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БАСПАДАН

Қ азақ стан Республикасыныц Прсзнденті Н.Ә .Назарбаептын Жарлыгымси 
бекітілген “Тілдсрді колдану мсн дамытудың  2001—2010 жылдарга арпалгап 
мемлекеттік бағ дарламасында” апа тіліміздіц терминология саласып қ азіргі 
талаптарғ а сай ксмелдендіру казак тілін іс жү зінде мсмлексттік тіл дәре- 
жссіие котеру жолындағ ы келелі міндст болып отырғ апы айтылган. Бүл 
орайда қ азақ  тілінде сө йлеугс тиісті ғ ылым салаларының  бірі — химия.

Кө пшілікке ү сынылып отырғ ан “Химиялық  терминдер создігі” тэуслсіз 
Қ азақ станның  ғ ылыми қ ауымының  колы жеткен ауқ ымды табыстарының  
бірінеп саналады. Жарты ғ асырлык тарихы бар аударма, тү сіндірме 
сө здіктсрдің  қ ауырт дамуы скі мыцыншы жылдардың  басынан қ айта жандана 
бастады. Оның  басты себебі — аиа тіліміз — казак тілінің  мәртсбесі жылдап- 
жылғ а артып, еліміздегі барлық  шаруашылык саласына кеціиеи епе бастауы, 
жоғ ары оку орындары мен колледждерде ү лттык тілде окыту жү йесіиіц 
кең інен канат жаюы, жалпы бү кілхалық тык бетбү рыстың  басталуынан дсугс 
болады. Ә сіресе, мемлскеттік дең гейде іс-кағ аздарының  казак тілінде 
дайыпдалуы, ғ ылым мен білімиің  жетістіктерін тол тіліміздс сойлетугс дегсн 
ү мтылыс тілдік қ ордың  молая тү суіне игі әсерін тигізіп отыр.

Қ аркынды дамып келс жатқ аіг химия ө ндірісі мен онсркэсібініц біздіц 
Республикада алатын орпы ерекшс. Опыц онімдеріне зәру смсс сала жок 
десе де болады. Сонау ғ арыштық  техника мсн нанотехнологиядап бастап, 
адамғ а кажетті киім-кешек пеп азық -тү лік, дәрі-дө рмеккс дейін химняныц 
катысуымен жү зеге асатыны бслгілі. Жерінің  асты да ү сті де бай Қазакстап 
сияқ ты жас елдің  қ адамыныц аршынды болуы еліміздегі ө ндірілген мүнай 
мен газғ а, кө мір мен темірге, алюминий мен титанғ а, хром мен вападийге, 
алтын мсн кү міске, т.б бағ алы дү ннслерге тоуелді болып отыр. Осылайша 
жаң ашылдық қ а бетін бү рғ ан ел ү шіп ана тіліп де барыпша дамытып, тср- 
миндік сө здіктсрін молайтып, оны замап талабыпа сай егіп шығ ару міпдсті 
тү р.

Бү л тү сіндірмс сө здікке химия білімі мен ғ ылымыныц, тсхнологиясыныц 
ө зегін кү райтын терминдер енгізілген. Оларғ а, ең  алдымен, заттар мен опын 
химиялық  реакциялары, сонымен катар заттарды зерттсу мен талдау одістсрі, 
химиялық  технология процестері мен кү ралғ ылары туралы терминдер жатады. 
Миллиондағ ан химиялық  косылыстарды синтездеген ғ ылым меп оисркәсіп 
саласының  барлық  терминдсріиің  ішінсн создіккс белгілі заттарды алуга 
сай қ олданылатын аса мацызды процестер мен біршама жаца молімсттер 
қ осылғ ан. Соныц ішіндс ксйінгі жылдары тү гслдей атаулары пакты 
белгіленіп, ресми колданыска тү скен трансактиний қ атарыпыц рстгік номірі 
104—110 элементтері туралы дерсктерді ерскше айтуга болады. Сопымеи 
катар қ азақ стандык ғ алымдар тү сіндірмесін алғ аш бергсн терминдер де 
кездессді.

Химиялық  заттарғ а сай термиидердің  аталымы барыпша дамып, соцғ ы 
жарты ғ асырда халыкаралык децгейдс жү йелсиіп, оміргс епгсні зацды 
кү былыс. Сө здіктс бү ғ ан баса назар аударылып, жаң адан ғ ылым меи білімгс, 
технологияга енгеи терминдердің  тү сіндірмесі беріліп, огап коса сжелдеп



ксле жатқ ан ескі атаулары да сакталды. Ә детте, химнялық  тсрминдердің  
атауларыида коптү рлілік байқ алатыны молім, сондық тан бү л создіктс қазіргі 
қ олданыста жү рген терминдердің  қ азакша атауын реттеп бсруге тырыстық .

Химиялық  тсрминдердің  бү рын-соццы тарихына ү ң ілсек, олардың  жү йслі 
тү рде зсрделеніп, ресми қ олданыска тү се бастауы белгілі ғ алым — ү стаз 
Б.А. Бірімжановтың  ең бектерінен бастау алатынын кө реміз. Қазақ стан 
Ғ ылымдар Академиясының  қ олдауымен ө тксн ғ асырдың  70-жылдарыида-ақ  
химиядан 1000-нан астам терминдер сө зтізбесінің  жасалуы оғ ан дәлел. 
Кейіинен Б.Бірімжановтың  доцент С.Т. Омаровпен бірігіп жазғ ан алғ ашқ ы 
химиялық  тү сіндірме сө здігі термин жасау саласын біршама дамытты. 
Н.Н. Нү рахметов пен Ш.Ш. Шаяхметовтың  “Химиялық  сө здігі” сол кездерде 
жарық  кө рген Кецестер Одағ ыныд әйгілі ғ алымдары мен мамандары 
шығ арғ ан “Химия және химиялық  технология” терминдерін басшылық қ а 
алгаиын айта кету керек.

Сө здіктегі әрбір тү сіндірме макала терминнің  ана тіліміздегі аталымынан 
басталады; одан әрі кейбір терминдердіц орыс тіліндегі нү сқ асын, қ андай 
терминнен аударылып жасалганын, қ ай елдің  сө зінен шық қ анын оқ ырманғ а 
андату мақ сатыпда этимологиясы, яғ ни шығ у тегі мен теркініне қ атысты 
мәлімет беріліп отырды. Бү ғ ан жалғ асатын анық таманың  мү мкіндігінше 
дәлме-дәл, тү жырымды, ық шам, ү ғ ынық ты болуына ү лкен мән берілді. Одан 
аргы мәтіндегі акпаратта тү сіндірме сө здік тү зу ережелеріне сәйкес ү ғ ымның  
тарихы, қ олданылу аясы, тү рлсрі, қ азіргі қ олданымы секілді деректер ғана 
қ амтылды.

Аныктамалық  одебиетке койылатын талаптарғ а сай, химия саласы 
терминдерінің  тү сіндірмелерінде қ айталауларғ а, шү балаң қ ылық қ а жол 
бермеу, кітап бетінің  сыйымды болуы кө зделді.

Тү сіндірме мәтіи ішінде термин аталымы қ айталанганда кысқ артылып, 
бастапкы әріптері ғ ана берілді, сондай-ақ  кө пшілікке танымал ү йым, мекеме 
және т.б. атауларының  да басқ ы әріптері ғ ана беріліп, қ ысқ артылғ ан тү рінде 
жазылды.

Сө здіктіғ і кү нбе-кү н қ олдануга барынша ың ғ айлы болуына айрық ша 
назар аударылды. Терминдердің  тү сіндірмелері термин аталымына сәйкес 
әліпби ретімен тізілді. Кітаптың  соң ында қ ысқ артылып алынғ ан аталым- 
дардың  тізбесі келтіріліп, олардың  қ ысқ артылмағ ан нү сқ алары коса берілді.

Химия саласының  5500-ге жуық  термині қ амтылғ ан, осы тү сіндірме 
сө здіктің  елімізде бірінші рет шығ арылып отырғ аны белгілі. Осығ ан орай, 
авторлар ү жымы мен редакция кызметкерлерінің  мү ндай ү лан-ғ айыр 
жү мысты еш мінсіз атқ арып шық тық  деп айта алмайтыны анық  Сондық тан 
да олар сө здіктің  келесі басылымдарын одан әрі кемелдендіру тү рғ ысында, 
оқ ырмандар тарапынан ортақ  ісіміздегі кейбір олқ ылық тарды тү зету 
максатында ү сыныс-пікір білдіреміз деушілерге кү н ілгері дән ризалык 
білдіріп, мекен-жайын хабарлайды.

050009, Алматы қ аласы, Абай даң гылы, 143-ү й.
“Мектеп "баспасы
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АБРАЗИВТЕР — мсталдардыц, 
минералдардың , тау жыныстарының , 
шынының  және т.б. беттерін меха- 
иикалық  ө ндеу ү шін қ олданылатын 
ү нтақ  тәрізді катты заттар. Табиғ и 
А-ге алмаз, гранат, корунд, пемза, 
қ ү м, ал жасанды А-ге электркорунд, 
Si, Ві және Ті карбидтері, жасанды 
алмаз жатады.

АБСОЛЮТ НӨ Л — табиғ атта 
мү мкін болатын температураның  ец 
томенгі шегі — 273,16 К-гс тең , яғ ни 
жү з градусты к ш кала бойыиш а 
алынгаи нолден 273,160 тө мен.

АБСОЛІОТТЕУ(Аб солютирова- 
нне) — органикалық  сү йық тық тар- 
дагы ылғ алды кетіру ү шін қ олда- 
нылатын әдістер мен процсстер.

АБСОРБАТ — абсорбция проце- 
сіндегі жү йепің  абсорбент сің іретін 
кү рауышы.

