1150—1400° шокшышто углэрод дэн водород 
ушнэн, мэтан СН^ лийэш,— манын кӱшнӧ ончыктышна. 1700°
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иокш о дэч кугырак тэмпэратур годым шӱй дэн углэрод гыч 
ацэтилэным  С2 Н2 лукташ лийэш.

Практикыштэ ацэтилэным тыгэ шуко налыт: карбид калъций 
манмэ насташкэ вӱдым йэшарат.

Элэктричэствэ конташтэ извэсть дэн шӱй (кокс) 
варышым ырыктымэ годым карбид кальцийым 
луктыт:

СаО +  ЗС =  СаС., +  СО.

50  с ӱ р . П аитлы - 
м э п у ч  дэн  ацэ- 
тил эн  тулы ш  й у-  

ж ым пуы.маш.

Карбид кальцийыш вӱдым йэшарымэ годым 
пэш вашкэ гына ацэтилэн да йӧрыктымӧ извэсть 
Са(0 Н) 2  лэктэш:

СаСз +  2 Н2 О =  Са(ОН )з'+ С2Н2.
Физикэ койыш шотыштыжо ацэтилэн тӱсдымӧ 

газлан шотлалтэш, тудо йуж дэч изышак куштыл- 
гырак, вӱдыштӧ начар шула. Ацэтилэн пэш шик- 
шан йӱла, тугэ гынат, йуж чот пурымо годым 
ацэтилэн тул пэш волгыдо лийэш (50 сӱр.). Тидлан вэрч ацэти- 
лэным волгалтараш кучылтыт.

Вэлосипэд, автомобиль да моло фонарлаштэ волгалтараш ацэ- 
тилэным пэш шагал пыштат. Тыштэ ацэтилэным ончыл гоч огыт 
йамдылэ, фонарэшак вэлэ йӧнэштарат (51 сӱр. ончо). Фонарьыш 
изышак карбид кальцийым пыштат, лӱмын атэш посна вӱдым 
тэмат, тыштыжэ изи кран лийэш. Волгалтараш кӱлэш лиймэ годым 
изи краным почыт, тыгэ эркын тӱчэн вӱд кар- 
бид кальцийыш йога. Тидын дэн лийшэ ацэ- 
тилэн горэлкыш шыжалт пура да йӱла. Вӱд 
тӱчымым шагалэмдэн альэ шукэмдэн тулым 
изэмдаш альэ кугэмдаш лийэш.

Йуж чот пурымо дэч посна ацэтилэн пэш 
шикшын йӱла, манын 
кӱшнӧ ончыктышна.
Ацэтилэныштэ углэрод 
шуко — 1 0 0  ужаш ацэ- 
тилэныштэ 92 ужаш 
углэрод уло. Шӱй пэш 
шуко лэкмэ дэн шӱ- 
йын кажнэ ужашыжлан 
шокшо пэш шагал ло- 
галэш, сандэнэ шӱй 
пырчэ-влак йошкаргы- 
мэшкэ вэлэ калитлалт 
шуыт да икмонаржэ 
шӱч лийын ойырлат.

Опыт (50 сӱр.) ти- 52  сӱ р . А ц эти л эн  А о -  
дым ончыкта: ацэтилэн р эл к э (к у гэм д эн  ончы к- 
тулыш йужым ЧОТ пур- ты м о).

тымо дэн шикшаҥмаш шагалэмэш да тул пэш волгыдын, раш 
йӱлаш тӱҥалэш. Тыгай волгыдо тулышто 1900° альэ утларакат 
шокшо лийэш. Тыгэ йужым чот пурташ лӱмып горэлкэ уло, ту-
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дым ацэтилэн йӱлаташ кучылтыт, сандэнак ацэтилэн ламнэ 
маныт.

Тыштэ ацэтилэн пурымо пуч кок вэлыш вожаҥэш, тыгэ газ 
кок могырыш кайышэ вичкыж пуч мучаш гыч лэктэш (52 сӱр.). 
Кок мучаш гыч лэкшэ газ иктыш ушна. Тидэ лэкшэ газыш тулым 
пыжыкташ гын, кок мучаш гыч ваш лэкшэ газ лопка йылмэ дэы

53 с ӱ р . А ц эти л эн -к и сл о р о д  п уч  (схэм э): а п у ч  д эн  ацэтилэн  п у р а , б  п уч  д э и  —
к и сл ор од  п ур а .

йӱлаш тӱҥалэш. Ацэтилэн лэкмэ рож дэч ӱлнырак йуж лэкташ 
рож ыштымэ. Газ пуч дэн лэкшыжла тидэ рож дэч эртэн каймыж 
годым шкэ дэкшэ йужым шупшэш. Тыгэ ацэтилэн тулышто йуж 
ситышын лийэш, тидлан вэрч тул мучаш шумэш шикшаҥдэ, вол- 
гыдын йӱла.

Ацэтилэн тулым волгалтарышашлан вэлэ огыл, ырыкташат 
кучаш лийэш. Ацэтилэн тул дэн пэш куго (кӱкшӧ) тэмпэратурым

ышташ лийэш. Тыгай тэмпэрату- 
рым моло йӱлышӧ наста пуэн 
ок кэрт. Ацэтилэн тулыш йандар 
кислородым колтымо дэн тыгай 
куго тэмпэратурым ышташ ли- 
йэш.

Тыгай ацэтилэн-кислород ту- 
лышто тэмпэратур 3 500—4 000° 
шуэш.

Тыгай тулым налшаш вэрч 
лӱмын горэлкым ыштат (53 сӱр.). 
Ончыч ик ацэтилэным гына чӱк- 
тат, вара йӱлымаш тӱрыс лийжэ 
манын, кэлыштарэн кислородым 
колтат. Ацэтилэн-кислород тул 
дэн „автогэн сваркым“ ыштат. 
Тидым тыгэ умлыман: горэлкын 
тулжым колтымо вэрыштэ мэталл- 
жэ, йӧсын лэвышэ мэталлат, 
куштылгын лэва, тэвэ ты шот 
дэн автогэн сваркым ыштат (54 

„.. .. сӱр.).
Кӱртньо лист гыч куго пучым ыштымаштэ, вэлымэ вэрысэ 

лакым мэталл дэн тумыштымаштэ, паровой под дэн пуч шэлшым 
ачалымаштэ автогэн сваркэ чот шарлэн. Адак горэлкэ дэнак 
кӱжгӧ кӱртньым, вурс листым да монь пӱчкэдат ( 5 5  сӱр.).

Тидын дэч посна ацэтилэным химий йӧн дэн тӱрлӧ сай 
продуктыш савыраш лийэш.
132

54  сӱ р . .'1цэтилэн-кислород гор эл к э  
д э н  кӱртньы м ваш уш ы м аш . М астэры н  
кучы м о вош ты рж о лэва да  ӱ згар  ургы - 

шым пэты ра.



55 сӱ р . А ц эт и л эн -к и сл о р о д  гор эл к э  
т ул  д эн  кӱртньы м пӱчм аш .

Импэриалист сар жапыштэ Гэрманьын кочмо продуктшо шагал 
ыльэ, сандэнэ киндым да парэҥгым спирт лукташ чаманэн, ацэ- 
тилэн гыч спиртым лукташ йӧнэштарэныт. Тувэчак уксус кислотам 
йамдылаш лийэш.

15. Органичэский настам кукшыньэк ырыктымаш )̂. Органи- 
чэский наста-влак кокла гыч йатыржэ, йуж пурыдымо вэрыштэ 
ырыктымэ дэн, шкэ ужашыштлан шэлылтыт. Ты годым тушто 
улшо углэрод шӱйыш савырнэн 
ойырла. Йуж улан вэрыштэ 
йӱлымӧ годым йатыр органичэс- 
кий наста йӱлэн кэртыт, ты голым 
тушто улшо углэрод — углэкислэ 
газыш да водород — вӱдыш са- 
вырнат.

Йуж пурыдымо вэрыштэ орга- 
ничэский наста ырыктымым кук- 
шыньэк ырыктымаш маныт.

56 сӱрэтыштэ пушэҥгым йуж 
укэан вэрыштэ кукшыньэк ырык- 
тымэ приборым ончыктымо.

Ырыктымэ годым пу шэмз- 
мэш. Пробиркын ӱлыл ужаштыжэ 
вишкыдэ наста погына, тудын
паржэ пуын ужашыжлан шэлалтмыжэ годым лийэш. Пуч дэн газ 
лэктэш, тудым чӱкташ лийэш (56 сӱр.).

Пробиркын ӱлыл ужашэшыжэ погынышо вӱд гай вишкыдэ 
насташтэ пэш пушан, шэмалгэ тӱсан тэгыт (смола) тӱчалтышым 
ужына.

Йуж укэан вэрыштэ пуым ырыктымэ годым погынышо вӱд гай 
настам сайынрак тунэм налмэк тидым палэн налмэ: тушко эн утла 
вӱд, уксус кислота да изышак пушэҥгэ (мэтил) спирт пура. Тэгыт 
гай настажат — тӱрлӧ органичэский наста варыш.

Пушэҥгыштэ йамдэ уксус кислотат, пушэҥгэ кислотат укэ. 
Тидэ чылажат кукшыньэк ырыктымэ годым, куго (кӱкшӧ) тэмпэ-

ратурлан вэрч лийэш.
Нукшыньэк пуым ырыктымэ дэн 

лэкшэ продукт пэш шэргын аклал- 
тэш. Озанлык кӱлэшлан да мэталл 
промышлэность кӱлэшлан кайышэ шӱ- 
йым ожно тыгэ йамдылэныт: пуым ик 
вэрэ чумырэн, тулым ылыжтэныт. Йуж 
шагалрак пурыжо манын ӱмбач рок дэн 
лэвэдыныт. Тыгэ пушэҥгын вишкыдэ 
да газ гай продуктыж нэргэн шонал- 

тэн огытыл. Кызыт пушэҥгым кукшыньэк ырыктымаш да 
налмэ продуктым тӱрлӧ сэмын сайэмдымаш чодра-химий промыш- 
лэностьын ик куго ужашыжлан шотлалтэш. Мэмнан Совэт 
Ушэмыштэ тидэ пэш кӱлэшан пашалан шотлалтэш (кнага мучаштэ 
схэмэ пуалтэш).

56 сӱр . П ушэҥгым кукшыньэк 
йӱлатымаш.

'I
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57 сӱр. Мландэ шӱй гыч налмэ (лукмо) продукт-влак.

Мландэ шӱйым кукшыньэк ырыктымаш химий промышлэность- 
ышто эшэ утларак куго вэрым налэш. Мландэ шӱйым кукшыньэк 
ырыктымаш опытымат пробиркэш ышташ лийэш, но тудыи ут- 
ларак чот ырыкташ логалэш. Тыштат йӱлышӧ газ ойыралтэш, 
вишкыдэ наста лэктэш да кокс манмэ пэшкыдэ шӱй кодэш.

Кокс шӱй гайак, тушто углэрод да кокс йӱлымэк ломыж пушо 
наста-влак улыт. Вишкыдэ насташкэ вӱд гай наста да шэм тэгыт 
пурат. Лакмус кагаз тидэ вишкыдыштэ ок йошкаргэ, кандалга вэ- 
лэ. Моланжэ—палэ, тушто аммоний окисьын гидратшэ ЫН^ОН уло. 
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58 сӱр. Спирт 
лампэ тулын 
ышталтмыжэ.

Тывэч палэ, мландэ шӱйым кукшыньэк ырыктымэ годым, пушэҥ- 
гым ырыктымэ годсо гай огыл, вэс продукт лэктэш. Мландэ шӱйын 
ӱпшалтшэ смолашкыжэ пэш шуко органичэский наста 
пура. Тидэ смолам ырыктэн шуко шэргакан продук- 
тым — нафталиным, карболовый кислотам да монь 
лукташ  лийэш. Нинэ продукт-влакым сложно рэакций 
гоч колтэн тӱрлӧ шэргакан настам: тӱрлӧ тӱсан чи- 
йам, эмым, пудэштарымэ да отравитлышэ настам 
налаш лийэш (57 сӱр.).

Мландэ шӱйым кукшыньэк ырыктымэ годым лэкшэ 
вӱд гай вишкыдыштэ кочшо аммоний НН^ОН шуко, 
тидыжэ азот ӱйанӧы.шым йамдылаш кайа.

Газ (волгалтарышэ) волгалтараш да олташ ку- 
чалтэш.

Руда гыч мэталлым лэвыктэн лукташ пэш шуко 
кокс кӱлэш. Сандэнэ кокс йамдылышэ посна завод- 
влак улыт. Тидэ заводлаштэ газым коҥга ырыкташ колтат. Тыш- 
так кукшыньэк ырыктьшаш лийэш, тыгэжэ олтымо ӱзгарым ӧр- 

дыж гыч кондымо ок кӱл.
Вишкыдэ продуктым погэн, химий заводыш вэс 

продуктыш савыраш ^солтат.
16. Тул йылмэ. Йӱлымаш тул йьшмэ дэнат, 

тул йылмэ дэч поснат лийын кэртэш. Йӱлымӧ го- 
дым газыш савырныдымэ наста тул йылмэ дэч 
посна йӱла, мутлан, шӱй йӱлымыжӧ годым калит- 
лалтын, чолгыж вэлэ шинча альэ кислородышто 
йӱлышӧ кӱртньӧ тул йыпым—калитлалтшэ кӱртньӧ 
окись пудыргым вэлэ шыжыктылэш. Наста тул 
йылмэ дэн йӱла гын, тудо альэ газан наста, альэ 
йӱлымыж годым газыш савырна. Газан насташ во- 
дород, волгалтарышэ газ, углэродын окисьшэ, мГо- 

лат пурат. Спиртан лампын тул йылмыжым рашырак ончэна 
гын, мэ тудын ӱлыл — кандалгырак ужашыжым, кӱшыл — орал- 
тышырак ужашыжым да кӧргыштӧ пычкэмышрак 
(шэмырак) А ужашыжым ужына (58 сӱр.). Тудын 
ӱмбалнэ утларак волгыдо Б  тул йылмым ужына.

Эшэ утларак раш ончэна гын, тул йылмэ ӱмбалнэ 
изыш гына койшо В авыртышым ужына. Тудо тул 
йылмын ӱмбал ужаштыжэ утларак палэ. Лампэ ташма 
утыж дэн лэктын ок шого гын, ончаш утларак сай.
Тул йылмэ пэш кугуат, изиат ынжэ лий.

Тул йылмын тӱрлӧ ужаштыжэ мо лиймым да тидэ
ужаш-влакым умылэн налшашлан тыгай опытым ыш-
тэн ончэна. Чырам налын, горизонтальнэ ыштэн тул 60 сӱр. Спирт
йылмыш пуртэн кучэна. Чыралан йӱлаш пудэ, ш э - ^дам пэтулкӧр-
мэмаш тӱҥалмэшкэ вигак луктына. Чыра, ты годым, спирт

•’  „ .. ;г-п •• \  п ары м п учд энкок вэрэ, тул иылмэ тӱрышто, шӱчаҥэш (5 9  сӱр.), ӧрдыжышкӧ
Опыт тидым ончыкта: тул йылмын эн шокшо лукмаш. 

ужашыжэ Б  лончышто лийэш.
Спиртан лампэ тул йылмын А кӧргӧ ужашыштыжэ мо уло? 

Тидэ йодмашлан вашмутым пушаш вэрч тыгай опытым ыштэна:
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спиртан лампэш сайын ырыктымэ йанда пучын ик мучашыжым 
А тул йылмэ кӧргыш (60 сӱр.) ыштэна, пучын вэс мучашкыжэ 
спичкэ тулым намийэна. Ты годым мучаштэ тул йылмэ лийэш.

Тидэ — т ул йилмэ кӧргӧ гыч пуч дэн лэкшэ спит пар йӱла. 
Пуч ырыктымэ лийжэ, укэ гын, йӱштӧ пучэш спирт пар вишкы- 
дыщ савырна.

Йанда пучын ӱлыл мучашыжым Б  ужаш дэк шумэш нӧлта- 
лаш гын, пуч мучаштэ тул йӧра. Палэ, Б  ужашыштэ спирт пар 
укэ.

Кӱшнӧ ыштымэ опыт тэвэ тидым ончыкта: тул йылмын ӱмбал 
дэн кӱшыл ужашыштыжэ вэлэ йӱлымаш эрта, тул йылмэ кӧр- 
гыштӧ спирт пар погына. Эн ӱмбал, пыкшэ гына ужмо В ужа- 
шыштэ калитлалтшэ йӱлышӧ продукт-влак лийыт.

Спиртан лампэ тул йылмэ кӧргыштӧ спирт пар улмо сэмынак 
фосфор, сира, магний йӱлымӧ годымат тул йылмэ кӧргыштӧ ни- 
нэ наста-влакын парышт лийыт.

Чыран тул йылмыжат моло тул йылмэ сэмынак лийэш. Чыра- 
тулым йӧрыктымэк, тувэч ик жап посна пушан шикш кӱза. Ти- 
д э— пушэҥгын паржэ огыл, мэмнан палымэ, пушэҥгым кукшы- 
ньэк ырыктымэ дэн лэкшэ газ дэн пар. Тидэ газ дэн пар тул йыл- 
мын кӧргӧ ужашыжэ улыт.

Сортанат тул йылмэ кӧргыштыжӧ газ дэн пар улыт. Тыштэ 
газ дэн пар стэаринын кукшыньэк ырыктымаш дэн лэкшэ про- 
дуктыжлан шотлалтыт.

Сорта тул йылмым ончымо годым мэ сорта тулын спиртаҥ 
лампэ тул дэч ойыртышыжым — сорта т ул йылмын волгалта- 
рымыжым ужына. Кузэ тыгэ лийэш?

Сорта тул ӱмбак иктаж могай йӱштӧ ӱзгарым (стаканым, кӱ- 
мыжым, кӱзым монь) кучэна гын, тушан шичмым альэ ты- 
гыдэ шӱй лиймым ужына.

Тэвэ тидэ мыланна тыгэ шоныктэн кэртэш: тул йылмыштэ лий- 
шэ шӱй падраш-влакак сорта туллан волгыдым пуат. Тыгэ 
шонымашым тэвэ тидат ӱшандарэн кэртэш: йужо наста-влак вол- 
гыдын йӱлымӧ гына огыл, шикшым, шӱчымат ойырат. Тэвэ мутлан„ 
кэросиным, ацэтилэным налына. Тыштэ шӱй ужаш йӱлэн шудэ 
тул йылмэ гыч ойырлат, сорта тул йылмын ӱмбал ужашыштыжэ 
хм^чй^лэншуэш, сандэн нормальнэусловийыштэ сортаокшикшаҥ.

Иуж чот пурэн шогымо годым лампыштэ кэросинат шикшдэ 
йӱла. Йужым утларак пуртышаш вэрч лампыш йанда тӱньыкьш 
ыштат, тидыжэ йужым ӱлыч кӱшкыла шупшэш.

Примусыштат вичкыжын шыжэн лэкшэ кэросин йуж дэн сай- 
ын йӧрналтэш, сандэнэ ок шикшаҥ.

Могай наста-влак раш волгалтын йӱлат? Й^лымӧ почэш пэш- 
кыдэнастам  (М§0, Р 2 О5 , СаО) пушо наста-влак,^ мут гыч, маг- 
ний, фосфор, кальций пэш волгыдын йӱлат. Йӱлымӧ почэш 
газан настам пушо-влак — водород, сира шагал волгыдан, пыч- 
кэмшалтшэ тул йылмэ дэн йӱлат.

Тидым тыгэ умылтарыман: калитлалтшэ пэшкыдэ наста калит- 
лалтшэ газан наста дэч утларак волгалтарат.

Тидэ мэ сортан да моло оргавичэский настан утларак волгал- 
тарэн йӱлмыжым палэн нална. Тидэнаста-влакыштэуглэрод шуко- 
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Нуно тул йылмэш кукшыньэк ырэн шӱчыш савырнат. Калитлалт- 
шэ шӱч ужаш волгалтэш. Тул йылмын ӱмбал ужашыштыжэ 
шӱч чыла йӱлэн кэртэш (сортан) альэ икмонар ужашыжэ тӱж- 
вак лэктэш—кэросин йӱлымаштэ (лампыштэ огыл), скипидар, ӱй, 
икмонар ужаш пу да монь йӱлымаштэ. Иуж чот пура гын, тидэ 
тул йылмым шикшдымым да чылт волгалтдымым ышта. Ты го- 
дым йӱлымӧ почэш лийшэ наста йужысо кислород дэн йӧрналт- 
мылан кӧра углэрод шкэтын ойыралт ок шу, тыгэ кэнэта уг- 
лэкислэ газ лийэш (органичэский настан водородшо ты годым 
вӱд парыш савырна).

Шагал углэродан органичэский наста (спирт) пычкэмышын- 
рак да шикшаҥдэ йӱла.

17. Олтымо ӱзгар. Олтымо ӱзгар кызыт пӧртым ырыкташ 
вэлэ огыл, кочкаш шолташ олташат кӱлэш. Тудо промышлэнно- 
стьышто, фабрик-заводлан, кӱртньӧ корнылан, автомобильлан, 
аэропланлан, йал озанлык машина дэн трактырлан вий пумо шо- 
тышто пэш куго вэрым налэш. Адак элэктричэствэ энэргийым, 
волгалтарышэ газым, коксым, мландэ шӱй смолам лукташ да 
руда гыч мэталлым шулыктэн лукташ олтымо ӱзгар пэш кӱлэш. 
Химий производствышто олтымо ӱзгар ырыкташ, вӱдым парит- 
лаш, кошташ, калитлаш да монь пэш кӱлэш.

Олтымо ӱзгар чыла элланат пэш кӱлэш. Мэмнан элыштэ, со- 
циализм ыштышэ элыштэ, олтымо ӱзгар путырак куго вэрым на- 
лэш. Мэ шэҥгэлан кодшо йал озанлык элым промышлэннэ элыш 
савырэна. Тидлан пэш шуко матэриал, мучашдымэ энэргий кӱлэш. 
Чыла тидым мыланна олтымо ӱзгар вэлэ пуэн кэртэш.

18. Могай олтымо ӱзгар-влак улыт. Производствылан кӱлшӧ 
тӱҥ олтымо ӱзгарлан — мландэ шӱй, торф, ньэфть шотлалтыт.

Мландэ шӱй мэмнан промышлэнностьышто энэргий пушо 
эн кӱлэш базылан шотлалтэш. Ко мландэ шӱй мэмнан куры- 
мышто лийын ок шого, тыгэ луктын толмо почэш йэшаралт ок 
тол. Садлан кушто лийэш, тушто мландэ шӱй олмэш торфым 
кучылтыт.

Кӧргэш йӱлышан двигатэльлан, трактырлан, автомобильлан, 
аэропланлан олтымо ӱзгарым ньэфть пуа. Моло эл-влак дэн 
таҥастарымаштэ ССР Ушэмыштэ ньэфть пэш шуко, тугэ гынат,. 
тудо эрэ шагалэм толэш. Сандэнэ тидэ шэргакан олтымо ӱз- 
гарым — ньэфтьым чыла сэмынат аралаш тыршыман. Олтымо 
ӱзгар олмэш шӱй дэн торф кучаш лиймэ вэрыштэ ньэфтьым ку- 
чыман огыл.

Олтымо ӱзгар олмэш пуым кучымаш калык озанлыкыштэ пэш 
куго вэрымак ок нал.

Олтымо ӱзгарым тура йогышо вуд вий („ош шӱй“) да мар- 
дэж вий вашталтэн кэртыт. Тугэ гынат, шотлэн налмэ гыч ты- 
дым палымэ: вӱд дэн мардэж вийым тӱрыс кучымо дэнат олты- 
мо ӱзгар кӱлэшым изыш вэлэ вашталтэн кэртына. Мэмнан Совэт 
Ушэмыштэ чыла энэргий гыч вӱд вий дэч налмэ энэргий 4% 
вэлэ лийэш.

Моло энэргийым о.^тымо ӱзгар дэч налына. Тэвэ сандэнак ол- 
тымо ӱзгарым моштэн кучымаш социалист озанлыкын ик кӱлэш 
пашажлан шотлалтэш.
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19. Олтымо ӱзгарым йӱлатымаш. Олтымо ӱзгарыш (пэшкы- 
дышкат, вишкыдышкат) тыгай элэмэнт-влак пурат; углэрод, во- 
дород, кислород. Олтымо ӱзгар йӱлымӧ годым нинэ элэмэнт-влак 
могай настам пуат?

Йуж ситышын пурымо годым олтымо ӱзгар чыла йӱла; ты 
годым углэрод углэкислоташ савырна, водород — вӱдыш:

С +  О2 =  СО2 ; Нз +  О =  Н 2 О.

Йуж ситыдымын пурымо годым олтымо ӱзгар чыла йӱлэн ок 
пытэ. Ты годым углэрод углэродын окисьышкыжэ шумэщ йӱла, 
альэ йӧршэш йӱлыдэ, шӱч лийын тӱньыкыш лэктэш.

Кӱшнӧ ончыктымо рэакций-влак чыла коҥгаштат, паровой под 
олтымаштат лийэдат. Ты кнагаштэ тӱрлӧ олтымо ӱзгарлан кэлыш- 
тарымэ коҥган да паровой подын кузэ ышталтмышт нэргэн лон- 
чылэн она кф т.

Тидым вэлэ ончыктэна; чыла олтымо вэрыштат олтымо вэр, 
колосник да колосник йымалнэ йужым пуымо ужаш уло.

Колосник ӱмбалнэ кийышэ, калитлалтшэ пу гоч йуж эрэак 
коштэш. Моланжэ палэ, тӱньык йужым кӱшкыла шупшэш.

Ты годым олтымо ӱзгар чыла йӱлэн, пар да газан продуктыш 
савырна. Шокшо газ шкэ шокшыжым подлан да моло ырышэ 
насталан пуа, а варажым тӱньыкыш кайа.

Олтымаштэ олтымо ӱзгаржэ эн шагал лийжэ манын, олтымо 
ӱзгарым кузэ йӱлатыман?

Йуж ситыдымын пурымо годым олтымо ӱзгар тӱрыс ок йӱлӧ. 
Ты годым йӱлэн шудымо смолан наста, шӱчыш савырнышэ 
углэрод, йӱлэн шудымо углэрод окись йужыш кайат. Тӱньык 
гыч оралгышэ шикш лэктэш гын, тидэ — йӱлышӧ продуктыш- 
то смолан наста улмым ончыкта, шэм шикш — шуко шӱй — шӱч- 
улмым ончыкта. Углэрод окись лэкмым палаш ок лий (молан?). 
Шикшыштэ углэрод окись улмым химий йӧн дэн ончымо годым 
вэлэ палаш лийэш. Чынжым гын, углэрод окисьын шокшо пуэн 
кэртмашыжэ куго’)- Ик кг йандар углэрод углэкислэ газыш са- 
вырнэн йӱлымӧ годым 8000 калорий шокшо лэктэш, а углэрод 
окисьыш савырнэн йӱлымыж годым 2400.калорий вэлэ лэктэш. 
Тыгэ, кажнэ кг углэрод йӱлымӧ голымуглэрод окись дэн пырльа 
5600 калорий шокшо тӱньыкыш кайа. Тыгакак смолан наста дэн 
да шикш шӱч дэн пырльа шокшо арам йомэш.

Палэ, олтымо ӱзгар т^рыс ок йӱлӧ  гын, пэш куго зийан ли- 
йэш. Йуж шагал пурымаш зийаным конда манын ончыктышна. 
Йуж утыж дэн чот пурымаш пзйдам пуа мо? Йуж пурымо го- 
дым углэродын йӱлымашыжэ тыгэ эрта;

С +  0 2  =  С0 ...
12 32 44

12 г углэродйӱлаш 32 г кислород кӱлэш (углэкислэ газыш са- 
вырнымэ дэч ончыч). Кислородым мэ утыж дэн пуэна гын, уто

1) Ик кг олтымо ӱзгарын йӱлыиыж  годым лэкш э шокшым—шокшым луктын 
кэртмашыжэ маныт. Тыштэ шокшо куго калорий дэн ончыкталтэш.
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кислород пашаштэ кучалтдэ тӱньыкыш лэктын кайа. Мэ шннчэ- 
на, тӱньыкыш лэкшэ газ 150—300° мартэ ыра, тыгэ уто кнсло- 
род пэлэчжэ шуко шокшым наҥгайа. Тылэч посна тндымат шар- 
ныман; йужышто кислород ужаш нарэ вэлэ, а ^ / 5  ужашышкыжэ 
азот да моло газ пурат. Нинышт йӱлымаштэ огыт полшо, коҥ- 
гаштэ ырэн, шокшым вэлэ наҥгайат.

Олтымо ӱзгарым моштэн йӱлатымаш заводышто пэш куго 
вэрым налэш. Олтымо ӱзгарым моштыдэ йӱлатымэ дэн заводлан 
пэш куго знйан лнйэш.

Сандэн куго заводлаштэ олтымо ӱзгарым йӱлатымэ дэнэ лэкшэ 
продуктым хнмий йӧн дэн лончылэн налыт да йӱлатымашым кӱ- 
лэш сэмын вуйлатэн, тӧрлатэн шогат.

Олтымо годым лэкшэ газыштэ углэкнслэ газ дэн углэрод 
окисьым автоматнчэски палышэ лӱмын прнбор — газоанализатыр 
уло. Коҥгаш оптымо газоана- 
лнзатырын цифэрблат ӱмбалсэ 
стрэлкым ончэн коҥгаш йуж 
пурымашым виктарэн шога.

20. Гэнэратыр-влак. Углэ- 
род окись нэргэн ойлымо го- 
дым мэ тыгэ ойлышна: тудо 
йӱлымыжгодым шукошокшым 
да кӱкшӧ (куго) тэмпэратуран 
тул йылмым пуа, сандэнэ тудым 
олтымо ӱзгар олмэш кучаш ли- 
йэш. Тэвэ тндын нэргэн кызыт 
лончылэн налына.

