
1027 

ӘОЖ 543.272.4:582.26 

СЕМЕЙ ӚҢІРІНІҢ ЖІП ТӘРІЗДІ БАЛДЫРЛАРЫНАН ЙОДТЫ БӚЛІП АЛУ 

ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

 

Омаргазина Д.М. студент, Қалымбекова А.Т. магистрант, Серікканова Н.А. магистрант 

diko.merkatovna@mail.ru 

Шәкәрім атындағы МУ, Семей қ., Қазақстан 

 Ғылыми жетекші - Кабдулкаримова К.К. х.ғ.к.,доцент  

 

Статистикалық мәліметтерге сәйкес қазіргі кезде Жер шарының 1/3 бӛлігінде тұратын 

тұрғындардың организмдерінде йодтың жетіспеушілігі анықталған. Соның ішінде 

организмге йод жетіспеушіліктен 700 млн адам эндемиялық зоб ауруына шалдыққан. 

Елімізде шамамен ересек адамдардың 60%-ы йод жетіспеушілік ауруымен ауырады. 

Сондықтан организмге йод жетіспеушілік ӛзекті мәселеге айналуда. Себебі йод қалқанша 

безінің қалыпты функциясы үшін қажет және оның гормондарының(тироксин және 

трийодтиронин) құрамына кіреді. Бұл гормондар ең алдымен энергия, жылу алмасу және зат 

алмасу процестерін реттейді. Йод организмнің физиологиялық дамуы мен адамның 

психикалық күйіне ықпал етеді, ағзаның сыртқы қолайсыз факторларға қарсыласуын 

жоғарлатады. Йод препараттары арқылы йод жетіспеушілікті шешу жолдары қалқанша 

безінің қалыпты жұмыс істеу функциясына  әкеле бермейді. Егер организмде йод қалыпты 

мӛлшерден кӛп болса, онда қан және зәр жасушаларында ферменттің, микроэлементтің, 

витаминдердің жетіспеушілігінен организмде трииодтиронин гормондарының түзілуі 

тӛмендейді. Бұл мәселелерді шешудің жолы – йодқа және сонымен қатар 

микроэлементтерге, витаминдерге, полисахоридтерге және тағы басқа қоректі заттардың 

комплекстеріне бай азық-түлік және препараттарды ӛңдіру. Сондықтан йод жетіспеушілігі 

байқалатын ӛңірде организмді қалыпты йодпен және тағы басқа қоректі 

микроэлементтермен қамтамасыз ету жолдарының бірі – ол теңіз ӛнімдері болып табылады 

[1,22-25б.]. Ресей және шетел ғалымдарының айтуы бойынша теңіз балдырлары активті 

қоспаларды ӛңдірудің құнды шикізаттарының бірі болып табылады [2,8-13б.]. Балдырлар – 

йодтың табиғи шикізаты. Қолдану ауқымы бойынша балдыр – азық-түлік және медициналық 

ӛнеркәсіптерін қаптитын ӛнім. Сондықтан қазіргі таңда теңіз ӛнімдерінің(бадырлардың) 

құрамын зерттеу және олардан йодты бӛліп ӛзекті мәселе[1,2]. 

Біздің кафедрада бұрын зерттелмеген Семей ӛңірі балдырларының химиялық құрамын 

зерттеу және балдырлардан йодты бӛліп алу технологиясының схемасын жасау жұмысы 

жолға қойылды. Ол үшін мына мақсаттарды алдымызға қойдық: 

1 Маусымға және балдырлардың ӛсу динамикасына(орналасқан жеріне, ӛсу 

тереңдігіне) байланысты жіп тәрізді балдырлардың химиялық құрамын анықтау. 

2  Семей ӛңірінде балдырлардың жинау мерзімін және орнын белгілеу. 

3  Балдырлар құрамындағы йодтың массалық үлесін анықтау. 

