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Зертхана бөлмесіне қойылатын талаптар

 Зертхана бөлмесі мүмкіндігінше кең және жарық болуы керек. 

 Зертхана қандай да бір себептермен немесе басқа себептермен ғимарат дірілдейтін жерде
ұйымдастырылмауы керек, өйткені бұл жұмысқа кедергі келтіреді және көбінесе аналитикалық
таразылармен, сондай-ақ микроскоппен және басқа оптикалық құрылғылармен жұмыс істеуге мүмкіндік
бермейді.

 Зертхананы қазандықтарға, түтін құбырларына және ауаның шаң, күйе немесе химиялық белсенді
газдармен ластануы мүмкін жерлерге жақын орналастыруға болмайды. Соңғысы дәл құрылғыларды
бұзуы мүмкін, титрленген ерітінділерді бұзуы мүмкін (бұл талдауды қиындатады) және т. б.

 Бөлмені жарықтандыру өте маңызды. Зертханада күндіз жеткілікті жарық беретін үлкен терезелер болуы
керек. Кешкі жарықтандыру үшін төбелік шамдардан басқа, әр жұмыс орнының үстінде жарық көзі
болуы керек.Аналитикалық зертханаларда флуоресцентті лампаларды қолдану ұсынылады. Бұл әсіресе
кешке немесе тәулік бойы жұмыс істейтін зертханаларға қатысты.

 Жұмыс үстелдері жарық бүйірге, мүмкіндігінше, жұмысшының сол жағына немесе алдыңғы жағына
түсетін етіп орнатылуы керек. Ешбір жағдайда жұмысшының арқасына жарық түсуіне немесе жұмыс
орнының алдында тұрған шкафтармен, үстелдермен және т. б. қараңғылануына жол бермеу керек.

 Жұмыс орны алдыңғы жағында жасырын флуоресцентті шамдармен жарықтандырылған кезде ыңғайлы. 
Бұл жұмысшылардың көзқарасын шаршатпайды және кестелерді бөлмеде ұтымды орналастыруға
мүмкіндік береді.

 Кәсіпорындарда неғұрлым жауапты талдау және зерттеу жұмыстары жүргізілетін орталық зертхана басқа
ғимараттармен байланыссыз жеке ғимаратта орналасуы тиіс.Зертханада жұмыс істейтіндердің көп
жиналуы мүлдем қолайсыз. Әр жұмысшыға арналған ауданның орташа мөлшері шамамен 14 м2 және
үстелдің ұзындығы кемінде 1,5 м болуы керек. Жаппай талдау жүргізетін аналитикалық зертханаларда
бір жұмыс орнының үстелінің ұзындығы 3 м жетуі мүмкін.



Лабораторияда жұмыс жасаудың жалпы
ережелері

Лабораторияда жұмыс жасау кезінде студенттер төменгі ережелерді білуі және

орындаулары тиіс:

1.Тәжірибе жүргізер алдында жұмыстың сипаттамасын оқып, түсінгеннен кейін,

жұмысқа қажетті жағдайларды жасап, оқытушыдан жұмыстың түсініксіз жерлерін

анықтап болғаннан кейін ғана тәжірибелік жұмысты бастауға кірісу керек.

2.Жұмыс орнын таза және ұқыпты ұстау, жұмыс столын пайдаланылмайтын заттармен

(артық ыдыстар, реактивтер, құрал-жабдықтар және т.б.) ыбырсытпау керек.

3.Лабораториялық жұмысты орындау барысында сынық ыдыстарды пайдалануға

болмайды.

4.Лабораториялық жұмыстың мазмұны жазылған әдістемелік нұсқауларды, кітаптарды

су немесе химиялық реактивтерден сақтау керек.

5.Реактиві бар ыдыстар және құрал жабдықтарды кітаптар мен дәптер үстіне қоюға

болмайды.

6.Тәжірибе кезінде ластанған ыдыстарды пайдалануға болмайды. Пайдаланылған

ыдыстарды тәжірибе жұмысы біткеннен кейін бірден, кейінге қалдырмай тазалап жуып

қою керек.

