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Дарагія сябры!

Вы працягваеце сваё падарожжа па дзіўнай краіне пад назвай Хімія. 
Вы ўжо асвоілі асновы мовы гэтай навукі, даведаліся пра розныя хіміч-
ныя рэчывы і іх уласцівасці, а галоўнае, зразумелі, што хімія — гэта 
навука пра хімічныя ператварэнні рэчываў, якая вывучае самыя раз-
настайныя хімічныя працэсы.

У 8-м класе вы пазнаёміліся з перыядычным законам — асновай су-
часнай хіміі і ўсяго прыродазнаўства, навучыліся карыстацца перыядыч-
най сістэмай хімічных элементаў. Гэтыя веды разам з уяўленнямі пра бу-
дову атамаў, атрыманымі пры вывучэнні курсаў фізікі і хіміі, дапамаглі 
вам зразумець, што такое хімічная сувязь, як уплываюць састаў і будова 
рэчываў на іх уласцівасці.

У гэтым вучэбным годзе вам давядзецца дапоўніць і сістэматызаваць 
свае веды пра асноўныя класы неарганічных злучэнняў — аксіды, кісло-
ты, асновы і солі. Першапачатковыя звесткі пра гэтыя рэчывы вы атрыма-
лі ў курсе хіміі 7-га і 8-га класаў. Цяпер вы больш падрабязна разгледзіце 
класіфікацыю гэтых рэчываў, іх састаў, уласцівасці і практычнае ўжыванне.

Вы даведаецеся шмат новага і цікавага пра тое, што адбываецца пры 
растварэнні рэчываў у вадзе і што такое электралітычная дысацыяцыя. Вы 
зразумееце, якія рэчывы называюцца электралітамі і чым яны адрозніва-
юцца ад неэлектралітаў. 

У курсе хіміі 9-га класа перад вамі раскрыецца дзіўны свет неарганіч-
ных рэчываў. Вы пазнаёміцеся з хіміяй неметалаў і металаў, вывучы-
це фізічныя і хімічныя ўласцівасці простых рэчываў і найважнейшых 
злучэнняў, а таксама іх практычнае ўжыванне. Пры гэтым вам давядзец- 
ца пазнаёміцца з асобым класам злучэнняў вугляроду — з арганічнымі 
рэчывамі. Вы даведаецеся пра асаблівасці гэтых рэчываў і іх ролю ў нава-
кольным свеце, у жыцці і дзейнасці чалавека. 

Усе новыя тэрміны, паняцці і азначэнні, з якімі вы сустрэнецеся ў 
вучэбным дапаможніку, спецыяльна абазначаны і вылучаны, а вывады 
пасля кожнага параграфа прыведзены на каляровым фоне. 

У вучэбным дапаможніку прыводзяцца шматлікія фатаграфіі і малюн-
кі, якія адлюстроўваюць знешні выгляд рэчываў і матэрыялаў, розных 
аб’ектаў, а таксама схемы, што паказваюць сутнасць хімічных ператварэн-
няў рэчываў і іх практычнае ўжыванне. 

Матэрыял, які абагульняе і сістэматызуе інфармацыю, прадстаўлены 
ў выглядзе табліц. Лікавыя даныя, прыведзеныя ў табліцах, носяць даве-
дачны характар і, як пра віла, не прызначаны для запамінання.  
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Акрамя асноўнага тэксту, у параграфах маецца рубрыка «Цікава ве-
даць». У ёй прыводзяцца цікавыя факты з гісторыі развіцця хіміі, інфар-
мацыя пра ўласцівасці рэчываў і іх выкарыстанне.

Пасля кожнага параграфа прапануюцца пытанні, заданні і разліковыя 
задачы, прызначаныя для самастойнай работы. Выкананне гэтых задан-
няў будзе садзейнічаць больш якаснаму засваенню вучэбнага матэрыялу. 
На ўсе разліковыя задачы ў канцы вучэбнага дапаможніка прыведзены 
адказы.

Да шэрага параграфаў дадзены заданні для падрыхтоўкі да алімпіяд. 
Вывучэнне школьнага курса хіміі прадугледжвае правядзенне 

лабаратор ных доследаў і практычных работ. Інструкцыі, неабходныя для 
іх выканання, вы знойдзеце ў вучэбным дапаможніку.

У кнізе ёсць прадметны паказальнік, з дапамогай якога вы зможаце 
хутка адшукаць неабходную вам інфармацыю. 

У кнізе вы сустрэнеце наступныя ўмоўныя абазначэнні:

 — азначэнні і правілы; 

 — пытанні і заданні;

 — цікава ведаць.

Дадатковую інфармацыю да кожнага параграфа вы можаце знай-
сці, выкарыстоўваючы нацыянальны адукацыйны партал, па спасылцы 
http://e-vedy.adu.by («Электронныя адукацыйныя рэсурсы»  «Хімія»  

 «Хімія. 9 клас»). Зайсці на сайт можна з дапамогай QR-кода  .

Спадзяёмся, што веды па хіміі, якія вы атрымаеце ў гэтым вучэбным 
годзе, будуць асновай для паспяховага вывучэння хіміі і іншых прырода- 
знаўчых навук у старшых класах. Гэтыя веды спатрэбяцца вам у паўся-
дзённым жыцці і ў будучай працоўнай дзейнасці.

Жадаем поспехаў у вывучэнні хіміі! 
Аўтары

Правообладатель Народная асвета



ПАЎТАРЭННЕ АСНОЎНЫХ ПЫТАННЯЎ
КУРСА ХІМІІ 8 КЛАСА

1

H H:
n(X) = m(X)

M(X)M(X)

У гэтай главе вы ўспомніце
ўсё, пра што даведаліся за
два гады вывучэння хіміі:
асноўныя класы неарганічных
рэчываў, іх фізічныя і хімічныя
ўласцівасці, будову атамаў
хімічных элементаў
і перыядычны закон, асноўныя
тыпы хімічнай сувязі
і міжмалекулярнае
ўзаемадзеянне
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Паўтарэнне асноўных пытанняў курса хіміі 8 класа6

§   1.   Асноўныя класы неарганічных рэчываў

Усе вядомыя неарганічныя рэчывы можна падзяліць на групы, або 
класы злучэнняў. Такое дзяленне называецца класіфікацыяй. Рэчывы 
аднаго і таго ж класа валодаюць падобнымі ўласцівасцямі, або прыме-
тамі. Найбольш простая класіфікацыя заснавана на адрозненні рэчываў 
паводле іх агрэгатнага стану — цвёрдага, вадкага і газападобнага. Аднак 
яна не з’яўляецца строгай, паколькі большасць рэчываў у залежнасці ад 
умоў (тэмпературы і ціску) могуць знаходзіцца ў кожным з гэтых станаў. 
Часцей за ўсё неарганічныя рэчывы класіфікуюцца паводле саставу, бу-
довы і хімічных уласцівасцей. 

Класіфікацыя рэчываў

Агульная схема класіфікацыі неарганічных рэчываў паказана на ма-
люнку 1. Са схемы бачна, што ўсе неарганічныя рэчывы па колькасці 
хімічных элементаў, якія ўваходзяць у іх састаў, падзяляюцца на дзве 
групы — п р о с т ы я  і  с к л а д а н ы я. Успомніце, чым яны адрозніваюцца 
адны ад адных? Як вы ўжо ведаеце, да простых рэчываў належаць мета-
лы і неметалы. 

Складаныя неарганічныя рэчывы падзяляюцца паводле якаснага 
саставу і паводле хімічных уласцівасцей на некалькі класаў, найважней-
шымі з якіх з’яўляюцца: аксіды, кіслоты, асновы і солі. Усе металы, асно-
вы і солі належаць да рэчываў немалекулярнай будовы. Што датычыцца 
неметалаў, аксідаў і кіслот, то сярод іх ёсць рэчывы як немалекулярнай, 
так і малекулярнай будовы. 

Неарганічныя рэчывы 

Аксіды
Кіслоты

Простыя

Немалекулярнай будовы

Малекулярнай будовы

Складаныя

Асновы
Солі

МеталыНеметалы

Мал. 1. Асноўныя класы неарганічных рэчываў
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§   1.   Асноўныя класы неарганічных рэчываў 7

Разгледзім больш падрабязна найважнейшыя класы складаных неар-
ганічных рэчываў.

Аксіды

Аксіды — складаныя рэчывы, у састаў якіх уваходзяць атамы двух хіміч-
ных элементаў, адзін з якіх кісларод.

Ступень акіслення атамаў кіслароду ў аксідах роўна –2:

K O,
1 2

2

� �
 BaO

� �2 2

,  Al O2

� �3 2

3 ,  CO
� �4 2

2 ,  P O2

� �5 2

5 ,  SO
� �6 2

3 ,  Cl O2

� �7 2

7 ,  OsO
� �8 2

4 .

Назва аксіду ўтвараецца са слова «аксід» і назвы другога элемента ў 
родным склоне, напрыклад СаО — аксід кальцыю, SO3 — аксід серы(VI). 
Калі элемент можа знаходзіцца ў розных ступенях акіслення і ўтварае 
некалькі аксідаў, у дужках паказваецца ступень акіслення гэтага элемен-
та ў дадзеным аксідзе.

Паводле здольнасці рэагаваць з кіслотамі і асновамі з утварэннем со-
лей усе аксіды падзяляюцца на солеўтваральныя і несолеўтваральныя. 
Да с о л е ў т в а р а л ь н ы х  належаць асноўныя, кіслотныя і амфатэрныя 
аксіды, прынцыповае адрозненне паміж якімі заключаецца ў іх адносі-
нах да кіслот і шчолачаў.

Найважнейшыя хімічныя ўласцівасці аксідаў прыведзены ў табліцы 1.

Т а б л і ц а  1. Найважнейшыя хімічныя ўласцівасці аксідаў

Рэчывы, з якімі  
рэагуюць асноўныя  

аксіды

Прадукты 
рэакцый

Прыклады

Кіслоты Солі і вада
CaO + 2HCl = CaCl2 + H2O;
СuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O

Кіслотныя аксіды Солі
Na2O + CO2 = Na2CO3; 
MgO + SO3 = MgSO4 

Вада (рэагуе з аксідамі 
толькі шчолачных і 
шчолачназямельных 
металаў)

Асновы
(шчолачы)

K2O + H2O = 2KOH;
CaO + H2O = Ca(OH)2 

Рэчывы, з якімі  
рэагуюць кіслотныя 

аксіды

Прадукты 
рэакцый

Прыклады

Шчолачы Солі і вада
CO2 + 2NaOH = Na2CO3 + H2O;
P2O5 + 3Ca(OH)2 = Ca3(PO4)2 + 3H2O

Правообладатель Народная асвета



Паўтарэнне асноўных пытанняў курса хіміі 8 класа8

Асноўныя аксіды Солі
SO2 + K2O = K2SO3;
N2O5 + MgO = Mg(NO3)2 

Вада (рэагуе з усімі 
кіслотнымі аксідамі, 
акрамя SiO2)

Кісларод- 
змяшчальныя 
кіслоты

P2O5 + 3H2O = 2H3PO4;
CO2 + H2O = H2CO3

Рэчывы, з якімі рэа-
гуюць амфатэрныя 

аксіды

Прадукты 
рэакцый

Прыклады

Кіслоты Солі і вада
ZnO + 2HCl = ZnCl2 + H2O; 
Al2O3 + 6HNO3 = 2Al(NO3)3 + 3H2O

Кіслотныя аксіды Солі
ZnO + SO3 = ZnSO4; 
Al2O3 + 3N2O5 = 2Al(NO3)3

Расплаўленыя шчолачы
Солі ўмоўных 
кіслот H2ZnO2, 
HAlO2 і вада

ZnO + 2NaOH = Na2ZnO2 + H2O; 
Al2O3 + 2NaOH = 2NaAlO2 + H2O

Асноўныя аксіды
Солі ўмоўных 
кіслот H2ZnO2, 
HAlO2

ZnO + K2O = K2ZnO2; 
Al2O3 + BaO = Ba(AlO2)2

Кіслоты

Кіслоты — складаныя рэчывы, у малекулах якіх атамы вадаро-

ду, здольныя замяшчацца атамамі металаў, злучаны з кіслотнымі  

астаткамі.

Колькасць атамаў вадароду ў формулах кіслот называецца іх асноўна-
сцю. У адпаведнасці з гэтым HCl — аднаасноўная, H2SO4 — двухасноў-
ная, H3PO4 — трохасноўная кіслоты.

Паводле саставу неарганічныя кіслоты падзяляюцца на кісларод-
змяшчальныя (H2SO4 — серная, H3PO4 — фосфарная, HNO3 — азотная) і 
бескіслародныя (HCl — хлоравадародная, H2S — серавадародная). Хлора-
вадародную кіслату часта называюць салянай.

Амаль усе кіслоты — рэчывы малекулярнай будовы. Большасць 
кіслот добра раствараюцца ў вадзе. Да нерастваральных належаць, на-
прыклад, крэмніевая кіслата H2SiO3.

Найважнейшыя хімічныя ўласцівасці кіслот выяўляюцца ў іх рэак-
цыях з металамі, асноўнымі аксідамі, асновамі і солямі (табл. 2). 

Працяг табліцы

Правообладатель Народная асвета



§   1.   Асноўныя класы неарганічных рэчываў 9

 Т а б л і ц а  2. Найважнейшыя хімічныя ўласцівасці кіслот

Рэчывы,  
з якімі рэагуюць 

кіслоты

Прадукты 
рэакцый

Прыклады

Металы,  
размешчаныя  
ў радзе актыўнасці 
да вадароду

Солі  
і вадарод

H2SO4 + Fe = FeSO4 + H2;
6HCl + 2Al = 2AlCl3 + 3H2

Асноўныя 
аксіды

Солі і вада
2HNO3 + Na2O = 2NaNO3 + H2O;
2HBr + FeO = FeBr2 + H2O

Асновы Солі і вада
2H3PO4 + 3Mg(OH)2 = Mg3(PO4)2 + 6H2O;
H2S + 2KOH = K2S + 2H2O

Солі
Новыя солі 
і кіслоты

H2SO4 + BaCl2 = BaSO4 + 2HCl;
H2S + Pb(NO3)2 = PbS + 2HNO3

Асновы

Асновы — складаныя рэчывы, якія складаюцца з атамаў металаў 
і гідроксагруп ОН. 

Напомнім, што група ОН аднавалентная, а яе зарад роўны 1–:

Na (OH) ;1 1+ −  Mg (OH) ;2
2
1� �  Bi (OH) .3

3
1� �

Назвы асноў складаюцца з двух слоў, першае з якіх — гэта слова 
«гідраксід», а другое — руская назва металу ў родным склоне, напры-
клад:

NaOH — гідраксід натрыю; Zn(OH)2 — гідраксід цынку.
Усе асновы — цвёрдыя рэчывы немалекулярнай будовы. Гідраксіды 

шчолачных і шчолачназямельных металаў, напрыклад NaOH, KOH, 
Ca(OH)2, Ba(OH)2, раствараюцца ў вадзе і маюць агульную назву — шчо-
лачы. 

Найважнейшыя хімічныя ўласцівасці асноў выяўляюцца ў іх рэак-
цыях з кіслотамі, кіслотнымі аксідамі, солямі, а таксама ў іх адносінах 
да награвання (табл. 3, с. 10).

Правообладатель Народная асвета



Паўтарэнне асноўных пытанняў курса хіміі 8 класа10

Т а б л і ц а  3. Найважнейшыя хімічныя ўласцівасці асноў

Рэчывы, з якімі  
рэагуюць асновы

Прадукты 
рэакцый

Прыклады

Кіслоты Солі і вада
2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O;
Fe(OH)3 + 3HCl = FeCl3 + 3H2O

Кіслотныя 
аксіды

Солі і вада
2KOH + CO2 = K2CO3 + H2O;
Са(OH)2 + SO3 = СаSO4 + H2O

Солі
Новыя солі  
і асновы

3NaOH + FeCl3 = 3NaCl + Fe(OH)3;
Ca(OH)2 + Na2CO3 = CaCO3 + 2NaOH

Маларастваральныя і нерастваральныя асновы пры награванні рас-
кладаюцца на адпаведны аксід металу і ваду:

Ca(OH)2 =
t

 CaO + H2O;       2Fe(OH)3 =
t

 Fe2O3 + 3H2O.

Солі

Солі — складаныя рэчывы, у састаў якіх уваходзяць атамы металаў 

і кіслотныя астаткі.

Назва любой солі складаецца з двух слоў, першае з якіх — назва 
кіслотнага астатку ў назоўным склоне, а другое — назва металу ў род-
ным склоне:

AlCl3 — хларыд алюмінію; K3PO4 — фасфат калію; 

MgSO4 — сульфат магнію; Zn(NO3)2 — нітрат цынку.

Калі метал можа знаходзіцца ў розных ступенях акіслення і ўтва-
рае некалькі солей, то ў дужках паказваецца ступень акіслення ата-

маў металу ў дадзенай солі, напрыклад  FeSO
2

4

+

 — сульфат жалеза(II), 

Fe (SO )
+3

4 32  — сульфат жалеза(III).
Усе солі — цвёрдыя крышталічныя рэчывы немалекулярнай будовы, 

большасць добра раствараецца ў вадзе.

Найважнейшыя хімічныя ўласцівасці солей — іх узаемадзеянне з ме-
таламі, кіслотамі, шчолачамі і іншымі солямі (табл. 4).

Правообладатель Народная асвета
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Т а б л і ц а  4. Найважнейшыя хімічныя ўласцівасці солей

Рэчывы,  
з якімі  

рэагуюць солі

Прадукты 
рэакцый

Прыклады

Металы
Новыя металы  
і солі

CuSO4 + Fe = Cu + FeSO4;
3AgNO3 + Al = 3Ag + Al(NO3)3

Кіслоты
Новыя солі  
і кіслоты

BaCl2 + H2SO4 = BaSO4 + 2HCl;
Na2S + 2HCl = 2NaCl + H2S

Асновы
(шчолачы)

Новыя асновы  
і солі

Fe(NO3)2 + 2KOH = Fe(OH)2 + 2KNO3;
K2CO3 + Ba(OH)2 = 2KOH + BaCO3

Солі Новыя солі FeCl3 + 3AgNO3 = Fe(NO3)3 + 3AgCl;
ZnSO4 + CaCl2 = CaSO4 + ZnCl2

Нагадваем, што для рэакцый солей з металамі справядлівае правіла: 
больш актыўны метал, размешчаны ў радзе актыўнасці лявей, вы- 
цясняе з раствору солі менш актыўны метал, які размяшчаецца  
ў гэтым радзе правей. Адпаведна, менш актыўны метал не можа вы-
цесніць больш актыўны з раствору яго солі: 

Cu + FeSO4  рэакцыя не ідзе.

Пытанні і заданні

1.  Чым адрозніваюцца паміж сабой: а) простыя і складаныя рэчывы; 
б) рэчывы малекулярнай і немалекулярнай будовы? Прывядзіце па тры 
прыклады адпаведных рэчываў.

2.  Па якіх прыметах аксіды падзяляюцца на асноўныя, кіслотныя і амфа-
тэрныя? Прывядзіце па тры прыклады аксідаў кожнага тыпу, назавіце іх.  

3.  Ахарактарызуйце найважнейшыя хімічныя ўласцівасці асноўных аксі-
даў. Складзіце ўраўненні рэакцый: а) аксіду натрыю з вадой; б) аксі-
ду жалеза(II) з салянай кіслатой; в) аксіду літыю з аксідам фосфару(V).  
Назавіце рэчывы, якія ўтвараюцца.

4.  Ахарактарызуйце найважнейшыя хімічныя ўласцівасці кіслотных аксі-
даў. Складзіце ўраўненні рэакцый: а) аксіду азоту(V) з вадой; б) аксі-
ду вугляроду(IV) з гідраксідам літыю; в) аксіду серы(VI) з аксідам калію;  
г) аксіду фосфару(V) з аксідам магнію. Назавіце рэчывы, якія ўтва- 
раюцца.

Правообладатель Народная асвета
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5.  Ахарактарызуйце найважнейшыя хімічныя ўласцівасці кіслот. Складзіце 
ўраўненні рэакцый: а) сернай кіслаты з алюмініем; б) салянай кіслаты 
з аксідам стронцыю; в) фосфарнай кіслаты з карбанатам калію; г) сяр-
ністай кіслаты з гідраксідам кальцыю. Назавіце рэчывы, якія ўтвараюцца.

6.  Ахарактарызуйце найважнейшыя хімічныя ўласцівасці асноў. Складзіце 
ўраўненні рэакцый: а) гідраксіду медзі(II) з азотнай кіслатой; б) гідраксіду 
кальцыю з аксідам азоту(V); в) гідраксіду літыю з сульфатам жалеза(III); 
г) тэрмічнага раскладання гідраксіду хрому(III). Назавіце рэчывы, якія 
ўтвараюцца.

7.  Вуглякіслы газ, які ўтварыўся пры тэрмічным раскладанні карбанату ка-
льцыю масай 20 г, цалкам прарэагаваў з гідраксідам літыю. Знайдзіце 
масу солі, якая пры гэтым утварылася. 

8.  Сумесь парашкоў медзі і цынку агульнай масай 19,4 г унеслі ў саляную 
кіслату (лішак). У выніку рэакцыі вылучыўся газ аб’ёмам 4,48 дм3 (н. у.). 
Разлічыце масавую долю медзі ў зыходнай сумесі.

Рыхтуемся да алімпіяд

1.  У выніку ўзаемадзеяння солей А і В утварыліся дзве новыя солі — фасфат 
кальцыю і хларыд калію. Маса солі А, у якой малярная маса меншая, чым у солі В,  
складала 22,2 г. Разлічыце масу солі В, якая прарэагавала.

2.  Запоўніце пропускі і складзіце ўраўненні рэакцый, з дапамогай якіх можна 
ажыццявіць усе ператварэнні:

а) CuSO4  …  CuO  …  Cu(OH)2  …  Сu;
б) P  …  H3PO4  …  Ca3(PO4)2  …  Na3PO4.

§   2.   Будова атама і перыядычны закон

Мы жывём у свеце рэчываў, з якіх складаюцца ўсе целы як прыродна-
га, так і штучнага паходжання. Зямля, акіяны і моры, нават паветра, —  
усё мае рэчыўную аснову. Колькасць вядомых навуцы рэчываў блізкая да 
150 млн і з кожным днём павялічваецца на некалькі тысяч.

Вам ужо добра вядома, што самі рэчывы складаюцца з розных атамаў 
хімічных элементаў — вельмі дробных, хімічна непадзельных часціц, г. зн. 
такіх, якія не знікаюць і не ўзнікаюць пры хімічных рэакцыях. На 
працягу шматлікіх стагоддзяў атам лічыўся элементарнай, далей непа- 
дзельнай часціцай. І толькі адкрыцці, зробленыя фізікамі на мяжы XIX —  
XX ст., далі бясспрэчныя доказы складанасці будовы атама. Англій-
скі вучоны Э.  Р э з е р ф а р д  у 1911 г. прапанаваў мадэль будовы атама, 
якая атрымала назву ядзернай (планетарнай). Згодна з гэтай мадэл-

Правообладатель Народная асвета
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лю атам складаецца з дадатна зараджанага ядра і адмоўна зара-
джаных электронаў, якія рухаюцца вакол яго. Практычна ўся маса 
атама змяшчаецца ў ядры, дыяметр якога прыкладна ў 100 000 разоў  
меншы за дыяметр усяго атама. Сучаснае фізічнае азначэнне атама  
наступнае. 

Атам — электранейтральная часціца, якая складаецца з дадатна зара-
джанага ядра і адмоўна зараджаных электронаў.

Пазней было ўстаноўлена, што ядро атама таксама мае складаную бу-
дову. Яно складаецца з пратонаў і нейтронаў. Гэтыя часціцы маюць прак-
тычна а д н о л ь к а в у ю  масу, роўную прыкладна 1 u, г. зн. адной атам-
най адзінцы масы. Пратон (яго сімвал р) мае адносны зарад 1+, а нейтрон 
(сімвал n) — электранейтральны. Адносны зарад электрона (умоўнае аба-
значэнне e–) роўны 1–, а маса прыкладна ў 1840 разоў меншая за адну 
атамную адзінку масы.

У табліцы 5 прыводзяцца асноўныя характарыстыкі часціц, якія ўва-
ходзяць у састаў атама.

Т а б л і ц а  5. Асноўныя характарыстыкі часціц, якія ўваходзяць у састаў атама

Часціца Сімвал
Адносная 

маса
Адносны

зарад

Пратон p 1,007 ≈ 1 u 1+

Нейтрон n 1,009 ≈ 1 u 0

Электрон e− 1

1840

u
1−

Маса атама, выяўленая ў звычных для нас вагавых адзінках (г, кг),  
уяўляе нязначную велічыню. Таму яшчэ з пачатку XIX ст. у хіміі выка- 
рыстоў ваюць адносныя атамныя масы. Яны паказваюць, у колькі разоў 
маса аднаго атама дадзенага элемента большая за масу вызначанага эта-
лона параўнання. Першапачаткова ў якасці такога эталона выкарыстоўва- 
лася маса атама вадароду, затым — кіслароду, вугляроду. У цяперашні час 

масы атамаў параўноўваюць з 1
12

 масы атама вугляроду. Яна атрымала 

назву атамнай адзінкі масы (а. а. м.): 

1 а. е. м. = 1
12

 ma (C) = 19 93 10
12

27,  − кг  ≈ 1,661  10–27 кг.

Правообладатель Народная асвета
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Параўноўваючы масы атамаў розных хімічных элементаў з атамнай 
адзінкай масы, атрымліваюць значэнні адносных атамных мас гэтых 
элементаў.

Акрамя гэтай колькаснай характарыстыкі элемента, у табліцы 
перыядычнай сістэмы хімічных элементаў прыведзены і лічбавыя 
значэнні атамнага (парадкавага) нумара элемента. Гэта галоўная харак-
тарыстыка хімічнага элемента, якая вызначаецца дадатным зарадам яд-
ра яго атама, г. зн. колькасцю пратонаў. Паколькі атам у цэлым электра-
нейтральны, відавочна, што колькасць пратонаў у яго ядры роўна ліку 
электронаў: 

Атамны
нумар

элемента
=

Зарад
ядра

атама
=

Колькасць
пратонаў

у ядры
=

Колькасць
электронаў

у атаме

Такім чынам, можна зрабіць вывад, што адносны зарад ядра атама 
з’яўляецца галоўнай характарыстыкай элемента, вызначаючы яго ста-
новішча ў перыядычнай сістэме, а значыць, усе ўласцівасці атамаў гэтага 
элемента і яго злучэнняў.

Масавы лік атама. Нукліды. Ізатопы

Атамы аднаго і таго ж элемента могуць мець розныя масы. Гэта тлу-
мачыцца тым, што ў іх ядрах з адной і той жа колькасцю пратонаў можа 
знаходзіцца розная колькасць нейтронаў. Агульная колькасць пратонаў (Z)  
і нейтронаў (N) у ядры называецца масавым лікам атама (А):

A = Z + N.

Колькасць нейтронаў N у ядры атама любога элемента лёгка падлічыць 
па рознасці:

N = A – Z.

Калі злева ад сімвала хімічнага элемента індэксамі паказаць за-
рад ядра атама Z (атамны нумар элемента) і яго масавы лік А — Z

A Э,  
то такі запіс будзе абазначаць нуклід дадзенага элемента, напрыклад:

6
13 C,  19

40 K,  92
238 U.

Нуклід — від атамаў з пэўнымі значэннямі зараду ядра і масавага ліку.

Большасць хімічных элементаў у прыродзе існуюць у выглядзе нека-
лькіх нуклідаў. Нукліды аднаго элемента называюцца ізатопамі. 

Правообладатель Народная асвета
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Ізатопы — гэта нукліды, якія маюць аднолькавы зарад ядра, але розныя 
масавыя лікі.

Напрыклад, 8
16 O,  8

17 O,  8
18 O  — ізатопы кіслароду, а 16

32
16
35S,   S  — ізато-

пы серы.
Ізатопы любога элемента займаюць адно месца ў перыядычнай сістэме, 

паколькі належаць аднаму і таму ж элементу. Такім чынам, можна даць 
больш дакладнае азначэнне хімічнага элемента.

Хімічны элемент — від атамаў з аднолькавым зарадам ядра.

Паколькі большасць хімічных элементаў існуюць у прыродзе ў выгля-
дзе сумесі ізатопаў з уласным значэннем масавага ліку, то адносная атам-
ная маса дадзенага элемента з’яўляецца ўсярэдненай велічынёй адносных 
атамных мас яго нуклідаў.

Адносная атамная маса элемента — фізічная велічыня, якая паказвае, 

у колькі разоў маса атама дадзенага хімічнага элемента большая 

за 1
12

 частку масы атама нукліду 12С.

Цяпер зразумела, чаму адносная атамная маса большасці хімічных 
элементаў не з’яўляецца цэлалікавай велічынёй.

Электронная будова атамаў

У хімічных рэакцыях атамы не знікаюць і не ўзнікаюць зноў, а 
проста пeраходзяць з адных рэчываў у іншыя, г. зн. перагрупоўваюцца. 
Пры гэтым ядры атамаў застаюцца нязменнымі, хоць хімічныя ўла-
сцівасці атамаў аднаго і таго ж хімічнага элемента моцна адрозніваюцца 
ў залежнасці ад таго, у якім рэчыве яны знахо- 
дзяцца.

Калі састаў ядзер дадзенага хімічнага элемента 
не змяняецца пры хімічных рэакцыях, то відавоч-
на, што ўсе змяненні, якія адбыліся з дадзеным 
атамам, з’яўляюцца вынікам змянення яго элек-
троннай будовы.

Электрон у атаме знаходзіцца ў пастаянным 
руху вакол ядра. Паколькі ў такога руху адсут- 
нічае пэўная траекторыя, то для яго апісання 
выкарыстоўваецца своеасаблівая мадэль руху элек-
трона вакол ядра — электроннае воблака (мал. 2).

Мал. 2. Схема 
электроннага  

воблака
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Электроннае воблака характарызуе верагоднасць знаходжання элек-
трона ў той ці іншай вобласці каляядзернай прасторы, якая не мае 
выразных меж. Таму яго звычайна абмяжоўваюць умоўнай паверхняй, 
якая ахоплівае прыкладна 90 % воблака. Такую вобласць каляядзернай 
прасторы, у якой найбольш верагодна знаходжанне дадзенага электрона, 
называюць атамнай арбіталлю.

Арбіталі ў залежнасці ад энергіі элек-
трона маюць розныя п а м е р ы  і  ф о р м ы 
(мал. 3). Чым большая энергія электро-
на, тым далей ён знаходзіцца ад ядра і, 
такім чынам, тым большая па памерах 
яго арбіталь. На адной арбіталі можа 
знаходзіцца не больш за 2 электроны, а 
электроны, якія займаюць адну арбіталь, 

называюцца спаранымі. Калі на арбіталі знаходзіцца толькі адзін элек-
трон, то яго называюць няспараным.

Электронныя абалонкі атамаў

Агульная колькасць электронаў у атаме заўсёды роўная зараду яго 
ядра. Але электроны, валодаючы рознай энергіяй, па-рознаму размяшча-
юцца ў атаме. Электроны з большай энергіяй знаходзяцца далей ад яд-
ра, а электроны, якія валодаюць меншай энергіяй, рухаюцца ў асноўным 
паблізу ад ядра. Так утвараюцца абалонкі (слаі) з электронаў з блізкімі 
значэннямі энергій, якія так і называюцца — электронныя абалонкі 
(электронныя слаі).

Электронны слой — гэта сукупнасць электронаў з блізкімі значэннямі 
энергіі.

Колькасць электронаў на кожным слоі розная і ў асноўным вызнача-
ецца іх энергіяй. На п е р ш ы м  электронным слоі максімальна можа зна-
ходзіцца 2 электроны. Графічны відарыс размеркавання электронаў па 
слаях называецца электроннай схемай атама. На малюнку 4 паказаны 
электронныя схемы атамаў вадароду і гелію.

У атамаў элементаў другога перыяду (ад літыю Li да неону Ne) 
з’яўляецца д р у г і  электронны слой, на якім размяшчаецца ад аднаго да 
васьмі электронаў (гл. мал. 4).

Мал. 3. Формы атамных арбіталей  
у шматэлектронным атаме

Правообладатель Народная асвета
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З натрыю Na пачынаецца запаўненне т р э ц я г а  электроннага слоя: ад 
аднаго электрона ў атама натрыю да васьмі ў атама аргону Ar (мал. 5).

У атаме любога элемента (акрамя элементаў першага перыяду — вада-
роду і гелію) на знешнім электронным слоі можа знаходзіцца не больш 
за 8 электронаў.

Знешні электронны слой, які 
змяшчае 8 электронаў, называецца 
завершаным. Таму ў наступнага за 
аргонам элемента калію K пачынае 
запаўняцца ч а ц в ё р т ы  электронны 
слой:

19K 2e–, 8e–, 8e–, 1e–.

Калій з’яўляецца элементам чац-
вёртага перыяду. В ы в а д: колькасць 
электронных слаёў у атаме любога 
элемента супадае з нумарам перыя-
ду, у якім ён знаходзіцца. У гэтым 
заключаецца фізічны сэнс нумара 
перыяду. 

Электроны знешняга слоя звязаны з ядром слабей, чым астатнія, 
таму больш рухомыя. Яны вызначаюць хімічныя ўласцівасці дадзенага 
атама. Такія электроны называюцца валентнымі. У атамаў элементаў 
А-груп колькасць валентных электронаў роўна нумару групы, абазнача-
наму рымскай лічбай. Гэта заканамернасць адлюстроўвае фізічны сэнс 
нумара А-групы. 

Мал. 5. Электронныя схемы атамаў 
натрыю і аргону  

(уверсе — спрошчаны выгляд схем)

H He Li Ne

Мал. 4. Электронныя схемы атамаў: вадароду, гелію, літыю, неону

Правообладатель Народная асвета
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Такім чынам, можна зрабіць галоўны вывад.

Уласцівасці атамаў хімічных элементаў кожнай групы перыядычна паўта-
раюцца таму, што перыядычна паўтараецца будова іх знешніх электрон-
ных слаёў.

Менавіта ў гэтым заключаецца фізічны сэнс перыядычнага закону. 
Сучасная фармулёўка перыядычнага закону гучыць так.

Уласцівасці атамаў хімічных элементаў, а таксама састаў і ўласцівасці 
рэчываў, якія з іх утвараюцца, знаходзяцца ў перыядычнай залежнасці 
ад зарадаў атамных ядзер.

Перыядычнасць змянення ўласцівасцей атамаў хімічных элементаў

Ведаючы заканамернасці змянення электроннай будовы атамаў, мож-
на растлумачыць прычыны і характар змянення іх уласцівасцей, а такса-
ма фізічных і хімічных уласцівасцей простых і складаных рэчываў, якія 
з іх утвараюцца.

З пункту гледжання сучаснай навукі атам не мае пэўных меж, таму 
ўмоўна яго форму лічаць шарападобнай, а характарыстыкай яго памеру 
з’яўляецца радыус атама. Радыус атама ў асноўным вызначаецца зарадам 
яго ядра, колькасцю электронных слаёў і лікам электронаў на знешнім 
слоі. У атамаў элементаў А-груп з павелічэннем атамнага нумара расце 
колькасць электронных слаёў і, значыць, павялічваюцца радыусы ата-
маў (мал. 6). У перыядзе па меры павелічэння ядзер атамаў элементаў 
прыцяжэнне да ядра электронаў, змешчаных на адным і тым жа знеш-
нім слоі, узмацняецца. Адбываецца своеасаблівае «сцісканне» атамаў, і 
іх радыусы памяншаюцца.

Характар змянення радыусаў атамаў у групах і перыядах вызначае 
заканамернасці змянення металічных і неметалічных уласцівасцей ата-
маў элементаў, дакладней іх простых рэчываў.

Узмацненне металічных уласцівасцей атамаў элементаў у групах з 
узрастаннем атамнага нумара элемента звязана, перш за ўсё, з павелічэннем 
радыусаў іх атамаў, г. зн. з ростам колькасці электронных слаёў. Адначасова 
ўзмацняюцца асноўныя ўласцівасці аксідаў і гідраксідаў гэтых элементаў.

У супрацьлегласць гэтаму неметалічныя ўласцівасці атамаў эле-
ментаў А-груп з павелічэннем зарадаў іх ядзер слабеюць, паколькі расце 
колькасць электронных слаёў. Кіслотныя ўласцівасці аксідаў і гідраксі-
даў гэтых элементаў таксама слабеюць (гл. табл. 6, с. 20).

У малых перыядах з ростам зарадаў ядзер атамаў павялічваецца  
і лік электронаў на знешнім слоі. Яны мацней прыцягваюцца да ядра, 
таму атамам усё цяжэй аддаваць электроны і лягчэй далучаць іх.  
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Т а б л і ц а  6. Змяненне розных характарыстык атамаў 
элементаў IVА-групы
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2 C 6+ 2 4

3 Si 14+ 3 4

4 Ge 32+ 4 4

5 Sn 50+ 5 4

6 Pb 82+ 6 4

Па гэтай прычыне ў перыядзе ў атамаў хімічных элементаў слабеюць 
металічныя і ўзмацняюцца неметалічныя ўласцівасці. Аналагічна 
ў перыядзе з ростам зарадаў ядзер атамаў уласцівасці аксідаў і гідраксі-
даў змяняюцца ад асноўных да кіслотных (табл. 7).

Т а б л і ц а  7. Змяненне розных характарыстык атамаў 
элементаў III перыяду

Нумар групы IA IIA IIIA IVA VA VIA VIIA VIIIA

Сімвал элемента Na Mg Al Si P S Cl Ar

Зарад ядра 11+ 12+ 13+ 14+ 15+ 16+ 17+ 18+

Колькасць электронаў  
на знешнім слоі 1 2 3 4 5 6 7 8

Ступень акіслення  
ў вышэйшых аксідах +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8
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Адносныя  
памеры атамаў

Металічныя  
ўласцівасці

Неметалічныя  
ўласцівасці

Кіслотныя ўласцівасці 
гідраксідаў

Асноўныя ўласцівасці  
гідраксідаў

Пытанні і заданні 

1.  Чаму роўныя адносны зарад ядра і лік электронаў у атамаў наступных 
элементаў: Mg, Ni, Ag, Pb, Ra?

2.  Вызначыце атамны нумар элемента, масавы лік аднаго з нуклідаў якога 
роўны 26, а лік нейтронаў — 14.

3.  Вызначыце састаў атамных ядзер ізатопаў: а) 12
24Mg;  12

25Mg;  12
27Mg;  б) 16O; 

17O; 18O. 
4.  Як сучасная атамная тэорыя апісвае стан электрона ў атаме?
5.  Што з’яўляецца прычынай перыядычнасці ўласцівасцей атамаў хімічных 

элементаў?
6.  Складзіце электронныя схемы атамаў азоту, магнію, алюмінію, фосфару, 

аргону.
7.  Як змяняюцца ўласцівасці вышэйшых аксідаў і адпаведных ім гідраксідаў 

у групах і перыядах? Складзіце іх формулы для элементаў IVА-групы і 
трэцяга перыяду.

8.  Напішыце ўраўненні рэакцый вышэйшых аксідаў калію, кальцыю, фосфа-
ру і вугляроду з вадой.

§   3.   Хімічная сувязь
Практычна ўсе вывучаныя вамі рэчывы ўяўляюць сабой злучэнні, 

якія складаюцца з атамаў двух ці больш хімічных элементаў. Выключэн-
не складаюць аднаатамныя малекулы высакародных газаў — элементаў 
VIIIА-групы. У атамаў гэтых элементаў на знешнім электронным слоі 
знахо дзіцца максімальна магчымы лік электронаў — 2 у атама гелію He 
і па 8 у атамаў астатніх элементаў. Такі электронны слой называецца  

Слабеюць

Слабеюць

Узмацняюцца

Узмацняюцца

Працяг табліцы

Правообладатель Народная асвета



Паўтарэнне асноўных пытанняў курса хіміі 8 класа22

завершаным і лічыцца самым устойлівым. У атамаў астатніх элементаў 
знешнія электронныя слаі з’яўляюцца незавершанымі, таму ў працэсе 
хімічнага ўзаемадзеяння атамы імкнуцца іх завяршыць, г. зн. набыць 
электронную будову атама найбліжэйшага высакароднага газу. Адсюль 
можна зрабіць вывад, што злучацца, г. зн. злучацца паміж сабой, атамам 
выгадна з пункту гледжання імкнення да максімальна ўстойлівага ста-
ну. Такое ўзаемадзеянне, г. зн. злучэнне атамаў паміж сабой, называецца 
хімічнай сувяззю.

Хімічная сувязь — гэта ўзаемадзеянне, якое звязвае асобныя атамы 

ў больш складаныя сістэмы (малекулы, атамныя крышталі і інш.).

З курса хіміі 8-га класа вам ужо вядома, што хімічная сувязь мае 
электрастатычную прыроду, г. зн. вызначаецца толькі сіламі прыцяжэн-
ня часціц з рознаіменнымі зарадамі і сіламі адштурхвання часціц з  
аднолькавымі зарадамі. Пры ўтварэнні хімічнай сувязі заўсёды вылуча-
ецца энергія. Гэта з’яўляецца неабходнай умовай утварэння любой хіміч-
най сувязі:

А + В  АВ + энергія, напрыклад Н + Н  Н2 + 436 кДж/моль.

У залежнасці ад спосабу дасягнення атамамі ўстойлівага электронна-
га стану адрозніваюць тры тыпы хімічнай сувязі: кавалентную, іонную 
і металічную.

Кавалентная сувязь

Кавалентная сувязь звычайна ўзнікае паміж атамамі неметалаў, 
у якіх на знешнім электронным слоі знаходзіцца ад 4 да 7 электро-
наў. Значыць, да завяршэння гэтага слоя ім не хапае некалькі электро- 
наў (1, 2, 3…). Пры збліжэнні атамаў электронныя воблакі пранікаюць  
адно ў адно і перакрываюцца так, што паміж ядрамі ўзнікае вобласць 
павышанага электроннага зараду, якая так і называецца — вобласць 
павышанай электроннай шчыльнасці (мал. 7). Іншымі словамі, узнікае 
агульная электронная пара, якая адначасова належыць абодвум атамам. 
Гэта агульная пара і ўяўляе сабой кавалентную хімічную сувязь. 

Кавалентная сувязь — гэта сувязь, якая ўзнікае ў выніку ўтварэння 

агульных электронных пар паміж двума атамамі.

Правообладатель Народная асвета
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Пры ўзаемадзеянні атамаў ад-
наго і таго ж хімічнага элемента 
агульная электронная пара раз-
мяшчаецца сіметрычна паміж 
абодвума ядрамі. Такая кавалент-
ная сувязь называецца непалярнай 
(мал. 8). Яна ўласцівая малекулам 
простых рэчываў H2, O2, N2, S8, P4 і 
інш. Малекулы з непалярнымі ка-
валентнымі сувязямі называюцца 
непалярнымі малекуламі.

Атамы, якія ўзаемадзейні- 
чаюць, могуць мець розныя значэнні 
э л е к т р а а д м о ў н а с ц і  (г. зн. роз-
ную здольнасць прыцягваць да сябе агульныя электронныя пары), напры-
клад вадарод і хлор у малекуле НСl. У гэтым выпадку агульная электрон-
ная пара зрушваецца ў бок атама больш электраадмоўнага элемента, якім у 
дадзеным выпадку з’яўляецца хлор:

H Cl
  
.

На яго атаме ўзнікае частковы (г. зн. меншы за 1) адмоўны зарад δ–, 
а на атаме вадароду — частковы дадатны зарад δ+. У выніку ўтвараюцца 
два полюсы, а сама малекула становіцца палярнай (або дыполем):

H Cl
� �� �

.

Кавалентную сувязь, утвораную такім чынам, называюць палярнай. 
Чым большая рознасць значэнняў электраадмоўнасці абодвух атамаў, 
тым больш палярнай з’яўляецца хімічная сувязь паміж імі. 

Мал. 8. Схема ўтварэння агульнай 
электроннай пары ў малекуле хлору

Мал. 7. Мадэль перакрывання электронных воблакаў двух атамаў вадароду

Правообладатель Народная асвета
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Калі атамы злучаны паміж сабой 
адной агульнай электроннай парай, то 
такая кавалентная сувязь называецца 
адзінарнай. Але паміж двума атамамі 
можа ўзнікаць і большая колькасць су-
вязяў. У такіх выпадках гавораць пра 
к р а т н а с ц ь  сувязі, разумеючы пад 
гэтым тэрмінам колькасць электронных 
пар, якія ўдзельнічаюць ва ўтварэнні ка-
валентнай сувязі. Напрыклад, у мале-
куле кіслароду О2 атамы звязаны паміж 
сабой двайной кавалентнай сувяззю:

+O O OO або, ,O O

а ў малекуле азоту N2 атамы звязаны паміж сабой трайной кавалентнай 
сувяззю:

+N N N N Nабо,N

Крышталічныя структуры, якія складаюцца з атамаў, звязаных адзін 
з адным кавалентнымі сувязямі, называюцца атамнымі крышталямі або 
рэчывамі з атамнай крышталічнай рашоткай. Прыкладамі з’яўляюцца 
алмаз С, кварц SiO2, карбарунд SiC (мал. 9) і інш. Гэта рэчывы немале-
кулярнай будовы, для якіх характэрная высокая трываласць і цвёрдасць,  
высокія тэмпературы плаўлення і кіпення. Яны нерастваральныя ў ва-
дзе, не маюць паху. Іншыя цвёрдыя рэчывы з кавалентнымі сувязямі 
ўяўляюць сабой малекулярныя крышталі, г. зн. з’яўляюцца злучэннямі 
з малекулярнай крышталічнай рашоткай (гл. с. 28).

Іонная сувязь

Пры значным адрозненні электраадмоўнасцей атамаў (напрыклад, 
пры ўзаемадзеянні атама шчолачнага металу натрыю Na з атамам гала-
гену хлору Сl) агульная электронная пара практычна цалкам зрушваецца 
ў бок больш электраадмоўнага атама неметалу хлору (мал. 10). У выні-
ку такога ўзаемадзеяння і натрый, і хлор будуць мець на знешнім слоі  

Мал. 9. Рэчывы з атамнай крышталічнай рашоткай

атамы крэмнію Si

атамы вугляроду С
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па 8 электронаў, г. зн. столькі ж, колькі і атамы найбліжэйшых да іх 
высакародных газаў неону Ne і аргону Ar. Самі атамы Na і Cl, губляючы 
і далучаючы па адным электроне, ператвараюцца ў іоны Na+ і Cl–. Про-
цілегла зараджаныя іоны прыцягваюцца адзін да аднаго, і паміж імі  
ўзнікае хімічная сувязь, якая называецца іоннай сувяззю. 

Іонная сувязь — гэта хімічная сувязь, якая ажыццяўляецца за кошт 
прыцяжэння процілегла зараджаных іонаў. 

Схема такога ўзаемадзеяння вам ужо знаёмая:

Na Na+ +Cl
−+ Na+

+ −
[ ] ClCl

−[ ] NaCl.або

1е–

,

Усе іонныя злучэнні з’яўляюцца цвёрдымі рэчывамі з іоннай крышта-
лічнай рашоткай, у вузлах якой размешчаны дадатна і адмоўна зара-
джаныя іоны.

Кожны іон абкружаны пэўнай колькасцю іонаў процілеглага зара-
ду, некаторыя ўтвараюць іонны крышталь. Хімічная формула іоннага 
злучэння адлюстроўвае найпрасцейшыя (найменшыя) суадносіны паміж 
лікамі іонаў ва ўсім крышталі і ў кожнай формульнай адзінцы гэтага 
рэчыва. Прыкладамі іонных злучэнняў могуць служыць аксіды металаў 
(Al2O3, CuO), шчолачы (KOH, Ca(OH)2), солі (CaCl2, Na2SO4). Як правіла, 
яны з’яўляюцца цвёрдымі тугаплаўкімі рэчывамі, якія не маюць паху.

Металічная сувязь

Як вынікае з самой назвы, металічная сувязь характэрная для 
простых рэчываў металаў, у якіх на знешнім электронным слоі знахо- 
дзіцца адносна невялікая колькасць электронаў. Гэтыя электроны могуць 

–

Мал. 10. Схема ўзаемадзеяння атамаў натрыю і хлору
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параўнальна лёгка адрывацца і свабодна перамяшчацца па ўсім аб’ёме 
крышталя металу: 

Сu  Cu2+ + 2e–.

Сукупнасць такіх электронаў называюць электронным газам. Мена-
віта гэтыя электроны абумоўліваюць высокую электраправоднасць і це-
плаправоднасць металаў, а таксама такія іх механічныя ўласцівасці, як 
коўкасць і пластычнасць.

Пры звычайных умовах усе 
металы (выключаючы ртуць Hg) 
з’яўляюцца цвёрдымі крышта-
лічнымі рэчывамі. Крышталіч-
ная рашотка металаў склада-
ецца з размешчаных у яе вузлах 
дадатных іонаў, паміж якімі пе-
рамяшчаюцца валентныя элек-
троны.

Паміж дадатна зараджанымі 
іонамі металу і свабоднымі элек-
тронамі ўзнікае трывалая хіміч-

ная сувязь, якая заснавана на абагуленні валентных электронаў. Таму 
можна сказаць, што металічная сувязь з’яўляецца калектыўнай сувяз-
зю, а валентныя электроны належаць не двум, а адразу ўсім атамам у 
крышталі металу (мал. 11). 

Металічная сувязь — гэта сувязь у металах паміж дадатна зараджанымі 

іонамі пры дапамозе абагуленых электронаў.

Металы з’яўляюцца самымі шматлікімі элементамі перыядычнай 
сістэмы (іх больш за 90). Металы маюць шмат падобных хімічных ула-
сцівасцей, але разам з гэтым часта істотна адрозніваюцца па некаторых 
фізічных характарыстыках. Так, напрыклад, большасць металаў А-груп, 
як правіла, больш мяккія і легкаплаўкія, чым металы В-груп. Напры-
клад, цэзій Cs, метал IА-групы, мае тэмпературу плаўлення 28,4  °С, а 
галій Ga (IVА-група) — 29,8  °С. У той жа час вальфрам W (VIB-група) 
плавіцца пры 3420  °С, а жалеза (VIIIB-група) — пры 1450  °С.

Абагульняючая інфармацыя пра разгледжаныя тыпы хімічнай сувязі 
прыведзена ў табліцы 8.

Мал. 11. Схема будовы крышталя металу
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Т а б л і ц а  8. Тыпы хімічнай сувязі

Тыпы сувязей Асаблівасці сувязей Дзе ўтвараюцца

Кавалентная сувязь — 
сувязь, якая ўзнікае 
ў выніку ўтварэння 
агульных электронных 
пар (агульная элек-
тронная шчыльнасць 
у між’ядзернай 
прасторы —  
вобласць перакры-
вання).
Калі сувязь  утворана 
адной агульнай па рай,  
то такая сувязь 
лічыцца адзінар най;  
двума — двайной; 
трыма — трай ной

Непалярная сувязь — вобласць 
перакрывання размяшчаецца 
на аднолькавай адлегласці ад 
цэнтраў атамаў:

, або Н—Н

Утвараецца паміж 
ат амамі з аднолька-
вай электраадмоў-
насцю. Напрыклад:  
Н2, N2, Р4, О3

Палярная сувязь — агульная 
электронная пара зрушана да 
аднаго з атамаў, што прыво- 
дзіць да ўтварэння частковага 
дадатнага (δ+) і частковага ад-
моўнага (δ–) зарадаў:

, або H
δ

  Cl
δ

Утвараецца паміж 
ат амамі з рознай 
электраадмоўнасцю. 
Напрыклад: HCl, 
NH3, SO2

Іонная сувязь —
сувязь паміж 
іонамі за кошт сіл 
электрастатычнага 
прыцяжэння

Na (атам)  Na – е–  Na+ (іон);

Cl (атам)  Cl + е–  Сl– (іон);

Na  +   Na+[  ]–, або 

 [Na]+[Сl]–

Утвараецца паміж 
ат амамі, электраад-
моўнасць якіх знач-
на адрозніваецца,
напрыклад паміж 
атама мі металаў і 
неметал аў: NaCl, 
KF, ВаО

Металічная сувязь — 
сувязь паміж іонамі і 
атамамі металаў пры 
дапамозе свабодных 
электронаў

У спрошчаным выглядзе можна 
лічыць, што ў вуз лах крышта-
лічнай рашоткі знаходзяцца 
катыёны металаў, якія без-
упынна змяняюць свой зарад, і 
свабодныя электроны

Утвараецца паміж 
ат амамі металаў
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Міжмалекулярнае ўзаемадзеянне

Большасць малекул з’яўляюцца палярнымі і ўяўляюць сабой дыполі, 
здольныя прыцягвацца адзін да аднаго. Такое прыцяжэнне называюць 
міжмалекулярным узаемадзеяннем. Міжмалекулярнае ўзаемадзеянне, 
як і хімічная сувязь, мае электрастатычную прыроду. Аднак, у адроз-
ненне ад хімічнай сувязі, міжмалекулярнае ўзаемадзеянне значна сла-
бейшае. Тым не менш менавіта дзякуючы яму ажыццяўляецца пераход 
рэчываў малекулярнай будовы з газападобнага ў вадкі, а затым і ў цвёр-
ды агрэгатны стан. Сведчаннем таму з’яўляецца звычайная вада, якая 
пры тэмпературах ніжэйшых за 100 °С пераходзіць з парападобнага ста-
ну ў вадкі, а пры тэмпературах ніжэйшых за 0 °С — у цвёрды (лёд).

Пры звычайных умовах рэчывы малекулярнай будовы знаходзяцца ў 
газападобным, вадкім або цвёрдым агрэгатных станах. Цвёрдыя рэчывы 
гэтага тыпу, як правіла, існуюць у выглядзе малекулярных крышталяў. 
У вузлах іх крышталічных рашотак знаходзяцца малекулы, звязаныя 
паміж сабой слабымі міжмалекулярнымі сіламі. Малекулярныя крышта-
лі звычайна маюць невялікую трываласць, малую цвёрдасць, невысокія 
тэмпературы кіпення і плаўлення. Шмат якія з рэчываў, што ўтвараюць 
малекулярныя крышталі, валодаюць пахам, паколькі іх малекулы нават 
пры звычайных умовах могуць адрывацца ад крышталяў і пераходзіць у 
газападобны стан. Прыкладамі такіх рэчываў з’яўляюцца ванілін, наф-
талін і інш.

Пытанні і заданні

1.  Якія рэчывы існуюць у форме свабодных атамаў? Растлумачце прычыну 
такой з’явы.

2.  Чаму большасць атамаў у прыродзе існуюць у выглядзе розных злучэн-
няў?

3.  Што ўяўляе сабой хімічная сувязь? Назавіце асноўныя тыпы хімічнай су-
вязі. Што агульнае і якія адрозненні паміж імі?

4.  Дайце азначэнне кавалентнай сувязі. Складзіце электронныя формулы 
ўтварэння кавалентнай сувязі ў малекулах Сl2, О2 і N2.

5.  Назавіце дзве разнавіднасці кавалентнай сувязі. Што паміж імі агульнае 
і чым яны адрозніваюцца?

6.  Адлюструйце электронныя і графічныя формулы наступных малекул:  
H2O, CH4, NH3, HBr. 
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7.  Сярод прыведзеных формул рэчываў вызначыце рэчывы з іоннымі, ка-
валентнымі палярнымі і кавалентнымі непалярнымі сувязямі: BaCl2, H2S, 
CaCl2, HBr, CO2, Cl2, NaI.

8.  У чым складаецца адрозненне атамных, іонных, металічных і малеку-
лярных крышталічных рашотак? Як гэта выяўляецца на ўласцівасцях 
рэчываў з адпаведным тыпам рашоткі?

§   4.   Акісляльна-аднаўленчыя рэакцыі

У курсе хіміі 8-га класа вы ўпершыню пазнаёміліся з асаблівай гру-
пай хімічных працэсаў — з акісляльна-аднаўленчымі рэакцыямі (ААР). 
Паколькі такія рэакцыі вельмі важныя ў прыродзе і жыцці чалавека, 
вам неабходна навучыцца складаць іх хімічныя ўраўненні. Для гэтага 
трэба ўспомніць, што такое ступень акіслення і ў чым заключаецца сут-
насць працэсаў акіслення і аднаўлення.

Ступень акіслення

Як вы ўжо ведаеце, пры ўтварэнні кавалентнай палярнай або іон-
най хімічнай сувязі адбываецца зрушванне электронаў ад атамаў з мен-
шай электраадмоўнасцю да атамаў, у якіх яна большая. Паколькі пры 
гэтым электроны зрушваюцца не цалкам, на атамах узнікаюць частко-
выя дадатныя і адмоўныя зарады δ+ і δ–. Для характарыстыкі такога 
стану атамаў у хімічных злучэннях умовіліся лічыць гэтыя зарады не 
частковымі, а цэлымі. Такі ўмоўны цэлалікавы зарад атама называюць 
ступенню акіслення. Для яе абазначэння ў формуле рэчыва над сімвалам 
хімічнага элемента спачатку ставіцца знак «+» або «–», а затым — цэлы 

лік, напрыклад:  СO .
+4 2

2

−

Пры вызначэнні велічыні ступені акіслення атамаў у рэчыве ўмоўна 
дапускаюць, што ўсе электроны, якія ўдзельнічаюць ва ўтварэнні хіміч-
ных сувязей, цалкам зрушваюцца да атамаў больш электраадмоўнага 
элемента і, такім чынам, рэчыва складаецца з дадатна і адмоўна зара-
джаных іонаў.

Ступень акіслення атама — гэта яго ўмоўны зарад у хімічным 
злучэнні, калі меркаваць, што злучэнне складаецца з іонаў. 

Ступень акіслення можа прымаць значэнні ад –4 да +8. Яна роўна 
нулю ў атамаў, якія ўваходзяць у склад толькі простых рэчываў — усіх 
металаў і неметалаў. Для атамаў некаторых элементаў, якія ўваходзяць у 
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склад складаных рэчываў, характэрныя пастаянныя ступені акіслення. 
Яны прыведзены ў табліцы 9.

Т а б л і ц а  9. Элементы з пастаяннымі ступенямі акіслення атамаў

Значэнне  
ступені акіслення

Элементы
Значэнне ступені 

акіслення
Элементы

+1 Li, Na, K, Rb, Cs, Ag +3 Al

+2 Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Zn –1 F

Кісларод у большасці злучэнняў (аксіды, кіслоты, асновы, солі) пра-
яўляе ступень акіслення, роўную –2. У пераксідзе вадароду H2O2 яна роў-
на –1, а ў фтарыдзе кіслароду OF2 — +2 (паколькі электраадмоўнасць у фто-
ру вышэйшая, чым у кіслароду). Ступень акіслення вадароду ў большасці 
складаных рэчываў роўна +1, і толькі ў злучэннях з металамі яна прымае 
значэнне, роўнае –1. 

Што датычыцца іншых элементаў, то ў складаных рэчывах для іх ха-
рактэрны пераменныя ступені акіслення. Яны разлічваюцца зыходзячы 
з таго, што алгебраічная сума ступеняў акіслення ўсіх атамаў у рэчыве 
роўна нулю. Вызначым ступень акіслення атама марганцу (х) у формульнай 

адзінцы перманганата калію KMnO
� �1 2

4

x
.  Зыходзім з таго, што колькасць ата-

маў калію, марганцу і кіслароду, якая ў ёй змяшчаецца, роўна 1, 1 і 4, а сту-
пені акіслення атамаў калію і кіслароду роўны адпаведна +1 і –2. Складзём 
алгебраічнае ўраўненне і, рашыўшы яго, знойдзем велічыню х — шуканую 
ступень акіслення атама марганцу:

1  (+1) + 1  x + 4  (–2) = 0, адкуль x = +7.

Працэсы акіслення і аднаўлення

Вы ўжо ведаеце, што ў ходзе любой ААР адны атамы аддаюць элек-
троны (а к і с л е н н е), а іншыя атамы іх прымаюць (а д н аўл е н н е). Гэтыя 
працэсы заўсёды працякаюць адначасова. У выніку акіслення ступень 
акіслення атамаў павялічваецца, а ў выніку аднаўлення — паніжаецца:

А К І С Л Е Н Н Е

А Д Н А Ў Л Е Н Н Е

−4  –3  –2  –1        0      +1   +2  +3  +4   +5   +6  +7  +8
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Атамы, якія аддаюць электроны, называюцца адноўнікамі. Рэчывы, 
у склад якіх уваходзяць такія атамы, таксама называюцца адноўнікамі. 
Да іх належаць простыя рэчывы металы, вадарод Н2, вуглярод С, крэм-
ній Si, некаторыя складаныя рэчывы (CO, SO2 і інш.). Атамы, якія да-
лучаюць электроны, называюцца акісляльнікамі. Гэтак жа называюцца 
і рэчывы, у склад якіх уваходзяць гэтыя атамы. Да акісляльнікаў на-
лежыць большасць простых рэчываў неметалаў (F2, Cl2, Br2, I2, О2, O3, S), 
а таксама некаторыя складаныя рэчывы (KMnO4, HNO3 і інш.).  

Электронны баланс у акісляльна-аднаўленчых рэакцыях

Як вам ужо вядома, у ходзе любой акісляльна-аднаўленчай рэакцыі 
агульны лік электронаў, аддадзеных адноўнікам, заўсёды роўны агульна-
му ліку электронаў, прынятых акісляльнікам:

N(e–)адд. = N(e–)прын.

Гэта роўнасць, што называецца электронным балансам, ляжыць у 
аснове метаду расстаноўкі каэфіцыентаў ва ўраўненнях ААР, які называ-
ецца метадам электроннага балансу. Разгледзім яго на прыкладах.

Прыклад 1. Скласці ўраўненне ААР, якая працякае па схеме:

NH3 + O2  N2 + H2O.

В ы к а н а н н е

1. Расставім ступені акіслення атамаў у формулах усіх рэчываў і 
падкрэслім сімвалы элементаў, у атамаў якіх змяніліся ступені акіс- 
лення:

NH O N H O
3 +1 0

2

0

2

+1

2

2

3

� �
� � .

2. Вызначым атамы-адноўнікі і атамы-акісляльнікі. Паколькі ў ходзе 
рэакцыі ступень акіслення атамаў азоту павялічваецца, яны акісляюц- 
ца (аддаюць электроны) і з’яўляюцца адноўнікамі. У той жа час ступень  
акіслення атамаў кіслароду паніжаецца, значыць, яны аднаўляюцца 
(прымаюць электроны) і з’яўляюцца акісляльнікамі.

3. Складзём схему электроннага балансу. Для гэтага запішам адно 
пад адным ураўненні працэсаў акіслення атамаў азоту і аднаўлення ата-
маў кіслароду (гл. с. 32). 

Запомніце!

У гэтых ураўненнях колькасць атамаў кожнага элемента такая 
ж, як у формуле адпаведных зыходных рэчываў.
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Улічваючы, што ў малекуле NH3 адзін атам азоту, а ў малекуле О2 два 
атамы кіслароду, схема электроннага балансу мае выгляд:

1 3 1
3 0

N N
−

−− e  3
12

  4

2 2 2 2
0 2

O O� �
�

� �e 4   3

З гэтых ураўненняў бачна, што адзін атам азоту аддае 3 электроны, а 
два атамы кіслароду прымаюць 4 электроны. Гэтыя лікі (3 і 4) запісваюц-
ца насупраць адпаведных ураўненняў за першай вертыкальнай рысай. Да-
лей знаходзіцца найменшае агульнае кратнае (НАК)1 названых лікаў — 
лік 12, які запісваецца пасярэдзіне за другой вертыкальнай рысай. Па-
сля гэтага найменшае кратнае па чарзе дзеліцца на колькасць электро-
наў, аддадзеных адным атамам азоту, г. зн. на 3 (12 : 3 = 4), і на лік 
электронаў, прынятых двума атамамі кіслароду, г. зн. на 4 (12 : 4 = 3). 
Атрыманыя лічбы — 4 і 3 запісваюцца насупраць адпаведных ураўнен-
няў за трэцяй вертыкальнай рысай са знакам «×» (памножыць). Гэтыя 
лічбы ўяўляюць сабой множнікі, якія паказваюць, у колькі разоў трэба 
павялічыць лік атамаў у запісаных ураўненнях акіслення і аднаўлення 
для дасягнення электроннага балансу. Такім чынам, лік 1, запісаны пе-
рад сімваламі N, трэба памножыць на 4 (1  4 = 4 атамы N), а лік 2, 
запісаны перад сімваламі O, трэба памножыць на 3 (2  3 = 6 атамаў O).
Такім чынам, атрымліваецца электронны баланс: лік электронаў (12),  
аддадзеных чатырма атамамі азоту, роўны ліку электронаў (12), прыня-
тых шасцю атамамі кіслароду.

4. Улічваючы, што ў абедзвюх частках ураўнення павінна быць па 
чатыры атамы азоту і па шэсць атамаў кіслароду, расставім адпавед-
ныя каэфіцыенты перад формуламі рэчываў у зыходнай схеме рэакцыі і 
атрымаем шуканае ўраўненне:

4 3 2NH O N 6H O
3 +1

3

0

2

0

2

+1

2

2� �
� � .

З курса хіміі 8-га класа вы памятаеце, што ва ўраўненнях ААР пад 
формуламі зыходных рэчываў размяшчаліся паясняльныя словы «ад-
ноўнік» і «акісляльнік», а стрэлка, што паказвае пераход электронаў, 
малявалася зверху, над формуламі гэтых рэчываў. Паколькі цяпер ня-
ма неабходнасці ў паясняльных словах, пераход электронаў у далейшым 

1    НАК — найменшы лік, які адначасова дзеліцца на кожны з названых лікаў.
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будзем паказваць стрэлкай, размешчанай пад формуламі зыходных  
рэчываў: 

4 3 2

12
2 2NH O N 6H O

3 1

3

0 0 1

2

2� � �

�

� �
+

.

e

Прыклад 2. Скласці ўраўненне ААР, якая працякае па схеме:

C + Fe2O3  CO2 + Fe.

В ы к а н а н н е

1.  Расставім ступені акіслення атамаў у формулах усіх рэчываў і пад-
крэслім сімвалы элементаў, у атамаў якіх змяніліся ступені акіслення:

C Fe O CO Fe.
3

2

2

3

4

2

2 00
� �

� � � �
  

2.  Вызначым атамы-адноўнікі і атамы-акісляльнікі ў дадзенай ААР. 
Паколькі ў ходзе рэакцыі ступень акіслення атамаў вугляроду павя-
лічваецца, значыць, яны акісляюцца (аддаюць электроны) і з’яўляюцца 
адноўнікамі. У той жа час ступень акіслення атамаў жалеза паніжа-
ецца, яны аднаўляюцца (прымаюць электроны) і з’яўляюцца акісляль- 
нікамі.

3. Складзём схему электроннага балансу. Для гэтага запішам адно 
пад адным ураўненні працэсаў акіслення атамаў вугляроду і аднаўлення 
атамаў жалеза: 

1 4 1
0 4

C C� ��
�

e 4
12

  3

2 6 2
3 0

Fe Fe
�

�� �e 6   2

З гэтых ураўненняў бачна, што адзін атам вугляроду аддае 4 элек-
троны, а два атамы жалеза прымаюць 6 электронаў. Гэтыя лікі (4 і 6) 
запісваюцца насупраць адпаведных ураўненняў за першай вертыкаль-
най рысай. Найменшае агульнае кратнае дадзеных лікаў — лік 12, за-
пісаны за другой вертыкальнай рысай, па чарзе дзеліцца на лік элек-
тронаў, аддадзеных адным атамам вугляроду, г. зн. на 4 (12 : 4 = 3), 
і на лік электронаў, прынятых двума атамамі жалеза, г. зн. на  
6 (12 : 6 = 2). Атрыманыя лічбы — 3 і 2 запісваюцца насупраць адпаведных 
ураўненняў за трэцяй вертыкальнай рысай. Яны паказваюць, што лік 1, 
запісаны перад сімваламі С, трэба памножыць на 3 (1  3 = 3 атамы С), 
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а лік 2, запісаны перад сімваламі Fe, трэба памножыць на 2 (2  2 = 4 ата-
мы Fe). Такім чынам, атрымліваецца электронны баланс: лік электронаў 
(12), аддадзеных трыма атамамі вугляроду, роўны ліку электронаў (12), 
прынятых чатырма атамамі жалеза.

4. Расставім адпаведныя каэфіцыенты перад формуламі рэчываў: 

3C 2Fe O 3C O 4Fe.
0 3

2

2

3

4

2

2 0
� �

� � � �


Пераход электронаў ад адноўніка да акісляльніка пакажам схемай:

3 3 4

12

0 4

2

2 0
C 2Fe O C O Fe

3

2

2

3� �
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�

 .

e

Пытанні і заданні

1.   Вызначыце значэнні ступені акіслення атамаў фосфару ў рэчывах: 
а) P2O3; б) Ca3P2; в) Mg3(PO4)2; г) P4; д) K4P2O7.

2.   Знайдзіце значэнні індэксаў a, b, c, d і e у наступных формулах:

SeO
+ 4

a,  K MnO2

6+

b,  NaAlOc, CaFeO
+ 6

d,  Ba (AsO3

5

2

+

e ) .

3.   Вызначыце, да якога працэсу — акіслення ці аднаўлення — належыць 
кожнае з ператварэнняў:

а) Mn Mn
+ +2 4

 ;  б) Fe Fe
+ +3 2

 ;  в) N N
−3 0

 ;  г) P P
� �5 3

 ;  д) S S
� �2 4

 .

4.   Вызначыце, у якіх з пералічаных рэакцый атамы серы аднаўляюцца, 
а ў якіх акісляюцца:
а) 2SO2 + O2 = 2SO3; 
б) SO2 + 2C = S + 2СO; 
в) 2H2S + 3O2 = 2H2O + 2SO2;
г) H2 + S = H2S; 
д) 2SO3 = 2SO2 + O2.