АБСОРБЕНТ — бойына судам, 
ауадан иондар мен молекулаларды 
сорып алатын сү йық  немесе кеуекті 
қ атты зат. Абсорбция кезінде газды 
не сріген зат бө лшектерін А. озінін 
кө лемінс сің іреді. Эр А. белгілі бір 
заттарды гана (мыс., су, сү йық  зат, 
кыш қ ылдардын, сілтілердін сулы 
ерітінділері) белгілі мө лшерде сің іре 
алады. Мү ндай қ асиет газ коспаларып 
болудс және тазалауда немссе дайып 
ө пім алуда қ олдапылады. А. капык- 
қ ан буыпың  қ ысымы томен, кайнау 
температурасы жоғ ары, ал озі арзан 
болуы керек.

АБСОРБЕР — абсорбция жү ретін 
қ ү ралғ ы.

АБСОРБТАНУ — сү йық  заттың  
(абсорбеиттің ) ерітіндідегі немесе 
қ оспадағ ы кейбір затты ө зіне сің іруі.
А. кезінде газды немесе еріген зат 
бө лшектерін абсорбент озінің  бар- 
лык кө лсміне сің ірсді, сондай-ақ  
кейбір заттарды (мыс., су, метанол, 
сү йық  зат, қ ышқ ылдардың , сілті- 
лердің  және этаноламипдердіц , 
метан карбонаттарының  сулы ері- 
тіпділері) белгілі молшерде сіціре 
алады. А. газ қ оспаларын бө луде жәпс 
тазалауда немесе дайын ө німдсрді 
алуда қ олдапылады . Ф изнкалы қ  
А. ксзінде абсорбент газга Караганда 
салғ ырт орта болады. А-дың  енді бір 
тү рінде зат абсорбентпеп химиялык 
әрексттеседі. А-ғ а ксрі әрскет десорб
ция деп аталады және ол ерітіпдідегі 
газды боліп шыгаруда және абсор- 
бсптгі қ айта қ алпына келтіруде кол- 
дан ылады.

АБСОРБЦИЯ — абсорбенттің  газ 
фазасындагы кү рауыштарды сің іріп 
алу процесі.

МАЙЛЫ АБСОРБЦИЯ (Масля
ная абсорбция) — газ немесе бу-газ 
коспасыныц бір немесе бірнсше кү - 
рауышын op тү рлі кү ралгыларда 
сіціргіш маймен еріту процссі; кокс- 
химиялык онеркосіпте кокс газынан 
бензолды боліп шығ аруғ а, мү най 
ө ндсу онсркосібінде жасанды сү йык 
отьш алуца, т.б. жерлерде қ олданылады.
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ФИЗИКАЛЫҚ  АБСОРБЦИЯ -  
абсорбат пен абсорбент арасында 
хммиялык орскетсіз ө тетін абсорбция.

АВТОКЛАВ — қ ысым жордсмімсн 
отстіп тсхнологиялық  процсстерге 
арналган куралгы. А. айналмалы не 
тсрбелмелі, колдснең  нсмссе тік 
жопе мү наралы болып келеді. Қ ақ - 
пагы бар нсмесе жабық  ыдыс туріпде 
болаттан, шопыппан, т.б. жасалады, 
ішкі жагы таттанбайтын материал- 
дармсн қ апталады. А. іштей де, сырт- 
тай да қ ыздырылады. Ол ү шіп элсктр 
тогы, бу, газ пайдаланылады. А-тыд 
салмағ ы бірнеше кг-наи 80—100 т-ғ а 
дейін, ал сыйымдылығ ы оіщағ ап сме
нен жү здегсп м3-ге дсйіп жетеді. 
А. химия онеркәсібіпің  органикалық  
шала опімдср мен бояулы заттар 
ө ндірісіндс, сиптездеу процестсрінде, 
гндрометаллургияда, тамақ  ө нер- 
косібінде және медицннада мпкроб- 
тарды толық  жою ү шін ксң інси под
дай ылады.

АВТОКОАГУЛЯЦИЯ — сыртқ ы
әссрсіз оздігінеп отетін коагуляция.

АВТОЛДАР — карбюратор коз- 
ғ алтқ ыш тарып майлайтып мотор 
майларының  атауы. А. муиай ����� 
цснтраттарын жонс майлы дистил- 
ляттарды қ ышқ ылдық  жанасу мен 
селсктивті тазарту одісімен алынады. 
Оларды тү тқ ырлығ ы меи тазалау 
әдістерінс карай жіктейді. Кү кірт 
қ ышқ ылдық  тазалау әдісімен 5 тү рі 
алынады. Автол-6 автомобиль коз- 
ғ алтқ ы ш тары н қ ы сқ ы  уақ ы тта, 
автол-10 автомобиль қ озгалтқ ыш- 
тарын жазгы уакы тта, автол-18 
трактор қ озғ алтқ ы ш тары и жаз 
ксзінде майлау ү шін колданылады.

АВТОЛИЗ — ��������	�� сру про
цесс фермснттсрдіц химиялық  әсері- 
нсн тінмің  сріп кетуін айтады, тірі 
оргапизмде де, ө ндірістік процсстсрде 
дс болады.

АВТОЛИЗАТ — автолиз ө німі.
АВТОЛ ИЗАТОР — ашытатын ав

толизат дайыіщауғ а арналғ ан қ ү ралғ ы.

АВТ ---------------------------
АВТООРШУ (Автокатализ) — 

реакцияныц жылдамдыгын оз онім- 
дері.мен тездететін процесс. А. реак- 
циясының  жылдамдығ ы бастапқ ы 
кезде ө ршіткілер (катализатор) бола- 
тын ө нім молшерінің  кө беюіне бай- 
ланысты біршама ү лғ аяды, ал одан 
кейіи орскеттесетін заттардыц азаюына 
байланысты томендейді. Агрегаттық  
кү йлердің  ө згеріп, басқ а кү йге сну 
процесі де А-ге жатады. Бү л термин 
бастапқ ы ө рекеттесуші затгардың  бірі 
ө ршіткіш болғ ан жағ дайда да кол- 
данылады.

АВТОПРОТОЛИЗ — молеку- 
ласы иа сутек атомы кірстін кез 
келген еріткіштіц полюстігіне орай 
протон молекулаларының  бірінен 
екіншісіне ауысып, ө здігінен оң  және 
тсріс иондарғ а ыдырау процесі; оны 
ө зіндік нондану деп те атайды.

АВТОЭМАЛЬ — автомобильдерді 
бояуғ а арналган эмаль.

АГАЛЬМАТОЛИТ А1,0, 4SiO,- 
■ Н,0 — табнги алюмосиликаттардьщ 
гидраты.

АГАР — кейбір қ ызыл тең із бал- 
дырларынап алыиатын полисахарид- 
тер қ оспасы; судағ ы ерітіндісін суыт- 
қ анда тыгыз сірне тү зеді; биологияда, 
медицинада және кондитер, цемент 
ө идірісінде колданылады.

АГАРОЗА — полисахарид, агардың  
бейтарап қ ү рауыш ы; биополиме- 
лердіц сірне-электрофорезі мен сірне 
хроматографиясында тасымалдаушы 
ретінде колданылады.

АГАТ — S i02 кристалдарынан 
тү зілгеи катты минерал; оның  қ ү ра- 
мында басқ а заттардың  қ оспалары да 
болады.

АГАТ КЕЛІ — қ атты заттарды 
ү гітуге арналган агат минералынан 
жасалғ ан зсртханалық  қ ү рал.

АГЕНТ — жү йеге процесс жү ргізу 
ү шіп енгізілстін жай зат, химиялық  
косылыс немесе заттардың  қ оспасы.

БЕЛСЕНДІРУШІ АГЕНТ -  рсагент- 
тсрді бслссіші кү йге жеткізстіп агент.



БҮ РКЕМЕЛЕУШ1 АГЕНТ (Мас
кирующий агент) — химиялық  бү ркс- 
мелеугс арналган агент.

ВУЛКАНДАУШЫ АГЕНТ -  кок- 
сагыз молекулаларыныц арасындагы 
келденец байланыстар тузуші агент.

ДЕГИДРАТГАУШЫ АГЕНТ -  су- 
сыздануды іске асыратын агент.

ДЕСОРБТАУШЫ АГЕНТ -  аб
сорбция жэне адсорбция процестс- 
рінде сорбенттің  регеперацпялануы 
және сорбаттың  десорбциялануы 
ү шін сорбент арқ ылы ө ткізілетін бу 
нсмесе газ.

ЖЫЛЫТҚ ЫШ АГЕНТ -  жылы- 
туга арналган жылу тасушы агент.

КӨ БІКТЕНДІРГ ІШ  АГЕНТ 
(Вспенивающий агент) — кобіктепуді 
іскс асыратын агент.

КЕПТІРГІШ АГЕНТ -  конвек- 
тивті кептірудс қ олданылатын ауа, 
отын газдары жэне аса кыздырылгап 
бу.

КӨ КТЕУШ1 АГЕНТ (Сшиваю 
щий агент) - макро м о л е кул а л а р 
арасындагы келденец байланыстар 
панда болу ү шін полимсргс снгізі- 
летін агент.

СУ ТАРТҚ ЫШ АГЕНТ -  сусыз- 
дануды іске асыратын агент.

СУЛБФ ИРЛЕУШ І АГЕНТ -  
молекулапың  қ ү рамына кү кірт снгі- 
зуші агент.

СУЫТҚ ЫШ АГЕНТ -  суытуга 
колданылатын жылу тасушы агент.

ТОҢ АЗЫТҚ ЫШ АГЕНТ (Холо
дильный агент) — кайпау немесс 
ү лғ аю процесінде суытылатын пи 
санная жылуды тартып алатын жопс 
сығ ылудан кейін оны суытатын ортага 
(мыс., суғ а, ауағ а және т.б.) беретіп 
тоң азытқ ыш машішапыц жү мысшы 
заты.

АГЛИКОН — гликозпд молску- 
ласының  кө мірсусыз қ ү рылым эле
мент!.