4  Жіп тәрізді балдырлардан йодты бӛліп алу әдістемесін әзірлеу және 

технологиясының схемасын жасау. 

Сынаманы алу және дайындау. 

Зерттеу нысандары болып Семей ӛңірінің екі түрлі балдырлары алынды. 

Балдырлардың сынамалары бір айда екі рет 2014-2015 жылдардың мамыр айынан қазан айы 

аралығында жиналды. Сынамалардың массасы шамамен 200 г. Сынамаларды кептіруді 

құрғақ және ылғалды  әдістермен  орындадық. Құрғақ әдісте балдырлар жинап алынған соң, 

ауада кептіріледі. Ылғалды әдіс арнайы консервантты ерітінділерді пайдалануға негізделген. 

Балдыр құрамындағы йодтың массалық үлесін анықтау үшін, алдымен балдырларды құрғақ 

немесе ылғалды әдістермен консервіледік. Кӛбінесе сынама алынган жерінде табиғи 

жолмен(ауада) кептірдік [3, б.54]. 

Балдырлар құрамындағы микро- және макроэлементтерді анықтау үшін индуктивті 

байланысқан плазмалы масс-спектрометрия (ИБС-МС, Varian ICP-MS-820 қондырғысы) 
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қолданылды. Анализ Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеттің «Радиоэкологиялық 

зерттеулердің ғылыми орталығы» зертханасында жүргізілді. 

Әдістің мәні: арнайы қыздырғышы бар индуктивті байланысқан плазма еңгізілген 

үлгінің иондарын атомдарға  қоздырады. Ары қарай ионды-оптикалық жүйеде фокусталады  

және  масс-спектрометрдің анализаторына түседі. Ионды ағын сапалық тіркеу үшін 

детекторға түседі.  

Берілген әдіс 11 негізгі ( Na, Mg, Al, Si, P, S, K, Ca, Ti, Mn, Fe) және 50 қоспалық (Li, 

Be, B, Sc, V, Cr, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, As, Se, Rb, Sr, Y, Mo, Ru, Rh, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Te, Cs, Ba, 

Ir, Pt, Au, Hg, Tl, Pb, Bi, Th, U, РЗЭ – сирек жер элементтері) құрамдас заттарды қоршаған 

орта нысанында (ӛсімдік текті сынамалардан, топырақтан, топырақ пен шӛгінділерден 

табиғи және ауыз сулардан және т.б.) анықтай алады. Берілген әдіс элементтердің 

концентрациясын (1∙10
-12 –

 1∙10
-2
%) дейінгі деңгейде анықтайды. Анықтаудың қолжетімді 

шегі, ИБП-МС әдісінің жоғарғы сезімталдығы және таңдамалылығы ӛсімдік текті 

сынамалардан 2-3 минут аралығында (сынама дайындау уақытын есепке алмағанда) 40-50 

элементке дейін сандық анықтауға мүмкіндік береді [4, 12-22б.].   

Алдымен балдырлар 6-8 сағат  60С температурада кептіргіш шкафында кептірілді, 

кейін құрғақ масса муфель пешінде 6-7 сағат, 400-450С температурада күлдендірілді. 

Күлденген сынаманың ӛлшемесін фторопластты ыдысқа салып, 5 мл азот және күкірт 

қышқылын құйып, микротолқынды пеште ыдыраттық. Алынған ерітіндіні 50 мл-к 

фторопластты стақанға құйып, ылғалды тұз түзілгенше электрлік плиткада буландырдық. 

Кейін ылғалды тұзга концентрлі күкірт қышқылын құйып,  тұнба ерігенше қыздырдық. 

Тұнба еріген соң бӛлме температурасында суытып, 30 мл полиэтиленді ӛлшегіш пробиркаға 

құйдық. Индуктивті байланысқан плазмалы масс-спектрометрде (ИБС-МС) ӛлшеу үшін 

алынған ертіндіні 10 есе сұйылттық. 