7.Лабораторияда әртүрлі жұмыстарды орындау кезінде ұқыпты және қауіпсіздікті сақтай

білу керек, себебі ұқыпсыздық, қолданылатын құралдар мен реактивтердің қасиеттерін

терең түсіне білмеушілік қауіпті жағдайларға әкеліп соғуы мүмкін.



Зертханадағы құрал-жабдықтар
 Зертхананың негізгі жабдығы барлық эксперименттік жұмыс жүргізілетін жұмыс үстелі болып

табылады.

 Әр зертханада жақсы желдету болуы керек. Міндетті түрде сорғыш шкаф, онда барлық жұмыстар
жағымсыз иісті немесе улы қосылыстарды, сондай-ақ органикалық заттарды күйдіруді қолдана отырып
жүргізіледі. Қыздырумен байланысты жұмыстар жүргізілмейтін арнайы сорғыш шкафта Ұшпа, зиянды
немесе жағымсыз иісті заттар (сұйық бром, концентрацияланған азот және тұз қышқылдары және т. б.) 
сақталады. т.), сондай-ақ тез тұтанатын заттар (күкірт көміртегі, эфир, бензол және т.б.).Зертханада
сумен жабдықтау, кәріз, техникалық ток, газ және су жылыту құрылғылары қажет. 

 Электр немесе газбен жылытылатын осы құрылғылардың көмегімен сіз температурасы 100° C болатын
ыстық су ағынын тез ала аласыз.

 Зертханада суды тазартуға (немесе деминерализациялауға) арналған қондырғылар болуы тиіс, өйткені
зертханада дистилденген немесе деминерализацияланған сусыз жұмыс істеуге болмайды. Дистилденген
суды алу қиын немесе мүмкін болмаған жағдайларда сатылатын дистилденген суды пайдаланады

 Жұмыс үстелдері мен су раковиналарының жанында қажет емес ерітінділерді, реактивтерді және т.б. 
ағызу үшін сыйымдылығы 10-15 литр сазды банкалар, сондай-ақ сынған шыны, қағаз және басқа да 
құрғақ қоқыстарға арналған себеттер болуы керек.

 Жұмыс үстелдерінен басқа, зертханада барлық дәптерлер мен жазбалар сақталатын үстел және қажет
болған жағдайда титрлік үстел болуы керек. Үстелдердің жанында биік орындықтар немесе орындықтар
болуы керек.

 Стационарлық қондырғыны (электрометриялық, оптикалық және т.б.) талап ететін талдау таразылары
мен аспаптарын зертханамен байланысқан жеке үй-жайда орналастырады, әрі талдау таразылары үшін
арнайы салмақ бөлмесі бөлінуі тиіс. Салмақ солтүстікте терезелерде орналасқаны жөн. Бұл өте
маңызды, өйткені күн сәулесі таразыға түспеуі керек .Зертханада сізге ең қажетті анықтамалық кітаптар, 
оқулықтар мен оқулықтар қажет, өйткені жұмыс кезінде көбінесе тон немесе басқа анықтама қажет
болады.



Зертханаларда барлық

жұмыстар жұмыс

үстелдерінде жүргізіледі. 

Жұмыс үстелін толығымен

таза ұстау керек және

қазіргі уақытта қажет емес, 

қажет емес

құрылғылармен, ыдыс-

аяқтармен және т. б.Егер

зертханалық үстелдер

линолеуммен жабылған

болса, оған қышқылдар

түспеуін қамтамасыз ету

керек, өйткені екеуі де оны 

бұзады. 

ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС ҮСТЕЛІ

Каустикалық заттармен

(концентрацияланған

қышқылдар және әсіресе

сілтілер) бөтелкелердің

астына терезе немесе

айна әйнегі қойылады

немесе арнайы ыдыстар

ауыстырылады. Егер

зертханалық үстелдер

линолеуммен

жабылмаса, онда

үстелдің ағаш қақпағы

ағашты бүлінуден

қорғайтын арнайы

қосылыстармен

жабылған.

Зертханалық үстелдер үшін

жақсы инертті жабын-бұл

пластикалық парақтар мен 

асбовинил тақталары. 