АГЛОПОРИТ — кү рамында саз 
бар шикізатты тас комір косып кү іі- 
діру аркы лы  алы наты п жеціл

-------------------------------АҒ А
бстондарга арналган тесік толтыр- 
ғ ыштар.

АГРЕГАТ — 1) бірнеше молскула- 
лардан нсмесе иопдардан тү ратып 
бө лшек; 2) бірнешс қ ү рылымдык 
немесе техиологиялық  боліктері бар 
кү ралгы.

БЕТТІК ДАЙЬІНДАУ АГРЕГАТ -
металл бү йымдарын бояу алдында 
бетін майсыздандыруғ а, фосфаттауга, 
снжарлауга жэне улауга арналган жср 
асты камерасы.

КА Р БО Н И ЗА Ц И Я  ЛАУШ Ы  
АГРЕГАТ — жү н галшық тар мен 
маталардап осімдік коспаларын хи- 
мішлық  тосйімен аластауга арналган 
қ ү ралгы.

СОДАРЕГЕНЕ РАЦИЯ ЛАУШ Ы 
АГРЕГАТ — сілтіні рсгенерациялау 
жоне натрий сульфатып тотыксыз- 
дандыру максатында, соиымсн бірге 
бу алу мақ сатыпда сақ ардыц орга- 
ннкалык болігін жағ уга арналган 
қ ү ралғ ы; бу казапыпан, экономай- 
зердеи, будапдыргыштап тү рады.

Ү РЛЕУШІ АГРЕГАТ (Раздушюй 
агрегат) — ү рлсп белгілі бір пішінге 
кслтіру арқ ылы пластмасса бү йым- 
дарын дайындауғ а арналган кү ралгы.

АГРЕГАЦИЯ — днспсрс болшск- 
терінің  катты, сү йык жоне газ кү іі- 
лсріпдс болу кабілеті.

АГРОХИМИЯ — осімдіктсрдіи 
қ орегі, тыцайткыштар мсн осі.мдік- 
тсрді қ оргайтын хнмиялық  заттарды 
қ олдану жоне бітік егін шыгарута 
арналган топырак псп осімдіктсрдсгі 
хпмнялық  және бпохнмиялык про- 
цестерді зерттсйтіи гылым.

АҒ АРТҚ ЫШ ТАР (О тбелива
тели) — ақ  тү скс айпалдыргыштар.

ОПТИКАЛЫҚ  АҒ АРТК.ЫШТАР 
(Отбеливатели оптические) — оптн- 
калык ағ артушы заттар пегізіндс алы- 
патын ағ артылатын матсрналдарга 
спгізілетін агенттср.

ФЛУОРЕСЦЕНТП АҒ АРТҚ ЫШ- 
ТАР (Отбеливатели флуоресцент
ные) — қ . Оптикалык агартқ ыштар.



АЛМ ------------------------------
АЛМАСУ — бірініц орнып бірі 

басу, ауысу.
ИЗОТОПТЫҚ  АЛМАСУ (Изо

топны!! обмен) - капдай да бір элс- 
мепттіц изотоптарының  жү йсдегі 
фазалар аралығ ында, жеке молску- 
лалар арасыпда нсмссс молекулалар 
ішіндс ОЗДІГІИСМ жү ретін кайта топ- 
тасу процссі.

ИОНДЫҚ  АЛМАСУ (Ионный об
мен) — сапма-сайлык зандары нсгі- 
зінде иопдардыц озара жанасушы 
(фазалар арасыпда каііта топтасуыпын 
кайтымды процссі.

АҒ АРТУ (Беление) — боялмағ ан 
матерпалдардагы тү сті қ оспаларды 
кетірстін процестсрдіц жиынгығ ы.

ГИПОХЛОРИТТІК АҒ АРТУ -  
маталарды натрий гипохлоритін кол- 
дапу аркылы ағ арту.

АҒ ЫН (Поток) — белгілі бағ ытта 
қ озгалатын субстанция; агын диффу- 
зиялық , конвекцнялық , бейстацио- 
нарлық  жонс стационарлы болып 
болінсді.

АҒ ЫС (Течение) — газдың  немесс 
сү йық тыктыц жылжып орып ауыс- 
тыруы.

ЛАМИНАРЛЬІҚ  АҒ ЫС (Течение
ламинарное) — ламипарлық  рсжім.

ТУРБУЛЕНТТІК АҒ ЫС (Течение 
турбулентное) — турбулситті рсжім.

АДАЛИН
(C,H.),SBrCONHCONH3 — нсссп- 
нор бромді ютил ацетил і, орын басқ ан 
карбамид; ү сақ  тү ссіз кристалдар, 
балқ у тсмп-расы 116— 118"С. Ацс- 
топда, бензолда жоне спнртте сриді, 
суда аздап қ ана ернді. Қ ыздырғ анда 
сілтімен біргс НВг жәнс HCN боліпіп 
этилкротоиилнссепнор жонс а-ди- 
этплгидантонн тү зіледі. Медицииада 
ты ны ш танды рғ ы ш  және ү йкы  
келтірстіп дәрі рстіпдс қ олданылады.

АДАМСИТ C13Hi;NAsCl -  дигид- 
рофенарсазинхлорид, молекулалык. 
массасы 277, 58, сары тү сті кристал
дар (тсхникалық  онімнің  тү сі қ ою 
жасыл болады), балку темп-расы

о ----------------------------------------------

195°С, қ аіінау темп-расы 410"С. Суда 
срімейді, оргапикалык, сріткіштерде 
нашар ериді. Дифениламин мен AsCl, 
немесе дифениламин хлоргидраты 
мен As,0 3-t c h  алынады. Тыныс жол- 
дарып тітіркендіретін заттарғ а жатады.

АДГЕЗИЯ — жанасушы әртекті 
кондснсацияланғ ан фазалардың  ө зара 
молекулааралык әсерлесуі немссе 
химиялық  байланысуынан туатын 
ілінісу. Кеп ішінен кейбір табиғ и аз 
суланатын мштсралдар тү йіршіктерін 
екіпші бір зат бетіне жабыстырып, 
боліп алуда колданылады.

СУСЫЗ АДГЕЗИВТЕР -  қ атты 
адгсзивтер, резең кенің  маталарғ а не
мссе металдарғ а адгезиясын кү шейту 
ү шін резең ке қ оспасына енгізіледі.

АДДЕНД — кешенді қ осылыс- 
тардыц қ ажетгі қ ү рам бө лігі; кешен- 
дер кү рылымьпща ол кешен тү зуші- 
меп тікелсй байланысады, ал кешен 
тү згспде кобіие электрон жү птары- 
ныц доноры болып келеді.

АДДУКТАР — косылу реакция- 
ларыныц иәтижесіиде тү зілетін мо
лекулалык кешендер мен қ осылыс- 
тар жоне қ ү рылысы белгісіз реакция- 
лардың  ө пімдсрі. Мыс., трифенил- 
хлорметап сияқ ты  органикалы қ  
затгар бейорганикалык тү здармен А. 
тү зеді: (С(іН.)3СС1А1С13, (С6Н5)3СС1 • 
•SnCl4. А-ғ а ароматты немесе қ анык- 
пағ ап комірсутсктердің  жө не олар- 
дыц туыпдыларының  нитротуынды 
қ осылыстары жатады, мыс., пикрин 
қ ышқ ылының  нафталинмен косы- 
лысы. А. ксйбір қ оспалардан кө - 
мірсутектерді боліп алу ү шін қ олда- 
пылады.

АДЕНИН C3H5N5 — пурин негіз- 
дерінің  тобыпдағ ы гетероциклді косы- 
лыс, тү ссіз кристалдар; балқ у темп- 
расы 360—365°С. Аденинді нуклеотид- 
гердіц қ ү рам бө лігі және осы тү рінде 
тірі организмдсрде кен таралғ ан.

АДЕНОЗИН CI0H13N5O4 — аденин 
және D-рибозадан тү ратын А-глю- 
козид; тү ссіз кристалдар, балқ у темп



расы 229UC, суда жаксы ериді, орга- 
никалық  кыш қ ылдарда срімсйді. 
Табиги нуклеозидтер класьшыц косы- 
лысы, биологиялық  белсспді зат.

АДЕНОЗИН-5 -ТРИФ ОСФ АТ 
(АТФ) — жасушадағ ы химиялы к 
энергияны жинайтып омбсбап акку
мулятор; ол биосинтез реакцияла- 
рыида, молекулалар меи иоидарды 
тасымалдауғ а жү мсалады; медицинада 
колданылады.

АДИАБАТА — кайтымды адиа- 
батты процесті бейітслсйтіп қ псық  
(графикалық ) сызык. А. қ оршағ ан 
ортамен жылу алмаспаіітып физика- 
лык жү йеде ө тетін термодинамика- 
лык процесс. Жылу ө ткізбейтін (адиа- 
баталык) қ абыршактармсн коршал- 
ғ ан жү йелерде ө теді деп есептслсді. 
Сырткы орта мен жү йе арасында 
жылу алмасып ү лгере алмайтын уа- 
кытта тез ө тетін процсстср адиабата- 
лык процесс рстінде карастырылады.

АДИАБАТАЛЫҚ  Қ АУЫЗ (Адиа
батная оболочка) — зсрттеп отырғ ап 
термодинамикалык жү йс мен сырткы 
ортаның  арасында жылу алмасуыи 
болдырмайтыи кедергі.

АДИАБАТАЛЫҚ  ЖУЫҚ ТАУ 
(Приближение адиабатическое) — 
кванттық  химияда пуклидті-элек- 
тронды жү йелердің  кү ры лы сы н 
есептеу әдісі, “электрондар жү йеде 
ядроларды ң  лездік конфигура- 
циясының  әлуетгік ө рісінде, ал ядро- 
лар электрондардың  әлуеттік орісінде 
қ озғ алады” деген болжамғ а негізде- 
леді; бү л ө діс аркылы элсктрондар 
мен ядролардың  жуйедегі козғ алысын 
жеке-жеке карастыруга болады.