5.   Метадам электроннага балансу расстаўце каэфіцыенты ў схеме рэакцыі: 
H2S + O2  H2O + SO2. Вызначыце акісляльнік і адноўнік.

6.   На адной са стадый вытворчасці азотнай кіслаты аміяк акісляюць кі-
слародам у прысутнасці каталізатара плаціны, у выніку чаго ўтвараецца 
аксід азоту(II) і вада. Метадам электроннага балансу складзіце ўраўнен-
не дадзенай рэакцыі, вызначыце адноўнік і акісляльнік.

7.   Метадам электроннага балансу расстаўце каэфіцыенты ў схеме рэакцыі: 
P + NO2  P2O5 + NO. Вызначыце акісляльнік і адноўнік у дадзеным 
працэсе.
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Рыхтуемся да алімпіяд

1.  Адным з рэчываў шурпатай цёмна-карычневай палоскі на запалкавым 
пачку з’яўляецца чырвоны фосфар. Галоўны кампанент запалкавай галоўкі — 
рэчыва KClO3 («берталетава соль»). Пры трэнні галоўкі запалкі аб бакавую па-
верхню пачка дадзеныя рэчывы ўступаюць у бурную рэакцыю, прадуктамі якой 
з’яўляюцца аксід фосфару(V) і хларыд калію. Гэта рэакцыя суправаджаецца 
ўтварэннем полымя, ад якога загараецца запалка. Карыстаючыся метадам элек-
троннага балансу, складзіце ўраўненне акісляльна-аднаўленчай рэакцыі, якая 
ляжыць у аснове ўзгарання запалкі.

2.  Калі ў пасудзіну з серавадародам уліць гарачую азотную кіслату, адбыва-
ецца яркая ўспышка і з пасудзіны вырываецца сіняе полымя. Прадуктамі гэтага 
бурнага працэсу з’яўляюцца серная кіслата, аксід азоту(IV) і вада. Метадам элек-
троннага балансу складзіце ўраўненне дадзенай рэакцыі, вызначыце адноўнік і 
акісляльнік.

§   5.   Прыклады разлікаў па ўраўненнях  
                 акісляльна-аднаўленчых рэакцый

Вам ужо вядома, што па ўраўненнях хімічных рэакцый можна пра-
водзіць розныя разлікі. Напрыклад, ведаючы масу аднаго рэчыва, па 
ўраўненні рэакцыі можна знайсці масу іншага рэчыва, якое з ім прарэа-
гавала або якое ўтварылася ў выніку дадзенай рэакцыі. Аналагічныя 
разлікі можна выконваць і з аб’ёмамі газападобных рэчываў. Для зама-
цавання набытых раней навыкаў разбяром прыклады разлікаў па ўраў-
неннях акісляльна-аднаўленчых рэакцый. Гэта асабліва важна таму, 
што рэакцыі гэтага тыпу ляжаць у аснове прамысловых метадаў атры-
мання металаў, большасці неметалаў, аксідаў, кіслот і іншых важных  
рэчываў. 

Прыклад 1. Разлічыце масу алюмінію, пры ўзаемадзеянні якога з 
хларыдам медзі(II) утвараецца медзь масай 28,8 г.

Ра ш э н н е

1.  Запішам схему дадзенай акісляльна-аднаўленчай рэакцыі:  

Al + CuCl2  AlCl3 + Cu.

2.  Расставім ступені акіслення атамаў у формулах усіх рэчываў і пад-
крэслім сімвалы элементаў, у атамаў якіх змяніліся ступені акіслення:

Al CuCl AlCl Cu
0

+ +
+ +2

2

3

3

0
 .
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3.  Паколькі ў ходзе рэакцыі ступень акіслення атамаў алюмінію павя-
лічваецца ад 0 да +3, яны аддаюць электроны, акісляюцца і з’яўляюцца 
адноўнікамі. Па прычыне таго што ступень акіслення атамаў медзі памян-
шаецца ад +2 да 0, яны прымаюць электроны, аднаўляюцца і з’яўляюцца 
акісляльнікамі.

4.  Складзём схему электроннага балансу:

1 3 1
0 3

Al Al� ��
�

e 3
6

  2

1 2 1
2 0

Cu Cu
�

�� �e 2   3

5.  Расставім у схеме каэфіцыенты і атрымаем ураўненне хімічнай 
рэакцыі:

2Al + 3CuCl2 = 2AlCl3 + 3Cu.

6.  Разлічым хімічную колькасць медзі, якая павінна ўтварыцца ў 
выніку рэакцыі:

n m
M

(Cu) моль.
(Cu)

(Cu)

г

64 г/моль
= = =28 8

0 45
,

,

7. Ведаючы хімічную колькасць медзі, па ўраўненні рэакцыі вызначым 
хімічную колькасць (х) зыходнага алюмінію:

2Al
2 моль 3 моль

0,45 моль

,
x

� � �3 22 3CuCl AlCl 3Cu

адкуль знойдзем х = 0,3 моль (Al).

8.  Разлічым шуканую масу алюмінію:

m(Al) = n(Al)  M(Al) = 0,3 моль  27 г/моль = 8,1 г.

Прыклад 2. Разлічыце аб’ём (н. у.) кіслароду, неабходнага для поў-
нага згарання серавадароду аб’ёмам 56 дм3 (н. у.), калі вядома, што пры 
гэтым утвараецца аксід серы(IV) і вада.

Ра ш э н н е

1. Запішам схему дадзенай акісляльна-аднаўленчай рэакцыі: 

H2S + O2  H2O + SO2.

2.  Расставім ступені акіслення атамаў у формулах усіх рэчываў і пад-
крэслім сімвалы элементаў, у атамаў якіх змяніліся ступені акіслення:

H H O S
� � � � � �

� �
1

2

2 0

2

1

2

2 4 2

2S O O .
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3.  Паколькі ў ходзе рэакцыі ступень акіслення атамаў серы павяліч-
ваецца ад –2 до +4, яны аддаюць электроны, акісляюцца і з’яўляюцца 
адноўнікамі. Паколькі ступень акіслення атамаў кіслароду памяншаецца  
ад 0 да –2, яны прымаюць электроны, аднаўляюцца і з’яўляюцца акі- 
сляльнікамі.

4.  Складзём схему электроннага балансу:

1 6 1
2 4

S S
�

�
�

� �e 6
12

  2

2 4 2
0 2

O O� ��
�

e 4   3

5.  Расставім у схеме каэфіцыенты і атрымаем ураўненне хімічнай 
рэакцыі:

2H2S + 3O2 = 2H2O + 2SO2.

6. Разлічым хімічную колькасць зыходнага серавадароду:

n
V

V
(H S) моль.

(H S) дм

22,4 дм /мольm
2

2
3

3

56
2 5= = = ,

7. Ведаючы хімічную колькасць серавадароду, па ўраўненні рэак-
цыі вызначым хімічную колькасць (х) кіслароду, які з ім прарэагаваў:

2H S 3O 2H O 2SO2 2 2 2

2 3моль

2,5 моль

моль

� � �
x

,

адкуль знойдзем х = 3,75 моль (О2).

8. Разлічым шуканы аб’ём (н. у.) кіслароду:

V(O2) = n(O2)  Vm = 3,75 моль  22,4 дм3/моль = 84 дм3.

Прыклад 3. Разлічыце аб’ём (н. у.) паветра, неабходнага для поў-
нага згарання фосфару масай 74,4 г, калі вядома, што ў выніку рэак-
цыі ўтвараецца аксід фосфару(V), а аб’ёмная доля кіслароду ў паветры 
складае 21 %.

Ра ш э н н е

1. Запішам схему дадзенай акісляльна-аднаўленчай рэакцыі:  

P + O2  P2O5.

2.  Расставім ступені акіслення атамаў у формулах усіх рэчываў і пад-
крэслім сімвалы элементаў, у атамаў якіх змяніліся ступені акіслення:

P O P O
0
�

� �0

2

5

2

2

5 .

§  5.  Прыклады разлікаў па ўраўненнях
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3.  Паколькі ў ходзе рэакцыі ступень акіслення атамаў фосфару павя-
лічваецца ад 0 да +5, яны аддаюць электроны, акісляюцца і з’яўляюцца 
адноўнікамі. Па прычыне таго што ступень акіслення атамаў кісларо-
ду памяншаецца ад 0 да –2, яны прымаюць электроны, аднаўляюцца і 
з’яўляюцца акісляльнікамі.

4.  Складзём схему электроннага балансу:

1 5 1
0 5

P P� ��
�

e 5
20

  4

2 4 2
0 2

O O� ��
�

e 4   5

5.  Расставім у схеме каэфіцыенты і атрымаем ураўненне хімічнай 
рэакцыі:

4P + 5O2 = 2P2O5.

6.  Разлічым хімічную колькасць зыходнага фосфару:

n m
M

(P) моль.
(P)

P

г

31 г/моль
= = =

( )

,
,

74 4
2 4

7.  Ведаючы хімічную колькасць фосфару, па ўраўненні рэакцыі 
вызначым хімічную колькасць (х) кіслароду, які ўступіў у рэакцыю:

4P O P O

2,4 моль

4 моль 5 моль
� �5 22

2 5

x

,

адкуль знойдзем х = 3 моль (О2).

8.  Разлічым аб’ём (н. у.) кіслароду:

V(O2) = n(O2)  Vm = 3 моль  22,4 дм3/моль = 67,2 дм3.

9.  Знойдзем аб’ём (н. у.) паветра, у якім змяшчаецца кісларод аб’ёмам 
67,2 дм3:

�(O )
(O )

паветра2
2� V

V( )
;         V

V
( )

( ) ,

,
паветра дм .

O

(O )

дм� � �2

2

3
367 2

0 21
320

�

Пытанні і заданні

1.  Метадам электроннага балансу расстаўце каэфіцыенты ва ўраўненні 
рэакцыі жалеза з нітратам серабра, калі вядома, што адным з прадук-
таў гэтай рэакцыі з’яўляецца нітрат жалеза(III). Разлічыце масу жалеза, 
неабходнага для атрымання з дапамогай дадзенай рэакцыі серабра ма-
сай 21,6 г.

Правообладатель Народная асвета



39§   6.   Растворы

2.  Метал марганец атрымліваюць награваннем сумесі аксіду марганцу(IV) 
з алюмініем, у выніку чаго ўтвараецца названы метал і аксід алюмінію. 
Метадам электроннага балансу расстаўце каэфіцыенты ва ўраўненні 
дадзенай рэакцыі і разлічыце масу алюмінію, які прарэагуе з аксідам 
марганцу(IV) масай 125 кг.

3.  Фосфар самазагараецца ў атмасферы хлору. Прадуктам дадзенай рэак-
цыі з’яўляецца хларыд фосфару(V) PCl5, маса якога ў адным з доследаў 
склала 41,7 г. Метадам электроннага балансу расстаўце каэфіцыенты ва 
ўраўненні дадзенай рэакцыі і разлічыце аб’ём (н. у.) хлору, які прарэа-
гаваў.

4.  У ваеннай справе для перадачы каманд і апавяшчэння выкарыстоўваюц-
ца сігнальныя ракеты, якія гараць яркім белым полымем. Яно з’яўляецца 
ў выніку рэакцыі парашкападобных алюміню і рэчыва KClO3. Прадуктамі 
гэтага ператварэння з’яўляюцца аксід алюмінію і хларыд калію. Мета-
дам электроннага балансу расстаўце каэфіцыенты ва ўраўненні дадзе-
най рэакцыі і разлічыце масу алюмінію, які прарэагуе з рэчывам KClO3 
масай 24,5 г.

5.  Пры гарэнні бенгальскага агню адначасова працякаюць некалькі розных 
рэакцый. У ходзе адной з іх магній рэагуе з нітратам калію, у выніку 
чаго ўтвараецца аксід магнію і рэчыва саставу KNO2. Метадам электрон-
нага балансу расстаўце каэфіцыенты ва ўраўненні дадзенай рэакцыі і 
разлічыце агульную масу зыходнай сумесі, пры гарэнні якой утворыцца 
аксід магнію масай 80 г.

Рыхтуемся да алімпіяд

Сера раствараецца ў гарачай канцэнтраванай азотнай кіслаце з утварэннем 
сернай кіслаты, аксіду азоту(IV) і вады. Разлічыце аб’ём раствору азотнай кісла-
ты з масавай доляй HNO3, роўнай 70 % (ρ = 1,42 г/см3), неабходны для атрыман-
ня сернай кіслаты H2SO4 масай 100 г.

§   6.   Растворы

У курсе хіміі 8-га класа вы пазнаёміліся са многакампанентнымі 
сістэмамі, якія называюцца растворамі. Яны ўтвараюцца ў выніку змеш-
вання двух, трох, а часам і большай колькасці рэчываў. 

Нас акружае свет раствораў. Мы жывём на дне «паветранага акіяна» —  
газападобнага раствору кіслароду і іншых газаў у азоце. Усе найважней-
шыя працэсы на Зямлі, якія праходзяць у нежывой і жывой прыродзе, 
ажыццяўляюцца ў вадкіх растворах, у якіх растваральнікам з’яўляецца 
вада. Да такіх працэсаў належаць, напрыклад, глебаўтварэнне, жыўлен-
не і развіццё раслін, страваванне і абмен рэчываў у жывёл і інш.  

Правообладатель Народная асвета
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Успомнім, якія ж агульныя прыметы 
раствораў. У якасці прыкладу разгледзім 
водныя растворы цукру, кухоннай солі 
і сернай кіслаты. Знешне яны выгляда-
юць зусім аднолькава і ўяўляюць сабой 
празрыстыя вадкасці (мал. 12). Агульная 
рыса ўсіх раствораў — іх аднароднасць 
(гамагеннасць). Яна заключаецца ў тым, 
што ўласцівасці раствору аднолькавыя ў 
любой яго частцы. Нават з дапамогай са-
мага моцнага мікраскопа ў растворы не-
льга выявіць асобныя часціцы раствора-

ных рэчываў. Аднароднасць — гэта ўласцівасць раствораў, якая радніць 
іх з чыстымі рэчывамі. Але ў той жа час паміж растворамі і чыстымі 
рэчывамі ёсць адрозненні. Напрыклад, растворы можна падзяліць на 
асобныя кампаненты з дапамогай фізічных працэсаў — выпарвання 
або вымарожвання. Акрамя таго, калі састаў чыстага рэчыва заўсёды 
пастаянны, то састаў раствораў аднаго і таго ж рэчыва можа змяняц-
ца ў шырокіх межах. У адной шклянцы вады можна растварыць 2, 3  
і больш лыжкі цукру — і заўсёды будзе атрымлівацца раствор. Растворы 
могуць захоўвацца вельмі доўга — яны з’яўляюцца ўстойлівымі 
сістэмамі.

Раствор — гэта аднародная ўстойлівая сістэма, якая складаецца з двух 
або большай колькасці кампанентаў.

У працэсе ўтварэння раствору ўдзельнічаюць, як мінімум, два рэ-
чывы — растваральнік і рэчыва, якое раствараецца. Растваральнікам 
лічыцца тое рэчыва, у якога пры ўтварэнні раствору не змяняецца агрэ-
гатны стан. 

У адносінах да вады рэчывы падзяляюцца на растваральныя, мала-
растваральныя і нерастваральныя. Некаторыя рэчывы, напрыклад спірт 
і серная кіслата, пры ўтварэнні раствораў змешваюцца з вадой у любых 
суадносінах. Такія рэчывы называюцца неабмежавана растваральнымі. 
Іншыя рэчывы раствараюцца ў вадзе абмежавана. Напрыклад, пры 20 °С 
у вадзе масай 100 г можна растварыць не больш за 6,36 г перманганату 
калію KMnO4.

Растваральнасць рэчываў у вадзе і іншых растваральніках залежыць 
ад мноства фактараў: прыроды рэчыва і растваральніка, тэмпературы, 
ціску (для газаў). 

Мал. 12. Водныя растворы 
розных рэчываў

Раствор
цукру

Раствор
кухоннай

солі

Раствор
сернай
кіслаты
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З курса хіміі 8-га класа вы ўжо ведаеце, што растворы бываюць вад-
кія, газападобныя і цвёрдыя. Агрэгатны стан раствору, як правіла, такі 
ж, як і агрэгатны стан зыходнага растваральніка. 

Вадарод, вельмі мала растваральны ў вадзе, выдатна раствараецца 
ў метале паладыі Pd — у адным аб’ёме металу можа растварыцца да 

800 аб’ёмаў вадароду. Раствор, які ўтвараецца, як і растваральнік паладый, 
знаходзіцца ў цвёрдым агрэгатным стане.

Да цвёрдых раствораў належаць сплавы металаў (латунь, бронза, 
мельхіёр).

Паводе ступені насычанасці раствораным рэчывам растворы падзя-
ляюцца на насычаныя і ненасычаныя. Насычаным называецца раствор, у 
якім утрыманне растворанага рэчыва з’яўляецца максімальна магчымым 
пры дадзенай тэмпературы. Калі ж ут-
рыманне растворанага рэчыва мен-
шае за максімальна магчымае, раствор 
з’яўляецца ненасычаным (мал. 13). 

Паводле ўтрымання растворанага 
рэчыва растворы падзяляюцца на канцэн-
траваныя і разбаўленыя. Калі ў растворы 
масавая доля растворанага рэчыва боль-
шая за 50 %, ён з’яўляецца канцэнтра-
ваным, а калі нашмат меншая за 50 % —  
разбаўленым. Трэба мець на ўвазе, што паняцці «канцэнтраваны» і 
«насычаны» — не сінонімы, яны абазначаюць не адно і тое ж. Напры-
клад, пасля змешвання з вадой маларастваральнага ў ёй сульфату ка-
льцыю CaSO4 на дне шклянкі застаецца асадак гэтага рэчыва. Раствор 
над асадкам змяшчае невялікую колькасць растворанага сульфату і 
з’яўляецца разбаўленым. Але, паколькі сульфат кальцыю больш у вадзе 
не раствараецца, гэты раствор з’яўляецца насычаным. Таму мы можам 
назваць дадзены раствор разбаўленым і насычаным. Аналагічная сіту-
ацыя і з паняццямі «канцэнтраваны» і «ненасычаны». 

Запомніце!

   Канцэнтраваны раствор можа быць як насычаным, так і не-
насычаным.

   Насычаны раствор, з іншага боку, можа быць як канцэнтра-
ваным, так і разбаўленым.

Насычаны Ненасычаны

Мал. 13. Насычаны 
і ненасычаны растворы  

сульфату медзі
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Колькасны састаў раствораў выяўляецца рознымі спосабамі ў за-
лежнасці ад таго, дзе і для чаго яны выкарыстоўваюцца. Напрыклад, у 
лабараторыі можна ўбачыць пляшачкі з растворамі сернай кіслаты, на 
этыкетках якіх паказана яе масавая доля (напрыклад, 10 %) або маляр-
ная канцэнтрацыя (напрыклад, 0,2 моль/дм3). З гэтымі паняццямі вы 
пазнаёміліся ў курсе хіміі 8-га класа і ўжо ведаеце формулы для разліку 
масавай долі w(Х) і малярнай канцэнтрацыі рэчыва c(Х) у растворы:

w m
m

(X)
(X)

р-ру
=

( )
;     с n

V
(X)

(X)

р-ру
=

( )
.  

Нагадаем, што масавая доля — безразмерная велічыня, г. зн. 
не мае адзінак выражэння. У той жа час малярная канцэнтрацыя 
з’яўляецца размернай велічынёй і часцей за ўсё выяўляецца ў моль/дм3.

Рашым найпрасцейшыя задачы, звязаныя з выкарыстаннем паняццяў 
«масавая доля растворанага рэчыва» і «малярная канцэнтрацыя рэчыва». 

Прыклад 1. Разлічыце масу вады, у якой неабходна растварыць 
хларыд калію масай 15 г для прыгатавання раствору з масавай доляй 
солі, роўнай 3 %.

Ра ш э н н е

1.  Ведаючы масу солі і яе масавую долю ў растворы, разлічым масу 
гэтага раствору:

w m
m

(KCl) (KCl)

р-ру
=

( )
;     m m

w
( )

( ) ,
.р-ра г

(KCl)

KCl

г= = =15

0 03
50  

2.  Знойдзем шуканую масу вады, якая роўна рознасці паміж масай 
раствору і масай солі, якая ў ім змяшчаецца:

m(H2O) = m(р-ру) – m(KCl) = 50 г – 15 г = 35 г.

Прыклад 2. У мерную колбу змясцілі сульфат медзі(II) масай 32 г 
і дабавілі ваду да аб’ёму 250 см3. Разлічыце малярную канцэнтрацыю 
солі ў прыгатаваным растворы.

Ра ш э н н е

1.  Разлічым хімічную колькасць растворанага сульфату медзі(II):

n
m

M
( ) , .CuSO моль

(CuSO )

(CuSO )

г

г/моль4
4

4

32

160
0 2= = =

2.  Знойдзем шуканую малярную канцэнтрацыю солі ў прыгатаваным 
растворы:

c
n

V
( ) ,

,

,
.CuSO моль/дм

(CuSO )

(р-ру)

моль

дм
4

4
3

30 2

0 25
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Любы раствор характарызуецца шчыльнасцю (ρ). Яна паказвае, чаму 
роўна маса раствору (г або кг) у адзінцы яго аб’ёму (1 см3 або 1 дм3), і 
разлічваецца па формуле:

�( ) .р-ру
(р-ру)

(р-ру)
� m

V

Шчыльнасць раствору выражаецца ў адзінках г/см3, кг/дм3 або кг/м3. 
Калі, напрыклад, шчыльнасць раствору роўна 1,25 г/см3, гэта значыць, 
што маса дадзенага раствору аб’ёмам 1 см3 складае 1,25 г. 

Для вымярэння шчыльнасці раствораў рэчываў выкарыстоўваюць 
спецыяльныя прыборы — арэометры. Іх верхняя вузкая частка за-

бяспечана шкалой, адкалібраванай у адзінках шчыльнасці. Пры апусканні 
арэометра ў вадкасць, якая даследуецца, ён апускаецца на пэўную глыбіню. 
Дзяленне на шкале, якое аказваецца на адным узроўні з паверхняй раство-
ру, паказвае яго шчыльнасць. Падобныя прыборы выкарыстоўваюцца для 
вызначэння колькасці спірту ў алкагольных напітках (спіртометры), тлушчу 
ў малацэ (лактометры).

Шчыльнасць раствораў залежыць ад прыроды раствораных рэчываў і 
іх колькаснага ўтрымання. Напрыклад, шчыльнасць раствору спірту з яго 
масавай доляй, роўнай 60 %, складае 0,891 г/см3, а шчыльнасць раствору 
сернай кіслаты з такой жа масавай доляй — 1,5 г/см3. Пазнаёмімся з варыян-
там рашэння задачы з выкарыстаннем паняцця «шчыльнасць раствору».

Прыклад 3. Гідраксід натрыю масай 30 г растварылі ў вадзе аб’ёмам 
296 см3. Разлічыце аб’ём (дм3) і малярную канцэнтрацыю шчолачы ў 
прыгатаваным растворы, калі яго шчыльнасць складае 1,086 г/см3.

Ра ш э н н е 

1.  Разлічым масу прыгатаванага раствору: 

m(р-ру) = m(H2O) + m(NaOH) = 296 г + 30 г = 326 г.

2.  Знойдзем аб’ём прыгатаванага раствору:

�( ) ;р-ру (р-ру)

(р-ру)
� m

V

V m( ) , ,( )

( ) ,
.р-ру см дмр-ру

р-ру

г

г/см
� � � �

�
326

1 086 3
3 3300 2 0 3

3.  Вылічым хімічную колькасць растворанай шчолачы:

n m
M

( ) ,
( )

( )
.NaOH моль

NaOH

NaOH

г
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= = =30

40
0 75
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4.  Разлічым малярную канцэнтрацыю шчолачы ў прыгатаваным 
растворы:

c n
V

( ) , /
( )

( )

,

,
.NaOH моль дм

NaOH

р-ру

моль

дм
= = =0 75

0 3 3
32 5

Растворы шырока выкарыстоўваюцца практычна ва ўсіх сферах ча-
лавечай дзейнасці — у прамысловасці, сельскай гаспадарцы і ў побыце. 

Раствор — гэта аднародная ўстойлівая сістэма, якая складаец-
ца з двух або большай колькасці кампанентаў.

Паводле агрэгатнага стану растворы падзяляюцца на цвёрдыя, 
вадкія і газападобныя; паводле ступені насычанасці — на насычаныя 
і ненасычаныя; паводле ўтрымання растворанага рэчыва — на кан-
цэнтраваныя і разбаўленыя.

Колькасна растворы характарызуюцца масавай доляй або маляр-
най канцэнтрацыяй растворанага рэчыва, а таксама шчыльнасцю.

Пытанні і заданні

1.  Чым падобныя і чым адрозніваюцца растворы і чыстыя рэчывы? У чым 
заключаецца аднароднасць раствораў?

2.  Культурныя і дэкаратыўныя расліны перыядычна падкормліваюць рас-
творамі азотных угнаенняў, напрыклад натрыевай салетры (нітрату на-
трыю). Для прыгатавання такога раствору ў адным вядры вады (10 дм3) 
неабходна растварыць адну сталовую лыжку (17 г) салетры. Разлічыце 
масавую долю солі ў такім растворы.

3.  Разлічыце аб’ём вады, у якой неабходна растварыць сульфат калію для 
прыгатавання раствору аб’ёмам 300 см3 (ρ = 1,12 г/см3) з масавай доляй 
солі, роўнай 15 %.  

4.  Для зарадкі аўтамабільных акумулятараў выкарыстоўваецца раствор сер-
най кіслаты з масавай доляй, роўнай 36 % («акумулятарны электраліт»). 
Разлічыце масу кіслаты, якая змяшчаецца ў такім растворы аб’ёмам  
2 дм3 (ρ = 1,25 г/см3).

5.  Складальнікам малака з’яўляюцца тлушчы. На малочных пакетах пазна-
чаюць масавую долю тлушчу ў малацэ: 2,2 %, 3,2 %, 3,6 % і інш. Да-
пусцім, масавая доля тлушчу ў малацэ складае 2,2 %. Разлічыце аб’ём 
малака (ρ = 0,96 г/см3), у якім змяшчаецца тлушч масай 25 г.

6. Разлічыце масу глюкозы С6H12O6, неабходнай для прыгатавання раствору 
аб’ёмам 250 см3, у якім малярная канцэнтрацыя растворанага рэчыва 
будзе роўна 0,3 моль/дм3.

7.  Аміяк аб’ёмам 10 дм3 (н. у.) растварылі ў вадзе аб’ёмам 0,5 дм3. Чаму 
роўна масавая доля аміяку ва ўтвораным растворы?
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У гэтай главе вы даведаецеся,
чаму растворы і расплавы шмат
якіх рэчываў праводзяць
электрычны ток, а большасць
хімічных працэсаў працякае
ў растворах.
   Вы пазнаёміцеся з паняццем
электралітычнай дысацыяцыі,
з моцнымі і слабымі
электралітамі, навучыцеся
складаць іонныя ўраўненні,
вызначаць наяўнасць шэрага
іонаў у растворах

ЭЛЕКТРАЛІТЫЧНАЯ
ДЫСАЦЫЯЦЫЯ
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§   7.   Электраліты і неэлектраліты

Яшчэ ў пачатку XIX ст. вучоныя зрабілі важнае назіранне: электрыч-
ны ток могуць праводзіць не толькі металы, але і растворы шмат якіх 
рэчываў, напрыклад воцатнай кіслаты, кухоннай солі і інш.

Электраправоднасць раствору мож-
на вызначыць з дапамогай прыбора, 
паказанага на малюнку 14. Два элек-
троды змяшчаюць у раствор і злучаюць 
з крыніцай току. Калі раствор праводзіць 
электрычны ток, то ланцуг замыкаецца, 
пра што сведчаць паказанні вальтметра 
або тое, што лямпачка загарэлася. 

Пры апусканні электродаў у дыстыля-
ваную ваду лямпачка не загараецца. 
Чыстая вада не праводзіць электрычны 
ток (мал. 15). Не праводзіць ток і сухая 
кухонная соль NaCl, калі ў яе апусціць 
электроды. Водны раствор гэтай жа солі 
праводзіць электрычны ток. Можна зра-
біць вывад, што ў растворы маюцца но-
сьбіты электрычнага току — зараджаныя 
часціцы (іоны). Менавіта гэтак жа па-
водзяць сябе ў растворах і іншыя солі, а 
таксама шчолачы і кіслоты. Бязводныя 

Мал. 14. Схема прыбора 
для вызначэння  

электраправоднасці раствору 

Мал. 15. Вызначэнне электраправоднасці некаторых рэчываў і іх раствораў
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кіслоты — вельмі дрэнныя праваднікі электрычнага току, але водныя 
растворы шмат якіх кіслот з’яўляюцца добрымі праваднікамі. Электра-
праводнымі з’яўляюцца таксама расплавы іонных злучэнняў — солей і 
шчолачаў. 

Даследуем электраправоднасць раствораў і такіх рэчываў, як цукро-
за, глюкоза, спірт. Мы бачым, што лямпачка ў прыборы не загараецца. 
Такім чынам, водныя растворы гэтых рэчываў не праводзяць электрыч-
ны ток. Гэта тлумачыцца тым, што такія рэчывы складаюцца з малекул, 
якія пераходзяць у раствор, не распадаючыся на іоны.

Вынікі выпрабаванняў электраправоднасці рэчываў у зыходным 
(цвёрдым, вадкім або газападобным) стане і іх водных раствораў адлюстра-
ваны ў табліцы 10.

Т а б л і ц а  10. Электраправоднасць некаторых рэчываў і іх раствораў

Рэчывы
У зыходным  

стане
У растворы Э

л

е

к

т

р

а

л

і

т

ы

CuSO4 (цв.)

NaCl (цв.)

NaOH (цв.)

Ba(OH)2 (цв.)

H2SO4 (канц.)

HCl (газ)

Н2О (дыст.)

Неэлектра-
літы

Спірт

Глюкоза, цукроза
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Вядомы англійскі фізік М а й к л  Ф а р а д э й  прапанаваў падзяліць 
усе рэчывы ў залежнасці ад іх здольнасці праводзіць ток у раствораным 
або расплаўленым стане на электраліты і неэлектраліты (мал. 16). 
Тэрмін «электраліт» паходзіць ад грэчаскага слова літас — раствораны 
(раскладзены). 

Рэчывы

Электраліты

Соль Кіслата Спірт Глюкоза

Неэлектраліты

CuSO4 HNO3 C2H5OH C6H12O6

Мал. 16. Схема дзялення рэчываў на электраліты і неэлектраліты

Рэчывы, водныя растворы або расплавы якіх праводзяць электрычны 
ток, называюцца электралітамі.

Да электралітаў належаць злучэнні з іонным тыпам сувязі. Гэта солі 
(NaCl, KNO3, AlBr3, CuSO4 і інш.) і асновы (NaOH, KOH, Ba(OH)2, LiOH). 
Крышталі гэтых рэчываў пабудаваны з іонаў, якія заканамерна размеш-
чаны ў вузлах крышталічнай рашоткі і ўтрымліваюцца ў такім стано-
вішчы электрастатычнымі сіламі. У працэсе растварэння гэтых электра-
літаў у вадзе іоны, якія іх утвараюць, пераходзяць у раствор.

Электралітамі з’яўляюцца і шмат якія кіслоты — рэчывы, утвораныя 
малекуламі з кавалентнымі палярнымі сувязямі (HCl, HNO3, H2SO4, HI 
і інш.).

Рэчывы, водныя растворы або расплавы якіх не праводзяць электрычны 
ток, называюцца неэлектралітамі.

Неэлектралітамі з’яўляецца большасць арганічных рэчываў, такіх як 
цукроза, спірт, гліцэрына, простыя рэчывы неметалаў і інш. Яны існуюць 
у выглядзе непалярных або малапалярных малекул, якія пры растварэн-
ні ў вадзе размяркоўваюцца паміж яе малекуламі.
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Паводле здольнасці праводзіць электрычны ток у растворах і рас-
плавах рэчывы падзяляюцца на электраліты і неэлектраліты. 

Электраліты — гэта рэчывы, водныя растворы або расплавы 
якіх праводзяць электрычны ток.

Электралітамі з’яўляюцца іонныя злучэнні (асновы, солі) і боль-
шасць кіслот.

Пытанні і заданні

1.  Якія рэчывы называюцца электралітамі? Чым яны адрозніваюцца ад 
неэлектралітаў паводле будовы і ўласцівасцей?

2.  Якія з пералічаных рэчываў з’яўляюцца электралітамі: а) сульфат калію; 
б) хлоравадарод; в) гідраксід калію; г) глюкоза; д) кісларод?  

3.  З прапанаваных формул і назваў рэчываў выпішыце адпаведныя: 
а) неэлектраліты; б) электраліты з іоннай сувяззю; в) электраліты з кава-
лентнай палярнай сувяззю: Ва(ОН)2, цукроза, Na2SO4, AgNO3, гліцэрына, 
FeCl2, HI, O2, спірт, H2O, KI, H2SO4, H3PO4, Br2, KОН, Al2(SO4)3.

4.  Што будзе назірацца, калі апусціць электроды, звязаныя з крыніцай пас-
таяннага току: а) у раствор сернай кіслаты; б) у бязводную серную кіс-
лату?

5.  Як вы лічыце, чаму ў аўтамабільных акумулятарах выкарыстоўваецца не 
дыстыляваная вада, а раствор сернай кіслаты?

6.  Шмат якія рэчывы малекулярнай будовы — напрыклад ёд, сера, нафта-
лін — не раствараюцца ў вадзе, але раствараюцца ў бензіне, бензоле, 
спірце. Ці з’яўляюцца гэтыя растворы электраправоднымі? Абгрунтуйце 
ваш адказ.

7.  Да раствору масай 220 г з масавай доляй хларыду натрыю, роўнай 
0,09, дабавілі ваду масай 120 г. Разлічыце масавую долю солі ў новым 
растворы.

Рыхтуемся да алімпіяд 

1.  Вызначыце, пра якое рэчыва ідзе гаворка ў сцвярджэнні: «Гэта бясколер-
ны газ з рэзкім непрыемным пахам, у яго малекуле масавыя долі серы і 
кіслароду аднолькавыя, а водны раствор гэтага рэчыва праводзіць элек-
трычны ток».

2.  Аксід натрыю масай 93 г растварылі ў вадзе аб’ёмам 107 см3. Разлічыце 
масавую долю рэчыва ў растворы, які ўтварыўся.

§   7.   Электраліты і неэлектраліты
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§   8.   Электралітычная дысацыяцыя рэчываў

Чаму растворы і расплавы электралітаў праводзяць электрычны ток? 
Для адказу на гэта пытанне шведскі вучоны С в а н т э  А р э н іу с  у 1887 г.  
дэталёва вывучыў паводзіны рэчываў у водных растворах і прапана-
ваў тэорыю, якая атрымала назву тэорыі электралітычнай дысацыя-
цыі. Тэрмін «дысацыяцыя» паходзіць ад лацінскага слова dissociatio — 
раз’яднанне, распад.

Тэорыя электралітычнай дысацыяцыі

Электрычны ток — гэта накіраваны рух зараджаных часціц. Якія 
ж часціцы з’яўляюцца носьбітамі электрычнага току ў растворах? У вы- 
ніку шматлікіх эксперыментаў Арэніус выявіў, што растворы электра-
літаў змяшчаюць больш часціц, чым іх было ў зыходным рэчыве. На-
прыклад, калі ў вадзе растварыць хлоравадарод хімічнай колькасцю 
1 моль, у растворы сумарная колькасць часціц будзе 2 моль, а 1 моль 
хларыду алюмінію ўтворыць 4 моль часціц. Улічваючы, што крышталі 
хларыду алюмінію маюць іонную будову, мы можам сцвярджаць, што 
іоны алюмінію і хларыд-іоны ў вадзе пераходзяць у раствор. Тлумачэн-
ні гэтых назіранняў з’явіліся асновай тэорыі электралітычнай дысацыя-
цыі. Паводле гэтай тэорыі, пры растварэнні ў вадзе або пры расплаўленні 
электраліты распадаюцца (дысацыіруюць) на іоны — дадатна і адмоўна 
зараджаныя часціцы.

Электралітычная дысацыяцыя — гэта распад электралітаў на іоны 
ў водных растворах або расплавах.

Пры дысацыяцыі электралітаў утвараюцца як простыя іоны, якія 
складаюцца з аднаго атама (K+, Na+, Mg2+, Cl–, S2– і інш.), так і складаныя 
іоны, якія складаюцца з некалькіх атамаў ( NO3

− ,  SO4
2− ,  PO4

3−  і інш.). 

Звярніце ўвагу: 
зарад іона і ступень акіслення атама запісваюцца па-рознаму!

Пры абазначэнні зарада іона справа ўверсе ад яго формулы спа-
чатку запісваюць лічбу, а потым знак + або –. Пры абазначэнні ж 
ступені акіслення атама, як вы ўжо ведаеце, над сімвалам элемента 
спачатку запісваецца знак + або –, а потым — лік.
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Для абазначэння зараджаных часціц Арэніус выкарыстоўваў тэрмін 
«іон», прапанаваны раней М.  Ф а р а д э е м. Слова «іон» у перакладзе 

з грэчаскай мовы азначае «рухомы; той, які ідзе; вандроўны». У растворах 
іоны бесперапынна перамяшчаюцца («вандруюць») у розных напрамках.

Галоўнай прычынай электралітычнай дысацыяцыі ў водных растворах 
з’яўляецца ўзаемадзеянне электралітаў з малекуламі вады. Такое ўза-
емадзеянне называецца гідратацыяй.

Пры апусканні крышталя іоннага злучэння ў ваду палярныя малекулы 
вады (дыполі) прыцягваюцца да іонаў, змешчаных на паверхні крышталя: 
адмоўнымі полюсамі — да дадатна зараджаных іонаў, а дадатнымі полю-
самі — да адмоўна зараджаных. Пад дзеяннем малекул вады іоны адрыва-
юцца ад крышталя і пераходзяць у раствор. Пры гэтым кожны асобны іон 
аказваецца акружаным дыполямі вады (мал. 17). Такія іоны называюцца 
гідратаванымі іонамі.

Мал. 17. Схема дысацыяцыі іоннага злучэння ў водным растворы

Працэс электралітычнай дысацыяцыі адлюстроўваюць хімічным 
ураўненнем, у якім замест знака роўнасці пішуць або адну, або дзве 
процілегла накіраваныя стрэлкі (). Звычайна ва ўраўненнях электра-
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літычнай дысацыяцыі не паказваюць формулы малекул вады, звязаных  
з іонамі ў растворы: 

NaCl  Na+ + Cl–. 

Пры складанні ўраўненняў электралітычнай дысацыяцыі кіруюцца 
наступнымі  п р а в і л а м і. У левай частцы ўраўнення запісваюць формулу 
рэчыва-электраліту, а ў правай — формулы іонаў, на якія распадаецца 
электраліт. Іх колькасць паказваюць з дапамогай каэфіцыентаў:

Na2CO3  2Na+ + CO3
2− ;  AlCl3  Al3+ + 3Cl–; Ba(OH)2  Ba2+ + 2OH–.

Звярніце ўвагу: складаныя іоны, напрыклад CO ,3
2−−  PO ,4

3−−  
у працэсе дысацыяцыі не разбураюцца!

У малекулах з кавалентнай сувяззю іонаў няма. Калі ў рэчыве ка-
валентная сувязь з’яўляецца малапалярнай, то пры яго растварэнні ў 
вадзе разрываюцца толькі слабыя сувязі паміж малекуламі, а самі ма-
лекулы рэчыва застаюцца цэлымі, г. зн. не распадаюцца на іоны і раў-
намерна размяркоўваюцца па ўсім аб’ёме раствору. Але што адбываецца 
пры растварэнні ў вадзе рэчываў з моцна палярнай кавалентнай сувяззю, 
напрыклад газу хлоравадароду HCl? 

Калі палярная малекула хлоравадароду трапляе ў ваду, да той яе 
часткі, дзе засяроджаны дадатны зарад, малекулы вады прыцягваюцца 
сваімі адмоўнымі полюсамі. Да той часткі малекулы HCl, якая зараджа-
на адмоўна, малекулы вады прыцягваюцца дадатнымі полюсамі. У выні-
ку пад дзеяннем дыполяў вады кавалентная палярная сувязь у малекуле 
хлоравадароду разрываецца з утварэннем гідратаваных іонаў вадароду і 
хлору, якія пераходзяць у раствор (мал. 18):

HCl  H+ + Cl–.

Мал. 18. Схема дысацыяцыі рэчыва малекулярнай будовы ў водным растворы
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Пры разрыве хімічнай сувязі электронная пара застаецца ў адмоўна 
зараджанага іона хлору. У растворы замест кожнай нейтральнай мале-
кулы HCl аказваюцца па два гідратаваныя іоны: дадатна зараджаны іон 
вадароду (H+) і адмоўна зараджаны іон хлору (Cl–). Пры гэтым агульны 
зарад дадатных іонаў роўны агульнаму зараду адмоўных іонаў.

Дысацыяцыя малекул іншых кіслот (ёдавадароднай, азотнай, сернай 
і інш.) працякае ў водных растворах падобным чынам.

Калі атамы ў малекулах рэчываў, якія раствараюцца, звязаны кава-
лентнай малапалярнай або непалярнай сувяззю, то гэтыя рэчывы ў вод-
ных растворах не распадаюцца на іоны. Таму такія рэчывы з’яўляюцца 
неэлектралітамі.

Такім чынам, электралітамі могуць быць толькі рэчывы з іоннай і 
кавалентнай палярнай сувяззю.

Пры растварэнні ў вадзе электраліты дысацыіруюць на асоб-
ныя іоны, якія ў растворы акружаны малекуламі вады (гідрата- 
ваны).

Распад электралітаў на іоны ў водным растворы або расплаве 
называецца электралітычнай дысацыяцыяй.

Галоўнай прычынай электралітычнай дысацыяцыі ў растворы 
з’яўляецца ўзаемадзеянне электралітаў з малекуламі вады.

Пытанні і заданні

1.  Дайце вызначэнне электралітычнай дысацыяцыі. Якая роля вады ў пра-
цэсе дысацыяцыі?

2.  Растлумачце працэс дысацыяцыі іонных злучэнняў. Чаму электраліты з 
іоннай сувяззю дысацыіруюць лепш за іншыя рэчывы?

3.  Складзіце ўраўненні электралітычнай дысацыяцыі сульфату калію, нітра-
ту кальцыю, гідраксіду калію, хларыду жалеза(III).

4.  Чым адрозніваецца працэс дысацыяцыі злучэнняў з кавалентнай паляр-
най сувяззю ад працэсу дысацыяцыі іонных злучэнняў?

5.  Складзіце ўраўненні электралітычнай дысацыяцыі азотнай і ёдавадород-
най кіслот.

6.  Вызначыце формулы рэчываў, якія не падвяргаюцца электралітычнай 
дысацыяцыі ў водных растворах CaCl2, HBr, N2, KI, O2, H2, AlCl3, P4. Ча-
му гэтыя рэчывы вельмі мала ці практычна не раствараюцца ў вадзе?
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7.  Вылічыце сумарную хімічную колькасць (моль) іонаў H+ і SO4
2−,  якія ўтва-

раюцца ў выніку дысацыяцыі ў вадзе моцнага электраліту — сернай кіс-
латы хімічнай колькасцю 0,25 моль.

8.  Вылічыце колькасць гідраксід-іонаў (ОН–), якія змяшчаюцца ў растворы 
масай 220 г з масавай доляй гідраксіду барыю, роўнай 20 %.

Рыхтуемся да алімпіяд
Пры некаторых захворваннях у кроў уводзяць фізіялагічны раствор, які ўяўляе 

сабой водны раствор з масавай доляй хларыду натрыю NaCl, роўнай 0,9 %. Вылічы-
це: а) масу вады і масу солі, якія неабходна ўзяць для прыгатавання фізіялагічнага 
раствору масай 10 кг; б) масу солі, якая ўводзіцца ў арганізм чалавека пры ўліванні 
фізіялагічнага раствору масай 200 г; в) хімічная колькасць іонаў хлору ў фізіялагіч-
ным растворы масай 200 г.

§   9.   Іоны ў растворах электралітаў 
Іоны, якія ўтвараюцца ў працэсе дысацыяцыі электралітаў у водных 

растворах, адрозніваюцца па сваіх уласцівасцях ад адпаведных нейтра-
льных атамаў і малекул.

Як вы ўжо ведаеце, пры растварэнні кухоннай солі ў вадзе іоны на-
трыю і хлору, якія змяшчаюцца ў яе крышталях, пераходзяць у раствор: 

NaCl  Na+ + Cl–.

Параўнаем ўласцівасці атама і іона натрыю. Агульным, аднолькавым 
у гэтых часціцах з’яўляецца зарад ядра, роўны 11+. Адрозніваюцца ж 
яны будовай электронных абалонак, а значыць, і ўласцівасцямі (табл. 11).

Т а б л і ц а  11. Адрозненні атамаў натрыю ад іонаў

Атамы Na0 Іоны Na+

1. Змяшчаюць па 1 электроне на знеш-
нім (трэцім) слоі, слой не завершаны

1. Не змяшчае электронаў на трэцім 
слоі, другі слой завершаны

2. Умоўны радыус роўны R 2. Умоўны радыус меншы за R

3. Не маюць зараду, г. зн. з’яўляюцца 
электранейтральнымі

3. Маюць зарад 1+

4. Уваходзяць у склад простага рэчыва Na
4. Уваходзяць у склад складаных 
рэчываў — іонных злучэнняў

5. Реагуюць з вадой з утварэннем шчо-
лачы

5. Не рэагуюць з вадой
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Ператварэнне атама ў іон Параўнальныя памеры
атама і іона натрыю

Мал. 19. Схема электроннай будовы атама і іона натрыю

Высокая хімічная актыўнасць натрыю абумоўлена тым, што ў яго 
атама на знешнім электронным слоі знаходзіцца ўсяго адзін электрон. 
Пры ўзаемадзеянні з іншымі атамамі атам натрыю аддае гэты электрон 
і ператвараецца ў значна больш устойлівую часціцу — іон Na+ (мал. 19). 
Так, атамы натрыю ўзаемадзейнічаюць з вадой, выцясняючы з яе вада-
род, а пры растварэнні кухоннай солі ў вадзе вадарод не вылучаецца. 

Будова і, значыць, уласцівасці атамаў хлору Cl таксама будуць ад-
рознівацца ад уласцівасцей іонаў хлору Cl– (табл. 12). 

Т а б л і ц а  12. Адрозненні атамаў хлору ад іонаў

Атамы Cl0 Іоны Cl–

1. Змяшчаюць 7 электронаў на знешнім 
(трэцім) слоі, слой не завершаны

1. Змяшчаюць 8 электронаў на знеш-
нім (трэцім) слоі, слой завершаны

2. Умоўны радыус роўны R 2. Умоўны радыус большы за R

3. Не маюць зараду, г. зн. з’яўляюцца 
электранейтральнымі

3. Маюць зарад 1–

4. Уваходзяць у склад простага  
рэчыва Cl2

4. Уваходзяць у склад складаных 
рэчываў — іонных злучэнняў

5. Рэагуюць з вадой з утварэннем но-
вых рэчываў

5. Не рэагуюць з вадой
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Хімічная актыўнасць атама хлору звязана з недахопам аднаго элек-
трона на знешнім электронным слоі для яго завяршэння (мал. 20). Гэты 
электрон атам хлору далучае пры ўзаемадзеянні з атамамі металаў, пе-
ратвараючыся пры гэтым ва ўстойлівы іон хлору Cl–. 

Атамы хлору Cl могуць злучацца адзін з адным кавалентнай непа-
лярнай сувяззю, утвараючы малекулу Cl2. Свабодны хлор Cl2 — ядавіты 
газ з зеленаватай афарбоўкай і характэрным пахам, а іоны хлору Cl– бяс-
колерныя і не маюць паху. Раствор кухоннай солі, як і сама соль NaCl, 
шырока выкарыстоўваецца пры гатаванні ежы, не прычыняючы шкоды 
арганізму.

Аналагічным чынам адрозніваюцца ўласцівасці атамаў вадароду H, 
малекулярнага вадароду H2 і іонаў вадароду H+. Малекулярны вада-
род H2 — гэта газ, які амаль не раствараецца ў вадзе і гарыць на па-
ветры. Іоны вадароду H+, насупраць, у вадзе могуць знаходзіцца ў вельмі 
вялікай колькасці.

Такім чынам, адрозненні ва ўласцівасцях атамаў і іонаў аднаго 
і таго ж элемента тлумачацца рознай электроннай будовай гэтых  
часціц.

У растворы іоны знаходзяцца ў хаатычным руху. Але калі апусціць 
у раствор электраліту электроды і падаць на іх электрычнае напружан-
не, то іоны набываюць накіраваны рух: дадатна зараджаныя іоны пера-
мяшчаюцца да катода (адмоўна зараджанага электрода), а адмоўна за-
раджаныя іоны — да анода (дадатна зараджанага электрода) (мал. 21). 
Таму дадатна зараджаныя іоны атрымалі назву катыёны, а адмоўна 

Ператварэнне атама ў іон Параўнальныя памеры
атама і іона хлору

Мал. 20. Схема электроннай будовы атама і іона хлору
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зараджаныя — аніёны. Сляды руху афарбаваных іонаў (напрыклад, 
Ni2+) можна назіраць на вільготнай фільтравальнай паперы, калі на яе 
змясціць драбкі солі NiSO4. 

Уласцівасці іонаў у растворах шмат у чым адрозніваюцца і ад ула-
сцівасцей гэтых жа іонаў у бязводных рэчывах. Так, напрыклад, ка-
тыёны медзі Cu2+ у сульфаце медзі(II) практычна бясколерныя, а раствор 
гэтай солі мае блакітны колер (мал. 22). Гэта абумоўлена, перш за ўсё, 
гідратацыяй катыёнаў медзі Cu2+, г. зн. іх узаемадзеяннем з малекуламі 
вады.

У склад большасці мінеральных вод, якія прадаюцца ў нашых магазі-
нах, уваходзяць катыёны натрыю, кальцыю, магнію, хларыд-аніёны, 

сульфат-аніёны, гідракарбанат-аніёны. 

Адрозненні ва ўласцівасцях атамаў і іонаў аднаго і таго ж эле-
мента тлумачацца рознай электроннай будовай гэтых часціц.

Дадатна зараджаныя іоны называюцца катыёнамі, а адмоўна за-
раджаныя — аніёнамі.
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-

-

-

-
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- - - -
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-

-

-

-
-

-
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-
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Мал. 21. Рух іонаў 
у электрычным полі

Мал. 22. Іоны ў растворах 
і бязводных рэчывах

Бязводны 
сульфат медзі(II)

Раствор
сульфату медзі(II)

Правообладатель Народная асвета



58 Электралітычная дысацыяцыя

Пытанні і заданні

1.  Пералічыце прыметы, па якіх атам хімічнага элемента адрозніваецца ад 
адпаведнага яму іона.

2.  Як называюцца і чым адрозніваюцца адзін ад аднаго часціцы, абазна-
чаныя сімваламі: а) Cl, Cl–, Cl2; б) Na, Na+; в) H, H+, H2?

3.  Складзіце электронныя формулы іонаў Cl–, Na+, Ca2+, S2–. Атамы якіх 
хімічных элементаў маюць такую ж электронную будову, як кожны  
з іонаў? 

4.  У водаправоднай вадзе выяўляюцца іоны: Na+, Ca2+, Fe3+, Cl–, SO4
2 −.  На-

пішыце формулы рэчываў, якія могуць знаходзіцца ў гэтай вадзе.
5.  Якія з пералічаных іонаў — Ba2+, Li+, Sr2+, Mn2+, Pb2+, PO4

3 −,  F– — 
з’яўляюцца катыёнамі, а якія — аніёнамі?

6.  Прывядзіце прыклады солей, пры дысацыяцыі 1 моль якіх утвараецца: 
а) 2; б) 3; в) 5 моль іонаў.

7.  У выніку дысацыяцыі ёдыду металу хімічнай колькасцю 1 моль утварылася 
2 моль ёдыд-іонаў. Вызначыце зарад іона металу.

8.  Вызначыце агульную колькасць электронаў у сульфат-іоне (SO4
2 − ).

Рыхтуемся да алімпіяд 

1.  Разлічыце масу і хімічную колькасць катыёнаў жалеза, якія змяшчаюцца 
ў растворы сульфату жалеза(II) аб’ёмам 0,5 дм3 з малярнай канцэнтрацыяй солі, 
роўнай 0,3 моль/дм3.

2.  Вызначыце, якім іонам адпавядаюць схемы будовы электронных абалонак 
[2, 8, 8]2–, [2, 8]2+, [2, 8]3–, [2, 8, 8]–, [2, 8, 8]+. Складзіце формулы ўсіх рэчываў, 
якія могуць быць утвораны дадзенымі іонамі.

§   10.   Моцныя і слабыя электраліты
Ці ўсё электраліты дысацыіруюць аднолькава? Кожнае рэчыва ва-

лодае пэўнымі ўласцівасцямі і, магчыма, працэс дысацыяцыі розных 
рэчываў працякае ў рознай ступені. Сапраўды, калі параўнаць электра-
праводнасць раствораў хлоравадороднай і вугальнай кіслот, то аказваец-
ца, што пры іх аднолькавай малярнай канцэнтрацыі раствор хлорава-
дароду валодае большай электраправоднасцю. Значыць, у растворы хло-
равадароднай кіслаты больш зараджаных часціц (іонаў), г. зн. малекулы 
НСl дысацыіруюць лепш.

У залежнасці ад здольнасці да дысацыяцыі ўсе электраліты ўмоўна 
дзеляць на дзве групы — моцныя і слабыя. Да моцных электралітаў на-
лежаць рэчывы, якія пры растварэнні практычна цалкам дысацыіруюць 
на іоны. Гэта амаль усе солі, шчолачы (LiOH, KOH, NaOH і інш.), кісло-
ты (HCl, H2SO4, HNO3  і інш.), якія так і называюцца — моцныя кісло-
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ты (мал. 23, уверсе). Дысацыяцыю такіх электралітаў запісваюць у 
выглядзе ўраўнення са стрэлкай у адным напрамку:

KI  K+ + I–;    LiOH  Li+ + OH–;    HCl  H+ + Cl–.

Пры растварэнні іоннага злучэння яго крышталічная структура раз-
бураецца пад дзеяннем малекул вады, у выніку чаго ў растворы ўтвара-
юцца гідратаваныя іоны (гл. мал. 17). Таму ўсе растваральныя іонныя 
злучэнні ў растворах знаходзяцца ў выглядзе іонаў. 

Рэчывы малекулярнай будовы з кавалентнай палярнай сувяззю такса-
ма здольныя распадацца на іоны ў водных растворах (гл. мал. 18). Паляр-
ныя малекулы вады ўзмацняюць палярнасць малекулы электраліту, пе-
ратвараючы яе практычна ў іонную структуру з далейшым распадам на 
іоны. Дысацыяцыя палярных малекул можа быць поўнай або частковай 
у залежнасці ад ступені палярнасці сувязей у малекуле.

Да слабых электралітаў належаць рэчывы, якія пры растварэнні ды-
сацыіруюць на іоны ў нязначнай ступені. Гэта, напрыклад, такія кіслоты, 
як H2S, H2CO3, HNO2  (азоцістая кіслата), HF, H3РO4, усе арганічныя кісло-
ты. У водных растворах яны дысацыіруюць а б а р ач а л ь н а . Гэта азначае, 
што адначасова ў растворы ажыццяўляюцца два процілеглыя працэсы —  
распад малекул на іоны (дысацыяцыя) і аб’яднанне іонаў у малекулы (аса-
цыяцыя). Таму ў растворах слабых электралітаў разам з іонамі змяшчаюц-
ца недысацыіраваныя малекулы. Дысацыяцыю такіх электралітаў, на-
прыклад азоцістай кіслаты HNO2, адлюстроўваюць у выглядзе ўраўнення 
з дзвюма процілегла накіраванымі стрэлкамі (гл. мал. 23, унізе):

HNO H NO
дысацыяцыя

асацыяцыя
2 2
� ������� ������ ��� �� .  

Мал. 23. Схема дысацыяцыі азотнай (уверсе) і азоцістай (унізе) кіслот
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Разбяром больш падрабяз-
на працэс дысацыяцыі слабай 
двухасноўнай вугальнай кісла-
ты H2CO3. Як і азоцістая кіс-
лата, яна дысацыіруе не цалкам 
і абарачальна. Ад малекулы 

H2CO3 іоны вадароду адшчапляюцца не адначасова, як у выпадку моцных 
кіслот, а паслядоўна, ці ступеньчата. На першай ступені дысацыяцыі 
ўтвараюцца катыёны вадароду і аніёны  (мал. 24): 

H2CO3  H+ + HCO3
− .

Аніёны HCO3
−  называюцца гідракарбанат-іонамі. Злучаючыся з 

іонамі H+, яны ператвараюцца ў недысацыіраваныя малекулы H2CO3. 
Пры гэтым, як і ў выпадку азоцістай кіслаты, працэсы дысацыяцыі  
і асацыяцыі працякаюць адначасова, і ў растворы змяшчаюцца як  
іоны, так і недысацыіраваныя малекулы кіслаты. 

На другой ступені гідракарбанат-іоны абарачальна дысацыіруюць з 
утварэннем катыёнаў вадароду і карбанат-аніёнаў (мал. 25):

HCO3
−   H+ + CO3

2− .

Як правіла, на другой ступені дысацыяцыя адбываецца значна слабей. 
Акрамя слабых кіслот, да слабых электралітаў належаць таксама ма-

ларастваральныя асновы, напрыклад Cu(OH)2, раствор аміяку ў вадзе.
Чыстая вада з’яўляецца вельмі слабым электралітам і нязначна дыса-

цыіруе на іоны вадароду і гідраксід-іоны:

H2O  H+ + OH–.

Утрыманне іонаў H+ і OH– у вадзе надзвычай малое, таму дысацыя-
цыю вады мы звычайна не ўлічваем, а асяроддзе дыстыляванай вады 

з’яўляецца нейтральным.
З колькаснымі характары- 

стыкамі здольнасці рэчываў да 
дысацыяцыі вы пазнаёміцеся 
пры далейшым вывучэнні хіміі.

Мал. 24. Схема дысацыяцыі 
вугальнай кіслаты па першай ступені

Мал. 25. Схема дысацыяцыі 
вугальнай кіслаты па другой ступені
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Паводле здольнасці дысацыіраваць у водных растворах электра-
літы падзяляюцца на моцныя і слабыя.

Растваральныя рэчывы з іоннай і кавалентнай моцнапалярнай 
сувяззю належаць да моцных электралітаў. 

Растваральныя рэчывы з кавалентнай малапалярнай сувяззю на-
лежаць да слабых электралітаў. У іх растворах разам з іонамі пры-
сутнічаюць недысацыіраваныя малекулы.

Пытанні і заданні

1.  Растлумачце, у чым заключаецца адрозненне слабых электралітаў ад 
моцных.

2.  З пераліку формул — K2SO4, Cu(OH)2, AgNO3, NaI, Fe2(SO4)3, H2CO3, 
H2SO4, HI, HF — выберыце формулы моцных электралітаў. Назавіце 
гэтыя рэчывы і запішыце ўраўненні іх электралітычнай дысацыяцыі.

3.  У растворы якой кіслаты — сернай ці серавадароднай — з аднолькавай 
малярной канцэнтрацыяй лямпачка прыбора для вызначэння электра-
праводнасці вадкасцей будзе гарэць ярчэй? Чаму?

4.  Працэс дысацыяцыі якіх электралітаў з’яўляецца абарачальным? Як вы 
гэта разумееце?

5.  З пераліку формул — Cu(NO3)2, HNO3, H2CO3, K2SO4, H2O, NaOH, H2S, 
Cl2, Al2(SO4)3, HNO2 — выберыце формулы: а) моцных электралітаў; 
б) слабых электралітаў. Складзіце ўраўненні электралітычнай дысацыя-
цыі гэтых рэчываў. 

6.  Складзіце формулы солей, якія могуць знаходзіцца ў марской вадзе, калі 
ў ёй выяўляюцца наступныя іоны: Ca2+, Na+, Mg2+, Br–, Cl–, SO4

2−,  HCO3
−.

7.  Формулы солей — AlCl3, NaCl, CaCl2 — размясціце ў шэраг па меры па-
велічэння колькасці іонаў, якія ўтвараюцца пры дысацыяцыі 1 моль кож-
най солі.

8.  У дзвюх колбах знаходзяцца растворы аднолькавага аб’ёму: у першай — 
раствор азотнай, а ў другой — раствор фторавадароднай кіслаты, 
канцэнтрацыі якіх таксама аднолькавыя. У якой з гэтых колб агульная  
колькасць іонаў нашмат большая?

Рыхтуемся да алімпіяд

Улічваючы, што трохасноўная фосфарная кіслата належыць да слабых 
электралітаў, складзіце ўраўненні пастадыйнай дысацыяцыі гэтай кіслаты. 
Паспрабуйце абгрунтаваць, на якой са стадый дысацыяцыя адбываецца ў най-
большай ступені.
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§   11.   Электралітычная дысацыяцыя кіслот,  
                     аснаванняў і солей

Вы ўжо ведаеце, што хімічныя рэчывы падзяляюцца на класы — 
аксіды, кіслоты, асновы, солі. Як паводзяць сябе ў водных растворах 
рэчывы гэтых класаў? 

Успомніце адносіны аксідаў да вады. Асноўныя аксіды актыўных 
металаў узаемадзейнічаюць з вадой з утварэннем шчолачаў. Кіслотныя 
аксіды ў выніку растварэння ў вадзе ўтвараюць кіслоты. Такім чынам, 
асноўныя і кіслотныя аксіды не з’яўляюцца электралітамі і пры кан-
такце з вадой не распадаюцца на іоны, а рэагуюць з ёй. Электралітамі 
з’яўляюцца кіслоты, шчолачы і солі.

Водныя растворы кіслот маюць некаторыя агульныя ўласцівасці. Для 
іх характэрныя кіслы смак, здольнасць афарбоўваць лакмус у чырвоны 
колер, узаемадзейнічаць з некаторымі металамі з вылучэннем вадаро-
ду, а таксама з асноўнымі аксідамі і асновамі. Менавіта гэтак жа нека-
торыя агульныя ўласцівасці маюць водныя растворы ўсіх шчолачаў: яны 
мыльныя навобмацак, афарбоўваюць лакмус у сіні колер, здольныя рэага-
ваць з кіслотнымі аксідамі, кіслотамі. Водныя растворы солей адной і 
той жа кіслаты або солей аднаго і таго ж металу таксама маюць агуль- 
насць уласцівасцей. Асноўная прычына агульнасці ўласцівасцей раствораў 
такіх электралітаў вызначаецца аднатыпнасцю працэсаў іх дысацыяцыі.

Дысацыяцыя кіслот

Кіслоты дысацыіруюць у водных растворах на іоны вадароду H+ і 
аніёны кіслотных астаткаў, напрыклад:

HCl  H+ + Cl–;     HNO3  H+ + NO3
− .

Як вы ўжо ведаеце, малекулы кіслот могуць змяшчаць розную ко-
лькасць атамаў вадароду. Лік атамаў вадароду ў малекуле кіслаты, здо-
льны замяшчацца атамамі металу з утварэннем солі, вызначае асноўнасць 
кіслаты. Так, напрыклад, HCl і HNO3 — аднаасноўныя, H2SO4 і H2CO3  — 
двухасноўныя, H3PO4  — трохасноўная кіслоты.

Шматасноўныя моцныя кіслоты дысацыіруюць ступеньчата. Аднак, 
паколькі пры гэтым атамы вадароду, ператвараючыся ў іоны, сыходзяць 
у раствор практычна адначасова, дысацыяцыю такіх кіслот запісваюць 
адным ураўненнем: 

H2SO4  2H+ + SO4
2− .

Дысацыяцыя шматасноўных слабых кіслот працякае больш склада-
на, чым моцных. Напрыклад, слабыя двухасноўныя кіслоты часткова ды-
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сацыіруюць толькі па першай ступені: H2S  H+ + HS–. Дысацыяцыя па 
другой ступені (HS–  H+ + S2–) практычна немагчымая. Таму ў водных 
растворах слабых кіслот разам з іонамі вадароду і аніёнамі кіслотнага 
астатку прысутнічаюць недысацыіраваныя малекулы. Уласцівасці такіх 
раствораў, напрыклад спецыфічны пах серавадароднай кіслаты H2S, звя-
заны з наяўнасцю ў растворы малекул, якія могуць выпарацца з раствору.  

Такім чынам, у растворах усіх кіслот змяшчаюцца іоны вадароду H+, 
якія і абумоўліваюць агульныя ўласцівасці водных раствораў кіслот: 
кіслы смак, здольнасць змяняць афарбоўку індыкатараў, узаемадзей- 
нічаць з іншымі рэчывамі. Растворы, якія змяшчаюць іоны вадароду, 
прынята называць кіслымі або гаварыць, што яны маюць кіслотны 
характар (кіслае асяроддзе). Чым больш іонаў вадароду знаходзіцца ў 
растворы, тым вышэйшая кіслотнасць асяроддзя.  

У газу хлоравадароду HCl, гэтак жа як і ў бязводнай сернай кіслаты, 
кіслотныя ўласцівасці адсутнічаюць. Гэтыя ўласцівасці выяўляюцца то-
лькі ў водных растворах дадзеных рэчываў, бо ў працэсе іх дысацыяцыі 
ўтвараюцца іоны вадароду, якія і вызначаюць кіслотны характар раство-
раў. Такім чынам, можна даць такое азначэнне кіслот. 

Кіслоты — гэта электраліты, пры дысацыяцыі якіх у водных растворах 
у якасці катыёнаў утвараюцца толькі іоны вадароду.

Першае азначэнне кіслот у хіміі было прапанавана Р.  Б о й л е м 
(1627—1691). Кіслотамі ён называў рэчывы, якія рэагавалі з содай з 

вылучэннем газу і афарбоўвалі фіялетавыя кветкі фіялкі ў чырвоны колер. 
Пазней ён даследаваў адвары, спіртавыя выцяжкі, сокі іншых раслін і ўста-
навіў, што шчолачы таксама мяняюць іх афарбоўку.

Дысацыяцыя асноў

Растваральныя ў вадзе асновы называюцца шчолачамі. У выніку ды-
сацыяцыі шчолачаў утвараюцца катыёны металаў і гідраксід-іоны:

NaOH  Na+ + OH–;      KOH  K+ + OH–;      Ca(OH)2  Ca2+ + 2OH–.

Мыльнасть раствораў, здольнасць афарбоўваць індыкатары, іх едкае 
дзеянне — вынік прысутнасці ў водным растворы гідраксід-іонаў OH –. 
Таму можна даць такое азначэнне асноў.  

Асновы — гэта электраліты, пры дысацыяцыі якіх у водных растворах у 
якасці аніёнаў утвараюцца толькі гідраксід-іоны.
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Разам з тым і кіслоты, і асновы валодаюць ін-
дывідуальнымі ўласцівасцямі, якія залежаць ад 
прыроды аніёна ці катыёну адпаведна. Некаторыя 
ўласцівасці сернай кіслаты і яе солей (напрыклад, 
утварэнне асадку з растворам хларыду барыю) абу-
моўлены ўласцівасцямі яе аніёна SO4

2−  (мал. 26).

Дысацыяцыя солей

Солі — гэта электраліты, якія ў водных растворах дысацыіруюць на ка-
тыёны металаў і аніёны кіслотных астаткаў:

NaI  Na+ + I–; CaCl2  Ca2+ + 2Cl–; 
Al2(SO4)3  2Al3+ + 3SO4

2− ;  NaCl  Na+ + Cl–.

Уласцівасці раствораў солей таксама абумоўлены ўласцівасцямі ўсіх 
іонаў, якія ўтвараюцца ў працэсе дысацыяцыі.  

Раствор, у якім знаходзяцца аднолькавыя колькасці іонаў H+ і OH–, 
як у чыстай вадзе, называюць нейтральным. Калі ў растворы змяшча-
ецца больш іонаў H+, такі раствор называюць кіслым, а раствор, у якім 
больш іонаў OH–, — шчолачным (табл. 13). 

Т а б л і ц а  13. Характарыстыка асяроддзя раствораў

Асяроддзе раствору

Кіслае
n(H+) G n(OH–)

Нейтральнае
n(H+) = n(OH–)

Шчолачнае
n(H+) H n(OH–)

HCl, HNO3, H2SO4 і інш. H2O, NaCl, KNO3 і інш. NaOH, KOH, Ba(OH)2 і інш.

Вызначыць асяроддзе раствору — 
гэта значыць выявіць у ім іоны  H+ і 
OH–. Гэта можна зрабіць з дапамогай 
ужо вядомых вам рэчываў — індыка-
тараў (мал. 27). Індыкатары — ар-

Мал. 26. Узаемадзеянне сернай кіслаты з хларыдам барыю

Мал. 27. Афарбоўка лакмусу 
ў кіслым і шчолачным асяроддзі
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ганічныя рэчывы, некаторыя з якіх сустракаюцца ў жывой прыродзе.  
У лабараторыі часцей за ўсё ўжываюцца ўжо вядомыя вам лакмус,  
метыларанж, фенолфталеін, універсальны індыкатар. 

Лабараторны дослед 1

Выяўленне катыёнаў вадароду  
і гідраксід-аніёнаў у растворах

Выяўленне іонаў, якія забяспечваюць кіслае ці шчолачнае асяроддзе 
ў растворах, мае вялікае значэнне ў лабараторнай практыцы, медыцыне, 
прамысловасці і ў побыце.