Олтымо ӱзгар олмэш кучы- 
шаш углэрод окисьым пӧртысӧ 
коҥгаш йамдылымэ сэмынак 
йамдылат. Ойыртышыжо тыштэ 
тэвэ тидэ вэлэ: пӧртысӧ коҥ- 
гаштэ углэрод окнсь шагал 
погына, а тыштэ пэш шуко 
погат. 61 сӱрэтыштэ углэрод 
окись погымо (йамдылымэ) коҥ- 
гам ончыктымо. Тидэ коҥгам вэс сэмын гэнэратыр маныт. Гэ- 
нэратырыш кӱжгӧ лончо дэн коксым оптэн, тулым тушко пы- 
жыктэн, ӱлыч йужым чот пурташ гын,-кокс йӱла да углэкнслэ 
газыш савырна.

Кокс чот калитлалтмэк, тудын ӱмбалнэ йуж ситыдымэ вэрыш- 
тэ углэрод окись лийаш тӱҥалэш. Тыгэ нзышак углэкислэ газ 
дэн йужысо азот варышан углэрод окись лнйэш. Тидэ варышым 
„гэнэратыр газ‘ маныт. Тндэ газым пуч дэн гэнэратыр гыч коҥ- 
гаш колтат, тужак йӱлатат. Йӱлымӧ сэмын, коксым гэнэратырыш 
йэшарэн шогат. Тндлан кӱшнӧ лӱмын воронка уло. Пӧртыш 
йадан углэрод окнсь лэктын ынжэ кэрт манын, воронкам кок ком- 
дыш дэн пэтырат. Ончыч кӱшыл комдышым почын, воронкаш 
коксым оптат. Вара кӱшыл пэтыртышым пэтырэн, ӱлнӧ улшо 
чуйака комдыш ӱлыкӧ волталтэш. Тыгэ кокс гэнэратырыш йога, 
тылэч вара чуйака комдышым уэш нӧлталыт.
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Кокс олмэш ыландэ шӱйым гэнэратырыш оптымо годым углэ- 
род окись дэкэ мландэ шӱй гыч лэкшэ моло наста ушнат. Гэнэ- 
ратырым пуым йӱлаташ, моло олтымо ӱзгарым йӱлаташат 
кэлыштарэн ыштат.

1 куб м  гэнэратырысэ газ 800— 1000 калорий нарэ шокшым 
пуа. Гэнэратыр газым иктӧр йӱлышӧ тул кӱлмӧ годым, мутлан,

йанда шолтымаштэ, вурс шулыктымаштэ 
кучат.

Калитлалтшэ коксан гэнэратырыш 
йуж дэн пырльа вӱд парым пуымо годым 
вӱд пар дэн шӱй коклаштэ рэакций 
лийэш, ты годым углэрод окись дэн во- 
дород ойырлат:

С +  НзО =  СО +  Нз.

Углэрод окись дэн водород варышым 
„врӧан газ“ маныт. Ик куб м вӱдан газ 
3000 калорий шокшым пуа.

Вӱд п' рым пуымо сэмын гэнэратырысэ 
шӱй эркын йӱкша (йӱштӧ пуымаш), тыгэ 
рэакций пыта. Тэвэ ты годым гэнэраты- 
рыш ик жаплан кокс калитлалт шумэк 
йужым пуат, а варажым вӱд парым адак 
колтат. Вӱдан газ чарналтдэ, эрэак пуалт 
шогыжо манын, кок гэнэратырым ыштат. 
Нинэ кок гэнэратыр пашам чэрзт дэн 

62 сӱр. Газогэнэратыр. ыштат. Вӱдан газын тул йылмыштыжэ 
Газогэнэраты р поддоныш вӱ- 1800° тэмпэратур лийэш, тидлан вэрч

™ӓь.и йӧсыи шулышо мэталлыи 
рын) Пӧрдмыжӧ. Шлак вӱд шулыктымаштэ, куртньым эмалироват- 
дэн йӧрыкталтэш  да тарва- лымэ (эмалироватлымэ атылам ыштымэ) 
ныдымэ кольмыш (шолаш тэ) пашаштэ, ик манаш, кӱкшӧ тэмпэратур 
эҥ эртэн  эрэак кудалталтэш . кӱлэшан вэрыштэ кучат. Химий промыш-

лэнностьышто, мут гыч, искусствэннэ 
пэшкыдэ койам лукмаштэ, синтэтичэский аммиак ыштымаштэ да 
моло производствышто кӱлшӧ водородым вӱдан газ гыч луктыт. 
Гэнэратырыш пуымо йу- 
жыш ик монар вӱд па- 
рым йэшарэна гын, гэ- 
нэратырысэ газдэн вӱдан 
газ варыш — варналтшэ 
газ лийэш. Тидэ вар- 
налтшэ газымат тэхни- 
кыштэ кучылтыт. 62 сӱ- 
рэтыштэ варналтшэ газым 
лукташ утларак сайэмдэн 
ыштымэ гэнэратырым он-
чыктымо. Варналтшэ газ гэнэратыр газ дэч шуко шокшым пуа.

Вишкыдэ олтымо ӱзгар — ньэфть да ньэфть дэч кодшо наста 
(мазутӱ лӱмын форсунко манмэ дэн йӱлаталтыт. Форсункын паша- 
жым парикмахэрскийыштэ улшо пульвэризатыр дэн таҥастараш 
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64 сӱр. П урак гай олтымо ӱзгарым йӱлатымэ 
форсунко.

А  — Олтымо ӱзгарым пуртымо пуч. Олтымо 
ӱзгарым ш укырак альэ ш агалрак пуэн шогаш 
авыртыш (заслонко) уло. Олтымо ӱзгар фор- 
сункын кӧргысӧ С пучшо дэн тӱжвалысэ пуч- 
шо коклаштэ улшо колча гай В  вэрыш  вэрэш- 
тэш. С пуч дэн В  вэр гыч вэнтильатыр дэн 

йуж пуэн пурталтэш .

.лийэш. Ик пуч форсункыш мазут пура, вэсэ гыч ишыктымэ йуж 
альэ пар пурэн, мазутым шыжыктылэш. Мазут дэн йуж пуры- 
мым кӱлэш сэмын рэгули- 
роватлэн, мазутым йӧр- 
шэш йӱлаташ лийэш. Адак 
тул йылмым ырыктымэ 
ӱзгарыш виктарэн, шуко 
шокшым налаш лийэш 
(63 сӱр.).

Вишкыдэ йӱлышӧ на- 
стам кучылтмашын шуко 
сай могыржо уло.

Сандэнэ шонэн лукшо 
йэҥ тыгэ ышташ тыршэн; 
вишкыдэ олтымо ӱзгарым 
йӱлатымэ сэмынак моло 
ӱзгарымат йӧршын йӱла- 
тэн кэртмашыш шуаш.

Пытартыш жапыштэ 
тидэ йӧн дэнак мландэ
шӱйым йӱлаташ тӱҥалыныт. Тидлан вэрч мландэ шӱйым ончыч 
тыгыдэ порошокыш савырат. Тидэ порошокым лӱмын ыштымэ 
форсунко гоч коҥгаш пуымо годым вишкыдэ настам шыжыктыл 
йӱлатымэ годсо гайак тул йылмэ лийэш.

Мландэ шӱйым тыгыдэмдаш кайышэ росходым тыгыдэмдымэ 
ш^йын тӱрыс йӱлымашыжэ чыла сула. Ты годым тул йӱлымашым 
кӱлэш сэмын виктарэн шогаш лийэш. Тидыжэ мэмнан пашаш-

тэ пэш кугын полша.
64 сӱрэтыштэ тыгы- 

дэмдымэ олтыйо ӱзгарым 
олташ йӧнэштары 1Э фор- 
сункым ончыктымо. 65 сӱ- 
рэтыштэ пурак гай ол- 
тымо ӱзгарым  олташ йӧ- 
нэштарымэ форсункан вӱд 
пучан под ончыктымо (сӱ- 
рэтыштэподын ончыл ужа- 
шыжэ ончыктымо огыл). 
Шола могырышто шӱй 
пурак оптымо чуйака йаш- 
лык-влак (бункэр) койыт. 
Нунын йымалнэ йужым 
шупшшо вэнтильатыр.^

21. Крэмний. (51, атом 
висажэ 28). Углэрод, мэм- 

нан ончымо моло элэмэнт-влак сэмынак, шкэт ойырлэн ок шого. 
Иатыр элэмэнт-влак тудын дэн химий шотышто икгайрак улыт.

Углэрод дэн икгайрак улшо элэмэнт кокла гыч крэмний нэр- 
гэн лончылэна.

Илышэ организм тӱньаштэ углэрод куго вэрым налэш, тыгак 
крэмнийат  илыдымэ миньэрал тӱньаштэ куго вэрым налэш.
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Ошма, шун, курыкысо моло породат шукыжо тӱрлӧ крэмний 
ушныш гыч ышталтшэ улыт. Мландэ комын чырык утла ужа- 
шыжэ крэмний гыч ышталтшэ. Кислород почэш крэмний — млан- 
дэ ӱмбалнэ эн чот шарлышэ элэмэнт ( 1 1  стр. ончо).

Крэмнийым шкэтшым пӱртӱсыштӧ мумо огыл.
Тудым кислородын ушныш гыч крэмнийын кокытэокисъшэ 8 Ю2  

гыч лукташ лийэш. Кварц ошма манмэ ош ошма — тидэ крэм- 
нийын кокытэ окисьшэ.

Чот тыгыдэмдымэ кварц ошмам магний  порошок дэн варэн, 
нуным пырльа ырыктэт гын (тидэ варышым тигэльыш пыштэн,

тулььм пыжыктэт гын), тыгай писын эр- 
тышэ рэакций лийэш:

2М§ +  8 Юз =  81 -Ь 2М §0.

Ты годым чыла массэ чот йошкаргэв 
калитлалтэш.

Рэакций дэч вара лэкшэ продуктыш 
шӧнчал кислотам йэшарэн, магнийын 
окисьшым кораҥдаш лийэш. Магнийын 
окисьшэ кислота дэн ушнэн, вӱдыштӧ 
шулышо хлористэ магнийыш савырна:

М §0 +  2НС1 =  М§С12 +  Н2О.
66 сӱр. Курык хрустальы н’ 

кристалл-влакшэ.
: Магнийын окисьшым кораҥдымэк
крэмний кодэш. Тудо — шэмалгэ тӱсан, 
аморфнэ^) порошок.

Аморфнэ крэмний дэч посна кристалл гай лийшэ крэмнийат  
уло. Тудо шэмалгэ тӱсан, мэталл гайрак йылгыжэш, ӱмбач 
ончымаштэ графит гайрак. Тугэ гынат, тудо шкэ чоткыдылыкшо 
дэн графит дэч ойыралтэш (йандам удыра).

Тыгылай тэмпэратурышто крэмний фтор дэн вэлэ ушна, ырык- 
тымэ годым тудо хлор, кислород, азот, сира да йужо мэталл 
дэнат ушна.

22. Крэмнэзьом. Крэмнийын кислород дэн ушчымыжо — 
крэмнийын кокытэ окисьшэ 8 Юо, вэс сэмын тудым крэмнэзьом ма- 
ныт, мландыштэ чот шарлэн.

Крэмнэзьом аморфныйат, кристалланат лийэш. Аморфнэ крэм- 
нэзьомыш, тэвэ мутлан, инфузоран ^ок а л ь э п у р а .  Трэпэл 
ожнысо вӱд кушкыл (водоросль) кодмаш дэч лийын. Кристаллан 
крэмнэзьомлан кварц миньэрал шотлалтэш. „Ош“ ошма — тидэ 
кварц пырчэ. Тыгылай ошмашкат кварц пырчэ пура. Тыгылай ош- 
маш тӱрлӧ наста (тӱҥ шот дэн кӱртньӧ ушныш) пурымо дэн 
ошмат тӱрлӧ тӱсан лийэш. Вошт койшо да тӱсдымӧ кварц кристал- 
лым курык хрусталь маныт ( 6 6  сӱр.). Шэм тӱсан курык хруста- 
льым шикшан топаз, фиолэт-кына — хрустальым амэтист маныт. 
Иагыр годым кварцым посна куго кристалл падраш гайым огыл, 
тыгыдэ кристалл-влак иктыш пижэдылшан ораштэ муыт. Кварц 
пэш кӱкшӧ тэмпэратурышто (1800° нарэ) вэлэ шула. Шулышо 
кварц йӱкшымэкшэ вошт койшо йанда гай насташ савырна.

0  Криста.!1л коныш укэан настам кристаллдымэ альэ ам орф нэ  наста маныт.
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Тидым кварц йанда маныт. Кварц йанда дэн химий пашалан 
йӧрышӧ атылам ыштат. Тыгай атэ пэш кӱкшӧ да пэш вашталт- 
шан тэмп-ратурым чыта. Кварц атым пэш кукшӧ тэмпэратур 
мартэ ырыкташ лийэш да йуштӧ вӱдэш кэнэта йӱкшыктымӧ 
годымат тыгылай йанда атэ гай ок пудыргыл (шэлышталт). Молан 
тыгэ лиймыжэ палэ: кварц атын шокшэш шарлымэ коэфициэнтшэ 
пэш изи.

Крэмэнь^) (тыжэчак „крэмний" лӱм лэктын) ӱмбач ончымаштэ 
аморфнэ наста гай койэш, чынжым гын, крэмэнь тыгыдэ кристаллан 
кварцым аморфнэ крэмнэзьом гидрат дэн варэн ыштымэ. Тыгай 
составан йужо моло миньэралат лийэш.

23. Крэмний кислота да тудын шӧнчалжэ-влак. Крэмний 
мэталлоид кашакыш пура. Палэ, крэмнэзьом ЫОз— тидэ ангид- 
рид. Тудо основаньэ-влак дэнэ рэакцийыш пура. Крэмнэзьомым 
ЙаОН да КОН шчолоч-влак дэн лэвыкташ  гын, крэмний кисло- 
тан (НзЗЮз) шӧнчалышт лийыт, примэрлан:

5 1 О2 +  2НаОН =  КазЗЮз +  Н^О.

Налмэ наста пэлэ вошт койшо лийэш. Тудым крэмнэнатр 
шӧнчал маныт. Тидэ шӧнчал вӱдэш шула, сандэнак тудым 
шулышо йанда маныт.

Шулышо йанда лакмус кагазэш тӱсыжым шчолоч сэмын 
вашталта.

Шулышо йанда дэн пушэҥгым да тканьым нӧртат (йӱктат),. 
тыгэ нуно шӱймӧ да йӱлььую дэч аралалтыт. Адак тудым тӱрлӧ 
замазкэ да цэмэнт ыштымашкэ, строитэльствылан кӱлшӧ кӱй 
лончылам пэтыраш, чийалтымэ дэн ситцэ чийалтымэ пашаштэ да 
монь кучылтыт.

Крэмнийын ■к.оцытэ окисъшым в^д дэн вигак уш эн  крэмний 
кислотам налаш ок лий. Тудын шӧнчалжэ дэн иктаж могай вэс 
кислотам йӧрымӧ годым вэлэ крэмний кислотам лукташ лийэш 
(вэс сэмын манаш, шӧнчал дэн азотнэ кислотам шӧнчалышт-влак 
гыч налмэ йӧн дэнак крэмний кислотамат лукташ лийэш).

Крэмний кислота — пэшкыдэ, аморфнэ наста. Тудым йандар- 
жым лукташ ок лий. Коштымо годым тудо вӱдым шкэж дэч 
ойыра. Калитлымэ годым крэмний кокытэ окись дэн вӱдлан йӧр- 
шын шэлылтэш:

Н зЗЮ з^ЗЮ г +  НзО.

Крэмний кислотан чыла шӧнчалжэ гыч натр дэн калий шӧнчал- 
вдак вэлэ вӱдэш шулат. НзЗЮз составан кислотам тыгэ умылаш 
лийэш: ик молэкул вӱд да ик молэкул крэмний кокытэ окись 
ушнымо дэн крэмний кислота лийэш.

НзЗЮз составан крэмний кислота дэч посна моло составан 
крэмний кислотат шуко уло. Тидым шӧнчалын составшым 
ончэн палаш лийэш.

Нунын кокла йандар тӱсан (шкэтшым) ортокрэмний кислотам 
Н4 5 1 О4 вэлэ лукмо.

Т ул  к ӱ й .
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Тӱрлӧ крэмний кислотан шӧнчалжым силикат  маныт (ла- 
тыньла крэмнийымсилициум 81 маныт). Силикат пуртӱсыштӧ пэш 
кумдан шарлэн, тудо йатыр курык породын составышкыжэ 
пура.

Силикат кокла гыч шукыжо пэш сложно составан улыт. 
Сандэн кажнэ силикатым посна окисэл гыч улмо сэмын силика- 
тын формулжым сэрат:

А1.^0з-23102-2Н.,0 
КзО-ЗМзОз-бЗ^Ӧз-^НзО
КоО -лиОз-бзю,

каолин.
ош сльуда. 

пасу шпат.

Силикат кокла гыч шун пэш кумдан шарлэн. Йандар ош 
шун — каолин  (МаО,-2310.^-2^20) пӱртӱсыштӧ шуэн логалэш. 
Шун рокыш тӱрлӧ наста влак (утларакшым кӱртньӧ ушныш) 
пурымо дэн шун тӱрлӧ тӱсан лийэш.

24. Крэмнийын углэрод дэн икгай улмыжо. Крэмний дэн 
углэродын химий составшым ончымо годым мэ нунын икгай 
улмыштым ужына. Шӱй ангидрид СО.̂  крэмний ангидрид 
810.; дэн, мэтан СН^ крэмнэводород З1Н 4 дэн кэлшышэ улыт.

Углэродын да крэмнийын хлор дэн ушнымо формулыштат 
икгайракак формул дэн сэралтыт: СС1  ̂— нилытан хлористэ углэ- 
род, ЗЮ^! — нилытан хлористэ крэмний.

Тывэч палэ: крэмнийынат, углэродынат эн куго валэнтлы- 
кышт — 4.

25. Силикат-влак — промышлэнностьышто. Пэш ожнак крэм- 
ний ушныш-влакым айдэмэ шкэ кӱлэшыжлан кучылташ тӱҥалын. 
Айдэмэ пэрвойсо ӱзгарлам крэмэнь дэн, атылам — шун дэн, орал- 
'тым — шун дэн, ошма кӱй дэн ыштэн, тулэч молымат тугак. 
Шун дэн кварц пырчэ иктыш варнымэ дэн ошма кӱй лийын. 
Шуко промышлэнность ужаш гыч силикатым мэталл дэн ишыктэн 
лукмо (вашталтымэ) гынат, кызытсэ калык озанлыкыштэ силикат 
пэш куго вэрым налэш.

Крэмний гыч лийшэ наста дэн, кэрмычым, шун дэн фар- 
фор атылам, йандам, цэмэнтым да монь ыштат. Тэвэ тидэ 
калык озанлыкын ик куго ужашыжэ — силикат промышлэнность 
лийэш.

Силикат  промышлэнность социалист строитэльствыштэ пэш 
куго вэрым налэш: у заводым, фабрикым, илымэ пӧртым, химий 
аппаратым (бакым, пучым, йуж шупшшо башньым да монь) ыш- 
тат, тугак элэктротэхникыштэ кӱлшӧ ӱзгарлам, калыклан тӱрлӧ 
атылам ышташ да монь пэш шуко силикат кӱлэш.

Шун гыч тӱрлӧ атылам ыштымашым кэрамикэ 1л.аяыт. Тыштэ 
шунын тыгай сайлыкшым ончэн тӱрлӧ атыла да монь ыштал- 
тэш. Шуныш вӱдым йэшарымэ годым, тудо йача рокыш савыр- 
на, тыгэ тудын дэн тӱрлӧ атылам ыштылаш лийэш. Тидэ аты- 
лам шуараш — 800^ утла шокшан коҥгаш кошташ гын, шун 
А 1 з 0 з - 2 3 1 Ӧ 2 . 2 Н 2 0  г ы ч  вӱд ойыралтэш да атэ чоткыдо, вӱдым 
шупшын кэртдымэ лийэш.

Шунын ош сортшо гыч фарфор дэн файанс атылам ыштылыт. 
Кӱртньӧ шӧнчал йӧршан шун гыч шун атым, гончар пучым, 
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■кэрмычым, чэрэпицым да монь ыштат. Тыштэ кӱртньӧ окнсь 
улылан вэрч шун гыч ыштымэ атэ, ӱзгар йошкар альэ оралгышэ 
тӱсан лийэш.

Йанда промышлэнностьым айдэмэ ожнысэкак шинчэн шогэн. 
Ожнысо йэгипэт олам (3 000 ий ожно улшо олам) мландэ йымач 
кӱнчэн лукмо годым тӱрлӧ йанда ӱзгарлам ужаш лийэш. Тугэ 
гынат, ожно йанда пэш шэргэ улмаш. Альэ XIV курьшышто 
йанда окна пэш шуэн чэркыштэ да пойан пӧртыштӧ вэлэ 
улмаш.

Йанда шолтымашкэ тыгай матэриал-влак пурат: ошма 8 Ю2 , 
содо КазСОз альэ поташ К2 СО 3 да извэстка кӱй СаСОз. Тидым 
чыла иктыш йӧрэн пэш чот шокшэш (1400° мартэ) ырыктат.

Ты годым крэмний ангидрид тӱй  ангидридым шӱкэн луктэш 
,да натрий дэн кальций силикат лийэш:

Ка^СОз 8Ю2 Ма̂ ^Юз “1“ СОз- 
СаСОз4- 8Ю2 =  Са8Юз СО2.

Тыгэ лийшэ силикатым крэмнэзьом 8 Ю2 дэн пырльа шулык- 
тарат, тыгэ йанда лийэш. Крэмнэзьомым эрэак утыж дэн налыт.

Тыгэ, тӱрлӧ вэрэ кучылтмо атылам, окна йандам ыштымэ 
йандан составышкыжэ крэмний кокытэ окись дэч посна натрий 
дэн кальций силикат-влак пурат. Вашкэ шулыдымо йандам ышташ 
содо олмэш поташым К2 СО 3 налыт. Тыгэ натрий силикатым 
калий силикат Кз^Ю^ дэн вашталтат.

Хрустальнэ йандам ышташ кальций силикат олмэш свиньэц 
силикатым налыт.

Тӱсдымӧ (йандар) йандам ышташ йӧршэш йандар кварц кӱлэш. 
Оралгышэ тӱсан ошмам пыштымэ годым йанда ужаргырак тӱсан 
лийэш (бутылка йанда). Тидэ — ошмаштэ кӱртньӧ силикат улмы- 
лан вэрч тыгэ лийэш.

Тӱрлӧ т^сан йандам йамдылаш йанда ыштымаш матэриалыш 
изышак тӱрлӧ окисэлым йэшарат. Тэвэ, мут гыч, кобальт окисьым 
СоО йэшарымэ дэн кандэ тӱсан йанда, хром окисьым Сг^О^ альэ 
вӱргэньэ окисьым СиО йэшарымэ дэн ужар тӱс лийэш.

Йанда ик тэмпэратурышто гына ок шуло да йӱкшымӧ годым 
эркын нугыдэмэш. Пэлэ вишкыдэ йандам лӱмын пуч гоч пуэн 
бутылкам, колбым да монь ыштат, лӱмын машина дэн шупшын 
■окна йандам йамдылат, кӱжгӧ воштончышлык йандам вэлат, 
тӱрлӧ атылам да ӱзгарлам прэссоватлэн ыштат.

Цэмэнт  ыштымашат силикат промышлэнностьыш пура. Цэмэнт 
пэш пижшэ матэриаллан шотлалтэш. Цэмэнтым вӱд дэн йӧраш 
гын, тудо эркын пэшкыдэмэш да пэш чоткыдо лийэш. Цэмэнт 
тыгэ тӱрлӧ прэдмэтым, мут гыч, кэрмыч-влакым ваш-ваш чот 
пыжыктылэш.

Цэмэнт йужышто вэлэ огыл, вӱд йымалнат пэшкыдэмэш. 
Сандэнэ вӱд йымалнэ тӱрлӧ сооружэньэ ышташ кучалтэш.

Цэмэнтым тыгэ^ йамдылат: извэска дэн шуным йӧрэн, лӱмын 
коҥгаш йӱлатат. Йужо вэрэ шун дэн извэска кӱй пӱртӱсыштак 
варналт кийат. Адак нунын варышыш пурымо ужашыштат цэмэнт 
ышташ лач кэлша. Тыгай извэска дэн шун йӧрышым мэргэль 
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маныт. Новороссийск воктэн тыгай мэргэль пэш шуко. Тушта 
куго цэмэнт завод-влак пашам ыштат.

Мэргэльым альэ искусствэннэ варымэ извэска кӱй дэн шуным 
йӱлатымэ годым вӱддымӧ ушныш-влак лийыт; кальций силикат 
ЗСаО-ЗЮз, Кальций окисьын альуминий окисэл дэн альэ кӱртньӧ 
окисэл дэн ушнышыжо, мут гыч, 2СаО • А^зОз, ^СаО-РезОз, молат. 
Йӱлатымаш годым лэкдгэ настам(клинкэрым)йоҥыштэн пэш тыгы- 
дэ порошокыш — цэмэнтыш савырат. Цэмэнтыш вӱдым йэшарымэ 
годым вӱддымӧ ушныш (кальций силикат) гидратыш савырна. 
Ты годым цэмэнт ик чумыр аморфнэ насташ савырна. Тушто 
изышак кристаллат лийэдат.

Цэмэнт пэшкыдэммэ тэорийым альэ йӧршын тунэм шуалтын 
огыл, но цэмэнт йамдылымэ практик паша пэш кугын ончык 
кайэн.

Цэмэнтым ошма дэн, тыгыдэ кӱй дэн, кӱй пудырго дэн йӧрымӧ 
годым бэтоным ышташ лийэш. Бэтон да кӱртньӧ бэтон дэн 
тӱрлӧ оралтым, кӱварым да монь ыштат.

ЙОДЫШ-ВЛАК.
1. П ӱртӱсыш тӧ углэрод могай наста шот дэн лийэш?
2. Углэродын могай вашталтыш тӱсыж ӧ уло? Ты вашталтыш тӱсан наста- 

влакын ик элэмэнт гыч вэлэ улмыштым кузэ палаш? Тудым куш то кучылтыт. 
шарныза.

3. Пу шӱй вӱд дэч нэлэ альэ куштылго?
4. Пу шӱйын газым да монь шупшын кэртмашыж дэн могай пашаштэ' 

пайдаланат?
5. Углэкислэ газ лукмо йӧным ончыктыза да углэкислэ газын койышыжо 

нэргэн каласыза.
6. Углэкислэ газым куш то кучымым шарныза.
7. Углэрод окисьын койышыжым ончыктыза.
8. Могай настам органичэский наста маныт?
9. Кузэ ацэтилэн лийэш? Ацэтилэн лукмашкэ могай матэриал-вдак пурат? 

Нунын рэакцийыштым сэрыза.
10. Молан ацэтилэн шикшын йӱла?
11. ССР Ушэмыштэ улшо олтымо ӱзгарым ончыктыза.
12. Газогэнэратырыш тэ могай рэакций ли;)эш?
13. Молан шӱй падраш эркын йӱла, а шӱй пурак пэш вашкэ йӱла?
14. Вишкыдэ олтымо ӱзгарым йӱлаташ  могай йӧным ышта?
15. Мо тугай гэнэратыр газ, вӱдан да варымэ газ?
16. Крэмний кузэ лийэш?
17. Крэмнэзьомын тӱрлӧ тӱсыжым да куш то кучалтмыжым ончыктыза.
18. Крэмний могай элэмэнт дэн икгай?

IX. ЭЛЭМЭНТ-ВЛАКЫН ПЭРИОД СИСТЭМЫШТ. АТОМ-ВЛАКЫҤ
ЫШТАЛТМЫШТ.

1. Элэмэнт-влакым классификацылымаш. Тӱрлӧ элэмэнт-вла 
кым тунэммэ годым мэ нунын химий койыш шотышто икгай да 
тӱрлӧ улмыштым ончышна.

Эн ончычак, мэ элэмэнт-влакым кок тӱшкалан: мэт алл-влак  
дэн м эт алл т д-влаклан  шэлна. Мэталл-влак тыгылай (простой) 
наста улмо дэнат, химий койыш шот дэнат икгай улыт. Мэтал- 
лоид-влак, тӱҥ шот дэн, шкэ химий койышышт дэн икгай улыт. 
Умбакыжым мэ элэмэнт-влакын химий койышыштым ончэн икгай 
улшо элэмэнт-влакым группылан ӧйырышна да элэмэнт-влак 
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групп коклаштэ могай ойыртыш да икгай улмыштым ончыктыш- 
на. Тидын сэмынак ик группышто улшо элэмэнт-влакын икгай 
улмыштым да ойыртышыштым ончыктышна.

Тыгакак мэ ты группыш пурышо элэмэнт-влакцн йтом висашт 
дэн нунын койышышт коклаштэ ваш кылталт шогымым ончышна 
(70—71). Атомын виса кушмо сэмын элэмэнт-влакын койшыш- 
тат эрэ ик радам дэнэ вашталт толын.

Ындэ йатыр посна элэмэнт-влак нэргэн палымэк, нунын шуко 
ушнышыштӹм лончылэн налмэк, тидым умлэн налаш лийэш: 
элэмэнт-влакын посна группыштым кузэ систэмыш лукташ да 
чыла элэмэнт-влакым иктыш чумырэн кэртшэ классификацыш 
кузэ пурташ.

Тыгай классификацым эн ончычак руш учоный Мэ н д э -  
л э й э в  Д. И. ыштэн (1834—1907).

2. Пэриод закон. Классификацэ ыштымэ годым Мэндэлэйэв 
тӱҥлан атом висам налын.

