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ОНЧЫЛ МУТ.

Ты тунэммэ кнага (учебник) — авторын ончыч пэчэтлэн лукмо тунэммэ 
кнагажын тӱҥалтыш ужашыжым да кокымшо ужашыжын 1-шэ главажым 
тӧрлатэн возымо изданьэ. Ончыч лукмо тунэммэ кнагажым автыр ВКП(б) Рӱдӧ 
Комитэтын тӱҥалтыш школ дэн кокла школ нэргэн лукмо пунчалжылан кэлыш- 
тарэн возэн, ту кнагаштэ пэлэ кокла школан ситышэ систэмылымэ общэобразо- 
ватэльнэ шинчымашым пуаш тӧчэн.

7-шэ класыштэ тунэммэ химий курс школым тунэмын пытарышэ-влаклан 
ситышэ шинчымашым пужо манынак тошто тунэммэ кнагам пужэн тӧрлаташ 
логальэ. Тӧрлатымэ годым ончыч лукмо кнаган тӱҥ матэриалжэ, кнаган чоҥалт- 
машыжэ адак глава-влак систэмат вашталтдэак кодыныт.

Тунэммэ кнагам,химий курс класыштэ-лабораторийыштэ экспэримэнт нэгы- 
зэш, туныктышын шкэ вуйлатымыжэ почэш тунэмалташ тӱҥалэш манын, шонэн 
возымо. Ты тунэммэ кнагам утларакшым класыштэ-лабораторийыштэ налмэ 
шинчымашым пэҥгыдэмдаш полшышо кнагалан шоглыман.

Кнагаштэ ик чоло опыт-влакым ончыктымо, нуным кузэ ышташ кӱлмым 
кӱчыкын умландарымэ. Ты опыт-влакым кэрэк могай школыштат ыштэн кэр- 
таш лийэш.

Тэорий матэриалым возымо годым автыр догмо формо дэч кораҥаш тӧчэн, 
садлан чыла закон-влак, т. м. конкрэтнэ примэр-влак дэнэ умландаралтын. 
Тунэмшэ-влакын шннчымашышт эрэ шарлэн, йэшаралтын толышт, эркын-эр- 
кын утларак кӱшыл тошкалтышыш кӱзышт манын, матэрйалым тидлан кэлшышэ 
систэм дэн возымо.

Тэорий матэриал лабораторий паша дэн да производство дэнэ вик ушнэн 
шога; тугэ гынат, тэорий матэриал ончылвэрыштэ шога. Ты матэриал тунэмшым 
пӱртӱсыштӧ лийшэ процэс-влакым матэриализмла умлымашкэ намийа.

Туныктымаш йтжо ужашыштыжэ шымлымэ (исследование) мэтод дэнэ 
кайаш тӱҥалэш манын шотлалтэш, сандэнак тыгай вэрыштэ матэриал тидлан 
кэлшышын радамлалтын возалтэш. Кнагаштэ йодмаш-влак кок тӱрлӧ улыт: тэк- 
стыштэ улшо йодмаш-влак тунэммэ матэриал нэргэн тунэмшэ утларак кэлгын 
шоныжо манын пуалтыт (йужгунамжэ лӱмынак утларак йӧсӧ Йодмаш-влак шын- 
далтыт), параграф дэн глава-влак мучаштэ улшо йодмаш-влак мо тунэммым 
ушэштараш пуалтыт.

Кнагаштэ, йодмаш-влак дэч посна,чотлышашлан да формул дэн равэнствэ- 
влакым возкалшашлан, адак опыт кычалын мушашлан задач дэн упражнэний-влак 
пуалтыныт.

Ты кнагам возымо годым ончыч лэкшэ кнагаштэ улшо матэриалыш йатыр 
тыгыдэ тӧрлатымаш пурталтын.

Тиддэч^посна, матэриалым куштылгынрак умлаш лийжэ манын, тыгай тӧр- 
латымаш-влакым ыштымэ.

Олмэштарымаш рэакций нэргэн пӧрвой умлымашым вӱдым мэтал-влак дэнэ 
ойырлыктымо примэр дэнэ ончыктэн пумо. Раствор-влак нэргэн матэриал ик 
чоло йэшаралтын. '

Кислород дэн тудын койышыжо-влак нэргэн улшо матэрйал иквэрэш 
(П-шо главаш) возалтын, ,Й у ж “ главашкэ изи йэшартыш ышталтын. .Настан 
чоҥалтмашыжэ' манмэ главаштэ .тыглай наста* да .элэмэнт' манмэ нэргэн 
атом нэргэн туныктымо шот гыч утларак лач лийшэ умлымаш пуалтын, адак
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озон примэр Д9Н аллотропий нэргэн умландаралтыи. Окислалтмаш дэн восста- 
навливайалтмаш рэакций-влак нэргэн умлымаш ик чоло пужэн тӧрлагалтын.

Тунэммэ кнаган 1-шэ дэн 11-шо ужашыштыжэ улшо .Окисэл, основа- 
ньэ, кислота да шшчал-влак" манмэ глава влак иктыш ушалтыныт, сандэнэ 
матэриалжат вэс сэмынрак радамлалтын. Куштылэмдышашлан кӧра вальэнтлык 
нэргэн умлымаш окисэл-влак нэргэн ойлымо главаш пуалтын.

Тӱҥ матэриалым утларак куштылгын умлаш лийжэ’ манын тэкстын ик ужа- 
шыжэ тигыдэ шрифт дэнэ возалтын.

Проф. В. Вэрховский.
Лэнинград 

1935 ий 
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I. НАСТА-ВЛАК. НАСТА-ВЛАКЫН МОЛЭММЫШТ.

Мэмнан йыр улшо чыла ӱзгар-влак тӱрлӧ наста-влак гыч 
лийыныт. Наста-влак гыч примэрлан кӱртньым, йандам, пушэҥгым, 
вӱдым, сакырым, т. м. налаш лийэш. Химий — наста-влакым да 
нунын молэммыштым (вашталт шогымыштым) лоняылышо 
наук. Сандэнэ, химийым тунэмаш тӱҥалмына годым, эн ончычак 
наста-влакым кузэ ойыркалаш да палаш лиймым лончылаш тӱҥа- 
лына.

1. Наста-влак. Наста-влакын койышыштым — тӱсыштым, ӱп- 
шыштым (пушыштым), тамыштым, удэльнэ нэлытыштым, пэш- 
кыдылыкыштым, шулэн кэртмыштым, 
парланымыштым, т. м.—ончэн ойыр- 
калат. Мут гыч, сакырын койышыжо- 
влакым лончылымо годым, тыгэ ка- 
ласаш лийэш: сакы р— пэшкыдэ, пу- 
дыргылшо, ош тӱсан наста; тудо там- 
лэ таман, ӱпшдымӧ, вӱдэш сайыншу- 
ла, вӱд дэч нэлырак, тудын удэльнэ 
нэлытшэ— 1,58; сакыр ырыктымэ го- 
дым кӱрэн тӱсан лийын шога, т. м.

Иктаж могай настан койышыжо-вла- 
кым палышашлан, ту настам йӧршын 
йандарым налман. Моланжз палэ: туш- 
ко моло наста-влак изиш вэлэ ушнат 
гынат, тудын койышыжо-влакым ваш-
талтэн кэртыт. Мутлан, вӱдым налына: йандар вӱдым налаш 
гын, тудо вошт койшо, тӱсдымӧ, тамдымэ лийэш; ик стакан вӱ- 
дышкӧ шӧрым ик тӱчалтышым гына тӱчыкташ гынат, вӱд рум- 
быкаҥэш, ик тӱчалтыш чэрнилам пышташ гын, вӱд чийалга, ик 
изи падраш хининым пышташ гын, вӱд кочэштэш. Чыла ты кой- 
ыш-влак вӱдын койышышт огытыл, вӱд дэнэ варнышэ наста вла- 
кын^Сшӧрын, чэрнилан, хининын) койышышт улыт.

Йужгунам мэмнан ончылно улшо ӱзгарын йандар наста огыл- 
жым, тӱрлӧ наста-влак гыч лийшэ варыш (смесь) улмыжым мэ 
икканаштак раш ужына. Мут гыч, гранитыштэ мэ полэвой шпатын 
роза тӱсанрак тыгыдэ пырчылаштым, кварцын пэлэ вошт койшо 
кристалыштым, сльудан шэм тӱсан йылгыжшэ кол шӱм гай изи 
лышташыштым ужына. Гранит йандар наста огыл.

Моло годым иктаж могай настан икгай (однородный) лийды- 
мыжым викак она уж гынат, тудын тӱрлӧ наста-влак гыч лийшэ
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варыш улмыжым тӱрлӧ йӧн дэнэ палэн кэртына. Тыгэ, шӧрым 
шып гына шинчыкташ гын, тудын ӱлбалжэ ойырла. Тидым мик- 
роскоп дэнэ ончэнат палаш лийэш, Микроскоп вошт ончымо 
годым шӧрын вишкыдыштыжэ тыгыдэ ӱй пырчэ-влак коштэды-

мым ужаш лийэш (1-шэ сурэт).
Иктаж могай порошокын икгай ул- 

дымыжым йужгунам порошокым вудыш 
пыштэн лугалтымэкат ужаш лийэш. По- 
рошокышто вуд дэч нэлэ да вуд дэч 
куштылго наста-влак улыт гын, вудым 
лугалтэн, шып шинчыктымэ почэш, 
куштылго наста-влак вуд умбак кузат, 
нэлышт пундашыш волэн шинчыт. По- 
рошокышто шулыдымо да шулышо на- 
ста-влак улыт гын, шулыдымо наста- 
влак, лугалтымэ почэш, вудым румбы- 
каҥдат, шулышо наста-влак вошт кой- 
шо (прозрачный) растворым пуат. Тыгай 
растворышто вУдэш шулыктымо наста 

2 сӱр. Вишкыдым фильтрлы- ок кой. Тудын растворышто улмыжым 
маш. Вишкыдэ йанда тойа палаш тыгэ ыштат: вудышкӧ порошо- 

мучко йоктаралтэш. пыштэн лугалтат да вудым шуэ
кагаз вошт {фильтрлымэ кагаз вошт) 

йоктарат—фильтрлат, кагаз вошт йогэн погынышо вошт койшо 
вишкыдым — фильтратым чыла вудын кошкэн пытымэшкыжэ 
шолтат. Тыгэ шолтымым рушла у,выпаривание“ маныт.

Наста-влакын икгай (однородный) улдымыштым палаш вэс 
йӧн-влакат улыт.

Насташтэ посна-посна падраш- 
влакым, тучалтыш-влакым, чумыр 
каласымаштэ, турлӧ койышан вэр- 
влакым ныгузэат муаш ок лий гын, 
тыгай настам икгай (однородный) 
наста маныт.

Наста икгай лийэш гынат, ту- 
дым эшэ йандар наста манаш ок 
лий. Вудэш сакырым йа шӧнчалым 
шулыктэна гын, вуд вошт койэш, 
йӧршын икгайэ лийэш, тугэ гы-
нат, тудо йандар вуд огыл, тУрлӦ ӱм^ак пыштымэ матэриал вошт фи- 
наста-влак варыш вэлэ лийэш. На- льтрлымаш. Фильтр вошт йогэн 
сташтэ моло варнышэ наста йӧр- лэкшэвишкыдымшуко годымжона-

•- д Г  сос дэнэ тулэн луктыт. Тунам, ат- 
шынак укэ гын вэл^тудым иандар мосфэрын пызырымыжлан кӧра, 
насталан шотлат. Иандар настан вишкыдэ фильтр вошт утларак 
шкаланжэ кэлшышэ посна палэ  вашкэ йога.
койышыжо-влак улыт; ты койыш-
влакым ончэн, настам моло наста-влак дэч ойырэн палаш лийэш.

Настан могай улмыжым ончыктышо т ^н койыш-влак шотыш 
висаш лийшэ койыш-влак пурат, мут гыч,удэльнэ нэлыт, шолмо 
да лэвымэ (пэлтымэ) тэмпэратур.
6



чоткыдо матэрйалым —

2. Наста-влакым эрыктымэ тэхникысэ йужо йӧн-влаК.
1 ) Ф и л ь т р л ы м а ш .  Лабораторийыштэ румбыкан вишкыдэ-вла- 
кым, ончыч каласымына сэмынак, шуэ кагаз вошт фильтрлат. 
Производствышто фильтрлаш утларак 
тӱрлӧ куымо матэриал-влакым кучыл- 
тыт. Заводсо фильтрым 3-шо сурэтыштэ 
ончыза.

2) Ш у н д ы к т ы м а ш  (турлыктары- 
маш). Румбыкан вишкыдым шуко жап 
маркэ шып шинчыкташ гын, румбык эр- 
кын-эркын ӱлыкӧ вола, кӱшныжӧ вишкы- 
дэ йӧршын вошт койшо, йандар лийэш.
Ты йандар вишкыдым эркын гына вэс 
атыш опталын налаш гын, тудым румбы- 
каҥдышэ наста дэч ойырэн налаш лийэш.
Ты йӧн производствыштат шуко годы- 
мак кучылталтэш.

3 ) П э р э г о н к о .  (Парыш савырэн 
йӱкшыктарэн эрыктымаш). Вишкыдэш 
шулышо наста дэн вишкыдым ойыршашлан, вишкыдым чот гына 
шолыктэн, парыш савырат, вэс сэмын каласаш гын, дистилла- 
ровайат  — пэрэгонкым ыштат, пэрэгонкым ыштымэ годым лэкшэ 
паржым йӱкшыктарат.

★ Опыт. Туныктышын йамдылымэ румбыкан чийалгышэ вӱ- 
дым изиш налза, тудым фильтырлыза. Фильтр румбыкым кучэн 
кода, шулышо чийам кучэн ок кэрт.

П робны со
виш

4 сӱр. Вӱдым парыш савы- 
рэн йӱкшыктэн эрыктымаш 

(пэрэгонко).

5 сӱр. Либихын холодильникшэ дэнэ пэрэгонкым ыштымаш.

Фильтр'лымэ чийалтышэ вудым изиш гына налза да -1-шэ су- 
рэтыштэ онтыктымо приборын колбышкыжо пыштыза.

Колбым штативыш пыжыктыза; колбо дэнэ ушыктымо про- 
биркым йуштӧ вудан стаканыш шогалтыза. Пробиркым пэтырымэ 
пробкын брдыштыжӧ йуж лэкташ лодо лийжэ. Пробиркышкэ 
дистиллировайымэ вуд ик яоло погынэн шумэшкэ колбысо ву- 
дым чарныдэ шолтыза. Чийа колбэш кодэш. ★
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5-шэ сурэтыштэ вишкыдэ 1И0ЛТЫМӦ гӧдЫм Кучылталтшэ 
ырибор ончыкталтын.. Тудо шукыж годым химийсэ лабораторий-

ыштэ кучылталтэш. 
Приборышто вишкы- 
дым шолташлан А кол- 
боуло, парым йӱкшык- 
тараш В  холодиль- 
ник уло, йӱкшышӧ вӱ- 
дым погаш Е  прий- 
эмник уло.

Холодильникыштэ 
кӧргӧ пуч С уло (ту 
пучын кӧргыж гыч пар 
кайа), адак тужвалпуч 
В уло (ӧ  пуч кӧргӧ гыч 
С пучым йукшыктараш 
вУд колталтэш. С пу- 
чын мучашышкыжэ 
вэс кадыр пуч О 
пыжыкталтэш. О пуч 
вишкыдым Е  прийэм- 
никыш колташ ыштал- 
тэш.

6 сӱр. Шолтымо (пэрэгонкым ыштымэ) куб (пок- 
шэч пӱчмыла ончыктымо).

А  — коҥгаш шындымэ под, а — шикш лэкмэ вэр, 
Е  — вӱдым висымэ пуч, в —вӱд пыштымэ рож, 
В  — болт дэнэ пыжыктыман под пэтыртыш 
(,шлем*), е — змэйэвик, змэйэвик С  атыш шын- 
далтэш. с атэ вошт О  пуч гыч толшо йӱштӧ 

вӱд йогэн шога.
»

Шуко чоло вишкыдым шолтэн эрыкташ куго вургэньэ 
подым йа ^пэ^^эгонный куб“ манмым кучылтыт, тудым коҥгаш 
ырыктат (6 сур.). Тыштэ холодильникым спиральла кадыр- 
тылмэ вулно пуч йа кӧргӧ гыч вулно дэн лэвэдмэ (луженый) 
пуч алмашта. Ты кздыртылмэ пучым змэйэвик маныт. Змэйэвик 
вуд дэн йукшыктаралтэш.

ЙОДЫШ-ВЛАК.
1. Тӱрлӧ наста-влакым кузэ ойыркалат?
2. Тӧрза йанда могай тӱсан?
3. Х?мбал рок икканьэ мо?
4. Наста-влакым кузэ эрыктат?
5. Йӧршын йандар вӱдым кузэ луктыт, тудым кузэ лӱмдат?

3. Наста-влакын молэммышт (превращения веществ). Наста- 
влак тУрлӧ сэмын молэмын Хвашталтын) кэртыт. Ты молэммаш- 
влакым тыгай опытлаштэ ужаш лийэш.

* Опыт влак. Школыштыда кэл- 
шышэ матэриал-влак улыт гын, тыгай 
опыт-влакым ыштыза.

1) Лампэ тулэш йанда пучым йа йан- 
да тойам, фарфор па .рашым, извэскам 
чот гына ырыктэн, йӱкшыктарыза. Ты- 
гэ ыштымыда годым мо, кузэ лиймым 
шэкланыза. Йукшымэк чыла ты наста- 
влак вашталтдэак кодыт, тидым шым- 
лэн налаш ида мондо.

2) Вургэньэ ластыкым шипса дэнэ йа пинцэт дэнэ кучэн, 
чот калитлыза. Вургэньэ ластык умбалан лийшэ шэм шучым 
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(.окалина* манмым) чыра дэнэ йа кӱзӧ дэнэ кнага умбак нӱжса. 
угычын калитлыза да адак тушкак нӱжса. Тыгэ 2—3 кана ыш- 
тыза. Пэш шуко гана тыгэ ышташ гын, чыла вӱргэньэ ластыкым 
шэм порошокыш савыраш лийэш ильэ. Ты порошок (окалина) 
шкэ койышыжо дэнэ вУргэньылан йӧршын ок кэлшэ. Ты поро- 
шок — у наста. Вӱргэньэ вэс насташ (окалиныш) савырнэн.

3) Вулно кагазым, магний тасма падрашым шипса дэнэ кучэн 
йа шэлмэ чыраш пыжыктэн ырыктыза, тыгыдэ сакыр падраш-вла- 
кым кӱртньӧ ластык ӱмбак пыштэн ырыктыза (7-сӱр). Чыла го- 
дымат тэ у  наста-влак лиймым ужыда.

4) Волгыдо извэска в^дым изиш налза да пробиркыш пыш- 
тыза, вара тудын вошт шӱлэн лукмо йужым колтыза (8 сӱр.). 
Извэска вӱд румбыкаҥэш. Пӱртӱс илышым тунэммэ гыч тэ шин- 
чэда- шӱлэн лукмо йужышто углэкислэ газ уло.
Вӱдэш шулышо извэска да шӱлэн лукмо йужысо 
углэкислэ газ гыч у  наста лийэш. Ты у наста 
пор гайрак ош порошок, вӱдэш ок шуло, вӱдым 
румбыкаҥда.

5) Туныктышо йамдылымэ кок растворым ик 
пробиркаш опталза да у  наста лиймым шэкла- 
ныза. *

2—5-шэ опыт-влакыштэ, опытлан налмэ наста- 
влак олмэш, опытлан налмэ наста-влаклан кэл- 
шыдымэ, у койышан у наста-влак лийыныт. Ты- * сӱр. Шӱлэн лу-

„ I ,, \ ..... ........... ..  КМО Й уж ы м  ИЗ-гай кончыш-влакым („явления манмым) химий вӱд
кончыш-влак йа наста-влакын химийла молэмма- колтымаш. 
шышт (химические преврашения веществ) маныт.

Химийсэ кончыш-влак лиймэ годым наста-влак шкэ тошто 
койышыштым йомдарат, тошто „качэствэ“ йомэш, у качэствэ, 
йӧршын у койыш-влакан у наста-влак лэктыт.

Моло кончыш влак лиймэ годым у наста ок лэк, ончыч налмэ 
наста вэс насташ ок савырнэ. Мут гыч, йанда пучым ырыкташ 
гын, тудо ончыч йошкаргаш тӱҥалэш, пушкыдэмэш, кадыргы- 
лэш, тугэ гынат, йанда ок вашталт. Пуч йӱкшымэк йанда ож- 
нысо йанда койышанак лийэш. Фарфор дэн извэскат ырыктымэ 
дэнэ огыт вашталт. Тыгай кончыш-влакым физикэ кончыш-влак 
маныт.

Химий кончыш-влак примэрым илыш гыч да производство паша гыч 
налын каласыза.

Тыгай кончыш-Блакым химий кончыш-влак шотыш пурташ лийэш мо?
1. Кӱртньӧ рӱдаҥмаш. 2. Вӱдым шолтэн эрыктымаш. 3. Сакыр падрашым, изи 
шуарэш шурэн, порошокыш савырымаш. 4. Пу йӱлымӧ годым шӱй дэн ломыж 
лиймаш. 5. Вулным пычал тропыш савырымаш.л

Ындэ мэ тӱрлӧ химийсэ молэммаш-влакым, химий рэакций- 
влакым  утларак кэлгын лончылэн ончэна.

4. Ойырлымаш рэакций (реакция раэложения). Ойырлымаш 
рэакций нэргэн тыгай опыт-влак гыч палэн налаш лийэш.

* 1-шэ опыт. Пӱртӱсыштӧ малахит миньэрал сэмын логалшэ 
углэродан в^ргэньэ шӧняалым — ужар порошокым пэш изиш гына 
(9-шэ сӱрэтыштэ ончыктымо чоло) пробиркашкэ пыштыза. Про-
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9 сӱр.

10 сур.

биркым сӱрэтыштэ гай горизонтальнэ кучэн ырыктыза, мо лий- 
мым шэкланыза: *

Углэродан вӱргэньэ шӧнчалым ырыктымэ годым у шэм наста 
лийэш; ты у наста „8“-шэ страницыштэ ончыктымо вӱргэньым 
калитлымэ опыт годым лэкшэ наста дэн йӧршын икгайэ, тудым 

вӱргэньэ окись маныт. Пробиркын йӱштырак мо- 
гырэшыжэ тыгыдэ вӱд тӱчалтыш-влак погынат. 
Ты кок у наста (вӱргэньэ окись дэн вӱд) 
кушэч лэктыныт? Нуно йомшо углэродан вӱр- 
гэньэ шӧнчал гыч лийыныт.

Химий рэакций-влак лиймэ годым наста-влак 
(йужышт) газ сэмынат ойырлэн лэктын кэр- 
тыт. Тунам газ-влакым чылаштым огыл, чийа 

тӱсан газ-влакым гына ужын кэртына. Рэакций годым лэкшэ тӱс- 
дымӧ газ-влакым шукыж годым ужаш ок лий. Сандэнак газ-вла- 
кым иктым вэсэ дэч ойыркалэн палаш да нуным шымлаш газ-вла- 
кым вӱд ӱмбалан погаш тӱҥалмэк гына — XVIII курым мучаштэ 
ижэ тӱҥалыныт.

Углэродан вӱргэньэ шӧнчалым ырык- 
тэн опытым ыштымэ годым мэ вӱр- 
гэньэ окись дэн вӱд дэч посна эшэ ала 
могай газ лэкмым' ужына. Ты газым по- 
гашат лийэш.

♦ 2-шо опыт. 10-шо сӱрэтыштэ 
ончыктымо гай приборым погыза. а про- 
биркышкэ сӱрэтыштэ ончыктымо чоло 
углэродан вӱргэньэ шӧнчалым («,) пыштыза, пробиркам пучан 
пробка дэнэ пэтырыза да штативыш пыжыктыза. Кокымышо в 
пробиркышкэ вӱдым тич тэмыза, тудым парньада дэнэ пэтырэн 
кумыктыза да кумык кучэнак вӱдан стаканыш шогалтыза, вара 
парньадам налза. Ты сэмынак эшэ ик пробиркым вӱдан стака- 

ныш шогалтыза. Чыла йамдылэн шуктымэк про- 
биркыштэ улшо углэродан вӱргэньэ шӧнчалым 
ырыкташ тӱҥалза. Эн ончычын 10-шо сӱрэтыштэ 
с дэн ончыктымо вэрым ырыктыза, варажым тулым 
эркын-эркын пробиркын пундаш вэлк наҥгайыза. 
Газ лэкмэ пуч гыч газ шӱвыроҥ-влак лэкташ тӱ- 
ҥалмэк, а пробиркыштэ улшо йужым газ дэнэ 
шӱкэн лукташыжэ ик жап чыталтыза, вара пуч 
гыч лэкшэ газым вӱдыш шогалтымэ пробиркэ-вла- 
кыш погаш тӱҥалза.

Тыдэ могай газ? Пӱртӱс илышым тунэммэ гыч 
мэ йужо газ-влакын койышыштым шинчэна. Мут- 
гыч, кислородышто тулшолан чыра викак сайын 
гына йӱлаш тӱҥалэш, углэкислэ газ дэнэ азотэш 

йӱлышӧ чыра йӧра. Углэкислэ газым азот дэч ойырэн палышаш- 
лан, опытым извэска вӱд дэнэ ыштэн ончаш лийэш: углэ- 
кислэ газ извэска вӱдым румбыкаҥда, азот ок румбыкаҥдэ. Мэм- 
нан пробиркышкына погынышо газ йӱлышӧ чырам йӧрыкта, из- 
вэска вӱдым румбыкаҥда. Тыгэ гын тудо углэкисл газэ лийэш, *
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*  3-шО опыт. Ртуть окисьым изиш гыйа налын, пробиркыш 
пыштыза, пробиркым, шӧрынрак кучэн, ырыктыза (11 сӱр.). 
Ртуть окисьым пэш чот да пэш шуко жап тулын эн 
шокшо вэрэшыжэ кучэн ырыктыман. Пробиркышкэ тулшолан 
чырам чыкыза. Тэ ужыда: пробиркышкэ кислород погынэн, про- 
биркын кӧргӧ могырыштыжо ртутьын тыгыдэ чӱчалтышышт 
койэдат.

Ты опыт-влакыштэ, опытлан налмэ ик наста олмэш, кокыт 
йа кокыт дэч шукырак у койышан у наста-влак лийэдат. Тыгай 
химий рэакций-влакым пэш чучкыдын ужаш лийэш, нуным 
ойырлымаш рэакций-влак (реакции разложения) маныт.

Углэродан вӱргэньэ шӧнчалын ойырлалтмэ рэакцийжым кӱ- 
чыкын тыгай равэнствэ дэнэ ончыкташ лийэш:

Углэродан вургэньэ шӧнчал =  вургэньэ о к и с ь в у д у г л э -  
кислэ газ.

Задач. Ртуть окись ойырлалтмыланат тыгай равэнствымак возыза.

Ойырлымаш рэакций тэхникыштат чучкыдын кучылталтэш. 
Тэвэ, извэска к^йым (извэстньакым, мраморым, ош порым) йула- 
тымэ годымат ойырлымаш рэакций кайа. Тунам кок у наста 
лэктэш: иктыжэ — йулатымэ извэсть (жженая известь), тудым 
пырдыжым штукатуритлаш кучылтыт, вэсыжэ — углэкислэ газ:

иевэска куй =  извэсть -|- углэкислэ газ.
12-шо сурэтыштэ извэска куйым йулатымэ эн простой коҥга 

ончыкталтын.
5. Ушнымаш рэакций (реакция соединения). Кызыт ончык- 

тымо примэр-влакысэ гай ик наста дэнэ вэлэ огыл, кок настам, 
йа кокыт дэч шуко настам на- 
лаш гынат, химий рэакций 
лийын кэртэш.

Кок наста коклаштэ лийшэ 
химий рэакций примэрлан 
куртньӧ дэн сира кокласэ рэак- 
цийым налаш лийэш. Опытлан 
куртньын да сиран порошо- 
кыштым налын кэртына.,

К у р т н ь ӧ—порошок сэмын 
улмыжо годым шэмалгэ сур ту- 
сан лийэш, адак моло тыгы- 
дэмдымэ мэтал-влак сэмынак 
мэталла ок йылгыж, тугэ гы- 
нат, тудо моло шотышто йӧр- 
шын куртньӧ койышанак лийэш — тудым магнит шупшэш, тудо 
вуд йымак вола, т. м.

С и р а  — нарынчэ тусан порошок, кандэ тул дэнэ йула, вудыш 
пыштэн лугалташ гын, вуд умбак куза (тидыжэ вудэш нӧры- 
дымылан кӧра лийэш), тудым магнит ок шупш.

★ 1-шэ опыт . Изи совыла дэн йа изи гына пу кольмо дэнэ 
сира дэн куртньӧ порошокым иктӧр кугыт гыч налзат, изи шуа-

11

/̂ /«'////////////// //-/✓/ / // ////////////////////////5̂ ///̂ Ив»И<

12 сӱр. Извэска кӱйым йӱлатымэ эн про- 
стой коҥга (покшэч пӱчмыла ончык- 
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рыш пыштэн йа кагаз ӱмбалан парньа дэн сайын гына варыза. 
Варымэк падрашан кӱртньӧ йа сира кодман огыл.

Тыгэ варымэк лийшэ порошокым ӱмбач ончэн йӧршын у на- 
сталан шотлашат лийэш. Посна посна падраш-влак огыт кой. 
Тудо (порошок) икгайын койэш.

Ты порошокын икгайэ улмыжым йа икгайэ огылжым палышаш- 
лан, порошокым вӱдыш пыштыза, вӱдшым чыра дэнэ лугалтыза. 
Тэ раш уж ы да—наста икгайэ огыл. *

Сира дэн кӱртньӧ порошок варышын койышыжо-влак ты по- 
рошок-влакым кунар гыч налмым ончат; сиражэ шукырак гын, 
порошок нарынчэ тӱсан лийэш, сира шагалрак гын, шэмалгырак 
тӱсан лийэш.

Сира порошок дэн кӱртньӧ порошокым варымэ годым нунын 
коклаштэ нымогай химий рэакцийат ок лий, нымогай у настат 
ок лэк. Порошок-влак варышым ырыктэна гын ижэ рэакцийым 
луктын кэртына. Тунам порошок-влакым айда лийжэ огыл, шот- 
лэн налман: 7 виса ужаш кӱртньылан 4 виса ужаш сирам налаш 
кӱлэш.

* 2-шо Опыт. 3,5 г кӱртньым да 2 г сирам висэн налза.
Порошок-влакым иктыш ушыза да йа шуарэш, йа кнага ӱм- 

балан сайын гына варыза. Тыгэ ыштымэк у наста огыл, варыш 
гына лиймым палыза.

Варышым изиш гына кнагаш кодыза, молыжым пробиркыш 
пыштыза. 13-шо сӱрэтыштэ ончыктымо сэмын пробиркым шта- 
тивыш пыжыктыза: пробиркэ штативын кӱртньӧ оҥа ӱмбалныжэ 
лийжэ (штатившэ пу дэнэ ыштымэгын, пробиркын йымакыжэ кӱрт- 
ньӧ ластыкым пыштыза). Ончыч чыла пробиркым ырыкталзат, 
вара ӱлычын, рэакций тӱҥалмэшкэ, чот гына ырыктыза. Рэакций 
тӱҥалмым тэ викак ужыда. Рэакций тӱҥалмэк, лампым ӧрдыш 
шындыза, рэакций кайымым ончыза. Тэ ужыда: порошок шкэ 
вуйак калш плалт эш  — рэакций годым шокшо лэктэш.

Опыт годым лийшэ у настам йӱкшыктыза. Пробиркым пудыр- 
тыза да наста дэч йанда пудыргым ойырэн налза. Опыт годым 
лэкшэ наста опытлан налмэ порошокланат ок кэлшэ, кӱртьньӧ 
дэн сираланат ок кэлшэ.

Настам шуарыш пыштыза да порошок гай лиймэшкыжэ шу- 
рыза. Порошокын тӱсшӧ опытлан налмэ порошокын тӱсшӧ гай 
огыл. Ты порошокым вӱдыш пыштэн лугалтыза — порошок вӱд 
пундашышкэ вола. Тыжэч палэ: пытартышлан лийшэ порошок 
ончыч налмэ порошок дэч йӧршын вэс тӱрлӧ. *

Сира дэнэ кӱртньӧ варышым ырыктымэк, йӧршын у наста 
лэктэ. Ты у наста сира дэнэ кӱртньын ушнымыштлан
кӧра лийын. Кок наста-влак (сира дэнэ кӱртньӧ) шкэ кочлаш- 
тышт ушнэнытат, ик у настам пуэныт, шкэшт ты у настан со- 
ставышкыжэ пурэныт. Ты у настам сэрнистэ к^ртньӧ маныт. 
Тыштэ ойырлымаш рэакцийлан мӧҥгэшла химий рэакций лийэ. 
Ты рэакцийым ушнымаш рэакций маныт.

Ушнымаш рэакций годым лийшэ настам — сэрнистэ кӱртньым— 
тыгэ лӱмдаш лийэш: „сира дэнэ кӱртньын химий ушнышышт* 
йа кӱчыкын „сира дэнэ кӱртньӧ ушныш*. Тышэч палэ, „ушны- 
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маш“ манмэ мутым рэакций дэкат, рэакций годым лийшэ наста 
дэкат ушэн каласаш лийэш.

Рэакцийым тыгэрак ончыкташ лийэш:
сира +  кӱртньӧ =  сэрнистэ кӱртньӧ.

Йужо тунэмшэ-влак сира дэнэ кӱртньӧ кокласэ рэакций лий- 
мым ончатат, тыгэ шонат: чыла пашажат сиран йа кӱртньын 
„йӱлымаштыжэ" маныт. Нунын шонымышт из ш гына чыныш 
лэктэш. Чынымак, порошок ӱмбалнэ улшо сира йуж дэнэ эҥэр- 
та, порошокым ырыктымэк, тудо йӱлаш тӱҥалэш, 
сандэнак мэ йӱлышӧ сиран тулжым ужына.

Тугэ гынат, тыгэ пэш шагал сира йӱлэн пыта, 
тудын утларакужашыжэ кӱртньӧ дэкэ ушна. Сира 
дэнэ кӱртньын шкэ коклаштышт ушнымышт го- 
дым, йӱлымӧ годымсо гайак, шокшо лэктэш, сан- 
дэнак чыла массэ калитлалтэш.

Сира дэнэ кӱртьньӧ кокласэ рэакций 7 виса 
ужаш кӱртньым да 4 виса ужаш сирам налмэ го- 
дым гына лийы кэртэш манын шонаш ок лий.
Ик настажым ты шот дэч шукырак налаш гынат, 
рэакций тугак лийаш тӱҥалэш. Тунамутын налмэ 
настан ик ужашыжэ ушнышыш пурыдэ кодэш.

Сира дэнэ ушнэн кэртшэ мэтал-влак йатырак 
улыт, мут гыч, сира вӱргэньэ дэнэ, цинк дэнэ, 
альуминий дэнэ, т. м. дэнат ушнэн кэртэш. Тыш- 
тат рэакцийлан налшаш наста-влакым палэ виса 
ужаш дэнэ вискалэн налман: 4 г вӱргэньылан —
1 г сирам, 2 г  цинклан— 1 г сирам, 2,7 г альуми- 
нийлан — 4,8 г сирам, т. м.

Кӱшнӧ ончыктылмо опыт-влакыштэ рэакцийым 
тарватышашлан, рэакцийлан налмэ наста-влакым мэ 
ырыктышна. Адак тыгат лийын кэртэш: насга-влак 13 сӱр. Сирадэн
ончыч ырыктымэ дэч поснак ушнэн кэртыт. При- кӱртньӧ вары-
мэрлан йӱлатымэ извэсть дэн вӱд ушнымо рэак- 
цийым — извэстьым йӧрыктымӧ рэакцийым — на- 
лаш лийэш. Ты рэакций тэхникыштат кучылталтэш. Тэхникыштэ 
извэсть ӱмбак вӱдым гына оптэн шогат. Вӱдым пыштымэк, 
извэсть ыра, порошок гай шалана, тыгэ у койышан у наста — 
йӧрыктымӧ извэсть (гашеная известь) лэктэш:

йӱлатымэ извэсть -|- вӱд =  йӧрыктымӧ извэсть.

Йӧрыктымӧ извэстьым, ошма дэнэ да вӱд дэнэ варэн (йӧрэн), 
стройкылаштэ кучылтыт.

Ырымаш — шокшо лэкмаш  — шуко ушнымашан химий рэак- 
ций-влакын пэш палэ койышышт лийэш. Йужгунам, мут гыч, пу, 
т. м. наста-влак йӱлымӧ годым, ты шокшо лэкмаш пэш куго 
лийэш, йужгунамжэ, мут гыч, извэстьым йӧрыктымӧ годым, шок- 
шо шагал лзктэш. Шокшо лэкмым ончэн, ыэ химий рэакций 
лиймым палэмдэн кэртына. Наста-влакым ушымо годым шокшо 
ок лэк гын, нымогай у наста, нымогай химий рэакций лийын
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огыл, варыш гына лийын, манын кэртына. Тыгай шонымаш шу- 
ко годым чын лийэш, тугэ гынат, кэрэк кунамат чын лийэш 
манын шонаш ок лий: йужо ушнымаш рэакций шокшо лэкдэат 
лийын кэртэш. Рэакций лиймым йа лийдымым палышашлан, опыт 
гыч лэкшэ настам сайын шымлэн ончыман, опыт дэч вара 
кодшо варышын икгай улдымыжым йа опыт годым у наста 
лиймым доказатлыман.

6. Илыш коклаштэ, производствышто, пӱртӱсыштӧ лийшэ 
химий молэммаш-влак. Мэ тыштэ кок тӱҥ тип химий рэакций- 
влакым (ойырлымаш рэакций дэн ушнымаш рэакцийым) палэн 
налына. Чыла моло тӱрлӧ-тӱрлӧ да сложно рэакций-влакым шу- 
кыж годым ты кок тӱҥ тип рэакций дэн таҥастараш лийэш.

Ындэ, химий нэргэн изиш палымэк, йыр-ваш илышым сайын 
гына ончалына. Сурт кокласэ илышыштат, пӱртӱсыштат, произ- 
водствыштат наста-влак вашталтмашым, химий молэммаш- 
влакым мэ пэш шуко ужына.

Коҥгаштэ пу йӱлымӧ годом пу гыч у наста-влак лийэдат, 
тиддэч посна шуко шокшо лэктэш. Кочкышым йамдылымэ го- 
дымат химий молэммаш пэш шуко лийэш. Киндысэ ложаш, 
шыл, муно, т. м. йатыр у койыш-влакым налыт. Шӧр шовымо 
(шопымо) годым шовышо таман у наста-влак лийыт. Киндэ руа- 
шыш содым йа „аммонийым* оптат, тыштат химий молэммаш 
илышлан полша: содо йа ,аммоний“ молэмыт, молэммышт годым 
содо дэн ,аммоний“ гыч лэкшэ газ-влак руашым пушкыдэмдат, 
овартат.

Пӱртӱс илышым тунэммэ гыч палэ: айдэмэ дэн вольык орга- 
низмыштат кочмо-йӱмӧ наста-влак у насташ савырнат, ты у нас- 
та-влак гыч организм шкэ клэткыжым, шкэ кап тканьжым ышта. 
Шӱлымӧ годымат организмыштэ химий молэммаш-влак лийын 
шогат.

Химий молэммаш-влак кушкыл организмыштат лийыт. Чыла 
илышат пэш шуко чоло химий молэммаш-влак дэн ушнэн шога.

Илыдымэ пӱртӱсыштӧ химий молэммаш влак йатыр лийыт, 
мут гыч, гранит шаланат, ошмаш, рокыш савырна, моло курык 
пород-влакат тыгак эркын-эркын молэмын шогат.

Производствышто мэ эрэат тӱрлӧ молэммаш-влакым ужына. 
Пӱртӱсыштӧ улшо тӱрлӧ илэ матэриал-влак химий йӧн дэнэ 
молэмытат, шэргакан тӱрлӧ у продуктым пуат: извэска кӱй гыч 
извэстьым ыштат, рок дэнэ кӱйан руда-влак.гыч тӱрлӧ шэргакан 
мэтал-влакым луктыт, рок гыч фарфор дэн файансым, извэска 
кӱй дэнэ содо гыч да ошма гыч йандам ыштат; койа гыч шовы- 
ным, стэариным, глицэриным, парэҥгэ гыч спиртым луктыт. Хи- 
мий заводлаштэ тӱрлӧ-тӱрлӧ тӱсан чийам, тӱрлӧ кислотам, шӧн- 
чал-влакым, пудэшталтшэ, отравитлышэ (йадан) наста-влакым, 
эмым, искусствэнэ ӱйаҥдышым (,удобрение“), т. м. йамдылат.

Шэргакан продуктым пуышо химийсэ молэммаш-влак дэч посна, 
мэмнан йыр мланна кэлшыдымэ химий процэс-влакат лийын шо- 
гат: кӱртньӧ рӱдаҥэш, вӱргэньэ шэмэмэш, ужарга, кочшаш наста- 
влак шӱйыт, т. м.

Чумыр каласаш гын, мэмнан йыр улшо наста-влак чарныдэ
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вашталтын шогат. Йужгунам ты вашталтмаш пэш эркын кайа, 
сандэн пэш шуко жап эртымэк гына палэ лийэш; йужгунамжэ 
ты вашталтмашым мэ шкэ шинчана дэнак ужына.

Пуртус шып ок шого, тудо чарныдэ вашталтын толэш, пӱр- 
тӱсыштӧ чарныдымъ движэний лийын шога.

Пӱртӱсысӧ наста-влакын— „матэрийын"— чарныдэ, шкэ вуйа 
(естественно) вашталтын шогымаштышт айдэмэ куго вэрым 
налэш. Айдэмэ чыла ты „естественный" процэс-влакым шкэ ки- 
дышкыжэ погэн налаш тырша, ты процзс-влакым сайын лончы- 
лаш, палэн налаш тӧча, палэн налмэк шкаланжэ кэлшышэ корно 
дэнэ колташ пижэш. Заводла дэн фабриклаштэ, лабораторийыш- 
тэ колхоз дэн совхозышто пӱртӱсым вашталташ пижын, айдэмэ 
пӱртӱсым шкэ кидышкыжэ налэш, шкэ шонымыжым шукташ 
полшыкта.

Пӱртусысӧ процэс-влакым шкэ кидыш налшаш вэрч чарныдэ 
кучэдалын, айдэмэ йӧршэш пуртус вий йымалнэ улмо дэч утла. 
Ты шотышто улшо сэҥымаш-влак айдэмым утыр да утыр пӱр- 
тус дэч кӱшкӧ нӧлтат, тыгэ айдэмэ пУртусын кулжо улмо гыч 
эркын-эркын пӱртӱсын озажэ лийэш. Тугэ гынат, чыла сэҥыма- 
шым айдэмэ чыла годым тичмашын кучылтын ок кэрт, чыла 
сэҥымаш дэнэ пайдаланэн ок кэрт. Тыштэ чылажат ты сэҥымаш- 
влак кӧн кидыштыжэ улмым онча. Капитализм эллаштэ наук дэн 
тэхник сэҥымаш-влакым изи тушка капиталист-влак туньамбалсэ 
рынкыштэ конкурэнцылаш да крэдалаш, шкэ куго частнэ капи- 
талыштым чарныдэ йэшарэн шогышашлан кӱчылтыт. Наук дэн 
тэхник сэҥымаш-влак капитализм элласэ шэмэр калыкын илы- 
шыжым сайэмдымэ огыл, утларак да утларак удам (начарым) 
ыштат, пашадымэ калыкым („безработица“) шарат, шэмэр калык 
дэч налмэ налогым кугэмдат.

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

Социализм элыштэ гына коч могай наук сэҥымаш^т тунамак 
практик пашаштэ кучылталташ тӱҥалэш, тудо чыла шэмэр ки- 
дыш логалэш. Ту сэҥымаш кумда шэмэр калыкын илышыжым 
сайэмдаш, культуржым нӧлталаш полша, шэмэр калыкым, пур- 
тусым сэҥымэ пашам умлэн, план почэш ышташ тарвата. 
Пролэтар-влак кидыштэ гына наук сэҥэн ончык кайа, пуэн сэҥы- 
шаш пайдам пуа, пролэтар-влак кидыштэ гына айдэмын пуртус 
дэн крэдалмэ пашаштыжэ наук чын, куго, талэ орудий лийэш.

ЙОДЫШ-ВЛАК.
1. Химий кончымаш (явление) физик кончымаш дэч мо дэн ойрылэн шога?
2. Могай типан химий молэммаш-влакым тэ шинчэда?
3. Тэ могай наста-влакым ойыркалышда (шалатышда). могай настам налда?
4. Ыштыиэ рэ 'кций-влакдам схэм дэн ончыктыза.
5. Произяодствышто кучылтмо ойырлымаш рэакций примэрым каласыза.
6. Ушнымаш рэакций примэрым каласыза.
7. Тэндан лишнэ улшо ироизводствыщто лийшэ химий молэммаш примэ- 

рым каласыза.
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14 сӱр. Коштымо шкап.

II. ВУД.

Химийын задачыжэ — наста-влакым, нунын койышыштым, хи- 
мий рэакций дэн составым лончылымо лийэш.

Наста-влакым кузэ тунэммым, лончы- 
лымым палышашлан, мэ ик настам налы- 
нат, тудым утларак сайын, утларак кэл- 
гын лончылэн ончэна. Ты наста шотлан 
мэ вӱдым налына.

1. ВУд пӱртӱсыштӧ. Вӱд пӱртӱсыштӧ 
эн шуко улшо наста-влак шотыш пура. 
Вӱд вишкыдат, пэшкыдат лийэш, тудо 
тэҥыз, йэр, эҥэр, лум, ий сэмын мландэ 
ӱмбалын 7И^-шэ нарэвэрым налын шо- 
га (айла). Тудо рокышко, курык породо- 
влакышкэ шупшылтэш, йужышто пар 
сэмын лийэш, айдэмэ дэн вольыкын да 
кушкыл-влакын составышкышт нура. 
Айдэмэ кап-кылын 75% нарэ нэлытшэ 
вӱдлан логалэш,йужо саскаштэ, мутгыч, 
кийарыштэ вӱд 95% нарэ лийэш.

Насташтэ кунар вӱд улмым шуко го- 
дым настам 100° шокшышто ырыктэн 
палат.

14-шэ сӱрэтыштэ тӱрлӧнаста-влакым 
химий лабораторийлаштэ кузэ кошты- 

мым ончыктымо. Коштышаш настам атышкэ ныштат, атыжгэ 
висат, вара коштымо шкапышкэ кошташ шындат. Кош- 
тымо шканым йымачшэ горэлкэ 
дэн ырыктат. Тэмпэратур эркын- 
эркын нӧлталтэш, пытартышлан 
100° дэч изиш гына кӱшнӧ ку- 
чалтэш. Атэ дэн настамкоштымо 
кокла гыч цужэн-пужэн виска- 
лымэ годым нунын нэлытышт 
изэммым чарна гын, ырыктымым 
чарнаш лийэш.

Диаграмыштэ (15 сӱр.) тӱрлӧ 
продукт-влакыштэ кунар вӱд ул- 
мо ончыкталтын.

Пӱртӱс вӱд нигунамат йӧршын 
йандар ок лий. Вӱдыштӧ вӱдэш 
шулыдымо йӧрналтшэ наста- 
влак (суспензии) лийын кэртыт, 
нуно вӱдым румбыкаҥдат, сандэн 
мэ ты йӧрналтшэ наста-влакым ты- 
гылай ончэнак ужын кэртына. Шу- 
лыдымо наста-влак дэч посна 
вӱдыштӧ вӱдэш сайын шулышо наста-влакат лийын кэртыт. Шу- 
лышо наста-влак улмым вӱдым тӱжвач ончымо дэнэ палаш ок 
16

Нийар 95%

Йошиар уш мэн 88%

Парэҥгэ 75%

Шыл 75%

М/но 73%

Пу 45%

15 сӱр. Ты таблипыштэ штрихлыдымэ 
вэржэ тӱрлӧ пподукт-влакыштэ ку- 

нар вӱд улмым ончыкта.



лий. Йужгунам (вӱдыштӧ шулышо наста улмо годым) вӱд шкэжэ 
тӱсдымӧ, йандар лийэш, тугэ гынат, вӱдым пытарэн коштымэк 
атэш куча кодэш. Тыгай вӱдын кучажэ подэш, самаварэш шин- 
чын кодэш, тидым тэ шкэат ужын улыда.

Вӱдыштӧ румбык сэмын койшо шулыдымо наста-влак пэш 
шуко тӱрлӧ лийын кэртыт, мут гыч, ошман, рокын, моло курык 
породо-влакын пэш тыгыдэ гына пырчы- 
лашт, пушэҥгын, шудын тӱрлӧ чонан- 
влакын кодшышт, пытартышлан, мик- 
роскоп вошт гына койшо пэш тыгыдэ 
чонан-влак — инфузорий, бактэрий, т. м. 
микроорганизм-влак лийэдат. Нунын кок- 
лаштэ тӱрлӧ чэрым луктын кэртшэ 
микроорганиз.м-влакат лийын кэртыт (16 
сӱр.).

16 сӱр. Вӱдыштӧ илышэ чэр 
лукшо микроорганизм-влак 
(ЗООО гана кугэмдэн ончык- 
тымо). а — тиф бактэрий, 
Ь — холэр бактэрий, с—шӱ- 
йыктэн кэртшэ стафилокок- 

влак.

■ коштмо шотышто эн ка-

Мэмнан илышыштэ вӱдин кӱлэш ыж э пэшат 
куго. Мэ вӱдым йӱына. кочкышым йамдылаш, 
мушкаш кучылтына, т. м. Вӱд айдэмыланат, 
вольыкланат пушэҥэ-шудыланат кӱлэш, сандэнак, 
йал озанлыкым налаш гын, тудо вӱд дэч посна 
лийынак ок кэрт. Эҥэрысэ, йэрысэ, тэҥызысэ вӱд 
ньылэ, эн шулдо корно. Вӱдын вийжым тыгыдэ вакш-влакым вэлэ огыл Днэ- 
прогэс да Волховгэс гаи пэш куго элэктростанций-влакым ыштыкташат ку- 
чылтына, тыштэ вӱдын кӱшыч ӱлыкӧ шунчалт волымыжо пэш шуко чоло 
элэктроэнэргийым л \К 1аш кучылталтэш. Фабрикым, заводым, т. м. оралтым 
ыштымаш1 ат, вӱд дэч посна нымомат ышташ ок лий; тыштэ рокым, извэстьым, 
цэмэнтым вараш вӱд кӱлэш.

Коч могай производствыштат  паша вӱд дэч посна кайэн ок кэрт манаш 
лийэш. Вӱд мар под дэн турбин-влаклан, тӱрлӧ холодильник-влаклан, наста-вла- 
кым шулыкташ, мушкаш, нӧрташ, чийалташ, коваштым ышташ, тулэч молыла- 
нат кӱлэш.

Тэндан лишнэ улшо производствышто вӱд молан кӱлэш, каласыза.

17 сӱр. Оласэ фильтр (покшэч пӱчмыла“ончыктымо).

2. Вӱдым эрыктымаш. Йандар вӱдын физик койышыжо- 
влак. Йӱаш, йатыр производствылаштэ кучылташ пӱртӱс вӱдым 
эрыкташ логалэш.

Вӱд дэч румбык сэмын лийшэ "наста-влакым 'ойыраш ''вудым 
фильтрлат. Куго олалаштэ ала кунар гэктар кумдыкан пэш куго 
ошма ' фильтр-влакым Эн асат (прострй) ошма фильтр ты-
гэ ышталтэш: мландэш бассэйным (кэлгэ выньэмым) кӱнчат. Бас- 
сэйным вӱдым колтыдыыо матэриал дэнэ (цэмэнт дэнэ) ыштат, 
ӱмбаланжэ сводым (лэвэдышым) ыштат. Вӱдым кэҥэжым ырымэ 
дэч да тэлым кылмымэ дэч аралаш, свод ӱмбак рокым оптат. Бас- 
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сэйн пундашыш ошмам шарат. Фильтрлалтшэ вӱд пундашыштэ 
улшо пуч-влакыш погына, ты пуч-влак кӧргӧ гыч водопроводыш 
кайа (17 дэн 18 сӱр.).

Ошма вошт фильтрлымэ годым вӱдыштӧ улшо микроорга- 
низм-влакым чыла кучэн кодаш ок лий. Сандэн вӱдыштӧ чэр 
лукшо микроорганизм-влак шуко улман вэрыштэ (мутгыч Лэнин- 
градыштэ) вӱдым фильтрлат да водопровод станцэш микроорга- 
низм-влакым йӧршын пытарэн кэртшэ (пуштэдышэ) наста-влакым, 
мут гыч хлорым'), пыштат. Тидым вӱдым дэзинфэксылымаш маныт. 
Вӱдым хлор дэнэ дэзинфэксылымым вӱдым хлорировайымаш ма-

ныт.
Вӱд ок эрыкталт 

гын, йа химий йӧн дэн 
йӧршын эрыктэн шук- 
таш ок лий гын, чэр 
лукшо организм-вла- 
кым пушташ, вӱдым 
йӱмӧ дэч ончыч шол- 
тат. Хлорировайымэпо- 
чэшат бактэрий-влак 
вӱдэш ик чоло кодыт, 
сандэн шуко вэрлаш- 
тэ, мут гыч. Лэнингри- 
дыштэ, шолтымо вӱ- 
дым гына йӱашлийэш.

Румбык да шулышо 
наста-влак укэан йӧр- 

шын йандар в^дым {дистиллировайымэ в^дым) пэрэгонкым ыш- 
тэн (йа дистилльацэ дэнэ) лукташ лийэш. Тудым мэ ончычак 
палэн нална.

Йандар вӱдын физик койышыжо-влакым тэ пӱртӱс илыш дэн 
физикым тунэммэ гычат шинчэда. Мэ тыштэ нуным ушэштарэн 
каласэна.

Вӱдын удэлънэ нэлытшым йэдиницылан шотлат. Вӱд Ц 100° 
годым шолэш, Ц 0° годым кылма.

Вӱдын тӱсыжд. Мэ вӱдым тӱсдымылан шотлэна, чынжым 
гын, вӱд — волгыдырак кандэ тӱсан, вичкыж слойышто гына тӱ- 
сдымын койэш. Йандат, вӱд сэмынак, вик ончымо 'годым тӱсды- 
мын койэш, шӧр гыч ончалаш гын, йандан ужаргырак, йа кан- 
далгырак тӱсан улмыжо раш койэш.

Вудын тамжэ. Йӧршын йандар вӱд (дистиллироваймэ вӱд) 
тамлэ огыл. Памаш гыч лэкшэ вӱдыштӧ, моло йӱаш лийшэ сай 
вӱдыштат вӱдэш шулышо шӧнчал да газ-влак улыт, сандэнак 
тыгай вӱд мыланна тамлын тучэш.

Вӱд шкэ воштшо шокшым наяар колта, элэктрияэствым 
йӧршынат ок колто манаш лийш.

18 сӱр. Оласэ фильтрып кӧргӧ тӱсшӧ. Ошмажэ 
налалтын. (Фотографий сӱрэт гыч).

*) Хлор — йадан газ. Туао вӱд дэнэ ушнэн эркын-эркын шӧнчал кислотам 
пуа. Шӧнчал кислотан вишкыдэ растворжо мыланна нымогай экшыкымат ыштэн 
ок кэрт.
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3. Вӱд — шулыктарышэ наста. Вӱд пэш шуко наста-влаклай 
(пэшкыдыланат, вишкыдыланат, газ-влакланат) шулдарышэ (рас- 
творитель манмэ) лийэш.

Мэ раствор-влакым палэна. Мэ шинчэна: ик вишкыдыштэ вэс 
наста уло гынат, ту вишкыдэ волгыдо (вошт койшӧ) лийэш гын, 
тушто вэс настан нымогай посна-посна пырчылаштымат, нымогай 
румбыкымат ужаш ок лий гын, тугай вишкыдым раствор манын 
кэртына. Илыш коклаштэ вӱдэш лугалтымэ извэстьым йа вӱдэш 
лугалтымэ шуным шуко годым раствор маныт. Тидэ йоҥлыш. 
Чынжым гын, нуно раствор огыл, извэсть йа вэс сэмын суспэнви 
гына улыт (16 -шо стр.).

Наста-влакым сайын шулышылан, шагал шулышылан, шулы- 
дымылан пайлаш лийэш.

З а д а я . Туныктышо дэч вӱдым висэн пыштыман пробиркэ-влакым налза да 
тушан туныктышо пумо тӱрлӧ пэшкыдэ нас1а-влакым шулыктарыза. Пробиркыш 
пыштымэ иктаж-могай наста йӧршынак шулэн пыта гын, пробиркышкэ ту нас- 
тамак шулымым члрнымэшкыжэ изин-изин пыштэн шогыза, настам пыштымэк 
растворым чарныдэ лугыза.

Пробиркаш пыштымэ наста шулэн пытэн огыл гын, пробиркысэ вишкыдым 
шолаш пурымэшкыжэ ырыктыза (ида шолыкто). Ырыктымэ годым иаста шула 
гын, йэшарэн пыштыза. Ырыктымэ годым лийшэ раствор-влакым йӱкшыктары- 
за, мо лиймым эскэрыза.

Тыланда шулыкташ пумо наста-влак шулымаш шотышто могай (сайын шу- 
лышо, шагал шулышо йа шулыдымо) улыт?

Наста-влак лугалтымэкат, ырыктымэкат огыт шуло гын, нуным шулыдымы- 
лан шотлаш лийэш мо? Нуно ала изишыжэ шулэныт? Тидым кузэ палаш лийэш, 
шоналтыза.

Шулаш пыштымэ наста ты тэмпэратурэш тылэч коч ок шуло 
гын, тугай растворым шулэн тэмшэ (насышчэннэ) раствор маныт.

Шуко пэшкыдэ наста-влакын шулымашышт тэмпэратур нӧл- 
талтмэ сэмын кугэмыт.

Тӱрлӧ настан ты тэмпэратурышто шулымашыжэ (.раствори- 
мость“ манмыжэ) могай улмым 100 грамм шулыктарышэ насташ 
(„растворитель“ манмэш) кунар грамм наста шулэн кэртмым он- 
чыктышо числа палдара. Ты числам ты настан шулымашын коэфи- 
циэнтшэ (коэфициент растворимости) йа кӱчыкын шулымаш  
(растворимость) маныт.

Тӱрлӧ наста-влакын шулымашышт пэш тӱрлӧ лийыт. Тыгэ, 
100 г вӱдэш 20°-ышто сакыр 300 г, шолтымо шӧнчал 36 г, сэлитр 
31 г, вӱргэньэ купорос 23 г, гипс 2 г шулэн кэртэш.

Тӱрлӧ наста-влакын шулымашышт тэмпэратур нӧлталтмэ сэ- 
мын икгай огыт кугэм. Сэлитрын шулымашыжэ йатыр кугэмэш, 
шолтымо шӧнчалын шулымашыжэ пэш шагал кугэмэш.

Вӱд дэч посна, моло наста-влакат шулыктарышэ (раствори- 
тель) лийын кэртыт. Тыгэ, тӱрлӧ койа-влак (жиры) бэнзинэш 
сайын шулат, тэгыт гай наста-влак спирт дэн скипидарэш сайын 
шулат, йужо мэтал-влак ртутьэш сайын шулат, т. м. Тидым гына 
мондыман огыл: йужо наста ик шулыктарышэш сайын шула гы- 
нат, вэс шулыктарышэш йӧршынат ок шуло, Мут гыч, койа-влак 
бэнзинэш сайын шулат, вӱдэш гын йӧршынак огыт шуло. Койа 
дэн ӱй-влакын бэнзинэш сайын шулымыштлан кӧра, вургэмэш
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лийшэ койа дэн ӱй палым бэнзин дэнэ эрыктэн йомдарат. Тэгыт 
гай наста-влакын спиртэш шулымо койышыштым лакым, поли- 
турым ышташ кучылтыт, т. м.

Ырыктымэ сэмын шукырак шулышо наста-влак, растворым 
йӱкшыктарымэк, угыч пэшкыдэмыт. Нуно шуко годым кристалл 
форман лийын лэктыт.

1-шэ опыт. Раствор гыч куго кристалл-влакым ойырэн 
лукташ, колбышко 13 куб. см вудым да 10 г сэлитрым пыштыза, вара 
ырыктэн шулыктыза, шокшо растворым стаканыш опталза, ста- 
каным умбачжэ кагаз дэн лэвэдын, эркын йукшаш шындыза. Ста- 
кан пундашыштэ вичкыж призмэ гай кристал-влак лэктыт. ^

*■ 2-шо опыт. Тыгылай тэмпэратурэш насышчэннэ лийшэ 
шолтымо шӧнчал растворым йамдылыза. Шӧнчал шулымым чарна 
гын, растворым ырыктыза. Тэ ужыда: шолтымо шӧнчалын шулы- 
машыжэ пэш шагал йэшаралт:>ш. Тидым шымлаш шокшо рас- 
творым осадкэ умбач вэс стаканыш опталза, растворым эркын 
йукшыктарыза. Кристалл-влак пэш шагал лэктыт.

Йӱкшышӧ растворан стаканым ком-кум кэчылан ӧрдыш (шып 
вэрыш) шындыза. Вӱд парланымэ сэмын кристалл-влак шукэ- 
мыт, кугэмыт. ^

Наста влак раствор гыч кристалл сэмын насышчэннэ раство- 
рын йукшымыжӧ годым вэлэ огыл, растворышто улшо вудын 
тыгылай тэмпэратурэшак эркын парланымыжэ годымат лийын кэр- 
тыт. Ты койыш дэн тэҥыз вуд гыч, шӧнчалан памаш вуд гыч 
шӧнчалым лукмо годым пайдаланат.

Настам шулыктэн, тудым раствор гыч угыч пэшкыдэмдэн 
лукмо йӧным лабораторийлаштэ шулышо настам шулыдымо 
наста-влак дэч ойыршашлан кучылтыт.

З ад ач . Шолтымо шӧнчалым тушко йӧрналтшэ шулыдымо наста-влак дэч 
ойыраш тӧчэн ончыза. Кузэ ышташ кӱлмӧ нэргэн туныктышо дэнэ каҥашэн 
налза.

Раствор гыч икканаштэ шуко кристалл-влак ойырлэн лэкмэ 
годым, нуно шкаланышт кушкаш ваш-ваш мэшайымэ сэмын 
ыштат, сандэнэ нуно икгай тичмаш огыт лий. Ик изи сайын 

лийшэ кристаллым моло дэч ойырэн налын, шур- 
тыш пыжыкташ да кэлшышэ настан насышчэпнэ 
растворышкыжо волтэн сакаш гын (19 сур.), ра- 
створышто улшо шулышо наста эн шукыжым 
сакымэ кристалл умбалан шинчаш туҥалэш. Кри- 
сталл шкэнжын пӧрвой формыжымак аралэн йыр- 
ваш иктӧр йэшаралтын кугэмэш.

Кристаллан кушкашыжэ нымоат ок мэшайэ гын, 
тудын чыла могырышт (ӧрдыжышт) тӧр ӱмбалан

19 сӱрэт. Кристал- лийыт, тунам кажнэ кок йыгырэ могырышт ваш 
лым куштымо. ушнатат, кок вэлан лук-влакым ыштат. Ты лук

влак чыланат ик кугытан лийыт.
Кристалл-влакын формышт икгайэ огыгыл. Коч могай наста- 

нат шкэ кристалл формыжо уло. Кристаллын формыжым ончэн, 
ты кристалл могай настан кристаллжэ улмым палаш лийэш. Тэ-
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вэ шӧлтымо шончал коч кунамат куб  формо дэнэ кристаллаҥэш 
(20-шо сурэт, а); квасцы-влак октаэдр формо дэнэ кристаллаҥыт 
(б), сэлитра призмэ формо дэн кристаллаҥэш (в), кочо йа сиран 
магний шӧнчалат призм формо дэнак кристаллаҥэш (г), вӱргэньэ 
купорос йӧршын вэс форман призм сэмын кристаллаҥэш (ӧ).

Кристалл-влакын формышт шот дэч посна лийшэ огытыл. 
Атом дэн мольэкул-влак, кристаллан капым ыштымышт ходым,
кристаллэш шот дэнэ 
шинчэдат. Кристалл- 
влакын формышт лий- 
маштэ йатыр „законо- 
мэрность' манмым му- 
аш лийэш, ты „зако- 
мэрность" почэш крис- 
талл-влакым посна-пос- 
на систэмлан ойырка- 
лаш лийэш. Кристалл- 
влакым кристаллогра- 
фий манмэ наук лон- 
чыла.

20 сӱр. Кристалл формо-влак. а  — шолтымо шӧн- 
чал, б — квасцы-влак. в — сэлитра, р — сиран маг- 

ний шӧнчал, ӧ — вӱргэньэ купорос.