1. Звярніце ўвагу на афарбоўку лакмусу, метыларанжу і фенол-
фталеіну ў нейтральным асяроддзі — водным растворы ці на палосцы 
ўніверсальнай індыкатарнай паперы. Занясіце вынікі вашых назіранняў 
у табліцу.

2. Наліце ў дзве прабіркі раствор сернай кіслаты (або хлоравадарод-
най кіслаты) і дабаўце ў адну прабірку 1—2 кроплі лакмусу (ці метыл- 
аранжу), а ў другую 2—3 кроплі фенолфталеіну. Звярніце ўвагу на змя-
ненне афарбоўкі індыкатару.  

3. У прабірку з растворам гідраксіду натрыю дабаўце 2—3 кроплі фе-
нолфталеіну. З’яўленне малінавай афарбоўкі сведчыць пра наяўнасць у 
растворы гідраксід-іонаў.  

Паўтарыце дослед па выяўленні гідраксід-іонаў у растворы шчолачы 
пры дапамозе лакмусу або метыларанжу. Вынікі доследаў аформіце ў 
выглядзе табліцы:

Іон
Афарбоўка індыкатару

Лакмус Метыларанж Фенолфталеін

У нейтральным асяроддзі
(у дыстыляванай вадзе)

Н+

У растворы кіслаты (...)

ОН–

У растворы шчолачы (...)

Як вы думаеце, у які колер афарбуецца кропля лакмусу, калі яе 
змясціць на зрэз лімона?  
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Растворы кіслот, шчолачаў, шэрага солей небяспечныя для чалавека. 
Растворы шмат якіх кіслот, трапляючы на скуру, у вочы, могуць выклікаць 
апёкі. Чым мацнейшая кіслата, тым цяжэйшы апёк. Таксама небяспечныя 
і выклікаюць хімічныя апёкі шчолачы, якія змяшчаюць гідраксід-іоны. 
Гэта ўласцівасць адлюстравана ва ўстарэлых назвах шчолачаў, напрыклад 
«едкі натр» (NaOH), «едкі калі» (KOH) (мал. 28). Іоны, якія ўваходзяць 
у састаў солей, таксама небяспечныя для чалавека. Напрыклад, да мо-
цных ядаў належаць солі, якія змяшчаюць катыёны свінцу, ртуці і інш. 

Уласцівасці водных раствораў моцных электралітаў вызначаюц- 
ца ўласцівасцямі іонаў, якія ўтвараюцца пры іх дысацыяцыі. 

Кіслоты — гэта электраліты, у водных растворах якіх у якасці 
катыёнаў змяшчаюцца толькі іоны вадароду. 

Асновы — электраліты, у водных растворах якіх у якасці аніё-
наў змяшчаюцца толькі гідраксід-іоны. 

Солі — гэта электраліты, у водных растворах якіх змяшчаюцца 
катыёны металаў і аніёны кіслотных астаткаў. 

Калі ўтрыманне іонаў H + у растворы большае, чым утрыманне 
іонаў OH –, такі раствор называюць кіслым, а раствор, у якім утры-
манне іонаў OH – большае, чым іонаў H +, — шчолачным.

Пытанні і заданні

1.  Дайце азначэнні кіслот, асноў і солей з пункту гледжання тэорыі элек-
тралітычнай дысацыяцыі. 

2.  Складзіце ўраўненні электралітычнай дысацыяцыі наступных рэчываў: 
а) ёдавадароднай кіслаты HI; б) сярністай кіслаты H2SO3; в) гідраксіду 
барыю; г) нітрату медзі(II); е) хларыду кальцыю.

Мал. 28. Кіслоты і шчолачы ў лабараторыі
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3.  Якія з асноў, формулы якіх NaOH, Cu(OH)2, Ba(OH)2, Fe(OH)3, раства-
раюцца ў вадзе? Як называюцца гэтыя асновы? Запішыце ўраўненні іх 
электралітычнай дысацыяцыі.

4.  Вызначыце хімічную колькасць іонаў, якія ўтвараюцца пры дысацыяцыі: 
а) фасфату натрыю Na3PO4 хімічнай колькасцю 2 моль; б) сульфату 
алюмінію Al2(SO4)3 хімічнай колькасцю 3 моль.

5.  Складзіце максімальны лік формул рэчываў, у растворах якіх змяшчаюц-
ца іоны: Al3+; Cl–; NO3

−;  Na+; CO3
2−;  Fe3+; SO4

2−;  Ba2+. 
6.  Вызначыце колькасць катыёнаў у растворы, які змяшчае сульфат 

жалеза(III) масай 40 г.
7.  Вылічыце масу сульфату натрыю ў растворы, калі вядома, што ў ім 

змяшчаюцца іоны SO4
2−  хімічнай колькасцю 0,2 моль.

8.  Вылічыце сумарную хімічную колькасць іонаў у растворы, атрыманым 
пры растварэнні ў вадзе хлоравадароду HCl: а) аб’ёмам 1,12 дм3 (н. у.); 
б) масай 73 г. Дысацыяцыю вады можна не ўлічваць.

§   12.   Рэакцыі іоннага абмену
Пазнаёміўшыся з дысацыяцыяй солей, кіслот і шчолачаў, мы даве-

даліся, што моцныя электраліты існуюць у растворах толькі ў выглядзе  
іонаў. Значыць, усе рэакцыі, якія адбываюцца паміж электралітамі  
ў растворах, з’яўляюцца рэакцыямі паміж іонамі і называюцца іоннымі 
рэакцыямі.

Іоннымі рэакцыямі называюцца рэакцыі, якія працякаюць у водных рас-
творах з удзелам іонаў электралітаў. 

Шмат якія рэакцыі, што праходзяць у растворах, належаць да рэак-
цый абмену. Нагадаем, што да гэтага тыпу належаць рэакцыі паміж 
складанымі рэчывамі, у выніку якіх гэтыя рэчывы абменьваюцца сваімі 
складовымі часткамі. Такімі складовымі часткамі рэчываў у электра-
літах з’яўляюцца іоны.

Рэакцыі іоннага абмену ў растворах электралітаў працякаюць толькі 
ў тым выпадку, калі ў выніку ўзаемадзеяння паміж іонамі ўтвараюцца 
маладысацыіруючыя (вада або іншыя слабыя электраліты), нераства-
ральныя (асадкі) і газападобныя рэчывы. 

Рэакцыя іоннага абмену, якая суправаджаецца ўтварэннем слабага  
электраліту (вады)

Вы ўжо ведаеце, што рэакцыя паміж кіслатой і асновай называец-
ца рэакцыяй нейтралізацыі. У выніку такога працэсу ўтвараюцца соль 
і вада:

HCl + NaOH = NaCl + H2O.
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Ураўненне рэакцыі, запіса-
нае ў такой форме, звычайна 
называюць малекулярным (або 
ўраўненнем у малекулярнай фор-
ме). Малекулярным ураўненнем 
можа малявацца любая рэакцыя.

За ходам нейтралізацыі зруч-
на сачыць з дапамогай індыката-
ра, змена афарбоўкі якога свед-
чыць пра заканчэнне рэакцыі 
паміж кіслатой і шчолаччу.

Тры з чатырох удзельнікаў разглядаемай рэакцыі (HCl, NaOH і 
NaCl) з’яўляюцца моцнымі электралітамі, г. зн. знаходзяцца ў растворы 
ў выглядзе іонаў (мал. 29). Вада — слабы электраліт, які практычна не 
дысацыіруе на іоны. Таму іоннае ўраўненне дадзенай рэакцыі можна за-
пісаць наступным чынам:

H+ + Cl– + Na+ + OH– = Na+ + Cl– + H2O.

Такі запіс працэсу называецца поўным іонным ураўненнем. У іон-
ным ураўненні ўсе моцныя электраліты запісваюцца ў выглядзе формул 
іх іонаў. Цвёрдыя, дрэнна растваральныя, газападобныя рэчывы і слабыя 
электраліты (уключаючы ваду) запісваюцца ў выглядзе іх малекуляр-
ных формул.

Калі ў правай і левай частках поўнага іоннага ўраўнення выключыць 
(скараціць) аднолькавыя па хімічным складзе і ліку іоны (Na+ і Cl–), то 
атрымаем скарочанае (кароткае) іоннае ўраўненне:

H+ + OH– = H2O.

У левай частцы ўраўнення такога выгляду звычайна спачатку запіс-
ваецца катыён, а потым — аніён. Ураўненне паказвае, што рэакцыя ней-
тралізацыі зводзіцца да ўзаемадзеяння іонаў вадароду з гідраксід-іонамі 
з утварэннем маладысацыіруючага рэчыва, якім з’яўляецца вада.

Складзіце самастойна ўсе тры формы ўраўненняў рэакцыі нейтра-
лізацыі паміж азотнай кіслатой і гідраксідам калію. Вы бачыце, што 
любая рэакцыя паміж моцнай кіслатой і шчолаччу зводзіцца да ўзаема-
дзеяння іонаў вадароду з гідраксід-іонамі. Таму адно і тое ж скарочанае  
іоннае ўраўненне можа апісваць некалькі рэакцый іоннага абмену з удзе- 
лам розных рэчываў, і яму будуць адпавядаць некалькі ўраўненняў у ма-
лекулярным выглядзе.

Мал. 29. Рэакцыя нейтралізацыі
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Рэакцыі іоннага абмену, якія суправаджаюцца ўтварэннем асадкаў

Узаемадзеянне паміж воднымі растворамі сульфату натрыю Na2SO4 
і хларыду барыю BaCl2 — прыклад працэсу ўтварэння нерастваральнага 
рэчыва:

BaCl2 + Na2SO4 = BaSO4 + 2NaCl.

Поўнае іоннае ўраўненне такой рэакцыі мае выгляд:

Ba2+ + 2Cl– + 2Na+ + SO4
2−  = BaSO4 + 2Na+ + 2Cl– .

Калі ў гэтым ураўненні выключыць аднолькавыя іоны ў правай і ле-
вай частках (гэта азначае, што такія іоны не ўдзельнічаюць у працэсе!), 
то атрымаем ураўненне ў скарочаным іонным выглядзе:

Ba2+ + SO4
2−  = BaSO4.

Гэта ўраўненне паказвае, 
што пры ўзаемадзеянні раство-
ру сульфату натрыю з раство-
рам хларыду барыю адбыва-
ецца звязванне іонаў барыю 
Ba2+ з сульфат-іонамі SO4

2−  з 
утварэннем асадку сульфату 
барыю (мал. 30). Менавіта та- 
кое ж скарочанае іоннае ўраў- 
ненне будзе, калі замест хлары- 
ду барыю ўзяць, напрыклад, 
нітрат барыю Ba(NO3)2, а за-
мест сульфату натрыю — суль-
фат калію K2SO4  або серную 
кіслату H2SO4. Такім чынам, 
аднаму і таму ж скарочанаму іоннаму ўраўненню будуць адпавядаць не-
калькі ўраўненняў у малекулярным выглядзе. 

Пры складанні ўраўненняў рэакцый абмену з утварэннем асадку не-
абходна карыстацца т а б л і ц а й  р а с т в а р а л ь н а с ц і  (гл. форзац II), у 
якой паказана растваральнасць электралітаў у вадзе.

Напрыклад, неабходна вызначыць, ці будзе выпадаць асадак пры 
змешванні раствораў нітрату кальцыю Ca(NO3)2 і карбанату калію K2CO3. 
Запісваем ураўненне рэакцыі:

Ca(NO3)2 + K2CO3 = CaCO3 + 2KNO3.

Мал. 30. Рэакцыя хларыду барыю 
з сульфатам натрыю
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Для вызначэння растваральнасці карбанату кальцыю CaCO3 у табліцы 
растваральнасці знаходзім слупок катыёну Ca2+ і радок аніёна CO3

2−. 
У месцы іх перасячэння стаіць літара «Н». Гэта азначае, што карбанат 
кальцыю нерастваральны ў вадзе і выпадае ў асадак пры змешванні раст-
вораў нітрату кальцыю і карбанату калію. 

Аналагічным чынам вызначаем, што нітрат калію KNO3 у вадзе 
растваральны. Значыць, ураўненне рэакцыі запісваем так:

Ca2+ + 2NO3
−  + 2K+ + CO3

2− = CaCO3 + 2K+ + 2NO3
− ,  

а ў скарочаным іонным выглядзе:

Ca2+ + CO3
2− = CaCO3.

(Прочырк у табліцы растваральнасці азначае, што рэчыва не існуе 
або раскладаецца вадой.)

Рэакцыі іоннага абмену, якія суправаджаюцца вылучэннем газаў

Звязванне іонаў прыводзіць і да ўтварэння газападобнага прадукту, 
які вылучаецца з раствору.

Напрыклад, калі да раствору соды Na2CO3 прыліць раствор сернай 
кіслаты, то назіраецца вылучэнне бурбалак вуглякіслага газу (мал. 31):

Na2CO3 + H2SO4 = Na2SO4 + CO2 + H2O.

У поўнай іоннай форме гэта ўраўненне запісваецца наступным  
чынам:

2Na+ + CO3
2− + 2H+ + SO4

2−  = 

= 2Na+ + SO4
2− + CO2 + H2O.

Скарочанае іоннае ўраўненне рэакцыі ў 
гэтым выпадку такое:

2H+ + CO3
2− = CO2 + H2O.

Такім чынам, рэакцыі іоннага абмену ў 
растворах электралітаў працякаюць цалкам 
(«да канца»), калі выконваць адну з наступных 
умоў:

1)   утвараецца асадак;
2)   вылучаецца газападобнае рэчыва;
3)   утвараецца вада або іншы слабы элек-

траліт.

Мал. 31. Рэакцыя 
з утварэннем  

газападобнага рэчыва
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З пункту гледжання тэорыі электралітычнай дысацыяцыі гэта азна-
чае, што ў рэакцыі ўтвараюцца рэчывы, атрыманыя ў выніку злучэння 
іонаў у асадак, газ або маладысацыіруючае рэчыва.

Шмат якія рэакцыі паміж растворамі электралітаў з’яўляюцца 
рэакцыямі паміж іонамі, г. зн. іоннымі рэакцыямі.

Рэакцыі іоннага абмену адбываюцца толькі ў тым выпадку, 
калі ў выніку ўтвараюцца маларастваральныя, газападобныя ці 
маладысацыіруючыя рэчывы.

Ураўненні рэакцый, якія адлюстроўваюць узаемадзеянне паміж 
іонамі ў растворы, называюцца іоннымі ўраўненнямі — поўнымі ці 
скарочанымі.

Пытанні і заданні

1.  Па якіх прыметах можна вызначыць, што рэакцыя іоннага абмену пра-
цякае да канца?

2.  Назавіце адрозненні скарочанага і поўнага іоннага ўраўненняў.
3.  Складзіце малекулярныя, поўныя і скарочаныя іонныя ўраўненні рэакцый 

паміж растворамі:
а)  хларыду калію і нітрату серабра(I);
б)  гідраксіду натрыю і сульфату медзі(II);
в)  сульфату алюмінію і хларыду барыю.

4.  Напішыце поўныя і скарочаныя іонныя ўраўненні магчымых рэакцый па-
між растворамі солей, якія зліваюць папарна: Na2CO3 і ВаCl2; AgNO3 і 
Na3PO4.

5.  Дапоўніце ўраўненні хімічных рэакцый формуламі рэчываў, расстаў-
це каэфіцыенты і, карыстаючыся табліцай растваральнасці, складзіце 
поўныя і скарочаныя іонныя ўраўненні наступных рэакцый:
а)  KOH + HNO3 = KNO3 + …;
б)  K2CO3 + …  KCl + H2O + CO2;
в)  … + Fe(NO3)2  Fe(OH)2 + NaNO3;
г)  Ca(NO3)2 + K2CO3  … + KNO3;
д)  FeCl3 + KOH  Fe(OH)3 + …;
е)  FeCl2 + …  Fe(NO3)2 + AgCl.

6.  Складзіце малекулярныя ўраўненні рэакцый, выражаных скарочанымі 
іоннымі ўраўненнямі:
а)  Fe2+ + 2OH– = Fe(OH)2;
б)  Mg(OH)2 + 2H+ = Mg2+ + 2H2O.
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7.  Вызначыце масу раствору з масавай доляй сернай кіслаты, роўнай 20 %, 
неабходнага для нейтралізацыі раствору гідраксіду натрыю масай 200 г, 
у якім масавая доля гідраксіду натрыю складае 0,1.

8.  Складзіце максімальна магчымы лік ураўненняў рэакцый паміж іона-
мі Cu2+, Fe3+, OH–, S2–, H+, SO4

2−,  Ba2+. Да трох з іх падбярыце малеку-
лярныя ўраўненні рэакцый.

9.  У растворы гідраксіду натрыю хімічная колькасць катыёнаў роўна 0,2 моль. 
Да раствору прылівалі серную кіслату да яго поўнай нейтралізацыі. Раз-
лічыце масу солі, якая пры гэтым утварылася.

10.  Гідраксід жалеза(III) масай 267,5 г растварылі ў азотнай кіслаце. Раз-
лічыце масу солі, якая пры гэтым утварылася, і хімічную колькасць іонаў 
жалеза(III) у атрыманым растворы. 

Рыхтуемся да алімпіяд 

Разлічыце, ці хопіць раствору карбанату натрыю масай 220 г з масавай до-
ляй солі, роўнай 30 %, для поўнага асаджэння іонаў кальцыю з раствору масай 
200 г, у якім масавая доля хларыду кальцыю складае 25 %. Чаму будзе роўна 
маса асадку, які ўтворыцца ў выніку асаджэння?

§   13.   Разлікі па ўраўненнях хімічных рэакцый,  
                      якія працякаюць у растворах электралітаў

Як вы ўжо ведаеце, рэакцыі з удзелам электралітаў ажыццяўляюц- 
ца за кошт узаемадзеяння іонаў, якія змяшчаюцца ў іх растворах.  
У такіх рэакцыях могуць удзельнічаць таксама слабадысацыіруючыя 
і маларастваральныя рэчывы і неэлектраліты, напрыклад аксіды. Пры 
напісанні іонных ураўненняў рэакцый формулы такіх рэчываў запісва-
юцца ў малекулярным выглядзе. Паслядоўнасць дзеянняў разгледзім на 
пэўных прыкладах. 

Прыклад 1. Узаемадзеянне гідраксіду медзі(II) з салянай кіслатой.

а) Запісваем малекулярнае ўраўненне рэакцыі: 

Cu(OH)2 + 2HCl = CuCl2 + 2H2O.

б) Складаем поўнае іоннае ўраўненне. Для гэтага вызначаем, якія 
рэчывы з’яўляюцца моцнымі электралітамі (HCl і CuCl2), і запісваем іх 
формулы ў іонным выглядзе. Маларастваральныя і слабадысацыіруючыя 
рэчывы (Cu(OH)2 і H2O) запісваем у малекулярным выглядзе:

Cu(OH)2 + 2H+ + 2Cl– = Cu2+ + 2Cl–+ 2H2O.
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Звярніце ўвагу, што каэфіцыенты, якія стаяць перад формуламі 
рэчываў у малекулярным ураўненні, улічваюцца і ў поўным іонным 
ураўненні.

в) Запісваем скарочанае іоннае ўраўненне. Для гэтага з левай і правай 
частак поўнага іоннага ўраўнення выдаляем (выкрэсліваем) іоны, якія не 
ўдзельнічаюць у хімічнай рэакцыі (Сl–): 

Cu(OH)2 + 2H+ = Cu2+ + 2H2O.

Аналізуем скарочанае іоннае ўраўненне і робім вывад, што дадзе-
ная рэакцыя працякае за кошт узаемадзеяння іонаў вадароду з асадкам 
гідраксіду медзі(II) з утварэннем іонаў медзі(II) і вады.

На аснове ўраўненняў рэакцый, якія праходзяць у растворах электра-
літаў, можна праводзіць розныя колькасныя разлікі.

Прыклад разліку. Ці хопіць іонаў вадароду, якія змяшчаюцца ў 
растворы хлоравадароднай кіслаты масай 152 г з масавай доляй НCl, роў-
най 12 %, для поўнага растварэння асадку гідраксіду медзі(II) масай 19,6 г?

Ра ш э н н е

1.  Вызначым хімічную колькасць гідраксіду медзі(II):

n(Cu(OH)2) = 
m

M

( )

( )

Cu(OH)

Cu(OH)
2

2
 = 

19 6

98

, г

г/моль
 = 0,2 моль.

2.  Разлічым масу хлоравадароднай кіслаты ў растворы: 

m(НCl) = m(р-ру)  w(HCl) = 152 г  0,12 = 18,24 г.

3.  Знойдзем хімічную колькасць HCl і, адпаведна, хімічную коль- 
касць іонаў вадароду ў растворы:

n(HCl) = m
M

(HCl

HCl

)

( )
 = 

18 24

36 5

,

,

г

г/моль
 = 0,5 моль.

Паколькі з 1 моль НCl у выніку дысацыяцыі ўтвараецца 1 моль іонаў 
вадароду, значыць, з 0,5 моль НCl утвараецца 0,5 моль іонаў вадароду, г. зн.

n(H+) = 0,5 моль.

4.  Па скарочаным іонным ураўненні складзём прапорцыю і вызначым, 
якая хімічная колькасць іонаў спатрэбіцца для рэакцыі з Cu(OH)2 хіміч-
най колькасцю 0,2 моль:

Cu(OH) 2H Cu 2H O2
2

2
1

0 2

2моль

моль

моль

моль

.
,

� � �� �
x
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Адсюль атрымаем, што х = 0,4 моль іонаў вадароду — столькі 
спатрэбіцца для рэакцыі. Паколькі ў растворы маецца 0,5 моль іонаў H+, 
гэтай іх хімічнай колькасці будзе дастаткова для растварэння асадку.

Прыклад 2. Узаемадзеянне раствору гідраксіду натрыю з газа-
падобным аксідам серы(IV) SO2.

а) Запісваем малекулярнае ўраўненне рэакцыі: 

2NaOH + SO2 = Na2SO3 + H2O.

б) Складаем поўнае іоннае ўраўненне рэакцыі. Для гэтага вызначаем, 
якія рэчывы з’яўляюцца моцнымі электралітамі (NaOH і Na2SO3), і запіс-
ваем іх формулы ў іонным выглядзе. Формулу газападобнага SO2 і вады 
H2O запісваем у малекулярным выглядзе:

2Na+ + 2OH– + SO2 = 2Na+ + SO3
2− + H2O.

в) Запісваем скарочанае іоннае ўраўненне: 

2OH– + SO2 = SO3
2− + H2O.

З аналізу скарочанага іоннага ўраўнення робіцца вывад, што дадзе-
ная рэакцыя працякае за кошт узаемадзеяння гідраксід-іонаў OH–з мале-
куламі SO2 з утварэннем сульфіт-іонаў SO3

2−  і вады.  

Прыклад разліку. Які аб’ём (дм3, н.  у.) аксіду серы(IV) спатрэбіцца 
для рэакцыі з гідраксід-іонамі, што змяшчаюцца ў растворы гідраксіду 
натрыю масай 180 г з масавай доляй шчолачы, роўнай 0,1?

Ра ш э н н е

1.  Разлічым масу гідраксіду натрыю ў растворы: 

m(NaOH) = m(р-ру)  w(NaOH) = 180 г  0,1 = 18 г.

2.  Вызначым хімічную колькасць гідраксіду натрыю ў растворы:

n(NaOH) = m
M

(NaOH

NaOH

)

( )
 = 

18

40

г

г/моль
 = 0,45 моль.

Адпаведна, хімічная колькасць гідраксід-іонаў у растворы такса-
ма роўна 0,45 моль. Паколькі з 1 моль NaOH у выніку дысацыяцыі 
ўтворыцца 1 моль гідраксід-іонаў, n(ОH–) = 0,45 моль.

3.  Па малекулярным (або скарочаным іонным) ураўненні складзём 
прапорцыю і вылічым, якая хімічная колькасць SO2 спатрэбіцца для 
рэакцыі з NaOH хімічнай колькасцю 0,45 моль:

2NaOH SO Na SO H O2 2 3 2
2

0 45

1моль

моль

моль

моль

,
,

� � �
x

адсюль х = 0,225 моль SO2.
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4.  Знойдзем аб’ём аксіду серы(IV): 

V(SO2) = n(SO2) · Vm = 0,225 моль · 22,4 дм3/моль = 5,04 дм3.

У выніку рэакцый іоннага абмену паміж кіслотамі і асновамі ў рас-
творах утвараюцца солі і вада. Пры поўнай нейтралізацыі кіслата і 
шчолач расходуюцца цалкам з утварэннем нейтральнага раствору. Калі 
ж кіслата бярэцца ў недахопе ў адносінах да шчолачы (ці наадварот), ад-
бываецца няпоўная нейтралізацыя.

Прыклад 3. Узаемадзеянне раствору гідраксіду калію з растворам 
сернай кіслаты.

а) Складаем малекулярнае ўраўненне рэакцыі: 

2KOH + H2SO4 = K2SO4 + 2Н2О.

б) Запісваем поўнае іоннае ўраўненне рэакцыі. Паколькі ў дадзенай 
рэакцыі моцнымі электралітамі з’яўляюцца KOH, H2SO4 і K2SO4, поўнае 
іоннае ўраўненне мае выгляд: 

2K+ + 2OH– + 2H+ + SO4
2−  = 2K+ + SO4

2−  + 2Н2О.

в) Запісваем скарочанае іоннае ўраўненне:

2ОН– + 2Н+ = 2Н2О;     ОН– + Н+ = Н2О.

Прыклад разліку. Да раствору масай 200 г з масавай доляй сернай 
кіслаты, роўнай 4,9 %, дабавілі раствор масай 400 г з масавай доляй 
гідраксіду калію, роўнай 0,056. Якая афарбоўка індыкатару лакмусу ў 
растворы пасля рэакцыі?

Ра ш э н н е
1.  Разлічым масы рэчываў у зыходных растворах: 

т(H2SO4) = m(р-ру)  w(H2SO4) = 200 г  0,049 = 9,8 г;

т(KOH) = m(р-ру)  w(KOH) = 400 г  0,056 = 22,4 г.

2.  Вызначым хімічныя колькасці рэчываў:

n(KOH) = 
22 4

56

, г

г/моль
 = 0,4 моль;

n(H2SO4) = 
9 8

98

, г

г/моль
 = 0,1 моль.

3.  На аснове малекулярнага ўраўнення рэакцыі вызначым хімічную 
колькасць гідраксіду калію, неабходнага для поўнай нейтралізацыі сер-
най кіслаты ў растворы:

2KOH H SO K SO H O,
2 моль

моль

1 моль

0,1 мольx

� � �2 4 2 4 22

адкуль атрымаем: х = 0,2 моль KOH.
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4. Паколькі знойдзеная хімічная колькасць KOH (0,2 моль) меншая 
за тую, якая змяшчалася ў зыходным растворы (0,4 моль), шчолач была 
ўзята ў лішку, і асяроддзе атрыманага раствору шчолачнае. У такім 
растворы лакмус афарбоўваецца ў сіні колер. 

У некаторых выпадках пры змешванні раствораў двух моцных 
электралітаў хімічныя рэакцыі не адбываюцца. Змяшаем, напрыклад, 
растворы нітрату натрыю і хларыду кальцыю. Складзём малекулярнае 
ўраўненне магчымай рэакцыі абмену:

2NaNO3 + CaCl2 = 2NaCl + Ca(NO3)2.

Вызначым, якія іоны знаходзяцца ў атрыманым растворы, запісаўшы 
поўнае іоннае ўраўненне:

2Na+ + 2NO3
−  + Ca2+ + 2Cl– = 2Na+ + 2Cl– + Ca2+ + 2NO3

− .

Відавочна, што ў дадзеным выпадку іоны адзін з адным не злучаюц- 
ца і ніякіх змяненняў у растворы не адбываецца. Такім чынам, рэакцыя 
проста не ідзе, а ў растворы ўтрымліваюцца іоны чатырох відаў.

Пытанні і заданні

1.  Па якіх прыметах можна вызначыць, што рэакцыя іоннага абмену пра-
цякае да канца?

2.  Ці могуць адначасова ў водным растворы ў свабодным выглядзе знахо-
дзіцца іоны Na+ і SO4

2−;  Ba2+ і Cl–; Cu2+ і S2–; H+ і OH–?

3.  Вылічыце масу асадку, які ўтварыўся пры змешванні лішку раствору 
хларыду барыю з растворам сернай кіслаты, у якім яе хімічная коль- 
касць роўна 1,2 моль.

4.  У кіслыя глебы, як вядома, дабаўляюць даламіт (CaCO3    MgCO3) або 
вапняк (CaCO3), каб зрабіць іх нейтральнымі. Складзіце скарочанае 
іоннае ўраўненне рэакцыі вапняку з іонамі, якія абумоўліваюць павыша-
ную кіслотнасць глеб.

5.  Прывядзіце прыклады рэакцый з удзелам электралітаў, у выніку якіх 
утвараюцца газы СО2, Н2S.

6.  Вылічыце масу карбанату натрыю, якая неабходна для асаджэння ўсіх 
іонаў кальцыю з раствору масай 260 г з масавай доляй нітрату кальцыю, 
роўнай 0,1.

7.  У страўніку чалавека для ператраўлівання ежы выпрацоўваецца хло-
равадародная кіслата. Пры павышанай кіслотнасці страўнікавага соку  
ўзнікаюць непрыемныя адчуванні — пякотка. З рэчываў і прадуктаў хар-
чавання — малако, мел (СaCO3), пітная сода, цукар, воцат — выберыце 
тыя, якія будуць спрыяць паслабленню пякоткі.

Правообладатель Народная асвета
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8.  Да раствору масай 200 г з масавай доляй азотнай кіслаты, роўнай 6,3 %, 
дабавілі раствор масай 200 г, у якім масавая доля гідраксіду натрыю 
складала 0,04. У які колер афарбуецца лакмус у атрыманым растворы?

Рыхтуемся да алімпіяд
1.  Ці будзе валодаць электраправоднасцю раствор, атрыманы ў выніку 

змешвання раствору масай 200 г з масавай доляй гідраксіду барыю, роўнай 
0,171, з растворам такой жа масы, у якім масавая доля сернай кіслаты скла-
дае 9,8 %? На колькі паменшыцца сумарная маса раствору пасля рэакцыі?

2.  Вылічыце хімічную колькасць іонаў алюмінію Al3+ у растворы аб’ёмам 3 дм3  
з малярнай канцэнтрацыяй сульфату алюмінію, роўнай 0,6 моль/дм3 .

3.  Маецца раствор солі сульфату медзі(II). Складзіце ўраўненні рэакцый, якія 
неабходна правесці для ажыццяўлення ператварэнняў: 

CuSO4  асадак  знікненне асадка (раствор)  асадак  
 нерастваральнае ў вадзе рэчыва чорнага колеру.

Дамашні эксперымент 
У склад яечнай шалупайкі ўваходзіць нерастваральны ў вадзе карба-

нат кальцыю CaCO3. 
Даследуйце, ці можна выдаліць яечную шалупайку, не разбіваючы 

яе. Для гэтага наліце паўшклянкі раствору воцатнай кіслаты (сталовага 
воцату — раствору з масавай доляй кіслаты 9 %). Асцярожна апусціце ў 
шклянку курынае яйка. Праз 1—2 г паглядзіце, ці засталася шалупай-
ка цэлай. Падумайце, якімі кіслотамі можна замяніць воцатную кісла-
ту. Складзіце малекулярнае, поўнае іоннае і скарочанае іоннае ўраўненні 
рэакцыі адной з гэтых кіслот з карбанатам кальцыю.

Практычная работа 1

Рэакцыі іоннага абмену паміж растворамі электралітаў

М э т а : замацаваць веды пра рэакцыі іоннага абмену, умовы і прыме-
ты іх працякання. Развіваць уменні праводзіць хімічны эксперымент і 
аналізаваць яго вынікі.

В а р ы я н т  1

1.   Вызначыце магчымасць працякання хімічных рэакцый паміж 
растворамі электралітаў: 

а) карбанату натрыю і хлоравадароднай кіслаты; 
б) сульфату медзі(II) і гідраксіду натрыю; 
в) хларыду натрыю і сернай кіслаты.

Правообладатель Народная асвета
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2.  Вам выдадзены раствор сульфату натрыю. Падбярыце рэактыў, які 
можа рэагаваць з ім з утварэннем асадку.  

3.  Правядзіце рэакцыі, з дапамогай якіх можна ажыццявіць наступ-
ныя ператварэнні:

FeCl3  Fe(OH)3  Fe(NO3)3.

Ураўненні ўсіх магчымых рэакцый запішыце ў малекулярным, 
поўным іонным і скарочаным іонным выглядзе.

В а р ы я н т  2

1.  Вызначыце магчымасць працякання хімічных рэакцый паміж рас-
творамі электралітаў: 

а) карбанату калію і сернай кіслаты; 
б) нітрату натрыю і хлоравадароднай кіслаты;
в) сульфату магнію і гідраксіду натрыю.

2.  Вам выдадзены раствор карбанату натрыю. Падбярыце рэактыў, 
які можа рэагаваць з ім з утварэннем асадку. 

3.  Правядзіце рэакцыі, з дапамогай якіх можна ажыццявіць наступ-
ныя ператварэнні:

CuSO4  Cu(OH)2  CuCl2.

Ураўненні ўсіх магчымых рэакцый запішыце ў малекулярным, 
поўным іонным і скарочаным іонным выглядзе.
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У гэтай главе 
вы пазнаёміцеся 
з хімічнымі элементамі 
неметаламі, з будовай
іх атамаў і простых рэчываў,
вывучыце фізічныя і хімічныя
ўласцівасці найважнейшых 
злучэнняў некаторых
неметалаў. 

Вы даведаецеся пра спосабы 
атрымання неметалаў і пра 
практычнае ўжыванне
ў побыце і ў прамысловасці, 
а таксама пра іх
біялагічную ролю 
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§   14.   Агульная характарыстыка неметалаў
Традыцыйнае дзяленне хімічных элементаў на металы і неметалы 

ўзнікла яшчэ ў часы алхіміі. Яно было звязана з тым, што па сваіх ула-
сцівасцях простыя рэчывы металы, як правіла, моцна адрозніваюцца ад 
простых рэчываў неметалаў. Некаторыя звесткі пра неметалы вы ўжо ат-
рымалі пры вывучэнні хіміі ў 7-м і 8-м класах.  

Неметалы ў прыродзе

Неметалы ўваходзяць у склад злучэнняў, на долю якіх прыпадае  
больш за 80 % жыццёвай прасторы чалавека: атмасферы, гідрасферы  
і зямной кары. Жывая матэрыя таксама складаецца ў асноўным са злучэн-
няў неметалаў: вугляроду С, кіслароду О, вадароду Н, азоту N, фосфару Р 
і серы S. Гэтыя элементы часта называюць арганагеннымі, г. зн. такімі, з 
якіх утвараюцца жывыя арганізмы. Шматлікія іншыя элементы немета-
лы, нягледзячы на іх малаважнае ўтрыманне ў жывых арганізмах, такса-
ма належаць да жыццёва неабходных, напрыклад селен Se, бром Br, ёд I.

Прыроднымі накапляльнікамі селену з’яўля- 
юцца грыбы. Лісічкі і маслякі (гл. мал.) 

змяшчаюць селен масай ад 2 да 7 мг на 1 кг 
сухой масы. Значна больш селену змяшчаецца 
ў ядавітых грыбах (бледнай паганцы, мухаморы). 
Па меркаванні вучоных, вялікія канцэнтрацыі се-
лену ў грыбах звязаны з велізарнай хуткасцю іх 
росту: грыбы ж растуць літаральна «на вачах». 
Аднак неабходна памятаць, што ўжыванне пра-
дуктаў, якія змяшчаюць селен у колькасцях, што 
перавышаюць 5 мг на 1 кг ежы, прыводзіць да 
вострага атручэння арганізма чалавека. Ядавітыя грыбы

Ядомыя грыбы

Хімічныя элементы неметалы і ўтвораныя імі рэчывы, якія склада-
юць жывую і нежывую прыроду, знаходзяцца ў пастаянным кругавароце,  
пераходзячы з мінеральнай формы ў жывую матэрыю і наадварот. 

Становішча ў перыядычнай сістэме і электронная будова  
атамаў неметалаў

Да неметалаў належаць 23 хімічныя элементы са 118 вядомых на 
сённяшні дзень. Усе неметалы з’яўляюцца хімічнымі элементамі А-груп.  
У перыядычнай сістэме мяжа паміж металамі і неметаламі праходзіць па 
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ступеньчатай лініі ў напрамку ад бору В 
да аганесону Og. Хімічныя элементы, раз-
мешчаныя справа ад гэтай лініі ў IIIA—
VIIIA-групах, з’яўляюцца неметаламі. Да 
іх належыць і вадарод Н, які звычайна 
размяшчаюць у IA-групе, бо ў яго атаме  
на знешнім электронным слоі маецца  
адзін электрон. 

У атамаў большасці неметалаў (акра-
мя вадароду, гелію і бору) на знеш-
нім электронным слоі знаходзіцца ад 
4 да 8 электронаў. Паколькі неметалы 
з’яўляюцца элементамі толькі А-груп, то 
колькасць электронаў на знешнім слоі 
ў іх роўна нумару групы. Напрыклад, у 
атамах вугляроду і крэмнію, элементах 
IVA-групы, на знешнім электронным слоі 
змяшчаецца па 4 электроны (мал. 32), а 
ў атамах азоту і фосфару, элементаў VA-
групы, — па 5 электронаў (мал. 33).

Пры ўзаемадзеянні з атамамі мета-
лаў і вадароду атамы неметалаў звычай-
на выступаюць у якасці акісляльнікаў 
(г. зн. далучаюць электроны). Пры гэтым 
утвараюцца злучэнні, у якіх неметалы выяўляюць адмоўную ступень 
акіслення. Напрыклад, у сульфідзе жалеза(II) FeS сера мае ступень 
акіслення –2:

Fe S FeS
0 0 2 2
� �

� �
.

Мінімальная адмоўная ступень акіслення атамаў неметалу роўная 
рознасці: лікавае значэнне нумара А-групы мінус 8, г. зн. (NА-групы – 8). 
Адпаведна, у атамаў азоту і фосфару (VA-група) мінімальная адмоўная 
ступень акіслення роўна –3, у атамаў хлору (VIIA-група) — –1, а ў атамаў 
серы (VIA-група) — –2. 

У якасці адноўнікаў атамы неметалаў выступаюць пры ўзаемадзеян-
ні з атамамі больш электраадмоўных элементаў. Ва ўтвораных злучэн-
нях яны выяўляюць дадатныя ступені акіслення. Напрыклад, у аксідзе 
серы(IV) SO2 сера мае ступень акіслення +4:

S O SO
0 0

2

4 2

2� �
� �

.  

Мал. 32. Схема электроннай 
будовы атамаў вугляроду  

і крэмнію

Мал. 33. Схема электроннай 
будовы атамаў азоту і фосфару
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Максімальная дадатная ступень акіслення атамаў неметалу звычайна 
колькасна роўная нумару А-групы, у якой ён знаходзіцца ў перыядыч-
най сістэме (за выключэннем атамаў кіслароду і фтору). Напрыклад, у 
атамаў вугляроду і крэмнію яна роўна +4, у атамаў азоту і фосфару — +5, 
у атамаў хлору — +7 і г. д. Сера, з’яўляючыся элементам VIA-групы, можа 
выяўляць у сваіх злучэннях максімальную дадатную ступень акіслення, 
роўную +6.

Простыя рэчывы неметалы

Сярод простых рэчываў неметалаў адрозніваюць рэчывы малекуляр-
най будовы (напрыклад: кісларод O2, азон O3, азот N2, сера S8) і рэчывы 
немалекулярнай будовы (напрыклад, вуглярод у выглядзе алмазу і 
графіту). 

Не толькі кісларод і вуглярод, але і шмат якія іншыя хімічныя эле-
менты існуюць у выглядзе некалькіх простых рэчываў. Усяго на 118 
хімічных элементаў даводзіцца больш за 400 простых рэчываў. 

Існаванне хімічных элементаў у выглядзе некалькіх простых рэчываў 
называецца алатропіяй (ад грэч. алас — іншы і тропас — уласцівасць), 
а такія простыя рэчывы — алатропнымі мадыфікацыямі. 

Алатропныя мадыфікацыі адрозніваюцца паміж сабой або ко-
лькасным саставам малекул (кісларод O2 і азон O3), або будовай сваіх 
крышталічных рашотак (алмаз і графіт).

Некаторыя неметалы ў цвёрдым выгля- 
дзе існуюць у аморфным стане, г. зн. ад-

розніваюцца менш упарадкаваным размяшчэн-
нем часціц у параўнанні з крышталямі. У адроз-
ненне ад крышталяў аморфныя рэчывы не ма- 
юць пастаяннай тэмпературы плаўлення. Шыро-
кае ўжыванне знаходзяць аморфныя крэм-
ній і вуглярод. Аморфны крэмній з’яўляецца перспектыўным матэрыялам 
для вырабу тонкаплёначных элементаў, якія выкарыстоўваюцца для пе-
раўтварэння сонечнай энергіі (гл. мал.).

Пры запісе ўраўненняў хімічных рэакцый для спрашчэння простыя 
рэчывы неметалы, якія ўтвораны шмататамнымі малекуламі (S8, P4) або 
маюць немалекулярную будову (вуглярод), запісваюць адным сімвалам, 
напрыклад: S, Р, С.
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Большасць неметалаў не праводзяць электрычны ток, маюць нізкую 
цеплаправоднасць, а цвёрдыя рэчывы — непластычныя.

З іншымі ўласцівасцямі неметалаў вы пазнаёміцеся ў наступных па-
раграфах.

Усе неметалы з’яўляюцца хімічнымі элементамі А-груп перыядыч-
най сістэмы. 

Атамы неметалаў могуць выяўляць як адмоўныя, так і дадат-
ныя ступені акіслення.

Максімальная дадатная ступень акіслення атамаў неметалаў 
звычайна колькасна роўная нумару А-групы ў перыядычнай сістэме 
элементаў.

Мінімальная адмоўная ступень акіслення атамаў неметалаў 
роўная рознасці: NА-групы – 8.

Існаванне хімічных элементаў у выглядзе некалькіх простых 
рэчываў называецца алатропіяй.

Пытанні і заданні

1.  Ахарактарызуйце размяшчэнне неметалаў у перыядычнай сістэме эле-
ментаў.

2.  Дайце азначэнне паняцця «алатропія».
3.  Якія ступені акіслення могуць выяўляць неметалы ў злучэннях? Вызначы-

це ступень акіслення хлору ў злучэннях KCl, Cl2O7, KClO3; азоту — у 
злучэннях NH3, N2O, KNO3.

4.  Назавіце злучэнні, формулы якіх: СаСl2, Na2О, Al2S3, KI. Разлічыце маса-
вую долю неметалу ў кожным з іх.

5.  Сярод пары простых рэчываў пакажыце «лішнюю»:
 а) белы і чырвоны фосфар; б) кісларод і азон; в) жалеза і фтор; г) алмаз 

і графіт. Растлумачце свой выбар.
6.  Сярод прыведзеных ураўненняў выберыце ўраўненні акісляльна-

аднаўленчых рэакцый, вызначыце акісляльнік і адноўнік, складзіце схемы 
пераходу электронаў ад адноўніка да акісляльніка:

 а) CaO + CO2 = CaCO3; б) 3H2 + N2 = 2NH3; в) 2SO2 + O2 = 2SO3. 

§   15.   Хлор — хімічны элемент і простае рэчыва 

Хімічныя элементы з найбольш ярка выяўленымі неметалічнымі ўла-
сцівасцямі ў перыядычнай сістэме складаюць VIIА-групу: фтор F, хлор Cl, 
бром Br, ёд I і вельмі рэдка сустракаемы ў прыродзе астат At. Гэтыя эле-
менты называюцца галагенамі.
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Хлор у прыродзе

Найбольш распаўсюджаным у прыродзе галагенам з’яўляецца хлор. 
Яго масавая доля ў зямной кары складае каля 0,2 % — 11-е месца па 
распаўсюджанасці сярод усіх элементаў. Шырока распаўсюджаны міне-
ралы і горныя пароды, якія змяшчаюць хларыды, — солі салянай кіс-
латы: галіт (каменная або кухонная соль) NaCl, сільвін KCl, карналіт 
KCl  MgCl2  6H2O і інш. У Беларусі паблізу ад г. Салігорска знаходзіцца 

найбуйнейшае ў Еўропе Старобінскае радо-
вішча сільвініту KCl   NaCl, які ўяўляе сабой 
сумесь хларыдаў калію і натрыю з прымеся-
мі. Сільвініт мае неаднародную рознакаляро-
вую афарбоўку — чырвоныя, ружовыя, сінія і 
аранжавыя крышталі (мал. 34). Гэта галоўнае 
мінеральнае багацце нашай краіны. 

Хлор — адзін з хімічных элементаў, без 
якіх немагчыма існаванне жывых арганізмаў. 
Іоны хлору разам з іонамі натрыю і калію рэ-

гулююць водна-салявы абмен у арганізме чалавека. Хлор удзельнічае ў 
энергетычным абмене ў раслін, станоўча ўплывае на паглынанне караня-
мі кіслароду, а таксама злучэнняў калію, кальцыю, магнію. 

Хімічны элемент хлор

Ахарактарызуем хлор па плане, які вы выкарыстоўвалі ў 8-м класе.
Хімічны знак — Cl, адносная атамная маса — 35,5, атамны нумар — 

17. Гэты элемент знаходзіцца ў трэцім перыядзе ў VIIА-групе. 
Зарад ядра атама хлору роўны 17+, значыць, ядро змяшчае 17 прато-

наў, а ядры двух яго прыродных нуклідаў 17
35 Cl  і 17

37 Cl  — адпаведна 18 і 
20 нейтронаў. 

У атаме хлору 17 электронаў, якія размяшчаюцца на трох электрон-
ных слаях: 17Cl 2e–, 8e–, 7e–.

На знешнім (незавершаным) электронным слоі ў атамаў хлору зна-
ходзіцца па 7 электронаў, значыць, гэты элемент належыць да неметалаў.

Максімальная дадатная ступень акіслення хлору роўна +7, формула 
яго вышэйшага аксіду — Cl2O7. Яму адпавядае гідраксід, які ўяўляе са-
бой кіслату HClО4. 

Ступень акіслення хлору ў лятучым вадародным злучэнні роўна –1, 
формула гэтага злучэння — HCl.

Мал. 34. Сільвініт
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Простае рэчыва. Фізічныя ўласцівасці

Хлор з’яўляецца рэчывам малекулярнай будовы. 
Яго малекула складаецца з двух атамаў — Cl2 (мал. 35). 

Пры звычайных умовах хлор — жоўта-зялёны 
газ з рэзкім пахам. Ён у 2,5 разы цяжэйшы за па-
ветра, ядавіты. У Першую сусветную вайну хлор 
выкарыстоўваўся нават у якасці баявога атрутнага 
рэчыва.

Растваральнасць хлору ў вадзе невялікая: у адным аб’ёме вады пры 
20 °С раствараецца 2,5 аб’ёму хлору. Водны раствор хлору называецца 
хлорнай вадой.  

Хімічныя ўласцівасці

Хлор з’яўляецца хімічна актыўным простым рэчывам. Ён узаемадзей-
нічае практычна з усімі простымі рэчывамі, за выключэннем кіслароду, 
азоту і высакародных газаў, утвараючы хларыды. З металамі хлор рэагуе 
пры слабым награванні, а з некаторымі нават пры звычайных умовах, 
выступаючы ў якасці а к і с л я л ь н і к а :

2Al Cl AlCl
0

2

0 3 1

33 2

2 3

� �
� �

�

.

 e

Як акісляльнік хлор рэагуе з менш электраадмоўнымі неметаламі:

2P + 5Cl2 = 2PCl5.

P
0
 – 5e–  P

+5
5

10
  2

2Cl
0
 + 2e–  2Cl

–1
2   5

Хлор своеасабліва рэагуе з вадародам. Пры звычайнай тэмпературы 
ў цемнаце рэакцыя не адбываецца, але пры моцным асвятленні ці пры 
награванні сумесь хлору і вадароду можа ўзарвацца.

H Cl HCl2

0

2

0 1 1

2� �
� �

.

З большасцю складаных рэчываў хлор таксама паводзіць сябе як 
акісляльнік. Узаемадзейнічаючы з растворамі брамідаў і ёдыдаў металаў, 
хлор выцясняе з іх бром і ёд:

2KBr Cl 2KCl Br
� �

�

� � �
1

2

0 1

2

0

2

;

 e
                                                 

2NaI Cl 2NaCl I
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2
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2

.
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Мал. 35. Мадэль 
малекулы хлору
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Прыведзеныя вышэй рэакцыі пацвярджаюць, што простае рэчыва 
хлор выяўляе больш моцныя акісляльныя ўласцівасці, чым галагены, якія  
стаяць у групе ніжэй.

Ужыванне хлору

Па маштабах прамысловага ўжывання хлор нашмат пераўзыходзіць 
усе астатнія галагены (мал. 36). У вялікіх колькасцях хлор выкарыстоўва-
ецца для абеззаражання пітной вады. Хлор і яго злучэнні ўжываюцца 
для адбельвання льняных і баваўняных тканін, паперы, драўніны і г. д. 
Асабліва шмат яго расходуецца пры вырабе пластмас, каучукоў, фарба-
вальнікаў, розных растваральнікаў. Велізарныя маштабы выкарыстання 
хлору ў вытворчасці салянай кіслаты.

Хлор з’яўляецца самым распаўсюджаным галагенам. 
Мінімальная адмоўная ступень акіслення хлору роўна –1, максі-

мальная дадатная — +7.
Пры звычайных умовах простае рэчыва хлор — жоўта-зялёны газ 

з рэзкім пахам, цяжэйшы за паветра, ядавіты.
Хлор узаемадзейнічае непасрэдна практычна з усімі простымі 

рэчывамі, за выключэннем кіслароду, азоту і высакародных газаў, а 
таксама шмат з якімі складанымі рэчывамі, выступаючы звычайна 
ў якасці акісляльніка.

ХЛОР
Пластмасы

Растваральнікі

Фарбавальнікі

Сродкі для
адбельвання
і дэзынфекцыі

Выраб
салянай кіслаты

Хлараванне
вады

Мал. 36. Ужыванне хлору і яго злучэнняў
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Пытанні і заданні

1.  Пералічыце фізічныя ўласцівасці хлору.

2.  У балоне змяшчаецца вадкі хлор масай 30 кг. Які аб’ём (н. у.) зойме 
газападобны хлор гэтай масы?

3.  Карыстаючыся тэкстам параграфа, разлічыце растваральнасць хлору ў 
грамах на 100 г воды.

4. Вызначыце аб’ём (н. у.), які займае хлоравадарод хімічнай колькасцю 
4 моль? Колькі малекул хлору знаходзіцца ў гэтым аб’ёме?

5. З якімі простымі і складанымі рэчывамі ўзаемадзейнічае хлор? Запішыце 
па адным прыкладзе ўраўненняў рэакцый. Якія ўласцівасці выяўляе хлор 
у гэтых рэакцыях?

6. Пры награванні алюмінію ў току хлору быў атрыманы хларыд алюмінію 
масай 26,7 г. Разлічыце хімічную колькасць хлору, які прарэагаваў.  

7. Ці можна вывесці пляму ёду на тканіне, апрацаваўшы яго растворам ку-
хоннай солі. Чаму?

8.  На аснове тэксту параграфа, малюнка 36 і дадатковай інфармацыі з Ін-
тэрнэту падрыхтуйце паведамленне пра ўжыванне хлору. Падзяліцеся 
інфармацыяй з аднакласнікамі.

Рыхтуемся да алімпіяд

1.  Сумесь ёдыду і браміду калію масай 2,85 г растварылі ў вадзе і праз атры-
маны раствор прапусцілі хлор. Аб’ём хлору, які прарэагаваў, склаў 224 см3 (н. у.). 
Вызначыце масавыя долі ёдыду і браміду калію ў зыходнай сумесі.

2.  Разлічыце аб’ём (н. у.) хлору, які неабходны для поўнага выцяснення ўсяго 
ёду з раствору аб’ёмам 200 см3 (ρ = 1,23 г/см3) з масавай доляй ёдыду калію KI, 
роўнай 25,6 %.

§   16.   Хлоравадарод.   Саляная кіслата

Адным з найважнейшых злучэнняў хлору з’яўляецца прадукт яго 
ўзаемадзеяння з вадародам — хлоравадарод HCl. Гэта бясколерны газ з 
рэзкім пахам, некалькі цяжэйшы за паветра. Хімічная сувязь у малеку-
ле HCl — кавалентная палярная:

Hδ+  Clδ–.

Малекула хлоравадароду HCl палярная і ўяўляе сабой дыполь. 
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Хлоравадарод вельмі добра раствараецца ў ва-
дзе. Гэта лёгка праверыць, калі цыліндр, запоўне-
ны гэтым газам, апусціць у кубак з вадой (куды 
загадзя было ўнесена некалькі кропель лакмусу). 
Вада хутка паднімецца ўгару, пры гэтым раствор 
афарбуецца ў чырвоны колер, што з’яўляецца 
сведчаннем утварэння ў цыліндры кіслага раствору 
(мал. 37).

Саляная кіслата 

Раствор хлоравадароду ў вадзе — хлоравадародная кіслата, якую на 
практыцы часцей называюць салянай кіслатой. Гэта бясколерная 
вадкасць з рэзкім пахам. У канцэнтраванай кіслаце масавая доля HCl 
складае каля 37 %. 

Саляная кіслата з’яўляецца моцнай аднаасноўнай кіслатой, у раз-
баўленым растворы цалкам дысацыіруе на іоны:

HCl  H+ + Cl–.

Саляная кіслата выяўляе характэрныя для кіслот уласцівасці. Яна 
змяняе афарбоўку індыкатараў: лакмус і метыларанж у растворы HCl 
становяцца чырвонымі. Саляная кіслата ўзаемадзейнічае з тымі метала-
мі, якія ў радзе актыўнасці металаў размешчаны да вадароду:

Fe HCl FeCl H
0 1 2

2 2

0
2� � �
� �

;      Fe + 2H+ = Fe2+ + H2
.

У гэтых рэакцыях іоны вадароду выступаюць у якасці акісляльніка.
Саляная кіслата ўзаемадзейнічае з асноўнымі аксідамі:

FeО + 2HCl = FeCl2 + H2O;      FeО + 2H+ = Fe2+ + H2O,

са шчолачамі і нерастваральнымі асновамі: 

Ва(ОН)2 + 2HCl = BaCl2 + 2H2O;      H+ + OH– = H2O,

а таксама з солямі:

Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + H2O + CO2;      2H+ + CO3
2−  = H2O + CO2.

Рэакцыі з солямі ідуць толькі тады, калі ўтвараюцца асадак, газ або 
слабы электраліт.

Мал. 37. Растварэнне хлоравадароду ў вадзе
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У арганізме чалавека саляная кіслата выпрацоўваецца клеткамі 
слізістай абалонкі страўніка і ўваходзіць у склад страўнікавага соку. 

Масавая доля HCl у страўнікавым соку чалавека роўна 0,3 % — 0,5 %.  
Саляная кіслата ў складзе страўнікавага соку паляпшае страваванне, 
знішчае большасць бактэрый, якія трапляюць з ежай у страўнік, што за-
павольвае або нават спыняе гніласны працэс. Страўнік здаровага чала-
века выпрацоўвае да 2,5 дм3 страўнікавага соку ў суткі. Страўнікавы сок 
пачынае вылучацца ўжо тады, калі вы пачынаеце перажоўваць ежу. Таму 
жаваць жавальную гумку на галодны страўнік шкодна: у адсутнасці ежы 
саляная кіслата разбуральна дзейнічае на сценкі страўніка.  

Прадуктам узаемадзеяння хлору з вадародам з’яўляецца хлорава-
дарод — бясколерны газ з рэзкім пахам, цяжэйшы за паветра.

Раствор хлоравадароду ў вадзе ўяўляе сабой кіслату, якая на-
зываецца хлоравадароднай або салянай.

Саляная кіслата выяўляе ўсе тыповыя ўласцівасці кіслот: уза-
емадзейнічае з асновамі, асноўнымі аксідамі, солямі і металамі, якія 
стаяць у радзе актыўнасці да вадароду.

Пытанні і заданні

1.  Апішыце фізічныя ўласцівасці хлоравадароду.  
2.  Як змяняецца афарбоўка індыкатараў у растворы хлоравадароднай кіс-

латы?
3.  Пералічыце хімічныя ўласцівасці салянай кіслаты. Прывядзіце прыклады 

адпаведных рэакцый.
4.  Вызначыце аб’ёмы (н. у.) вадароду і хлору, якія неабходны для атрыман-

ня хлоравадароду аб’ёмам 72,4 дм3 (н. у.).
5.  Разлічыце аб’ём (н. у.) хлоравадароду, які спатрэбіцца для прыгатавання 

раствору масай 500 г з масавай доляй HCl, роўнай 0,5 %.
6. Складзіце малекулярныя і скарочаныя іонныя ўраўненні рэакцый па-

між салянай кіслатой і: а) магніем; б) аксідам кальцыю; в) гідраксідам 
алюмінію; г) нітратам свінцу(II).

7.  У пасудзіне змяшалі водны раствор, які змяшчае 3 моль хлоравадароду, 
з водным растворам, што змяшчае 4 моль гідраксіду калію. Якая соль і 
ў якой хімічнай колькасці ўтварылася ў выніку рэакцыі?

8.  Складзіце ўраўненні рэакцый, якія неабходна правесці, каб ажыццявіць 
ператварэнні: 

Cl2  HCl  CuCl2  FeCl2.
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Рыхтуемся да алімпіяд

1. Да раствору гідраксіду калію масай 100 г дабавілі раствор хлоравадарод-
най кіслаты масай 50 г з масавай доляй HCl, роўнай 3,65 %. Вызначыце масавую 
долю гідраксіду калію ў зыходным растворы, калі ў канчатковым растворы яна 
роўна 1,87 %.  

2.  Складзіце ўраўненні рэакцый, якія неабходна правесці, каб ажыццявіць пе-
ратварэнні:

Fe  FeCl3  Fe(OH)3  FeCl3  Fe(NO3)3  Fe(OH)3  Fe2O3.

§   17.   Хларыды.   Ужыванне салянай кіслаты і хларыдаў

Хларыды

Солі салянай кіслаты называюцца хларыдамі. Большасць хларыдаў 
растваральныя ў вадзе. Так, напрыклад, вялікая частка раствораных 
у марской вадзе солей прыпадае на хларыд натрыю. Тлумачыцца гэта 
тым, што солі вымываюцца з горных парод і выносяцца рэкамі ў моры 
і акіяны. Але ў засушлівых і пустынных раёнах у выніку інтэнсіўнага 
выпарэння вады канцэнтрацыя солей у вадзе моцна павялічваецца, і яны 
вылучаюцца ў цвёрдым выглядзе. Так утвараюцца саланчакі (мал. 38).

Растворы хларыдаў — абавязковая складовая частка жывых ар-
ганізмаў. У целе дарослага чалавека змяшчаецца прыкладна 200 г 
хларыду натрыю, прычым, каля 45 г растворана ў крыві. Соль пад-

трымлівае звычайную дзейнасць кле-
так, з якіх складаюцца ўсе тканіны і 
органы. Даросламу чалавеку неабходна 
атрымліваць у дзень прыкладна 5—6 г  
хларыду натрыю, уключаючы і тую 
соль, якая ўваходзіць у склад гатовых 
прадуктаў. Ужыванне залішняй ко-
лькасці кухоннай солі прыводзіць да 
пагаршэння самаадчування: з’яўлення 
галаўнога болю, ацёкаў, павышэння ар-
тэрыяльнага ціску.

Да практычна нерастваральных хла- 
рыдаў належыць хларыд серабра(I) AgCl. 
Гэта ўласцівасць хларыду серабра(I) 
выкарыстоўваецца для выяўлення хла- 
рыд-іонаў у растворы. Пры дабаўленні Мал. 38. Саланчакі Мёртвага мора
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да салянай кіслаты або да раствору хлары-
ду натрыю раствору нітрату серабра(I) AgNO3 
выпадае белы тварожысты асадак хларыду 
серабра(I) (мал. 39):

NaCl + AgNO3 = AgCl + NaNO3; 

Ag+ + Cl– = AgCl.

Такая рэакцыя з’яўляецца якаснай рэак-
цыяй на іоны хлору, а нітрат серабра(I) 
служыць рэактывам на саляную кіслату і яе 
солі. 

Калі ўтрыманне хларыд-іонаў у растворы 
невялікае, то асадак не выпадае, а назіраецца 
памутненне раствору. Гэтай рэакцыяй можна 
карыстацца для праверкі наяўнасці хларыд- 
іонаў у пітной вадзе.

Лабараторны дослед 2
Якасная рэакцыя на хларыд-іоны

Выяўленне хларыд-іонаў з’яўляецца важным для вызначэння чысціні 
рэактываў у хіміі, лекавых сродкаў у фармакалогіі, вады ў вытворчых 
умовах і ў побыце.

1. Вазьміце дзве прабіркі. У першую змясціце невялікі аб’ём (1—2 см3) 
салянай кіслаты. У другую — такі ж аб’ём раствору хларыду натрыю.  
У кожную прабірку дабаўце па некалькі кропель раствору нітрату 
серабра(I). Звярніце ўвагу на тое, што ў абедзвюх прабірках назіраецца 
аднолькавая прымета хімічнай рэакцыі. Складзіце ўраўненне рэакцый 
у малекулярным і іонным выглядзе. Зрабіце вывад пра магчымасць 
выяўлення хларыд-іонаў у растворах.

2. Даследуйце, ці змяшчае хларыд-іоны мінеральная вада, якую п’яце 
вы або вашы бацькі. Прыліце некалькі кропель нітрату серабра(I) да ўзору 
вады. Што вы назіраеце? Ці выяўлены хларыд-іоны ў мінеральнай вадзе?  

Ужыванне салянай кіслаты і хларыдаў

Саляная кіслата і яе солі належаць да тых рэчываў, якія ўвесь час 
суправаджаюць чалавека, з’яўляючыся неад’емнай часткай яго жыцця.

У вялікіх аб’ёмах саляная кіслата расходуецца ў самых разнастай-
ных галінах практычнай дзейнасці чалавека: у хімічнай, харчовай і 
фармацэўтычнай прамысловасці, для апрацоўкі паверхні металаў і інш. 

Ag
NO

3

NaCl

Мал. 39. Якасная рэакцыя 
на іоны хлору
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Як рэагент саляная кіслата выкарыстоўваецца ва ўсіх хімічных лабара-
торыях (мал. 40).

Найважнейшымі солямі салянай кіслаты з’яўляюцца хларыды на-
трыю і калію. Кухонная соль NaCl вядомая як харчовая дабаўка, якая 
служыць кансервантам пры падрыхтоўцы харчовых прадуктаў да пра-
цяглага захоўвання. 

Кухонная (каменная) соль здаўна цанілася вельмі 
высока. Ёй замест грошай плацілі жалаванне 

рымскім воінам і крыжакам. У Кітаі выраблялі саляныя 
манеты, на якіх ставілася кляймо кіраўніка. А ў Эфіопіі 
яшчэ ў XIX ст. былі ў хаду саляныя грошы — стандарт-
ныя брускі каменнай солі (гл. мал.). 

Хларыд натрыю выкарыстоўваюць для прафілактыкі і лячэння пра-
студных захворванняў. Наведванне саляных пячор, паветра ў якіх над-
звычай багатае аэразолем хларыду натрыю, робіць станоўчы ўплыў на 
стан дыхальных шляхоў і скуры дзяцей і дарослых (мал. 41). Водны 
раствор хларыду натрыю шырока ўжываецца ў медыцыне для прыгата-
вання розных лекавых прэпаратаў.

Мал. 40. Ужыванне салянай кіслаты
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Хларыды натрыю і кальцыю выкарыстоўваюць для барацьбы з гала-
лёдзіцай, а NaCl — у вытворчасці хімічных прэпаратаў, сцякла і паперы. 

Хларыд калію KCl — каштоўнае мінеральнае ўгнаенне. Гэта асноўны 
экспартны прадукт хімічнай прамысловасці Беларусі (мал. 42). Хларыды 
іншых металаў выкарыстоўваюцца ў сельскай гаспадарцы, хімічнай пра-
мысловасці, медыцыне.

Солі салянай кіслаты называюцца хларыдамі.
Рэактывам на саляную кіслату і яе солі служыць раствор нітра-

ту серабра(I). 
Саляная кіслата і хларыды маюць важнае значэнне для жыцця- 

дзейнасці жывых арганізмаў.
Хларыд калію — асноўны экспартны прадукт хімічнай пра-

мысловасці Беларусі.

Пытанні і заданні

1.  Якая рэакцыя выкарыстоўваецца для выяўлення хларыд-іонаў у растворы?
2.  Пералічыце асноўныя галіны ўжывання салянай кіслаты і хларыдаў. 

З якімі з хларыдаў вы сутыкаліся ў паўсядзённым жыцці?
3.  Фізіялагічны раствор, які выкарыстоўваецца ў медыцыне, — гэта 0,9%-ы 

водны раствор хларыду натрыю. Разлічыце масы і хімічныя колькасці 
солі і вады, неабходныя для прыгатавання такога раствору масай 3 кг.

4.  Разлічыце масу хларыду серабра(I), якую можна атрымаць пры ўзаема-
дзеянні нітрату серабра(I) хімічнай колькасцю 4,5 моль з хларыдам калію 
хімічнай колькасцю 5 моль.

Мал. 41. Кабінет спелеалячэння 
ў Рэспубліканскай бальніцы Салігорска

Мал. 42. Здабыча і вытворчасць 
хларыду калію
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5.  Якая хімічная колькасць нітрату серабра(I) спатрэбіцца для асаджэння 
хларыд-іонаў з салянай кіслаты масай 300 г з масавай доляй HCl, роў-
най 10 %?

6.  У водным растворы хларыду кальцыю масай 120 г змяшчаецца CaCl2  
хімічнай колькасцю 0,1 моль. Вызначыце масавую долю іонаў хлору ў 
гэтым растворы.

7.  У старым кулінарным рэцэпце сказана, што для гатавання марынаду не-
абходна ўзяць дзве сталовыя лыжкі каменнай (кухоннай) солі на паўтара 
літра вады. Вядома, што ў адной сталовай лыжцы змяшчаецца 20 г ку-
хоннай солі. Вызначыце: а) масавую долю солі ў атрыманым растворы; 
б) малярную канцэнтрацыю растворанага рэчыва ў растворы. Шчыль- 
насць раствору прыняць роўнай 1,1 г/см3.

Рыхтуемся да алімпіяд

У трох прабірках знаходзяцца водныя растворы рэчываў: а) хлору; б) хлары-
ду натрыю; в) хлоравадароднай кіслаты. Складзіце план распазнавання гэтых 
рэчываў.

§   18.   Кісларод — хімічны элемент  
                      і простае рэчыва

У перыядычнай сістэме элементаў кісларод О размешчаны ў другім 
перыядзе ў VIА-групе. Акрамя яго, у гэту групу ўваходзяць яшчэ тры не-
металы — сера S, селен Se і тэлур Te, а таксама адзін метал — палоній Po.  

Кісларод у прыродзе

Кісларод складае амаль палову масы зямной кары (49 %). Ён увахо-
дзіць у склад самых разнастайных злучэнняў: вады, аксідаў, солей і г. д. 
Гэты элемент з’яўляецца неад’емнай часткай жывой матэрыі — тканін 
раслін і жывёл. 

Асноўнай крыніцай кіслароду на Зямлі з’яўляецца атмасфернае па-
ветра, у якім на долю кіслароду прыпадае каля 21 % па аб’ёме. Нягле- 
дзячы на каласальныя маштабы спажывання кіслароду (працэсы гарэн-
ня, дыхання, прамысловыя патрэбнасці і г. д.), утрыманне О2 у атмасферы 
захоўваецца пастаянным дзякуючы жыццядзейнасці зялёных раслін. 
Кругаварот кіслароду ў прыродзе ілюструе малюнак 43.
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Працэсы, якія адбываюцца ў прыродзе з удзелам кіслароду, назы- 
ваюцца па-рознаму. Энергічнае акісленне з вылучэннем цяпла  

і святла — гарэнне, павольнае акісленне жалеза — іржаўленне, паглынанне 
кіслароду з паветра жывымі арганізмамі — дыханне.

Будова атама кіслароду 

У атаме кіслароду 8 электронаў, якія размяшчаюцца на двух элек-
тронных слаях (мал. 44): 

8О 2e–, 6e–.

На знешнім электронным слоі ў атама кіслароду зна-
ходзіцца 6 электронаў, значыць, да завяршэння гэтага 
слоя яму не хапае 2 электронаў. Таму ў сваіх злучэннях 

Мал. 43. Кругаварот кіслароду ў прыродзе

Мал. 44. Схема электроннай будовы атама кіслароду
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з металамі і вадародам кісларод звычайна выяўляе ступень акіслення, 
роўную –2, як, напрыклад, у аксідзе жалеза FeO.

Кісларод — другі па электраадмоўнасці хімічны элемент пасля фтору, 
таму толькі атамы фтору здольныя адымаць у яго электроны. Дадатную 
ступень акіслення +2 кісларод выяўляе толькі ў злучэнні з фторам OF2.

Будова і фізічныя ўласцівасці простых рэчываў

З простым рэчывам кіслародам вы ўжо пазнаёміліся ў курсе хіміі 
7-га класа. Нагадаем, што простае рэчыва кісларод у прыродзе існуе ў 
выглядзе дзвюх алатропных мадыфікацый — звычайнага кіслароду O2 
і азону O3. Розны састаў, а значыць, і розная будова малекул абумоўлі-
ваюць і розныя ўласцівасці гэтых рэчываў (мал. 45). Напрыклад, кісла-
род O2 — газ без колеру і паху, а азон O3 — газ светла-блакітнага колеру 
з рэзкім характэрным пахам. Яны адрозніваюцца таксама тэмперату- 
рамі плаўлення і кіпення, рэакцыйнай здольнасцю.