Чыла элэмэнтым — эн куштылго водород гыч тӱҥалын эн нэлэ 
уран дэн пытымэшкэ — ик ратыш ыштымэ годым ратысэ икгай 
элэмэнт-влак эрэак ик порьадкэ дэн лийыт:

Водород Гэлий Л итий Бэриллий Бор Углэрод Азот
Н Не Ы Ве В С N
1 4 7 9 11 12 14

Кислород Фтор Н эон Натрий Магний Альуминий Крэмний
0  Р Не На М§ А1 51
16 19 20 23 24 27 28

Фосфор Сира Хлор Аргон Калий Кальций Уран
Р 5 С1 Аг К Са Н
31 32 35,5 39 нарэ 39 40 238

Водород дэн гэлийым кызытэш ӧрдыжэш кодэн, нунын почэш 
улшо 17 элэмэнт-влакын койышыштым лончылэн лэктына.

Л и т и й (Ы — 7) — шчолочан ик вальэнтан мэталл. Тудо К дэн 
N3  сэмын вӱдым шкэ ужашыжлан ойыра, ты годым кочшо шчолоч 
ЫОН (КОН дэн НаОН гай) лийэш. Галлоид дэн ушнэн тудо 
тыгай шӧнчалым пуа: Ы С 1,ЫВг, ЫЛ.

Б э р и л л и й  (Ве — 9) — кок вальэнтан мэталл. Кислородышто 
йӱла, ту годым ВеО лийэш. Порошок улмыжо годым вӱдым шкэ 
ужашыжлан (пэш эркын) ойыра, ты годым Ве(ОН)з лийэш. Вӱ- 
дыштӧ тудо шагал шула. Ве^ОН)^ — основаньэ. Тидэ основаньэ 
кислота дэн рэакцийыш ушнэн шӧнчалым пуа.

Б о р (В — 11) — кум валэнтан; тыгылай (простой) настажэ го- 
дым — мэталл огыл. Тӱрлӧ ушнымаштэ мэталл койышанат, мэтал- 
лоид койышанат лийэш. Борын окисэлжэ В2 О3 — борнэ кислоталан 
Н3ВО3 кэлшышэ ангидрид. Тидын дэн пырльа борно кислоташтэ 
водородым алмаштэн, мэталл олмэш лийын кэртэш. Мутлан, 
фосфорноборнэ шӧнчалым ВРО4 налына. Тыштэ В — кум вальэн- 
тан мэталл.

У г л э р о д (С — 12) — ныл вальэнтан. Мэ шинчэна: тудын мэ- 
таллоид койышыжо вэлэ уло. Тудо кислоташтэ водородым ок 
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олмэштэ. СОз шӱй — угольнэ кислотан ангидридшэ Н С О 3 , тывэч 
шуко тӱрлӧ шӧнчал лийэш.

А з о т  (Н — 14) — шуко тӱрлӧ ангидридым пуа. N^ 0 5  — тидэ 
азотын эн кӱшыл ангидридшэ. Тыштэ азот вич вальэнтан. Тидэ 
ангидрид азотнэ кислоталан НЫОз кэлша. Азотнэ кислота вийан 
кислоталан шотлалтэш. Азот — мэталлоид койышым пэш раш 
луктын шогышо мэталлоид лийэш.

К и с л о р о д  (О — 16) — тудынтипичнэ мэталлоид улмыжым мэ 
палэна.

Ф т о р  (Р — 19) — мэталлоид кокла гыч эн утла шкэ койы- 
шыжым луктэш. Тудо водород дэн писын ушнэн, фтористо-водо- 
род (плавиковый) кислоташ Н 2Р 2 савырна. Фтор чыла мэталл 
дэнат ушна манаш лийэш. Ты годым шӧнчал лийэш.

Тывэч палэ, тидэ ончыктымо ратыштэ улшо пэрвой элэмэнтын 
мэталл койышыжо утларак уло, варажым моло элэмэнт-влакын 
мэталл койыш эркын-эркын изэм толэш, ты годымак мэталлоид 
койыш лэктын, койын кугэмэш, тыгэ фторын мэталлоид койы- 
шыжо эн утла лэктэш. Атом виса вашталт то 'м о дэн ум ^кы - 
жат мэталлоид койыш шукэм толэш ыльэ гын, фтор почэш вэс 
элэмэнт шкэ койышыжым утларак луктэш ыльэ, манын вучаш 
лийэш ыльэ. Но илышыштэ тыгэ огыл. Атом виса шот дэн фтор 
почэш тыгай элэмэнт-влак лэктыт.

Н э о н  (Ые — 20) — инэртнэ газ, нимо дэн ок ушно, вальэнт- 
лыкшэ нуль.

Н а т р и й  (На — 23) — ик вальэнтан, шчолоч пушо мэталл. 
Вӱдым шкэ ужашыжлан пэш чот ойыра. Ты годым водород 
ойырла да вӱдэш сайын шулышо шчолоч ЫаОН лийэш. Галлоид 
дэн натрий шӧнчалым пуа. Натрий литий дэн икгайрак.

М а г н и й  (М§ — 24) — кок вальэнтан мэталл. Ырыктымэ годым 
гына вӱдым шкэ ужашыжлан ойыра, ты годым М§(0 Н) 2  гидрат 
лийэш.

А л ь у м и н и й  (А1 — 27) — кум валэнтан элэмэнт. Физик дэн 
химий шотыштат тудо мэталл; тугэ гынат, тудо мэталлоид 
койышымат луктэш. Тэвэ альуминий окисьын гидратшэ шчоло- 
чышто шула, ты годым альуминий кислотан шӧнчалжэ лийэш.

К р э м н и й  (51 — 28) — ныл валэнтан мэталлоид. Тудо кислота 
шотан окисэлын гидратшым да шӧнчалым пуа. Крэмний ушны- 
шын составшэ да койышыжо углэрод ушнышын гайрак.

Ф о с ф о р  (Р — 31) — мэталлоид. Химийкойыш шотышто азот 
дэнэ икгайрак. Р 2О5 — тудын эн кӱшыл окисэлжэ. Тыштэ фосфор 
вич вальэнтан.

С и р а (5 — 32) — кислород гайрак мэталлоид. 8 О3 — тудын эн 
кӱшыл окисэлжэ. Тыштэ сира куд вальэнтан.

Х л о р  (С1 — 35,5) — пэш энэргичнэ галлоид. С^^О^— тудын эн 
кӱшыл окисэлжэ. Тыштэ хлор шым вальэнган.

А р г о н  (Аг — 39 нарэ) — инэртнэ газ. Тудын атом висажэ 
калийын атом виса дэк лышэмэш (ӱлнӧ ончо).

Тыгэ натрий гыч элэмэнт-влакын ратышт тӱҥалэш. Тидэ ра- 
тыштат пэрвой ратысэ элэмэчт-влакын койышышт ты радам дэнак 
ончыкталтмэ. Кандаш элэмэнт гоч мэ адак икгай койышан элэ- 
мэнтым ужына. Аргон почэш кайа:
148



К а л и й  (К—39)—адак шчолочым пушо энэргичнэ мэталл, ум- 
бакшат тыгак.

Элэмэнт-влакым нунын койышышт вашталт толмо сэмын да 
нунын атом висашт кушкын толмо сэмын ратыш сэраш гын, мэ 
икгай койышак (ратыштэ) уэш пачашалт лэкмым альэ пэриодия- 
ность манмым ужына.

Тэвэ тыгэ правильнэ вашталт толмашым элэмэнт-влакын 
пэриод законышт альэ Мэндэлэйэвын законжо маныт (1868 ий). 
Пэриод законым тыгэ ойлыман: элэмэнт-влакын атом висашт 
пэриод шот дэн вашталт толмо пояэш элэмэнт-влакын койы- 
шыштат тугак вашталтыт. Атом виса количэствэннэ кугэммэ 
сэмын элэмэнтын качэствыжат пэриод дэн вашталтэш.

Элэмэнтын 1^ойышыжо ик монар элэмэнт-влак гоч уэш лэкмаш 
(пачашалтмаш) шчолоч мэталлын, галлоидында монь койышышт 
пӧртылмаш гына „пэриодичность" манмэ ок лий. Тугак шчолоч 
гыч тӱҥалын, галлоидыш шумэш элэмэнт койыш эрэак ик сэмын 
пачашалт, вашталт шогымат пэриодичность шотыш пура.

Тэвэ ты закон почэшак элэмэнт-влакын пэриод систэмат 
(Д. И. Мэндэлэйэвын систэмжэ) ыштымэ.

3. Пэриод-влак. Элэмэнт-влак койышыштым пэриод шот дэн 
вашталт толмо рат-влакым Мэндэлэйэв пэриод манын лӱмдэн. 
Мэмнан ончымо кок пэриодыштына — шчолочан литий мэталл гыч 
фтор галлоид дэк шумэш, инэртнэ нэон газ гыч да шчолочан 
натрий мэталл гыч хлорын галоидшэ дэн инэртнэ аргон газ дэк 
шумэш — кажнэ пэриодышто 8  элэмэнт гыч улыт. Тидэ — изи 
пэриод-влак. Вэс кок куго пэриодышто, кумышо дэн нылымшэ 
пэриодышто — шчолочан мэталл дэн инэртнэ газ коклаштэ — 
кажнэ пэриодышто 18 элэмэнт гыч да кумышо куго пэриодыш- 
то — 32 элэмэнт, пытартыш мучашкэ шуктыдымо пэриодышто — 
6  элэмэнт.

Изи дэн куго пэриод-влак таблицыштэ ончыктымо улыт.
Таблицын пэрвой корныштыжо кок изи пэриод ончыктымо, 

умбалныжэ — куго пэриод-влак. Куго пэриод-влак шуко элэмэнт 
улмо дэн вэлэ огыл, тыштэ шуко мэталл улмо дэнат изи пэриод 
дэч ойыралт шогат. Лач мучаштэ гына мэталлоид-влак лэктэдат.

Таблицын пэрвой корныштыжо кок изи пэриод ончыктымо, 
умбалныжэ — куго пэриод-влак. Куго пэриод-влак шуко элэмэнт 
улмо дэн вэлэ огыл, тыштэ шуко мэталл улмо дэнат изи пэриод 
дэч ойыралт шогат. Лач мучаштэ гына мэталлоид-влак лэктэдат.

Куго пэриодат, изи пэриод сэмынак, энэргичнэ мэталл гыч, литий 
дэн натрий гай гыч тӱҥалэш, варажым мэталл койыш шагалэммэ 
да мэталлоид койыш кушмо пэш эркын лийын шога. Лач эн му- 
чаштэгына мэталлоид-влак лэктэдат. Тугэ гынат, куго пэриодымик 
койыш шот дэн изи пэриод гай кок ужашлан шэлаш лийэш. Тидэ 
койыш — шӧнчал лукш о  эн кӱкшӧ окисэлын вальэнтлыкшэ.

Куго пэриодыш пурышо элэмэнт-влакын вальэнтлыкышт ваш- 
талт толмыштым кислород почэш ончэна гын, мэ тидым 
ужына: ончыч тидэ вальэнтлык иктэ гыч шымытыш шумэш кӱза, 
тулэч вара кум икгай элэмэнт икгай вальэнтлыкан — 8  улыт, ва- 
ражым вальэнтлык иктыш шумэш уэш вола, умбакыжым шымы- 
тыш шумэш эркын уэш кӱза, тылэч вара нульыш шумэш вола.
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Тыгэ куго пэриодысо элэмэнт-влакым тыгайак вальэнтлыкан 
изи пэриодысо элэмэнт-влак йымак шындылаш лийэш. Тыгэ икгай 
валэнтлыкан элэмэнт-влак ик мэнгыштэ ляйыт, тидым таблицыш- 
тэ тыгак ончыктымо. Иужо элэмэнт-влак гына вальэнтлык шо- 
тышто тыгэ лач огыт тол. Тэвэ, мут гыч, нэрвой изи пэриод 
мучаштэ улшо нэон (Ие) газым налына, тугак вӱргэньэ Си дэн 
шӧртньым Аи налына. Нуно шкэ ӱмбалнэ улшо натрий На гайак 
окисэлым пуат, но адак нунак кӱкшӧ окисэлымат (СиО дэн ДизОз) 
луат.

Изи да куго пэриодысо, мэмнан утларак палымэ элэмэнт-вла- 
кын окисэлыштым таблицыштэ (ӱлнӧ) ончыктымо. Тэвэ нинэ окисэл 
формул-влак гыч кӱшнӧ ончыктымын чынлыкшым палэн налаш 
лийэш.

Пэрвойсо изи нэриодышто улшо мэталлоид-влак йымалнэ (таб- 
Милицын шола ужашыштыжэ) мэ тугайак куго валӒэнлыкан пэри- 
одысо мэталл-влакым ужына. Мутлан, фтор йымалнэ марганьэц Мп 
лийэш. Фторын кӱкшӧ окисэлжым налаш лийэш ыльэ гын, состав- 
шэ Р 2О7 лийэш ыльэ; марганьэцын окисэл составшэ — МпзО,. Тидэ 
окисэлланНМпО^кислота кэлша. Тудын шӧнчалжэ—калий пэрман- 
ганат КМпО^ мыланна пэш палымэ. Тулэч посна марганьэц кок 
вальэнтлыкан мэталл сэмынак шӧнчалым пуа. Кислород йымал- 
нэ хром Сг мэталл лийэш. Хромын кӱкшӧ окисэлжэ СгОз, тид- 
лан хрӧм кислота НзСгО^ кэлша, тудын дэн хроматым — шӧнча- 
ым налаш лийэш. Табливын пурла вэл ужашыштыжэ мэтал- 
лоид-влак йымалнэ мэталлоид койышанак мэталл-влак лийыт. Тэ- 
вэ мутлан, фосфор йымалнэ мышйак Аз дэн сурьма 8 Ь, сира йы- 
малнэ—'Сэлэн 5е, хлор йымалнэ — бром Вг дэн иод Л улыт.

Тыгэ мэ икгай улш о, палымэ элэмэнт-влак группым ужына.
Таблицын нылымшэ корныжым ончалаш кӱлэш. Тыштэ 32 

элэмэнт пурыман куго пэриод сэрымэ. Тыдэ пэриодышто пэш ик- 
гай улшо рэдкозэмэлъный элэмэнт-влак улыт (нуно шуэн логал- 
шэ миньэрал составыш пурат, ты миньэралжым „редкие земли" 
маныт). Нинэ элэмэнт-влак чыланат кум вальэнтан мэталл улыт, 
нунын окисэлышт К2О3 типан улыт, сандэнэ нуно чыланат бор В 
йымалнэ сэралтыт. Бор В2О 3 ангидридым пуа.

Нинэ элэмэнт-влакын лӱмышт (атом висажэ тичмаш цифр дэн 
ончыктымо):

Лантан Цэрий Празэодимий Нэодимий Иллиний

В а Се Р г N 6 11
1 3 9 140 141 144 147

Самарий Йэвропий Гадолиний Тэрбий Диспрозий

5 ш Еи Сӓ ТЬ о у
150 152 157 159 162

Гольмий Эрбий Туллий Иттэрбий Лутэций

Н о Ег Ти Уӓ Ви
1 6 4 16 8 169 174 175
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Нинэ элэмэнт кокла гыч кызыт цэрий Се гына практикышт» 
кучалтэш. Тудо тул кӱй ыштымэ составыш пура. Тылэч посна 
цэрий окисьым торий ТЬ окись дэн йӧрэн газ дэн кэросин йӱлал- 
тымэ горэлкын калпакшым ыштат.

Рэдкозэмэльный элэмэнт-влак ик мэҥгыштэ улмо дэнэ пэ- 
риодышто 32 элэмэнт уло гынат, молышт валэнтлыкыштлан 
кэлыштаралтшэ мэҥгылашкэ вэрэштыт.

4. Мэндэлэйэвын таблицыжэ. Мэ ындэ изи дэн куго таблицз 
нэргэн умылэн налмэк, Мэндэлэйэвын элэмэнт-влак таблицышкы- 
жэ вончэна (таблицым кнага мучаштэ ончо). Тидэ таблицыштэ 
изи пэриод-влак иктыжэ вэсыжын йымалнэ лийэш. Куго пэриод 
кок ужашлан шэлмэ, нинат иктыжэ вэсыжын йымалнэ лийыт. Ты 
годым кислород дэн икгай валэнтлыкан улшо элэмэнт-влак иктэ- 
вэсыжын йымак да изи пэриодысо кэлшышэ элэмэнт йымак лий- 
ыт. Тыгэ шындылмэ годым нэон — Ые шкэ вэржым муэш. Адак 
таблицат ик чумыр лийэш.

Таблицыштэ 10 рат  уло. Эн ончыл ратыштэ эн куштылго- 
элэмэнт-влак — водород дэн гэлий улыт.

Кажнэ элэмэнт лӱм ончылно цифр ончыктымо. Тидэ — элэмэнт- 
влакын радамыштым оняыктышо номыр. Элэмэнт лӱм йымалнэ 
атом виса ончыктымо. Таблицыштэ 9 мэҥгэ альэ икгай валэнт- 
лыкан элэмэнт-влакын группышт уло. Пытартыш мэҥгэ— инэрт- 
нэ газ групп, ты группысо элэмэнт-влак химий ушнышыш огыт 
пуро, нунын валэнтлыкышт — 0 , сандэнак нуным нульан групп 
маныт.

Элэмэнт-влакын палышт кажнэ клэткэ покшэлнэ огыл, а шо- 
ла альэ пурла вэлышкэ луктын сэрымэ. Тидэ тэвэ тидлан вэрч 
тыгэ ыштылмэ; валэнтлык шотышто вэлэ огыл, моло койыш шо- 
тыштат икгайрак улшо изи да куго пэриодысо элэмэнт-влакым 
иктэ вэсэ йымалан сэраш йӧнэштарэн ыштымэ. Тыгэкажнэ груп- 
пышто кок изи групп ышталтэш (кокымшо дэн кумышо ратыш- 
тэ улшо йужо элэмэнт-влак клэткын покшэланжэ кодымо улыт: 
нуным куго пэриодын ик группышкат пурташ ок лий).

Тыгэ сэрымэ годым, тзвэ VII группысо чыла галоид-влак пур- 
ла вэлыш лэктын, иктыжэ вэсыжын ӱмбалнэ лийыт, а мэталл- 
влак Мп, Ма, Ке шола вэлыштэ лийыт. Тыгак V группысо икгай 
улшо П, Р, Аз, 5Ь, В1 ик изи группышто улыт, мэталл-влак V, 
N5, Та, Ра—вэс изи группышто, умбакыжат тугак.

Тыгэ куго пэриодысо мэталлан улшо чыла мужыран рат шо- 
ла вэлышкэ луктылтыт, мужырдымо, мэталлоидан рат пурла вэ- 
лышкэ луктылтыт.

Таблицын ӱлыл ужашыштыжэ шӧнчал пушо к^кшӧ окисэл-влак 
групп элэмэнт-влаклан кэлшышэ тип-влакым ончыктымо, Тыштэ 
элэмэнт палэ олмэш Р буква сэрымэ. Р буква посна элэмэнтын 
палыжэ огыл. Тылэч ӱлнӧ водородын газ гай к^кшӧ ушныш  тип- 
влакым ончыктымо. Ты тип-влак IV—VII групплан вэлэ палымэ.

Ты тип формул гыч палэ: атом виса кугэммэ сэмын водород 
шотышто элэмэнт-влакын вальэнтлыкышт горизонтальнэ ратлаштэ 
изэмыт. Мут гыч, кислород шотышто хлор шым вальэнтлыкан гын, 
водород дэн хлор ик вальэнтлыкан, тудо тыштэ РН тип ушны- 
шым пуа (хлористэ водород С1Н). Адак тидымат ончыктыман: 
1.=^2



кислород дэн водород шотышто элэмэнт-влак вальэнтлыкын сум- 
мышт эрэак иктӧр, тудо 8  лийэш.

Кӱшнӧ мэ тидым ончыктышна: ратыштэ шола гыя пурла вэ- 
лыш м эт алл койыш изэмын да мэталлоид койыш кушкын то- 
лэш. Мэталл дэн мэталлоид койыш вашталт толмым группышто 
ончэн лэктына гын, мэ тидым ужына: кӱшыч ӱлык мэталлоид 
койыш изэмын да мэт алл койыш кушкын толэш. Тэвэ, мутлан, 
V группын пурла изи группыжым налына гын, тушто мэ тӱҥал- 
тышыштэ ойыралт шогышо кок мэталлоидым — азот N дэн фос- 
форым Р муына. Умбакыжым мышйакым Аз ужына. Шкэ ушныш- 
влак шотшо дэнэ мышйак мэталлоидлан шотлалтэш, а шкэт ул- 
мыж годым мэталл койышым луктэш. Сур мышйак мэталл гай 
койэш. Ушнышышто мэталлоидлан шотлалтшэ сурьмат 5Ь, шкэт 
годым мэталл гай йылгыжэш. Мэталл дэч тудо каткалалтмыж дэн 
вэлэ ойырлэн шога. Ты изи группын пытартыш члэнжэ — висмут 
В1 мэталл. Тудо ушнышышто мэтал койышымак луктэш, кум 
вальэнтан мэталл сэмын кислоташтэ водородым олмэштара, ты 
жапыштак пэҥгыдэ висмут очыл кислотам НВ1О3 пуа, тыштэ тудо 
ННОз азотнэ кислоташтэ улшо азот сэмын вич вальэнтан лийэш.

5. Ончылгоч палымэ элэмэнт-влак. Пэриод закон почэш Мэн- 
дэлэйэв элэмэнт-влак таблицым ыштымэ годым 64 элэмэнт вэ- 
лэ палымэ ыльэ. Кызыт ындэ мэ 92 элэмэнтым палэна. Сандэнэ 
Мэндадэйэвын пэрвой таблицыштыжэ йара вэр шуко улмаш. Ты 
кокла гыч кызыт скандий 5с III гр.), (4 рат галлий  Оа (III гр. 
5 рат) да гэрманий Ое (IV гр. 5 рат) улмо вэрат йара улмаш.

Ту жапыштэ кэлшышэ элэмэнт-влак альэ палымэ огытын ыльэ, 
тудо вэрышкэ атом виса шотышто лишнэ улшо моло элэмэнт- 
влакым шындаш лийьА огыл. Моланжэ палэ: нуно шкэ койыш- 
ышт дэн да ушныш тип дэн ты вэрлан кэлшэн огытыл. Мэндэ- 
лэйэв, пэриод законым лончылымэк, каласэн: ты вэрлаштэ могай 
гынат вэс элэмэнт-влак лийман.

Ты йара вэр воктэнсэ элэмэнт-влакын (горизонтальнэ да вэр- 
тикальнэ корнышто) койышыштым раш шинчымэ дэн Мэндэлэй- 
эв палыдымэ элэмэнт-влакын атом висаштым, тугак могай койыш- 
тыштым, могай ушнышым пуэн кэртмыштым да ты ушныш- 
влакын могай койышышт лиймыштым ончылгочак палэн налын.

Мэндэлэйэвын ончычак тыгэ палэн налмыжэ илышыштэ пэш 
раш лийын. Мэндэлэйэвын илымыжэ годымак ситыдымэ элэмэнт- 
влакым палэн налыныт. Тэвэ 1875 ийыштэ француз учоный 
Лэкок дэ Буабодран галлийым  муын, 1879 ийыштэ Норвэгийысэ 
учоный-влак Нильсон дэн Клэвэ скандийым муыныт, 1886 ийыштэ 
нэмыч учоный Винклэр гэрманийым муын. Элэмэнтым палышэ 
учоный-влак у элэмэнт-влаклан шкэ шочмо элыштын — Фран- 
цийын (ожсо Галлийын), Скандинавийын, Гэрманийын лӱмыштым 
пуэныт.

Вара сэмынэркын моло ситыдымэ элэмэнт-влакымат палэн 
налыныт. Пытартыш кок йара вэрым (85 дэн 87 №) 1932 ийӹш- 
тэ тэмэныт.

Пэрвой таблицым ыштымыжэ годым Мэндэлэйэв тидым палэн: 
йужо элэмэнт-влакын атом висаштым йоҥылыш ончыктымо. 
Койышышт шот дэн нунылан атом виса почэш ончыктымо вэрым
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пуман огыл улмаш. Тидым тэргэн налмэк, Мэндэлэйэв чыныш 
лэктын, тыгэ йатыр элэмэнт-влакын атом висаштым тӧрлӓтымэ.

Тэвэ тыгэ, наук историйыштэ пэриод закон пэш чот полшэн, 
куго вэрым налын. Тудо кызытат пэш куго вэрым налэш да 
шымлымэ пашаштэ полша.

Йавлэньым ончылгоч палаш полшышо законым почмаш — тидэ 
айдэмын пэш кугын ончык кайымашыжэ. Закон — тидэ айдэмын 
шкэ шонымыжым пӱртӱслан кэлыштарымаш огыл. Тидэ — пӱр- 
тӱсыштӧ улшо йавлэньэ-влакын кылталтмыштым айдэмын ушыш- 
то раш ончыктымаш лийэш.

Мэндэлэйэв закон тидым ончыкта: элэмэнт-влак случайнэ, ик- 
тэ-вэсэ дэч ойыралтшэ ^огытыл. Нуно шкэ коклаштышт пэш 
чот кылт алт  шогат. Йужгынам элэмэнт-влак койыш коклаштэ 
лэш куго ойыртыш уло гынат, нунын иктаж мо гынат обшо уло, 
нуно шкэ коклаштышт лышнэ шогат, ик сэмын лийшэ гай улыт.

Тидымат ончыктыман; пэриод систэмыштэ изиш ситыдымаш 
да кэлшыдымаш уло. Мут гыч, аргонын Аг атом висажэ (39,9) 
калийын К  атом висажэ (39,1) дэч кугырак; тэллурын Те 
(127,5) иодын Л (126,92) дэч куго; кобальтын Со (58,94) никкэль 
N 1 (58,69) дэч куго. Чынжым гын, шчолоч пушо мэталлым — 
калийым инэртнэ газ группыш пурташ ок лий, инэртнэ газым — 
аргоным шчолоч пушо мэталл группыш пурташ ок лий, альэ йо- 
дым галоид груп гыч ойыраш ок лий, молат. Тидым тӧрлаты- 
шаш вэрч ожно атом висам раш палаш кӱлэш манын шонэныт. 
Сайын, раш лончылэн налмэк, тыгэ шонымо чыныш лэктын огыл.

Вӱргэньэ дэн шӧртньӧ шкэ кӱкшӧ окисэл шотышт дэн пэр- 
вой группылан огыт кэлшэ манын, кӱшнӧ ончыктышна. Нуным 
нигушкат вашталтэн шындаш ок лий, сайдэнэ туштак кодыт. 
Тылэч посна моло изи кэлшыдымашат улыт. Тугэ гынат, пэриод 
систэмын научно значэньыжэ тидын дэн ок волталт. Йужо кэл- 
шыдымашыжым атом ышталтмым тунэммаштэ умландарэн пумо 
(умбалнырак ончо).

6 . Пэриод систэмэ дэн кузэ пайдаланыман. Пэриод систэ- 
мым шинчэн шогымо дэн тӱрлӧ-тӱрлӧ улшо шуко химий ушны- 
шым куштылгын умлэн налаш лийэш. Тунэмшэ-влак кокла гыч 
кажныжэ таблицын кокымшо ратшым кнага дэч посна раш шин- 
чэн шогат гын, пэш сай лийэш. Кокымшо ратысэ элэмэнт-влакым 
почэла шинчэн шогэн, ты ратысэ кажнэ элэмэнт-влакын могай 
группыш пурэн шогымыштым куштылгын палаш лийэш.

Тэвэ, мутлан, пэриод систэмын могай группыш азотын пурымы- 
жым палышашлан тыгэ шотлымат сита:литий — пэрвой, бэриллий- 
кокымщо, бор — кумышо, углэрод — нылымшэ, азот — визымшэ. 
Тыгэ, азот визымшэ группыш пура. Тидым палымэк, мэ тидымат 
палэна: кӱкшӧ окисьыштэ азот вич вальэнтан, ты окисэлын фор- 
мулжо — азот дэн водородын кӱкшӧ ушнымаштэ улшо
водородын атомжо 3 (визытыш кандаш мартэ йэшарымаш (153 стр. 
ончо). Ратын кокымшо ужашыштэ азотын улмыжым палымэк, 
мэ азотын мэталлоид улмыжым палэна, умбакшат тугак.

Кокымшо ратым шинчымэк, кокымшо ратыштэ улшо элэмэнт- 
влаклан кэлшышэ группысо элэмэнт-влакым шарнаш кӱлэш. 
Азотлан кэлшышэ — фосфор, мышйак, сурьма да висмут лийыт. 
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Кислородлан — сира, сэлэн (ик изи группышто) да хром дэн мо- 
либдэн (вэс изи группышто), молат.

Ты группысо элэмэнт-влакым шинчэн (рат-влакым шарнымат 
ок кӱл, элэмэнт-влакын кӱшыч ӱлык почэла волымыШтым вэлэ шар- 
ныман), элэмэнтын ушнышышт могай составан лиймым куш- 
тылгын палэн налаш лийэш.

Мутлан, мэ сэлэнистэ водородын составшым шарнынэна. 
Тидлан тидым шарнэна: сэлэн VI группыш пура, сира йымалнэ 
шога. Сэрнистэ водоро^^ — НзЗ, тыгэ сэлэнистэ водород — НзЗе 
лийэш.

Мэ азотын атом висажым мондэнна. Мэмнан шонымаштэ ту,- 
дын атом висажэ — 17. Тидым шарнэна: азот углэрод (12) дэн 
жислород (16) коклаштэ лийэш. Тывэч палэ, азотын атом висажэ 
12 дэн 16 коклаштэ лийман, чынак — 14.

Мэ вулнын кӱкшӧ окисэлжым сэрынэна. Шарнэна: вулно углэ- 
род да крэмний дэн ик группышто лийэш, тыгэ мэ ЗпОз сэрэна.

Ты кӱкшӧ окисэлын могай койышыжо уло? СОз дэн ЗЮз 
шот гыч, тудо ангидрид койышан лийман. Чынжымак тудо 
ангидридак, тудлан кэлшышэ кислотажэ — НзЗпОз (вулно кисло- 
та), тидыжэ станнат шӧнчалым пуа.