Фторопласт плиталары

қышқылдар мен сілтілерге

өте төзімді, бірақ ерітіндіңің

немесек ейбір органикалық

еріткіштердің әсерінен. ісінуі

мүмкін.  Олардың кемшілігі

.жабындар, сондай-ақ

линолеум жабындары

олардың төмен температураға

төзімділігі болып табылады. 

Олар 200 ± 50° C дейін

қыздыруға төтеп береді.

Үстелдерді

шынымен жабу 

ұсынылмайды, 

өйткені ыдыс-аяқ

оларға оңай

соғылады. Оларға

қыздырылған

ыдыстарды қою өте

қауіпті.



ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС ҮСТЕЛДЕРІ



Аналитикалық таразылар

• Аналитикалық таразылар – аттың массасын жоғары
дәлдікпен өлшеуге арналған приборлар.

 Аналитикалық таразыларда өлшеудің өздеріне тән

ерекшеліктері бар: 

- гірлер салынған қобдиша таразының оң, ал өлшенетін

заттар (реактивтер, материалдар, эксикатор және т.б.) 

таразының сол жағына қойылады;

- таразының заттар қоятын және гірлер қоятын екі

тостағаншаның тазалығын, рейтердің өз орнында тұруын

және таразының нольдік нүктесін тексеру; таразының сол

жақтағы есігін ашып, тостағаншаның ортасына зерттелетін

затты қойып, есікті жабады;

- таразының оң жақтағы есігін ашып, тостағаншаның

ортасына гір қойып, есігін жабады. 

- таразының арретирін ашып, стрелканың ауытқуын

бақылайды. Егер стрелка оңға қарай ауытқыса, арретирді

жауып, таразының есігін ашады да, тостағаншаға қосымша

тағы гір қояды. Сонан кейін есікті жауып, арретирді ашады. 

Егер стрелка солға қарай ауытқыған жағдайда оң жақтан

артық бір гірді алу керек. Осыдан кейінгі өлшеу

лимбаларды бұрау арқылы іске асырылады. Өлшеу

аяқталған соң гірлерді қобдишаға салады, лимбаны бұрай

отырып «О»-ге келтіріп, тостағаншаларды тазалап, есіктерін

жабады.



Қыздырғыш приборлар

 Электр плиталары. 

 Электр плиталарының 127 және 220 вольт кернеуінде жұмыс
істей алатын түрлері шығарылады. Сонымен қатар олар
спиралі ашық және спиралі жабық болып екі топқа бөлінеді. 
Қауіпсіздік мүмкіншілігі жоғары болатындықтан
лабораторияларда және өндіріс пен тұрмыстық жағдайларды
электр плиталарының екінші түрі жиі пайдаланылады. Шыны
стакандарды қыздыру үшін электр плиталарының бетіне
асбест торын (немесе асбесттің өзін) төсеу керек.

 Ескерту: электр плиталарын тез тұтанғыш және қопарылғыш

заттардан алшағырақ жерге орналастыру керек.

 Су моншалары. 

 Су моншалары көптеген лабораториялық

тәжірибелерде қолданылатын аса қажетті

приборлардың бірі. Соңғы жылдары қажетті

температураны ұстап және автоматты түрде

реттеп отыратын су моншалары шығарыла

бастады



Пробирка қыздырғыштар – пробиркадағы
сұйықтарды электр тогы көмегімен қыздыруға
арналған, бірақ сирек қолданылатын прибор. 
Әдетте, аналитикалық жұмыстарда пробиркаларды
қыздыру үшін су моншалары жиі қолданылады. 

 Спиртовка – спиртті (этил спирті) жағу арқылы

ыдыстарды қыздыруға арналған прибор. Спиртовка, 

көбінесе пробиркаларды қыздыру үшін, 

микробиологиялық, медициналық және

биотехнологиялық жұмыстарда аспаптарды жалын

үстінде қыздырып, залалсыздандыру үшін жиі

қолданылады.

 Муфельді пеш – заттарды балқыту үшін және аса жоғары

температураларды қажет ететін жұмыстарда

пайдаланылатын прибор (5 сурет). Муфельді пештерде

температураны 1000-1200°С-қа дейін және онан да жоғары

көтеруге болады. Бұндай пештер тигльдерді (оның ішінде, 

әсіресе платинадан жасалған тигльдерді) қыздыруға өте

ыңғайлы.