Кристалл-влакын, ӱмбал формышт дэч посна, моло палэ ойыр- 
тышыштат (характерные особенности) улыт. Тыгэ, кристал- 
лан наста химий шот гыч чыла вэрэат икгай лийэш, тугэ гы- 
нат, тудын физик койышыжо чыла вэрэ икгай огыл. Кристалл- 
влакын ты ойыртышыштым умылтараш тыгай примэрым налын 
кэртына. Кристалмын тӱрлӧ вэлжэ гыч икгай кугытан кристалл 
падраш-влакым торэш-кутынь пӱчкэдэн лукташ гын (21 сӱр.), 
ты падраш - влакын койышышт икгай огыт лий: нуно икгай 
куштылгын огыт тодышталт, тодышталтмышт годым икгай лу- 

кым огыт пу, оптик койышышт дэн шокшо 
колтымышт икгай огыт лий, т. м.

Шуко кристалл-влакын тӱрлӧ вэлышт тӱр- 
лӧ койышан лийыт. Тидым спайанность ман- 
мэ пэш раш ончыкта: кристалл-влак йужо 
могырым гына куштыглын шэлалтыт. Тэвэ кӱ 
шӧн чал падрашым пудыртылмо годым пара- 
лэлэпипэд форман падраш-влак лийэдат. Сльу- 

 ̂ да каткалалтэшат, вичкыж гына лышташ-вла-
?^ын 'крт°™ эТ ы ч спайанностьым пэш сайын
пӱчкы н лукм о кристалл ОНЧЫКТЫШО примэр лийэш.

падраш -влак. Кристалл-влакын койышыштым лончылы-
мэк, тыгэ каласаш лийэш: настан формыжо 

кристалл форман ок лий гынат, тудо кристаллан наста лийын 
кэртэш. -

Настапттэ кристалл койыш йӧршын укэ гын, адак тудын койы- 
шыжо чыла вэрэат икгай лийэш гын, тугай цӓстам кристаллдымэ 
(некрасталлический) йа аморфнэ маныт (аморфнэ манмэ мут — 
грэк мут— „аморфос“, формыдымо). Аморфнэ наста-влак при- 
мэрлан йандам, цэллулоидым, жэлатиным, смолам, гуммиараби- 
кым, т. м. ончыкташ лийэш.
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Ианда падрашым йалаш да тудым куб форманым ышТэн, чь1- 
ла вэлжымат сайын гына шымаҥдаш (шлифовайаш) лийэш. Вэс 
могырым, шолтымо шӧнчал кристаллын тӧр ӱмбалжым пытарэн, 
мут гыч шар форманым ышташ лийэш. Тугэ гынат, йанда тӱж- 
вач ончымо годым кристалла койэш гынат, тудо крист'ллан 
наста огыл, аморфнак лийэш, шолтымо шӧнчал тӱжвач -ончымо 
г̂ ыч кристаллан наста гай огыл гынат, кристаллан настак лийэш. 
Йанда кубым чот пэраш гын, тудо шот дэч посна пудыргылэш, 
икгай форман падраш-влакым ок пу; шолтымо шӧнчал, шар 
гай гынат, ик шот дэн шэлэдалтэш, ик форман падраш-влакым 
(паралэллэпипэд форман ладраш-вл кым) пуа.

Шуко наста-влакак аморфнат, кристалланат лийын кэртыт. 
Сандэнак наста-влак кристалланат да аморфнат лийын кэртыт 
маныт. Мут гыч, мэмнан шинчымэ вургэньэ окисьын шэм порошок- 
шо аморфно вургэньэ окись лийэш. Ту вургэньэ окисьак пУр- 
тусыштӧ кристалл сэмын логалэш, тудым вургэньын шэм руда- 
жэ маныт. Йӧрыктымӧ извэсть шукыж годым аморфно лэктэш, 
тудымак йылгыжшэ куб форман кристалл-влак сэмын лукташ 
лийэш.

Кристалл-влак раствор гыя гына вэлэ огыт лий. Нуно виш- 
кыдэ наста-влак кылмыиэ годымат лийын кэртыт (ий (лед)— 
кристаллан наста; лэвыктымэ мэтал-влак кылматат, кристаллан 
массым пуат), йужо наста-влакын парышт Щкшымӧ годымат, 
йужо химий рэакций-влак кайымэ годымат кристалл-влак лийын 
кэртыт.

Ик вишкыдэ настан вэс вишкыдэ насташтэ шулэн кэртмыжэ 
турлӧ лийэш: йужышт спирт дэн вУд сэмын, карасин дэн бэн- 
зин сэмын, коч могай пропорций дэнат шулэн кэртыт, йужышт, 
ртьуть дэн вуд сэмын да уй дэн вуд сэмын йӧршын огыт шуло 
йужышт (мэ нунын нэргэн кызыт ойлаш она туҥал) тичмашын 
шулэн огыт шу.

★ 3-шо опытп. 5^йым вудыш пыштэн лугалтыза да атыжым 
ик жаплан шындыза. Ӱй умбак куза. ^

Газ-влак в^дэш  шулэн кэртыт манын ушанышашлан тыгай опы- 
тым ыштыза.

* 4-шэ опыт. Водопроводысо йа тавэ (колодич) вудым про- 
биркэ тич тэмыза, тудым кумыктэн вудан стаканыш чыкыза. 
Пробиркын пундашыжым 22-шо сурэтыштэ ончыктымо сэ.мын 
ырыктыза (шолаш туҥалмэш ырыкташ ок кул). Пробиркын кушыл 
ужашышкыжэ вуд гыч ойырлэн лэкшэ йуж погына. *

Газ-влакын шулымашышт ырыктымэ сэмын изэмыт, йукшык- 
тарымэ сэмын кугэмыт. Сандэнак опытлан эн йуштӧ вудым налын, 
тудым эн чот ырыкташ гын, тушэч эн шуко йуж ойырлэн лэк- 
тэш.

Вудэш шулышо чыла газ-влакым вуд гыч ойырэн лукташ, 
вудым сайын гына шолташ вэлэ кулэш.

Вудэш шулышо йуж дэнэ кол-влак шулат: нуно шкэ согашт 
вошт чарныдэ вудым шупшыт; колын ты сога-влакшэ шодым 
олмэштат.
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22 сӱр. Вӱдэш шу- 
л ы ш о йужын вӱд 
ГЫЧ о й ы р л эн  Л9К- 

мыжэ.

Газын вӱдэш шулэн кэртмыжэ оччычсо тэмдымаш.ым{,давле- 
ние“) кугэмдымэ сэмын йэшаралтэш. Ты койыш дэн лимонадым, 
ситром, тулэч моло йӱшаш вишкыдым йамдылымаштэ пайдала- 
нат: куго тэмдышым ыштымэ дэн клэнчаш углэкислэ газым ту- 
лэн пуртат, куго тэмдышлан кӧра углэкислэ газ вӱдэш йаты- 
рак шулэн кэртэш; вӱдэш ик чоло углэкислэ газ 
шулымэк, клэнчам пэтырэн шындат. Клэнчам 
почаш гын, газын тэмдымашыжэ изэмэш, тудо 
атмосфэр тэмдымаш дэн тӧр лийэш, сандэнак вӱ- 
дэш шулыктымо газ раствор гыч шолмо сэмын 
ойырлэн лэктэш.

4. Вудын составшэ. Коч-могай настанат мо- 
гай улмыжым палымэ годым, тудыч составшым— 
тудын сложно йа тыгылай наста улмыжым вэс 
ой дэнэ, тудым ойырлыкташ йа вэс наста-влак 
гыч лукташ лийшашым йа лийдымым палымэ 
п аш а— туҥ паша шотыш пура. Вӱ ым налына 
гын, тудо — слэжно наста. Тудым элэктроток 
дэнэ ойырлыкташ лийэш.

Йандар вӱд элэктротокым ок колто манаш лийэш (18-шэ стр.). 
Сандэнак опытлан йандар вӱдым огыл, иктаж могай настан (сэр- 
нэ кислотан, кочшо (едкий) натрын, извэстьын, содын) раствор- 
жым налыт. Растворышто улшо наста опыт годым йӧршынак ок 
вашталт, йомашат ок йом, тудо путыньэкак растворэш кодэш.

Ты опытлан кулшӧ приборым 23 сурэтыштэ ончыктымо.
Элэктроток колтымо годым вудыштӧ улшо элэктрод-влак 

(пластинкэ-влак) умбакэ тыгыдэ газ шувыроҥ-влак шинчэдаш
туҥалыт, нуно эркын- 
эркын кушкӧ кузат да 
элэктрод-влак умбак 
кумыктэн шогалтымэ 
пробирка-влакыш по- 
гынат. Ик пробиркыш 
погынышо газын йоҥ- 
гытшо (обйомжо) вэс 
приборкыш погынышо 
газын йоҥгытшо дэч 
кок кана шукырак лий- 
эш. Ты газ-влак турлӧ 
улыт, нуно шкэ койы- 
шышт дэнэ йужлан 
огыт кэлшэ. Тидым куш- 
тылгын палэн налаш 
лийэш. Шагалрак газан 
пробиркэ дэк шолгы- 

ман (тулшолан) чырам лишэмдэна гын, чыра»талын йулаш туҥа- 
лэш. Ты газым мэ шинчэна, тудо — кислород. Вэсыжэ йулышӧ газ. 
Тудым ылыжташ лийэш. Ты газ — водород. Вудым ойырымо рэ- 
акцийым тыгай равэнствэ дэн ончыкташ лийэш:

вуд =  водород -(- кислород. ^

23 сур. Вудым элэктроток дэнэ ойырлыктымо
•* П П Ы ^ П П



Тыгэ гын, вӱд — сложно наста. Вӱдым ойырымо годым кок 
йоҥгыт водород да ик йоҥгыт хислород л&ктэш.

Вӱдын сложно наста улмыжым элэктротокым вӱд вошт кол- 
тымо опыт гыч вэлэ огыл, вӱд дэн мэтал-влак кокласэ рэакций- 
влак  гычат палаш лийэш.

♦ Опыт. Пробиркышкэ 1—2 куб. см вӱдым пыштэн, тушко 
калкЦий мэталлын изи падрашыштым кудалтыза, опыт годым 
лэкшэ газыш йӱлышӧ чарам тушкалтэн ончыза. Газ йӱла. Тудо— 
водород. *

Кальций олмэш могай ош наста лэктэ? Ты настам мэ шинчэ- 
на. Тудо — йӧрыктымӧ извэсть. Тудым опыт гычат палаш лийэш. 
Ту пробиркышкак изиш гына вӱдым йэшарэн пыштыза да чот

I I  | 1 | т м т п | ’ т м и т | г т [ | и

.................... ......... .......... .
Ш  ......

24 сӱр. Лавуазьйэн вӱд ойырымо приборжо.

гына лугалтыза, растворын ик ужашыжым вэс пробиркыш фильтр- 
лыза. Фильтрлалтшэ вишкыдэ — извэстка вӱд, йа вэс сэмын, 
извэстьын вӱд растворжо. Тидэ чын манын ӱшан лийаш, ты 
вӱд вошт шӱлэн лукмо йужым пуалын ончыза. Вӱд румбыкаҥэш.

Извэсть — сложно наста. Тудын составышкыжэ кӱшнӧ ончык- 
тымо кальций пура.

Кальций дэн вӱд кокласэ рэакцийжым тыгэ ончыкташ лийэш:

вӱд кальций — извэсть -\- водород.

Вӱдын сложно наста улмыжым эн ончычын ХУШ-шэ курым 
мучашыштэ куго француз учоный Лавьуазйэ (1а^о1з1ег, 1794 ий) 
ончыктэн пуэн.

Лавуазьйэак вӱд дэн мэталл-влак коклаштэ лийшэ рэакцийым 
шымлэн ончэн. Тунам кальций улмым эшэ шинчэн огытыл, сан- 
дэн Лавуазйэ опытлан кальций олмэш кӱртньым налын. Кӱртньӧ 
дэн вӱд кокласэ рэакций кӱртньым калитлымэк гына лийэш. 24-шэ 
сӱрэтыштэ Лавуазьйэн приборжо ончыкталтын.

А рэтортышто шолшо вӱдын паржэ лӱмын ыштымэ коҥгаш 
калитлалтшэ В пуч вошт кайэн. Вӱд дэнэ кӱртньӧ кокласэ рэ- 
акций Тодым лэкшэ водород С атыш погалтын; кӱртньӧ дэнэ 
рэагировайэн шудымо вӱд паржэ О холодильникэш йӱкшыкта- 
ралтын да вишкыдэммэк Е  атыш погынэн.
24



Лавузйэ кӱртньӧ пуч кӧргэш у шэм наста (окалина) лиймым 
палэн налын. Ты наста кӱртньӧ дэнэ кислородын ушнымыштлан 
кӧра лэктын. Тудым кӱртньӧ окись маныт.

Вуд дэнэ куртньӧ коклаштэ лийшэ рэакцийым тыгэ ончыкташ 
лийэш:

вуд 4- куртньӧ == куртньӧ окись +  водород.
Вуд дэн мэтал коклаштэ лийшэ рэакцийым ушнымаш рэакций 

манаш ок лий (ушнымаш рэакций годым кок наста гыч ик наста 
лийэш), ойырлымаш рэакций манашат ок тол (ойырлымаш рэак- 
ций годым ик наста гыч йа кок наста йа кокыт дэч шукат лэк- 
тын кэртэш). Тыштэ рэакцийыш кок наста вуд дэн мэтал пура, 
рэакций дэч вара кок у  наста — мэтал окись дэн водород лэк- 
тэш. Тыгай химий рэакций-влакым олмэштарымаш рэакций-влак 
(реакции замэщения) маныт.

Вуд дэн куртньӧ кокласэ рэакцийым сайракын палэмдэн он- 
чыкташ, вуд дэн куртньӧ окисьын составышкышт пурышо наста- 
влакым рамкэш возэна, тунам рэакций тыгэ сэралтэш:

водород
кислород куртньӧ = кУртньӧ

кислород -гводород.

вӱд кӱртьнӧ окись

Куртньӧ вудын составышкыжэ пурышо водородым олмэштэнат 
(водородын вэржым налынат), куртньӧ окисьым пуэн, водородшо 
тыгылай наста сэмын ойырлэн лэктын.

Кальций дэн куртньӧ дэч посна, вуд дэн рэакцийыш пурышо 
мэтал-влак шотышто молат улыт, мут гыч, магний, цинк, альуми- 
ний, адак вуд дэн рэакцийыш пурыдымо мэтал-влакат йатыр 
улыт, мут гыч, вургэньэ, ртуть, ший.

ЙОДЫШ-ВЛАК.

1. Ковышташтэ куиар процэнт вӱд улмым кузэ палаш лийэш?
2. Еӱд мландэ ӱмбалын могай ужашыжым налын шога (айла)?
3. Г1ӱртӱс вӱдыштӧ могай варнышэ наста-влак лийыт?
4. Йужо вэ; лаштэ шолтыдымо вӱдым йӱаш молан ок лий?
5. П' дышто йошкын (накипь) мо гыч лийэш?
6 . Во 1ГЫД0, тӱсдымӧ памаш вӱдым йОршын йандар вӱд манаш лийэш мо?
7. Йӧршын йандар вӱдым кузэ лукташ лийэш?
8. ЙОршын йандар вӱдын физик койышыштым ушэштарыза?
9. Тӱрло наста-влакын вӱдэш шулэн кэртмышты.ч (шулы.мыштым йа шулы- 

дымыштым) кузэ палаш лийэш?
10. .Мо тугай шулэн тэмшэ раствор?
11. Мо тугай шулымаш (растворимость)?
12. Вӱдэш шулышо пэшкыдэ наста шулэн тэмшэ раствор гыч кунам, кузэ 

угыч ойырлэй лэктэш?
13. Шулыктымо наста шулэн тэмшэ раствор гыч могай форман лийын ойыр- 

лэн лэктэш?
14. Криста."лан наста кристаллдымэ наста дэч мо 'дэн ойырналтын шога? 

Кристаллдымэ наста-влаклан могай лӱмым пуат?
15. Газ-влакын вӱдэш шулэн кэртмо1Шт мо дэн ушнэн шога?
15. Газ-влакын вӱдэш шулошашышт тэмпэратурым кугэ.мдымэ годым да тэм- 

дымашым кугэмаымэ годым кузэ вашталтыт?
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17. Вӱдым кузэ ойыраш лийэш? Вӱд ойырымо рэакцийын рабэнствыжый 
ушэштарыза?

18. Вӱдым ойырымо годым лэкшэ газ-влакын йонтытышт коклаштэ отношэ- 
ньэ могайэ лийэш?

19. Вӱд могай мэтал-влак дэн рэакцийыш пура? Кэлшышэ рэакций-влакын 
равэнствыштым ушэштарыза.

20. Мо тугай олмэштарымаш рэакций?

III. КЙСЛОРОД ДЭНЭ ВОДОРОД.
Мэ вӱдын койышыжо-влакым лончылэн нална, тудын сложно 

наста улмыжым, кислород да водород гыч лиймыжым палышна. 
Ты настан составышкыжэ пурышо моло наста-влакын койышы- 
штым да нуным кузэ лукташ лиймым сайын палэн она нал гын, 
мэмнан палымынам ситышашлан шотлаш ок лий. Сандэнак мэ 
кислород дэн водородым лончылаш тӱҥалына.

1. Кислородым лукмаш, кислородын койышыжо-влак. Мэ кис- 
лородым ртуть окисьым ойырымо годым лукна. Кислород тӱсдымӧ 
газ, тудын тамжэ укэ. Тудо йуж дэч изиш гына нэлырак. Тыгылай 
годым ик литр йужын нэлытшэ 1,29 г, ик литр кислородын 
—1,43 г. Кислород вӱдэш шагал шула^), сандэнэ тудым вӱд ӱмба- 
лан погаш лийэш.

Лабораторийлаштэ кислородым шуко годым бэртольэ ш ӧт ал  
гыч луктыт.

^  Опыт. Йӧршын йандар, йӧршын кукшо пробиркышкэ бэртольэ 
шӧнчалым изиш гына ( /̂г см. кӱкшыт дэч шуко огыл) пыштыза 
да ырыктыза. Эн ончыч шӧнчал шула (лэва), вара шолаш тӱҥа- 
лэш. Шолмо годым шӧнчал ойырлалтэш (шалана) — кислород 
ойырлэн лэктэш. Кислород лэкмым шолгыман чыра дэн шым- 
лыза.

Бэртольэ шӧнчалын ойырлымыжым вашкэмдаш тушко марга- 
ньэцын кокытэ окисьшым (двуокисьшым) пышташ лийэш". Кокы- 
мышо пробиркышкэ бэртольэ шӧнчалым пӧрвой налмэ нарак 
пыштыза да шӧнчалым шулаш тӱҥалмэшкыжэ ырыктыза. Шӧнча- 
лым ойырлаш тӱҥалмэшкак ырыкташ ок кӱл. Шулышо вишкыдэ 
шӧнчалыш марганьэцын кокытэ окисьшым изиш гына пышталза 
да пробиркын аҥышкыжэ тунамак шолгыман чырам лишэмдыза. 
Тэ ужыда, кислород пэш вийан ойырлэн лэктэш.

Бэртольэ шӧнчалым ойырымо годым, тушко марганьэцын ко- 
кытэ окисьшым пышташ огыл ильэ гын, шӧнчалым сайын ойыр- 
лалт шогашыжэ 4 0 0 °  мартэ ырыкташ кӱлэш ильэ. Марганьэцын 
кокытэ окисьшым пышташ гын, 200° мартэ ырыкташ гынат си- 
та, тунам ты йатыр изи тэмпэратурыштат бэртольэ шӧнчал та- 
лынрак ойырлаш тӱҥалэш. Марганьэцын кокытэ окисьшэ тышан 
йӧршын ок вашталт, йомашат ок йом, тудо шкэ вуйа эркын 
кайышэ рэакцийым гына вашкэмда.

1) 100 йоҥгыт вӱдэш 4 йоҥгыт кислород шула.
2) Марганьэцын кокытэ окисшьш шуко годым марганьэцын пэоэкисьшэ 

маныт. Тудо тоштэмшэ лӱм: марганьэцын кскытэ окисьшэ шкэ койышыжо дэн 
пэрэкись шотыш огыл, вэс химий ушнымаш класыш (ангидрид-влакыш) пура. 
Тидын нэргэн ӱлнӧ ончыза.
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Тыгэ вэс настам йэшарэн пыштэн рэакций-влакым вашкэм- 
дымэ койышым мэ ончыкшат йатыр ужына. Рэакцийым вашкэм- 
дышэ наста-влакым катализатыр-влак маныт, ты койышыжым 
— рэакций вашкэммэ койышым—к а т а ли з  маныт. Тӱрлӧ рэакций- 
лан тӱрлӧ катализатырым кучылтыт.

Кислородым бэртольэ шӧнчал гыч лукмаштэ шуко годымжо 
бэртольэ шӧталым да марганьэцын кокытэокисьшым налын 
варат.

Бэртольэ шӧнчалым пэш чот эскэрэн кучылтман. 
Тудым марганьэцын кокытэ окисьшэ дэч моло наста- 
влак дэн нымогай дэнат ушкалаш (варкалаш) ок кӱл. 
Бэртольэ шӧнчалым-моло наста-влак дэн, мут гыч, шӱ 
дэн, сира дэн, кагаз ластыкла дэн вараш гын, ту ва- 
рыш ырыктымэк пэш чот пудэшталтэш. Бэртольэ 
шӧнчал дэн опытым ыштылмэ годым пробирка йӧршын 

йандар лийман.

Й э ш а р ы м а ш .  Бэртольэ шӧнчалым эн ончычын Лавуазйэ годым илышэ 
пэш куго француз химик Бэртольэ (Вег4ЬоПе4) луктын, сандэнак ты шӧнчалым 
бэртольэ шӧнчал маныт.

2. Кислородым погымаш, кислородэш тӱрлӧ наста-влакым 
йӱлалтымаш. Кислород йуж дэч изиш гына нэлырак, сандэн 
тудым вӱд ӱмбалан огыл, атыштэ улшо йужым кислород дэн 
шӱкэн луктын погаш лийэш: кислород атысэ -йужым шӱкэн 
луктэш, шкэжэ атэш погына. 25-шэ 
сӱрэтыштэ кислородым стаканыш по- 
гымо йӧн ончыкталтын. Газ лукмо 
пучым стакан пундашыш шумэш вол- 
тымо. Стаканым ӱмбачжэ а картон 
ластык дэнэ лэвэдмэ. Кислород ста- 
кан пундашыш погына, стаканыштэ 
улшо йужым эркын-эркын шӱкэн лук- 25 сӱр. Кислород лукмоприбор. 
тэшат, стакан тич тэмэш.

Стаканыштэ кислород тэмын шумым палаш тыгэ ыштат: кар- 
тоным изиш гына ӧрдыш шупшылыт, вара йулаш тӧчышӧ — 
шолгыман чырам пэш шагал жаплан стаканыш чыкат. Кислород 
стакан тичак тэмын гын, чыра стаканысэ рожыш шуын тунамак 
йӱлаш тӱгалэш.

* ОпЫт. Йандар кагаз ӱмбалан (изи шуарэш-ступкэш огыл) 
кок изи совла бэртольэ шӧнчал дэн ик совла маргэньэцын кокытэ 
окисьшым варыза. Варышым пробиркыш пыштыза, пробиркым 
25-шэ сӱрэтыштэ ончыктымо гай штативыш *торэшын пыжыкты- 
за. Варышым ырыктыза: эн ончычын пробиркэ пундаш гыч ыр- 
ыкташ тӱҥалза, вара' мучко ырылтыза. Кислородым стаканыш 
йа банкыш погыза. Кислород атэ тич тэмым йа тэмдымым
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палаш, шолгыман чыра дэн шымлыза; чырам кислородэш шуко 
ида кучо, шуко кучаш гын, кислород йӧршын арам йӱлэн пыта

Кислород дэн атэ тэммэк, штативым про- 
биркыгэ кӱшкӧ нӧлталза да кислородан атым 
картон дэнэ лэвэдын ӧрдыш шындыза, тудын 
олмэш прибор йымак вэс атым шындыза.

Кислородым 4 атыш погыза. Тушантыгай 
наста-влакым йӱлалтыза.

1. Тыгылай ш^йым шипса дэн йа пинцэт 
дэн кучэн лампэ тулэш калитлыза, шолгымаҥ- 
мэшкыжэ пуыза. Кужу вурдан (кучэман) 
совлаш (26 сӱр.) пыштыза да кислородан 
банкыш чыкыза. Шӱй кислородэш йужыш- 
то йӱлымӧ дэч волгыдынрак йӱла, йӱлымы- 
жӧ годым углэкислэ газым пуа.

Атышкэ извэска вӱдым пыштыза да атым 
26 сӱр. На- кид дэнпэтырэн, чот гына рӱзкалыза. Извэс- 
ста влакым д ӱ д  румбыкаҥэш.

0,

кислородэш
йӱлатымэ

совла.

27 сӱр. 
Чыраш пы-

2 . Кужо вурдан совлаш пурса пырчэ ку- жыктымэ
имэ.гытан сира падрашым пыштыза. Сира падраш 

олмэш сиран порошокшымат налаш лийэш.
Сирам йӱлаш тӱҥалмэшкыжак лампэ тулэш ырыктыза. Йӱ- 
лышӧ сирам кислородан атэ пундашышкэ чыкыза.

Сира кандалгэ кӱрэн тӱсан волгыдо тул дэнэ йӱла. Сира йӱ- 
лымыжӧ годым кислород дэнэ ушна да нэр пӱчшӧ ӱпшан сэрнистэ

газым пуа.
3. Тэ шинчэда, к^ртьнӧ йу- 

жэш ок йӱлӧ. Кӱртньын кислоро- 
дэш йӱлымыжым ончаш тэ вич- 
кыж имым налза. Имым шуан 
мучашыж дэн (..чыра мучашыш 
пыжыктыза (27 сӱр.). Имын вуй- 
ышкыжо спичка (шырпэ) пырчым 
пыжыктыза. Спичкам ылыштыза 
да иман чырам спичкагэ кисло- 
родан банкыш чыкыза. Энончыч 
спичка йӱлэн пыта, вараимыжат 
йӱлаш тӱҥалэш (имэ олмэш вич- 
кыж проволкым, мут гыч, бала- 
лайкэ кылымм, налаш лийэш). 
Тыгэ йӱлатэн кӱртньын магни- 
тан окисьшым налына (тудым 
магнит шупшэш).

Йатыр моло наста-влакат кис- 
лородышто тыгак талын йӱлат. 
Тыгэ, мут гыч фосфор ончаш лий- 
дымэ волгыдо тул дэнэ йӱла, 

тудо кислород дэнэ ушна да пэшкыдэ ушнышым пуа. Ты уш- 
ныш пэш тыгыдэ порошок сэмын лэктэш, , тудым ,ош шикщ“ 
маныт.
28

28 сӱр. Кӱртньым кислород да ацэти- 
лэнан горэлкэ дэнэ лэвыктэн ваш 
ушымаш. Пашазэ кидэш кучымо про- 
волкыжым горэлкэ тулэш лэвыкта да 
кӱртньӧ ӱзгар-влак кокласэ ваш ушы- 

шаш вэрыш йоктара.



Сорта кислородэш волгыдо ош тул дэнэ йӱл^а, ты тул элэк- 
тролампэ сэмынак волгалтара.

3. Кислородым кучылтмаш да тэхник шот дэн кислородым 
лукмо йӧн-влак. Кислородэш йӱлы{дӧ койышым практикыштэ 
иктаж-могай настам пэш чот ырык- 
таш кӱлмӧ годым, пэ1п куго тэмпэра- 
турым ышташ кӱлмӧ годым кучыл- 
тыт. Мут гыч, кислород да ацэти- 
лэн горэлкэ дэнэ мэтал-влакым лэ- 
выктат, нуным пӱчкэдат, ик мэтал 
ӱзгарым вэс мэтал ӱзгар дэнэ ваш 
ушкалат (28 дэн 29 сӱрэт-влак). Кис- 
лород даацэтилэн горэлкыштэ кис- 
лород дэнэ варналт шогышо ацэти- 
лэн газ йӱла.

Ты паша-влаклан кислород пэш 
шуко кӱлэш. Тиддэч посна, сарыш- 
тат, производствыштат кислородым 
отравитлышэ йад газ дэч аралалт- 
шашлан кучылтыт: отравитлалтшэ

29 сӱр. Мэталлым кислород да ацэ- 
тилэнан тул дэнэ пӱчмаш.

йэҥлан шӱлашыжэ кислоро- 
дым пуат. Йужо чэр дэнэ чэрланымэ годымат тугак ыштат.

Авиатыр-влак пэш куго кӱкшытышкат кӱзат. Тушто йуж пэш 
шуэ да шӱлаш пэш йӧсӧ лийэш. Сандэнэ авиатир-влак пэлэнышт 
кислородым налыт. Нуно кислородым вурс цилиндрэш кӱзыктат.

30 сӱр. Мландэ шӱй лукмо рудниклаштэ лийшэ эҥгэк-влак дэнэ кучэдалшэ 
отрьад. Пашззэ-влак кислородым тэмыман цилиндрым чийэныт. Цилиндр тупэш 
пыжыкталтэш. Кислород цилиндр гыч лэктэшат, саклымэ коропкаштэ улшо рэзин 

мэшакыш пура, тушэчын пуч мучко шӱргыш чийымэ маскышкэ кайа.

Мландэ шӱйым лукмо вэрласэ руда газ пудэштмэ почэш лэкшэ 
аҥыртыш (угарный) газ дэн атмосфэр отравитлалтэш. Сандэ- 
нак рудникэш пэтырналтшэ йэҥ-влакым утарышэ отрьад-влак 
шӱлаш кислородым кучылтыт. Ты отрьадым 30 сӱрэтыштэ
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ончыктымо. Пашачэ-влакын тупыштышт вурс цилиндр-влак койыт. 
Ты цилиндр-влакыш кислород тэмалтын.

Сар годым йужо отравитлышэ наста дэч тыглай противогаз 
дэнэ аралалташ ок лий. Сандэнэ тыгай наста-влак дэч аралалташ

вурс цилиндран (баллонан) про- 
тивогазым чийат (31 сӱр.). Ту ци- 
линдрышкыжэ кислород тэмал- 
тэш.

Пытарышлан, кислород йужо 
химий производствылаштат ку- 
чылталтэш.

Мэ ужына, кислород пэш шу- 
ко вэрэ, пэш шуко кучылталтэш. 
Вара тудым тэхник пашалан си- 
тышын кузэрак лукташ лийэш?

Кислородым лобораторийэш 
лукташ кучылтмо чыла наста- 
влакат кислородым промышлэ- 
ныслан ситышын лукташ огыт 
йӧрӧ. Ты матэриал-влакым искуст- 
вэнэ йамдылыман, сандэнэ нуно 
пэш шэргын толыт. Шуко кис- 
лородым лукмаштэ, куштылгын 
лукташ лийшэ пӱртӱс матэриа- 
лым кучылтыт. Тыштэ произ- 
водствын сложно лийшашыжым 
да аппарат-влак шэргакан лий- 
мым шагал ончат. Моланжэ па- 
лэ: шагал продуктым лукмо го- 
дым шэргакан, сложно аппаратым 
ыштылаш нымогай пайдат укэ; 
тунам лӱмын ыштымэ аппарат дэч 
поснак кӱлмӧ продуктым куш- 
тылгын, каньылыракын лукташ 
лийшэ матэриалым кычалаш гын, 
пайдажэ утларак лийэш. Иктаж 
могай продуктым пэш шуко лук- 
таш кӱлмӧ годым, куго, сложно 
аппарат-влакым ышташ лӱдман 
огыл, нуно шкэныштым шкэ су- 
лат, тунам шулдакан матэриал 

гыч лукмо продукт шулдынракак толэш.
Пӱртӱсыштӧ чыла вэрэат муаш лиймэ кислородан матэриал 

кокыт уло: иктыжэ —вӱд, вэсы жэ —йуж. Тэхникыштэ кислородым 
лукташ ты кок матэрйалымак кучылтыт. Мэ шинчэна, вӱдым 
элэктроток дэнэ ойыраш гын, вэс сэмын, вӱдым элэктролизлаш  
гын, вӱд гыч кислородым да водородым лукташ лийэш. Ты 
койыш дэн тэхникыштат пайдаланалтэш.

Йуж гыч кислородым сложно йӧн дэнак луктыт. Тидын нэргэн 
мэ кызыт она ойло.
30 •

31 сӱр. Вурс баллонысэ кислород дэ- 
нэ 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 шӱ- 
лалтымэ годым почылтшо клапан; 
7— кислород баллонын вэнтильжэ (пэ- 
тыртышыжэ); 8 — кислород баллон;
9— финимэтыр (баллонэш кунар кис- 
лород кодмым ончыктышо прибор);
10— патрон вошт мэшакыш кислород 
лэкмэ рожым почшо да пэтырышэ 
кнопко; 11 — кочо калийан патрон 
(тудо тӱш лэн лукмо углэкислэ га- 
зым кучэн шогаш кӱлэш); 12 — 
кислород мэшак; 1 3 — йӱкшэмдышэ

пуч.



Лукмӧ кислородым чот тэмдэн вурс цилиндрыш, „баллоныш" 
(32 сӱр.) тулэн пуртат да ту баллоныштым производствы- 
лаш колтат.

4. Водородым лукмаш. Вӱдын кокымшо ужашыжэ — водород. 
Водород лукмо йӧн-влакым, водородын физикэ дэнэ химий койы- 
шыштым мыллана утларак кумдан, утларак кэлгын палашна 
кӱлэш, сандэнэ водородым шукырак лукташна 
логалэш.

Водородым лабораторийлаштэ шуко годым- 
жо вӱд гыч огыл, сэрнэ кислота гыч йа шӧнчал 
кислота гыч луктыт. Ты кислота-влакын сос- 
тавышкышт моло кислота сэмынак водород 
пура.

Водородым кислота гыч, вӱд гыч лукмо 
гайак, мэтал полшымо дэнэ лукташ лийэш. Шу- 
ко годым цинкым кучылтыт. Кислотажым эрэат 
вӱд раствор сэмын налыт (кислотам вӱдэш шу- 
лыктарат).

1-шэ Опыт. Пробиркышкэ цинк падраш- 
влакым пыштыза. 1—2 куб см^ кислота раство- 
рым налза да тудым цинк падраш-влак ӱмбак  ̂ баллон°^°^^° 
опталза. Водород пэш талын ойырлэн лэкташ 
тӱҥалэш гын, пробиркын аҥышкыжэ йӱлышӧ спичкам (шырпым) 
лишэмдыза. Ушыш налза: водород йужгынам шып гына йӱлаш 
тӱҥалэш, йужгунамжэ шӱшкалтэн пудэшталтын йӱла. Иуж дэнэ 
варланышэ (йӧрланышэ) водород (водород д эн йуж варыш) пу- 
дэштшэ лийэш.

Водород ойырлэн лэкмаш чарнымэк, тидым палэн налза: мэталл 
дэн кислота кокласэ рэакций годым, водород дэч посна эшэ иктаж- 
могай у наста лийэш мо. Тидым тыгэ палаш лийэш: опытлан налмэ 
кислотан ик чӱчалтышыжымйандаластыкыниктӱрышкыжӧ чӱчык-

тыза (кислотам йанда тойа дэнэ налын чӱ 
чыктыман), вара рэакцйиым эртарымэ про 

=  биркыштэ улшо рэакцийыш пурэн шуды
мо цинк падрашлан вишкыдын ик чӱчалты 
шыжым налза да тудым кислота чӱчалтыш 
воктэн (пэлэн) чӱчыктыза. Йанда ластыкым 
лампэ тул ӱмбалан кучэн шогыза (33-шо 

" " сӱр ); йандам тулыш тушкалтыман огыл,
33 сӱр. Вишкыдын чӱчал- тушкалтэда гын, тудо пудыргэн кэртэш.*
ӱм™ак*“чӱчьжтТн кошга- Кислота растворын чӱчалтышыжэ йанда 

лаш ластык ӱмбак чӱчыктэн ырыктымэ годым
йӧршын кошкэн пыта, йанда ӱмбалан нымоат 

ок код. Кислота дэн мэтал кокласэ рэакций годым лийшэ растворым 
кошташ гын, йанда ӱмбалан ош пэшкыдэ наста шинчын кодэш. 
Рэакцийлан сэрнэ кислотам налмэ улмаш гын, ты ош наста цинк 
купорос лийэш, шӧнчал кислота налмэ улмаш гын хлористэ цинк 
лийэш. Ты кок наста-влак шӧнчал класыш пурат, нунын нэргэн 
мэ ончыкшо сайракын лончылэн налына. Ты кок шӧнчал-влак 
вӱдэш шулыктарымэ улыт ыльэ. Вӱдшӧ кушэч лэктын? Кидлотажэ



вӱдэш шулыктымо ильэ. Ончычшо кислотан растворжо ильэ, рэ- 
акций дэч вара шӧнчалын растворжо лийын:

сэрнэ кислотан растворжо цинк =  цинк купоросын 
растворжо водород.

Вӱд рэакцийыш ок пуро — кунар улмаш, тунарак кодэш, сан- 
дэнэ рэакцийын равэнствыжым возымо годым „раствор“ мут ок 
возалт. Тыгэ вэлэ возат:

сэрнэ кислота-|-цинк =  цянк купорос-{-водород.

34 сӱр. Водородым лукмо 
прибор.

35 сӱр. Водородын йандарлыкшым 
шымлымаш.

Тидэ — олмэштарымаш рэакций. 
Ындэ водородым лукташ тӱн алына.

Опытым водород дэнэ ыштымэ годым ӱлнӧ он- 
чыктымо чыла указаньэ-влакым пэш. чот гына 
шуктэн шогыман. Опытым шэкланыдэ ыштылаш 
гын, пэш лудмашан пудэшталтмаш  лийын кэртэш. 
Опытым шэкланэн, ӱлнӧ ончыктымо указаньэ-вла- 
кым шотлэн ышташ гын, ны.чо дэчат лудман огыл.

’★  2-ш о Опыт.  34-шэ сӱрэтыштэ ончыктымо гай, йа тудын гай- 
рак пробиркышкэ сӱрэтыштэ ончыктымо чоло цинкым пыштыза.
2 —3 пробиркым налза да тушко вӱдым тэмэн, вӱдан стаканыш 
кумыктэн шогалтыза.

Воронкашкэ изин изин кислотам йоктарыза, прибор гыч йуж 
лэктын пытымым вучыдэак, пуч гыч лэкшэ газым пробиркышкэ 
погыза. Ик пробиркэ газым погымэк, пробиркым аҥжэ дэнэ прибор 
дэч изиш гына ӧрдыштӧ шогышо лампэ дэк лишэмдыза (35 
сӱр.). Пробиркым анжэ дэнэ улыкӧ  кучыза. Ик пробиркэ газым 
погымэк, ту пробиркым прибор дэч налын, тудын олмэш тунамак 
вэс пробиркым шогалтыман, вэс пробиркысэ газымат, пӧрвой про- 
биркысэ газ сэмынак, ламнэ тул дэк лишэмдэн шымлыман. Тэмдан 
пӧрвой пробиркышкыда йандар йуж погына манаш лийэш, вара- 
жым водород дэн йуж варыш погынаш тӱҥалэш. Ты варыш 
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шушкалтэн пудэшталтэш (ты пудэшталтмаш пробиркыштэ лий, 
мыжэ годым нымогай эҥгэкым ыштэн ок кэрт). Пытартышлан 
йӧршын йандар водород погынаш тӱҥалэш, тудо шушкалтымэ 
дэч поснак ,п-па* шоктэн йымыжгын йулаш туҥалэш.

Пробиркысэ водород йулаш тӱҥалмэк, пробиркым аҥжэ дэн 
кушкӧ савырыза, пробиркэ мучко куржшо водород тулым ончыза. 
Водородын тулжо волгыдым пэш шагал пуа, тудо волгалтарыдэ 
йула, манашат лийэш. ★

5. Водородын койышыжо-влак. Водородын йуж дэч йа куш- 
тылгырак йа нэлырак улмыжым палаш мэ тыгай опытым ыштэн 
ончэна.

★ Опыт. Кок водородан пробиркым налза да иктыжым аҥжэ 
дэнэ кушкӧ, вэсыжым аҥжэ дэнэ улкӧ ик жап мучко ку- 
чэн шогыза, варажым нуным аҥышт дэнэ тул 
дэк лишэмдыза. Пӧрвой пробиркыштыда (аҥ дэнэ 
кушкӧ кучэн шогымо пробиркыштыда) нымогай 
пудэшталтмашат ок лий, вэс пробиркыштыда (аҥ 
дэнэ улкӧ кучымыштыжо) пудэшталтмаш лийэш. *

Ты опыт-влак водородын йуж дэч куштылгы- 
рак улмыжым ончыктат. Тидым вэс сэмынат па- 
лаш лийэш: шовын шувыроҥым водород дэнэ тэ- 
маш гын, тудо вийан гына кушкӧ кӱзэн кайа.

Шар кӧргысӧ йужым насос дэнэ тулэн лук- 
тын, ту шарым висэна да вара ту шарымак йуж 
дэнэ пырльа висэна гын, мэ шар кӧргысӧ обйомыш- 
то улшо йужын нэлытшым палэна. Ту шарымак, 
ту условийыштак водород дэнэ тэмэн висэна гын, 
мэ шар кӧргысӧ обйомышто (йуж обйом дэнэ ик 
гай обйомышто) улшо водородын нэлытшым па- 
лэна. Водородын ты нэлытшэ йуж нэлыт дэч 14,5 
гана шагалрак. Водород йуж дэч 14,5 гана куш- 
тылгырак.

Водород — эн куштылго газ. Ик литр водород тыгай годым 
0,09 г. чоло гына виса. Сандэнак водородым йуж шар дэнэ дири- 
жабль-влакым тэмаш кучылтыт.
, Цинк дэнэ кислоташкэ моло наста-влак йӧрланэн кэртыт, сан- 
дэнэ лабораторийыштэ лукмо водород упшанрак лийэш. Йӧршын 
йандар водородын рпшыжат, тамжат укэ.

Водород, кислород сэмынак, вӱдэш пэш шагал шула.
. Куштылгыжлан кӧра, водородым вуд умбалан погымо дэч вэс 

сэмынат погаш лийэш. Водородым аҥ дэнэ кумык кучымо атышкэ 
погат (36 сур.).

Прибор гыч лэкшэ водородын йандарлыкшым палымэ годым 
тыгак ышхат: водородым пробиркэ гыч йужым шукэн лукмо йӧн 
дэнэ погат (36 сур.), вара тудым прибор лишнырак шогышо 
лампэ тул дэк лишэмдат. Пробиркышкэ водородым шуко жап 
маркэ колтэн шогыман, пробиркым тул дэкэ вашкэ лишэмдаш 
тӧчыман огыл; моланжэ палэ: пробиркышкэ йӧршын йандар водород 
погынэн ок шу, тушан йужат ик чоло кодэш, водород да йуж 
варыш тул дэкэ лишэмдымэк пудэшталтэш.
3—838 33

36 сӱр. Пробир- 
кым водород дэ- 
нэ тэмымаш. Во- 
дород кумык ку- 
чымо пробиркэ 
кӧргысӧ йужым 
шӱкэн луктэш.



Водород дэн йуж варыш пудэштмым тыгай опытышто нымогай 
эҥгэк дэч посна ончаш лийэш.

Консэрв калай атым налза, пундашэшыжэ изи гына рожым 
шӱтыза, вара калай атым пундашыж дэнэ кушкӧ ыштэн кумыктэн 
шогалтыза. Калай атэ пундашэш ыштымэ рожым спичкэ (шырпэ) 
дэнэ пэтырэн, атыш водородым йуж шӱкэн лукмо йӧн дэнэ погаш 

тӱҥалза (37 сӱр.).
Водород калай атэ тич тэммэк, водород 

лукмо приборым ӧрдыш шындат, 
калай атэ пундаштэ улшо рожым 
пэтырымэ спичкэ (шырпэ) пырчым 
тушэч луктыт да ту рож гыч лэк- 

I шэ водородым чыра тул дэнэ ылыж- 
I тат (38 сӱр.). Водород калай атэ 
тичак тэмын улмаш гын, врдород 
ончычын шып гына йӱла. Водород 
лэкмэ сэмын калай атыш ӱлыч йуж 
пура, атэ кӧргыштӧ мӱгырымаш 

37 С ӱр. Калай атым (вӱргыжмаш) шокта, тудо эркын-эр- атэ рож
водород дэнэ тэмы- кын талышна, пытартышлан пэш 

маш. талэ пудэшталтмэ йӱк шокта, тунам
калай атэ кӱшкӧ тӧрштэн кӱза.

Ты опыт гыч раш палэ: пашам водород дэнэ ыштымэ годым 
прибор гыч лэкш э водородын йандарлыкшым пэш чот эскэ- 
рэн налаш кӱлэш. Ту пудэшталтмаш водород лукмо прибор 
кӧргэш йа водородым тэмыман куго йанда атэ кӧргэш лийэш 
ильэ гын, йанда пудэшталтмашым ок чытэ ильэ — прибор пудыр- 
гылын пыта ильэ. Приборын пудыргышо ужашышт лишнэ улш о  
айдэмэ-влакымат чот сусыртэн кэртыт ильэ.

\

гыч 
лэкшэ водо- 

родшм ылыж- 
тымӓш.

Прибор гыя лэкшэ водородын йандарлыкшым 
прибор пропкам почмо йыда шымлаш кулэш. Мут 
гыч, приборыш цинкым пыштымэк, прибор пропкам 
кӱчык жаплан гына почмо гынат, водородын 
йандарлыкшым палэнак налман. Моланжэ палэ: 
прибор почмо годым ик чоло водород тӱжвак 
лэктэш, тудын олмэга приборыш йуж пура, тыгэ 
прибор кӧргыштӧ пэш лӱдмашан пудэшт кэртшэ 

варыш лийэш.

6 . Водородын тулжо. Йӱлышӧ водородын тулжым тӱсдымӧ 
манаш лийэш, тудым йужгунам икканаштак ужын кэрташат ок 
лий. Ындэ мэ водородын тулжым сайракын палэн налына.

★ 1-шэ ӧпыт. Зб-шо сӱрэтыштэ ончыктымо изи приборэш 
водородым лукса. Прибор гыч лэкшэ водородын йандарлыкшым 
палэн налза. Прибор гыч йӧршын йандар водород лэкташ тӱҥал- 
мэк (тид дэч ончыч огыл) водородым йанда пуч мучаш торэшан 
ылыжтыза.
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Водородын тулышкыжо вичкыж йанда пучым чыкыза да ик 
чоло жап мучко кучэн шогыза. Йанда пуч пушкыдэмэш. ★

Водород тулын тэмпэратуржо 1 000° чоло лийэш (спирт лампэ 
тулын тэмпэратуржо 1 100° чоло, ,примус“ тулын да т. м. сай 
карасин йа бэнзин лампэ тулын тэмпэратуржо 1 650° чоло лийэш).

★ 2-шо опыт. Водород тул ӱмбалан кумыктымо йуштӧ ста- 
каным кучэн шогыза (39 сӱр.).

Стаканын кӧргӧ могырэшыжэ вӱд чучалтыш-влак лийыт. Ста- 
канын кӧргӧ могыржым парньа дэнэ нийалтэн ончэда гын, стаканын 
кӧргӧ могыржо нӧра. ★

Водородын йулымыжӧ годым вУд лийэш. Тудо 
кушэч лэктэш? Тидым раш палаш 
водородым кислородэш ылыжтэн 
ончэна.

★ 3-шо опыт. Бэртольэ шӧнчал 
да маргӓньэцын кокытэ окись вары- 
шым йа марганьэцан калий шӧн- 
чалым пробиркыш пыштыза (марга- 
ньэцан калий шӧнчал ырыктымэ го- 
дым кислородым луктэш). Пробир- 

39 сӱр. Водород кым изиш гына шӧрынрак кучэн
тул ӱмбакэ ста- ырыктыза. Пробиркэ аҥыш лишэм-
КЗНЫМ КуМЫКТЫ'„о дымэ шолгыман чыра ылыжаш ту-

ҥалэш гын, пробиркышкэ мучашыш- 
тэ водород тул йулыман йанда пучым чыкыза (40 сур.). Водо-
род тулым пробиркышкэ кучык жаплан гына чыкыман. Чыкымэ
дэч ончыч прибор гыч лэкшэ водородын йандарлыкшым сайын 
палэн налман. ★

Опыт ончыкта; водород йулымӧ годым лэкшэ вуд водород 
дэн кислород гыч лийэш, йулымӧ годым водород дэн кислород 
шкэ коклаштышт ушнат да вудым пуат:

40 сӱр. Водоро- 
дын кислородэш 

йӱлымыжӧ.

водород кислород = водород
кислород

вуд

7. Пудэшталтшэ (гремучий) газ. Водород дэн кислород варыш 
водород дэн йуж варыш дэч шуко талын пудэшталтэш. 2 обйом 
водородым да 1 обйом кислородым налын вараш гын, пудэшталт- 
маш эн талэ лийэш. Тыгай варышым пудэшталтшэ (грэмуяий) 
газ маныт.

Кислородэш йулышӧ водород тулын тэмпэратуржо йужэш 
йулышӧ водород тулын тэмпэратуржо дэч йатыр кукшӧ: йужэш 
йулышӧ водород тулын тэмпэратуржо 1 0 0 0 ° нарэ, кислородэш 
йӱлышӧ тулын тэмпэратуржо 2 000° нарэ лийэш. Пудэшталтшэ газ 
тулын куго тэмпэратуржым практик пашаштэ кучылташ лийжэ 
манын, Даниэль водородым кислородэш йулаташ йӧрышӧ прибо- 
рым— горэлкэ манмым шонэнлуктын. ТудымДаниэльынгорэлкыжэ 
маныт. Ты горэлкэ 41-шэ сурэтыштэ ончыкталтын. Тудо иктыжым 
вэсышкэ пуртэн шындыман кок пуч гыч ышталтын. Тужвал (умбал)
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пуч гыч водород, кӧргӧ пуч гыч кислород колталтэш. Горэлкын 
рожшо лишан водород дэн кислород варнат да пудэшталтшэ газым 
пуат. Ты газ ылыжтымэк пудэшталтшэ газым пуа. Горэлкэш лийшэ 
пудэшталтшэ газ лийын викак йӱлэн пыта, сандэнэ ты горэлкэ 
нымогай эҥгэкымат ыштэн ок кэрт. Ацэтилэн дэн кислород варыш 
йӱлыман горэлкат (28—29 сӱр.) ты горэлкэ сэмынак ышталтын.

Пудэшталтшэ газ тулэш тыгай наста-влак лэват: вӱргэньэ 
(лэвымэ тэмпэратуржо 1 083°), кӱртньӧ (лэвымэ тэмпэратуржо 
1529°), платина (лэвымэ тэмпэратуржо 1 755°),адак курыкысо 
хрусталь (лэвымэ тэмпэратуржо 1 710°).

Пудэшталтшэ газ йӱлатымэ горэлкым тэхникыштат кучылтыт. 
Тэхникыштэ кучылтмо горэлкым кучылташ кэлшышын сайэмдымэ:

горэлкын тулжым изэмдашат, 
кугэмдашат лийшым ыштымэ. 
Тыгай сайэмдымэ горэлкым 
платин ӱзгар-влакым ыштымэ 
годым платиным лэвыкташ ку- 
чылтыт, адак лэвыктымэ ку- 
рык хрусталь гыч йа кварц 
гыч тӱрлӧ химий приборым

^воЛОРОЛ тэмпэратурым чытышэ
р  кварц пробиркым, колбым, т. м.).

^кислоРОД ыштылмаштэ кучылтыт.
41 сӱр. Даниэльын горэлкыжэ. КварЦ йанда кӱкшӧ тэмпэ-

ратур годымат ок лэвэ, _̂ адак 
тэмпэратурым икканаштэ кугун вашталтылмымат ок шиж. Йош- 
каргымэш калитлымэ кварц колбым йӱштӧ вӱдыш чыкаш гынат, 
тудо ок пэчкалт (ок пудырго), тыгылай йанда гын тунамак пудыр- 
гылын пыта ильэ. Шуко химий наук пашаштэкварц йандам
нымогай вэс наста дэнат вашталташ ок лий. Кварц йанда произ-
водствыштат кучылталтэш.

8 . Водородым тэхникыштэ лукмаш. Тэхникыштэ водород пэш 
шуко кучылталтэш. Тудым куго тэмпэратурым лукташ да йуж 
шар дэнэ дирижабль-влакым тэмаш вэлэ огыл, йатыр химий произ- 
водствылаштат кучылтыт.

Тэхниклан кӱлшӧ водородым кислота гыч лукташ пайда 
шагал. Тэхникыштэ водородым вӱд гыч йа мландэ шӱйым кукшын 
йӱлатымэ годым (йуж пуртыдэ ырыктымэ годым йа рушла „сухая 
перегонка“ манмым ыштымэ годым) лэкшэ газ варыш гыч луктыт.

Мэ шинчэна, водородым вӱд гыч вӱд вошт элэктротокым 
колтэн да адак вӱд дэнэ мэталл кокласэ рэакций годым лукташ 
лийэш. Ты кок йӧн тэхникыштэ кучылталтыт.

Водородым вӱд дэнэ мэталл кокласэ рэакций дэн лукташ 
шуко годым кӱртньым кучылтыт.

Водород лукмо моло тэхник йӧн-влакэш мэ тышан она шогал.

ЙОДЫШ-ВЛАК.
1. Кислородын койышыжо-влакым ушэштарыза.
2. Кислородым лабораторийыштэ кузэ лукташ лийэш?
3. Рэакцийым вашкэмдышэ наста-влакым кузэ маныт?
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4. Тэ кислородэш могай наста-влакым йӱлатышда, нуно кузэ йӱлат, йӱ- 
лымышг годым могай наста-влак лийыт?

5. Кислородым кузэ погат, кислородын атэ тич тэммыжым кузэ палат?
6. Кислород кушто, молан кучылталтэш?
7. Кислородым тэхникыштэ кузэ луктыт?
8. Тэ водородым кузэ лукда? Рэакцийын равэнствыжым возыза.
9. Водородым ылыжтымэ дэч ончыч тудыи йандарлыкшым молан палыман?

10. В 'дород йуж дэч кунар гана куштылгырак?
11. Водородын физик койышыжо-влакым ушэштарыза.
12. Водфодыи йӱлымыжӧ годым могай наста лийэш? Рэакцийын равэнст- 

выжым ушэштарыза.
13. Мо тугай пудэшталтшэ газ?
14. Пудэшталтшэ газ дэнэ йужэш йӱлышӧ водород тулын тэмпэратурышт 

могайэ?
15. Водородым молан кучылтыт?
16. Водородым лукмо тэхникэ йӧн-влакым могайым шинчэда?
17. Водородым тулжо волга.тараш йӧра мо?
18. Дирижабль-влак пудэжталтмаш молан лийыт?

IV. ЭЛЭМЭНТ-ВЛАК.

Ушнымаш рэакций годым лийшэ да посна ужашлан ойыращ 
лиймэ наста-влакым сложно наста-влак маныт.

Сложно наста чот шот дэнэ тӱньаштэ пэш шуко (мильйон дэн 
утла) уло. Адак тиддэч посна сложяо наста шотыш пурташ  
лийдымэ (,нэсложный“ манмэ) наста-влакат улыт. Ты наста-влак 
чот шот дэнэ сложно наста-влак дэч йатыр шагал улыт. Ты 
наста-влакым ушнымаш рэакций годымат лукт^аш ок лий, адак 
нымогай химий йӧн дэнат моло вэс тӱрлӧ наста-влаклан ойыраш 
ок лий. Тыгай ойырлыдымо наста-влак чотыш чыла мэт алл-влак  
пурат, адак йатыр мэталдымэ наста-влак, мут гыч мэмнан 
шинчымэ кислород, водород, азот, сира, тулэч молат пурат.

Ты наста-влак химий рэакцийлаш пурат да сложно наста- 
влакын ужашышт йа элэмэнт-влак лийыт. Чыла сложно наста- 
влак элэмэнт-влак гыч ышталтыныт.

Ртуть окисьын йошкар порошокыштыжо мэ кислород газымат, 
йулгыжшо ртуть мэталлымат ныгузэат ужын она кэрт. Ту- 
гэ гынат, мэ шинчэна: ртуть окисьым ырыктымэ годым тудо 
ртуть дэнэ кислородлан ойырлалтэш. Сандэнак мэ тыгэ ойлэна: 
ртут окись — кок элэмэнт гыч — дэнэ кислород гыч лийшэ
наста манына.

Ш кэт вуйа лийшэ (вэс элэмэнт-влак дэнэ ушныдымо) элэмэнт- 
влачымэлэмэнтогыл, тыгылай наста-влак маныт.

Ртуть дэн кислород элэмэнт-влак гыч ышталтшэ ртуть окисьым 
ойырымо годым мэ кок тыгылай настам — ртуть дэнэ кислородым 
луктына.

Сира дэн к^ртньӧ варыш — кок тыгылай наста гыч — сира дэн 
кислород гыч — лийшэ варыш. Сира дэнэ кӱртньӧ коклаштэ химий 
рэакций лиймэк, тошто качэствэ — сира дэнэ* кӱртньӧ — йомыт, 
нунын олмэш у ^гачэствэ (13-шо стр.), у койышан у качэствэ — 
сэрнистэ кӱртньӧ лэктэш. Сэрнистэ кӱртньӧ кок элэмэнт  гыч — 
сира дэна кӱртньӧ гыч — лийшэ наста.
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Вӱдын составышкыжэ водород элэмэнт  пура. Вӱд парым калит- 
льалтшэ тыгылай нсста ӱмбач — кӱртньӧ ӱмбач — колтэна гын 
(24—25-шэ стр.), вӱдыштӧ улшо водород элэмэнт тыгылай наста 
сэмын ойырлэн лэктэш, рэакций годым ЛЭКЛ1Э магнитан кӱртньӧ 
окисьын составышкыжэ кӱртньӧ элэмэнт  пура.

Тыгэ гын, элэмэнт-влак сложно наста-влакын составышкышт 
пурышо уж аш -влак  улыт. Элэмэнт-влак, шкэ вуйа улмышт годым 
тыгышй наста-влакым пуат. Ты тыгылай наста-влакым нымогай 
химий йӧн дэнат ойыраш, нымогай ушнымаш рэакций дэнат  
лукт аш  ок лий.

Мэ кызыт 92 элэмэнтым шинчэна. Чыла элэмэнт-влакым кок 
тӱчалан — группылан — пайлаш лийэш.

Пӧрвой тӱчашкэ мэталл-влак пурат. Тыгай наста сэмын лийшэ 
мэталл-влакын  йатыр икгай койышышт улыт. Чыла мэталл- 
влакынат мэталла йылгыжмэ койышышт уло. Ты йылгыжмашым он- 
чэн мэталл-влакым моло наста-влак дэч ойырэн палаш лийэш. Чыла 
мэталл-влакат шокшо дэн элэктричэствым шуко-шагал сайын 
колтат.

Кокымышо тӱчашкэ мэталлоид-влак пурат (нуным рушла вэс 
сэмынат лӱмдат — „неметаллы“ маныт). Мэталлоид-влак коклаш, 
мутгыч тыгай наста-влак пурат: кислород, водород, азот, сира, 
фосфор, хлор, бром, иод, углэрод (тыгылай наста сэмын лийшэ 
углэродым шӱй маныт), т. м.

Шкэ вуйа гына — тыгылай наста сэмын — лийшэ мэталлоид- 
влак коклаштэ ик гай койыш-влак мэталл-влак коклаштэ гай палыв 
койын огыт шого.

Тугэ гынат, мэталлоид-влакын шкэ коклаштышт, мэталл-сэмынак, 
„химий лишэммашышт" („химическое сходство" манмышт) уло: 
нуно ик гай шотан рэакцийлаш пурат, ик гайрак койышан наста- 
влакым пуат. Элэмэнт-влак коклаштэ улшо химийла лишэммаш. 
дэн ойыртышым мэ ончыкшо рашырак палэн налына.

Тидым каласаш кӱлэш: элэмэнт-влакым мэталл дэнэ мэталлоид-влаклан пӱч- 
кын ойыраш ок лий. Йужо элэмэнт-влакым, мут гыч, мышйакым, сурьмам мэ- 
талл шотышкат, мэталлоид шотышкат йӧршын палын' пурташ ок лий — нуно  
шкэ койышышт дэнэ мэталл-в.1 ак дэкат, мэталлоид-влак дэкат лишэмын шогат.. 
Тыгай элэмэнт-влак дэнэ мэ ончыкыжат тӱкнылаш тӱҥалына.

Тидым каласаш кӱлэш: элэмэнт-влакым мэталл дэнэ мэталлоид- 
влаклан пӱчкын ойыраш ок лий. Йужо элэмэнт-влакым, мутгыч 
мышйакым, сурьмам мэталл шотышкат, мэталлоид шотышкат йӧр- 
шын палын пурташ ок лий — нуно шкэ койышышт дэнэ мэталл- 
влак дэкат, мэталлоид-влак дэкат лишэмын шогат. Тыгай элэмэнт- 
влак дэнэ мэ ончыкыжат тӱкнылаш тӱҥалына.

Мэ палэ элэмэнт-влак — мэталл да мэталлоид-влак чылажэ 
92 уло манын каласышна. Нунын коклаштэ шукыжак мландэ 
ӱмбалнэ пэш шуэн, пэш шагалын вэрэштыт.

Улнӧ мэ элэмэнт-влак спискым ончыктэнна (тудым мондыды- 
машын тунэмаш тӧчыман огыл). Ты спискым ончэн, тэ тэндав 
шинчыдымэ элэмэнт-влакымат йатыр ужыда.
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ЭЛЭМЭНТ-ВЛАК.

*Азот *Гэлий *Кӱртньӧ Празэодимий Тулий
Актиний Гэрманий Лантан Протактиний Тэллур
Алабам Диспрозий Литий Радий Тэрбий
Альуминий Аэвропий Магний Радон •Углэрод
♦Аргон Йллиний Мазурий Рэний Уран
Барий Индий Марганьэц Родий Фосфор
Бэриллий Ирилий М олибдэи *Ртуть Фтор
Бор Иттэрбий «Мышйак Рубидий Хлор
Бром Иттрий Натрий Рутэний Хром
Ванадий Иод Никкэль Самарий Цинк
Виргиний Кадмий Ниобий Скандий Цирконий
Висмут Калий Нэодимий Ст^онций Цэзий
Водород Кальций *Нэон Сурьма Цэрий
Вольфрам Кассиопэй Осмий Сэлэн *Ший
•ВУргэньэ •Кислород О ш вулно *Сира «Ш бртньӧ
Гадолиний Кобальт (олово) Таллий Ш эм-вулно
Галлий Крэлний Паладий Тантал (свинец)
Гафний *Криптон ♦Платина Титан Эрбий
Гольмий •Ксэнон Полоний Торий^

Ты спискыштэ мэталл-влакым  кӱжгын возэн ончыктымо. 
Тэ ужыда, мэталл-влак шукынрак (70) улыт. Пӱртусыштӧ тыгылай 
наста сэмын (вэс элэмэнт-влак дэнэ ушныдэ) лийын кэртшэ элэ- 
мэнт-влакым спискыштэ шӱдыр гай тамка дэн палэмдымэ.

Пӱртӱсыштӧ улшо чыла тӱрлӧ-тӱрлӧ наста-влак йа тыгылай 
наста-влак (вэс сэмын шкэт вуйа лийшэ элэмэнт-влак) улыт йа 
ты элэмэнт-влакын 
ушнышышт улыт.

Мландэ комым, 
вӱдым, йужым лон- 
чылэн налмэк, млан- 
дэ ком дэнэ атмос- 
фэрыштэ кунар тӱр- 
лӧ наста-влак улмым 
шотлэн лукташлий- 
эш, ты наста-влакын 
химий составыштым 
палэн налаш гын, 
мландэ ком дэнэ ат- 
мосфэрыштэ кажнэ 
элэмэнтшэ кунар ул- 
мымат лишэмдэн 
(приблизительно) па- 
лэн налаш лийэш.

Ты чотлымо гыч мэ ужына: мландэ комын тӱҥ массыжэ (вУд 
дэнэ йужгэ шотлаш гынат) пэш шагал элэмэнт-влак гыч ыштал- 
тын. Мландэ комыш пурышо шуко элэмэнтышт тушто пэш ша- 
гал логалыт. Тидым диаграм гычат ужын кэртына (42 сур.): 
чыла узгар-влакым налына гын, нунын туҥ массышт 9 элэмэнт 
гыч гына ышталтыныт; ты 9 элэмэнт чыла узгарын 98% нэ- 
лытыштым налын шогат, чыла моло элэмэнтлан 2 % нэлыт гына 
логалэш.
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Иисяород 49"!