7. Атом-влакын ышталтмышт да элэмэнт-влакын радам чис- 
лашт. Физикын пытартыш жапыштэ ончык кайымашыжэ мыланна 
физикын ик у пӧлкам — атом влакын ышталтмышт нэргэн умлан- 
дарэн пуыш. Иктаж 25 ий ожнырак наста-влак, — атом дэч умбак 
огыт шэлылт—манын шотлат ыльэ. Атом-влакын кузэ ышталт- 
мыштым тунэммэ—шкэ шотшо дэн адак пэриод законышкат 
кэлгынрак ончалаш йӧным ыштыш, тудым рашрак умландарыш 
да чоткыдэмдыш.

Сандэнэ химийым кӱчыкын тунэмшэ-влакланат кажныжлан 
атомын ышталтмыжэ да тудын мом пуэн кэртмыжэ нэргэн икмо- 
нар умлэн налаш кӱлэш.

Атом ышталтмэ нэргэн тунэммашкэ шумо паш а— пэш сложно 
паша, сандэнэ мэ ты нэргэн тыштэ лончылашат она тӱҥал. Мэ 
тыштэ физикын ончыктэн пумыжым вэлэ палэн налына.

Кэч могай элэмэнтынат атомжо шэлаш лийдымэ массэ огыл. 
Тудо пэш тыгыдэ матэриальнэ ужаш гыч — протондэнэлэктрон  
гыч ыштымэ. Протон — утларак нэлэ, тудын массыжэ водород 
массэ гайрак. Элэктрон утларак куштылго: тудо протон дэч 1840 
кана нарэ куштылгырак. Элэктронынат, протонынат элэктрияэствэ 
зарьад уло. Когыньыштынат зарьад-влак ик кугытан улыт, па- 
лышт гына ваштарэш шогат: протон положитэльнэ элэктричэс- 
лалтын, элэктрон — отрицатэльнэ.

Положитэльнэ дэн отрицатэльнэ элэктричэствэ-влак — ваш 
шогышо кок элэктричэствэ’) улыт. Атомышто нинэ ваш шогышо 
элэктричэствэ иктэш  улыт.

Протон дэн элэктрон шкэ коклаштыштат, нунын гыч лийшэ 
атом дэчат качэствэ шотышто ойыралтыт. Налмэ элэмэнт-влакын 
атомышт гыч нунын дэч ойыралтшэ у  качэствэ — молэкул-влак 
кузэ лийыт, тугак матэрий вийаҥын толмо почэш протон дэн 
злэктрон гыч у  качэствэ — элэмэнт-влакын атомышт лийыныт.

1) Два противоположных электричества. 155



Шкэ шотшо дэн атом элэктричэствым ок пу, тудо элэктри- 
чэствэ зарьадым ок нумал. Тывэч палэ, атомыш пурышо протоа 
чот элэктрон чот дэн икгай лийэш. Нунын зарьадышт иктӧр лий- 
ын, иктыжэ вэсыжым нэйтрализоватлат, иктыжэ вэсыжым тӧр-
латО-

Физикын ончыктымо почэш протон дэн элэктронын атомышто 
кузэ ваш кылталтмыштымат палаш лийэш. Мэ шинчэна; атом 
рӱдӧ ужаш — йадра гыч—да йадрам авырэн шогышо элэктрон- 
влак гыч ышталдын. Эн тыгылай атом кокла гыч водород 
атом ик протон гыч ышталтын. Йадра дэч ӧрдыштӧ ик элэктрон 
уло?

Моло элэмэнт-влакын йадрашт сложнырак улыт. Нуно протон 
т ч  вэлэ огыл, протон дэн элэктрон-влак гыч ышталтшэ улыт. 
Йадраштэ положитэльнэ элэктричэстван протон-влак отрицатэльнэ 
элэктричэслымэ элэктрон-влак дэч эрэак шуко лийэш. Сандэнак 
йадра эрэак положитэльнэ зарьадан лийэш. Йадраштэ утыж дэн 
улшо протон-влак нарэ элэктрон-влак йадра дэч ӧрдыштӧ лийыт.

Йадрам кружок дэн да

С

I 'Л -

Н  Ие N
67 сӱр. Водород, гэлий, углэрод да азот атом- 

влакын ышталтмышт.

протоным пльус дэн, а 
элэктроным минус дэн па- 
лэмдэн сэрэна гын, 67 сӱ- 
рэтыштэ ончыктымо гай 
схэмым ужына.

Элэмэнтын атом виса- 
жым ыштэн шогышо атом 
массэ эн шукыжым атом. 
йадраштэ лийэш да про- 

тон монар улмым онча: протон массэ дэн таҥастарымаштэ элэк- 
трон массэ пэш изи. Схэмыштэ тидым ончыктымо: йадран про- 
тонжо кунар уло, элэмэнтын атом висажат тунарак: водоро- 
дын^—1, гэлийын—4, углэродын—12, азотын —14.

Йадрам авырышэ элэктрон-влак чот элэмэнт-влакын пэриод 
систэмыштэ улшо радам номырыштлан кэлшат (таблицым кна- 
ган мучаштэ ончо): водородын—1 , гэлийын—2 , литийын — 3 , 
бэриллийын —4, борын —5, углэродын — 6 , азотын — 7, умбакыжат 
тыгак. Йадра дэч ӧрдыштӧ улшо элэктрон-влак атомын химий 
койышыжым палэмдат.

Схэмыштэ эшэ тидым ончалаш кӱлэш: углэрод дэн азот атом- 
влакын кок элэктроныштым йадра лышкэ вэрэмдымэ (гэлийын 
сэмын), моло элэктроныштым ӧрдыжышкӧ икмонар луктын шын- 
дымэ (водородын сэмын). Ӧрдыжышкӧ луктын шындымэ элэктрон- 
влак водородын, углэродын, азотын (кислород шотышто) вальэнт- 
лыкыштлан кэлша: углэрод 4 вальэнтан, азот—5 вальэнтан. Гэлий- 
ым налаш гын, тудо инэртнэ газ, тудо нимогай ушнышыш ок 
пуро, вальэнтлыкшэ — нуль. Гэлийын тыгай койышыжо мужыр 
элэктронын пэш чоткыдо комбинацэ гыч лэктэш манын, шонаш 
лийэш. Схэмыштэ тидым тыгэ палэмдымэ: ты элэктрон-влакьш 
йадра дэнэ лышкэ шындымэ. Элэмэнт-влакын вальэнтыштлан ло- 
галдэ кодшо тыгай мужыр элэктрон чыла моло атомлаштат лийыт.

1) У равновеш иваю т.
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Пэриод закон гыч мэ шинчэна: элэмэнт-влакын вальэнтлыкышт 
эрэак кушкын огыт шого; куго пэриодыштат, изыштат мучаштэ 
8  мартэ шуэш, вара уэш нульыш волэн кайа (инэртнэ газын), 
тылэч почэш адак уэш кушкэш. Гэлий почэш инэртнэ газ — нэон 
.(атом виса—20). Тыгэ, тудын 10 тУжвал элэктронжо уло. Нэон 
почэш натрий кайа (атом виса — 23), тудын 11 тӱжвал элэктрон- 
жо уло. Нэонын вальэнтлыкшэ — нуль, натрий — ик вальэнтан, 
6 8  сӱрэтыштэ нэон, натрий, хлор атом-влакын кузэ ышталтмыш- 
тым схэмэш условно ончыктымо. Протон дэн элэктрон-влакын 
чотыштым куштылэмдышашлан цифр дэн ончыктымо.

Нэон — инэртнэ газ, сандэнэ тудын 8  элэктрон гыч лийшэ 
комбинацыжэ гэлийын 2  элэктрон гыч лийшэ комбинацэ сэмынак 
чоткыдо лийэш.

Садлан натрий дэн хлорын элэктронышт (ты элэмэнт-вла- 
кын вальэнтлыклан (1 дэн 7) кэлшышышт), атомын вэс лончыш- 
тыжо, кумышо лончышто альэ ,зоныштыжо“ вэрэмдымэ улыт. 
Хлор почэш кайшэ ин- 
эртнэ газ—аргон—лийэш.
Тудын ӱмбал лончышто 8  

элэктронжо уло, тудат 
инэртнэ газлан шотлал- 
тэш. Тудын почэш ик 
вальэнан калий кайа. Ка- 
лийын „вальэнтан“ элэк- 
тронжо нылымшэ лон- ■
чышто лийэш, умбакшат *'"°Р аюм-влакын ыш-

„  ’  талтмышт.тугак. Изи пэриодышто
тӱжвал чоткыдо лончылан 8  элэктрон гыч лийшэ лончо лийэш, куго 
пэриодышто 18 да 32 элэктрон гыч лийшэ лончо.

Атом-влакын элэктрон дэн протон-влакышт мэмнан схэмыштэ 
ончыктымо сэмын ик плоскостьыштэ огыт кий, нуно пространствыш- 
тэ улыт. Сандэнак мэ элэктрон-влак гыч ыштымэ л о т о  нэргэн 
ойлэн кэртына. Тулэч посна, йадран кугытшо чыла атомын кугыт- 
шо ^дэч йатыр изи лийман.

Иадрам авырэн шогышо элэктрон-влак шып огыт шого, нуно 
йадра йыр коштыт альэ пӧрдыт. Элэктрон-влакын кузэ кошт- 
мыштым альэ мартэат раш палэн налмэ огыл. Тидэ шотышто 
йатыр гипотэз(шонымаш) уло. Данийсэ Б ор  учоныйын гипотэзшэ 
почэш: йадра йыр элэктрон-влак Кэчэ йыр пӧрдшӧ планэт-влак 
пӧпдмӧ сэмын орбит дэн пӧрдыт. Тидэ гипотэз атомын физик 
койышыж дэн спэктржым пэш сайын умландара, тугэ гынат, 
атомын химий койышыжым умландарымаштэ тудо шагал пуа. Вэс 
гипотэз — амэрикан учоный Л ь й у и с ы н  гипогэзшэ атомын химий 
койышыжо нэргэн утларак умландармашым пуа; тугэ гынат, 
элэктрон-влакын кузэ коштмыштым ок ончыкто.

69, 70 да 71 сӱрэтлаштэ гэлий, нэон, натрий атом-влакын Бо- 
рын гипотэзшэ почэш атом ышталтмым схэмэ дэнэ ончыктымо. 
Тушто орбит-влак ончыктымо, орбит дэн элэктрон-влак коштыт. 
Йадрам систэм кӧргэш точко дэн ончыктымо.

Натрийын атомжо нэон атом дэч элэктрон коштмо ик у орбит 
дэн ойырлэн шога. Тидэ орбитшэ натрийын (ик вальэнтан) вальэнт- 
лыкшылан кэлша.
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69, 70 сӱр. Гэлий дэн нэон атом-вла- 
кын ышталтмышт (Бор йӧн дэн).

72 — 77 сӱрэтлаштэ Льйуисын утларак тыгылай (простой) схэ- 
мыштым ончыктымо. Льйуис тыгэ умландара: элэктрон-влак кошт-

мышт годым куб лук положэнь- 
ыштэ. лийыт, тидэ — эн характэр- 
нэ положэньэ. Чыла луклаштэ 
элэктрон-влак лийыт гын, 8  элэк- 
тронан (инэртнэ газ) чот (устой- 
чивый) систэмэ лийэш.

Кубынчыла лукыштыжо элэк- 
трон лиймэ годым утларак чот- 
кыдо систэм лийэш. Тидэ шот 
гыч Льйуистыгэ шонэн:атом-влак 
пырльа ушнымышт годым, иктэ 

вэсыштым йэшарэн 8  элэктронан чоткыдо систэмым ыштэн кэрт- 
маштэ, пэш куштылгын ушнат. Мутлан, 73 сӱрэтыштэ кок атом 
кислород дэн да ик атом углэрод дэн углэкислэ газ лиймашым; 
пэш раш ончыктымо.
74 сӱрэтыштэ кочмо 
шӧнчал молэкулын 
лиймашыжэ ончык- 
тымо. 75 дэн 76 сӱрэ- 
тыштэ тыгылай (про- 
стой) наста-влакын— 
кислород дэн фто- 
рын молэкул лий- 
мыштым ончыктымо.
77 сӱрэтыштэ—азот 
ангидридын 
лиймашыжэ ончык- 
талтын (куштылгынрак умлаш лийшаш вэрч атомын кӧргӧ ужа- 
шыжым тыштэ ончыктымо огыл). ^

Адак тидым каласыман: элэктрон-влакын коштмо характэрышт
нэргэн альат палэн

71 сӱр. Н атрий атомын ышталтмыжэ (Бор йӧн дэнэ).

/ ! -------- <

<1 Ф >
/ / ■ "■

Не и Ве В

налмэ огыл.
Бор дэн Льйуис 

дэч молат шуко схэ- 
мым луктыныт, мэ 
нунын нэргэн кызыт 
лончылашона тӱҥал..

Тывэч палэ, элэ- 
мэн1 -влакын пэриод 
систэмыштэ улмо ра- 
дамӹшт (порядок) 
Мэндэлэйэв шонымо 
сэмын атом висам 
огыл, атом йадран 

72 сӱр. Атом-влакын ышталтмышт (Льйуис йӧн дэн). зарьадшым ончат^).
1) Элэмэнт-влакын радам числаштым англичан физик Мозли 1913 ийыштэ^ 

раш ончыктэн. Тудо тӱрлӧ элэмэнт-влаклан рэнтгэн лучын спэктржым тунэ- 
мын шогэн. Ты спэктр атомын ӱмбалсэ элэктрон-влакын монар улмыштым онча. 
Тидыннэргэн утларак раш химиЯ нэргэн кумда тунэммэкн нагаштэ лудаш  лийэш.
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Атом ышталтмэ тэорий элэмэнт-влак пэриод систэмлан ваштарэш 
ок шого, тудым утларак вэлэ умландара да пэҥгыдэмда.

Мэндэлэйэвын таблицыштыжэ элэмэнт-влакым радам дэн шын- 
дымэ шотышто ваштарэш шогымо шотат ыльэ. Тэвэ, мутлан,.

'— ^

0 + С + 0 — СО2

73 сӱр. Углэкислэ газ молэкул-влзкын ышталтмышт (Л ьйуис йӧн дэн).

аргонын (18 №) атом висажэ тудын почэш шогышо калий (19 №)■ 
дэч куго ыльэ, тэллурын (52 №) атом висажэ тудын почэш шо- 
гышо иод (53 №) дэч куго ыльэ. Тугэ гынат, ты элэмэнт-влакын 
койышыштым ончэн, атом виса кушкын толмым ончыдэ табли- 
цыш пурташ логалэш. Тидэ — Мэндэлэйэвын пэриод законжылан 
ваштарэш шога. Атом йадран зарьадшэ почэш ты элэмэнт-вла-

С1Ыа +

г

74 сӱр. Кочмо шӧнчал молэкул-влакын ышталтмышт (Л ьйуис йӧн дэн).

кым Мэндэлэйэвын вэрэмдымыжэ сэмынак таблицыш пуртыман- 
Тывэч палэ, атомын ышталтмашыжэ атом виса шот дэч утларак 
обшо койышыжо лийын (атом виса дэнэ шкэ жапыштыжэ Мэндэ- 
лэйэв гына пайдаланэн моштэн).

Йатыр элэмэнт-влакын атом висашт тичмаш числа дэн огыл, 
дробан дэн ончыкталтэш, мут гыч, хлорын — 35,46. Атом виса 
чынжымак протон монар
улмым онча гын, атом ^  ^  ^  ^
виса эрэак тичмаш числа А
дэн ончыкталтман. ^

Тыгай кэлшыдымашым 
тыгэ умландарыман; йужо д
элэмэнтвлакын шуко тӱр- 
лӧ атом-влак лийыт. Ты 75 сӱр. 
тӱрлӧ атом-влакын тӱж- 
вал элэктронышт икнарэ
улыт да вэрэмдалтмыштат икгайак. Сандэнэ нуно йӧршэш икгай 
химий койышан улыт. Нуно йадрасэ протон дэн элэктронын монар 
улмо дэнэ гына ойыралтыт. Тэвэ, хлорын атомышт 35 да 37 атом 
висан улыт. Пытартыш атомын йадраштэ нэрвойсо дэч 2 про- 
тон да 2  элэктронлан шукырак.
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Мэмнан кучылтмо хлор — тидэ кок сорт атом варналтмэ дэн 
лийшэ хлор. Моло элэмэнт-влакын атом-влакышт пэш шуко тӱр- 
лӧ лийыт, тэвэ, мут гыч, свиньэцын—4, ртутьын—6 , молат. Ик 
элэмэнтынак тӱрлӧ атом-влакшым ,изотоп“ маныт. Изотоп ман-

76 сӱр. Фтор молэкул-влакын ышталтмышт (Льйуис йӧн дэн).

мым тыгэ умлыман; ты элэмэнт-влак пэриод систэмын ик вэрыш- 
тыжак, ик клэткыштыжак лийыт^).

1933 ийыштэ водородын изотопшым лукмо, тудын атом ви- 
саж э—2 .

Водородын изотопшо пурыман вӱд тыгылай вӱдыштӧ варыш 
наста гайлийэшдатудымтувэчойыраш лийэш. Тыгай вӱдын удль-

нэ висажэ тыгылай вӱд дэч 
утларак (1,1056), сандэнак ту- 
дым „нэлэ вӱд“ манын лӱмдэ- 
ныт. Моло физик койыш шот 
дэнат тудо тыгылай вӱд дэч 
ойырлэн шога — шолаш 1 0 0  

градус дэч утларакэш (101,42°) 
пура, 0  градус дэч кӱшнырак 
(3,8°) кылма, молат.

Атом висашт дробан лий- 
шэ элэмэнт-влаклан лачак изо- 
топь^ мумо. Изотопын атом 
висажэ — тичмашчисла. Посна 
атом-влакын атом висашт, чын- 
жымак, тучмаш числан улыт. 
Элэмэнт-влак йужгынам икгай 
атом-влак гыч огыл, изотоп 
варыш (смэсь) гыч ыштымэ 

77 сӱр. Азотнэ ангидрид молэкул-вла- улыт.
кын ышталтмышт (Льуйис йӧн дэн). Палэ, чумыргымашын —

атом-влакын койышышт пэш 
тӱрлӧ улыт гынат, нунын ышталтмаштышт мэ иктылыкым (йэдин- 
ствым) ужына.

0

1) Изотопым ойырымаш пэш йӧсэ пашалан ш отлалтэш . Изотоп улмым ,поло- 
ж итьэльнэ лучы м ' шымлымэ годым палэн налмэ. ЗЮОО—50000 вольт напрьаж э- 
ньан зарьадым рэнтгэн пуч гоч колтымо годым катодын рожшо гоч положи- 
тэльнэ луч — тыгыдэ ужаш лэктыт. Ты ужӓш-влак положитэльнэ зарьадач атом 
йадра, атом, мольэкул улыт. Магнит дэн элэктричэствэ пасушто лэкшэ ужашла 
кораҥмым ончэн, нунын массыштым пэш раш шотлэн кэртына. (Томсон дэн 
Астонын шымлымэ пашашт). Тидын нэргэн химий нэргэн лукмо куго кнагаштэ 
лудса.
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ФОТОГРЛФИН пл л ст и н н э

78 сӱр. Радий лучын ко- 
раҥмашыжым фотоплас- 

тинкэш палымаш.

Тугэ гынат, матэрий протон дэн элэктрон гыч вэлэ ышталтын 
ианын шотлэн она кэрт. Матэрий ышталтмаш пэш сложно паша. 
Коштшо элэктрон дэн протон коклаштэ матэрий дэн тэмыдымэ 
йара вэр уло манын мэ она кэрт. Элэктрон дэн Протон-влакым 
кӱрылтдымаш (непрерывный) матэрийыштэ посна ышталтмаш 
(образование), условно точкылан шотлэна. Тыгэ, ик жапыштак 
матэрий к^ры лт иы лан  да кӱры лт димылая  шотлалтэш, ты кок 
ваш улшым (противоположности) иктыш ушышо лийэш.

8 . Радиоактивнэ элэмэнт-влак. 1896 ийыштэ француз физик 
Бэкэрэль тидым палэн: миньэрал составыш уран (Ӱ, 92 №, пэриод 
систэмыштэ пытартыш вэрым налэш) пура гын, тудо ала могай 
койдымо лучым  колта, лучшо шэм кагаз дэн пӱтырымӧ фотоплас- 
тинкышкат логалын кэртэш. Варажым Бэкэрэль тидымат палэн; 
ты луч кагаз вошт вэлэ огыл, пушэҥгэ воштат, вичкыжрак 
кӱртньӧ пластинкэ воштат эрта, йужо настам волгалтарышым 
ышта (флуорэсцэнций) да зарьадитлымэ элэктроскопын вий- 
жым пытара.

Икмонар жап эртымэк, С к л а д о в -  
с  к а й а-К у р и (Париж) вэс элэмэнтын — 
пэриод систэмын пытартыш ратыштыжэ ул- 
торийшо(ТЬ, 90№)элэмэнтынаттыгай кой- 
ышшотым муын. Складовскайа-Кӱри шкэ 
марийжэ—К ӱ р и дэн пырльа уран смола ру- 
дам тунэм шогэныт, тувэч тидым палымэ: ру- 
да гыч варналтшэ наста-влакым кораҥдымэ 
да тудым химий йӧн дэн обрабатлымэ дэн 
койдымо луч утларак лэкташ (излучение) тӱ- 
ҥалэш. Тыгэлуч лэкмашым СкладовскайарпӧмопАгтмвйослгб манын 
лӱмдэн (латынь мут: ,радиус“ — луч, „активность"— кэртмаш). 
Ты годым тидат палэ лийын: лучым лукмаш ураным ушымы- 
-лан вэрч вэлэ огыл, тылэч посна ту жап мартэ палыдымэ кок 
элэмэнтым ушымо дэнат лийэш. Ты палыдымэ ик элэмэнтшым 
Складовскайа шкэ шочмо эл Польшо лӱмжӧ дэн полоний (Ро, 
84 №) манын лӱмдэн, вэсыжым — радий (Ка, 8 8  №).

Рудаштэ полоний луктын кэртдымашын шагал лийэш, радий- 
жэ — шукырак. Тугэ гынат, икмонар милиграмм йандар радий 
ушнышым лукташлан пэш шуко тонн рудам кучылташ кӱлэш.

Кӱшнӧ ончыктымо элэмэнт-влак дэч посна пэриод систэмын 
пытартыш ратысэ моло элэмэнт-влакынат радиоактивность койы- 
шышт уло. Утларак радиоактивность койышан элэмэнтлан радий 
шотлалтэш, тудым эн утла палэн налмэ.

Радиоактивность тидэ радиоактивнэ элэмэнт-влак ушнышын 
койышыжо огыл, тидэ—атом-влакын шкэштын койышышт. Мо- 
чланжэ палэ: йандар элэмэнт уло годымат, моло элэмэнт дэн пырльа 
лиймэ годымат радиоактивность койыш лэктын шога.

Радий — тыгылай наста шотышто — ший гай мэталл. Химий 
койыш шот дэн барий (Ва, 56 №) дэн икгайрак. Барий — пэриод 
систэмын радий пурымо группышкыжак пура.

Радий—'Кумдан шарлышэ элэмэнт, тудын ушнышым шуко 
миньэраллаштэ, миньэрал источникысэ вӱдыштӧ, мландыштэ вэрэш- 
таш лийэш. Тугэ гынат, пэш изын вэлэ муаш лийэш.
11—2462 161



Радий организмыш логалын, тканьым пужа (разрушает), бактэ- 
рий-влакым пытара. Тудым мэ дициныштэ кучат—радий дэн ракы» 
да моло чэр дэн лийшэ пуалшым эмлат.

Радийын лучшым тунэммэк тидым палэн налмэ: тудын луч- 
влакшэ ик гай огытыл. Тэвэ, радий шӧнчалан свиньэц 
коробкам магнит польус коклашкэ пыштэна гын, коробка гыч лэкшэ 
радий луч коробка ӱмбалнэ улшо фотопластинкэш кум палым 
кода (78 сӱр. магнит ончыктымо огыл). Фотопластинкым тӱрлӧ 
кӱкшытыш вашталтыл пыштымэ годым, радий гыч лэкшэ луч 
коштмым эскэраш лийэш. Ик луч— а (альфа) магнитын отрица- 
тэльнэ польус вэлышкыжэ кораҥалтэш (сӱрэтыштэ шола вэлыпь 
ончо), вэс луч— [1 (бэта) магнитын положитэльнэ польус дэкэ чот 
лышэмэш (сӱрэтыштэ пурла вэлыш ончо), кумышо луч — 7  (гам- 
ма) нигунарат ок кораҥалт да кӱшкӧ туран кӱза.

Сайын шымлэн налмэ почэш тидым палэн налалтын: радиоак- 
тивность — тидо радиоактивнэ настан атом-влакыштын шаланы- 
маш  гыч лэктэш. Тидым ты мартэ йӧршэш шинчэн огытыл. налмэ 
а луч-влак — тидэ радиоактивнэ наста-влакын й^драшт шаланымэ 
годым лийшэ положитэяьнэ зарьадан ужаш — гэлий йадра-влак 
йогымаш улыт,  ̂луч-влак —элэктрон-влак йогымаш, луч-влак — 
рэнтгэн луч гай лӱҥгалтшэ движэньэ.

Радий атом шаланымэ годым газ гай у элэмэнтын атомжо 
лийэш. Ты элэмэнтым ончыч эманац й маныныт, кызыт ындэ ра- 
дон маныт. Химий койыш шотышто тудо инэртнэ газ (Рӓ, 8 6  №). 
Радонын атом висажэ — 222, альэ вэс сэмын манмаштэ тудын атом 
висажэ радийын атом висаж нарэ — 226, тышэч гэлийын атом. 
висажым—4 гына кудалтыман.

Родон шкэ шотшо дэн радиоактивнэ элэмэнтлан шотлалтзш. 
Тудат радий сэмынак а лучым луктэш, альэ вэс сэмын, тудын 
йадражэ гыч гэлийын йадражэ-влак гйыралтыт, луктын ку- 
далталтыт. Ты годым вэс у радиоактивнэ элэмэнт — уранын 
изотопшо лэктэш, тудым „Радий к “ манын лӱмдэныт. Радий А 
шкэ шотшо дэнэ адак шуко радиоактивнэ элэмэнт-влаклан почэ- 
почэ ш^элылтэш. Тыгэ радиоактивностьдымо элэмэнт — свиньэц 
изотоп (атом виса — 206) шэлалт лэкмэшкэ радиоактивнэ элэ- 
мэнт-влак лэктэдэн шогат.

Кажнэ тыгэ вашталт шэлалтмэ — йа гэлий йадра да элэктрон- 
влак лэктэдымэ дэн йа гэлий йадра альэ элэктрон-влак гына 
лэктэдымэ^) дэн лийэш. Гэлий йадра лэкмэ годым вэс атом висан 
элэмэнт лэктэш, элэктрон лэктэдымэ годым зарьадшэ вашталтэш.

Радиоактивнэ элэмэнт-влакын атомышт ик вашкэлык (ско- 
рость) дэн огыт шаланэ. Иктыжэ пэш вашкэ, вэсыжэ пэш эркын 
шаланат. Шаланымашын вашкэлыкшым радиоактивнэ элэмэнт- 
влакьш атомышт пэлыжэ нарэ шаланэн шуаш жап кӱлмаш гыч 
шотлат. Ты жапшэ альэ „пэлэшаланымашын пэриодшо“ коч ку- 
намат иктак: элэмэнтын кунар атом налмым ок ончо.

Радийлан пэлэ шаланэн шуашыжэ 1580 ий кУлэш, радонлан 
3,85 кэчэ, радий А-лан — 3,05 минут, уранлан 4 500 000 000 ий кӱлэш.

Радий шкэжэ уранын шаланымэк лийшэ продуктшо лийэш.

1) В ы дел ен и е.
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Торийынат шаланымэк лийшэ продуктшо йатыр уло. Тыштат 
мучашэш лийшылан, уран ратысэ радий сэмынак, 208 атом ви- 
сан свиньэц изотоп шотлалтэш.

Радиоактивнэ наста-влакын атомышт шкэ шотышт дэн шала- 
нэн шогат, мэ нунын шаланымыштым вашкэмдэн альэ чарэн она 
кэрт. Эн кӱкшӧ, эн ӱлыл тэмпэратурат, элэктрич ;ствэ зарьадыштэ 
йуж тэмдымат радиоактивнэ шаланымашым вашкэмдэн альэ ча- 
рэн огыт кэрт. Ты шотышто радиоактивнэ йавлэньэ тыгылай хи- 
мий рэакций дэч йӧршэш ойыралт шога да посна шотан йавлэ- 
ньылан шотлалтэш.

Радиоактивнэ наста-влак шаланымэ годым пэш шуко шокшо 
лэктэш. Радий шӧнчалын тэмпэратуржо йужысо тэмпэратур дэч 
икмонар градуслан эрэак кӱшнӧ лийэш. Ик грамм радий ик шагат 
жапыштэ 120 калорий шокшым пуа. Ик грамм радий шаланэн 
гпумэш чылажэ 2 000 000 000 калорий шокшо ойыралтэш, Ик грамм 
шӱй йӱлымӧ годым гын, 8000 калорий вэлэ ойыралтэш. Тидэ 
атом-влакыштэ монар шуко энэргий улмым ончыкта. Атом-влакым 
искусствэннэ шалаташ мэ тунэм шуна ыльэ гын, олтымо ӱзгар проб- 
лэмым пэш сайын шуктэн кэртына ыльэ.

Пытартышлан эшэ ик кана тидын нэргэн каласыман: тыштэ 
мэ атом ышталтмаштэ наук шымлэн налмэ вывод-влакым вэлэ 
оцчыктышна. Шымлымэ паша—пэш сложно, сандэнэ ты кнагаш- 
тэ тудын нэргэн ончыктэн она кэрт.

Атомын сложно улмыжым мэ йӧршын палэн налынна, протон 
дэн элэктрон-влак ындэ мыланна, атом сэмынак палэн налмэ улыт, 
йадра дэн протонын ышталтмашышт нэргэн чыла палэн налмэ 
огыл, нунын нэргэн эшэ тунэм шогат да кажнэ ийын нунын 
нэргэн утларак палалтэш.