У прыродзе азон утвараецца пры навальнічных разрадах і пры 
акісленні смалы хвойных дрэў. Невялікія колькасці азону ў паветры 

аказваюць гаючае дзеянне на людзей. Аднак моцнае ўзбагачэнне паветра 
азонам можа стаць небяспечным для здароўя. Павелічэнне ўтрымання азо-
ну ў паветры вышэй за гранічна дапушчальную канцэнтрацыю прыводзіць 
да з’яўлення галаўных боляў, раздражнення дыхальных шляхоў і вачэй, а 
затым да аслаблення сардэчнай дзейнасці. Крыніцамі азону з’яўляюцца 
прыборы ў час іх работы, у якіх адбываецца высакавольтны электрычны 
разрад — капіравальныя ўстаноўкі і лазерныя прынтары, а таксама крыніцы 
ўльтрафіялетавага і рэнтгенаўскага выпраменьвання. Таму памяшканні, у 
якіх знаходзяцца такія прыборы, неабходна часта праветрываць.

Азон засяроджаны ў верхніх слаях атмасферы, утва-
раючы азонавы слой, які ахоўвае Зямлю і яе жыхароў ад 
жорсткага ўльтрафіялетавага выпраменьвання Сонца. 
Паверхні Зямлі дасягаюць толькі тыя ўльтрафіялетавыя  
прамяні, якія не з’яўляюцца небяспечнымі для жывых 
арганізмаў. Калі мы загараем на сонцы, на нашу скуру 
падаюць «мяккія» ўльтрафіялетавыя прамяні, не здо-
льныя прынесці шкоды здароўю (калі загараць у меру).

Мал. 45. Мадэлі малекул кіслароду і азону

Правообладатель Народная асвета



97§   18.   Кісларод — хімічны элемент і простае рэчыва

Кісларод і азон у вадзе мала-
растваральныя. Пры 20 °С у 100 
аб’ёмах H2O раствараецца толькі 
каля трох аб’ёмаў O2. Дзякуючы 
гэтаму ў лабараторыі кісларод 
можна збіраць метадам выцяснен-
ня вады (мал. 46).

Хімічныя ўласцівасці кіслараду 

З прычыны высокай хімічнай актыўнасці простае рэчыва кісларод 
узаемадзейнічае з большасцю простых рэчываў і шмат з якімі скла-
данымі рэчывамі. Практычна ва ўсіх сваіх рэакцыях кісларод выступае 
ў якасці акісляльніка. 

Асноўнымі прадуктамі рэакцый кіслароду з простымі рэчывамі звы-
чайна з’яўляюцца аксіды. Акісленне некаторых металаў адбываецца на-
ват без награвання, напрыклад:
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Але для праходжання большасці рэакцый кіслароду з металамі 
патрабуецца награванне, часам значнае.

Пры акісленні кіслародам неметалаў звычайна вылучаецца вялікая 
колькасць цеплаты, як, напрыклад, пры гарэнні вугляроду і вадароду:

C + O2 =
t
 CO2;    2H2 + O2 =

t
 2H2O.

Кісларод лёгка акісляе і шмат якія складаныя рэчывы. Напрыклад, 
вядомы вам з курсу хіміі 7-га і 8-га класаў аксід вугляроду(II) акісляец- 
ца да вуглякіслага газу:

2CO + O2 = 2CO2.

Пры акісленні сульфіду цынку ўтвараюцца два аксіды — аксід цын-
ку і аксід серы(IV): 

2ZnS + 3O2 = 2ZnO + 2SO2.

S
–2

 – 6e–  S
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6
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Мал. 46. Схема прыбора для атрымання 
кіслароду ў лабараторыі

Правообладатель Народная асвета



98 Неметалы

Акісляюцца кіслародам і арганічныя рэчывы, напрыклад метан:

CH4 + 2O2 =
t
 CO2 + 2H2O.

Пры гэтым, як правіла, таксама ўтвараюцца аксіды. Высокая акісля-
льная здольнасць кіслароду з’яўляецца асновай гарэння ўсіх відаў паліва. 

З хімічнымі ўласцівасцямі азону вы пазнаёміцеся ў 11-м класе. 

Ужыванне кіслароду і азону

Ужыванне кіслароду заснавана на яго акісляльных 
уласцівасцях і ўласцівасці падтрымліваць дыханне. Як 
акісляльнік ён шырока выкарыстоўваецца ў металургіі, 
хімічнай прамысловасці, іншых тэхналагічных працэ-
сах. Кісларод ужываюць у якасці акісляльніку паліва 
ў ракетных рухавіках (мал. 47). 

З удзелам кіслароду здзяйсняецца адзін з найваж-
нейшых працэсаў жыццядзейнасці жывых арганізмаў —  
дыханне. Акісленне кіслародам тлушчаў, бялкоў і вуг-
ляводаў служыць крыніцай энергіі для жывых ар-
ганізмаў. 

Азон выкарыстоўваецца для азанавання паветра  
і пітной вады, абясшкоджвання прамысловых сцёкавых 
вод, у якасці сродкаў для дэзынфекцыі ў медыцыне,  
у якасці адбельвальных сродкаў (мал. 48). 

Мал. 47.  
Запуск ракеты

Мал. 48. Ужыванне азону
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Атамы кіслароду маюць на знешнім электронным слоі па 
6 электронаў.

У злучэннях з іншымі элементамі кісларод часцей за ўсё выяўляе 
ступень акіслення –2. 

Вядомыя дзве алатропныя мадыфікацыі кіслароду: кісларод O2

і азон O3.
Кісларод рэагуе шмат з якімі простымі і складанымі рэчывамі. 
Практычна ва ўсіх рэакцыях кісларод выступае ў якасці 

акісляльніку.

Пытанні і заданні

1.  У выглядзе якіх алатропных мадыфікацый існуе кісларод у прыродзе? 
Чым яны адрозніваюцца адна ад адной?

2.  Якія ступені акіслення выяўляе кісларод у сваіх злучэннях?

3.  Вызначыце ступені акіслення кіслароду ў злучэннях: FeO, Fe2O3, H2O2, 
H2SO3, OF2.

4. У якім з аксідаў FeO, Fe2O3 або Fe3O4 масавая доля кіслароду большая? 
Адказ пацвердзіце разлікам.

5.  Складзіце ўраўненні рэакцый кіслароду з: а) кальцыем; б) магніем; 
в) меддзю. Вызначыце масавую долю неметалу ва ўтвораных аксідах.  

6.  Разлічыце масу кіслароду, неабходнага для поўнага згарання метану СН4 
хімічнай колькасцю 5 моль. Які аб’ём (н. у.) вуглякіслага газу пры гэтым 
утворыцца?

7.  Выкарыстоўваючы малюнак 43, апішыце кругаварот кіслароду ў прыро-
дзе. 

Рыхтуемся да алімпіяд

1.  Якая маса газавай сумесі азону і кіслароду аб’ёмам 10 дм3  (н. у.), калі 
аб’ёмная доля азону ў ёй роўна 5 %?

2.  Вызначыце аб’ём (н. у.) паветра, які спатрэбіцца для поўнага спальвання 
серы масай 9,6 кг.

3.  Пры згаранні серавугляроду CS2 утвараюцца аксід вугляроду(IV) і аксід 
серы(IV). Cкладзіце ўраўненне гэтай рэакцыі. Вызначыце, які аб’ём (н. у.) кісла-
роду зрасходуецца. Якія аб’ёмы (н. у.) аксіду вугляроду(IV) і аксіду серы(IV) утво-
рацца пры згаранні пароў серавугляроду аб’ёмам 50 дм3 (н. у.)?  
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§   19.   Сера — хімічны элемент і простае рэчыва

Сера, гэтак жа як і кісларод, з’яўляецца элементам VIA-групы 
перыядычнай сістэмы, яна знаходзіцца ў трэцім перыядзе. Разгледзім ула-
сцівасці гэтага хімічнага элемента і простых рэчываў, якія ён утварвае. 

Сера ў прыродзе

Масавая доля серы ў зямной кары складае 
каля 0,05 %, яна з’яўляецца распаўсюджаным 
элементам. У прыродзе сера сустракаецца як у 
выглядзе самароднай серы (мал. 49), так і ў скла-
дзе розных мінералаў і горных парод (мал. 50):  
сульфідаў (ZnS — цынкавая падманка, FeS2 — 
пірыт, HgS — кінавар, PbS — свінцовы бліш-
чак і інш.) і сульфатаў (CaSO4  2H2O — гіпс, 
Na2SO4  10H2O — глаўберава соль і інш.). Акрамя 
таго, сера ў выглядзе розных злучэнняў знахо- 
дзіцца ў нафце. У жывых арганізмах сера ўвахо- 
дзіць у склад бялкоў.

Мал. 49. 
Самародная сера

Мал. 50. Прыродныя злучэнні серы

Будова атама серы

У атаме серы 16 электронаў (мал. 51), з іх 6 электронаў — на знешнім 
электронным слоі: 

16S 2e–, 8e–, 6e–.
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У злучэннях з металамі і вадародам сера звы-
чайна выяўляе ступень акіслення, роўную –2, на-
прыклад Al2S3 — сульфід алюмінію. У злучэннях 
з больш электраадмоўнымі элементамі (F, O, N, 
Cl, Br) атамы серы выяўляюць дадатныя ступені 
акіслення, часцей +4 і +6, напрыклад SO2 — аксід 
серы(IV), SF6 — фтарыд серы(VI).

Будова і фізічныя ўласцівасці простых рэчываў

Простае рэчыва сера існуе ў выглядзе не-
калькіх алатропных мадыфікацый, якія ад-
розніваюцца складам і будовай. Крышталічная 
сера — цвёрдае, лёгкаплаўкае рэчыва жоўтага 
колеру. Крышталічная сера мае малекулярную 
будову — складаецца з цыклічных малекул S8 
(мал. 52). Калі расплаўленую серу выліць у ха-
лодную ваду, то яна застыне ў выглядзе свет-
ла-жоўтай, празрыстай масы, падобнай да гу-
му (мал. 53). Гэта аморфная мадыфікацыя —  
пластычная сера, якая складаецца з доўгіх 
ланцугоў атамаў серы S. 

Мал. 51. Схема электроннай будовы атама серы

Мал. 51. Будова 
малекулы серы S8

Мал. 53. Атрыманне і будова пластычнай серы
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Сера ў вадзе не раствараецца і нават не змочва-
ецца ёй. Калі кінуць у ваду крыху парашку серы, 
то часцінкі серы не асядуць на дно, а будуць пла-
ваць на паверхні вады, утвараючы жоўтую плеўку 
(мал. 54).

Хімічныя ўласцівасці серы

Сера ўзаемадзейнічае шмат з якімі простымі і 
складанымі рэчывамі, хоць яе рэакцыйная здоль-
насць ніжэйшая, чым у кіслароду. 

Сера рэагуе шмат з якімі металамі, акрамя золата і плаціны, 
выяўляючы пры гэтым акісляльныя ўласцівасці, напрыклад (мал. 55):

Cu S CuS
0 0 2 2

2
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� �

�
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e

;                                               Hg S HgS
0 0 2 2

2

� �
� �

�

.

e

Прадуктамі такога ўзаемадзеяння з’яўляюцца сульфіды металаў.

Рэакцыя з серай з’яўляецца асновай спосабу выдалення і абясшкодж-
вання разлітай ртуці, напрыклад, з пабітага тэрмометра. Ртуць, якая 

папала ў шчыліны і іншыя цяжкадаступныя месцы, засыпаюць парашком 
серы. Такі працэс называюць дэмеркурызацыяй.

Акісляльныя ўласцівасці серы выяўляюцца  
і ў рэакцыях з некаторымі неметаламі. Сера 
ўзаемадзейнічае з вадародам пры награванні, утва-
раючы лятучае злучэнне — серавадарод H2S:

H S H S2
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.

Серавадарод — бясколерны газ з рэзкім пахам 
тухлых яек. Правільней сказаць, што гэта тухлыя 
яйкі пахнуць серавадародам, бо гэты газ  утвара-
ецца пры гніенні раслінных і жывёльных рэшткаў. 

Мал. 54. Парашок серы ў вадзе

Мал. 55. Узаемадзеянне серы з меддзю
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Серавадарод ядавіты. Таму яго ўдыханне можа прывесці да цяжкага ат-
ручэння. Аднак у невялікіх колькасцях серавадарод аказвае гаючае дзе-
янне. Ён змяшчаецца ў водах некаторых 
мінеральных крыніц.

Сера акісляецца кіслародам, выяўля- 
ючы пры гэтым аднаўленчыя ўласціва-
сці (мал. 56):  

S O SO
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e

Ужыванне серы

Больш за палову здабытай серы расходуецца для атрымання сернай 
кіслаты, аднаго з самых важных хімічных прадуктаў. Награваннем серы 
з каўчуком атрымліваюць гуму. Як гаручае рэчыва сера ўваходзіць у 
склад чорнага пораху, запалкавых галовак. Шырока ўжываецца сера ў 
сельскай гаспадарцы для барацьбы са шкоднікамі раслін. У медыцыне 
серу выкарыстоўваюць для лячэння скурных захворванняў.

Сера ў злучэннях з металамі і менш электраадмоўнымі элемен-
тамі праяўляе ступень акіслення –2, а ў злучэннях з больш электра-
адмоўнымі элементамі — +4 і +6.

Простае рэчыва сера існуе ў выглядзе некалькіх алатропных 
мадыфікацый.

Сера пры ўзаемадзеянні з металамі, вадародам і некаторымі не-
металамі паводзіць сябе як акісляльнік.

У рэакцыі з кіслародам сера з’яўляецца адноўнікам.

Пытанні і заданні

1.  У якім выглядзе сера сустракаецца ў прыродзе?
2.  Назавіце найбольш характэрныя ступені акіслення серы ў яе злучэннях. 

Прывядзіце прыклады.
3.  Якія алатропныя мадыфікацыі ўтварае сера? Чым яны адрозніваюцца 

адна ад адной?
4.  Якім чынам можна ператварыць крышталічную серу ў пластычную?
5.  Пералічыце фізічныя ўласцівасці серы.

Мал. 56. Гарэнне серы ў кіслародзе
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6.  Разлічыце масавую долю серы ў злучэннях: а) ZnS; б) SО2; 
в) Н2SО3.

7.  Прывядзіце па адным прыкладзе хімічных рэакцый, у якіх сера выступае 
ў якасці: а) акісляльніка; б) адноўніка.  

8.  Складзіце ўраўненні рэакцый серы з: а) цынкам; б) алюмініем; в) на-
трыем.

9.  Разлічыце хімічную колькасць і масу серы, якая ўступіць у рэакцыю з 
вадародам аб’ёмам (н. у.) 11,2 дм3. 

Рыхтуемся да алімпіяд

1.  Складзіце ўраўненні рэакцый, з дапамогай якіх 
можна ажыццявіць наступныя ператварэнні (мал. 57). 

У кожным працэсе вызначыце акісляльнік і адноўнік.
2.  Серавадарод акісляецца кіслародам з утварэн-

нем аксіду серы(IV) і вады. Складзіце ўраўненне гэтай 
рэакцыі, расстаўце каэфіцыенты метадам электроннага 
балансу. Разлічыце хімічную колькасць і аб’ём (н. у.) 
серавадароду, які будзе ўзаемадзейнічаць з кіслародам 
хімічнай колькасцю 5 моль.

§   20.   Аксід серы(IV) і аксід серы(VI) 

Сера ўтварае з кіслародам два аксіды: аксід серы(IV), або сярністы 
газ, SO2 і аксід серы(VI) SO3.

Аксід серы(IV) 

Аксід серы(IV) — гэта бясколерны газ з характэрным пахам. Графіч-
ная формула яго малекулы: 

O  S  O.

Аксід серы(IV) з’яўляецца кіслотным аксідам, выяўляючы ўсе адпа-
ведныя хімічныя ўласцівасці: узаемадзейнічае з вадой, шчолачамі і ас-
ноўнымі аксідамі. 

Пры растварэнні аксіду серы(IV) у вадзе ўтвараецца слабая двухас-
ноўная сярністая кіслата:

SO2 + H2O = H2SO3.

У гэтым лёгка пераканацца па змяненні афарбоўкі лакмусу з фіяле-
тавай на чырвоную ў водным растворы аксіду серы(IV). Сярністая кіслата 
няўстойлівая і існуе толькі ў растворы. Солі гэтай кіслаты называюцца 
сульфітамі.

S

Li2S

CS2 H2SO4

SF6

SO2

H2S
SHgS

Мал. 57
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Сярністы газ валодае бактэрыцыдным дзеяннем. Таму яго шырока 
выкарыстоўваюць для апрацоўкі сховішчаў для агародніны, пладоў і 

садавіны, каб прадухіліць іх загніванне. Сярністы газ, як і солі сярністай 
кіслаты, ужываюць для адбельвання саломы, шэрсці, паперы, тканін.

У аксідзе серы(IV) сера знаходзіцца ў прамежкавай ступені акіслен- 
ня +4. Таму сярністы газ можа выяўляць як акісляльныя ўласцівасці, 
рэагуючы з адноўнікамі:

2H2S + SO2 = 3S + 2H2O,

так і аднаўленчыя ўласцівасці пры ўзаемадзеяні з моцнымі акісляльнікамі:

2SO2 + O2 = 2SO3.

S
+4

 – 2e–  S
+6

4
  2

2O
0

 + 4e–  2O
–2

  1

Рэакцыя ўзаемадзеяння сярністага газу з 
серавадародам — адзін з важных працэсаў, 

якія працякаюць у прыродзе. Пры вывяржэнні вул-
канаў вылучаюцца SO2 и H2S, а пры іх узаемадзе-
янні ўтвараецца сера ў выглядзе крышталяў. На 
малюнку вы бачыце вывяржэнне вулкана Кілаўэа.

Аксід серы(VI) 

Аксід серы(VI) SO3 уяўляе сабой бясколерную вадкасць, 
якая пры тэмпературы ніжэй за 17 °С ператвараецца ў белае 
цвёрдае рэчыва. Графічная формула яго малекулы паказана 
на малюнку 58.

Гэта тыповы кіслотны аксід. Ён рэагуе з вадой з вылучэн-
нем цеплаты, утвараючы серную кіслату:

SO3 + H2O = H2SO4.

Аксід серы(VI) рэагуе з асноўнымі аксідамі: 

SO3 + Na2O = Na2SO4

і шчолачамі:
SO3 + 2NaOН = Na2SO4 + Н2О.

Аксід серы(VI) ужываецца для прамысловага атрымання сернай 
кіслаты.

Мал. 58

S

O

OO
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Пападанне аксідаў серы ў атмасферу пры 
спальванні паліва прыводзіць да ўтварэння ў 

воблаках кіслот і выпадзення кіслотных дажджоў. 
Яны згубна дзейнічаюць на ўсё жывое: разбура-
ецца глеба, змяняецца склад глебавых арганізмаў, 
гінуць каштоўныя віды рыб, знікае расліннасць  
(гл. мал.). 

Аксід серы(IV) і аксід серы(VI) уяўляюць сабой тыповыя кіс-
лотныя аксіды. 

Пры ўзаемадзеянні з вадой аксід серы(IV) і аксід серы(VI) утва-
раюць адпаведна сярністую і серную кіслоты.

Пытанні і заданні

1.  Пералічыце фізічныя ўласцівасці аксіду серы(IV) і аксіду серы(VI).
2.  Як змяняецца афарбоўка лакмусу ў водным растворы аксіду серы(IV)?
3.  Разлічыце хімічную колькасць кіслароду, які спатрэбіцца для поўнага спа-

львання серы масай 9,6 кг. Вызначыце хімічную колькасць і аб’ём (н. у.)  
сярністага газу, што ўтвараецца.  

4.  Запішыце ўраўненні рэакцый аксіду серы(IV) і аксіду серы(VI) з: а) вадой; 
б) аксідам барыю; в) гідраксідам калію. Назавіце злучэнні, якія ўтвара-
юцца.

5.  Змяшалі аксід кальцыю масай 150 г з лішкам аксіду серы(VI). Запішыце 
ўраўненне рэакцыі. Вызначыце масу ўтворанай солі.  

6.  Цеплавая электрастанцыя спажывае 320 т каменнага вугалю ў суткі. 
Сярэдняе ўтрыманне серы ў вугалі — 0,5 %. Вызначыце максімальна 
магчымую масу сернай кіслаты, якая можа выпасці з кіслотным даж-
джом на працягу сутак.

7.  Складзіце ўраўненні рэакцый, з дапамогай якіх можна ажыццявіць 
наступныя ператварэнні:
а) S  SO2  SO3  H2SO4  Na2SO4;
б) S  ZnS  H2S  SO2  Na2SO3.

 Адзначце акісляльна-аднаўленчыя працэсы, вызначыце акісляльнікі і ад-
ноўнікі.

Рыхтуемся да алімпіяд

У выніку прапускання сумесі вуглякіслага і сярністага газаў аб’ёмам 4,48 дм3 
(н. у.) праз раствор гідраксіду калію (узяты ў лішку) маса раствору павялічылася 
на 12 г. Вылічыце аб’ёмныя долі газаў у сумесі.
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§   21.   Серная кіслата.   Фізічныя і хімічныя ўласцівасці
Серная кіслата H2SO4 з’яўляецца найважнейшым кіслародзмяшча-

льным злучэннем серы. Яна была атрымана алхімікамі яшчэ ў XIII ст. і на-
зывалася тады «купарваснае масла». З дапамогай сернай кіслаты ўдалося ат-
рымаць і іншыя мінеральныя (неарганічныя) кіслоты — саляную, азотную.  

Будова малекулы сернай кіслаты

Мадэль малекулы сернай кісла-
ты паказана на малюнку 59. У мале- 
куле H2SO4 атам серы злучаны з ча-
тырма атамамі кіслароду за кошт 
утварэння дзвюх двайных сувязей  
S  O і дзвюх адзінарных S  OH.

Сувязі О  Н у малекуле сер-
най кіслаты з’яўляюцца моцна палярнымі, таму ў H2SO4 ярка выяўлены 
кіслотныя ўласцівасці. Серная кіслата — моцны электраліт, у разбаўле-
ных водных растворах дысацыіруе на іоны цалкам:

H2SO4  2Н+ + SO4
2−.

Фізічныя ўласцівасці сернай кіслаты 

Чыстая серная кіслата — бясколерная алеістая нелятучая вадкасць 
без паху, прыкладна ў 2 разы цяжэйшая за ваду. Яна змешваецца з вадой 
у любых суадносінах. Пры прыгатаванні водных раствораў сернай кісла-
ты вылучаецца вялікая колькасць цеплаты, адбываецца разаграванне су-
месі, якое можа суправаджацца яе распырскваннем.

Памятайце! 

Кіслату асцярожна тонкім струменьчыкам уліваюць у ваду  
пры бесперапынным перамешванні раствору. 

O OH HS

O

O

Мал. 59. Мадэль малекулы 
і графічная формула сернай кіслаты
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Звычайна водны раствор сернай кіслаты з масавай доляй H2SO4  больш 
за 70 % называюць канцэнтраванай сернай кіслатой, а менш за 70 % —  
разбаўленай сернай кіслатой.

Канцэнтраваная серная кіслата выкарыстоўваецца як водаадніма-
льны агент, напрыклад для асушэння газаў (гл. мал. злева). Яна здо-

льная адымаць ваду і ў складаных рэчываў, у састаў якіх уваходзяць ва-
дарод і кісларод. Так, пад дзеяннем канцэнтраванай сернай кіслаты цукар 
асмальваецца і рэакцыйная маса чарнее і ўспушваецца (гл. мал. справа):

C12H22O11  12C + 11H2O.

Хімічныя ўласцівасці сернай кіслаты 

Разбаўленая серная кіслата, як і саляная, выяўляе ўсе характэрныя 
для кіслот уласцівасці. Яна змяняе афарбоўку індыкатараў: лакмус і ме-
тыларанж у растворы H2SO4 становяцца чырвонымі. Разбаўленая H2SO4 

узаемадзейнічае з металамі, якія стаяць у радзе актыўнасці да вада-
роду, з вылучэннем вадароду: 

Zn + H2SO4 разб = ZnSO4 + H2,

з’яўляючыся акісляльнікам за кошт іонаў вадароду Н+. 
Разбаўленая серная кіслата рэагуе таксама з аксідамі металаў: 

MgO + H2SO4 разб = MgSO4 + H2O,

з асновамі: 

2KOH + H2SO4 разб = K2SO4 + 2H2O,

з солямі: 

Na2CO3 + H2SO4 разб = Na2SO4 + H2O + CO2.
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Канцэнтраваная серная кіслата па сваіх 
уласцівасцях адрозніваецца ад разбаўленай. 
Яна з’яўляецца мацнейшым акісляльнікам 
за кошт атамаў серы, якія маюць ступень 
акіслення +6. Канцэнтраваная H2SO4 здо-
льная ўзаемадзейнічаць з металамі, якія 
стаяць у радзе актыўнасці не толькі да, але  
і пасля вадароду (акрамя золата і плаціны). 

Прадэманструем дзеянне канцэнтраванай сернай кіслаты на медзь. 
Пры прыліванні канцэнтраванай сернай кіслаты ў прабірку з меддзю і 
награванні сумесі раствор афарбоўваецца ў шаравата-сіні колер і назіра-
ецца вылучэнне газу SO2 (мал. 60):

Cu + 2H2SO4 канц = CuSO4 + SO2 + 2H2O.

Cu
0

 – 2e–  Cu
+2

2
2

  1

S
+6

 + 2e–  S
+4

2   1

Жалеза, алюміній і некаторыя іншыя металы пры звычайных 
умовах не рэагуюць з канцэнтраванай сернай кіслатой з прычыны 
ўтварэння ахоўнай плеўкі на паверхні металу. Таму канцэнтраваную 
серную кіслату можна захоўваць і перавозіць у стальных цыстэрнах  
(мал. 61).

Канцэнтраваная серная кіслата здольная ўзаемадзейнічаць з 
простымі рэчывамі — неметаламі, а таксама шмат з якімі складанымі, 
у тым ліку арганічнымі злучэн-
нямі. Серная кіслата асмальвае 
паперу і драўніну, разбурае 
адзенне і скуру — гэта вельмі 
небяспечнае рэчыва, здольнае 
выклікаць хімічныя апёкі, 
якія цяжка зажываюць. 

Мал. 60. Дзеянне канцэнтраванай сернай кіслаты 
на медзь

Мал. 61. Цыстэрна для перавозкі 
канцэнтраванай сернай кіслаты
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Серная кіслата — бясколерная, алеістая вадкасць. У водных рас-
творах з’яўляецца моцным электралітам.

Разбаўленая серная кіслата выяўляе ўсе характэрныя для кіслот 
уласцівасці: узаемадзейнічае з металамі, якія стаяць у радзе актыў-
насці да вадароду, з вылучэннем вадароду; з аксідамі металаў; з асно-
вамі; з солямі. 

Пры ўзаемадзеянні канцэнтраванай сернай кіслаты з меддзю вы-
лучаецца аксід серы(IV).

Пытанні і заданні

1.  Апішыце будову малекулы і фізічныя ўласцівасці сернай кіслаты.
2.  У тры прабіркі з разбаўленым растворам сернай кіслаты дабавілі: а) лак-

мус; б) фенолфталеін; в) метыларанж. Як змянілася афарбоўка індыка-
тара ў кожным выпадку?  

3.  Якія хімічныя ўласцівасці выяўляе разведзеная серная кіслата? 
Праілюструйце адказ ураўненнямі рэакцый.

4.  Чым абумоўлена адрозненне акісляльных уласцівасцей разбаўленай і 
канцэнтраванай сернай кіслаты?

5.  У вадзе аб’ёмам 1 дм3 растварылі аксід серы(VI). У выніку маса раствору 
склала 1180 г. Вызначыце масавую долю сернай кіслаты ў атрыманым 
растворы.

6.  Разлічыце аб’ём (н. у.) сярністага газу, які вылучыцца пры ўзаемадзеянні 
медзі масай 12,8 г з лішкам канцэнтраванай сернай кіслаты. 

Рыхтуемся да алімпіяд

Запішыце ўраўненні рэакцый, з дапамогай якіх можна ажыццявіць наступныя 
ператварэнні: 

а) SO3  H2SO4  K2SO4  CaSO4;
                                              
                                                SO2

б) H2SO4  CuSO4  Cu(OH)2  CuCl2.

Для акісляльна-аднаўленчых рэакцый прывядзіце электронны баланс, а для 
рэакцый, якія праходзяць у растворах, — іонныя ўраўненні. 
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§   22.   Сульфаты — солі сернай кіслаты.    
                      Ужыванне сернай кіслаты і сульфатаў

Серная кіслата — адзін з галоўных 
прадуктаў хімічнай прамысловасці. Пра 
гэта гавораць і маштабы сусветнай вытвор-
часці, якія дасягаюць 200 млн т у год. 

У Беларусі серная кіслата вырабля-
ецца на Гомельскім хімічным заводзе 
(мал. 62), ААТ «Гродна Азот» і шэрагу 
іншых хімічных заводаў. 

Солі сернай кіслаты

Як вы ўжо ведаеце з папярэдняга параграфа, солі сернай кіслаты — 
сульфаты могуць утварацца пры яе ўзаемадзеянні з металамі, аксідамі 
металаў, асновамі і солямі. 

Большасць сульфатаў добра растваральныя ў вадзе.  
Растваральныя сульфаты, галоўным чынам сульфат 
магнію, змяшчаюцца ў марской вадзе і абумоўліваюць 
яе горкі смак.

Шмат якія сульфаты здольныя звязваць ваду, утва-
раючы крышталегідраты. Крышталегідраты солей сер-
най кіслаты часта называюць купарвасамі, напрыклад: 
CuSO4  5H2O — медны купарвас, FeSO4  7H2O — жалезны 
купарвас, ZnSO4  7H2O — цынкавы купарвас (мал. 63). 
Пры награванні яны лёгка вылучаюць наяўную  
ў іх ваду.

Дрэнна растваральныя сульфаты металаў IIА-групы 
(акрамя сульфатаў берылію і магнію), менш за іншых 
растваральны сульфат барыю. Пры дабаўленні раствору 
солі барыю, напрыклад хларыду барыю BaCl2, да вод-
ных раствораў сернай кіслаты або сульфатаў утвараецца 
асадак сульфату барыю белага колеру:

BaCl2
 + Na2SO4 = BaSO4 + 2NaCl; 

Ba2+ + SO4
2−  = BaSO4.

Таму для выяўлення сернай кіслаты і яе солей у 
водных растворах выкарыстоўваюць растваральныя со-
лі барыю. 

Мал. 62. ААТ «Гомельскі 
хімічны завод»
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Мал. 63. 
Купарвасы
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Правообладатель Народная асвета



112 Неметалы

Лабараторны дослед 3

Якасная рэакцыя на сульфат-іоны

Распазнаванне раствору сернай кіслаты і яе солей у хімічнай прак-
тыцы звязана са здольнасцю сульфат-іонаў утвараць асадак з іонамі 
барыю.  

1.  У дзве выдадзеныя вам прабіркі з растворамі сернай кіслаты і су-
льфату натрыю дабаўце па некалькі кропель раствору хларыду барыю. 
Што вы назіраеце? Якія прыметы сведчаць пра праходжанне хімічных 
рэакцый?  

2.  Складзіце ўраўненні хімічных рэакцый у малекулярным і іонным 
выглядзе. Зрабіце вывад пра якасную рэакцыю на сульфат-іон.  

Ужыванне сернай кіслаты і сульфатаў

Серная кіслата — адзін з найважнейшых прадуктаў, якія шырока 
выкарыстоўваюцца ў розных галінах прамысловасці (мал. 64). Асноўнымі 
яе спажыўцамі з’яўляюцца вытворчасці мінеральных угнаенняў, саля-
най, воцатнай і іншых кіслот, мыйных сродкаў, выбуховых рэчываў, фар-
бавальнікаў, лекаў. Серная кіслата ўжываецца таксама ў металургіі, для 
ачысткі нафтапрадуктаў, у якасці электраліту ў кіслотных акумулятарах 
і г. д. 

Мал. 64. Ужыванне сернай кіслаты
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Солі сернай кіслаты выкарыстоўваюцца ў якасці мінеральных угна-
енняў, у будаўніцтве, у медыцыне, для барацьбы са шкоднікамі раслін, 
у вытворчасці соды і сцякла. Напрыклад, крышталегідраты сульфату 
медзі(II) CuSO4  5H2O (медны купарвас) і сульфату жалеза(II) FeSO4  7H2O 
(жалезны купарвас) выкарыстоўваюцца ў сельскай гаспадарцы для ба-
рацьбы са шкоднікамі раслін, як антысептычны сродак для апрацоўкі 
драўніны, у вытворчасці фарбавальнікаў. Гідратаваны сульфат магнію 
MgSO4  7H2O (горкая, або англійская, соль) шырока ўжываецца ў медыцы-
не, у тым ліку як моцны слабіцельны сродак. 

Прыродны гіпс CaSO4  2H2O служыць для паляпшэння глебы, але-
бастр 2CaSO4  H2O знайшоў шырокае ўжыванне ў будаўнічай справе, для 
фармоўкі разнастайных прадметаў, пры вырабе гіпсавых скульптур і да 
т. п. 

Серная кіслата — адзін з галоўных прадуктаў хімічнай пра-
мысловасці.

Большасць сульфатаў добра растваральныя ў вадзе.
Для выяўлення сернай кіслаты і яе солей у водных растворах 

выкарыстоўваюць растваральныя солі барыю. 

Пытанні і заданні

1.  Якія солі называюцца купарвасамі?
2. Пералічыце асноўныя галіны ўжывання сернай кіслаты і сульфатаў.
3.  Запішыце магчымыя ўраўненні рэакцый атрымання сульфату медзі(II).
4.  Разлічыце масу вады, якая змяшчаецца ў крышталях меднага купарвасу 

хімічнай колькасцю 3 моль.
5.  Вызначыце аб’ём раствору сернай кіслаты з малярнай канцэнтрацыяй 

растворанага рэчыва, роўнай 0,25 моль/дм3, які неабходны для атрыман-
ня сульфату цынку хімічнай колькасцю 3 моль.

6.  Для апырсквання саду фермеру спатрэбілася прыгатаваць «бардоскую 
вадкасць». У інструкцыі было сказана, што для гэтага неабходны 7%-ы 
раствор сульфату медзі(II), а ў фермера былі толькі ярка-сінія крышта-
лі меднага купарвасу. Вызначыце масу меднага купарвасу, неабходнага 
для прыгатавання патрэбнага фермеру раствору масай 10 кг. Як прыга-
таваць такі раствор?  

7.  Да раствору сернай кіслаты аб’ёмам 500 см3 з масавай доляй H2SO4, 
роўнай 10 %, і шчыльнасцю 1,07 г/см3 дабавілі ваду аб’ёмам 300 см3. 
Вызначыце масавую долю кіслаты ў прыгатаваным растворы.
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Рыхтуемся да алімпіяд

Закончыце ўраўненне акісляльна-аднаўленчай рэакцыі:

Mg + Н2SO4 канц  MgSO4 + Н2S + … .

Расстаўце каэфіцыенты метадам электроннага балансу. Разлічыце масу сер-
най кіслаты, якая павінна ўступіць у рэакцыю з магніем, каб серавадарод, што 
вылучыцца, цалкам паглынуўся растворам гідраксіду натрыю масай 300 г з маса-
вай доляй NaOH, роўнай 27 %, з утварэннем солі Na2S, калі страты серавадароду 
складаюць 5 %.

§   23.   Азот — хімічны элемент і простае рэчыва 

Неметал азот N у перыядычнай сістэме хімічных элементаў адкрывае 
VA-групу, у якой таксама размешчаны неметалы фосфар Р і мыш’як As і 
металы сурма Sb і вісмут Bi.

Уласцівасці атамаў элементаў VA-групы, а таксама ўласцівасці іх 
простых рэчываў заканамерна змяняюцца з ростам іх атамнага нумара: 
неметалічныя ўласцівасці слабеюць, а металічныя — узмацняюцца.

Азот у прыродзе

У прыродзе хімічны элемент азот знаходзіцца ў выглядзе проста-
га рэчыва N2 і ў складзе злучэнняў. Аб’ёмная доля азоту N2 у паветры 
складае 78 %. Зямная атмасфера служыць асноўнай крыніцай гэтага 
найважнейшага элемента. Неарганічныя злучэнні азоту сустракаюцца 
ў невялікіх колькасцях, за выключэннем буйнога радовішча натрыевай 
(чылійскай) салетры NaNO3 у Чылі. Азот уваходзіць у склад бялкоў і 
іншых складаных арганічных рэчываў. На Зямлі ўвесь час адбываюцца 
працэсы ператварэння рэчываў жывой і нежывой прыроды, якія змяш-
чаюць атамы азоту — кругаварот азоту ў прыродзе (мал. 65). У выні-
ку гэтых ператварэнняў атамы азоту з неарганічных рэчываў нежывой 
прыроды — солей амонію і нітратаў — пераходзяць у складаныя арганіч-
ныя рэчывы — бялкі. Ператварэнні бялкоў у арганізмах жывёл і раслін 
складаюць аснову ўсіх жыццёвых працэсаў. 

Будова атамаў

У атаме азоту 7 электронаў, з іх 5 размяшчаюцца на знешнім электрон-
ным слоі: 7N 2e–, 5e–. Такім чынам, атаму азоту не хапае трох электронаў 
да завяршэння знешняга электроннага пласта. Таму ў сваіх злучэннях  
з металамі і вадародам азот звычайна выяўляе ступень акіслення,  
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роўную –3, як, напрыклад, у аміяку NH3. У злучэннях з кіслародам атам 
азоту выяўляе максімальную дадатную ступень акіслення, роўную +5, 
як, напрыклад, у азотнай кіслаце HNO3.

Будова і фізічныя ўласцівасці простага рэчыва

Простае рэчыва азот складаецца з двухатамных малекул N2. Атамы азо-
ту ў малекуле звязаны паміж сабой трыма агульнымі электроннымі парамі: 

 N N  

Пры звычайных умовах азот — бясколерны газ, без смаку і паху, не 
падтрымлівае дыхання і гарэння, не атрутны. Малекулы азоту непаляр-
ныя, таму азот мала растваральны ў вадзе. Жывёлы ў атмасферы чыстага 
азоту гінуць з прычыны таго, што пазбаўляюцца неабходнага для дыхан-
ня кіслароду. З гэтым звязана назва азоту, якая паходзіць ад грэчаскага 
а — адмоўная прыстаўка, зое — жыццё, г. зн. непрыдатны для жыцця. 

Пры павышэнні ціску растваральнасць азоту ў тканках арганізма ча-
лавека павялічваецца. Гэта прыводзіць да стану «азотнага наркозу»: 

вадалаз перастае ўпэўнена кіраваць сваімі рухамі. Таму пры апусканні на 
вялікія глыбіні замест сціснутага паветра карыстаюцца штучнай дыхальнай 
сумессю, у якой азот заменены геліем. 

Мал. 65. Кругаварот азоту ў прыродзе
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Хімічныя ўласцівасці азоту 

Простае рэчыва азот N2  хімічна малаактыўны і, як правіла, уступае 
ў хімічныя рэакцыі толькі пры высокіх тэмпературах. 

Акісляльныя ўласцівасці азоту выяўляюцца ў рэакцыях з вадаро-
дам і актыўнымі металамі. Так, пры высокай тэмпературы (t) і вялікім 
ціску (p) азот злучаецца з вадародам у прысутнасці каталізатара, утвара-
ючы аміяк:

N 3H 2NH .
0

2

0

2

3 +1

3+
p t

e

,

6 1�

Пры звычайных умовах азот рэагуе толькі з літыем, утвараючы 
нітрыд літыю:

6Li + N2 = 2Li3N.

З іншымі металамі азот узаемадзей-
нічае пры высокіх тэмпературах.

Аднаўленчыя ўласцівасці азоту вы-
яўляюцца пры яго ўзаемадзеянні з кісла- 
родам. Азот рэагуе з кіслародам пры 
тэмпературы каля 3000 °С, утвараючы 
аксід азоту(II):

N + O 2NO.
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Гэта рэакцыя можа таксама пра-
цякаць пры прапусканні электрычнага 
разраду праз сумесь газаў, напрыклад 
пры разрадзе маланкі ў час навальніцы 
(мал. 66).  

Ужыванне азоту

Ужыванне азоту абумоўлена характэрнымі для яго ўласцівасцямі 
інертнага газу. Ён выкарыстоўваецца для прадзімання і ачысткі сістэм 
трубаправодаў і пажаратушэння. У атмасферы азоту запавольваюцца 
працэсы акіслення і гніення, што дазваляе павялічыць тэрміны за-
хоўвання лекавых прэпаратаў і харчовай прадукцыі — мясных вырабаў, 
арэхаў, чыпсаў, алею, кавы, піва і інш. Таму азот выкарыстоўваецца пры 
іх пакаванні, а таксама для стварэння пэўнай атмасферы ў сховішчах 
для агародніны.

Мал. 66. Утварэнне аксіду азоту(II) 
у прыродзе
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Вадкі азот, тэмпература якога роўна –196 °С, ужываецца для глыбо-
кага ахалоджвання і вымарожвання, у касметалогіі.

У хімічнай прамысловасці азот ужываецца пры вытворчасці мінера-
льных угнаенняў і для сінтэзу аміяку. 

Простае рэчыва азот складаецца з двухатамных малекул N2. 
Азот пры хатняй тэмпературы хімічна малаактыўнае рэчыва.
Азот выяўляе аднаўленчыя ўласцівасці ў рэакцыі з кіслародам і 

акісляльныя — у рэакцыях з актыўнымі металамі.  

Пытанні і заданні

1.  Азот па-нямецку называецца Stickstoff (удушлівае рэчыва), па-англій-
ску Nitrogen (які нараджае салетру). Якая з гэтых назваў лепш адлюст- 
роўвае ўласцівасці простага рэчыва, а якая — хімічнага элемента?

2.  Пералічыце фізічныя ўласцівасці азоту.
3.  Дзе змяшчаецца больш малекул: у аксідзе азоту(II) масай 3 г ці ў вада-

родзе масай 4 г?
4.  З прыведзеных ураўненняў рэакцый выберыце тыя, у якіх азот выяўляе 

аднаўленчыя ўласцівасці:
а) N2 + O2 = 2NO;
б) N2 + 3Mg = Mg3N2;
в) N2 + 3H2 = 2NH3.

 Складзіце для гэтых ураўненняў схемы электроннага балансу.

5.  Разлічыце хімічную колькасць, масу і аб’ём (н. у.) азоту, неабходнага для 
атрымання аміяку аб’ёмам 11,2 дм3 (н. у.).

6.  Вызначыце масу нітрыду літыю, які ўтворыцца ў выніку рэакцыі літыю з 
азотам масай 100 г.

7.  У газавай і нафтахімічнай прамысловасці азот выкарыстоўваецца для 
стварэння інертнага асяроддзя з мэтай забеспячэння бяспекі тэхналагіч-
нага працэсу. Разлічыце масу і хімічную колькасць азоту, які спатрэбіцца, 
каб запоўніць ёмістасць аб’ёмам 4800 м3 (н. у.).

8.  Карыстаючыся малюнкам 65 і інфармацыяй з Інтэрнэту, падрыхтуйце па-
ведамленне пра кругаварот азоту ў прыродзе. 
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§   24.   Аміяк
Адным з важнейшых злучэнняў азоту з’яўляецца аміяк NН3, у якім 

ступень акіслення азоту роўна –3. Графічная формула яго малекулы па-
казана на малюнку 67.

Малекула аміяку мае форму піраміды (мал. 68).

Мал. 67. Графічная формула 
малекулы аміяку Мал. 68. Мадэль малекулы аміяку

NH H

H

Хімічныя сувязі паміж атамам азоту і атамамі вадароду ў малекуле 
NН3 з’яўляюцца кавалентнымі палярнымі, агульныя электронныя пары 
моцна зрушаны да атама азоту. Малекула аміяку палярная і з’яўляецца 
дыполем.

Аміяк (у еўрапейскіх мовах яго назва гучыць як «амоніяк») сваёй 
назвай абавязаны аазісу Амона, размешчанаму ў Паўночнай Афрыцы, 

на скрыжаванні караванных шляхоў. Мачавіна (NH2)2CO, якая змяшчаецца 
ў мачы жывёл, у гарачым клімаце раскладаецца асабліва хутка. Адным з 
прадуктаў раскладання і з’яўляецца аміяк.

Фізічныя ўласцівасці аміяку

Аміяк — бясколерны газ, з рэзкім характэрным пахам, ядавіты. Ён 
добра раствараецца ў вадзе. У адным аб’ёме вады пры хатняй тэмпера-
туры раствараецца каля 700 аб’ёмаў аміяку. 

Водны раствор з масавай доляй аміяку, роўнай 3 %, у побыце на-
зываецца нашатырным спіртам, пад такой жа назвай ён прадаецца ў 
аптэцы. У тэхніцы водны раствор з масавай доляй аміяку, роўнай 25 %, 
называюць аміячнай вадой.

Медыкі выкарыстоўваюць водныя растворы аміяку (нашатырны спірт) 
у паўсядзённай практыцы: ватка, змочаная ў нашатырным спірце, 

выводзіць чалавека са стану непрытомнасці, не прычыняючы шкоды. 
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Пры павелічэнні ціску або ахаладжэнні аміяк лёгка спальваецца. 
Вадкі аміяк пры выпарэнні паглынае шмат цеплаты, таму яго ўжыва- 
юць у халадзільных устаноўках, а таксама для атрымання штучнага  
лёду ў спартыўных збудаваннях.

Хімічныя ўласцівасці аміяку

Для аміяку характэрныя рэакцыі акіслення і злучэння.
Ступень акіслення атама азоту ў аміяку роўна –3, таму аміяк выяўляе 

аднаўленчыя ўласцівасці, акісляючыся кіслародам і іншымі акісля-
льнікамі. Рэакцыя гарэння аміяку ў кіслародзе апісваецца ўраўненнем:  

4 + 3O = 2N + 6 O.NH H
3

2

0

2

0 2

3 2

− −

−4 3 e

У прысутнасці каталізатара (плаціны) аміяк рэагуе з кіслародам 
з утварэннем аксіду азоту(II) NO:

4NH H+ 5O = 4NO + 6 O.
3

3 22

0 +2 2 2− − −

−4 5 e

Гэта рэакцыя ляжыць у аснове прамысловага спосабу атрымання 
азотнай кіслаты. Падрабязней гэты працэс вы вывучыце ў 11-м класе. 

Запомніце!

Сумесі аміяку з кіслародам 
або паветрам могуць выбухаць 

 пры награванні, таму яны небяспечныя

З вадой і кіслотамі аміяк уступае ў рэак-
цыі злучэння. Колбу, запоўненую аміякам 
і закрытую коркам з устаўленай у яго тру-
бачкай, апусцім у ваду, да якой дабаўлена 
некалькі кропель фенолфталеіну (мал. 69). 
Унутры колбы пачне біць малінавы «фан-
тан». Пры растварэнні аміяку ў вадзе адбыва-
ецца хімічная рэакцыя з утварэннем гідрату 

Мал. 69. Растварэнне аміяку 
ў вадзе
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аміяку NH3  H2О, які часткова дысацыіруе на катыёны амонію NH4
+ і 

гідраксід-іоны ОН– (мал. 70): 

NH3 + H2О  NH3 · H2О  NH4
+ + ОН–.

Раствор аміяку ў вадзе (аміячная вада) за кошт прысутнасці ў ім 
гідраксід-іонаў валодае ўласцівасцямі слабай асновы, таму ў доследзе, 
які ілюструе растваральнасць аміяку ў вадзе, «фантан» афарбоўваецца ў 
малінавы колер. Калі замест фенолфталеіну ў ваду дабавіць лакмус, то 
раствор афарбуецца ў сіні колер.

Паколькі рэакцыя ўзаемадзеяння аміяку з вадой абарачальная, у 
растворы, акрамя катыёнаў амонію NH4

+  і гідраксід-іонаў ОН–, змяшча-
юцца нейтральныя малекулы аміяку і вады. Аміячная вада пахне амія-
кам, які выпараецца з адкрытай пасудзіны або пры награванні. 

Пры ўзаемадзеянні аміяку з кіслотамі ўтвараюцца солі амонію, на-
прыклад хларыд амонію NH4Cl, сульфат амонію (NH4)2SO4. Намочым 
адну шкляную палачку канцэнтраваным растворам аміяку, а іншую — 
канцэнтраванай салянай кіслатой і паднясём іх адну да адной (мал. 71). 
З’явіцца белы дым, які складаецца з дробных крышталікаў утворанай 
солі хларыду амонію:

NH3 + HCl = NH4Cl.

Аміяк здольны рэагаваць і з іншымі кіслотамі. Гэтыя рэакцыі пра-
цякаюць без змянення ступені акіслення атамаў азоту. 

Ужыванне аміяку

Па аб’ёмах вытворчасці ў свеце аміяк займае адно з першых мес- 
цаў — штогод атрымліваюць каля 100 млн т гэтага злучэння. Аміяк вы-
пускаецца ў вадкім выглядзе ці ў выглядзе воднага раствору — аміячнай 

Мал. 70. Схема рэакцыі аміяку з вадой
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вады. Вялізныя колькасці аміяку выкарыстоўваюцца для атрымання 
азотнай кіслаты, якая ідзе на вытворчасць угнаенняў і мноства іншых  
прадуктаў.

З аміяку атрымліваюць розныя солі амонію і мачавіну (карбамід). 
Аміяк выкарыстоўваецца таксама для атрымання сінтэтычных валок- 

наў, лекавых прэпаратаў, выбуховых рэчываў, фарбавальнікаў (мал. 72).

Мал. 71. Узаемадзеянне і схема рэакцыі аміяку з хлоравадародам

Мал. 72. Ужыванне аміяку
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Аміяк — бясколерны газ, з рэзкім характэрным пахам, добра 
растваральны ў вадзе.

Аміяк акісляецца кіслародам, выяўляючы пры гэтым аднаўлен- 
чыя ўласцівасці.

Аміяк уступае ў рэакцыі злучэння з вадой і кіслотамі. 

Пытанні і заданні

1.  Пералічыце фізічныя ўласцівасці аміяку.
2.  З якімі рэчывамі аміяк уступае ў рэакцыі злучэння?
3. Якімі ўласцівасцямі валодае раствор аміяку ў вадзе?
4.  Як растлумачыць добрую растваральнасць аміяку ў вадзе?  
5.  У пасудзіну з парай аміяку ўносяць кавалачак паперы, змочаны раство-

рам індыкатару: а) лакмусу; б) метыларанжу; в) фенолфталеіну. Як змя-
няецца афарбоўка паперы ў кожным выпадку?

6.  У вадзе аб’ёмам 24,9 см3 раствораны аміяк аб’ёмам 6,72 дм3 (н. у.). 
Вызначыце масавую долю NH3 у атрыманым растворы.

7.  Запішыце ўраўненні рэакцый, з дапамогай якіх можна ажыццявіць 
наступныя ператварэнні:
а) NH3  NH4Cl  NH4NO3  NH3;
б) NH3  (NH4)2SO4  NH4Cl  NH3.

8.  Вылічыце масу солі, якая ўтварылася пры ўзаемадзеянні хлоравадароду 
масай 7,3 г з аміякам аб’ёмам 5,6 дм3 (н. у.). 

Рыхтуемся да алімпіяд

Разлічыце хімічную колькасць і аб’ём (н. у.) аміяку, неабходнага для 
поўнай нейтралізацыі сернай кіслаты ў яе водным растворы масай 120 г,  
калі w(H2SO4) = 20 %.

§   25.   Азотная кіслата

Азотная кіслата HNO3 была адкрыта алхімікамі ў ранняе Сярэдне-
вякоўе. У XVII ст. нямeцкі xімік Іаган Pyдoльф Глaўбep атрымаў кан-
цэнтраваную aзoтную кіcлату пры ўзаемадзеянні cepнай кіcлаты з нітра-
там калію (кaліeвай cалетpай). Метад Глаўбера ўжываўся да пачатку 
XX ст. У цяперашні час у прамысловасці азотную кіслату ў вялікіх 
маштабах атрымліваюць, выкарыстоўваючы ў якасці зыходнага рэчыва  
аміяк.
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Мадэль малекулы азотнай кіслаты пака-
зана на малюнку 73.

Фізічныя ўласцівасці азотнай кіслаты

Азотная кіслата HNO3 — бясколерная 
вадкасць з рэзкім удушлівым пахам, до-
бра раствараецца ў вадзе, змешваецца з ёй 
у любых суадносінах. Пара азотнай кіслаты 
таксічная, таму абыходзіцца з кіслатой трэба 
з асцярожнасцю.

Азотная кіслата — моцны электраліт, у 
водным растворы практычна цалкам дыса-
цыіруе на іоны:

HNO3  H+ + NO3
–.

Прысутнасць у разведзеным водным 
растворы HNO3 іонаў вадароду можна вы-
явіць па змяненні афарбоўкі індыкатару: лак-
мус афарбоўваецца ў чырвоны колер (мал. 74).

Хімічныя ўласцівасці азотнай кіслаты

Падобна да іншых кіслот, азотная кіс-
лата ўступае ў рэакцыі з асноўнымі аксіда-
мі і асновамі. Пры гэтым утвараюцца солі азотнай кіслаты — нітраты:

2HNO3 + CuO = Cu(NO3)2 + H2O;     HNO3 + NaOH = NaNO3 + H2O.

Азотная кіслата як моцная кіслата ўзаемадзейнічае з солямі больш 
слабых кіслот. На малюнку 75 паказана растварэнне ракавіны малюска, 
якая складаецца ў асноўным з карбанату кальцыю, пад дзеяннем азот-
най кіслаты з вылучэннем вуглякіслага газу: 

2HNO3 + CaCO3 = Ca(NO3)2 + CO2 + H2O.

Азотная кіслата выяўляе акісляльныя 
ўласцівасці ў адносінах да металаў, але ў ад-
розненне ад іншых кіслот рэагуе з большасцю  

Мал. 73. Мадэль малекулы азотнай кіслаты

Мал. 74. Змяненне афарбоўкі 
індыкатару ў растворы  

азотнай кіслаты

Мал. 75. Растварэнне ракавіны азотнай кіслатой
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металаў, акрамя высакародных. Пры гэтым вадарод 
звычайна не вылучаецца.

Прадуктамі ўзаемадзеяння азотнай кіслаты з 
металамі з’яўляюцца нітраты металаў і злучэнні 
азоту са ступенню акіс лення атамаў меншай, чым у 
азотнай кіслаце. Напрыклад, калі змясціць у колбу 
абрэзкі меднага дроту і асцярожна (у выцяжной ша-
фе!) прыліць да іх канцэнтраваную азотную кісла-
ту, то адразу пачне вылучацца «буры газ» — аксід 
азоту(IV) (мал. 76): 

Cu + 4HNO3 канц = Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O.

Cu
0

  – 2e– = Cu
+2

2
2

  1
N
+5

 + 1e– = N
+4

1   2

Адзін аб’ём азотнай і тры аб’ёмы салянай кіслаты ўтвараюць сумесь, 
якую называюць царскай гарэлкай. Яна здольная раствараць нават 
«цара металаў» — золата. 

Азотная кіслата здольная акісляць і іншыя рэчывы, як неарганічныя, 
так і арганічныя. Таму з азотнай кіслатой трэба абыходзіцца вельмі асця-
рожна: не праліваць, не дапускаць пападання на скуру (азотная кіслата 
рэагуе з бялкамі, у выніку чаго на скуры ўтвараюцца жоўтыя плямы), на 
адзенне (разбураюцца шэрсць і нату ральны шоўк).

Азотная кіслата — бясколерная вадкасць з рэзкім удушлівым  
пахам, якая добра раствараецца ў вадзе. 

Азотная кіслата ўступае ў рэакцыі з асноўнымі аксідамі, асно- 
вамі і солямі. 

Азотная кіслата выяўляе акісляльныя ўласцівасці пры ўзаема-
дзеянні з металамі. 

Пытанні і заданні

1.  Рэчыва, атрыманае пры ўзаемадзеянні каліевай салетры з сернай кіс-
латой, алхімік Глаўбер назваў «спірытус нутры» — «дух салетры». Якая 
сучасная назва гэтага рэчыва? Напішыце ўраўненне рэакцыі яго атры-
мання.

Мал. 76. Узаемадзеянне медзі з канцэнтраванай 
азотнай кіслатой
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2.  Пералічыце фізічныя ўласцівасці азотнай кіслаты.  
3.  Як змяняецца ў водным растворы азотнай кіслаты афарбоўка індыката-

раў: а) фенолфталеіну; б) лакмусу; в) метылавага аранжавага? Пра што 
сведчыць такая змена афарбоўкі?

4.  Прывядзіце прыклады рэакцый абмену з удзелам азотнай кіслаты. 
Складзіце адпаведныя хімічныя ўраўненні.

5.  Разлічыце масы азотнай кіслаты і вады, якія неабходна ўзяць для пры-
гатавання раствору масай 800 г з масавай доляй кіслаты, роўнай 0,05. 
Вызначыце малярную канцэнтрацыю кіслаты ў атрыманым растворы, ка-
лі яго шчыльнасць роўна 1 г/см3.

6. Разлічыце аб’ём (н. у.) вуглякіслага газу, які вылучыцца ў выніку рэакцыі 
азотнай кіслаты хімічнай колькасцю 3 моль з карбанатам кальцыю.  

7.  Вызначыце масу раствору з масавай доляй азотнай кіслаты, роўнай 
62 %, неабходнага для поўнага растварэння медзі масай 64 г.

8.  Напішыце ўраўненні рэакцый, у выніку якіх можна ажыццявіць наступ-
ныя ператварэнні: азотная кіслата  нітрат медзі(II)  медзь 
 аксід медзі(II)  хларыд медзі(II).

Рыхтуемся да алімпіяд

На нейтралізацыю гідраксіду калію масай 48 г затрачаны раствор азотнай 
кіслаты аб’ёмам 500 см3 са шчыльнасцю, роўнай 1 г/см3. Разлічыце масавую 
долю і малярную канцэнтрацыю азотнай кіслаты ў дадзеным растворы.

§   26.   Нітраты.   Ужыванне азотнай кіслаты і нітратаў

Азотная кіслата — аднаасноўная кіслата, якая ўтварае солі нітраты.

Нітраты

З папярэдняга параграфа вы ўжо ведаеце, што нітраты ўтвараюцца 
пры ўзаемадзеянні азотнай кіслаты з рознымі хімічнымі рэчывамі: мета-
ламі, аксідамі і гідраксідамі металаў, солямі слабых кіслот.

Пры звычайных умовах нітраты — цвёрдыя крышталічныя рэчывы. 
Усе яны добра раствараюцца ў вадзе. 

Нітраты з’яўляюцца моцнымі электралітамі. Пры дысацыяцыі гэтых 
солей у якасці катыёнаў утвараюцца іоны металаў (або амонію), а ў яка-
сці аніёнаў — нітрат-іоны: 

KNО3  K+ + NO3
–;     NH4NО3  NH4

+ + NO3
–.

Нітраты шчолачных, шчолачназямельных металаў і амонію называ-
юць салетрамі. Напрыклад, KNО3 — ка лійная салетра, NH4NO3 — 
аміячная салетра, NaNO3 — натрыевая салетра, Сa(NO3)2 — кальцыевая 
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салетра. Гэта звязана з тым, што салетры выкарыстоўваюцца ў якасці 
ўгнаенняў.

У вялікіх колькасцях нітраты ядавітыя.
Нітраты ўдзельнічаюць ва ўсіх абменных рэакцыях, характэрных для 

солей. Яны ўзаемадзейнічаюць з металамі, пры гэтым больш актыўны 
метал выцясняе менш актыўныя з раствораў іх солей: 

Cu(NO3)2 + Zn = Cu + Zn(NO3)2.

Рэакцыі з кіслотамі, шчолачамі і солямі працякаюць, калі ў выні-
ку ўтвараюцца нерастваральныя злучэнні, а нітрат-іоны застаюцца ў 
растворы, напрыклад:

AgNO3 + HCl = AgCl + HNO3;

Cu(NO3)2 + 2NaOH = Cu(OH)2 + 2NaNO3;

Pb(NO3)2 + BaCl2 = Ba(NO3)2 + PbCl2.

Усе нітраты тэрмічна няўстойлівыя. Пры награванні яны расклада-
юцца з утварэннем кіслароду. Падрабязней з гэтымі рэакцыямі вы па-
знаёміцеся ў курсе хіміі 11-га класа.

У цвёрдым выглядзе ўсе нітраты — моцныя акісляльнікі, якія ўвахо- 
дзяць у састаў піратэхнічных сумесей. Самая вядомая — чорны порах — 

уяўляе сабой сумесь калійнай салетры, вугляроду і серы:

2KNO3 + 3C + S = K2S + N2 + 3CO2.

Чорны порах з’явіўся ў Кітаі ў cяpэдзіне XI ст. і ўжываўся для «агнявых 
дзід» і феерверкаў. У Еўропу трапіў толькі ў XIII ст. У 1650 г. беларус 
К а з і м і р  С е м я н о в і ч  выдаў трактат 
«Вялікае мастацтва артылерыі, частка 
першая», у якім цэлы раздзел прысвяціў 
вырабу чорнага пораху (гл. мал.). Кніга 
была перакладзена на шмат якія еўра-
пейскія мовы і ледзь не два стагоддзі 
заставалася самай папулярнай навуко-
вай працай па артылерыі. У свой час па 
кнізе Казіміра Семяновіча вучыліся Нью-
тан, расійскі імператар Пётр   I і французскі 
імператар Напалеон I. Заснавальнік расійскай касманаўтыкі К. Э. Цыял-
коўскі спасылаўся ў некаторых сваіх працах на працы Казіміра Семяновіча.
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Ужыванне азотнай кіслаты і нітратаў

Азотная кіслата шырока выкарыстоўваецца для атрымання мінера-
льных угнаенняў, лекавых прэпаратаў, выбуховых рэчываў і ракетнага 
паліва, палімерных матэрыялаў, фарбавальнікаў і да т. п. 

Вельмі шырокія і галіны ўжывання нітратаў. Яны выкарыстоўваюц- 
ца ў якасці ўгнаенняў, як акісляльнікі — у піратэхнічных сумесях, для 
вырабу шкла. 

Нітрат серабра(I) AgNO3 (ляпіс) ужываюць як супрацьмікробны і су-
працьзапаленчы сродак.

Нітраты выкарыстоўваюцца для апрацоўкі і кансервавання харчовых 
прадуктаў. Так, нітрат натрыю NaNO3 у строга вызначанай колькасці 

дабаўляюць у мяса пры вырабе каўбас. Ён аднаўляецца мікраарганізмамі 
да нітрыту натрыю NaNO2, які перашкаджае акісленню мяса і спрыяе заха-
ванню ружовага колеру мясных вырабаў. Прысутнасць нітрытаў у каўбасе 
неабходная яшчэ і па іншай прычыне: яны прадухіляюць развіццё мікраар-
ганізмаў, якія вылучаюць ядавітыя рэчывы.

Солі азотнай кіслаты называюцца нітратамі. 
Нітраты — цвёрдыя крышталічныя рэчывы, якія добра раства-

раюцца ў вадзе. 
Нітраты ўдзельнічаюць ва ўсіх абменных рэакцыях, характэр-

ных для солей.
Азотная кіслата і нітраты знаходзяць шырокае практычнае 

ўжыванне.

Пытанні і заданні

1.  Пералічыце фізічныя ўласцівасці нітратаў.
2.  Якія іоны ўтвараюцца пры дысацыяцыі солей азотнай кіслаты ў вадзе?
3.  Запішыце формулы калійнай, кальцыевай і натрыевай салетры. Разлічы-

це масавую долю азоту ў кожным з названых рэчываў.
4.  Запішыце ўраўненні рэакцый атрымання солей азотнай кіслаты пры яе 

ўзаемадзеянні з: а) аксідамі металаў; б) гідраксідамі металаў; в) солямі. 
Пакажыце ўмовы працякання гэтых рэакцый.  

5. У раствор нітрату серабра(I) была апушчана пласцінка цынку. Праз 
некото ры час маса пласцінкі змянілася. Растлумачце чаму.

6.  Азотная кіслата і яе растворы выкарыстоўваюцца ў ювелірнай справе 
для вызначэння саставу сплаваў з каштоўных металаў (г. зн. іх пробы). 
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Так, для ўстанаўлення 375-й пробы золата выкарыстоўваюць раствор з маса-
вай доляй азотнай кіслаты, роўнай 59,5 % (шчыльнасць раствору 1,4 г/см3). 
Вызначыце малярную канцэнтрацыю кіслаты ў дадзеным растворы.

7.  У якасці супрацьзапаленчага сродку пры хранічным гастрыце і язве 
страўніка пацыентам назначаюць 0,06%-ы раствор АgNO3. Разлічыце ма-
су і хімічную колькасць нітрату серабра(I), неабходнага для прыгатавання 
такога раствору аб’ёмам 500 см3 са шчыльнасцю 1 г/см3.

8.  Карыстаючыся тэкстам параграфа і інфармацыяй з Інтэрнэту, складзіце 
схемы ўжывання: а) азотнай кіслаты; б) нітратаў. Па складзеных схемах 
падрыхтуйце апавяданне пра ўжыванне гэтых рэчываў.

§   27.   Фосфар — хімічны элемент  
                      і простае рэчыва

У перыядычнай сістэме хімічных элементаў неметал фосфар Р раз-
мешчаны ў трэцім перыядзе ў VA-групе. Разгледзім уласцівасці гэтага 
хімічнага элемента і ўтвараемых ім простых рэчываў больш падрабязна.

Фосфар у прыродзе

З прычыны высокай хімічнай актыўнасці фосфар у прыродзе ў сва-
бодным выглядзе не сустракаецца. У глебе і ў горных пародах ён змяшча-
ецца ў выглядзе солей фосфарнай кіслаты — фасфатаў. Так, фасфат ка-
льцыю Ca3(PO4)2 з’яўляецца асноўным кампанентам мінералу а п а т ы т у 
(мал. 77). У выглядзе злучэнняў фосфар уваходзіць у састаў касцявой, 
мышачнай і нервовай тканак чалавека і жывёл. У арганізме дарослага 
чалавека змяшчаецца каля 0,75 кг гэтага элемента. Шмат злучэнняў  
фосфару ў нервовых клетках, што дазволіла вядомаму геахіміку  
А. Я. Ф е р с м а н у  назваць фосфар «элементам мыслення». У касцях ча-

лавека і пазваночных жывёл вялікая 
колькасць фосфару змяшчаецца мена-
віта ў выглядзе фасфату кальцыю. Рас-
лінам фосфар неабходны для фарміра-
вання і развіцця насення і пладоў.

Фосфар паступае ў арганізмы чала-
века і жывёл з расліннай ежай і пра-
дуктамі харчавання. Расліны, у сваю 
чаргу, засвойваюць фосфар з глебы. 

Мал. 77. Апатыт
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Пры гніенні рэшткаў жывёл і раслін фосфар вяртаецца ў глебу. Так 
ажыццяўляецца кругаварот фосфару ў прыродзе (мал. 78).

Будова атамаў фосфару

У атаме фосфару маецца 15 электронаў, якія размяшчаюцца на трох 
электронных слаях: 

15Р 2e–, 8e–, 5e–.

На знешнім электронным слоі ў атамаў фосфару, гэтак жа як і ў ата-
маў азоту, маецца па 5 электронаў. У злучэннях з металамі і вадародам 
фосфар выяўляе ступень акіслення, роўную –3, напрыклад у фасфідзе 
кальцыю Ca3P2. Максімальная дадатная ступень акіслення, якую пра-
яўляюць атамы фосфару ў злучэннях, роўна +5, напрыклад у фосфарнай 
кіслаце H3PO4. Для атамаў фосфару таксама характэрна ступень акіслен-
ня +3, напрыклад у фтарыдзе фосфару PF3. 

Будова і фізічныя ўласцівасці простых рэчываў

Фосфар утварае некалькі алатропных мадыфікацый, якія называ- 
юцца белым, чырвоным і чорным фосфарам. 

Мал. 78. Кругаварот фосфару ў прыродзе
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Белы фосфар складаецца з малекул P4, 
якія маюць форму тэтраэдра. У такіх ма-
лекулах кожны з чатырох атамаў фосфару 
звязаны кавалентнай сувяззю з трыма ас-

татнімі (мал. 79). Як малекулярнае злучэнне белы фосфар легкаплаўкі і 
лятучы. Белы фосфар — моцна ядавітае рэчыва, узгараецца на паветры, 
свеціцца ў цемры. Захоўваюць яго пад слоем вады.

Белы фосфар упершыню быў атрыманы з мачы алхімікам Хёнігам 
Брантам у 1669 г. у выглядзе масы, якая свеціцца ў цемры. Адсюль 

паходзіць і назва гэтага элемента (фосфар у перакладзе з грэчаскай мовы 
азначае «святланосны»).

На святле і пры награванні да 300 °С без доступу паветра белы фос-
фар ператвараецца ў парашок, колер якога можа быць ад чырвона-бурага 
да чырвонага і фіялетавага (чырвоны фосфар). Чырвоны фосфар не ля-
тучы, не раствараецца ў вадзе, не ядавіты. 

Чырвоны і чорны фосфар, з якім вы падрабязней пазнаёміцеся ў кур-
се хіміі 11-га класа, маюць складаную структуру. 

Хімічныя ўласцівасці фосфару

Хімічна фосфар дастаткова актыўны — непасрэдна злучаецца шмат з 
якімі простымі рэчывамі з вылучэннем вялікай колькасці цеплаты. Пры 
гэтым фосфар выяўляе як акісляльныя, так і аднаўленчыя ўласцівасці. 