Ирэмний 26 \

Альуминий 7*/в

Нӱртньӧ 5'/« 

Иальций 34» 
Натрий 34» 
Налий 24» 
Магний 24» 
Водород 14» 
Молышо 24»

42 сӱр. Пуртӱсыштӧ тӱрлӧ элэмэнт-влак кунар ул- ' 
мым ончыктышо диаграм.
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Пӧрвой вэрыштэ кислород шога. Кислород туҥ курык порот- 
влакым (гранитым, шуным, ош\1ам, извэстньакым, ошма кӱй-вла- 
кым, сланьэц-влакым, т. м.) пушо миньэрал-влакын составыш- 
кышт пура. Вӱдыштӧ кислород ®/д нэлытым айла, тудо йужыш- 
тат йатырак уло.

Вэс элэмэнт— крэмний\ тудын лӱмжӧ „кремень", тул кӱй» 
чакма манмэ мут гыч лэктэш; крэмний крэмэньын составыш- 
кыжэ пура, адак тудо гранитыштат, шуныштат, ошмаштат, ошма 
кӱй-влакыштат, йужо моло курык поротлаштат йатырак уло.

Кумышо элэмэнт — альуминий — шунын, полэвой шпат-влакыа, 
моло миньэрал-влакын составышкышт пура.

Ты кум элэмэнт-влак мландыштэ эн шуко улыт.

ЙОДЫШ-ВЛАК.

1. Мэталлым мэталлоид дэч могай койышым ончэн ойырэн палэн кэртыда?
2. Газ сэмын лийшэ мэталлоид-влакым могайым шинчэда?
3. Мо тугай тыгылай наста?
4. Эн кумдан шарлышэ кум элемэнтым ушэштарыза.

V. НАСТА-ВЛАКЫН НЭЛЫТЫШТ АРАЛАЛТМАШ 
(САКЛАНЫМАШ) ЗАКОН.

Мэ шинчэна; шуко мэталл-влак тыгылай тэмпэратурыштак утла- 
ракшэ ырыктымэ годым, химий йӧнла молэмыт (вэсэмыт) — шэ- 
малгат, шэмэмыт, окалина (куртньӧ лыгэ) манмэ дэнэ лэвэдалтыт,

рӱдаҥыт, т. м. -
Ындэ мэ ты кончымаш-влакым сайын- 

рак ончэн налына.
1. Мэталл-влак дэнэ ыштымэ опыт- 

влак. Эн ончычак мыланна тидым палэн 
налман — мэталл-влакым чот ырыктымэк 
(калитлымэк) нунын нэлытышт вашталтэш 
альэ укэ? Тыгылай ончымо гыч окалина 
мэталл дэч шагалрак виса манын шонашат 
лийэш. Чынжым гын, тидэ вэс сэмынат 
лийын кэртэш. Тидым опыт гыч гына 
раш палэн налаш лийэш.

Ындэ мэ йужо мэталл-влакым чот ырыктэн (калитлэн) ончэна. 
Мэталл-влакым ырыктымэ дэч ончычат, тудын почэшат вискалаш 
туҥалына. Окалина манмым шукырак лукташ, мэталл-влакым 
ик моклака гыч вэлэ огыл, нунын поро- 
шокыштым йа тыгыдэ падрашлаштым 
налына.

*  1-шэ опыт . 43-шо сУрэтыштэ он- 
чыктымо гай изи кУртньӧ атыш ик сов- 
ла мэталл порошокым йа мэталл шукым 
пыштыза да атым виса салмаш шындэн, 
висам тӧрлыза. Висам разновэскэ дэнэ йа троп дэнэ, йа ошма 
дэнат тӧрлаш лийэш. Висамтӧрлы мэк, атым штатив кольчашкэ 
йа кум йолан таганыш пыштымэ кумлукан куртньӧ умбак шын- 
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43 сӱр. 
кӱртньӧ

Мэталл-влакым 
атэш калитлы- 
маш.

44 сӱр.'Мэталлым пэтырымэ 
атэш калитлаш ыштымэ при- 

бор.



дыза. Вара мэталлым окалина дэнэ лэвэдалтын шумэшкыжэ ырык- 
тыза. Атым сайын гына йӱкшыктарыза да адак виса салмаш 
шындыза. Ты опыт гыч раш ужына; опытлан налмэ мэталл дэн 
таҥастарымаштэ окалинын нэлытшэ налмэ мэталлын дэч куш- 
тылго лийшаш олмэш кугыкар лийэш.

Мэталлым пэтырымэ атэш ырыктымэ годым тудын (мэталлын) 
нэлытшэ кузэ вашталтмым палаш опытым пэтырымэ пробиркэш 
ыштэн ончэна.

*  2-шО опы т .  Пӧрвой опытлан налмэ мэталлымак пробиркышкэ 
изиш пыштыза. Пробиркым кӱчык йанда пучыш зажиман каучу- 
кым пыжыктыман пропка дэнэ пэтырыза ,
(44 сӱр.), варажэ висыза. Висымэк, про- |к
биркысэ мэталлым тудын тӱсыжӧ ваш- 
талтмэш ырыктыза, ырыктымыда годым 
пробиркым рӱзкалэн шогыза. Пробиркым 
йукшыктарыза да адак висаш пыштыза.
Тэ ужыда — приборын пэлытшэ ваштал- 
тын огыл.

Тидэ молан тыгэ лиймы.м умландар- 
шашлан каучук пучыш вэс йанда пучым 
пыжыктыза, тудым вӱдан стаканыш кол- 
тэн каучук пучым пизырышэ зажимым 
налза. Вӱд йанда пуч кӧргыштӧ .мучко 
кӱза (45 сӱр.).

Тӱрлӧ мэталл-влак дэн ыштымэ опыт- 
влак мыланна тэвэ мом ончыктат:

1. Мэталл-влакым пэтырымэ пробир-^  ̂  ̂ 45 сӱр. Мэталлым пэтырымэ
КЭШ калитлымэ годым прооиркысэ пуж  атэш калитлымэ годым йуж 
кугыт шагалэмэт. йонтыт (обйом) вашталтмым

2 . Мэталлын окалинышкэ савырнымэ- шымлымаш. 
кыжэ йужын нэлытшэ изэмын гынат,
пробиркысэ мэталлгэ, йужгэ чотлымо чумыр нэлытшэ ок ваш- 
талт—тоштак кодэш.

Ты факт-влакым лончылымэк, тыгэ каласаш лийэш:
1. Мэталлын окалиныш савырнымыжэ — химий рэакций. Ты 

рэакцийыш мэталл гына огыл, йужат  пура. Сандэнак йуж ша- 
галэмэш.

2 . Мэталлым калитлымэ годым йужын ик ужашыжэ мэталлыш 
ушна, сандэнак окалинэ мэталл дэч кугырак нэлытан.

3. Пэтырымэ пробиркын нэлытшэ калитлымэ дэч вара огэшат 
изэм, огэшат кугэм. Тидым тыгэ гына умылтараш лийэш:мэтал- 
лын окалиныш савырнымыжэ годым, нэлытшэ йужын нэлытшэ 
изэммэ нарэ гына нэлэмэш, укэ гын пробиркын нэлытшэ ваш- 
талтдэ кодын ок кэрт ыльэ.

Тыгэ, мэмнан ыштымэ опытыштына рэакцийыш пурышо наста- 
ллакын  — мэталл дэн йужын — яумыр нэлытышт рэакций гык 
лэкш э настан—окалинын—нэлытшэ дэнэ тёр лийыт.

2. Моло наста-влак дэнэ ыштымэ опыт-влак. Ындэ вэс тӱрлӧ 
рэакций-влак годым рэакцийыш пурышо наста-влакын нэлытышт 
кузэ вашталтмым ончэн налына.
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1-шэ опыт. Кок стаканым налза да тушко туныктышын 
пумо тӱрлӧ растворым (ик стаканыш ик растворым, вэсыш вэ- 
сым) пыштыза. Кок стакангэ висан ик салмашкыжэ шындыза 
(46 сӱр.); виса салма тӧр пундашан лийэш гын, утларак сай 
ильэ. Тӧр пундашан салма укэ гын, йа тугай салма пундашан

виса чыла звэналан ок ситэ гын, раст- 
вор-влакым, стаканыш пыштымэ олмэш, 
пробиркэш пыштэн налашат лийэш. Ту- 
нам кок пробиркым вичкыж кандра дэнэ 
ваш пидытат, кӱртньӧ воштыр сагльа- 
кэш пыжыктэн, аптэк висаш сакат 
(47 сӱр.).

Висан кок салмам тӧр ыштымэк, 
раствор-влакым иктыш опталза. Раствор- 
влакын чумыр нэлытышт ок вашталт О-* 
ыштымэ опыт-влак гыч мыланна тыгай 

кодэш: ты рэакцийлаш пурышо наста-

46 сӱр. Висаш тӧрлэн шын- 
дымэ раствор пыштыман кок 

стакан.

Тӱрлӧ раствор дэнэ 
пунчалым гына ышташ 
влакын нэлытышт рэакций годым лийшэ наста-влакын нэлытышт 
дэнэ иктӧр улыт.

Чыла моло химий рэакций-влак нэргэнат тыгай пунчалымак 
ышташ лийэш манын шонэн кэртына.

Тугэ гынат, ты пунчал ваштарэш лиймэ гай кончыш-влакат 
улыт; тыгэ, сортан йа спиртын йӱлымыжым ончэн, мэ раш ужына; 
йӱлышӧ наста йӧршын йомэш. Тидэ тыгак 
мо?

^  2-шо опыт. Сортан йӱлымыжӧ годым 
ала иктаж могай г.эс наста лийэш? Тидым 
палаш сортам кӱртньӧ воштырышпыжык- 
тыза да чуктыза, цара йӱлышӧ сортам кук- 
шо колбыш йа лопка аҥан клэнчаш чыкы- 
за. Клэнчан кӧргӧ могырэшыжэ тыгыдэ вӱд 
чӱчалтыш-влак (вӱд шырча) погынымымтэ 
раш ужыда.

Сортан йӧрымэкыжэ клэнчаш извэска 
вудым пыштэн, лугалтыза. Извэска вуд 
румбыкаҥэш. Тыгэ лиймэ клэнчашкэ углэ- 
кислэ газ погынымым ончыкта^.

Ты опыт-влак гыч мэ тидым палэна: 
йулэн пытышэ сорта тыгылай ончымо годым 
йӧршын йоммо гай койэш гынат, тудо чын- 
жым гын, тугак ок йом. Йулэн пытышэ 
сорта олмэш кок у наста— вӱд дэн углэкислый газ лийэш..

Вара ты у наста-влакын нэлытышт могайэ? Ты у наста-влак 
сорта дэч куштылгырак йа нэлырак, йа сорта нэлытанак улыт? 
Ончыч ыштылмэ опыт-влакым ушыш налына гын, йулымӧ годым 
лийшэ у наста-влакын (вуд дэн углэкислый газын) нэлытышт 
опытлан налмэ сортан нэлытшэ дэн ик гай лийшаш, манын шо-

47 сӱр. Аптэк висаш са- 
кымэ растворан пробиркэ- 

влак.

Посна звэна-влаклан опытлан тӱрлӧ-тӱрлӧ растворым налман.
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иэн кэртына. Ты шонымашын чынжым йа чын огылжым опытым 
ыштэн шымлэн ончэна.

Опытым тыгэ ыштат: сортам висашкэ шогалтат, тудын ӱмба- 
кыжэ лампэ цилиндрым шындат. Цилиндрын кӧргышкыжӧ опыт 
дэч ончычак извэсть дэн кочшо (едкий) натрын падрашыштым 
оптат. Ты наста-влак (извэсть дэн кочшо натр) вӱдымат, углэ- 
кислый газымат пэш талын шкэ кӧргышкышт шупшыт (прибо- 
рым 48 сӱрэтыштэ ончыза). Сорта йӱлымӧ сэмын кушкӧ кузышӧ 
шокшо газ (йулымӧ годым лийшэ продукт-влак) кочшо натр 
дэн извэсть лончо^вошт кайат да пӱтыньэкак ты наста-влакэш 
кучалтын кодыт. Йулэн пытышэ сорта олмэш висаш извэсть дэнэ 
кочшо натрэш кучалтшэ вуд дэнэ углэкислый газ кодыт. Ты опыт 
кайымэ годым мэрашужына: сорташын- 
дыман виса салма сорта йулэн толмо сэ- 
мын улыкӧ вола; тыгэ гын, сорта йулымӧ 
годым лэкшэ у наста-влак сорта дэч 
нэлырак улыт. Тидэ молан тыгэ? Ты 
кончышым пэш куштылгын умылтараш 
лийэш. Сорта йулымӧ годым сортасэ стэа- 
ринын составышкыжэ пурышо углэрод 
дэн водород элэмэнт-влак йуж дэнэ рэа- 
гироватлат (рэакцийыш пурат) да вуд 
дэнэ углэкислэ газым пуат.

Ончылно мэ тыгэ каласышна: йулымӧ 
годым лийшэ у наста-влакын нэлытышт 
сорта нэлыт дэнэ ик гай лийыт дыр 
манын шонаш лийэш манна. Тыгэ ойлы- 
мына годым мэ иктым шотлэн шуктэн 
огына ул: опытлан налмэ наста шотыш 
вэлэ пуртыман огыл, йужымат  тушкак

48 сӱр. Сортам виса салмаш 
шындэн йӱлатымаштэ лийшэ 
продукт-влакым ушэн налмаш.

ик сортам гына 
пурташ кулэш. Мо- 

ланжым шкэат палэда: сорта йулымӧ годым йуж сорташтэ улшо 
наста-влак дэнэ рэагироватла. Опыт-влакым утларак лач (точно) 
ыштымэ годым йӱлаш кунар йуж кучылталтмым лач шотлэн лук- 
таш гын, раш койэш: йулымӧ годым лийшэ у наста-влакын нэ- 
лытышт сортан нэлытшэ дэч кунарлан нэлырак улыт, йулымӧ 
годым кучылталтшэ йужын нэлытшат тугай кугытанак лийэш. 
Мэ чыла химий рэакцийыштат рэакцийыш пурышо наста-вла- 
кын нэлытышт рэакций лиймэ дэн лэкшэ наста-влакын нэлы- 
тыштлан тӧр лийэш  манынна ильэ. Ты ойым кызыт гына ыш- 
тымэ опыт нэргэн мом ойлымына дэнэ таҥастарэн ончэна гын, 
нунын коклаштэ нымогай кэлшыдымашымат она уж.

3. Наста-влакын нэлытышт аралалтмаш закон. Рэакцийлан 
налмэ наста-влакын нэлытышт рэакций гыч лэкшэ наста-влакын 
НЭЛЫТЫШТ..ДЭНЭ ик гай лийыт манмына мэмнан лончылымо при- 
мэр-влаклан вэлэ огыл, чыла химий рэакций-влакланат лач кэлша. 
Ты маркэ нымогай химий опытыштат рэакций гыч лэкшэ наста- 
влакын нэлытышт рэакцийыш пурышо наста-влакын нэлытышт 
дэч йа шукырак, йа шагалрак лиймым йӧршынат ужмо огыл. 
Рэакцийыш пурышо н-аста-влакын нэлытышт эрэат рэакций 
гыч. лэкшэ наста-влакын нэлытышт дэнэ ик гайулы т . Ты ойым
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вэс сэмынжэ „наста-влак аралалтмаш закон* маныт. Лачак кала- 
саш гын, ^наста-влакын нэлытышт аралалтмаш закон* манаш 
кулэш. Ты законым эн ончычын кок куго учоный-влак — руш 
учоный М. В. Л о м о н о с о в  (1712 — 1756) дэн француз учоный 
Л а в у а з ь й э  (1740—1794) — почыныт: нуно ваш-ваш уждэ-колдэ, 
шкэт вуйак тӱрлӧ опыт-в^акым ыштылынытат, шкэ опытышт гыч 
ты законым луктыныт. Сандэнак йужгунам ты законым нунын 
лӱмыштым уштарэн лумдат: „Ло м о н о  с о в - Л а в у а з ь й э н  закон- 
ышт“ маныт. Тиддэч вара утларак лач вискалыман опыт-вла- 
кым йатыр ыштылмэ. Нунат ты законымак пэҥгыдэмдэныт. Ты 
закон дэнэ кэлшыдымэ кончыш-влакым ты маркэат муаш лийын 
огыл.

Наста-влакын нэлытышт аралалтмаш закон пуртусын туҥ за- 
конжылан шотлалтэш. Мэмнан йыр лийын шогыш_р чыла химий 
кончьш-влакат ты закон почэш лийын шогат. Ӱмбач ончымо 
годым иктаж могай кончыш наста-влакын нэлытышт аралалтмо 
закон дэнэ кэлшыдымэ гай койэш гын, чыла годым тыгэ лэктэш: 
кончыш годым мэ вашталтшэ йа угыч лийшэ чыла настамат шо- 
тыш налдэкодэн улына улмаш, садлан ты кончышын кушнӧ ончык- 
тымо закон кэч кунамат чын лийэш.

Наста-влакын нэлытышт аралалтмаш закон философийын ты- 
гай туҥ положэньыжымат пэҥгыдэмда: пуртусыштӧ нымоат палым 
кодыдэ ок йом, нымоат ны.мо дэч ок лий; чыла туньа матэрий 
гыч ышталтын, матэрий кэч кунамат улмаш, тудо (матэрий) куры- 
мэш копгтэш (движется). Матэрий рэлигий туныктымо сэмын, 
„христос шочмо* дэч 5 508 ий ончыч „йумо пурымӧ* почэш ыш- 
талтын огыл, матэрий курым-курым мучкат улмаш, матэрий 
ончыкшымат ок йом, угычат ок лий.

ЙОДЫШ-ВЛАК.

1. Окалинэ лиймэ годым мэталлын нэлытшэ кузэ вашталтэш?
2. Наста-влак нымо дэч лийын йа йӧршын йомын кэртыт мо?
3. Сорта йӱлымӧ годым могай наста-влак лийыт?
4. Наста-влакын нэлытышт аралалтмаш законын тӱҥ ойжо могайэ, ты зако- 

ным тэ кузэ умлэда (ыҥлэда)?

VI. ЙУЖ.

Мэталлым пэтырымэ пробиркэш калитлымына почэш, рэзин 
пучым ишышэ зажимым луштарэн, мэ йанда пуч мучко вуд нӧл- 
талтмым ончышна. Тунам раш ужна: вуд ожно йуж налмэ обйо- 
мым ик ужашым гына налэш,— рэакцийыш пурыдымо йуж про- 
биркэш йатыр кодэш.

Молан вара мэталлын окалиныш савырнымыжэ годым йуж 
чыла кучылталтын огыл — рэакцийыш йужын ик ужашыжэхипа. 
пурэн? Йужын рэакцийыш пурышр тидэ активнэ ужашыжэ МО’ 
лийэш? Тидым палаш йӧсӧ огыл. Йужын ты активнэ ужашыжэ — 
кислород.

1. Йуж — газ-влак варыш *). Йужышто кислород уло, тудо-

1) Сыесь.
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мэталл-влак дэнэ ушна да окалиным пуа. Йуж ик йандар наста 
огыл, тудо—тӱрлӧ газ-влак варыш.

Мэталл дэнэ ушнышо кислородым окалин дэч мӧҥгэшат ойы- 
раш лийэш. Тудым водород полшымо дэн ойырат. Опытлан вӱр- 
гэньэ окалиным налаш лийэш.

^  Опыт. Водород лукмо 
изи приборышко (49 сӱр.) 
йанда пучым пыжыктыза ту- 
дым сурэтыштэ ончыктымосэ- 
мын, штативын ишышэшыжэ 
(зажимэшыжэ) изиш гына шӧ- 
рын ыштэн ишыктыза. Водоро- 
дын йандарлыкшым палэн нал- 
за. Прибор гыч йандар водо- 
род лэкташ тӱҥалмэк, йанда 
пучыш вӱргэньэ окисьым изиш 
гына пыштэн, тудым пробир- 
кыш чыкыза (49 сӱр.).

Вургэньэ окисьым ырыктыза, тудын мо лиймыжым (вашталт- 
мыжым) эскэрыза.

Вургэньэ окись эркын-эркын мэталлыш савырна, пробиркын 
кӧргӧ могырэшыжэ тыгыдэ вуд чучалтыш-влак погынат.

Пробиркыштэ лийшэ рэакцийым тыгэ ончыкташ лийэш:

49 сӱр. Вӱргэньэ окисьым водород 
дэнэ восстановитлымэ прибор.

вургэньэ
кислород +  водород = водород

кислород +  вургэньэ.

вӱргэньэ окись вуд

Тыгай олмэштарымаш рэакций шуко мэталл окись-влак дэнат 
эрта. Ты рэакцийым восстановитлалтмаш рэакций маныт.

Восстановитлалтмаш рэакций годым мэталл окалин гыч мӧҥ- 
гэш ойырлэн Лэктэш, „восстановитлалтэш*.

Кызыт ыштымэ опытна гыч мэ пэш раш- 
ужына: окалинэ лиймэ годым мэталл чы 
нымак кислород дэнэ ушна, тыгэ гын, 
кислород йужыштак уло.

Йужын турлӧ газ-влак варыш улмыжо 
нэргэн XVIII курым мучаштэ гына — аҥг- 
личан учоный П р и с т л и ы н  (РпзИеу) 1775 
ийыштэ ныгӧ дэч ончыч йандар кислородым 
лукмэкыжэ гына ойлаш туҥалыныт.

Пристли кислородым ртуть окисьым 
ойырэн луктын; ойырлымаш рэакцийым'лон- 

.. „ чылымо годым (II-шэ стр.) мэат тугак
ыштышна. Йужым шуко жап маркэак ик элэмэнтлан гына шотлэныт. 
Пристли йужын составшым палэн шуктэн огыл. Йужын состав- 
шым мэмнан шинчымэ француз учоный Л а в у а з ь й э  палэн налын.

Химий кончыш-влакым Лавуазьйэ дэч ончыч лончылышо йыҥ- 
влак рэакцийыш пурышо да рэакций гыч лэкшэ наста-влакын 
кунар гыч улмыштым (нунын „количество" манмыштым) ушыш
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налын огытыл, нуно качэствым гына палаш тӧчэныт. Лавуазьйэ 
тидым ситышылан шотлэн огыл, тудо чыла шкэ пашаштыжат 
рэакцийыш пурышо дэн рэакций гыч лэкшэ наста-влакын кунар 
улмыштым йа атэ дэнэ, йа нэлыт дэнэ пэш лач гына вискалэн. 
Наста-влакым, нунын молэммыштым палымэ пашаштэ Лавуазьйэ 
висам химикын пэш кулэшан тарманлан шотлэн.

Лавуазьйэн йуж состав нэргэн ыштымэ пашажэ тӱрлӧ наста- 
влакын кислород дэн йужэш йулымаштым шымлымэ шкэ пашаж 
дэнак ушнэн шога. Лавуазьйэ тыгай опытым ыштэн (50 сур.). 
Тудо В рэтортыш пыштымэ ртутьым А коҥга умбалан ырыктэн. 
Рэтортыжо кадыр пуч мучашан улмаш; пучын мучашыжэ С 
йужан йанда калпак йымак ыштымэ, йужан колпакшэ О  ртуть 
пыштымэ атыш шындымэ. 12 сутка мучко ырыктымэк, рэтор- 
тысо ртутьын ик ужашыжэ йошкар порошокыш савырнэн, йанда 
калпакыштэ улшо ртуть нӧлталалтын: йуж пӧрвойсо обйомын '/в 
ужашыжэ чоло шагалэмын. 12 сутка дэч ойыш ырыктымэ годым 
йужын обйомжо вашталтын огыл. Лавуазьйэ настам рэторто гыч 
луктынат, окалиным рэтортэш кодшо ртуть дэч ойырэн да тудым 
шымлэн налын. Тунам Лавуазьйэ рэтортэш лийшэ окалинын ртуть 
окись улмыжым палэн налын. Ртуть окисьым чот ырыктымэ 
годым тудын ртуть дэн кислородлан ойырлалтмыжым Лавуазьйэ 
ончычшат шинча улмаш. Сандэнэ, шкэ шонымыжын чынжым йа 
чын огылжым сайынак палышаш вэрчын, Лавуазьйэ окалиным 
изи рэтортыш пыштэнат, тудым вийан тулэш чот гына ырык- 
тэн. Окалин гыч газ ойырлэн лэктын, тудым Лавуазьйэ вӱд ӱм- 
балан атыш погэн. Лавуазьйэ раш ужын; пӧрвой опыт годым 
йужын обйомжо кунарлан изэмын улмаш, окалин гыч лэкшэ 
газын обйомжо лач тунарак лийын: ик вэрыштэ наста кунарлан 
шагалэмын, вэс вэрыштэ тунарланак йэшаралтын. Окалин гыч 
ойырлэн лэкшэ газын койышыштЫм (свойствыштым) лончылы- 
мэк, Лавуазьйэ тудын кислород улмыжым палэн*). Йанда калпак 
йымалан кодшо йужэШ йӱлымашат, шӱлымашат лийын кэртын 
огыл — сорта тушан йӧрэн, ту газыш пуртэн колтымо кольа ко- 
лэн. Ты газым Лавуазьйэ азот  манын лӱмдэн. Азот манмэ илыш- 
лан йӧрыдымӧ манмым ончыкта.

Кислород — йужын ужашыжэ; йӱлымаш, окалинэ лиймаш, 
шӱлымаш—наста-влакын кислород дэнэ ушнымо процэсышт улыт. 
Чыла ты ойлымо нэргэн пэш раш, пэш ӱшанлын палэн налмэ.

Наста-влакын кислород дэнэ ушнымо рэакцийым наста-влакын 
окислалтмашышт маныт, элэмэнт-влакын кислород дэнэ ушны- 
мышт ^одым лийшэ продуктыштым окисэл-вла^{ (окислы) маныт.

2 . Йужышко мо пура (йужын составшэ). Йужын составшым 
палэн налшаш вэрч, ртуть олмэш фосфорым (фосфор ртуть дэч 
куштылгынрак, вашкэрак кислород дэнэ рэакцийыш пурышу 
наста) налын, мэ утларак каньылэ (куштылго) опытым ыштэн кэр- 
тына.

1) .Кислород*— кислота-влакым пушо наста — манмэ лӱмым Лавуазьйэ пуэн. 
.Кислород* мут — латин йылмэ гыч .оксигэниум' манмэ мутым кусарымэ гыч 
лэктэш. Кислородын йатыр ушнышышт вӱдэш шулыктымэк кислота-влакым пуат.
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Фосфорым йанда калпак йымалсэ вуд ӱмбалнэ коштшо изи 
атыш пыштат (51 сӱр.). Фосфорым ылыжтатат (тулым пыжык- 
тат), йанда калпакым вашкэ гына пропка дэнэ пэтырат. Фосфор 
йӱлэн пыта, тудын йӱлымӧ годым лийшэ ош шикш—фосфорын 
окисэлжэ (фосфорын ангидридшэ) вудэш шула.

Йанда калпакыштэ улшо в̂ ^д йужын ончычсо налмэ обйомжын 
/̂5 ужашыжлан нӧлталалтэш. Ианда калпакэш кодшо газэш йулы- 

маш ок лий: йулышӧ сортам йа чырам калпак 
кӧргыш чыкаш гын, нуно йӧрат. Тиддэч посна, 
кодшо газ извэска вудым ок румбыкаҥдэ—тудо 
углэкислэ газ огыл. Тудо—азот\ азот йужын *1̂  
обйомжым налэш (52 сур., диаграм).

Азот да кислород дэч посна, йужышто углэ- 
кислэ газ да вуд пар ул. Углэкислэ газ дэн вуд 
пар чыла вэрэат ик нарэ огыт лий: ик вэрыштэ 
шукырак, вэс вэрыштэ шагалрак лийэдат.

Тэ шинчэда, углэкислэ газ шулымӧ годым да 51 сӱр. Фосфо- 
йулымӧ годым лийэш. Олалаштэ шуко фабрик дэн дым” лан^й?- 
завод-влак улыт; фабрик дэн заводлаштэ мландэ лалтымаш. 
шуйым, пуым, т. м. пэш шуко йулатат, сандэнэ 
оласэ йужышто углэкислэ газ тэҥыз умбалсэ, чодра дэн пасуан 
вэрысэ йужышто улшо углэкислэ газ дэч изиш гына утла- 
рак лийэш. Йандар йужышто углэкислэ газ обйом шот дэн 0,03— 
0,04% нарэ уло (52 сур.), пэш шуко калык илыман вэрлаштэ 
углэкислэ газ 0,06—0,07% мартэат шуын кэртэш.

Чот пэтырыман, йуж шагал коштман пӧртыштӧ шуко калык улмо 
годым углэкислэ газ утларак шуко погына — кислород шулымылан

Нислсрод 12 П

Инэртиз газ-влан 0 ,94 ‘1, 
1/гльэнислыО газ 0 ,034^  

Моло газ-дэн йӧрыш 0,03’1,

5 2  с ӱ р .

кӧра шагалэмэш, углэкислэ газ эркын-эркын йэшаралтэш. Йужыш- 
то ^углэкислэ газ 0 ,1 % нарэ улмо годым шулаш пэш йӧсӧ.

Йужышто вӱд парын кунар улмыжо — ты вэрыштэ тэҥыз, ко- 
рэм-влак, йэр-влак улмо дэнэ, тэмпэратур дэнэ, адак т. м. дэнат 
ушнэн шога. Тидым тэ гэографий дэн физйкым тунэммэ гычат 
шин^гэда.

Йужышто чыло годымат пурак да микроорганизм-влак (бак- 
тэрий-влак, т. м.) лийыт. Нуно, вудыштӧ улшо румбык сэмынак,
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йуж дэнэ йӧрналтыт да йуж йогын дэнэ ик вэр гыч вэс вэрыш 
куснэн коштыт. Йуж дэнэ йӧрналтшэ наста-влак тӱрлӧ лийыт, 
ты наста-влак йужышто пэш шукат, шагалат лийын кэртыт. Оласэ 
йужышто шуко шӱч пурак (шӱч, йӱлэн пытыдымэ шӱй пырчэ- 
влак) лийэш. Шӱч пурак фабрик турва-влак гыч шэм шикш сэ- 
мын лэктэш. Йатыр производствыштак пурак пэш шуко лэктэш, 
тудо йуж дэнэ варналтэш, йуж дэнэ пырльа шодышкат пура. 
Йужо производствышто лэкшэ пурак шодыш вэрэштэдэн, тӱрлӧ 
чэрым луктын кэртэш, йужгунам пэш чот чэрланашат лийэш.

Врэднэ производствышто 
лийшэ йужым сайын лончылэн 
налмэк, ик кубомэтр йужышто 
пуракым тынар мумо: вакш 
пӧртыштӧ — 47 мг, пуым пӱч- 
кэдэн тӱрлӧ ӱзгар-влакым ыш- 
тымэ мастэрскойышто — ЪЬ мг, 
цэмэнт заводышто — 224.53-шо 
сӱрэтыштэ тӱрлӧ пуракын мик- 
роскоп дэн ончымо годым кузэ 
коймыштым сӱрэтлэн ончык- 
тымо.

Производствышто пурак дэ- 
нэ тӱрлӧ сэмын кучэдалыт — 
вэнтильацым ыштат, т. м.

Школ пӧртыштат пурак шу- 
ко погына, сандэн тудым изэм- 
даш пэш чот тыршыман—пыр- 
дыжым, партым, тулэч моло 
ӱзгарым, клас оҥаш возымым 
эрэат ночко шовыч дэнэ ӱшт- 
ман, кӱварым нэфть ӱй дэнэ 

йыгыман. Иктым мондыман огыл: пурак шодылан зийаным кон- 
да; пурак дэнэ пырльа йужышто чыла годымат микроорга- 
низм игылык-влак улыт, нунын коклаштэ шукыжак нэлэ чэр-вла- 
кым кондэн кэртыт.

3. Иньэртнэ газ-влак. Шуко жап маркэак, ындэ йужын сос- 
тавшым сайын палэн налмэ, сандэнэ йуж нэргэн нымогай у 
ойымат каласэн кэрташ ок лий манын шонэныт. Л а в у а з ь й э н  
опытшым тӱрлӧ сэмын молэмдэн шуко гана угыч ыштылмэ дэч 
вара, тыгэ шонышо йэҥ-влак Лавуазьйэн опытшым пэш ӱшанда- 
рышылан шотлэныт.

Тыгай шонымаш XIX курым мучаштэ гына вашталтын: 
Р а м 3 а й лӱман аҥгличан учоный, йужын составшым лачрак палэн 
налаш опыт-влакым у йӧн дэнэ, у мэтод нэдэ ыштылын. Рам- 
зай кислородым да моло йӧрналтшэ наста-влакым йуж дэч ойы- 
рымэк, азотышто моло газымат муын.

Рамзай ты газ-влакым ойырэн налын да нуным шымлэн ончэн: 
нуно моло газ дэч пэш кугын ойырналтын шогэныт, нунын шкэ 
посна койышышт улмаш — нуно нымогай химий рэакцийышкат 
огыт пуро манаш лийэш. Вэс сэмын каласаш гын, ты газ 
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влак химий шотышто иньэртнэулыт  — активнэ огытыл. Сандэнэ 
нуным иньэртнэ газ-влак маныт. Ты газ-влак—аргон, гэлий, нэон, 
криптон да ксэнон. Йужышто нуно пэш шагал улыт — обйом 
шот дэнэ шотлаш гын, йужын Р/ц нарэ обйомжым гына налыт 
(52 сурэтысэ диаграмым ончыза).

Йӱлыдымӧ, химий рэакцийыш пурыдымо газ кӱлмӧ годым йужо 
инэртнэ газ-влакым тэхникыштэ кучылташ туҥалын улыт. Тыгэ, 
водород дэч вара эн куштылго гэлий газым (тудо водород дэч 
кок кана гына нэлырак) йужышто ийын коштмо пашаштэ кучыл- 
тыт: дирижабль-влакым йулатэн кэртшэ водород дэнэ тэмымэ 
олмэш, нымогай эҥгэкым ыштэн кэртдымэ гэлий да водород ва- 
рыш дэнэ тэмат;.

Гэлий йужо вэрэ мландэ гычат, мут гыч, нэфть лэкмэ рож 
гыч, миньэрал памаш гыч лэкшэ вуд гыч ойырлэн лэктэш. Гэ- 
лийым тыгай вуд гычак луктыт.

Элэктролампым тэмаш вэс инэртнэ газым — аргоным кучыл- 
тыт. Тэ шинчэда, элэктротокым колтымо годым элэктролампыштэ 
улшо вичкыж мэталл шӱртӧ пэш чот калитлалтэшат, волгыдым 
пуа. Йужэш калитлымэ годым ты шуртӧ пэш вашкэ локтылал- 
тэш (йӱлэн пыта). Сандэнак мэталл шуртым аралышашлан кӧра, 
лампэ кӧргыштӧ улшо йужым тулэн луктыт. Кызыт вэс сэмын- 
рак ыштат: йужым тулэн лукмо олмэш, шуко годымак лампыш 
аргон да азот варышым тэмат. Ындэ раш палэн налмэ: аргон да 
азот варышым тэмыман лампэ тыгылай лампэ дэч утларак чыта, 
пайдажымат шукырак пуа.

Аргон дэн нэоным лӱмын ыштымэ элэктролампыланат кучыл- 
тыт: тыгай ламныштэ вичкыж мэталл шуртӧ ок волгалтарэ; лам- 
пыштэ улшо газ вошт элэктрис разрӓдым колтатат, газ шкэ вол- 
галтэш. Турва сэмын ыштымэ лампыш аргоным тэмаш гын, лампэ 
раш кандэ тулым (волгыдым) пуа, нэоным тэмаш гын, тудо йош- 
каргырак нарынчалгэ тулым пуа. Аргоным тэмымэ лампат, нэоным 
тэмымат кэвытым сылнэштэараш, волгалталтшэ увэртымашлан, 
т. м. кучылтыт. Нэонан лампым майакым волгалтарашат кучыл- 
тыт.

ЙОДЫШ-ВЛАК.
1. Йужышто кислород улмым кузэ ӱшандарэн ончыкташ лийэш? Углэкислэ 

газ улмым кузэ ӱшандарэн пуаш лийэш?
2. Кислородым азот дэч ойырышашлан кислород дэн азотын могай койы- 

шыштым полшыктат?
3. Аргон дэн гэлийын эн тӱҥ койышыштым каласыза.
4. Гэлий водород дэч нэлырак гынат, молан тудым дирижабль тэмаш 

кучылтыт?
5. Молан йужым химий ушнышылан огыл, газ-влак варышлан шотлат?
6. Иужышто моло йӧрланышэ осал наста-влак могай улыт?

VII. ХИМИЙ УШНЫШЛАШТЭ ЭЛЭМЭНТ-ВЛАК КОКЛАСЭ 
ВИСА ОТНОШЭНЬЭ. .

Иктаж-могай сложно настам лончылымо годым мыланна нас- 
тан койышым да тудын качэствэнэ составшымат вэлэ ончы- 
ман. огыл, вэс сэмын каласаш гын, наста могай элэмэнт-влак 
4 -  838 49



гыч лиймым гына огыл, насташ пурышо элэмэнт-влак коклаштэ 
нэлыт (виса) соотношэньэ могай улмымат лончылэн налман. 
Вэс могырым, ушнышыш пурышо элэмэнт-влак кокласэ нэлыт 
отношэньыштэ иктаж-могай вашталтмаш лийын кэртэш йа укэ, 
тидымат палаш кӱлэш.

Тидын нэргэн ойлымо дэч ончыч мэ иктаж-могай настан нэ- 
лыт составшым кузэ палаш лиймэ йужо йӧн-влакым лончылэн 
ончэна. Примэрлан мэ вӱдым налына (тудын нэргэн мэ ончычат 
йатыр ойлэн улына ильэ).

1. Вӱдын виса составшэ. Вӱдын койышыжо дэн качэствэнэ 
составшым мэ шинчэна. Вӱд кок элэмэнт гыч — водород дэн 
кислород гыч — лийшэ наста. Вара вӱдын составышкыжэ пурышо

водород дэн кислород кокласэ нэлыт 
(виса) отношэньэ могайрак лийэш?

Тидым, ик шот дэнэ мэ вӱдым элэк- 
троток дэнэ ойырымо опыт гыч палэн 
кэртына. Мэ шинчэна: вӱдым элэктро- 
ток дэнэ ойырымо годым водородшо 
обйом шотышто кислород дэч кок кана 
утла лэктэш: 1 литр кислород лэктэш 
гын, водородшо 2  л  лэктэш.

Ик литр водородым тыгылай (нор- 
мальнэ) условийэш налын висэна гын, 
ужына: тудо 0,09 г виса, кок литр во-

54 С ӱр. Гэ й- Ль ус с а кын 0,09X2 =  0,18 2 виса; ик литр
приборжо. кислород (тугай условийыштак) 1,43 г

виса. Вӱдын составышкыжэ пурышо во- 
дород дэн кислородын нэлытыштым иктым вэсылан пайлэн 
(отношэньэ сэмын) ончыктэн кэртына. Тыгэ водородын нэлыт- 
шым кислородын нэлытшылан пайлэна гын, тыгайэ отношэньэ 
лийэш: 0,18:1,43 =  1:7,94 йа тичмаш числа дэнэ 1:8; вэс сэмын 
каласаш гын, 1 виса ужаш водородлан 8 виса ужаш кисло- 
род логалэш. Тидэ — вӱдын нэлыт (виса) составшэ, тудым „ку- 
гытан состав* (руш^а „количественный состав“) манынат лӱм- 
дат. Вӱдын нэлыт (виса) составшым процэнт дэнат ончыкташ 
лийэш: 88,81% кислород да 11,19% водород.

Вӱдын нэлыт (виса) составшым вэс сэмын палашат лийэш. 
Тыгэ Гэй-Льуссак лӱман француз учоный вӱдын виса составшым 
ныгӧ дэч ончыч (1805 ийыштэ) муын луктын. Гэй-Льуссак водо- 
род дэн кислородым тӱрлӧ порций дэнэ налэдэнат, нуным ва- 
рэн; варымэ дэнэ лийшэ газ варышым чоткыдо, пэтырыман 
атэш пудэштарылын. Варажым атыштэ могай газ, кунар обйом 
утэн кодмым палэн налын. Тидым палымэк, вӱд лийаш кажиэ 
газшэ кунар обйом гыч пурымым чотлэн лукташ лийын. Мут 
гыч, опытлан 10 см^ кислородым да 30 см^ водородым налмэ 
лийжэ. Тынар налмэ кислород дэн водород гыч лийшэ варышым 
пудэштарымэк, кислород дэнэ ушныдымо водород 10 см* кодэш. 
Тыгэ гын, \0 см^ кислород дэнэ 20 см* водород ваш-ваш ушнэ- 
нытат, вӱдым пуэныт; вэс ой дэнэ, вӱд лийаш водородшо кис- 
лород дэч кок кана шукырак кӱлэш. Газ-влакым ты отношэньэ 
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дэнэ (ик обйом кислородлан кок обйом водородым) налмэ годым. 
Гэй-Льуссакын опытыштыжо эрэат вӱд гына лийын; ушныдымо 
водородат, кислородат йӧршын кодын огыл. Вэс ой дэнэ каласаш 
гын, Гэй-Льуссак водород дэн кислорэд обйом отношэньын вӱ- 
дым ойырымо (разложение) годым лийшэ отношэньэ дэн лая тӧр 
диймым муын.

Пэтырымэ атыштэ улшо газ варышым Гэй-Льуссак варыш 
вошт элэктричэствэ йыпым колтэн пудэштарылын.

54-шэ сӱрэтыштэ Гэй-Льуссакын опытшым ыштэн ончаш 
йӧрышӧ прибор ончыкталтын.

Кӱжгӧ йанда гыч ыштымэ а  пучыш вӱдым тэмат да тушко 
зн ончычын 2  ойбом кислородым погат (кислородым б пробир-

55 сӱр. Д ь у м а н приборжын схэмжэ.

кэш марганьэцан калий шӧнчал гыч йа вэс наста гыч луктыт), 
вара тушко 2 обйом водородым йэшарат.

Тыгэ ыштымэк, пропкан вошт колтымо вычкыж мэталл воштыр- 
влакым элэктричэствым лукмо аппарат гыч толшо мэталл вош- 
тыр-влак дэнэ ушат. Пуч кӧргыштӧ улшо кокмэталл воштыр 
мучаш коклаштэ элэктричэствэ йып тӧрштылаш тӱҥалэшат, газ 
варыш пудэшталтэш. Газ варыш пудэштмэк, пуч кӧргысӧ вӱд 
кум ужашлан („деление“ манмылан) нӧлталалтэш. Ианда пу- 
чышто газ ныл обйом улмаш гын, пудэшталтмэк ик обйом гына 
кодэш. Ты кодшо газ — кислород. Тыгэ гын, кислород дэн во- 
дород варыш пудэштмэ годым кок обйом водород дэн кисло- 
родшо ик обйом гына ушна.

Вӱдын нэлыт составшын вӱргэньэ окись дэн водород к8класэ рэакций дэ- 
нат палаш лийэш. Тэ шинчэда; ты рэакций годым вӱд лэктэш (4 5 -шэ стр.). Опыт- 
лан налмэ вӱргэньэ окисьым опыт дэч ончыч, вара опыт ыштымэк вӱргэньым 
висэна гын, рэакций кайымэ годым вӱргэньэ дэч ойырлэн лэкшэ кислородын 
нэлытшым пӓлэн кэртына. Ты кислород пӱтыньэкак рэакций годым лийшэ вӱ- 
дын составышкыжэ пурэн. Тыгэ гын, рэакций годым лийшэ (лэкшэ) вӱдым 
сайын гына висэна да вӱдын нэлытшэ гыч тудын составыштыжэ улшо кисло- 
родын нэлытшым кудалтэна гын, вӱдыштӧ улшо водорӧдын нэлытшым палэна.

Вӱдын виса составшым ты йӧн дэнэ француз учоный Дьума (Гэй-Льуссакын 
«пытшо дэч вара 40 ий нарэ эртымэк) палэн налын.

Наста-влакым виса дэнэ газым обйом дэнэ вискалымэ дэч лачрак висаш, 
лийэш, сандэнак Дьуман йӧнжым Гэй-Льуссакын йӧнжӧ дэч лачлан шотлат.
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Дьуман опытшо-влакым ыштымэ годым рэакций гыч лэкшэ вӱдын нэлыг 
шым палаш йӧсырак улмаш. Ты опытым ыштымэ годым 'вишкыдэ сэмын лэкшэ 
вӱдым гына погымо ситэн огыл, вӱд парымат кучэн кодаш кӱлын; ты вӱд пар 
прибоо вошт эртэн кайышэ уто водород дэнэ пырльа тӱжвак лэктын кайэнат 
кэртын. Сандэнэ, чыла вӱд парым кучэн кодаш манын, Дьума фосфорын ангид- 
ридшым налын (фосфорнэ ангидрид шкэ кӧргышкыжӧ вӱд парым пэш талын 
шупшэш, сандэнэ тудым вӱд парын эртэн кайымэ вэрышкыжэ пышташ гын, чыла 
вӱд пар кучалтын кодэш).

55-шэ сӱрэтыштэ Дьуман приборжым схэм сэмын ончыктымо. Ты схэмыш- 
тэ а — йыргэшкэ шаран пучым ончыкта; рэакпий пуч покшэлнэ улшо шарэш 

лийын шогэн; шаран пуч опыт дэч ончыч опытлан налмэ вӱргэньэ окись дэнэ 
пырльа висалтын, опыт дэч варажэ рэакдий годым лэкшэ вӱргэньэ дэнэ пырльа 
висалтын (ты кок вискалымаш кокласэ нэлыт ойыртыш вӱргэньэ дэч ойырлэн 
лэкшэ кислородын нэлытшым ончыктэн); 6 — изи колбо (тушко рэакций годым 
лэкшэ вӱд погынэн); вв — фосфорнэ ангидридым пыштыман пуч-влак; рэакций 
годым лэкшэ вӱд пар ты пуч-влакэш кучалт кодын. Пуч-влак шуко вэрым 
ынышт нал манын, нуным пӱгӧ гай йа вэс сэмын латин й  буква гай тӱҥдэ- 
ныт (сандэнак тыгай пуч-влакым [ /  гай пуч-влак маныт). вв—пуч-влакыш йужыш- 
то улшо вӱд парат пурэн кэртэш. Тудын вв пуч-влакыш пурымыжым чарак- 
лаш тӱрыштӧ улшо 0  гай пучыш вичкыжрак кадыр пуч пыжыкталтын, ты 
пучын вэс мучашыжэ чоткыдо сэрнэ кислота дэнэ тэмымэ цилиндрыш колтымо.

б  колбо дэн вв пуч-йлак опыт дэч ончыч да опыт дэч вара висалтыныт 
(кок висымаш коклаштэ лийшэ ойыртышыжо— рэакций годым лэкшэ вӱдын нэ- 
лытшым ончыкта).

Водород А приборэш сэрнэ кислота да цинк кокласэ рэакций дэнэ луктал- 
тын. Водород тудын дэк варнышэ моло газ-влак дэч ггг пуч-влакэш эрыктал- 
тын (ты пуч-влакыш водород дэнэ варнышэ газ-влакым кучэн кодэн кэртшэ, 
наста-влакым пыштымэ улмаш). Водородым лукташ сэрнэ кислотан вӱд раст- 
воржым налыт, сандэнэ А приборышто водород дэч посна вӱд пар уло, тудо 
водород дэнэ варна да а пучыш шумэш кайэн кэртэш. Водород дэнэ варнышэ 
вӱд парым кучэн кодаш ддд пуч-влакыш фосфорнэ ангидрид пышталтын. А при- 
бор гыч толшо вӱд парым, ддд пуч-влакэш кучэн кодыдэ, вӱргэньэ окисьан а 
пучыш шумэш колташ ильэ гын, тудо, рэакций годым лэкшэ вӱд пар сэмынак, 
вв цуч-влакэш кучалтэш ильэ, сандэнэ опытын результат манмыжат (лэктышы- 
жат) йоҥлыш лийэш ильэ.

Дьуман опыт-влакшэ Гэй-Льуссакын кычалын лукмо отношэньыжымак пэҥ- 
гыдэмдэныт. Тудо вӱдыш пурышо водород дэн кислород коклаштэ Гэй-Льусса- 
кын гай отношэньым точно (лач) ончыктэн, 1:7,94 альэ тичмаш числа дэнэ, 1 :8

2. Анализ дэн синтэз. Иктаж-могай настан составшым палаш 
ту настам ойырэна гын, мэ химий анализым ыштэна.

Анализым ыштымэ годым ты настан составЫшкыжэ могай элэ- 
мэнт-влак пурымо вэлэ палалтэш гын, тугай анализым качэст- 
вэнэ анализ маныт.

Качэствэнэ анализ шотыш эн ончычак сложнэ настан соста- 
вышкыжэ пурышо элэмэнт-влакым тыглай наста лэкшашын ойы- 
рэн лукмым пуртыман. Тыгай анализын примэржылан, вӱдым 
водород дэн кислородЛан ойырымо дэч посна, ртуть окисьым 
ырыктэн ойырьшым налын кэртына. Ртуть окисьым ырыктымэ 
годым пробиркын аҥышкыжэ шолгыман’) чырам лишэмдэм ончэна 
гын, ртуть окись гыч кислород ойырлэн лэкмым палэн налына. 
Варажым, ртутьын койышыжо-влакым шинчэна гын, окисььш 
составышкыжэ кислород дэч посна ртуть пурымым палэн кэр- 
тына.

Иктаж-могай элэмэнтын химий ушнышышто улмыжым тудым 
тыгылай наста сэмын ойырэн лукдэат палэн кэрташ лийэш. Мут

1) Тлеющий.
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гыч, углэродан вӱргэньэ шӧнчалым ырыктымэ годым (10-шо стр.)> 
кум наста лэктэш — вӱд, вургэньэ окись, адак углэкислэ газ. Ты 
наста-влак чыланат сложно улыт. Вӱдын составышкыжэ водород 
дэн кислород пурымым мэ сайын шинчэна. Вуд углэродан вӱр- 
гэньэ шӧнчал гыч ойырлэн лэктын. Тыгэ углэродан вургэньэ 
шӧнчалын составышкыжэ водород дэн кислород пура манын 
кэртына. Адакшым мэ вургэньэ окисьын вургэньэ дэн кислород, 
гыч лиймыжымаг шинчэна, сандэнэ углэродан вургэньэ шӧнча- 
лыштэ, водород дэн кислород дэч посна, вургэньат уло манын 
кэртына. Пытартышлан, углэкислэ газын составышкэ углэрод дэн 
кислород пура, тыгэ гын, углеродан вургэньэ шӧнчалтыштэ углэ- 
родат уло манаш лийэш.

Тыгэ, мэ углэродан вӱргэньэ шӧнчалын качэствэнэ составшым, 
палэн нална. Углэродан вургэньэ шӧнчалын составышкыжэ тыгай 
4 элэмэнт пура: вургэньэ, углэрод, кислород да водород. Тудо 
4 элэмэнт гыч ышталтын. Углэродан вургэньэ шӧнчалын состав- 
ышкыжэ вургэньэ окись, вуд адак углэкислэ газ пура манаш гын, 
йоҥылыш лийэш ильэ. Ты кум наста-влак углэроданвурганьэ шӧн- 
чалым ойырымо годым гына лийыт, шӧнчал шкэжэ элэмэнт-влак  
гыч ышталтын.

Мэ качэствэнэ анализын кок эн простой примэржым ончык- 
тышна. Настан составшым качэствэ шотышто палымыжэ чыла 
годым тыгай куштылго ок лий. Ты пашам, адак варыш-влакым 
анализлымэ пашам химийын посна ужашыжэ шуктэн шога. Хи- 
мийын ты ужашыжым аналитик химий (аналитическая химия), 
маныт.

Сложнэ настан составышкыжэ пурышо элэмэнт-влак кокласэ 
нэлыт (виса) отношэньым палымашым качэствэнэ анализ маныт. 
Качэствэнэ анализын примэржэ-влак нэргэн мэ ончыкшат ойлаш 
тӱҥалына.

Наста-влакын составыштым мэ анализлан мӧнгэш лийшэ (про- 
тивоположный) мэтод дэнат палэн кэртына. Составым палаш нал- 
мэ настам ойырымо олмэш, мэ тудым элэмэнт-влак гыч луктына.^ 
Мут гыч, кок обйом водород дэн ик обйом кислород ушныма 
годым вӱд гына вэлэ лийэш манын ӱшанын ончыктэн кэртына гын, 
тиддэнэ вудын составшэ могай улмымат раш палэмйэна. Сложнэ 
наста-влакым тыглай наста-влак гыч лукмо мэтодым йа чумыр 
каласымаштэ, утларак сложнэ настам шагалрак сложнэ наста-влак 
гыч лукмо мэтодым химийыштэ синтэз маныт.

Наук пашаштэ анализ дэнэ кычал мумым шуко годым синтэз 
дэнэ тэргэн ончат, адак мӧҥгэшат ыштат: иктаж-могай настам 
синтэзлымэк (синтэзым ыштымэк), тудым анализлэн (анализым 
ыштэн) ончат. Ты анализлымэ дэн синтэзлымэ мэтод-влак кокты- 
нат ик мучашыш (цэльыш)— настан составшым палэмдымашыш 
шуктат.

3. ТУрлӧ йӧн дэнэ лукмо вӱдын виса составшэ. Мэ шин- 
чэна, пуртусыштӧ вуд турлӧ лийэш: эҥэр (корэм) вуд, тавэ (ви- 
ньэм) вӱд, памаш вӱд, йӱр вӱд, тэҥыз вӱд, т. м. Мэ вудым ышкат 
турлӧ сэмын искусствэнэ луктын кэртына, мут гыч, вудым водород 
дэн кислородым ушэн, углэродан вӱргэньэ окисьым водород дэнэ
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восстановитлэн лукташ лийэш. Вӱргэньэ окисьым углэродан 
вӱргэньэ шӧнчалым да азотан вӱргэньэ шӧнчалым ырыктэн адак 
■моло йӧн дэнат луктын кэртына. Йатыр моло наста-влакымат 
тӱрлӧ йӧя дэнэ лукташ лийэш.

Сандэнак турлӧ вэр гыч налмэ да тӱрлӧ йӧн дэнэ лукмо вӱ- 
дым йа тулэч моло настам налына гын, тудын виса составшэ 
асоч кунамат ик гай ок лий манын шонэн кэртына.

Чынымак, куго француз учоный Б э р т о л ь э  (1748—1822) тӱр- 
лӧ йӧн дэнэ лукмо йужо настан виса составыштыжэ нк чоло 
ойыртыш улмым кычалын луктын. Тыгэ, Бэртольэ мэтал-влакым 
-йужэш калитлымаштэ лийшэ кислородан мэтал .ушныш-влакым 
.(окисэл-влакым) шымлэн ончэнат, ты ушныш-влакыштэ улшо 
элэмэнт-влак к^окласэ виса отношэньэ кугын ойырлалтын шога 
манын муын. Йужо моло ушныш-влакланат Бэртольэ тыгай кон- 
чыш-влакымак муэдэн. Бэртольэ тыгэ шотлэн: йужо насга-влак 
тпкэ коклаштышт ушнатат эрэ ик гай составан ушныш-влакым 
пуат, йужо наста-влак гын ик чоло ойырналт шогышо составан 
ушныш-влакым пуат.

П р у с т  лӱман вэс француз учоный (1755—1826) Бэртольэн 
•ойлымыжо дэнэ кэлшэн огыл. Пруст тыгэ шотлэн: коч-могай хи- 
мий ушнышым налына гынат, ты ушнышым кэрэк могай йӧн 
дэнэ лукмо улмаш гынат, тудын составшэ эрэак ик гайэ, вашталт- 
-дымэ лийэш. Бэртольэн опытшо нэргэн Пруст тыгэ ойлэн: 
Бэртольэн шымлаш налмэ насташт йӧршын йандар огытыл улмаш, 
‘Сандэнак тудын кычалын мумыжо йоҥылышыш лэктэш манын. 
Пруст дэн Бэртольэ кокласэ ӱчашымаш 6 ий чоло шуйнэн шогэн. 
Ты жап коклаштэ Пруст дэн Бэртольэ утларак лач анализлымэ 
мэтод-влакымат йатыр муыныт, шуко опытым ыштэн ончэныт. Ты 
ӱчашымаш гыч Пруст чыныш лэктын. Тиддэч вара наукышто 
тыгай шонымаш пэҥгыдэмалгын: кэрэк могай йандар настам на- 
лына гынат, тудо эрэак ик гайэ, вашталтдымэ составан лийэш; 
настан составшэ эрэ ик гай лиймэ нэргэн пэҥгыдэ закон уло. Ты 
законым составын эрэ ик гай лиймыжэ (закон постоянства со- 
хтава) маныт.

Тыгэ гын мэ вӱдын составшэ, моло наста-влакын составышт 
сэмынак, эрэ ик гайэ лийэш манын кэртына (13-шо стр. мэтал-вла- 
кын сира дэнэ ушнышышт). Тугэ гынат, водород дэн кислород 
шкэ коклаштышт ушнатат койыш дэнат, состав дэнат вӱдлан 
кэлшыдымэ (водород дэн кислородын нэлытышт кокласэ 1 : 8  дэч 
вэс отношэньан) йӧршын вэс ушнышым пуэн огыт кэрт манаш 
ок лий.Вӱдлан кэлшыдымэ тыгай вэс ушнышым чынымак луктын 
кэрташ лийэш. Ты ушнышым водородын пэрэйисъшэ маныт.

4. Водородын пэрэкисьшэ. Водород пэрэкись манмым шуко 
йэҥат сайынак шинча. Тудын чот йыгыртыман вӱд растворжым 
йужо чэр годым логарым шӱалташ кучылтыт, тугай раствор дэнэ 
капэш лийшэ сусыр вэрымат мушкыт. Водород пэрэкисьым пэш 
шуко вӱд дэнэ йыгырташ гынат (ик стакан вӱдыш 3%-ан водород 
лэрэкись растворым ик чай совлам гына пышташ гынат), тудын 
шкэ тамжэ ок пытэ. Тудын утларак чоткыдо растворжо пэш кочо 
(едкий) таман лийэш, могыр коваштым кочкэш. Водород переки- 
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сьын чоткыдо растворжо коваштышкэ логалэш гын, коваштэш ош; 
там^са лийэш, коваштым йӱлалтымыла чучэш.

Йандар водород пэрэкись — нугыдо, тӱсдымӧ вишкыдэ. Тудо- 
вӱд дэч Р/гГана нэлырак.

Водород пэрэкись — куштылгын ойыралтшэ (шаланышэ) на^ 
стан примэржэ. Водород пэрэкись тыглай тэмпэратурыштат ойыр- 
лалтын шога, ойырлымо процэсшэ гына тунам эркын кайа. Ты 
процэсым ырыктэн вашкэмдаш лийэш.

Водород пэрэкисьым газ лукмо пучым пыжыктыман пробир- 
кыш пыштэн ырыкташ гын (56-шо сӱрэт),тудын ойырлымыжо го- 
дым газ лэкмым ужаш йӧсӧ огыл. Ойырлэн лэкшэ газым шымлэа 
ончэна гын, тудын пудэшталтшэ газ (водород дэн кислород ва- 
рыш) огылжым, йандар кислород улмыжым палэн налына. Рэак- 
ций тыгэ кайа:

водород пэрэкись =  вӱд +  кислород.

Тыгэ гын, водород пэрэкисьыштэ кислород вӱд дэч шукырак 
уло сандэнак тудым „водородын пэрэкисьшэ“ маныт (вӱдым „во- 
дородын окисьшэ“ манаш лийэш ильэ).

Водород пэрэкисьын ойырлымыжым ырыктымэ дэнэ гына огыл 
катализатыр-влак полшымо дэнат вашкэмдаш лийэш (27-шэ стр)..

★ Опыт. 3%-ан водород пэрэкисьым пробиркын нарэ тэ- 
мыза. Шолгыман (тулшолан) чырам йамдылэн шогалза. М арга- 
ньэцын кокытэ окисьшын („двуокись марганца” манмын) шэм по- 
рошокшым изиш чывыштэн налза да пробиркышкэ кудалтыза, 
тунамак пробиркышкэ шолгыман чырам чыкыза. Порошокым к у - 
далтымэ почэшак кислород лэкташ тӱҥалэш, сандэнэ чыра викак 
ылыж кайа, йӱлаш тӱҥалэш.

Марганьэцын кокытэ окисьшэ водород пэрэкисьын ойырлымы- 
жым да кислород ойырлэн лэкмым пэш талыштара. Рэакций пэш 
вашкэчарна. Водород пэрэкись ойырлымо годым шокшо лэктэш.

Пробиркэш мо кодын? Марганьэцын кокытэ окисьшэ могай. 
насташ савырнэн? Тӱжвач ончаш гын, тудо вашталтын огыл.

Пробиркэш кодшо шэм порошокым фильтрлыза, тудым фильтр 
ӱмбач чыра дэнэ налза да водород пэрэкисьым изиш гына пыш- 
тыман пробиркыш угыч кудалтыза. Тэ адак водород пэрэкисьын 
пэш талын ойырлаш тӱҥалмыжым ужыда. Порошокым адак ойы- 
рэн налаш лийэш. Тудат водород пэрэкисьын ойырлымыжым ту- 
гак талыштарэн кэртэш. Тыгэ чарныдэ ыштэн шогаш лийэш.. 
Марганьэцын кокытэ окисьшэ рэакцийыш ок пуро, окваш талт^.

Ты опыт кӱшнӧ (27-шэ страницыштэ) „катализатыр рэакцийым 
вашкэмда, тугэ гынат, шкэжэ рэакцийыш ок пуро“ манын кала- 
сымынам пэҥгыдэмда.

Марганьэцын кокытэ окисьшэ дэч посна, йужо моло наста- 
влакат (мэтал-влакын порошокышт, утларакшэ платинын порр- 
шокшо, ошма адак йандат) водород пэрэкисьлан катализатыр 
лийыт. Мут гыч водород пэрэкись йанда ^тыштэ парафин гыч 
ыштымэ атэ дэн таҥастараш гын, талынрак ойырлалтэш.

Катализатыр-влак водород пэрэкисьын ойырлымыжым гына 
огыл, моло пэш шуко тӱрлӧ химий процэс-влакымат вашкэмдэн
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жэртыт. Катализ кончыш-влак дэнэ мэ ончыкшат тукнылаш ту- 
ҥалына.

Ырыктымэ дэн катализатыр-влак дэч посна, родород пэрэ- 
кисьын ойырлымыжым адак волгыдо вашкэмда. Водород пэрэкись- 
ын растворжым йанда атыш пыштэн, чот пэтырымэк, тӧрзаш (окнаш) 
шындэн кодаш гын, ойырлымаш йатыр ващкэмэш: йужгунам, ой- 
ырлэн лэкшэ кислородын атэ кӧргыштӧ чот пызырмыжлан кӧра, 
атым пэтырымэ пропка кушкӧ тӧрштэн лэктын возын кэртэш, 
адак атыжат пудыргэн кэртэш. Водород пэрэкись пычкэмыштэ 
пэш эркын ойырлалтэш: ту растворак шуко тылызэ маркэ кугын 
'Ойырлалтдэ шинчэн Кэртэш. Сандэнак аптэк гыч водород пэрэ- 
кисьым шэм йанда атыш пыштэн пуэн колтат. Тыгай шэм йанда 
-атышкэ пыштымэ водород пэрэкисьым пычкэмыш шкапыштэ да 
-йуштӧ вэрыштэ кучаш гын, сайрак лийэш. Шэм йанда атыш пыш- 
тэн, пычкэмыш да йуштӧ вэрыштэ кучымо водород пэрэкисьат

эркын-эркын ойырлэнак шога, тудын 
куатшэ изэмынак толэш.

Водород пэрэкисьын растворжо 
кунар чоткыдо, тудо тунарак куш- 
тылгын ойырла. Иандар водородпэ- 
рэкисьын ойырлымыжо пэш талэ лийын 
кэртэш, тунам пудэшталтмашат лийэ- 
да. Йандар водород пэрэкись — луд- 
машан пудэшталтшэ наста. Куштыл- 
гын ойырлышо наста-влакым химий- 
ыштэ яытидымэ (рушла „непрочный“) 
маныт.

Водород пэрэкисьым вуд дэн кислород гыч йатыр луктын 
кэрташ ок лий. Тудым барий пэрэкись да 0 ° маркэ йӱкшыктарымэ 
сэрнэ кислота раствор кокласэ рэакций годым луктыт.

Водород пэрэкисьым анализлымэ тыгэ ончыкта: водород пэрэ- 
кисьыштэ ик виса ужаш водородлан 16 виса ужаш кислород 
логалэш, вэс сэмын каласаш гын, водород пэрэкисьыштэ кисло- 
родшо вудыштӧ улшо кислород дэч кок кана  шукырак (вудыштӧ 
1 виса ужаш водородлан кислородшо 8 виса ужаш вэлэ лога-

•56 сӱр. Водород пэрэкисьым 
ырыктэн ойырымаш.

лэш).
Ындэ палэ: водород дэн кислород шкэ коклаштышт ушнатат, 

йӧршын т^рлд койышан кок настам пуат. Нунын ушнымышт го- 
дым ушнышо элэмэнт-влак кокласэ виса отношэньэ вашталтэшат, 

у  каяэствэ, у  койыш-влакан у наста лэктэш. Вуд дэн водород 
пэрэкись йӧршын турлӧ кок наста улыт.