АДОНИТ СН,ОН(СНОН),-СН3ОН 
— бесатомды спирт, ө зі осімдіктсн 
алынады.

АДРЕНАЛИН С„Н 0 3N, — алка
лоид, бү йрек ү сті безінде тү зілстін 
гормон; медицинада жү рек токтап 
калғ анда колданылады.

АДСОРБАТ — адсорбепттің  бс- 
тіпде иемесе іш кі куы стары нда

-------------------------------АДС
адсорбциялаыган кү гіде болатын 
химиялық  косылыс нсмссс заттардыц 
коспасы.

АДСОРБЕНТ — газды, буды 
немесе ерітінді ішіидегі затгы ө зініц 
бст қ абатына сініргіш зат. Бстінде 
адсорбция процссі жү рстін  зат 
адсорбент, оғ ап сіцетіп зат адсорбат 
деп аталады. Адсорбция мө лшері 
А-тіц қ асистіне, сіцірілстіи заттыц 
табиғ атына, тсмп-рағ а байланысты. 
Қ атты А. рстінде белсендірілгсп 
комір, кү мсірне, алю мсірпе, ал 
сү йық  А. рстінде су, ко.мірсутектср, 
т.б. оргаппкалык сү йыктыктар пай- 
далапылады.

АДСОРБЕР — адсорбция процссі 
ө тетіи газдарды, буларды немесе 
ерітінділсрді каггы сорбеиткс сіціру 
ү шіи қ олданылатын қ ү рылгы. Газ
дарды, сү йыктыктарды жонс ерітіп- 
ділерді зиянды коспалардан тазарту 
ү шін, газдар мсн сү йық тыктардыц 
коспаларыпан жәнс ерітіпділеріііеп 
олардыц бағ алы боліктсрін боліп алу 
ү шіп және тү сін озгертетіи немесе 
ластайтын косымшалардап тазарту 
ү ш іп пайдаланылады. А. мү пара 
тү ріпдс нсмссс араластыргышы бар 
ыдыс тү рімдс жасалады. Газдар не
месе сү ііык заттардыц коспалары, 
ерітіпділер адсорбенттср қ абаттары- 
нан откізіліп, бслгілі бір уақ ыт 
молш ерінде араластырылады. Ал 
адсорбент сіцірілстін заттармсн ка- 
нық тырылганнан кейін опы десорб
ция процесіпе жібсрсді.

АДСОРБТИВ — сү йык нсмссс газ 
фазасыныц колсміпде болатып жопе 
адсорбция процесіпде адсорбентті оз 
бойыпа сің іретіи химиялык косылыс 
нсмссс заттар коспасы.

АДСОРБЦИЯ — катты заттардыц 
сырткы бстімеп газ, бу жоне срігсн 
заттарды сіц іре алу кабілсті. 
1785 жылы Рсссй академпгі Т.Е. Ловиц 
комірдіц ерігсн заттарды адсорбния- 
лайтыпдыгып алгаш ашып, оны этил 
спиртіп тазалауга пайдалангап. Ал-
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сорбциялық  орістіц кү ші адсорб- 
циялапушы заттыц табиғ атыиа, опыц 
бстіпдегі болшсктсрдіц орпаласуына 
тоуслді. Сондай-ақ  адсорбшіялагыш- 
тык. қ абілст, адсорбцмялаушы беттің  
аумағ ына да тоуслді. Адсорбциялык 
процестіц сырып ашуғ а Н.А. Шилов 
(1872—1930) жонс В.Г. Хлопии (1890— 
1950) ецбсктсрі коп жордем сггі.

Заттың  сыртқ ы бстінің  аумагы нс- 
гү рлым ү лкен болса, ����  сінірс 
алатьш болшсктсріпің  сапы кобірск 
болады. Сопдыктан кеуек заттар, 
ү іггакталғ ан заттар бсті тегіс заттарғ а 
Караганда апагү рлым адсорбция- 
лапгыш кслсді.

Комірдіц, опыц �����
� ағ аш комі- 
рініц адсорбциялағ ыш кабілсті ө те 
кү шті, ойткені ол ксуск, скінш і 
жагынан оның  қ ү рылымы графиттіц 
қ ирағ аи алты бү рышы сипатты бол- 
гандық тап, ондагы кө міртек атом- 
дарының  бос тү рган валснттіктсрі 
болады.

Жай кө мірдеп белссндірілгсп 
комірдіц адсорбциялагыштығ ы кү шті
болады.

МОНОҚ АБАТТЫ  А Д СО РБ
ЦИЯ — адсорбеиттіц бстіндс адсор
бат молскулаларыиың  жалғ ыз гана 
қ абатын тү зс жү рстін адсорбция.

Қ АЙТЫМСЫЗ АДСОРБЦИЯ -  
қ айтымсыз хнмиялық  реакциялар 
нзтижссінде болатын хемосорбция.

ПОЛИ Қ АБАТТЬІ АДСОРБ
ЦИЯ — адсорбснттіц бстінде екі және 
одан да коп адсорбат молскулалары- 
ныц қ абатыи тү зс жү рстіп адсорбция.

СЕЛЕКТИВТІ АДСОРБЦИЯ -  
қ . Талгамды адсорбция.

ТАЛҒ АМДЬІ АДСОРБЦИЯ -  зат- 
тардың  коспасынан бір затты немссс 
опыц ксйбір қ ү рауыштарып адсорб- 
циялаү .

ФЙЗИКАЛЬІҚ  АДСОРБЦИЯ -  
адсорбтивтіц молскулааралык кү ш- 
тср әсеріпси адсорбептке адсорб- 
циялапуы.

АДУЛЯР K|FlSi,Os) — минерал;

иегізі калий алюмсиликаты, орто- 
клаздың  тү ссіз, мө лдір тү рі.

АЖЫРАТЫП АЛУ, БӨ ЛІП АЛУ 
(Извлечение) — кем ішіндегі ксректі 
мшісралды бос жыныстан ажыратып, 
жскслсп шығ арып алу процесі.

АЖЫРАУ (Разделения) — ү нтак 
заттыц бірігуінсн қ ү рылғ аи шогыр- 
лардыц кайта ажырауы. Бү л кү былыс 
физикалык-химиялық  ө серлесудің , 
жогары тсмп-раның  әсерінен және 
біріктіргіш заттарды шаю аркылы 
ажырату нәтижесіндс жү реді.

АЗАСЕРИН
N,CHCOOCH,CH(NH2)COOH -  
антибиотик, обыр, саркома сияқ ты 
катерлі ісіктсрдің  ө суіи тоқ татады.

АЗЕОТРОП Қ ОСПАСЫ -  
тү рақ ты темп-рада қ айпаган кездс 
кү рамдас боліктерге бө лінбей, бас- 
тапкы калпыпда буғ а айналатын 
сү йық  заттардың  қ оспасы. Алғ аш рст 
1810 жылы ағ ы лш ы н ғ алымы 
Дж. Дальтон осындай қ асиетті 68%- 
тік азот кышқ ылының  сулы ерітін- 
дісінем байқ ағ ан. Мү ндай қ оспа- 
лардыц ксйбірі жеке қ ү раушылардыц 
кайнау тсмп-расынан жоғ ары темп- 
рада, ал біркатары томен темп-рада 
қ айнайды. Оперкосіптік маң ызы бар 
қ оспаларды ц жарты сы на жуыгы 
А.к-н тү зсді. Мү ндай қ оспаларды 
жске қ ү раушыларғ а жіктеу кажет- 
тілігіпс байлапысты А.қ -н зерттеудін 
практикалык маң ызы зор.

АЗИД — қ ү рамында N 3 атомдар 
топтамасы бар азотсутск қ ы ш қ ы- 
лыпың  туындысы. Бейорганикалык 
А. жалпы формуласы ������� болатын 
косьшыстар, мү идағ ы X — металл, п — 
оныц тотығ у дәрежесі. Металл тү з- 
дары ны ц N a N 3-MCH ерекеттесуі 
нәтпжссінде тү зіледі. Мыс., қ оргасын 
А-і Pb(N.)2 — азотсутек кы ш кы- 
лыпыц корғ асынды тү зы; суда пашар 
еритін, ауыр кристалдар; копарыл- 
гыш зат рстінде пайдаланылады.

ОРГАН ИКАЛ ЬІҚ  АЗИД -  кар- 
бон қ ышқ ылының  азидтері; RC(0)N,,
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алкилгалогенидтердін не.месе дпал- 
кильсульфаттарды ц NaN,-Mcn 
әрекеттесуі нотижесінде тү зіледі. Гер- 
бицидтер және ө здігінсп жарылуғ а 
бейім копарылғ ыш заттар алу ү шіп 
колданылады.

АЗИНДЕР — 1) кү рамына сң  кемі 
екі гетероатом кіретім, соныц сц 
болмаса біреуі азот атомы болып ке- 
летін алты мү ш слі гетероцнклді 
қ осылыстар; азинді боягыштар ����� 
рісінде және лазсрлсрде бслсснді 
орта ретінде қ олданады; 2) хпммялық  
қ осы лы стар; жалпы формулаеы 
R,C=N-N=CR,', мү пдағ ы R жәпс 
R' — сутек атомдары нсмесс органн- 
калық  радикалдар.

АЗО... — молскулада азотоп бола- 
тынын кө рсетстін косымша.

АЗОАМИИДЕР — біріпш ілікті 
ароматты амнндердің  тсхпикалык 
атауы; бү ларды диазоқ осылыс ретінде 
суыктай бояуда, дизольдар мсн дпа- 
зоаминдерді алуда қ олдагіады.

АЗОБІРІГУ — диазоний тү здары- 
мен ароматты аминдер, фснолдар 
жонс кү рамдарында белсснді мети
лен тобы бар басқ а да қ осылыстар 
арасың ца азоқ осылыстар тү зе жү ре- 
тін реакциялар.