Акісляльныя ўласцівасці фосфару выяўляюцца пры яго ўзаемадзе-
янні з найбольш актыўнымі металамі. Пры гэтым утвараюцца фасфіды: 

3Ca + 2P = Ca P .
0 0

3 2

+2 3−

−3 2 e

Аднаўленчыя ўласцівасці фосфару выяўляюцца пры яго ўзаемадзе-
янні з кіслародам. Але ў розных мадыфікацый фосфару хімічная актыў-
насць розная. Напрыклад, белы фосфар пры хатняй тэмпературы лёгка 
акісляецца на паветры з утварэннем аксіду фосфару(III): 

P 3O 2P O+ =4 2 2 3

0 0 +3 2−

−
.

4 3 e

Мал. 79. Схема будовы і мадэль малекулы белага 
фосфару
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Акісленне белага фосфару суправаджаецца 
свячэннем. Белы і чырвоны фосфар пры падпа-
льванні загараюцца і гараць асляпляльна яркім 
полымем (мал. 80) з утварэннем белага дыму 
аксіду фосфару(V):

4P + 5O2 = 2P2O5.

Ужыванне фосфару

Фосфар выкарыстоўваюць у вытворчасці фосфарнай кіслаты і фосфар-
ных угнаенняў, паўправадніковых матэрыялаў як кампанент пакрыццяў 
стальных вырабаў і г. д. (мал. 81). Белы фосфар ужываюць для вырабу 
трасіруючых боепрыпасаў як дымаўтваральны і запальны сродак, чыр-
воны фосфар — асноўны кампанент сумесі для запалкавых пачкаў.

Мал. 80. Гарэнне чырвонага фосфару ў кіслародзе

Мал. 81. Ужыванне фосфару
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Сучасныя запалкі, якія запальваюцца пры трэнні аб спецыяльную па-
верхню, былі вынайдзены ў Швецыі ў 1855 г. На бакавыя паверхні 

запалкавага пачка наносяць масу, якая складаецца з чырвонага фосфару, 
аксіду жалеза(III) Fe2O3, злучэнняў сурмы і марганцу з прымессю здробнена-
га шкла і клею. У састаў запалкавай галоўкі ўваходзяць хларат калію KClO3, 
сера, напаўняльнікі і клей. Пры трэнні запалкавай галоўкі аб фосфарныя 
намазкі адбываецца ўзгаранне:

6P + 5KClO3 = 3P2O5 + 5KCl.

Фосфар утварае некалькі алатропных мадыфікацый — белы, чыр-
воны і чорны фосфар. 

Белы фосфар — моцна ядавітае рэчыва.
Фосфар выяўляе аднаўленчыя ўласцівасці ў рэакцыі з кіслародам 

і акісляльныя — у рэакцыях з актыўнымі металамі. 

Пытанні і заданні

1.  У выглядзе якіх злучэнняў фосфар знаходзіцца ў прыродзе?
2.  Пералічыце алатропныя мадыфікацыі фосфару.  
3.  Як даказаць, што белы і чырвоны фосфар з’яўляюцца алатропнымі 

мадыфікацыямі аднаго і таго ж элемента?
4.  Чаму белы фосфар нельга захоўваць на паветры? Пацвердзіце адказ 

запісам ураўнення рэакцыі.
5.  Запішыце ўраўненні рэакцый, якія характарызуюць хімічныя ўласцівасці 

фосфару.
6.  Вызначыце ступені акіслення атамаў фосфару ў наступных злучэннях: 
 PCl3, Mg3P2, P2O5, H3PO4, KH2PO4.
7.  Разлічыце хімічную колькасць і масу аксіду фосфару(V), які атрымаецца 

пры спальванні фосфару масай 70 г у кіслародзе. Які аб’ём (н. у.) кісла-
роду для гэтага спатрэбіцца?  

8.  Падрыхтуйце паведамленні: 1) пра гісторыю запалак; 2) пра біялагічную 
ролю фосфару і яго злучэнняў.

§   28.   Кіслародзмяшчальныя злучэнні фосфару 
Сярод неарганічных злучэнняў фосфару найбольшае значэнне маюць 

яго аксіды, фосфарная кіслата H3РO4 і яе солі.

Аксіды фосфару

У залежнасці ад умоў акіслення фосфару можна атрымаць аксід 
фосфару(III) P2O3 або аксід фосфару(V) P2O5.
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Аксід фосфару(V) уяўляе сабой цвёрдае, белае парашкападобнае 
рэчыва, якое валодае здольнасцю адымаць ваду шмат у якіх рэчываў. 

Аксід фосфару(V) выкарыстоўваецца ў хімічных лабараторыях і пра-
мысловасці ў якасці лепшага сродку, які асушвае і адымае (дэгідра-
туе) ваду.

Пры растварэнні аксіду фосфару(V) у вадзе ўтвараецца фосфарная 
кіслата H3PO4:

P2O5 + 3H2O = 2H3PO4.

Аксід фосфару(III) і аксід фосфару(V) валодаюць кіслотнымі ўла-
сцівасцямі: узаемадзейнічаюць з вадой, асноўнымі аксідамі і асновамі.  
З прадуктамі гэтых рэакцый вы пазнаёміцеся ў 11-м класе. 

Фосфарная кіслата і яе солі

У малекуле  H3РO4 атам фосфару злучаны з чатырма атамамі кісла-
роду адной двайной сувяззю Р  O і трыма адзінарнымі сувязямі Р  OH. 
Мадэль малекулы і графічная формула фосфарнай кіслаты паказаны на 
малюнку 82:

O

O OH

H

HP

O

Мал. 82. Мадэль малекулы і графічная формула фосфарнай кіслаты

Фосфарная кіслата H3PO4 з’яўляецца трохасноўнай кіслатой. Яна на-
лежыць да слабых электралітаў і ў водных растворах дысацыіруе абара-
чальна. 

Фосфарная кіслата выяўляе ўсе ўласцівасці, характэрныя для кіслот: 
змяняе афарбоўку індыкатараў, рэагуе з металамі, размешчанымі ў радзе 
актыўнасці да вадароду, асноўнымі аксідамі, асновамі і солямі.
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З вадой фосфарная кіслата змешваецца ў любых суадносінах. 
Солі фосфарнай кіслаты называюцца фасфатамі. Большасць гэтых солей, 

акрамя фасфатаў шчолачных металаў і амонію, нерастваральныя ў вадзе. 

Ужыванне фосфарнай кіслаты і фасфатаў 

У прамысловасці, у камунальнай гаспадарцы і ў побыце фосфарную 
кіслату і яе солі ўжываюць для запаволення карозіі металаў, змякчэння 
вады, барацьбы з накіпам і вырабу розных мыйных сродкаў. Прамочванне 
драўніны самой кіслатой і яе солямі робіць дрэва негаручым. На гэтай ас-
нове зараз вырабляюць вогнеахоўныя фарбы, негаручыя фосфадраўняныя 
пліты, негаручы фасфатны пенапласт і іншыя будаўнічыя матэрыялы. 
Фасфаты шырока выкарыстоўваюцца як фосфарныя ўгнаенні.

У харчовай прамысловасці невялікія дабаўкі фосфарнай кіслаты  
прыметна паляпшаюць смакавыя якасці мармеладу, ліманадаў і сіропаў. 

Больш падрабязна з уласцівасцямі фосфарнай кіслаты H3PO4 і яе солей 
вы пазнаёміцеся ў курсе хіміі 11-га класа.

Да найбольш распаўсюджаных злучэнняў фосфару належаць 
аксіды, фосфарная кіслата і яе солі.

Слабая фосфарная кіслата ў растворах дысацыіруе абарачальна.
Фосфарная кіслата выяўляе ўсе ўласцівасці, характэрныя для 

кіслот: змяняе афарбоўку індыкатараў, рэагуе з металамі, размеш-
чанымі ў радзе актыўнасці да вадароду, асноўнымі аксідамі, асно- 
вамі і солямі. 

Пытанні і заданні

1.  Якімі ўласцівасцямі: кіслотнымі ці асноўнымі — валодаюць аксіды фос-
фару?

2.  Пералічыце асноўныя хімічныя ўласцівасці фосфарнай кіслаты.
3.  З якімі з пералічаных рэчываў рэагуе фосфарная кіслата: вада, медзь, 

цынк, гідраксід цынку, гідраксід кальцыю, аксід барыю, аксід крэмнію(IV)? 
4.  Разлічыце масу прадукту рэакцыі аксіду фосфару(V) хімічнай колька-

сцю 5 моль з вадой.  
5.  Водны раствор, які змяшчае фосфарную кісла ту масай 196 г, нейтралі-

завалі гідраксідам кальцыю мас ай 18,5 г. Вызначыце масу ўтворанага 
фасфату кальцыю.

6.  У састаў узору касцявой тканкі ўваходзіць 58 % фасфату кальцыю 
Ca3(PO4)2. Разлічыце, якая маса фосфару змяшчаецца ў касцявой ткан-
цы масай 1 кг.
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7.  Вызначыце масу фасфарыту, які змяшчае 67 % Ca3(PO4)2, неабходнага 
для атрымання фосфару масай 1 кг.

8.  Запішыце ўраўненні рэакцый, з дапамогай якіх можна ажыццявіць 
наступныя ператварэнні:

Р  Р2О5  Н3РО4  Nа3РО4  Са3(РО4)2.

Рыхтуемся да алімпіяд
Паводле вынікаў хімічнага аналізу састаў солі выражаецца формулай 

Н12O4N3P. Запішыце гэту формулу так, каб было бачна, што гэта сапраўды соль, 
назавіце яе. 

§   29.   Мінеральныя ўгнаенні
Да найважнейшых хімічных элементаў, неабходных для развіцця рас-

лін, належаць азот, фосфар і калій. Акрамя названых, для жыццядзей-
насці раслін важныя і іншыя хімічныя элементы: сера, магній, жалеза 
і кальцый. Гэтыя сем элементаў называюць макраэлементамі. Акрамя 
іх, раслінам у вельмі невялікіх колькасцях патрэбныя марганец, крэм-
ній, бор, медзь, цынк, малібдэн і інш. — іх называюць мікраэлементамі 
(мал. 83). 

S Fe

Мал. 83. Макра- і мікраэлементы, неабходныя для развіцця раслін
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Расліны атрымліваюць неабходныя элементы з глебы ў выглядзе 
растваральных злучэнняў. Напрыклад, азот расліны засвойваюць або ў 
выглядзе ніт рат-іона NO3

− ,  або ў выглядзе іона амонію NH4
+, фосфар — 

у выглядзе фасфат-іона PO4
3−  (мал. 84). Калі такіх злучэнняў у глебе ма-

ла, іх трэба дабаўляць да нормы (уносіць угнаенні).

Угнаенні — гэта рэчывы, які змяшчаюць хімічныя элементы, неабходныя 
для жыўлення раслін, іх уносяць у глебу для павышэння ўраджайнасці.

Азотныя ўгнаенні 

Атамы азоту ўваходзяць у састаў амінакіслот і бялкоў. Але непасрэд- 
на з паветра азот могуць засвойваць толькі асаблівыя бактэрыі, якія 
жывуць у клубеньчыках карэньчыкаў бабовых раслін (гароху, фасолі, 
канюшыны, лубіну, сачавіцы) (мал. 85). Усе іншыя расліны спажываюць 
азот з солей амонію або нітратаў. Кожную восень чалавек збірае ўраджай, 
а значыць, забірае з глебы злучэнні азоту, з прычыны чаго глеба губляе 
сваю ўрадлівасць, таму яе неабходна ўгнойваць.

Азотныя ўгнаенні падзяляюцца на дзве групы: мінеральныя і арганіч-
ныя. Да мінеральных азотных угнаенняў належаць: сульфат амонію 
(NH4)2SO4, аміячная вада і вадкі аміяк NH3, салетры: NaNО3, KNО3, 
Ca(NO3)2, NH4NO3, мачавіна (NH2)2CO і інш. 

Мал. 84. Шляхі засваення раслінамі неабходных хімічных элементаў
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Арганічныя азотныя ўгнаенні — гэта гной, кампост (угнаенне, якое 
атрымліваецца з арганічных рэшткаў у выніку іх біялагічнага раскладан-
ня), памёт і зялёныя ўгнаенні на аснове бабовых раслін. Акрамя азоту, 
яны змяшчаюць і іншыя элементы, неабходныя для жыўлення раслін. 

У вялікай колькасці высокаканцэнтраваныя азотныя ўгнаенні ў Бе-
ларусі вырабляюцца на ААТ «Гродна Азот» (мал. 86).

Важна ведаць, што залішняе ўнясенне ў глебу азотных угнаенняў 
прыводзіць да таго, што нітраты трапляюць у харчовыя прадукты, за- 
бруджваючы іх і робячы непрыдатнымі да ўжывання. Утрыманне нітра-
таў у агародніне, садавіне і іншых прадуктах не павінна перавышаць 
гранічна дапушчальную канцэнтрацыю. Пры выкарыстанні экалагічна 
чыстых прадуктаў чалавек у суткі спажывае нітраты масай 100—200 мг, 
з іх 60—70 % — з агароднінай, а 10—20 % — з вадой.  

Фосфарныя ўгнаенні

У якасці фосфарных угнаенняў часцей за ўсё выкарыстоўваюць ка-
льцыевыя солі фосфарнай кіслаты. Адно з распаўсюджаных фосфарных 
угнаенняў — здробленая горная парода фасфарыт (фасфарытная му-
ка), асноўным кампанентам якой з’яўляецца фасфат кальцыю Ca3(PO4)2. 
Фасфарыт дрэнна раствараецца ў вадзе. Да добра растваральных у вадзе 
фосфарных угнаенняў належаць двайны суперфасфат і амафос, з якімі 
больш падрабязна вы пазнаёміцеся ў 11-м класе. Фосфарныя ўгнаенні ў 
Беларусі вырабляюцца на Гомельскім хімічным заводзе.

Фосфарныя ўгнаенні павялічваюць ураджайнасць сельскагаспадар-
чых культур, надаюць раслінам зімаўстойлівасць і ўстойлівасць да не-
спрыяльных кліматычных умоў, спрыяюць хуткаму паспяванню ўра-
джаю ў раёнах з кароткім вегетацыйным перыядам. 

Мал. 85. Клубеньчыкі 
з азотфіксуючымі бактэрыямі

Мал. 86. ААТ «Гродна Азот»
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Калійныя ўгнаенні

У якасці калійнага ўгнаення часцей за ўсё выкарыстоўваюць хларыд 
калію KCl, які сустракаецца ў саставе розных горных парод (гл. § 15). 

Важным калійным угнаеннем з’яўляецца таксама попел раслін, 
у якім калій знаходзіцца ў выглядзе карбанату калію (паташу) K2CO3. 
Гэта рэчыва добра раствараецца ў вадзе і лёгка засвойваецца раслінамі. 
Акрамя таго, у попеле змяшчаюцца фосфар, кальцый і іншыя элементы, 
неабходныя для развіцця раслін. 

Пры ўнясенні мінеральных угнаенняў у глебу неабходна ўліч- 
ваць састаў глебы і яе кіслотнасць, нормы і тэрміны ўнясення ўгнаенняў,  
а таксама пагодныя ўмовы. 

Угнаенні — гэта рэчывы, якія змяшчаюць хімічныя элементы, 
неабходныя для жыўлення раслін; іх уносяць у глебу для павышэння 
ўраджайнасці.

Да важнейшых хімічных элементаў, неабходных для развіцця 
раслін, належаць азот, фосфар і калій.

Пытанні і заданні

1.  Якія хімічныя элементы належаць да макра-, а якія — да мікраэлементаў?
2.  З якіх крыніц расліны атрымліваюць хімічныя элементы, неабходныя ім 

для жыўлення?
3.  Пералічыце асноўныя азотныя ўгнаенні.
4.  Адзін са спосабаў атрымання кальцыевай салетры заключаецца ў ней-

тралізацыі разведзенай азотнай кіслаты мелам. Запішыце ўраўненне 
гэтай рэакцыі ў малекулярным і скарочаным іонным выглядзе.

5.  Масавая доля азоту ва ўгнаенні складае 14 %. Увесь азот змяшчаецца 
ў ім у выглядзе мачавіны (NН2)2СО. Вылічыце масавую долю мачавіны 
ў гэтым угнаенні.

6.  Вылічыце хімічную колькасць і масу нітрату амонію, які неабходна ўнесці 
на плошчу 100 га, калі маса азоту, унесенага на плошчу 1 га, павінна 
складаць 60 кг.

7.  З фасфарыту масай 322,6 кг атрымалі фосфарную кіслату масай 195 кг. 
Вылічыце маса вую долю Са3(РО4)2 у фасфарыце.

8.  У попеле яловай драўніны масавая доля карбанату калію складае 26,4 %. 
Вызначыце масу салянай кіслаты з масавай доляй HCl, роўнай 20 %, 
якая цалкам прарэагуе з карбанатам калію, што змяшчаецца ў попеле 
масай 100 г.

Правообладатель Народная асвета
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Рыхтуемся да алімпіяд
У аграхіміі ўтрыманне пажыўнага элемента фосфару ў мінеральных угнаен-

нях прынята выяўляць у пераліку на аксід фосфару(V). Вызначыце масавую долю 
аксіду фосфару(V) у прэцыпітаце СаНРО4  2Н2О, які ўжываецца ў якасці ўгнаення 
і кармавой дабаўкі.

§   30.   Вуглярод — хімічны элемент і простае рэчыва 
У перыядычнай сістэме хімічных элементаў вуглярод C — гэта хіміч-

ны элемент з атамным нумарам 6, размешчаны ў другім перыядзе ў IVA-
групе. 

Вуглярод у прыродзе

Вуглярод — важнейшы хімічны элемент нашай планеты. У атма- 
сферы і зямной кары вуглярод сустракаецца ў выглядзе аксідаў СО і 
СО2, карбанатаў (напрыклад, CaCO3 у саставе мелу, мармуру, вапняку), 
выкапнёвага паліва (вугаль, торф, нафта, газ). Вуглярод — аснова жыцця 
на Зямлі. Пераважная большасць злучэнняў вугляроду належаць да так 
званых арганічных (ад слова «арганізм») рэчываў, якія больш падрабяз-
на будуць разгледжаны ў наступных параграфах вучэбнага дапаможніка. 
Пры раскладанні арганічных рэчываў утварыліся адклады вугалю, торфу 
і радовішчы нафты.

У прыродзе ўвесь час ажыццяўляецца кругаварот вугляроду (мал. 87).

Арганічныя рэчывы

Мал. 87. Кругаварот вугляроду ў прыродзе

Правообладатель Народная асвета
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Будова атамаў вугляроду

У атаме вугляроду 6 электронаў, з іх на знешнім электронным слоі 
знаходзіцца 4 электроны (гл. мал. 32): 

6С 2e–, 4e–.

Да завяршэння знешняга электроннага слоя атаму вугляроду не ха-
пае 4 электронаў. Таму ў сваіх злучэннях з металамі і вадародам атамы 
вугляроду выяўляюць адмоўную ступень акіслення, роўную –4, напры-
клад Al C4 3  — карбід алюмінію. 

У злучэннях з больш электраадмоўнымі элементамі атамы вугляроду 
выяўляюць дадатныя ступені акіслення +4 і +2, напрыклад CO2  — вуг-
лякіслы газ і CO  — чадны газ.

Будова і фізічныя ўласцівасці простых рэчываў

Гэтак жа як кісларод, сера і фосфар, вуглярод утварае некалькі ала-
тропных мадыфікацый. Найболей вядомыя з іх графіт і алмаз.

Графіт — цёмна-шэрае рэчыва, якое складаецца з атамаў вугляроду, 
размешчаных паслойна (мал. 88). Гэтыя слаі адносна слаба звязаны адзін  

з адным, таму графіт мяккі і можа 
быць падзелены на асобныя лускавін-
кі. На здольнасці графіту пакідаць ры-
су пры трэнні заснавана яго шырокае 
выкарыстанне для вырабу алоўкаў.

Cажа, драўняны вугаль, які атрым-
ліваецца пры награванні драўніны без 
доступу паветра, і кокс, што атрым-
ліваецца з каменнага вугалю, — гэта 
прадукты з высокім утрыманнем вугля- 
роду. Драўняны вугаль валодае здоль- 
насцю паглынаць (адсарбіраваць) пару, 
газы і рэчывы з вадкіх раствораў.  
Гэта тлумачыцца тым, што ён мае 
вялікую колькасць пор і, такім чы-

нам, валодае вялікай паверхняй. Змесцім у шклянку з растворам 
лакмусу стоўчаны драўняны вугаль (мал. 89). Праз некаторы час 
вадкасць у шклянцы абясколерыцца, бо вугаль паглыне лакмус. 
Сарбцыйныя ўласцівасці драўнянага вугалю шырока ўжываюцца ў 

Мал. 88. Схема будовы 
крышталя графіту
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процівагазах, у хімічнай прамысловасці, для абясколервання і ачыст-
кі цукровага сіропу, алею, тлушчаў, вінаў, пітной вады, а таксама  
ў медыцыне.

У адрозненне ад графіту ў алмазе (мал. 90) кожны атам вугляроду 
звязаны з іншымі атамамі чатырма хімічнымі сувязямі, накіраванымі да 
вяршынь тэтраэдра. Усе сувязі паміж атамамі вугляроду аднолькавыя, 
невялікія па даўжыні і вельмі трывалыя. Таму алмаз з’яўляецца самым 
цвёрдым прыродным рэчывам. Алмаз утварае празрыстыя крышталі, якія 
моцна праламляюць святло. Аграненыя алмазы называюцца б р ы л ь- 
я н т а м і.

Графіт добра праводзіць электрычны 
ток, а алмаз з’яўляецца ізалятарам.

Вядомыя і іншыя алатропныя мады- 
фікацыі вугляроду: карбін, фулерэны, 
графен. З імі вы пазнаёміцеся ў курсе 
хіміі 11-га класа. 

У тым, што розныя алатропныя 
мадыфікацыі вугляроду складаюцца з 
атамаў аднаго і таго ж элемента, можна 
пераканацца, спальваючы іх у кісларо-
дзе. Усе яны пры гарэнні ўтвараюць адзін 
і той жа прадукт — аксід вугляроду(IV) і 
нічога больш. Акрамя таго, роўныя масы 
графіту, алмазу, карбіну і фулерэну дадуць 
адну і тую ж колькасць вуглякіслага газу.

Мал. 89. Сарбцыйныя ўласцівасці драўнянага вугалю

Драўняны  
вугаль  

і раствор  
лакмусу

Раствор лакмусу  
пасля вытрымлівання  
ў ім драўнянага  
вугалю

Мал. 90. Схема будовы 
крышталя алмазу
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У канцы XVIII ст. вядомы французскі 
хімік Лавуазье разам са сваімі калегамі 

купіў невялікі алмаз і спаліў яго ў велічэзнай 
«запальнай машыне» (гл. мал.) з дапамогай 
сфакусаваных сонечных прамянёў. Пры гэтым 
утварыўся толькі адзін прадукт — вуглякіслы 
газ СО2. Гэты ж газ Лавуазье атрымаў і пры 
спальванні драўнянага вугалю. Дадзеныя до-
следы дазволілі вучонаму зрабіць вывад, што 
алмаз і вугаль маюць «адзін пачатак». 

У пэўных умовах магчыма ператварэнне адной мадыфікацыі вуг-
ляроду ў іншую. Так, пры моцным награванні без доступу паветра ал-
маз чарнее і ператвараецца ў графіт. Графіт пры тэмпературы вышэй 
за 2000 °С і ціску каля 100 000 атм ператвараецца ў алмаз. Гэты пра-
цэс выкарыстоўваецца для атрымання штучных алмазаў, якія знайшлі 
тэхнічнае ўжыванне. 

Пры запісе ўраўненняў хімічных рэакцый розныя мадыфікацыі вуг-
ляроду абазначаюцца літарай С.

Хімічныя ўласцівасці вугляроду 

Вуглярод рэагуе з іншымі рэчывамі, як правіла, пры награванні. 
Акісляльныя ўласцівасці вугляроду выяўляюцца пры яго ўзаемадзе-

янні з металамі пры высокай тэмпературы: 
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Злучэнні, якія атрымліваюцца, называюцца карбідамі.
Вуглярод выяўляе аднаўленчыя ўласцівасці пры ўзаемадзеянні з кі-

слародам, утвараючы пры недахопе кіслароду аксід вугляроду(II): 
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або пры яго лішку — аксід вугляроду(IV):
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Аднаўленчыя ўласцівасці вугляроду выяўляюцца і ў рэакцыях са 
складанымі рэчывамі. Так, пры ўзаемадзеянні вугляроду з аксідам 
жалеза(III) атрымліваюць металічнае жалеза:
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Гэта адзін з самых першых хімічных працэсаў, засвоеных чалавекам.

З алатропных мадыфікацый вугляроду найбольш вядомыя графіт 
і алмаз. 

Пры ўзаемадзеянні з іншымі рэчывамі вуглярод можа праяўляць 
як аднаўленчыя, так і акісляльныя ўласцівасці.

Пытанні і заданні

1.  Ахарактарызуйце хімічны элемент вуглярод, паказаўшы яго становішча 
ў перыядычнай сістэме (атамны нумар, група, перыяд) і будову атама 
(зарад ядра, колькасць электронных слаёў, колькасць электронаў на 
знешнім электронным слоі).  

2.  Карыстаючыся тэкстам параграфа, складзіце ў сшытку табліцу, у якой 
параўнайце фізічныя ўласцівасці графіту і алмазу.  

3.  Прывядзіце ўраўненне хімічнай рэакцыі, з дапамогай якой можна дака-
заць, што графіт і алмаз — алатропныя мадыфікацыі аднаго і таго ж 
хімічнага элемента.

4.  Графіт пакідае сляды на паперы, а алмаз лёгка рэжа шкло. Як гэта мож-
на растлумачыць?

5.  Часам пры атручэннях урачы рэкамендуюць ужываць актываваны 
вугаль — спрасаваны ў таблеткі парашок драўнянага вугалю. Якую ролю 
адыгрывае вугаль у дадзеным выпадку?

6.  Прывядзіце тры ўраўненні рэакцый, якія характарызуюць хімічныя ўла-
сцівасці вугляроду. У кожнай з рэакцый назавіце акісляльнік.  

7.  Пры згаранні торфу масай 1 кг утвараецца вуглякіслы газ масай 2,57 кг. 
Вылічыце масавую долю хімічнага элемента вугляроду ў торфе.

8.  Прадуктамі гарэння метану СН4 з’яўляюцца вада і вуглякіслы газ. 
Вызначыце хімічную колькасць, масу і аб’ём (н. у.) вуглякіслага газу,  
атрыманага з метану аб’ёмам (н. у.) 44,8 м3. Чаму гэта рэакцыя лічыцца 
адной з «вінаватых» у глабальным змяненні клімату? Знайдзіце адпа-
ведную інфармацыю ў Інтэрнэце.
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Дамашні эксперымент 

У некалькі шклянак наліце афарбаваныя вадкасці: гарбату, кампот, 
раствор зялёнкі (1—2 кроплі) у вадзе. У кожную шклянку змясціце не-
калькі стоўчаных таблетак актываванага вугалю і пакіньце на некаторы 
час. Як зменіцца афарбоўка раствораў? На якую ўласцівасць вугалю па-
казвае змяненне іх афарбоўкі?

§   31.   Аксіды вугляроду
Сярод неарганічных злучэнняў вугляроду найбольшае значэнне маюць  

яго кіслародныя злучэнні: аксіды, вугальная кіслата і яе солі.

Аксід вугляроду(II)

Мадэль малекулы аксіду вугляроду(II) паказана на малюнку 91. Ён 
належыць да несолеўтваральных аксідаў, бо не ўзаемадзейнічае ў звы-
чайных умовах ні з кіслотамі, ні са шчолачамі.  

Аксід вугляроду(II) СО утвараецца пры няпоўным згаранні паліва 
(дроў, торфу, вугалю) і можа трапляць у паветра. Пры ўдыханні ча-

лавекам такога паветра настае атручэнне (чад), таму СО называюць чад-
ным газам. Чадны газ змяшчаецца таксама ў тытунёвым дыме і выхлапных 
газах аўтамабіляў. Аксід вугляроду(II) — моцны яд! Пры ўдыханні ён злу-
чаецца з гемаглабінам крыві больш трывала, чым кісларод, і тым самым 
блакіруе перанос кіслароду ў арганізме. Узнікае кіслароднае галаданне, 
якое суправаджаецца галаўным болем і стратай прытомнасці. Пры моц- 
ным атручэнні можна памерці. Чалавека, які пацярпеў ад угарнага газу, 
трэба як мага хутчэй вынесці на свежае паветра і аказаць медыцынскую  
дапамогу. 

Аксід вугляроду(II) гарыць на паветры блакітнаватым полымем з вы-
лучэннем вялікай колькасці цеплыні, ператвараючыся ў вуглякіслы газ:

2СO + O2 =
t
 2CO2.

У гэтай рэакцыі аксід вугляроду(II) выяўляе 
аднаўленчыя ўласцівасці. 

Мал. 91. Мадэль малекулы аксіду вугляроду(II)
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Аднаўленчыя ўласцівасці аксіду вугляроду(II) выяўляюцца і ў яго 
рэакцыях з аксідамі металаў. Прадуктамі гэтых рэакцый з’яўляюцца ме-
тал і вуглякіслы газ:  

CuO CO Cu CO
� � �

� � �
2 2 0 4

2

2

t

e

.
–

Гэта рэакцыя выкарыстоўваецца ў прамысловасці для атрымання ме-
талаў з руд.

Аксід вугляроду(II) служыць зыходнай сыравінай для атрымання вя-
лікай колькасці арганічных рэчываў. У той жа час ён з’яўляецца адным з 
найбольш небяспечных забруджвальнікаў атмасфернага паветра. 

Аксід вугляроду(IV)

З аксідам вугляроду(IV), або вугля-
кіслым газам CO2, вы ўжо знаёмыя. 
Мадэль малекулы і графічная формула 
гэтага аксіду паказаны на малюнку 92.

Малярная маса СО2 прыкладна ў 1,5 ра-
за большая за сярэднюю малярную ма-
су паветра (29 г/моль), таму вуглякіслы 
газ цяжэйшы за паветра. Вуглякіслы газ не падтрымлівае дыханне, та-
му ў яго атмасферы жывёлы і чалавек гінуць ад адсутнасці кіслароду. 

Пры ахаладжэнні або пры павышаным ціску вуглякіслы газ цвярдзее, 
утвараючы белае крышталічнае рэчыва, якое нагадвае снег («сухі лёд»).  
У такім выглядзе ён шырока выкарыстоўваецца як ахаладжальны сро-
дак для захоўвання скорапсавальных прадуктаў, напрыклад марожанага.

Вуглякіслы газ можа быць атрыманы пры ўзаемадзеянні вугляроду з 
кіслародам пры награванні:

C O CO
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4
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.

Аксід вугляроду(IV) утвараецца пры спальванні розных арганічных 
рэчываў (метану, спірту, вугалю і інш.). Рэакцыя суправаджаецца вы-
лучэннем вялікай колькасці цеплаты, таму спальванне гэтых рэчываў 
выкарыстоўваюць для атрымання цеплавой энергіі. Вуглякіслы газ утва-
раецца таксама пры дыханні жывых арганізмаў і пры гніенні. 

У прамысловасці аксід вугляроду(IV) атрымліваюць абпальваннем 
вапняку CaCO3:

CaCO3 =t CaO + CO2.

O OC

Мал. 92. Мадэль малекулы 
і графічная формула 

вуглякіслага газу
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У лабараторыі CO2 можна атрымаць дзеяннем кіслот на карбанаты, 
напрыклад на карбанат кальцыю CaCO3 (мал. 93):

CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + H2O + CO2.

Вуглякіслы газ з’яўляецца кіслотным аксідам, ён нязначна раствара-
ецца ў вадзе, утвараючы пры гэтым слабую вугальную кіслату:

CO2 + H2O = H2CO3.

Менавіта гэтым абумоўлены кіслы смак газіраваных і некаторых мі-
неральных вод.

З асноўнымі аксідамі і шчолачамі CO2 утварае солі вугальнай кісла-
ты — карбанаты:

CO2 + Na2O = Na2CO3; 
CO2 + CaO = CaCO3;

CO2 + 2KOH = K2CO3 + H2O.

Пры прапусканні CO2 праз раствор гідраксіду кальцыю (вапнавую ва-
ду) раствор мутнее і выпадае асадак карбанату кальцыю (мал. 94):

Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O.

Гэта рэакцыя з’яўляецца я к а с н а й  на вуглякіслы газ.

Для аксіду вугляроду(II) характэрны аднаўленчыя ўласцівасці.
Аксід вугляроду(IV) — вуглякіслы газ з’яўляецца кіслотным аксі-

дам. Пры растварэнні ў вадзе ён утварае слабую вугальную кіслату.
Вуглякіслы газ узаемадзейнічае з асноўнымі аксідамі і з асновамі. 

CaCO3

HCI

CO2

Мал. 93. Атрыманне вуглякіслага 
газу ў лабараторыі

Мал. 94. Узаемадзеянне вуглякіслага газу 
з растворам гідраксіду кальцыю
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Пытанні і заданні

1.  Карыстаючыся тэкстам параграфа, складзіце табліцу, у якой будуць пры-
ведзены фізічныя і хімічныя ўласцівасці аксідаў вугляроду.  

2.  Чым абумоўлены кіслы смак газіраваных і некаторых мінеральных вод?
3.  Як можна ўстанавіць наяўнасць вуглякіслага газу ў яго сумесі з азотам?
4.  Пералічыце крыніцы ўтварэння вуглякіслага газу ў прыродзе і ў побыце.
5.  Легкавы аўтамабіль забруджвае паветра шкоднымі выкідамі: на кожныя 

10 км шляху з яго выхлапнымі газамі ў атмасферу трапляе 7 моль аксіду 
вугляроду(II) і 1 моль аксіду азоту(II). Якая маса гэтых шкодных рэчываў 
трапляе ў атмасферу пры паездцы аднаго аўтамабіля на дачу, размеш-
чаную за 80 км ад дома?  

6.  Якую хімічную колькасць кіслароду неабходна ўзяць, каб ператварыць 
угарны газ масай 104 г у вуглякіслы газ?

7.  Вызначыце аб’ём (н. у.) вуглякіслага газу, які вылучыцца пры дзеянні рас-
твора азотнай кіслаты масай 200 г з масавай доляй HNO3, роўнай 10 %, 
на мел масай 90 г, утрыманне карбанату кальцыю ў якім роўна 92 %.  

8.  Карбанат натрыю масай 35 г растварылі ў вадзе і атрымалі раствор з 
масавай доляй солі, роўнай 17 %. Вызначыце: а) масу вады ў растворы; 
б) малярную канцэнтрацыю солі ў растворы, калі яго шчыльнасць роўна 
1,2 г/см3. 

Рыхтуемся да алімпіяд
1.  Прапануйце фізічны і хімічны спосабы падзелу сумесі аксідаў вугляроду, 

якія дазваляюць атрымаць асобна кожны з газаў.
2.  У выніку прапускання сумесі вуглякіслага і ўгарнага газаў аб’ёмам (н. у.) 

6,72 дм3 праз раствор лішку гідраксіду калію маса раствору павялічылася 
на 8,8 г. Вылічыце аб’ёмную долю ўгарнага газу ў сумесі.

§   32.   Вугальная кіслата і яе солі
У малекуле вугальнай кіслаты H2CO3 атам вугляроду злучаны з тры-

ма атамамі кіслароду адной двайной сувяззю  С  О і дзвюма адзінарнымі 
сувязямі С — ОН. Мадэль малекулы і 
графічная формула вугальнай кіслаты 
паказаны на малюнку 95.

У водных растворах вугальная 
кіслата ўяўляе сабой вельмі нетрыва-
лае рэчыва. Пры спробе вылучыць яе 
з раствору яна практычна цалкам рас-
кладаецца на вуглякіслы газ і ваду:

H2CO3 = H2O + CO2.

O OH HC

O

Мал. 95. Мадэль малекулы 
і графічная формула 

вугальнай кіслаты
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У той жа час раствор CO2 у вадзе злёгку кіславаты на смак, а пры да-
баўленні ў раствор лакмусу афарбоўваецца ў ружовы колер. Таму раствор 
аксіду вугляроду(IV) у вадзе можна лічыць растворам вугальнай кіслаты. 

У 2011 г. даследчыкі з Тэхнічнага ўніверсітэта Вены і Універсітэта 
Інсбрука (Аўстрыя) атрымалі вугальную кіслату ў выглядзе цвёрдага 

белага рэчыва, устойлівага на паветры пры тэмпературах ніжэй за –30 °С.

Вугальная кіслата з’яўляецца слабай двухасноўнай кіслатой, у вод-
ным растворы дысацыіруе ступеньчата. На першай ступені дысацыяцыі 
ўтвараецца іон вадароду  Н+ і гідракарбанат-іон НСО3

– :

H2CO3  H+ + НСО3
– .

Прыстаўка гідра- ў назве кіслотнага астатку паказвае на наяўнасць 
у яго складзе атама вадароду. Солі, якія змяшчаюць такі кіслотны ас-
татак, належаць да так званых кіслых солей і называюцца гідракарба-
натамі.

На другой ступені гідракарбанат-іон дысацыіруе з утварэннем іона 
вадароду і карбанат-іона СО3

2–:

НСО3
–   H+ + СО3

2–.

Солі, якія змяшчаюць карбанат-іон, з’яўляюцца сярэднімі і называ-
юцца карбанатамі.

Хімічныя ўласцівасці солей вугальнай кіслаты

Солі вугальнай кіслаты, акрамя карбанатаў большасці шчолачных 
металаў, пры награванні раскладаюцца з вылучэннем вуглякіслага газу: 

CaCO3 =
t
 CaO + CO2;

2NaHCO3 =
t
 Na2CO3 + CO2 + H2O.

Карбанаты і гідракарбанаты як солі вельмі 
слабай кіслаты ўзаемадзейнічаюць з усімі больш 
моцнымі кіслотамі з вылучэннем вуглякісла-
га газу. Калі капнуць на кавалачак мелу, які 
ўяўляе сабой карбанат кальцыю, раствор саля-
най кіслаты, то назіраецца характэрнае ўскіпан-
не з прычыны бурнага вылучэння вуглякіслага 
газу (мал. 96): 

CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + H2O + CO2.

Мал. 96. Узаемадзеянне 
карбанату кальцыю  
з салянай кіслатой
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Такое выпрабоўванне можна праводзіць і з цвёрдымі карбанатамі,  
і з іх растворамі. Прыведзеную рэакцыю разглядаюць як я к а с н у ю  рэак-
цыю для вызначэння карбанат-іонаў. 

Для растваральных карбанатаў ураўненне якаснай рэакцыі на іоны 
СО3

2–  можна запісаць у скарочанай іоннай форме: 

СО3
2– + 2H+ = H2O + CO2.

Карбанатамі можна карыстацца для нейтралізацыі кіслот, бо пры іх 
узаемадзеянні з кіслотамі адбываецца злучэнне іонаў вадароду. На-

прыклад, размолаты вапняк, які складаецца галоўным чынам з CaCO3, і 
даламітавую муку (CaCO3  MgCO3) уносяць у глебы пры іх залішняй кіслот-
насці. Аналагічную ролю выконвае і драўняны попел з прычыны наяўнасці 
ў ім карбанату калію.

Лабараторны дослед 4
Якасная рэакцыя на карбанат-іоны 

Выяўленне солей вугальнай кіслаты мае вялікае практычнае значэн-
не. У геалогіі гэта рэакцыя дае магчымасць адрозніць граніт ад мармуру, 
вапняк ад гіпсу, у будаўніцтве — мел ад вапны, а ў побыце — соду ад 
кухоннай солі і інш. 

Вам выдадзены дзве прабіркі. У першую насыпана невялікая коль- 
касць карбанату натрыю. У другую — такая ж колькасць карбанату каль- 
цыю. Прыліце ў кожную прабірку па 1 см3 вады. Звярніце ўвагу на ад-
носіны карбанатаў да вады. Затым у кожную прабірку дадайце па 1—2 см3 

салянай кіслаты. Што пры гэтым назіраецца? Запішыце ўраўненні ад-
паведных рэакцый у малекулярнай і скарочанай іоннай формах. Ці 
мае значэнне растваральнасць карбанатаў у вадзе для рэакцыі з больш 
мацнейшай салянай кіслатой? 

Зрабіце вывады з праведзенай работы. Якую іншую кіслату вы маг- 
лі б выкарыстаць для правядзення дадзенай рэакцыі?

Ператварэнні карбанатаў і гідракарбанатаў

Калі прапусціць вуглякіслы газ праз раствор гідраксіду кальцыю  
(гл. мал. 94), то будзе назірацца памутненне раствору за кошт выпадзен- 
ня асадку:

Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O.
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Пры далейшым прапусканні вуглякіслага газу цвёрдыя часціцы кар-
банату кальцыю будуць растварацца і вадкасць зноў стане празрыстай. 
Утворыцца растваральны ў вадзе гідракарбанат кальцыю:

CaCO3 + H2O + CO2 = Ca(HCO3)2.

Пры награванні гідракарбанат кальцыю ператвараецца ў карбанат:

Ca(HCO3)2 =
t

 CaCO3 + H2O + CO2.

У прыродзе праходжанне працэсаў з удзелам вуглякіслага газу, вады і 
вапняку, мелу, мармуру (усе гэтыя рэчывы па хімічным саставе ўяўля- 

юць сабой CaCO3) прыводзіць да іх пасту-
повага растварэння за кошт ператварэння 
ў гідракарбанат. У выніку ў зямной кары 
з’яўляюцца вялізныя поласці, пячоры. 
Гідракарбанат кальцыю пераходзіць у кар-
банат кальцыю, які ўтварае сталактыты і 
сталагміты (гл. мал.). 

Ужыванне солей вугальнай кіслаты

Адной з солей вугальнай кіслаты, якія найбольш шырока ўжываюц- 
ца, з’яўляецца карбанат натрыю. Ён вядомы пад назвамі кальцынірава-
ная сода Na2CO3 і крышталічная сода Na2CO3  10H2O. 

Кальцыніраваную соду ўжываюць пры вырабе мыла, сцякла, для  
атрымання неарганічных фарбавальнікаў, у вытворчасці алюмінію і інш.

Кіслую соль — гідракарбанат натрыю NaHCO3 — называюць пітной 
содай. Пітную соду ўжываюць у побыце і харчовай прамысловасці. Калі 
дабавіць пітную соду ў цеста, то пры выпяканні вырабаў яна расклада-
ецца з вылучэннем вуглякіслага газу. Гэта прыводзіць да разрыхлення  

цеста, і вырабы з яго становяцца  
больш пышнымі і порыстымі.

Карбанат кальцыю, які існуе ў 
прыродзе ў выглядзе мармуру і ва-
пняка, шырока выкарыстоўваюць у 
будаўніцтве ў якасці абліцовачных і 
архітэктурна-будаўнічых матэрыялаў. 
На малюнку 97 вы бачыце станцыю 
Мінскага метрапалітэна «Грушаўка», 
пры будаўніцтве якой выкарыстоўва-
лася аздабленне мармурам. Мал. 97. Мінскі метрапалітэн
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Слабая вугальная кіслата H2CO3 утвараецца пры растварэнні 
вуглякіслага газу ў вадзе. 

Вугальная кіслата ўтварае два шэрагі солей: кіслыя — гідракар-
банаты і сярэднія — карбанаты. 

Карбанаты і гідракарбанаты здольныя да ўзаемаператварэнняў.
Карбанаты як солі слабай кіслаты ўзаемадзейнічаюць з усімі  

больш моцнымі кіслотамі з вылучэннем вуглякіслага газу. 
Солі вугальнай кіслаты, акрамя карбанатаў большасці шчолач-

ных металаў, пры награванні раскладаюцца з вылучэннем вуглякіс-
лага газу.  

Пытанні і заданні

1.  Як змяняецца афарбоўка лакмусу ў растворы вугальнай кіслаты?
2. Якая рэакцыя з’яўляецца якаснай для вызначэння карбанат-іонаў?
3.  Пералічыце асноўныя галіны ўжывання карбанатаў і гідракарбанатаў.
4.  Складзіце поўныя малекулярныя ўраўненні рэакцый, выяўленых 

наступнымі іоннымі ўраўненнямі:
а) Ca2+ + CO3

2– = CaCO3; б) CO3
2– + 2H+ = CO2 + Н2О.

5.  З якімі з пералічаных рэчываў рэагуе карбанат калію: саляная кіслата, 
сульфат барыю, нітрат кальцыю, брамід натрыю? Запішыце ўраўненні 
магчымых рэакцый.

6.  Як можна атрымаць карбанат натрыю, маючы металічны натрый і іншыя 
неабходныя для рэакцыі рэчывы? Запішыце ўраўненні рэакцый.

7.  Вызначыце масу вады, неабходнай для прыгатавання 10%-га раствору 
карбанату натрыю з крышталічнай соды масай 54 г.

8.  Запішыце ўраўненні рэакцый, якія дазваляюць ажыццявіць наступныя 
ператварэнні:

CaO  Ca(OH)2  CaCO3  Ca(HCO3)2  CaCO3  CO2.

Рыхтуемся да алімпіяд

1.  Сумесь карбанату і гідракарбанату натрыю масай 13,9 г апрацавалі са-
лянай кіслатой. Газ, які вылучыўся, прапусцілі праз раствор аб’ёмам 150 см3, 
што змяшчае гідраксід барыю хімічнай колькасцю 0,225 моль. Лішак раствору 
гідраксіду барыю аддзялілі ад асадку і дадалі да яго серную кіслату для поўнай 
нейтралізацыі асновы. Асадак прамылі і высушылі. Яго маса аказалася роўнай 
17,5 г. Вылічыце масавыя долі карбанату і гідракарбанату натрыю ў зыходнай 
сумесі.
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2.  У якасці разрыхляльніка цеста пры выпяканні мучных вырабаў ужываецца 
гідракарбанат амонію, які пры награванні раскладаецца:  

NH4HCO3 =t  NH3 + H2O + CO2.

Разлічыце аб’ём (н. у.) газападобных прадуктаў раскладання гідракарбанату 
амонію масай 0,5 г.  

Практычная работа 2
Атрыманне і вывучэнне ўласцівасцей аксіду вугляроду(IV)
М э т а: атрымаць аксід вугляроду(IV), замацаваць веды пра яго ўла-

сцівасці, спосабы збірання газаў. Развіваць уменне даследаваць уласціва-
сці рэчываў, аналізаваць вынікі хімічнага эксперыменту, рабіць вывады.

I.  Атрыманне і збіранне аксіду вугляроду(IV) 
Збярыце прыбор для атрымання газаў і праверце яго на герметычнасць  

(гл. мал. 46). У прабірку прыбора змясціце 2—3 кавалачкі мармуру або 
мелу, прыліце да іх раствор хлоравадароднай кіслаты аб’ёмам 2—3 см3. 
Хутка закрыйце прабірку газаадводнай трубкай. Збярыце газ, які вылу-
чаецца, у шклянку метадам выцяснення паветра. Як трэба размясціць 
шклянку — уверх ці ўніз дном? Чаму?  

II.  Вывучэнне ўласцівасцей аксіду вугляроду(IV) 
1. Унясіце ў шклянку з вуглякіслым газам падпаленую лучынку. 

Што вы назіраеце?  
2. Прапусціце газ, які вылучаецца, у прабірку з невялікім аб’ёмам 

(1—2 см3) вапнавай вады Са(ОН)2. Апішыце і растлумачце назіраемыя 
з’явы. Напішыце ўраўненне рэакцыі ў малекулярнай і скарочанай іоннай 
формах. Ці выпадзе асадак пры замене Ca(OH)2 на KОН?

3. Даследуйце, ці ўтвараецца асадак, калі аксід вугляроду(IV) пра-
пусціць праз раствор хларыду кальцыю. Наліце ў прабірку невялікі аб’ём 
(1—2 см3) раствору хларыду кальцыю і прапусціце ў яго аксід вугляро-
ду(IV). Растлумачце назіраемыя з’явы.  

Дамашні эксперымент
1.  Выдаленне накіпу з дамашняга посуду
Калі ў вас дома цвёрдая вада, то на ўнутраных сценках чайніка і 

каструль утвараецца шэры налёт — накіп, які перашкаджае награванню 
таго, што змяшчаецца ў посудзе. Улічваючы, што накіп складаецца ў ас-
ноўным з карбанатаў, паспрабуем выдаліць яе хімічным шляхам. 

Растварыце ў адной шклянцы вады чайную лыжку лімоннай кісла-
ты. Наліце прыгатаваны раствор у посуд так, каб увесь накіп апынуўся ў 
гэтым растворы. Звярніце ўвагу на вылучэнне газу (якога?). Накіп будзе 
паступова знікаць са сценак посуду. Калі ў вас няма лімоннай кіслаты, 
выкарыстайце сталовы воцат.  
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2.  Роля пітной соды ў выпечцы 
Для імітацыі працэсу выпякання мучных вырабаў перамяшайце ў 

шклянцы сталовую лыжку кефіру, дробку пітной соды і сталовую лыж-
ку мукі. Затым награвайце атрыманае цеста ў невялікай каструльцы або 
ў жалезным кубку на слабым агні. Што вы назіраеце? Чаму цеста стано-
віцца рыхлым?

3. Праверка якасці мёду
Часам для павелічэння масы мёду нядобрасумленныя вытворцы да-

баўляюць у яго мел. Для праверкі наяўнасці мелу ў мёдзе растварыце 
невялікую колькасць мёду ў дыстыляванай (можна ў кіпячонай) вадзе, 
прыліце да раствору чайную лыжку сталовага воцату (раствору воцатнай 
кіслаты). Вылучэнне бурбалак газу будзе сведчыць пра прысутнасць мелу —  
карбанату кальцыю.

§   33.   Паняцце пра арганічныя рэчывы
Агульная колькасць вядомых на сённяшні дзень рэчываў вялізная — 

іх налічваецца больш за 150 млн! Абсалютную большасць з іх складаюць 
арганічныя рэчывы. Такую назву яны атрымалі таму, што шмат якія з 
іх былі вылучаны з арганізмаў жывёл і раслін. 

Аднымі з першых такіх рэчываў, верагодна, былі тлушчы. Ста-
ражытны чалавек, які займаўся паляваннем і збіральніцтвам, даведаўся 
пра іх у працэсе гатавання ежы. Смажачы на агні здабытых на паляван-
ні жывёл ці расціраючы насенне некаторых раслін, ён назіраў вылучэнне 
вязкіх вадкасцей, якія валодалі падобнымі ўласцівасцямі. Гэтыя рэчывы 
былі вельмі пажыўнымі і давалі арганізму шмат сіл. Людзі даўно на-
вучыліся вылучаць тлушчы з прыродных аб’ектаў і ўжо шмат стагод-
дзяў выкарыстоўваюць іх як прадукты харчавання або матэрыялы для 
атрымання іншых карысных рэчываў. Сёння кожнаму знаёмыя тлушчы 
жывёльнага паходжання — свіны тлушч, сметанковае масла, а таксама 
тлушчы, якія здабываюцца з раслін, — сланечнікавае, аліўкавае, ільня-
ное, пальмавае, арахісавае і іншыя алеі.

Гатуючы на агні мяса, старажытны чалавек выпадкова зрабіў важнае 
адкрыццё. Аказалася, што кроплі тлушчу, трапляючы на вільготны по-
пел і астываючы, паступова ператвараліся ў шчыльную масу, якая пе-
нілася ў вадзе і добра змывала бруд з рук. Верагодна, менавіта так лю-
дзі ўпершыню пазнаёміліся з мылам, без якога немагчыма ўявіць наша 
жыццё. Вядома, сёння мыла атрымліваюць іншым спосабам, але яго ас-
новай па-ранейшаму застаюцца тлушчы. 

Правообладатель Народная асвета



154 Неметалы

Яшчэ адно важнае назіранне было зроблена ў старажытнасці. Пры 
адцісканні здробленых сцёблаў аднаго з відаў трыснягу з іх вылучалася 
вадкасць з прыемным салодкім смакам. Пры выпарванні гэтай вадкас-
ці атрымлівалася цвёрдае, яшчэ больш салодкае рэчыва, якое атрымала 
назву ц у к а р. А з вадкасці, адціснутай з клубняў бульбы, было вылучана 
белае рэчыва, названае к р у х м а л а м. Пасля выявілі, што цукар і крух-
мал — прадстаўнікі вялікага класа рэчываў — вугляводаў.

Перамолваючы зерні розных злакаў, людзі атрымалі муку, пры за-
мешванні якой з вадой утвараецца цеста для выпечкі хлеба. У першай 
палове XVIII ст. з цеста ўпершыню вылучылі клейкавіну — эластычную 
і пругкую масу. Пасля выявілася, што яна ўяўляе сабой сумесь спецыя-
льных рэчываў — бялкоў, якія бываюць расліннага (клейкавіна) і жывё-
льнага (бялок курынага яйка) паходжання. 

Пераважная большасць арганічных злучэнняў, вядомых у цяперашні 
час, з’яўляюцца непрыроднымі рэчывамі — іх атрымліваюць штучна ў 
хімічных лабараторыях або на хімічных прадпрыемствах (мал. 98, 99). 
Яны ўваходзяць у склад розных каштоўных матэрыялаў — сінтэтычных 
валокнаў і каўчукоў, пластмас і лекавых прэпаратаў, мыйных сродкаў і 
фарбавальнікаў, ядахімікатаў і ўгнаенняў, выбуховых рэчываў. Кожны 
тыдзень, дзякуючы навуковым даследаванням, колькасць арганічных 
рэчываў павялічваецца прыкладна на 10 000.

Усе арганічныя рэчывы валодаюць шэрагам агульных уласцівасцей, 
не падобных да ўласцівасцей неарганічных рэчываў. Чым жа арганічныя 
рэчывы адрозніваюцца ад неарганічных?

Па-першае, колькасцю, якая больш чым у 149 разоў пераўзыходзіць 
лік неарганічных злучэнняў. Арганічныя рэчывы неверагодна разна-

Мал. 98. Хімічная лабараторыя Мал. 99. Хімічнае прадпрыемства
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стайныя, і колькасць класаў гэтых злучэнняў у дзясяткі разоў большая, 
чым неарганічных рэчываў. Шматлікасць арганічных рэчываў і раз-
настайнасць іх класаў абумоўлены асаблівасцямі іх саставу і будовы, з 
якімі вы пазнаёміцеся ў наступным параграфе.

Па-другое, у састаў малекул усіх арганічных рэчываў абавязкова ўва-
ходзяць атамы вугляроду, звязаныя з атамамі невялікай колькасці эле-
ментаў — часцей за ўсё вадароду, кіслароду, азоту, серы, галагенаў, фос-
фару. Гэтым арганічныя рэчывы рэзка адрозніваюцца ад неарганічных, у 
састаў якіх могуць уваходзіць атамы ўсіх вядомых хімічных элементаў. 
Адзначым, што такія найпрасцейшыя злучэнні вугляроду, як яго аксіды 
CO і CO2, вугальная кіслата H2CO3 і яе солі, традыцыйна належаць да 
неарганічных рэчываў.

Па-трэцяе, шмат якія арганічныя злучэнні тэрмічна няўстойлівыя 
і нават пры адносна невысокіх тэмпературах раскладаюцца з утварэннем 
вугляроду, г. зн. апальваюцца. Пры згаранні ў кіслародзе яны ўтвараюць 
вуглякіслы газ і ваду. Што датычыцца неарганічных рэчываў, то боль-
шасць з іх тэрмічна ўстойлівыя або раскладаюцца пры вельмі высокіх 
тэмпературах. Прадуктамі іх згарання ў кіслародзе з’яўляюцца самыя 
разнастайныя рэчывы.

Па-чацвёртае, для арганічных рэчываў характэрныя кавалентная 
палярная і кавалентная непалярная сувязі. Гэтым арганічныя рэчывы 
таксама адрозніваюцца ад неарганічных, якім, акрамя названых тыпаў 
сувязі, уласцівыя таксама іонная і металічная сувязі.

Па-пятае, амаль усе арганічныя рэчывы з’яўляюцца злучэннямі мале-
кулярнай будовы з невысокімі тэмпературамі плаўлення. Для іх харак-
тэрныя малекулярныя крышталічныя рашоткі. У той жа час большасць 
неарганічных рэчываў належаць да злучэнняў немалекулярнай будовы з 
высокімі тэмпературамі плаўлення. Для іх больш характэрныя атамныя 
або іонныя крышталічныя рашоткі.

Нягледзячы на істотныя адрозненні паміж арганічнымі і неар-
ганічнымі рэчывамі, іх падзел на дзве групы з’яўляецца ўмоўным.  
І тыя, і іншыя рэчывы ўтвараюцца і ператвараюцца ў адпаведнасці з ад-
нымі і тымі ж законамі прыроды. Арганічныя і неарганічныя рэчывы 
аб’ядноўвае іх здольнасць да ўзаемнага ператварэння. Напрыклад, у выні-
ку фотасінтэзу з неарганічных рэчываў — вуглякіслага газу і вады —  
утвараецца арганічнае рэчыва глюкоза. З’яўляючыся кампанентам ежы, 
у арганізмах чалавека і жывёл яна зноў ператвараецца ў зыходныя неар-
ганічныя злучэнні. Гэта ўзаемаператварэнне з’яўляецца асновай кругава-
роту вугляроду ў прыродзе.
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Пытанні і заданні

1.  Якое паходжанне паняцця «арганічныя рэчывы»?
2.  Прывядзіце прыклады арганічных рэчываў, з якімі вы сустракаецеся 

ў паўсядзённым жыцці.
3.  Атамы якога хімічнага элемента ўваходзяць у склад любога арганічнага 

рэчыва? Якія злучэнні гэтага элемента не належаць да арганічных 
рэчываў?

4.  Растлумачце, чаму пры моцным награванні цукар, крухмал, мука, 
драўніна чарнеюць. Якія рэчывы ўтвараюцца пры згаранні арганічных 
злучэнняў у кіслародзе?

5.  Пералічыце найважнейшыя адрозненні арганічных рэчываў ад неарга-
нічных.

6.  Абгрунтуйце, чаму дзяленне рэчываў на арганічныя і неарганічныя 
з’яўляецца ўмоўным. У чым заключаецца ўзаемасувязь паміж гэтымі 
рэчывамі?

7.  Глюкоза С6H12O6 шырока выкарыстоўваецца ў медыцыне. Яе водныя 
растворы ўводзяцца ўнутрывенна пры розных захворваннях. Разлічыце 
масу глюкозы і аб’ём вады, неабходныя для прыгатавання раствору 
аб’ёмам 5 дм3 з масавай доляй глюкозы, роўнай 10 % (ρ = 1,04 г/см3).

8. У вялікіх населеных пунктах палівам для кухонных газавых пліт з’яўляецца 
прыродны газ, які складаецца амаль з чыстага метану СН4. Прадуктамі 
яго гарэння з’яўляюцца вуглякіслы газ і вада. Аб’ём метану, які згарае 
ў газавай пліце за 1 г, складае 45 дм3 (н. у.). Разлічыце аб’ём (н. у.) 
кіслароду, які расходуецца пры прыгатаванні ежы на пліце на працягу 
30 мін.

§   34.   Вуглярод — аснова арганічных злучэнняў

Вы не аднойчы назіралі, як з выхлапной трубы няспраўнага аўтама-
біля, які працуе на дызельным паліве, вырываюцца клубы густога чор-
нага дыму (мал. 100). Ён павольна паднімаецца ўверх і змешваецца з 

паветрам, забруджваючы яго. Адкуль жа 
бярэцца гэты дым? Чаму ён чорны, хоць 
вадкае дызельнае паліва, якім запраўля-
ецца машына, празрыстае і амаль бяс-
колернае? Справа вось у чым. У састаў 
гэтага паліва ўваходзяць розныя злучэн-

Мал. 100. Дым з выхлапной трубы 
няспраўнага аўтамабіля
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ні вугляроду з вадародам, так званыя вуглевадароды, напрыклад С5Н12, 

С6Н14, С7Н16, С8Н18, С9Н20. Пры рабоце спраўнага рухавіка яны змешва-
юцца з паветрам і цалкам згараюць з вылучэннем цеплаты, утвараючы 
вуглякіслы газ і ваду, напрыклад:

С7Н16 + 11О2 = 7СО2 + 8Н2О.

Калі ж рухавік няспраўны, то некаторая частка вуглевадародаў зга-
рае не цалкам: кісларод з паветра злучаецца толькі з атамамі Н, а пакі-
нутыя атамы вугляроду ўтвораць простае рэчыва вуглярод, напрыклад:

С5Н12 + 3О2 = 5С + 6Н2О.

Вуглярод у выглядзе дробных часцінак чорнага колеру з сілай выкід-
ваецца выхлапнымі газамі з рухавіка вонкі, утвараючы воблака чорнага 
дыму. 

Утварэнне вугляроду з арганічных рэчываў можна назіраць і ў шко-
льнай лабараторыі. Правядзём эксперымент. У прабірку насыплем крыху 
белага парашку глюкозы С6Н12О6 і нагрэем яе ў полымі спіртоўкі. Спа-
чатку глюкоза расплавіцца і ператворыцца ў вязкую вадкасць, якая пры 
далейшым награванні пачне пеніцца і цямнець. Праз некаторы час на 
сценках прабіркі ўтворацца кропелькі вады, а на яе дне застанецца цвёр-
дае рэчыва чорнага колеру — вуглярод (мал. 101). 

Вуглярод утвараецца і пры моцным награванні іншых арганічных 
рэчываў і матэрыялаў на іх аснове. Пра што ж сведчаць вылучэнне чор-
нага дыму з выхлапных труб аўтамабіляў і пачарненне глюкозы пры на-
граванні? Вядома, пра тое, што ў састаў малекул арганічных рэчываў 
уваходзяць атамы вугляроду. Доказам гэтага з’яўляецца і той факт, што 

Мал. 101. Утварэнне вугляроду пры награванні глюкозы
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пры поўным згаранні арганічных рэчываў у кіслародзе разам з іншымі 
рэчывамі заўсёды ўтвараецца вуглякіслы газ CO2. 

Атамы вугляроду, звязаныя з атамамі іншых элементаў, прысутні-
чаюць у малекулах усіх без выключэння арганічных рэчываў. Па гэтай 
прычыне раздзел хіміі, які вывучае гэтыя рэчывы, — арганічную хімію —  
называюць хіміяй злучэнняў вугляроду. 

Чаму ж з 118 хімічных элементаў менавіта вуглярод з’яўляецца ас-
новай усіх арганічных рэчываў? Адказ на гэта пытанне хаваецца ў аса-
блівасцях будовы атама дадзенага элемента. 

Паколькі вуглярод — хімічны элемент з атамным нумарам 6, размеш-
чаны ў другім перыядзе перыядычнай сістэмы, у яго атаме 6 электронаў 
размеркаваны на двух электронных слоях. У сувязі з тым што вуглярод 
з’яўляецца элементам IVA-групы, на знешнім электронным слоі яго атама 
знаходзіцца 4 электроны:

6С 2e–, 4e–.

Электронная будова атама абумоўлівае наступныя яго асаблівасці.
1. З прычыны наяўнасці на знешнім электронным слоі атама вугля-

роду 4 электронаў ён не валодае ярка выяўленай здольнасцю аддаваць 
або прымаць электроны і ператварацца такім чынам у іоны. Таму атамы 
вугляроду ўтвараюць не іонныя, а толькі кавалентныя сувязі, характэр-
ныя для малекул арганічных рэчываў.

2. З прычыны таго, што радыус атама вугляроду невялікі, кавалент-
ныя сувязі, якія ўтвараюцца атамам, з’яўляюцца вельмі трывалымі. Ата-
мы вугляроду ўтвараюць такія кавалентныя сувязі з атамамі большасці 
вядомых хімічных элементаў.

3. Паколькі на знешнім электронным слоі атама вугляроду маецца 
4 электроны, ён выяўляе валентнасць, роўную IV, — утварае з іншымі ата-
мамі чатыры кавалентныя сувязі. Гэта могуць быць чатыры адзінарныя 
сувязі; дзве адзінарныя і адна двайная; дзве двайныя; адна адзінарная і ад-
на трайная сувязі:

Вось прыклады малекул арганічных рэчываў з такімі сувязямі:

CH NC

H

H

HH CH

H

O C CC
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4.  Атамы вугляроду, у адрозненне ад атамаў іншых элементаў, здо-
льныя злучацца ў ланцугі любой даўжыні. Яны могуць быць неразгалі-
наванымі, разгалінаванымі і замкнутымі ў цыклы (мал. 102):

Мал. 102

Мал. 103
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А гэта прыклады малекул арганічных рэчываў з такімі ланцугамі 
атамаў вугляроду (мал. 103):

Такім чынам, атамы толькі аднаго хімічнага элемента — вугляроду —  
могуць злучацца як з атамамі іншых элементаў, так і паміж сабой,  
утвараючы ланцугі або цыклы, у якіх атамы вугляроду звязаны з іншымі 
атамамі адзінарнымі, двайнымі ці трайнымі сувязямі. Такая ўнікаль-
насць атамаў вугляроду з’яўляецца асновай неверагодна вялікай колька-
сці арганічных злучэнняў і разнастайнасці іх класаў.

Атамы вугляроду ўтвараюць кавалентныя сувязі, характэрныя 
для малекул арганічных рэчываў.

Атамы вугляроду ўтвараюць хімічныя сувязі з атамамі больша-
сці вядомых элементаў.

Атамы вугляроду злучаюцца з іншымі атамамі чатырма кава-
лентнымі сувязямі (адзінарнымі або кратнымі).

Атамы вугляроду здольныя злучацца паміж сабой у ланцугі лю-
бой даўжыні, якія могуць быць неразгалінаванымі, разгалінаванымі  
і замкнутымі ў цыклы.

C C C C C C C C C C C

C C C

C C

C

C
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Пытанні і заданні

1.  Чаму асновай усіх арганічных рэчываў з’яўляюцца атамы вугляроду? 
Чым яны адрозніваюцца ад атамаў іншых элементаў?

2.  Як можна даказаць, што ў састаў малекул цукру С12H22O11 уваходзяць 
атамы вугляроду, а ў кухоннай солі NaCl іх няма?

3.  Гэта рэчыва назапашваецца ў выглядзе рыхлага налёту на ўнутраных 
сценках пячных і камінных дымаходаў. Калі яго збіраецца шмат, на да-
памогу прыходзяць камінары. Што гэта за рэчыва і як яно ўтвараецца? 
Прыміце да ведама, што адной з яго крыніц з’яўляецца цэлюлоза, якая 
змяшчаецца ў драўніне і найпрасцейшая формула якой С6H10О5.

4.  У якім з арганічных злучэнняў — С3Н8О3, С2Н6О і С4Н8О3 — масавыя 
долі вугляроду і кіслароду аднолькавыя? Чаму роўныя іх значэнні ў гэтых 
рэчывах?  

5.  Разлічыце аб’ём (н. у.) кіслароду, неабходнага для поўнага згарання ву-
глевадароду гексану C6H14 аб’ёмам 50 см3 (ρ = 0,65 г/см3).

§   35.   Значэнне арганічных рэчываў  
                      у прыродзе і жыцці чалавека

Свет арганічных рэчываў вялізны і разнастайны. У цяперашні час 
паводле свайго паходжання яны падзяляюцца на дзве групы. Да першай 
групы належаць арганічныя злучэнні прыроднага паходжання, якія ўва-
ходзяць у склад усіх жывых арганізмаў — чалавека, жывёл, раслін і інш. 
Яны сустракаюцца і ў нежывой прыродзе ў выглядзе нафты і прыроднага 
газу. Другую групу складаюць арганічныя рэчывы непрыроднага (штуч-
нага) паходжання. Пазнаёмімся з роляй арганічных рэчываў у прыродзе 
і жыцці чалавека.

Арганічныя рэчывы прыроднага паходжання  

Ва ўсіх працэсах, якія праходзяць у жывых арганізмах, удзельніча-
юць арганічныя рэчывы прыроднага паходжання. Найважнейшымі з іх 
з’яўляюцца бялкі, тлушчы, вугляводы, вітаміны, розныя кіслоты, фер-
менты і гармоны.

Бялкі — жыццёва важныя рэчывы, малекулы якіх уяўляюць сабой 
ланцугі са шматлікіх тысяч атамаў вугляроду, вадароду, кіслароду, азо-
ту і серы. Акрамя знаёмага нам з дзяцінства бялка курынага яйка, вя-
дома некалькі мільёнаў іншых бялкоў. Яны змяшчаюцца ў целах усіх 
жывых арганізмаў і выконваюць мноства функцый. Напрыклад, бялкі 
ўваходзяць у склад мышцаў, касцей, крыві, утвараюць храсткі, скуру, 
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валасы, ногці, рогі, капыты, пёры, луску (мал. 104). Бялкі ўдзельнічаюць 
у працэсах скарачэння мышцаў, засцерагаюць арганізм ад інфекцый.  
У жывых арганізмах некаторыя бялкі маюць ролю ферментаў і гармо-
наў, якія рэгулююць усе жыццёва важныя працэсы. 

У арганізмах раслін бялкі ў найбольшай колькасці змяшчаюцца ў 
насенні, дзе яны адкладаюцца ў запас. Асабліва багатыя бялком насенне 
гароху, фасолі, соі, зярняты пшаніцы. 

Бялкі з’яўляюцца важнай крыніцай энергіі для чалавека і жывёл, 
яны ўваходзяць у састаў прадуктаў харчавання.

Некаторыя прыродныя яды маюць бялковую прыроду і аказваюць на 
чалавека атрутнае дзеянне. Гэта бялкі яду змей, некаторых павукоў, 

пчол, вос, а таксама бялкі ядавітых грыбоў, напрыклад белых паганак і 
мухамораў.