X. МЭТЛЛЛ-ВЛАК.
I. Мэталл-влакын физик койышышт. Тыгай наста шотышто 

улшо мэталл-влакын пэш шуко икгай койышышт уло.
Чыла мэталл-влак ойыртэмалтын йылгыжыт, шокшым да элэк- 

тричэствэ токым шкэ воштышт колтат (ртуть гына ок колто), 
тыгай условийыштэ — пэҥгыдэ наста улыт, шӧртньӧ дэн вӱргэньэ 
дэч молышт тӱрлӧ ошалгэ альэ суррак ошалгэ тӱсан улыт.

Кызыт производствышто чыла мэталлым кок ужашлан: шэм 
мзталл дэн тӱсан мэталлан шэлыт.

Шэм мэт алл  — кӱрньӧ да тудын сплавышт. Кӱртньӧ да тудын 
сплавышт кӱртньын магнитнэ окись РедО^ манмэ дэн лэвэдалтын. 
Тидыжэ шэм тӱсан, садлан шэм мэталл манаш тӱҥалыныт.

Тӱсан мэт алл  — чыла моло мэталл-влак.
У д э л ь н э .  в и с а  Мэталл-влаккуштылго лийыт,нунын удэльнэ 

висашт 5 дэч изи моло мэталл-влак нэлэ мэталл улыт.
Иужо мэталл-влакым удэльнэ виса шот дэн шэлэдымаш (цифр- 

влакым обэзатэльнэ шарнаш огыл) таблицэ:
К уш ты лго  м эталл-влак .

К а л и й ......................................................................................................... 0,46 ‘
Н а т р и й .......................................................................................... • . 0 97
К а л ь ц и й .......................... ................................................................ . . 155
М а г н и й .............................................................................................. . . 1 7 4

11* А л ь у м и н и й ................................................................................. ! ! ! 2^70 163



Нэлэ мэталл-влак/

Ц и н к ............................................................................................................7,14
В у л н о ....................................................................................................... 7,31
К ӱ р т н ь ӧ ................................................................................................... 7,86
Н и к к э л ь ................................................................................................... 8,90
В У р г э н ь э ...................................................................................................8,92
Ш и й .......................................................................................................  10,05
С в и н ь э ц .................................................................................................11,34
Р т у т ь ...................................................   14,19
Ш ӧртньӧ ............................................................................................ 19,30
Платина . . • ........................................................................................21,45

Л э в ы к т а л т м э  т э м п э р а т у р .  Пэш куштылгын лэвыкталт- 
шылан ртуть, калий шотлалтыт. Вулно дэн свиньэц тулэч йӧ- 
сынрак лэват. Утларак йӧсын лэват: никкэль, кӱртньӧ, платина, 
адак шуэн логалшэ йужо мэталл-влак.

Ӱлнысӧ таблицыштэ тӱрлӧ мэталлын шулымо тэмпэратуржым 
(лишэмдэн) ончыктымо;

М эталл-влакы н лэвы м э тэм п эратуры ш т.

Р т у т ь ............................................... —39
Калий  .......................................1:2
Н атрий • ............................................... 98
В у л н о ....................................... ....  232
С в и н ь э а ............................................... 328
Ц инк ....................................................419
М агн и й ..................................  . . .  651
Альуминий • .......................................660
Ш и й ........................................................ 961

Ш ӧ р т н ь ӧ ............................................. 1063
В ӱ р г э н ь э ............................................. 1083
Никкэль ............................................. 1452
К ӱ р т н ь ӧ .............................................1529
П л аги н а ..................................................1755
И р и д и й ...............................................  2225
О с м и й ................................................ 2500
Тантал ..................................   .2850
Вольфрам ...........................................  3370

Эн йӧсын лэвыкталтшэ мэталлан вольфрам шотлалтэш, сан- 
дэнак тудым элэктричэствэ лампычкэ ыштымаштэ кучылтыт. 
Вольфрамын вичкыж воштыржо элэктричэствэ ток дэн ошэммэш- 
кэ ыра (калитлалтэш) гынат, ок лэвэ.

П э ш к ы д ы л ы к ‘). Тӱрлӧ настам таҥастарэн ончышашлан ик- 
тым вэсэш удыралын ончат. Ты годым вэс насташтэ палым кодышо 
настам пэшкыдылан шотлат. Мэмнан палымэ чыла наста гыч эн 
пэшкыдылан алмаз шотлалтэш. Мэталл кокла гыч эн чоткыдылан 
хром Сг шотлалтэш. Тугэ гынат, мэталл-влак алмаз дэч йатыр 
пушкыдо улыт. Эн пушкыдо мэталл-влакыш шчолочан мэталл- 
влак пурат. Мэталл кокла гыч утларак пушкыдо — вулно дэн 
свиньэц практикыштэ шуко кучалтыт.

Пэшкыдылык шот дэн йужо мэталл-влакым почэла ончыктэн 
возымаш:

Хром
Альуминий
Кӱртньӧ
Платина

В ӱргэньэ
Ши1
Ц инк
Ш ӧртньӧ

Вулно
Свиньэц
Натрий
Калий

Т а п т а  л т м аш  (ковкость). Йатыр мэталлым таптэн, лиймэ 
сэмьш вычкыж лышташыш савыраш лийэш. Тидлан вэрч мэталлым 
шондал ӱмбак пыштэн чӧгыт дэн кыраш кӱлэш. Лач йужо мэталл

1) Т вердость .
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гына, мут гыч, сурьма 8 Ь, висмут В1, марганьэц Мп огыт шарлэ. 
Нинэ мэталл-влак пэрымэ дэнэ шаланат.

Шокшо дэн элэктричэствым колтымаш. Мэталл-влак шокшо 
дэн элэктричэствэ токым колтымаштэ ик гайрак улыт. Эн чот 
колтышылан ший дэн вӱргэньым кучылтыт.

Шокшо дэн элэктричэствэ колтымо шотышто мэталл-влакым 
почэла возэн ончыктымаш;

Ший
Вӱргэньэ
Шортньӧ
Альуминий

Цинк
Платина
Кӱртньӧ

Вулно
Свиньэц
Ртуть

2. Сплав-влак. Ик мэталл раствор тугайак вэс мэталлэш йӱкшымӧ 
годым пэҥгыдэ массэ лийэш, тудым сплав маныт. Адак кок мэтал- 
лын вишкидэ растворыштымат сплав маныт. Пэшкыдэ раствор 
тӱрлӧ стройэньан лийэш.

% I
79 сӱр. Вӱргэньэ дэн магнии 
сплавын микроскоп дэн ончы- 
маштэ коймыжо (100 гана ку- 

гэмдымэ).

8 0  сӱр. 0 ,5 о /о  углэродан ву- 
рысын микроскоп дэн он- 

чымаштэ коймыжо.

■

''Ф-'

1. Сплав-влак йӧршэш икгай лийын кэртыт. Ты годым нуно 
лачак шинчымэ химий ушныш лийыт, мутлан, тыгай химий фор- 
мул дэн ончыкталтыт: ЛиЛЬ  ̂ 5п8Ь, СцзЗп, т. м. Сплав-влак палы- 
дымэ составан икгай варыш лийыт, тудым пэшкыдэ раствор маныт. 
Тыгай икгай варыш шотыш шӧртньын да шийын сплавышт 
пурат.

2 , Сплав тӱрлӧ настанат') лийын кэртэш. Шуко сплав тыгай улыт. 
Чыла сплават — кристаллан наста. Сплавын посна ужашыжым 
кугэмдэн ончымо годым вэлэ ужаш лийэш. Сплавын посна ужа- 
шыжым палышашлан, тудым кугэмдымэ йанда вошт ончыман. 
Сплав составын икгай огылжым палышашлан тудын ӱмбалжым 
полироватлат, вара тушко иктаж могай кислотам—бром альэ иод 
растворым альэ моло рэагэнтым колтат. Тыгэ ыштымэ годым 
рэагэнт куштылгын кочкын кэртшэ наста утларак кочкылтэш да 
полироватлымэ ӱмбалнэ сплавыш пурышо ужаш-влакын палышт 
кодыт. 79 дэн 80 сӱрэтыштэ тӱрлӧ сплавын тыгэ лиймыжым он- 
чыктымо.

0  Неоднородный.
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Сплав кок мэталл дэн.вэлэ огыл, йатыр мэталл гыч лийын кэр- 
тэш.

Мэталлыш мэталлым ушэн сплавым налмэ сэмын, мэталлым 
мэталлоид дэн ушэнат сплавым лукташ лийэш.

Тэвэ, мутлан, кӱртньым углэрод дэн, крэмний дэн да марга- 
ньэц дэн ушэн, чойыным луктыт. Углэрод дэч посна мэталл дэн 
моло мэталлоидат — сира, фосфор, молат ушнэн, сплавым пуэн 
кэртыт.

3. Сплав-влакын физика>койышышт. Сплавын удэльнэ висажэ 
сплавыш пурышо наста-влакын кокла удэльнэ висашт нарэ 
лийэш.

Сплавын лэвымэ тэмпэратуржо тидэ сплавыштэ эн куштыл- 
гын лэвышэ тэмпэратур дэч ^лн ӧ  лийэш. Тэвэ, мутлан, 36 ужаш 
вулно да 65 ужаш свиньэц варымэ сплавын шулымо тэмпэратуржо 
19о° лийэш. Тидэ сплавыш пурышо мэталл кокла гыч эн изи 
тэмпэратурэш лэвышэ мэталл — вулно, тудо 232° шула.

Пэш изи тэмпэратурэш лэвышэ сплавлан Вуд сплав шотлал- 
тэш. Вуд сплавыш 2 ужаш свиньэц, 2 ужаш' вулно, 7 — 8  ужаш 
висмут да 1— 2 ужаш кадмий пура. Тидэ сплав вӱд шолаш пу- 
рымо тэмпэратур дэчат ӱлан лэва (70°). Тидэ сплавыш пурышо 
мэталл кокла гыч эн изи тэмпэратурэш лэвышэ мэталлжэ вулно, 
тудо 232° шула.

Ик манаш, сплавын физикэ койышыжо сплавыш пурышо 
мэталл-влакын кокла койышышт дэн икгай ок лий (удэльнэ виса 
гына тыгай лийэш). Сплав икмонар у койышым налэш.

Тэвэ, мутлан, латуньым альэ тойым налына. Тышкэ вӱргэньэ 
дэн цинк иурат. Той вӱргэньэ дэчаг, цинк дэчат пэҥгыдэ лийэш. 
Оксам альэ молым ыштымэ годым пэҥгыяэ лийшашлан шӧрт- 
ньыш альэ шийыш вӱргэньым йэгиарат. Чынжым гын, вӱргэньэ 
шкэжат тидэ сплав дэч пушкыдо. Йошкар тӱсан улшо вӱргэньым 
оралгышырак тӱсан никкэльыш варэн ыштымэ сплав ора^гышэ 
йошкаргэ лийшаш гай тучэш; тугэ гынат, йӧршэш ошалгэ сплав 
лийэш. Тидэ сплав дэн оксам Ыштат.

Мэталлыш мэталлым альэ мэталлоидым изыш ушымо дэнат 
тудын койышыжо пэш вашталтэш Тэвэ, му г гыч, изышак (1—2% 
углэрод йэшарыман) кӱртньӧ альэ вэс сэмын вурс йандар кӱрт- 
ньӧ дэч пэш чоткыдо лийэш.

Кӱртньыш углэродым, крэмнийым да марганцым йэшарымэ 
сплав— чойын пэш чоткыдо да каткалалтшэ лийэш.

Ч о й ы н—углэрод, крэмний да марганьэц дэнэ (кумыньэк 5—12 % 
лийман) кӱртньын сплавшэ, тудо пэш пэшкыдэ да куштылгын 
пудырга (^шалана). Кӱртньыш хромыи (15% нарэ) йэшарымэ го- 
дым рӱдаҥмэ шотышто пэш чытышэ (рӱдаҥдымэ) вурс лийэш.

Вольфрамыш углэродым, изышак ксбальтым да моло мэтал- 
лым варэн ыштымэ сплав алмаз гайракак чоткыдо лийэш. 
Кызыт тидэ сплавым йатыр вэрэ, тэвэ, мут гыч, курык породым 
кӱнчымаштэ, эн чоткыдо чойын дэнэ вурсым да монь тӧрлы- 
маштэ алмаз ол.мэш кучылтыт.

Тыгылай сплав кокла гыч тэвэ ниным ончыктыман.
Л а т у н ь  альэ той вӱргэньэ дэн цинк сплав лийэш. Тудын 

составшэ шукыж годым — 1 ужаш 2п да кок ужаш Си. Тугэ 
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тынат, _^тӱрлӧ-турлӧ сорт латунь шкэ составштэ дэн ойырлэн 
шога. Йужо сорт латуньыш изышак 5п, РЬ, А1 да моло мэтал- 
лымат йэшарат. Латунь вӱргэнъэ дэчат, цинк дэчат чоткыдо ма- 
нын кӱшнӧ ончыктышна. Сандэнэ тудым пэш шуко кучылтыт 
{опса кылым, самварым, примусым, лампым, шагат ужашлам, моло 
мэханизмым, физик приборым да монь ыштат).

Б р о н з о  — вӱргэньэ дэн вулнын сплавшэ. Тӱрлӧ сорт брон- 
зышто 75 — 90% Си лийэш. Тидэ ик эн тошто сплав, тудым мэм- 
нан историй дэч ончычсо йэҥат шинчэн. Ожнысо бронзым вӱр- 
тэньэ дэн вулно улшан рудам лэвыктымэ годым налыныт. Шкэ 
чоткыдылыкшылан вэрч бронзым ожно кӱртньым лукмо дэч он- 
чыч тӱрлӧ ӱзгар ышташ кучылтыныт (тугак оружийымат ыштэныт). 
'Кызыт бронзо дэн машинан тӱрлӧ ужашыжым (мут гыч, подшип- 
никым) ыштат. Бронзым пэш йандар вэлаш лийэш да йужышто 
тудо шагал вашталтэш. Сандэнэ тудын дэн тӱрлӧ статуйым да 
сӧрал ӱзгарым ыштат.

Д у р а л ь у м и н  (кольчугальумин) — альуминийыш изышак 
вӱргэньым (4%), марганьэцым, магнийым варымэ сплав. Тидэ 
сплав альуминий гайак куштылго да пушкыдо сорт, вурс гай 
пэҥгыдьмыкан лийэш. Тыгэ тудым самольот, дирижабль ышты- 
маштэ да моло вэрэ куштылго, чоткыдо матэриал кӱлмаштэ ку- 
чылтыт. Дуральуминьым ончыч вэс кугыжаныштэ ыштымэ. ССР 
Ушэмыштэ гын, пэрвой гана туды.м Кольчугин заводышто (Моско 
дэч 2 0 0  км  ӧрдыштӧ) лукмо, сандэнэ тудлан лӱмжымат кольчуг- 
альумин манын пуэныт.

П р и п о й  (пушкыдо)— вулно дэн свиньэц варымэ сплав: 
2 ужаш 5п да 1 ужаш РЬ. Тидэ сплав дэн кӱртньӧ, вӱргэньэ да 
моло атылам, ӱзгарлам паитлат. Тудо вулно дэчат, свиньэц дэ- 
чат вашкэ лэва. Паитлымэ вэрыштэ окисэл ынжэ лий манын, 
лӱмын налмэ настам шӱрымэк да эрыктымэ лэвышэ припой паит- 
лымэ вэрым куштылгын пыжыкта. Окисэл пытарышэ лӱмын 
налмэ насталан хлористэ цинк шотлалтэш (паитлымэ вишкыдэ — 
хлористэ цинкын растворжо).

Пушкыдо альэ вашкэ лэвышэ припой дэч посна паитлышашлан 
йӧсынрак лэвышэ да пэшкыдэ сплавым кучат. Тыгай сплавын 
составышкыжэ Си, 2п, А§, моло мэталлат пурат.

Т и п о г р а ф и й  с н л а в  (гарт)— свиньэц дэн сурьма сплавыш 
изышак вулным йӧрэн ыштат. Тудын дэн типографий шрифтым 
йамдылат. Тудо вашкэ лэвышан да свиньэц дэч йатырак чоткыдо. 
Тугэ гынат, сурьма гай пудыргышо огыл. Йӱкшымӧ годым тудо 
изышак шарла, сандэнэ пэш лач форман лийэш. Буква ышты- 
маштэ тидэ путрак кӱлэш. 5Ь дэн 5п дэч посна типографий спла- 
выш йужгынам моло мэталлат пура.

А н т и ф р и к ц и о н  с п л а в  (баббит) — ош тӱсан сплав, тудын 
дэн подшипникым заливатлат, тудо подшипниклан йыгалтмэ 
годым тӱганаш ок пу. Баббитын составышкыжэ пурат: свиньсэц, 
урьма, вӱргэньэ, цинк.

А м а л ь г а м  — тӱрлӧ мэталл дэн ртутьын сплавшэ. Шийын 
амальгамжэ дэн пӱйым пломбироватлат. Гальваничэский элэмэн- 
'гыштэ амальгӓмированнэ цинкым кучылтыт. Тӱрлӧ йӧрыш гыч
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ший. дэн шӧртньым ойырышашлан тидэ мэталлым ртутьэш шулы- 
мыщтым кучат, молат.

Йачдар мэталлым произвадствышто пэш шагал кучылтыт» 
Тыгэ йандар мэталлым кучылтмаш гыч тэвэ тудым ончыкташ 
лийэш: элэктричэствэ токым колтышашлан йяндар вӱргэньым 
кучылтыт. Шукыж годым производствышто йандар мэталльш 
огыл, тудын сплавшым вэлэ налыт.

Кьпыт пэш шуко сплавым лукмо, нуным производствын тӱрлӧ 
кӱлэшыштыжэ кучылтыт. Тӱрлӧ мэталлым, тӱрлӧ пропорций дэн 
ушэн, тӱрлӧ сайлыкан сплавым налаш лийэш. Кызыт мэ тэвэ 
тыгай сплав-влакым палэна; пэш пэшкыдэ да пушкыдо, пэш куго 
тэмпэратурым чытышэ да напильник дэн пӱчмӧ годым тул йыпьш 
кышкышэ сплавым (тул савышыштэ кучылтмо сплав) пэш куш - 
тылго (магний сплав), пэш изын шарлышэ I оэфициэнтан (шагат 
да вискалымэ ӱзгар ыштымэ сплав), пэш шуйнышо шупшылалт- 
дымэ да кадыргылдымэ, тыгылай тэмпэратурыштовишкыдэулшо- 
сплавым да монь шинчэна, т. м.

Сплав-влакын тыгай тӱрлӧ койышан улмышт производствышто' 
пэш куго вэрым налыт.

Машина ыштымаштэ, автомобиль, авиацэ, эл аралымэ пашаш- 
тэ, вашкэ да торашкэ лӱйымӧ орудий шотышто, танк, бронэ^ 
носэц да бронэбойнэ снарьадым ыштымаштэ да монь — чылажат 
сплавым тунэммэ дэнэ да у сплавым, тӱрлӧ-тӱрлӧ койышан спла- 
вым луктын шогымаш дэн кылталт шогат.

4. Мэталл-влакын химий койышышт. Чыла мэталл-влак кис- 
лород дэн, сира дэн, галоид дэн ушнат.

К и с л о р о д  д э н  у ш н ы  ш-в л а к. Мэталл-влакын чыла оки- 
сэлышт мэталлын кислород дэн вигак ушнымышт дэн лийыт. 
Тыгылай тэмпэратурыштат, ырыктымэ годымат окисэлым пудымо- 
мэталл кумыт вэлэ: ший, шӧртньӧ, платина, ниным „благородный“ 
мэталл-влак маныт. Моло мэталл-влак тӱрлӧ условийыштэ кис- 
лород дэн вигак ушнэн кэртыт’).

С и р а  д э н  у ш н ы ш - в л а к .  Шӧртньӧ дэч моло ш л а  жэягал- 
лат  сира дэн вигак ушнат.

Тыгыдэмдымэ платинат (губчатая платина) сираш ырыктымэ- 
годым тӱсыжым вашталта. Тугэ гынат, платина пластинкэ альэ 
воштыр, шӧртньӧ сэмынак, вашталтдэ кодэш.

Г а л о и д  д э н  у ш н ы ш - в л а к .  Галоид-влак дэн чыла мэ- 
талл, тудын кокла гыч платинат, шӧртньат вигак ушнэн кэр- 
тыт.

И к м э т а л л ы н  в э с ы м  ш ӱ к э н  л у к м а ш .  Химий актив- 
ность дэнэ мэталл-влакым посна рат дэн сэраш лийэш.

Тидэ ратыштэ кажнэ ончылсо мэталл шкэ почэш улшо чыла 
мэталл-влакым, нунын ушнышышт гыч шӱкэн луктэш.

Мэталл коклашкэ водородат пуртымо. Водород дэч кӱшнӧ 
шогышо мэталл-влак водородым кислотаж гыч шӱкэн луктыт, 
водород дэч ӱлнӧ шогышо мэталл-влак гына водородым шӱкэн 
луктын огыт кэрт. Тыштэ мэталл-влакым шӧнчал растворышт

1) VII группыш пурышо мэталл-влак: рутэний, родий, осмий, молат ожно> 
благородный мэталлан шотлалтыт ыльэ. Нуно окисэлым пуат.,
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Калий . . . . К
Натрий . . . . N3
Кальций . . . Са
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В ӱргэньэ . . . Си
Ртуть . . . • Н §
Ш ий . . . . •
Платина . . . . Р(
Ш ӧртньӧ . . . Аи

гыч водород вэлэ шӱкэн луктын кэртэш. Тэмдэн ырыктымэ го- 
дым водород вӱргэньым шӱкэн луктын кэртэш. Ший дэн шӧрт- 
ньым тыгылай тэмпэратур годымак, нимогай тэмдымаш дэч посна. 
водород шӱкэн луктэш').

Мэталл-влак иктышт вэсыштым растворышто вэлэ огыл, пэш- 
кыдэ улмышт годымат шӱкэн луктын кэртыт. Адак шӧнчал гыч 
вэлэ огыл, окисэл гычат шӱкэн луктын кэртыт. Тэвэ, мутлан, 
альуминий кӱртньым кӱртньӧ окисэл гыч пэш талын шӱкэн лук- 
тэш; ты нэргэн альуминий нэргэн ойлымына 
годым сайын лончылэн налына.

5. Мэталл-влакын коррозийышт. Кисло- 
род дэн окисэл лиймэк мэталл влак локты- 
лалтмэ (рӱдаҥмэ) нэргэн мэ ончылно кала- 
сэнна ыльэ.

Производствышто, тугак илышыштэ ку- 
чылтмаштэ мэталл-влак кислород дэн окис- 
лаҥмэк вэлэ огыл, вӱд дэнат, кислота дэнат, 
шчолоч дэнат, шӧнчал дэнат, элэктролит про- 
цэс дэнат локтылалтыт. Чыла тыгэ локты- 
лалтмашым мэталл-влакын коррозийышт 
маныт. 33 ий жапыштэ (1890— 1923) чо- 
кым шотлэн лукмаш гыч тидым палэн 
налмэ: айдэмын чот йӧсланэн, шуко вий- 
ым пыштэн лукмо мэталл гыч 40%-шэ коррозий дэн пытэн.

Кызытсэ жапыштэ производствышто мэталл пэш куго вэрым 
налэш. Сандэнэ мэталл-влакын коррозий лиймэ условийыштым да 
нунын ваштарэш кучэдалмэ нэргзн тунэммаш пэш кӱлэш пашалан 
шотлалтэш. Мэталл-влакын коррозийышт ваштарэш кучэдалмаш 
ССР Ушэмыштэ путрак куго вэрым налман. Моланжэ палэ: ССР 
Ушэмыщтэ социалист строитэльствэ пэш шуко мэталлым йодэш 
да мэталл производство пэш талын кушкэш.

Сандэнэ совэт власть коррозий ваштарэш пэш вийын кучэдал 
шога. Ик вэлым, коррозий тунэммэ да тудын ваштарэш кучэдалмэ 
нэргэн шымлымэ паша пэш кумдан шарымэ, вэс вэлым, Госплан 
кӱштымӧ почэш 1931 ий годсэк фабриклаштэ, заводлаштэ корро- 
зий ваштарэш кучэдалмэ йачэйкэ-влак лӱмын организовайымэ; 
коррозий ваштарэш кучэдалмэ нэргэн кнага-влак лэктэдат, газэт- 
лаштэ, журналлаштэ стаьтйа-влак пэчэтлалтыт, сйэзд, совэшчаньэ 
эртаралтыт, выставкэ-влак ышталтыт, тулэч молат.

Утларакшым эн кӱлэш мэталл — к^ртньӧ коррозий дэн чот 
локтылалтэш. Кызытсэ жап мартэ сэмынак кӱртньылан рӱдаҥаш 
эрыкым пуаш гын, кокымшо вичийаш мучаш мартэ мэмнан иктаж 
1 0  млн. т  кӱртньӧ локтылалт пыта ыльэ.

Кӱртньӧ рӱдаҥмаш — пэш тыгылай процэс. Тугэ гынат, тидз 
процэсым альэ мартэат тэорий шотышто йӧршын раш лончылэн 
шуктымо огыл. Тугэ гынат, йатыр учоный-влак, нунын кокла 
гыч совэт учоный-влакат тыршымэ дэн, пытартыш ийлаштэ рӱ- 
даҥмаш нэргэн утларак палэн налалтэ. Икмонар ий ожно тидат 
палымэ огыл ыльэ.

Ц

•У

1) Кӱкшӧ тэмдымаш да тэмпэратур годым водород шкэж дэч кӱшнӧ улшо 
йужо мэталлымат шӱкэн луктын кэр'тэш.



Рӱдаҥмашын тыгай ойыртышыжо уло: ик вэрэ рӱдаҥмаш 
тӱҥалмэк, тудо пэш писын-писын кумдан шарла, тыгэ шэргакан 
ӱзгар локтылалтэш.

Рӱдаҥмым чараш йӧсӧ. Ончычак рӱдаҥаш эрыкым пуман огыл, 
тидым ышташ нэлэ огыл. Инсгрумэнтым, машиным, орудийым 
эскэрэн, кӱлэш сэмьш аралымэ дэн рӱдаҥмэ дэч утараш лийэш. 
Совэт Ушэмын кажнэ созчатэльнэ пашазылан, кажнэ совэт граж- 
данинлан рӱдаҥмаш могай куго эҥгэк пумым эрэак палэн шогаш 
да мэталлым чыла сэмынат рӱдаҥмаш дэч аралэн шогаш тыр- 
шыман.

Тидым кузэ ышташ? Эн ончычак, мэталлым кузэ гынат 
йандарын, кукшын кучыман, мэталлын полироватлымэ да чийал- 
тымэ ӱмбалныжэ нимогай удыралалтмаш лийман огыл. Моланжэ 
палэ; ты удыралалгмаш гыч рӱдаҥмаш тӱҥалэш.

Йужгынам, путыракшым кужо жап аралымэ годым, мэталл 
ӱзгарым вазэлин дэн, ӱй дэн, да монь шӱрат. Социалист строи- 
тэльствылан машинан, орудийын пэш кӱлэшыжым у.млэн налшэ 
кажнэ пашазэ, колхозник мэталл ужашым сайын эрыкташ. шӱрэн 
шындаш шкэ жапшым ок чаманэ. Рӱдаҥмаш лэкмэ вэрыштэ 
мэталлын чоткыдылыкшо пыта, тушто тӱрлӧ лончо, кӱрылмаш 
лийэда.

Мэталлым эрэак аралаш, ончаш йӧсӧ годым мэталл ужашым 
кислород дэч авы рат—ӱйан чийа дэн чийалтат. Чийа пытэн 
шогымо сэмын жапыштэ уэш чийалтыман. Чийалташ кӱлмӧ жапым 
мондэт гын, мут гыч, лэвэдыш ӱмбалым жапыштыжэ от чийалтэ 
гын, рӱдаҥ.мяш кӱртньӧ вошт вашкэ лэктын кэртэш. Чийалтымэ 
кӱртньӧ вэдраштэ изи рӱдаҥмаш точко пэш вашкэ рожыш са- 
вырна. Вэдрам жапыштэ эскэрэн, чийалтымэ годым тыгэ ок лий.

Ырыктымэ атылам, мут гыч, кочкаш шолтымо атылам шукыж 
годым эмаль дэн шӱрат. Эмаль шӱрыман атым кышкылташ альэ 
пэркалаш ок лий, тыгэ эмаль шэлышталтэш, тушко кислород 
логалын рӱдаҥ.маш тӱҥалэш.

Мэталлым шагал окислалтшэ моло м эт алл  дэн лэвэдыт альэ 
вэс сэмын манаш лудитлат (вулно дэн лэвэдыт), цинковатлат, 
никкэлироватлат, шийым, шӧртньым йыгаг.

Кызыт ССР Ушэмыштэ да моло эллаштат мэталл рӱдаҥмэ 
условий да тудлан шарлаш эрыкым пуэн шогымо нэргэн, тугак 
рӱдаҥмаш ваштарэш кучэдалмэ эн сай йӧн лукмо нэргэн пэш 
кумдан тунэм шогат.

Ты шотышто ончык кайы,маш у пашалан тэвэ нинэ шотлалтыт: 
мэталл-влакым хром Сг дэн, К 1дмий Сӓ дэн, химий шотышто 
йандяр альуминий А1 дэн да монь лэвэдмаш шотлалтэш.

Хром кислород дэн пэш шагал окисьлалтэш, адак мэталлан 
пэҥгыдылыкым пуа, садлан тудын дэн мэталлым лэвэдыт, кад- 
мийат мэталлым цинк да вулно дэч рӱдаҥмаш дэч сайын арала. 
Тылэч посна вэс корно дэн рӱдаҥмаш ваштарэш кучэдалыт — 
йатыр рӱдаҥдымэ сплавым лукмо, тэвэ, мут гыч, рӱдаҥдымэ вурсым, 
молымат.