АЗОБАКТЕРИН — бактериялы кү - 
нарландырғ ыш ; қ ү рамы нда таза 
азотобактерия болады. Азобактсринді 
қ олдапу пәтижесінде топыракта азот- 
ты косылыстар кө бейеді жәие ө сім- 
діктіц азотпен қ оректенуі жақ сарады.

АЗОБЕНЗОЛ C6H,N-NC(H5 -  сң  
қ арапайым ароматты азоқ осылыс; 
кызғ ылт сары тү сті, суда срімейтін 
кристалдар, балку тсмп-расы 68иС; 
сілтілік ортада нитробензол нсмссс 
азоксибснзолды тотыксыздапдыру 
аркы лы  алыпады. 1 834 жылы 
Э.Митчерлих ашқ ап. Азобояғ ыштар 
ондірісіидегі аралық  онім.

АЗОБОЯУЛАР (Азокраситслп) — 
ароматты, гетероциклді немесс али- 
фатты радикалдарды байланы с- 
тырушы, молекулаларыпда бір жопе

АЗО
бірнеше азотобы бар бояулар; тоқ ы- 
ма, былғ ары. кагаз, резең ке, пласт
масса, т.б. бояү да колдапылады.

АЗОГЕНДЕР — азоамнндер мен 
азотолдардың  жалпы атаү ы.

АЗОКСИБЕНЗОЛ
C(iH.=N-0-C(H. — ашык сары тү сті 
крнсталдар; балку темп-расы 36"С. 
суда ерімейді, сппртте жәпе эфирдс 
ернді. Нитробензолды әр тү рлі жаг- 
дайда натрий амальгамасы.меп, метил 
спнртімен, натрий гндроксидініц 
коспасымен, натрий метплатымеп. 
арсепитпен тотық сыздандыру ар
кылы алады.

АЗОКСИҚ ОСЫЛЫСТАР -  арпл 
радикалдарымеп байланыскан азок- 
сптобы бар химиялык косылыстар.

АЗОКСИТОП -  атомдар топта- 
масы, кү рылымы.

АЗОҚ ОСЫЛЫСТАР -  екі ко- 
міртск радпкалдарымен байлапысқ ап 
азотобы бар органпкалық  косылыс
тар; бояғ ыштар, кышкылдык-пегіз- 
дік индпкаторлар ретіндс жонс т.б. 
колданылады.

АЗОҚ Ү РАУШЫ (Азососгавляю- 
щая) — ампндер, фенолдар тобын- 
дагы ароматты косылыс пемесе азо- 
бірігу процссіпде диазоппй тү зымен 
азоқ осылыс тү зуші кү рамында бел- 
сспді метилен тобы бар косылыстар.

АЗОЛДАР — кү рамында ен кемі 
екі гетсроатом бар, сопып ец болмаса 
біреуі азот атомы болып келетін бес 
мү шелі гстероароматты косылыстар; 
олар бп- нсмесс полпциклді дс бола 
алады.

АЗОТ N (Nitrogenium) — период- 
тык жү йспіц V тобыпыц хпмиялык 
элсмснті; атомдык номірі 7, атомдык 
массасы 14,0067, кайпау темп-расы 
1 96°С , балку тсмп-расы  21()"С. 
массалық  сандары 12—19 болатып 8 
изотопы белгілі, олардыц ішіндегі 
тү рақ тылары “N жопе l5N. 1772 жылы 
Д.Резерфорд ашкан. Жер атмосфера- 
сыпыц негізгі кү рауышы (колеміпін 
78,1%); Жер кыртысыпыц 1 т мае-
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сасьша 1 кг А. келеді. Тү ссіз жәие 
иіссіз газ, хпмиялык қ асисті жагыпан 
А, салғ ырт, калыпты жағ данда рсак- 
нияласпайды. Салгырттығ ы екі атоы- 
ды молскуласыпыц N, ө те бсріктігіпс 
баіглаиысты: бү л молекуланы айыру 
ү шіп 711,2 кДж/моль энергия жү мсау 
керек. 400—500" С-та сілтілермсн, 
сілтілікжер металдармеи нмтридтер 
тү зе орсксттеееді. -3, -2, +1, +2, +3, 
+4, +5 тпптік тотыгу дорежелсрі бар. 
А. электр шамдарып толтыруга қ олда- 
пылады, ал ауадаа альшатыи азоттың  
дсні аммиак алуда, кальций цианами
да! сиатсздеү  ү шіа жү мсалады.

БАЙЛАНЫСҚ АН АЗОТ (Связан
ный азот) — молскулалық  азоттаа 
баска ксз келгсн химиялық  қ осылыс- 
тын кү рамына кірстіа азот.

МОЛЕКУЛАЛЬІҚ  АЗОТ -  N, 
молекуласы тү ріадсгі азот.

НӘ РУЫЗДЬІҚ  АЗОТ (Белковый 
азот) -- норуыз кү рамындагы азот.

НИ ТРАТТЫ Қ  АЗОТ -  қ осылыс- 
тардыц кү рамыаа нитротоп тү ріадс 
кірстіа азот.

СІҢ ІМТАЛ АЗОТ (Усвояемый 
азот) — осімдіктср сіаірс алатын тү р- 
дегі азот.

АЗОТ Қ Ы Ш Қ Ы ЛЫ  HNO, -  
кү шті бір нсгізді кыш кыл, тү ссіз 
сү йыктық . Сусыз А.к-пын ТЫГЫЗДЬІҒ Ы 
1522 кг/м\ балку тсмп-расы 41.6°С, 
кайнау темп-расы 82,6"С. Аммиакты 
ауадагы оттекпеп оршіте кышкыл- 
даадыру аркылы алады. Ауада ашык 
тү рса, тү з қ ышқ ылы сиякты “тү тін- 
деасді”. Суда жаксы ернді. А. к-ның  
суды ерітіндісіп суалту арқ ылы 
68,4%-тса артык коацентрациялауга 
болмайды, ойтксні бү л ө згсрмей 
кайнаіітын срітінді. оның  кайпау 
темп-расы 121,9°С. А.қ -ныц коп- 
цснтрацпясып 96—9��%-k% дейін коте- 
ругс де болады, ол ү шін суын тартып 
алуга кү кірт қ ышқ ылы колданылады. 
Мү пы тү тіндепіп тү ратып А.к. деп 
атайды. ішіпдс ерігеп азот диоксид! 
огап кызыл коиыр тү с берсді. А. к.

ө тс кү шті тотыктырғ ыш тын бірі. 
Біркатар бепмсталдар азот қ ышкы- 
лында тотыкканда, сәйкес кышкылғ а 
айналады, мыс., кү кірт — кү кірт 
кы ш кы лы на; фосфор — фосфор 
кышкылына айналады.

Органикалық  заттар жақ сы то- 
тыккыш болғ андыктан, азот кышкы- 
лымен жанаскан кезде тотығ удан 
болініп шыгатын жылудың  кө пті- 
гінсп тү танып, жанып кетеді, мыс., 
ағ аш ү нтағ ы, скипидар, т.б.

Мсталдардың  алтын, платина 
жәнс ксйбір сирек металдардан 
баскаларының  барлыгы А. к-ны ң  
әсерінен тотығ ып, азот кышкыл тү з- 
дарга айналады. А. қ . азот косылыс- 
тарыпыц ішіндегі ете кө п және ор 
тү рлі маң ызды жерлерде колданы- 
латын зат. Гидрометаллургияда кен- 
дер меп концентраттарды сілтісіз- 
дендіру ү шін, кү кірт және фосфор 
кышкылдарып ө ндіруде және т.б. 
жерлсрдс колданылады. Қ азақ станда 
Ақ таудағ ы “Қ азАзот” ө ндірістік 
бірлестігінде ө вдіріледі.

АЗОТ ФИКС.АЦИЯСЫ (Фиксация 
азота) — ауадагы азотгы химиялык 
косылыстар тү зе байланыстыру про- 
цесі; ауадағ ы молекулалық  азотты 
есімдіктсрге сінімтал азотты қ осы- 
лыстарғ а ауЫстыру, табиғ и жағ дайда 
арнайы мпкроорганизмдердің  кө ме- 
гімсн іске асады.

АЗОТӨ ЛШ ЕГІШ  -  реакция 
нәтижссінде бө лініп ш ыккан бос 
азотты ө лшеугс арналғ ан аспап.

АЗОТОЛДАР — окснкарбон кыш- 
кылдарының  ароматтык амидтерінің  
тсхникалык, атауы; азоқ ү раушы рс- 
тіпдс суыктай бояуда колданылады.

АЗОТОП — атомдар топтамасы. 
кү рылымы -N-N-.

АЗОТТАУ — металл бү йымдары- 
пыц беткі кабатын азогпен канык- 
тыру процссі; олардын каттылыгып. 
жсмірілү тс тү рақ тылыгын жәпе тозута 
беріктігін арттыру ү шін колданылады.

АЗУЛЕНДЕР — кү рамында бес
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жәие жеті мү шслі ароматтык комір- 
сутекті цпклдері бар кондеисашія- 
ланган  жү йе кіретін  химиялы қ  
қ осылыстар.

АЗУРИТ CuCO.Cu(OH), -  мине
ра;!, мыс (II) шдроксокарбонаты: тү сі 
кө к, шыныдай жылтыр, Қ аттылыгы 
3,5—4, меншікті массасы 3.7—3,9 г/см5. 
Ерте замандардан Жезказгап оніріпде 
әшекей тас ретінде ө ндірілген. Мыс 
кені жәпе боягыштар ө ндірісінде 
шикізат ретінде колданылады.

АЙДАУ (Перегонка) — косиа- 
ларды кыздырып бө лу проиесі мсп 
әдісі; ол сү йыктык қ ү рамыныц одан 
тү зілетін бу қ ү рамынан айырмашы- 
лығ ына негізделгсн сү ііык; сү нык- 
тық ты ауа қ атыстырмай кыздырып. 
бута айнаддырып, буды салкындатып 
кайтадан сү йылту; коспадағ ы сү ііык- 
тыктарды бір-бірінен белу ү шін кол
данылады.