Кристаллизаторлар, заттарды қайта кристалдау, кейде сұйық заттарды буландыру үшін
пайдаланылатын табаны жалпақ, диаметрі мен көлемі әртүрлі, жұқа шыныдан
жасалынған ыдыс.

 Салқындатқыштар сұйықтарды салқындатып және буды (парды) конденсациялау үшін

пайдаланылады. Салқындатқыштардың бірнеше түрлері бар. Олардың ішіндегі ең

қарапайымы Либих салқындатқышы немесе олны түзу салқындатқыш деп атайды. 

Салқындатқыш екі бөліктен тұрады: 

 ішкі, жіңішке түтік (ол арқылы бу шығады) 

 сыртқы, жуан түтік. 

Жуан түтіктің жоғарғы және төменгі жақтары ішкі түтікке балқытылып бекітілген. Сыртқы

түтіктің екі шүмегі болады. Оның жоғарғы шүмегі төменгісінен жуандау болып келеді. 

Төменгі шүмек резіңке түтік арқылы су кранымен қосылады, ал жоғарғы шүмек арқылы

салқындатқышқа толған су резіңке түтік арқылы сыртқа шығарылып отырады. Осылай бу

шығатын түтік жұмыс барысында үнемі салқын күйде болады.

Салқындатқыш қыздырылатын колбаның аузына тығыз отырғызылады. Сұйық қызған кезде

түзілген бу жіңішке түтік арқылы жоғары көтеріледі. Ішкі және сыртқы түтіктердің ортасы

үнемі суық сумен толтырылып тұратындықтан ішкі түтікпен жанасқан бу

конденсацияланып, қайтадан колбаның ішіне ағып отырады. Либих салқындатқышын тек бу

температурасы 150°С-дан аспайтын сұйықтарды айдау үшін пайдалануға болады.



Жалпы зерттеулер үшін қолданылатын шыны 
ыдыстар

• Пробиркалар диаметрі мен биіктігі әр түрлі, табаны
дөңгелектеніп келген, формасы цилиндр болып келетін
ыдыстар. Жай пробиркалардан басқа сұйық заттардың көлемін
өлшеуге арналған және центрифугалауға арналған пробиркалар
да болады. Көбінесе пробиркалар оңай балқитын шынылардан
жасалынады. Бірақ жоғары температуралық жұмыстар үшін
пробиркаларды баяу балқитын шыныдан, немесе кварцтан
жасайды. Пробиркаға ерітіндіні еш уақытта толтырып
құймайды. Ерітіндінің көлемі пробирка көлемінің 0,4 бөлігінен
аспаған дұрыс. Пробиркадағы затты еріту үшін пробирканың
ауызын саусақпен жауып араластыруға болмайды

Химиялық стакандар – ерітінділер дайындауға немесе

сұйық заттар құюға арналған цилиндрлер. Стакандарды

химиялық төзімді немесе жоғары температураға төзімді

шынылардан жасайды. Жоғары температураға төзімді

стакандардың бүйір жағында дөңгелек немесе төрт бұрышты

ақ түсті белгісі болады. Жай шыныдан жасалынған стаканды

таза жалынның үстінде қыздыруға болмайды. Оларды

қыздырушы прибордың бетіне төселген асбест тордың үстіне

қойып, немесе су моншасында қыздырады. 



 Воронкалар бір ыдыстан екінші ыдысқа сұйықтарды құю, ерітінділерді сүзу үшін
пайдаланылады. Воронкаға сұйықты толтырып құюға болмайды, әрі воронка ыдыстың
ауызында тығыз отырса, сұйық құйылған кезде ыдыстың ішінен ауаның сыртқа шығуы
қиындап ,сұйықтың ыдысқа құйылуы баяулайды, әрі абай болмаса ерітінді воронканың
сыртына төгіліп те кетуі мүмкін. Сондықтан, ең ыңғайлысы ыдыс ауызы мен воронканың
арасына бүктелген сым темір немесе бірнеше рет бүктелген қағаз қойған дұрыс. Қолданылу
саласына байланысты воронкалардың бірнеше түрлері бар:

 аналитикалық воронкалар (аналитикалық жұмыстар, ерітінділерді сүзу үшін),

 бөлгіш воронкалар (өзара араласпайтын әр түрлі ерітінділерді (мысалы, су мен май) бір
бірінен бөліп алу үшін) 

 тамшылатқыш воронкалар (бір ерітіндіге екінші бір ерітіндіні тамшылатып қосу үшін).