6, Мэталл-влакым пӱртӱсыштӧ мумаш да нуным лукмо 
йӧн-влак.Пӱртсӱыштӧ мэталлым шкэтшым пэш шуэнмуаш лийэш. 
Тидыжат окисэл пудымо альэ йужышто пэш эркын окислалтшэ 
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мэталл-влак вэлэ улыт. Тыгай мэталл-влакым „самородный" маныт. 
Самородный мэталл кокла гыч платина дэн шӧртньым вэлэ тэх- 
яикэ кӱлэшыштэ кучат.

М эталл-влакын ушнышыштым налаш гын, мландэ комын ку- 
рык пород-влак составышкышт пурат. Тыштэ эн шукыжо крэмний, 
угольнэ, сира, фосфор, галоидоводороднэ да моло кислота-влакын 
шӧнчалышт улыт (нунын кокла гыч йатыр шӧнчалжэ нэргэн 
ончылно лончылэнат улына). Шӧнчал почэш окисэл-влак (мут 
гыч, кӱртньын, марганьэцын, вуляып), окасэл-влакын гш)р т ыш т  
т(мут гыч, ^РеаОд-ЗНзО), сэрнистэ ушныш-влак 2п8, РЬ8 , молат 
пурат.

Курык породышто мэталл ушныш-влак лийыт. Заводышто 
тӹгай пород гыч мэталлым лукташ лийэш гын, тудым руда  
маныт.

Руда олмэш тӱҥ шотышто окисэлым, углэкислэ шӧнчалым да 
сэрнистэ мэталлым кучат. Шуко мэталлым нунын ушнышышт 
гыч луктэдат. Лач шӧртньым, платинам да ртутьым икмонарэ 
ужашыжым йандар мэталл сэмын луктыт.

Ш уко мэта 1лан руда  гыч мэталлжым вигак лэвыктэн луктыт, 
шагал мэт аллан рудам ончыч шукырак мэталланым ыштат (обо- 
гащение\ Тидым тыгэ умлыман: рудам кид дэн ойыркалэн, вӱд 
дэн мушкын, шоктын, элэктромагнит койышан рудам элэктромаг- 
нит дэн, флотацэ дэн рудаштэ мэталлым шукэмдат (оккӱл _̂ шӱк- 
шым ойырат).

Руда гыч мэталл лукмо обшо йӧным лончылэна.
Кӱртньӧ атыш свиньэц окись порошокым шӱй дэн пырльа 

яыштэн тулэш калитлэна гын, ты годым шӱй свиньэц окись дэн 
рэакцийыш ушнэн, свиньэц окись дэч кислородым налэш альэ 
вэс сэмын манмаштэ свиньэц, окисьым востановитла. Ты годым 
углэкислый газ СО, альэ углэродокись СО лийэш:

РЬО +  С =  РЬ-^С О .

Шӱй полшымо дэн кӱртньым, вӱргэньым, цинкым, свиньэцым, 
вулным, моло мэталлымат востановитлаш лийэш.

Тугэ гынат, йатыр годым востановитлымэ рэакций мэмнан 
примэрыштэ свиньэц востановитлымэ дэч сложнын эрта. Мэтал- 
лым шахтэ коҥга гыч лукмо годым тидэ тыгэ лийэш. Шахтэ 
коҥгам башньэ сэмын ыштат да кӱшычын тушко кокс дэн рудам 
оптат, ӱлычын йужым пуртат. Тыгэ кокс йӱла да гэнэратырыштэ 
лиймэ кончыш сэмы нак коҥган ӱлыл ужаштыжат тугак лийэш, 
углэрод окись СО погына.

Углэрод окись лиймэ, тэняан палымэ кок рэакцийым сэрыза.

Углэрод окись мэталл окисэл-влакым востановитла:
РезОз +  ЗСО =  2С0г +  2Ре.

Рудаштэ сэрнистэ ушныш, мут гыч, 2п8, РЬ8  лийэш гын, 
ончыч тудым окисьыш савырат, тидлан вэрч йужым пуртэн 
калитлат:

22п8 +  ЗОз =  22пО +  280^.
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Ты годым лэкшэ сэрнистэ газ 5 О3 йужыш шарлэн, кушкыллав 
куго эҥгэкым конда. Вэс вэлым сэрнистэ газ производствылан пэш 
пайдалэ, сандэнэ кызыт сира ушнышым йӱлатымэ коҥга вэлэн 
сэрнистэ газ погымо йӧным ыштат. Тыгэ погымо сэрнистэ газым, 
сэрнэ кольчэданым йӱлатымэ годым лэкшэ газым лукмо йӧн дэнак,. 
сэрнэ кислоташ савырат.

Шуко мэталлымэлэкт/^одизманмэйӧндэнэ луктыт. Элэктролиз 
манмым тыгэ умлыман; элэктричэствэ токым мэталлын лэвыктымэ 
шӧнчалышкыжэ альэ растворыш колтат.

Растворыш альэ лэвыкгымэ шӧнчалыш мэталл дэн альэ шӱй 
дэн ыштымэ элэктродым колгат.

В|—Н ш а м )

Ш о м ш о  
а р а л ы м э  — 

и з о л ь а ц э

Ш у й  д эн

Г л и н о з э м  лон чо

___ — — ____ .. 'у
Л з в ы ш э  а л л ь ӱм и н и й  •

Э лэн т р о ли т ы н  
йӱнш ы ш ӧ моммс

-  Э лэнт ролит

Щ .- { Н а т о д  ш и н )

ж

81 сӱр. Альуминий лэвыктымэ ваннэ.

Ик элэктродым динамомашинын положитэльнэ польусшо дэн„ 
вэсыжым отрицатэльнэ польус дэн ушат. Токым колтымо годым 
шӧнчал шкэ ужашыжлан ойыралтэш, ты годым_^мэталл отри- 
цатэльнэ элэктродэш  шинчэш.

Мэталл лукмо ик йӧнлан ик мэталл вэсым шӱкэн лукмо рэ- 
акций шотлалтэш (вӱргэньэ купорос гыч кӱртньын вӱргэньым 
шӱкэн лукмыжым шарныза).

Тидэ рэакций дэн шийым луктыт. Ончыч ший рудам вӱдыштӧ 
шулыктаралтшэ ушнышыш савырат, вара шийым цинк дэн шӱкэн 
луктыт.

7. Альуминий. (А1, атом виса — 27). Альуминий — пушкыдо, 
куштылго (уд. висажэ — 2,7) маталл, тапталтэш, лаштырталтэш, 
начар шуаралтэш, вэлымэ годым чот шинчэш. Тыглай тэмпэратур 
годым альӱминий йужышто сайын аралалтэш. Ты годым ӱмбал- 
ныжэ пэш вычкыжын окигэл шинчэш, тыгэ тудо умбакыжым 
окислалтмэ дэч арала. Альуминий кислоташтэ вэлэ огыл, шчоло- 
чыштат шула. Альуминийын сплавшэ йандар альуминий дэч утларак 
локтылалтэш. Иандар альуминийым пӱртӱсыштӧ шкэтшым муаш 
ок лий. Тудо кумдан шарлышэ миньэралын да курык породын: 
пасу шпатын, сльудан, нэфэлинын, шунын, бокситын составыш- 
кышт пура.

Альуминийын вӱддымӧ (безводный) окисьшэ А^зОз тэвэ тыгай 
улыт: корунд, наж дак да шэргакан кӱй-влак—кандэ сапфир„
йошкар рубин.
172



> |'1 '11Г| М||1|||(Ёиа[111|П11|1|Г!>

8. Альуминийшн ушнышышт. Альуминий окись А^зОз пӱртӱ- 
сыштӧ уло, манын кӱшнӧ ончыктышна. Тыгак тудым шкэат 
искусствэннэ йамдылаш лийэш.

Альуминийын вӱддымӧ чыла тӱрлӧ окисьшэ чот пэшкыдэ 
улыт. Корунд дэн наждакым „абразивнэ матэриал" олмэш кучыл- 
тыт. Нунын дэн пэшкыдэ мэталлым шумат, тӧрлат. Тидлан вэрч 
корунд дэн наждак гыч монарым, пэчкэм (шумышо кӱйым), 
наждак кагазым да монь ыштат; нунын дэнак гранильнэ фабрик- 
лаштэ пэҥгыдэ кӱйым шумэн тӧрлат. Альуминийын кристаллан 
окисьшы^шт искусствэннэ йамдылат. Тидлан вэрч альуминийын 
вӱдан окисьшым (бокситым) шӱй дэн йӧрэ элэктричэствэ коҥгаш 
лэвыктат. Искусствэннэ корунд йэстэствэннэ корунд дэч шулдо 
да гудын дэч сайрак. Йэстэствэннэ корунд пӱртӱсыштӧ пэш шагал. 
Тэхникыштэ тудым алундум, алоксит, абразит да монь маныт.

Пэш шукэртэ огыл абразивнэ матэриал пэш кугынак ок кӱл 
ыльэ. Ындэ кызыт тудын кӱлэшыжэ пэш куго. Тудын дэч посна 
у, пэҥгыдэ вурсым нимо дэнат тӧрлаш ок лий.

9. Альуминий >1М лэвыктэн лукмаш. Альу^миний, окись дэн 
элэктролизым ыштэн альуминийым луктыт. Йандар альуминий 
окисьым боксит гыч йамдылат.

Йандар альуминий окись пэш йӧсын лэва, сандэнэ элэктролит 
йӧн дэн альуминийым налшашлан альуминий окисьым лэвыктымэ 
миньэрал криолитэш, шулыктарат. Криолит — тидэ ик молэкул 
фтористэ альуминийын кум молэкул фтористэ натр дэн лиймэ 
ушныш; А1Рз>ЗЫаР.

Рэакцийым пэш тыгылай элэктрованнэш ыштат(81 сӱр. пӱчкын 
ончыктымо). Кӱртньӧ йашлык кӧргыш тул дэч лӱддымӧ кэрмычым, 
вара нрэссоватлымэ шӱйым оптымо. Прэссоватлы.мэ шӱй шин гоч 
динамомашинын катодшо дэн ушымо.

Ваннышкэ пэшкыдэ шӱй дэн ыштымэ кӱжгӧ нризмым пыжык- 
тылмэ. Призмэ-влакым кӱртньӧ шӱдырыш пыжыктэн, торэш каш- 
таш пэҥгыдэмдат. Торэш каштажым лопка шин гоч динамома- 
шинын анодшо дзн ушат.

Ванныш криолитым пыштат да элэктричэствэ токым колтат. 
Элэктричэствэ ток дэн криолит ыра да шула. Криолит шулымэк, 
тушко альуминий окисьым йэшарат. Альуминий окись криолитэш 
шула да ток вийлан кӧра элэмэнт-влаклан шэлылтэш:

2 А 1 А  = |4 А 1 ~ 1 -3 0 2 .

Йашлык пундаштэ альуминий мэталл ойырла, тудьш кӱртньӧ 
совла дэн кошталын налыт. Шӱй элэктродышто кислород ойырла. 
Кислород элэктродысо углэрод дэн ушнэн углэрод окисьыш СО 
савырна да йужыш ойырлэн лэктын йӱла.

10. Альуминайым кучылтмаш. Совэт Ушэмыштэ альуминий 
промышлэнность пэш кӱлэшлан шотлалтэш. Тӱсан мэталл-влак 
кокла гыч альуминий эн кумдан кучалтэш, адак тудын кӱлэшы- 
жат пэш талын кушкын толэш, сандэнэ тудым ончыклык мэталл 
манаш лийэш. Альуминий гыч мо ышталтмым, могай ӱзгар лукмым 
тыштэ лончылэн нуаш пэш йӧсӧ. Тидэ мэталлын могай кӱлэш- 
лыкшым умылтарышашлан тэвэ тыгай тӱҥ шотым ончыктымашат 
пэш сита.
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Эн ончычак, шкэ куштылгылыкшылан вэрч альуминийым 
транспортышто кучылтыт. Альуминий сплав гыч аэропланым 
ыштат. Альуминий гыч ыштымэ автомобиль, грузовик утларак 
куштылго да шуко опташ лийшан лийыт. Вэс кугыжаныштэ 
йужгынам трампайым йӧршэш альуминий гыч ыштат, тыгэ трам- 
вай пэш чоткыдо, куштылго, сӧрал лийэш.

Амэрикыштэ альуминий дэн ӱстэлым, пӱкэным, шкафым да 
монь, тугак оралтэ лэвэдышым, карнизым, окна йанакым, окна 
рамым, опсам, мачтым, нӧлтымӧ краным ыштат. Ньэфтьым, кэро- 
синым, уксуснэ кислотам да монь опташ бакымат альуминий дэн 
ыштат. Элэктричэствэ колтымо вӱргэньэ воштыр олмэш альуми- 
ний воштырым кучылтыт, альуминий дэн тӱрлӧ атылам, лампым, 
мольшат ыштат.

Кӱкшӧ тэмпэратур годым альуминий пэш чпт ьостановит- 
лышылан  шотлалтэш. Тудо мэталл окисэл гычат кислородым

ойырэн налын кэртэш. Мут 
гыч, альуминий порошокым 
кӱртньӧ окись пудырго дэн 
йӧрэн, ик вэрыштэ чот ыр- 
ыкташ гын, тушто рэакций' 
чот тӱҥалэш да уло массэ- 
мучко шарла. Ты годым мас- 
сэ чот ыра, тэмпэратуржО' 
3000° шуэш:

Р е А  +  2 А1 =  А1А  +
-1-2Р1 +  185 Кал.

Угыч лийшэ Р1 дэн А з̂О* 
лэвышэ лийыт. Альуминий 

порошок дэн кӱртньӧ окисьым варэн практикыштэ кӱртньым лэ- 
вык эн ушат. Тидэ варышым производствышто тэрмит  маныт. 
Трамвай рэльсым ушымаштэ, машинын кӱрылшӧ ужашыжым ача- 
лымаштэ да монь тэрмитым пэш кумдан кучылтыт. Тидым тыгэ 
ыштат: машиным лончылыдэ, пудыргышо ужашым тул дэч лӱд- 
дымӧ шун коробка дэн авырат. Вара тэрмит йӧн дэн лэвыктымэ 
кӱртньым коробкаш опталыт. Лэвыктымэ кӱртньӧ пэш шокшо- 
улмыж дэн олмыктышаш ужаш дэн иктыш ушнэн шинчэш 
(82 сӱр.). Иӱкшымэк уто кӱртньым вэлэ нӱжын кудалтыман.

Тэрмитым сар пашаштэ йӱлатышэ снарьад ыштымаштэ ку- 
чылтыт. Тэрмитын фосфор дэч (105 стр.) тыгай ойыртышыжо уло; 
тэрмит кӱртньӧ лэвэдышымат йӱлатэн кэртэш, тыгэ фосфорын 
альэ моло настан йӱлатэн кэртдымэ вэрыштат пожарым ыштэн 
кэртэш.

Альуминий мэталл дэч посна альуминийын моло мэталл дэн 
ыштымэ сплав-влакат пэш кумдан кучылталтыт.

ССР Ушэмыштэ альуминий лукшаш сырйо вэрым — Тихвин 
(Чэрэповэцк район) дэн Урал бокситым ушыш налаш гын, альу- 
миний промышлэнностьна ССР Ушэмыштэ путрак кугун шарлэн 
кэр"гэш.

Йатыр производствышто альуминий шэргакан да шуэн логалш» 
мэталлым ончыкыжым вашталтэн кэрташ тӱҥалэш.
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82 сӱр. Тэрмит дэн ырыктэн ушымаш (схэ- 
мым пӱчкын ончыктымо). Тигэльыш тэрмит 
опталтэш. Рэакций лиймэк, лэвышэ кӱртньӧ 
уш ныш аш  ужаш йыр ыштымэ 4 ормыш йога.

Ш лак (ш) ӧрдыжыш йога.



1933 ийыштэ Лэнинград воктэн, Званкыштэ альуминий комби- 
нат шуктымо. Ты комбинат Волховгэс энэргий дэн пашам ышта. 
Тушто альуминий окисьым йамдылэн, йандар альуминийым лук- 
тыт. 1933 ийыштэ Дньэпрогэс вэлэн элэктролиз альуминий завод 
пашам ышташ тӱҥальэ (1933 ийыштэ тидэ кок заводышто 
50 000 тонн мартэ альуминий шулыктаралтэш). Тылэч посна Кокла 
Уралыштэ (Камэнск) пэш куго альуминий комбинатым да Канда- 
лакшыштэ (Мурман область) альуминий завод проэктировайымэ.

Мэмнан химик, мэталлург да инжэньэр-влакын пырльа тыршы- 
мышт дэн альуминий ССР Ушэмын озанлыкыштыжэ кӱлэш вэрым 
налэш, тыгэ мэмнан строитэльствыштэ йатыр паша ыштымаш 
пэш чот куштылэмэш.

11. Кӱртньӧ дэн шэм мэталл-влак. Йӧршэш йандар кӱртньӧ— 
ший гай „ош“ тӱсан, йылгыжшэ, вӱргэньэ гайрак пушкыдо, 
йандар йужышто окислалтдымэ мэталл. Йандар кӱртньым тудын 
шӧнчал растворжо гыч элэктролиз дэн налаш лийэш. Тугэ гынат, 
йандар кӱртньым лукмаштэ йатыр йӧсылык уло. Сандэнэ илы- 
шыштэ тыгай йандар кӱртньым огыт кучылт манашат лийэш. 
Производствышто мэ „шэм мэталл“ манмым вэлэ кучылтына. 
Шэм мэталлыш кӱртньын углэрод дэнэ (моло мэталл дэнат) 
лийшэ сплав-влак — чойын дэнэ вурс пурат. Кӱртньыштӧ изиш 
гына углэрод лийэш гын, тудым тапташ лийшэ кӱртньӧ маныт.

Эл индустриаҥдымаштэ, социалист строитэльствым пэш кумдан 
шарэн шогымаштэ шэм мэталл тӱҥ вэрым налэш. Шэм мэталд 
станок-влак ыштымаштэ йал озанлык машиным, трактырым, авто- 
мобильым ышташат, чойын корно транспортым вийаҥдашат, сар 
промышлэнностьланат, моло вэрэат пэш кӱлэш. ,Шэм мэталл“ 
лукмо пашаштэ ончык кайымына вэрч, „вич ийашлыкым“ шук- 
тымаштэ моло моткоч куго сэҥымашкэ лэкна. Куго сэҥымашна 
вэрч, шэҥгэлан кодшо, шукыж годым кыдал курым-влак тэхникан 
мэмнан элна кызытсэ тэхникан элыш савырнэн. Ты сэҥымашна 
ССР Ушэмнам „эл аралымэ шотышто сэҥэн кэртдымэ вийан 
элыш“ савырэн да социалист обшэствым шуктымаштэ „экономик 
нэгызым" ыштэн.

12. Кӱртньын пӱртӱсыштӧ улмыжо. Йандар кӱртньӧ пэш 
шуэн логалэш. Тудо шкэтшым мэтэор нӱртньӧ лийын йужгынам 
планьэт кокла вэр гыч мландэ ӱмбак мэтэорит сэмын волэн возэш.

Кӱртньын ӱшнышчвлакшэ пӱртӱсыштӧ пэш кумдан шарлэн.
Эн утларакшым кӱртньын сира дэн ушнышыжо — сэрнэ кол- 

чэдан РеЗ-з муылтэш. Йужгынам кӱрылтдэ кайшэ шуко породым 
муаш лийэш; ты пород-влак гыч сэрнэ кислотам луктыт.

Ьӱртньӧ оудалан, эн шукыжым кӱртньын кислород дэн 
ушнышыжо шотлалтэш. Сай руда-влак: йошкар жэлэзньак — 
РезО.,, магнит жэлэзньак — РеэО,, кӱрэн (бурый) жэлэзньак — 
^РезО, • ЗН3О (тыштэ кӱртньӧ окисьак РезО, вӱд дэн ушнэн пура).

ССР Ушэмыштэ ты руда-влак шуко улыт.
Тыштэ тидым ончыктыман: шукэртэ огыл Рӱдӧ чэрнозьом 

областьыштэ, Курск районышто кӱртньӧ рудан вэрым пэш шуко 
мумо. Тидэ вэрым наук ончыктымо почэш палэн налмэ. Тудын 
нэргэн ожнак ойлат улмаш (проф. Лэйст); тугэ гынат, тидлан 
ӱшанэн огытьгл.
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Руда улмо вэр тушто улмым тыгэ палаш тӱҥалыныт: тудо 
районышто магнит стрэлкэ мландэ дэк вийан тайнэн шогэн 
(курск магнит аномалий).

В. И. Лэнинын организоватлымэ да тудын эрэак вуйлатэн 
шогымо лӱмын ыштымэ комис тушто йатыр кэлгытыштэ пэш 
шуко запасан рудам чынжымак муын. Ты рудан ужашыжэ 
(250 мдн. т нарэ) шуко мэталлан (пойан) рудаулмаш. 1933 ийыштэ 
шошым тушто пэрвой шахтэ ыштэн шуктымо, тыгэ пэрвойсо 
руда мландэ ӱмбакэ луктылтын.

ССР Ушэмыштэ рудан чумыр запасшэ 6  млрд. т шотлалтэш; 
тышкэ курск руда пурэн огыл.

Уралыштэ чодра пэш шукылан вэрч тока мартэак чойыным 
п у  шӱй дэн лэвыктэн шогэныт. Кызыт эркын-эркын кокс дэн 
•лэвыктымашкэ вончэн щогат. Магнитогорскышто чойын вэлымэ 
у  гигант да Урзлысэ кӱртньӧ ыштымэ завод эртак кокс дэн 
гына пашам ыштат.

Криворожскышто улшо рудат, тудын лышнэ улшо Донэцк 
мландэ шӱй бассэйнысэ кокс дэн лэвыкталтэш. Донэцк мландэ 
шӱй бассэйныштэ йатыр завод-влак улыт, нунын кокла гыч 
шукыжо криворожск руда гыч чойыным, кӱртньым ыштэн 
шогат.

Тывэч палэ, мэталлургий заводым альэ вэс сэмын, мэталлым 
вэлымэ да тудым пэрэрабатлышэ заводым руда киймаш вэр 
лышан ыштат, тэвэ, мут гыч, Магнит курык воктэнысэ альэ 
Кэрчысэ завод-влак тыгэ ыштымэ улыт, альэ мландэ шӱй вэр 
лышан ыштат, тэвэ, мут гыч, Доньэцкбассэйнысэ завод-влактыгай 
улыт. Ззвод дэк рудам альэ коксым шупшыкташ пайдалырак.

Тыштэ чылажымат шотыш налаш кӱлэш, эн ончычак рудан 
качэствыжым шотыш налман. Руда шагал мэталл да шуко моло 
настан лийэш гын, тыгай рудам завод дэк шупшыкташ йӧнан 
огыл. Мутлан, Кэрч рудаштэ кӱртньӧ 40% вэлэ. Сандэнэ Кэрч 
мэталлургий завод-влак „руда ӱмбалан“ ышталтыныт. Шуко 
55—60% кӱртньан Кривой Рог рудам шупшыкташ йӧнанрак. Йуж- 
гынам мэталлургий заводым руда дэн мландэ шӱй кийымэ вэр 
коклаш ыштат. Адак заводым ик жапыштак руда вэрэшат, шӱй 
вэрэшат ышташ лийэш. Тыштэ тыгай сай могыр уло: ик заводыш 
шӱйым кондышо вагон-влак, мӧҥгэш пӧртылшыла, вэс заводыш 
рудам наҥгайат. Кривой Рог руда дэн паша тыгак ышталтэш. 
Тидэ руда гыч чойыным лукшо завод-влак Донбасыштат, Кривой 
Рогыштат улыт. Тэвэ тидын сэмынак Уралысэ руда дэн Кызэлысэ 
шӱй Кузнэцкысэ руда да пэш шуко запасан кокс лийшэ шӱй 
дэн кэлыштаралтыт. Нуно чыла иктэшлымэ Урал-Кузбас ком- 
бинат лийыт. Тушко шэм мэталл вэлэ огыл, тӱсан мэталл про- 
изводстват, химий промышлэнностьат пурат.

13. Фльус-влак. Кэч могай рудаштат варналтшэ моло наста- 
влак лийыт. Ты наста-влак руда кийымэ вэрыштэ улшо куры 
породквлак улыт. Варналтшэ наста-влак коксыштат лийыт.

Ты варналтшэ наста-влакым чойын дэч куштылгын ойырышаш 
вэрч нуным чойын сэмынак лэвыкташ кӱлэш да лэвыкталтшэ 
чойын ӱмбалнэ вишкыдэ лончо дэн шичмэкышт, нуным жап гыч 
жапыш эрэак йоктарэн налман. Тидым каласыман: куштылгын 
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лэвышэ варналтшэ наста-влакан руда пэш шагал. Сандэнэ ру- 
дашкэ вэс настам йэшарат. Тидэ настажэ рудам да тудын вар- 
налтшэ наста-влакшым куштылгын лэвэн кэртшэ ушнышыш да 
сплавыш савырэн кэртшэ. Тыгэ йэшарымэ наста-влакым плавни 
да фльус-влак маныт (ты лӱм латин мут гыч „фльуэрэ“ — йогы- 
маш манмэ гыч лэктэш). Мут гыч, рудашкэ крэмнэзьом 8 1 О3 тыгы- 
лай ошма составыш пурышо кварц да моло миньэрал составыш 
пурышо варнэн гын, фльус шотлан извэска кӱйым СаСОд налыт. 
Тэ палэда, ырыктымэ годым извэска кӱй извэскам пуа:

СаС0з =  Са0 +  С02.
Извэска крэмнэзьом дэн ушнэн, куштылгын лэвалтшэ крэмнэ- 

кальций шӧнчалым пуа:
СаО +  ЗЮз =  СаЗЮз.

Крэмнэкальций шӧнчалын кислотажэ — крэмний кислота НаЗЮз.
Палэ, рудашкэ извэска кӱй варнэн гын, тунЛсо кварцым 

йэшараш кӱлэш.
Тыгэ, рудалан кэлшышэ фльусым налыт. Рудаш варналтшэ 

наста-алак лэвэн, йӱкшымэкышт йанда альэ кӱй гайрак лийыт.
14. Домна коҥга. Чойын„ лэвык 1ымэ коҥгам домна кокга  

альэ кӱчыкын домна маныт. Домна коҥга-влак ӱлыкӧ да кӱшкӧ 
аҥышырэмшэ башньэ гайрак улыт. Домным тулым чытышэ кэр- 
мыч гыч ыштат, ӱмбачынжэ кӱртньӧ лист дэн лэвэдыт, альэ 
кӱртньӧ кольча-влак дэн шупшын шындат. Кызыт домна-влак 
20—30 м  (6—9 пачашан пӧрт) кӱкшыт лийыт.

83 сӱрэтыштэ домна коҥган тыгылай шот дэн схэмыжым пок- 
шэч пӱчкын ончыктымо. Кызытсэ жапысэ домна коҥга-влак шкэ 
коклаштышт кугыт, ышталтмэ ӱмбал тӱс шот дэн ойыралтыт.

Мэ тыштэ домна коҥган тӱҥ ужаш-влакшым да пэш кӱлэш 
йӧнэштарымыжым вэлэ ончэн лэктына.

Сӱ, эт гыч мэ тидым ужына: вуй гыч пӱчман кок конусым 
пундашышт дэн ваш пыжыктымэ сэмын домна коҥга ыштымэ. 
Кӱшыл конусшо — махтэ манмыжэ кӱртньӧ мэҥгэ-влак ӱмбалнэ 
кийышэ кӱртньӧ кольчаш эҥэрта. Домнын эн ӱлыл ужашыясэ — 
горн манылтэш. Тудо цилиндр форман лийэш, тыштэ лэвышэ 
чойын погына.

Коҥга ӱ балнэ чоткыдо кӱртньӧ лэвэдыш укэ гын, йыржэ 
мэҥгылам шэгалтэн чоткыдэмдат. Мэҥгэ-влакым торэш-кутынь 
кӱртньӧ дэн коркалат.

Тыгэ ыштымэ дэн домна ӱмбалсэ мэханизм пэҥгыдэмдалтэш. 
Тидэ мэханизм-влак дэнэ домнышко руда, шӱй да монь опталтэш.

Домнын ӱлыл ужаштыжэ иктаж могай оралтэ ышталтэш, 
тыгэ тудо завод оралтэ кӧргыштӧ шинчымэ гай лийэш.

Чойыным лэвыктымэ годым кокс, ик вэлым, рудам востано- 
витлымэ рэакцийлан кайа; вэс вэлым, кӱкшӧ тэмпэратур пушо 
олтымо ӱзгар лийэш. Кӱкшӧ тэмпэратуржо востановитлымэ про- 
цэслан да чойын дэн шлакым лэвыкташ кӱлэш. Чойын — 1150— 
1200° шокшышто лэва (чойынын составшым ончэн). Тугэ гынат, 
чойынлан лэваш вэлэ огыл, коҥгаштэ тудо йӱкшыдэ лэвышак 
кодшо манын, коҥ1 I ӱлыл ужашыштыжэ тэмпэратур тылэч 
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йатыр утла (кӱкшӧ) лийман. Коҥгаш йужым тулэн пуртэн гына 
тыгай тэмпэратурым ышташ лийэш. Йужым тулымо насос дэн 
тулат да коҥга дэкэ лопка пуч дэн колтат. Тидэ пуч коҥ. а йыр 
улшо кольча гай пуч дэн ушна, кольча гай пуч дэч вичкыжрак 
пуч-влак кайат (?*3 сӱр.). Ты пуч-влакын мучашышт коҥган ӱлыл 
ужашысэ рожлаш {фурмыш) пуртэн шындалтыныт. 85 сӱрэтыштэ 
домна коҥган ӱлыл ужашыжым схэм сэмын ончыктымр. Кольча 
гай пуч дэн изирак пуч-влак койыт.

15. Колошник газ-влак. Коҥга кӧргыштӧ тэмпэратурым нӧл- 
талшаш вэрч, кызытсэ домнаштэ коҥгаш пуртышаш йужым

тэ

Ислош иин газ эрынтышд-^алан дэн

М отор

Чойыи  __

М атэриал нӧлтышӧ аагоньэтнэ^олан’

83 сӱр . Домна коҥган схэмыжым пӱчкын ончыктымо.