АТМОСФ ЕРАЛЫҚ  АЙДАУ 
(Атмосферная перегонка) — атмо- 
сфералык кысымда айдау.

БӨ ЛЕКТЕЙ АЙДАУ (Перегонка 
фракционная) — дистпллятты боле 
отырып, жай айдау.

БӨ ЛШЕКТЕП АЙДАУ (Дробная 
перегонка) — дистиллятты бол in жай 
айдау.

ВАКУУМДЫҚ  АЙДАУ (Вакуум
ная перегонка) — томен кысымда айдау.

ЖАЙ АЙДАУ (Простая пере
гонка) — бір рет ө ткізілетін айдау.

KEPI БУЛАП АЙДАУ (Перегонка 
с дефлегмацией) — дистпллятты бо- 
лектеп, жартылай ксрі булау жолы- 
меи байытып айдау.

СУ БУЫМЕН АЙДАУ (Пере
гонка с водяным паром) — коспапып 
қ айнау темпсратурасыи томеплету 
ү шін косымша су бу'ын енгізіп айдау.

АЙҚ ЫНДАҒ ЫШ (Проявитель) — 
айкыидау процссіпде колданылатып 
препарат.

АИҚ ЫНДАТУ (Проявление) — 
1) суреттер тү сірілген фотоматерпал- 
дарды опдегепде корінстіп бейпеніц

панда болуы: 2) токыма матервдлһ  
дарында боягыш курауыштардьщ 
арасындагы реакция немесе боя- 
гышты бір тү рдеп екінші тү рге аішат- 
дырү  потижесінде тү стің  панда болты.

АЙ.МАЛИН С И N О -
алкалоид; кеіібір осімдіктердш та- 
мырларында болады; кап кысымын 
томендетеді. ішектердін жү .мысьи: 
жаксартады.

АЙНАЛУ (Превращение) — сапа- 
лык кү йдің  ө згеруі.

ТҮ РОЗГЕРІСТ1 АЙН.АЗ У (Пре
вращение аз л отр о п 11 ч е с к ое) — затгьш 
баска тү розгерісті пішінге ауъісұ ы.

ПОЛ И М Е РА НАЛ О ГТЫ К А Й - 
НАЛУ (Превращение полпмерапало- 
гичное) — полимердіп иегізгі тізбегі 
озгермей сакталатын макромолскула- 
ның  тө менгі молскулалык косылыс- 
тармен химиялык реакпнясы.

АЙНАЛЫМ (Цирку ’ляция) — агын- 
дардынтупык контурдагы козгалысы.

АТ.МОСФЕРАЗЫҚ  АЙН.АЗЫМ 
(Цпрку.ляция атмосферная) — атмо- 
сферадагы ауа массаларынын козга
лысы.

КҮ ШТЕУЛІК АП ПАЛЫМ (Цир
куляция принудительная) — сор- 
гыштар, сыгымдагыштар немесе ара- 
ластырғ ыштар аркылы жү ргізілетіп 
аііналым.

ТАБИҒ И АЙ НА) 11)1 М (Циркуля
ция естественная) — жылулык тарту.

АЙЫРҒ ЫШ (Сепаратор) — аны- 
ру жү ргізетіи кү ралғ ы.

АЙЫ РУ (Сепсраиия) — мандатык 
жү йелерді фазаларга болу npoueci.

АУАЛЫ АЙЫ РУ (Сепарация воз
душная) — ауа аэрозольдарып кү ра- 
мындагы шаипаи болетін аііырү .

Г И Д Р А В Л11 КАЛ Ы К А И Ы Р 3 
(Сепарация гидравлическая) — ман
даты к. ортасы сү йык болатып май- 
дал ык коспаларды айыру.

МАГНИТТ1К АИЫРУ (Сепара
ция магнитная) — коспадагы ферро- 
магииттік кү рауыштарды. оларлып 
Магнитке тартылуы аркылы бол in алу.

--------------------------- АЙЫ



АЙЫРЫМ -  олуеттсрдіи коптак- 
ті айырымы; 1) скі эр тү рлі метал- 
дар, шала откізгіштср нсмссс металл 
мен шала ө ткізгіш арасыпдағ ы тікслей 
жапасканда паііда болатын элсктр 
элусттсрініц айырымы; 2) екі матс- 
риалдагы элсктроидардың  шығ у жү - 
мысы бірдсй болмағ апдыктан, фаза- 
лар бө ліну шекарасында кос элсктр- 
лік кабат тү зілуінің  себебіисн туады.

АЙЫРЫЛА-Қ ОСЫЛУ РЕАК
ЦИЯ С Ы (Реакция разложения- 
соединения) — орекстгссуші заттар 
болшсктсріиіц (молекула, атом, ка
тион, анион, электрон) беліпіп (айы- 
рылу процесі) екіншісінс ауысуы (ко- 
сылу процссі) аркылы жү рстін химия- 
лык, реакция. А-к.р. толык хпмиялык 
реакцияны қ ысқ арғ ан иондық  тү рі 
аркылы гылыми тү рде жү йелеп 
карастыруғ а мү мкіндік бсреді.

АКВО... — заггардыц қ ү рамын- 
дағ ы суды корсстетін кү рделі создіц 
болігі.

АКВОҚ ЬІШҚ ЫЛДАР -  кейбір 
бейтарап заттар (PtC,,) су косып алыл 
гү зетін кеш епді қ ы ш кы лдар, 
мысалы, H,|PtCM(OH)2|.

АКВОКЕШ ЕНДЕР -  кешенді 
қ осылыстар, кү рамына лиганд ре- 
тіпде су кіреді.

АКВОХИМИЯ — сулы ерітіндіде 
жү ретін процестерді зсрттейтін хи
мия гылымының  саласы.

АККУМУЛЯТОР -  химиялық  
реакция энсргнясыи электр эиср- 
гиясына айналдыратыи аспап; ол 
электр және су энсргиясын галызани 
батареяларыныц комегімен жинай- 
ды.

Қ ОРҒ АСЫНДЫ АККУМУЛЯ
ТОР — қ орғ асын калакшаларынан 
тү ратын аккумулятор, арасы корғ а- 
сын оксндімеп толтырылады. Элек
тролит! 22—28% кү кірт қ ышқ ылы- 
ның  срітіндісі.

Қ ЫШ Қ ЫЛДЫҚ  АККУМУЛЯ
ТОР — электролит ретіндс кышкыл 
колдапылатын аккумуляторлар.

АЙ Ы ---------------------------
СІЛТІЛІК АККУМУЛЯТОР -  

электролит ретіпде сілті ерітіндісі 
колданылатын аккумулятор.

АККУМУЛЯТОРДЬІ ЗАРЯДТАУ -  
аккумулятор арқ ылы жү мысшы тон
ка қ арсы бағ ытта ток жібергснде 
аккумулятор электродтарындағ ы  
тотық тырғ ыш пен тотық сыздандыр- 
ғ ышты регенерациялау (бастапқ ы 
калпына келтіру) процесі.

АКОНИТИН C,4HJ40,,N  -  улы 
алкалоид, мсдицинада сыркаггың  ауру- 
ды сезуіп бәсендету ү шін колданылады.

АКРИДИН — ашық  сары тү сті 
ароматты гетероциклді косылыс; 
балку темп-расы 111”С, қ айнау темп- 
расы 34б"С, органикалық  еріткіш- 
терде жақ сы ериді. Тас комір шайы- 
рыныц қ ү рамында кездсседі. Дифе- 
ниламинді қ ү мырсқ а немесе қ ымыз- 
дык қ ышқ ылымен конденсациялау 
аркылы сшітездеп алады. Металдар 
жемірілуінің  тсжегіштері, озонды 
анық тайтын реактив ретінде, боя- 
ғ ыштар, дорілер, т.б. ондіруде кол
данылады.

АКРИЛАМИД CH2-CHC(0)NH2 
— акрил қ ы ш кы лы ны ц  амиді; 
полиакриламидті және эр тү рлі сопо- 
лимерлерді алуда колданылады.

АКРИЛАТ — акрил қ ышқ ылының  
тү зы меп эфирі. Жалпы формуласы 
CH,=CHCOOR, мү ндағ ы R — алкил 
радикалы. А. жарық тыц, жылудың , 
оттектің  эсерінен оң ай полимерле- 
нсді. Ондірісте A-ты этиленциан- 
гидрипнси жоне сәйкес спирттен 
алады.

К А Л Ь Ц И Й  А К Р И Л А Т Ы  
Са(СН,= СНСОО)2— акрил кышқ ы- 
лының  тү зы; гигроскоптык крис- 
талдар, топырак эрозиясының  тү рак- 
тапдыргыш ы, мү най бү рғ ыларын 
тү мшалағ ыш (герметизациялаушы) 
рстінде колданылады.

АКРИЛНИТРИЛ CH,=CH-CN -  
акрил кы ш қ ы лы ны н  нитрилі, 
полимсрлер, глутамин кышкылып 
жоне т.б. ө ндіру ү шін колданылады.
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АКРИХИН С, Н ,0NH,C1-2HC1
■ 2Н,0 — медицинада безгекке карсы 
кү рсстс әрі емдеуде кец колдапы- 
лады.

АКРОЛЕИН С Н ,=С Н (0)Н  -
тү ссіз, откір иісі бар сү ііық тык; 
балку темп-расы 87,7°С, кайнау темп- 
расы 52,7°С, скі еселенген байланысы 
бар каныкпагап альдегид; глицерин, 
акрил кышкылы, пиридин, полимер- 
лер және кү рамында акрилнитрил бар 
полимерлестер ө ндіруде жәнс илегіш 
заттар регінде қ олданылады.

АКТ — 1) болғ ан оқ ига, болган 
эрекет.