Разам з бялкамі важнейшыя жыццёвыя функцыі выконваюць 
нуклеінавыя кіслоты. Іх малекулы, якія складаюцца з вялізнай колька-
сці атамаў вугляроду, вадароду, кіслароду, азоту і фосфару, з’яўляюцца 
«шаблонамі», па якіх арганізмы сінтэзуюць патрэбныя бялкі. Нуклеі-
навыя кіслоты — гэта свайго роду запамінальныя прылады, з дапамо-
гай якіх кожны від жывых арганізмаў перадае з пакалення ў пакаленне 
«пропісы» будовы сваіх бялкоў.

Тлушчы — складаныя арганічныя рэчывы, у састаў якіх уваходзяць 
атамы вугляроду, вадароду і кіслароду. Яны змяшчаюцца ў арганізмах 

Мал. 104. Прыродныя аб’екты, якія змяшчаюць бялкі
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чалавека, жывёл, раслін і інш. Усім вядомыя тлушчы жывёльнага па-
ходжання, напрыклад свіны, ялавічны, барановы тлушч, сметанковае 
масла (мал. 105). Тлушчы расліннага паходжання называюцца а л е я -
м і. Да іх належаць сланечнікавы, ільняны, рапсавы, аліўкавы, ара-
хісавы, пальмавы і іншыя алеі. Яны назапашваюцца ў насенні або ў 
пладах раслін. Праверыць гэта можна, паклаўшы на ліст паперы зер-
не сланечніку і моцна націснуўшы на яго. На паперы з’явіцца алейная  
пляма. 

Тлушчы з’яўляюцца самай важнай крыніцай энергіі для чалавека 
і складовай часткай ежы. Утвараючы тлушчавыя капсулы, тлушчы за-
сцерагаюць унутраныя органы ад страсенняў і засцерагаюць арганізм 
ад пераахаладжэння. Тлушчы, якія вылучаюцца скурнымі тлушчавымі 
залозамі, робяць скуру чалавека мяккай і эластычнай, а валасы — 
бліскучымі. Разам з бялкамі тлушчы з’яўляюцца запасным будаўнічым 
матэрыялам, з якога ўтвараюцца новыя клеткі арганізма.

Вугляводы — складаныя арганічныя рэчывы, малекулы якіх скла-
даюцца з атамаў вугляроду, вадароду і кіслароду. Вугляводы ўтвараюцца 
ў зялёных раслінах у працэсе фотасінтэзу з вуглякіслага газу і вады. 
Яны ўваходзяць у састаў клетак і тканак усіх раслінных і жывёльных 
арганізмаў і па масе складаюць асноўную частку арганічных рэчываў на 
Зямлі. 

Зялёныя расліны ў працэсе фотасінтэзу штогод паглынаюць з атмасферы 
прыблізна 200 млрд т вуглякіслага газу CO2. Пры гэтым у атмасферу 

паступае каля 130 млрд т кіслароду O2 і сінтэзуецца 50 млрд т вугляводаў.

Мал. 105. Тлушчы жывёльнага (злева) і расліннага (справа) паходжання
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Жывёльныя арганізмы не здольныя сінтэзаваць вугляводы, таму  
атрымліваюць іх з раслінных крыніц. Да вугляводаў належаць, напрыклад,  
глюкоза, фруктоза, цукроза, крухмал, цэлюлоза і інш. Глюкоза, фрукто-
за і цукроза змяшчаюцца ў соку агародніны і садавіны, надаючы ім са-
лодкі смак. Глюкоза — абавязковы кампанент арганізма чалавека. Цу-
крозай багатыя цукровы бурак і цукровы трыснёг — асноўныя крыніцы 
цукру. Крухмал назапашваецца ў клубнях, пладах, насенні раслін. Так, 
у клубнях бульбы змяшчаецца да 24 % крухмалу, у зернях пшаніцы — 
да 64 %, рысу — 75 %, кукурузы — 70 %. Глюкоза, фруктоза, цукро-
за і крухмал з’яўляюцца важнымі крыніцамі энергіі для чалавека. Яны 
лёгка засвойваюцца і ўваходзяць у састаў прадуктаў харчавання. Цэлю-
лоза (клятчатка) — вуглявод, з якога складаюцца сценкі клетак усіх 
вышэйшых раслін. Цэлюлоза знаёмая кожнаму чалавеку і сустракаецца 
літаральна на кожным кроку. Пух таполі і парашуцікі дзьмухаўца, вата, 
вырабленая з насення бавоўніку (мал. 106), лён, салома, папера — усё 
гэта амаль чыстая цэлюлоза. Яна ўваходзіць у састаў такога важнага ма-
тэрыялу, як драўніна. У арганізмах млекакормячых, да якіх належыць 
і чалавек, цэлюлоза не засвойваецца. Аднак яна з’яўляецца асноўным 
кормам шмат якіх траваедных жывёл, напрыклад кароў, авечак, коней, 
аленяў. 

Вітаміны — гэта арганічныя рэчывы, якія не пастаўляюць арганіз-
му энергію, але неабходны яму ў невялікіх колькасцях для падтрыман-
ня жыцця. Натуральнай крыніцай вітамінаў з’яўляюцца вітамінаносныя 
расліны (шыпшына, цытрусавыя, пятрушка, лук, капуста, морква, 
парэчкі, рабіна, абляпіха і інш.), а таксама некаторыя прадукты хар-
чавання жывёльнага паходжан-
ня. Шмат якія вітаміны сён-
ня атрымліваюць сінтэтычным  
шляхам.

Вітаміны паступаюць у ар-
ганізм з ежай і ўдзельнічаюць 
практычна ва ўсіх працэсах, 
якія праходзяць у нашым ар-
ганізме. Яны неабходны для звы-
чайнай работы залоз унутранай 
сакрэцыі, павышэння разумовай  
і фізічнай працаздольнасці, устой- 
лівасці арганізма да ўздзеяння Мал. 106. Бавоўнік
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неспрыяльных фактараў навакольнага асяроддзя (спёка, холад, інфек-
цыі, атручэнні). У цяперашні час вядома каля 20 розных вітамінаў. Гэта, 
напрыклад, вітамін С — знаёмая вам «аскарбінка», а таксама вітаміны 
А, В1, В6, В12, D, K, PP і інш. Недахоп вітамінаў, гэтак жа як і іх лішак 
у арганізме, з’яўляюцца прычынай розных захворванняў.

Арганічныя рэчывы непрыроднага паходжання

Пераважная большасць арганічных рэчываў — гэта злучэнні не-
прыроднага паходжання, яны атрыманы штучна і ўваходзяць у састаў 
розных матэрыялаў, якія валодаюць каштоўнымі ўласцівасцямі. 

Несумненна, першае месца па сваёй значнасці займаюць матэрыялы 
на аснове розных палімераў — рэчываў з вельмі доўгімі малекуламі, у 
якіх адна і тая ж група атамаў паўтараецца шмат разоў. Гэтыя рэчывы 
валодаюць уласцівасцямі, якія дазваляюць вырабляць з іх розныя пласт-
масы (пластыкі), сінтэтычныя валокны і каўчукі. Пластмасы знахо-
дзяць шырокае практычнае ўжыванне і шмат якія з іх вам добра знаёмыя. 
Так, напрыклад, поліэтылен выкарыстоўваецца для вырабу плёнкі для 
цяпліц і розных пакетаў, смеццевых мяшкоў. З поліэтылену выраб- 
ляюць таксама каналізацыйныя і дрэнажныя трубы, карпусы лодак і 
ўсюдыходаў, розныя ёмістасці. 

Поліпрапілен валодае большай механічнай трываласцю, чым по-
ліэтылен. З яго вырабляюць канаты, тросы, вяроўкі, аўтамабільныя 
бамперы, водаправодныя трубы, карпусы камп’ютараў, цацкі, пластыка-
выя шкляначкі. Вы не раз бачылі белыя поліпрапіленавыя мяшкі для 
цукру, круп і іншых прадуктаў. Яны вельмі трывалыя і лёгкія, зусім 
бяспечныя для чалавека. З гэтага палімеру вырабляюць тонкае ва-
лакно, якое з’яўляецца матэрыялам для вырабу дываноў і штучнай  
футры. 

Полівінілхларыд (ПВХ) выкарыстоўваецца для вырабу аконных 
і дзвярных профіляў; дыванкоў, якія ахоўваюць ад бруду; лінолеуму; 
жалюзі; для электраізаляцыі правадоў і кабеляў. З гэтага пластыку 
вырабляюць таксама плёнкі для нацяжных столей і мыйных шпалер, 
цырату, ізаляцыйную стужку. Полівінілхларыд ужываецца таксама як 
ушчыльнік у халадзільніках, для афармлення вітрын магазінаў і ган-
длёвых пунктаў, у  вытворчасці пакрыцця колаў і ролікаў, напрыклад  
для скейтбордаў.
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Палімерныя матэрыялы хімічна высокаўстойлівыя і ў прыродных 
умовах раскладаюцца вельмі павольна. На жаль, вытворчасць такіх 

матэрыялаў з кожным годам павялічваецца, і іх адходы (плёнка, бутэлькі 
і да т. п.) усё больш засмечваюць нашу планету, у прыватнасці Сусветны 
акіян. Таму становіцца ўсё больш надзённай праблема паасобнага збору і 
перапрацоўкі смецця (асабліва палімернага).

Вядома шмат палімераў, якія выкарыстоўваюцца пераважна ў вытвор-
часці сінтэтычных валокнаў. Гэта, напрыклад, лаўсан, капрон, нейлон і 
нітрон. З валокнаў лаўсану вырабляюць тканіну, якая не камечыцца, іх 
выкарыстоўваюць у якасці дабавак пры вытворчасці шарсцяных тканін. 
Значная частка вырабленага лаўсану ідзе на выпуск «усюдыісных» 
пластыкавых бутэлек для вады і напіткаў. Валокны капрону ўстойлівыя 
да сцірання, не ўбіраюць вільгаць. Яны выкарыстоўваюцца ў вытворчасці 
канатаў, рыбалоўных сетак, лёскі, гітарных струн, корднай тканіны для 
аўтамабільных шын. З капронавых нітак вырабляюць трывалыя і лёгкія 
тканіны. Капрон выкарыстоўваецца і ў якасці пластмасы для вырабу 
дэталей машын і механізмаў — зубчастых колаў, утулак, падшыпнікаў. 
З валокнаў нейлону вырабляюць тросы, тканіны для заплечнікаў, пара-
сонаў, спартыўнага адзення і рыштунку. Шмат нейлону расходуецца для 
вырабу змазачных матэрыялаў, мінеральных маслаў. Валакно нітрон пад 
назвай «штучная шэрсць» выкарыстоўваецца для вырабу спартыўнага 
адзення, трыкатажу, паліто. 

Вялізнае значэнне ў сучасным свеце маюць сінтэтычныя каўчукі. 
З іх вырабляюць гуму для аўтамабільных, авіяцыйных і веласіпедных 
шын (мал. 107). У ракетнай тэхніцы сінтэтычныя каўчукі выкарыстоўва-
юцца ў якасці асновы пры вырабе цвёрдага ракетнага паліва.

Акрамя сінтэтычных палімераў, практычнае ўжыванне знаходзяць і 
іншыя арганічныя рэчывы непрыроднага паходжання. Яны з’яўляюцца 
асновай паліва для аўтамабіляў, ува-
ходзяць у састаў растваральнікаў, 
лакаў, фарбаў і эмаляў, лекаў і вы-
буховых рэчываў, фарбавальнікаў, 
мыйных сродкаў, угнаенняў і яда- 
хімікатаў, парфумернай прадукцыі, 
харчовых дабавак і шмат якіх іншых 
матэрыялаў, якія трывала ўвайшлі ў 
наша жыццё. Мал. 107. Шыны на аснове каўчуку
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Пытанні і заданні

1.  Як арганічныя рэчывы падзяляюцца паводле свайго паходжання?
2.  Прывядзіце прыклады вядомых вам арганічных рэчываў прыроднага па-

ходжання.  
3.  Ахарактарызуйце ролю бялкоў у жывой прыродзе. У састаў якіх структур 

уваходзяць бялкі ў жывёльных і раслінных арганізмах? У якіх прадуктах 
харчавання прысутнічаюць бялкі?

4.  Якая роля тлушчаў у жывых арганізмах? У склад якіх прадуктаў харча-
вання ўваходзяць тлушчы? Дзе яны знаходзяць практычнае ўжыванне?

5.  Пералічыце вядомыя вам вугляводы. Як яны ўтвараюцца ў прыродзе? 
Дзе змяшчаюцца ў раслінных арганізмах?

6.  Прывядзіце прыклады матэрыялаў, у састаў якіх уваходзяць арганічныя 
рэчывы непрыроднага паходжання.

7. Дзе выкарыстоўваюцца капрон, нейлон, лаўсан, сінтэтычныя каўчукі?
8.  Пры награванні метан СН4 раскладаецца на простыя рэчывы — вугля-

род і вадарод. З метану быў атрыманы вуглярод масай 88 г. Разлічыце  
аб’ём (н. у.) утворанага вадароду.

Рыхтуемся да алімпіяд

За суткі арганізм юнака ва ўзросце 14—17 гадоў павінен атрымаць за кошт 
ежы 3160 ккал, а арганізм дзяўчыны таго ж узросту — 2760 ккал. Пры гэтым 
доля энергіі, якая атрымліваецца з бялкоў, тлушчаў і вугляводаў, павінна скла-
даць адпаведна 30, 20 і 50 %. Разлічыце масы названых рэчываў, якія павінны 
ўваходзіць у склад вашага харчовага сутачнага рацыёну, калі вядома, што пры 
«ператраўліванні» 1 г бялку ў арганізме вылучаецца 4,1 ккал, 1 г тлушчу —  
9,3 ккал, 1 г вугляводаў — 4,1 ккал.

§   36.   Крэмній — хімічны элемент і простае рэчыва

У перыядычнай сістэме хімічных элементаў крэмній Si размешчаны 
ў трэцім перыядзе ў IVА-групе. Чым жа ён адрозніваецца ад вугляроду? 
Пазнаёмімся з уласцівасцямі гэтага хімічнага элемента і ўтвараемага ім 
простага рэчыва падрабязней.

Крэмній у прыродзе

Крэмній пасля кіслароду — самы распаўсюджаны элемент у зям-
ной кары (масавая доля 27,6 %). Зямная кара ў асноўным складаецца са 
злучэнняў крэмнію з кіслародам, у састаў якіх уключаюцца і іншыя эле-
менты. У прыродзе крэмній сустракаецца пераважна ў выглядзе аксіду 
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крэмнію(IV) SiO2 (крэменязём, кварц, пясок) і солей крэмніевай кісла-
ты — сілікатаў. 

Крэмній — адзін з самых распаўсюджаных элементаў ва ўсім Сусве-
це. Асноўны кампанент марсіянскай глебы — крэменязём SiO2, а ў 

месячным грунце на долю гэтага рэчыва прыпадае 41 %. Сілікаты металаў 
выяўлены на Венеры і іншых планетах.  

Крэмній з’яўляецца важным элементам для звычайнага існавання 
ўсіх жывых арганізмаў. Павышаным утрыманнем крэмнію характарызу-
юцца марскія арганізмы — дыятомавыя водарасці, радыялярыі, губкі 
(мал. 108). Вялікую колькасць крэмнію назапашваюць хвашчы і злакі, 
у тым ліку рыс. 

Будова атама

У атаме крэмнію 14 электронаў, якія размяшчаюцца на трох элек-
тронных слоях: 

14Si 2е–, 8е–, 4е–.

Гэтак жа як і ў атамаў вугляроду, у атамаў крэмнію на знешнім элек-
тронным слоі знаходзіцца па 4 электроны і да яго завяршэння не хапае 
таксама 4 электроны. Таму ў сваіх злучэннях крэмній выяўляе адмоўную 
ступень акіслення, роўную –4, напрыклад у сіліцыдзе магнію Mg Si2 ,   і 
дадатную ступень акіслення +4, напрыклад у аксідзе SiO2 .

Губкі Дыятомавыя водарасці Хвошч палявы
(пад мікраскопам)

Мал. 108. Крэмнійзмяшчальныя арганізмы

Губкі Дыятомавыя водарасці Хвошч палявы
(пад мікраскопам)

Губкі Дыятомавыя водарасці Хвошч палявы
(пад мікраскопам)

Губкі Дыятомавыя водарасці Хвошч палявы
(пад мікраскопам)
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Будова і фізічныя ўласцівасці простага рэчыва

Крышталічная рашотка крэмнію аналагічная крышталічнай рашот-
цы алмазу (гл. мал. 90). У крышталі крэмнію кожны яго атам злучаны з 
іншымі атамамі чатырма трывалымі кавалентнымі сувязямі.

У цяперашні час атрымліваюць крэмній 99,9999999 %-й чысціні. Гэта 
азначае, што сярод мільярда атамаў крэмнію можа быць толькі адзін 

атам іншага элемента.

У адрозненне ад алмазу крэмній валодае здольнасцю пры пэўных умо-
вах праводзіць электрычны ток. Электраправоднасць крэмнію ўзрастае  
пры награванні або асвятленні. Менавіта таму ён выкарыстоўваец-
ца ў паўправадніковай тэхніцы, у тым ліку для пераўтварэння энер-
гіі сонечнага выпраменьвання ў электрычную энергію ў сонечных  
батарэях. 

Хімічныя ўласцівасці крэмнію

Гэтак жа як і вуглярод, крэмній рэагуе з іншымі рэчывамі, як пра-
віла, пры награванні. 

Узаемадзейнічаючы з атамамі менш электраадмоўных элементаў (ме-
талаў), атамы крэмнію прымаюць электроны (аднаўляюцца), набываючы 
пры гэтым адмоўныя ступені акіслення: 
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Пры гэтым простае рэчыва крэмній выяўляе акісляльныя ўласцівасці.
Узаемадзейнічаючы з атамамі больш электраадмоўных элементаў, 

атамы крэмнію могуць аддаваць электроны (акісляцца), набываючы да-
датныя ступені акіслення:
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Пры гэтым простае рэчыва крэмній выяўляе аднаўленчыя ўласцівасці.
Пры вельмі высокіх тэмпературах крэмній узаемадзейнічае з вугля-

родам, утвараючы карбід крэмнію (карбарунд): 

Si + С =t SiC.
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У гэтай рэакцыі крэмній выступае ў якасці адноўніку, а вуглярод — 
у якасці акісляльніку. 

У якасці адноўніку крэмній ужываюць таксама пры прамысловым 
атрыманні металаў з руд.

Структура простага рэчыва крэмнію аналагічная структуры ал-
мазу.

Пры ўзаемадзеянні з іншымі рэчывамі крэмній можа выяўляць як 
аднаўленчыя, так і акісляльныя ўласцівасці.

Пытанні і заданні

1.  У выглядзе якіх злучэнняў крэмній сустракаецца ў прыродзе?
2.  На якой фізічнай уласцівасці крэмнію заснавана яго ўжыванне ў 

паўправадніковай тэхніцы?
3.  Ахарактарызуйце крэмній, вызначыўшы яго становішча ў перыядычнай 

сістэме (парадкавы нумар, група, перыяд) і будову атама (зарад ядра, 
колькасць электронных слаёў, колькасць электронаў на знешнім слоі). 
Характарыстыкі запішыце ў выглядзе табліцы.

4.  Звышчысты крэмній для паўправадніковай тэхнікі атрымліваюць шляхам 
ператварэння чыстага крэмнію спачатку ў хларыд крэмнію(IV), які затым 
аднаўляюць вадародам. Напішыце ўраўненні адпаведных рэакцый.

5.  Запішыце ўраўненне рэакцыі атрымання хрому з аксіду хрому(III) пры 
аднаўленні яго крэмніем. Разлічыце масу крэмнію, неабходнага для 
аднаўлення хрому з Cr2O3 масай 18 кг.  

6. Складзіце два ўраўненні рэакцый, якія характарызуюць аднаўленчыя 
ўласцівасці крэмнію. Расстаўце каэфіцыенты метадам электроннага ба-
лансу. У кожнай з рэакцый вызначыце акісляльнік.  

7.  Чалавеку ў дзень з ежай неабходна атрымліваць крэмній масай да 1 г. 
Разлічыце масу грэцкіх круп, якая змяшчае такую колькасць крэмнію, 
калі ў грэцкіх крупах масай 100 г змяшчаецца крэмній масай 120 мг. 

§   37.   Аксід крэмнію(IV).   Крэмніевая кіслата і яе солі
Сярод кіслародзмяшчальных злучэнняў крэмнію найбольшае значэн-

не маюць аксід крэмнію(IV), крэмніевая кіслата і яе солі — сілікаты. 

Аксід крэмнію(IV)

Аксід крэмнію(IV) уяўляе сабой цвёрдае тугаплаўкае рэчыва (тэмпе-
ратура плаўлення 1713 °С), нерастваральнае ў вадзе. Высокая тэмперату-
ра плаўлення гэтага рэчыва сведчыць пра тое, што яно мае немалекуляр-
ную будову. 

Правообладатель Народная асвета
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У крышталях аксіду крэмнію(IV) атамы крэмнію і кіслароду звязаны 
паміж сабой кавалентнымі сувязямі (мал. 109). Для апісання саставу 
такіх рэчываў, як вы памятаеце, карыстаюцца формульнымі адзінкамі. 
Састаў формульнай адзінкі SiO2 паказвае, што ў аксідзе крэмнію(IV) на 
кожны атам крэмнію прыпадае па два атамы кіслароду.

У прыродзе аксід крэмнію(IV) утварае рачны пясок, горны хрусталь і 
распаўсюджаны на тэрыторыі Беларусі крэмень. Часта ў прыродзе мі-

нералы на аснове SiO2 змяшчаюць прымесі аксідаў жалеза, алюмінію, хрому і 
іншых элементаў, якія надаюць ім пэўную афарбоўку. Яны выкарыстоўваюц- 
ца ў якасці вырабных і каштоўных камянёў (напрыклад, цытрын, аметыст, 
яшма, агат і інш.). 

Аксід крэмнію(IV) — хімічна неактыўнае рэчыва. Ён не раствараецца 
ў вадзе і не ўзаемадзейнічае з ёй. Але як кіслотны аксід SiO2 рэагуе з 

Фрагмент структурнай формулы Схема будовы крышталя

Мал. 109. Аксід крэмнію(IV)
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асноўнымі аксідамі, шчолачамі і некаторымі солямі, напрыклад карба-
натамі, пры награванні або сплаўленні з утварэннем солей слабай крэм-
ніевай кіслаты — сілікатаў:

SiO2 + СaO =
t
 СaSiO3;     SiO2 + 2NaOH =

t
 Na2SiO3 + H2O;

SiO2 + Na2CO3 =
t
 Na2SiO3 + CO2.

Чысты крышталічны аксід крэмнію(IV) празрысты, бясколерны, як 
вада, і ў сувязі з гэтым ужываецца для вырабу аптычных прыбо-

раў. З расплаўленага SiO2 атрымліваюць так званае кварцавае шкло. 
Яно вытрымлівае награванне да 1000—1200  °С і ўстойлівае да рэзка-
га перападу тэмператур. У кварцавага шкла ёсць яшчэ адна важная 
добрая якасць: яно прапускае ўльтрафіялетавыя прамяні, што дазваляе 
выкарыстоўваць яго ў вытворчасці медыцынскай, навукова-даследчай і 
прамысловай апаратуры.

Крэмніевая кіслата

Крэмніевую кіслату атрымліваюць, дзейнічаючы больш моцнымі 
кіслотамі на растворы яе солей. Яна ўтварае студзяністы асадак, які 
змяшчае ваду (мал. 110). Крэмніевая кісла-
та мае складаны састаў, які ўмоўна можна 
выявіць прасцейшай формулай H2SiO3:

Na2SiO3 + 2HCl = H2SiO3 + 2NaCl.

Крэмніевая кіслата мала раствараецца ў 
вадзе. Яна з’яўляецца нетрывалым злучэн-
нем — пры награванні або працяглым за-
хоўванні паступова раскладаецца на ваду і 
аксід крэмнію(IV): 

H2SiO3 =t  Н2О + SiO2.

Крэмніевая кіслата вельмі слабая. 

Пры абязводжванні асадку крэмніевай кіслаты ўтвараецца порысты 
аморфны аксід крэмнію(IV) — сілікагель. Ён мае развітую паверх-

ню, таму выдатна паглынае вільгаць. У хімічных лабараторыях сілікагель 
выкарыстоўваюць для асушэння газаў. 

Мал. 110. Утварэнне 
крэмніевай кіслаты
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Солі крэмніевай кіслаты 

З солей крэмніевай кіслаты 
растваральныя толькі сіліка-
ты шчолачных металаў. Сіліка-
ты калію і натрыю называюць 
растваральным шклом, а іх кан-
цэнтраваныя водныя растворы —  
вадкім шклом. Раней вадкае 
шкло шырока выкарыстоўвала-
ся ў якасці сілікатнага клею. 
Канцэнтраваны раствор сіліка-
ту натрыю ўжываецца для пра-
мочвання драўляных вырабаў 
і тканін для надання ім вог-

нетрывалых уласцівасцей. Падрыхтуем дзве аднолькавыя палоскі па-
перы. Адну з іх пакрыем тонкім пластом вадкага шкла і высушым на 
паветры. Затым адначасова ўнясём палоскі ў полымя спіртоўкі (мал. 111).  
Што пры гэтым назіраецца? 

Калі ў разведзены раствор сілікату натрыю 
змясціць некалькі крышталяў афарбаваных со-
лей, то праз некаторы час у растворы з’явяцца 
доўгія каляровыя ніткі ў выглядзе галінак.  
Атрымліваецца сілікатны «сад» (мал. 112).  
З асаблівасцямі працякання гэтага працэсу вы 
можаце пазнаёміцца, калі прачытаеце дадатко-
вую літаратуру.

Прыродныя крэменязёмы, сілікаты і глі-
на з’яўляюцца сыравінай для сілікатнай пра-
мысловасці.  

Чыстая папера Папера, пакрытая 
сілікатным клеем

Мал. 111. Гарэнне паперы

Мал. 112. Сілікатны «сад»

У складзе сілікатаў часта сустракаецца трэці па распаўсюджанасці  
ў зямной кары пасля кіслароду і крэмнію элемент алюміній. У гэтым 

выпадку яны называюцца алюмасілікатамі. Іх састаў часта запісваюць 
у выглядзе злучэння аксідаў. Напрыклад, састаў каліевага палявога шпа-
ту выяўляецца формулай K2O    Al2O3    6SiO2. Састаў каалініту — галоўнай 
састаўной часткі глін — адказвае формуле Al2O3    2SiO2    2H2O, а састаў 
граніту можна апісаць формулай 3СаО    Al2O3    3SiO2.
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Аксід крэмнію(IV) SiO2 з’яўляецца кіслотным аксідам. Пры награ-
ванні або сплаўленні SiO2 рэагуе з асноўнымі аксідамі, шчолачамі і 
некаторымі солямі.

Крэмніевую кіслату H2SiO3 можна атрымаць, дзейнічаючы больш 
моцнымі кіслотамі на растворы яе солей. 

Солі крэмніевай кіслаты называюцца сілікатамі. 
Канцэнтраваныя водныя растворы сілікатаў калію і натрыю на-

зываюць вадкім шклом. 

Пытанні і заданні
1.  Якое з прыродных злучэнняў уяўляе сабой чысты аксід крэмнію(IV)?  
2.  Сілікаты якіх металаў называюць растваральным шклом?
3.  Пералічыце фізічныя ўласцівасці аксіду крэмнію(IV). У чым заключаецца 

іх адрозненне ад фізічных уласцівасцей аксіду вугляроду(IV)?   
4.  Апішыце хімічныя ўласцівасці крэмніевай кіслаты. У чым заключаецца 

падабенства і адрозненне крэмніевай і вугальнай кіслот?
5.  Запішыце два ўраўненні рэакцый, з дапамогай якіх можна ператварыць 

аксід крэмнію(IV) у растваральныя ў вадзе хімічныя злучэнні.
6.  Пры абязводжванні крэмніевай кіслаты атрымалі аксід крэмнію(IV) 

хімічнай колькасцю 1,25 моль. Чаму роўна маса вады, якая пры гэтым 
вылучылася?   

7.  Вызначыце масу салянай кіслаты з масавай доляй HCl, роўнай 20 %, якая 
прарэагуе з сілікатам натрыю хімічнай колькасцю 0,05 моль.

8.  Запішыце ўраўненні рэакцый, з дапамогай якіх можна ажыццявіць на-
ступныя ператварэнні:

Si  SiO2  Na2SiO3  H2SiO3  SiO2.

Дамашні эксперымент

Пакецікі з сілікагелем часта ляжаць у скрынках з абуткам або 
побытавымі прыборамі. З сілікагелем можна зрабіць некалькі доследаў.  

Дослед 1. Наліце ў пластыкавую шкляначку вады і дабаўце туды 
крыху афарбаванай вадкасці (напрыклад, чарнічнага соку). Насыпце ў 
раствор сілікагель, перамяшайце і вытрымайце некаторы час. Вадкасць 
абясколерыцца. Як вы думаеце чаму?

Дослед 2. Вазьміце два аднолькавыя слоікі са шчыльнымі накрыўка-
мі. У кожную змясціце крыху здробленага часнаку. У адзін са слоікаў 
дабаўце сілікагель і зачыніце слоікі накрыўкамі. Праз 4—5 г параўнайце 
пах у абодвух слоіках.
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§   38.   Будаўнічыя матэрыялы  
                      на аснове прыродных аксідаў і солей

Са старажытных часоў чалавек імкнуўся выкарыстоўваць ваду, рас-
лінны і жывёльны свет, глебу, камяні, што былі навокал. Менавіта з 
каменю ён зрабіў першыя прылады для працы і палявання. На заранку 
ўзнікнення цывілізацыі з’явіліся няхітрыя каменныя збудаванні. Камяні 
трэба было змацоўваць паміж сабой, каб збудаванне не развальвалася.  
У сувязі з гэтым ва ўжытку з’явіліся вяжучыя рэчывы. Чалавек навучыў-
ся карыстацца глінай, рабіць з яе розныя прадметы. Яшчэ пазней уз-
нікла вытворчасць цэглы і шкла. Так зараджалася будаўнічае рамяство.

Сучасная будаўнічая індустрыя выкарыстоўвае неарганічныя злучэн-
ні ў самым разнастайным выглядзе: матэрыялы з сілікатных расплаваў 
(шкло), керамічныя вырабы, вяжучыя рэчывы. Асноўнай крыніцай сыра-
віны для вырабу будаўнічых матэрыялаў з’яўляюцца прыродныя злучэн-
ні: пясок, вапняк, сілікаты, алюмасілікаты, гліна.

Керамічныя матэрыялы

Слова «кераміка» паходзіць ад грэчаскага слова керамас — гліна, 
гліняны посуд. Асноўнай сыравінай для вырабу керамікі служыць глі-
на, здольная ўтвараць з вадой пластычную масу. Вільготнай гліне мож-
на надаць любую форму. Пры высокай тэмпературы яна неабарачальна 

цвярдзее, што і выкарыстоўваецца ў вытвор-
часці керамічных вырабаў. Пасля абпальвання 
керамічныя вырабы атрымліваюцца порыстымі 
і водапранікальнымі. Таму кераміку часта па-
крываюць палівай — легкаплаўкімі сумесямі, 
якія пасля спецыяльнай тэрмічнай апрацоўкі 
ўтвараюць на паверхні вырабаў шклопадобную 
масу (мал. 113). 

Мал. 113. Керамічныя вырабы, пакрытыя глазурай
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Кераміка ўяўляе сабой адзін з найстаражытнейшых 
штучных матэрыялаў. Керамічныя вырабы былі вя-

домыя чалавеку з эпохі неаліту. Першымі керамічнымі 
матэрыяламі былі цэгла, плітка, посуд і самыя разнастай-
ныя ёмістасці (гл. мал.).

Да керамічных вырабаў належаць будаўнічая цэгла, чарапіца, вог- 
нетрывалыя і абліцовачныя матэрыялы, сантэхнічнае абсталяванне (ван-
ны, ракавіны і інш.). 

Вяжучыя будаўнічыя матэрыялы

Вяжучыя будаўнічыя матэрыялы ўяўляюць сабой рэчывы або сумесі 
рэчываў, здольныя пры змешванні з вадой утвараць вязкую масу, якая 
паступова цвярдзее. 

Адным з найстаражытнейшых будаўнічых матэрыялаў з’яўляецца 
вапна. Адрозніваюць нягашаную вапну CaO і гашаную вапну Ca(OH)2. 
Нягашаную вапну атрымліваюць пры раскладанні карбанату кальцыю:

CaCO3 =t  CaO + CO2.

Аксід кальцыю CaO (нягашаную вапну) пераводзяць у гідраксід («га-
сяць» вадой) і атрымліваюць гашаную вапну Ca(OH)2:

CaO + H2O = Ca(OH)2.

Гэта рэакцыя працякае з вылучэннем вялікай колькасці цеплаты, 
што прыводзіць да моцнага разагравання сумесі (мал. 114). У выніку ўтва-
раецца воблака вадзяной пары, як пры гашэнні вогнішча вадой. Таму да- 
дзеная рэакцыя і называецца «гашэнне вапны». Гашаную вапну ў сумесі 
з пяском выкарыстоўваюць у якасці вяжучага будаўнічага матэрыялу.

Іншым прыкладам вяжучых  
будаўнічых матэрыялаў з’яўляецца 
цэмент. Калі яго змяшаць з вадой, 
то ўтворыцца цестападобная маса,  
якая праз некаторы час цвярдзее.  
Гэта ўласцівасць цэменту і выка- 
рыстоўваецца ў будаўнічай спра-
ве для змацавання, напрыклад, 
цэглы пры збудаванні сцен. У Бела-
русі яго вырабляюць на некалькіх 
прадпрыемствах, буйнейшымі з 

Вада

СаOH2
СаO

Мал. 114. Гашэнне вапны
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якіх з’яўляюцца ААТ «Краснасельскбудматэрыялы» і ААТ «Крычаўцэмен-
ташыфер». 

З сумесі цэменту, пяску і вады з дабаўленнем дробнага шчэбеню 
або жвіру атрымліваюць бетон. Калі ў бетон увесці каркас з жалезных 
стрыжняў, то атрымліваецца жалезабетон. Бетон і жалезабетон шырока 
ўжываюцца ў будаўніцтве. Увядзенне ў бетон хімічных рэчываў пэўнага 
саставу дазваляе атрымліваць пенабетон, які адрозніваецца лёгкасцю, 
высокімі цепла- і гукаізаляцыйнымі ўласцівасцямі. Найважнейшым 
адрозненнем бетону ад вапнавага раствору з’яўляецца тое, што пры яго  
зацвярдзенні адбываецца паглынанне вады.

Нядаўна вучоныя на аснове фасфату 
магнію распрацавалі біябетон. Знеш-

нія панэлі з біябетону пасля пабудовы тут жа 
пачынаюць назапашваць дажджавую ваду, 
становячыся ідэальным асяроддзем для раз-
віцця лішайнікаў і імхоў. Гэта дазваляе ства-
раць вертыкальныя сады на сценах жылых 
будынкаў, рэалізуючы канцэпцыю экагарадоў 
(гл. мал. уверсе). Акрамя таго, бетон актыўна 
выкарыстоўваецца як дызайнерскі матэрыял 
для вырабу садовай скульптуры (гл. мал. унізе),  
прадметаў мэблі і інтэр’еру.

У якасці вяжучага матэрыялу выка- 
рыстоўваюць таксама алебастр, які часта 
называюць паўводным гіпсам. Яго фор-
мулу запісваюць наступным чынам: 
CaSO4    0,5H2O. Пры замешванні з ва-
дой паўводны гіпс паглынае ваду і пера-
ходзіць у гіпс CaSO4    2H2O, які шырока 
выкарыстоўваюць у будаўніцтве для выра-
бу сухога тынку, пліт і панэляў для пера-
гародак, архітэктурных дэталей будынкаў 
(мал. 115). 

Мал. 115. Гіпсавыя дэталі на франтоне будынка 
Дварца культуры прафсаюзаў у Мінску
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Лабараторны дослед 5 

Распазнаванне іонаў кіслотных астаткаў  
(хларыд, сульфат- і карбанат-іонаў)

Вы вывучылі якасныя рэакцыі на некаторыя аніёны, якія ўвахо- 
дзяць у састаў кіслот і солей. Уменне адрозніваць іх адзін ад аднаго  
і распазнаваць у растворах з’яўляецца важным не толькі пры вывучэнні 
хіміі, але і для найпрасцейшага аналізу прыродных сумесей, будаўнічых 
матэрыялаў, саставу прадуктаў харчавання.

У трох пранумараваных прабірках знаходзяцца растворы солей: кар-
банат, сульфат і хларыд натрыю. З дапамогай прапанаваных рэактываў 
распазнайце кожную соль, правёўшы якасныя рэакцыі на аніёны. Вынікі 
даследавання занясіце ў табліцу ў рабочым сшытку, паказаўшы формулы 
рэчываў і прыметы хімічных рэакцый.

Нумар
прабіркі

Рэактыў
Іон, які  

вызначаеццаНітрат  
серабра(I)

Хларыд  
барыю

Хлоравадародная  
кіслата

1

2

3

Складзіце ўраўненні хімічных рэакцый у малекулярным і іонным 
выглядзе. Зрабіце вывад пра спосабы распазнавання іонаў у растворах.

Шкло

Часцей за ўсё мы сутыкаемся са шклом, атрыманым на аснове розных 
сілікатаў, таму ў побыце слова «шкло» ўжываецца для абазначэння мена-
віта сілікатнага шкла. 

Акрамя прыгожага знешняга выгляду, шкло валодае нізкай це-
плаправоднасцю і высокай празрыстасцю, што дазваляе выкарыстоў- 
ваць яго для вырабу аконных шклопакетаў. Пры награванні шкло лёгка 
выцягваецца ў тонкія, доўгія ніткі, з якіх вырабляюць шклавату, шкло-
валакно і шклотканіны. Шклавата і шкловалакно выкарыстоўваюцца ў 
якасці гука- і цеплаізалятараў. Найбуйнейшым вытворцам шкланітак і 
шклотканін рознага прызначэння на тэрыторыі Беларусі з’яўляецца ААТ 
«Полацк-Шкловалакно».
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Шкляная прамысловасць Беларусі мае даўнюю гісторыю. У 1717 г.  
у вёсках Налібокі і Янковічы (зараз Стаўбцоўскі раён) па ўзоры Дрэз-
дэнскай мануфактуры Радзівілы заснавалі Налібоцкую шкляную ма-

нуфактуру, дзе вырабляліся люстэркі, падсвечнікі, мастацкі і бытавы посуд.  
У 1737 г. у вёсцы Урэчча (зараз Любанскі раён) была заснавана Урэцкая шкля-
ная мануфактура, якая выпускала вырабы з бясколернага і каляровага шкла. 
Гэтыя мануфактуры існавалі да сярэдзіны XVIII ст. У 1883 г. памешчык Зянон 
Ленскі пабудаваў у пасёлку Бярозаўка (зараз Лідскі раён) мануфактуру, якая 
пазней, у 1908 г., стала шклозаводам «Нёман», што працуе і па гэты дзень.

Шкло не з’яўляецца індывідуальным злучэннем, а ўяўляе сабой сплаў 
некалькіх рэчываў. Для атрымання шкла (як гавораць на вытворчасці, 
пры «варцы» шкла) у якасці зыходных матэрыялаў выкарыстоўваюць 
SiO2 (пясок), Na2CO3 (соду) і СаСО3 (мел, або вапняк). Зыходную сумесь 
рэчываў награваюць да атрымання расплаву пры 800—1400  °С і пасля 
ахаладжэння атрымліваюць звычайнае аконнае шкло, састаў якога 
можна ўмоўна апісаць формулай Na2O  CaO  6SiO2: 

Na2CO3 + СаСО3 + 6SiO2 =t Na2О  СаО  6SiO2 + 2СО2.

Часта пры варцы шкла для надання яму спецыфічных уласцівасцей 
і афарбоўкі ў зыходную сумесь дабаўляюць разнастайныя солі і аксіды. 

Шкло з’яўляецца экалагічна чыстым матэрыялам. Яно можа падвяр-
гацца другаснай перапрацоўцы, не забруджваючы пры гэтым наваколь-
нае асяроддзе.  

Асноўнай крыніцай сыравіны для вырабу будаўнічых матэрыялаў 
з’яўляюцца прыродныя злучэнні: пясок, гліна, вапняк, сілікаты і 
алюмасілікаты.

Да будаўнічых матэрыялаў належаць шкло, кераміка, вяжучыя 
матэрыялы.

Пытанні і заданні

1.  Якія прадпрыемствы керамічнай прамысловасці ў Беларусі вы ведаеце? 
Дзе яны размешчаны?

2.  Пералічыце вядомыя вам вяжучыя будаўнічыя матэрыялы. Выпішыце 
ў сшытак іх назвы.

3.  Што такое цэмент і дзе ён выкарыстоўваецца?
4.  Якія рэчывы служаць сыравінай пры атрыманні шкла? Паспрабуйце 

растлумачыць, чаму працэс атрымання шкла называюць «варкай».
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5.  Разлічыце хімічныя колькасці карбанату кальцыю і аксіду крэмнію(IV), не-
абходныя для атрымання аконнага шкла з саставам Na2O    CaO    6SiO2 
масай 2 т.

6.  Ведаючы састаў аконнага шкла і яго шчыльнасць, роўную 2,5 г/см3, раз-
лічыце масу крэмнію, які змяшчаецца ў шкле памерам 200 × 300 × 0,8 см.

7.  Запішыце ўраўненні рэакцый, з дапамогай якіх можна ажыццявіць на-
ступныя ператварэнні:

 Si  SiO2  Na2SiO3  H2SiO3  SiO2  Na2O    CaO    6SiO2.

Практычная работа 3
Рашэнне эксперыментальных задач па тэме «Неметалы»

М э т а: праверыць і замацаваць веды пра хімічныя ўласцівасці 
злучэнняў неметалаў, якасныя рэакцыі на аніёны кіслот, спосабы атры-
мання неарганічных злучэнняў; развіваць уменне даследаваць уласціва-
сці рэчываў, аналізаваць вынікі хімічнага эксперымента, рабіць вывады.

В а р ы я н т  1

Задача 1. Вызначыце пры дапамозе якасных рэакцый выдадзеныя 
вам у пранумараваных прабірках рэчывы: сульфат натрыю, карбанат на-
трыю. Складзіце ўраўненні адпаведных хімічных рэакцый у малекуляр-
ным і іонным выглядзе.

Задача 2. Дакажыце, што ў растворы хлоравадароднай кіслаты пры-
сутнічаюць іоны вадароду і хларыд-іоны. Складзіце ўраўненні адпавед-
ных хімічных рэакцый у малекулярным і іонным выглядзе.

Задача 3. Ажыццявіце практычна хімічныя ператварэнні: Сa(OH)2  
 СaCO3  Сa(NO3)2. Складзіце ўраўненні адпаведных хімічных рэакцый 
у малекулярным і іонным выглядзе.

В а р ы я н т  2

Задача 1. Вызначыце пры дапамозе якасных рэакцый выдадзеныя 
вам у пранумараваных прабірках рэчывы: карбанат натрыю, хларыд на-
трыю. Складзіце ўраўненні адпаведных хімічных рэакцый у малекуляр-
ным і іонным выглядзе.

Задача 2. Дакажыце, што ў растворы сернай кіслаты змяшчаюцца 
іоны вадароду і сульфат-іоны. Складзіце ўраўненні адпаведных хімічных 
рэакцый у малекулярным і іонным выглядзе.

Задача 3. Ажыццявіце практычна хімічныя ператварэнні:  Na2СО3  
 СаСО3  СO2. Складзіце ўраўненні адпаведных хімічных рэакцый у 
малекулярным і іонным выглядзе.
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§   39.   Паняцце пра выхад прадукту хімічнай рэакцыі

На практыцы пры правядзенні хімічных рэакцый звычайна атрым- 
ліваецца некалькі меншая колькасць прадукту, чым разлічаная тэарэтыч-
на ў адпаведнасці з ураўненнем рэакцыі. Гэта можа адбывацца па нека-
лькіх прычынах. 

Шмат якія хімічныя рэакцыі абарачальныя, г. зн. працякаюць не да 
канца. Страты рэчываў могуць быць таксама абумоўлены іх выпарэннем, 
частковым растварэннем (бо абсалютна нерастваральных рэчываў няма), 
стратамі пры ўпарванні або фільтраванні раствораў і да т. п. Немала-
важнае значэнне мае абсталяванне, з дапамогай якога ажыццяўляецца 
хімічная рэакцыя. Негерметычнасць абсталявання, у якім праходзяць 
хімічныя працэсы, заўсёды прыводзіць да страт газападобных рэчываў.  
І нарэшце, частка рэчываў можа не ўступіць у рэакцыю або ўтварыць 
пры ўзаемадзеянні пабочныя прадукты.

Для ацэнкі паўнаты працякання працэсу карыстаюцца паняццем вы-
хад прадукту хімічнай рэакцыі. Яно падобнае да паняцця «каэфіцыент 
карыснага дзеяння», якое ўжываецца ў фізіцы для характарыстыкі пра-
цэсаў пераўтварэння і выкарыстання энергіі, работы розных рухавікоў і 
механізмаў. 

Выхад прадукту хімічнай рэакцыі абазначаецца літарай грэчаскага 
алфавіта η (эта). Ён уяўляе сабой велічыню, роўную адносіне рэальна 
атрыманай, г. зн. практычнай масы рэчыва (mпракт) да масы гэтага рэчыва, 
разлічанай па ўраўненні рэакцыі, г. зн. да яго тэарэтычнай масы (mтэар): 

η = 
m

m
практ

тэар
.

Выхад прадукту хімічнай рэакцыі — безразмерная велічыня, напры-
клад: η(СаО) = 0,75, або 75 %.

Паколькі маса рэчыва прапарцыянальная яго хімічнай колькасці, 
то выхад прадукту рэакцыі можна вызначаць і як адносіну адпаведных 
хімічных колькасцей рэчыва або аб’ёмаў (для газаў):

η = 
m

m
практ

тэар
,  η = 

V

V
практ

тэар
.

Напрыклад, калі вядома, што ў рэакцыі сінтэзу аміяку

N2 + 3H2 = 2NH3,
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выхад прадукту складае 0,75 (η = 0,75, або 75 %), то гэта азначае, што з 
азоту масай 28 г (аб’ёмам 22,4 дм3, хімічнай колькасцю 1 моль) мы атры-
маем аміяк масай не 34 г (аб’ёмам 44,8 дм3, хімічнай колькасцю 2 моль), а 
масай 34 г    0,75 = 25,5 г (аб’ёмам 33,6 дм3, хімічнай колькасцю 1,5 моль).

Такім чынам, выхад прадукту рэакцыі — гэта велічыня, роўная ад-
носіне рэальна атрыманай масы (хімічнай колькасці, аб’ёму) рэчыва да 
масы (хімічнай колькасці, аб’ёму) гэтага рэчыва, разлічанай па ўраў-
ненні рэакцыі. 

Велічыня выхаду прадукту рэакцыі не можа перавышаць 100 %. Ка-
лі выхад роўны 100 %, то гавораць, што рэакцыя працякае колькасна. 
У гэтым выпадку

mпракт = mтэар;      nпракт = nтэар;      Vпракт = Vтэар.

Акрамя выразу «выхад прадукту хімічнай рэакцыі», часта 
выкарыстоўваюць і больш кароткія формы гэтага паняцця: «выхад пра-
дукту», «выхад рэакцыі», «рэакцыя працякае з 90 %-м выхадам».

На практыцы часта даводзіцца разлічваць хімічную колькасць, масу 
ці аб’ём прадукту рэакцыі, калі яго выхад адрозніваецца ад 100 %, або, 
наадварот, вызначаць выхад прадукту рэакцыі. Разгледзім тыпы раз-
лікаў з выкарыстаннем гэтага паняцця.

Тып 1. Дадзены масы (аб’ёмы, хімічныя колькасці) зыходнага 
рэчыва і прадукту рэакцыі. Патрабуецца вызначыць выхад прадукту 
рэакцыі.

П р ы к л а д. Пры гартаванні гідраксіду алюмінію Al(OH)3 масай 
93,6 г атрыманы аксід алюмінію Al2O3 масай 52,02 г. Вызначыце выхад 
прадукту рэакцыі.

Д а д з е н а:

m(Al(OH)3) = 93,6 г

mпракт (Al2O3) = 52,02 г

Ра ш э н н е

1.  Вызначаем малярныя масы гідраксіду і 
аксіду алюмінію:

M(Al(OH)3) = 27 + 3  16 + 3  1 = 78 (г/моль).

М(Al2O3) = 2  27 + 3  16 = 102 (г/моль).η(Al2O3) = ?

2. Знаходзім хімічныя колькасці гідраксіду і аксіду алюмінію:

n(Al(OH)3) = 93,6 г
78 г/моль

1,2 моль;=       n(Al2O3) = 
52,02 г

102 г/моль
0,51 моль.=
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3. Запісваем ураўненне рэакцыі раскладання гідраксіду алюмінію 
і выконваем разлік тэарэтычнай хімічнай колькасці (х) і тэарэтычнай 
масы атрыманага аксіду алюмінію:

2Al(OH) Al O 3H O3 2 3 2

1,2 моль

2 моль 1 моль

,� �
х

адкуль атрымліваем: х = 0,6 моль. Гэта — nтэар(Al2O3).

Тады тэарэтычная маса аксіду алюмінію складзе:

mтэар(Al2O3) = nтэар(Al2O3)  М(Al2O3) = 0,6 моль  102 г/моль = 61,2 г.

4. Вызначаем выхад прадукту рэакцыі (двума спосабамі):

а) η(Al2O3) = 
m

m
практ 2 3

тэар 2 3

(Al O )

(Al O )

52,02 г

61,2 г
0,85, або 85 %.= =

       б) η(Al2O3) = 
n

n
практ 2 3

тэар 2 3

(Al O )

(Al O )

0,51 моль

0,6 моль
0,85, або 85 %.= =

А д к а з: выхад прадукту рэакцыі роўны 85 %.

Тып 2. Дадзены маса (аб’ём, хімічная колькасць) зыходнага рэчыва 
і выхад прадукту рэакцыі. Патрабуецца вызначыць масу (аб’ём, хіміч-
ную колькасць) прадукту рэакцыі. 

П р ы к л а д. Разлічыце масу нітрату амонію NH4NO3, які можа 
быць атрыманы з аміяку аб’ёмам 4,48 м3 (н. у.) і неабходнай коль-
касці азотнай кіслаты, калі выхад прадукту складае 90 %?

Д а д з е н а:

V(NH3) = 4,48 м3 = 4480 дм3 
η(NH4NO3) = 90 %

Ра ш э н н е

1. Знойдзем хімічную колькасць 
аміяку:

n(NH3) = 
V

Vm

(NH )3 =

= =4480 дм

22,4 дм /моль

3

3 200 моль.
mпракт(NH4NO3) = ?

2. Складзём ураўненне рэакцыі і разлічым тэарэтычную хімічную ко-
лькасць NH4NO3:

NH HNO NH NO3 3 4 3

200 моль

1 моль 1 моль

� �
х

x = =200 1

1
200


моль NH4NO3. Гэта — nтэар(NH4NO3).
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3. Знаходзім тэарэтычную масу NH4NO3:

M(NH4NO3) = 2  14 + 4  1 + 3  16 = 80 (г/моль).

mтэар(NH4NO3) = nтэар(NH4NO3)  М(NH4NO3) = 

= 200 моль  80 г/моль = 16  000 г.

4. З формулы для вызначэння выхаду прадукту рэакцыі выражаем 
mпракт і выконваем разлік:

η = 
m

m
практ

тэар
,  адкуль mпракт = η  mтэар = 0,9  16 000 г = 14  400 г = 14,4 кг.

А д к а з: практычная маса нітрату амонію роўна 14,4 кг.

Тып 3. Дадзены маса (аб’ём, хімічная колькасць) прадукту і выхад 
прадукту. Патрабуецца вызначыць масу (аб’ём, хімічную колькасць) зы-
ходнага рэчыва.

Пр ы к л а д . Вызначыце аб’ём (н. у.) вадароду, які спатрэбіцца для 
атрымання аміяку аб’ёмам 13,44 м3 (н. у.), калі яго практычны выхад 
роўны 20 %.

Д а д з е н а:

Vпракт(NH3) = 13,44 м3

η(NH3) = 20 % = 0,2

Ра ш э н н е

1. Разлічым тэарэтычны аб’ём 
аміяку:

η = 
V

V
практ

тэар
;  адкуль Vтэар = 

Vпракт

η
;

Vтэар(NH3) = 
Vпракт 3(NH )

�
�

= =13,44м

0,2

3
367,2 м .

V(Н2) = ?

2. Складзём ураўненне рэакцыі сінтэзу аміяку і разлічым аб’ём (х) 
вадароду:

3H N 2NH2 2 3

x

3 м

67,2 м

2 м3

3

3

� �

х = 
3

2
100 8 3 67,2

м= , .  Гэта — V(Н2).

А д к а з: для сінтэзу аміяку спатрэбіцца вадарод аб’ёмам 100,8 м3.
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Выхад прадукту рэакцыі — гэта велічыня, роўная адносіне рэа-
льна атрыманай у выніку рэакцыі масы (хімічнай колькасці, аб’ёму) 
рэчыва да масы (хімічнай колькасці, аб’ёму) гэтага рэчыва, разліча-
най па ўраўненні рэакцыі. 

Пытанні і заданні

1.  Чаму на практыцы звычайна атрымліваецца меншая колькасць прадукту, 
чым разлічаная тэарэтычна па ўраўненні рэакцыі?

2.  Як разлічваюць выхад прадукту хімічнай рэакцыі?
3.  Пры акісленні аксіду серы(IV) аб’ёмам (н. у.) 17,92 дм3 утварыўся аксід 

серы(VI) масай 60 г. Вызначыце выхад прадукту рэакцыі ў працэнтах.  
4. Пры сплаўленні аксіду крэмнію(IV) з карбанатам натрыю хімічнай коль-

касцю 5 моль атрымалі сілікат натрыю і вуглякіслы газ аб’ёмам (н. у.) 
89,6 дм3. Вызначыце выхад вуглякіслага газу.

5.  Знайдзіце аб’ём (н. у.) аміяку, неабходны для атрымання сульфату 
амонію масай 26,4 г, калі яго выхад роўны 80 %.

6.  Разлічыце аб’ём (н. у.) паветра, які неабходны для атрымання аксіду 
серы(IV) аб’ёмам (н. у.) 85,12 дм3 з прыроднай серы, калі выхад SO2 
складае 90 %.

7.  Пры ўзаемадзеянні аксіду крэмнію(IV) з аксідам кальцыю атрымалі сілікат 
кальцыю масай 200 кг, што склала 93 % ад тэарэтычна магчымага. Вы-
значыце хімічную колькасць аксіду кальцыю, які ўступіў у рэакцыю.  

8.  Вапняк складаецца з карбанату кальцыю і прымесей, масавая доля якіх 
роўна 15 %. Разлічыце масу вапняку, пры гартаванні якога вылучыцца 
вуглякіслы газ аб’ёмам 80 дм3 (н. у.), калі яго выхад роўны 90 %.
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    У гэтай главе вы 
пазнаёміцеся з будовай 
атамаў і простых рэчываў 
металаў, з іх фізічнымі 
і хімічнымі ўласцівасцямі 
і спосабамі атрымання.

Вы даведаецеся пра 
асаблівасці рэакцый з удзелам
металаў, вывучыце
найважнейшыя ўласцівасці
іх аксідаў і солей, пазнаёміцеся
з іх практычным ужываннем
і роляй у паўсядзённым жыцці
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§   40.   Металы.   Агульная характарыстыка элементаў

Словы «метал», «металічны» знаёмыя нам практычна з дзяцінства. 
Пачуўшы іх, вы адразу ўяўляеце сабе розныя прадметы, вырабленыя з 
жалеза, якія знаходзяцца вакол вас у побыце, — сталовы нож, цвікі, ма-
латок, пласкагубцы, нажніцы, канцылярскія сашчэпкі і інш. (мал. 116).  
Але побач з намі мноства вырабаў, выкананых з іншых металаў — 
алюмінію, медзі, золата, серабра.

Жалеза

Мал. 116. Вырабы з жалеза

Металы валодаюць шэрагам агульных уласцівасцей. У кампактным 
стане металы блішчаць, добра праводзяць электрычны ток і цеплату, пад-
даюцца выгінанню і каванню. Металы валодаюць падобнымі ўласціва-
сцямі таму, што іх атамы маюць падобную будову, а простыя рэчывы — 
адзін і той жа тып хімічнай сувязі. Якія ж асаблівасці будовы атамаў 
металаў і хімічнай сувязі паміж імі? 

Будова атамаў металаў

Да металаў належыць большасць вядомых хімічных элементаў —  
95 з 118. Гэта некаторыя элементы А-груп і ўсе элементы В-груп.  
У табліцы перыядычнай сістэмы металы аддзелены ад неметалаў мя- 
жой — ступеньчатай лініяй, якая ідзе ад вадароду H да аганесону Og 
(гл. форзац I). Гэта мяжа дастаткова ўмоўная, бо некаторыя элементы, 
якія да яе прылягаюць (крэмній Si, германій Ge, мыш’як As, сурма Sb, 

Правообладатель Народная асвета



187§   40.   Металы.   Агульная характарыстыка элементаў

тэлур Te), валодаюць як металічнымі, так і неметалічнымі ўласцівасця-
мі. Гэтыя элементы часам называюць паўметаламі. 

Усе перыяды перыядычнай сістэмы элементаў (акрамя першага) пачы-
наюцца металамі. Як вам ужо вядома, у перыядах па меры павелічэння 
атамнага нумара элементаў (г. зн. у напрамку злева направа) радыусы ата-
маў памяншаюцца. Па гэтай прычыне радыусы атамаў металаў заўсёды 
большыя, чым радыусы атамаў неметалаў таго ж перыяду. 

У атамах пераважнай большасці металаў (80) на знешніх энерге-
тычных узроўнях знаходзіцца па 1—2 электроны. З прычыны вялікага 
радыуса атамаў металаў электроны іх знешніх энергетычных узроўняў 
слаба прыцягваюцца да ядзер. Таму атамы металаў (Me0) параўнальна 
лёгка аддаюць электроны і ператвараюцца ў дадатна зараджаныя іоны —  

катыёны ( Me +n ):

Me .0 � ne n�� �� Me

Па гэтай прычыне для металаў у складаных рэчывах характэрныя то-
лькі дадатныя ступені акіслення. Здольнасць атамаў (і простых рэчываў) 
металаў аддаваць электроны вызначае іх металічныя ўласцівасці. Чым 
меншая колькасць электронаў на знешнім электронным слоі і чым бо-
льшы радыус атама металу, тым мацней выяўлены яго металічныя ўла-
сцівасці. Электраадмоўнасць атамаў металаў ніжэйшая, чым атамаў не-
металаў.

Металічная сувязь

Усе металы ў цвёрдым агрэгатным стане маюць крышталічную будо-
ву. Мадэлямі будовы іх крышталяў з’яўляюцца металічныя крышталіч-
ныя рашоткі (мал. 117).

Мал. 117. Схемы крышталічных рашотак металаў
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Вялікія крышталі металаў утвараюцца толькі пры вельмі павольным 
ахаладжэнні іх расплаваў. У працэсе вырабу металаў іх расплавы 

даводзіцца ахалоджваць дастаткова хутка і замест вялікіх крышталяў 
утвараецца вялізная колькасць маленькіх крышталікаў, якія «зрастаюцца» 
адзін з адным, утвараючы кампактныя цвёрдыя целы. Па гэтай прычыне 
металы, якія мы сустракаем у побыце, з’яўляюцца полікрышталямі  
(ад грэч. poly — шмат). Пра гэта сведчыць так званы «алавяны крык». 
Пры згінанні палачкі, вырабленай з волава, чуецца характэрны трэск, 
абумоўлены трэннем асобных крышталікаў адзін аб адзін.

У крышталі любога металу разам з яго катыёнамі Men+ змяшча-
юцца «свабодныя» электроны, якія аб’ядноўваюцца ў адно шматэлек-
троннае «воблака». Яно ўмоўна называецца «электронным газам» і «за-
паўняе» сабой увесь крышталь. Сваім адмоўным зарадам «свабодныя» 
электроны кампенсуюць сілы электрастатычнага адштурхвання катыё-
наў і ўтрымліваюць іх разам з атамамі, як бы цэментуючы метал. Так 
узнікае асаблівая хімічная сувязь, якая называецца металічнай сувяз-
зю (гл. мал. 11). У адрозненне ад кавалентнай сувязі, што ўзнікае па-
між двума атамамі, металічная сувязь утрымлівае разам адразу ўсе 
атамы, наяўныя ў крышталі металу, г. зн. носіць асаблівы калектыўны  
характар.

Хімічная сувязь паміж атамамі ў крышталі металу, якая ўзнікае за кошт 

абагульвання іх валентных электронаў, называецца металічнай сувяззю.

Металічная сувязь абумоўлівае ўсе важнейшыя фізічныя ўласціва- 
сці металаў — іх высокую электра- і цеплаправоднасць, металічны бляск, 
пластычнасць.

Металы А-груп

З элементаў А-груп перыядычнай сістэмы да металаў належаць ўсе 
элементы IA-групы (акрамя Н), IIA-групы, а таксама некаторыя элементы 
IIIA — VIA-груп, размешчаныя ніжэй і лявей за ўмоўную мяжу. Мета-
лы А-груп знаходзяцца як у малых, так і ў вялікіх перыядах сістэмы  
элементаў.
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У атамаў металаў IA — IIIA-груп на знешніх энергетычных узроўнях 
змяшчаецца ад 1 да 3 электронаў (мал. 118). Аддаючы іх, атамы гэтых 
металаў ператвараюцца ў катыёны, напрыклад: 

Na Ca Al

     Na 1e Na0 1+− −                                            Ca 2e Ca0 2+− −                                               Al 3e Al0 3+− − 

Мал. 118. Схемы будовы атамаў натрыю, кальцыю і алюмінію

У IА-групе перыядычнай сістэмы знаходзяцца металы літый Li, на-
трый Na, калій K, рубідый Rb, цэзій Cs і францый Fr. Іх агульная гру-
павая назва — шчолачныя металы, паколькі іх гідраксіды з’яўляюцца 
шчолачамі. У атамах гэтых элементаў на знешніх энергетычных узроў-
нях змяшчаецца па 1 электроне. Па меры ўзрастання атамных нумароў  
элементаў іх металічныя ўласцівасці, г. зн. здольнасць атамаў адда- 
ваць валентныя электроны, узрастаюць. Адпаведна, хімічная актыўнасць 
шчолачных металаў пры пераходзе ад літыю да францыю ўзмацняецца. 

IIА-групу перыядычнай сістэмы ўтвараюць элементы берылій Be, 
магній Mg, кальцый Ca, стронцый Sr, барый Ba і радый Ra. У іх ата-
мах на знешніх энергетычных узроўнях змяшчаецца па 2 электроны. Па 
меры ўзрастання атамных нумароў элементаў у шэрагу Be — Ra здоль-
насць атамаў аддаваць валентныя электроны, а значыць, і хімічная ак-
тыўнасць простых рэчываў металаў узрастаюць. Элементы Ca, Sr, Ba і Ra 
утвараюць сямейства так званых шчолачназямельных металаў. 

У часы алхімікаў аксіды металаў называліся землямі. Тыя аксіды, якія 
рэагуюць з вадой з утварэннем шчолачаў, атрымалі назву «шчолач-

ныя землі». Да такіх аксідаў належаць аксіды СaO, SrO і ВаО. Вылучаныя з 
іх металы кальцый, стронцый і барый былі названы шчолачназямельнымі. 
Пазней да іх з прычыны падабенства ўласцівасцей быў прылічаны і метал 
радый Ra. 
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У IIIA — VIIA-групах да металаў належаць элементы, размешчаныя 
ніжэй і лявей за ўмоўную мяжу. З іх найбольш важнымі металамі, якія 
знаходзяць шырокае практычнае ўжыванне, з’яўляюцца алюміній Al 
(IIIA-група), волава Sn і свінец Pb (IVA-група).

Металы В-груп

Да металаў належаць таксама ўсе элементы В-груп перыядычнай 
сістэмы. Гэтыя элементы часта называюць пераходнымі, паколькі праз 
іх ажыццяўляецца «пераход» ад элементаў IA і IIA-груп да элементаў 
IIIА — VIIIA-груп. Металамі В-груп з’яўляюцца такія распаўсюджаныя 
элементы, як жалеза Fe, медзь Cu, цынк Zn, хром Cr, нікель Ni. 

У IIIВ-групе перыядычнай сістэмы, акрамя металаў скандыю Sc, 
ітрыю Y, лантану La і актынію Ас, змяшчаецца яшчэ 14 элементаў лан-
танідаў і 14 элементаў актынідаў. У перыядычнай сістэме яны звычайна 
размяшчаюцца ў выглядзе двух асобных шэрагаў у ніжняй частцы табліцы.

Большасць вядомых хімічных элементаў належыць да металаў.
У атамаў большасці металаў на знешнім электронным слоі 

знаходзіцца ад 1 да 3 электронаў. У ходзе хімічных рэакцый атамы 
металаў аддаюць гэтыя электроны, ператвараючыся ў дадатна за-
раджаныя іоны — катыёны.

Хімічная сувязь у металах, якая ўзнікае за кошт абагуленых 
электронаў, называецца металічнай сувяззю.

Пытанні і заданні

1.  Колькі з вядомых у цяперашні час хімічных элементаў належыць да 
металаў? Дзе ў табліцы перыядычнай сістэмы элементаў размешчаны 
металы?

2.  Якія асаблівасці будовы атамаў металаў? У чым заключаюцца металічныя 
ўласцівасці атамаў?

3.  Адлюструйце электронныя схемы атамаў наступных элементаў: Ве, Ar, 
Са, S, Na. Якія з гэтых элементаў належаць да металаў? Чаму?

4.  Адлюструйце электронныя схемы атамаў і катыёнаў: а) калію; б) алюмінію. 
Чым адрозніваюцца атамы і іоны па электроннай будове?

5.  Пералічыце металы IA-групы. Якая іх агульная назва? Як і чаму змяня-
юцца радыусы атамаў у шэрагу Li — Fr?

6.  У якога з металаў хімічная актыўнасць вышэйшая: а) Na ці Li; б) K ці Rb; 
в) Ba ці Ca; г) Na ці Mg? Растлумачце чаму.
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7.  Пералічыце металы IIA-групы. Якія з іх называюцца шчолачназямельнымі? 
У якога з элементаў дадзенай групы самы вялікі радыус?  

8.  Паводле апошніх рэкамендацый Сусветнай арганізацыі аховы здароўя 
(СААЗ) максімальная сутачная норма спажывання хларыду натрыю для 
дарослага чалавека складае 2 г. Разлічыце хімічную колькасць і масу 
іонаў натрыю, якія змяшчаюцца ў дадзенай порцыі солі.

Рыхтуемся да алімпіяд
Складзіце ўраўненні рэакцый, з дапамогай якіх можна ажыццявіць наступныя 

ператварэнні: 
а) Ba(OH)2  NaOH  NaHCO3  CaCO3;
б) Cu(NO3)2  Cu  SO2  Ca(HSO3)2.

§   41.   Простыя рэчывы металы.    
                     Фізічныя ўласцівасці металаў 

Паколькі элементы металы падобныя паміж сабой па будове атамаў, 
па характары крышталічных рашотак і тыпе хімічнай сувязі, простыя 
рэчывы металы валодаюць шэрагам агульных фізічных уласцівасцей. 

Агрэгатны стан, бляск, колер

Пры звычайных умовах (хатняя тэмпература і звычайны атмасферны 
ціск) амаль усе металы — цвёрдыя непразрыстыя рэчывы. Толькі адзін 
метал — ртуць Hg — пры дадзеных умовах знаходзіцца ў вадкім агрэ-
гатным стане. 

Для кампактных металаў з гладкай паверхняй характэрны металіч-
ны бляск, звязаны са здольнасцю адлюстроўваць светлавыя прамяні, 
што выкарыстоўваецца пры вырабе люстэркаў. 

Большасць металаў у кампактным стане серабрыста-белыя. Толькі 
тры металы маюць выразна выяўленую афарбоўку: медзь Cu — карыч-
нявата-ружовага, а золата Au і цэзій Cs — жоўтага колераў (мал. 119).

Мал. 119. Знешні від кампактных металаў

Медзь Золата Цэзій
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У здробленым стане (у выглядзе пылу або пудры) колер большай 
часткі металаў цёмна-шэры, цёмна-буры або чорны. Толькі нешматлікія 
металы пры драбненні не змяняюць сваю афарбоўку. Гэта, напрыклад, 
медзь, магній і алюміній.

У металургічнай прамысловасці ўсе металы ўмоўна падзяляюць на 
чорныя і каляровыя. Да чорных металаў належыць жалеза і сплавы 

на яго аснове (чыгун, сталь), паколькі ў неапрацаваным выглядзе яны па-
крыты чорнай плёнкай аксіду жалеза Fe3O4. Да каляровых належаць усе 
астатнія металы і іх сплавы. 

Электра- і цеплаправоднасць 

Як вы ўжо ведаеце, металы ў кампактным стане добра право- 
дзяць электрычны ток і цяпло. Гэтыя ўласцівасці, якія называюцца  
электра- і цеплаправоднасцю, абумоўлены наяўнасцю ў металах сва-
бодных электронаў. 

Самай высокай электраправоднасцю валодае серабро Ag, самай 
нізкай — тытан Ti (мал. 120). Калі электраправоднасць серабра ўмоў-
на прыняць роўнай 1, то ў тытану яна складае ўсяго 0,003. Серабро як 

праваднік электрычнага току 
выкарыстоўваецца ў вытворчасці 
шэрага электратэхнічных выра-
баў. З прычыны высокага кошту 
яго не ўжываюць для вырабу пра-
вадоў і кабеляў. Для гэтых мэт 
прыдатныя менш дарагія медзь, 
алюміній і жалеза. 