ончылгочак 700 — 800° мартэ ырыктат. Тидлан вэрч коҥга гыч 
лэкшэ газ дэнэ пайдаланат. Домна коҥгаштэ ӱглэрод окись 
лийэш да тудо рудам востановитла. Тэ тидым шинчэда. Углэрод 
окись руда востановитлаш кӱлмӧ дэч шуко лийэш. Сандэнэ 
коҥга гыч лэкшэ газыштэ азот дэн углэкислэ газ дэч посна 
йатыр (обйом шот дэн 30% нарэ) углэрод окись 0 0  лийэш.

Тидэ газым колошник газ маныт (коҥган кӱшыл рожшо колош- 
ник манылтэш, сандэнэ газымат ,колошник“ газ манын лӱмдэныт). 
Тудо гэнэратыр газ сэмынак йӱлэн да шуко шӧкшым пуэн кэртэш. 
Тэвэ тидэ шокшо дэнак коҥгаш пурышо газым ырыктат. Ожнысо 
домна коҥгаштэ коҥган кӱшыл рожшо (колошник) пэтырыдымэ 
улмаш, сандэнэ тӱжвак лэкшэ домна газ арам йӱлэн пытэн. 
Кызытсэ коҥгаштэ пэтыртыш уло, газым колташ домнан кӱшыл 
ужашыштыжэ пуч ыштымэ (84 сӱр.). Тыгылай пэтыртыш — тидэ 
коҥга рожыш эҥэртышэ конус. Конусым волтымо годым ӱмбач 
оптымо олтымо ӱзгар коҥгаш йога. Домнаш олтымо ӱзгарым 
оптымо годым газ нимонарат ынжэ йӱлӧ манын, кызытсэ коҥгаш- 
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тэ газым тӱжвак лукдымо йӧным ыштат. Тыгэ газым йужыш 
лукдэак коҥгаш олтымо ӱзгарым опташ лийэш ( 8 6  сӱр.).

Коҥгаш оптышаш наста-влӓкым коҥга ӱмбак, рэльс мучко 
вагонэткэ дэн кӱзыктат, вара воронка ӱмбалнэ вагонэткэ шкэак 
(автоматла) йастаралтэш (83 сӱр.).

16. Коупэр-влак. Коҥгаш тулэн пуртымо йужым ырыктышэ- 
влак^) — домна цэхын пэш кӱлэш ужашыжлан шотлалтыт. Нулын 
дэнэ домнаштэ кӱлэш шокшым 
ышташ лийэш.

Шукыж годым англичанин 
Коупэрын шонэн лукмо ырыкты- 
шэ-влак дэнэ пайдаланат. Тудын 
лӱмэш ырыктышэ-влакымат „коу- 
пэр'^, йужгынам „каупэр“ маныт.
8 6  сӱрэтыштэ кок коупэрын пуч

84  сӱр. Домна коҥган ӱлыл ужаш ы жэ 
(схэм э сӱрэт).

систэм схэмыштым покшэч пӱч- 
кын ончыктымо. Пуч-влакшэ ну- 
ным домна дэн, йуж тулымо ма- 
шина дэн да шикш лэкмэ пуч 
дэн ушэн шогат.

Коупэрын ырыктышэ ужа- 
шыжэ цилиндр форман башньэ 
гай ыштымэ. Кӱкшытшӧ домна 
кӱкшӹт нарак лийэш да йыр- 
гэшкэ лэвэдыш дэн лэвэдмэ.

Коупэрын ырышэ ужашын 
кӧргыжӧ кок вэртикальнэ ужаш-
лан шэлмэ: куго ужашлан, тыштыжэ кӱй рэшэтка ӱмбалнэ тулыи 
чытышэ кэрмыч-влак оптымо. Ты кэрмыч-влак коклаштэ аҥысыр, 
вэртикальнэ канал-влак лийыт, вэс ужаштыжэ лопка канал уло.

8 6  сӱрэтыштэ ик (шола) коупэрыштэ ^солошник газын йӱлымӧ 
тулжым ончыктымо, тидэ коупэр ыра. Йӱлаш кӱлшӧ йуж ӱлнӧ 
улшо, пэтыртышан кӱчык рож гыч пурэн шога (коупэрыш газым 
кондышо пуч ӱмбалнэ).

т

[ЩШишрш
85 сӱр. Домна конган кӱшыл ужашы жэ.

)) Н агр еватель .
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Йӱлымӧ дэн лэкшэ шокшо продукт аҥысыр канал дэн ӱлыкӧ' 
вола, тыгэ волышыла канал пырдыжым калитла, варажым шикш 
лэкмэ тӱньыкыш лэктэш. Коупэрын ситышын калитлалт шумэк- 
шэ пэтыртышым вашталтылын газ пурымым вэсэмдат да калит- 
лалтшэ коупэр дэнэ машина дэн тулымо йужым колтаг. Ты годым 
йуж коупэрыштэ 700—800° мартэ ыра да домнаш пура. Ты 
жапыштак колош! ик газым вэс коупэрыш колтат, тыгэ вэс 
коупэрат калитлалташ тӱҥалэш. Ик жап эртымэк, газ пурымым 
вашталтат, умбакшат тыгак вашталтыл шогат. Тыгэ кажнэ коу- 
пэр алмашталт ыра альэ шкэ шокшыжым йужлан пуэн, йӱкша.. 
Схэмыштэ пурла коупэрым йӱкшымӧ годымжо ончыктымо.

Ш и н ш  т '\^иьын Н о р 1 э р ы н  т о р э ш  
п ӱ ч н ы ш ы ш ӧ

Т^л й ы л м б  дэн  
ы р ы н т ы м э  н о у п э р И чт  ы р ы н т ы ш э  «оулэр

Щштӧ

И уш  п у э н
пуртышо
м а ш и н а

Ш и и ш  нанал

86 сӱр. Коупэр-влакын паша ыштьшыштым ончыктышо схэм.

Схэмыштэ 2 коупэр вэлэ ончыктымо. Практикыштэ 4 а.чьэ 5 
коупэрат лийэш. Моланжэ палэ: коупэр ырымэ дэч вашкэрак 
йӱкша. Сандэнэ ик коупэр йӱкшьшӧ годым 2 альэ 3 вэс коупэр 
ырыктэн шогат. Ик коупэр эрэак запасыштэ лийэш, тыгэ пудыр- 
гышо коупэрым тудо вашталтэн кэртэш.

Коупэр-влакым ик ратэш ыштат. Сӱрэтыштэ схэмыштэ куш- 
тылгын ончыктышаш вэрч коупэр-влакым коҥган кок могырыш 
шындымэ.

Тидымат ончыктыман: колошник газ коупэр ырыкташ кӱлмӧ 
дэч йатыр ута. Уто газым (^з ужаш нарэ) паровой подым ырык- 
таш кучат, альэ кӧрТэш йӱлышан двигатэльыш колтат. Домна, 
волэн, кӧргэш йӱлышан двигатэльым йуж насосым пӧрдыкташ 
рудам нӧлташ, краным, динамомашиным пашаш колташ шындат. 
Динамомашинжэ двигатэльлан да пашазэ пӧрт дэн заводым 
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волгалтараш элэктротокым пуа. Пытартышлан, колошник газым 
чойыным вурсыш, кӱртньыш савырмаштэ ырыкташ кучат.

17. Домна коҥган пашажэ. Домна коҥган кузэ ышталтмы- 
жым лончылэн налмэк, чойын лэвыктымэ процэсым ончэн лэк- 
тына. Тыштэ мэ у домна коҥган пашам ышташ туҥалмыж гыч 
3 — 4  ий нарэ чарныдэ паша ыштымыжым лончылэн лэктына.

Ончыч, коҥгашкэ кэросин опталман кукшо пуым икмонар 
оптат, вара коҥган '/з ужашыжэ кӱкшыт мартэ коксым оптат. 
Вара посна лончо дэн фльус йӧрэ рудам, вара коксым, адак 
фльус йӧрэ рудам, умбакыжат тыгэ оптэн шындат. Тыгэ коҥгам 
оптэн шуктымэк, ӱлнӧ чойын йоктарымэ рож гоч (83 дэн 85 сӱр.) 
пуыш тулым пыжыктат. Пу йӱлаш тӱҥалмэк садэ рожым шун 
дэн пэтырэн шындат, йужым тулэн пурташ тӱҥалыт, тыгэ кок- 
сым ылыжтат.

Ты годым коҥгаштэ тыгай рэакций лийэш: ӱлнӧ йӱлышӧ кокс 
углэкислэ газым пуа, углэкислэ газ калитлалтшэ кокс гоч эрты- 
шыла углэрод окисьыш савырна:

С -)- О2 =  СО2 , »
С + С 0 2  =  2 С0 .

Углэрод окись руда дэн, тэвэ, мут гыч, йошкар жэлэзньак 
дэн ушнэн, тудым мэталл кӱртньыш востановитла:

РезОз +  ЗСО =  2Ре +  ЗСО2 .
Тыштэ лийшэ углэкислэ газ СО3 калитлалтшэ вэс лончо кокс 

гоч кайышыла углэрод окисьыш савырна, умбакшат тыгак. Коҥга 
гыч лэкшэ газыштэ углэрод окись ситышын лиймэк, коупэрым 
пашаш колтат. Домнашкэ шокшо йуж пураш тӱҥалэш. Йӱлымаш 
талышна, домнан ӱлыл ужашыштыжэ шокшо 1700—1800° шуэш. 
Кӱш кӱзымӧ сэмын тэмпэратур эркын-эркын вола, тыгэ домнан 
кӱшыл ужаштыжэ 300—400° нарэ вэлэ' лийэш.

Кокс йӱлымӧ сэмын коҥгаштэ улшо чыла массэ эркын-эркын 
ӱлыкӧ вола, ты годым кӱшычшӧ эрэ у да у лончым йэшарэн 
шогат. Ӱлыкӧ волэн шогышо массэ шокшо газэш ончычшо кош- 
ка, извэска кӱй СаСОз да угольнэ кислотан моло ушнымаш-влак- 
шэ шкэ ужашыштлан ойырлалтыт. Вара углэрод окись рудам ' 
восстановитлаш тӱҥалэш. Губко гай кӱй моклака-влак лийыт. 
Кӱртньӧ утыр да утыр углэродаҥэш — кӱртньыш углэрод шыҥэн 
пура. 1 0 0 0 ° тэмпэратурыш волымэк, углэродаҥшэ кӱртньӧ крэм- 
ний (8 1 ) дэн сплавыш ушна. Тэмпэратур куго лиймэ годым ру- 
даштэ альэ фльусышто улшо крэмнийан ушныш-влакым, мут 
гыч, крэмнэзьомым 8 Ю2 шӱй восстановитла, тунам крэмний лэк- 
тэш:

8 Юз +  2 С ^ 8 1 - |-2 С О .

Тцгэ углэрод дэн крэмнийан к^ртнъӧ сплавын — яойынын 
чӱчалтышыжэ-влак лэктыт. Ты жапыштак рудашкэ варнышэ 
наста-влак дэн фльус кокласэ рэакций кайа, вишкыдэ ш лак  
лийэш.

Лэвыкталтшэ чойын чӱчалтыш дэн ӱлыкӧ йога. Лэвыкталтшэ 
шлак ок лий ыльэ гын, шокшо йуж пуымо дэн чойын уэш окис-
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лалт кэртэш ыльэ, тыгэ домна коҥган чыла пашажэ арам лийэш 
ыльэ.

Лэвыкталтшэ массын кажнэ чӱчалтыштыжэ чойын да шлак 
лийыт. Утларак нэлэ чойын чӱчалтыш кӧргыштӧ лийэш, шлак 
чӱчалтыш ӱмбалнэ лийэш, тыгэ чойыным окислалтмаш дэч арала. 
Тывэч палэ, чойын дэн иктӧр вэлалт шушо шлакым муаш 
кӱлэш.

Тыгэ, чойын коҥган ӱлыл ужашыштыжэ погына, шлак, куш- 
тылгылан кӧра, чойын ӱмбалнэ лийэш. Жап гыч жапыш чойы- 
нымат, шлакымат коҥган ӱлыл ужашыштыжэ улшо рож гоч 
йоктарат (схзмы.м ончо). Тидэ рожым тулым чытышэ шун дэн 
пэтырат.

Чойыным ӱлыл рож гыч, шлакым кӱшыл рож гыч йоктарат.
Домна коҥга чойыным вигак „вэлымэ кудывэчыштэ“ („литей- 

ный двор“ манмашкэ) улшо формыш йоктарат (тунам тудо туша-
нак йӱкшэн пэшкыдэмэш), 
альэ кӧргӧ могырэш ту- 
лым чытышэ да шокшым 
шагал колтышо матэриал 
дэн лэвэдманко^^лгйшйок- 
тарат. Коркаш йоктарымэ 
вишкыдэ чойынальэ фор- 
мо-влакыш намийэн йок- 
таралтэш, альэ вурс лэ- 
выктымэ цэхыш чойын 
гыч вурс дэн кӱртньым 
лукташ колталтэш. Виш- 
кыдэ чойыным цэхыш ви- 
гак намиймэ дэн олтымо 
ӱзгар шуко аныклалтэш. 
Чойыным лэвыкташ ол-

87 сӱр. М иксэр.
тымо ӱзгар ок кӱл.

Кызытсэ домна коҥ-
гаштэ чоиын путрак чот 

ырыкталтэш. Сандэнэ цэхыш вишкыдыньэкак кондаш вэлэ огыл, 
йатыр жапым аралашат лийэш. Тидлан вэрч коркасэ вишкыдэ 
чойыным 1 0 0  гыч 1 0 0 0  т  мартэ пурыман куго рэзэрвуарыш {мик- 
сэрыш) тэмэн шындат. Рэзэрвуарын кӧргыштыжӧ шокшым начар 
колтышо да тулым чытышэ матэриал дэнэ кӱжгын лэвэдмэ 
(87 сӱр.). Ты рэзэрвуаргыч чойьшым кӱлэш сэмын налын шогат.

Домна гыч чойыным вигак йастарымэ годым йа ошма ӱмба- 
лан лакым (канавым) ыштат, йа чойын дэн ыштымэ формыш 
изложни ы йоктарат. Тыгэ 30 кг нэлытан чойын комыльа-влак 
лийыт, тудым ик йэҥ нӧлталын кэртшэ. Тыгай чойыным 
пужэн вэлэн, тӱрлӧ ӱзгарлам ышташ завод гыч колтат.

Шлакым лӱмын ыштымэ коркаш, йастарэн, чумырымо вэрыш 
намийэн кудалтат ( 8 8  сӱр.).

Шлакын удэльнэ висажэ чойын дэч кум гана шагал. Сандэнэ 
шлакым чойын/ дэн иктӧр нэлытынак налыт гынат, шлак ора 
чойын ора дэч кум гана куго лийэш, тыгэ тудо заводым пэш 
аптырата, вэрым шуко налэш. Шлак дэчат кунар лиймэ сэмын 
пайдаи налаш тыршат. Шлак гыч урэмыш вакшмэ кӱйым йам-
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дылат, корныш вакшаш тыгыдын пудыртылыт, бэтон йамдыл- 
маштэ кучылтыт, цэмэнт дэн моло строитэльнэ раствор олмэш 
кучылтыт, адак шлакым извэска дэн йӧрэн кэрмычым йамдылат.

18. Чойын. Кэч могай чойынын составышкыжат к^ртнъӧ, углэ-  
род, крэмний да марганьэц пурат. Чойынышто уГлэрод 2,5—6%, 
крэмнийО,5—4 %,марганьэц 2,5% мартэ уло. Тылэч посначойыныш- 
то моло варналтшэ наста-влак улыт (рудаштэ да фльусышто 
улшо тӱрлӧ мэталл дэн мэталлоид ушныш-влак гыч кӱкшӧ 
тэмпэратурышто восстановитлалтшэ мэталл дэн мэталлоид-влак). 
Чыла чойынышто гайак фосфор (0,02—2,5%) дэн сира (0,005—0,2%) 
улыт. Изышак вӱргэньэ, хром (мэталл), моло варналтшэ наставла- 
кат лийын кэртыт.

Чойын тӱҥ шот- 
ышто кок тӱрлӧ лий- 
эш: иктыжэ сур чой- 
ын, вэсыжэ ош чойын.
Нуно коктын кӱрыл- 
мӧ да кӱрылмӧ тӱс 
могай улмодэн ойыр- 
лэн шогат. Углэрод 
могай улмым ончэн 
чойынынат тӱсыжӧ
Т ӱ р Л Ӧ  Л И Й Э Ш .  Сур 4 0 -

йынышто углэродын 
утларак ужашыжэ 
графит гай, кӱрлымӧ 
вэрыштыжэ графит к р и с т а  лл-влакымраш ужаш лийэш. Чой- 
ынын кӱрылмӧ вэржым шовыч дэн ӱштылына гын, шовычэш 
графит цалэ кодэш.

Ош чойынышто йатыр ужаш углэродшо кӱртньӧ дэн химий 
ушнышыш пурышо лийэш, тудым цэмэнтит маныт, химий со- 
тавшэ тыгай: РвзС.

Чойынын составшым ончэн углэродат тӱрлӧ лийэш. Мут гыч, 
чойынышто крэмний шуко да марганьэц шагал гын, сур чрйын 
лийэш. Крэмний графитым ойыраш полша. Марганьэцшэ крэмний 
дэч шуко лийэш гын, углэрод цэмэнтит лийэш, тыгэ ош чойы- 
ным налына.

15—20% марган;>эцан, лӱмын йамдылымэ сорт чойын кӱрылмаш- 
тэ йылгыжэш, тугай чойыным „воштончыш чойын“ маныт. Сур дэн 
ош чойын коклаштэ пэш шуко сорт чойын лийын кэртыт.

Тэхникыштэ чойын сорт-влакым номыр дэн палэмдат. 1 №-ан 
сорт — эн шуко графит йӧрышан чойын, умбакыжым 6  альэ 8  № 
мартэ графит шагалэм толэш.

Сур чойын дэн тӱрлӧ чойын атылам, маховик орвам, машинан 
станинжым, пучым, колосникым, вӱд дэн олтымаштэ кӱлшӧ ради- 
атырым, пӧртыштӧ кучылтмо атылам да монь вэлат. Вэлыкташ 
колтымо чойынышто изышак ( 1 ®/о мартэ) фосфор лийэш гын, сай- 
лан шотлалтэш. Тыгэ чойын утларак вишкыдэ, йогышо йандар 
вэлалтшэ лийэш. Фосфор шуко лийэш гын, чойын пэш каткалалт- 
шэ лийэш. Чойыныш сира логалмаш пэш куго эҥгэкым конда. 
Тудо лэвыктымэ чойыным нугыдэмда, малэн шичшым ышта.
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Ош койиним  вигак огыт кучылт» тудым вурсыш да кӱртньыш 
савырат.

19. Кӱртньӧ дэн вурс. Иандар кӱртньӧ — ший гай ошалгэ 
тӱсан, пэш пушкыдо, йужышто рӱдаҥдьшэ мэталл. Кӱртньын 
шӧнчалжэ гоч элэктричэствэ токым колтэн йӧршэш йандар кӱрт- 
ньым лукташ лийэш. Йандар кӱртньӧ пэш шэргакан, сандэнэ ту- 
дым пэш шуэн кучылтыт, элэктромагнит прибор ышташ вэлэ 
кучылтыт.

Тыгылай тапталтшэ альэ пушкидо к^ртньиштӧ 0,3% мартэ 
углэрод да изышак моло варналтшэ наста-влак улыт.

Пушкыдо кӱртньым йӱштыж годымат тапташ лийэш. Пушкыдо 
кӱртньым тулэш калитлэн, вара кэнэта йӱкшыктараш гыяат. тудо 
пушкыдо лийэш. Кӱртньым шуараш лийэш: йошкаргымэшкэ ырык- 
тьшэ кӱртньӧ моклака-влакым чогыт дэн кыраш гын, нуно ваш 
пижыт — шуаралтыт.

Кӱртньын лэвымэ тэмпэратуржо — 1530°.
Пушкыдо кӱртньӧ дэч шуко углэродан да моло варналтшэ 

наста-влакан кӱртньым вурс маныт. Вурсышто углэрод 0,5 гыч 
1,6% мартэ лийэш. Кӱртньӧ дэн вурс коклаштэ пэш куго ой- 
ыртышыжым ужаш ок лий.

Вурс шкэ койышыж шот дэн чойын дэн пушкыдо кӱртньӧ 
коклаштэ шога. Вурс кӱртньӧ дэч чоткыдо, шагал шарлышан, 
йӧсын кадырга, утларак пружинан, но куштылгын тугэш (чылт 
чойын гайак пудыргылшо огыл), чойын дэч 1Т, кӱртньӧ дэчат пэҥ- 
гыдырак, шагал тапталтэш (ырыктымэ годым вэлэ сайын тап- 
талтэш), кӱртньӧ дэч начар шуаралтэш.

Вурс, углэрод утла улмыж дэн, кӱртньӧ дэч ойырлэн шога. 
Углэрод шукэммэ сэмын вурсын койышыжо утларак лэктэш, уг- 
•лэрод шагалэммэ сэмын кӱртньӧ койышыш лишэмэш. Сандэнэ 
кызыт „кӱртньӧ“ манмэ мут тэхникыштэ шукыж годым ок ойдалт, 
чойын гыч налмэ чыла сорт кӱртньымат, вурсымат вурс маныт.

Вурсышто пэш шагал углэрод лийэш гын, тудым пушкиӧо  
вурс маныт, шуко углэроданым — пэшкыдэ вурс.

Моло варналтшэ наста-влак йатыр улман (углэрод вашталтдэ 
кодэш) сорт вурсым л^мын сорт вурс маныт (ӱлнӧ ончо).

Чыла сорт кӱртньыштат, вурсыштат сира дэн фосфор эҥгэк 
пушо варналтшэ наста-влаклан шотлалтыт. Фосфор вурсым альэ 
кӱртньым тыгылай тэмпэратурышто каткалалтшым ышта, сиражэ 
вурсын альэ кӱртньын калитлалтмышт годым кат калалт ш им  
ышта, тыгэ тӱрлӧ ӱзгар ыштымаштэ аптырата.

Вурсым лэвыктымэ тэмпэратур 1400— 1450°, составым ончэн 
тылэч кӱшнат лийэш.

Тӱрлӧ кӱлэшлан тӱрлӧ сорт вурсым налыт. Тӱрлӧ сорт вур- 
сын пэшкыдылыкшат, углэрод монар улмыжат тӱрлӧ лийэш. 
Улнӧ ончыктымо таблицэ тӱрлӧ сорт вурсым кузэ кучылтмашым 
умылтара.

Рэзэц-влак, мэталл пӱчмӧ пила, напильник, мэтчик, бритвэ, 
шарикоподшипникын шарикшэ. У глэрод улмым % дэн  он-
чы кты мо............................   1 —  1,6

З уби л э, фрэз, чогыт, рэссор, пруж ин, балалаЯкэ кыл, хи-
рургий и н ст р у м э н т -в л а к  0,7 —0,8

П у пӱчкэдаш инструмэнт, кӱзӧ, вашкӱзӧ, сава (и с а ) . . 0,5 — 0,7
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Вагон шӱдыр дэн бандаж  .................
Рэльс в л а к .......................................................... • •
К /варлан, балкылан кӱлшӧ матэриал-влак .
К фТНЬӦ в о ш т ы р ...................................................
Подлы < кӱртньӧ, апшат кӱртньӧ пуда-влак
Б о л т - в л а к ................................................................
Кӱртньӧ л и с т ........................................................

. . 0 ,2 5 — 0,5  
. . 0 ,3  — 0,4  
. . 0 ,2  — 0,25  
. . 0,15
. . 0,1 — 0,25  
.  . 0,1 — 0,12  
. . 0,1 да ты- 
лэч ш агалрак

Закльопко к ӱ р т н ь ӧ ................................................................................... 0 ,0 4 — 0,1

20. Вурсын шуаралтмашыжэ. Вурсын шуаралтмашыжэ пэш 
кӱлэш койышлан шотлалтэш. Вурсым йошкаргы.мэшкыжэ калит- 
лымэк кэнэта йӱкшыктарэн вӱдыш чыкаш гын, тудо пэш пэҥ- 
гыдэ, пэрымэ годыи п-'дыргышо лийэш. Тидым вурсын шуаралт- 
машыжэ маныт. Калитлымэ вурсым эркын йӱкшэмдаш гын, тудо 
пушкыдо лийэш да ты годым ш ;энжын каткалалтмэ койышыжым 
пытара, альэ вэс сэмын вурс „шӧрлэн" маныт.

Кунар шокшэш ырыктымым ончэн, вурс тӱрлӧ пэҥгыдылыкан 
лийэш. Чот шӧрлыктарымэ вурс пэш пушкыдэмэш, тудым пӱчкаш, 
пужчраш да монь лийэш.

Ырыктымэ вурсын тӱсыжым ончэн, вурсын кузэ ырымыжым 
палаш лийэш. Ырыктььмэ годылГ вурс ӱмбалнэ кӱртньӧ окисэл 
вичкыжын шинчэш. Вурсым кунар чот ырыктэт, тидэ окисэл 
лончат тунарак кӱжгын шинчэш. Ты лончын кӱжгытшӧ тӱсымат 
вашталта. Тӱсым ончэн вурсым могай тэмпэратур мартэ ырыкташ 
кӱлмым палашлан тэвэ мэ тыгэ ончыктэн кэртына.

О ш алгэ нары нчэ т ӱ с  . . . ; ......................................................................... нарэ
Щ эмалгэ нары нчэ ...................................................................................  2 5 0 °  „
Й ош каргы рак к ӱ р э н ...............................................................................2 7 0 °  .
Ф и о л э т ............................................................................................................  2 9 0 °  ,
К а ч д э .................................................................................................................3 1 0 °  .
С у р .....................................................................................................................  3 3 0 °  .

Тӱсым ончэн тэмпэратурым лишэмдэн (приблизительно) вэлэ 
палаш лийэш. Тӱсым ончэн кызыт шуэнпаййам ыш^ат. Заводлаш- 
тэ вурс ӱзгарым коҥгаш альэ „ванн-^ш“ шӧрыктарат (мутлан, 
лэвыктымэ свиньэцэш). Тушто тэмпэратур пэш точно лийман.

Тыгэ ӱзгарлан кэлшышэ пэнтыдылыкым, пружиналтшэ койы- 
шым пуаш лийэш.

Вурсын шуаралтмыжэ дэн шӧрлымыжӧ пэш чот аклалтэш, тид- 
лан вэрч тудо шэргакан мэталлан шотлалтэш да тудын дэн ин- 
струмэнт-влакым да моло тӱрлӧ ӱзгарлам ышташ лийэш.

Тидым ончыктыман: вурсын шуаралтмэ дэн шӧрлымӧ тэорий- 
жым альэ ситышын тунэм шуктымо огыл, тудын нэргэн ик сэ- 
мын умылтарымашат укэ.

Л ӱ м ы н  ы ш т ы м э  с о р т  в у р с .  Тыгылай вурс дэч посна 
кызыт л^мын ыштымэ альэ канэствэнэ вурсым кумдан кучаш 
тӱҥалыныт. Тыгай вурсын составышкыжэ иктаж могай мэталлым 
лӱмынак пуртат, тыгэ вурс вэс сайлыкан лийэш. Тэвэ тыгай мэ- 
талл-влакы.м пуртат; марганьэц, никкэль, хром, вольфрам, молиб- 
дэн, ваннадий, молат.

М а р г а н ь э ц  вурслан пэш куго пэҥгыдылыкым пуа. Марга- 
ньэцан вурсым тӧрлаш (шумаш а^дьэ пӱчкаш) пэш йӧсӧ. Тудын 
дэн кӱй тыгыдэмдымым, паровой кольмым (экскаватырым), окса
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шкафым ыштат. Тӱньамбалсэ сар жап годсэк марганьэцан вурс 
дэн упшалмэ шльомым ышташ тӱҥалыныт. Тыгай шльомым пульа 
шӱтэн ок кэрт.

Н и к к э л ь  вурсын пэҥгыдылыкшым кычыка (вязкий) пружи- 
налтмыжым кугэмда. Никкэльан вурсым автомобиль ужаш ышты- 
маштэ кумдан кучылтыт.

Х р о м  н и к к э л ь а н  в у р с  шкэ пэш пэҥгыдылыкшэ дэн ой- 
ыралт шога. Тудын дэн войэннэ суднан броньыжым, тугак арти- 
льэрий снарьадым, напильникым, моло инструмэнтымат ыштат.

В о л ь ф р а м  да м о л и б д э н  хром дэн пырльа куго тэмпэ- 
ратурэш шӧрлалтшэ вурсын составышкыжэ пура. Тыгай вурс 
йошкаргымэш калитлымэ годымат шкэ пэҥгыдылыкшым ок йом- 
дарэ. Тидым писын пӱчшӧ альэ „шкэ калитлалтшэ" вурс ма- 
ныт. Ты вурс дэн .мэталл шумымо рэзэдым ыштат.

В о л ь ф р а м  дэн м о л и б д э н  — шуэн улшо да шэргакан мэталл 
улыт. Тугэ гынат, писын пӱчшӧ вурс пытартыш жапыштэ кум- 
дан шарлэн шога. Ӱмбал тӱс дэн тудо тыгылай вурс дэч шагал 
ойыралт шога.

К р э  мн и й шукопурагын(15%мартэ)вурсымрӱдаҥдымым,кис- 
лотакочкын кэртдымым ышта. Тудоший гай ош тӱсан каткалалтшӓ 
вурс. Тудым заводлаштэ кислота дэн пашам ыштымэ годым ку- 
чылтыт. 15% хром йӧршан да пэш шагал углэродан (0,1%) вур- 
сынат койышыжо тыгайак лийэш.