Қ АРАПАЙЫМ АКТ — химиялық  
реакция нәтігжесінде тікелсй әрекст- 
тесуші бө лшектердің  хпмиялык таби- 
ғ атының  озгсру процесі.

АКТИНИЙ Ac (Actinium) -  
Д.И. Мепделеевтіц перподтык жү йе- 
сін іц III тобы ны ң  радиоактивті 
хпмиялык элемепті, атомдық  номірі 
89, массалык сандары 209—232 аралы- 
гында болатын 24 изотопы белгілі; 
типтіктотығ удәрежслсрі: —1, +1, +3, 
+5. Жай заттү рінде кү містсй актү сті 
металл; балку темп-расы 1040ПС, ауада 
тез тотыгады және тү з, азот кышкыл- 
дарында ериді. Ғ ылыми зерттеулерде 
колданылады.

АКТИНОИДТАР -  Д.И. Менде- 
леевтіц периодтык жү йесініц VII то- 
бында, актинийден кейіп орналаскан 
реттік пө мірлері 90—103-ке дейінгі 14 
элемент. 1940—1961 жылдар арасында 
ашылган элементтер катарына жа- 
тады. Табигатта аз кездеседі, олардың  
ішімсн уран, торий жө нс протактпниіі 
табигатта бар. Жете зсрттелгсндсрі 
торий, протактиний, уран, нептуний 
жоне плутоний. А-дын барлыгы да 
радиоактивті заттар. Сопдыктан бү - 
лардыц хпмиялык касисттерін зерт- 
тегендс, олар не ыдырап кетеді немесс 
ыдыраудан бө ліпіп шыгатын бол- 
шектер зерттеп отыргап заттарга осер 
етіп каснетін ө згсртеді. А. іс жү зіндс 
ү лкеи мацызы бар элементтер. олар

АҚ
негізінде атомдык энергияпы паііда- 
лапгап кезде колданылады.

АКТИНОН — радон изотоптары- 
пың  бірі.

АКТИІІУРАН — ураппыц радио- 
активті изотоптарыныц бірі.

АКТОР — іліктес реакцнялардағ ы 
шідукциялаушы процескс дс, индук- 
циялаиушы процсскс дс катыпасатын 
зат.

АКЦЕПТОР — ксшенді косылыс 
тү зерде оз электрон жү бын бос донор 
орбиталыпа бсретіп атом (ион) не- 
месе атомдар гоптамасы.

АҚ  КҮ ЙЕ — ү лпілдсгсп майда ақ  
ү итақ  торізді коллоидты кремний 
кышкылы (қ ү мсірне); ақ шыл рсзсп- 
кс коспаларына кү шсйткіш ретінде 
және бояу ү шіп колданылады.

АҚ  СЫРЛАР (Белила) — кү ргақ  
ак пигмепттердіц және солардын 
пегізінде жасалғ аи ақ  тү сті бояу- 
лардын жалпы атаү ы.

ВИСМУТТЫ АҚ  СЫРЛАР (Вис
мутовая белила) — висмут нитраты 
нсгізіндс алыпатып ак сыр.

КАРБОНАТТЫ Қ ОРҒ АСЫНДЫ 
АҚ  СЫРЛАР (Карбонатные свин
цовые белила) — коргасыннын нсгіз- 
дік карбопатынан алыпатын ак сырлар.

Қ ОРҒ АСЫНДЫ АҚ  СЫРЛАР -  
коргасыннын нсгіздік тү здарынап 
алынатын ак сырлар.

МУФЕЛЬДІК АҚ  СЫРЛАР -  
кыздырылган муфель пештеріндс 
мырышты буландыру аркылы алыпа
тып ак сырлар.

МЫРЫШТЫ АҚ  СЫРЛАР -  мы-
рыш окснді псгізіпде жасалган ак сыр.

ПЕШТІК АҚ  СЫРЛАР -  айпал- 
малы псштсрдс мырышты буландыру 
аркылы алыпатып мырыш ты ак 
сырлар.

СУЛЬФАТТЫ КОРҒ АСЫНДЫ 
АҚ  СЫРЛАР — коргасыннын нсгіз- 
дік сульфатынан алынатын ак сырлар.

СҮ РМЕЛІ АҚ  СЫРЛАР (Сурьмя
ные белила) — ү ш валентті сү рмс 
оксиді негізіндс жасалган ак сыр.



АҚ  -------------------------------
ТИТАНДЫ АҚ  СЫРЛАР -  кү - 

рылымы рутил және апатаз торіздес 
титан дноксидінін негізіндс жасалгаи 
ак сыр.

АҚ  Ш ОЙЫІІ (Б елып чугун) — 
кү рамында цементит (тсмір мен 
коміртск) косыпдысы бар. ксндс бос 
графитте болатып ө те катты морт 
сынгыш шойып: кү йма шоііьшдарга 
жатады. Морт сынатыпдық тан, сол 
калпында пайдалануга тиімсіз, тек 
қ ү рамыпдағ ы цементит қ осылыстары 
ажы раты лгаиман кейін  ғ аиа 
машипалардыц тү рлі бө лшсктерін 
жасауғ а жарамды, иле.мді, созылмалы 
шойыпғ а аііналады.

АҚ ТАУ (ағ арту) (Отбеливание) — 
материалдыц тү сін ағ артуғ а комегіп 
тигізстін процестср жиынтығ ы.

АҚ ЫҚ  (ХАЛЦЕДОН) — окспдтер 
класына жататын кварц минералы - 
ныц жасырын кристаллы, талшык 
қ ү рылымды тү рі. Ол іркінді агре- 
гаттар, бү йрск торізді жалбырлар, 
тү тас жү мыр кесек туріпдс болады. 
Шыиы, май, балауыз секілді жылтыр, 
каттылығ ы 6,5—7; мепшікті массасы 
2,5—2,8 г/см3. Тү сі қ ү рамындагы 
темір, марганец, кобальт, никель, т.б. 
қ оспаларга байланысты болады. 
Согап сәйксс сердолик (сарғ ылт 
Кызыл, кызыл, кою кызыл), хризо
праз (жасыл), гелиотроп (кызыл сары 
жолакты кою жасыл), сардер (қ оң ыр, 
кызыл коцыр), сапфирин (сү р, кө гіл- 
дір сү р), плазма (жасыл), кахалопг 
(сү ттей ақ ) жопе т.б. тү рлері, соидай- 
ак агат жонс оникс сиякты накышты 
тү рлсрі бар. А. томен температуралы 
гидротермальдык жопе салкып ері- 
тіпділердсн тү зіледі. Ол ү гітілу кыр- 
тысы мен тотыгу аймағ ында, шө гінді 
жопе эффузиялык тау жыиыстары- 
ныц куыстары мен жарыктарыида 
ксздсссді. А-тан химнялык ыдыс, дол 
олш сйтін аспаптардыц ү нкелісте 
болатып, салмак тү сстін болшектері, 
корікті тү рлсрінсп зергерлік бү йым- 
дар жасалады. А-тыц ірі ксп орыидары
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Орталық  Қ азақ стапда, Қ аратауда 
орналаскап.

АЛЕБАСТР 2CaSO, Н ,0 -  каль
ций сульфатыныц кристалгидраты- 
нып бірі; катайғ анда гипскс айна- 
латып байланыстырғ ыш материал 
рстіндс колдапылады.

АЛЕКСАНДРИТ — минерал; негізі 
ВеА1,04, кобіне жү зіктің  кө зі ретіндс 
қ олданылады.

АЛИЗАРИН — антрохиноннын 
туындысы; ашық  қ ызыл тү с бсрстіп 
басыткы бояғ ыш ретіпде және т.б. 
боягыштар синтсзінде қ олданылады.

АЛИКВОТА — дәл олш сніп 
алынгап ерітіндінің  бө лігі.

АЛИТ — қ ү рамы ЗСаО-SiO, сили- 
катты минерал; портландцементтік 
клннксрдің  негізгі қ ү рам бө лігі.

АЛИТИРЛЕУ — жоғ ары темп-рада 
тотыгудан қ орғ ау ү ш іи болаттан 
жасалғ ан бү йымдардың  бетін алю- 
миннймен каны кты ру одісі мен 
процесі. Шойып мен болаттап жасал- 
ғ ан заттарды балқ ығ ан алюмішийге 
батырып алса, алю миний кызғ ап 
шойыпның  оте тар саң ылауларына 
сіціп онымен катты ерітіггді тү зеді, 
бү дап ол заттар 900°С-қ а дейін тотык- 
пайтын болады.

АЛКАДИЕНДЕР — алифатты  
комірсутектерде екі еселенген кос 
байлапысы бар химиялы к қ осы - 
лыстар; оргагшкалык синтезде поли- 
мсрлер алуда, т.б. салаларда колда- 
нылады.

АЛКАЛИЛИГНИН -  қ . Сілтілі 
липши.

АЛКАЛИМЕТРИЯ — сандық  тал- 
даудыц титриметриялык әдісі; ол 
зсрттслетіп ү лгіні бейтараптауга жү м- 
сішатып сілтіпгц молшсріпе негіздслгсн.

АЛКАЛОИДТАР — табигатта кобі- 
нс осімдіктерде кездссетін азот каты- 
ііаск.аіі оргапикалық  нсгіздер тобы. 
оларғ а айкын физиологиялык эсер топ.

АЛКАНДАР СпН,(+2 — алифатты 
қ апы ккан  комірсутектер. А-дып 
гомологты к қ атары ны н  бірінш і



мү шесі болып мстап саналады. Одан 
кейінгілсрі этап, пропан, бутан жәпе 
т.б. Гомологтык қ атарда комірсутск- 
тіц физикалык қ асиеттсрініц бірте- 
біртс озгеруі байкалады: қ айпау жонс 
балку темп-расы жоғ арылап, тығ ыз- 
дыгы артады. Қ алыпты жағ дайда 
қ атардыц алғ ашқ ы тө рт мү шссі — 
газдар, он скі мү шссі — сү йыктар, ал 
калгандары — қ атгы заттар. А-дыц 
барлығ ы сутекпен толык қ анық қ ан. 
Олардагы кеміртек атомы .s/й-гибрид- 
тсиу қ алпында болады, демск, оларда 
жай (дара) байланыстар болады.