5. Кок элэмэнт гыч лийшэ тӱрлӧ ушныш-влакын виса сос- 
тавышт. Водород дэн кислород шкэ коклаштышт ушнатат, ик 
ушнышым вэлэ огыл, кок тУрлӧ ушнышым (вуд дэн водород пэ- 
рэкисьым) пуэн кэртыт манына. Кок турлӧ ушнышым^ водород 
дэн кислород гына пуэн кэртыт манын шонаш ок лий. Йужо элэ- 
мэнт-влак шкэ коклаштышт ушнатат, тыгай тӱрлӧ ушныш-влакым 
кокыт вэлэ огыл, 3, 4, 5, тулэч шукыракат пуэн кэртыт.

Йужо мэталл-влак, мут гыч, вУргэньэ, шэм вулно, кУртньӧ, 
марганьэц кислород дэнэ ушнат да кислородан ушныш-влакым — 
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окисэл-влакым иктэ дэч шуко пуат. Мэталл окисэл-влакын соста^ 
вышкышт пурышо элэмэнт-влакын составышт дэн виса отношэ- 
ньыштым ты окисэл-влак дэн водород кокласэ рэакций гыч палээ 
налаш лийэш.

Ик мэталл шуко тӱрлӧ окисэл-влакым пуа гын, восстановит~ 
лалтмэ годым ты окисэл-влак чыланат мэталл дэн вудым пуат. Ик 
мэталл турлӧ койышан турлӧ окисэл-влакым пуа гын, ты окисэл-^ 
влакын виса составыштат турлӧ лийаш кулэш манын шонээ 
кэртына.

Ты шонымынам пэҥгыдэмдаш мэ тыгэ ыштэн кэртына. Мэталл 
окисэлым пэш лач гына висэн налына да тудым 49 сУрэтыштэ- 
(45-шэ стр.) ончыктымо пробиркэш восстановитлэна, вара вос- 
становитымэ годым лэкшэ мэталлым лая  (точно) гына висэн 
ончэна.

Мэталлын нэлытшым мэталл окисьын нэлытшэ гыч кудалтэна 
гын, мэталл дэнэ ушнышо кислородын нэлытшым палэн налына; ты 
кислород восстановитлалтмэ рэакций годым путыньэкак водород, 
дэнэ ушнэн — водород тудым мэталл дэч шупшын налын.

Тыгай опыт-влакым кузэ ышташ кулмым сайракын палэн нал- 
шаш вэрч мэ Лэнинградысэ 15-шэ школышто вУргэньэ окись да 
шэм-вулно окись дэнэ ыштымэ опыт-влак гыч мо (могай рэзультат) 
лэкмым ончыктэна. I

Опытлан кок турлӧ вургэньэ-окись (йошкар тусан да шэм туса» 
вургэньэ окись) да кок турлӧ шэм-вулно окись (нарынчэ тусан да, 
шэм-кУрэн тусан шэм-вулно окись) налылтын.

иВ ӱргэн ъы н  йошкар окисэлж э.

Окисэлан пробиркын нэлытшэ 8,33 г 
йара пробиркын нэлытшэ . . 7,53 ,  
Вӱргэньэ окисэлын нэлытшэ . 0,8 ,

Опыт годым лэкшэ вӱргэньэ 
да пробиркын нэлытщэ . . 8,24 г- 

Йара пробиркын нэлытшэ . . 7,53 ,  
Лэкшэ вӱргэньын нэлытшэ . .0 ,71  ,.

Кислородын нэлытшэ =  0,8 — 0,71 =  0,09 г

2. В^ргэньын шэм окисэлж э.

Окисэлан пробиркын нэлытшэ 8,72 г Опыт годым лэкшэ вӱргэньын
Йара пробиркын нэлытшэ . . 8 , 1 2  ,  да пробиркын нэлытшэ . . 8,60 г-
Бӱргэньэ окисэлын нэлытшэ .0 ,6  ,  Йара пробиркын нэлытшэ . . . 8 , 1 2 ,

Лэкшэ вӱргэньын нэлытшэ . . 0,48 ,
Кислородын нэлытшэ =  0,6 — 0,48 =  0,12 г.

Ындэ ты окисэл-влакыштэ ик нарэ, мут гыч, 10 г кислородлаш 
кунар вургэньэ логалмым чотлэн луктына.

Вургзньын йошкар окисэлыштыжэ 0,09 г кислородлан 0,71 г вур-
, 0,71гэньэ логалэш гын, 1 г кислородлан ӧ-ӧд-=  7,9 г вургэньэ толэш,.

10 г кислородлан 10 гана шукырак — 7,9;?(10 =  79 г вургэнь ло- 
галэш. ^

Вургэньын шэм окисэлжым налын тыгай чотлымашымак ыштэна.
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гын, тушто 10 г кислородлан X 10 =  40г вӱргэньэ логалмым 
палэн налына.

40 дэч 79 кок кана нарэ шукырак. Школышто эша лачрак 
^точно) ончыктышо виса лийэш ильэ гын, ты числа-влак кокласэ 
отношэньэ 2 :1  отношэньыш пэш чот лишэмэш ильэ йа 2 : 1  от- 
ношэньэ дэнэ тӧр лийэш ильэ.

Тышэч палэ: ик нарэ кислородлан вӱргэньын йошкар окисэлы- 
штыжэ вӱргэньэ шэм окисэлыштэ улшо дэч кок кана шукырак 
логалэш.

Ш эм-вулнын окисэлышт дэнэ опытым тыгак ыштымэ годым
2,8  г  шэм вулнын нарынкэ (сар) тусан окисэлыштыжэ 2,6  г шэм-
вулно да 0,2 г кислород лэктыи, 2,093 г шэм кӱрэн тӱсан окисэ-
лыштыжэ 1,82 г шэм вулно да 0,274 г кислород лэктын.

Ты кок окисэл-влакыштэ 10 г шэм вулнылан кунар кислород 
логалмым чотлэна гын, тыгэ лэктэш:

Нарынчэ (сар) тӱсан окисэлыштэ:

2 , 6  г  шэм вулнылан 0 , 2  г кислород логалэш
1 0 г  .  .  X

0 -2 - 1 0  п т .X —  —2 ^ —  =  0,75 г  кислород;

Ш эм кӱрэн  тӱсан окисэлыштэ:

1,82 шэм вулнылан 0,273 г  кислород логалэш.
10 г . V X . . „

0,273-10
X  —  — —  =  1,5 г  кислород.

Тыштэ шэм кӱрэн тусан шэм вӱлно окисэлыштэ ик нарэ грам 
шэм-вулнылан кислород нарынчэ тӱсан окисэлысэ ‘дэч кок кана 
шукырак логалэш: 1,5:0,75 =  2.

Мэ шинчэна: сира’) дэн кӱртньӧ шкэ коклаштышт ушнатат 
орнист э к^ртньым (13-шэ стр). Сэрнистэкӱртньӧ дэч посна,
сира дэн кӱртньӧ ушныш (соединение) дэч посна пӱртӱсыштӧ 
эша вэсат уло. Ты ушнышым сэрнэ колчэдан минэрал маныт. 
Тудо нарынчэ тӱсан, сандэнэ тудым нарынчэ вӱргэньэ манынат 
ойлат. Сэрнэ колчэдан мэталла йылгыжэш, той (латунь) гай 
койэш.

Анализым моло йӧн 'дэнэ ыштэн, сэрнистэ кӱртньыштӧ да 
сэрнэ колчэданыштэ лач ик нарэ налмэ кӱртньылан кунар сира 
логалмым палаш лийэш. Мэ шинчэна: сэрнистэ кӱртньыштӧ 7 
ужаш кӱртньылан 4 ужаш сира логалэш (13-шэ стр). Сэрнэ колчэ- 
дзным анализлымэ тыгэ ончыкта: сэрнэ колчэданыштэ 7 ужаш 
кӱртньылан 8 ужаш сира логалэш, вэс ой дэнэ, сэрнэ колчэда- 
ныштэ сира сэрнистэ кӱртньыштӧ улмо дэч кок кана шукырак 
шотлалтэш. V

1) Сера.
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Водород пэрэкисьыштэ 1 ужаш водородлан кислородшо вудысӧ- 
кислород дэч кок кана шукырак логалэш.

Адак ик примэрым— углэрод дэн водород кокласэ кок ушны- 
шым — куп  (болотный) газ дэн ацэтилэным налына. Куп газ йо- 
гыдэ шинчышэ вӱд пундаш гыч лэктэш. Ацэтилэным искусствэнэ' 
(шкэ) лукташ лийэш; ацэтилэн йулымыжӧ годым пэш волгыдо 
тулым пуа, сандэнэ тудым волгалтараш кучылтыт. Куп газыштэ 
1 ужаш водородлан 3 ужаш углэрод логалэш, ацэтилэныштэ 1 
ужаш водородлан 12 ужаш углэрод логалэш; вэс сэмын каласаш 
гын, 1 ужаш водородлан ацэтилэныштэ углэродшо куп газысэ 
дэч 4 гана шукырак логалэш. Моло тыгайрак ушныш-влакым на- 
лына гын, туштат тыгай простой соотношэньэ-влакымак ужына.

Чыла ты примэр-влакыштэ мыланна кок ойым ушыш сайыи 
налман.

1. Кок элэмэнт-влак шкэ коклаштышт ушнат да кок турлӧ- 
ушнышым пуат гын, ты ушныш-влак шкэ виса составышт дэн 
пэш кугын ойырлалтын шогат. Составшэ тОрштэн толмыла ваш- 
талтэш. Мэмнан налмэ примэр-влакыштына иктаж могай элэмэн- 
тын 1 виса ужашыжлан ик примэрыштэ йа 8 , йа 16 виса ужаш, 
вэс элэмэнт логалэш; вэс примэрыштэ йа 4, йа 8 виса ужаш.. 
кумышто примэрыштэ йа 3, йа 12 виса ужаш вэс элэмэнт лога- 
лэш, т. м.

Мэ шкэ шонэн пыштымэ составан ушныш-влакым нигузэаг 
луктын она кэрт. Ик нарэ (чоло) водородым налын, тушко кис- 
родым кунар шонымо сэмын эркын-эркын йэшарэн уштарылаш 
ок лий, мут гыч, 1 ужаш водородыш 1 ужаш кислородым, 1,5 
ужашым, 8,4 ужашым, 9 ужаш кислородым ушаш ок лий. Ик 
ужаш водород дэнэ йа 8 , йа 16 ужаш кислород вэлэ ушнэн кэр- 
тэш. Тиддэч вэс турлӧ составан ушнышым луктын кэрташ ок 
лий.

Моло кок элэмэнтын шкэ коклаштышт ушнымышт годым лийшэ 
шуко ушныш-влак нэргэнат тыгак вэлэ каласаш лийэш.

2. Тиддэч посна, кок элэмэнт шкэ коклаштышт ушнэн, шуко- 
турлӧ ушнышым пуат гын, тушто вэс турлӧ закон шотат койэш. 
Ик нарэ налмэ ик элэмэнтлан вэс элэмэнт пэш кугын ойырналг 
шогышо количэствэ дэнэ логалэш манына. Тиддэч посна, ты ко- 
личэствэ-влак иктэ вэсэ дэя 2 кана, 3 кана, 4 кана, чумыр кала- 
сымаштэ, тичмаш числа кана шукырак лийыт.

ЙОДЫШ-ВЛАК.

1. Вӱдын виса составшэ могайэ?
2. Вӱдын составшым Гэй-Льуссак кузэ палэн налын?
3. Дьума учоныйын вӱд составым палымэ йӧнжӧ могайрак?
4. Мо -тугай качэствэнэ анализ?
5. Мо тугай синтэз?
6. Мо тугай количэствэнэ анализ?
7. Настан составшэ эрэ ик гайэ (постоянный) лиймэ закон мом ончыкта?
8 . Куштылгын ойырлылшо могай настам шинчэДа?
9. Мо тугай катализатыр?

10. Рэакцйиым вашкэмдымэ йӧн-влакым ушэштарыза.
11. Извэстньакын составышкыжэ извэсть пура манын каласаш лийэш мо?
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12. Вич обйом водоррд дэн кок обйом кислород варышым пудэштарымэк, 
могай газшэ утэн кодэш, тудо кунар обйом кодэш?

13. Водород пэрэкисьын составшэ дэн койыш-влакшэ могайэ?
14. Кок элэмэнтын шкэ коклаштышт ушнымо дэнэ лийшэ ушныш-влаклан 

Дальтон могай закон шотым муьш?

У1П. НАСТАН ЧОҤАЛТМАШЫЖЭ. 
(СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА).

Дальтон кушнӧ ончыктымо закон шотым (лач лиймашым) гына 
еэлэ ончыктэн огыл, тудын молан лиймыжымат (причинжымат) 
палэн налын. Дальтонын ты закон шот нэргэн умылтарымыжэ 
кызытат химийын нэгызыштыжэ(туҥыштыжо) кийа, сандэнак Даль- 
тон кызытсэ химийын нэгызшым пыштышэ учоныйлан шотлалтэш.

1. Дальтонын атомжо-влак. Дальтонын шымлэн налмыжэ гыч 
"тыгэ лэктэш: элэмэнт-влакым вэс элэмэнт-влак дэнэ кулэш нарэ 
налмэ порций (ужаш) дэнэ гӹна ушаш лийэш. Паровозыш тич- 
маш вагон-влакым гына, мут гыч, 1, 2, 3 вагоным ушаш лиймэ 
сэмынак, ик нарэ налмэ ик элэмэнтыш вэс элэмэнтым тичмаш 
лорций-влак дэнэ вэлэ, мут гыч 1, 2, 3 порций дэнак вэлэ ушаш 
дийэш, паровозыш 1,3 йа 2,78 вагоным ушаш ок лий, тугак ик 
нарэ налмэ ик элэмэнтыш вэс элэмэнтым 1,3 йа 2,78 йа тичмаш- 
дымэ вэс порций дэнэ ушаш ок лий.

Ты закон шотым Дальтон кэнэта муын огыл, тидэ тыгэ ты- 
■гылай отношэньэ шотан лийшашым тудо ончычак вучэн улмаш,

Дальтонын тидэ тыгак лийшашым ончычак вучымыжо тышэч 
лэктын: турлӧ-турлӧ шотым ушаш налмэк, наста-влакыл кузэ 
чоналтмышт  нэргэн Дальтон ик турлын шонымашкэ шуын ул- 
■маш (эн ончычшо тыгай шонымаш ожнысо грэк философ-влакын 
лэктын улмаш — тидлан ындэ 2000 ий утла эртэн). Дальтон тыгэ 
шонэн: кэрэк могай настат ик чумыр, ойырлалтдымэ огыл, тудо 
шинчалан койдымо пэш тигыдэ ужаш-влак гыч лийын шога. Ты 
тигыдэ ужашлам грэк философ-влак атом манын лӱмдэныт тудо 
лгэмнан ЙЫЛ.МЭ дэн „пайлыдымэ мут лийэш.

Дальтон тыгэ шотлэн: кажнэ элэмэнтын атомышт моло элэ- 
мэнт-влакын атомышт дэч вэс турлӧ улыт; ты атом-влакын шка- 
ланышт кэлшышэ нэлытышт (висашт) да кугытышт уло. Турлӧ- 
турлӧ элэмэнт-влакын атомыштым налына гын, нунын нэлытыштат, 
кугытыштат тугак турлӧ лийыт. Атом-влак шаланэнат, ужашлал- 
тынат огыт кэрт. Нуно шкэ коклаштышт гына ушнылын кэртыт; 
тыгэ ушнылмышт годым сложнэ наста-влакын атомыштым пуат, 
ты сложнэ настан атомышт-влакым кизыт молэкул-влак  маныт.

Молэкул-влак лиймэ годым иктаж-могай элэмэнтын ик нарэ 
атомжо-влак дэкэ вэс элэмэнтын йа ик атомжо, йа тиддэч шу- 
кырак тичмаш чот атомжо ушнэн кэртэш.

Дальтон атом-влак чумыраш (шари<) форман манын шонэн. 
Тудо атом-влакым изи йыргэшкэ-влак дэнэ палэмдэн. Мут гыч 
( ^  йыргэшкэ кислород атомым, ^  оҥго вУргэньэ атомым он- 
чыкта лийжэ. Вургэньэ дэн кислород ушнымо годым ик атом 
кислород дэнэ йа ик атом, йа кок атом вургэньэ ушнэн кэртэш. 
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Кислородын ик атомжо грамын 8 изи гына ужашыжым виса 
лийжэ, вӱргэньын ик атомжо 32 тыгай изи ужашымак виса лий- 
жэ манын ойлэна. Тунам вӱргэньын шэм окисэлжын мольэкулыш- 
тыжо 8  виса ужаш кислородлан 32 виса ужаш вургэньэ логалэш, 
вӱргэньын йошкар окисэлжын мольэкулыштыжо тудо 8 виса 
ужаш кислородланак 64 виса ужаш вургэньэ логалэш. Вэс ой 
дэнэ каласаш гын, 8  виса ужаш кислородлан йошкар окисэлын 
мольэкулыштыжо вӱргэньэ шэм окисэлын мольэкулысо дэч кок 
кана шукырак логалэш.

Вургэньын шэм окисэлжэ дэн йошкар окисэлжым кок мольэкул 
гыч, йа 10 мольэкул гыч, йа милион, шуко милион мольэкул 
гыч налына гынат, кислород дэн вӱргэньэ 
кокласэ виса отношэньэ эрэат икгайак 
кодэш. Ты кок окисэлым кэрэк кунар 
налына гынат, йошкар окисэлыштэ икнарэ о-. н В" 
кислородлан вургэньэ шэм окисэлысэ дэч Йошкар
эрэат кок кннӓ шукырак логзлэш. окисэлжэ. окисэлжэ.

Дальтонын ыштылмэ опыт-влакшэ ту- 
дын ончылтэн шонымыжым (гипотэзшым) пэш сайын пэнгыдэмдэ- 
ныт. Дальтонынкычалынмумозакон шотшо (лач лиймашыжэ) ту- 
дын „наста-влак ик гай, вашталтдымэ нэлытан посна-посна атом- 
влак гыч ышталтыныт, манын шонымыжо дэнэ пэш лач элшэн. Чы- 
нымак, кок элэмэнтын дэн пэш лач кэлшэн. Чынак кок элэмэнтын тӱр- 
лынушнымаштышт ик элэмэнтшым ик нарэналмаштэ вэс элэмэнт- 
шэ кугыт шотышто тичмаш гана шукырак альэ шагалрак толэш.

Турлӧ-турлӧ химий ушнышлаштэ эн шагал виса шотшо во- 
дородлан логалэш, сандэнак водород атомым Дальтон эн куш- 
тылго атомлан шотлэн.

Умбакыжэ Дальтон тыгэ ончылтэн шонэн: вудын мольэкулжо 
кок атом гыч — ик атом водород дэн атом кислород гыч гына 
ышталтын. Сандэнэ вУдыштӧ ик виса ужаш водородлан 8 виса 
ужаш кислород логалэш гын, ик атом кислород водород атом дэч 
8  гана нэлырак лийэш. Тыгэ Дальтонын О палэ дэнэ очыктымо 
водородын ик атомжо ик пэш изи гына йэдиницым виса гын, кис- 
дородын ик атомжо тыгай 8 йэдиниц лийэш (нэлыт шотышто). 
Тидым ончэн, Дальтон вудын составшым тыгэ палэмдэн: оо

Тидын сэмынак, ик водород атомын нэлытшым Дальтон йэдини- 
цэ  (туҥ виса чот) шотлан налын да турлӧ элэмэнт-влакын водоро- 
дан ушнышышт-влакын виса составыштым лончылэн; ты лончы- 
лымаш гыч турлӧ атом-влакын водород атом дэч кунар гана 
нэлырак улмыштым палэн налын. Вэс ой дэнэ каласаш гын, Даль- 
тон ты элэмэнт-влакын атом висаштым шотлэн луктын. Кажнэ 
элэмэнтын атом висажым палымэ годымат Дальтон кок элэмэнт 
гыч лийшэ^тыгылай ушнышын мольэкулышкыжо кажнэ элэмэнтшат 
ик атом гыч гына пура манын шотлэн^).

1) Водород дэнэ ушнылымо элэмэнт-влакын атом висаштым палымэ годым 
Дальтон ты элэмэнт-влакын кислородан ушнышышт гыч шотлэн луктын; тудо ту- 
яам 8  виса ужаш кислородлан (ик атом кислородлан) ты элэмэнт-влак куиар тол- 
.ыым шотлэн.
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Атом-влак дэн нунын висаштым Дальтон кэлшышэ оҥго-влак 
дэнэ палэмдэн ончыктэн. Химий ушныш-влакын виса составыш- 
тымат тудо тыгай йыргэшкэ-влак дэнак возкалаш тӱҥалын: Ты- 
гэ йыргэшкэ дэнэ палэмдэн ончыктылма гыч пэрвой химий фор- 
мрл-влак лэктыныт. Кажнэ йыргэшкыжэ атомым—элэмэнтын кунар 
улмыжым — ончыктэн, сандэнак ты формул-влак настан могай элэ- 
мэнт-влак гыч лиймыжым вэлэ огыл, тудын виса составшымат 
ончыктат.

Вӱргэньын йошкар окисэлжым, йа в^ргэньэ закись манмым 
Дальтон сэмын тыгай формул дэнэ ончыкталтэш: ©О® Ты 
формул вӱргэньэ закисьын мольэкулжо ик атом кислород гыч да 
кок атом вӱргэньэ гыч чоҥалтмым ончыкта. Тиддэч посна, тудо 
ты ушнышым кэрэк кунар налаш гынат тушто кислород дэн вур- 
гэньэ кокласэ виса отношэньэ эрэат ик мольэкулышто гайак, 
альэ (8:64) лиймымат ончыкта.

Дальтон шкаланжэ палэ лийшэ элэмэнт-влакын атомыщтым 
тамка-влак дэнэ палэмдылаш тӱҥалын манын улына ильэ. Ӱлнӧ 
возымо таблицыштэ ты тамка-влакын примэрышт ончыкталтыныт 
(ты таблицым мондыдымашын тунэмаш ида тӧчӧ):

©  —^Водород 

0 )  — Азот

— Углэрод

— Кислород

— Фосфор 

ф  — Сира

— Ртуть

— Кӱртньӧ

ч — Цинк

— Вӱргэньэ

— Шэм-вулно

— Ший

Кажнэ 1[тамкалан (палылан) моло дэч ойырналт шогышо атом 
виса кэлшэн шогэн.*

Примэрлан мэ тыштэ Дальтонын тыгай формулыштым возэн 
ончыктэна (ты формул-влакым мондыдымашын тунэмаш ида 
тӧчӧ).

оо «о 0 9 0  Фо аю сЗю
Вӱд аҥыртышэ

(угарный)
газ

углэкислэ
газ

азотын кислородан ушныш-влакшэ

Ту жапыштэ анализ-влакым лач ыштэн кэрташ ок лий улмаш, 
сандэнэ атом виса-влакат пэш лач лийын огытыл. Кӱшнӧ ончык- 
тымо формул-влакым Дальтон лач ончыктыдымо анализ дэн атом 
виса-влак почэш ыштылын гынат, ты формул-влак кызытсэ хи-

1 Дальтон шотлэн лукмо атом-виса-влак лачак огытыл улмаш; сандэнэ ну- 
ным мэ тышан она ончыкто. Ик жап эртымэк, Дальтонын мумо атом виса-вла- 
кым утларак лач лийшэ атом виса-влак дэнэ вашталтэныт (лачрак лийшэ атоы 
виса-влакым згмбалнырак ончыза).
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мий ''формул-влак дэкэ пэш кугын лишэмын шогат. Сандэнак 
Дальтонын шуко наста-влакын составыштым тыгэ ончылгоч лач 
палэн кэртмыжлан ӧраш вэлэ логалэш.

сиран кумытэ 
окисьшэ (трехо- 

кись серы)

уксус кис- 
лота

аммонийан
сэлитр

арака кис- 
лота

2. Атом дэн мольэкул-влак нэргэн туныктымаш (атомно-мо- 
лекулярное учение). Дальтонын ты куго идэйжэ (шонымашыжэ) 
кызитсэ хамийын нэгызшылан шотлалтэш (тидын нэргэн ончы- 
чат каласэнна ильэ). Дальтонын туныктымашыжэ эркын-эркын 
кушкын, шарлэн толын. Мэ ындэ атом-влак яынымак улмым  
пэш раш шинчзна. Тидым вэлэ огыл, атом-влакын кузэрак чоҥалт- 
мышт нэргэнат мэ йатыр шинчэна, адак мольэкул-влакын кузэ 
ноналтмышт нэргэн, мольэкул дэн атом-влакын кугытышт дэн 
нэлытышт нэргэн, нунын тарванылмышт (коштмышт) нэргэн 
мэмнан раш шонымашна уло.

Атом дэн мольэкул-влакын чоҥалтмыштым, нунын кугытышт 
дэн нэлытышт могай улмым, нунын тарванылмыштым наукын 
посна пӧлкажэ лончылэн шога. Ты пӧлкам атом дэн мольэкул- 
влак нэргэн туныктымаш (рушла „атомно-молекулярное уче- 
ние“) маныт. Тэ физикым тунэммэ гыч ӱзгар-влакын ырыктымэ 
годым шарлымым, йӱкшыктарымэ годым туртмым шинчэда дыр. 
Тидэ чылажат наста-влакын мольэкулышт иктэ вэсэ дэч торлэн 
кэртмылан да ваш-ваш лишэмын кэртмылан кӧра гына лийэш.

Ӱзгар-влакын мольэкулышт иктэ вэсэ дэк эҥэртэн огыл, ик 
нарэ торлэн шогат. Нунын коклашт вашталтын—изэмын, кугэмын 
кэртыт. Тиддэч посна, мольэкул-влак чарныдэ тарванылын (кош- 
тын) шогат.

Газ сэмын лийшэ наста-влакым налына гын, тушто мольэкул- 
влак тарванылмаш пэш палын койын шога. Газ-влакын йатыр 
койышышт мольэкул-влакын тарванылмышт дэнэ ушнэн шогат.

Тӱрлӧ газ-влакым тэмыман кок цилиндрым налаш да нуным 
аҥышт дэнэ ваш ушаш гын, ты газ-влак шкэак пэш вашкэ гына 
варналтыт да ик гай газ варышым пуат. Тыгай койышым (газ- 
влакын шкэ вуйа варнымыштым) диффузий маныт. Опытлан 
налмэ ик газшэ тӱсдымӧ, вэсыжэ чийалгышэ лийэш гын, диффу- 
зийым пэш сайын ужаш лийэш. Мут гыч, ик цилиндрышкэ во- 
дородым, вэсышкэ курэн тӱсан азот окисэлым тэмаш лийэш. Ты 
кок газым тэмымэк, цилиндр-влакым аҥышт дэн ваш ушаш гын, 
утларак нэлэ азот окисэл кӱшкӧ шарлэн кӱзаш тӱҥалэш, утла- 
рак куштылго водород ӱлкӧ вола (57 сӱрэт).
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Газ-влаклан аҥышыр пуч вошт кайаш логалэш гынат, нуно 
тыгак шкэ вуйа варнэн кэртыт.

Дальтон тыгай опытым ыштэн ончэн. Тудо кок йанда атым 
налынат, иктыжым углэкислэ газ дэнэ, вэсыжым водород дэнэ, 
тэмэн, вара йанда атэ-влакым, 58 сӱрэтыштэ ончыктымо сэмын, 
йанда пуч дэнэ ушэн; углэкислэ газан атыжым Дальтон ӱлыкӧ 
шындэн, углэкислэ газ дэч 22  гана куштылгырак водородым тэ- 
мыман атыжэ кӱшнӧ лийын. Тыгэ ыштымэк, Дальтон приборжым 
ик чоло шагатлан шып гына шинчаш кодэн. Приборым ик чоло 
жап мучко шып шинчыктымэк, Дальтон атэ-влакыштэ улшо газ- 
влакым шымлэн ончэнат, ты газ-влакын составышт кок атышты-

'Ж'р.

57 сӱр. Г аз- 
влакын ди- 
фузийышт.

жат йӧршын ик гай улмым палэн налын—водород дэн 
углэкислэ газ иктыжэ вэсыж дэнэ варналтын, йӧршын 
ик гай варышым пуэныт. Газ-влакын ты диффузий- 
лымыштым мольэкул-влакын тарванылмышт дэнэ гы- 
на умылтараш лийэш.

Газ форман наста-влакын диффузийлымыштым мэ 
шкэ илышыштынат пэш шуко годым ужына. Карбол- 
кын, бэнзинын, нафталинын, духи-влакын ӱпшышт (пу- 
шышт) йужышто пэш .вашкэ шарлымыштым тэ шкат 
пэш сайын шинчэда. Упшалтшэ настам иквэрышкэгы- 
на йоктарэн ончаш гынат, тудын ӱпшыжӧ тунамак 
йыр-ваш шарла. Вара мо тугай ӱпш? Упш — настан 
койышыжо; наста-влакын мольэкулышт чарныдэ тар- 
ванылыт, нуно мэмнан нэр кӧргысӧ вичкыж ночкоко- 
ваштышкына („слизистая оболочка“ манмышкына) ло- 
галытат, мэ нуным шижына.

Газ-влакын мольэкулышт гына тарванылыт манаш 
ок лий Вишкыдэ дэн пэшкыдэ наста-влакын мольэку- 

лыштат эрэак тарванылын шогат, нунат шкэ коклаштышт вар- 
налтын кэртыт.

Цилиндрыш вӱдым пыштат да тудын ӱмбакыжэ вӱд дэч куш- 
^ылгырак вэс вишкыдым — спиртым эркын гына пыштэн, цилинд- 
рым шып гына шогаш кодаш гын, мэ ончычшо цилиндрыштэ кок 
тӱрлӧ вишкыдэ улмым пэш раш ужына. Варажым кок вишкыдым 
ойырэн шогышо границэ эркын-эркын йомаш тӱҥалэш, пытар- 
тышлан цилиндрыштэ йӧршын ик гай варыш (смесь) лийэш.

Кӱкшӧ йанда цилиндрын пундашышкыжэ иктаж-могай вӱдэш 
шулэн кэртшэ пэшкыдэ настан, мут гыч вӱргэньэ купоросын, 
кристалжэ-влакым пыштэна. Цилиндрыш вӱдым тэмэн, тудым шып 
шогаш кодэна гын, ик жап эртымэк, кристал-влак ӱмбалнэ пэш чот 
чийалгышэ вишкыдын лончыжым (слойжым) ужына. Ты вишкыдэ 
кӱшкыжӧ утларак да утларак волгыдэмэш, тиддэч кӱшныжӧ йӧр- 
шын тӱсдымӧ лийэш. Чийалгышэ лончо пэш эркын гына чарныдэ 
кугэмэш, пытартышлан чыла вишкыдэ йӧршын ик гайэ лийэш.

Умбач ончымаштэ тидэ чылажат нэлыт вий законлан („закон 
тяготения" манмылан) тупынь шогымыла койэш: нэлырак наста- 
влак (углэкислэ газ, вӱд, шӧнчал-влак) кӱшкӧ кӱзат, куштылгы- 
рак наста-влак (водород, спирт, т. м.) ӱлыкӧ волат. Чыла ты 
кэлшыдымаш тыгэ гына умылтараш лийэш: вӱдат, шӧнчал-вла- 
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кат, газ-влакат, т. м. пӧсна-посна ужаш-влак гыч — мӧльэкул-влак 
гыч ышталтыныт; ты мольэкул-влакын шкэ тарванылмашышт 
улӧ, мӧльэкул-влакын тарванылмыштлан кӧра гына нэлырак нас- 
та-влак кӱшкӧ нӧлталалт кэртыт, , куштылгырак наста-влакшэ 
ӱлыкӧ вӧлэн кэртыт. Мӧльэкул-влакын тарванылмыштым пэшкыдэ 
наста-влакыштат ужаш лийэш: вӱргэньэ пластинкым налын, ту- 
дым шлифоватлэн, тугак шлифӧватлымэ цинк пластинкэ ӱмбалан 
пэш чӧт ишыктэн, нуным лэвымэ тэмпэратурышт дэч 
ӱлылрак тэмпэратурэш шукӧ жап ырыкташ гын, 
пластинкэ-влак ваш пижыт, вургэньэ дэн цинк тӱкнымӧ 
вэрэшыжэ сплав лийэш — цинкын мольэкулышт вӱргэ- 
ньэ мӧльэкул-влак коклаш шыҥэн пурэныт, вургэ- 
ньын мӧльэкулышт цинк мӧльэкул-влак кӧклаш пурэ- 
ныт. Кызыт ты кӧйышым тэхникыштэ ик мэталл-влакым 
вэс мэталл-влак дэнэ лэвэдаш кучылтыт. Мэталл дэнэ 
лэвэдшаш узгарым иктаж-могай мэталын (цинкын, альу- 
минийын) порошӧкшӧ дэнэ пырльа чот пэтырымэ атыш 
пыштат да налмэ кок мэталлым нунын лэвымэ тэмпэ- 
ратурышт дэч улылрак тэмпэратур мартэ ырыктат. По- 
рошок сэмын налмэ мэталлын мольэкулжо-влак эркын- 
эркын лэвэдшаш мэталлын умбакыжэ шыҥэн пурат да 
тудын дэнэ пырльа пэҥгыдэ сплавым пуат.

Тыгэ, йатыр физик кончыш-влакым шымлэн ончымо 
дэнэ наста-влакын мольэкул-влак гыч чоҥалтмыштым 
пэҥгыдэмда.

Мольэкулын составышкыжэ пурышо атом-влакат  
чарныдэак тарванылын шогат. Химий рэакций-влак 
атом-влакын тарванылмыштлан кӧра гына лийыт.

Атом дэн мольэкул-влак нэргэн туныктымаш йатыр 
физик дэнэ химий кончыш-влакым умылтара, адак мэм- 
нан ончыч палэн налмэ химий закон-влакымат умлаш 
лийшым ышта.

Наста-влакын нэлытышт аралалтмэ закон  тыгэ 
каласа: рэакцийыш пурышо наста-влакын нэлытышт 
рэакций гыч лэкшэ наста-влакын нэлытышт дэнэ иктӧр лийыт 
манэш. Атом да мольэкул-влак нэргэн туныктымаш ты законым 
тыгэ умылтара: кэрэк могай химий рэакций-влак годымат ты 
наста-влакын мольэкул составышкышт пурышо атом-влак у 
мольэкул-влакым пуат. Рэакций дэч ӧнчыч кунар атӧм улмаш, 
рэакций дэч варат тунар атӧмак к ӧ д э ш , атӧм-влакын кӧмбина- 
цышт гына вашталтэш. Мэ шинчэна, атом-влакын нэлытышт 
вашталтдымэ улыт, сандэнэ у наста-влакын нэлытышт рэакций- 
лан налмэ наста-влакын нэлытышт дэнэ иктӧр лийаш кулэш.

Настан составшэ эрэ икгай ( п ӧ с т ӧ я н н ы й )  лиймэ закон т ы  

наста кэрэк мӧгай йӧн дэнэ лукмӧ лийэш гынат, тудын сӧставшэ 
эрэат икгайак лийман манын каласа. Тидым мэ тыгэ умлэн кэр- 
тына: мут гыч, вургэньын шэм ӧ к и с э л ж ы н  сӧс.тавышкыжэ ик атӧм 
вургэньэ да ик атом кислород пура гын, ты окисэл кэрэк мӧгай 
йӧн дэнэ лукмӧ лийэш гынат, вургэньэ дэн КИСЛӧрӧДЫН нэлы- 
тышт кӧкласэ ӧ т н ӧ ш э н ь э  эрэ икгай, ныгунам вашталтдымэ лий- 
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ман. Ик атом кислород дэн ик а-^ом огыл, а кок ӓтом вургэньэ 
ушн5 гын, тунам йӧршын вэс тӱрлӧ ушныш — вургэньын йошкар 
окисэлжэ лэктэш.

Тыгылай наста, сложнэ наста, элмэнт  манмэ умлымаш-влак 
атом дэн мольэкул-влак нэргэн туныктымаш почэш у сэмын 
умылтаралтыт.

Тыгылай наста-влак икгай атом-влак гыч ышталтыт, сложнэ 
наста-влак турлӧ-тӱрлӧ атом-влак гыч ышталтыт.

Химий рэакций годым тыгылай наста дэн сложнэ настан ато- 
мышт у настан мольэкулышкышт куснат. Тугэ гынат, у мольэ- 
кул-влак лиймашым атом-влакын ик мольэкул гыч вэс мольэку- 
лыш тыгылай гына куснылмыштлан вэлэ шотлаш ок лий, тугак 
мольэкул-влакын составышкышт пурышо атом-влакым нунын тыгы- 
лай гына суммышт вэлэ лийыт манын шонаш ок лий. Атом-влак 
мольэкулыш ушнымэкышт шкэ тошто койышыштым йомдарат, 
тунам ик атомжо вэсыжын койышыжо-влакым вэсэмда. У нас- 
таштэ тошто настан койышыштымат она уж. Ртуть окись—у ка- 
чэствэ — йӧршын у койышан у наста.

Тидым ончыктымэк, мэ тыгэ ойлэна; ртуть окисьыштэ тыгылай 
ртуть наста огыл, ртуть элэмэнт гына уло.

Атом дэн мольэкул-влак нэргэн туныктымаш почэш йӧршын 
икгай атом-вл гкым (атомы одного и того же рода) элэмэнт  
манаш лийэш. Ты атом-влак тыгылай настам пуэн кэртыт, вэс 
турлӧ атом-влак дэнэ ушнэн, сложнэ наста-влакым пуэн кэртыт.

3. Элэмэнт-влакын аллотропийла молэммашышт. „Тыгылай 
наста“ да ,элэмэнт“ манмэ коклаштэ улшо ойыртышым сайракын 
умлышашлан, кислород вошт элэктричэствэ йыпым колтымо годым 
кислородышто лийшэ молэммашым (вашталтмашым) палэн налаш 
кулэш.

Пашам ыштышэ элэктромашин лишнэ кӧ шогэн гын, элэктри- 
чэствэ йып-влак тӧрштыл эртымэ годым (йуж вошт разрьад 
лиймэ годым) элэктромашин воктэн йужгатанрак чучшо ӱпш ул- 
мым тудо сайын шннча. Ты упш варажым кочырак таман лийэш. 
Тудо йужышто улшо кислородын элэктричэствэ разрьад лиймэ 
годым молэммыжлан кӧра лэктэш.

59-шэ сурэтыштэ молэмшэ кислородым лукмо прибор (озона- 
тыр манмэ) ончыкталтын. Прибор лопка аҥан пуч гыч ышта 1тын. 
Пучын кӧргышкыжӧ а мэталл воштыр колталтын, пуч умбачынжэ 
с бук-^а дэн палэмдымэ вэс мэталл воштыр дэнэ путыралтын. Пу- 
чын кӧргыж гыч кислород колталтэш: кислород пучыш шола 
вэлнэ улшо вэс вичкыжрак пуч гыч пура да Ь щ ч  гыч лэктэш- 
Элэктричэствэ разрьад йанда воштат, пуч кӧргӧ гыч колтымо кис- 
лород воштаткайжэ манын а дэн в мэтал-воштыр влак элэктро- 
машин дэнэ йа тугай куго напрьажэньымак пуэн кэртшэ вэс 
прибор дэнэ ушалтэш.

Тунамракак Ь пуч гыч лэкшэ кислородышто мэ кушнӧ ойлымо 
гай упшым шижына. Ь пуч гыч лэкшэ кислородым, 59-шэ сурэ- 
тыштэ ончыктымо сэмын, вудышкӧ колтэна гын, элэктроразрьадым 
колтымо годым кислородын молэммыж дэнэ лийшэ у продукт 
(молэмшэ кислород) вудэш шула.
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Молэмшэ кислородым сайынак шымлэн налмӧҥгӧ, кислородын 
ӱпшыжӧ гына огыл, тудын чыла койышыжо-влакат вашталтым 
(молэммым) палэна. Ти молэмшэ кислород—йӧршэш у  насгпа. Ты 
у  настам йӧршэш йандарым лукташ йӧсӧ гынат, луктын к^рташ 
лийэш. Тудо — кандэ тӱсан газ кислород дэч нэлырак, вудэш 
кислород дэч йатыр сайын шула. Тыгаз нэр пӱчшӧ ӱпшан, кӧр- 
гыш шӱлалтымэ годым нэр рож дэн логарым чыгылтылэш, 
йужышто шукырак лийэш гын, йад сэмын йэҥым чэрландарэн 
кэртэш (отравление).

Тыгэ молэмшэ кислородым озон маныт (,озон“ мут — грэк 
мут, тудо ,ӱпшалтшэ“ манмым ончыкта).

Озон кислород пурымо чыла рэакций-влакышкат пура, тудо 
кислород дэч йатыр та- д 
лын окислаҥда. Озонан лшм" 
кислородым индиго лӱман 
чийан растворжо вошт 
йа лакмусын растворжо 
вошт колташ гын, чийа эр- 
кын-эркын окислалтэшат, 
тӱсшым йомдара (тӱсдымӧ 
лийэш). Озоным каучук 
пуч кӧргӧ гыч колташ 
гын, ик чоло жап эрты-
мэк каучук пуч шаланылаш тӱҥалэш,пытартышлан тыгыдэ пад- 
рашлалан шаланылын возэш. Йатыр моло наста-влакымат озон 
тыгак талын окислаҥда.

Озоным ик нарэ жаплан шып шинчаш кодаш гын, тудо шкэ 
вуйак эркын-эркын тыгылай кислородыш савырна. Озонын кисло- 
родыш савырнымыжым ырыктэн вашкэмдаш лийэш.

Ты примэрыштэ тыгылай наста (кислород), моло наста-влак 
дэнэ нимогай химий рэакций пурыдэак, у качэствыш, у койыш- 
влакан у насташ (озоныш) савырна. Тыгай койышым мэ ты 
маркэ йӧргпынат палэн огына ул ильэ. Тидэ вара молан тыгэ 
лийэш? Тыгай молэммашым мэ кузэ умылтарэн кэртына? Ты умыл- 
тарымашым атом дэн мольэкул-влак нэргэн туныктымаш пуа. 
Тыгай молэммаш тыгэ умылтаралтэш: кислородын атомжо-влак 
тыгылай наста сэмын лийшэ кислородым пумышт годым, кок кис- 
лород атоман мольэкул-влакыш ушнат, озоным пумышт годым 
гын (озонат — тыгылай настак), кум кислород атоман мольэкул- 
влакыш ушнат.

Кислород мольэкул-влак гыч озон мольэкул-влак лиймым ты- 
гай схэм дэнэ ончыкташ лийэш:

59 сӱр. Эн простой озонатыр.

оо+сю+оо
Тыгэ гын, тыгылай наста гыч у качэствэ — у койыш-влакан у 

тыгылай наста лиймаш — мольэкулыш ушнылшо атом-влакын ко- 
личэствышт вашталтмэ дэнэ ушнэн шога.
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Кок икгай атоман мольэкулышто атом-влакын ваш-логалмаш 
(взаимодействие) манмыжэ кум икгай атоман мольэкулышто 
улшо ваш-логалмаш дэч вэс турлӧ лийэш.

Озонын мӧҥгэш кислородыш савырнымыжэ годым озонын кум 
атоман мольэкулышт посна-посна атом-влаклан ойырлалтыт, ой- 
ырлэн лэкшэ атом-влак мужырын-мужырын ушнылытат у мольэ- 
кул-влакым — кислородым пуат. Кислородын мольэкулышкыжо 
элэктроразрьад логалмэ годымат тыгак лийэш: кислород мольэ- 
кул-влак посна-посна атом-влаклан ойырлалтыт, ты атом-влак 
гыч йужышт озонын мольэкулжым, йужышт—адак кислород мо- 
льэкулымак пуат.

Озон посна-посна кислород атом-влаклан ойырлалтмыжлан 
кӧра гына тыгылай кислород дэч талыирак окислаҥда. Сандэнак 
мольэкулыш ушнэн шудымо атом-влак рэакцийыш мольэкул-влак 
дэч куштылгынрак, талынрак пурат манаш лийэш.

Озон — сай дэзинфэксылышэ наста. Тудо бактэрий-влакым 
пуштэда, сандэнак йужым да вудым эрыкташ кучылталтэш. Ку- 
дырчан йур годым, атмосфэрыштэ элэктроразрьад лиймэ годым, 
йужэш озон лийэш, сандэнак кудырчан йур дэч вара шулаш 
куштылго.

Иктаж могай элэмэнт койыш дэнэ ойырналтын шогышо турлӧ 
тыгылай наста-влтым  кокыт йа кокыт дэч шукырак пуа гын, 
ты элэмэнт гыч гына лийшэ ты тыгылай наста-влакым аллотро- 
пийла молэммаш-влак (аллотропические видоизменения) маныт, 
тыгэ лиймэ койышыжым аллотропий маныт. Аллотропийла мо- 
лэммаш-влакым кислород дэч посна йатыр моло элэмэнт-влакат 
пуэн кэртыт. Ты молэммаш-влак нэргэн мэ ончыкыла тунэмаш 
тӱҥалына.

.Тыгылай наста* манмым ,элэмэнт* манмэ дэнэ иктылан шот- 
лаш ок лий. Тидым мэ кушнӧ каласыма гыч пэш раш ужына. 
Вургэньэ окисьым мэ вургэньым йа кислород дэнэ, йа озон дэнэ 
окислаҥдэн лукгын кэртына. Тугэ гынат, ты окисьын составыш- 
кыжэ тыгылай наста сэмын лийшэ кислородат, озонат огыт пуро: 
вургэньэ окисьын составышкыжэ кислород элэмэнт пура, йа 
вэс сэмын кислородымат, озонымат пуэн кэртшэатом-влакпурат.

4. Атомын нэлытшэ дэн атом виса. Атом дэн мольэкул-влак 
пэшак изи улыт, сандэнэ мэ нуным ужын она кэрт. Мольэкул- 
влакын кунар изи улмыштым мэ тыгай опыт гыч изиш гына па- 
лэн кэртына.

0,015 2 марганьэцан калий шӧнчалым висэн налаш да тудым 
1 л  вудэш шулыкташ гын, вуд кына (розовый) гайрак тусан лийэш. 
Ты растворын ик куб сантимэтрыштыжэ 0,015:1000 =  0,000015 г 
шӧнчал лийэш. Ик тучалтышыштэ шӧнчал 20 гана нарэ шагал- 
рак — 0,000015:20 =  0,000000075 г нарэ лийэш. Адакшым ик ту- 
чалтыш шӧнчал дэнэ путыньэкак чийалгэн; тыгэ гын, ты тучал- 
тышыштэ эша пэш шуко мольэкул уло. Тыгэжэ кажнэ молэькул- 
жын нэлытшэ пэшак изи лийман.

Ик пырчэ хининым ик чоло литр вудэш шулыкташ гын, чыла 
вуд кочо таман лийэш. Мускус манмэ настам изиш гына налын, 
тудым пэш куго залыш пурташ гын, мускусын упшыжӧ зал тич 
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тэмэш: тугэ гынат, тудын нэлытшэ катыкэммым пэш чот шижшэ 
виса дэнэ висэнат палаш ок лий — ту залым мускус ӱпш дэнэ 
тэмаш мускус пэшак шагал кулэш.

Йанда ӱмбалан 0,000000005 см кУжгытан шӧртньӧ лончым 
шундыктэн шындаш лийаш (ты шӧртньӧ лончын улмыжым шӧрт- 
ньын йылгыжмыжэ гыч палаш лийэш).. Тышэч палэ: шӧртньӧ 
атомын диамэтржэ ты кугыт дэч (0,000 000 005 дэч) изирак 
лийаш кУлэш.

Физикын кызыт ончыктымо йӧнжӧ-влак дэн тӱрлӧ элэмэнт- 
влакын атом нэлытыштым чотлэн палаш лийэш (физикын ты 
йӧнышт нэргэн мэ тыштэ ойлэн она кэрт—нуным куго школышто 
тунэмман); тэ шкэат шинчэда, атом-влак пэшак изи улыт, нуным 
висаш вискалаш ныгузэат ок лий, ..сандэнэ атом-влакын нэлытыш- 
тым чотлэн луктын гына муаш лийэш. Тыгай чотлымаш ик во- 
дород атомын нэлытшэ 0,000000000 000000000000001 63 г улмым 
ончыктэн. Водород атом дэчмолоатом-влакыннэлытыштым мушаш 
вэрч водород атомын нэлытшым ончыктышо числам кэлшышэ 
атом виса-влаклан шукэмдыман; атом виса манмыжэ ты атомын 
ик водород атомдэя кунар гана нэлырак улмыж ым оняыктышо 
числа лийэш. Мут гыч, кислород атомын нэлытшым мушаш 
вэрч, водород атомын нэлытшым кислородын атом висажлан 
шукэмдыман.

Атом-влакын нэлытышт пэшак изи улыт. Тыгай изи кугыт 
нэргэн пэш куго кугыт гайак шонэн шуашат ок лий.

Задач. 2 милион страняцан (1 милион лышташан) книган кӱжгытшым 
шинча дэнэ висалтэн ончыза, вара иктаж могай 2 0 0  страницан книган кӱжгыт- 
шым сантимэтр дэнэ висыза да висэн мумо кӱжгытым 2  милион страницан кни- 
ган кӱжгытшӧ дэнэ таҥастарыза.

Дальтон элэмэнт-влакын атом висаштым палэн налаш лийэ- 
шак манын шонэн. Дальтонын шонымыжо умбакэ вийнэн толын. 
Элэмэнт-влакын атом висаштым палымэ шотышто учоный-влак 
Дальтонын мумо лач лийдымэ атом виса-влак уэш мумо пэш 
лач лийшэ (точные) атом-виса-влак дэнэ вашталтэныт.. Мут 
гыч, кислородын атом висажым 8 -лан огыл, 16-лан шотлаш 
кӱлэш улмаш, вудын составыштыжэ водород ик атом огыл,
кок атом улмаш. Вудын составшым Дальтонын © О  тамкаж (па-
лэ) дэнэ огыл ончыкташ кулэш улмаш; вэсой
дэнэ каласаш гын, вудын составыштыжэ 2 виса ужаш (2 атом) во- 
дородлан 16 виса ужаш (1 атом) кислород логалэш. Тыштэ водо- 
род дэн кислород кокласэ виса отношэньэ Гэй-Льуссакын мумо 
отношэньыж гайак ( 1 :8) кодэш, кислородын атом висажэ гына 
8  огыл, 16 лийэш.

Адак тидым каласыман: кызытсэ утларак лач лийшэ (точно) 
атом виса влакым чотлымо годым водородын атом нэлытшым 
лач 1-лан огыл, 1,008-лан шотлаш гын, утларак каньылэ лийэш. 
Мэ тыштэ 50-шэ страницыштэ ойлымынам ушэштарэн кяла- 
сэна; вудым анализлымэ дэн синтэзлымаш 1:7,94 (йа 2:15,88) 
пуа, мэ ты отношэньым куштылэмдэн тичмаш числа дэчэ тыгэ
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ончыктышна: 1:8. Водород атомын нэлытшым 1-лан налаш гын, 
кислородын атом висажэ 16 огыл, 2 x  7,94— 15,88 лийэш, во- 
дород атомын нэлытшым1,008-лан шотлаш гын, кислородын атом 
висажэ лач 16 лийэш.

Кызытсэ лач лийшэ атом виса-влакым да атом дэн мольэкул- 
влакын кугытыштым кузэ палэн налмэ нэргэн, атом-влакын 
чоҥалтмыштым кузэ, кушэч палаш лиймэ нэргэн тэнданат шин- 
чымыда шуэш дыр. Тидым чылажымат умлаш пэш йӧсӧ, куго 
школышто гына сайын умлэн кэрташ лийэш. Тугэ гынат, сложнэ 
наста-влакын виса составыштым химий формул-влак дэнэ он- 
чыктышаш вэрч, мэ атом виса влак дэн пайдаланэн кэртына.

5. Химий формул-Блак. Дальтонын тамка (палэ) таблицыж 
гыч (62-шэ стр.) мэ ужына: йужо мэталл-влакым палэмдэн ончык- 
тышаш вэрч, Дальтон у турлӧ оҥго-влакым шонэн лукмо олмэш, 
оҥго покшэлан буква-влакым шындылаш туҥалын. Ты буква- 
влакмэталл влакын англий йылмэдэнэ каласымэ лумыштын тӱҥал- 
тыш буквашт улыт: /  — 1гоп (айэрн) — куртньӧ, С — соррег (коп- 
пэр) — вургэньэ, т. м.

Б э р ц э л и у с  луман швэд учоный (1778—1848) Дальтонын 
ты йӧнжым (мэтал-влак палэмдаш оҥго коклаш мэтал лум-вла- 
кын туҥалтыш букваштыл шындылмым) атом-влакым оҥго дэч 
посна буква дэнэ гына памэмдэн ончыктылаш кэлыштарэн. Бэр- 
цэлиус дэч вара элэмэнт-влакын атомыштым мэат нунын йа ла- 
тынь, йа грэк йылмэ гыч налмэ лумыштын туҥалтыш латынь 
буквашт  дэнэ палэмдэн ончыктылына. Ӱлнӧ возымо таблицыштэ 
(71-шэ стр.) шукырак кулэш (важнейший) элэмэнт-влакын химий 
палышт (тамкашт), йа символышт, да атом висашт ончыктал- 
тыныт (атом виса-влакым тичмаш числа дэнэ гына луан дэн 
шудан ужаш дэч посна ончыктымо; тиддэч лач лийшэ _̂ атом 
виса-влакым книга мучашыштэ улшо таблицыштэ ончыза). Йужо 
элэмэнт-влакын лумышт ик гай буква гыч туҥалыт гын, тӱҥал- 
тыш буква пэлэн кокымышо буква шындалтэш.

Бэрцэлиусын каласымыжэ почэш химий формул-влакым  Даль- 
тон дэч вэс сэмын возат: ты сложнэ настан мольэкулышкыжо 
кунар атом пура, тунар химий палым (буквам) возымо олмэш, 
мольэкулышто ты атом кунар улмым изи цифр дэнэ возэн он- 
чыктат (иктан цифр ок возалт); ты цифржым химий палын пурла 
вэлэшыжэ уланрак возат. Тыгэ, вудын составжым ННО сэмын 
огыт сэрэ, НаО сэмын сэрэн ончыктат. Ты формулым рушла 
„ха-два-о“ манын лудыт (х  букважым г сэмынрак каласыман)^ 
Вудын формулжым тыгэ умлаш кулэш: вудын мольэкулыш- 
кыжо 2 атом водород да 1 атом кислород пура, вэс сэмын, ву- 
дыштӧ 2  виса ужаш водород да 16 виса ужаш кислород уло.

Сэрнэ кислотан формулжым НаЗО^ тыгэ лудыт: ха-кокыт-эс-о- 
нылыт. Ты формулым тыгэ умлыман: сэрнэ кислотан составыш- 
кыжэ 2 виса ужаш водород, 32 виса ужаш сира да 64 (вэс сэ-

 ̂ Химий формуллаштэ латнн буква-влакым латинла каласыман, тугэ гынат, 
Н буквам шуко годым французла ,аш “ маныт; тыгэ, йоҥылыш лийэш гынат, 
ха-два-о олмэш аш-два-о манын лудыт.
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Мӹн — 1бХ 4) вйса ӱжаш кйслорӧд пура. Химий формул-влакыМ 
лудмо годым посна буква сэмын тыгай элэмэнт-влакын палышт 
каласалтыт; борын В (бэ), углэродын С (цэ), водододын Н (ха), 
кислородын О (о), фосфорын Р (пэ) адак сиран 5 (эс). Чыла 
моло элэмэнт-влакын палышт элэмэнтын тичмаш латин лӱмжӧ 
дэнэ каласалгыт. Мут гыч кӱртньӧ Ре — фэррум, вӱргэньэ Си — 
купрум, ртуть Н§ — хидраргиум; адак элэмэнтын руш лӱмжӧ ла- 
тин лум гыч налалтын гын, ты лӱмын мучашыжым латинла 
огыл, рушла кошартэн каласат, мут гыч, Са — кальциум олмэш 
кальций, К — калиум олмэш калий, 2п — цинкум олмэш цинк.

Формул влакым кузэ лудшашыжым палышашлан мэ эшэ тыгай 
примэр влакым налына:

РезОз (кӱртньӧ окись) — фэррум-кокыт-о-кумыт.
НС1 (шӧнчал кислота) — ха-хлор.
НаС1 (шолтымо шӧнчал) — натрий-хлор.
З а д а ч . 7-ш э страницыштэ уашо таблицым ончэн, ӱлнб возымо формул-влакым 

лудын лэкса, ты фармуллаш пурышоэлэмэнт-влак кокласэ виса отношэньэ-влакыи 
возыза.

1. Поташ КаСО*
2. Сэлитр ^N 0*
3. Вӱргэньэ купорос СцЗО^
4. Содо МагСОз
5. Гипс СаЗО^

6 . Льапис А^КОз
7. Сулэма Н§С12

8 . Марганьэцын кокытэ окисьшэ МпОз
9. Кочо шбнчал М^ЗО^

10. Бэртольэ шӧнчал КСЮз

Шукырак кӱлэшан (важнейший) элэмэнт-влакын химий палыш- 
тым да атом висаштым ончыктышо таблицэ.

Хи-
мий
палэ

Атом
виса

Рушла-марла
лӱм Латынь лӱм Латынь лӱмым 

каласымаш
Химий палым 
формулышто 
каласымаш

А& 108 Ший Аг^еп^цт Аргэнтум Аргэнтум
А1 27 Альуминий А1иш1п1цш Альуминиум Альум.ший
Ва 137 Барий Ваг1шп Бариум Барчй
В1 209 Висмут В1зши1Ьцш Бисмутум Висмут
С 1 2 Углэрод СагЬопецш Карбонэзгм Цэ
Са 40 Кальций СакШш Кальциум Кальций
С1 35,5 Хлор СЫогиш Хлорум Хл )р
Сц 64 Вӱргэньэ Сцргиш Купрум Купрум
Ре 56 Кӱитньӧ Реггиш Фэррум Фэррум
Н 1 Водород Нус1го§еп1иш Хидрогэниум Ха
н& 2 0 0 Ртуть Нуӓгагвугит Хидраргирум Хидраргирум
К 39 Калий КаЬиш Калиум Калий
Ме 24 Магний Ма§пез1иш Магнэзиум Магний
Мп 55 Марганьэц Мап^апиш Манганум Марганьэц
N 14 Азот НИго§еп1цш Нитрогэниум Эн
На 23 Натрий НаШиш Натриум Натрий
0 16 ■‘Кислород ОхуёепШш Оксигэниум О
РЬ 31 Фосфор РЬозрЬогиз Фосфорус Пэ
р 207 Шэм-вулно РЫшЬиш Пльумбум Пльумбум
8 32 Си' а 8 и!{цг Сульфур. Эс
8 1 28 Крэмний 8111сШш Силициум Силициум
8 п 119 Ош-вулно 8 {аппиш Станнум Станнум
2 п 65 Цинк 21 п с ц ш Цинкум Цинк
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6 . Химий формӱл кузэ ыи1талтЭш. Кажнэ сложнэ нас̂ Гӓ 
мольэкул-влак гыч ышталтын; кажнэ мольэкулжо ик нарэ атом- 
влак гыч ышталтын. Сандэнэ кэрэк могай сложнэ настан состав- 
шымат химий фармул дэнэ ончыкташ лийэш. Вара тидэ кузэ 
ышталтэш? Химий анализ мылланна настан виса составшым гына 
ончыкга, мольэкулышто кунар атом улмым ок ончыкто. Вара, 
виса составым шинчэн, химий формулым кузэ муаш лийэш. Ти- 
дым примэрэш лончылэн налына.

Мут гыч, иктаж могай газ пуалтын лийжэ. Качэствэнэ анализ 
ты газын угльэрод дэн кислород гыч чоҥалтмыжым ончыкта. 
Количэствэннэ анализ ты газыштэ 3 виса ужаш углэродлан 8  
виса ужаш кислород логалмым ончыкта. Ты газын мольэкулжо 
кунар атом углэрод гыч да кунар атом кислород гыч чоҥалгын?

Мэ гы газын мольэкулыштыжо ик атом углэрод уло манын 
шонэн пыштэна. Ик атом углэрод 12 виса ужаш углэродым он- 
чыкта. 3 виса ужаш углэродлан 8 виса ужаш кислород логалэш 
гын, 12 виса ужаш углэродлан кислород кунар виса ужаш ло- 
галэш?

Мэ тыгэ чотлаш туҥалына: 3 виса ужаш углэродлан кислород 
8 виса логалэш гын, ик виса ужаш углэродлан 3 гана шагал-

о
рак— •— логалэш, 12 виса ужашлан тиддэч 12 гана шукырак — 

3
8 V  12 =  8X4 =  32 виса ужаш логалэш. Тыштэ кислород кунар

3
атом лийэш? Кислородын атом висажэ 16, сандэнэ тыштэ кисло- 
род 32:16 =  2 атом лийэш. Тыгэ гын ть1 газ мольэкулын соста- 
вышкыжэ 1 атом углэрод да 2 атом кислород пура, ты газын 
формулжо — СОз. Тидэ углэкислэ газ.

Мэ ончычын ты газын мольэкулыштыжо 1 атом углэрод уло 
манын шотлышна. Тушто 12атом кисларод уло манын шонэн она 
кэрт мо? Тыгэ шонэн чотлымо годым ала вэс турлӧ формул 
лэктэш? Тидым тэргышашлан мэ ты газын мольэкулыштыжо ик 
атом кислород уло манын шонэн пыштэна. Тунам мыланна тыгэ 
шонэн чотлзшна логалэш: 8  виса ужаш кислородлан 3 виса 
ужаш углэрод логалэш. 1 атом кислорадлан, йа 16 виса ужаш 
кислородлан, углэрод кунар виса ужаш логалэш? Углэрод
3 16 =  6 виса ужаш логалэш. Углэродын атом висажэ 12, тыгэ

8
гын, атом углэродлан 1 атом кислород логалэш, —  атом лий- 

2 2

ын ок кэрт, сандэнэ —  атом углэродлан 1 атом кислород огыл.

1 атом углэродлан 2 атом кислород логалаш кулэш. Всэ сэмын 
каласаш гын, ты газын мольэкулыштыжо ик атом кислород уло ма- 
нын шонэн чотлэна гынат, 00^ формулак лэктэш. Мэмнан газнан 
мольэкулыштыжо кок атом углэрод уло манын шонэн чотлэна 
гынат, тыгак лэктэш: тунам тыгай ошошэньэ лийэш — 24:64; ты 
отношэньэ 2 атом углэродлан 4 атом кислород логалмым ончыкта, 
формуллан эрэат эн изи отношэньэ налалтэш, сандэнэ 2:4 отно- 
шэньэ олмэш, 1 : 2  налаш логалэш, тыгэ гын, адак СОг лэктэш. 
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Сложнэ 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. Углэкислэ газын мольэкулыштыжо углэрод дэн кисло- 
род коклзсэ отношэньэ 12:32 лийэш, анализ 3:8 отношэньым пуа. 
Ты кок отношэньэ иктӧр улыт: 12:32 =  3:8. Тыгэ гын, хи- 
мий формулым, виса составым ончэн муаш йӧсӧ огыл, тудо ариф- 
мэтик задачым ыштымэ сэмынак муалтэш.

Химий анализ гыч мо лэкмым шуко годым процэнт дэнэ он- 
чыктат. Тыгэ, мут гыч, магний йулатымэ годым лэкшэ ош поро- 
шокышто— магнэзийыштэ бО̂ /о магвий да 40% кислород уло, 
вэс сэмын, магний дэн кислород кокласэ виса отношэньэ 60:40 
лийэш.