21. Чойыным вурс дэн кӱртньыш савырымаш. Чойыным кӱрт- 
ньӧ дэн вурсыш савырышаш вэрч, чойын гыч уто углэродым^ 
крэмнийым, марганьэцым, моло варналтшэ наста-влакым ойыраш 
кӱлэш. Нунын кокла гыч йатыржэ кӱкшӧ тэмпэратурышто кис- 
лород дэн пэш сайын ушнат, сандэнэ нуным окислаҥдэн ойыраш 
лийэш. Ты годым кӱртньӧ пэш шагал локтылалтэш.

Варналтшэ наста-влакын ужашышт кислород дэн ушнымэк, 
газыш савырнат, тэвэ, мут гыч, углэрод окись СО, ужашыжэ пэҥ- 
гыдэ окисэлыш (крэмний окисэл 8 Ю2 , марганьэц окисэл НпО) 
савырнат. Газыш савырнышэ ужаш-влак йужыш кайат, окисэл- 
влак шкэ коклаштышт рэакцийыш пурэн, шлакыш савырнэн кӱрт- 
ньӧ дэч ойырлат. Тэвэ, мутлан, марганьэц окись МпО крэмнэзьом-дэн 
куштылгьш лэвышэ крэмнэмарганьэц шӧнчалыш МпЗЮд савырна.

. Мэ тыштэ кӱртньӧ дэн вурс лукмо кок тӱҥ йӧным вэлэ ончэна. 
Ты кок йӧн дэн кызытсэ промышлэнность тӱҥ шот дэн пашам 
ышта. Пэрвой йӧнжӧ — вурс дэн кӱртньым конвэртырэш лукмаш 
(Бэссэмэр дэн Томас йӧн дэн), вэсыжэ Симэнс-Мартэн коҥгаш лук- 
маш. Моло йӧн-влак гыч йужыжым кызытат илышыш пуртэн 
шогат; тугэ гынат, ты тоштэмшэ йӧн-влак нэргэн мэ лончылаш 
она тӱҥал. Кызытсэ жаплан, элым индустриаҥмаш кушмо жап- 
лан ты йӧн-влак шагал йӧршӧ улыт.

22. Конвэртырыштэ чойыным вурс дэн кӱртньыш савыры- 
маш. 1855 ийыштэ Бэссэмэр лэвыктымэ чойын гыч углэродым 
ойырымо йӧным шонэн луктын. Тылэч вара кӱртньӧ мэталлургий- 
ыштэ у жап (эпохо) тӱҥалын. У йӧнжӧ тыгайэ: йужым тулэн 
пуртымо дэн пэш кӱкшӧ тэмпэратурышто кӱртньӧ углэрод дэч 
да моло варналтшэ наста-в^ак дэч ойырлэн, вишкыдак кодэш. 
Тидэ йӧным мумэк гына, тапташ (вэлаш) йӧрышӧ кӱртньым да 
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вурсым ыштымэ кызытсэ производство Кумдан шарлэн кэртын 
(домна коҥгалан ситышын лэвыкташ йӧн лийын).

Чойыным пужэн вэлымаш процэс тыгайэ: лэвыктымэ чойыным 
пэш куго, 5— 6  м кӱкшытан) грушо гай кӱртньӧ рэзэрвуарыш — 
конвэртырыш опталыт (89, 90, 91 сӱр.). Конвэртырын кӧргыжым 
тулым чытышэ матэриал дэн лэвэдыт. Конвэртыр пундаштэ пэш 
шуко рожла-влак ыштымэ, тувэчын йужым тулэн пуртат. Лэвышэ 
чойыным конвэртырыш опталмэ годым, чойын рожлашкэ ынжэ 
його манын конвэртырым вэс вэлышкыла савырат. Чойыным оп- 
талмэк, конвэртырым 92 сӱрэтыштэ ончыктымо сэмынак ыштат, 
ты жапыштак йужым тулэн пурташ тӱҥалыт. Процэс пытымэк 
рэльс дэн мийшэ коркаш йамдэ продуктым йастарат. Корка гыч

89, 90, 91 сӱр. Томас йӧн дэн вурысым лэвыктэн лукмо конвэртыр (Бэссэмэр'
конвэртыр изирак).

вишкыдэ мэталлым формыш опталыт. Конвэртырыш \о т, тулэч 
утлат вишкыдэ чойын пура. 89, 90, 91 сӱрэтыштэ конвэртырым 
пӱчкын ончыктымо, 92 сӱрэтыштэ конвэртырым йужым тулымо 
жапыштэ ончыктымо.

Конвэртырыштэ пашам кок йӧн дэн — Бэссэмэр йӧн дэн да 
Томас Бӧн дэн ышташ лийэш.

23. Бэссэмэр йӧн. Конвэртор дэн Бэссэмэр йӧн почэш пашам 
Ы Ш Т Ы М Э  Г О Д Ы М  конвэрторын К Ӧ р Г Ы Ж Ы М  кварц ЗЮз дэн лэвэдыт. 
Чойыным шуко крэмнийаным да шагал фосфораным налыт.

Лэвышэ чойын гоч йужым тулэн пуртымо годым варналтшэ 
наста-влак иктӧр почэла йӱлат, ончычак крэмний 51 дэн марга- 
ньэц Мп йӱлат да 8 Ю2 дэн МпО ушнышым пуат. Мучаш вэлэш 
углэрод йӱлэн углэрод окисьыш СО савырна. Ончыч йӱлымаш иктӧр 
эрта. Тунам чойын шолмо йӱк шокта, конвэртыр рож гыч пэш 
куго тул йып ора нӧлталалтэш. Тул йып — тидэ шыжалтшэ чой- 
ын чӱчалтыш-влакын йужышто йӱлымаш. Мӱгырымаш талышна,,
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углэрод йӱлаш тӱҥалмэк, пэш шучкын мӱгрыымӧ йӱк шокта, кон- 
вэртыр йыр улшо ӱзгар-влак да монь чот чытырналтыт. Тидэ 
жапыштэ тул йылмэ, тул ора нӧлталалтмэ эн куго лийэш. Ти- 
дын чийжэ—пэш шуко углэрод окись СО погына да тыгэ лийэш. 
Углэрод чыла йӱлэн пытымэ сэмын тул йылмэ изэмэш да йошкар

кӱрэн шикш лэкгэш. Тидэ—кӱрт- 
ньын окисэл-влакшэ. Варналтшэ 
наста-влак йӱлэн пытат да кӱрт- 
ньӧ йӱлаш тӱҥалэш. Тэвэ ты 
годым йужым тулэн пуртымым 
тунамак чарнат. Чыла процэс 
15 — 20 минут жап нарэ вэлэ 
шуйна.

Процэс путрак талын эрта. 
Сандэнэ тӱрлӧ сорт вурсым ыш- 
тымэ годым кӱртньыштӧ к}шар 
углэрод кодмымат палаш да про- 
цэсым чарашат йӧсӧ. Тидым тыгэ 
ыштат: ончыч чыла гайак углэ- 
родым моло йӱлышӧ варышым 
процэс пытымэк ойырат, вара 
тӱрлӧ сорт вурсым ышташ кэлыш- 
тарэн кӱлэш составан чойыным 
йэшарат. Тыгэ кӱлэш углэродан, 
крэмнийан да моло варналтшэ 
наста-влакан вурсым ыштат.

Бэссэмэр йӧЧ дэнэ пэш шагал 
фосфоран чойыным пужэн вэлаш 
лийэш. Бэссэмэр йӧн дэнэ фос- 
фор ок ойыралт, ты годым фос- 
фор ок йӱлӧ, шлакыш ок сазырнэ. 

Адак тунам чойынышто шуко крэмний (1,5—2%) лийман. Йӱла- 
тымэ годым тидыжэ шуко шокшым пуа.

Раш ончыктышаш вэрч, ӱлнӧ таблицыштэ 51, Мп, Ре да С 
шокшо пумыштым ончыктэна.

Ик кг  крэмнийын шокшым пуэн кэртмашыжэ 7800 кал.
„  ,  марганьэцын „ . ,  > 1650 „
,  ,  кӱртньын „ „  ,  1110 ,
„ ,  углэродын ,  ,  „ 1440 „
. ,  фосфорын „ ,  ,  5900 „

Чойынышто крэмний шагал гын, конвэртырыштэ тэмпэратур 
кӱлэш нарэ ок кӱзӧ, садлан лэвыктымэ кӱртньӧ тугак кодын 
ок кэрт, йӱкшаш тӱҥалэш.

24. Томас йӧн. Ш уко фосфоран чойыным конвэртырэш вэлы- 
маш йӧным англичанин Томас (1878) муын. Томас тидым палэн: 
конвэртырыш йӱлатымэ извэскам СаО йэшарымэ дэн чойын гыч 
фосфорым ойыраш лийэш. Окислаҥмэ годым лийшэ фосфор ан- 
гидрид Р 2О5 извэска дэн ушна, тыгэ фосфор фосфорнокальций 
шӧнчалыш Саз(Р0 4 ) 2  савырнэн шлак лийэш:

ЗСаО —[— Р 2О 5 =  Саз^РО^)^.
158

г

92 сӱр. Конвэртыр паша ыштымэ 
годым.



Томас процэс годым конвэртырын кӧргӧ вэлжым кальций 
окись СаО да магьий окись М §0 дзн лэвэдыт. Конвэртыр кӧргӧ 
дэвэдмым крэмнэзьом ынжэ локтыл манын, шагал крэмнийан чой- 
ыным налыт. Налыэ кӱртньым лэвыктышашлан тыштэ шокшым 
фосфор цуа. Томас йӧн дэн шуко фосфоран Кэрч руда гыч 
лукмо чойыным вэлат.

улымаш '////ХпУлымаш
продунт^пробунт.- 

влан

Нлапан - 
вла н , Шинш тӱньыныш

93, 94 сӱр. Мартэн коҥгам туран да горизонтальнэ пӱчкын ончыктымо.

Томас йӧн дэн чойыным вэлымэ годым шлакыштэ шуко фос- 
фор лийэш, сандэнэ тудо шэргакан фосфор ӱйаҥдышлан шотлал- 
дэш (112 стр. ончо). Шлакым норошокыш йӧҥыштэн томас- 
ш лак  манмэ ӱйаҥдышыш савырат (томас-шлакын составшэ 
Саз^РО^)^. С аО — шӧнчалын основаньэ дэн ушнышыжо).

25, КУртньӧ дэн вурсым Симэнс-Мартэн коҥгаштэ лукмаш. 
Кодшо куры.м мучаштэ француз-влак Мартэн (ачаж дэн эргыжэ) 
нэмыч Симэнсын ожнак йанда лэвыкташ ыштымэ коҥгажым 
кӱртньӧ дэн вурсым лэвыкташ кучаш тӱҥалыныт.Тывэч чыла 
процэсым Симэнс-Мартэн процэс маныныт. Ты коҥгаштэ пэш
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шокшо лийэш, сандэнэ тушто кӱртньӧ дэн вурс конвэртырыштэ 
гайак вишкыдэ (лэвышэ) лийыт.

93 сӱрэтыштэ Симэнс-Мартэн коҥгам покшэч пӱчкын ончык- 
тымо. Ты коҥгам эрэак мартэн коҥга маныт. Тудо коҥгам, мэм- 
нан палымэ, гэнэратыр газ дэн ырыктат. Гэнэратырын шокшо газшэ 
дэн йуж коҥган паша ыштымэ ужашкыжэ ӱмбала ыштымэ ратысэ 
йатыр рожла вошт пурат. Тул коҥгаштэ лийэш, вара тудо коҥ- 
ган кӱшыл пырдыж дэч мӧҥгэшталтын коҥгаштэ улшо чойыным 
кӱшыч ырыкта.

Коҥгаш пуртымо дэч ончыч газымат, йужымат ырыктат, тыгэ 
коҥгаштэ тэмнэратур 2000° мартэ шуэш. Тыгай шокшышто вурс 
дэн кӱртньӧ, бэссэмэр рэтортышто улмо сэмынак, вишкыдэ 
лийыт.

Щлымаш 
продунт 

влан

улымаш
Продунт-

влан

Илапан 
влан

Щинш туньыныш

95 сӱр. Клапан-влакым вэс вэлыш шукалмэк, мартэн коҥгам горизонтальнэ
пӱчкым ончыктымо.

Коҥгаш пуртымо дэч ончыч газым тыгэ ырыктат: коҥга йымалнэ 
кок мужыр лопка канал — камэр ыштымэ. Нунын кӧргыштӧ 
клэткэ дэн кэрмычым оптымо (93 сӱр.). Коҥга пашам ышташ 
тӱҥалмэ дэч ончыч пэрвой мужыр камэр гоч коҥгаш пурышаш 
газ дэн йуж эртат, кокымшо мужыр камэр гоч йӱлымӧ дэнэ 
лийшэ шокшо продукт-влак лэктыт да кэрмыч гоч эртышыла 
камэрым ырыктэн кодат. Икмонар жап гыч лӱмын ыштымэ кла- 
паным савыралын, газ коштмо корным вашталтат (94,95 сӱр. ончо). 
Ырышэ ик камэр вошт гэнэратыр газым, вэс ырышэ камэр вошт 
йужым колтат, йӱлымӧ дэн лийшэ продуктым пэрвой мужырысо 
камэр гоч луктыт. Вара ик жап гыч газ коштмо корным адак 
вашталтат, умбакшат тугак ыштат.

Тыгэ кэрмыч-влак алмашталтын^ йа ырат, йӓ шкэ шокшыш- 
тым пуэн газ дэн йужым ырыктат. Йӱлымӧ дэн лийшэ продуктын 
шокшыжым тыгэ кучымо систэмым шокшо рэгэнэрацэ (мӧҥгэш- 
талтмаш) маныт.

Лэвыктышаш мэталлым коҥга пундаштэ кучыман. Тыгэ тудо- 
тул дэн кӱшыч ырыкталтэш. Мартэн коҥга пундашым тыгэ 
умлыман: кӱртньӧ балкэ ӱмбалнэ улшо плиташтэ лапка ваннэ 
ыштымэ. Ваннэ тулым чытышэ матэриал дэн ышталтын. Ваннэ 
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йымалнэ йужлан пураш рож уло. Ты йуж ваннэ пундашым йӱк- 
шыктарэн да лэвымэ дэч аралэн шога. Йамдылымэ продукт коҥга 
гыч коркаш альэ формыш йастаралтэш (коҥга йималнэ  тайыл 
уло).

Мартэн коҥгаштэ кӱкшӧ тэмнэратур лиймылан кӧра вурс дэн 
кӱртньым тӱрлӧ йӧн дэн ышташ лийэш. Эн ончычак, чойыным 
шулыктымэк да йӱлаш кӱлмӧ газ дэч уто йужым пуртэн лэвык- 
тымэ чойын гыч варналтшэ наста-влакым эркын-эркын йӱлатэн 
лукташ лийэш. Тылэч посна коҥгашкэ к^ртньӧ окисэлым  — руда 
комыльам йэшарыман. Кӱртньӧ окисэл-влак углэрод дэн да 
чойынын моло варналтшэ наста-влакшэ дэн ушнат. Ты годым 
кӱртньӧ да варналтшэ наста-влакын окисэлышт лийыт.

ЗС +  Ре,Оз =  ЗСО +  2Ре.
ЗМп +  Ре,Оз =  ЗМпО +  2Ре.

Тыгэ, варналтшэ наста-влак шлакыш савыонат.
Чойынышто фосфор шуко лийэш гын, Томас йӧн годымсо 

сэмын ванныш извэскам СаО йэшараш лийэш.
Чойыныш тӱрлӧ к^ртнъӧ пудыргым (лом), рӱдаҥшэ, йӧрдымӧ 

кӱртньым да монь опташ лийэш. Тыгэ чойыныш кӱртньым кӱлэш 
нарэ йэшараш лийэш. Тыгэ кӱртньӧ пудыргым кучылташ йӧршӧ 
кӱртньыш савырышаш вэрч коҥгаш лэвыкташ лийэш.

Йӧрдымӧ кӱртньӧ пудыргым мартэн коҥгаш лэвыктэн, кучыл- 
т яттт йӧршыш савырымаш — озанлыклан пэш куго пайдам пуа. 
Ожно кӱртньӧ пудырго дэн мом ыштышашым шинчэн огытыл, 
тыгэ кӱртньӧ рӱдаҥын локтылалтын.

Мартэн производство годым л^мын ыштымэ сорт вурсым нал- 
шаш вэрч ванныш тӱрлӧ мэталлым  да сплавым йэшарат.

Мартэн коҥгаштэ конвэртыр дэч процэс эркын эрта, тыштэ 
процэслан йатыр шагат кӱлэш. Тыгэ шуйнымо дэн пашам эскэ- 
раш йӧн лийэш да кӱлэш составан вурсым йамдылаш лийэш. 
Производство годым жап гыч жапыш ваннэ гыч пробым налыт, 
тыгэ лэвыктымын кузэ эртымыжым палат.

Мартэн коҥга тӱрлӧ кугытан лийэш. Тыгылай мартэн коҥгаш 
10 гыч 80 гп кӱртньӧ пура. „Лӱҥгалтшэ" у коҥгаш 300 т мартэ 
опташ лийэш. Ты коҥгам, шлак дэн мэталлым лукмэш, тайнык- 
таш лийэш.

Качэствэ шот дэн мартэн вурс бэссэмэр вурс дэч сайэ. Адак 
лэвыктымэ дэч кодшо наста-влакым пайда пушыш савыраш 
лиймылан, мартэн вурс ыштымэ акат шулдын логалэш. Сандэнэ 
мартэн коҥга пэш чот шарлэн да мартэн вурсымат бэссэмэр да 
томас вурс дэч пэш шуко луктыт.

Кокымшо вичийаш мучаштэ ий йэда 16 млн. т чойыным лэ- 
выктэн лукман. Тыгэ мэ чойын лэвыктымэ шот дэн Йэвропышто 
пэрвой вэрыш лэктына, Яач Амэрик гына мэмнан дэч ончылно 
лийэш (Гэрманий сай ийлаштэ 13,3 млн. т, Франций— 10 млн. т 
луктыныт).

ЙОДЫШ-ВЛАК.
1. Сплав-влакын физик койьш ыш тым каласыза. Туҥ  сплав-влакым да ну- 

нын составыштым (числа дэч посна) шарныза.
2. Ик мэталл вэсым шӱкэн лукмо рэакций шотышто кум примэрым он- 

чыктыза.
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3. Мэталл коррозийлан могай условий полша да коррозий ваштарэш могай 
йӧн дэн кучэдалыт?

4. Молан сэ(:нистэ рудам йӱлатат да йӱлатымэ продуктым кузэ кучат?
5. М эталл-влак лукмо иӧн-влакым ончыктыза.
6 . Пӱртӱсыш тӧ альуминий могай ушнышышто лийэш?
7. Альуминииын кӱлэшыжэ могайэ да тудым кузэ луктыт?
8 . ойыным лэвыктымэ годым домна коҥгаш тэ могай процэсс лийэш?
9. Мо тугай колошник газ да тудым паш аш тэ кузэ кучылтыт?
10. Чойыпын составыштыжэ могай элэм^нт-влак эрэак лийыт?
11. Вурсын эҥгэк пушо варналтшэ наста влакшым ончыктыза.
12. Чойын лэвыктымэ Бэссэмэр йӧн дэн Томас йӧн мо дэн ойыралт шогат?
13. Мартэн коҥгаш тэ кӱкш ӧ тэмп-.ратурым кузэ ыштат?
14. Чойыным V артэн йӧн дэн лэвыктымашы > сай шотшо могайэ?

Т ӱн  (важ нейш ий) эл эм эн т-в л ак ы н  атом  висаш т.

А з о т .............................. N 14,008 Н атрий ...................... Ке 20,183
Альуминий ................. А1 26,97 Н э о н ............................... N1 58,69
А р г о н ........................... Аг 39,94 Н и к к э л ь .................. 8 п 11«,7
Барий . . • . . . . Ва 137,36 Платина . . . . . Р1 195,23
Бэриллий ...................... Ве 9,02 Р а д и й ..................• . Ка 225,97
Б о р .............................. В 10,82 Ртуть .......................... н § 200,61
Бром .......................... Вг 79,92 Рубидий ...................... кь 85,44
Висмут ...................... В1 209 Свиньэц ...................... Рй 207,22
Водород ...................... Н 1,008 Сэлэн .......................... 8 е 79,2
Вольфрам . . . . \У 184 С и р а .............................. 8 32,06
Вулно Си 63,57 Стронций .................. 8г 87,63
Вӱргэньэ . . . Не 4,002 Сурьма .......................... 8 Ь 121,76
Гэлий .......................... Л 126,93 Т э л л у р .......................... Те 127Д
И о д .............................. Тг 19-1,1 Титан .......................... Т1 47,9
Иридий . . . . . . Сӓ 112,41 Торий .......................... ТЬ 232,12
Кадмий . . . К 39,10 Углэрод ...................... С 12
Калий . . . . . . . Са 40,08 У р а н .............................. Ц 238,14
Кальций ...................... О 16 Фосфор ...................... Р 31,02
Кислород . . Со 58,94 Ф т о р .............................. Р 19
К о б а л ь т ...................... 81 28,06 Хлор . .......................... С1 35,43
Крэмний . . • . . Ре 55,84 Х р о м .............................. Сг 52,01
К ӱ р т н ь ӧ ...................... Ы 6,94 Ц э з и й .......................... Сз 132,81
Л и т и й .......................... Мй 24,32 Ц эрий .......................... Се 140,13
М агн ий .......................... Мн 54,93 Ц и н к ...................... 2 п 65,88

М аргаяьэц . . Мо 96 Цирконий ................. 2 г 91,22

Молибдэн . . . . Аз 74,93 111и й .............................. 107,88

М ы ш й а к ...................... Ка 22,997 Ш ӧ р т н ь ӧ ...................... Аи 197,2

П а л э м л ы ш. Лтом виса-влакым чотлэн лукмо годым кислородын атом 
висажым 15,87 -лан огыл 16-лан чотлат. Тыгэ чотлымо годым водородын атом 
висаж э 1 огыл, I .,008 лийэш.

Ончылм
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III. Тӱ
IV. Ки
V . Хл
VI. Сг
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V III У1
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X. М 

Т

Йэшар^
Па;
Пз
Д.
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ПУШЭҤГЫМ КУКШЫНЬЭК ЙӰЛАТЫМЭ ГОДЫМ ЛЭКШЭ ПРОДУКТ-ВЛАКЫН схэмышт»
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Д. И. МЭНДЭЛЭЙЭВ МӰМО ЭЛЭМЭНТ-ВЛАКЫН

1 э н т - в Л А К Ы Н Г

III IV V VI

е 3. в 6 . С 7. N 8.
1ЛЛИЙ Бор Углэрод 'Азот Кн

10,82
■

12,00 14,008 16

13. А1 14. 81 15. Р 16
Альуминий Крэмний Фосфор С.

; 26,а7 28,06 31,02 32

21 . 8 с 22. Т1 23. V 24. Сг 1
Скандий Титан / Ванааий Хром
45,10 47,90 50,95 52,01

). 2 п 31. Оа 32. Ое 33. Д8 34
?1НК Галлий Гэрманий Мышйак С ;
),38 69,72 72,60 74,93 79
•■ 39. V 40. 2г 41. N6 42. Мо
с Иттрий Цирконий Ниобий ' Молибд
С 88,92 91,22 93,3 96,0

1 Сӓ 49. 1п 50. 8п 51. 8 Ь 52
ддмий Индий Вулио Сурьма Т=
^ 4 1  

1 г
114,8 118,70 121,76 12

>
с 57 -171 72. Н1 73. Та 74. IV

Рэдкозэмэльный Гафний Тантал Вольфр
ЭЛЭМЭНТ-ВЛ1К 178,6 181,4 184,0

81. XI 82. РЬ 83. В1 84
^ т ь Таллий Свиньэц Висмут П(
•^,61 204,89 207,22 209,00 (2

89. Лс 90. ТЬ * 91. Р а 92. Ц
Актиний Торий Протактиний Уран
(227) 232,12 (231) 238.14 ,

с

К2О3 КО2 К2О5 кс
НН4 КНз КЕ

с 0 з э м э л ь н ы й э л  э  м Э Н 1
59.  Рг 60.  N0 61.  П 62.
Празэодимий Нэодимий Иллиний Сам

! 140,92 144,27 ? 150,
1 67. Но 68 . Ег 69. Ти 70.

Гольмий Эрбий Тулий Итэ
163,5 167,64 169,4 173,

^ 1

Ӓ -

I ■

! 'I

■ 1 / ^> I 7ё



ПАЙДАЛЭ КУНЧЭН ЛУКШАШ-ВЛАКЫН') КАРТЫШТ.

Кӱлэшан наста-влак улман йужо вэр-влак каргыштэ условно палэ дэнэ ончыкталтыныт 
(ты палэ-влак картын шола могырэшыжэ кушан возалтыныт). Йужо вэрышт химий- формул 
дэнэ йа элэмэнт-влакын налыш тй дэн, мут гыч, А1, 8 , Вг, НаЗ, сэмын возэн ончык-

- 4

е  Сэркэ колчэдан  
Г* Трафат.
Ж  Кӱрт ньӧ  
штт Вӱргэньэ 
^  Ньэфть 
М Марганьэц 
/ к  Апат ит  
Ф Фосфорит  

Д  Й ӱлиш О  газ

В  М рамор  
У^Иод
Н М ландэ шӱй 

^ ^ М л а н д э  шӱй (кум дик) 
О^ШОнкал
0 » т эн и з врд гыч.|:

Х ам ком бинат -влак

Киррвск

а р х а н г э л ь с к

Кррэн шрй
ПЭТРОЗАВОДСК

2 ^ЙНГРдд
0

Кнров

ФОИВАНОВО

0 3  АНмосно
I Й эго р ь й эв ^

Д н р з сэнг!?^(Ь * А
ГОРЬКИЙ

'0  ОМИНск

8
Стадиногорск

ьрӓнсн

НУРсн ОВОРОНЭЖ

1
САРАТОВ

Бэлгород

А Ь м

эльт он ИЭР 

0
б а с к у н ч а к  й э рКӧа^Ш овна

1  / ^ З а п о р о ж ь й э
'«нополь|"

РОСТОВ

ГГ^П атигорск"гз)) ^ ^
к а 1 маха^'-2о))мацэста

М Г  1ТИФЛИС
т!^:.% ^ЬО рЖ О

3 Сира

Вг Бром

Н,8 Сэроводород кислот а

Сэрнонат рий ш ӧнчал

А< А льум иний

МАСШТАБ 

0 250 Н а х и ч э в а н ь р О )

талтыныт (ты формул дэн палэ-влак картыштэ кэлшышэ вэрэш возалтыныт; мут гыч, иктаж 
могай вэрыштэ Л1 возалтын гын, тушто альуминий Л1 лийман, т. м.).

Пайдалэ кӱнчэн лукшаш-влак манмэ дэч посна, картыштэ химий комбинат-влак ончык- 
талтыныт.

1 П олезные ископаемые.
2 Символы.



Д . И. МЭНДЭЛЭЙЭВ МУМО ЭЛЭМЭНТ-ВЛАКЫН ПЭРИОД систэмЫшТ.

о

Г- са

Ра т- 
влак

Э Л Э М Э Н Т - В  Л А  К Ы Н  Г Р У П П Ы Ш Т

I II III I V V VI VI I У Ш 0

I 1
1. Н
Водород
1,0078

1

1
1

2. Не
Гэлий
4,002

II 2
3. ы
Литий
6,940

4. Ве
Бэриллий 
9,02 /

5. В
Бор
10,82

6 . С 7. N
Углэрод Азот 
12,00 14,008

8 . 0
Кислород
16,0000

9. Р 1
Фтор ! 
19,00 !

/  1

10. Ке
Нэон
20,183

III 3
11.
Натрий
22,097

12.
Магний
24,32

13. Л1
Альуминий
26,а7

14. 81 15. Р
Крэмний Фосфор 
28,06 31,02

'  16. 8  1 17. С1
Сира Хлор 
32,06 35,457 ■'

18. Лг
Аргон
39,944

IV

4
19. К
Калий
39,10

20. С а
Кальций
40,08

21 . 8 с
Скандий
4,5,10

22. Т1 23. V
Титан ^ Ванааий 
47,90 50,95

24. Сг
Хром
52,01

25. Мп
Магганьэц
54,93

26. Р е 27. Со 28. N1
Кӱртньӧ Кобальт Никкэль 
55,84 53,94 58,69

5
29. Си
Вӱргэньэ
63,57

30. 2п  I 31. Оа 32. Ое 33. Лв
Цинк ! Галлий 1 Гэрманий Мышйак 
65,38 69,72 72,60 74,93

34. 8 е 35, Вг
С элэн Бром 
79,2 79,916

36. Кг
Ьриптон
83,7

V

6
37. РЬ 38. 8 г
Рубидий 1 Стронций 
85,44 1 87,63

39. V
Иттрий
88,92

40. 2г 41. НЬ
Цирконий Ниобий 
91,22 93,3

42. Мо
' Молибдэн 

96,0 ^

4'3. Ма
Мазурий

44. Ки 45. КЬ 46. Р ӓ
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101,7 102,91 106,7

7
47. Л е ' 48. С ӓ
Ш ий Кадмий 
107,880 , 112,41

49. 1п
Индий
114,8

50. 8п 51. 8 Ь
Вулно Сурьма 
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52. Тэ
Тэллур
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53. Л
Иод
126,9з

54. X
Ксэнон
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VI

8
55. Св 
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Барий 1 Рэдкозэмэльный 
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9
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81. Т1
Таллий
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82. РЬ 83. В1
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? ■

VII 10
87. VI
Виргиний

?

88 . Р а
■Радий
225,97

89. Лс
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(227)

90. ТЬ , 9 1 .  Р а
Торий Протактиний 
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92. Ц
Уран
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КаО КО К2О3 Р02 К205 
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кн
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Р Э Д К О З Э М Э  
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Л Ь Н Ы Й 
60. N 6 
Нэодимий 
144,27 
68 . Ег 
Эрбий 
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Л Э М Э Н Т - В Л А К
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Л. БАГЛЛ и В. ВЕРХОВСКИЙ

УЧЕБНИК ХИМИИ
для школ взрослых 
повышенного типа

На марибском языке 
(лугово-вовточнов варечие)

т


