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Краткое описание проекта  
(150 слов) 

Зерттеудің өзектілігі.   
Энергетика саласында және басқада  әр түрлі салаларда да, 
тіпті көлікте де отынды тұтынудың тұрақты өсуі атмосфераға 
түсетін зиянды заттар көлемінің ұлғаюына әкеледі. Сонымен 
бірге, электр энергетикасы (өндірілген отынның үштен 
бірінен көп бөлігін тұтынатын) атмосфераға 
шығарындылардың ең үлкен көзі болып табылады (күйе, шаң, 
күл), күкірт оксидтері SO2, SO3, азот NO, NO2, сондай-ақ (аз 
мөлшерде) көміртегі оксидтері CO, СО2. ЖЭС үлесі 
атмосфераға азот оксидтерінің жалпы түсуінен шамамен 
60% NOx құрайды. Атмосфераның көміртегі оксидтерімен 
(СО2 - парниктік газдардың бірі) көбеюі қатты 
алаңдаушылық туғызады. Түтін газын тазартатын өндірістік 
қондырғылар қазіргі уақытта Жапонияда, Германияда және 
АҚШ-та жұмыс істейді. Қазақстанда бірде-бір ЖЭО газ 
шығарындыларын терең тазартумен айналыспайды, тіпті одан 
да көп, іс жүзінде пайдаланылған газдарды көліктерден 
тазарту жүргізілмейді.Соныдықтан қазіргі таңда зиянды 
газдар әсерінен түсін өзгертетін жіптер қауіпті газдарға 



 

жақын жерде жұмыс істейтін жұмысшылар мен 
қызметкерлерді қорғаудың тамаша жаңа түрі бола алады   
Зерттеудің мақсаттары мен міндеттері.   
Зерттеудің мақсаты жүн негізінде жасалған жіптен зиянды 
газдарды анықтайтын өнім (киім) алу.  
Зерттеу міндеттері бояғыш индикатор түрі ретінде метил көгі, 
метил қызыл, әмбебап индикатор және бромтимол көгін 
қолдана отырып зиянды газдар әсерінен түс өзгерісін зерттеу. 
Осы өзгеріс негізінде тоқыма өнеркәсібіне зиянды газдарды 
анықтайтын индикатор түрі таңдалып алынатын болады..   
  
  
Зерттеудің жаңалығы - қышқыл немесе негіздік қасиеттері 
бар газдарды анықтайтын қарапайым 
бояғыштарды (индикаторлар) негізінде жұмыс жасайтын мата 
немесе жіптер алу. Киімге тоқылған ақылды газды 
анықтайтын жіптер медициналық жұмыс орнында, әскери 
және құтқару орталарында пайдалануға болатын, жууға 
болатын және қол жетімді қауіпсіздікті қамтамасыз етуі 
мүмкіндігі бар деп ойлаймыз.Зиянды газдарды анықтау үшін 
қолданылатын электронды құрылғылардың дәлдігін 
алмастырмаса да, газды анықтауды тоқыма өнімдеріне енгізу 
жабдықсыз оқуға мүмкіндік береді есептейміз. Мұндай тәсіл 
технологияны жалпы жұмыс күшіне немесе текстильмен 
қамтамасыз етілген ақпараттан пайда таба алатын аз 
ресурстарды қауымдастыққа қол жетімді ете алатындығына 
сенімдіміз.  

ДОСТИЖЕНИЯ  учащихся 
по  данному проекту  

1. Школьный этап "Зерде" 3 место  
2. Участие в РНПК -МАН - 2 место 

 