Паміж электраправоднасцю і 
цеплаправоднасцю ме талаў існуе 
пэўная сувязь: чым вышэйшая 
электраправоднасць металу, тым 
вышэйшая яго цеплаправоднасць.  
Неабходна адзначыць, што пры 
павышэнні тэмпературы здоль-
насць металаў праводзіць элек-
трычны ток і цеплату памянша- 
ецца.

Мал. 120. Параўнальная 
электраправоднасць металаў
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Пластычнасць 

Пластычнасць — здольнасць змяняць форму пад дзеяннем знешніх 
сіл і захоўваць атрыманую форму пасля спынення гэтага дзеяння. На 
практыцы пластычнасць металаў выяўляецца ў тым, што пры пэўных 
намаганнях яны выгінаюцца або расцягваюцца, а пад ударамі молата не 
драбняцца, а расплюшчваюцца, г. зн. з’яўляюцца  к о ў к і м і.

Пластычнасць металаў абумоўлена тым, што пры механічным уздзе-
янні слаі атамаў і катыёнаў, якія ўтрымліваюцца ў крышталі «электрон-
ным газам», лёгка зрушваюцца, як бы слізгаючы адзін па адным. Зрушэн-
не адбываецца не хаатычна, а такім чынам, што адна частка крышталя 
зрушваецца адносна іншай без разбурэння крышталя (мал. 121).

Дэфармацыя
крышталя

Катыёны металаў

да дэфармацыі пасля дэфармацыі

Свабодныя электроны

Мал. 121. «Электронны газ» у метале, які дэфармуецца

Першае месца па пластычнасці сярод металаў займае золата Au. Як 
гэта ні дзіўна, але з узору дадзенага металу масай 1 г можна вырабіць 
надзвычай тонкую, напаўпразрыстую пласцінку таўшчынёй 0,0002 мм  
(мал. 122) і агульнай плошчай 28 м2 ці 
выцягнуць найтанчэйшы дрот дыяметрам 
0,002 мм і даўжынёй 3420 м. Метал з самай 
нізкай пластычнасцю, г. зн. самы ломкі, — 
сурма Sb. Пры механічных уздзеяннях ён 
крышыцца.

Мал. 122. Тонкая пласцінка з золата
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Каб надаць прыгожы залацісты бляск 
розным вырабам з металу або дрэва, іх 

пакрываюць вельмі тонкім слоем золата. Для 
гэтага выкарыстоўваюць спецыяльныя залатыя 
плеўкі, якія ў некалькі дзясяткаў разоў танчэй-
шыя за чалавечы волас. Такое «плевачнае» зо-
лата называецца сусальным. Гэты тэрмін пахо-
дзіць ад стараславянскага слова «сусала», якое азначае твар або верхні бок.  
Сусальным золатам з дэкаратыўнай мэтай пакрываюць купалы і ўнутранае 
ўбранне храмаў, прадметы інтэр’еру. 

Цвёрдасць

Пры параўнанні цвёрдасці розных 
рэчываў больш цвёрдым лічыцца тое, 
якое пакідае след на іншым пры дра-
панні. Найбольшай цвёрдасцю з металаў 
валодае хром Cr (мал. 123), завостранай 
палачкай з якога можна лёгка пісаць 
па шкле. Самы мяккі метал — цэзій Cs. 
З металаў, якія маюць шырокае ўжыван-
не, найбольш мяккімі з’яўляюцца вола- 
ва Sn і свінец Pb.

Свінец з прычыны мяккасці пакідае цёмна-шэры след на паперы. Гэта 
яго ўласцівасць са старажытнасці і да сярэдзіны XVI ст. выкарыстоўва-

лася ў вытворчасці свінцовых алоўкаў для пісьма і малявання. У нямецкай 
мове слова «аловак» (Bleistift) літаральна перакладаецца як «свінцовая па-
лачка».

Шчыльнасць

Важнай характарыстыкай металаў з’яўляецца шчыльнасць. Яе 
велічыня змяняецца ў шырокім інтэрвале значэнняў. Металам з самай 
вялікай шчыльнасцю, роўнай 22,59  г/см3, з’яўляецца осмій Os. Няця-
жка падлічыць, што маса кубіка осмію аб’ёмам 1 дм3 (г. зн. 1 л) складае 
22,59 кг!

Самай нізкай шчыльнасцю, роўнай 0,53 г/см3, валодае метал літый Li. 
Ён лягчэйшы за ваду, шчыльнасць якой, як вядома, складае 1 г/см3.

Мал. 123. Хром
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У прамысловасці металы ўмоўна падзяляюць на лёгкія (са шчыльна-
сцю ніжэй за 5 г/см3) і цяжкія (са шчыльнасцю вышэй за 5 г/см3). Да 
лёгкіх металаў належаць алюміній Al (2,7 г/см3), магній Mg (1,74 г/см3), 

тытан Ti (4,5 г/см3), якія шырока выкарыстоўвюцца ў самалётабудаванні.

Тэмпература плаўлення

Тэмпературы плаўлення металаў змяняюцца ў вельмі шырокіх ме-
жах. Самы легкаплаўкі метал — ртуць Hg, які плавіцца пры тэмпера-
туры 39 °С. Металам з самай высокай тэмпературай плаўлення (г. зн. 
самым тугаплаўкім) з’яўляецца вальфрам W. Тэмпература яго плаўлення 
неверагодна высокая і складае 3410 °С! 

Металы цэзій і галій характарызуюц- 
ца невысокімі тэмпературамі плаў- 

лення: 28,4 °C і 29,8 °C адпаведна. Пако-
лькі гэтыя значэнні ніжэйшыя за тэмпера-
туру чалавечага цела (36,6 °C), дадзеныя 
металы лёгка плавяцца на далоні. 

Магнітныя ўласцівасці

Лепш за іншыя металы да магніта прыцягваюцца і намагнічваюцца 
жалеза, кобальт і нікель. Шырока распаўсюджаны алюміній вельмі сла-
ба прыцягваецца да магніта, а медзь і зусім адштурхваецца ад яго.

Паколькі металы падобныя паміж сабой па будове атамаў і па тыпе 
хімічнай сувязі, яны валодаюць шэрагам агульных фізічных уласцівасцей.

Найбольш агульнымі фізічнымі ўласцівасцямі простых рэчываў ме-
талаў з’яўляюцца характэрны металічны бляск, высокая электра- і 
цеплаправоднасць, пластычнасць.

Металы адрозніваюцца паміж сабой па цвёрдасці, шчыльнасці, 
тэмпературах плаўлення і магнітных уласцівасцях.

Пытанні і заданні

1.  Чаму металы валодаюць падобнымі фізічнымі ўласцівасцямі? Пералічыце 
гэтыя ўласцівасці.

2.  Які агрэгатны стан характэрны для большасці металаў пры звычайных 
умовах?

3.  Растлумачце сэнс выразу «хуткі, як ртуць».
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4.  Якія металы ў кампактным стане адрозніваюцца самым моцным бляс-
кам? Дзе на практыцы выкарыстоўваецца гэта ўласцівасць?

5. Чаму металы добра праводзяць электрычны ток і цяпло?
6.  У якога з металаў самая высокая: а) электраправоднасць; б) цвёрдасць; 

в) пластычнасць? Дзе знаходзяць ужыванне гэтыя металы?  
7.  Як можна падзяліць сумесь парашкоў жалеза і медзі, засноўваючыся на 

іх адрозненні ў адной з фізічных уласцівасцей?
8.  Шчыльнасці алюмінію, медзі і жалеза роўны адпаведна 2,7 г/см3, 8,92 г/см3 

і 7,87 г/см3. Разлічыце масу кубіка з даўжынёй канта, роўнай 5 см, вы-
рабленага з кожнага з названых металаў. Хімічная колькасць якога з 
дадзеных металаў у такім кубіку будзе найбольшай?

Рыхтуемся да алімпіяд

Разлічыце радыус шарыка, вырабленага з золата масай 1 кг, калі яго шчыль-
насць складае 19,3 г/см3.

Дамашні эксперымент

Калі вы знойдзеце дома кавалачкі алюмініевага, меднага і жалезнага 
дроту прыкладна аднолькавай таўшчыні, шляхам іх выгінання вызначы-
це, які з гэтых металаў з’яўляецца больш пластычным.

§   42.   Сплавы металаў

Большасць металічных вырабаў, якія знаходзяцца навокал нас у паў-
сядзённым жыцці, выраблены не з чыстых металаў, а з іх сплаваў. Спра-
ва ў тым, што ў параўнанні з індывідуальнымі металамі сплавы валода-
юць больш каштоўнымі якасцямі, напрыклад цвёрдасцю і ўстойлівасцю 
да знешніх уздзеянняў. Што ж такое сплавы, як яны ўтвараюцца і якімі 
ўласцівасцямі валодаюць?

Утварэнне сплаваў

У расплаўленым стане большасць металаў змешваюцца паміж сабой, 
утвараючы аднародныя вадкія сумесі. Пры ахаладжэнні яны цвярдзеюць 
і ператвараюцца ў сплавы.

Металы валодаюць рознай здольнасцю да ўтварэння сплаваў. Нека-
торыя з іх, напрыклад Zn і Cd, сплаўляюцца ў любых масавых суадносі-
нах, іншыя (Сu і Са) — толькі ў пэўных. 
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Зараз некаторыя сплавы вырабляюць метадам парашковай металур-
гіі. Для гэтага сумесь парашкападобных металаў спрасоўваюць пад 

вялікім ціскам, а затым спякаюць пры высокай тэмпературы ў адсутнасці 
паветра. 

Уласцівасці сплаваў

Сплавы валодаюць характэрнымі металічнымі ўласцівасцямі: бляс- 
кам, высокай цепла- і электраправоднасцю, пластычнасцю. Атамы і іоны 
металаў у сплавах злучаны металічнай сувяззю.

Уласцівасці сплаваў адрозніваюцца ад уласцівасцей рэчываў, з якіх 
складаюцца. Цвёрдасць сплаваў, як правіла, большая за цвёрдасць на-
яўных у іх складзе металаў. Напрыклад, сплаў, што складаецца з медзі 
(99  %) і берылію (1  %), цвярдзейшы за чыстую медзь ў 7 разоў. Тэмпе-
ратура плаўлення сплаву звычайна меншая за тэмпературу плаўлення 
найбольш легкаплаўкага кампанента. Напрыклад, тэмпературы плаўлен-
ня свінцу і волава роўны адпаведна 327 °C і 232 °C, а адзін з іх сплаваў 
плавіцца пры тэмпературы 181 °C . 

Электраправоднасць і цеплаправоднасць сплаваў таксама ніжэй-
шая, чым у іх кампанентаў. Пры змешванні металаў часта адбываец-
ца змяненне колеру. Напрыклад, пры сплаўленні карычнявата-ружовай 
медзі з серабрыста-белым нікелем утвараецца сплаў белага колеру, які 
выкарыстоўваюць пры чаканцы манет. 

У сплавах часта змяняецца і хімічная актыўнасць іх кампанентаў. 
Так, вядома, што цынк, медзь і алюміній пры звычайных умовах не ўза-
емадзейнічаюць з вадой. Аднак іх сплаў (Cu — 50 %, Al — 45 %, Zn — 5 %) 
пры хатняй тэмпературы рэагуе з вадой, выцясняючы вадарод. 

Колькасны састаў сплаваў часта выяўляецца праз масавыя долі іх 
кампанентаў (%).

Мерай утрымання каштоўных металаў (золата, серабра, плаціны) у 
іх сплавах з’яўляецца так званая проба. Гэта лік, які паказвае, чаму 

роўна маса дадзенага металу, што змяшчаецца ў сплаве масай 1000 г. На-
прыклад, калі на залатым упрыгажэнні пазначана проба 585, гэта значыць, 
што ў 1000 г сплаву змяшчаецца толькі 585 г золата, а астатнія 415 г пры-
падаюць на іншыя металы (серабро, медзь, нікель). 

У тэхніцы ўжываецца больш за 5000 розных сплаваў, якія валода-
юць тымі ці іншымі каштоўнымі якасцямі — трываласцю, лёгкасцю,  
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цвёрдасцю, устойлівасцю ў розных асяроддзях і г. д. Назвы найбольш 
распаўсюджаных сплаваў, іх састаў і галіны ўжывання прыведзены 
ў табліцы 14, а ўзоры вырабаў з некаторых сплаваў паказаны на ма- 
люнку 124. 

Т а б л і ц а  14. Сплавы металаў

Назва  
сплаву

Адзін  
з варыянтаў саставу

Каштоўная  
якасць

Ужыванне

Бронза
Cu — 90 %;
Sn — 10 %

Цвёрдасць
Дэталі машын, 
прыборы, 
мастацкія адліўкі

Латунь
Cu — 60 %; 
Zn — 40%

Каразійная 
стойкасць

Машынабуда-
ванне, хімічная 
прамысловасць, 
вытворчасць быта-
вых тавараў

Манэль- 
метал

Ni — 65 %;
Cu — 30 %; 
(Fe + Mn) — 5 %

Каразійная 
стойкасць, 
механічная 
трываласць

Лапаткі турбін, 
хімічная, суднабу-
даўнічая, нафта-
вая, медыцынская 
прамысловасць, 
выраб манет

Бронза

Латунь

Мельхіёр

Нержавеючая сталь

Мал. 124. Вырабы з розных сплаваў
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Назва  
сплаву

Адзін  
з варыянтаў саставу

Каштоўная  
якасць

Ужыванне

Мельхіёр
Cu — 64 %;
Ni — 30 %;
(Fe + Mn) — 6 %

Каразійная 
стойкасць, 
прыгожы  
знешні выгляд

Медыцынская 
тэхніка, вытвор-
часць бытавога 
посуду, мастацкіх 
вырабаў

Тратнік
Sn — 63 %;
Pb — 37 %

Нізкая  
тэмпература  
плаўлення  
(180 оС)

Паянне  
металічных  
вырабаў

Дзюралюміній

Al — 93 %; 
Cu — 6 %;
Mg — 0,5 %;
Mn — 0,5 %

Высокая  
трываласць,  
лёгкасць

Авія-  
і машынабудаванне

Нержавеючая 
сталь

Fe — 80 %;
Cr — 10 %;
Ni — 10 %

Механічная 
трываласць, 
каразійная 
стойкасць

Машына-  
і станкабудаванне,  
выраб  
бытавой тэхнікі,  
кухоннага посуду, 
прадметаў хатняга 
ўжытку,  
хірургічных  
інструментаў

Металы ўтвараюць сплавы не толькі з іншымі металамі, але і з нека-
торымі неметаламі — вугляродам, крэмніем, борам, фосфарам. Прыкла-
дамі сплаваў жалеза з вугляродам 
з’яўляюцца чыгун і сталь. У чыгу-
не ўтрыманне вугляроду складае 
2—4 %, а ў сталі — менш за 2 %. У 
адрозненне ад дастаткова далікат-
нага чыгуну больш пластычную 
сталь можна каваць, штампаваць, 
пракатваць (мал. 125).

Працяг табліцы

Мал. 125. Пракат сталі
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Для надання сталям пэўных уласцівасцей у іх састаў уводзяць іншыя 
металы, бор і крэмній. Такія сталі называюцца легіраванымі. На-

прыклад, сталь, легіраваная вальфрамам, адрозніваецца высокай цвёр-
дасцю, таму яна ўжываецца для вырабу рэжучых інструментаў. Легіра-
ванне сталі малібдэнам прыводзіць да павышэння яе зносаўстойліва-
сці, а сталь, легіраваная кобальтам, валодае павышанай здольнасцю да  
намагнічвання.

Сплаў — гэта аднастайная цвёрдая сумесь металаў. 
Па шматлікіх фізічных уласцівасцях сплавы адрозніваюцца ад 

уваходных у іх склад металаў.
Чыгун і сталь — найболей распаўсюджаныя сплавы жалеза.

Пытанні і заданні

1.  Як утвараюцца сплавы металаў?
2.  Чаму сплавы выкарыстоўваюцца часцей, чым чыстыя металы?
3.  Пералічыце вядомыя вам сплавы металаў і ахарактарызуйце галіны іх 

практычнага ўжывання.
4. Які тып хімічнай сувязі ў сплавах?
5.  Як змяняюцца цвёрдасць і тэмпература плаўлення пры пераходзе ад чы-

стых металаў да іх сплаваў? Прывядзіце адпаведныя прыклады.
6.  Карыстаючыся данымі табліцы 14, вызначыце, у колькі разоў: а) маса 

медзі ў бронзе большая за масу волава; б) маса цынку ў латуні меншая 
за масу медзі.

7.  Для вырабу зубных імплантаў выкарыстоўваецца сплаў тытану, алюмінію 
і ванадыю. Разлічыце масы названых металаў, неабходныя для прыга-
тавання дадзенага сплаву масай 1200 г, калі масавыя долі алюмінію і 
ванадыю ў ім роўны адпаведна 6 % і 4 %.

8.  Парашок латуні апусцілі ў саляную кіслату (лішак), у выніку чаго 
вылучыўся газ аб’ёмам 7,84 дм3 (н. у.). Разлічыце масу зыходнага сплаву.

Рыхтуемся да алімпіяд

1.  У вадкім пры хатняй тэмпературы сплаве натрыю з каліем хімічная колькасць 
натрыю ў 1,65 раза большая за хімічную колькасць калію. Разлічыце аб’ём (н. у.)  
вадароду, які вылучыцца пры ўзаемадзеянні гэтага сплаву масай 50 г з вадой.

2.  Складзіце ўраўненні рэакцый, з дапамогай якіх можна ажыццявіць 
ператварэнні:

Mg  MgCl2  MgSO4  Mg(OH)2  MgO  Mg(NO3)2.
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§   43.   Рад актыўнасці металаў.    
Узаемадзеянне металаў з растворамі кіслот 

Як вы ўжо ведаеце, у атамах большасці металаў на знешніх энерге-
тычных узроўнях змяшчаецца невялікая колькасць электронаў. Паколькі 
яны слаба прыцягваюцца да атамных ядзер, атамы металаў «аддаюць» 
гэтыя электроны іншым атамам і ператвараюцца ў дадатна зараджаныя 
іоны (катыёны), напрыклад:

K 1e K ;0 1+− −−       Mg 2e Mg ;0 2+− −−       Fe 3e Fe .0 3+− −− 

Як вядома, працэс аддачы электронаў называецца акісленнем, а ата-
мы, якія аддаюць электроны, называюцца адноўнікамі. Таму можна 
сказаць, што ў ходзе хімічных рэакцый металы акісляюцца, выяўляючы 
ўласцівасці адноўнікаў.

Паколькі атамы металаў адрозніваюцца паміж сабой колькасцю элек-
тронаў на знешніх энергетычных узроўнях і памерамі, простыя рэчывы 
металы валодаюць рознымі аднаўленчымі ўласцівасцямі і, такім чынам, 
рознай хімічнай актыўнасцю. Але як можна, не праводзячы хімічны 
эксперымент, вызначыць, які метал больш актыўны, а які — менш? На 
аснове чаго можна параўноўваць актыўнасць розных металаў? Калі га-
ворка ідзе пра рэакцыі, якія праходзяць у водных растворах, то хімічная 
актыўнасць металаў вызначаецца іх становішчам у асаблівым радзе, які 
называецца радам актыўнасці металаў. 

Рад актыўнасці металаў

З курса хіміі 7-га класа вы памятаеце, што ўсе металы паводле іх 
здольнасці выцясняць вадарод з раствораў кіслот падзяляюцца на дзве 
групы. Да першай належаць тыя металы, якія замяшчаюць вадарод у 
кіслотах. Гэта, напрыклад, Mg, Al, Zn, Fe, Sn. Металы другой групы, на-
прыклад Cu, Hg, Au, не выцясняюць вадарод з кіслот. Калі металы раз-
мясціць у шэраг па спаданні іх здольнасці выцясняць вадарод з раствораў 
кіслот, атрымаецца так званы рад актыўнасці металаў, або выцясняльны 
рад металаў:

K Ba Ca Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb (H2) Cu Hg Ag Pt Au

У запісанай паслядоўнасці металы двух груп умоўна падзелены фор-
мулай простаго рэчыва вадароду Н2. 
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Здольнасць металаў выцясняць вадарод з кіслот з’яўляецца праявай 
іх аднаўленчых уласцівасцей: чым вышэйшая актыўнасць металу ў рэак-
цыях з кіслотамі, тым мацнейшыя яго аднаўленчыя ўласцівасці. Адпа-
ведна, чым ніжэйшая актыўнасць металу, тым слабейшыя яго аднаўлен-
чыя ўласцівасці. Паколькі ў радзе актыўнасці злева направа зніжаецца 
здольнасць металаў выцясняць вадарод, то іх аднаўленчыя ўласцівасці  
ў гэтым напрамку слабеюць. Такім чынам, рад актыўнасці ўяўляе сабой 
паслядоўнасць металаў, у якой іх аднаўленчыя ўласцівасці ў напрамку 
злева направа слабеюць.

Зыходзячы са становішча металаў у радзе актыўнасці, можна не  
толькі параўнаць іх аднаўленчыя ўласцівасці, але і вызначыць магчы-
масць узаемадзеяння ў водных растворах з кіслотамі або з солямі  
іншых металаў.

Узаемадзеянне металаў з разбаўленымі кіслотамі

Вы ўжо ведаеце, што рэакцыі металаў з кіслотамі належаць да рэак-
цый замяшчэння або выцяснення. Здольнасць металаў замяшчаць вада-
род у кіслотах вызначаецца іх становішчам у радзе актыўнасці.  

   Металы, размешчаныя ў радзе актыўнасці лявей за вадарод, 
выцясняюць яго з водных раствораў сернай, салянай, фосфарнай і не-
каторых іншых кіслот (акрамя азотнай). Пры гэтым, чым лявей 
размешчаны метал у радзе актыўнасці, тым мацнейшыя яго ад-
наўленчыя ўласцівасці і тым энергічней (хутчэй, актыўней) ён рэагуе  
з кіслотамі.

   Металы, размешчаныя ў радзе актыўнасці правей за вадарод, не 
выцясняюць яго з водных раствораў пералічаных кіслот.

Неабходна памятаць, што самыя актыўныя з металаў — шчолачныя 
металы, напрыклад Na і K, — з растворамі кіслот рэагуюць надзвычай 
бурна. Такія рэакцыі звычайна суправаджаюцца ўзгараннем, выбухам і 
таму ўяўляюць вялікую небяспеку.  

У выніку рэакцый металаў з кіслотамі ўтвараюцца складаныя  
рэчывы — солі — і вылучаецца газападобнае простае рэчыва — вадарод. 
У ходзе такіх рэакцый адбываецца пераход электронаў ад атамаў металаў 
да катыёнаў вадароду (H+), якія змяшчаюцца ў растворах кіслот, у выні-
ку чаго змяняюцца ступені акіслення элементаў, напрыклад:

Mg 2HCl MgCl H ;

2
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Такім чынам, рэакцыі металаў з кіслотамі належаць да акісляльна-

аднаўленчых працэсаў. Атамы металаў, якія аддаюць электроны, з’яў-

ляюцца адноўнікамі, у ходзе рэакцыі яны акісляюцца:

Me0

аднаўляльнік акісленне прадукт 
акіслення 

аднаўля

� n ne Me�� ��

лльніка

.  

У той жа час катыёны вадароду, якія прымаюць электроны, 
з’яўляюцца акісляльнікамі і ў ходзе рэакцыі аднаўляюцца:

H 1e H� �
акісляльнік аднаўленне прадукт 

аднаўлення 
акісляльн

�� 
0

ііка

.

Некаторыя металы выяўляюць розныя ступені акіслення. Напры-
клад, для жалеза іх значэнні роўны +2; +3; +6. Калі гэтыя металы 

выцясняюць вадарод з кіслот, то ва ўтвораных солях яны заўсёды знахо- 
дзяцца ў самай нізкай ступені акіслення. Для жалеза яна роўна +2:

Fe H SO FeSO H2 4

2

4 2� � �
�

�

Лабараторны дослед 6

Узаемадзеянне металаў з растворамі кіслот

Уменне даследаваць і параўноўваць актыўнасць металаў у адносінах 
да раствораў кіслот з’яўляецца важным не толькі ў працэсе вывучэння 
хіміі, але і ў жыцці для распазнавання металаў, вызначэння магчымасці 
іх практычнага выкарыстання.

У дзве прабіркі асцярожна наліце разбаўленую хлоравадародную (або 
серную) кіслату аб’ёмам прыкладна 2 см3. У першую прабірку апусціце 
адну гранулу цынку, у другую — кавалачак меднага дроту. 

Назірайце за змяненнямі, якія адбываюцца ў прабірках. Параўнайце 
хімічную актыўнасць металаў. Складзіце ўраўненне хімічнай рэакцыі, 
пакажыце акісляльнік і адноўнік. Зрабіце вывад пра актыўнасць дадзе-
ных металаў у рэакцыі з кіслотамі.
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У хімічных рэакцыях простыя рэчывы металы акісляюцца, 
выступаючы ў якасці адноўнікаў.

Актыўнасць простых рэчываў — металаў — вызначаецца іх ста-
новішчам у радзе актыўнасці металаў.

Рад актыўнасці металаў — гэта паслядоўнасць металаў, у якой 
у напрамку злева направа іх аднаўленчыя ўласцівасці слабеюць.

Простыя рэчывы металы, якія стаяць у радзе актыўнасці лявей 
за вадарод, выцясняюць яго з раствораў кіслот (акрамя азотнай).

Рэакцыі металаў з кіслотамі з’яўляюцца акісляльна-аднаўленчымі. 

Пытанні і заданні

1.  Чаму металы адрозніваюцца паміж сабой па хімічнай актыўнасці? Як яна 
звязана з іх аднаўленчымі ўласцівасцямі?

2. Што ўяўляе сабой рад актыўнасці металаў? Як аднаўленчыя ўласцівасці 
металаў, якія выяўляюцца ў водных растворах, звязаны з іх становішчам 
у радзе актыўнасці?  

3.  Як па становішчы металу ў радзе актыўнасці можна вызначыць яго 
здольнасць выцясняць вадарод з водных раствораў кіслот?

4.  У якога з двух металаў аднаўленчыя ўласцівасці ў водных растворах 
выяўлены мацней: а) Mg і Ni; б) Hg і Fe; в) Pb і Na; г) Au і Ag?

5.  Уявіце, што ў вас ёсць сумесь парашкападобных цынку, жалеза і зола-
та, а таксама ўсе неабходныя рэактывы. Прапануйце спосаб вылучэння 
золата з гэтай сумесі.  

6. Напішыце ўраўненні рэакцый: а) магнію з салянай кіслатой; б) цынку з 
сернай кіслатой; в) алюмінію з фосфарнай кіслатой. Для кожнай рэакцыі 
пакажыце рэчыва-адноўнік і рэчыва-акісляльнік, пакажыце пераход 
электронаў паміж імі.

7.  Для поўнага растварэння алюмінію спатрэбілася саляная кіслата масай 
203 г з масавай доляй HCl, роўнай 18 %. Разлічыце масу алюмінію, які 
прарэагаваў, і аб’ём (н. у.) вылучанага вадароду.  

8.  Маса раствору сернай кіслаты складала 150 г. У гэты раствор унеслі 
жалеза масай 22,4 г, якое цалкам растварылася. Чаму роўная маса рас-
твору пасля заканчэння рэакцыі?

Рыхтуемся да алімпіяд

У прыгодніцкім рамане Ж. Верна «Пяць тыдняў на паветраным шары» 
апісваюцца прыгоды доктара Самуэля Фергюсана са слугой Джо і сябрам Дзікам 
Кэнэдзі ў час іх падарожжа па Афрыцы на паветраным шары. Аб’ём гэтага 
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напоўненага вадародам шара складаў прыкладна 2550 м3 (н. у.). Падарожнікі 
здабывалі вадарод шляхам узаемадзеяння жалеза з разбаўленай сернай кіслатой. 
Разлічыце масы гэтых рэчываў, выкарыстаных для атрымання патрэбнага аб’ёму 
вадароду.

§   44.   Узаемадзеянне металаў з неметаламі

Паколькі адноўнікі заўсёды рэагуюць з акісляльнікамі, усе хіміч-
ныя ператварэнні простых рэчываў металаў з’яўляюцца акісляльна-ад-
наўленчымі. Яны належаць да рэакцый двух тыпаў — з л у ч э н н я  і 
з а м я ш ч э н н я. Да рэакцый злучэння належаць рэакцыі металаў з нека-
торымі неметаламі. 

Узаемадзеянне металаў з неметаламі

Практычна ўсе металы, акрамя золата Au і плаціны Pt, у пэўных умо-
вах рэагуюць з к і с л а р о д а м, утвараючы адпаведныя аксіды металаў. 

Актыўныя шчолачныя і шчолачназямельныя металы нават пры хат-
няй тэмпературы хутка і энергічна, з вылучэннем цеплаты, злучаюцца з 
кіслародам, напрыклад:

4Li + O 2Li O2 2

0 0 1 2

4 1

�
� �

�

;

 e
                     

2Са O 2CaO2

0 0 2 2

2 2

� �
� �

�

.

 e

З прычыны лёгкай акісляльнасці шчолачныя і шчолачназямельныя 
металы захоўваюць звычайна пад пластом мінеральнага масла або газы, 
якія перашкаджаюць кантакту металаў з кіслародам паветра (мал. 126).

Менш актыўныя металы (магній, алюміній, цынк, жалеза і інш.) такса-
ма рэагуюць з кіслародам з утварэннем аксідаў:

2Mg O MgO;� �2 2        4 3 22 2 3Al O Al O ;� �

3Fe O FeO Fe O2 2 3� �2  .

Пры хатняй тэмпературы паверхні гэтых металаў 
пакрыты тонкімі і трывалымі аксіднымі плеўкамі, 
якія засцерагаюць іх ад далейшага акіслення. Мена-
віта з прычыны ўтварэння аксідных плевак металы 
часткова або цалкам губляюць бляск.

Літый

Мал. 126. Літый ў мінеральным масле
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Калі алюмініевы дрот унесці ў полымя, праз некаторы час на яго кан-
цы ўтворыцца патаўшчэнне ў выглядзе «кропелькі». Пры награванні 

алюміній плавіцца, сцякае ўніз і збіраецца ў «мяшэчку» з тонкай і трывалай 
аксіднай плеўкі.

Пры спальванні такіх металаў у кіслародзе аксідныя плеўкі ўжо не 
ахоўваюць металы ад далейшага акіслення, і яны цалкам ператвараюц- 
ца ў аксіды.

Медзь акісляецца кіслародам пры награванні, ператвараючыся ў чор-
ны аксід CuO:

2Cu O CuO2

0 0 2 2
2

2 2

� �
� �

�

.

 e

Металы рэагуюць таксама з неметалам серай, утвараючы сульфіды — 
солі серавадароднай кіслаты. Адна з такіх рэакцый вам ужо знаёмая:

Fe S FeS.� �

З серай злучаюцца і шмат якія іншыя металы, напрыклад алюміній. 
Калі яго парашок змяшаць з парашком серы і атрыманую сумесь пад-

паліць, працякае бурная рэакцыя, 
што суправаджаецца вельмі яркай 
успышкай (мал. 127):

2Al 3S Al S3

0 0 3

2

2

2 3

� �
� �

.

 e��

У выніку гэтай рэакцыі ўтвараецца 
соль Al2S3 — сульфід алюмінію.

Мал. 127. Рэакцыя алюмінію з серай
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Большасць металаў узаемадзейнічаюць таксама з галагенамі — фто-
рам, хлорам, бромам і ёдам. Пры гэтым утвараюцца адпаведныя гала-
геніды (фтарыды, хларыды, браміды і ёдыды) металаў, якія з’яўляюцца 
солямі галагенавадародных кіслот. Напрыклад, калі ў колбу з хлорам 
унесці кавалачак нагрэтага натрыю, ён узгараецца і гарыць ярка-жоўтым 
полымем (мал. 128), ператвараючыся ў соль хларыд натрыю:

2Na Cl 2NaCl.2� �

Шмат якія металы актыўна злучаюцца і з іншым простым рэчывам 
з групы галагенаў — ёдам. Калі да сумесі парашкападобных алюмінію 
і ёду дабавіць у якасці каталізатара адну кроплю вады, пачынаецца бу-
рная рэакцыя (мал. 129), якая суправаджаецца ўзгараннем і вылучэннем 
фіялетавага дыму:

2Al 3I 2AlI2 3� � .

Прадуктам гэтай рэакцыі з’яўляецца соль AlI3 — ёдыд алюмінію.
Металы могуць злучацца і з іншымі неметаламі, напрыклад з азо-

там, фосфарам, вугляродам, вадародам. З гэтымі працэсамі вы пазнаёмі-
цеся пазней.

Простыя рэчывы металы ўступаюць у рэакцыі злучэння з неме-
таламі — кіслародам, серай, галагенамі і інш.

Мал. 128. Гарэнне натрыю ў хлоры Мал. 129. Рэакцыя алюмінію з ёдам
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Пытанні і заданні

1.  Чаму для простых рэчываў металаў характэрныя аднаўленчыя ўласцівасці? 
У рэакцыях з якімі неметаламі яны выяўляюцца?

2.  Чаму пры хатняй тэмпературы алюміній і магній не ператвараюцца цалкам 
у адпаведныя аксіды? Як трэба змяніць умовы, каб гэтыя ператварэнні 
ажыццявіліся?

3.  Якія простыя рэчывы трэба ўзяць для атрымання аксіду магнію, сульфіду 
цынку, ёдыду кальцыю, браміду алюмінію? Складзіце ўраўненні адпавед-
ных рэакцый.  

4.  Для вырабу бенгальскіх агнёў выкарыстоўваюць сумесь парашкоў магнію 
і жалеза, у якой масавая доля апошняга складае 6 %. Разлічыце аб’ём 
(н. у.) кіслароду, неабходнага для поўнага згарання такой сумесі масай 
100 г. 

5.  Разлічыце масу алюмінію і аб’ём (н. у.) хлору, неабходных для атрыман-
ня хларыду алюмінію масай 5 кг.

6. Разлічыце хімічныя колькасці алюмінію і ёду, пры злучэнні якіх утвараец-
ца складанае рэчыва масай 81,6 г.

7.  Разлічыце, у колькі разоў маса жалеза меншая за масу прадукту яго 
гарэння ў кіслародзе.  

8.  Порцыю магнію падзялілі на дзве роўныя часткі. Першую частку спалілі ў 
кіслародзе і атрымалі цвёрдае рэчыва масай 4 г. Другую частку магнію 
спалілі ў хлоры. Чаму роўная маса ўтворанага пры гэтым хларыду?

Рыхтуемся да алімпіяд

1.  Невядомы метал масай 13 г цалкам прарэагаваў з бромам, у выніку 
чаго ўтварылася складанае рэчыва масай 45 г. Вызначыце гэты метал, 
калі вядома, што ў сваіх злучэннях ён выяўляе валентнасць, роўную двум.

2.  Запішыце ўраўненні рэакцый, з дапамогай якіх можна ажыццявіць наступ-
ныя ператварэнні: 

Са(OH)2  NаOH  NаHCO3  Nа2SO4  NаOH.

§   45.   Узаемадзеянне металаў з вадой  
                     і растворамі солей іншых металаў

Аднаўленчыя ўласцівасці металаў выяўляюцца таксама ў іх рэак-
цыях з вадой і з растворамі соляў іншых металаў. 

Узаемадзеянне металаў з вадой

Здольнасць металаў рэагаваць з вадой вызначаецца іх становішчам у 
радзе актыўнасці:

Правообладатель Народная асвета
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   Металы, размешчаныя ў радзе актыўнасці лявей за вадарод, 
здольныя выцясняць яго з вады. Пры гэтым металы ад Li да Al рэагу-
юць з вадой пры хатняй тэмпературы, а металы ад Zn да Pb — пры 
награванні.  

   Металы, размешчаныя ў радзе актыўнасці правей за вадарод, не 
рэагуюць з вадой ні пры якіх умовах.

Найбольш актыўныя з металаў — шчолачныя (Na, K) і шчолачназя-
мельныя (Ca, Ba) рэагуюць з вадой пры хатняй тэмпературы з утварэннем 
асноў і вадароду. 

Правядзём эксперымент. У пасудзі- 
ну з вадой дабавім некалькі кропель  
раствору фенолфталеіну і змесцім невя-
лікі кавалачак натрыю (мал. 130). Ён 
адразу ж энергічна, з шыпеннем, рэа-
гуе з вадой і ператвараецца ў расплаўле-
ны шарык, які хутка перамяшчаецца  
па яе паверхні. Яго «падштурхоўваюць» 
бурбалкі вадароду, што інтэнсіўна ўтва-
раюцца ў месцы кантакту металу з вадой. Вадкасць у пасудзіне афар-
боўваецца ў малінавы колер, што сведчыць пра ўтварэнне шчолачы — 
растваральнай асновы:

2Na + 2HOH 2NaOH H
0 +1 +1 0

2� �
�

.

2 1 e

У гэтым ураўненні для лепшага разумення сутнасці працэсу формула 
малекулы вады запісана ў выглядзе HOH. Адзін з двух яе атамаў вада-
роду прымае электрон ад натрыю і пераходзіць у Н2, а іншы застаецца ў 
групе ОН, якая злучаецца з металам. У дадзенай акісляльна-аднаўленчай 
рэакцыі натрый аддае электроны і з’яўляецца адноўнікам, а вада прымае 
электроны і выступае ў якасці акісляльніку.

Некалькі менш энергічна з вадой рэагуе кальцый:

Ca 2HOH Ca(OH) H .2 2� � � 

Паколькі алюміній пакрыты трывалай аксіднай плеўкай, яна пе-
рашкаджае рэакцыі металу з вадой. Але калі гэту плёнку разбурыць, 

Мал. 130. Узаемадзеянне 
натрыю з вадой
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алюміній пры хатняй тэмпературы дастаткова 
энергічна выцясняе з вады вадарод (мал. 131):  

2Al + 6HOH 2Al OH H .

2
3 2

0 1 3 0
3

3

� �

�

� �( ) �

� e

Менш актыўныя металы, якія стаяць у радзе 
актыўнасці лявей за вадарод (ад Zn да Pb), рэа-
гуюць з вадой толькі пры высокай тэмпературы  
з утварэннем аксідаў металаў і вадароду. Напры-
клад, пры прапусканні вадзяной пары над распа-
леным цынкам працякае рэакцыя:

Zn H O ZnO H2 2� � �
t

.

Узаемадзеянне металаў з растворамі солей іншых металаў

Як вы ўжо ведаеце, металы ўступаюць у рэакцыі замяшчэння з со-
лямі іншых металаў. Пры гэтым заўсёды больш актыўны метал, раз-
мешчаны ў радзе актыўнасці лявей, выцясняе з солі правей размеш-
чаны менш актыўны метал (ад Zn да Au). Такія рэакцыі працяка-
юць пры апусканні больш актыўнага металу ў водны раствор солі менш 
актыўнага металу. Пры гэтым выцеснены з солі менш актыўны метал 
асядае на паверхні больш актыўнага металу. Прыкладам такіх акіс-
ляльна-аднаўленчых працэсаў з’яўляецца знаёмая вам рэакцыя «се-
рабрэння манеты», якая праходзіць паміж меддзю і нітратам ртуці(II):

Cu Hg (NO ) Cu(NO Hg .

1

3 2 3 2

0 2 2 0

2
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� e

У гэтай рэакцыі простае рэчыва медзь выступае ў ролі адноўніку. 
Атамы медзі аддаюць электроны і ператвараюцца ў катыёны медзі:

Сu 2 Сu0 2+� �e�� .

Нітрат ртуці(II) з’яўляецца акісляльнікам. Іоны ртуці, якія ў ім 
змяшчаюцца, прымаюць электроны і ператвараюцца ў атамы ртуці:

Hg 2e Hg .2+ 0� ��

Мал. 131. 
Узаемадзеянне 

алюмінію з вадой
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Звярніце ўвагу! 

Калі больш актыўным металам з’яўляецца шчолачны ці шчолачна- 
зямельны метал, то ў рэакцыях дадзенага тыпу ён адначасова рэагуе 
і з соллю менш актыўнага металу, і з вадой, якая змяшчаецца ў яе 

растворы. Пры гэтым утвараецца складаная сумесь прадуктаў.

Лабараторны дослед 7
Узаемадзеянне металаў з растворамі солей

Хімічная актыўнасць металаў выяўляецца ў іх здольнасці рэагаваць 
не толькі з кіслотамі, але і з солямі іншых металаў. Веданне сутнасці 
рэакцый металаў з солямі і ўменне іх даследаваць дазваляюць правільна 
выкарыстоўваць гэтыя рэчывы ў побыце, прамысловасці, у лабараторнай 
практыцы. 

У адной з дзвюх прабірак знаходзіцца раствор сульфату медзі(II), у 
іншай — раствор сульфату алюмінію. У кожную з іх унясіце па адным 
кавалачку старанна зачышчанага жалезнага дроту (па адной канцылярс-
кай кнопцы ці сашчэпцы). Праз 1—2 мін выміце іх з прабірак і ўважліва 
разгледзьце. Апішыце назіраемыя з’явы. 

Ці ў абедзвюх прабірках адбываецца хімічная рэакцыя? Які вывад 
пра параўнальную актыўнасць алюмінію, жалеза і медзі можна зрабіць 
на аснове вынікаў выкананага вамі доследу? Складзіце ўраўненне хіміч-
най рэакцыі.

Рэакцыі металаў з солямі можна ажыццявіць, 
не прыводзячы метал у судакрананне з рас-

творам. Напрыклад, у гальванічным элеменце пра-
цэсы акіслення і аднаўлення прасторава падзелены 
(г. зн. ажыццяўляюцца ў розных пасудзінах) і пра-
цякаюць на адпаведных электродах, якія злучаны 
паміж сабой. Гэта хімічная рэакцыя прыводзіць 
да з’яўлення электрычнага току. Таму гальваніч-
ныя элементы з’яўляюцца хімічнымі крыніцамі 
току. У якасці хімічных крыніц току выкарыстоўва-
юцца таксама батарэі гальванічных элементаў  
(у побыце — батарэйкі) і акумулятары. З работай 
усіх гэтых прылад вы пазнаёміцеся ў старэйшых  
класах.

Акумулятары

Батарэйкі
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Простыя рэчывы металы ўступаюць у хімічныя рэакцыі з вадой 
і растворамі солей іншых металаў.

Здольнасць металаў уступаць у рэакцыі вызначаецца іх стано-
вішчам у радзе актыўнасці.

Пытанні і заданні

1.  Ахарактарызуйце становішча ў радзе актыўнасці тых металаў, якія: 
а) рэагуюць з вадой пры хатняй тэмпературы; б) рэагуюць з вадой пры 
моцным награванні; в) не рэагуюць з вадой ні пры якіх умовах. Напішыце 
па 2—3 прыклады ўраўненняў адпаведных рэакцый.

2.  Як становішча металу ў радзе актыўнасці звязана з яго здольнасцю вы-
цясняць іншыя металы з іх солей у водных растворах?  

3.  Чаму актыўныя шчолачныя і шчолачназямельныя металы не рэкамен-
дуецца выкарыстоўваць для выцяснення менш актыўных металаў з іх 
солей у водных растворах? Складзіце ўраўненні рэакцый, якія будуць 
працякаць пры апусканні кавалачка натрыю ў водны раствор хларыду 
медзі(II).

4.  Для аховы раслін ад захворвання фітафтарозам іх апрацоўваюць бар-
доскай вадкасцю, у склад якой уваходзіць раствор сульфату медзі(II). Ці 
можна гатаваць і захоўваць гэту вадкасць у жалезным вядры? Дайце 
абгрунтаваны адказ. Складзіце ўраўненне магчымай рэакцыі.  

5.  Кальцый хімічнай колькасцю 0,5 моль цалкам прарэагаваў з вадой. 
Разлічыце масу ўтворанай асновы і аб’ём (н. у.) газу, які вылучыўся.

6.  У сплаве натрыю з каліем іх масавыя долі аднолькавыя. Разлічыце масу 
вады, якая прарэагуе з дадзеным сплавам масай 10 г.  

7.  З раствору солі медзі(II) магній выцесніў медзь масай 12,8 г. Разлічыце 
хімічную колькасць магнію, які прарэагаваў.

8.  Складзіце ўраўненні рэакцый, з дапамогай якіх можна ажыццявіць на-
ступныя ператварэнні: 

 Zn  ZnSO4  Zn(OH)2  ZnO  Zn  ZnCl2.

Дамашні эксперымент 

Іржаўленне жалеза. На наступным уроку мы будзем разглядаць, 
як знешнія ўмовы ўплываюць на працэс іржаўлення жалеза. Вазьмі-
це тры невялікія жалезныя цвікі і старанна ачысціце іх паверхню гу-
бкай з мылам, затым пратрыце сухой тканінай. Вымыйце і высушыце 
тры невялікія шкляныя або пластыкавыя ёмістасці з коркамі (мож-
на з-пад лекаў). У кожную з іх апусціце па адным цвіку. Першую 
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ёмістасць закрыйце коркам. У другую і трэцюю ёмістасці да паловы 
іх аб’ёму наліце водаправодную ваду. Другую ёмістасць зачыніце кор-
кам, а ў трэцюю дабаўце яшчэ крыху (на кончыку нажа) кухоннай со-
лі і таксама закрыйце коркам. Праз 3—4 дні праверце, якія змянен-
ні адбыліся з цвікамі. Раскажыце пра вынікі даследавання на ўроку,  
прадэманструйце іх.

§   46.   Карозія металаў.   Ахова ад карозіі

Пад дзеяннем кіслароду і вады, а таксама іншых рэчываў, якія змяш-
чаюцца ў навакольным асяроддзі, вырабы з металаў і сплаваў паступова 
разбураюцца або, як кажуць, карадзіруюць, паддаюцца карозіі (ад лат. 
сorrosio — раз’яданне).  

Карозія — гэта разбурэнне металаў і сплаваў пад дзеяннем рэчываў з 
навакольнага асяроддзя. 

У аснове карозіі ляжаць акісляльна-аднаўленчыя рэакцыі, у якіх ме-
талы маюць ролю адноўнікаў, а кампаненты навакольнага асяроддзя (кі-
сларод, вада і інш.) — ролю акісляльнікаў. У выніку гэтых рэакцый ме-
талы ператвараюцца ў розныя складаныя рэчывы — аксіды, гідраксіды, 
солі. Напрыклад, вырабленыя з жалеза лапаткі газавых турбін, соплы 
ракетных рухавікоў, каласнікі, арматура печаў пры высокіх тэмперату-
рах паступова разбураюцца з прычыны акіслення:

3Fe + 2O2 =
t

 FeO  Fe2O3 (або Fe3O4).

Рыхлая плеўка жалезнай акаліны Fe3O4, якая ўтвараецца на іх па-
верхні, лупіцца, не ахоўваючы метал ад далейшага акіслення. 

Калі жалезныя вырабы доўгі час кантактуюць з вільготным па-
ветрам (або з вадой у прысутнасці паветра), яны паступова разбураюцца, 
пакрываючыся бурай іржой (мал. 132). Яе састаў можна ўмоўна выразіць 
формулай Fe(OH)3:

4Fe + 3O2 + 6H2O = 4Fe(OH)3.

Іржа, гэтак жа як і жалезная акаліна, не 
ахоўвае метал ад далейшага акіслення. Гэты 
від карозіі жалеза, які называецца ржаўленнем, 

Мал. 132. Іржа на жалезным вырабе
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добра знаёмы нам з паўсядзённага жыцця. 
Аўтамабілі і сельскагаспадарчая тэхніка, 
ліццё з чыгуну і стальны дрот, жалезныя 
замкі і цвікі, сякеры, малаткі і іншыя 
прадметы побыту ржавеюць і прыходзяць 
у непрыгоднасць ад уздзеяння вільгаці і 
паветра.

Вырабы з жалеза разбураюцца таксама пад уздзеяннем кіслотных 
дажджоў. Карозіі паддаюцца не толькі жалеза і яго сплавы, але і іншыя 
металы. Так, пад дзеяннем паветра, вадзяной пары і вуглякіслага газу 
паступова карадзіруюць медзь і яе сплавы (напрыклад, бронза). У выніку 
карозіі на іх паверхні ўтвараецца па Ђціна — пласт рэчыва зялёнага колеру 
(мал. 133). Яго састаў умоўна можна выразіць формулай (CuOH)2CO3. Гэты 
пласт дастаткова рыхлы і не ахоўвае вырабы ад далейшага разбурэння. 

Хуткасць карозіі металаў залежыць ад шэрага фактараў. Гэта, па-
першае, знешнія ўмовы — тэмпература і вільготнасць паветра. Чым 
яны вышэйшыя, тым хутчэй карадзіруе метал. Па-другое, гэта на-
яўнасць у метале розных неаднароднасцей — прымесей, участкаў з 
рознай шчыльнасцю. Чым менш у метале прымесей, тым павольней ён  
карадзіруе. 

У Індыі каля горада Дэлі знаходзіцца знакамітая Кутуб-
ская калона вышынёй 7,3 м і масай 6,5 т, вырабленая 

з жалеза. Нягледзячы на тое што калоне амаль 1700 гадоў, 
яна захавалася ў добрым стане, на ёй амаль няма ржы. Па-
водле адной з гіпотэз даўгавечнасць і каразійная ўстойлі- 
васць калоны тлумачацца нізкай вільготнасцю паветра і ве-
льмі малой колькасцю розных прымесей у жалезе, з якога яна  
зроблена.

Карозія пры кантакце двух металаў

Правядзём невялікі эксперымент. Возьмем дзве шклянкі з вадой і ў 
кожную з іх змесцім па адной жалезнай і па адной алавянай пласцінцы. 
Зробім гэта так, каб у першай шклянцы металы не кантактавалі паміж 
сабой, а ў другой — наадварот, датыкаліся адзін да аднаго (мал. 134). 

Мал. 133. Паціна на паверхні медзі
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Для паскарэння карозіі металаў 
у шклянкі дабавім па невялікай 
дробцы кухоннай солі. 

Праз некаторы час мы ўба-
чым, што ў першай шклянцы 
абодва металы, якія не кантакта- 
валі адзін з адным, паддаліся 
карозіі: жалезная пласцінка па-
крылася бурым, а алавяная — 
белым налётам. У той жа час у 
другой шклянцы, у якой металы 
датыкаліся, карозіі паддалося 
толькі жалеза, прычым нашмат мацней, чым у першым. Алавяная пла-
сцінка пры гэтым практычна не змянілася. 

Калі паўтарыць гэты ж эксперымент, але ў кожную шклянку разам 
з жалезнай апусціць цынкавую пласцінку, то ў першай з іх вынік будзе 
тым жа — абодва металы, якія не кантактавалі адзін з адным, паддадуц- 
ца карозіі. Затое ў другой шклянцы моцна пракарадзіруе толькі адзін —  
цынк.  

Для падвядзення вынікаў эксперымента параўнаем актыўнасць 
выкарыстаных металаў, зыходзячы з іх становішча ў радзе актыўнасці.  
Самым актыўным з іх з’яўляецца цынк, менш актыўным — жалеза  
і самым неактыўным — волава. Улічваючы гэта і прымаючы пад увагу 
вынікі доследаў, зробім вывады:

   Калі два металы не датыкаюцца ў водным асяроддзі, то карозіі 
паддаецца кожны з іх.

   Калі два металы датыкаюцца ў водным асяроддзі, то карадзіруе 
толькі адзін — больш актыўны метал (у першым доследзе — жалеза, у 
другім — цынк).

Такім чынам, у водным асяроддзі карозія металу ўзмацняецца пры 
яго дакрананні да менш актыўнага і запавольваецца пры яго кантакце з 
больш актыўным металам.

Ахова металаў ад карозіі

Матэрыяльныя страты, звязаныя з карозіяй вырабаў з металаў, вяліз-
ныя. Штогод карозіі паддаецца прыкладна чацвёртая ў свеце частка ўся-
го жалеза, якое выплаўляецца. Для аховы металаў ад карозіі ўжываюць 
разнастайныя метады.

Fe Sn Fe Sn

Раствор
NaCI

Мал. 134. Карозія пры кантакце 
двух металаў
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Найбольш распаўсюджаны з іх — на-
нясенне на паверхню металаў розных па-
крыццяў. Да неметалічных пакрыццяў 
належаць эмалі (імі пакрыты эмаліра-
ваныя ванны, каструлі, электра- і газа-
выя пліты) (мал. 135), лакі, фарбы (імі 
пакрываюць кузавы аўтамабіляў, рачных 
і марскіх суднаў), спецыяльныя змазкі і 
маслы.

У 1617 г. у Англіі быў выдадзены патэнт на вынаходства аховы рыцар-
скіх даспехаў (кальчуг і лат) ад карозіі з дапамогай спецыяльнага масла.

Металічныя пакрыцці ўяўляюць сабой тонкія пласты (плеўкі) ме-
талаў — нікелю, хрому, волава, цынку і інш. Нанясенне пакрыццяў з 
нікелю (нікеліраванне) і хрому (храміраванне) на металічныя вырабы 
служыць як для аховы ад карозіі, так і для надання характэрнага сераб-
рыстага бляску (мал. 136). 

Нанясенне пласта волава называецца луджэннем, а металы, па-
крытыя волавам, — луджанымі металамі. Жалеза, пакрытае пластом во-
лава, называюць луджаным жалезам, а з нанесеным пластом цынку — 

Мал. 135. Эмаліраваныя вырабы

Нікеліраваныя
вырабы

Вырабы з ацынкаванага
жалеза

Цынкавыя накладкі
на корпусе карабля

Мал. 136. Металічныя пакрыцці

Нікеліраваныя
вырабы

Вырабы з ацынкаванага
жалеза

Цынкавыя накладкі
на корпусе карабля

Нікеліраваныя
вырабы

Вырабы з ацынкаванага
жалеза

Цынкавыя накладкі
на корпусе карабля

Нікеліраваныя
вырабы

Вырабы з ацынкаванага
жалеза

Цынкавыя накладкі
на корпусе карабля
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ацынкаваным жалезам. Паколькі ў параўнанні з жалезам волава — 
менш актыўны метал, у вільготным паветры пры парушэнні цэласна-
сці алавянага пакрыцця разбураецца змешчанае пад ім больш актыўнае 
жалеза. У гэтым выпадку пласт волава слаба ахоўвае жалеза ад карозіі. 
Луджанае жалеза ўжываюць у асноўным для стварэння вырабаў, у якіх 
верагоднасць механічнага пашкоджання алавянага пакрыцця выключа-
ецца (рознага роду ёмістасці ў харчовай індустрыі). Што датычыцца цын-
ку, то ён больш актыўны, чым жалеза. Таму пры парушэнні цэласнасці 
цынкавага пакрыцця на жалезным вырабе ў першую чаргу разбураецца 
больш актыўны цынк, г. зн. само пакрыццё, і пакуль яно не разбурыцца 
цалкам, жалеза застаецца цэлым. З ацынкаванага жалеза вырабляюць 
вёдры, вадасцёкавыя трубы, дрот для марскіх канатаў, дахавую бляху і 
іншыя вырабы (гл. мал. 136).

Часам для аховы металаў ад карозіі іх апрацоўваюць спецыльнымі 
рэагентамі. У выніку хімічных рэакцый на паверхні металаў утвараецца 
тонкая, але трывалая плеўка прадукту рэакцыі, якая засцерагае метал 
ад карозіі. Гэта адбываецца, напрыклад, пры апрацоўцы паверхні жале-
за канцэнтраванай фосфарнай кіслатой (фасфатаванне жалеза). 

Часта металы ахоўваюць ад карозіі, ствараючы на іх паверхні аксід-
ныя плеўкі. Працэс іх нанясення называецца аксідзіраваннем металаў. 
Разнавіднасцю аксідзіравання з’яўляецца вараненне сталі, пры якім яе 
паверхня апрацоўваецца ў спецыяльных умовах рознымі акісляльніка-
мі. У залежнасці ад таўшчыні ўтвораная аксідная плеўка можа мець 
жоўтую, карычневую, вішнёвую, фіялетавую, сінюю, шэрую або чорную 
афарбоўку. 

Эфектыўным спосабам барацьбы з карозіяй з’яўляецца выкарыстан-
не пратэктарнай аховы. Яна заснавана на тым, што пры кантакце двух 
металаў карозіі паддаецца больш актыўны з іх, які называецца п р а т э к-
т а р а м. Напрыклад, для аховы стальных карпусоў караблёў да іх прыма-
цоўваюць накладкі больш актыўных, чым жалеза, магнію ці цынку (гл. 
мал. 136, справа). Таму што пры кантакце з жалезам у марской вадзе 
яны разбураюцца ў першую чаргу, а корпус карабля застаецца цэлым. 

Для аховы металаў ад разбурэння выкарыстоўваюць інгібітары ка-
розіі. Так называюцца рэчывы, якія запавольваюць разбурэнне металаў. 
Іх дабаўляюць, напрыклад, у ваду або ў растворы, з якімі кантактуе той 
ці іншы метал. Напрыклад, інгібітарамі карозіі жалеза з’яўляюцца хра-
маты, нітрыты, сілікаты натрыю і калію, солі арганічных кіслот.
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Яшчэ адзін важны спосаб аховы металаў ад карозіі называецца 

легіраваннем (ад ням. legieren — сплаўляць). Ён заключаецца ў тым, што 

ў метал уводзяць пэўныя колькасці іншых металаў, г. зн. атрымліваюць 

сплавы, устойлівыя да карозіі. Да іх належыць, напрыклад, нержавею-

чая сталь, якая змяшчае да 18 % хрому і да 10 % нікелю.

Карозія — гэта разбурэнне металаў і іх сплаваў пад дзеяннем 
навакольнага асяроддзя. 

У аснове карозіі металаў і сплаваў ляжаць акісляльна-аднаўленчыя 
рэакцыі, у якіх атамы металаў маюць ролю адноўнікаў, а кампанен-
ты навакольнага асяроддзя — ролю акісляльнікаў.

Карозія металу ў вільготным асяроддзі рэзка ўзмацняецца пры 
судакрананні яго з менш актыўным металам і запавольваецца, калі 
метал дакранаецца да больш актыўнага металу.

Для аховы металаў ад карозіі выкарыстоўваюць розныя ме-
тады: нанясенне ахоўных пакрыццяў, выкарыстанне інгібітараў, 
легіраванне.

Пытанні і заданні

1.  Што ўяўляе сабой карозія металаў? Якія рэчывы навакольнага асяроддзя 
выклікаюць карозію?

2.  Якія рэакцыі ляжаць у аснове карозіі металаў? Якую ролю ў гэтых пра-
цэсах адыгрываюць металы?  

3. Рэчывы якіх класаў могуць быць прадуктамі карозіі? Што ўяўляе сабой і 
ў якіх умовах утвараецца жалезная акаліна? Іржа? Паціна?

4. Пры кантакце жалеза з якім з металаў — серабром або магніем — 
жалеза будзе карадзіраваць павольней? Прывядзіце прыклады іншых 
металаў, у кантакце з якімі карозія жалеза будзе запавольвацца.

5.  Чаму ў ранейшыя часы, калі ў стаматалогіі шырока выкарыстоўваліся 
металічныя зубныя каронкі, урачы не рэкамендавалі ставіць залатую ка-
ронку побач са стальной?

6.  Пералічыце і коратка ахарактарызуйце важнейшыя спосабы аховы 
металаў ад карозіі. Што ўяўляе сабой луджанае жалеза? Якія вырабы 
з нікеліраванага ці храміраванага жалеза сустракаюцца ў паўсядзённым 
жыцці?
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7. Вулкан Кілаўэа, які вывяргаўся ў маі 2018 г. на Гаваях, выкінуў у паветра 
вялізную колькасць сярністага газу SO2. Гэта стала прычынай кіслотных 
дажджоў з небывала высокім утрыманнем сернай кіслаты. Яе масавая 
доля ў адным з узораў дажджавой вады, якая выпала недалёка ад вул-
кана, склала 0,18 %. Разлічыце масу жалеза, якое можа растварыцца ў 
такой дажджавой вадзе масай 10 кг. 

Рыхтуемся да алімпіяд
1.  Складзіце ўраўненні рэакцый, з дапамогай якіх можна ажыццявіць наступ-

ныя ператварэнні:  

а) NaHCO3  CaCO3  Ca(HCO3)2  Ca(NO3)2  O2  NO2;

б) KMnO4  O2   Fe3O4  Fe  Cu  Cu(NO3)2.

2.   Пячны каласнік (жалезная рашотка для праходу паветра пад дровамі) у 
выніку працяглага выкарыстання пакрыўся пластом акаліны. Разлічыце аб’ём 
(н. у.) кіслароду, які прарэагаваў з жалезам, калі маса каласніка, што паддаўся 
карозіі, роўна 2,65 кг, а масавая доля акаліны на ім складае 8 %.

§   47.   Злучэнні металаў.  Аксіды і гідраксіды 
У выніку ўзаемадзеяння металаў з простымі і складанымі рэчывамі 

ўтвараюцца злучэнні розных класаў. Гэта, напрыклад, аксіды, гідрак-
сіды, солі і некаторыя іншыя рэчывы. 

Аксіды металаў

Практычна ўсе металы ўтвараюць аксіды. Іх састаў выражаецца 

агульнай формулай Me O2

� �x

x

2
,  дзе Ме — абазначэнне металу ў агульным 

выглядзе. Ступень акіслення металаў у аксідах змяняецца ў інтэрвале ад 
+1 да +8, напрыклад:
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Састаў, будова, фізічныя ўласцівасці. 
Большасць аксідаў металаў — рэчывы не-
малекулярнай будовы. Яны ўяўляюць сабой 
цвёрдыя тугаплаўкія рэчывы. 

Шмат якія аксіды металаў маюць афар-
боўку (мал. 137).

Мал. 137. Афарбоўка аксідаў некаторых металаў
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Атрыманне. Аксіды металаў (акрамя Au, Pt і некаторых іншых) 
утвараюцца пры ўзаемадзеянні металаў з кіслародам, напрыклад:

2Mg O MgO;� �2 2      4Al 3O Al O� �2 2 32 .

Іх таксама можна атрымаць пры тэрмічным раскладанні некаторых 
асноў або солей:

2Fe(OH) Fe O 3H O;3 2 3 2� �
t

     CaCO CaO CO .3 2� �
t



Хімічныя ўласцівасці. Аксіды металаў падзяляюцца на асноўныя 
(Li2O, K2O, MgO, CaO, FeO) і амфатэрныя (ZnO, Al2O3, Fe2O3). 

Асноўныя аксіды рэагуюць з кіслотамі і з кіслотнымі аксідамі  
з утварэннем солей, напрыклад:

K2O + H2SO4 = K2SO4 + H2O;     MgO + 2HCl = MgCl2 + H2O;

Li2O + CO2 = Li2CO3;     CaO + SO3 = CaSO4.

Асноўныя аксіды шчолачных і шчолачназямельных металаў рэагу-
юць з вадой, утвараючы растваральныя асновы (шчолачы):

K2O + H2O = 2KOH;     CaO + H2O = Ca(OH)2.

Амфатэрныя аксіды выяўляюць дваістасць уласцівасцей. Падобна ас-
ноўным аксідам, яны рэагуюць з кіслотамі і кіслотнымі аксідамі, а па-
добна кіслотным — са шчолачамі і асноўнымі аксідамі (пры сплаўленні):

ZnO + 2HCl = ZnCl2 + H2O; Al2O3 + P2O5 = 2AlPO4;

ZnO + 2KOH = K2ZnO2 + H2O;  ZnO + CaO = CaZnO2.

Амфатэрныя аксіды з вадой не рэагуюць.

Ужыванне. Шмат якія аксіды металаў знаходзяць шырокае практыч-
нае ўжыванне. Напрыклад, з аксідаў жалеза(III) F2O3  і алюмінію Al2O3 

у прамысловасці атрымліваюць адпаведныя металы. Аксід алюмінію 
ўжываюць таксама для вырабу штучных каштоўных камянёў — рубіну 
і сапфіру (мал. 138). Дробныя крышталі гэтага аксіду выкарыстоўваюц- 
ца ў вытворчасці наждачнай паперы. Аксід свінцу(II) PbO знаходзіць 
ужыванне пры вырабе хрустальнага шкла, паўкаштоўных камянёў і 
ўпрыгажэнняў (крышталі Свароўскі) (гл. мал. 138).

Аксід кальцыю СaO (нягашаная вапна) ужываецца ў вытворчасці 
розных будаўнічых матэрыялаў. 
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Аксіды некаторых металаў знаходзяць ужыванне ў вытворчасці  
фарбаў і каляровага шкла. Напрыклад, аксіды ZnO і TiO2 уваходзяць 

у састаў фарбы белага, Сr2O3 — зялёнага, Fe2O3 — карычневага коле-
раў. Аксіды шэрага металаў надаюць шклу розную афарбоўку: CoO — сі-
нюю, CuO — бірузовую, NiO — чырвона-фіялетавую, Cr2O3 — ізумрудную, 
Fe2O3 — карычневую, MnO2 — фіялетавую.

Гідраксіды металаў

Як вы ўжо ведаеце, гідраксіды — гэта гідраты аксідаў, г. зн. прадук-
ты ўзаемадзеяння аксідаў з вадой. Хоць не ўсе аксіды металаў рэагуюць 
з вадой, амаль усім ім адпавядаюць гідраксіды:

Рэчывы

Уласцівасці

Аксіды металаў Гідраксіды металаў

Асноўныя Li2O; Na2O; CaO; MgO; FeO
LiOH; NaOH; Ca(OH)2; 
Mg(OH)2; Fe(OH)2

Амфатэрныя ZnO; Al2O3; Fe2O3 Zn(OH)2; Al(OH)3; Fe(OH)3

Састаў, будова, фізічныя ўласцівасці. Усе асноўныя і амфатэрныя 
гідраксіды — цвёрдыя рэчывы немалекулярнай будовы з разнастайнай 

Мал. 138. Штучныя каштоўныя камяні

Рубін Сапфір Крышталі СвароўскіРубін Сапфір Крышталі СвароўскіРубін Сапфір Крышталі СвароўскіРубін Сапфір Крышталі Свароўскі
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афарбоўкай (мал. 139). Гідраксіды шчолачных і шчолачназямельных ме-
талаў (акрамя гідраксіду кальцыю) добра раствараюцца ў вадзе. Амфа-
тэрныя гідраксіды ў вадзе не раствараюцца.  

Атрыманне. Асноўныя гідраксіды шчолачных і шчолачназямельных 
металаў (шчолачы) утвараюцца пры непасрэдным узаемадзеянні адпавед-
ных асноўных аксідаў з вадой, напрыклад:

Na2O + H2O = 2NaOH;      BaO + H2O = Ba(OH)2.

Асноўныя гідраксіды ўсіх іншых металаў атрымаць такім спосабам 
немагчыма. Яны ўтвараюцца пры ўзаемадзеянні солей гэтых металаў са 
шчолачамі:

MgSO4 + 2KOH = Mg(OH)2 + K2SO4; 

Fe(NO3)2 + Ca(OH)2 = Fe(OH)2 + Ca(NO3)2.

Амфатэрныя гідраксіды можна атрымаць узаемадзеяннем солей ад-
паведных металаў са шчолачамі:

ZnSO4 + 2KOH = Zn(OH)2 + K2SO4; 

AlCl3 + 3NaOH = Al(OH)3 + 3NaCl.

Хімічныя ўласцівасці. Амаль усе асноўныя гідраксіды рэагуюць з 
кіслотамі і з кіслотнымі аксідамі з утварэннем солей і вады, напрыклад:

2KOH + H2SO4 = K2SO4 + 2H2O;      Mg(OH)2 + 2HCl = MgCl2 + 2H2O;

2LiOH + CO2 = Li2CO3 + H2O;      Ca(OH)2 + SO3 = CaSO4 + H2O.

Мал. 139. Афарбоўка гідраксідаў некаторых металаў
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Нерастваральныя ў вадзе асноўныя гідраксіды металаў пры награван-
ні раскладаюцца на адпаведныя асноўныя аксіды і ваду:

Mg(OH) MgO H O;2 2� �
t

   
 

Fe(OH)  FeO H O.2 2� �
t

Асноўныя гідраксіды шчолачных і шчолачназямельных металаў — 
моцныя электраліты. У водных растворах яны цалкам дысацыіруюць на 
іоны:

KOH      K+ + OH–;      Ca(OH)2      Ca2+ + 2OH–.

Асяроддзе іх раствораў — шчолачнае.
Амфатэрныя гідраксіды выяўляюць дваістасць уласцівасцей. Падобна 

асноўным гідраксідам, яны рэагуюць з кіслотамі і кіслотнымі аксідамі:

Zn(OH)2 + 2HCl = ZnCl2 + 2H2O; 

Zn(OH)2 + SO3 = ZnSO4 + H2O.

Падобна кіслотным гідраксідам, амфатэрныя гідраксіды рэагуюць са 
шчолачамі і асноўнымі аксідамі. Так, напрыклад, пры награванні суме-
сей гідраксіду цынку з цвёрдым NaOH ці CaO працякаюць рэакцыі:

Zn(OH)2 + 2KOH =t K2ZnO2 + H2O; 

Zn(OH)2 + CaO =t CaZnO2 + H2O.

Ужыванне. Гідраксіды металаў знаходзяць шырокае практычнае 
ўжыванне. Шчолачы NaOH і KOH выкарыстоўваюцца для ачысткі наф-
тапрадуктаў, у вытворчасці мыла, штучнага шоўку, паперы, увахо- 
дзяць у састаў розных сродкаў бытавой хіміі. Гідраксід кальцыю шыро-
ка выкарыстоўваецца ў будаўніцтве, у вытворчасці цукру, для змякчэн-
ня цвёрдай вады. Гідраксід алюмінію знаходзіць ужыванне пры ачыстцы 
вады, а разам з гідраксідам магнію ўваходзіць у састаў лекавага прэпа-
рату «Алмагель».