Стандартты жҧмысшы ерітінділер Varian ICP–MS–820 масс-спектрлі апаратына 

арналған бірнеше кӛп элементті стандартты ерітінділерді араластыру арқылы жасалынды. 

Йодтың массалық ҥлесін анықтау(фотометриялық әдіс) 

Қазіргі уақытта балдырлар құрамындағы йодтың мӛлшерін сандық түрде анықтауда 

тиімді әдістерінің бірі – фотометриялық әдіс [3]. Бұл әдіс қышқыл ортада натрий нитриті мен 

йодтың боялған комплексін фотометрлеуге негізделген. 

Әдістемеге сәйкес ұнтақталған балдырлардың 1 г ӛлшемесін фарфор тигельге салып, 

концентрациясы 330 г/л болатын калий гидроксидінен 5-6 тамшы тамызып, 

ылғалдандырдық. Кейін тигель құрамындағы массаны 400-450С муфель пешінде, периодты 

түрде сумен ылғалдандыра отырып, сұр түске дейін күлдендірдік. Күлденген массаны шыны 

таяқшамен ұнтақтап,  10 мл қайнаған дистелденген су кұйып, тығыны бар 100 мл-к ӛлшегіш 

колбаға фильтрледік. Күлді 5-6 рет қайнаған дистелденген сумен шайдық. Фильтраттың 

жалпы кӛлемі 60 мл-ден аспауы керек. Суыған соң фильтраттың кӛлемін дистельденген 

сумен 60 мл-ге дейін жеткізіп, 10 мл хлороформ, лакмус қатысында қышқыл орта түзгенше 

3-4 тамшы күкірт қышқылын және 2-3 тамшы натрий нитридің қостық. Қоспаны жақсылап 2-

3 минут шайқадық. 

Боялған хлороформның оптикалық тығыздығын кювета қалыңдығы 10 мм, толқын 

ұзындығы 490нм болатын фотоэлектроколориметрде ӛлшедік. Анықталған оптикалық 

тығыздық арқылы йодтың мӛлшерін градирлік графиктан таптық.   

Құрғақ массаға алғандағы йодтың массалық үлесін келесі формула бойынша 

анықтайды(%)[3]: 

  
       

          
 

  – градуирлік график арқылы анықталған йодтың массасы, г 

   - анализденетін заттың массасы, г 

   - ӛнімдегі судың массалық үлесі, % 

Сынамалардағы йодты анықтауды тӛрт рет жүргіздік және одан орташа 

арифметикалық мәнін есептедік  
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Балдырдан йодты экстракциялау 

Құрғақ балдырды этанол ерітіндісімен экстракциялағанда экстракт ретінде маннит, 

липидті қосылыстар (каротиноидтер, хлорофилл, ксантофилл), қант, минералды тұздар 

бӛлінеді. Сонымен қатар балдырларды этанолмен экстракциялағанда йодтың негізгі 

массалары бӛлініп шығады [5]. 
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Балдырларды этил спиртімен экстракциялаудың сызбасы. 

 

Этил спиртімен йодты бӛліп алу технологиясы былай жүзеге асырылады: шикізатты 

дайындау сатысында балдырлар кептіріледі және ұнтақталады. Кейін балдырдың құрғақ 

массасын 1:6 қатынаста (балдыр:экстрагент), 85% этил спиртімен, спирт-су қоспасының 

қайнау температурасында экстракцияланады. Алынған спиртті экстрактты балдырлы 

қалдықтан бӛліп алып, ректификация бағанына жібереді. Ректификация бағаныңда 

экстракттан спиртті айдап, құрамында йод бар балдырлы экстракт бӛлініп алынады [5].  

Жҧмыс нәтижелеріне сҥйене отырып, келесі қорытындыларды жасауға болады:  

1 Үлгіні күлдендіру, кептіру, құрғақ және ылғалды күлдендіру оның құрамындағы 

йодтың мӛлшеріне әсер етпейтіні анықталынды.  