Задач-влак. Таблицыштэ ончыктымо наста-влакын формулыштым муза:

№№ Наста лӱм Настан виса составшэ

1 Магнэзий 60»^ магний да 40%  кислород
2 Куп газ 75% углэ")од да 25% водород
3 Сиран кислородан ушны- 1) 50% сира да 50% кислород

шыжо-влак 2) 40% сира да 60% кислород
4 Марганьэцан руда 6Я,2% марганьэц да 36,8% кислород
5 АЗОТЫН ОЕИСЭЛЖЭ 25,93% азот да 74.07% кислород
6 Поташ 56,52% калий 8,7% углэрод да 34,78%

7 Ушныш
кис^хирид

2,04% водород, 32,65% сира да 65,31%
8 Чилий сэлитр кислород, 27,2% натрий, 16,5% азот да 

56,3% кислород

7. Мольэкульарнэ формул-влак. Ты маркэ лончылэн налмэ чыла 
примэр дэн задач-Блакыштэ мольэкулыш пурышо атом-влак кок- 
лаштэ мэ эрэат эн простой отношэньэ-влакым муэдышна; тыгэ, 
С2О4 йа С,Об углэкислэ газын виса составшылан кэлша гынат, 
мэ углэкислэ газын формулжылан С3О4 йа СзОе огыл, СОз нална. 
Ты маркэ лончылымо моло примэрна-влакым налына гынат, наста- 
влакын формулыштым ончыкташ эн простой отношэньэ-влакымак 
налашна логалэш ильэ. Тугэ гынат, йужо наста-влаклан тыгай эн 
простой формулым пуаш ок лий, нуным формул дэнэ ончыктыша- 
шлан эн простой формулым кокытлан, куматлан йатиддэч шукылан 
шукэмдаш логалэш; вэс сэмын каласаш гын, тыгай наста-влакым 
сложнэ формулдэнэ ончыктылман. Примэрлан водород пэрэкисьым 
налаш лийэш. Водород пэрэкисьыштэ водород дэн кислород кок- 
ласэ отношэньэ 1:16 лийэш, сандэнэ тудын эн простой формулжо 
НО лийшаш ильэ. Тугэ гынат, водород пэрэкисьын вӱд дэн кис- 
лородлан ойыралтмыжлан кӧра, тудын формулжо НО огыл, НзОз 
лийэш манын кэртына:

НзОз=НзО-ЬО.
Моло могырым шымлэн ончымо дэнат водород пэрэкись кок 

атом водород да кок атом кислород гыч ышталтман. Тыгай шым- 
лымашым ончэнак уксус кислотан формулжӹм НзСО сэмын огыл,
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Н4С2О2 сэмын возашна логалэш, ацэтилэнын формулжым СН сэмын 
огыл, С3Н2 сэмын возаш логалэш. Пытартышлан, тыгэ шотлашат 
ситышэ амалжэ (основание) уло: ик тыгылай наста-влак (шкэт 
вуйа гына лийшэ элэмэнт-влак) посна-посна атом-влак гыч гына 
лийын кэргыт, моло тыглай наста-влак тыгылай настан мольэ- 
кулж о  гыч лийын кэртыт. Тыглай настан мольэкулышкыжо кок 
ик гай атом йа кокыт дэч шукырак икгай атом-влак пурэн кэр- 
тыт.Йужгунам ты мольэкул-влакын составыштым палэн налашат 
лийэш. Тыгэ, мут гыч, водородын, кислородын, азотын, хлорын 
мольэкулышт кок икгай атом гыч ышталтыныт. Мэ нуным тыгэ 
возэн, ончыктэн кэртына: Нз, 0^, N3, С! .̂ Озонын молэкулжо кум 
атом гыч ышталтын—О3.

Тугэ гынат, кэрэк могай тыглай настан мольэкулжат кок атмом 
гыч йа кокыт дэч шукырак атом-влак гыч ышталтыныт манын шо- 
наш ок кул. Кушнӧ ончыктымо газ-влак дэн тыштэ каласыдымэ 
йужо тыглай наста-влак нэргэн гына тыгэ шонаш лийэш.

Сложнэ наста-влак дэн тыглай наста-влакын мольэкул соста- 
выштым ончыктышо формул-влакым м ольэкульарнэ  ф орм ул- 
вл а к  маны т . Ончыкыжым мэ турлӧ наста-влакым тунэмаш 
туҥалына. Мэ ончычак каласэна: ты наста-влакын формулышт 
шукыж годым виса состав гыч мумо эн простой формул-влак 
лийыт. Тунэмшэ-влак, кэрэк могай настан формулжат эн простой 
лийман  манын йоҥлыш шонэн кэртыт, сандэнэ Н2О3 дэн С2Н2 
гай формул-влак нэргэнат ушэштарэн калсыдэ ок лий. Мольэкул 
формул-влакым кузэ мумо нэргэн умлаш пэш сложнэ паша, тудын 
нэргэн тыштэ лончылэн налаш ок лий. Мольэкул формул-влакым 
кузэ муаш лиймэ нэргэн органик химийыштэ („органичаская 
химия“ манмыштэ) ойлалтэш.

8 . Химнй равэнствэ-влак. Химий формул-влак дэнэ сложнэ нас- 
та-влакын составыштым гына огыл, химий рэакций-влакымат он- 
чыктылаш лийэш. Равэнствэ-влакым мэ ты маркэ мут дэнэ воз- 
калэна ильэ. Мут дэнэ возымо химий равэнствэ да формул дэнэ 
возымо химий равэнствэ коклаштэ тыгай ойыртыш гына уло: мут 
дэнэ возымо равэнствэ наста-влакын качэствыжым (рэакцийыш 
могай наста-влак пурымо дэн рэакций гыч могай наста-влак лэк- 
мым) гына ончыкта, химий формул-влак дэнэ возымо равэнствэ 
качэствэ шотым гына огыл, рэакцийыш пурышо дэн рэакций гыч 
лэкшэ наста-влак кокласэ виса отношэньымат (количэствэнное со- 
отношэние* манмымат) ончыкта.

Сира (3 =  32) дэн кӱртньӧ (Ре =  56) ушнымо:
Ре +  8  =  РеЗ

равэнствэ тидым ончыкта: 56 виса ужаш куртньӧ дэн 32 виса 
ужаш сира ушнымо годым 56 +  32 =  88  виса ужашыжэ сэрнистэ 
кӱртньӧ лийэш.

Химий равэнствэ наста-влакын виса кугытымат (кунар улмы- 
штымат) ончыкта, сандэнэ тудлан наста-влакын нэлытышт ара- 
лалт мэ законымат  ончыктыман. Рэвэнствэ палын шола могы- 
рыштыжат, пурла могырыштыжат кажнэ элэмэнтын атом чотшо 
иктӧр лийман.
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Вуд дэн кальций кокласэ рэакцийым йалына (ты рэакцийым тэ 
шинчэда). Кальцийын цалыжэ Са. Ты рэакций годым йӧрыктымӧ 
(гашеная) извэсть манмэ да водород лийэш (лэктэш). Йӧрыктымӧ 
иэвэстьым анализлымэ тыгэ ончыкта: тудын составышкыжэ каль- 
ций, кислород да водород цура, тудын формулжо — СаОзНа. Тидым 
шотлэн, кальций дэн вӱд кокласэ рэакцийым мыланна тыгэ возы- 
ман: шола могырышто — кальций дэн вуд, пурла могырышто — 
йӧрыктымӧ ИЗВЭСТЬ ДЭН ВОДОрОД (водородын мольэкулжо Н2):

Са +  Н2О — СаО^Нз +  Нз.

Мэмнан тыгэ ончыктымо схэмына наста-влакын нэлытышт ара- 
лалтмаш законлан тупынь шога—туддэнэ ок кэлшэ (сандэнак ра- 
вэнствэ палэ олмэш мэ тирэм вэлэ шындэн улна). Шола могырышто 
вудын составыштыжэ кок атом водород уло, пурла могырышто — 
извэстьын составыштыжэ кок атом водород да посна ойырлэн 
лэкшэ водород мольэкулышто эша кок атом. Вудыштӧ кислород 
ик атом, извэстьыштэ как атом. Вара ты равэнствым наста-влакын 
нэлытышт аралалтмаш законлан кэлыштарэн кузэ возаш кулэш?
Тэ шкат шинчэда, вудын формулжо Н^О олмэш Н4О2 возэн она 
кэрт. Тыгэ возэна гын, вара тудо вуд огыл, могай гынат, вэс 
наста лийэш. Палэ, тыгэ ышташ ок лий. Тугэжэ мэ ты рэакцийы- 
ШКЭ вудын ИК мэльэкулжо Н2О огыл, кок мольэкулжо пура манын ;
шонэн кэртына. Тидым мэ тыгэ ончыктэна: вудын формулжо ончы- 
лан кокытан куго цифрым шындэна: 2Н2О. Тунам вудын кок 
мольэкулыштыжо мыланна кулшӧ 2 атом кислород да 4 атом во- 
дород лийэш:

Са +  2Н2О =  СаОзНз +  Нз.

Тыгэ возымо равэнствэ лийэш. Ты равэнствыштэ кажнэ элэмэн- 
тын атом чотшо шола могырыштыжо пурла могырысо дэнэ ик- 
тӧр лийэш: ;

Са — шола могырышто 1 атом, пурла могырышто I атом. ;
Н — шола могырышто — кок мольэкул вудыштӧ 4 атом, пурла 

могырышто — извэстьыштэ 2 атом да посна ойырлэн лэкшэ водо- ;
род мольэкулышто 2 атом, чылажэ 4 атом. ‘

О — шола могырышто — вудын мольэкулжо-влакыштэ 2 атом, |
пурла могырышто — извэстьыштэ 2 атом. \

Тыгэ гын, равэнствэ лач возалтын.
Адак тидым ончыкташ кулэш: йӧрыктымӧ извэстьын формул- 

жым СаОаНз сэмын огыл, Са(ОН)з сэмын возат, тудым тыгэ лудын 
,каласат: кальций о-ха-кок гана (рушла—кальций-о ха-дважды)
Кок гана“ („кум гана*, т. м.) манмэ 2 (3, т. м.) цифр скобко. 
кӧргысӧ пытартыш атом гына 2 (3 йа тулэч шукарак) улмым огыл, 
скобко кургысӧ чыла атомжат 2 (3 йа тулэч шукырак) гыч улмым 
ончыкта. Са(0 Н)2 формулым „кальций-о-ха-кокыт“ манын лудына 
гын, йоҥлыш лийэш ильэ; тыгэ манмэ СаОНз формулым ончыкта, 
тыгай формулан настажэ йӧршынат укэ.

Химий равэнствым возымо цримэрым эша иктым лончылэн он- 
чэна. ВУд пар дэн куртньӧ кокласэ рэакций годым куртньӧ окалин
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дэн водород лэктэш (25-шэ стр.). Кӱртяьӧ окалиным айаЛивЛэ- 
на гын, тудын составщэ РвзО^ лийэш. Тыгэ гын, рэакцийын схэм- 
жым мыланна эн ончыч тыгэ возыман:

Нз0 4 - Р е - Р е з 0 ,-^Нз

Ты схэмэ наста-влакын нэлытышт аралалтмэ законлан ок кэлшэ. 
Водородын, кислородын да кӱртньын атом чотышт шола могы- 
рышто пурла могырысо дэнэ иктӧр огытыл. Тӱрлӧ атом-влакын ■ 
чотышт эн шуко лийшэ формулым муын луктына (тыгай формул 
РезО^ лийэш) да тудым ончэн „тӧрлаш“ тӱҥалына. Кӱртньыжӧ 
пурла могырышто 3 атом уло, шола могырыштыжо—1 атом. Шола 
могышто кӱртньӧ ончылан кумытан цифрым шындэна:

НзО +  З Р е з-Р е зО , +  Нз.

Вара кислородым тӧрлэна. Пурла могырышто кислород 4 атом 
уло. Тыгэ гын, рэакцийышкэ 4 молэкул вӱд ^НзО пура. Вӱдын 
4 мольэкулыштыжо мыланна кӱлшӧ 4 атом кислород да, тиддэч 
посна, эшэ 8 атом водорд уло. Равэнствын пурла ужашыштыжат 
водород тунар атомак кӱлэш. Равэнствэ тыгай лийэш:

4 Н2О +  ЗРе =  РезО^ +  4Нг.

Схэмын пурла могыржо шола могырлан ок кэлшэ гын, тыгай 
яТорлымашым“ („уравнивание" манмым) ыштыдэ ок лий. Тӧрлы- 
машым лач ыштышашлан, рэакций годым могай наста-влак лий- 
мым сайын шинчыман, адак ты наста-влакын формулыштым ну- 
нын сосгавыштлан лач кэлшышын возыман. Тиддэч посна тӧрлы- 
машым ышташ ок лий.

Чыла наста-влакын формулышт лач возалтыныт гын, тунам 
рэакцийыш пурышо дарэакций почэш лэкшэ наста-влакын лолӧэ- 
кул  яотыштим гына кычалын муаш кӱлэш. Ойлыманат огыл, 
чыла наста-влакын мольэкул чотышт наста-влакын нэлытышт 
аралалтмаш закон дэн кэлшышын равэнствым возышашлан кунарэ 
к^лэш, лач тунарак лийман.

,Тӧрлаш “ („уравнять") манмэ мут олмэш шуко годым „коэ- 
фициэнтым шындылаш* манын ойлат.

П а л э м д ы м а ш .  Химий равэнствэ-влакым йужгынам .химий уравнэньэ-влак“ 
маныт. Йужо книгаштэ равэнствэ палэ ( = )  олмэш тыгай палым шындат:->., мут гыч:

4 Н2О +  ЗРе— РезО ,+  4Н2
Ты маркэ ыштилмэ йа лончылэн ончымо рэакций влакым шу- 

кыжымак мэ химий равэнствэ дэнэ возэн ончыктэн огина ул ильэ. 
Сандэнэ ӱлан мэ нуным ушэштарэн ончыктэна. Нуно схэм сэмын 
коэфициэнт дэч посна ончыкталтыныт, сандэнак равэнствэ палэ 
олмэш тирэ-влак шындалтыныт. Ты схэм-влакым тэтрадьыш возэн 
налын, кэлшышэ коэфициэнт-влакым шындылашда кӱлэш.

Вӱргэньэ окись лиймаш (9-шэ стр.):

Сц + О 2 — СиО.
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Ош-вулнын окисьж э лиймаш  (9-шэ стр);
Зп +  Оз — ЗпОз.

Извэстка вӱдын (йӧрыктымӧ извэстьын растворжын) тудый 
вошт углэкислэ газым колтымо годым, румбыкаҥмашыжэ (9-шэ 
стр):

СаОзНг +  СОг — СаСО, +  Н2О.
извэсть углэкис- углэродан

лэ газ кальций
шӧнчал

Углэродан вургэньэ шӧнчалым ойырлыктымаш (рзложенив 
(10-шэ стр):

СигСНгО, — СиО +  НаО +  СО,.
углэродан вӱр* вӱргэнь» 
ганьэ шончал окись

Ртуть окисьым ойырлыктымаш (10-шэ стр):
Н е О - Н е  +  О,.

Извэстньакым ойырлыктымаш (йулатымаш) (11-шэ стр);
СаСО, — СаО СО,.

извэстньак извэсть
(извэска кӱй)

Извэстьым йӧрыктымаш (13-шэ стр);

СаО Н^О СаО^Н^.
Вудым ойырлыктымаш (23-шэ стр):

Н2О — На +  Оз.

Кислородым бэртольэ шӧнчалым ойырлыктэн лукмаш_(2б-27-шэ 
стр):

КСЮ» — КС1 +  Ог
бэртоль» хлористз
шончал калий

Бэртольэ шӧнчалыш йэшарэн пыштымэ ката^иэатор— марганьэ- 
цын кокытэ окисьшэ МпОа— вашталтдэак кодэш (рэакцийыш ок 
пуро), сандэнэ тудо равэнствыш ок пурталт.

Турлӧ наста-влакым кислородэш йӱлатымэ годым окисэл-влак 
лиймаш (27-28-шэ стр):

С +  О2 — со^.
шӱй углэкисл»

(углэрод) газ

8 +  О2 —  БО^.
сира сэрннстэ

газ

Ре +  О2 -  Р е ,0 ,
кӱртньо куртньын маг-

ннтан окисьшэ

р  +  О2 -  Р2О, *
фосфор фосфорын ви-

зытэ окисьшэ 
(пятиокись)
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Водородым лукмаш  (32-шэ стр):

Н25О4 +  2 п — 2 П5 О4 +  Н2.
сэрнэ цинк ку-

кислота порос

Водородын йулымыжӧ (34-шэ стр):

Н2 +  О2 — Н2О.

Вӱргэньэ окисьым водород дэнэ восстановитлымаш (45-шэ стр.)

СиО +  Н2 — Си +  Н^О 

Водород пэрэкисьым лукмаш (56-шэ стр):
ВаО^ +  Н25О4 —  Ва5 0 4  +  Н^О^.

барийын сэрнэ кис- сиран ба- водородын 
пэрэкисьшэ лота рий шончал пэрэкисьшэ

Озонын кислород гыч лиймыжэ (66-шэ стр):

0 2 —  03

9. Чотлымаш-влакым (расчет) формул да равэнствэвлак 
почэш ыштылмаш. Иктаж могай настан формулжым палэн 
налмэк, элэмэнт-влакын атом висаштым ушэштарэна йа таблицэ 
гыч кычалын муына гын, мэ турлӧ эадач-влакым ыштэн кэртына. 
Мут гыч, углэкислэ газын формулжым СО^ шинчэна гын, тушто 
кунар процэнт углэрод улмым, йа вэс сэмын углэкислэ газын 
100 висаштэ мыньар виса углэрод улмым куштылгын чотлэн 
луктын кэртына.

Углэродын атом висажэ =  12, кислородын атом висажэ— 16. 
Мольэкулышто 1 атом— 12 виса ужаш углэрод да 2 атом — 
1 6 Х 2  =  32виса ужаш кислород уло. Тыгэгын, ик мольэкул углэ- 
кислэ газын нэлытшэ йа тудын мольэкул висажэ (молекуляр- 
ный вес) 12 +  32 =  44 виса ужаш лийэш.

Углэкислэ газын 100 виса ужашыштыжэ углэрод кунар виса 
ужаш улмым мэ ындэ куштылгын чотлэн луктын кэртына. Мэ 
тидым тыгэ шонэн ыштэна: 44 виса ужашыштэ углэрод 12 виса

12 12 X  100ужаш уло, ужашыштэ ——. 100 виса ужашыштэ— . и- =
=  1200:44=27,27% .

Ты задачым пропорций правил дэнат ыштат лийэш: л::100 =
=  12:44;тышэч л = =  27,27%.

44
Тыгэ мэ углэкислэ газыштэ 27,27% углэрод улмым кычалын 

лукна.
Йатыр моло задач-влакымат тыгак ышташ лийэш. Мут гыч, 

20 тон миньэрал — „ош-вулно кӱй* („оловянный камень") — уло, 
тудын составшэ — ЗпО^. Ты 20 тон миньэрал гыч ош-вулным 
кунар тоным лэвыктэн лукташ лийэш?

Серная Еислота.
78



Ош-вулнын атом висажэ =  119. ЗпОа мольэкул висажэ =  119-[- 
-[-16 X  2 =  119 +  32 = 1 5 1 .

Пропорцийым возэна:
л::20 =  119:151; тышэч х  =  -^ -̂ -1— _  15,8 т. 

’ 151

Задач-влак. (Задач-влакым луан дроб дэнэ чотлэн, ик луан палэ маркэ тӧр- 
лэн ыштыза).

1. Шэм-вулно рудан формулжо РЬ8 ; 478 т руда гыч шэм-вулным кунар лук- 
таш лийэш?

2 . 23 кг  пинкым л у к таш  сэрни стэ нинкым (.п и н к о вая  обманка*" манмым) 
2п8 кунар  килограмы м налман?

3. Кӱрэн жэлэзньакын формулжо — Ре^О^Нв, магнитнэ жэлэзьанкын формул- 
жо — РваО :̂ кудо рудаштыжэ кӱртньӧ шукырак уло?

4. Ик вагонышко 15 тон кӱртньӧ руда РеаОв (йошкар жэлэзньак) пура. 200 т 
кӱртньым лэвыктэч лукташ кӱлэш гын, тидлан ситышэ кӱртньӧ рудам домно 
коҥга дэкэ намийаш кунар вагон кӱлэш лийэш?

Тыгай задач-влакымак рэакций-влакын равэнствыштым ончэнат 
ыштылаш лийэш. Мут гыч, 32,8 г вургэньэ окисьым СиО водород 
дэнэ восстановитлымэ годым кунар грам вуд лэктэш?

Рэакцийын равэнствыжым возэна.

СиО +  Н2 =  С и+Н аО .

Ты равэнствэ гыч мэ ужына — вургэньэ окисьын ик мольэкул- 
жо, вэс сэмын 64 +  16 =  80 виса ужаш вургэньэ окись, рэакций 
годым ик мольэкул вудым, вэс сэмын 2 +  16 =  18 виса ужаш вудым 
пуа.

Пропорцийым возэна: 32,8 дэч 80 кунар гана шукырак, х  дэч 
18 тунар ганак шукырак, йа

18 :д: =  80:32,8, тыжэч х  =  ■■- ■̂ ■--—= 7 ,3 8 г. 
’ 80

Чотлымашым тыгай шот дэнэ возаш гын, каньылырак лийэш:

СиО +  Н з ^ С и  +  НаО 
6 4 + 1 6  2 + 1 6

80 18
32,8 л:

Тидым тыгэ лудыва: 80 г вургэньэ окись 18 ,г вудым пуа,
32,8 г окись х  пуа. Пропорцийат тышэчак лэктэш: 80:32,8 = 1 8 :л:.

Вургэньын кунар лэкмыжым палаш кулэш ильэ гын, чотлы- 
машым тыгэ возаш логалэш ильэ:

Си0  +  Н, =  Си +  Н2 0  
64 +  16

80 64
32,8 X

80:32,8 =  64:х
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Рэакций годым 7,38 г вудым лукташ кунар грам вургэньэ 
окисьым налаш кулэш манын йодылтэш гын, ту задач тыгэ ыш- 
талтэш ильэ:

СиО +  Н з ^ С и  +  НзО 
64-1-16 2 + 1 6

80 18
д: 7,38
80:л :=  18:7,38

Пропорцийым возымо олмэш тыгэ шонэнат ыштэн кэртына 
ильэ:

80 г вургэньэ окись 18 г вудым пуа. 1 г вӱдым лукташ.
80

вУргэньэ окисьым 80 г огыл, 18 гана шагалрак, йа -  налман;
18

80
вудым 1 г огыл, 7,38 г лукташ вургэньэ окисьым —  

гана шукырак налман:

дэч 7,38

80-7,38
18

г.

Тидым чотлымэк, мэ кычалмым муына.
Тӱрлӧ химий ппыт-влзкым ыштымэ годым, адак чптлымо годымат наста-вла- 

кын кунар улмыштым шкэ шонымо чоло (проиэвольно) виса ужаш-влак дэнэ 
чотлымо олмэш грам-мольэкул да грам-атом манмэ дэнэ чотлат. Грам-мольэкул 
да грам-атом манмэ наста-влакыч мольэкул висаштлан йч атом висаштлан кэл- 
шышэ наста нэлытым грам чот дэнэ ончыкта. Мут гыч, сэрнэ кислотан, Н2 8 О4 , 
грам-молэкулжо 2-1-32-1-64 =  98 г сэрнэ кислота лийэш, цинкын г,.ам-атомжо 
65 г цинк лийэш.

Иктаж мотай рэакцийым ышташ, наста-вл кым грам чот дэнэ висэн на- 
лаш гын, утларак кэ.тша. .Мэ шинчэна, ик грам-мольэкул сэрнэ кислотам да ик 
грам-атом цинкым налына гын, рэакций годым:

Н2 8 О4 +  2 п =  2 ПЗО4 -[- Н2

цинкат, сэрнэ кислотат утэн ок код, рэакций гычшэ сиран цинк шОнчал да во- 
дород I ына лэктэш,

И уж гунам  грам-мольэкул виса, йа кӱчы кы н — м ользкульарнэ  виса маныт. 
Грам-мольэкулым кӱчы кы ч моль маныт.

Опытым ыштымэ годым тичмаш грам-мольэкул влак олмэш грам-мольэкул-вла-

кын ужашыштымат налаш лийэш, мут гыч, — грам-иольэкулым,0 ,1 грам-мольэку-

льш, т. м.

Задач-влак.
1 . 2 0  кг сэрнистэ кӱртньым лукташ кӱртньым кунар килограмым налман? 

Рэакиийын равэнствыжым 74-шэ стр. ончыза.
2. Сэрнэ кислоташкэ нинкым пыштэна гын, водород ойырлэн лэктэш. 50 г 

цинкым пыштымэ годым ойырлэн лэкшэ чыла водородым йӱлаташ гын, кунар 
грам вӱд лэктэш? Рэакций-влакын равэнствышт:

Н2804-1-2п =  2п504Ч-Н2; Нз-ЬО^Н^О.
3. 200 г углэгодан вӱргэньэ шӧнчалым чот ырыктымэ годым кунар грам 

вӱргэньэ окись лэктэш? Рэакцийын равэнствыжэ:
Си^СНгОв =  2СиО +  Н^О -{- СО2

углэродан вургэньэ вуд углэкислэ 
вургэньэ окись газ
шончал
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4. 10 г  вӱдым лукташ углэродав вургэяь» шӧячалым кунар налман?
5. У глэрсан вӱггэньэ шӧнчалым ойырлыктымо годым вӱд дэн углэкислэ 

газ чумыржо 25 г лэкты ыт. Углэродан вӱргэньэ шӧнчалым кунар налмэ улмаш?
6. Кальций л э ' вӱд кокласэ рэакиий годым 10 г видород лэктын. Кальцийыы 

кунап налмэ улмаш? Рэакцийын равэнствыжым 75 -шэ стр. ончыза.
7. 1 л® водорпд О.О̂  г нэлы1ан гын, 100 обйоман йуж шарым водород дэнэ 

тэмаш, кунар ц ч  кым да кунар с э р н э  кислотам налаш кӱлэш?
8. Бари 'ын пэрикисьшэ ВаОг дэи сэрнэ кислота Н^ЗО  ̂ кокласэ рэакций годым 

водород пэрэкись лэктэш (78-шэ стр.). Рэакций тыгэ кайа:

ВаО^ “1“ — ВаЗО^ Н^О .̂
барийын сэрнэ сиран ба- водородын 

пэрэкисьшэ кислота рий шончал пэрэкнсьшэ

340 г  водород пэрэкисьым лукташ, барийын пэрэкисьшым кунар граммым 
налаш кӱлэш?

9. Тыгылай условийыштэ, 134,4 л  кислородым лукташ кунар грам бэртольэ 
шӧнчалым налман?

Рэакцийын равэнствыжэ;

2КС10з =  2КС1-|-30г.
Ик литр кислород тыгылай условийыштэ 1,43 г  виса.

10. Химий йылмэ. Химий формул дэн равэнствэ-влак наста- 
влакын качэствэнэ дэн количэствэнэ манмэ составыштым да ну- 
нын вэс наста-влакыш савырнылмыштым пэш кӱчыкын, пэш палын, 
сайӹн ужаш лиймашын ончыктат.

Формул дэн равэнствэ-влакым мэ шкэ шинчана дэнак ужына, 
нуным мондыдымашын умлэн кэртына; наста-влакын процэнт дэнэ 
ончыктымо составыштым гын, ушышто кучэн кэрташ йӧршынат 
ок лий.

Бэрцэлиус элэмэнт-влакым химий палэ-влак дэнэ (яСимвол-влак“ 
дэнэ) палэмдымым туҥжылан латынь дэн грэк йылмысэ элэмэнт 
лӱм влакым налын. Ты йылмэ-влак дэнэ кызыт ныгӧат (ик калы- 
кат) ок ойло. Чыла элласэ турлӧ-тӱрлӧ калык гыч лэкшэ химик- 
влак химий элэмэнт-влакым чыланат ты палэ-влак (символ) дэнак 
ончыктылыт. Сандэнак химий йылмэ (химий формул дэн равэн- 
ствэ-влак) интэрнациональнэ йылмылан шотлалтэш. Чыла туньам- 
балсэ химик-влакат ты йылмым ик сэмынак вэлэ умлат.

ЙОДЫШ-ВЛАК.

1. Улнӧ онныктымо равэнствэ-влакым тэтрадьышкыда возэн налын, кэлшы- 
шэ коэфициэнт-влакым шындылза.

а) Шэм вул ын кокытэ скисьшэ (двуокисьшэ) дэн водород кокласэ рэакций 
годым вӱд лиймаш;

РЬОг-ЬНа-РЬ +  НаО.
б) Цинк дэн шӧнчал кислота кокласэ рэакций;

НС1-^-2п — 2пС12 +  На.

в) Альуминий дэн вӱд кокласэ рэакций;

А1+ Н 2О -А 12О8 +  Н2.
г) Углэродан вӱргэньэ шӧнчал дэн шЗнчал кислота кокласэ рэакций: 

СигСНгОг +  НС1 — СиС1г — Н2 О +  СО^
углэродан вургэньэ шончал хлорнэ вуд углэкис- 

шончал кнслота вурэгньэ лв гаа
в—838 ^2



2. Тыгылай дэн сложнэ наста шкэ мольэкулыштын составышт дэнэ мо шот 
дэнэ ойырлалтын шогат?

3. Озонын койышыжо-влакым ушэштарыза.
5. Кислород дэн озонын мольэкул составышт могайэ?
5. „Ат('М ^элыт“ да ,атом виса“ манмэ кочлаштэ могай ойыртыш уло?
6. Атом виса-влакым палымэ годым водородын нэлытшым Дальтон молан 

йэдиниц лан шотлэн?
7. Атом-влак нэргэн туныкТымаш (атомистическое учение) могай закон-вла- 

кым умылтара?
8. Мо тугай мольэкул формуя?
9. Хлорын мольэкул форм.лжым ушэштарыза.

10. Настан составышкыжэ 82^5% азот да 17,75% водород пура. Тудын фор- 
мулжым кычалын лукса.

11. Ик заводышто 1 Й мучко 190 000 т мландэ шӱй йӱлаталтэш. Ты шӱйыштӧ 
кокла чот дэнэ 70% углэрод С лийжэ. Чыла ты углэрод йӱлымӧ годым углэкислэ 
газым пуа. Ий мучко 310 паша кэчэ улмаш гын, завод труба гыч кэчэ йыда ку- 
нар тон углэкислэ газ лэктын?

Рэакцийын равэнствыжэ:
С -4- О2  СО .̂

XI. ОКИСЛАЛТМАШ. ВОССТАНОВИТЛАЛТМАШ.'

1. Кислородышто да йужышто йӱлымаш. Кислородышто йӱ- 
лымӧ процэс йужышто йӱлымӧ процэс дэч иктэ дэнэ гына ойыр- 
лалтын шога .̂ тудо йужышто йӱлымӧ процэс дэч талынрак да ваш- 
кэрак эрта. Йужышто кислород азот дэнэ йыгырталтын (разбавлен); 
азотшо йужышто шуко уло—тудо йужын /̂5 обйомжым тэмэн 
шога. Азот — йӱлымаш рэакцийыш ок пуро, йӱлымӧ процэсым 
гына чараклэн шога — талын кайышаш процэс, азот улмылан кӧра 
эркын эрта. Кислородышто йӱлымӧ годымат йужышто йӱлымӧ го- 
дымат ик гай продукт-влак — элэмэнт-влакын кислородан ушны- 
шышт (соединения) лэктыт. Элэмэнт-влакын кислородан чыла 
ушнышышт-влакым чумыр лӱм дэнэ окисэл-влак маныт. Кислород 
дэнэ ушнымо процэс окислалтмаш манылтэш.

Наста кислородэш йӱла, кислород ,йӱлымашым кучэн шога" 
манын ойлӹмо годым, тидым мондыман огыл: йӱлымаш йӱлышӧ 
наста-влакый кислород дэнэ ушнымышт лийэш, ты годымак кис- 
лородын ты наста-влак дэнэ ушнымыжат йӱлымаш лийэш. Нуно 
шкэ коклаштышт  ваш-ваш (взаимно) ушнат. Тидым куштылгын 
ончыктэн кэрташ лийэш: мут гыч, водородын кислородышто йӱ- 
лэн кэртмыжэ сэмынак, кислородат водородышто йӱлэн кэртэш. 
Водородын кислородышто йӱлымыжым мэ ончылно тунэммэ годым 
ужна (35-шэ стр, 40 сӱр.).

Ындэ кислородын водородышто йӱлымыжым палэн налына. 
Опытым тыгэ ышташ лийэш: кумыктэн кучымо цилиндрым водо- 
род дэнэ тэмаш да водородэш тулым пыжыкташ (60 сӱрэт, а), вара 
тунамак цилиндрышкэ кӧргӧ гыч кислород ток лэкман пучым 
пуртат. Ты пуч мучашын цилиндр аҥ тӱрыштӧ йужэш йӱлышӧ 
водород тул вошт кайымыжэ годым пуч мучашэш тул пижэш 
(60 сӱрэт, б). Тидэ — водородэш й^лышӧ кислородын тулжо. 
Йӱлымӧ годым цилиндрыя пырдыжшэ пар дэн лэвэдалтэш, тыгэ 
вӱд лийэш:

2 Н 2 -|-0 а  =  2Н20.
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Сложнэ наста-елакин йӱлымышт годымат, тыгылай наста-вЛа- 
кын йӱлымышт годым окисэл-влак лэктын. Ты окисэл-влак
сложнэ настан составышкыжэ пурышо элэмэнт-влакын окисэлышт 
лийыт. Мут гыч, стэарин сортан йӱлымыжӧ годым стэаринын сос- 
тавышкыжэ пурышо кок элэмэнтын окисэлышт лэктыт; иктыжэ — 
водородын окисэлжэ (вӱд), вэсыжэ — углэродын окисэлжэ (углэ- 
кислэ газ).

Задач. Стэаринын формулжо С^дНзвОг; стэарин йӱлымӧ годым лийшэ рэак- 
цийын равэнствыжым возыза.

Палэ наста-влак гыч иктышт — куштылгынрак, вэсышт йӧсын- 
рак йӱлаш тӱҥалыт,

★ Опыт. Покшэч шэлмэ чыран мучашыштыжэ цэллулоид пад- 
рашым пыжыктыза (цэллулоид дэн вуй шэргэм да т. м. ӱзгарымат 
ыштат). Цэллулоид падрашым да тудын кӱжгытан картон ласты- 
кым йа чырам лампэ тулыш икка- 
наштак чыкыза да тунамак мӧҥгэш 
лукса. Цэллулоид тунамак пижын 
кайэн йӱлаш тӱҥалэш, картонэш 
альэ чыраш тул пижын ок шу.

Картон ластык дэн магний тас- 
мам налын, ту опытымак ыштыза.
Картон магний дэч ончыч йӱлаш 
тӱҥалэш, магнийжэ шукырак ырык- 
тымэк гына йӱлаш тӱҥалэш.

Фосфорым шокшо вӱдым пыш- 
тымэ пробиркэ дэнат ылыжгаш 
лийэш.

Кэрэк могай насталанат тудын 
йӱлаш тӱҥалмэ тэмпэратуржым ли-
шэмдэн палаш лийэш. Ту тэмпэратурым настан тулаҥмэ тэм- 
пэратуржо (температура воспламенения) маныт. Мут гыч, фос- 
форын тулаҥмэ тэмпэратуржо 50° чоло лийэш, сира дэн пуын — 
270° нарэ, шӱын — 350° нарэ, водородын — 600° нарэ, магнийын — 
800° нарэ, кӱртньын — тиддэчат кӱкшӧ.

Йӱлымӧ годым лэкшэ шокшо настан тул лишнырак улшо 
ужашыжым тулаҥмэ тэмпэратурыш шумэш ырыкта, сандэнэ ик 
кана йӱлаш тӱҥалшэ наста йӱлэн шога. Мыланна настам рэакций 
тӱҥалаш гына ырыктыман,

Йӱлышӧ наста дэкэ йуж пурымым чараш, йа тудым тулаҥмэ 
тэмпэратуржо дэч ӱлылрак тэмпэратур мартэ йӱкшыктараш гын, 
йӱлымашым чараш лийэш.

Тул ӱмбак вӱдым опталмына годым, йӱлышӧ настам йӱкшык- 
тарымэ дэч посна, мэ йӱлышӧ наста дэкэ йуж пурымымат чарэна.

ЙӱлыШӧ настан тэмпэратуржым изэмдэн гына тудым йӧрыкташ 
лийэш. Тидым тыгай опыт дэнэ куштылгын ончыкташ лийэш. 
Кӱртньӧ тигэльыш скипидарим  изиш гына пыштат да тудым 
йӱлышӧ чыра дэнэ пижыкгаш тӧчэн ончат*. Скипидар ок ылыж. 
Тунам тигэльым изиш гына ырыктат дӓ йӱлышӧ чырам угыч 
лишэмдэн ончат. Скипидар йӱлаш тӱҥалэш.
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Тигэльын ырымыжэ сэмын Йӱлымаш эрэ талышнэн шога. Ындэ 
тигэльым йӱштӧ вӱдыш шындэн йӱкшыктарэна гын, йулымаш 
эркын-эркын изэмэш, варажым йӧршын пыта.

Куштылгын тул пижшэ (ылыжшэ) наста-влакым т ул дэч 
л^дмашан (огнеопасный) наста-влак маныт.

Газ сэмын лийшэ йулышӧ наста-влак йа вашкэ парыш савыр- 
нышэ наста-влак, нунын тул пижмэ тэмпэратурышт кӱкшӧ лийыт 
гынат, тул гыч куштылгынрак пижыт. Тидэ садлан кӧра тыгэ 
лийэш: газ шкэ ылыжалтмэ тэмпэратурышкыжо вишкыдэ наста- 
влак дэч вашкэрак ырэн шуэш. Сандэнак тул дэч лудмашан 
наста-влак чотыш йулышӧ наста-влакым вэлэ огыл, куштылгын 
парыш савырнышэ наста-влакымат (спиртым, бэнзиным, эфирым,

т. м.) пуртат.

61 сӱр. Айдэмэ ӱмбалнэ йӱлышб вургэыыы 
йӧрыктымаш.

Бэнзин дэч эҥгэк-влак 
шуко лийыт. Бэнзинын 
куштылгын парыш савыр- 
нымыжым , (парланымы- 
жым) да тул дэч лудма- 
шан улмыжым шинчыды- 
мэ йэҥ-влак тул лишкэ 
шогалытат, иктаж могай 
узгарым бэнзин дэнэ эр- 
ыктат йабэвзиным ик атэ 
гыч вэсыш йоктарылыт, 
Тул тораштыракак шога 
гынат, бэнзинын куштыл- 
гын шарлышэ паржэ тул 
дэкэ мийэн шуэшат пи-

жын (ылыж) кайа. Бэнзинын паржэ сорта дэн лампэ тул гыч 
гына огыл, коҥгаш йулышӧ тулгычат, шырпэ тул гычат тул 
пижын кэртэш. Бэнзинлан тул пижэш гын, бэнзин дэнэ пашам 
ыштышэ йэҥ йыр пэш куго тул ора лийэш. Ты тул вургэмэш 
пижэш.

Айдэмэ умбалсэ вургэмэш пижшэ тулым ик сэмын гына йӧрык- 
таш лийэш: айдэмын умбакыжэ йа одэйалым йа ужгам, йа т. м. 
кудалтэн, тудын дэнэ айдэмым сайын гына путырэн шындаш 
кулэш (61 сур.). Тыгэ ышташ гын, йуж йулышӧ вургэм дэкэ 
пурымым чарна, сандэнэ тул йӧра.

Айдэмын чийэн шогалмэ вургэмэшыжэ тул пижэшат, айдэмэ 
пӧрт мучко курышталаш туҥалэш гын, йуж эрэ уэмалтын шога, 
сандэнэ тул эша утларак вэлэ талышна.

Бэнзин дэн карасиным вУд дэнэ йӧрыкташ ок лий: яуно вуд 
дэч куштылгырак улыт, сандэнэ вуд умбакэ кузат да ойышкат 
тугак йулэн шогат.

2. Йӱлымаш рэакцийын кӱлэшыжэ. Айдэмэ тулым акрэт 
годымак кучылташ туҥалын. Эн ончычшо айдэмэ тулым шинчэн 
огыл, тудым луктын (ылыжтэн) моштэн огыл. Кукшо пушэҥгыш 
валгэнчэ логалмэ дэнэ лийышэ тулым пэршйгана ужын. Айдэмэ 
тулым эн пӧрвой ужмыжо годым туллан пэш ӧрын дыр, тулышто 
тудо йумын вийжым вэлэ ужын, варажым кучылташ тунэмын 
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62 сӱр. Тулым кок 
тойам ваш-ваш йы- 

гэн  лукнаш.

шуын, тулым ЙӧрыМӦ дӓч аралэн могаташ туҥӓлыв — 'гулыхпко 
кукшо шудым да укш-влакым кышкэн шогэн. Ик жап эртымэк 
айдэмэ тулым шкэак лукташ тӱҥалын. Тидэ акрэт годсо айдэмын 
пэш куго сэҥымашыжэ улмаш. Тудо тулым ик кукшо пу тойаш вэс 
тойам йыгымэ йӧн дэнэ луктын (62 сӱр.). Ты тулэш айдэмэ 
кочкышым шолтэн, шкэ ырэн кэртын, тул 
дэнак шкэ тушманжэ-влакым — йанлык-вла- 
кым лӱдыктылын.

Тулым тул кӱй дэн колчэдан моклока 
гыч лукташ туҥалмэ айдэмын вэс куго сэ- 
ҥымашыжэ лийын.

Сэрнэ колчэданын РеЗз моклакажым пэш- 
кыдэ тул куй дэнэ чот гына пэраш гын, пэ- 
рымэ годым шокшо лэкмылан кӧра, колчэ- 
дан дэч тӧрштэн лэкшэ тыгыдэ пырчэ-влак 
ылыжын тул йып-влакым пуат. Ты тул 
йып-влак1 дэнэ кукшо шудым да т. м. куш- 
тылгын тул пижшэ матэриалым ылыжташ 
лийэш.

Сэрнэ колчэданым вэс сэмын пирит ма- 
ныт. Ты лум ,пир*—тул манмэ грэк мут гыч 
лэлтэш, тудо колчэданым акрэт годсэкак тулым лукташ кучылт- 
мым ончыкта. Ожнысо грэк-влак тидын нэргэн шинчэныт улмаш, 
сандэнак колчэданым пирит манын лумдэныт.

Тылэч почэш пирит олмэш куртньӧ моклакам (тул савышым) 
кучылташ тӱҥалыныт (63 сур.). 150 ий нарэ ончыч тул чыла вэрэат 
тыгак вэлэ лукталтын. Тунам спичкат (шырпат), газат, карасин 
лампат укэ улмаш; тудо вэлэ огыл, стэарин сортажат лийын огыл, 
Койа дэн ыштымэ сорта гына улмаш.

Шуко тужэм ий мучко тул дэн олтымо ӱзгарым сурт илышыш- 
тэ вэлэ кучылтыныт. Пытартыш шудӧ ийыштэ гына олтымо

узгарын кулэшыжэ („значение* ман- 
мыжэ) кызытсэ жапысэ гай лийын.

Кызыт олтымо ӱзгар ожнысо 
сэмын пӧртым ырыкташ вэлэ ок ку- 
чылталт. Олтымо узгар промышлэ- 
нысланат, транспортланат, йал озан- 
лыкланат пэш кулэш: тудо чыла 
фабрик дэн завод-влаклан, куртньӧ 
корно-влаклан, пароход, тэплоход, 
автомобиль, аэроплан-влаклан йал 
озанлык машин дэн трактыр-влак- 
лан вийым пуэн шога, тудо элэк- 

троэнэргийым, волгалтарышэ газым, коксым да мландэ шӱйгыч 
смолам йукташ, руда-влак гыч турлӧ мэталл-влакым лэвыктэн 
лукташ кучылталтэш.

Химий производствылаштэ олтымо узгар ырыкташ, парлан- 
дараш, пэрэгонкылан, кошташ, калитлаш, тулэч молыланат кучыл- 
тал 1эш.

Олтымо ӱзгар кэрэк могай элыштат кулэш гын, мэмнан социа-
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лизм ыштымэ элыштё, тудын кӱлэшыжэ эшэ кугырак. Мыланна 
пэш шуко матэриал, чотлэн шуктыдымо нарэ энэргий кулэш. Ты 
энэргийын тӱҥ ужашыжым олтымо ӱ31ар пуа.

Производствылан кӱлшӧ эн тӱҥ олтымо ӱзгар-влакшэ мландэ шӱй, торф да 
нэфть лийыт.

М ландэ шӱа мэмнан промышлэныснан энэргийын эн тӱҥ нэҥызшылан 
шотлалтэш. СССР-ыштэ мландэ шӱйын запасшэ пэш куго. Кычалын мумо млавдэ 
шӱй запас шот дэнэ рэвольупий дэч ожнысо Россий моло эл-влак коклаштэ 9-шэ 
вэрым налын шогэн. сССР-ыштэ мландэ шӱиын запасшым кычалмэ паша пэш 
кумдав шындалтмылан кӧра, кызыт СССР 3-шо вэрым налэш (АСШ дэн Канадэ 
гына СССР дэч ончылно шогат). Мэмнан мландэ шӱй запасна 1935 ийлан 
1200 млрд. т чотлалтэш; тынар шӱйым чыла запаслан шотлаш ок лий, мландэ 
пойанлык шымлымым адакат чот шарымэ дэн тылэч утла муаш лийэш.

Мэмван илымэ жапыштэ мландэ шӱй угыч ок лий, тудын запасшэ ок йэша- 
ралт. Сзндэнак мландэ шӱйым лиймаштыжэ торф  'дэнэ алмаштат. Торфшо 
купан вэрлаштэ лийын шога.

.Двигатель внутреннего сгорания* манмылан, трактыр, автомобиль, аэроплан- 
влаклан олтымо ӱзгарым нэфть пуа. Моло эл-влак дэнэ таҥастарымаштэ, СССР- 
ыштэ нэфтьын запасшэ куго; т>гэ гынат, вэфтьын запасшэ мландэ шӱйын запасшэ 
дэч шуко шӱдӧ гана шагалрак,ты запас эркын-эркын шагалэмын толэш. Са дэнак 
ты пэш шэргакан олтымо ӱзгарым (нэфтьым) пэш аралэн кучаш тӧчат, кушто 
лиймаштыжэ нэфтьым мландэ шӱи дэнэ да торф дэнэ вашталтат.

Машин-влакым коштыктлш вийым пушо олтымо ӱзгапым ш унгалтын йо- 
гышо вӱдын  (,ош  шӱйын") вийжэ дэнэ да мардэж ын вийжэ дэнэ вашталташ 
лийэш. Тугэ гынат, шуҥгал1ын йогышо вӱд дэя мардэжын вийыштыи тичмашынак 
(пӱтыньэ^ак) кучылташ гынат, нуно энэргнйым мландэ шӱй дэч шуко шагал 
пуат — мландэ шӱйын изи гына уж аш ым  вэлэ вашталтэя кэртыг. Кӱлэш энэр- 
гийын тӱҥ ужашыжэ олтымо ӱзгар гыч лукталтэш, сандэнак олтымо ӱзгарым 
кычалын мумаш, тудыи сайын кэлыштарэн, аралэн кучылтмаш социа^шзм озан- 
лыЕын тӱҥ пашажэ лийэш.

3. Пу дэн мландэ шӱйам кукшын йӱлатымаш (сухая пере- 
гонка). Сложно настан составышкыжэ углэрод дэн водород 
пура гын, тугай настам органтэский майыт. Органичэский наста- 
влак гыч шукыжо йуж пуртыдэ чот ырыктымэ годым утларак 
простой наста-влаклан ойырлэн лэкшэ наста-влак газ форманат,

вишкыдат, пэшкыдат лийын кэртыт.
* Опыт. Пробиркышкэ тудын 

кок кумышо ужашыжэ (*/з) нарэ 
кукшо чырам оптыза. Пробиркым, 
64 сӱрэтыштэ ончыктымо сэмын, 
кӧргыш пурэн шогышо пучан проп- 
ка дэнэ пэтырыза. Пробиркым сӱрэ- 
тыштэ ончыктымо сэмынак, шӧрын- 
рак ыштэн, штативыш пыжыктыза 
да тудым, мучашыжэ гыч туҥалын, 

лампэ тулэш ырыктыза. Пробиркэ гыч лэкшэ газэш тулым пыжык- 
тыза. Пробиркым газ лэкмэ чарнымэш ырыктыза. Пропкам эркын 
гына налза да тудын воктэнжэ погынышо вишкыдым вэс пробир- 
кышкэ йоктарэн налза. Пӧрвой пробиркэш шуй кодэш. Ты шуйым 
пробиркэ гыч почкалтыза, тудын пэшкыдыжым (плотностьшым) 
да пэшкыдэ узгар умбак кудалтымэ годым йандар, шэргылтшэ 
йукан улмыжым ушыш налза. Сайын кукшын йӱлатымэ шуй эрэат 
тыгай пэшкыдэ да йандар йукан лийэш. Чырам йулатымэ годым 
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лэкшэ вишкыдым шымлэн ончыза. Вӱдан вишкыдыштэ характэрнэ 
ӱпшан тэгыт чучалтыш-влакым ужаш лийэш.

Вӱдан вишкыдым лакмус кагаз дэнэ шымлэн ончыза. Лакмус 
кагаз йошкарга. Тыгэ гын, ты вишкыдэ йандар вӱд огыл, тушто 
ала могай гынат кислота уло.*

Пушэҥгым йуж пуртыдэ ырыктымэ годым лэкшэ вӱдан вишкы- 
дын составшым лончылэн ончымат, тушко уксус кислота, дрэвэснэ 
спирт да тулэч моло наста-влак пурымым палэн налмэ. Тэгытат 

» тугак тӱрлӧ органичэский наста-влак варыш гыч лийын шога.
Органичэский наста-влакым йуж пуртыдэ ырыктэн ойырлыкты- 

мым кукшын йӱлатымаш (сухая перегонка) маныт.
Пушэҥгым кукшын йулатымэ годым лэкшэ продукт-влак пэш 

кӱлэшан улыт. Ожно мэталл промышлэныс дэнэ сурт коклаштэ 
кучылташ кӱлшӧ пу шӱйым лукташ пу орам оралэныт да 
кӧргышкыжӧ йуж ынжэ пуро манын, пу орам ӱмбачшэ рок дэнэ 
лэвэдын йӱлатэныт; йулымӧ годым лэкшэ вишкыдэ дэн газ форман 
продукт-влак нэргэн шонэнат огытыл. Кызытсэ жапыштэ гын 
пушэҥгым кукшын йулатымаш да тунам лэкшэ продукт-влакым 
ойыркалымаш, эрыктымаш, ты продукт-влак гыч вэс наста-влакым 
лукмаш — чодра-химий промышлэнысын посна ужашыжэ лийын 
шога. Мэмнан Совэт Ушэмнан шуко чодра улман вэрлаштыжэ 
чодра-химий пэш куго вэрым налын шога.

Мландэ шуйым кукшын йулатымаш химий промышлэнысыштэ 
эшэ кугырак вэрым налын шога.

Мландэ шуйым кукшын йулатымашым, чырам йулатымэ сэмынак 
(64 сур.) пробиркэшат ышташ лийэш, мландэ шуйым чотырак гына 
ырыкташ кулэш. Мландэ шуйым кукшын йулатымэ годымат йулышӧ 
газ-влак (волгалтарымэ газ, рушла ,светильный газ") да вишкыдэ 
продукт-влак лэктыт; пробиркэш пэшкыдэ (плотный) шуй кодэш, 
ты шуйым кокс маныт. Коксын составышкыжэ, шуй гайак, углэрод 
да моло йӧрланышэ наста-влак пурат. Углэрод дэнэ варнышэ 
наста-влак коксын йулымыжӧ годым ломыжым пуат, кокс йулэн 
пытымэк — ломыж сэмын кодыт.

Заводышто волгалтарымэ газ пэш шуко кучылталтэш, сандэнак 
мландэ шуйым кукшын йулатымаш тушто пэш шуко ышталтэш.

Волгалтарымэ газ волгалтараш  да олташ  кучылталтэш.
Руда-влак гыч турлӧ-турлӧ мэталл-влакым лэвыктэн лукташ 

пэш шуко коксым кучылтман, сандэн коксым гына йамдылэн 
шогышо посна завод-влакат йатырак улыт. Ты заводлаштэ кукшын 
йулатымэ годым лэкшэ газ-влак дэнэ коҥга-влакым ырыктат, сан- 
дэнэ ты заводлаштэ моло олтымо узгар-влакым кучылташ ок 
логал. Кукшын йулатымэ годым лэкшэ вишкыдэ продукт-влакым 
химий завод-влакыш колтат.

Вишкыдэ продукт-влакыштэ вӱдан ужаш да шэм смола уло. Ты вишкыдыш 
лакмус кагазым чыкаш гын, тудо ок йошкаргэ, кандалга вэлэ. Тыгэ гын, ты 
продукт-влак пушэҥгым кукшын йӱлатымэ годым лэкшэ продукт-влак дэч вэс 
тӱрлӧ ^лыт. Шакшын ӱпшалтшэ ,мландэ шӱй смола'— шуко тӱрлӧ органичэский 
наста-влак гыч лийшэ варыш. Ты смолам йужпуртыдэ ырыктымаштэ (пэрэгонко 
годым) тӱрлӧ шэргакан продукт-влак лэктыт, мут гыч, бэнзол, нафталин, карбол 
кислота, т. м. Ты продукт-влакым сложно рэакнийлаш пуртэн шуко тӱрлӧ
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чийалтышэ наста-влакым, эм-влакым, пудэштшэ дэн отравитлышэ наста-влакым 
лукташ лийэш. Ты наста-влак пэш шэргакан пэш кӱлэшан наста улыт.

Мландэ шӱйым кукшын йӱлатымэ год.,1млэкшэ вӱдан вишкыдыштэ аммиак 
манмэ КНв уло. Аммиак искусствэнэ азот ӱйандиш ым  ышташ кучылталтэш.

4. Тул (пламя). Йӱлымаш тул дэнат, тул дэч поснат лийын 
кэргэш. Йулымӧ годым газыш савырныдымэ наста-влак тул дэч 
посна йӱлат. Мутгыч, шӱйым ылыжташ гын, тудо калитлалгэшат, 

йулгыжын гына шинча; кислородэш йулымыжӧ го- 
дым, кУргньӧ тул йып-влакым гына пуа; ты тул йып- 
влак калитлалтшэ куртньӧ окисьын ӧрдышкӧ шы- 
жалтылшэ тыгыдэ пырчылашт улыт. Газ сэмын лийшэ 
наста-влак (мут гыч, водород, волгалтарымэ газ, 
углэрод окись) йа йулымӧ годым газыш савырнышэ 
наста-влак тул дэнэ йулат.

Спирт лампын тулжым ончалаш гын, тушто ӱлнӧ — 
кандалгырак ужашым, кушнӧ — нарынчалгырак ужа- 
шым, кӧргыштӧ — шэмалгырак А ужашым ужаш лийэш 
(65 сур.). Л ужашын умбалныжэ утларак волгыдо Б  
йылмэ койэш. Утларак сайын ончаш гын, чыла тулын 
изиш гына койшо В  тул лончо дэнэ авырналтмыжым 
ужаш лийэш; ты тучд лончо кушыл ужашыштэ сайын- 

рак койэш. Тулым ончымо годым лампэ тасмам пэш кугын лук- 
таш ок кул. Тул кугат, изиат ынжэ яий.

Тулын турлӧ ужашыжэ-влак могай улмым, тушто мо лиймым 
палышашлан тыгай опыт-вла«ым ыштэн ончэна.

* 1-шэ опыт. Чырам налза да тудым 66  сурэтыштэ ончыктымо 
сэмын лампэ тулыш чыкыза. Чыра шэмэмаш туҥалэш гын, тудым 
вашкэ гына лукса, ылыжаш эрыкым ида пу. Чыра кок вэрыштэ 
— тулын туржӧ вэлыштэ шуйаҥэш.*'

Опыт гыч мэ шинчэна: тулын Б  лончыжо эн шокшо лийэш.
Спирт лампын А буква дэнэ палэмдымэ кӧргӧ ужашыштыжэ 

мо уло? Тидым палышашлан тыгай опытым ышгэна.
★ 2-шо опыт. 10 см кужытанрак 

йанда пучым шипца дэнэ йа пинцэт 
дэнэ налза да тудым лампэ тулэш 
ырыктыза, вара ик мучашыжым тулын 
А ужашыж покшэк ышгэн, шӧрын 
кучэн шогыза (67 сур.). Пучын 
кӱшыл мучашышкыжэ ылыжтымэ шыр- 
пым намийыза. Пуч мучашэш изи гына 
тул лийэш. Тидэ— кӧргӧ уж а- 
шыштыжэ (Л ужашыштэ) улшо, тушэч 
йанда пуч мучко кузышӧ спирт пар- 
влак йӱлат. Пар-влак пуч кӧргэш 
ынышт нугыдэм манын, пучым ончы- 
чын ырыкташ кулэш.

Пучын улыл мучашыжым Б  ужа- 
шыш шумэшкэн нӧлталаш гын, пуч 

мучаштэ йулышӧ тул йӧра. Тыгэ гын, Б  ужашыштэ спирт укэ."**
Ты опыт-влакым ончымэк, мэ тыгэ каласэн кэртына: йулымаш

88

Ш
6 6  сӱр. 

Чырападрашым 
спирт лампэ ту- 
лэш ырыкты- 

маш.

67 сӱр. Спирт 
лампэ тул кӧр- 
гысӧ спирт 

пар-влакым 
ӧрдышкӧ пуч 
дэнэ лукмаш.



6 8  сӱр. Сорта ту- 
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тулӹн тӱжвал ужашыж дэн кӱшыл ужӓшыштыжэ гына лийыа 
шога, тулын кӧргыштыжӧ гын лампэ тасма гыч лэкмэк парланышэ 
спиртын парышт улыт. Тулын шинчалан изиш гына койшо, эн 
тӱжБал ужашыштыжэ йулымӧ годым лийшэ калитлалтшэ продукт- 
влак гына улыт.

Спирт лампэ тулын кӧргыштыжӧ спирт пар-влак 
улмо сэмынак, сиран, фосфорын, магнийын тулышт 
кӧргыштатты наста-влакын парышт улыт; ты пар- 
влак тулым пуэн шогат.

Йулышӧ чыран тулжат моло тул-влак сэмынак 
ышталтын. Чырам йӧрыкташ гын, чыра гыч посна 
упшан шикш лэктэш. Ты шикш пушэҥгын (пуын) 
паржэ огыл, тудо пушэҥгым кукшын йулатымэ 
годым лэкшэ продукт-влак гыч (газ дэн пар-влак 
гыч) лийын, пушэҥгым йуж пуртыдэ ырыктымэ 
годымат тыгай продукт-влакак лэктыт. Чыра тулын 
кӧргӧ ужашыжэ ты газ дэн пар-влак гычак лийын.

Тидын сэмынак сорта тулын кӧргыжат стэари- 
ным кукшын ырыктымэ годым лэкшэ газ дэн пар- 
влак гыч лийын.

* 3-шо опыт. Сорта тулым налза да тудын 
дэнэ 2-шо опытышто спирт лампэ тул ДЭНЭ ыштымэ 
гай опытымак ыштыза (68  сур.). Пуч гыч лэкшэ 
газ-влак стэаринын упшыжлан кэлшыдымэ кочо уп- 
шан улыт; тидым шымлэн налза.’>'

Сорта тул дэнэ спирт лампэ тулым таҥастарэн ончэна гын, 
нунын коклаштэ мэ ик куго ойыртышым ужына: сорта т ул  спирт 
лампэ тул дэч пэш шуко гана волгыдынрак йула. Сортан волгыдын 

йулымашыжэ кушэч лэктэш?
4-шэ опыт. Тулын кушыл ужашышкыжэ 

иктаж могай йуштӧ узгарым — стаканым, тальиҥ- 
гам, кузым йа тулэч молым тушкалтыза. 5^згар 
умбалан шӱя шинчэш; ты шуч — шуйын тыгыдэ 
пырчылажэ.

Сорта тулымат волгалтдымым ышташ лийэш. 
Паитлымэ пучым ннлзат, упшаш налмэ дэч ончыч 
дэзинфэксийым ыштыза: мучашыжым спирт лам- 
пэ тулэш ырыктыза да йукшыктарыза. Вара паит- 
лымэ пуч вошт сорта тулыш йужым пуэн шо- 
гыза (69 сур.). Сортан тулжо волгалтдымэ гай- 
ра/сак лийэш. Ты тулышко йуштӧ узгарым пур- 
тыза. Ӱзгарын умбакыжэ шуч ок шич.^

Кызыт гына ыштымэ опытым ончымэк, тыгэ шонэн кэртыяа: 
сорта тулын йулымыжӧ годым тулэш тыгыдэ углэрод пырчэ-влак 
лийын шогат, нунын лиймыштлан кӧра гына сорта волгыдо тул 
дэнэ йула. Тыгай шонымашын чынжэ тыгэ пэҥгыдэмдалтэш: 
йужо наста-влак, мут гыч, карасин волгыдо тул дэнэ йулымӧ гына 
огыл, йулымышт годым шикшым (шучым) луктыт. Тыштэ шуйын 
тыгыдэ пырчышт тулэш йулэн огыт шу да тул дэч шикш сэмын 
ойырлэн лэктыт; сортан тулыштыжо гын, йулымӧ годым лийшэ

89

69 сӱр. Сорта тулыш 
йужым пуэн пурты- 

маш.



^'Ыгыдэ шӱй пырчэ-влӓк тул^лн тӱжвал ужашэшышэ йӱлэн пыгЛат, 
сандэнак шӱчым лукдэ (шикш дэч посна) сорта йӱла.

Лампышкэ йуж талын пурэн шога гын, карасинат шӱчым лукдэ йӱла. 
Лампышкэ йуж пурымаш лампэ пучлан кӧра талышна: лампэ турва, тӱньык сэмы- 
нак, йужым шупшын шога (70 сӱр. йуж пурымо пикш гай палэ дэнэ ончыктал- 
тын). Примусын рожшо гыч шыжэн лэкшэ карасин пар-влак йуж дэнэ сайын 
варнат, сандэнак примус шӱчым лукдэ йӱла.

Йӱлымышт годым пэшкыдэ продукт-влакым пушо наста-влак, 
мут гыч, магний, фосфор, кальций (нуно М^О, Р2О5, СаО пуат), 
раш волгыдо тул дэнэ йӱлат, газ форман продукт-влакым пушо 
наста-влак, мут гыч, водород, сира, йужышто ошалгэ, шагал

волгалтшэ тул дэнэ йӱлат.
Тидын причинжэ тыштэ: калит- 

ГП лалтшэ пэшкыдэ наста-влак калит-
I лалтшэ газ-влак дэч рашрак вол-
! галтарат.
' Ындэ стэарин дэн моло органи-

чэский наста-влакын молан волгы- 
дын йӱлымыштым мэ рашрак палэн 
кэртына. Ты наста-влакын соста- 
выштышт шуко углэрод уло; ты 
углэрод тулэш лийшэ кукшынйӱла- 
тымэ процэс кайымэ годым шкэт 
вуйа шӱч сэмын ойырлэн лэктэш. 
Калитлалтшэ шӱч пырчэ-влак вол- 
галтарат. Йужгунам (сортатулыш- 
то) шӱч пӱтыньэкак тулын тӱжвал 
ужашэшыжэ йӱлэн пыта, йужгу- 
намжэ (лампэш огыл йӱлышӧ ту- 
лышто, скипидарын, ӱйын, пуын, 

моло наста-влакын тулыштышт) шӱчын ик ужашыжэ тул дэч 
ойырлэн лэктэш. Тулышко йуж талын мийэн шога гын, тул 
шӱчым лукдэ, волгалтарыдэ йӱла, Тунам кукшын йӱлатымэ го- 
дым лэкшэ продукт-влак йужо кислород дэнэ варналтыт, углэрод 
шкэт лэктын ок шу, тудо тунамак пӱтыньэк йӱла да углэкислэ 
гаэым пуа (органичэский настан водородшо йӱлымӧ годым кисло- 
род дэнэ ушнэн вӱдым пуа).

Шагалрак углэ,: одан органичэский наста-влак (спирт, т.

70 сӱр, Карасин лампэ-влак.

шагалрак волгалтшэ да шӱчдымӧ тул дэнэ йӱлат.
м.)

ЙОДЫШ-ВЛАК.

1 . Атышкэ сиран паржым тэмэн, ту парым атын аҥ тӱрыштӧ ылыжташ да 
вара атышкэ мучаш гыч кислпрод ток лэкман пучым чыкаш гын, мо лийэш?

2. Тулаҥмэ ш )Тышто изэ тэмпэратуран кок настам каласыза.
3. Могай наста-влакым тул дэч лӱдмашан (огнеопасный) маныт?
4. Йӱлаш тӱҥалшэ бэнзин дэн карасиным молан вӱд дэнэ йӧрыкташ (йӧр- 

таш) ок лий?
5. Ожно тулым кузэ луктыныт?
6 . Мо тугай кукшын йӱлатымаш (сухая перегонка)?
7. Мо тугайэ кокс, тудз молан к чылталтэш?
8. Тулышто тэмпэратур кузэ-кузэ ойырлэн шога?
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9. Тулын тэмпэратуржым кузэ кугэмдаш лийэш?
10. Органичэский настан тул волгыдыжо (светимость плаыени) мо дэнэ 

ушнэн шога?
1 1 . Йужышто шагал волгалтшэ тул дэнэ йӱлышӧ наста-влак гыч примэрым 

каласыза.
1 2 . Молан совлаш пыштэн йӱлатымэ стэарин шӱчым (шикшым) луктын йӱла, 

стэарин сорта шӱчым лукдэ йӱла?

5. Углэрод окись. Гэнэратыр газ Органичэский манмэ наста- 
влакын йуж ситыдымэ условийэш йӱлымышт годым, углэкислэ 
газ СО2 дэч посна, углэродын адак вэс окисэлжэ— углэрод окись 
СО лэктэш. Тудым вэс сэмын аҥыртышэ газ маныт.