 Колбалар лабораториялық жұмыстарда
кеңінен қолданылатын шыны ыдыстардың
бір түрі. Колбалардың қолданылатын
саласына байланысты бірнеше түрлері бар. 
Лабораториялық жұмыстарда ең жиі
қолданылатындары – бүйірі томпақ және
табаны жалпақ колбалар (1 сурет). Колбалар
да жай шынылардан, жоғары температураға
төзімді шынылардан және кварцтан
жасалады. Конус тәрізді колбалар
(Эрленмейер колбасы) аналитикалық зерттеу
жұмыстарында (титрлеу) кеңінен
пайдаланылатын шыны ыдыстар.

 Шайғыштар сүзгі қағаздағы тұнбаларды, стакан және колбалардың ішкі қабырғасына

жабысқан жаттарды шаю үшін қолданылады. Бұндай шайғышты қолдан жасауға да 

болады. Ол үшін колбаның ауызына шақ келетін резіңке тығынды екі жерінен теседі де, 

олар арқылы иілген екі шыны түтік өткізеді. Түтіктің біреуі колбаның түбіне дейін жетуі

керек, ал екіншісі тығынның ішіне қарай сәл шығып тұрса жеткілікті. Қысқа түтік арқылы

ауызбен үрлеген кезде ұзын түтіктен су сыртқа шығады. Ауызбен үрлемес үшін шыны

колбаның орнына пластмассадан жасалған бөтелкелерді (мысалы минерал судан босаған) 

пайдалануға болады. Бұл жағдайда тығын арқылы бір ғана шыны түтік өткізіледі.

 Тамшылатқыштар сұйықтарды тамшы түрінде қосуға

арналған ыдыстар. Оларды қолдан жасауға болады. 



 Бюретка – лабораторияда сұйықты, 
газды титрлеуге және олардың көлемін
дәл өлшеуге арналған арнайы шыны

түтіктер. 

Пипеткалар – сұйықтың белгілі
бір діл мөлшерін анықтау үшін
қолданылады.



• Арнайы ыдстар қатарына:

• Эппендорф          

• Реактитверге  арналған банкілер

• Сынама алуға арналған банкілер

• Центрифугаға арналған микропробиркалар;

• Пастер пипеткалары;

• Сваб (тампон-зонд);

Биохимиялық жұмыстарға арналған: арнайы және
өлшеуіш шыны ыдыстар, түрлері, сипаттамалары



Биохимиялық жұмыстарға
арналған өлшеуіш шыны ыдыстар:
Сералогиялық пипетка;

Өлшегіш стакандар;

Өлшегіш цилиндр;

Өлшегіш колбалар;



• Микробиологиялық жұмыстарға арналған: жалпы
зерттеулер үшін қолданылатын шыны ыдыстар, түрлері, 

сипаттамалары

Петри табақшалары:

Жай;

2 секциялы;

3 секциялы;

4 скциялы;

Центрифугалық 
пробиркалар;



Пробиркалардың формаларына 
қарай жіктелуі:

• Тығындары бар пробиркалар;

• Химиялық және биологиялық пробиркалар;

• Түптері жалпақ және конус тәріздес пробиркалар;

• Бюреткаларға арналған пробиркалар;



Дефлегматоры бар Эрленмейер колбасы;

Роукс бөтелкесі;

Тікбұрышты Блэйк бөтелкесі;

Дригальский шпателі;

Платинді ине;

Платинді тұзақ;

Арнайы құралдар:



Өлшегіш пробиркалар:

Шыны тығыны бар өлшегіш пробиркалар

Микробиологиялық жұмыстарға арналған: арнайы және
өлшеуіш шыны ыдыстар, түрлері, сипаттамалары.