2 Зертханалық жағдайда балдырлар құрамындағы йодтың мӛлшерін анықтауда тиімді 

әдістерінің бірі – фотометриялық әдіс. Бұл әдіс қышқыл ортада натрий нитриті мен йодтың 

боялған комплексін фотометрлеуге негізделген. 

3 Семей ӛңірінде балдырлардың кӛп мӛлшерде жиналатын орны белгіленді. 

4 Семей қаласы Ертіс ӛзенінің бойынан алынған балдырларда йодтың массалық үлесі 

әдебиттердегі мәліметтерге сәйкес келді. Озерка мекеніндегі балдырлардың құрамындағы 

йодтың массалық үлесі  шамамен 0,0350,003%, ал Шығыс ӛңірінде шамамен 0,0850,005%, 

Маяк мекенінде 0,0840,04%, Пристань мекенінде 0,0810,003%, Суық бұлақ мекенінде 

0,0920,005%, Затон мекенінде 0,0830,004% құрады. 

5 Кептірілген құрғақ балдырдың массасынан этил спиртімен йодты экстракциялауға 

болатыны анықталды. 
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Елбасының Қазақстан халқына жолдауында нақтылы айтылғандай «Білім беру 

реформасы – Қазақстанның бәсекеге нақтылы қабілеттігін қамтамасыз етуге мүмкіндік 

беретін аса маңызды құралдардың бірі». Қазіргі кезеңде елімізде қанатын жая бастаған, жаңа 

типті білім ордалары - зияткерлік мектептердегі оқыту процесінің басты ерекшелігі 

оқушылардың  логикалық ойлау әрекетін дамытумен тікелей байланысты. Химия 

сабақтарында есептер шығару оқушының логикалық ойлау мен танымдық кӛзқарасын 

кеңейтудің басты құралы болып табылады [1]. 

Кӛптеген болашақ мамандықтарда ерітінділер даярлап, олармен жұмыс істеу қажет еді. 

Ол тек болашақ химиктерге қажет емес, мысалы, ерітінділер туралы ілімнің дәрігерлер мен 

фармацевттер үшін ерекше мәні бар, себебі негізгі биологиялық сұйықтықтар, қан плазмасы 

жұлын сұйықтығы – лимфа сұйық т.б. тірі ағзада ерітінділер күйінде болады. 

Ерітінділер тақырыбына шығарылатын есептер әдебиетте түрліше жіктеледі.  

Кӛптеген авторлар пікірі бойынша химия пәнін оқыту барысында білімді 

қалыптастыруда есеп шығарудың маңызы ӛте зор [2-4]. Химиялық есептер шығару 

оқушының білім сапасын жоғарылатады, алынған білімдерін бекітеді, дағдыларды жүйелеп, 

практикалық есептер шығарып, есептеулер мен тәжірибе жасауды қалыптастыруда 

маңыздылығы басым. Есептерді шығару барысында оқушыға оның практикалық маңызы зор 

екенін білдіру қажет, себебі ол оны үйрену қажеттілігін түсініп, яғни оның ынтасын 

туғызады [5-10]. Ерітінділер тақырыбындағы есептерді мына жүйемен шығару ұсынылады. 

1.Ерітіндідегі еріген заттың массалық үлесі 

немесе ерітіндінің массалық үлесін біле тұрып, қажетті компонентті есептеу. 

Есептің бұл түрін түрлі әдіс-тәсілдермен шығаруға болатындығы кӛрсетіледі. 

Мысалы: 1. Судың 220 мл кӛлемінде (тығыздығы 1 г/мл) 30 г қант еріген. Ерітіндідегі 

қанттың массалық үлесін есептеңіз.  

Шешуі:  1. Алгоритм құрастырып шығару (анықтамаға негізделіп) 

1. Алдымен еріткіштің массасын тауып аламыз:  