Углэрод окись чот калитлалтшэ шуй ӱмбач углэкислэ газым 
колтымо годымат лийэш. Шӱй углэкислэ газын мольэкулжо гыч 
ик атом кислородым шупшын налэшат, кок мольэкул углэрод 
окись лэктэш:

С0 2  +  С =  2 С0 .

Шӱй кунар чотрак калитлалтын, углэрод окисьат тунарак 
шуко лэктэш. Шуй шагал калитлалтын гын, углэрод окись йӧр- 
шынат ок лэк.

71 сӱр. Углэрод окисьым лукмаш.

Углэрод окисьым 71 сурэтыштэ ончыктымо гай приборэш 
лукташ лийэш: шуй А куртньӧ пучышко пышталтэш, куртньӧ пуч 
В коҥгаш калитлалтэш. Калитлалтшэ пуч вошт углэкислэ газ 
колталтэш. Углэкислэ газшэ шола турыштӧ улшо изи приборэш 
шӧнчал кислота да мрамор кокласэ рэакций дэнэ лукталтэш. 
Пучышто углэкислэ газ шуч дэнэ рэакцийыш пура да углэрод 
окисьым пуа. Утэн кодшо углэкислэ газ С пучышто улшо кочо 
натр да извэсть варышэш кучалтын кодэш. Рэакций годым лийшэ 
углэрод окись вуд умбалан пробиркышкэ погалтэш. Ты опытым 
йуж ш.упшш.0 (вытяж^юй) шкапэш гына ышташ лийэш. Углэрод 
окись— ш алэ йад. Йужышко углэрод окись пэш шагал варна 
гынат, отравитлэн кэртэш (аҥыртара): аҥыргымэ годым вуй
коршта, пылышлан вужгэ шоктэн шога. Йужышто углэрод окись 
обйом шот дэнэ 1®/о нарэ лийэш гын, ту йужым кӧргышкӧ изиш 
вэлэ шулалташ гынат, чот отравитлалташ лийэш: айдэмын ушы- 
жо кайа, пытартышлан тудо колэнат кэртэш. Углэрод окись 
дэнэ чот отравитлалтшэ йэҥым эн ончычак йандар йужыш лук-
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таш кулэш, Тидэ ок полшо гын, могыржым туржыт, искуствэнэ 
шулыктат, шулашыжэ кислородым пуат.

Углэрод окисьын тулжым коҥгаш олтымо годым ужаш лийэш. 
Тудо ошалгэ кандэ отугамлийэш; тудо, пу йулэн пытымэк, йулэн.

шинчышэ шуй умбалнэ койэш. Самаварыш- 
тат, шуко тулшол (шолгым) улмо годым, 
тыгай тулымак ужаш лийэш.

Углэрод окисьын йулымыжӧ годым уг- 
лэкислэ газ лэктэш:

2 С 0 +  02 =  2С02.
Углэрод окись шкэжэ — тусдымӧ газ, 

упшыжӧ укэ, вудэш шагал шула, тудым 
ужаш кулэшыжэ пэшак укэ.

Вара самазарыштэ углэрод окись кузэ 
лийэш? Самавар покшэчын пучмыла ончык- 
талтын лийжэ (72 сур.). Самаварын кӧргӧ 
турважэ тулшол (шолгым) дэнэ (калитлалг- 
шэ шуй дэнэ) тэмалтын. Ӱлыч рэшотка 

72 Сӱр. Покшэч пӱчмыла вошт йуж пура. Шуйын йулымыжӧ годым 
ончыктымо самавар. углэкислэ газ лэктэш, тудо турва мучко 

куза, кушкырак кӱзэн шумэк тудо калит- 
лалтшэ шуй дэнэ рэагировайа да углэрод окисьым пуа.

Углэрод окись самавар турва гыч тӱньыкыш пура да тушэч 
тужвак лэктын кайа.

Самавар турвам самаварыштэ улшо шуйын йулэн пытымыж дэч 
ончыч налаш гын, самаварэш лийшэ углэрод окисьын ик ужа- 
шыжэ кӱшыч пурышо йуж дэнэ тукна да йулэн пыта (сандэнак

Почмо Пэтырмэ Пэтырмэ

73 сӱр. 74 сӱр. 75 сӱр.

самаварыштэ ошалгэ кандэ тул койэш) тудын вэс ужашыжэ пӧрт 
кӧргыш лэктэшат, пӧртыштӧ улшо йэҥ-влакым аҥыртарэн (отра- 
витлэн) кэртэш. Самаварыштэ шӱй шагал кодэш гын, улыч (рэ- 
шотка вошт) пурышо йуж самаварэш лийшэ углэрод окисьлан 
путыньэк йулэн пыташыжэ снта, адакшым, самаварэш шуй шагал 
кодмо годым, чыла шӱйжат йуж :дэнэ сайын авырналтмыжлан 
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кӧра путыньэк углэкислэ газым пуэн йулэн пыта, сандэнэ тунам 
углэкислэ газат пэш шагал лийын шога.

Углэрод дш  углэкислэ газын пӧрт коҥгаш лиймашышт (пок- 
шэч пучмыла ончыктымо).

Самзварыштэ тулшол (шолгым) шуко улмо годым турвам ку- 
шычын пэтыраш гынат, углэрод окись лэкташ ок туҥал. Тунам 
самаварыш йуж пэш шагал пура.сандэнэ шӱйын тэмпэратуржо 
вола, углэрод окись ^^рймым чарна.

73, 74 да 75 сӱрэт-влак пӧрт коҥгаштэ угльэрод окись кунам, кузэ лиймым
ончыктат

73 сӱрэтыштэ ончыктымо коҥгаштэ шӱй шуко. Тӱньык почылтын. Иуж коҥ- 
гаштэ коҥга гэтыртышын чыла рожшо гычат, воктэчшат пура. Шӱйын йӱлымыжӧ 
годым углэкислэ газ лийын шога, тудо тулшол (шолгым) оран кӱшыл ужашэшыжэ 
шӱй дэнэ рэагировчйат, углэрод окисьым пуа. Тыуглэрс докись шолгым ора ӱм- 
бак лэктэш да тушко мийэн шогышо йужэш йӱлэн пыта, йӱлымыжӧ годым кис- 
лород дэнэ ушнат, углэкислэ газым пуа. Углэрод окисьын йӱлымыжым мэ тудын 
ошалгэ кандэ тӱсач тулжо гыч ужын кэртына. Углэкислэ газ йуж азот дэнэ 
пырльа тӱньыкыш лэктын кайа.

74 сӱрэтыштэ ончыктымо коҥгаштэ тӱньыкым жап дэч ончыч пэтырат гын: коҥ- 
гаштэ шӱй эшэ шуко уло, ты шӱй чот калитлалтын. Коҥга нэтыртышын йымачшэ 
коҥгашкэ йӱштТ йуж пура; йӱлымӧгодым лийшэ продукт-влак да йуж азот тӱньык 
вошт лэктын огыт кэрт да, коҥга пэтыртыш ӱмбалсэ рож гыч пӧрт кӧргыш лэк- 
тыт. Коҥгашкэ иуж ситышын пурыдымылан кӧра, коҥгаш лийшэ углэрод окись 
пэрвой коҥгасэ гай йӱлэн ок пытэ, тудо углэкислэ газ да азот дэнэ пырльа 
пӧрт кӧргкш лэктэш.

75 сӱрэтыштэ ончыктымо коҥга кӱлэш жапыштэ пэтыралтын, тушто шӱй 
шагал кодын. Тудо коҥга пу1 даш мучко вичкыж лончо дэнэ шаланэн, чумыр 
кийымэ годым гай чот калитльалтын огыл. Тыштэ угльэрод окись ок лиййапэш  
шагал гына лийэш, кунар лийшэ углэрод окисьшэ пӱтыньэкак коҥга пэтыртыш 
йымач пурэн шогышо йужэш йӱлэн пыта. К>ҥга гыч йаддымэ углэкислэ газ гына 
лэктэш. Коҥгаштэ шуко тулшол (шолгым) улмо годым коҥгам молан пэтыраш 
ок кӱлым тэ тышэч пэш раш ужыда.

Тыгай пытым ыштэн ончаш гынат, уто ок лий: коҥгаштэ тулшол (шолгым) 
изиш гына кодын лийжэ; тудым иктыш чумырэн шындаш гын, тудын ӱмбалныжэ 
ту амак йӱлышӧ углэрод окисьын ошалгэ кандэ тулжо койаш тӱҥалэш. Тулшол 
орам угыч шалатэн, коҥга пугдаш мучко тӧр гына шагаш тын, тудо йӱдалга, 
углэрод окисьын тулжо йомэш. Тыштэ углэкислэ газ калитлалтшэ тул шол 
гым дэнэ ок тӱкныл, сандэнэ углэрод окись ли 1ын ок кэрт.

1 ы примэр гыч мэ тидым ужына, коҥгаш йӱлымӧ гай процэсым сайын ум- 
лышашлан, ты пронэс дэнэ кэлшымэ сэмын вуйлатэн моштышаш вэрч, рэакиий 
годым лэкшэ наста-влакын койышыштым да нунын кунам, кузэ лиймыштым 
шинчэн шогыман. '

Углэрод окисьын кунам, кузэ лиймыжым шуко учоный-влак шымлэн налыныт.

Адак тидым умлаш кулэш: пбртыштӧ пуш (угар) уло гын, 
рушла ^пахнет угаром“ (,пуш  дэнэ упшалтэш") манын ойлат. 
Вара щПуш ^пшалтын^ кэртэш мо} Углэрод окись шкэжэ упшан 
огыл вэт. Вара пуш лэкмым (пуш упшалтмым) мэ кузэ шижына? 
Тыштэ пашажэ тыгайэ: углэрод окисьлан лийашыжэ кэлшышэ 
условий кулэш — коҥгаштэ шуй шукырак да чотрак калитлалтшэ 
лийман. Пу путыньэк гайак шуйаҥмэк, коҥгаштэ ик-кок изи тул 
вуй шикшын йулымӧ годым углэрод окись эн талын лийын 
шога.

Мэ тунам шикш ӱпшым гына шижына. Шикш дэнэ пырльак, 
йужышко углэрод окисьат логалэш. Сандэнак, шикш ӱпшым 
шижмына дэнэ пырльак, мэ аҥыргэнат кэргына. Шикш мэмнам 
углэрод окись дэнэ отравитлалт кэртшаш нэргэн шижтара.
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Коҥгаштэ чыла тул вуй йулэн пытымэк, йандар тулшол (шол- 
гым) гына вэлэ кодэш гынат, углэрод окись тугак талын лийын 
кэртэш. Тунам тул вуй укэлан кӧра шикш упшым шижаш ок 
лий, сандэнэ айдэмэ шиждэак аҥырга, колымэшкат аҥыргэн (отра- 
витлалтын) кэртэш.

Эшэ тидым каласыман: углэрод окись пушэҥгым (пуым) кук- 
шын йулатымэ годым лэктэш; тыгэ гын, углэрод окись шагал 
йужэш йулымыжӧ годымат лийын шога. Шуко тулвуй кодман 
коҥгам, йа шуко тулшолан самаварым жап дэч ончыч пэтыраш

гынат, тыгай условийак лий-
Иӱшыл
'лзвэды ш

Ломыш^

эш — йулымӧ вэрышкэ йуж ша- 
гал пурэн шога.

Углэрод окись волгалта- 
рымэ газыштат уло. Сандэ- 
нак газ краным сайын пэтырэн 
шинчыктыман. Волгалтарымэ 
газ дэнэ йатыр аҥыргэныт (от- 
равитлалтыныт).

Углэрод окисьын йулымы- 
жӧ годым шуко шокшо лэк- 
тэш, углэрод окись тулын 
тэмпэратуржо пэш кукшӧ (ку- 
го)— 1400° нарэ лийэш. Сан- 
дэнак коҥгаш олтымо годым 
коҥгаш лийшэ углэрод окись 
туньыкышкӧ арам лэктын 
иныж кайэ, тудо путыньэкак 
коҥгаш йӱлэн пытыжат, шкэ 
шокшыжым коҥгалан пуэн ко- 
дыжо манын, коҥгам эскэрэн, 
моштэн олтыман, коҥгашкэ 
йужым кулмӧ сэмын гына пур- 

тэн шогыман. Заводлаштэ ты шотышто утларак чот эскэраш 
логалэш. Моланжым тэ шкэат шинчэда дыр. Заводласэ коҥга- 
влакэш пэш шуко олтымо узгар йулаталтэш. Ты олтымо узгар гыч 
шокшым кузэ гынат шукырак лукташ да ту шокшым путыньэ- 
как пайдалын кучылташ кулэш. Коҥгам моштыдэ, эскэрыдэ олташ 
гын, шуко олтымо узгаржэ йӧршын арам йомэш.

Углэрод окись — пэш талэ йад манын ойлышна. Ты йад нас- 
тан койышыжо-влакым шымлэн ончымат, тудым тэхникыштэ ку- 
чылташ лиймым палэн налмэ. Углэрод окисьым тэхникыштэ ол- 
тымо узгар олмэш кучылтыт. Олтымо узгар олмэш кучылтшаш- 
лык углэрод окись самавар схэм дэнэ оптымо куго коҥгаш лук- 
талтэш. 76 сурэтыштэ углэрод окисьым лукмо эн простой коҥга 
ончыкталтын. Ты коҥгам газогэнэратыр маныт. Газогэнэратырыш- 
кэ шуко коксым оптэн, тудым ылыжташ да улычын йужым 
тулэн пуртэн шогаш гын, кокс йулаш туҥалэш, йулышыжла уг- 
лэкислэ газышкэ савырна. Кокс чот ырэн (колитлалтын) шумэк.

улыл  
лэвэдыш

76 сӱр.

кушнырак кийышэ кокс лончышто (тушто уто йуж укэлан кӧра) 
углэрод окись лийаш туҥалэш (91-шэ стр.).
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УглэроД окись йзиш гына кӧдШӧ ӱглэкислэ '̂ӓз Дэнэ да йужысо 
азот дэнэ йӧрлана, тыгэ газ варыш лийэш. Ты газ варыш гэнэ- 
ратыр газ манылтэш. Гэнэратыр газ гэнэратыр гыч коҥгашкэ кол- 
талтэш, ту коҥгашӓк йӱлалтал- 
тэш. Коксын йӱлымыжӧ сэмын 
тудым гэнэратырышкэ кӱшыл во- 
ронка гыч йэшарат. Коксым 
йэшарымэ годым углэрод окись 
гэнэратыр гыч тӱжвак лэктын 
ыныж кэрт манын, воронка кок 
пэтыртыш дэнэ пэтыралтэш. Он- 
чычшо кӱшыл пэтыртышым по- 
чытат, воронкашкэкоксымтэмат, 
вара кушыл пэтыртышым пэты- 
раг (тукылат) да конус форман 
Улыл пэтыртышым улкырак волтат. Гэнэратырышкэ кокс йогэн пы- 
тымэкконус шкэ вэрышкыжэ нӧлталалтэш—воронкам пэтырэн шын-

77 сӱр. Нэфть йӱлатымэ форсуякын 
пашажым ончыктышо опыт.

да. Кокс олмэш мландэ шуй налалтэш

НэфФь

Лор а»ь» 0/ м

78 сӱр. Форсунко (пурла ужашыжэ покшэч 
пӱчмыла ончыкталтын).

таш“, стальым, чойыным

гын, углэрод окись дэн 
азот дэкэ эша мландэ 
шуйым кукшын йулатымэ 
годым лэкшэ йулышӧ нас- 
та-влакым изиш гына ва- 
рат. Моло турлӧ олтымо 
узгар-влакланат гэнэра- 
тыр-влакым ыштат.

Гэнэрагыр газ чот да 
иктӧр ырыкташ кулмӧ 
годым кучылталтэш, мут 
гыч, тудымйандам ,шол- 

лэвыктэн лукташ* кучылтыт.

Вишкыдз олт имо ^згар-влакы м  — нэфтьым да нэфть пэрэгонкым ыштымэ 
годым лэкшэ мазутым ф орсунко манмэ вошт колтэн йӱлатат. Форсункын па- 
шажым парикмахэр-влак кучылт-
мо пульвэризатырын пашаж дэнэ 
таҥастараш лийэш.

Форсункын пашажым тыгэ он- 
чыкташ лийэш (77 сӱр.). Пробир- 
кышкэ тичак карасиным тэмат, 
тушко пульвэризагырын кужырак 
пучшым чыкат, тудын кӱчыкрак 
пучышкыжо каучук пучым пы- 
жыктат. Вара лампым 77 сӱрэ- 
тыштэ ыштымэ сэмын, иктаж мо- 
гай ӱзгар ӱмбак шындэн, каучук 
пучышко йужым упша дэнэ йа 
рэзин баллон дэнэ чот гына пуэн 
шогат. Пэш куго тул лийэш. Пуль- 
вэризатыр пашам сайын ышта 
гын, лампым ӧрдыш налын шын-. 
дэна гынат, тул ок йӧрӧ.

79 сӱр. Пурак гай тыгыдэмдымэ олтымо 
ӱзгарым йӱлатымэ форсункын пашажым 

ончыктышо опыт.

Заводысо форсункат пашам тыгак ышта (78 сӱр.). Заводысо форсункыш ик 
пуч гыч нэфть йа мазут пурэн шога, вэс пуч гыч пызыртымэ иуж йа пар пура; 
пызыртымэ йуж форсункыш пурышо нэфтьым шыжыктылын шога (78 сӱрэтыш- 
тэ ончыктымо дэч вэс тӱрлӧ форсунко-влакат улыт).
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ВиЬ1КыД9  олтымо ӱзгар-влакым кучылташ пэш канъылэ. Форсункышко нэфть 
Дэн йужым кӱлмӧ сэмын гына пуртэн шогаш гын, олтымо ӱзгарым пӱтыньэкак 
йӱлатэн пытараш да эн кӱкшӧ тэмпэратурым ыштэн кэрташ лийэш; тулым ырык- 
тымэ ӱзгар ӱмбак колтэн, тудым э 1 чот ырыкташ лийэш.

Пытартыш жапыштэ мландэ шӱйымат ты сэмынак йӱлатымэ йӧным шонэн 
лукмо. Ты йӧн дэнэ йӱлатышаш мландэ шӱйым йӱлатымэ дэч ончыч пэш тыгыдэ

порошокыш савырат, вара лӱ- 
1̂ ' 41 --I— ■й||||||||1ь- мын ыштымэ форсунко гыч
ч т. -а * Ц|  II ЯУЦ тыпорош кым олтымо вэрыш

^ шМР  конташ) пуэн пуртат. Ты поро-
1|11111 ШШ*; .к я *  шокын йӱлымыжӧ дэн лийшэ 

тул шыжыктэн пуртымо виш- 
кыдэ олтымо ӱзгар йӱлымӧ тул 
гайак лийэш. Йӱлэн кэртшэ 
порошокым йӱлатымэ очытым 
ликоподийын порошокшо дэнэ 
(плаун манмэ шудын шыркажэ- 
влак дэнэ) ыштэн ончаш лийэш. 
79 сӱрэтыш э ончыктымо к к 
йанда пучан атыш ликоподий 
порошокым изиш гына пыш- 
тат. Атышкэ а  пуч вошт йу- 
жым упша дэнэ пуэн шогат; ^ 
пуч вошт порошок шыжэн лэк- 
таш тӱҥалэш, тудо лампэ тул 
ӱмбач кайышыжла ылыжалтэш 

да пэш куго тул дэнэ йӱлаш тӱҥалэш. П о р о ш о к ы ш  с а в ы р ы м э  ш ^ й  коҥгаш пӱ- 
тыньэкак йӱлэн пыта, сандэнэ мландэ шӱйым лӱмын ыштымэ вакшэш йоҥыш аш 
кучылтмо роскотпэш сайын мЛҥгэштаралтэш. Адакшым тулым шон«м сэмын 
йа изин йа кугын йӱлаташ лийэш, тидат шуко пайдам пуа, йӱлатымашым 
каньылэмда.

80 сӱрэтыштэ пурак гай тыгыдэ олтымо ӱзгарым ӧӱлатымэ форсунко ончык- 
талтын. 81 сӱрэтыштэ п у ^ а к  га й  о л т ы м о  р з г а р ы м  й ^ л а т ы м *  ф о р с у н к ы н  кы- 
зытсэ вӱд турван подым ончыктымо (полын ончыл ужашыжэ ончыкталтын огыл. 
Шола могырышто конус форман йашык-влак (бункэр-влак) койыт, тушко шӱй 
пурак опталтэш. Бункэр-влакын йымалнышт йужым тулэн пуртышо вэнтильатыр 
койэш.

80 сӱр. Пурак гай олтымо ӱзгарым йӱлатымэ 
форсунко. А —олтымо ӱзгарым пуртымо пуч. 
Олтымо ӱзгарым шукырак йа шагалрак пуртэн 
шогаш авыртыш (заслонко) уло. Олгымо ӱзгар 
форсункын кӧргӧ С  пучшо дэн тӱжвал пучшо 
коьласэ кольча гай В  рож гыч лэктэш. С  пуч 
дэн В  рож гыч йуж вэнтильатыр дэнэ пуэн 

пурталтэш. ,

ИОДЫШ-ВЛАК.

1 . Углэрод окись могай условий-влакэш лийэш?
2. Углэрод окисьын койышыжо-влакым ушэштарэн каласэн пуза.
3. Углэрод окись кушго, молая кучылталтэш?
4. Газогэнэратырыштэ могай рэакций-влак лийыт?
5. Газ форман олтымо ӱзгар молан вашкэрак да тичмашынрак йӱла?

6 . Эркын окислалтмаш. Йулымӧ годым наста-влак кислород 
дэнэ вашкэ ушнат; ик канаштак шуко шокшо лэкташ туҥалэш, 
наста-влак тунамак калитлалтыт да волгалтарат. Тугэ гынат, кис- 
лород дэнэ ушнымо рэакций эркынат (калитлалтмэ дэн волгалта- 
рымэ дэч поснат) кайэн кэртэш. Мэталл-влакын ырыктымэ годым 
окислалтмыштым ушэштарэн ончэна. Шуко мэталл-влак йужэш 
ырыктымэ дэч поснат окислалтыт.

Эркын окислалтмэ годымат, йулымӧ годымсо гайак, шокшо 
лэктэш. Ты шокшо эркын-эркын йужышко шарлэн шога, сандэнэ 
ырымашым шижаш ок лий. Адак тыгэат лийын кэртэш: йыр-ваш 
улшо йуж сайын йукшыктарэн ок кэрт, вэнтильацэ сайын лийын 
окшого альэ туҥалмэ тэмпэратур Улнӧ лиймаштэ наста пэш та- 
лын окислалтэш гын, ты наста шкэ вуйак тулаҥын (ылыжын) 
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кэртэш. Шкэ вуйа тулаҥмашым рушла „самовоспламенение“ 
маныт.

Шкэ вуйа куштылгын тулаҥшэ наста примэрлан фосфорым на- 
лаш лийэш. Фосфор тыгыдын пудыртылмо гын, утларак куштыл- 
гын ылыжалтэш. Фосфорым сэроуглэродэш шулыктат да раст- 
воржо дэнэ лэнтэ гайкагаз ластыкым нӧртат. Сэроуглэрод парланэн 
пыта, кагаз умбалан код- 
шо фосфор ончыч шик- 
шаш тӱҥалэш, вара ту- 
лаҥмэ тэмпэратурышкы- 
жо шумэш (50°) ырэн шуэ- 
шат, шкэ вуйак ылыжал- 
тэш.

Йужгунам поп-влак „чудо“ 
нэргэн олталэн ойлыштыт — 
икон ончылно шогышо сортан 
шкэ вуНа'■ ылыжмыжым ончык- 
тылыт. Ты чудын шойакшым 
пэш куштылгын умылтараш 
лийэш: сортан рулыжым (фи- 
тильжым) фосфоран сэроуглэ- 
родын растворжо дэнэ нӧрташ 
гына кӱлэш— ик жап эртымэк 
сорта „шкэ вуйак“ ылыжалтын 
йӱлаш тӱҥалэш.

Шкэ вуйа тулаҥмаш илыш коклаштат йатырак лийэда. Мут- 
гыч машин-влакым ӱштмӧ ӱйан лустрам (тряпка) оралэн пышташ 
да тудым шуко жап маркэ тыгэ кийаш кодаш гын, уйын окис- 
лалтмыжлан кӧра, лустра ора кӧргысӧ тэмпэратур шкэ тулаҥаш 
сигышэ нарышкэ нӧлталтын кзртэш, тунам лустра ора шкэ вуйак 
ылыж кайа, тул пижэш.

Йужгунам шкэ вуйа тулаҥмаш тыгыдэ мландэ шуй ораштат, 
шудо каваныштат, т. м. вэрэат лийын кэртэш,

Кушкыл дэн илышэ-вла- 
кын кап-кылышт шӱймӧ да 
мортаҥмэ') годым тугак эр- 
кын окислалтмаш лийэш. 
Шуйын кийышэ лышташ- 
влакым атышкэ пышташ гын, 
углэкислэ газ лийын шогы- 
мым куштылгын палэн на- 
лаш лийэш.

Шӱймӧ годым, кэрэк мо- 
гай окислалтмаш лиймэ го-

81 сӱр.

Йанда рам

Мландэ

сӱр. Покшэч пӱчмыла ончыктымо парник.

дымсо гайак, чарныдэ шокшо лэктын шога. Ты шокшо лэкмашым 
мэ она шижГ тугэ гынат, ты шокшо дэн илыш пашаштэ пайдала- 
налтэш. Мут гыч, пакча саска-влакым эр шошо жапыштэ пар- 
никэш  куштэн луктыт, ты парник-влакым ыщтымэ годым нунын 
пундашышкышт кӱжгӧ лончо тэрысым оптат, тудын умбаланжэ

*) Мортаҥаш — тлеть. 
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рокым шарат (82 сур). ТэрыРын шӱймыжӦ годым шокшо лэктэш, 
сазлан парникыштэ тэмпэратуржо тӱжвал йужын дэч кӱшнырак 
шога.

Ушкал дэн имньэ вӱташтэ тэлым тэмпэратур тӱжвал йужсо 
тэмпэратур дэч йатыр кӱкшӧ лийэш. Тэрысын шӱймыжӧ годым 
лэкшэ шокшо йужым ырыктэн шога, тыгэ вӱташтэ тэмпэратур 
йатыр кӱкшӧ кучалтэш.

Йӱштӧ вэрлӓштэ пожарнэ кранан водопровод турвам кылмымэ дэч аралышаш- 
лан тэрысым йыржэ оптат. Куго ола-влакыштэ урэм покшэлнэ мэ канализацэ дэн 
пожар кран выньэм-влакым чойын пэтыртыш дэн пэтырмьм ужына. Тэлэ шушаш 
годым ты чойын пэтыртыш-влакым почытат, выньэмыш тэрысым оптат да угыч пэ- 
тырэншындат (83 сӱр ). Выньэмыш оптымо тэрыс шӱйын пытэн вишкыдыш са- 
вырна гын, тудым выньэм гыч луктын кышкатат, тушко у тэрысым оптат.

Тидым каласыман: окислалтмэ процзс шӱлымӧ годымат лийын 
шога. Мэмнан кап-кылнан тканьжэ-влак шукыжым водород Н 

гыч да углэрод С гыч чоҥалтыныт. Сандэнак 
шӱлэн лукмо йужын составышкыжэ вӱдын 
НзО паржэ-в.^ак да углэкислэ газ СО2 
пура.

Кислород ушнымо годым окисэл-влак лий- 
машым гына окислалтмаш манмэ лӱм дэнэ 
каласат манын шонымо ок кӱл. Кислород 
ушнымо годым утларак сложнэ наста-влак 
лиймашы.мат окислалтмаш манын ойлат. Тыгэ, 
мут гыч, кӱртньын рӱдаҥмыжэ годым, калит- 
лалтшэ кӱрньын окислалтмыжэ годым гай, 
кӱртньын окисэлжэ ок лэч, йӧршын вэс тӱрлӧ 
наста лэктэш, тугэ гынат, кӱртньӧ рӱдаҥмаш 
окислалтмашшотышкак пура.Кӱртнӧ рӱдаҥмэ 
годым лийшэ настан составышкыжэ, кӱртньӧ 
дэн кислород дэч посна, эша водородат пура. 
Рӱдаҥшын составшым Не(ОН)з формул дэнэ 
ончыкташ лийэш. Пашажэ тыштэ тыгайэ: 

кӱртньӧ рӱдаҥмаш ночко йужэш гына лийын кэртэш, рӱдаҥмэ 
рэакцийышкэ йужысо кислород дэч посна вӱдат пура:

4 Ре +  6 Н2О +  3 О2 =  4 Ре О3Н3 =  4 Ре(ОН)з.

Аракан шовымыжо годым спирт гыч уксус кислота лиймы мат 
адак рэакцийыш кислород пурыман шуко моло рэакций-влакат 
окислалтмаш рэакцийланак шотлалтыт.

Шкэ вуйа лийын шогышо окислалтмаш рэакций-влак шукыж 
годым пайдам пумо огыл, пэш куго зийаным ыштат, мутлан мэ- 
талл-елакыя рӱдакмыштым, утларакшэ эн кӱлэшан мэталлын — 
кӱртньын рӱдаҥмыжым налаш лийэш. Сурт коклаштэ да утла- 
ракшым производствышто рӱдаҥмаш пэш куго энгэкым ышта, 
сандэнак рӱдаҥмаш дэнэ пэш чот крэдалаш  кӱлэш.

84 сӱрэтыштэ чыла тӱньамбалнэ 33 ий коклаштэ (1890 — 1923 
ий коклаштэ) кунар мэтал лукмым да рӱдаҥмылан кӧра ты жа- 
пыштэ кунармэталл ара.м локтылалтмым ончыктымо. Рӱдаҥмашын 
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тыгай ойыртышыжо уло: тудо ик вэрыштэ лийаш тӱҥалэш гын, 
эркын-эркын талынрак да талынрак умбакэ шарла, тыгэ шэргакан 
узгар пытартышлан йӧршын йӧрдымыш лэктэш.

Кэрэк могай ӱзгарымат, тудо эшэ рудаҥаш тӱҥалын огыл гын, 
рӱдаҥмэ дэч аралаш йӧсак огыл; рӱдаҥаш тӱҥалмэк гын, рӱдаҥ- 
машым чараш пэш йӧсӧ лийэш. Инструмэнтым, машиным, моло 
ӱзгар-влакым рӱдаҥмэ дэч аралышашлан, нуным сайын гына эс- 
кэрэн кучылтман. Совэт Ушэмысэ кажнэ пашазылан, кажнэ шэ- 
мэрлан мэталл-влакын рӱдаҥмыштлан кӧра могай эҥгэк лиймым 
сайын шинчыман, мэталлым рӱдаҥмэдэч аралаш чот пижман.

Вара тидым кузэ ышташ лийэш? Эн ончычак мэталым, кунар 
лиймэ сэмын йандар да кукшо вэрыштэ кучыман, мэталлын шы- 
маҥдымэ (полировайымэ) йа ^ --------
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84 сӱр. 33 ий коклаштэ (1890— 1923 ий 
коклаштэ) кунар мэталлым лукмым да ты 
жап коклаштэ рӱдаҥмашлан кӧра кунар 
мэталл Иоммым ончыктышо диаграм. Таҥас- 
тараш пурла могырэш Лэнинград ака- 
дэмичэский драм тэатр (тошто Алэксанд- 

ринский тэатр) ончыкталтын.

чийалтымэ ӱмбалжым су- 
сыргымо дэч (удыркалалтмэ 
дэч да монь) аралыман. Ти- 
дым мондыман огыл, рӱдаҥ- 
маш шукыж годым тыгай 
сусыр вэр гыч тӱҥалэш.

Йужгунам, мэталл ӱзгар- 
влакым шуко жаплан шын- 
дэн йа шогалтэн кодымо го- 
дым, нуным вазэлин дэнэ, 
ӱй дэнэ йа т. м, наста дэнэ 
шӱрат. Машинын йа моло 
орудийын социализм ышты- 
мэ пашаштэ кӱлмыжым шин- 
чышэ пашазэ машинын мэталл ужашыжым, утларакшэ куштыл- 
гын рӱдаҥшэ ужашыжым, сайын ӱштын, эрыктэн, ӱй дэнэ шӱрэн 
кодаш шкэ жапшым ныгунарат ынжэ чаманэ. Рӱдаҥаш тӱҥалмэ 
вэрыштэ мэталлын чоткыдыжо изэмэш, сандэнэ тудо куштылгын- 
рак шэлын, пудыргэн кэртэш,

Мэталлым чыла годымат эскэрэн шогаш йӧсӧ лиймэ годым 
ӱмбалжым кислород пурымо дэч иктаж могай наста дэнэ лэвэдаш 
тӧчат. Эн простой йӧн—_ӱй чийа дэнэ чийалтымаш. Уй чийа дэнэ 
чийалтымэ мэталлым коклан-коклан угыч чийалтылаш логалэш. 
Угыч чийалташыжэ жапым шинчыман. Мут гыч, пӧртын кӱртньӧ 
лэвэдышым шкэ жапыштыжэ угыч чийалташ огыл гын, тудо 
вошт рӱдаҥын кэртэш. Чийалтымэ кӱртньӧ вэдрам сайын эскэрэн 
шогаш огыл гын, тудым кӱлмӧ жапыштэ угыч чийалташ огыл 
гын, вэдраштэ улшо изи гына рӱдаҥшэпырчэ куго рожыш савыр- 
нэн кэртэш. Мэталл ӱзгар, мут гыч, сурт кӧргыштӧ кучылтмо атыла 
дамонь, ырыкталтыт гын, нуным ӱмбачшэ шуко годымак эмаль 
дэнэ лэв^дыт. Эмальлымэ (эмалировайымэ) атылам кышкылташ 
йа нуным вэс ӱзгар-влак дэнэ пэркалаш ок лий, кышкылтмэ йа 
пэркалымэ годым эмаль каткалалтын вэлэшат, кислород шкэ па- 
шажым ышташ тӱҥалэш — атэ рӱдаҥаш тӱьгалэш.

Мэталл-влакым пэш шагал окислалтын кэртшэ вэс мэтал-влак  
дэнат  лэвэдыт: мэталлым лудитлат (вулно дэнэ лэвэдыт) цин- 
ковайат, никкэлировайат, шийлат, шӧртньылат.
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Кызыт СовэтУшэмыштат, моло эллаштат тӱрлӧ мэталл-влакын 
рӱдаҥмыштым да рӱдаҥмашлан полшышо условий-влакым чыла 
могырымат кэлгынак палэн налшаш вэрчын пэш куго шымлымэ 
паша ышталтэш. Тугак, рӱдаҥмэ дэнэ крэдалаш утларак кэлшышэ 
мэтод-влак кычалалтыт.

Мэталл-влакым хром Сг дэнэ, кадмий Сӓ дэнэ, йандар альуминий А1 дэнэ да 
монь лэвэдмаш эн у сэҥымашлан шотлалтэш: кислородын логалмыжым (дэйст- 
вийжым) чытымэ дэч цосна, пэш чоткыдо улмыж дэнэ хром ойырналтын шога 
кадмий тӱрлӧ мэталл-влакым цинк 2 п да шуко годым кучылтмо вулно 8 п дэч 
сайынрак арала, т. м. Тулэч посна рӱдаҥмаш дэнэ крэдалмэ паша вэс корно дэ- 
нат ышталтэш — кызыт тӱрлӧ рӱдаҥдымэ сплав-влакым, мут гыч, рӱдаҥдымэ 
стальым да монь кычалын лукмо.

7. Восстановитлалтмаш рэакций. Мэ ындэ шинчэна, рэак- 
ций годым иктаж могай насташкэ кислород ушналтэш гын, ту 
рэакцийым окислалтмаш  рэакций маныт. Окислалтмаш рэакций- 
влак дэнэ тӧрак кислородан ушныш-влак дэч кислородым шуп- 
шын налман  рэакций-влакат лийын кэртыт. Мут гыч, калитлал- 
тшэ вӱргэньэ окись ӱыбач водородым колташ гын, тыгай рэак- 
ций лийын шога (ты рэакцийым мэ шиичэна):

СиО +  Нз^Си +  НзО.
Ты рэакций годым водород вӱргэньэ окись дэч кислородым 

шупшын налэшманаш лийэш. Вӱргэньэ кислороддэнэ ушнымэкшэ, 
шкэ вӱргэньэ койышыжо-влакым йомдарэн ильэ гын, ты рэакций 
годым шкэкойышыжо-влакым мӧҥгэш налэш (моҥгэштара) восста- 
новитлалтэш. Тышэчак кислородым шупшын налман рэакций- 
влакын восстановитлалтмаш реакций-влак манмэ лӱмышт лэктэш.

Ртуть окисьын йандар ртуть дэн кислородлан ойырлалгмэ 
рэакцийжат:

2 Н§ 0  =  2 Н § -Ь 0 2

восстановитлалтмаш рэакцийак лийэш. Тыштэ ртуть дэч кисло- 
родым шупшын налаш ртугь окись ырыкталтэш.

Водород пэрэкисьын ойырлалтмаш рэакцийжат:

2 НзОз =г 2 НзО +  Оз.

восстановитлалтмаш рэакцийак лийэш. Тыштэ восстановитлалт- 
маш мучашыш шумэшкэн ок кайэ, водород пэрэкись дэч кислородын 
ик ужашыжэ гына налалтэш, сандэнэ вӱргэньэ дэн ртуть гай 
тыглай наста лэкмэ олмэш, шагалрак кислородан вэс кислород 
ушныш лэктэш.

Восстановитлалтмаш рэакций дэн окислалтмаш рэакций 
йужгунам икканаштак лийын кэртыт. Примэрлан вӱргэньэ 
окисьым восстановитлымэ рэакцийым

СиО +  Нг =  Си +  Н ,0
налаш лийэш. Тунам кислородан ушныш гыч (вӱргэньэ окись гыч) 
шупшын н 1лалтшэ кислород тыглай наста сэмын ок лэк, тудо у 
ушнышым (вӱдым) пуа. Ты примэрыштына вӱргэньэ восстановит- 
лалтэш, водород окислалтэш. 
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Ты рэакций вӱргэньэ окись шотышто восстановитлалтмаш рэ- 
акций лийэш, водород шотышто окислалтмаш рэакций лийэш.

Коҥгаш йа газогэнэратырэш йуж ситышын пурдымо годым 
углэкислэ газ дэн шӱй коклаштэ лийшэ:

С0 г +  С =  2 С0

рэакцийым налына гын, ты рэакций углэкислэ газ шотышто вос- 
становитлалтмаш рэакций лийэш, шӱй — угльэрод шотышто окис- 
лалхмаш рэакций лийэш.

Шӱй мэталл-влакын окисэлышт дэч кислородым шупшын на- 
лын кэртэш.

★ Опыт. Вӱргэньэ окисьын тыгыдэ кандарыштым шӱй порошок 
дэнэ варыза да пробиркышкэ пыштыза (85 сӱр.). Рэакций годым 
углэкислэ газ лэкмым палышашлан, газ лукмо пучын мучашы- 
жым извэска вӱдан пробиркышкэ чыкыза. Газын лэкмыжэ чарны- 
мэшкэ пробиркым чотракак ырыктэн шогыза. Газын лэкмыжэ 
чарнымэк, пуч мучашым извэска вӱд гыч лукса, пробиркылан 
йӱкшашыжэ эркым пуза, пробиркэш мо кодмым кагаз ӱмбак поч- 
калтыза да шӱй порошокым эркын гына ӧрдышкӧ пуалза. Вӱр- 
гэньэ окись олмэш йошкар вӱргэньэ лэктын. Тыгай рэакций 
лийын:

2 С и 0  +  С : = ; 2 С и + С 0 2 ★-'2

Ты рэакций годымат кок процэс лийын шога: вӱргэньэ восста- 
новитлалтэш, шӱй — углэрод углэкислэ газыш савырнэн окис- 
лалтэш.

Тыгай рэакций-влак йа восстановитлалтмаш йа окислалтмаш 
рэакций-влак улыт манын ойлэн она кэрт, нуно ик процэс — окис- 
лалтмэ-восстанозитлалтмэ процэс улыт.

Иктаж могай насташкэ кислородым ушышашлан мэ окислалтмэ- 
восстановитлалтмэ процэс дэнэ пайдалэна гын, ты процэсым 
мэ окислалтмаш  манына.

★ Опыт. Вӱдэш лугалтымэ сэрнистэ шэм вулным РЬЗ водо- 
род пэрэкисьыш Н2О2 пыштыза. Шундыш (осадкэ) ошэмэш. Окис- 
лалтмэ рэакций лийэш:

РЬ8  +  4 Н2О2 =  РЬЗО^ -Г 4 Н2О.
Сэрнистэ шэм вулно РЬ8  ош тӱсан сиран шэм вулно шӧн- 

чалыш РЬЗО^ савырна.
Ты рэакцийӹм ӱй чийа дэнэ чийалтымэ картин-влакым уэмдаш кучылтыт. 

Сӱрэтыштэ шэм вулно чийам (бэлилым) кучылтын улмаш гын, сэрнистэ шэм вул- 
но лиймылан кӧра, картин шэмэм^ш. Шэмэмшо картин ӱм'ак водород пэрэкись 
логалэш гын, сэрнистэ шэм вулно сиран шэм вулно шӧнчалыш савырна, сандэнэ 
картин ошэмэш.

Водород пэрэкись дэн сэрнистэ шэм-вулно кокласэ рэакций 
чынжым гын, окислалтмэ-восстановитлалтмэ процэс лийэш (ту- 
нам, сэрнистэ шэм-вулнын окислалтмыжэ дэнэ пырльак, водород 
пэрэкись восстановитлалтэш — водород пэрэкисьын пэл кисло- 
родшо шуашын налалтэш); тугэ гынат, ты рэакцийым окислалт- 
маш рэакций маныт.
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85 сӱр. Вӱргэньэ 

окисьым шӱй дэнэ 
восстановитлымаш.

Шкэ кислородшым вэс наста-влаклан пуэн кэртшэ настам 
окисландышэ наста (окислитель) маныт. Талэ окислаҥдышэ наста- 
влак гыч примэрлан водород мэрэкисьдэн озоным налаш лийэш.

Окислалтмэ-восстановитлалтмэ процэс восстановитлалтмылан 
кӧра ышталтэш гын, ту процэсым мэ восстановитлалтмаш  рэак- 
ций манына.

Вӱргэньэ окись дэн водород йа шӱй кокласэ рэакций годым, 
мэталын восстановитлатмыж дэнэ пырльак,'водород окислалтэш 
(вӱд лэктэш); тугэ гынат, ты рэакцийым восстановитлымаш рэак- 
ций маныт.

Вэс наста-влак дэч кислородым шупшын налын кэртшэ настам 
восстановитлышэ наста {восстановитель) маныт.

Углэрод окисьат СО окисэл-влак дэч кис- 
лородым шупшын налын кэртэш, сандэнак тудо 
восстановитлышэ наста шотэш кумдан кучыл- 
талтэш.

8 . Восстановитлалтмаш рэакций мэталлур- 
гийыштэ. Восстановитлымаш рэакций мэталл- 
влакым руда-влак гыя лэвымпэн лхкмаштэ 
пэш куго вэрым налын шога. Мэталл-влак пӱр- 
тӱсыштӧ тыглай наста сэмын (в свободном со- 

1стоянии) пэш шуэн логалыт, адакшым, ший, шӧрт- 
ньӧ, платина, ртуть гай, йужэш окислалтдымэ 
мэталл-влак гына пӱртӱсыштӧ тыглай наста сэ- 
мын логалын кэртыт. Тыгай мэталл-влакым „шкэ 
лийш э' (самородный) маныт. Шкэ лийшэ мэ- 

талл-влак кокла гыч тэхникыштэ шӧртньӧ дэн платина гына ку- 
чалтыт. Чыла моло мэталлышт руда-влак гыч гына лукталтыт.

Руда-влак шотэш шукыж годым мэтал-влакын пӱртӱсысӧ 
окисэлыштым кучылтыт, адак чот ырыктымэ годым окисэлышкэ 
куштылгын савырнэн кэртшэ шӱй кислотан шӧнчалыштым да 
сиран ушныш-влакым кучылтыт. Мэ шинчэна, пӱртӱсыштӧ 
малахит сэмын логалшэ углэродан вӱргэньэ шӧнчалым ырык- 
тымэ годым, ты шӧнчалгыч вӱргэньэ окись лэктэш (9 дэн 77 стр.).

Тугак пӱртӱсысӧ сэрнистэ шэм вулным РЬ8  йӱлатымэ годым 
шэм вулно окись дэн сэрнистэ газ лэктэш:

2РЬ5 +  ЗО2 =  2РЬ0 +  2 ЗО2.
Тыгэ гын, руда гыч мэталлым лэвыктэн лукшашлан, руда дэч 

кислородым шупшын налман, рудам восстановитлыман. Восста- 
новитлымэ наста олмэш йужгынам пу шӱйым, шуко годымжо 
мландэ шӱй гыч лукмо коксым кучылтыт (86  стр.).

Эн простой примэр-влакыштэ шӱй мэтал окисэл-влак дэнэ 
викак рэагировайа, тунам тудо (шӱй) окисэлыштэ улшо кислород 
дэнэ ушна да угльэкислэ газым СО^ йа углэрод окисьым СО пуа, 
мут гыч:

РЬО +  С = Р Ь  +  СО.
Шэм-вулнын окисьшым шӱй дэнэ восстановитлымэ опытым 

кӱртньӧ тигэльэш ыштэн ончаш лийэш, тидлан талынрак йӱлышӧ 
горэлкэ гына кӱлэш.
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Вӱргэньэ онись

Йатыр маталл-влакымат, мутгыч кӱртньым, вургэньым, цинкыМ, 
шэм-вулным, ош-вулным, т. м. шуй дэнэ восстановитлаш лийэш 
(йужо мэталл-влак, мут гыч, альуминий элэктроток дэнэ лэвык- 
талтын лукталтыт).

Эн простой примэр-влакыштэ рэакций викак углэрод дэн мэ- 
талл окисэл коклаштэ лийэш манын каласышна. Чыла годымак 
тыгэ ок лий; йужо рэакций-влак тиддэч сложнынрак лийыт. 
Сложнырак рэакций-влак мэталлым шахтнэ коҥгаманмэш лэвыктэн 
лукмо годым лииэш. Ты коҥга-влаквикшогышо турва гай ыштал- 
тыт. Коҥган кушыл рожшо гыч кокс дэнэ руда опталтэш, улычын 
йуж пурталтэш. Ылыжтымэк, кокс йулаш туҥалэш, коҥга кӧргэш 
углэрод окись лийын шога.

Углэрод окись йулэн кэртэш, туддэч посна тудо мэталл-влакын 
окисэлышт дэч кислородым шупшын налынат кэртэш, вэс сэмын 
каласаш гын, углэрод 
окись мэталл - влакын 
окисэлыштым восста- 
новитлэн кэртэш. Мэ- 
талл-влакым шахтнэ 
коҥгаш лэвыктэн лукмо 
годым ты процэсак ли- 
йын шога.

Лабораторийштэ уг- 
лэрод окись дэнэ вос- 
становитлал т м а ш ы м 
тыгай опытыштоужаш 
лийэш (86  с р). Йанда 
пучышко пу шуй да
изи ора тыгыдэ вургэньэ окись пышталтэш (вургэньэ окисьым 
шуй дэнэ тукнылдымашын — шуй дэч ӧрдышкырак пыштыман).

Шуй дэн вургэньэ окисьым горэлкэ дэнэ йошкаргы.чэш ырык- 
тат да воронка гыч вуд йогыман клэнча гыч пучышко кислородым 
колтат. Шуй кислородэш йулаш туҥалэш, йулышыжла углэкислэ 
газышкэ СО2 савырна. Углэкислэ газ, калитлалтшэ шуй вошт 
кайышыжла, углэрод окисьыш СО савырна. Углэрод окись ка- 
литлалтшэ вургэньэ окись дэч кислородым шупшын налэшат, 
вургэньэ окисьым мэталичэский вУргэньыш шумэш восстановитла 
(тидым мэ вургэньэ окисьын йошкаргымыжэ гыч ужына), углэрод 
окись шкэжэ угыч окислалтэш—углэкислэ газыш савырна. Тыштэ 
тыгай рэакций-влак лийыт:

С 4 -0 2  =  С 0 ‘'; С02 +  С =  2С0;
Си0 +  С 0  =  С0 2  +  Си.

Задач^. Кӱртньӧ окисьым Ре^ОзСруда—йошкар жэлэзньак) углэрод окись дэнэ 
восстановитлымэ рэакцийым возыза.

Руда-влак гыч чойыным лукмо нэргэн мэ утларак сайын лон- 
чылэн налына.

Чойын — куртньӧ руда-влакым восстановитлымэ годым лийшэ 
пэрвой продукт. Тудо—6 % маркэ углэрод адак йатыр моло
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Вӓрнышэ настан кӱртньӧ. Углэродын ужашыжым да варнышэ 
моло настам чойын дэч ойырэн луктын, чойын гыч вурс (сталь) 
дэн кӱртньым луктыт.

Чойыным, вурсым да кӱртньым лукмо производствым шэм 
мэталл-влак мэталлургий йа кучыкынрак шэммэталлургийиа^шт. 
Шэм мэталлургий эл индустрийаҥдымашын нэгызэш, мэмнан пэш 
куго социализм ыштымэ пашанан нэгызэш лийэш. Шэм мэталл 
фабрик дэн заводысо станокым ышташ, йал озанлык машиным, 
трактырым, автомобильым ышташ, куртньӧ корно транспортым 
вийаҥдаш, сар ӱзгар-влакым ыштымэ промышлэнысланат, т. м. 
кӱлэш.

Вичийаш планым ныл ийыштэ тэмымын пэш куго сэҥымашышт 
шукыжым мамнан шэ.м мэталлургийыштэ лийшэ сэҥымашлан 
кӧра лийыныт. Вичийаш планым ныл ийыштэ тэмымын пэш куго 
сэҥымашышт „мэмнан шэҥгэлан кодшо шукыж годым кыдал ку- 
рымла“ годсо тэхникан элнам кызытсэ тэхникын у корнышкыжо 
шогалтышт", СССР-ым „эл аралэн кэртмаш шотышто вийан, 
талэ элыш савырышт“, социализм обшэствым ыштышашлан 
„экономик фундамэнтым" пыштышт.

9. Кӱртньӧ руда-влак да фльус-влак. Чойыным лэвыктэн 
лукташ руда шотэш утларакшэ к^ртнъӧ окисэл-влӓк кучылтал- 
тыт. Эн сай рудалан тыгай рудам шотлат: йошкар жэлэзньак 
(йошкар кӱртньӧ рок) — РсаОз, магнитнэ жэлэзньак — РезО^ адак 
вӱд Н2О дэн ушнышо кӱртньӧ окись Ре,Оз — кӱрэн жэлэзньак 
(гРезОз-ЗНаО).

СССР-ыштэ чыла ты руда-влак пэш шуко улыт.
Магнитнэ жэлэзньак Уралыштэ — Благодать дэн Высокайа 

курыклаштэ, Кыдал Уралын кэчэ лэкмэ вэл могырыштыжо (Ӱлыл 
Тагильск лишнэ) адак Магнитнэ курыкышто Кэчвал йымал Ура- 
лын эрвэл могырыштыжо (Магнитогорск ола дэнэ) уло.

Шуко йошкар жэлэзньак улман вэр Украиныштэ Кривой 
Рогышто (Днэпропэтровск районышто) уло. Кэрчэнский ‘пэло- 
трошто (Крым) пэш шуко к^^рэн жэлэзньак уло. Ты руда-влак 
моло вэрэат йатырак улыт.

Моло, шагалрак кучылталтшэ руда-влак нэргэн мэ ойлаш она 
тӱҥал.

Чойыным лэвыктэн лукташ пу шӱйымат, коксымат кучылташ 
лийэш. Куго производствышто кызытсэ жапыштэ утларакшым 
коксым кучылтыт.

Кэрэк могай рудаштат варналтшэ моло наста-влак лийыт. 
Ты наста-влак руда кийымэ вэрь^дптэ улшо курык порот-влак 
улыт. Варналтшэ наста-влак шӱйыштат лийыт, коксышто гын 
щӱйыштӧ дэч йатыр шуко логалыт (шӱй йа кокс йӱлэн пытымэк, 
нуно ломыж сэмын кодыт). Ты варнышэ наста-влак коҥгаш, чойын 
сэмынак, лэват да лэвыкталтшэ чойын ӱмбалан вишкыдэ лончым 
пуэн кэртыт гын, чойын дэч куштылгын ойырлат. Тидым кала- 
сыман: куштылгын лэвалтшэ наста-влак руда влак пэш шагал 
улыт. Сандэнак рудашкэ, тудын дэкэ варнышэ наста-влак дэнэ 
ушнэн, куштылгын лэвалтшэ ушнышым да сплавым пуэн кэртшэ 
вэс наста-влакым йэшарэн пышташ логалэш. Ты вэс наста- 
104



влакым „ф льус-влак“ маныт (ты лӱм латин йылмысэ „фльуэрэ"— 
йогаш манмэ мут гыч лэктэш). Рудашкэ, мут гыч, крэмнэзьом 
ЗЮ^ (пӱргусыштӧ кварц да моло миньэрал-влак сэмын вэрэштшэ 
наста) варнэн гыя, фльус шоглан извэстньакым СаСОз налыт. 
Извэстньак, ырыктымэ годым ойырлалтэшат, извэстьым пуа;

СаСОз — СаО —1~ СОо.
Извэстьшэ, крэмнэзьом дэн ушнымаш рэакцийыш пура да, 

куштылгын лэвалтшэ ушнышым СаЗЮз пуа:

СаО &О2 =  СаЗЮз-

Рудашкэ извэстньак варнэн гын, тушко ошма сэмын лийшэ крэм- 
нэзьомым (ошмам) йэшарат,

Турлӧ рудалан турлӧ фльус кӱлэш.
Руд 1 дэнэ варналтшэ наста-влак фльус дэнэ ушналтыт, сплав- 

влакым пуат, ты сплав-влакы.м ш ла к  маныт. Йукшышӧ шлак 
йанда дэн куй гай лийэш.

Н ӧ л т ы м ӧ  м а ш и н

Ноп ос ни и  г а з - в л а н
э р ы н т ы ш э  д э н э

М э т а л  в э л ы м з  
н у д в э ч э

ШланЧоиын

М а т э р и а л ы м  
н о н д э н  
ш о г ы м о

М а т э р и а л  н ӧ л д ы м ӧ  в а г о н ь э т н э - в л а н '  

872сӱр. Домна коҥган скэмжэ (покшэч пӱчмыла ончыкталтын).

10."Домнысо процэс. Чойын лэвыктымэ шахтнэ коҥгам дом на  
ко н га  Да кучыкьш „домна“ маныт. Домна коҥга-влак улыкӧ да 
кушкӧ аҥышырэмшэ башньэ гай улыт. Домна тулым чытышэ 
кэрмыч гыч ышталтэш, умбачын куртньӧ листа дэнэ лэвэ- 
далтэш йа куртньӧ кольча-влак дэнэ шупшын шынлалтэш. Кы- 
зытсэ, жап годсо домна-влак 20—30 м  (6 —9 пачашан пӧрт) кукшыт 
лийыт.

87 сӱрэтыштэ домно коҥган схэмжым покшэч пучмыла ончык- 
гымо, 88  сурэшыштэ домно коҥган тужвал могыржо ончыкталтын.
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Сӱрэт-влакым ончэн, домно коҥга вуй гыч пӱчман кок кону- 
сым пундашышт дэнэ ваш пыжыктымэ сэмын ышталтын, манын 
кэртына. Домнын кӱшыл конусшо {шахта манмыжэ) кӱртньӧ 
мэҥгэ-влак ӱмбалнэ кийышэ кӱртньӧ кольчаш эҥэртэн шога. 
Домнын эн ӱлыл ужашыжэ горн манылтэш, тудо цилиндр форман

лийэш. Горнышко лэвалтшэ 
чойын погына.

Чойыным лэвыктымэ годым 
кокс (йа шӱй) кок тӱрлӧ па- 
шам ышта, Ик могырым, тудо 
рудам восстановитлымаш рэ- 
акцийлан кӱлшӧ матэриал лий- 
эш, вэс могырым, кӱкшӧ тэм- 
пэратурым пушо олтымо ӱзгар 
лийэш. Кӱкшӧ тэмпэратуржо 
восстановитлымэ процэсланда 
чойын дэн шлак-влакым лэ- 
выктышашлан кӱлэш. Чойын, 
составшым ончэн, 1150°—1200° 
шокшо годым лэва; чойынлан 
лэвыман вэлэ огыл, горнышко 
волымэкшэ лэвышэ кодашы- 
жэ коҥган ӱлыл ужашышты- 
жэ тэмпэратуржо 1200° дэч 
йатыр кӱкшӧлийман. Коҥгаш- 
кэ йужым тулэн пуртымодэнэ 
гына тыгай тэмпэратурым ыш- 
таш лийэш. Йужым лӱмын ыш- 
тымэ („воздуходувный" манмэ) 
машин-влак дэнэ тулэн пур- 
тат. Машина дэн тулэн пур- 
тымо йуж коҥга дэкэ лопка 
турва дэнэ намийалтэш. Ты 
лопка турважэ коҥга йыр 
колтыно кольча гай турваш- 
кэ ушалтын (87 сӱр).; кольча 
гай турваш вичкыжрак пуч- 
влак пыжыкталтыныт, ты пуч- 
влакын мучашышт коҥган 
ӱлыл ужашысэ рож-влакыш 

(фурма-влакыш) пуртэн шындалтыныт. 89 сӱрэшыштэ схэм сэ- 
мын, „дэталь“ манмэ дэч посна (шолдра ужашла гына) домна 
коҥган ӱлыл ужашыжэ ончыкталтын. Сӱрэтыштэ кольча гай 
турвам, тушко пыжыктылмэ изи пуч-влакым адак чойын лукмо 
рожым ужаш лийэш.

Коҥга кӧргысӧ тэмпэратурым нӧлталашлан, коҥгаш тулэн 
пуртышаш йужым кызытсэ дома-влакыштэ к^^нгаш пуртымо дэя 
оняия 700—800 градусыш шумэш ирыктат. Йужым .ырыкташыжэ 
коҥга гыч лэкшэ газ влак дэн пайдаланат. Домна коҥгаш углэ- 
род окись лийэш, тудо рудам восстановитла манын каласэнна 
106

88 сӱр. Домна коҥга.



ы№1«

ильэ. Коҥгаштэ углэрод окисьшэ рудам восстаиовитлаш кӱлмб 
нарэ дэч йатыр шуко утэн кодшашын лэктэш. Сандэнак коҥга 
гыч лэкшэ газ-влакын составышкышт, йужысо азот дэн углэкислэ 
газ дэч посна, йатыр (обйом шот дэнэ ЗО̂ /о нарэ) углэрод окись 
СО пура. Коҥга гыч лэкшэ газ-влакым колошник газ маныт 
(коҥган кушыл рожшо ,колошник“ маналтзш). Колошник газ 
гэнэратыр газ гайак йула, йулымӧ годым шуко шокшым пуа. 
Ты шокшо коҥгаш тулэн пуртышаш йужым ырыкташ кучылтал- 
тэш. »7 дэн 88  сурэтыштэ домна коҥга гыч колошник газ лэкмэ 
турва-влакым ужаш лийэш. Колошник газ пурак дэч эрыктал- 
тэшат, 88  сурэтыштэ шола вэлнэ ончыктымо башньэ гай ап- 
парат-влакыш колталтэш. Тышан газ йулаталтэш, йулымыжӧ годым 
лэкшэ шокшо дэнэ домныш тулэн пуртышаш йуж ырыкталтэш.

Рудам, фльусым да коксым лончо 
дэн оптат: ончычын руда дэн фульс 
лончым оптат, вара кокс лончым, 
адак руда дэн фльус лончым, ум- 
бакат тугак оптэн толыт.

Кокс йулымӧ да чойын дэн шлак- 
влак лиймэ сэмын коҥгаштэ улшо 
чыла массэ эркын-эркын ӱлыкО во- 
ла, кушычшӧ эрэ у да у_ лончым 
йэшарэн оптат (87 сур.). Ӱлыкӧ во- 
лэн шогышо массэ шокшо газ-влак 
токэш ыра, эркын-эркын кошка.
Вара рудам углэрод окись дэнэ 
восстановитлымэ процэс туҥалэш,
губко гай кУртньӧ моклакала лийаш туҥалыт. Извэстньак СаСОз 
дэн моло углэкислэ ушныш-влак ойырлалтыт. Куртньӧ утыр да 
утыр углэродаҥэш—куртньышкӧуглэрод шыҥэн пура. Тэмпэратур 
куго лиймэ годым шуй рудаштэ йа фльусыштэ улшо крэмнийан 
ушныш-влакым, мут гыч крэмнэзьомым ЗЮз восстановитла, тунам 
крэмний (31) лэктэш:

5Ю2-1-2С =  514-2С0.
Углэродаҥшэ куртньӧ, ЮОО̂  дэч кукшырак тэмпэратуран вэ- 

рышкэ волэн шуэшат, крэмний (51) дэнэ ушнэн сплавым пуа.
Тыгэ углэрод дэн крэмнийан к^ртньӧ сплавын — яойынын 

чучалтышыжэ-влак лийыт. Ик жапыштак рудашкэ варнышэ наста- 
влак дэн фльус-влак кокласэ рэакций кайа, тунам вишкыдэ ш лак  
лэктэш. Умбачын шлак лончо дэнэ лэвэдалтшэ чойын чучалтыш- 
влак улыкӧ йогэн волатат, горн пундашэш погынат. Эркын-эркын 
кок вишкыдэ слой лийэш:Улнӧ—чойын лончо, кушнӧ—чойын дэч 
куштылгырак лийшэ шлакын лончыжо. Домнан улыл ужашыш- 
тыжэ тэмпэратуо 1700 — 1800^ нарышкэ шуэш.

Чойын дэн шлакым коҥга гыч лукташ горнышто кок рож  
уло (87 сУр.): кушылжӧ — шлак йоктараш,'У-^ьалжӧ — чойын йок- 
тараш (89 сур.); ты рож-влак тулым чытышэ шун дэнэ пэтырал- 
тыт, чойыным йоктараш шунжым луктыт.

Чойыным йа викак .вэлымэ кудвэчыштэ“ («литэйный двор“
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90 сӱр. Шлак корка-влак.

манмыштэ) улшо формо-влакыш йоктарат (тунам тудо тушанак 
йӱкшэн пэшкыдэмэш), йа, кӧргӧ могырэш тулым чытышэ да шок- 
шым шагал колтышо матэриал дэнэ лэвэдман корка-влакыш  йок-

тарат (ты корка- 
влак 87 сӱрэтыштэ, 
шола вэлнэ, ӱлнӧ, 
кӱвар йымалнэ он- 
чыкталтыныт).

Коркашкэ йокта-
РЫМЭ ВИШКЫДЭ 4 0 -
йын йа формо-вла- 
кыш намийэн йок- 
таралтэш,йа сталь 
лэвыкгымэ цэхыш 
чойын гыч сталь дэн 
кӱртньым лукташ 
колталтэш.

Шлакым домна коҥга гыч шлак корка-влакыш йоктаратат 
(90 сӱр.), вара шлак кышкымэ вэрыш намийэн йастарат. Шлак 
дэчат, кунар лиймэ сэмын, пайдам налаш тӧчат. Тудым корныш 
оптымо шар-кӱй олмэш, кӱртньӧкорно ыштымаштэ балласт шотэш 
кучылтыт, извэсть дэнэ варымэ (шлак гыч кэрмыч дэн цэмэнтым 
ыштат: пытартышлан, йужо шлакым шулдакан йанда олмэш ку- 
чылтыт.

1Й0ДЫШ-ВЛ.\К.

1. Молан йужо наста-влак шкэ вуйак тулаҥыт?
2. Наста-влак шӱймӧ йа мортагмэ годым могай хи.мий процэс-влак лийыт 

Ты процэс-влак дэнэ кузэ пайдаланат?
3. Мэтал-влак рӱдаҥмэ дэнэ молан кгэдалаш кӱлэш?
4. Мо тугай окислалтмэ-Еосстановитлалтмэ проиэс? Примэр-влакым каласыза?
5. Мо тугай окислаҥдышэ да воостановитлышэ наста?
6. Р е - ( - 4 Н2 О =: Р е з О ^ 4 Н2 рэакций годым кудыжо окислаҥдышэ наста, 

кудыжӧ восстановитлышэ гаста лийэш?
7. Мо тугай „шкэ лийшэ“ (самородный) мэталл-влак?
8. Мом I уда маныт?
9. Руда-влак гыч мэталл-влакым лукмо эн тӱҥ йӧным каласыза.

10. Мэталлургийштэ могай восстановитлышэ наста-влакым кучылтыт?
11. Мэталлургийштэ фльус-влак молан кучылталтыт? Примэрым каласыза.
12. Кӱртньын эн кӱлэшан руда-влакышты.м каласыза, ты руда-влакын соста- 

вышкышт пурышо миньэрал-влакын формулыштым возыЗа.
13. Домно коҥгаштэ лийшэ процэс-влгкым ушэштарыза.
14. Мо тугай шлак?