«Химиялық құрамына байланысты ыдыстардың жіктелуі: 

фарфор, пластмасса және темірден жасалған ыдыстар. 

Фарфор 

ыдыстар

Фарфор ыдыстарға тигельдер, чашкалар, 

ступкалар, Бюхнер воронкасы, фарфор 

стақандар, фарфор қайықшалар т.б. 

ыдыстар жатады. Чашкалар мен тигельдер

сұйықтықтарды ұшыру үшін және қатты

заттарды қақтау үшін қолданылады, себебі

олар 1000оС-тан жоғары температураға

шыдайды, қатты заттарды ұсату үшін пестигі

бар фарфор ступкалар қолданылады. Бюхнер

воронкасын вакуум астында сұйықтықтарды

фильтрлеу үшін қолданады

Фарфордың шыныдан артықшылығы: 

мықты, жоғары температураларға төзімді, қандай

да болмасын ыстық заттарды, концентрлі

ерітінділер мен т.с.с. құюға болады. 

Фарфордың кемшілігі: салмағы ауыр, түссіз

емес, шыныдан бағасы қымбат. 



Зертханалық фарфор ыдыстар әр түрлі зертханаларда кеңінен қолданылады, 

себебі олар 1300 градусқа дейін жарылмайды, сонымен бірге қышқылдар мен 

сілтілер әсерлеріне де шыдамды. Фарфордан жасалған қалың ыдыстар 

механикалық әсерлерге, температуралар өзгерістеріне төзімді. Бұл ыдыстар 

ғылыми жұмыстардың қауіпсіздігін қамтамасыз ете алады, себебі олардың 

зақымдалу қауіпсіздігі аз. Бұл қасиеттері фарфор ыдыстар қатты фарфордан 

(40-60% сазды заттан, 20-30% кварцтан, 20-30% дала шпатынан тұрады) 

жасалғандығынан болады. Қатты фарфордың күйдіру температурасы 1400 

градусқа жетеді. Фарфор ыдыстардың химиялық беріктікгі ерекше құрамы бар 

глазурьмен беттері жабылғандықтан (беті жабылмаған фарфор ыдыстар 

қышқылдар мен сілтілерде тез бұзылады), бірақ бірден суытса, олар жарылып 

кетеді.

Фарфор тигельдерді ерітінділердізаттарды муфель пеште қыздыру үшін, ал

фарфор чашкалар буландыру үшін, кей кезде қатты заттарды қыздыру үшін,

фарфор қайықшалар заттарды түтікше пеште қыздыру үшін, фарфор

ступкаларды қатты заттарды ұсақтау үшін қолданады.

Муфель пештерден фарфор ыдыстарды арнайы қысқыштармен алады және

пешке қояды.



• Өнеркәсіптік кәсіпорындар пластиктен жасалған
зертханалық ыдыстардың кең ассортиментін шығарады, 
соның ішінде өлшеуіш ыдыстар, стақандар, бөтелкелер, 
жуғыштар, кюветтер, пробиркалар, реактивтерге арналған
сыйымдылықтар, пробиркаларға арналған штативтер, 
титрлеу қондырғылары мен пробиркаларға арналған
ұстағышы бар қысқыштар және т. б: 

• пластикалық тамшуырлар медицина немесе химия 
саласындағы көптеген мәселелерді шешу үшін
қолданылады.пипеткалардың барлық түрлерін ыңғайлы
және қауіпсіз толтыруға арналған. 

• поршеньдік пипетаторлар (пипеткалармен жұмыс істеуге
арналған құрылғылар). Құрылғының дизайны шприцтің
құрылғысына ұқсайды, оған бекітілген тамшуырды
толтыру поршеньді көтеру кезінде жұмыс цилиндріндегі
разрядқа байланысты болады.

• Бір рет қолданылатын Петри шыныаяқтары біртіндеп
әйнек прекурсорларының зертханаларынан шығарылады. 
Кең немесе тар қасық Шпатель пластиктен жасалған
болса, әлдеқайда ыңғайлы. Айтуға болады про стақан
үшін анализаторлар және әмбебап дозаторлар үшін
ұштар. 