АЛКАНДИОЛДАР — екі атомды 
спирттср (гликольдар), онда кө міртек 
ашық  тізбектер қ ү райды.

АЛКАНСУЛЬФОҚ ЫШҚ ЫЛДАР 
RSO.H — органикалык кышқ ылдар 
тобы, мү пдагы R — алкил радикалы,

А Л КА Н С У Л Ь Ф О Н А Т Т А Р- 
алкапсульфокышкылдардыц тү здары. 
Мысалы: RS03Na, суда срімтал; олар- 
дыц маң ыздылары (R=C|2—C1S). ББЗ, 
синтстикалы қ  жуғ ыш заттардың , 
кө біктіц тү рақ тандырғ ыштарыпың , 
т.б. негізін қ ү райды,

АЛКАНСУЛЬФОХЛОРИДТЕР 
RSO,Cl — алкансульфоқ ышқ ылдар- 
дың  хлорангидридтері; алкансульфо- 
наттарды алуда қ олданылады.

АЛКЕНДЕР — С Н ,л кү рамында 
екі еселснген бір байланысы бар али- 
фатты шектелмеген комірсутектер,

АЛКЕНИНДЕР -  С, іН2п 4 али- 
фатты ениндср.

АЛКИДТЕР — к- Алкидті шайырлар.
АЛКИЛ Aik — бір палентті қ анық - 

қ ан алифатты радикалдардыц жалпы 
атауы.

АЛКИЛАТ — кү рамы, нсгізінсн, 
С,—Сч болып келген изомсрлі алкаи- 
дардың  сү йық  коспасы; бснзиндсрдің  
дү мпуге тү рактылығ ын жогарылату 
ү шін колданады.

АЛКИЛГАЛОГЕНИДТЕР -  ал- 
кандарды ц галогснтуы нды лары ; 
алкилдсу процесінде алкилдсуші агент 
ретіидс қ олданылады.

АЛКИЛДЕУ — молскулапыц кү - 
рамына алкил радикалып снгізу 
реакциясы.

АЛКИЛ СУЛЬФАТТАР—
1) ROSO.M, R—алкил, М—Na, К, 
NHr  Алкилсульфоқ ышқ ылдардыц 
тү здары; жугыш заттар, эмульгатор- 
лар, т.б. алуда қ олдаиады; 2) R'R"SOr 
Кү кірт қ ышкылыныц кү рделі эфир- 
лер! алкилдеуде қ олданылады.

АЛКИЛФЕНОЛДАР — молекула- 
сының  кү рамында алкил радикалы 
бар феполдар.

АЛКИНДЕР С(Н2„.2 -  кү рамында 
ү ш еселенген бір байланысы бар 
алнфатты қ аныкпағ ан кө мірсутектер.

АЛКОГОЛИЗ — еріткіш ретіндс 
спирт алыпғ анда жү ретін ерітс ыды- 
рату.

АЛКОГОЛЬДЕР — к. Спирттер.
АЛКОГОЛЯТТАР — спирггердің  

гидроксид тобыидағ ы сутектің  метал- 
ғ а алмасуынан тү зілген қ осылыстар.

АЛЛЕЛОТРОПИЯ -  к. Тауто
мерия.

АЛЛЕНДЕР — молекула қ ү рамыпа 
бір кө міртск атомына екі еселенгсн 
байланысы бар атомдар топтамасы 
=С=С=С= кіретін кө мірсутектср.

АЛЛИЛ — кү рылымы 
СН2= СН —СН2— болып келген 
(С3Н5) атомдардыц топтамасы.

АЛЛИЛБЕНЗОЛ —
Cr H5CH2CH=CH2, органикалык сии- 
тездегі аралык ө нім.

АЛЛИЛЕН -  СН =СН (пропип, 
метилацстилен); органикалык син- 
тсзде колданылады; анестезиялык 
касиеті бар.

АЛЛИЛМЕТАКРИЛАТ 
Н2С = С(СН,) С(0)0СН2С Н -С Н 2 -  
мстакрил қ ышқ ылыпың  эфирі, суда 
ерімейтін сү йыктык; сәуле ө ткізетін 
полимерлер оидірісінде, т.б. полнмср- 
лестер алуда колдапылады.

АЛЛИІІХЛОРИД н2с= снсн2сі -  
хлор орып басқ ан алксн; эпихлор- 
гидрип, глицерин, дорі-дормектік 
заттар, т.б. опдірудс колданылады.
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АЛЛОТРОПИЯ — химиялық  эле- 
менттсрдің  кү рылысы және касиет- 
тсрі озгсше болатыи жай зат тузу 
қ ү былысы.

АЛМАЗ — жай зат, коміртектің  
аллотроппялық  тү рі, бслгілі заттар- 
дың  ішіндегі сц қ аттысы. A-да кө мір- 
тектін әрбір атомы, кө міртектіц бас
ка торт атомымеи баііланы сқ ан, 
барлық  атомдардың  арақ ашыктыгы 
бірдсй. А. опша ірі емес кристалдар 
тү ріпдс тау жыпыстарына аралас 
ш аш ы рацкы , ксйдс жиналы ң қ ы  
болып кездсссді.

Аса катты болғ апдық тан тү рлі 
қ атты материалдардың  бетіи ө ндеуге, 
шыпыиы кссугс, жер бү рғ ылауғ а 
тсгістсгіштср, асыл бү йымдар, т.б. 
жасауғ а қ олдаиылады. А. жарық  
сәулесін ө те кү шті сындыратын- 
дық тап, тү рлі әдемі тү с шығ арып 
жарқ ырай алады, сомы кү шейту ү шін, 
алмаздың  таза дү рыс тү зілген крис- 
талдарын, алмаздыц ө з ү нтағ ымсн 
ү йкеп оң дейді, мү пдай алмазды 
гауһ ар дейді, бү л қ ымбат тастың  бірі.

ЖАСАНДЫ АЛМАЗ — жоғ ары 
температура мен қ ысымда оршіткілер 
қ атысында графиттен алынатын 
молшері ор тү рлі алмаз.

АЛМАС (СУЛЕМА) -  екі ва- 
лентті сынап хлориді (наркү міс), 
HgCl2 кү шті осер етстін улы зат, 0,2— 
0,4 грамы адамды ө лтіреді. Ақ  тү сті 
ү итақ  пемссе кристалл тү ріиде кезде- 
седі. Суда пашар, ал спиртте, эфирде, 
бспзолда және басқ а органикалық  
еріткіштсрде жақ сы ериді. Меншікті 
массасы 5,4 г/см-\ балку темп-расы 
277—280"С, қ айнау темп-расы 302"С. 
Ерітіндісі ток ө ткізбейді, ө йткені бү л 
ионга диссоциацияланбағ ан аз ғ ана 
тү здың  бірі. Тү рмыста және меди- 
ципада залалсыздандырушы және 
антисептик рстіндс қ олданылады.

АЛТЫН (Золото) Au (Aurum) — 
элсмеиттсрдің  периодтық  жү йесінің  
I тобындағ ы химиялық  элемент, 
бекзат металдардың  бірі. Рет нө мірі

А Л Л ---------------------------  2
79, атомдық  массасы 196,967, балку 
темп-расы 1063°С, қ айнау темп-расы 
2947°С. Таза А. сары тү сті, иілгіш 
және созылғ ыш металл, химиялық  
салгырт элемент. Сыртқ ы ортаның  
хнмиялык эсеріне аса тө зімді. Оттек, 
сутек, азот жэне кө міртекпсн тікелей 
қ осылыска тү снейді. А-ғ а сілтілер 
және жеке қ ышкылдар эсер етпейді. 
“Патша сү йығ ында” (1 колем HN03, 
3 колем НС1) жэне кейбір кү шті 
қ ы ш қ ы лдар қ оспасы нда ериді. 
Қ осылыстарында бір жәпе ү ш ва- 
леитті болып келеді. Табиғ атта саф 
алтын тү ріпдс, тау жыныстарында 
(5Т0‘7%), тең із жәнс мү хит суыпда 
(0,01—0,05 мг/т) кездеседі. Кентастар- 
дан А-ды ү сақ тау, байыту және 
цианды натрий ерітіндісімен ондеу 
арқ ылы алады.

АЛУНД — таза саз топырақ  А120 3; 
алюмосиликаттан немесе бокситтсн 
алынады; отқ а берік зертхана жаб- 
дық тарын жасауғ а қ олданылады.

АЛУНИТ KA13(S04)2(0H)6 -  суль- 
фаттар класына жататын минерал; 
ашудас, жербалшық , калий тү здарын 
алуда колданылады.

АЛХИМИЯ — химия дәуірлерінің  
алғ ашқ ысы, ерте дү ние мен орта ғ а- 
сырлардағ ы (1,5 мың  жыл бү рын) 
ғ ылыми және мәдени дәстү р; оның  
негізі табиғ атта кездеспейтін “фило- 
софиялық  тас” жай металдарды алтын- 
ғ а айналдырады деген сенімнен туғ ан.

АЛЬБИТ — минерал, Na[AlSi3Os] 
дала шпаттары (алюмосиликаттар) 
катарыпа жатады.

АЛЬБУМИНДЕР — карапайым 
нәруыздар, жү мыртқ аның  агында, 
сү тте болады; медицинада, тамақ  
жэне микробиологиялық  ө неркэсіп- 
терде колданылады.

АЛЬГИЦИДТЕР — балдырларга 
қ арсы кү ресуге пайдаланылатын 
препараттар.

АЛЬДЕГИД — к. Альдегидтер.
БЕНЗОЙ АЛЬДЕГИДІ -  қ . Бен- 

зальдегид.
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