X. ОКИСЭЛ. ОСНОВАНЬЭ. КИСЛОТА. ШӦНЧАЛ.

Кислородын мландэ ӱмбалнэ пэш кумдан шарлышэ элэмэнт 
улмыжым, мэ шинчэна (тидын нэргэн 38 страницыштэ ойлэяна 
ильэ). Тудо моло элэмэнг-влак дэнэ ушныдэ йужышто уло йу- 
жысо углэкислэ газын да вӱдын составышкышт пура, адак млан- 
дэ комын тӱҥ массыжым ыштышэ тӱрлӧ пӱртӱсысӧ окисэл-влак 
дэн моло утларак сложнэ наста-влакын составышкышт пура.

Чыла элэмэнт-влакын окисэлыштым шкэат (искуствэннат) лук- 
тын кэрташ лийэш, инэртнэ газ-влакыным гына ок лий.
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1. Окисэл-влак да окисэл-влакын гидратышт. Мэ шинчэна, 
окисэл-влак окислалтмаш рэакций годым — наста-влакын кисло- 
родэш да йужэш йӱлымыжӧ годым, эркын окислалтмаш годым, 
окислалтмэ-восстановитлалтмэ процэс годым лийыт.

Тиддэч посна, окисэл-влак кислородан наста-влак пурыман 
тӱрлӧ рэакций лиймэ годым лэктын кэртыт. Мутгыч, СаСО, из- 
вэстньакын ойырлалтмыжэ годым кок окисэл лэктэш: кальцийын 
окисьжэ СаО — йӱлатымэ извэсть, адак углэродан вӱргэньэ шӧн- 
чалын ойырлалтмыжэ годым (63 стр.) кум окисэл лэктэш: вӱр- 
гэньын окисэлжэ СиО, углэродын окисэлжэ — углэкислэ газ 00^, 
адак водородын окисэлжэ НзО— вӱд.

Йужо элэмэнт-влакын окисэлыштым викак лукташ ныгузэат 
ок лий. Мут гыч, ший, шӧртньӧ, платина йужэш йӧршынат огыт 
окислат; пэш куго тэмпэратур годымат нуно кислород дэнэ огыт 
ушно. Тугэ гынат, нунын окисэлышт палынак улыт. Шийын, шӧрт- 
ньын, платинан окисэлыштым нуным вик кислород дэнэ ушыктэн 
огыл, моло тӱрлӧ йӧн-влак дэнэ лукташ лийэш. Мут гыч, шийын 
А § 2 0  о к и с ь ж ы м  углэродан ший шӧячалым ойырлыктэн лукташ 
лийэш:

А ^аС О з =  А ^зО  -+- С О г.

Окисэл-влакын койышыштым сайынрак палэн налшашлан, 
мэ мэтал шотыш пурыдымо настам (йужо мэгалоид-влакым) — 
шӱйым, сирам да фосфорым адак мэталл влакым — натрийым, 
кальцийым да магнийым кислородэш йӱлатэн оачэна (кислородын 
койышыжо-влакым лончылымына годым шӱйым, сирам да фос- 
форым мэ кислородэш йӱлатэн ончэнна ыльэ) кислородым йуж 
дэнэ таҥастараш гын кислородышто шӱй талынрак йӱла, тудын 
йӱлымыжӧ годым тул (пламя) ок лэк тудо тул шолгымла гына 
йӱлэн шинча. Шӱй йӱлышыжла углэкислэ газым СО3 пуа:

с  —1— О3 со^.
Сира йошкаргырак кандэ тӱсан волгыдо тул дэнэ йӱла, йӱл- 

шыжла нэрым пӱчшӧ ӱпшан газым — сэрнистэ газым 8 О3 пуа:
5  Оз =  8О3.

Фосфор ончаш лийдымэ ош тул дэнэ йӱла, йӱлымыжӧ годым 
пэшкыдэ окисэлын — фосфорно ангидридын РзОа ош шикшыжым 
пуа:

4Р +  50з =  2 Рз0 5 .
Кальций нарынчалгэ (оранжэвый)'тӱсан волгыдо тул дэнэ йӱла, 

йӱлышыжла пэшкыдэ ош продуктым—кальцийын окисьжым СаО 
пуа: ,

2Са +  Оз =  2СаО.
Мэ шинчэна, кальцийын окисьшэ извэстньакым СаСОз чот 

ырыктымэ годымат лэктэш (11 дэн 77 стр;), тудым (кальций оки- 
сьым) йӱлатымэ извэсть маныт.

Магний йужыштат ончаш лийдымэ ош тул дэнэ йӱла, кисло- 
родышто гын эшэ волгыдынрак йӱла; магний йӱлышыжла ош
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порошокым — магнийын окисьшым йа йӱлатымэ магнэзий манмым 
М§0 луа:

2М^ + 0 2  =  2М§0.

Чыла ты окисэл-влак вӱд дэнэ рэагировайэн (рэакцийышкэ 
пурэн) кэртыт, тунам у наста-влакым — вӱдан окисэл-влакым пуат. 
Ту вӱдан окисэл-влакым окисэл-влакын гидратышт маныт. Оки- 
сэл-влакын гидратыштын растворышт йужо наста-влакым тӱсыш-' 
тым вашталтат, мут гыч, йужо лишайник-влак гыч лукталтшэ 
нарынчалгэ тӱсан (фиолэтовый) лакмусын чийажым, модо (чер- 
нига) дэнэ каадэ ковышта вӱдын да т. м. тӱсыштым вашталтат.

Тӱрлӧ тыгылай наста-влакым йӱлатыман атына-влакышкэ вӱдым, 
варатушкаклакмусын нарынчалгэ тӱсан (фиолэтовый) растворжым 
пыштэна гын, лакмусын тӱсыжӧ вашталтэш: мэталоид-влакым  
йӱлатыман атэ-влакыштэ лакмус йошкарга, мэтал-влакым  йӱ- 
латыман атэ-влакыштэ лакмус кандалга.

Мэ ужына; тӱрлӧ окисэлын гидратышт лакмусын тӱсшым 
тӱрлын вашталтат. Лакмусын тӱсыжым тыгэ тӱрлын вашталтымаш 
мэталоид-влакын окисэлыштын тӱрлӧ койышан (тӱрлӧ тип) гид- 
рат-влакым пуэн кэртмыштлан кӧра лийэш.

Мэталоид-влакын (мэтал огыл наста-влакын) окисэлышт вӱд 
дэнэ ушнатат, шопырак (кислый) таман гидрат-влакым пуат, ты 
гидрат-влакым кислота-влак маныт („кислота" манмэ лӱм, кис- 
лый“— шопо манмэ руш мут гыч лэктэш).

Тыгэ, углэкислэ газ, вӱд дэнэ ушнэн, ш^й (угольный) кисло- 
там Н2СО3 пуа:

СОз +  НзО^^НзСОз.
Сэрнистэ газ ЗОа сэрнистэ кислотам  Н38О3 пуа:

ЗОз +  НзО^НзЗОз.

Фосфорнэ ангидрид Р^Оз фосфорнэ кислотам НРО3 пуа:

Р2О3 +  НзО =  Н2Р2О3 =  2НРО3.

Тыштэ фосфорнэ кислотан НРО3 кок мольэкулжо лэктэш.
Мэтал-влакын, окисэлышт, вӱд дэнэ ушнэн вэс тӱрлӧ гидрат- 

влакым пуат; гидрат-влакым ш чолоч-влак  маныт. Лакмус шчо- 
лоч-влак дэч кандалга^.

Натрийын окисьжэ N^^0 вӱд дэнэ ушна да кочшо (едкий) 
натр лӱман шчолычым НаОН пуа:

НазО +  Н2О =  На^ОаНз =  2МаОН.

Кальцийын окисьшэ СаО, вӱд дэнэ ушнат, СаОзНз йа Са(ОН)з 
формулан шчолычым пуа.

Ты шчолочым йӧрыктымӧ извэсть йа кочшо (едкая) извэсть 
маныт:

Са0 +  Н20 =  Са(0Н)2.

1 Модо дэн кандэ ковыштан вӱдышт кислота-влак дэч йошкаргат, шчолоч- 
влак дэч ужаргат.
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Магнийын окисьшэ М §0 вӱд дзнэ ушна да вӱдэш шагал шу- 
лышо гидратым Мё^ОН)^ пуа:

М§ 0  +  Н2 0  =  М?(0 Н)2.

М§(ОН)з гидратынат койышыжо-влак шчолочын гайак.
Окисэл-влакым вудышкӧ пыштымэк, тыглай шулымаш гына 

лийаш тӱҥалэш манын шонаш ок лий, кызыт гына ончыктылмо 
гай химий рэакций — ушнымаш рэакций лийэш. Окисэл-влакым 
шукырак налын вӱд дэн ушаш гын, тидым куштылгын палаш 
лийэш.

"^Опыт. Йӱлатымэ извэстьын СаО моклакажым фарфор атыш 
пыштыза да тудын ӱмбакыжэ изин-изин вӱдым оптэн шогыза; 
вУдым изиш гына пыштыза да тудын извэсть моклакаш шыҥэн 
пытымыжым вучалтыза, шыҥэн пытымэк, вудым адак изиш гына 
пышталза, умбакат тугак ыштыза. Вуд щыҥымэ чарнымэк, тэ 
шокшо лэкмым — извэсть Умбалнэ пар кузымым, шолмашым, из- 
вэсть моклакан шаланымыжым — тыгыдэ порошокыш савырнымы- 
жым ужыда. Тидэ чылажат химий рэакций лийын шогымым он- 
чыкта.*

Шокшо лэкмаш химий рэакцийын палыжэ — шокшо лэкмэ годым 
эрэат химий рэакций лийын шога.

Вудан стаканышкэ ик совла фосфорнэ ангидридым пышташ- 
гын, тугак талэ рэакций кайаш туҥалэш — вуд шолэш, шокшо 
лэктэш.

2. Окисэл-влакын формулышт. Валэнтлык (валентность). Оки
сэл-влакым анализлымэ, нунын (окисэл-влакын) пэш шуко турлӧ 
составан улмыштым ончыкта, мут гыч, тыгай формулан Н2О, 
НазО, СаО, М^О, А̂ ^О,, (альуминийын окисьшэ), СГ2О3 (хромын окись- 
шэ), 5 О2, СО3 Р2О5 N265 (азотын окисэлжэ), СгОз (хромын оки- 
сэлжэ), т. м.

Турлӧ-турлӧ составан окисэл-влак лиймаш атом-влакын валь- 
энтлык (валентность) манмэ койышышт дэнэ ушнэн шога. Валь- 
энтлык манмэ ты элэмэнтын атомжо ушныш-влакыштэ (в сое- 
динении) вэс элэмэнт-влакын кунар ато.шштым кучэн кэртмым 
ончыкта.

Йужо элэмэнт-влакын ик атомышт ушнышлаштэ вэс элэмэн- 
тын атомым ик атом дэч шуко кучэн огыт кэрт. Тыгай элэмэнт- 
влакым иквалъэнтан элэмэнт-влак маныт. Ик-вальэнтан элэмэнт- 
влак шотыш тыгай элэмэнт-влак пурат: водород Н, натрий На 
дэн калий К мэталл-влак хлор С1 мэталлоид (водород да мэтал-влак) 
дэнэ ушнымыжо годым адак ик нарэ моло элэмэнт-влак.

Ик-вальэнтан элэмэнт-влак шкэ коклаштышт ушнатат, тыгай 
ушныш-влакым пуат:

НаН, КН НаС1, НС1, т м.
•

Кок-вальэнтан элэмэнт-влакын атомышт ушнышышто ик-ва- 
льэнтан элэмэнтын кок атомжым кучэн шогат. Кок-вальэнтан 
элэмэнт-влак примэрлан кислородым О да кальций Са дэн маг-
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ний мэталл-влакым налаш лийэш. Нуно ик-вальэнтан элэмэнт- 
влак дэнэ ушнатат, тыгай ушныш-влакым пуат:

ОНг(йа НзО), 0 С12, СаНз М§Н^, СаС!^, МеС!^, т . м .

Кум-вальэнтан элэмэнт-влакын атомышт ушнышышто ик- 
вальэнтан элэмэнтын кум атомжо-влакым кучэн шогат. Кум- 
вальэнтан элэмэнт-влак примэрлан альуминий А1 дэн хром Сг 
мэталл-влакым да азот N мэталоидым налаш лийэш. Нуно ик- 
вальэнтан мэталл-влак дэнэ ушнэн тыгай ушныш-влакым пуат:

А1С 1з, СгС1з, ННз,_,ННаз, т. м.

Ныл-вальэнтан элэмэнт-влак примэрлан углэрод С дэн крэм- 
нийым 51 налаш лийэш. Нуно тыгай ушныш-влакым пуат:

СН4, 5 Ш4, С С 1̂ , 5 Ю4 т. м.

Вич-вальэнтан, куд-вальэнтан да кандаш-вальэнтан элэмэнт- 
влакат улыт, нунын нэргэн мэ кызыт ойлаш она тӱҥал.

Элэмэнтын ик-вальэнтан элэмэнт-влак дэнэ лийшэ ушнышы- 
жо-влак гыч кычалын мумо вальэнтлыкшэ тудын вэс элэмэнт- 
влак дэнэ лийшэ ушнышлаштыжат тугак (вашталтдэак) кодэш.

Ик гай вальэнтлыкан элэмэнт-влак шкэ коклаштышт ик атом 
дэн ик атом ушнат. Палынрак ончыктышашлан кӧра улнӧ возымо 
примэрлаштэ элэмэнт-влакын вальэнтлыкыштым нунын химий 
палышт (символышт) ӱмбалан рим цифр-влакым шындылын он- 
чыктылаш тӱҥалына:

I I  I I  II II II II IIIIII 1У1У
ПаН, НС1, СаО, М§0, А1Н. 51С, т. м.

Ваш-ваш ушнышо элэмэнт-влакын валэнтлыкышт тӱрлӧ улыт 
гын, шкэ коклаштышт ушналтшэ атом-влакын числаштат тӱрлӧ 
лийыт, тугэ гынат, тунам ик элэмэнтын чыла атомжо-влакын 
чумыр вальэнтлыкшэ эрэат вэс элэмэнтын чыла атомжо-влакын 
чумыр вальэнтлыкшэ дэнэ иктӧр лийэш. Мут гыч:
I II II I 1111 III I 11111 III II IVI IVI 1^11 1^11

Н2О, СаС^з, А 1С1з ННз, А^аОд, СГ2О3, СН4, 51Н4, 51О2, 0 0 .̂

Чыла ты примэр-влакыштэ тидым ужына; ик элэмэнтын атом 
чотшым туӧын вальэнтлыкшылан шукэмдэн мумо числажэ 
вэс элэмэнтын атом чотшым тудын вальэнтлыкшылан шукэм- 
дэн мумо лэкшэ числаж дэнэ иктӧр лийэш.

Ты правил почэш кэрэк могай кок элэмэнт гыч лийшэ уш- 
ныш-влакын формулыштымат куштылгын возаш лийэш, тидлан 
элэмэнт-влакын вальэнтлыкыштым гына шинчаш кӱлэш.

Адак тыдым ушыш налман: 1) кэрэк могай кок элэмэнтым 
мужырдэн налаш гынат, нуно шкэ коклаштышт ушнэн кэртыт 
манын шонаш ок лий, йужо кок элэмэнтшэ шкэ коклаштышт огыт 
ушно адак 2 ) йужо элэмэнт-влак ик ушнышышто ик вальэнтлы- 
кан, взс ушнышышто вэс вальэнтлыкан лийын кэртыт.
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Мэ шинчэна вэт, вургэньэ кок тӱрлӧ СизО дэн СиО окисэлым 
пуа (47 стр.). Пэрвой окисэлыштыжэ вӱргэньэ ик-вальэнтан: 
1 II II II

СИзО, вэсыштыжэ — кок-вальэнтан: СиО. Тугак углэродат углэ- 
кислэ газ СОз дэч посна, углэрод окисьым СО пуа. Углэкислэ

IV II
газыштэ углэрод ныл-вальэнтан: СОз углэрод окисьыштэ — кок- 

II II
вальэнтан: СО.

Рэакцийым тӱрлӧ условийыштэ эртарымылан кӧра йужо элэ- 
мэнт-влакын вп.лъэнтлыкышт вашталтын кэртыт. Мут гыч, вӱр- 
гэньым йужэш 500—600° тэмпэратур коклаш калитлаш гын, шэм 
тӱсан вӱргэн э окись СиО лийэш, вӱргэньым 800° дэч утларак 
ырыкташ гын, йошкар тӱсан вӱргэньэ закись СнаО лийэш.

Ваштаттшэ вальэнтлыкан элэмэнт-влак нэргэн ончыкыла йа- 
тыр кутыраш вэрэштэш. Нуно шукыжым мэталлоид-влак лийыт. 

М эталлоид-влак кокла гыч вашталтдымэ вальэнтлыкан элэ-
I

мэнт кокыт гына уло: иктыжэ — ик-вальэнтан водород Н, вэсы-

жэ — кок-вальэнтан кислород О.
Садлан мэталлоид-влакын вашталтшэ вальэнтлыкым тыштэ 

она ончыкто. Нунын ушнышыштым лончылэн ты ушныш-влакын 
составыштым ончэн гынамэталлоид-влакынвальэнтлыкышт нэргэн 
ойлэн кэртына.

Мэталл-влакым  налына гын, тэндан шинчымэ мэталл-влак кокла 
гыч шукыжо вашталтдымэ вальэнтлыкан улыт адак шукыжак 
кок-вальэнтан улыт. Саняэнак, тӱҥ мэталл-влакым гына налаш 
гын, нунын вальэнтлыкыштым мондыдымашын умлаш йӧсӧ огыл: 

Ик-вальэнтан мэталл-влак — калий К, натрий N3 , ший А^. 
Кум-вальэнтан мэталл-влак — альуминий Л1 дэн хром Сг.

I II
Вашталтшэ вальэнтлыкан мэталл-влак: вӱргэньэ — Си дэн Си

II III
да кӱртньӧ— Ре дэн Ре.

Мэмнан ты маркэ тӱкнылмӧ дэн ончыкшым тӱкнылшаш чыла 
моло мэталл-влак кок-вальэнтан улыт.

Ты изи таблицэ дэн формул-влакым кузэ возаш кӱлмӧ нэргэн 
112 страницыштэ каласымэ правилым ушыш налын, кэрэк могай 

окисэлын формулжымат  куштылгын возэн кэрташ лийэш. 
Мут гыч, хром окисэлын формулжым возаш хромын хи- 

мий палыжым возэна: Сг. Хромын кум-вальэнтан улмыжым уш- 
эштарэна да хромын палыжэ ӱмбалан кумытан рим цифрым возэ- 

III
на: Сг. Тудын воктэнжэ кислородын палыжым возэна да кисло-

III II
родын палыжэ ӱмбалан кокытан рим цифрым шындэна: СгО. Тыштэ 
ик атом хромын кум вальэнтлыкшылан ик атом кислородын кок

Н1 II
вальэнтлыкшэ логалэш, сандэнэ формулым СгО сэмын кодаш ок 
лий; тыгэ кодаш гын, йоҥылыш лийэш. Тыгэ гын, окисэлын сос- 
тавышкыжэ хром дэнэ кислород ик атом гыч вэлэ огыл, иктэ 
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дэч шукырак атом гыч пурат. Ты окисэлын лач возымо форму- 
лыштыжо хромын вальэнтлыкшым атом чотшылан шукэмдэн мумо 
числажэ кислородын вальэнтлыкшым атом чотшылан шукэмдымэ 
мумо числа дэнэ иктӧр лийман. Хром дэнэ кислородын атом чо- 
тышт тидлан кэлшэн шогыман. Вара хром дэнэ кислородым кунар 
атом гыч налман? Сайынрак шоналташ гын, шонэн шуаш йӧсӧ 
огыл: кок атом хромым да кум атом кислородым налман. Тунам 
кок атом хромын чумыр вальэнтлыкшэ 6 лийэш, кум атом кис- 
лородын чумыр вальэнтлыкшат тугак 6 лийэш. Тыгэ гын, хром 
ОКИСЬЫН формуЛЖО СГ2О3 лийэш.

Вашталтдымэ вальэнтлыкан мэталл-влакын окисэлышт окись- 
влак  манылтыт.

Вашталтшэ вальэнтлыкан мэталл-влакын окисэлыштым к^шыл 
(высший) окисэл-влак дэн ^ л ы л  (низший) окисэл-влаклан  ойыр- 
калат. К^шыл окисэл-влакыштэ мэталл-влак шкэныштын эн кӱк- 
шӧ (куго) вальэнтлыкыштым отыктал, ̂ л ы л  окисэл-влакыштэ — 
эн ӱлыл (изи) вальэнтлыкыштым ончыктат. Вашталтшэ ва- 
льэнтлыкан мэталл-влакын к^шыл окисэлышт, вашталтдымэ ва- 
льэнтлыкан мэталл-влакын окисэлышт сэмынак, окись-влак маныл- 
тыт, ^ л ы л  окисэлышт  — закисъ-влак манылтыт.

Мут гыч:
II II I II
СиО — вӱргэньэ окись дэн СиаО — вӱргэньэ закись.
III II II II
РбгОз — кӱртньӧ окись дэн РеО — кӱртньӧ закись.

У п р а ж н эн ьэ-вл а к . Улнӧ ончыктымо мэталл окисэл-влакын формулыштым 
возыза; ты мэталл-влакын вальэнтлыкыштым ушэштарэн муаш тӧчыза, тиддэч 
вара гына 113 страницыштэ улшо таблицым онч . за.

Иктаж могай мэталлын химиИ палыжым (символжым) огыда шинчэ гын, ту- 
нэммэ кнаган мучашэшыжэ пэчэтлымэ таблицыштэ кычал муза.

Ончыч символ-влак ӱмбалан вальэнтлыкым ончыктышо цифрым шындылза, 
варажым ты упражнэньэ-влакымак угычын кокымышо гана, вальэнтлыкым он- 
чыктылдэ ыштыза.

У п р а ж н э н ь ы л а н  п у м о  м э т а л  л-в л а к )̂.

Натрий Калий Магний
Шэм вулно (свинэц) Альуминий Вӱргэньэ (окись)
Цинк Кӱртньӧ (окись) Кадмий
Хром Ош вулно (олово) Никэль
Ший Вӱргэньэ (закись) Стронций
Кальций Кӱртньӧ (закись)

3. Основаньэ-влак. Мэталл окисэл-влакын гидратышт посна 
ушныш-влак класым ыштат, нуным основаньэ-влак манын лӱм- 
дат._

Иужо основаньэ-влак (кочшо натр, кочшо калий, т. м.) в^дэш 
шулышо да мэталл окисэл-влакым викак вӱд дэнэ ушыктэн лук- 
таш лийшэ улыт. Ты основаньэ-влакым шчолоч-влак маныт.

Окисэл-влак кокла гыч шуко окисэлыштак вудэш шулыдымо

') Скобко кӧргэш „окись* манын возымо окисьын формулжым возаш кӱл- 
мым,) „закись“ манын возымо закисьыл формулжым возаш кӱлмым ончыкта.
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улыт, нуным мэталл-влакын окйсэлыш^-ым вйкак вуд дӓнэ ӱшык-* 
тэн лукташ лийэш.

Шчолоч.-влак шуко огыт у л .  Тӱҥ (важнэ) шчолоч-влак тыгай 
улыт:

Кочшо натр ЫаОН — натрий окисьын N3^0 гидратшэ 
Кочшо калий КОН — калий , К^О „
Кочшо извэсть Са(0 Н)2 -  кальций , СаО ,
Кочшо барит Ва,0 Н)2— барий „ ВаО „

Чыла ты шчолоч-влак тӱрлӧ иаста-влакым — коваштым, пуым, 
кагазым, т. м. кочкыт, саидэиэ иуиым кочшо шчолоч-влак (ру- 
шла «едкие щелочи") маиыт. Кочшо шчолочыи растворжо ки- 
дышкэ логалэшат, тудым мушкыи колташ огыл гыи, коваштым 
чывыштылмыла чӱчэш адак йора лийын кэртэш.

Кочшо шчолоч-влак вӱдэш шулэн кэртшэ, пашкыдэ наста-влак 
улыт. Нунын растворышт лакмусым кандэ тусыш чийалтат, йа 
вэс сэмын, ты раствор-влак лакмуслаи шчолочан рэакцийым он- 
чыктат, маиыи ойлат.

Кочшо шчолоч-влак дэч посна шчолоч-влак койышан мэталл окисэл-влак лий- 
ыт (гидратыштлан шотлалтдымэ йужо моло наста-влак). Примэрлан кон вӱдым— 
пу ломыжын растворжым налаш лийэш. Кон вӱдыштӧ шчолоч койышан наста — 
поташ К^СОд уло, садлан кон вӱд шчолоч койышан наста. Кон вӱдын ты койы- 
шыжо-влакым акрэт годсэкак шинчат, ,шчолоч“ манмэ мут кон вӱдын руш  
лӱмжӧ гычак лэктэш (кон вӱдым рушла ,щелок“ маныт). Шчолочан койыш-влак 
вургэмьш мушкаш кучылтмо содынат НадСОз, кочшо шчолоч-влак чотыш пуры- 
дымо шуко моло наста-влакынат улыт.

*■ 1-шэ опыт. Турлӧ шчолоч-влакым сайыи гыиа палэн иалза.
Пробиркышкэ 7з ужаш иарэ вУдым пыштыза да тушаи кочшо 

иатрыи ЫаОН йа кочшо калийыи КОН изэ моклакажым шулык- 
тыза. Тудо ырыктымэ дэч поснак вашкэ шулэи пыта.

Растворыи ик чучалтышыжым чыра дэиэ иалза да париьа 
коклашкыда пыштэн туржса (туржмыда годым шчолочшо куч 
йымакэ ынжэ вэрэшт}; вара туиамак киддам сайыи гына мушса. 
Кидым париьа йаклака лийдымэшкэ мушкаш кулэш; сайын муш- 
каш огыл гыи, шчолоч кид коваштым кочкаш туҥалэш, йора 
лийыи кэртэш.

Растворышко лакмусым пыштыза. Лакмус кандалга ★.
* 2-шо опыт. Йӧрыктымӧ извэстьым Са(ОН)з вудыш пыштэи 

лугалтыза. Извэсть вудэш шагал шула. Вишкыдым изиш гыиа 
налза да тудым фильтрлыза, вара фильтратшым лакмус дэиэ 
шымлэн оичыза. Лакмус каидалга. 1 см} иарэ растворым ик ста- 
кан^вудыш пыштыза, тамжым палэн налза ★.

Йӧрыктымӧ извэстьым ошма дэиэ вуд йӧрэ пырдыжым шту- 
кату( итлаш кучылтыт.

Оичычат каласымэ ыльэ: шуко основаньэ-влак вӱдэш огыт 
шуло, мэталл-влакыи окислыштым викак ’ вуд дэиэ ушыктэи 
иуным лукташ ок лий, косвэиэ манмэ йӧн дэнэ гыиа лукташ 
лийэш. Тугэ гыиат основаиьэ-влакыи составышт шотлан толшо 
окйсэл-влакыштым викак вуд дэиэ ушыктымылаи кэлшат.
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Мут гыч, вӱргэньэ окись гидраГын составшэ СиОаНз йа Си^ОН)^ 
вэс сэмын СиО-ЬНзО, цинк окись гцдратын составшэ — 2 п(ОН)2 
вэс сэмын ХпО +  НзО, альуминий окись гидратын соста-
вшэ — АЮзНдйа А1(0Н)з, тудат тыгай рэакций гыч лиймыла
койэш:

А1зОз -{- ЗН2О =  А^зОвНе =  2А’(ОН)з.
т. м.

Ик, кок, кум-вальэнтан мэталл-влакын окисэлыштын гидрат 
формулыштым таҥастарэн ончэна гын:

1 II III
КОН, Си(ОН)з, А1(0Н)з,

мэ ужына: кажнэ мэталл окись гидратын составӹшшжэ мэталл да 
элэмэнт-влакын (ОН) группо пура.

(ОН) группым гидроксил йа в^д дэя кодшо-ужаш (водный 
остаток) маныт. Гидроксил — вӱдын ик мольэкулжо гыч ик атом 
водородым налмэк кодшо-ужаш манаш лийэш. Вӱдын формулжым

Н(ОН) сэмын возаш гын, гидроксалын ик-валэнтан улмыж о раш 
койэш.

Тидым шинчэн, кэрэк могай мэталлын окись гидратшын фор- 
мулжымат куштылгын возаш лийэш."

I I  II I III I 
НаОН, Са(ОН)з, А1(0Н)з, т. м.

У п раж н эн ьэ. Тэ ончычын тӱрлӧ мэталл-влакын окисэл формулыштым возэн 
улыда ильэ. Тунам возымо окисэл-влакын гидрат формулыштым возыза.

Шулыдымо основаньэ-влак лукмо йӧн-влакым мэ умбалнырак 
ончыктэна.

Основаньэ-влаклан кэлшышэ (соответствующий) вӱддымӧ мэ- 
талл окисэл-влакым, мутгыч, N^^0, СаО, СиО, т. м. основной 
окисэл-влак маныт.

4. Кислота-влак. Ш))й кислотам Н2СО3, сэрнистэ кислотам 
Н28О3 фосфорнэ альэ вэс сэмын мэтафосфорнэ манмэ кислотам 
НРО3 мэ мэталлопд-влакын  — углэродын сиран адак фосфорын 
окисэлышт дэн вӱд кокласэ рэакций годым лукна.

Ты йӧн дэна:< — шотлан толшо окисэл-влакым викак вӱд дэнэ 
ушыктымо йӧн дэнак — йужо моло кислота-влакымат лукташ лий- 
эш. Мут гыч, тыгэ сэрнэ кислотам НзЗО, лукташ лийэш. Ты

VIII
кислоталан сэрнэ ангидрид 50з кэлша (сира йӱлымыжӧ годым, 
сэрнистэ газ ЗОз дэч посна, вэс окисэлым — сэрнэ ангидрид ман- 
мым 5 О3 пуа);

5 0 з -)-Н 20=Н 2504.

Заводлаштэ сэрнэ кислота ты йӧн дэнак лукталтэш. Кислота- 
влакым лукмо йӧн тидэ вэлэ огыл. Кислота-влак моло рэакций 
годымат лийын кэртыт.
116



Кислота-влаклан кэлшышэ окисэл-влакым ик (обшо) лӱм дэнӓ 
кислот а-влакы н  ангидриды ш т  манын лумдат („ангидрид" мут 
„вӱддымӧ" манмым ончыкта).

Эн туҥ (важнэ) кислота-влакын да нунын ангидрид форму- 
лыштым таҥастарэн ончэна:

Ангидрид-вла-
Кислота-влак Атидрид-влак кын тыгылай

л^мышт
Сэрнэ кислота Н 2 8 О 4 Сэрнэ ангидрид 8 О 3 Укэ
Сэрнистэ , Н 2 8 О 3 Сзрнистэ , 8 О 2 Сэрнистэ газ
Шӱйан , Н . , С О з Шӱйан ,  С О 2 Углэкислэ газ
Азотнэ , Н Н О з Азогнэ ,  Н з О з Укэ
Мэтафосфорнэ . ЦРОз Фосфорнэ ,  Р 2 О 3 Укэ

Ончык тунэмшаш матэриалым умлышашлан ты кислота-вла- 
кын формулыштым гына мондыӧымашын шинчыман\ ангидрид- 
влакын формулыштым гын, тыгэ шинчаш кулэшыжат укэ манаш 
лийэш, нуным кислота-влакын формулышт гыч кушгылгын кы- 
чалын лую аш  лийэш — кислота-влакын формулышт гыч вудым 
гына кудалташ кулэш. Мут гыч:

Н28О1 — Н2Ӧ =  50з.

Кислоташтэикатом водород вэлэ улмо годӹм, вУдым кудалташ 
кулэш гын, кислотан кок мольэкулжым налман, мут гыч, мэта- 
фосфорнэ кислотан ангидридшэ тыгэ муалтэш:

2Н Р0, •Н зО ^РзО з.
Йужо ангидрид-влак вӱдым ик мольэкул дэя шукырак ушта- 

рэн кэртыт, сандэнэ нуно турлӧ кислота-влакым пуат. Мут гыч, 
фосфорнэ ангидрид Р2О5, мэтафосфорнэ кислота НРО3 дэч посна, 
ортофосфорнэ кислотам Н3РО4 пуа. Ортофосфорнэ кислота кум 
мольэкул вуд дэнэ ушнал1шэ фосфорнэ ангидридлан кэлша:

Р2О5 +  ЗН2О: ■ НеР^Од :2Н ,Р0,.
Лабораторийлаштэ да монь ортофосфорнэ кислотам мэтафос- 

форнэ НРО3 кислотам вуд дэн пырльа шолтэн луктыт:
НР0 з +  Н2 0  =  НзР0 4 .

Ортофосфорнэ кислота, мэтафосфорнэ кислота сэмынак, вудэш 
сайын шулышо, пэшкыдэ наста.

Иктаж могай элэмэнт кок-кум ангидридым  пуа гын, ты ангидрид-влакын 
лӱмышт, нунылан кэлшышэ кислота-влакын лӱмышт сэмынак, суфиксышт  дэнэ 
ойырналтын шогат.

Мут гыч;
Сэряэ ангидрид 8 0 з  
Сэрнистэ ангидрид 80^  
Азотнэ ангидрид N3 0 5  

Азотистэ ангидрид N2 0 ,

сэрнд кислота Н2 8 О4 

сэрнистэ ксслота Н^^Оз 
азотнэ ■ кисл^та ННОз 
азотистэ кислот^а ННОз

М эталлоид окисэл-влакын чыла гидратышт кислота-влак 
манмэ класыш пурат. Тыгэ каласымэ ваштарэш ойлаш  — кис-
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лота-вЛак мӓталлоид окисэл-влакш гидратӹшт улӹт манаш ок 
лий: мэталлоид окисэл-влакын гидрат чотыш пурыдымо кис- 
лота-влакат шуко уло. Примэрлан кислороддымо кислота-вла- 
кым — ш.ӧнчал кислотам НС\, сэроводороднэ кислотам НзЗ, т. м. 
налаш лийэш. Тэ ужыда, кислороддымо кислота-влакын соста- 
вышкышт кислород ок пуро*.

Ангидрид-влаклан кэлшыман кислота-влакым кислородан кис- 
лота-влак маныт.

Кислота-влакхимий ушныш-влакын посна класышкыжэ ушнэн 
шогат. Чыла кислота-влакын вашталтдымэ ужашышт водород Н 
лийэш. Тиддэч посна, кислота-влакын йатыр икгай (обшо) кой- 
ӹшышт уло.

* О п ы т .  Туныктышын йамдылэн шындымэ тӱрлӧ кислота- 
влакын растворыштым йанда тойа дэнэ ик чӱчалтыш гыч налын, 
пробиркэ-влакышкэ чӱчыктыза, тушко /̂г пробиркэ чоло вӱдым 
пыштыза да лугалтыза, вара ик чӱчалтыш растворын тамжым 
налза (палыза). Растворын тамжэ шопо (кислый).

Тӱрлӧ кислота-влакын рӓстворышкышт лакмусын нарынчалгэ 
тӱсан (фиолэтовый) растворжым пыштыза: лакмус йошкарга. *

Кислота-влак угларак шопо таман улыт, лакмусым йошкар- 
тарат, лакмуслан шопо рэакцийым ончыктат (имеют кислую 
реакцию на лакмус).

Тулэч посна, чыла кислота-влак шӧняал-влакым пуэнкэртыт, 
Тидат кислота-влакын шкэныштын койышышт лийэш.

Ш ӧняал—кислотан водородшым мэталл дэнэ олмэштымэ гыч 
лийшэ продукт.

ЙОДЫШ-ВЛАК.

1. Окисэл-влак могай-могай рэакций-влак годым лийыт? Примэр-в.дакым ка- 
ласыза.

2. Кислород дэнэ викак ушнэн кэртдымэ элэмэнт-влакын окисэлыштым кузэ 
лукташ лийэш? Пр .мэр-влзкым каласыза.

3. Мэталл-влакын окисэлышт кокла гыч шукыжо могай окисэл-алак типыш, 
тӱшкаш пурат?

4. Никэль окисэл-влакын формулышт № 0  да Н^гОз лийыт. Кудо окисэл- 
жым никэльын окисьшэ манаш лийэш?

5. Кислотан растворжым шчолочын растворжо дэч кузэ ойырэн палаш 
лийэш?

6 . Эн тӱҥ шчолоч-влакым каласэн лэкса, нунын формулыштым возэн он- 
чыктыза.

7. Мо тугай основаньэ?
8 . Элэмэнтын вальэнтлыкшым кузэ палаш (кычалын лукташ) лийэш?
9. Мо тугай гидроксил?
10. Эн тӱҥ кислота-влакым — кислородан да кислороддымо кислота-влакым 

каласэн лэкса.
11. Кис юга-влакын икгай (о5шо) койышыштым ушэштарыза.

1 Адак тыгай кислота-злакат улыт; нунын ангидридышт мэталл огыл наста- 
влакын окисэл-шт огыл, мэталл-влакын окисэлышт улыт. Примэрлан марганьэцан 
кислотам НМпО^ налаш лийэш (тудын шОнчалжым — марганьэцан калий шӧнча- 
лым мэ шинчэна). Ты кислоталан марганьэцан ангидрид МпзО? кэлша:

2НМп04 =  НзМпзОз =  НзО МП2О7

МП2 О7 — мэталлын окисэлжэ.
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12. Борнэ ангндркдын формулжым борн кислотан Н3 ВО3 формулжо гыч 
да хлорнэ ангядридын формулыжым хлорнэ кислотан Н С Ю 4  формулжо гыч 
кычалын лукса.

5. Кислота-влак дэн мэталл-влак кокласэ рэакций. Шӧнчал- 
влак. Кислота дэн мэталл коклаштэ лийшэ рэакций-влакым мэ 
изыш шинчэна, ты рэакций дэнэ мэ водородым лукна.

Ындэ, тӱрлӧ кислота дэн мэталл-влакым налын, ты рэакцийым 
сайынрак лончылэн ончэна.

*О пы т -влак. Сэрнэ кислотан, шӧнчал кислотан адак мэта- 
фосфорнэ кислотан йыгыртымэ растворыштым пыштыман про- 
биркэ-влакыш иктаж могай мэталлын, мутгыч, цинкын 2 п, изи 
моклакам пыштылза да рэакцийын улыжым газын лэкмыжым 
ончэн эскэрыза. Пробиркэ гыч лэкшэ газым йулышӧ чыра дэнэ 
шымлэн ончыза; рэакций лиймэ годым шокшо лэкмым эскэрыза, 
адак опытлан налмэ кислота-влак кокла гыч утларак талын рэ- 
агировайышэ да утларак эркын рэагировайышэ кислота-влакым 
палэмдыза. Рэакций пэш эркын лийэш гын, пробиркым изиш 
ырыкталза.

Туныктышын изиш гыч пумо тӱрлӧ мэталл-влакым — альуми- 
нийым А1, к^ртньым Ре, магнийым М§, в^ргэньым Сн, шэм-вул- 
нымРЬ,  пробиркэ-влакышкэ пыштыза. Кажнэ пробиркышкыжэ‘/4 
пробиркэ нарэ шӧнчал кислотам йоктарыза да куштыжо рэак- 
ций эн талын лийын шӧгымым эскэрыза. Мэталл кислота дэнэ ок 
рэагировайэ гын, изиш ырыкталза.

Сэрнэ дэн мэтафосфорнэ кислота-влак дэнат тыгай опытымак 
ыштыза.

Рэакций сайын кайыман ик пробиркым рэакций эртымэшкэ 
шогаш кодыза. Вара пробиркысэ ,вишкыдын иктаж-кунар чӱ- 
чалтышыжым йанда ӱмбак йоктарыза да фильтрлэн эрыктыза. 
Йанда ӱмбалан куча (осадок) кодэш, ты куча — шӧнчал лийэш, 
тудо кислотан водородшым мэталл дэнэ олмэштымэ гыч лийшэ 
продукт. Опытлан вуд дэнэ йыгыртыман кислотам налмылан 
кӧра шӧнчал вудэш шулэн улмаш.

Опыг-влак гыч раш койэш; опытлан налмэ кислота-влак кокла 
гыч сэрнэ кислота дэнэ шӧнчал кислота вийан {сильный) кислота- 
влак улыт, нупо мэтал-влак дэнэ талын рэагировайат, мэтафос- 
форнэ кислотажэ шагал вийан (слабый) кислота лийэш.

Тулэч посна, турлӧ мэталл-влак ик кислота дэнэ, мут гыч, 
шӧнчал кислота дэнэ, ик гай огыт рэагировайэ. Мэ опытлан тур- 
лӧ мэталл-влакым налын улына ильэ. Мэмнан налмэ ик мэгалл — 
вургэньэ — йыгыртымэ кислота-влак дэнэ йӧршынак ок рэагиро- 
вайэ, моло мэталлышт кокла гыч йужышт кислота-влак дэнэ пэш 
талын рзагировайат, йужышт рэакцийышкэ эркынрак пурат. Мэм- 
нан налмэ мэталл-влак кокла гыч эн талэ мэталжэ магний лийэш, 
тудо шагал вийан мэтафосфорнэ кислотан водородшым ырыктымэ 
дэч поснак олмэшта.

Кислота дэнэ рэакцийыш пурымӧнгӧ, мэталл кислота гыч во- 
дородым „шукэн“ луктэш. Тыгэ ты мэталл дэнэ кислотан шӧн- 
чалжэ лийэш.
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Мутлан:
2 п 4 - 

2 п 4 - 

2 п 4 “ 

2А1 +
I

Ре +  

Щ  +

Кажнэ шӧнчалын формулжым кок ужаш гыч лиймылан шот- 
лаш лийэш: м эт аллуж аш  гычда кислотан водородшым мэталл 
дэнэ олмэштымэк кислота дэч кодшо-ужаш гыч. Кислота дэч 
кодшо ужашым рушла „кислотный остаток" маныт. Ӱлнӧ он- 
чыктымо примэрлаштэ кислота дэч кодшо-ужаш кӱжгӧ буква- 
Блак дэнэ возалтын;

.. НС1 КаС1
Шончал кислота Хлористэ натрий

NN03 К^Оз
Азотнэ кислота Азотан калий шончал

Но8 0 , =  2 п5 0 4 + Нз
сэрнэ сиран иинк

кислота шӧнчал

2 Н С1 =  2 пС12 + Нз
шӧнчал хлористэ
кислота цинк шбнчал

2НРӦЗ =  2 п(Р О з)2 + н^
мэтафосфор- мэта осфорнэ
нэ кислота цинк шӧнчал

6 НС 1 =  2 А!С1з + З Н 2
шӧччал хлористэ альу-
кислота миний шӧнчал

2 НС1 =  РеС!2 1_г Н2
шӧнчал хлористэ кӱрт-
кислота ньӧ шӧнчал

2 Н С 1 =  М е О з +  Н2
шӧнчал хлористэ маг-
кислота ний шӧнчал

Н28О4 
Сэрнэ кислота

Са504 ..
Сэран кальций шончал

Кислотасэ водородын кунар атомжо мэталл дэнэ олмэштарал- 
тын кэртмым ончыктышо числа кислота дэч кодшо-ужашын 
вальэнтлыкшым палдара (определяет). Вэс сэмынрак каласаш гын, 
кислотасэ воюродын кунаратомжо мэталл дэнэ олмэшталтэш, кис- 
лота дэч кодшо-ужашын вальэнтлыкшэ тунарак лийэш. Азотнэ 
кислоталан ННОз да шӧнчал кислоталан НС1 кэлшышэ (соответ- 
ствующие) кислота дэч кодшо-ужаш-влак — (N0^) дэн (С1) ик- 
вальэнтан улыт. Сэрнэ кислоталан Н28О4 кэлшышэ кодшо-ужаш 
(остаток) — кок вальэнтан, т. м.

Кум-вальэнтан да ныл-вальэнтан кислота дэч кодшо ужаш-вла- 
кат улыт, нунылан кэлшышэ (соответствующие) кислота-влак нэр- 
гэн мэ кызыт ойлаш она тунал. Кислотан кодшо-ужашыжэ ик- 
вальэнтан гын, ту кислотам шуко годымак ик-основнысан (одно- 
основной) маныт, кислотан кодшо-ужашыжэ кок-вальэнтан гын, ту 
кислотам кок-основнысан (двухосновный) маныт, умбакат тугак. 
Кислота-влакын основнысыштым мэталл дэнэ олмэшталтшэ водо- 
род атом-влакын чотшо ончыкта.
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Адак тидым каласаш кӱлэш; йужо кислота-влакын составыш- 
кышт кислород пура гынат, нуным ангидрид-влакын гидратышт- 
лан ш отлашок лий, вэс сэмынкаласаш гын, нуно окисэл-влак дэн 
вӱд гыч лийшэ ушныш-влак огытыл. Тыгай кислота-влак шукынак 
улыт. Примэрлан органияэский манмэ кислота-влакым налаш лийэш, 
мут гыч, уксусышто лийшэ уксус кислотам Н4С3О2, олмаштэ лийшэ
олма кислотам НвС^О ,̂ стэарин кислотам НзеС^зОз (сортам ышташ
кучылтмо тыгылай стэариным), т. м.

Моло кислота влак дэнэ таҥастармаштэ органичэский кислота- 
влакын эшэ тыгай ойыртышышт уло: моло кислота-влакын чыла 
водород атомыштат мэтал дэнэ олмэшталтын кэртыт гын, орга- 
ничэский кислота-влакыштэ шукыж годымак чыла водород атом- 
влак огыт олмэшталт. Вэс сэмын каласаш гын, органичэский 
кислота влакын основнысышт еодород атом-влак чот дэч шагал- 
рак  лийыт. Тыгэ, уксус кислота дэн стэарин кислоташтэ мэталл 
дэнэ ик водород атом гыч гына олмэштаралтэш, сандэнэ ты 
кислота-влак ик-основнысан улыт манын кэртына, олма кислоташтэ 
кок водород атом олмэшталтэш, сандэнэ тудо кок-основнысан 
кислота лийэш.

Тыгай (органичэский) кислота-влакым моло тӱрлӧ кислота- 
влак дэч ойырэн ончыктышаш вэрч мэ нунын формулыштым во- 
зымынагодым мэталл дэнэ олмэшталтын кэрншэ водородым скобко 
ӧрдыш луктын возаш тӱталына, мут гыч:

Уксус кислота — Н^НзСзОз) 
Олма , Нз^Н^С^Оз)
Стэарин ,  ЩНззС^ӓОг).

Мэталлын да Кислота дэч кодшо-ужашын вальэнтлыкыштым 
шинчэн, адак окисэл-влакдэн мэталл окисэл-влакын гидратыштын 
формул возымо правилым шинчэн, кэлшышэ (соответствующий) 
шӧнчал-влакын формулыштым возаш йӧсӧ огыл. Кушнӧ ончыктымо 
рэакций равэнствз-влакыштэ шӧнчал-влакын формулышт тыгэ 
ышталтыныт:

II I
2 п(РОз)2

шӧнчалжэ-влакым налаш гын.

II III 
Саз^РО^)^,

III III
А1РО4, т. м.

II II П I 
2п504, 2 пС12,

Ортофосфорнэ кислотан Н3РО4 
нунын формулышт тыгэ ышталтыт:

I III 
К3РО4,

Ш ӧнчал-влакын лӱмышт. Кислородан кислота-влакын шӧн- 
чалыштым налына гын, нунын лӱмышт шӧнчаллан кэлшышэ 
кислота дэн мэталлын лӱмыштым ушэн каласымэ гыч лийыт, мут гыч, 
сиран цинк шӧнчал ^пЗО^, углэродан (шӱйан) кальций шӧнчал 
СаСОз, азоган натрий шӧнчал N^N0^. Йужгунам тыгай лӱм-влакымат 
кучылтыт: сэрнокислэ цинк, углэкислэ кальций, азотнокислэ нат- 
рий. Мэ тиддэч ончыч каласымэ гай лӱм-влакым кодэна.

Водород дэн мэталлоид гыч лийшэ кислороддымо кислота-вла- 
кын—шӧнчал кислотан Н С 1, сэроводороднэ кислотан НзЗ, т. м.—шӧн-
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чалыштым налына гын, нунын лумышт мут палэ шотэш мэталлоид 
лумым шындэн, тудым мэталл лум дэн ушэн каласымэ гыч лнйыт; 
хлористэ натрий ӸаС1, хлористэ кальций СаС1з, сэрнистэ цинк /шЗ.

У /раж нэньэ. Тыгай шӧнчал-влакын лӱмыштым лудын лэкса. Мэталл-влакыя 
лӱмыштым 71 страницыш1Э ончыктымо таблицышгэ муза, кислота-влакын лӱмы- 
штым 98 дэн 9а стр. ончыза.

К2 5 О4 Р е 5 0 4  М§5 К а Р О з  А 1С 1з

Ы л 1 \0 з  К а а 5 0 4  М ё 5 0 з  С аБ О ^  М г ^ з
2 п 5 0 з  А § С 1  М § 5 0 4  В а С О з  2  С ! ^

МйСОз Са(МОз)з А1(ЫОз)з А§г50з НеБО^
Научнэ лӱм-влак дэч посна, шуко шӧнчал-влакын ожвысо лӱмышт-влакат 

кодыныт, мут гыч; купорос-алак (Си^О^ сиран вӱргэньэ шӧнчал — вӱргэньэ ку- 
порос адак РеБО^, сиран кӱртньӧ шӧнчал — кӱртньӧ куп >рос), сэлитра (КНОз, 
азотан калнй шзнчал), сода (НззСОз, углэродан нагрий шӧнчал), поташ (К^СОз, 
углэродан кал ,й шанчал, льапис (А§ЫОз, азотан ший шӧнчал), сульэча (НйС!^, 
хлоран ртуть); адак йужо шӧнчал-алакын нуным почшо(мушо) учоныйын лумжӧ 
дэнэ каласалтшэ лӱмышт кодыныт, мутгыч; бэртольэ шӧнчал (лС10з, хлоранрак 
калий шӧнчал), глаубэр шӧнчал (Мао^О ,̂ сиран натрай шӧнчал); йужо шӧнчал- 
влакыи нуным мум > ( .эр-алакын лӱмышт гыч лийшэ лӱмышт кодыныт, мут гыч: 
чилий сэлитра (КаКОз, азотан нафий шӧнчал); йужо шӧнчал-влакын нунын шкэ 
(характэрнэ) койышышт гыч лэкшэ лӱмышт кодыныт, мут гыч: кочо шӧнчал 
(М§5 0 4 , сиран магний шӧнчал).

Адак тидым каласаш кӱлэш; химий кнага-влакыштэ шуко годым к шӧнчал- 
влакым кумышо тӱолын лӱмдэн возат. Ты л ӱм  влак кислота дэнэ м эт алл- 
ВЛ1 КЫН латынь лӱмышт гыч л э ш ы т . Тыгэ, мут гыч, сиран натрий шӧнча- 
лым N^ 5 0 4  натрийын сульфатшэ йа натрий-сульфат манаш лийэш (сэрнэ кис- 
лота латыньла апидум сульфурикум манылтэш), азотан натрий шэнчалым КаЫОз 
натрийыи нитратшэ йа нагрий-нитрат манаш лииэш (азотнэ кислота — ацидум 
нитрикум маналтэш), т. м. Мэ тыштэ тӱҥ кислота-влакын шӧнчалыштын тыгай 
лӱмышгым возэн ончыктэна:

Кислота-влакын лӱмышт
Кислота-вла- 
кын форму- 

лышт
Ты дислота-влак шӧнча- 

лыштын латынь лӱмышт.

А :> о т н э ........................................................ НКОз Нитрат-влак
А з о т и с т э .......................... \ .................... ННО„ Нитрит-нлак
М этафосфорнэ........................................... НРОз Мэтафосфат-влак
Хлорноватистэ.................................. .... . НСЮ Гипохлориг-влак
Хлорнстэ .................................................... НСЮа Хлорит-влак
Х л о р н о в а тэ ............................................... НСЮз Хлорат-влаЧ
Хлорнэ ........................................................ НСЮ4 Пэрэхлорат-влак
Сэрнэ ............................................................ Н2 5 О4 Сульфат-вЛйК
С э р н и с т э ................................................... Нг50з Сульфит-влак
Ш ӱ й а н ........................................................ Н2 СО3 Карбонат-влак
Крэмнийан ................................................... Нг5Юз Силикат-влак
Х р о м а н ........................................................ Н2 СГО4 Хромат- лак
Ортофосфорнэ........................................... Н3 РО4 Фосфат-влак
Марганьэцан............................................... НМПО4 Пэрманганат-влак
Уксус ............................................................ Н(НзС2 0 г) Апэтат-влак
Кутко (м у р а в ь й и н э).............................. Н(НС0 2 ) Формиат-влак
Ш ч ав эл ........................................................ Н9С2 О4 Оксалат-влак
С тэарин (ан)............................................... Н^НзгЮшОг) Стэарат-влак
Ш ӧн ч ал ....................................................... НС1 Хлорид-влак
Плавиковэ................................................... Н2 Р2 Фторид-влак
Бромистоводороднэ .............................. НВг Бромид-влак
С и н и л ьн э.................................................... НСН Цианид-влак
Сэрнистоводороднэ .............................. НаВ Сульфид-влак
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:

I Шӧнчал-влакын формулыштым нунын лумышт дэн гына возаш 
■ тунэмшашлан, пэрвой мэталл-влак дэн кислота дэч кодшо-ужаш- 

влакын вальэнтлыкыштым гына шотыш налын, рэакций равэнствэ 
дэч посна, шӧнчал-влакын формулыштым возкалаш кулэш.

У п р а ж н эн ьэ. Тыгай шончал-влакын формулыштым возыза
1. Сиран вӱргэньэ шӧнчал
2. Азотан цинк ,
3. Сиран кӱртньӧ
4. Азотан альуминий
5. Углэродан натрий
6 . Сиран калий
7. Углэродан ший
8 . Азотан барий
9. Сэран магний

10. Сиран цинк шӧнчал
11. Углэродан калий „
12. Углэродан кальций ,
13. Фосфоран хром ,
14. Хлористэ цинкын
15. Сэрнистэ шэм-вулнын
16. Сиран шэм-вулно шӧнчалын
17. Сиран хро.ч „
18. Хлористэ хром.

Вашталтшэ валэнтлыкан  мэталл-влакын шӧнчал лумышт тыгэ 
ойыркалалтыт: кислороддымо кислота-влакын шӧнчалыштым палэ 
мут муяашын вашталтын шогымыжо дэнэ ойыркалат, мут гыч:

III I
РеС1з — хлорнэ (хлоран) кУртньӧ
II I
РеС!^ — хлористэ кУртньӧ 

II I
СиС1з — хлорнэ (хлоран) вургэньэ

СиС1 — хлористэ куртньӧ, умбакат тугак.

Моло кислота-влакын шӧнчалыштым тыгэ ойыркалат: кушыл 
вальэнтлыкан шӧнчал-влаклан «окисьан шӧнчал“ йа ,окисьын 
шӧнчалжэ" манын йэшарэн каласат, улыл-вальэнтлыкан шӧнчал- 
влаклан .закисьын шӧнчалжэ“ йа ,закисьан шӧнчал* манын йэ- 
шарат.

Мут гыч, Си304 — окисьан сиран вургэньэ шӧнчал йа окисьын 
сиран вургэньэ шӧнчалжэ. РеЗО^ — закисьан сэран куртньӧ шӧнчал 
йа закисьын сэран куртньӧ шӧнчалжэ, Рез^ЗО^з — окисьан сиран 
куртньӧ шӧнчал йа окисьын сиран куртньӧ шӧнчалжэ, т. м.

У праж нэньэ. Тыгай шӧнчал-влакын формулыштым возыза:
1. Окисьан сиран вӱргэньэ шӧнчал
2. Азотан цинк шӧичал
3 . Хло.ристэ ал ь ум и н и й
4. Сиран калий шӧнчал
5. Окисьан, ортофосфоран кӱрт- 

ньӧ шӧнчал
6 . Углэродан натрий шӧнчал
7. Закисьан сэрнистэ вӱргэньэ 

шӧнчал
8 . Хлоран вӱргэньэ
9. Сэрннстэ барий
10. Мэтафосфоран кальций шӧнчал
11. Ортофосфоран ший шӧнчал
12. Азотан калий шӧнчал
13. Закисьан, уксусан кӱртньӧ 

шӧнчал
14. Окисьаи, стэаринан 'вӱргэньэ 

шӧнчал-

15. Сэрнистэ натрий
16. Сэриистэ натрий шӧнчал
17. Сиран натрий шшчал
18. Углэродан кальций шӧнчал
19. У 1 Лэрод н калий шӧнчал
20. Хлористэ шэм-вулно
21. Ортофосфоран кальций шӧнчал
22. Углэродан барий штнчал
23. Сиран хром шӧнчал
24. Укс}сан шэм-вулно шӧнчал
25. Закисьан,азотнэ вӱргэньэ шӧн- 

чал
26. Х оран кӱртньӧ
27. Хлористэ кӱртньӧ
28. Сэрнистэ марганьэц
29. Сиран магний шӧнчал
30. Закисьан, сиран кӱртньӧ шӧн- 

чал.
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Кислотан водородшым мэталл дэнэ олмэштымэ годым водородын 
чыла атомжо-влакым огыл, ты атом-влакын ик ужашыжым гына 
мэталл йужгынам олмэшта. Мут гыч, натрий На дэн сэрнэ кислота 
НзЗО^ (НазЗО^ шӧнчал дэч посна) НаНЗО^ шӧнчалым пуат; тыштэ 
водородын кок атом гыч ик атомжым гына мэталл олмэштэн. Тыгай 
шӧнчал-влак моло кислота-влакланат улыт, нуным гидро-шӧнчал- 
влак альэ шопо шӧнчал манын лӱмдат. Кислотан чыла водород- 
шат мэталл дэнэ олмэшталтман шӧнчал-влакым гидрошӧнчал-влак 
дэч ойырэн, нормальнэ шӧнчал-влак йа кыдал (средний) шӧняал- 
влак  манын лумдат.

У п раж н эн ьэ. Тыгай шӧнчал-влакын формулыштым возыза: гидросиран ший 
шӧнчал, гидроуглэродан натрий шӧнчал, гидросиран калий шӧнчал.

«

Кислота кок-основнысан йа шуко-основнысан гын, шӧнчал лиймэ 
годым кислотан мольэкулысо водородын ик ужашыжэ ик мэталл 
дэнэ, вэс ужашыжэ вэс мэталл дэнэ олмэшталтын кэртэш. Тыгэ 
лиймэ годым кокытэ шӧнчал (рушла „двойная соль“ манмэ) лэктэш.

1 I II
Мут гыч, КНаЗО^ — кокытэ сиран калий-натрий шӧнчал (двойная

I II III
сернокалиевонатриевая соль), КаСаРО^ — кокытэ ортофосфоран 
натрий-кальций шӧнчал (двойная ортофосфорнонатриевокальцие- 

I III II
вая соль), КА1(504)2 — кокытэ сиран калий-альуминий шӧнчал

I III II
(двойная сернокалиевоалюминиевая соль); КАКЗО^з шӧнчалым вэс 
сэмын „квасцы" маныт.

У п раж нэн ьэ. Тыгай кокытэ шӧнчал-влакын формулыштым возыза: углэродан 
калий-ший шӧнчал, ортофосфоран натрий-цинк шӧнчал, сиран натрий-хром шӧнчал.

Шӧнчал-влакын формулыштым возаш тунэмын шумэк, ындэ мэ 
шӧнчал-влак лиймаш турлӧ рэакций-влакым лончылаш туҥалына.

6 . Шӧнчал дэн мэталл кокласэ рэакций. Водородым кислоташ- 
тэ олмэштымэ сэмынак мэталл шӧнчалыштэ вэс мэталлым ол- 
мэштэн кэртэш.

♦ 1-шэ Опыт. Кок пробиркышкэ (нунын пэлышт нар) сиран вур- 
гэньэшӧнчалын(вургэньэ купоросын) Си50^ растворжым пыштыза.

Ик пробиркышкыжэ ик нарэ моклака цинкым пыштыза, вэс 
пробиркышкыжэ умбач эрыктымэ пудам да куртньӧ шукым пыш- 
тыза (пудажэ ойырлэн лэкшэ вургэньэ лончым сайынрак ужаш 
лийжэ манын пышталтэш). Пробиркэ-влакым, вургэньэ купоросын 
кандэ тусшб йоммэшкэ, рузкалэн шогыза.

Раствор-влакым фильтрлыза, нунын тусыштым таҥастарэн он- 
чыза. Цинкым пыштэн рузкалыман растворжо тӱсдымӧ. Куртньым 
пыштэн рузкалымэ растворжо волгыдо ужар тусан.

Цинк дэнэ кУртньӧ вургэньэ купоросын вӱргэньыжым олмэштат 
(вургэньым вургэньэ купорос гыч „шукэн" луктыт) да сэрнэ 
кислотан шӧнчалжэ-влакым пуат:

Си^О^ -р 2п 2 п5 0 4  Си 
Си5 0 4  +  Ре =  Ре^О^ +  Си.
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Сандэнак ты рэакций-влак лиймэ годым вӱргэньэ купоросын 
кандэ тӱсшӧ йомэш.

Цинк купорос — 2 П8 О4 тӱсдымӧ. Кӱртньӧ купорос — РеЗО^ 
волгыдо ужар тӱсан.

Вӱргэньэ цинк ӱмбалан йа кӱртньӧ ӱмбалан шинчэш, тудын 
ик ужашыжэ ночко мамык сэмын ойырлэн лэктэш.

Тыгай рэакций-влак цинк дэнэ азотан шэм-вулно шинчал кок- 
лаштат, вӱргэньэ дэнэ хлоран ртуть коклаштат, вӱргэньэ
дэнэ азотан ший шӧнчал коклаштат лийын кэртыт.

Задач. Кызыт гына каласымэ рэакций-влакын равэнствыштым возыза.

2-шэ опыт. Уксусан шэм-вулно шӧнчальм 20 см^ 4%-ан 
растворжым стаканышкэ пыштыза, тушко тичак вӱдым тэмыза 
да пудыратыза.

Стаканын ӱмбакыжэ чырам пыштыза, вара цинк пластинкым 
налын, тудын ик мучашыжым кадыртыза да кадыртымэ мучашыж 
дэнэ чыраш сакыза. Цинк пластинкын вийаш мучашыжым стака- 
нын пэлыжэ мартэ волтэн кэржалтыктыман.

Ик жап эртымэк цинкын ӱмбалныжэ шэм-вулнын кристалжэ- 
влак койаш тӱҥалыт, 1— 2 шагат гыч ты кристал-влак укшэр 
гай массыш кушкын савырнат (разрастаются в ветвистую массу). 
Ты массым „сатурн пушэҥгэ“ („сатурново дерево") маныт (са- 
турн — шэм-вулнын ожнысо лӱмжӧ).

Рэакцийын равэнствыжым возыза. Уксуснэ кислота — ик-основ- 
нысан Н^НзСаОз).

Тэхникыштэ олмэштарымаш рэакцийым шӧнчал-влакын растворышт гыч 
мэталл-влакым ойырэн лукмаштэ пайд^лзнат. Мут гыч, ртутьын да шийын шӧн- 
чалышт гыч шэргакан мэталл-влакым—ртуть дэнэ шийым—шулдакашанрак мэталл- 
влак дэнэ — вӱргэньэ дэнэ да кӱртньӧ дэнэ — олмэштат да мэталичэский ртуть 
дэн шийым луктыт.

Куртньӧ ӱзгар-влакым рӱдаҥмэ дэч аралышаш вэрч, нуным шуко годымак 
вӱргэньэ дэнэ лэвэдыт. Вӱргэяьылымаш (омеднение) тыгэ ышталтэш: кӱртньӧ 
ӱзгарым наждак дэнэ эрыктат да вӱргэньэ купоросын растворышкыжо чыкат. 
Ик жап эртымэк, кӱртньӧ ӱзгарым раствор гыч луктын, мушкыт, 'вара кош- 
тат. Кӱртньӧ йылгыжшэ тӧр вӱргэньэ лончо дэнэ лэвэдалтэш.

Тидым каласыман: коч могай мэталлат шӧнчалыштэ улшо 
кэрэк могай вэс мэталлым ол.мэштэн (шӱкэн луктын) кэртэш ма- 
нын шонаш ок лий.

Мэталл-влак дэнэ водородым нунын иктэ вэсым олмэштэн (шӱкэн луктын) 
кэртмышт шот дэн тыгэ радамлэн возаш лийэш:

К, Ка, Са, М§, А1, 2п, ,Сг, Ре, РЬ, Н, Си, Н§, А§, Аи.

Рӓт утларак активнэ мэталл-влак гыч тӱҥалэшат, утларак пассивнэ мэталл-влак 
дэнэ кошарга. Тырӓтын кажнэ мэталлжэ шкэ почэшыжэ шогышо мэталл-влакым 
чылаштымаг-олмэштэч (шӱкэн луктын) кэртэш, ончылныжо шогышо мэталл влакым 
олмэштэн ок кэрт. Водород дэч ончылно шогышо чыла мэталл-влак кислотасэ 
водородым олмэштат, водород почэш шогышо мэталл-влак водородым огыт олмэштэ.