• Пластмассадан жасалған әртүрлі контейнерлер үлкен
ассортиментте қол жетімді. Олар жеңіл, қолдануға
ыңғайлы және ұрмайды. Мысалы, жуғыштар-жұмсақ
полиэтиленнен жасалған тығыз бұрандалы қақпағы бар 
бөтелкелер, оған арнайы каннула орнатылады, оның 
көмегімен жұқа және өткір сұйықтық ағынын алуға
болады. Жуғыштар электродтар мен анализаторлардың
басқа бөлшектерін жуу үшін, сондай-ақ басқа мақсаттарда
қолданылады. Тығындар герметикалық түрде жабылады. 

Пластмассадан 

жасалған ыдыстар



 Реактивтерді сақтауға арналған банкалар мен 

бөтелкелер - дөңгелек, шаршы, тікбұрышты, 

пластиктен жасалған, өз негізінде полипропилен 

бар. Ол жоғары температура мен химиялық

заттарға төзімді. Құрылымы бұл материалдың

сондай-ақ және жеткілікті износостойка. 

Пайдаланудың барлық жағдайларын ескере

отырып, контейнерлер өте ұзақ уақыт қызмет етеді.

 Вулф бөтелкелері цилиндрлер болып табылады

және банкалар сияқты әртүрлі сұйық реагенттерді

сақтау үшін қолданылады. Төменде Вулф бөтелкесі

кранмен жабдықталған, бұл ыдыстағы агрессивті

сұйықтықты басқа зертханалық ыдысқа құюды

жеңілдетеді.

 Пластмассадан жасалған кең немесе тар мойынмен

аяқталған бөтелкелер әртүрлі улы үлгілерді

тасымалдауға өте ыңғайлы. Оларды арнайы

ілмектерді жиекке немесе қорғаныс сақинасына

қолдану арқылы рұқсатсыз ашу мүмкіндігінен

қорғауға болады.



 Зертханалық стақандар көп, олар екі нұсқада

шығарылады: шкаласыз және түрлі – түсті көк

шкаламен, мысалы, бөлімдері бар пп

стақандары; көлемі 500-2000 см3 

полипропиленнен жасалған мензуркалар; 

көлемі 100-ден 500 см3-ге дейінгі шүмегі және

көлемді шкаласы бар полипропиленнен

жасалған цилиндрлер ; сондай-ақ колбалар мен 

пробиркалар, мөлшерлегіштерге арналған

ванналар және диаметрі 6-дан 23 см-ге дейінгі 

полиэтиленді құйғыштар.

Пластикалық ыдыс-аяқ қайта пайдалануға

болатын және бір рет қолданылатын болуы

мүмкін.

Пластикалық зертханалық ыдыстардың барлық артықшылықтарын

ескере отырып, оның кемшіліктерін атап өту керек:

- ол жеткілікті ыстыққа төзімді емес-химиялық заттарды қыздыруға, жоғары

температурада зарарсыздандыруға, ашық отқа қоюға болмайды;

- кейбір химиялық реагенттер зертханалық ыдыстарды бояй алады, осылайша оның 

мөлдірлігін бұзады.



• Зертханаларда металл жабдықтары кеңінен қолданылады. 

Сонымен, әр зертханада әртүрлі зертханалық штативтер

бар (сурет. 63) кез келген нысандағы заттарды бекітуге

арналған құрылғылармен жабдықталған олар айдау, 

синтездеу, араластыру, қыздыру және т.б. бойынша

жұмыстарды орындау барысында қолданылады. Әмбебап

штативтерге арналған жиынтыққа мыналар кіреді: әртүрлі

пішіндегі табандар, сақиналар, табандарға арналған

ұстағыштар.

• Пробиркаларға арналған зертханалық металл штативтер

ШЛМ6 (10,20,40,60) диаметрі 20 мм - ден аспайтын

химиялық, биологиялық, центрифугалық және басқа

типтегі пробиркаларды орналастыруға арналған.