7. Кислота дэнэ мэталл окисэл-влак' кокласэ рэакций.
Шӧнчал-влак кислота дэнэ мэтал окисэл кокласэ рэакций годымат 
лийын кэртыт.
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★ Опыт. Фарфор атышкэ '/г пробиркэ йыгыртымэ сэрнэ кис- 
лотам пыштыза. Тудым ырыктыза да тушко вӱргэньэ окисьын по- 
рошокшым изи ужаш (порция) дэнэ оптэн шогыза.Вӱргэньэ окисьын 
пыштымэ ужашыжым ончыч пыштымэ ужаш шулэн пытымэкыжэ 
гына пыштыман. Растворым шолаш пуртыдэ ырыктэн шогыза. 
Окись шулымым чарна гын, ш /лыдэ кодшо порошокым раствор 
дэч ойырэн кодышаш вэрч, ,растворым шокшыньэкак стаканышкэ 
фильтрлыза да йӱкшаш шындыза. Кристал-влак лиймым эскэ- 
рыза. * ,

Вӱргэньэ окисьым сэрнэ кислота дэнэ пырльа ырыктымэ годым 
вӱргэньэ окись эркын-эркын йомэш, тудо ,шула*, растворжо 
кандэ тӱсан лийэш.

Тугэ гынат, тунамтыгылай шулымаш огыл, ончычшо вӱргэньэ 
окись дэнэ сэрнэ кислота коклаштэ рэакций лийын шога.

СиО -{- НзЗО, =  СиЗО! Н2О.

Сиран вӱргэньэ шӧнчал да вӱд лэктэш, варажым рэакций 
годым лийшэ шӧнчал ончычын кислотам шулыктымо вӱдэш шула. 
Растворын йӱкшымыжӧ годым раствор гыч шӧнчалын кристалжэ- 
влак ойырлэн волат.

Ты йӧн дэнэ, кислота-влак дэнэ мэталл окисэл-влак кокласэ 
рэакций дэнэ моло шӧнчалымат лукташ лийэш.

Ӱлнырак мэталл окисэл-влак дэнэ кислота-влак кокласэ рэак- 
ций-влакын равэнствыштым возаш ойлалтэш. Ты равэнствэ-вла- 
кым тыгай кок правилым  шотыш налын ышташ кӱлэш.

1. Эн ончычын рэакцийыш пурышо наста-влскын — кислота 
дэнэ мэталл окисэлын — формулыштым возыман; мэталл окисэлын 
формулжым возымо годым мэталл дэнэ кислородын вальэнтлы- 
кыштым ушэштарыман (111—114).

2. Рэакций годым лэкшэ у  наста-влакын — шӧнчал дэнэ вӱ- 
дын— формулыштым чын (правильно) возыман, ты формул влакым 
возымо годым мэталл дэнэ кислота дэч кодшо ужашын вальэнт- 
лыкыштым шинчыман; рэакций годым лэкшэ наста-влакыш пурышо 
элэмэнт-влакын атомышт равэнствын шола ужашыштыжэ кунар 
улмым шотлыман огыл.

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

У праж нэн ьэ. Тыгай наста-влак коклаштэ лийшэ рэакций-влакын равэнст- 
выштым возыза;

1. Кальций окись дэнэ сэрнэ кислота. 2. НатриИ окись дэнэ сэрнистэ кислотя.
3. Альуминий окись дэнэ шӧнчал кислота. 5. Хром окись дэнэ сэрнэ ки лота.
6 . Кальций окись дэнэ ортофосфоран кислота. 7. Шэм-вулно окись дэнэ азотиэ 
кислота. 8 . Вӱргэньэ окись дэнэ шӧнчал кислота. 9. Ртуть окись дэнэ азотнэ 
кислота. 10. Калий окись дэнэ шӱйан (угольнэ) кислота. 11. Хром окись дэнэ 
мэтафосфоран кислота.

Мэталл окисэл дэнэ кислота кокласэ рэакиий практикыштэ кислотан водо- 
родшым виколмэштэн (шӱкэн лӱктын) кэртдымэ мэталл-влакын шӧнчалыштым 
чукшашлан кучылталтэш. Мут гыч, ты рэакций дэн кислотан водородшым 
вик олмэштэн кэртдымэ в7ргэньын Си, ртутьын Н§, т. м: шӧнчалыштым луктыт.

Шӧнчал-влакым ты йӧн дэнэ (ты рэакций дэнэ) лукшаш вэрч, шукыж годы- 
мак мэталл промышлэныс гыч лэкшэ кудалтышаш продукт-вл^кым (мэталл шӱкым, 
мэталл пулыргым, т. м. кучылтыт, адак мэталл-влакыи лэвыктымэ годьш лзкщ»
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очисэл-влакымат (,угар “ манмымат) кучылтыт. Мэталлшӱкым лӱмын ыштымэ 
коҥгашка оптэн, чот гына калитлат („обжигают"), тудым чотрак ы >ыкташ лийжэ 
манын, коҥгашкэ йужым тулэн шогат; вара ырыктымэ годым лийшэ окисэл-вла- 
кым кислота-влак дэнэ рэагировайыктат, тыгэ кэлшышэ шӧнчал-влакым луктыт. 
Тыгэ, химий мэталл промышлэнысыштэ производст ын пайдажым кугэмдаш пол- 
ша — шулдакан продукт-влак гыч пайдам налаш лийшэ корным ончыктэн шога.

8 . Кислота дэнэ мэталл окислын гидратшэ кокласэ рэакций. 
Шӧнчалым лукшаш вэрч мэталлын окисэлжэ олмэш окисэлын гид- 
ратшым налаш лийэш.

* Опыт. Вӱргэньэ окисьын гидратшэ Си(ОН), дэнэ альуминий 
окисьын гидратшым А1(0Н)з туныктышын йамдылымэ пробиркэ- 
влакышкэ пышгыза. Кажнэ пробиркышкыжэ кислотам, мут гыч, 
шӧнчал кислотам изин-ишн йэшарэн пыштыза; тэ пробиркыштэ 
улшо шундыкын (осадкын) шулымыжым ужыда. Мэталл окисэлын 
гидратшэ дэнэ кислота коклаштэ рэакций лийэш (ты рэакций 
тыгылай тэмпэратурыштат куштылгын лийын шога);

Си(ОН)з 2НС1 =  СиС!^ +  2 Н2О.
А1(0Н)з дэнэ НС1 кокласэ рэакцийын равэнствыжым возыза. ★
Мэталл окисьын гидратшэ дэнэ кислрта кокласэ рэакций годым 

шӧняал дэнэ вӱд лэктэш.
У п раж нэн ьэ. Тыгай рэакцнй-влакын равэнствыштым возыза.
1. Вӱргэньэ окисьын гидратшэ дэнэ кислота. 2. Альуминий окисьын гидрат- 

шэ дэнэ азотнэ кислота. 3. Калий окисьын гидратшэ дэнэ сэрнэ кислота.
4. Магний окисьын гидратшэ дэнэ ортофосфорнэ кислота. 5. Углэкислэ газ дэнэ 
извэска вӱдын рэакцийжэ (кочшо извэстьын растворжо— 110 стр.). Тыштэ ончы- 
чын углэкислэ газ вӱд дэнэ ушна да шӱйан (угольнэ) кислотам пуа, варажым 
угольнэ кислота извэсть дэнэ рэагировайа.

Ончыч каласымэ гыч мэ ужына: химий рэакций-влакын равэн- 
ствыштым возэн мошташ, альэ ,химий йылмым‘ палэн шогаш 
иктаж мыньар кислота-влакын формулыштым сайын шинчэн шо- 
гыман, адак 7 мэталл-влакын (3 ик-вальэнтан, 2 кум-вальэнтан, 
2  вашталтшэ вальэнтлыкан мэталл-влакын) вальэнлыкышт дэн 
кислородын да гидроксилын вальэнтлыкыштым мондыдымашын 
шинчыман. Тидым чыла шинчаш да ситышын практиковатлалташ 
гын, формул дэнэ равэнствэ-влакым шкэак, умлэн возаш тунэмын 
шуаш йӧсӧ огыл.

Пэҥгыдэ ушан йэҥланат равэнствэ-влакым нунын коэфициэн- 
тыштгэ ушышто кучаш тӧчыман огыл, нуным шкэак лач возаш 
тунэмман. Равэнствэ-влакым шкэак лач возаш тунэмын шуаш 
гын, ончыклык пашат йатыр куштылэмэш. Тэ шинчэда, осал ко- 
йышлан тунэмаш гын, тудым кудалташ пэш йӧсӧ, сандэнак хи- 
мийым тунэммаштат тыгай осал койыш-влак дэнэ чот кырэдалман. 
Мут гыч  ̂ атом-влак йа мольэкул-влак чотым нигунамат „ужаш- 
влакын“ чотышт манаш ок лий йа коэфициэнт-влакым ныгунамат 
рэакций годым лэкшэ наста-влакын формулыштым возымо дэч 
ончыч шындылман огыл.

Мэ шӧн^^ал-влакым лукмо турлӧ рэакций-влакым лончылэн он- 
чышна. Ты рэакций-влакым возымо шотышто налмэ шинчымашдам 
пэнгыдэмдышашлан, ӱлнӧ ончыктымо упражнэньым ыштыза
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(упражнэньыштэ рэакций-влак посна-посна тип шот дэнэ радам- 
лалтдэ возалтыныт).

У п раж н эн ьэ. I. Магний дэнэ шӧнчал кислота. 2. Альуминий дэнэ сэрнэ 
кислота. 3. Азотан ртуть шӧнчал дэнэ вӱргэньэ. 4. Кочшо калнй дэнэ азотнэ 
кнслота. 5. Ртуть окись дэнэ азотнэ кислота. 6 . Хром окись дэнэ шӧнчал кнс- 
лота. 7. Хлористэ магннй дэн натрий. 8 . Ортофосфорнэ кислота дэнэ цннк окись.
9. Калнй окнсь дэнэ сэрнистэ кислота. 10. Шэм вулно окнсьын гндратшэ дэнэ 
азотнэ кислота. 11. Кальций окисьын гндратшэ дэнэ мэтафосфорнэ кнслота.
12. Ший окись дэнэ азотнэ кнслота. 13. Вӱргэньэ окнсьын гндратшэ дэнэ сэрнэ 
кислота. 14. Альуминнй окись дэнэ сэрнэ кнслота. 15. Калнй окнсь дэнэ орто- 
фосфорнэ кислота. 16. Хлоран ртуть дэнэ цинк. 17. Натрнй дэнэ сэрнэ кис- 
лота. 18. Калнй окнсьын гндратшэ дэнэ мэтафосфорнэ кислота. 19. Хром окисьын 
гидратшэ дэнэ азотнэ кислота. 20. Хлористэ хром дэнэ цннк. 21. Барий окисьын 
гндратшэ дэнэ сэрнэ кислота. 2 2 . Кочшо барит дэнэ азотнэ кнслота. 23. Шопо 
(кислый) сиран натрнй шӧнчал дэнэ кочшо калнй.

Ындэ шӧнчал-влак лиймэ моло рэакций-влакым лончылаш тӱ- 
ҥалына.

9. Кок шӧнчал коклаштэ лийшэ вашталтымаш рэакций. Ты
рэакций годыи шӧнчал-влак шкэ мэталлыштым вашталтат да кок у 
шӧнчалым цуат.

*  1-шэ опыт. Сиран натрий шӧнчалын растворжым
изишак налза да пробиркышкэ пыштыза, вара тушак] хлористэ 
барийын ВаС!^ растворжым тунарак йэшарыза.

Сиран барий шӧнчалын ВаЗО^ вӱдэш шулыдымо шундыкшо 
(осадкыжэ) лэктэш:

ЫазЗО^ +  ВаС12 ВаЗО^ 2КаС1.

Шолтымо шӧнчал ЫаС1 растворэш кодэш. Растворым фильтр- 
лаш гын, фильтр ӱмбалан сиран барий шӧнчал кодэш, фильтр 
вошт йогэн лэкшэ вишкыдыштыжэ {фильтратыштыжэ) шолты- 
мо шӧнчалын растворжо лийэш. Фильтрэш кодшо шундыкым 
(осадкым) тудын ӱмбакыжэ вӱдым пачаш-пачаш оптэн мушкаш 
да варажым кошташ гын, йандар сэран барий шӧнчал лэктэш.

Фильтратьш чыла вӱд параҥмэш кошташ гын, шолтымо шӧн- 
чал лэктэш. Йандар шолтымо шӧнчалым чыла годым лукташ ок 
лий. Сэран натрий шӧнчалын растворышкыжо хлористэ барийын 
растворжым рэакцийын равэнствыжэ покэш кунар кӱлэш, туна- 
рак вэлэ пыштэна гын вэлэ йандар шолтымо шӧнчалым луктын 
кэртына. Садлан тыгэ ыштыман: ончычын кукшо шӧнчал-влакым 
кунар кӱлмӧ нарэ висэн налман, варажым нуным вӱдэш шулык- 
тэн, растворыштым ик атыш опталын налман.

За д а ч . 7,1 сиран натрий шӧнчаллан азотан барий шӧнчалым кунар налман, 
шотлэн муза. ^

Тугэ гынат, ты рэакций дэнэ чыла годым пайдаланаш ок лий. 
Шӧнчалым ты рэакций дэнэ лукшаш вэрч, рэакцийлан налмэ кок 
шӧнкалжат шулышо ӧа угыч лийшэ кок шӧнчал гыч иктыжэ 
шулидымо лийман. Ты правилым шотыш налалтын огыл гын, у 
шӧнчалым луктын кэрташ ок лий. Мут гыч, ЫаС1дэнэКЫ0з шӧнчал- 
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влакын растворыштым иктыш опталмэ годым тыгай рэакцийым 
вучаш лийэш ильэ:

ЫаС1 +  КМОз =  КС1 +  N^N0,.
^  2-шо опыт . Ты кок шӧнчал-влакын растворыштым ик ат- 

ыш опталза. У шӧнчал-влак лиймым тэ ода уж. *
Угыч лийшэ кок шӧнчалжат вӱдэш шулат, сандэнэ нымогай 

шундыкат (осадкат) ок лий. Адакшым рэакцийжат мучашкэ ок шу. 
Растворышто ныл шӧнчал уло, нуным иктыжым вэсыж дэч ойы- 
раш пэш йӧсӧ.

Упражнэньэ. Тыгай шӧнчал-влак коклаштэ лийшэ рэакцийын равэнствы- 
жым возыза

1. Уксусан шэм-вулно шӧнчал дэнэ сиран калий шӧнчал. 2. Хлористэ барий 
дэнэ ортофосфоран натрий шӧнчал. 3. Сиран альуминий шӧнчал дэнэ азотан 
шэи-вулно шӧнчал. 4. Хлористэ хром дэнэ ортофосфоран калий шӧнчал. 5. Азо- 
тан ший шӧнчал дэнэ углэродан (шӱйан) шӧнчал.

Вашталтымаш рэакций-влакым практикыштэ шуко годымак 
шӧнчал-влакым лукташ кучылтыт.

Ты йӧн дэнэ, мут гыч, .кадмий* манмэ нарынчэ чийам — сэрнистэ кадми- 
йым СӓЗ луктыт. Ты чийам лукшаш вэрч, сиран кадмий шӧнчалын СӓЗО^ да 
сэрнистэ натрийын КазЗ растворыштым иктыш опталыт.

С6 ЗО 4 +  N328 =г КазЗО^ +  СӓЗ.
•Шулыдымо сэрнистэ кадмий СӓЗ шундыкэш (осадкэш) кодэш — пундашыш 

волэн шинчэш.
Ужар чийамат — уксусан вӱ-ргэньэ шӧнчалым Си^НвСгОг)  ̂ ты йӧн дэнак лук- 

тыт: вӱргэньэ купорос дэнэ уксусан шэм-вулно шӧнчалын растворыштым иктыш 
гына опталыт;

СцЗО^ РЬ^НзСзОз)^ — Сц^НзСзОз^з -Н РЬЗО^
вургэньэ уксусан уксусан сиран
купорос шэм>вулно вургэньэ шэм-вулно

шбнчал шбнчал шӧнчал.

Тыштэ кӱлэшан шӧнчалжэ растворышто лийэш, кӱлдымыжӧ (РЬЗО^)пунда- 
шыш волэн шинчэш. Пундашыш волэн шичшэ шӧнчалым (осадкым) фильтрлат, 
растворжым кристалаҥаш тӱҥалмэшкэ шолтат.

Адакшым йужо кок ш шчал коклаштэ лийшэ вашталтымаш рэакций годым 
угыч лэкшэ шӧнчалышт коктынат шулыдым > лийын кэртыт, мут гыч:

ХиЗО^ -[- ВаЗ =  ВаЗО^ 2п5.
сиран Арнистэ сиран сэрнистэ
цинк барий барий цинк

шӧнчал шӧнчал

Пундашыш волэн шич э шундык (осадкэ) ВаЗО^ дэн 2п5-ын варышышт ли- 
йэш. Ты варышым ,литопон‘ маныт. Тудым ош чийа шотэш кучылтыт. СССР- 
ыштэ литопон завод-влакым йатыр ыштымэ, ты завод-влакэш литопон ий йыда 

'70 00 0 /и нарэ лукталтэш.

10. Шӧнчал дэнэ кислота кокласэ вашталтымаш рэакций.
Вашталтымаш рэакций шӧняал дэнэ кислота коклаштат  лийын 
кэртэш, тунам у шӧнчал да у кислота лэктэш.

* 1-шэ опыт. Хлористэ барийын ВаС1г растворышкыжо сэр- 
нэ кислотан Н38О4 растворжым пыштыза.

Ты рэакций годым, сиран натрий шӧнчал дэнэ лийшэ рэакций 
годым гайак, сиран барий шӧнчалын ВаЗО^ шундыкшо (осадкыжэ) 

.лэктэш;
ВаС1г +  НгЗО^ =  ВаЗО^ +  2НС1.
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Растворэш шӧнчал кислота НС1 кодэш.
Хлористэ барий дэнэ сэрнэ кислота кокласэ вашталтымаш рэакпийым прак- 

тикыштэ сиран барий шӧнчалым ВаЗО^ лукташ кучылтыт. .Ты шӧнчал (ВаЗО^)! 
• бланс-фикс‘ манмэ ош чийа шотэш кучылталтэш.

Шӧнчал дэнэ кислота кокласэ рэакций шулыдымо шӧнчал- 
влакым лукташ, кислота-влакым лукташ кучылталтын кэртэш. 
Мут гыч, шӧнчал кислотам НС1 лукшашлан, производствышто. 
чоткыдо сэрнэ кислотам кукшо шолтымо шӧнчал ЫаС1 дэнэ ырык- 
тэн рэагировайыктат:

2НаС1 Н38О4 =  НазЗО, +  2НС1.

★ 2-шо опыт. Пробиркыш шолтымо шӧнчалын изи кристалжэ- 
влакым пыштыза да тушкак чоткыдо сэрнэ кислотам пыштэн ыр- 
ыктыза. Пробиркын аҥышкыжэ вудэш нӧртымӧ лакмус кагазым 
чыкэн, кучэн шогыза. Кагаз йошкарга. ♦

Газ гай ойырлэн лэкшэ хлористэ водород НС1 вудэш шула да 
шӧнчал кислотам пуа. Рэакций годым лийшэ сиран натрий шӧн- 
чал, кислота сэмынак, илышыштэ (практикыштэ) кучылталтэш. 
Шӧнчал дэнэ кислота кокласэ вашталтымаш рэакций шуко тур- 
лӧ кислота-влакым лукташ йӧрышӧ обшо йӧнлан шотлалтэш. 
Тудым тыгай годым кучылталтэш.

1. Угыч лийшэ кислота парланышэ (летучий) лиймэ  годым. 
Тунам парланышэ кислотам лукшаш вэрч налмэ кислотажэ пар- 
ланыдымэ йа шагал парланышэ лийман. Тыгай кислота шотэш 
шуко годым, кушнӧ ончыктымо сэмынак, сэрнэ кислота налал- 
тэш.

2. Угыч лийшэ кислота сайын шулышо, угыч лийшэ шОнчал- 
жэ шулыдымо (пундашыш волэн шинчын кэртшэ) лиймэ го- 
дым.

Тыгэ, мут гыч, хлорноватэ кислотам НС1О3 лукташлан (мэ тудыя КСЮ3  

шӧячалжым шинчэна) хлорноватэ барий шӧнчалын Ва(С10з)з растворышкыжо 
сэрнэ кислотам йэшарат:

Ва(СЮа) 2  +  Н зЗО Г^ ВаЗО^ +  2 НСЮ3 .

Сиран барий шӧнчалын ВаЗО^ осадмыжэ да хлорноватэ кис- 
лотан НСЮз растворжо лэктэш. Хлорноватэ кислота осадкэ дэч 
фильтрлымэ дэнэ ойырлалтэш.

3. Угыч лийшэ кислота шулыдымо йа шагал шулышо, угыч 
лийшэ шӧняалжэ сайын шулышо лиймэ годым.

Шагал шулышо наста примэрлан борнэ кислотам НзВОз'налаш лийэш. Ты- 
гылай тэмпэратур годым 100 г  вӱдэш тудо 3 г нарэ гына шула; борнэ кислотам 
ты койыш дэнэ пайдаланэнак луктыт.

Вашталтымаш годым лийшэ ик настажэ йа газ сэмын, 
шундык (рсадкэ) сэмын ойырлэн лэкм э годым гына вашталты- 
маш рэакций-влак мучашышкэ шуыт, сандэнэ нуно шончал-вла- 
кым лукташ кучылталтын кэртыт. Угыч лийшэ наста-влак гыч 
иктыжат ойырлэн ок лэк гын, рэакций мучашышкэ ок шу (кы- 
далан шогалэш), тунам угыч лийшэ шӧнчалым ойырэн лукташ 
ок лий: шолтымо шӧнчалӹн да азотан калий шӧнчалын раство- 
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рыштым иктыш опталмэ годым гайак, иктым вэсэ дэч ойырэн 
налаш лийдымэ ныл наста-влак варыш гына лэктэш.

Ты правилым француз учоный Б э р т о л ь э  (45 стр.) муын.

Упражнэньэ. Ӱлнӧ ончыктымо рэакций равэнствэ-влакым возыза (ты 
рэакций-влак лиймэ годым кислота-влак лэктыт; чыла годымжат парланышэ 
кислота-влакын шӧнчалышт пуалтыныт):

I. Азотан шэм-вулно шӧнчал дэнэ сэрнэ кислота. 2. Хлоран кӱртньӧ дэнэ 
сэрнэ кислота. 3. Хлористэ альуминий дэнэ ортофосфорнэ кислота. 4. Азотан 
кром шӧнчал дэнэ сэрнэ кислота. 5. Сэрнистэ кӱртньӧ дэнэ шӧнчал кислота.

II . Шӧнчал дэнэ шчолоч кокласэ вашталтымаш рэакций. 
(основаньэ-влакым лукмаш). Шӧнчал-влакын растворышт дэнэ 
шчолоч-влакын (вӱдэш шулышо мэтал окисэл гилрат-влакын) 
растворыштым иктыш опталаш гын, тунамак вашталтымаш рэак- 
ций кайаш туҥалэш. Ты рэакций годым у шӧнчал да у мэталл 
окисэл гидрат лэктэш.

♦ 1-шэ опыт. Вӱргэньэ купоросын СпБО^ растворышкыжо 
кочшо натрын ЫаОН растворжым пыштыза. ★

Бургэньэ окись гидратшын Си^ОН)^ шундыкшо (осадкыжэ) 
лэктэш:

СиЗО^ +  2НаОН = .С и(0 Н)2 +  НагЗО,.

Сиран натрий шӧнчал растворэш кодэш.
Ты рэакций практикыштэ шуко годымжо вУдэш шулыдымо 

мэтал окисэл гидрат-влакым — основаньэ-влакым лукташ кучыл- 
талтэш.

★ 2-шО опыт. Кочшо натрын КаОН растворжым хлоран 
куртньын РеС1з растворышкыжо пыштыза. *

Куртньӧ окись гидратшын Ре(ОН)з шундыкшо (осадкыжэ) 
лэктэш:

РеС1з +  ЗНаОН =  Ре(ОН)з+ ЗНаС1.

* 3-шо опыт. Тыгай опытымак сиран магний шӧнчалын 
М^ЗО^ растворжо дэн ыштыза. Рэакцийын равэнствыжым во- 
зыза. *

У п раж н эн ьэ. Тыгай наста-влак кокласэ рэакций-влакын равэнствыштым во- 
зыза:

1. Азотан хром шӧнчал дэнэ кочшо барит. 2. Хлористэ магний дэнэ калий 
окисьын гидратшэ. 3. Хлористэ альуминий дэнэ кочшо натр. 4. Азотан цинк 
шӧнчал дэнэ барий окисьын гидратшэ. 5. Уксусан хром шӧнчал дэнэ кочшо

12. Шбнчал дэнэ основаньэ-влакын шулымашышт. Шӧн- 
чал дэнэ основаньэ-влакым практикыштэ вашталтымаш рэакций 
дэнэ лукшаш вэрч ты шӧнчал-влакын вудэш шулымыштим  йа 
шулыдымыштым шинчэн шогыман. Шӧнчал дэнэ основаньэ-вла- 
кын шулымашышт улнӧ улшо таблицыштэ ончыкталтыныт.
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ШбНЧАЛ ДЭНЭ ОСНОВЛНЬЭ-ВЛЛКЫИ ВУДЭШ ШУЛЫМЫШТЫМ 
ОНЧЫКТЫШО ТЛБЛИЦЭ.

Кодшо Мэталл-влак
ужаш-
влак

(остатки)
I
К

I
Ма

11

Ва
11

Са
II

М8

III
А1

III
Сг

II
Ре

III
Ре

11

Мп
11

2 п
I I II 11

Си
II
РЬ

III
8 1

II
8 п

I
ОН ш ш ш шаг шаг 0 0 0 0 0 0 — — —

1

0 0 0 0

I
С1 ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш о 0 ш ш шаг — ш

II
5 ш ш ш шаг ш — — 0 — 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II
50* ш ш 0 0 0 — — 0 — о 0 0 0 0 0 0 0 —

II
8 О4

ш ш 0 шаг ш ш ш ш ш ш ш шаг шаг ш ш 0 ш ш

III
РО4

ш ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II
со* ш ш 0 о 0 - — 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —

II
8 1 0 , ш ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — 0 0 — —

I
N 0 , ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш —

1 I
1 Н8 С2 О2  1

ш ш 1 ш 1 ш ш шаг ш ш ш ш ш ш шаг ш ш | ш ш ш

Шола вэл рӓтыштэ гидроксил да кислота дэч кодшо ужаш- 
влак, торэш возымо кушыл рӓтыштэ мэтал-влак, ончыкталтыныт. 
Рим цифр-влак нунын вальэнтлыкыштым ончыктат. Мэтал-влак 
дэч улыкӧ волышо корно (полоса) дэнэ гидроксил да кислота 
дэч кодшо ужаш-влак дэч горизонтальнэ кайышэ корно тӱкны- 
ман клэткэ-влакэш шотлан толшо (соотвествующий) ушныш-вла- 
кын шулымашышт ончыкталтыныт.

,Ш “ буква вудэш шулышо наста-влакым ончыкта, , 0 * (ок 
шуло) буква шулыдымо наста-влакым, „шаг“ манмэ шагал шу- 
лышо наста-влакым ончыкта. Клэткэ покшэлан корэш палэ ,ты- 
гай шӧнчал йӧршынак укэ; йа уло гынат, вудэш ойырлалтэш* 
манмым ончыкта.

Задач. Туныктышыдан пумо шӧнчал-влакын, кислота-влакын да шчолоч- 
влакын растворыштым иктыш опталэдыза, шундык (осадкэ) лиймым йа лийды- 
мым эскэрыза.

Чыла годымжат рэакций-влакын равэнствыштым возыза, возымыпа годым 
шулымаш таблигым ончэн, шундык (осадкэ) пушо наста-влакым йымачышт ко- 
рэш дэн удыралза.
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13. Вӱддымӧ кок окисэл кокласэ рэакций годым шӧнчал 
лиймаш. Шӧнчалым в^ддымӧ основной окисэлым кислотан ан- 
гидридшэ дэнэ пырльа ырыктэнат лукташ лийэш.

★ Опыт. 1,5гш эм вулно окисьым РЬО, 0,5 г крэмний окись- 
ым (крэмнэзьомым) 51О2 висэн налза да кӱжгӧ фарфор атыш 
пыштэн сайын гына варыза (йа туныктышо дэч йамдэ варышым 
налза). Варажым калай ластык тӱрыш пыщтыза да талын йӱлы- 
шӧ горэлкэ тулэш (мут гыч, примус тулэш) сайын гына ырык- 
тыза. *

Крэмнийан шэм-вулно шӧнчалын РЬЗЮз пэлэ вошт койшо йан- 
да гай массыжэ лэктэш:

РЬ0  +  5102 =  РЬ310з.

Ты ӧнчал РЬЗЮз мэтакрэмнийан кислотан НзЗЮз шӧнчалжэ.

У п раж нэн ьа . Тыгай окисэл-влак кокласэ рэакций-влакын равэнствыштым 
возыза:

1. Кальпий окись дэнэ крэмнийын кокытэ окисьшэ. 2. Барий окись дэнэ 
сэрнэ ангидрид. 3. Натрий окись дэнэ углэкислэ газ.

14. Нэйтрализоватлымэ рэакций. Мэ ындэ шинчэна, шчо- 
лоч-влак дэнэ лакмус кандалга, кислота-влак лакмусым йошкар- 
тат. Растворышто шчолоч йа кислота пырчык гына (пэшак ша- 
гал) лийэш гынат, лакмус шкэ тӱсшым вашталта. Сандэнак 
лакмусым шчолоч-влак дэнэ кислота-влакын индикатыржэ (пал- 
дарышыжэ) маныт.

Лакмус дэч посна, йатыр моло чийа-влакат кислота дэнэ шчо- 
лочэш шкэ тӱсыштым вашталтат. Мут гыч, кандэ ковыштан да 
модо йэмышын (черника) вӱдышт кислота-влак дэч йошкаргат, 
шчолоч-влак дэч ужаргат*).

Тидым каласыман: индикатыр-влакын тӱсыштым шчолоч дэнэ 
кислота-влак гына огыл, йужо шӧнчал-влакын растворыштат 
вашталтэн кэртыт. Йужо шӧнчалышт, мут гыч, сода НззСОз, по- 
таш К3СО3 лакмус дэнэ моло индикатыр-влакэш шяолочан рэак- 
цийым ончыктат (115 стр.). Ты шӧнчал-влак шягал вийан кисло- 
т а-влакйн  (мут гыч, шӱйан кислотан) да кочшо шчолоч-влакым 
(вийан основаньэ-влакым) пушо мэтал-влакын шӧнчалышт улыт.

Йужо шӧнчалышт, мут гыч, сиран альуминий шӧнчал 
^ 12(8 0 4 )3, хлористэ цинк ЗпС]^, т. м., лакмус дэнэ шопо {кислэ) 
рэакцийым  ончыктат. Тыгай шӧнчал-влак вийан кислота-влакин  
да шагал вийан основаньэ-влакым пушо мэталл-влакын шӧнчалышт 
улыт (шагад вийан основаньэ-влаклан вӱдэш шулыдымо мэтал 
окисэл-влакын гидрат-влакым шотлат).

Вийан кислота гыч да вийан основаньэ-влакым пушо мэтал- 
влакым, мут гыч, сиран натрий шӧнчалым НэзЗО^, хлористэ

1) Адакшым шкэ (искуствэнэ) лукмо индикатыр-влакат йатыр улыт. Тыгай 
индикатыр-влак примэрлан конго  манмым, мэтилораНжым, фэнолфталэиным, 
т. м. налаш лийэш. К онго  (лакмус сэмын) шчолоч-влак дэч кандэ ок лий, тудо 
йошкарга, кислота-влак дэч кандалга; мэтилоранж  кислота-влак дэч роза (кы- 
на) гайрак тӱсан лийэш, шчолоч-влак дэч нарынчалга; ф энолфт алэин  кислота- 
влак улмо годым тӱсдымӧ лийэш, шчолоч-влак дэч эҥыж тӱсан лийэш.
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натрийым КаС1, азотан калий шӧнчалым ККОз налына гын, нуно 
индикатыр-влакын тусыштым огыт вашталтэ. Индикатыр-влакын 
тӱсыштым вашталтыдымэ шӧнчал-влакым нэйтральнэ шӧнчал- 
влак йа индикатр дэнэ нэйтральнэ рэакцийым пушо шӧнчал-влак 
маныт.

Нэйтральнэ шӧнчал-влакым кислота дэнэ шчолоч кокласэ 
рэакций дэн лукташ лийэш. Мут гыч, кочшо натр дэнэ шӧнчал 
кислота кокласэ рэакций годым

НаОН +  НС1 =  НаС1 +  НаО. 
нэйтральнэ шӧнчал НаС1 (шолтымо шӧнчал) лэктэш.

*  1-шэ опыт . Шӧнчал кислота дэнэ кочшо натрын раство- 
рыштым изиш гыч налза да пробиркышкэ пыштыза. *

Угыч лийшэ шӧнчал вудэш сайын шула, сандэнэ тудын лий- 
мыжэ ок кой. Тугэ гынат, шӧнчал лийынак. Растворым ырык- 
тэн парландараш гын, ты шӧнчалым ойырэн лукташ лийэш. 
Ты рэакцийым ыштымэ годым иктым мондыман огыл: наста- 
влакым рэакцийлан кунар кулэш, тунар гына налман. Тыгэ ыш- 
таш огыл гын, растворышто йа кочшо натржэ йа шӧнчал кис- 
лотажэ уто лийын кэртэш.

1-ш э за д а ч .  Растворышто 7,3 г НС1 уло гын, тудым нэйтрализоватлаш ку- 
нар грам кочшо натрым налаш кӱлэш, шотлэн муза.

Адак вэс сэмынат ышташ лийэш: шӧнчал кислотан раствор- 
жым обйом ш.от дэнэ ик чоло висэн налаш  да, тушко ончычын 
лакмусым йа вэс индикатырым изиш гына пыштэн, варажым 
кочшо натрын растворжым изин-изин йоктарэн шогаш лийэш. 
Тыгэ ыштымэ годым индикатыр растворын рэакцийжэ нэйтраль- 
нэ лийын шумым ончыкта гын (тунам лакмус курэн — фиолэто- 
вый — тусан лийэш), шчолоч йоктарымым чарныман. Чарнаш 
огыл гын, шчолочын ик тучалтышыжат лакмусэш шчолочан 
рэакцийым ончыкта, адак рэакций годым лийшэ шӧнчалыш коч- 
шо натр варна. Нэйтральнэ рэакций годымат йандар шӧнчалым 
лукташ ок лий: шӧнчалэш лакмус варнэн кодэш.

Йандар шӧнчалым лукшаш вэрч, тыгэ ыштыман: шӧнчал кис- 
лотан тынар куб см растворжым нэйтрализоватлаш кочшо на- 
трын растворжым кунар куб. см пышташ кулмым палэмдэн 
кодыман. Тунам, ту раствор-влакымак тугай отношэньэ дэнак 
(тунар куб см дэнак) налын, иктыш опталына гын, лакмусым 
пыштыдэак нэйтральнэ растворым луктына. Ты растворым пар- 
ландарэн коштэн, мэ йандар шӧнчалым луктына.

* 2-ш о опыт . Вишкыдэ-влакым висымэ ик цилиндрыш йа 
мэнзуркыш  (91-шэ сур.) кушыл палышкыжэ шумэш кочшо нат- 
рын растворжым тэмыза, вэс мэнзуркыш тугак кушыл палыш- 
кыжэ шумэшкак шӧнчал кислотан растворжым тэмыза*).

10-20  куб. см шчолоч растворым стаканыш опталын налза да 
тушко лакмусын растворжым сайын чийалгымэш пыштыза. Вара

I) Тунэмшэ-влакын йужо звэнашт шӧнчал кислота олмэш сэрнэ кислотам, 
молышт азотнэ кислотам, кочшо натр олмэш кочшо калийым налын кэртэш.
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15*0
1гг=-50 

-АО

-2 0

кислотан растворжым изин-изин йоктарыза, йоктарымыда годым 
стаканыштэ улшо вишкыдым чарныдэ лугыза. Лакмус курэн ту- 
санрак лиймэк, кислота йоктарымым чарныза. Лакмус пэш ваш-
кэ шижшэ (очень чувствительный) индикатр, шчоло- ____ _
чым йа кислотам изиш гына вэлэ утыктарэн пышташ 
гынат, лакмус шкэтусжым тунамак вашталта, сандэнэ 
тэ лач курэн тусан растворым ыштэн ода кэрт дыр.
Кислотам кулмӧ дэч утларак пыштэн колтэда дыр.
Кислота утларак пышталтын гын, стаканыштэ улшо 
растворышко пэрвой мэнзурка гыч шчолочым пыштыза, 
шчолоч утларак лийын колта гын, адак кислотам пыш- 
тыза.

Кнслота дэнэ шчолочым тыгэ вискалэн оптымо го- 
дым нуным кулмӧ сэмын лач налаш пэш йӧсӧ. Сан- 
дэнэлакмусын тусшӧ, растворым изиш гына вэлэ пыш- 
тымэ годымат, вашталташ туҥалэш гын, стаканыштэ 
иэйтральнэ раствор лийын шуын манын шотлаш лийэш.

Кислота изиш шукырак лийэш гынат, нымат огыл: 
растворым парландарэа коштымо (выпаривание) годым 91 сӱр. 
утышо кислота шӧнчал дэч ойырлэн лэктэшат, шӧн- Мэнзурко. 
чал йандар гайак лийын кодэш. Сандэнак нэйтральнэ 
растворым ыштымыда годым пытартышлан кислотам пыштэн 

чарныза.
Кислота дэнэ шӧнчалым кунар куб см гыч налмы- 

дам палэмдыза, вара кислота дэнэ шӧнчалым тунар 
куб. см гычак налза да иктыш пыштыза, тушко лак- 
мусым ида пыштэ. Растворын ик ужашыжым атышкэ 
йа йанда умбакэ опталын налза да кукшо лиймэш 
коштыза. Кукшо шӧнчалын тамжым палыза.

Школыштыда вишкыдым висаш палым ыштыман 
пуч-влак(бурэткэ-влак) (92 сур.) улыт гын, кислота дэнэ 
шчолочым мэнзурка дэнэ огыл, бурэткэ дэнэ висыман. 
Бурэткэ дэнэ утларак лач висаш лийэш. Бурэткым 
кузэ кучылташ кулмӧ нэргэн туныктышоончыктэнпуа.

Шчолоч дэнэ кислотан растворыштым иктыш оп- 
талмэ годым нэйтральнэ шӧнчал лиймэ процэсым нэй- 
трализоватлымаш рэакций маныт.

Нэйтрализоватлымэ рэакций химий анализыштэ 
шчолочын йа кислотан растворышто кунар улмым па- 
лышашлан кулэш.

Мут гыч, кислотан кунар улмыжым палышашлан 
92 сӱр. кулэш концэнтрацийан шчолоч растворым йамдылат 

Бӱрэткэ. да тудым бурэткышкэ пыштэн, найтральнэ раствор 
лиймэш палаш пумо растворышко йоктарат. Вара 

кислотан растворышкыжо йоктарымэ нарэ шчолоч кунар кисло- 
талан кэлшымым чотлэн луктыт.

2-шо задач . Сэрнэ кислотан шинчыдымэ концэнтрацийан раство"жо пуал- 
тын умлмаш. 1 0  сМ? ты растворым нэйтрализоватлаш 8  к о ч ш о  натр раствор 
кӱлын; кочшо натрын растворыштыжо 100 см̂  вӱдлан 4 г КаОН улмаш. Сэрнэ 
жислотан 1 0 0  см^ растворыштыжо НгЗО^ кунар грам уло?
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Мэ тыштэ шӧнчал-влак лукмо турлӧ йӧным лончылэн ончыш- 
на. Ындэ пытартышлан мэ ик шӧнчалым налына да шӧнчал-вла- 
кым лукмо чыла йӧн-влакым уштарэн ончыктэна. Мут гыч» 
2 п5 0 4  шӧнчалым тыгай рэакций-влак годым лукташ лийэш;

1. Мэталл дэнэ кислота кокласэ рэакций годым:
2 п +  Н28О4 =  2 п5 0 4  +  Н .̂

2. Мэталл дэнэ шӧнчал кокласэ рэакций годым:

2 п +  СиБО^ =  2 п5 0 4  +
3. Мэталл окись дэнэ кислота кокласэ рэакций годым:

2 пО +  Н25О4 =  2 п5 0 4  +  НзО
4. Мэталл окись дэнэ кислотан ангидридшэ кокласэ рэакций: 

годым:
2 пО +  50з =  2 П5 О4.

5. Мэталл окисьын гидратшэ дэнэ кислота кокласэ рэакций:
2п(ОН)2 +  Н25О4 =  2 п504 +  2Н2О

6 . Кок шӧнчал кокласэ рэакций годым:
2 пС 12 +  А^з^О^ =  2 п5 0 4  +  2АеС1

7. Шӧнчал дэнэ кислота кокласэ рэакций годым:
2 пС12 +  НаЗО* =  2^50^ +  2НС1.

Упражяэньэ. Ш бнчал лиймэ рэаЕций-влакы н равэнствы ш ты м  возаш  ш и н - 
чымыдам пэҥ гы дэм ды ш аш лан тыгай наста кокласэ рэакций-влакы н р авэнствы ш - 
тым возыза:

1. Сиран альуминий шӧнчал дэнэ ортофосфорнэ кислота. 2. Сэрнистэ кӱртньб- 
дэнэ сэрнэ кислота. 3. Сиран вӱргэньэ шӧнчал дэнэ кочшо натр. 4. Азотан- 
кальций шӧнчал дэнэ ортофосфоран натрий шӧнчал. 5. Уксусан шэм-вулно 
шӧнчал дэнэ сэрнэ кьслота. 6 . Кальций окисьын гидратшэ дэнэ хлор: стэ хром.
7. Сиран альуминий шӧнчал дэнэ натрий окисьын гидратшэ. 8 . Сиран калий 
шӧнчал дэнэ хлористэ барий. 9. Ортофосфоран натрий шӧнчал дэнэ хлористэ 
барий. 10. Сиран цинк шӧнчал дэнэ азотан ший шӧнчал. II. Вӱргэньэ окисьын 
гидратшэ дэнэ шӧнчал кислота. 12. Магний дэнэ шӧнчал кислота. 13 Хлористэ- 
ка-ий дэнэ азотан ший шӧнчал. 14. Барий окисьын гидратшэ дэнэ ортофосфорнэ. 
кислота. 15. Сиран натрин шӧнчал дэнэ хлористэ кальций 16. Кӱртньӧ закись 
дэнэ сэрнэ кислота. 17. Азотан ший шӧнчал дэнэ ортофосфорнэ кислота. 18. Хло- 
ристэ альуминий дэнэ сэрнэ кислота. 19. Калий окись дэнэ ортофосфорнэ- 
Еислота. 20. Хлористэ шэм-вулно дэнэ сэран альумнний шӧнчал.

15. Окись-влакым классификацылымаш. Окисэл-влакым кок 
тӱшкалан — шӧнчалым пушо да шӧнчалым пудымо окисэл-влак 
тушкалан ойыраш лийэш.

А. Ш ӧт алым пушо (солеобра-^ующие) окисэл-влак. Окисэл- 
влак кокла гыч шукышт шӧнчалым пушо окисэл-влак тушкаш 
пурат.

.Шӧнчалым пушо окисэл влак* манмэ лум дэн кок турлӧ 
окисэлым — основной окисэл-влак дэнэ кислота-влакын ангидри- 
дыштым уш эн ка.гасат.

а) О с н о в н о й  о к и с э л - в л а к .  Основной окисэл-влак мэтал-^ 
влакын окисэлышт улыт. Нуно кислота-влак дэнэ рэагировайат 
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да шӧнчал дэнэ вӱдым пуат, адак нунын гидратышт основаньэ- 
влак улыт.

б) К и с л о т а - в л а к ы н  а н г и д р и д ы ш т  йа  к и с л о т н э  
о к и с э л-в л а к. Нунын гидратышт кислота-влак улыт. Кислотнэ 
окисэл-влак шотыш мэталоид-влакын окисэлышт пурат.

Ончычат каласымэ ильэ: мэталоид-влак кокла гыя шукыжак 
вашталтшэ вальэнтлыкан улыт . Мут гыч, сира кок ангидри- 
дым — ЗОа дэнэ 50з пуа: иктыштыжэ (ЗОг-ыштэ) сира ныл- 
вальэнтан, вэсыштыжэ (ЗОз-ыштэ) — куд-валэнтан (кислород 
кок вальэнтан!). Азот, азотнэ ангидрид НзОз дэч посна, азотистэ 
ангидридым НзОз адак т. м. окисэл-влакым пуа; азотнэ ангидри- 
дыштэ НзОд — азот вич-вальэнтан, азотистэ ангидридыштэ N^03 — 
кум валэнтан.

Тыгай турлб валэнтлыкан лийын кэртмэ койышым мэ шука 
моло мэталоид-влакынымат ужына.

Водород дэн кислород вашталтдымэ вальэнтлыкан лийыт; 
водород эрэат ик-вальэнтан, кислород эрэат кок-вальэнтан.

Мэталл-влакын окисэлышт дэнэ мэталоид-влакын окисэлышт 
коклаштэ пэш куго вончыдымаш ойыртыш уло манын, шонаш 
ок лий. Мэтал-влак гыч, основной окисэл-влак дэч посна, 
кислотнэ окисэл-влакым пуэн кэртшэ мэталат улыт . Примэр- 
лан хром Сг дэнэ марганьэцым Мп налаш лийэш. Нунын ӱлыл 
(низшие) окисэлышт СГ2О3 дэнэ МпО — основной окисэл-влак 
улыт, кӱшыл (высшие) окисэлышт гын, мут гыч: СЮ3 дэнз 
МП2О7 кислотнэ окисэл-влак, кислота-влакын ангидридышт улыт!

Сг0 з -4-Н20=Н2СЮ 4
хроман
кислота

МП2О7 -+- Н2О =  Н2МП2О8 = 2НМПО4
марганьэцан

кислота

Марганьэцан кислотан шӧнчалым марганьэцан калий шӧнча- 
лым КМпО^ мэ тунэмын улына ильэ. Тудо нарынчалгэ-йошкарг 
тӱсан растворым пуа, ты растворжо кап-кылэш лийшэ йорам 
мушмаштэ кучылталтэш. Марганьэцан калий шӧнчалым аптэклаш- 
тэ латынь сэмын .калиум гипэрмонганикум* маныт. Тудо ырык- 
тымэ годым ойырлалтэш, ойырлалтмэ годым кислород лэктэш 
(35 стр.).

★ Опыт. Хроман ангидридын СгОз кристалжэ-влакым изиш 
налын, вудэш шулыктыза. Хроман ангидрид вӱд дэнэ ушна да 
хроман кислотам НСгО^ пуа. Тыгэ лийшэ хроман кислоташка 
барий окись гилратын растворжым изиш йышарыза. Хроман 
барий шӧнчал вудэш ок шуло. ★

Рэакцийын равэнствыжым возыза.
Мэ ужына: мэтал-влак, кислота-влакын водородыштым олмэш- 

тэн, шӧнчал-влакым пуэн кэртмэ дэч посна, кислота дэч кодшо 
ужаш-влакын (кислотнэ остаткэ-влакын) составышкыштат пурэн 
кэртыт. М этал-влак дэнэ мэталоид-влак коклаштэ вончэн сэны- 
дымаш ойыртыш укэ.
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Б. ШОнчалым пуыдымо {не солеобразующие) окисэл-влак. Йужо 
юкисэл-влакым основной окисэл-влак шотышкат, ангидрид-влак 
зиотышкат пурташ ок лий, нуно шкаланышт кэлшышэ основа- 
ньымат, кислотамат огыт пу. Тыгай окисэл-влакым шӧнчалым 
-пуыдымо’) окисэл-влак маныт. Шӧнчалым пуыдымо окисэл-влак 
примэрлан углэрод окисьым СО, азот окисьым N 0  адак пэрэ- 
кись-влак манмым налаш лийэш. Пэрэкись манмэ мут дэнэ шагал 
чытышан (непрочный) окисэл-влакым лумдэн каласат. Пэрэкись- 
нлак шкэ кислородыштым (путыньэк огыл) куштылгын ойырэн 
луктын кэртыт, кислородыштым ойырэн лукмэкышт, нуно шӧн- 
чалым пушо окисэл-влакыш савырнат. Мутгыч барийын пэрэки- 
сьшым ВаОа сайын йошкаргымэш ырыкташ гын, тудо шкэнжын 
лэл кислородшым ойырэн луктэшат, барий окисьыш ВаО савырна:

^ВаО^ - 2ВаО О .̂
Пэрэкисьышкэ иктаж могай кислотам пышташ гын, тыглай 

тэмпэратурыштак пэрэкись гыч кислород ойырлэн лэктэш мут 
гыч:

ВаОз Н2ЗО4 =  ВаЗО, +  Н2О +  О. ’
Ты рэакцийым изи тэмпэратурэш (0° нарэш годым) эртараш 

сын, рэакций годым водород пэрэкись лийын щога:
ВаОа +  Н28О4 =  ВаЗО, +  Н2О2.

Водород пэрэкисьым шагал вийая кислоталан шотлат, мэталл- 
влакын пэрэкисьыштым гын, ты кислотан шӧнчалжэ-влаклан 
шотлат йа рушла .окислы соли" маныт.

Шӧнчалым пудымо окисэл-влак молат улыт. Примэрлан курт- 
ньӧ окалиным РезО^ налаш лийэш; тудым куртньын кок окисэл 
ваш ушнымышт дэнэ лийшэ окисэллан шотлат:

Ре0  +  Рез0 з =  Ре2 0 ,.
16. Окисэл, основаньэ, кислота дэн шӧнчал-влак коклаштэ 

улш о ваш-ваш ушнымаш (взаимная связь). Мэмнан палэн 
налмэ ушныш клас-влак шкэ коклаштышт ваш-ваш ушнэн (кы- 
лым кучэн) шогат. Ик наста-влакын вэс наста-влакыш савыр- 
нэя кэртмыштым мэ шуко годым ужына.

Кислотам мэтал дэнэ, мэтал окисэл дэнэ, мэтал окисэлын 
гидратшэ дэнэ рэагировайыктэн, мэ кислота гыч шӧнкалым 
луктын кэртына. Парланышэ кислотан шӧталж ым  ту кислота 
дэч шагалрак парланышэ кислота дэнэ рэагировайыктэяа гын, мэ 
ш ӧняал гыч мӧигэш кислотам  луктын кэртына. Бэртольэн 130 
страницыштэ каласалтшэ правилжэ почэш шӧнчалым мэтал оки- 
сьын гидратшэ дэнэ рэагировайыкташ гын, шӧняал гыч вэс 
м эт ал окисьын гидратшым лукташ лийэш. Ш ӧнчал гыч йужгу- 
нам мэтал окисьычат лукташ лийэш. Мут гыч, азотан вургэньэ 
дпӧнчалым Си(ЫОз)2 ырыктэна гын мэ ты шӧнчал гыч вургэньэ 
юкисьым луктына.

1) Вэс сэмын нуным рушла .безразличные окислы* маныт.
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*■ 1~шэ опыт . Азотан вургэньэ шӧнчалын изи кристалжым 
калай ластык тӱрэш пыштэн ырыктыза. Шӧнчал ончычжым лэва, 
варажым шэмэмаш тӱҥалэш. Калай ластык ӱмбалан шэм вӱргэньэ 
окись кодэш.

Рэакций годым азотын кокытэ окисьшэ (двуокисьжэ) N0^ да 
кислород О2 ойырлэн лэктэш:

2Си(Ы02)2 =  2СаО +  4К0^ +  О .̂
Ту азотан вӱргэньэ шӧнчал гычак вӱргэньэ окисьым вэс сэмы- 

нат  лукташ лийэш: ончычшо шӧнчалын растворжо гыч вӱргэньэ 
окисьын гидратшым шчолоч дэнэ шундыктэн шындыман:

Си(ЫОз)2 +  2ЫаОН =  Си(0 Н)2 +  2ЫаЫОз,
варажым тыгэ лийшэ окисьын гидратшым ырыктыман. Вӱргэньэ 
окисьын гидратшэ вудэш ырыктымэ годымат ойырлалтэш, ойыр- 
лалтмыжэ годым шэмэмэш:

Си(0 Н)2 -=^Си0  +  Н2 0 .
* 2-шо опыт. Вургэньэ окисьын гидратшым шчолоч дэнэ 

шундыктэн шындыза, вара уто растворжым вэс атыш опталза 
да шундык (осадкэ) дэнэ пырльа кодшо вишкыдым шолаш 
пурымэшкыжэ ырыктыза. Шундык (осадкэ) шэмэмэш. *

Иктаж могай мэталлын ик шӧнчалжэ гыч тудын вэс шӧнчал- 
жым лукшаш вэрч тӱрлӧ йӧн-влак улыт. Мут гыч, азотан вур- 
гэньэ шӧнчалым чоткыдо сэрнэ кислота дэнэ пырльа ырыкташ 
гын, азотан вургэньэ шӧнчал гыч сиран вургэньэ шӧнчалым 
лукташ лийэш (тыштэ рэакций годым лийшэ азотнэ кислотажэ 
НЫОз пар сэмын ойырлэн лэктэш):

Си(НОз)2 +  Н28О4 =  СиЗО  ̂+  2ННОз.
Адакшым сиран вургэньэ шӧнчалым лукшаш вэрч, кушнӧ 

ончыктымо сэмын, азотан вӱргэньэ шӧнчалым ырыктэн ойырлык- 
таш да тунам лийшэ вургэньэ окисьым сэрнэ кислота дэнэ рэа- 
гировайыкташ (окисьышкэ сэрнэ кислотам опталаш) лийэш:

СиО +  Н25О4 =  СиЗО^ +  Н2О.
Лийшэ шӧнчалжым кристалыш савырыктыман.
Пытартышлан, сэран вургэньэ шӧнчалым ырыктымэ дэч поснат 

дукташ лийэш: вургэньэ окисьын гидратшым Си(0 Н)2 шчолоч 
дэнэ шундыктэя шындаш да тудым сэрнэ кислота дэнэ рэагиро- 
вайыкташ гына кулэш.

1-шэ задач. Сиран барий шӧнчалым хлористэ барий гыч лукмо йӧн-влакым 
хнонэн муза.

2-шо задач. В ӱргэньэ сэрнэ кислотан водородшым олмэштэн ок кэрт. 
Тидым шинчэн, вӱргэньэ гыч вӱргэньэ купоросым лукмо йӧн-влакым шонэн 
муза.

3-шо задач. Вӱргэньым вӱргэньэ купорос гыч лукташ кок йӧным шонэн 
муыза.

Шӧнчал-влакым лукмаштэ кушнӧ ончыктылмо йӧн-влак дэч 
лосна моло йӧнат улыт. Мут гыч, кислороддымо кислота-влакын
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шӧнчалыштым мэтал дэнэ мэталоид-влакым вик ушыктэн лукташ 
лийэш. Мэ шинчэна; сэрнистэ кӱртньӧ Ре8  сира дэнэ куртньӧ 
кокласэ рэакций лиймэ годым лэктэш, ту жапыштак тудо сэрово- 
дороднэ кислотан Н28 шӧнчалжэ лийэш, сэрнистэ куртньым, мут 
гыч, сиран куртньӧ шончал Ре^О^ дэнэ сэрнистэ натрий (сэрово- 
дороднэ кислотан вудэш шулышо калий шӧнчалжэ) N3^8 кокласэ 
рэакций дэнэ лукташ лийэш:

Ре^О* -4- Каз8  Ре8  -|- N8 2 8 0 .̂
Шолтымо (кочмо) шӧнчалым НаС1 натрий мэтал дэнэ хлорым 

вик ушыктэн лукташ лийэш.
4-шэ з а д а ч .  $^лнӧ ончыктымо нзи таблицым тэтрадышкыда возэн налза д а  

шкэ коклаштышт рэакцийыш пурэн, шӧнчал-влакым пуэн кэртшэ наста-влакым 
вийаш линий дэнэ ушкалыза:

Мэталл Мэталлоид
Основной окисэл Кислотан ангидридшэ
Основаньэ Кислота
Шӧнчал л Шӧнчал

Ваш ушыктымо кажнэ кок насталан ик примэр гыч налза, нунылан кэлшыш» 
(соответствующий) равэнствэ-влакым возыза.

Тидым мондыман огыл: кагазэш кэрэк могай рэакцийымаг 
пэш лач возаш лийэш, ты рэакций-влакым ышташ туҥалаш гын„ 
чила рэакцийжэ кнагаштэ возымо гай кайаш ок т ӱкал.

Тыгэ, кэрэк могай шӧнчалымат ырыктэн ойырлыкташ ок лий„ 
кэрэк могай окисэлат вуд дэнэ викак ушнэн ок кэрт, кэрэк могай 
мэталлат кислотан водородшым олмэштэн кэртэш манын шонаш 
ок лий, т. м. Рэакций кузэ кайаш туҥалшашым шуко годымак 
ончычак ужаш лийэш. Тугэ гынат, йужгунам ты рэакцийын 
лийын кэртмыжым йа кэртдымыжым опыт гына ончыктэн кэргэш. 
Факт-влакым утларак шинчаш туҥалына гын, нуным утларак 
сайын систэмлэна гын, рэакцийын кузэ кайышашыжым мэ утла- 
рак раш, утларак кумдан ончыктэн палэн кэртына..

Й0ДЫШ-В;1АК.
1. Кислотан основнысшо мо тугай?
2. Кислотан мольэкулыштыжо улшо водород атом-влак чот кислотан основ- 

нысшылан кэлшыдымэ (не соотвэтствующий) кислота примэрым каласыза.
3. Си8 Ӧ4 шӧнчаллан могай ныл лӱмым пуаш лийэш?
4. Ре(М08)з шӧнчалым лӱм дэн каласыза.
5. Гидрошӧнчал-влак (кислэ шӧнчал-влак) дэнэ кокытэ (двойной) шӧнчал-влак 

примэрым каласыза.
6 . Могай кислотан шулыдымо шӧнчалжэ-влакым тэ ода шинчэ?
7. Могай кислота-влакын шӧнчалышт шукыжым шулыдымо улыт?
8 . Могай шӧнчал-влак лакмусэш кислэ (шопо) рэакцийым ончыктат? Могай 

шӧнчал-влак — шчолочан рэакцийым ончыктат?
9. Мо тугай нэйтральнэ рэакций? Чыла шӧнчал-влакымак нэйтральныланг 

шотлаш лийэш мо?
10. Сиран цинк шӧнчал дэнэ азотан калий шӧнчал кокласэ рэакций мучашы- 

шкэн шуын кэртэш мо?
11. Шӧнчал-влак тӱрло йӧн дэнэ лийын кэртыт манына. Кажнэ йӧнжылаа 

и к  примэр гыч каласыза.
12. Углэродан барий шӧнчал гыч хлористэ барийым адак хлористэ бариА 

гыч мӧҥэш углэродан барий шӧнчалым кузэ лукташ лийэш?
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ЙЭШ АРЫ М АШ . 

ТӰҤ (ВАЖНЕЙШИЙ) ЭЛЭМЭНТ-ВЛАКЫН АТОМ ВИСАШТ.

А з о т .............................. N 14.008 Н э о н .............................. Не 20,183
Альуминий .................. А1 26,97 Н и к к эл ь ...................... N1 58,62
А р г о н .......................... Аг О ш -в у л н о .................. 81 118,7
Барий .......................... Ва 137,36 П л а т и н а ...................... Р 1 195,23
Б эр и л и й ...................... Ве 9,02 Радий .......................... Ка 225,97
Б о р .............................. В 1 0 ,ь2 Р т у т ь .................. ...  . Нй 200,61
Б р о м .............................. Вг 79,916 Рубидий ...................... кь 85,44
В и см ут .......................... В 1 209 Сэлэн .......................... 8 е 78,96
Водород ...................... Н 1,008 Сира (сира).................. 8 32,06
Вольфрам ...................... IV 184 Строндий .................. 8 г 87,63
В ӱр гэн ь э...................... Си 63,57 Сурьма .......................... 8 Ь 121,76
Гэлий .......................... Не 4,002 Т эл лур .......................... Те 127,61
И о д .............................. I 126,92 Т и т а н .......................... Т1 47,9
Иридий ...................... 1 г 193,1 Торий .......................... т ь 232,12
Кадмий.......................... С<1 112,41 Углэрод ...................... с 1 2

Калий .......................... К 39,1 У р а н .............................. ц 238,14
Кальций ...................... Са 40,08 Фосфор ...................... р 31,02
Кислород ..................... О 16 Ф т о р .............................. р 19
К о б а л ь т ...................... Со 58,94 Х л о р .............................. С1 35,457
Крэмний ...................... 8 1 28,06 Х р ом .............................. Сг 52,01
Кӱртньӧ ...................... Ре 55,84 Ц э з и й .......................... Сз 132,91
Литий .......................... Ы 6,94 Цэрий .......................... Се 140,13
Магний ...................... Мй 24,32 Ц и и к .............................. 2 п 65,38
М арган ьэц ................. Ма 54,93 Цирконий ................. 2 г 91.22
М о .л н б д эн ................. Мо 96 Ший ............................... Ав 107,88
М ы ш йак...................... Аз 74,91 Ш эм-вулно.................. РЬ 207,22
Н а т р и й ...................... Ка 22,997 Ш ортньӧ...................... Аи 197,2

П а л э м д ы м а ш .  Атом виса-влакым, водородын атом висажым 1,008-лан 
шотлэн чотлат. Тунам кислородын атом висажэ лач 16 лийэш (о9-шэ стр.).
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Ончыл м у т ............................................................................................................................ 3
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динения). 6 . Илыш коклаштэ, производствышто, пӱртӱсыштӧ лийшэ 
химий молэммаш-влак.
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койышыжо-влак. 3. Вӱд—шулыктарышэ наста. 4. Вӱдын составшэ .
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1. Кислородым лукмаш, кислородын койышыжо-влак. 2. Кислородым 
погымаш, кислородэш тӱрлӧ наста-влакым йӱлалтымаш. 3. Кислоро- 
дым кучылтмаш, да тэхникы шат дэн кислород лукмо йӧн-влак.
4. Водородым лукмаш. 5. Водородын койышыжо-влак. 6 . Водородын 
тулжо. 7. Пудэшталтшэ (гремучий)газ. 8 . Водородым тэхникыштэ 
лукнаш.

IV. Э л эм эн т -в л а к ..........................................................................................................37
V. Наста-влакын нэлытышт аралалтмаш (сакланымаш) з а к о н ........................ 40

1. Мэталл-влак дэнэ ыштымэ опыт-влак. 2. Моло наста-влак дэнэ 
ыштымэ опыт-влак. 3. Наста-влакын нэлытышт аралалтмаш закон.

VI. Й у ж ....................................................... ..................................................................................44
Иуж газ-влак варыш. 2. Иужышко [мо 1-пура (йужын составшэ).
3. Иньэртнэ газ-влак.

VII. Химий ушнышлаштэ элэмэнт-влак кокласэ виса отношэньэ . . .  40
I. Вӱдын виса составшэ. 2. Анализ дэн синтэз. 3. Тӱрлӧ йӧн дэнэ 
лукмо вӱдын виса составшэ. 4. Водородын пэрэкисьшэ. 5. Кок элэ- 
мэнт гыч лийшэ тӱрлӧ ушныш-влакын виса составышт.

VIII. Настан чоҥалтмашыжэ (строение вещ ества)..............................................60
1. Дальтонын атомжо-влак. 2. Атом дэн мольэкул-влак нэргэн тунык- 
тымаш (атомно-молекулярное учение). 3. Элэмэнт-влакын аллотро- ' 
пийла молэммашышт. 4. Атомын нэлытшэ дэнэ атом виса. 5. Химий 
формул-влак. 6 . Химий формул кузэ ышталтэш. 7. Мольэкульарнэ 
формул-влак. 8 . Химий равэнствэ-влак. 9. Чотлымаш-влакым (рас- 
четы) формул дэнэ равэнствэ-влак почэш ыштылмаш. 10. Химий 
йылмэ.

IX. Окислалтмаш. Восстановитлалтмаш ........................V ...................................82
1. Кислородышто да йужышто йӱлымаш. 2. Йӱлымаш рэакнийын кӱлэ- 
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(пламя). 5. Углэрод окись. Гэнэратыр газ. 6 . Эркын окислалтмаш.
7. Восстановитлалтмаш рэакций. 8 . Восстановитлалтмаш рэакций 
мэталлургийыштэ. 9. Кӱртньӧ руда-влак да фльус-влак. 10 Домнысо 
процэс.
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X. Окисэл. Основаньэ. Кислота. Ш б н ч а л ................................................................. 108;
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