• Қысқыштар. Зертханалық тәжірибеде резеңке түтіктер

мен шлангтарға арналған қысқыштар қолданылады. Олар

әртүрлі конструкциялар мен түрлерде келеді: бұрандалы

немесе серіппелі. Зертханаларда Гофман бұрандалы

қысқыштары жиі қолданылады (сурет. 64) және Мордың

серіппелі қысқыштары (сурет. 65). Оларды ағызу

кранымен жабдықталмаған пипеткалар мен бюреткаларда, 

Бунзен шөлмектері мен колбаларында; вакуумдық

сорғымен қосылған түтіктерді жабу үшін, су ағатын

сорғыларда, түрлі химиялық қондырғыларда пайдаланады.

Темірден жасалған ыдыстар



• Зертханалық електер зертханаларда да, далалық

жұмыстарда да қолданылады: сынама дайындау

кезінде, гранулометриялық талдау жүргізу үшін. 

Електерге паллеттер мен қақпақтар кіреді. Електің

дизайны цилиндрлік қабырғалары бар контейнер 

болып табылады, оның рөлін металл төсеніш және

Елек элементі түрінде түбі бар, тақтайша (сауда

белгісі мен ұяшық/тесік өлшемі бар затбелгі) немесе

басқа типтегі таңбалау қабыққа бекітілген.

• Тигель қысқыштары тигельдерді, тигельдердің

қақпақтарын, буландыратын шыныаяқтарды және

жоғары температураға дейін қыздырылған басқа

заттарды ұстауға қызмет етеді. Әдетте олар

темірден және никельден жасалған. Қылшық

қысқыштарды үстелге олардың иілген ұштары

жоғары қарайтындай етіп қою керек.

• Пинцет (фр. pincette-пинцет) - қорғалмаған қолмен

алуға ыңғайсыз немесе қауіпті кішкентай заттарды

басқаруға арналған құрылғы. Пинцет 2-ші типтегі

екі тұтқадан тұрады, (браши) бір бекітілген ұшында

(әр тұтқаның тірек нүктесі), екінші жағында кенелер

бар. Ол нүктелі, түзу және тарылтуды қоса алғанда, 

әр түрлі пішінді болуы мүмкін және коррозияға

төзімді болуы керек. Пинцеттер металл сілтілік

және сілтілі жер металдарымен жұмыс істеу кезінде, 

әртүрлі баланстармен жұмыс істеу кезінде және

басқа жағдайларда қолданылады.



• Металл ерітінділер көп жағдайда мыс, қола

немесе жез. Бұл абразияға ең жоғары төзімді

ерітінділер. Олар жоғары әсерге төзімділікке

ие, сондықтан олар қатты заттарды

ысқылауға өте ыңғайлы.

• Платина, алтын және басқа металдардан

жасалған шыныаяқтар (ГОСТ 6563) 

ерітінділерді буландыру үшін қолданылады. 

Оларды емдеу кресттермен бірдей. Олар

әртүрлі мөлшерде және сыйымдылықта

келеді.

• Түтіктерге арналған ұстағыштар (сурет. 69) 

металл және ағаш бар. Олар түтіктерді

жылыту кезінде қолданылады. 70-суретте 

көзілдірік ұстағыш көрсетілген.



Зертханалық кабинетте жұмыс жасағанда ұауіпсіздік ережелерін өз 

қауіпсіздігіміз үшін қатаң түрде сақтап отырып жұмыс жасау қажет. 

Химия, биология, ауылшаруашылығы, техникалық және т.с.с. салалардағы

ғылыми нәтижелер тәжірибелік жұмыстар (эксперимент) арқылы 

алынады. Ал мұндай жұмыстар тек арнайы жабдықталған

лабораторияларда жасалынатындығы көпшілікке мәлім. Осындай

жұмыстардың бір бөлігі химиялық реактивтердің қатысуымен іске асады. 

Лабораторияға алғаш келген адамның алдында бірінші күннен бастап әр

түрлі қиындықтар туады. Оның үстіне әрбір лабораторияның өзіндік

ерекшелігі болады. Сондықтан жас маман лабораториялық жұмыстардың

техникасы мен дағдыларын бірденнен игеріп кете алмайды. Оған тек 

лабораториядағы сақтық және қауіпсіздік ережелерді мүлтіксіз орындай

отырып, күнделікті жұмыстарды аса мұқияттылықпен орындау, ізденіс

пен талпыныстың арқасында ғана қол жеткізуге болады. 
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