У выніку ўзаемадзеяння металаў з простымі і складанымі 
рэчывамі ўтвараюцца рэчывы розных класаў, важнейшыя з якіх —  
аксіды і гідраксіды. 

Аксіды і гідраксіды металаў выяўляюць асноўныя і амфатэрныя 
ўласцівасці.

Аксіды і гідраксіды металаў знаходзяць шырокае практычнае 
ўжыванне.
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Пытанні і заданні

1.  Якая агульная формула аксідаў металаў? Якія значэнні прымае ступень 
акіслення металаў у аксідах?

2.  Пералічыце найважнейшыя спосабы атрымання аксідаў металаў. 
Складзіце ўраўненні рэакцый атрымання аксіду магнію з металу магнію, 
аксіду медзі(II) з гідраксіду медзі(II), аксіду цынку з карбанату.

3. Ахарактарызуйце асноўныя ўласцівасці аксідаў металаў. Прывядзіце пры-
клады аксідаў металаў, якія выяўляюць асноўныя ўласцівасці, кіслотныя 
ўласцівасці, амфатэрныя ўласцівасці.

4.  Пералічыце найважнейшыя хімічныя ўласцівасці асноўных, кіслотных і 
амфатэрных аксідаў металаў.

5.  Напішыце ўраўненні рэакцый: а) аксіду калію з вадой; б) аксіду барыю 
з азотнай кіслатой; в) аксіду літыю з аксідам серы(VI); г) аксіду цынку з 
сернай кіслатой; д) аксіду алюмінію з аксідам серы(VI). Назавіце рэчывы, 
якія ўтвараюцца.

6.  Пералічыце найважнейшыя хімічныя ўласцівасці асноўных і амфатэрных 
гідраксідаў металаў.

7.  Напішыце ўраўненні рэакцый: а) гідраксіду барыю з азотнай кіслатой; 
б) гідраксіду калію з вуглякіслым газам; в) раскладання гідраксіду 
жалеза(II) пры награванні; г) гідраксіду цынку з азотнай кіслатой. 
Назавіце рэчывы, якія ўтвараюцца.

8. У будаўніцтве для пабелкі выкарыстоўваюцца мел (карбанат кальцыю) і 
гашаная вапна (гідраксід кальцыю) — белыя парашкападобныя рэчывы, 
вельмі падобныя па знешнім выглядзе. Як можна іх адрозніць з дапамо-
гай індыкатараў?

Рыхтуемся да алімпіяд

1. У побыце для выдалення з кухонных пліт і посуду тлушчу, які прыгарэў, 
выкарыстоўваюць шчолачныя гелі — густыя едкія вадкасці, што змяшчаюць 
гідраксід натрыю. Выкарыстоўваць іх неабходна вельмі асцярожна, надзеўшы 
гумавыя пальчаткі. Калі такую вадкасць пакінуць у адкрытай пасудзіне, яна па-
глынае з паветра вуглякіслы газ і ператвараецца ў цвёрды карбанат натрыю. 
Разлічыце, які аб’ём (н. у.) вуглякіслага газу можа паглынуць шчолачны гель 
аб’ёмам 500 см3 (ρ = 1,22 г/см3), у якім масавая доля гідраксіду натрыю скла-
дае 20 %.  

2.  Складзіце ўраўненні рэакцый, з дапамогай якіх можна ажыццявіць наступ-
ныя ператварэнні:

Ca  CaO  Ca(OH)2  Ca(NO3)2  CaCO3  CaO  CaCl2.
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§   48.   Солі металаў.   Якаснае выяўленне іонаў  
                      металаў у растворах.   Жорсткасць вады

Нароўні з аксідамі і гідраксідамі металы ўтвараюць вялізную коль- 
касць складаных рэчываў, якія належаць да класа солей. Вы ўжо маеце 
некаторыя ўяўленні пра састаў і назвы гэтых рэчываў, пра іх важней- 
шыя ўласцівасці. Пазнаёмімся з імі падрабязней.

Солі металаў

Нягледзячы на тое што агульная колькасць вядомых солей складае 
некалькі дзясяткаў тысяч, для іх характэрна падабенства па саставе, бу-
дове і ўласцівасцях.

Састаў, будова, фізічныя ўласцівасці. У састаў большасці солей ува-
ходзяць катыёны металаў і аніёны кіслотных астаткаў. Хімічныя фор-
мулы солей па зарадах іонаў складаюцца гэтак жа, як і па значэннях 
валентнасці. Калі ў агульным выглядзе катыёны металаў абазначыць як 
Mey+,а аніёны кіслотных астаткаў — як Anx−,  то састаў утвораных імі 
солей можна выразіць умоўнай формулай Me Anx

y
y
x� � .  Запішам прыклады 

формул солей, складзеных па гэтым прынцыпе з катыёнаў Ca2+, Al3+ і 
аніёнаў (SO4)

2–, (PO4)
3–:

Ca (SO ) CaSO ;1
2

1
2� �

4 4або
 

Al (SO ) Al (SO ) ;2
3

4 3
2

2 4 3
� � або

Ca (PO ) Ca (PO ) ;3
2

4 2
3

3 4 2
� � або  Al (PO ) AlPO .1

3
4 1

3
4

� � або

Вядомыя таксама солі, у якіх ролю катыёнаў адыгрываюць ужо 
знаёмыя вам іоны амонію (NH4)

+, напрыклад NH4Cl, (NH4)2SO4. З ула-
сцівасцямі такіх солей вы пазнаёміцеся пазней. 

Усе солі — рэчывы немалекулярнай (іоннай) будовы. Для іх харак- 
тэрныя іонныя крышталічныя рашоткі. Пры звычайных умовах солі 
ўяўляюць сабой цвёрдыя нелятучыя рэчывы з рознай афарбоўкай (мал. 140,  
с. 226). Паводле растваральнасці ў вадзе яны падзяляюцца на раствара-
льныя, маларастваральныя і нерастваральныя (гл. форзац II). 

Атрыманне. З найважнейшымі спосабамі атрымання солей вы ўжо 
знаёмыя. Яны ўтвараюцца ў выніку ўзаемадзеяння рэчываў розных кла-
саў у адпаведнасці з табліцай 15 на старонцы 226. Знак «+» на перасячэн-
ні граф табліцы абазначае магчымасць утварэння солей пры ўзаемадзеян-
ні рэчываў, запісаных у гэтых графах.
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1 2 3

4

5

6

7
Мал. 140. Знешні выгляд некаторых солей: 1 — Na2CrO4,
2 — K2Cr2O7, 3 — NiSO4, 4 — NaCl, 5 — CuSO4  5H2O,
6 — KMnO4, 7 — CoCl2  6H2O

Т а б л і ц а  15. Утварэнне солей
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Солі + + +

Хімічныя ўласцівасці. Практычна ўсе со-
лі — моцныя электраліты. У водных растворах 
яны цалкам дысацыіруюць на катыёны металаў 
(або амонію) і аніёны кіслотных астаткаў, напры-
клад:

K3PO4  3K+ + PO4
3–; 

(NH4)2CO3  2NH4
+ + CO3

2– .

Як вы ўжо ведаеце, для солей найбольш ха-
рактэрныя рэакцыі замяшчэння і абмену, а для 
некаторых і тэрмічнага раскладання. Успомнім 
заканамернасці і прывядзём пэўныя прыклады 
гэтых ператварэнняў (гл. с. 227).
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Рэакцыі з металамі
Солі менш актыўных металаў уступаюць у рэакцыі замяшчэння  

з больш актыўнымі металамі, напрыклад:

3CuCl2 + 2Al = 3Cu + 2AlCl3; 

2AgNO3 + Mg = 2Ag + Mg(NO3)2.

Рэакцыі з кіслотамі
Солі больш слабых кіслот рэагуюць з больш моцнымі кіслотамі. Пры 

гэтым у выніку рэакцый абмену ўтвараюцца новая соль і новая кіслата 
(больш слабая або няўстойлівая, якая раскладаецца з вылучэннем газу), 
напрыклад:

Na2S + 2HCl = 2NaCl + H2S; 

CaCO3 + 2HNO3 = Ca(NO3)2 + H2O + CO2.

Рэакцыі з асновамі (шчолачамі)
Солі ўступаюць у рэакцыі абмену са шчолачамі. Пры гэтым утвара-

юцца новыя солі і новыя асновы. Адзін з прадуктаў рэакцыі з’яўляецца 
нерастваральным, напрыклад:

FeCl3 + 3KOH = Fe(OH)3 + 3KCl; 

Na2CO3 + Ca(OH)2 = CaCO3 + 2NaOH.

Рэакцыі з солямі
Солі рэагуюць з іншымі солямі. У выніку рэакцыі абмену ўтвараюц- 

ца дзве новыя солі, адна з якіх нерастваральная, напрыклад:

MgSO4 + BaCl2 = MgCl2 + BaSO4; 

AlCl3 + 3AgNO3 = Al(NO3)3 + 3AgCl.

Тэрмічнае раскладанне
Некаторыя солі пры награванні раскладаюцца. Як правіла, такія 

рэакцыі суправаджаюцца вылучэннем газаў, напрыклад:

CaCO3 =
t

 CaO + CO2; 

2KMnO4 =
t

 K2MnO4 + MnO2 + O2.

Ужыванне. Солі знаходзяць шырокае практычнае ўжыванне ў розных 
сферах дзейнасці — у прамысловасці, будаўніцтве, сельскай гаспадарцы, 
медыцыне і ў побыце. З пэўнымі прыкладамі ўжывання солей вы па-
знаёміліся раней пры вывучэнні хіміі неметалаў.
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Якаснае выяўленне іонаў металаў у растворах солей

На практыцы часта неабходна даказаць наяўнасць таго ці інша-
га рэчыва ў растворы. Для гэтага да яго трэба дабавіць раствор іншага 
рэчыва, каб рэакцыя з яго ўдзелам суправаджалася бачным эфектам — 
утварэннем асадку, вылучэннем газу ці змяненнем колеру раствору. Такія 
рэакцыі называюцца якаснымі рэакцыямі на адпаведныя рэчывы. 

Якаснай рэакцыяй на дадзенае рэчыва называецца рэакцыя з яго 
ўдзелам, якая суправаджаецца ўтварэннем асадку, вылучэннем газу  
або змяненнем колеру раствору. 

Для доказу наяўнасці іонаў металаў у растворах солей праводзяць 
якасныя рэакцыі, у ходзе якіх утвараюцца асадкі. Напрыклад, калі да 
бясколернага раствору хларыду барыю BaCl2 дабавіць такі ж бясколерны 
раствор сульфату натрыю Na2SO4, то ўтворыцца белы асадак прадукту 
рэакцыі сульфату барыю:

BaCl2 + Na2SO4 = 2NaCl + BaSO4;

Ba2+ + SO4
2–  = BaSO4.

Асадак такога ж саставу і колеру ўтвараецца, калі да раствору любой 
іншай солі барыю, напрыклад Ba(NO3)2, дабавіць раствор сульфату любо-
га іншага металу, напрыклад ZnSO4:

BaCl2 + ZnSO4 = ZnCl2 + BaSO4;

Ba2+ + SO4
2–  = BaSO4.

Нягледзячы на тое што ў разгледжаных выпадках рэагуюць розныя 
рэчывы, рэакцыі паміж імі зводзяцца да злучэння адных і тых жа  
іонаў — Ba2+ і SO4

2–.  Таму раствор, які змяшчае сульфат-іоны, можна 
выкарыстоўваць для якаснага выяўлення іонаў барыю, і наадварот, 
раствор, што змяшчае іоны барыю, можна выкарыстоўваць для якасна-
га выяўлення сульфат-іонаў. 

Менавіта гэтак жа пры змешванні раствораў любых солей кальцыю з 
растворамі любых карбанатаў утвараецца асадак аднаго і таго ж саставу, 
паколькі гэтыя рэакцыі зводзяцца да злучэння адных і тых жа іонаў:

Ca2+ + CO2
3

–  = CaCO3.

Такім чынам, раствор, які змяшчае карбанат-іоны, можна вы ка-
рыстоўваць для доказу наяўнасці іонаў кальцыю, і наадварот, раствор, 
што змяшчае іоны кальцыю, можна выкарыстоўваць для доказу наяўна-
сці карбанат-іонаў. 
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У растворах солей медзі змяшчаюцца яе катыёны 
Cu2+. Для доказу іх наяўнасці можна выкарыстоў-
ваць раствор любой шчолачы, які змяшчае іоны OH–. 
Пры гэтым утвараецца блакітны асадак гідраксіду 
медзі(II) (мал. 141):

Cu2+ + 2OH– = Cu(OH)2.

Гэта ўзаемадзеянне можна разглядаць як якасную 
рэакцыю на іоны медзі(II).

Іоны металаў у саставе солей можна вызначаць па афарбоўцы по-
лымя газавай гарэлкі ці спіртоўкі. Напрыклад, усе солі натрыю 

афарбоўваюць полымя ў ярка-жоўты, калію — у фіялетавы, а кальцыю —  
у цагляна-чырвоны колеры. Солі літыю і строн-
цыю надаюць полымю ярка-чырвоную, а солі 
барыю — жаўтавата-зялёную афарбоўку. Солі 
медзі афарбоўваюць полымя ў прыгожы сіне- 
зялёны колер. На ўласцівасці іонаў металаў 
афарбоўваць полымя ў розныя колеры засна-
вана іх ужыванне ў вырабе бенгальскіх агнёў  
і феерверкаў.

Жорсткасць вады

Вада акіянаў і мораў, азёр і рэк, як і вада са студні ці водаправода, 
заўсёды змяшчае розныя растваральныя прымесі. Пераважна гэта солі — 
гідракарбанаты, сульфаты, хларыды кальцыю, магнію, жалеза, натрыю 
і калію. Асаблівы ўплыў на спажывецкія якасці вады робяць солі каль- 
цыю і магнію. Калі іх утрыманне дастаткова высокае, вада называецца 
жорсткай. У такой вадзе дрэнна разварваецца агародніна, зніжаецца 
эфектыўнасць мыйных сродкаў. Пры награванні жорсткай вады гідра-
карбанаты, якія ў ёй змяшчаюцца, раскладаюцца:

Сa(HCO3)2 t���  CaCO3 + CO2 + H2O;

Mg(HCO3)2 t���  MgCO3 + CO2 + H2O.

Утвораныя пры гэтым нерастваральныя рэчывы асядаюць на ўнутра-
най паверхні водаправодных труб, электрачайнікаў, на цеплаэлектрана-

Мал. 141. Утварэнне асадку гідраксіду медзі
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гравальніках (ЦЭНах) пральных машын 
у выглядзе шчыльнага пласта шэрага 
колеру — н а к і п у  (мал. 142). Паколькі 
накіп дрэнна праводзіць цеплату, павя-
лічваецца расход паліва (электраэнергіі), 
паскараецца зношванне паравых катлоў, 
кацельных установак.  

Калі ў водаправоднай вадзе змяшчаецца шмат гідракарбанату 
жалеза(II), пры награванні ён раскладаецца з вылучэннем бурага 

гідраксіду жалеза(III):

4Fe(HCO3)2 + O2 + 2H2O t���  4Fe(OH)3 + 8CO2.

З прычыны гэтага на паверхні ваннаў, ракавін, унітазаў часта ўтвараюцца 
бурыя падцёкі, якія цяжка выдаліць.

Вада, у якой утрыманне солей кальцыю і магнію невялікае, называ-
ецца мяккай. У ёй добра разварваецца агародніна, а мыйныя сродкі да-
юць багатую пену. З мэтай атрымання такой вады жорсткую ваду спецыя-
льна апрацоўваюць — змякчаюць. Для гэтага жорсткую ваду кіпяцяць 
або дабаўляюць розныя рэагенты (змякчальнікі), напрыклад гашаную 
вапну, карбанат ці фасфат натрыю. Пры гэтым кальцый і магній, якія 
змяшчаюцца ў жорсткай вадзе ў выглядзе нерастваральных карбана- 
таў або фасфатаў, вылучаюцца ў асадак і жорсткасць вады значна змян-
шаецца:

Ca(HCO3)2 + Ca(ОH)2 = 2CaCO3 + 2H2O;

Ca(HCO3)2 + Na2CO3 = CaCO3 + 2NaHCO3;

3Mg(HCO3)2 + 2Na3PO4 = Mg3(PO4)2 + 6NaHCO3.

Лабараторны дослед 8 
Памяншэнне жорсткасці вады

Жорсткасць вады — адна з найважнейшых яе спажывецкіх харак-
тарыстык. Солі, якія змяшчаюцца ў цвёрдай вадзе, аслабляюць дзеянне 
мыйных сродкаў, з’яўляюцца прычынай утварэння накіпу. Таму важна 
ведаць спосабы змякчэння вады і ўмець ажыццяўляць іх на практыцы.

Мал. 142. Накіп
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1.  У дзвюх прабірках загадзя падрыхтаваная жорсткая вада аб’ёмам 
1—2 см3. У першую прабірку дабаўце прыкладна такі ж аб’ём мыльна-
га раствору і страсяніце. Звярніце ўвагу на тое, як пеніцца атрыманая  
сумесь.

2.  У другую прабірку дабаўце невялікую колькасць раствору соды 
Na2CO3. Звярніце ўвагу на невялікае памутненне раствору. Прафільтруй-
це атрыманую завісь і адфільтраваную (змякчаную) ваду аб’ёмам 1—2 см3 

пераліце ў чыстую прабірку.  
3.  Да атрыманай мяккай вады дабаўце мыльны раствор і страсяніце. 

Параўнайце інтэнсіўнасць успеньвання з першай прабіркай.
Складзіце ўраўненні хімічных рэакцый у малекулярным і іонным 

выглядзе. Зрабіце вывад.

Солі — рэчывы немалекулярнай будовы, якія складаюцца з катыё-
наў металаў і аніёнаў кіслотных астаткаў.

Для солей найбольш характэрныя рэакцыі замяшчэння і абмену. 
Солі рэагуюць з металамі, кіслотамі, асновамі і солямі. Некаторыя 
солі раскладаюцца пры награванні.

Якаснай называецца рэакцыя, якая суправаджаецца ўтварэннем 
асадку, вылучэннем газу або змяненнем колеру раствору.

Для якаснага выяўлення ў растворах іонаў барыю Ba2+ можна 
выкарыстоўваць растворы сульфатаў, а для выяўлення іонаў ка-
льцыю Ca2+ — растворы карбанатаў. 

Прыродная вада з дастаткова высокім утрыманнем солей каль- 
цыю і магнію называецца цвёрдай. 

Пытанні і заданні

1.  Якой умоўнай формулай можна паказаць састаў солей? Запішыце фор-
мулы солей, утвораных катыёнамі Li+, Fe3 і аніёнамі NO3

1–, SO4
2–. Назавіце 

гэтыя солі.
2.  Карыстаючыся табліцай 15, пералічыце важнейшыя спосабы атры-

мання солей. Складзіце па два ўраўненні адпаведных рэакцый і назавіце 
прадукты.

3.  Пералічыце важнейшыя хімічныя ўласцівасці солей. Для рэакцый, пры-
ведзеных на старонцы 227, падбярыце іншыя зыходныя рэчывы і 
складзіце па адным ураўненні рэакцыі для кожнага выпадку.

4.  Хларыд натрыю і хларыд барыю — растваральныя ў вадзе цвёрдыя 
парашкападобныя рэчывы белага колеру, якія не адрозніваюцца па 
знешнім выглядзе. Прапануйце спосаб распазнавання гэтых рэчываў. 
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5.  Выкарыстоўваючы інфармацыю з Інтэрнэту, складзіце схему ўжывання 
важнейшых солей у прамысловасці, сельскай гаспадарцы, медыцыне  
і ў побыце.

6.  Якія натуральныя прымесі заўсёды змяшчаюцца ў прыроднай вадзе? 
Якая вада называецца жорсткай? Якімі ўласцівасцямі яна адрозніваецца 
ад мяккай вады?

7.  Што ўяўляе сабой накіп на ўнутраных сценках чайніка? Пацікаўцеся ў 
бацькоў, як можна пазбавіцца ад накіпу ў дамашніх умовах. Паспрабуй-
це растлумачыць пачутае.

8.  Карыстаючыся табліцай растваральнасці кіслот, асноў і солей у вадзе 
(форзац II), прапануйце рэчывы, якія можна выкарыстоўваць для якасна-
га выяўлення катыёнаў: а) серабра; б) жалеза(III); в) свінцу(II).

Рыхтуемся да алімпіяд
1.  Да раствору масай 120 г з невядомай масавай доляй хларыду барыю 

дабавілі раствор масай 80 г з невядомай масавай доляй сульфату натрыю, 
пры гэтым абедзве солі прарэагавалі цалкам і ўтварыўся асадак масай 23,3 г. 
Разлічыце масавую долю хларыду натрыю ў растворы над асадкам.

2.  Складзіце ўраўненні рэакцый, з дапамогай якіх можна ажыццявіць 
ператварэнні:

CuCO3  CuCl2  Cu(OH)2  CuO  CuSO4  Cu.

Дамашні эксперымент

Вазьміце дробку кухоннай солі тонкага памолу і асцярожна «пасалі-
це» ёй полымя газавай пліты або свечкі. Звярніце ўвагу на колер успы-
шак, якія сведчаць пра наяўнасць іонаў Na+. 

§   49.   Металы ў прыродзе.   Біялагічная роля металаў

На долю металаў прыпадае каля 52 % ад агульнай масы нашай пла-
неты і прыкладна 25 % ад агульнай масы зямной кары. 

Металы ў зямной кары

Форма знаходжання металаў у прыродзе суадносіцца з хімічнай 
актыўнасцю іх простых рэчываў. Так, напрыклад, актыўныя металы 
(шчолачныя, шчолачназямельныя, Mg і Al) і металы сярэдняй актыўна-
сці (Ni, Co, Fe, Cr, Zn, Mn) сустракаюцца ў прыродзе толькі ў выглядзе 
злучэнняў. Малаактыўныя металы (Ag, Cu, Hg і Sn) можна сустрэць як 
у выглядзе розных злучэнняў, так і ў выглядзе простых рэчываў. Неак-
тыўныя металы — золата Au і плаціна Pt у зямной кары сустракаюцца 
пераважна ў выглядзе простых рэчываў. 
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Металы, якія сустракаюцца ў прыродзе ў чыстым выглядзе, называ-
юцца самароднымі металамі. Часам іх знаходзяць у выглядзе самарод-
каў — зерняў, кавалкаў або глыб адвольнай формы, у якіх утрыманне 
металу можа дасягаць 99,9 %.

Самыя вялікія маналітныя самародкі золата былі знойдзены ў Аўстра-
ліі ў канцы XIX ст. Маса золата ў другім па велічыні самародку склала 

больш за 70 кг. Што датычыцца самародкаў серабра, то самы вялікі з іх, які 
змяшчаў каля 20 т металу, быў выяўлены ў рудніку недалёка ад саксонскага 
горада Шнеберга ў 1477 г.

Распаўсюджанасць металаў вызначаецца велічынёй іх масавых до-
лей у зямной кары. Да найбольш распаўсюджаных металаў належаць 
алюміній (7,45 %), жалеза (4,20 %), кальцый (3,25 %), натрый (2,40 %), 
калій (2,35 %) і магній (2,35 %). Сумарнае ўтрыманне іншых металаў у 
зямной кары складае каля 1 % (мал. 143). 

Важнейшымі прыроднымі злучэннямі металаў з’яўляюцца іх аксіды, 
сульфіды, сілікаты, карбанаты, хларыды. У нетрах Зямлі яны ўтвараюць 
мінералы і горныя пароды. 

Астатнія

Мал. 143. Адноснае ўтрыманне металаў у зямной кары
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Мінерал — гэта аднароднае крышталічнае рэчыва прыроднага пахо-
джання, якое змяшчаецца ў зямной кары.

Паколькі мінералы ўяўля- 
юць сабой чыстыя рэчывы, састаў 
кожнага з іх паказваецца пэўнай 
хімічнай формулай. Мінералы 
аднародныя па сваім саставе і бу-
дове. Яны ўтвараюць крышталі 
рознай формы і афарбоўкі. Шэ-
раг прыродных мінералаў на-
лежыць да каштоўных камянёў  
(мал. 144). 

Некаторыя мінералы сустракаюцца ў прыродзе ў выглядзе цвёрдых 
неаднародных сумесей з іншымі мінераламі. Такія прыродныя сумесі 
звычайна называюцца горнымі пародамі. 

Горная парода — цвёрдая неаднародная сумесь прыродных мінералаў.

Паколькі абсалютная большасць горных парод складаюцца з 4—5 
(і нават больш) мінералаў, яны неаднародныя па сваім саставе і будове. 
Хімічны састаў горных парод умоўна паказваецца з дапамогай формул 
мінералаў, якія ў іх змяшчаюцца. Калі, напрыклад, горная парода га-
літыт (каменная соль) складаецца з мінералу галіту NaCl і прымесей, 
то яе састаў таксама паказваецца формулай NaCl. Калі ж горная паро-
да, напрыклад сільвініт, змяшчае два мінералы — сільвін KCl і галіт 
NaCl, то ўмоўная формула гэтай горнай пароды будзе: KCl  NaCl. Знешні 
выгляд некаторых горных парод паказаны на малюнку 145.

Назвы і хімічны састаў важнейшых мінералаў і горных парод пры- 
ведзены ў табліцы 16.

Мал. 144. Каштоўныя камяні

МелСільвініт

Мал. 145. Горныя пароды

Баксіт
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Т а б л і ц а  16. Найбольш распаўсюджаныя мінералы і горныя пароды

Мінералы

Назва Хімічны састаў

Чырвоны жалязняк (гематыт) Fe2O3

Магнітны жалязняк (магнетыт) Fe3O4

Жалезны калчадан (пірыт) FeS2

Крыяліт Na3AlF6

Карунд Al2O3

Сільвін KCl

Галіт NaCl

Карналіт KCl  MgCl2  6H2O

Малахіт (CuOH)2CO3

Кінавар HgS

Гіпс CaSO4  2H2O

Кальцыт СаСО3

Горныя пароды

Чырвоны жалязняк Fe2O3

Буры жалязняк Fe2O3  хH2O

Каалін Al2O3  2SiO2  2H2O

Баксіт Al2O3  хH2O

Сільвініт KCl  NaCl

Галітыт (каменная соль) NaCl

Мармур, мел, вапняк СаСО3

Калі горная парода выкарыстоўваецца для прамысловага атрымання 
металаў, яна называецца рудой.  

Правообладатель Народная асвета



236 Металы

Руды — горныя пароды, якія выкарыстоўваюцца для прамысловага 
атрымання металаў (або некаторых неметалаў). 

На дне шэрага вадаёмаў можна знайсці руду ў выглядзе канкрэцый — 
адкладаў, якія нагадваюць гронкі, клубні або аладкі. Плоскія азёрныя 

і балотныя канкрэцыі велічынёй з дробную манету («капеечная руда») былі 
вядомыя яшчэ ў Сярэднія вякі. Здабыча і апрацоўка жалеза з балотных руд 
у той час былі шырока распаўсюджаны на тэрыторыі цяперашняй Белару-
сі. У наш час жалезамарганцавыя канкрэцыі, якія пакрываюць велізарныя 
плошчы на дне акіянаў, называюць карысным выкапнем XXI ст. Гэта най-
багацейшая крыніца не толькі жалеза і марганцу, але і кобальту, нікелю, 
медзі, малібдэну.

Біялагічная роля металаў

У цяперашні час у жывых арганізмах выяўлена каля 80 розных хіміч-
ных элементаў, 16 з якіх маюць ключавую ролю ў працэсах жыццядзей-
насці і названы «элементамі жыцця». Нароўні з шасцю неметаламі (H, O, 
N, C, P, S) да іх належаць 10 металаў — Na, K, Mg, Ca, Zn, Cu, Co, Mn, 
Fe, Мo («металы жыцця»). Якая іх роля ў арганізмах чалавека, жывёл, 
раслін? Вядома, што ў арганізме чалавека масай каля 70 кг утрыманне 
дадзеных металаў у сярэднім складае: натрыю — 70 г; калію — 250 г;  
магнію — 42 г; кальцыю — 1700 г; цынку — 2 г; медзі — 0,15 г;  
кобальту — 0,015 г; марганцу — 0,015 г; жалеза — 4 г; малібдэну — 0,009 г.  
Усе металы змяшчаюцца ў арганізме ў выглядзе розных злучэнняў. 

Натрый і калій адыгрываюць важнейшую ролю ў падтрыманні 
кіслотна-шчолачнага балансу арганізма чалавека і неабходныя для рэ-
гуляцыі воднага абмену. Іоны натрыю затрымліваюць ваду ў арганіз-
ме, а іоны калію, наадварот, выводзяць яе. Ад суадносін канцэнтра-
цый іонаў натрыю і калію залежыць адчувальнасць нервовых валокнаў 
і скарачальная здольнасць мышцаў. Калій адыгрывае важную ролю і 
ў жыцці раслін. Пры яго недахопе расліны павольна развіваюцца, іх 
лісты жоўкнуць, насенне губляе ўсходжасць, а плады становяцца менш  
салодкімі.

Магній рэгулюе функцыянаванне нервовай і сардэчна-сасудзістай 
сістэм, паскарае рэгенерацыю і абнаўленне клетак, надае касцям чала-
века цвёрдасць. Ён уваходзіць у састаў хларафілу — зялёнага пігменту 
раслін, які адыгрывае галоўную ролю ў працэсе фотасінтэзу (утварэнне 
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глюкозы і кіслароду з вуглякіслага газу і вады пад дзеяннем сонечнага 
святла). 

Кальцый неабходны для росту касцей і зубоў і з’яўляецца іх мінера-
льнай асновай. Ён рэгулюе работу сэрца і крывяносных сасудаў, праніка-
льнасць клетачных мембран, скарачэнне мышцаў, удзельнічае ў працэсе 
згортвання крыві.

Жалеза ўваходзіць у састаў гемаглабіну, які адгрывае выключна 
важную ролю ў працэсе пераносу кіслароду з лёгкіх да клетак і тканак 
арганізма чалавека і жывёл. Аддаўшы клетцы кісларод, гемаглабін за-
бірае з яе вуглякіслы газ і пераносіць яго ў лёгкія. Жалеза неабходнае і 
для звычайнага развіцця раслін. Іх лісты і сцёблы пры недахопе жалеза 
жоўкнуць і спыняюць рост.

Медзь у арганізме чалавека і жывёл паскарае ўтварэнне гемаглабі-
ну, удзельнічае ў працэсах клетачнага дыхання, у сінтэзе бялку. З усіх 
жывых арганізмаў найбольшую колькасць медзі змяшчаюць вустрыцы, 
васьміногі і некаторыя іншыя малюскі. Медзь — адзін з важнейшых 
мікраэлементаў, неабходных для развіцця раслін; ён удзельнічае ў пра-
цэсе фотасінтэзу і ўплывае на засваенне раслінамі азоту. 

Злучэнні цынку, кобальту, марганцу, малібдэну і іншых металаў, 
якія змяшчаюцца ў жывых арганізмах, таксама ўдзельнічаюць у важ- 
нейшых працэсах жыццядзейнасці. 

Недахоп злучэнняў металаў у арганізме прыводзіць да парушэння яго 
дзейнасці, але і залішняе іх утрыманне таксама шкоднае. Напрыклад, 
лішак злучэнняў медзі Cu вядзе да парушэння псіхікі, а лішак злучэн-
няў кобальту Co аслабляе работу шчытападобнай залозы.

Шмат якія металы і іх злучэнні з’яўляюцца вельмі ядавітымі і не-
бяспечнымі для чалавека, выклікаюць атручэнні і розныя захворванні. 
Вялікую небяспеку для чалавека ўяўляе забруджванне навакольнага ася-
роддзя солямі свінцу Pb, кадмію Cd, ртуці Hg.

Некаторыя гісторыкі мяркуюць, што заняпад Рымскай імперыі быў 
абумоўлены масавым атручэннем людзей свінцом. Вядома, што во-

даправоды Старажытнага Рыма былі выраблены з гэтага металу. У свін-
цовых чанах захоўвалі ваду і віно. Устаноўлена, што, трапляючы ў чала-
вечы арганізм, свінец выклікае паражэнне цэнтральнай нервовай сістэмы, 
прыводзіць да разбурэння касцей.
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У зямной кары металы сустракаюцца ў выглядзе хімічных 
злучэнняў, якія ўваходзяць у састаў мінералаў і горных парод, а 
таксама ў выглядзе простых рэчываў.

Мінерал — гэта аднароднае крышталічнае рэчыва прырод-
нага паходжання, якое змяшчаецца ў зямной кары.

Горная парода — цвёрдая неаднародная сумесь прыродных 
мінералаў.

Рудамі называюць горныя пароды, якія выкарыстоўваюцца 
для прамысловага атрымання металаў.

Шмат якія металы адыгрываюць важную ролю ў працэсах 
жыццядзейнасці і неабходныя для звычайнага функцыянавання 
жывых арганізмаў. 

Вялікую небяспеку для чалавека ўяўляе забруджванне наваколь-
нага асяроддзя солямі свінцу, кадмію, цынку, ртуці.

Пытанні і заданні

1.  Як суадносіцца форма знаходжання металаў у зямной кары з хімічнай 
актыўнасцю іх простых рэчываў? Прывядзіце пэўныя прыклады.

2.  Якія металы найбольш распаўсюджаны ў прыродзе? Зыходзячы са 
значэнняў масавых долей жалеза і кальцыю ў зямной кары, вызначыце, 
атамы якога з гэтых металаў у ёй пераважаюць.

3.  Што ўяўляюць сабой мінералы і горныя пароды? У чым прынцыповае 
адрозненне паміж імі? Запішыце формулы аксідаў жалеза(III) і алюмінію. 
Карыстаючыся данымі табліцы 16, вызначыце, у састаў якіх мінералаў і 
горных парод яны ўваходзяць.  

4.  Якія горныя пароды называюцца рудамі? Карыстаючыся данымі табліцы 16, 
вызначыце, у якой з горных парод, што змяшчаюць аксід жалеза(III), маса-
вая доля жалеза большая.  

5.  Злучэнні якіх металаў уяўляюць асаблівую небяспеку для чалавека? 
Карыстаючыся Інтэрнэтам, падрыхтуйце кароткае паведамленне пра іх 
практычнае выкарыстанне, уздзеянне на арганізм чалавека і пра адпа-
ведныя меры бяспекі.

6.  Вядома, што ўтрыманне кальцыю ў агародніне (на 100 г прадукту) скла-
дае: у зялёнай салаце — 0,1 г; у рэпчатай цыбулі — 0,05 г; у белакачан-
най капусце — 0,07 г; у зялёным гароху — 0,15 г. Разлічыце масы гэтай 
агародніны, у якіх змяшчаецца кальцый масай 1 г.

7.  Сутачныя нормы спажывання жалеза падлеткамі 14—17 гадоў складаюць: 
для юнакоў — 0,17 мг, для дзяўчат — 0,27 мг на 1 кг масы цела. Утры-
манне гэтага элемента ў прадуктах харчавання (у порцыі масай 100 г)  
наступнае: свіная печань — 20 мг; сачавіца — 20 мг; курыная печань — 
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17,5 мг; ялавічная печань — 6,9 мг; грэчка — 6,7 мг; ялавічына — 3,6 мг; 
свініна — 1,8 мг. Разлічыце масу кожнага з гэтых прадуктаў, з якой у 
ваш арганізм можа паступіць рэкамендаваная сутачная доза жалеза.  

8.  Складзіце ўраўненні рэакцый, з дапамогай якіх можна ажыццявіць на-
ступныя ператварэнні:  

Zn  ZnO  ZnSO4  Zn(OH)2  Na2ZnO2.

§   50.   Хімічныя спосабы атрымання металаў  
                      з іх прыродных злучэнняў

Большасць вядомых металаў знаходзяцца ў прыродзе ў выглядзе 
злучэнняў, важнейшымі з якіх з’яўляюцца аксіды, сульфіды, хларыды, 
карбанаты. Гэтыя складаныя рэчывы ўваходзяць у састаў розных руд, 
якія выкарыстоўваюцца для атрымання простых рэчываў металаў. Галі-
на прамысловасці, якая займаецца атрыманнем металаў з руд, называец-
ца металургіяй. 

Тэхналогія вытворчасці металаў складаецца з некалькіх этапаў. На 
першым здробленую руду ў з б а г ач а ю ц ь , у працэсе чаго з яе выдаляецца 
пустая парода. Калі ва ўзбагачанай рудзе метал знаходзіцца ў выглядзе 
сульфіду, руду а б п а л ь в а ю ц ь  — моцна награваюць у прысутнасці па-
ветра. Пры гэтым сульфід, акісляючыся кіслародам, ператвараецца ў ад-
паведны аксід металу, напрыклад:

2ZnS + 3O2 =
t

 2ZnO + 2SО2;     Сu2S + 2O2 =
t

 2CuO + SО2.

На другім этапе з узбагачаных руд атрымліваюць простыя рэчывы 
металы. Для гэтага выкарыстоўваюць розныя хімічныя спосабы. Яны за-
снаваны на тым, што злучэнні металаў (часцей за ўсё аксіды), якія змяш-
чаюцца ў рудах, уступаюць у хімічныя рэакцыі з адноўнікамі — вугля-
родам, аксідам вугляроду(II), вадародам і інш. Пры гэтым утвараюцца 
простыя рэчывы металы. 

Па ўмовах праходжання рэакцый хімічныя спосабы атрымання мета-
лаў падзяляюцца на піраметалургічныя (ад грэч. pyr — агонь) і гідраме-
талургічныя (ад грэч. hydor — вада). 

Піраметалургічныя спосабы

Піраметалургічныя спосабы заключаюцца ў аднаўленні металаў з іх 
злучэнняў (часцей за ўсё з аксідаў) пры высокіх тэмпературах. Найваж-
нейшымі з гэтых спосабаў з’яўляюцца наступныя:

1) Аднаўленне металаў вугляродам або аксідам вугляроду(II). 
Калі ў якасці адноўніку выкарыстоўваюць вуглярод, яго змешваюць  
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з аксіднай рудой і сумесь награваюць да высокай тэмпературы. Ка-
лі ж адноўнікам з’яўляецца чадны газ СО, яго прапускаюць праз руду 
пры награванні. Вуглярод пры гэтым акісляецца, як правіла, да аксіду 
вугляроду(II), а чадны газ СО — да вуглякіслага газу СО2, напрыклад:

Fe2O3 + 3C =
t

 2Fe + 3CO;                        SnO2 + 2CO =
t

 Sn + 2CO2.

Аднаўленне жалеза праводзяць у спецыяльных вертыкальных печах 
вышынёй да некалькіх дзясяткаў метраў і аб’ёмам да 5000 м3. Называюц-

ца гэтыя печы доменнымі (мал. 146). 
У доменным працэсе атрымліваец-
ца жалеза з адносна вялікім (2—4 %  
па масе) утрыманнем вугляроду — 
ч ы г у н. Чыгун ператвараецца ў сталь 
у спецыяльных устаноўках — мар-
тэнаўскіх печах, канвертарах, або 
электраплавільных печах (электра-
печах). Плаўленне ў электрапечах вы-
карыстоўваецца і для другаснай пера- 
працоўкі металу, г. зн. пры пера- 
плаўленні металалому. Такія печы 
выкарыстоўваюцца, напрыклад, на 
Беларускім металургічным заводзе ў 
Жлобіне. 

У прамысловасці пры выкарыстанні ў якасці адноўніку вугляроду і 
аксіду вугляроду(II), акрамя жалеза, атрымліваюць і некаторыя іншыя ме-
талы, напрыклад медзь, цынк, кобальт, нікель, марганец, волава, свінец. 

2) Аднаўленне металаў вадародам. Вадарод прапускаюць праз пласт 
нагрэтай аксіднай руды, у выніку чаго ўтвараюцца простыя рэчывы мета-
лы і вадзяная пара, напрыклад:

CuO + H2 =
t

 Cu + H2O;                                  Fe2O3 + 3H2 =
t

 2Fe + 3H2O;

WO3 + 3H2 =
t

 W + 3H2O;                         Re2O7 + 7H2 =
t

 2Re + 7H2O.

У прамысловасці дадзеным спосабам атрымліваюць такія каштоўныя 
металы, як малібдэн, вальфрам, рэній.

3) Алюматэрмія — аднаўленне металаў з іх аксідаў алюмініем было 
адкрыта ў 1859 г. рускім вучоным М. М. Б е к е т а в ы м. Дадзены метад за-
ключаецца ў тым, што да аксіднай руды дабаўляюць парашок алюмінію 

Мал. 146. Доменная печ
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і прыгатаваную сумесь награваюць да высокай тэмпературы. Пры гэтым 
утвараюцца простае рэчыва метал і аксід алюмінію, напрыклад:

Fe2O3 + 2Al =
t

 2Fe + Al2O3;                         3MnO2 + 4Al =
t

 3Mn + 2Al2O3.

Рэакцыі алюматэрмічнага аднаўлення працякаюць з вылучэннем вяліз-
най колькасці цеплаты, з прычыны чаго ўтвораны метал адразу ж пла- 

віцца. На гэтым заснавана выкарыстанне 
алюматэрміі для зваркі чыгуначных рэек, 
якія лопнулі або пашкодзіліся. У гэтым вы-
падку над імі ўстанаўліваюць спецыяльны 
агрэгат, у якім ажыццяўляецца рэакцыя 
аксіду жалеза Fe3O4 з алюмініем. Утворанае 
вадкае жалеза сцякае ўніз і зварвае рэйкі.

Метадам алюматэрміі ў прамысловасці атрымліваюць шмат якія 
каштоўныя металы, напрыклад хром, марганец, ванадый, тытан, цыр-
коній, ніобій.

Гідраметалургічныя спосабы

Гідраметалургічныя спосабы заключаюцца ў аднаўленні металаў з 
іх злучэнняў (часцей за ўсё солей) у водных растворах. Калі ў рудзе ме-
тал змяшчаецца ў выглядзе нерастваральнага злучэння, яго спачатку пе-
ратвараюць у растваральную соль, напрыклад:

CuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O; 

PbСO3 + 2HNO3 = Pb(NO3)2 + H2O + CO2.

Пасля гэтага ў раствор атрыманай солі ўносяць адноўнік — метал, 
актыўнасць якога вышэйшая, чым у метале, які ўваходзіць у састаў со-
лі. Пры гэтым працякае акісляльна-аднаўленчая рэакцыя замяшчэння, 
напрыклад:

Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu; 

Zn + Pb(NO3)2 = Zn(NO3)2 + Pb.

У дадзеным метадзе ў якасці адноўнікаў не выкарыстоўваюцца ак-
тыўныя шчолачныя і шчолачназямельныя металы, бо яны рэагуюць не 
толькі з солямі, але і з вадой, якая змяшчаецца ў растворах. Пры гэтым, 
як правіла, утвараецца складаная сумесь прадуктаў розных рэакцый.
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Метадам гідраметалургіі ў цяперашні час атрымліваюць такія мета-
лы, як медзь, нікель, кадмій, кобальт, плаціну, золата. 

На жаль, металургічная прамысловасць пакуль яшчэ застаецца ад-
ной з асноўных крыніц забруджання навакольнага асяроддзя — глебы, 
вады, паветра. Цвёрдыя адходы доменнага працэсу — ш л а к і  — наза-
пашваюцца ў адвалах, забруджваючы тэрыторыю вакол прадпрыемстваў. 
Металургія выкарыстоўвае 25 % ад усёй вады, якая спажываецца пра-
мысловасцю. Пры гэтым у большасці выпадкаў выкарыстаная вада не 
ачышчаецца і трапляе ў паверхневыя і грунтавыя воды. Гэта робіць іх 
непрыдатнымі для далейшага выкарыстання і становіцца прычынай гі-
белі насельнікаў вадаёмаў. Доля металазмяшчальнага пылу і чаднага 
газу, што выкідаюцца ў атмасферу прадпрыемствамі чорнай металургіі, 
складае каля 25 % ад іх агульнай колькасці, якая паступае ў паветраны 
акіян нашай планеты. Таму ў металургічнай галіне асаблівая ўвага па-
вінна надавацца праблеме аховы навакольнага асяроддзя. Для яе выра-
шэння неабходныя ўкараненне комплекснага выкарыстання сыравіны, 
ужыванне замкнутых цыклаў водакарыстання, будаўніцтва ачышча-
льных збудаванняў. Рэкамендуецца таксама вынас прамысловых прад-
прыемстваў за межы горада, стварэнне лесаахоўных зон вакол гарадоў  
і прамысловых цэнтраў.

У аснове спосабаў вылучэння металаў з руд ляжаць працэсы ад-
наўлення. У якасці адноўнікаў у металургіі выкарыстоўваюцца вуг-
лярод, аксід вугляроду(II), вадарод або больш актыўныя металы.

Хімічныя спосабы атрымання металаў падзяляюцца на піраме-
талургічныя і гідраметалургічныя.

Піраметалургічныя спосабы заключаюцца ў аднаўленні металаў 
з іх злучэнняў (часцей за ўсё з аксідаў) пры высокіх тэмпературах. 

Гідраметалургічныя спосабы заключаюцца ў аднаўленні металаў 
з іх солей у водных растворах.

Ахова навакольнага асяроддзя пры прамысловай вытворчасці ме-
талаў прадугледжвае комплекснае выкарыстанне сыравіны, ужыван-
не замкнутых цыклаў водакарыстання, будаўніцтва ачышчальных 
збудаванняў.

Пытанні і заданні

1.  Які працэс — акісленне або аднаўленне — ляжыць у аснове атрымання 
металаў з руд? 

2.  Назавіце важнейшыя піраметалургічныя спосабы атрымання металаў. 
Якія адноўнікі выкарыстоўваюцца ў кожным з іх? 
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3.  Напішыце ўраўненні рэакцый аднаўлення: а) медзі з аксіду медзі(II) ву-
гляродам; б) нікелю з аксіду нікелю(II) чадным газам; в) жалеза з аксіду 
жалеза(III) вадародам; г) кобальту з хларыду кобальту(II) цынкам.

4.  Напішыце ўраўненні рэакцый аднаўлення: а) медзі з хларыду медзі(II) жа-
лезам; б) золата з хларыду золата(III) цынкам; в) ртуці з нітрату ртуці(II) 
магніем; г) кобальту з хларыду кобальту(II) алюмініем.

5.  Вядома, што мінерал малахіт (CuOH)2CO3 пры награванні раскладаецца 
з утварэннем аксіду медзі(II), а пры апрацоўцы кіслотамі ператвараецца 
ў растваральныя солі медзі(II):

(CuOH)2CO3 =
t

 2CuO + CO2 + H2O;

(CuOH)2CO3 + 2H2SO4 = 2CuSO4 + CO2 + 3H2O.

Прапануйце не менш за пяць спосабаў атрымання медзі з малахіту. 
Напішыце ўраўненні адпаведных рэакцый.

6.  Разлічыце хімічную колькасць адноўніку, неабходную для атрымання 
нікелю масай 10 г з аксіду нікелю(II) алюматэрмічным спосабам.

7. У выніку награвання сумесі мінералу храміту FeCr2O4 з вугляродам утва-
раюцца металы і чадны газ:

FeCr2O4 + 4С = Fe + 2Cr + 4CO.

 Разлічыце масу сумесі гэтых металаў, якая ўтворыцца з храміту масай 
5 кг. Чаму роўна масавая доля жалеза ў гэтай сумесі?

8.  Хімічны аналіз паказаў, што горная парода складаецца з аксіду жалеза(III) 
і аксіду крэмнію SiO2, масавая доля якога ў гэтай пародзе роўна 18 %. 
Разлічыце максімальную масу жалеза, якое можна атрымаць з дадзенай 
горнай пароды масай 100 кг.

Рыхтуемся да алімпіяд

1.  Горная парода складаецца з мінералаў гаўсманіту Mn3O4 і піралюзіту MnO2, 
масавыя долі якіх у гэтай пародзе аднолькавыя. Разлічыце максімальную масу 
алюмінію, неабходнага для поўнага аднаўлення марганцу з дадзенай пароды ма-
сай 550 г. 

2.  Складзіце ўраўненні рэакцый, з дапамогай якіх можна ажыццявіць наступ-
ныя ператварэнні:

а) Cu2S  CuO  Cu  CuCl2  Cu(OH)2  CuO;

б) Zn  ZnSO4  Zn(OH)2  ZnO  Zn  ZnCl2.
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§   51.   Электроліз расплаваў солей

Вядомыя вам хімічныя спосабы атрымання металаў заснаваны на 
іх аднаўленні са злучэнняў вугляродам, аксідам вугляроду(II), вадаро-
дам ці алюмініем. Акрамя іх, у металургіі шырока выкарыстоўваецца 
і прынцыпова іншы — электрахімічны спосаб. Яго сутнасць заключа-
ецца ў тым, што злучэнні металаў раскладаюцца электрычным токам. 
Такі працэс мае спецыяльную назву — э л е к т р о л і з  (ад грэч. lysis — 
раскладанне). Ён ажыццяўляецца пры прапусканні пастаяннага элек-
трычнага току праз расплавы або растворы электралітаў (солей, асноў,  
кіслот). 

Электроліз расплаваў солей

Пры награванні некаторыя солі, напрыклад галагеніды металаў, пла-
вяцца, г. зн. пераходзяць у вадкі стан. Пры гэтым яны, як моцныя элек-
траліты, цалкам дысацыіруюць на іоны. Напрыклад, добра знаёмы нам 
хларыд натрыю (кухонная соль) пры тэмпературы 801 °С ператвараецца 
ў расплаў — бясколерную вадкасць. Як і ў водным растворы, у расплаве 
гэта соль знаходзіцца ў выглядзе іонаў — катыёнаў Na+ і аніёнаў Cl–, якія 
здзяйсняюць бесперапынны хаатычны рух. Апусцім у гэты расплаў вуга-
льныя электроды (графітавыя стрыжні), адзін з якіх злучым з дадатным, 
а іншы — з адмоўным полюсам крыніцы пастаяннага току (мал. 147). Пры 

гэтым змешчаныя ў растворы 
іоны адразу ж прымуць накіра-
ваны рух. Дадатна зараджаныя 
іоны (катыёны) Na+ пачнуць ру-
хацца да адмоўна зараджанага 
электрода — катода, а адмоўна за-
раджаныя іоны (аніёны) Cl– — да 
дадатна зараджанага электрода —  
анода. 

На катодзе, які мае лішак 
электронаў, катыёны натрыю, што 
падышлі да яго, аднаўляюцца 

Анод+ –Катод

Расплаў хларыду натрыю

Натрый
Na

Хлор
CI2

CI
_

CI
_

CI
_

Крыніца
пастаяннага току

Na+

Na+

Na+

Мал. 147. Схема электролізу 
расплаву NaCI

Правообладатель Народная асвета



245§   51.   Электроліз расплаваў солей

(прымаюць ад яго электроны) і ўтвараюць простае рэчыва натрый у 
выглядзе серабрыстага металу:

Na + 1e Na .0�� �� 

Адмоўна зараджаны электрод, на якім адбываецца працэс аднаўлення, 
называецца катодам. Ён адыгрывае ролю адноўніку.

У той жа час на анодзе, які мае недахоп электронаў, аніёны Cl– акіс-
ляюцца (аддаюць яму электроны) і ператвараюцца ў атамы хлору:

Cl 1e Cl .0−− −−− 

Атамы хлору адразу ж злучаюцца па два, утвараючы малекулы 
простага рэчыва хлору Cl2. Ён вылучаецца на анодзе ў выглядзе бурбалак 
газу зеленавата-жоўтага колеру, якія падымаюцца ўверх:

Cl Cl Cl .0 0
2� �

Дадатна зараджаны электрод, на якім адбываецца працэс акіслення, на-
зываецца анодам. Ён адыгрывае ролю акісляльніку.

Улічваючы, што ў выніку электролізу расплаву хларыду натрыю 
ўтвараюцца простыя рэчывы натрый і хлор, сумарнае ўраўненне гэтага 
працэсу можна запісаць наступным чынам: 

2NaCl 2Na Cl .
1 1

распл

0 0

2
эл. ток� �

� ���� � 

Па тым жа прынцыпе працякае электроліз расплаваў і іншых галаге-
нідаў металаў, напрыклад СaF2, KBr, LiI. Як і хларыд натрыю, яны рас-
кладаюцца на адпаведныя простыя рэчывы. Акрамя солей, у расплавах 
электролізу падвяргаюцца і шчолачы.

Электроліз працякае і ў водных растворах, пры гэтым у працэсах на 
электродах могуць удзельнічаць малекулы вады. З гэтымі працэсамі вы 
пазнаёміцеся ў курсе хіміі 11-га класа.

Паколькі пры прапусканні электрычнага току праз расплавы ці 
растворы электралітаў (солей, асноў, кіслот) на электродах адначасова 
ажыццяўляюцца два працэсы — акісленне і аднаўленне, электролізу 
можна даць наступнае азначэнне.

Электроліз — гэта акісляльна-аднаўленчы працэс, які працякае на элек-
тродах пры прапусканні пастаяннага электрычнага току праз расплавы 
або растворы электралітаў. 
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Ужыванне электролізу

Электроліз шырока ўжываецца пры атрыманні хімічна актыўных мета-
лаў (калію K, натрыю Na, кальцыю Ca, магнію Mg, алюмінію Al), а таксама 
неметалаў (фтору, хлору, вадароду, кіслароду) і шэрага складаных рэчываў, 
напрыклад шчолачаў. 

З дапамогай электролізу ажыццяўляюць ачыстку металаў. Электроліз 
таксама знаходзіць ужыванне для паліравання паверхні металаў, электра-
хімічнага заточвання лёзаў рэжучых інструментаў (брытваў, хірургічных 
скальпеляў). 

Электроліз шырока выкарыстоўваецца ў прамысловасці для нанясен-
ня пласта аднаго металу на паверхню іншага з мэтай аховы яго ад карозіі 
(нікеліраванне, храміраванне, залачэнне, серабрэнне). Працэс электролізу 
ўжываецца таксама для стварэння на паверхні розных вырабаў токапра-
водных пакрыццяў, дэкаратыўных малюнкаў і да т. п. Напрыклад, электра-
літычным шляхам наносяць тонкія пласты металу на электронныя платы і 
іншыя дэталі, якія выкарыстоўваюцца ў вытворчасці сучасных тэлевізараў, 
камп’ютараў, тэлефонаў і да т. п. Галіна прамысловасці, якая займаецца 
асаджэннем металаў на паверхні металічных і неметалічных вырабаў, на-
зываецца гальванатэхнікай. Асаджэнне металу на паверхні вырабаў з да-
памогай электролізу дазваляе атрымліваць трывала звязаныя з паверхняй 
металічныя пакрыцці (г а л ь в а н а с т э г і я) або дакладныя злепкі і копіі па-
верхні гэтых вырабаў, якія лёгка аддзяляюцца (г а л ь в а н а п л а с т ы к а). 

Акрамя вышэйпералічаных галін ужывання электролізу, у апошнія 
гады гэты метад дастаткова шырока выкарыстоўваецца для абяссольвання 
вады, ачысткі фруктовых сокаў і інш.

Адмоўна зараджаны электрод, на якім адбываецца працэс 
аднаўлення, называецца катодам. Ён адыгрывае ролю адноўніку.

Дадатна зараджаны электрод, на якім адбываецца працэс 
акіслення, называецца анодам. Ён адыгрывае ролю акісляльніку.

Электроліз — сукупнасць працэсаў акіслення і аднаўлення, якія 
працякаюць на электродах пры прапусканні электрычнага току праз 
расплавы або растворы электралітаў.

Электроліз шырока ўжываецца пры атрыманні хімічна актыўных 
металаў, неметалаў і шэрага складаных рэчываў, для ачысткі 
металаў і нанясення металічных пакрыццяў на розныя вырабы. 

Правообладатель Народная асвета



247§   52.   Ужыванне металаў і сплаваў

Пытанні і заданні

1.  Чым прынцыпова адрозніваецца электрахімічны спосаб атрымання 
металаў ад вядомых вам хімічных спосабаў?

2.  Які электрод завецца катодам? Складзіце схемы аднаўлення на катодзе 
катыёнаў Ag+; Hg2+; Au3+.

3.  Які электрод завецца анодам? Складзіце схемы акіслення на анодзе 
аніёнаў F–; S2–.

4.  На якім з электродаў — катодзе ці анодзе — можа працякаць кожны 
з працэсаў:

а) I– – 1e–  I0; б) Pb2+ + 2e–  Pb0;

в) Cl– – 1e–  Cl0; г) Ag+ + 1e–  Ag0. 

5.  Разлічыце масу натрыю і аб’ём (н. у.) хлору, якія ўтвараюцца пры поўным 
электролізе расплаву хларыду натрыю масай 1500 г.

6.  Запішыце схемы працэсаў, якія праходзяць на катодзе і анодзе пры 
электролізе расплаву браміду цынку. Складзіце сумарнае ўраўненне 
электролізу дадзенай солі. Разлічыце масу браміду цынку, пры 
электролізе якога ўтвараецца цынк хімічнай колькасцю 6,5 моль.

7.  Для электралітычнага нанясення залатых пакрыццяў на карпусы наруч-
нага гадзінніка выкарыстоўваюць соль хларыд золата(III). Разлічыце ма-
су гэтай солі, неабходнай для залачэння 500 карпусоў, на кожным з якіх 
маса залатога пакрыцця складае 0,08 г.

§   52.   Ужыванне металаў і сплаваў

Жыццё і дзейнасць чалавека заўсёды было і застаецца непарыўна 
звязаным з выкарыстаннем металаў і іх сплаваў. Гісторыя іх практыч-
нага ўжывання налічвае некалькі тысячагоддзяў і бярэ свой пачатак 
у першабытным грамадстве. На заранку развіцця цывілізацыі, яшчэ ў 
каменным веку, першабытны чалавек пазнаёміўся з золатам і серабром, 
якія сустракаюцца ў прыродзе ў самародным стане. Калі людзі навучылі-
ся выплаўляць медзь і ствараць з яе вырабы, наступіў медны век, які 
пазней змяніўся бронзавым, а затым жалезным векам. Такія назвы эпох 
старажытнай цывілізацыі красамоўна сведчаць пра ролю металаў у яе 
развіцці. Наш час умоўна можна назваць «векам усіх металаў», паколькі 
зараз ужыванне знаходзяць практычна ўсе вядомыя металы.  

Золата дзякуючы сваёй высокай хімічнай стойкасці і прыгожаму 
знешняму выгляду шырока ўжываецца для вырабу розных упрыгажэн-
няў (мал. 148). Гэты метал выкарыстоўваецца ў радыёэлектроннай пра-

Правообладатель Народная асвета



248 Металы

мысловасці, а таксама ў тэхніцы для вырабу элементаў апаратуры і 
прыбораў, прызначаных для работы ў агрэсіўных асяроддзях. Іголкі з 
радыеактыўнага золата ўжываюць пры прамянёвай тэрапіі для разбурэн-
ня злаякасных пухлін. Золата з’яўляецца найважнейшым элементам сус-
ветнай фінансавай сістэмы. Дзяржавы фарміруюць запасы гэтага металу 
для забеспячэння стабільнасці сваіх эканомік. 

Агульная маса золата, якое захоўваецца ва ўсіх банках свету, скла-
дае прыкладна 32 тыс. т. Калі ўсё гэта золата сплавіць, атрымаецца 

куб са стараной, роўнай усяго толькі 12 м. 

Плаціна шырока выкарыстоўваецца ў якасці каталізатара ў хіміч-
най прамысловасці, у вытворчасці прылад для ачысткі выхлапных га-
заў аўтамабіляў ад шкодных рэчываў. Значная частка плаціны ідзе на 
вытворчасць ювелірных вырабаў (гл. мал. 148). Гэты метал ужываецца ў 
вытворчасці некаторых лекавых прэпаратаў.

Вучоныя Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта распрацавалі ўніка-
льны высокаэфектыўны лекавы прэпарат «Цысплацэл», які змяшчае 

злучэнне плаціны. Ён прызначаны для лячэння злаякасных пухлін галаўнога 
мозга, шыі і ротавай поласці.

Мал. 148. Упрыгажэнні з каштоўных металаў

Серабро Золата ПлацінаСерабро Золата ПлацінаСерабро Золата ПлацінаСерабро Золата Плаціна
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Серабро з прычыны вельмі высокай электраправоднасці ўжываецца 
ў электратэхніцы і электроніцы пры вырабе кантактаў і праваднікоў, 
а таксама керамічных кандэнсатараў. Значная колькасць гэтага мета-
лу выкарыстоўваецца ў вытворчасці сярэбрана-цынкавых і сярэбрана-
кадміевых акумулятарных батарэй, люстэркаў з высокай адбівальнай 
здольнасцю, ювелірных упрыгажэнняў (гл. мал. 148). Серабро знаходзіць 
ужыванне і ў якасці каталізатара ў хімічнай прамысловасці, як абезза-
ражвальнае рэчыва выкарыстоўваецца ў медыцыне.

Яшчэ ў старажытнасці людзі заўважылі, што вада, змешчаная ў 
сярэбраных пасудзінах, не псуецца пры захоўванні, спрыяе гаенню 

ран. Калі верыць старажытнаму гісторыку, то ў часы паходу Аляксандра Ма-
кедонскага ў Індыю афіцэры яго войска значна радзей хварэлі страўнікава- 
кішачнымі захворваннямі, чым салдаты. Ежа і пітво ў іх былі аднолька-
вымі, а вось посуд — розным: афіцэры карысталіся посудам, вырабленым 
з серабра. Толькі праз сотні гадоў вучоныя даказалі, што часціцы серабра, 
якія змяшчаюцца ў вадзе ў вельмі невялікай канцэнтрацыі, валодаюць бак-
тэрыцыднымі ўласцівасцямі, г. зн. забіваюць хваробатворныя бактэрыі. Сён-
ня медыцынскія прэпараты, якія змяшчаюць дробнадысперснае серабро, 
выкарыстоўваюцца пры лячэнні ран, парэзаў, апёкаў, страўнікава-кішачных 
захворванняў і г. д.

Медзь з прычыны высокай электраправоднасці і пластычнасці шыро-
ка выкарыстоўваецца ў электратэхніцы для вырабу электрычных права-
доў, сілавых кабеляў, токаправодных дэталей (мал. 149). Паколькі медзь 
валодае яшчэ і высокай цеплаправоднасцю, яе ўжываюць для вырабу 
розных цеплаадводных прылад — радыятараў ахалоджвання аўтама-
біляў, кандыцыянераў, камп’ютарных кулераў (вентылятараў, якія аха-
лоджваюць сістэмныя блокі). Яшчэ адна каштоўная ўласцівасць медзі — 
адсутнасць намагнічвання — выкарыстоўваецца пры вырабе прыбораў 
для метэаралагічных назіранняў.  
У якасці канструкцыйных матэрыя-
лаў ужываюцца сплавы медзі —  
латунь і бронза.

Жалеза — адзін з самых 
выкарыстоўваемых металаў, на до-
лю якога прыпадае да 95 % сусвет-

Мал. 149. Вырабы з медзі
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най металургічнай вытворчасці. Чыстае жалеза ўжываюць для вырабу 
асяродкаў трансфарматараў электраматораў, электрамагнітаў, таму што 
яно здольнае хутка намагнічвацца і размагнічвацца. 

Жалеза з’яўляецца асноўным кампанентам чыгуну і сталей — 
найважней шых канструкцыйных матэрыялаў сучаснасці. Чыгун 
выкарыстоўваюць пры збудаванні доменных, мартэнаўскіх, тэрмічных і 
газавых печаў, пры вырабе радыятараў ацяплення, кампрэсарнага абста-
лявання, дызельных рухавікоў, пракатных станаў, дэталей турбін, у ма-
шынабудаванні. Вугляродзістыя сталі ўжываюцца для вырабу каркасных 
збудаванняў, рэжучага інструмента. Найшырэйшае ўжыванне знаходзяць  
сталі, легіраваныя рознымі металамі — хромам, ванадыем, нікелем,  
кобальтам, тытанам і інш. Яны валодаюць высокай трываласцю, устой-
лівыя ў марской вадзе, не паддаюцца карозіі, вытрымліваюць дзеянне 
высокіх тэмператур і агрэсіўных асяроддзяў. Такія сталі выкарыстоўва-
юцца для вырабу металапракату, водаправодных, газаправодных і кана-
лізацыйных труб, карпусоў і дэталей машын, шарыкападшыпнікаў. Яны 
таксама ўжываюцца ў вытворчасці кухоннага абсталявання (пліт, духо-
вак, мікрахвалевых печаў), посуду і сталовых прыбораў, медыцынскага 
інструментарыя. Шмат якія злучэнні жалеза шырока выкарыстоўваюцца 
ў сучаснай фармацэўтыцы.

Алюміній, які валодае здольнасцю да штампоўкі, высокай цеплапра-
воднасцю, каразійнай устойлівасцю і пластычнасцю, ужываецца пры 
вырабе рознага пракату, кухоннага посуду, алюмініевай фольгі (мал. 150).  
З прычыны высокай электраправоднасці і адноснай таннасці гэты ме-
тал знаходзіць ужыванне ў электратэхніцы пры вырабе правадоў. Ён 
выкарыстоўваецца ў алюматэрмічным атрыманні некаторых металаў, а 
таксама як кампанент ракетнага паліва.

Алюміній з’яўляецца кампанентам шмат якіх сплаваў. Важнейшыя  
з іх — дю р а л ь  і ф е х р а л ь. Дзюраль уяўляе сабой сплаў алюмінію  

з меддзю, магніем і марганцам. 
Гэта асноўны лёгкі і трывалы 
канструкцыйны матэрыял у авія-
цыі і касманаўтыцы. Ф е х р а л ь —  
сплаў алюмінію з хромам і жале-
зам, які ўжываецца для вырабу 
спіралей электранагравальных 
прыбораў.

Мал. 150. Вырабы з алюмінію

Правообладатель Народная асвета
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Алюміній выкарыстоўваецца пры вырабе апаратуры для маслабой-
най, цукровай, кандытарскай, піваварнай прамысловасці, ужываецца ў 
вытворчасці «серабрыстай» металізаванай тканіны і фарбы «серабранка», 
якая складаецца з алюмініевай пудры і пакосту. 

У сярэдзіне XIX ст. алюміній цаніўся даражэй за золата і лічыўся «ме-
талам раскошы». Французскі імператар Напалеон III, жадаючы прадэ-

манстраваць сваю перавагу, заказаў сабе камзол з алюмініевымі гузікамі, 
які апранаў выключна ў час дыпламатычных прыёмаў. Акрамя таго, па за-
гадзе імператара былі выраблены алюмініевыя сталовыя прыборы, якія на 
ўрачыстых абедах падаваліся членам імператарскай сям’і і самым ганаро-
вым гасцям. Іншыя ж госці карысталіся «звычайнымі» прыборамі з золата 
і серабра.  

У выніку развіцця навукі і тэхнікі практычнае ўжыванне ў самых 
розных галінах знайшлі і такія металы, як тытан Ti, цырконій Zr, 
берылій Be, індый In, ніобій Nb, вальфрам W, уран U, плутоній Pu і інш. 

Нягледзячы на тое што ў апошні час у якасці канструкцыйных ма-
тэрыялаў замест металаў усё часцей выкарыстоўваюцца іх «заменнікі» — 
пластмасы, вытворчасць металаў увесь час узрастае. 

Дамашні эксперымент

Некаторыя рэакцыі з удзелам алюмінію суправаджаюцца вылучэн-
нем вялікай колькасці цеплаты. Гэта ўласцівасць ляжыць у аснове рабо-
ты аднаразовай хімічнай грэлкі. Для яе вырабу вам спатрэбяцца кухон-
ная соль NaCl, медны купарвас CuSO4  5H2O, дробнае драўнянае пілавін-
не, алюмініевы дрот, вада і паўлітровы шкляны слоік. Насыпце ў слоік 
3 сталовыя лыжкі кухоннай солі, 5 сталовых лыжак меднага купарвасу 
і 2 сталовыя лыжкі драўнянага пілавіння. Атрыманую сумесь старанна 
перамяшайце. З кавалка дроту даўжынёй 30—40 см зрабіце спружынку 
дыяметрам 2—3 см і змясціце яе ў слоік з сумессю так, каб спружынкі  
не было відаць. Каб прывесці грэлку ў дзеянне, дабаўце да сумесі паў- 
шклянкі воды. Прыкладна праз 3 мін тэмпература знешніх сценак слоіка 
падымецца да 50—60 °С.

Правообладатель Народная асвета
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Практычная работа 4
Рашэнне эксперыментальных задач па тэме «Металы»

М э т а  р а б о т ы: абагульніць і замацаваць веды пра хімічныя ўла-
сцівасці металаў, навучыцца эксперыментальна даследаваць уласцівасці 
металаў.

В а р ы я н т  1

Задача 1. Вызначыце, дзе — да ці пасля вадароду — у электрахіміч-
ным радзе напружанняў знаходзіцца выдадзены вам метал, які выяўляе 
ў сваіх злучэннях валентнасць, роўную 2. Калі ён можа рэагаваць з 
хлоравадароднай кіслатой, складзіце адпаведнае ўраўненне рэакцыі, па-
кажыце акісляльнік і адноўнік, назавіце рэчывы, якія ўтвараюцца. 

Задача 2. У дзвюх прабірках знаходзяцца хларыд барыю і хларыд 
натрыю. Доследным шляхам распазнайце гэтыя рэчывы. Складзіце ўраў-
ненні адпаведных хімічных рэакцый у малекулярным і іонным выглядзе.

Задача 3. Ажыццявіце эксперыментальна наступныя хімічныя пе-
ратварэнні: 

хларыд алюмінію  гідраксід алюмінію  сульфат алюмінію.
Складзіце ўраўненні рэакцый у малекулярным і скарочаным іонным 

выглядзе.

В а р ы я н т  2

Задача 1. Вызначыце, дзе — да ці пасля вадароду — у электрахіміч-
ным радзе напружанняў знаходзіцца выдадзены вам метал, які выяўляе 
ў сваіх злучэннях валентнасць, роўную 3. Калі ён можа рэагаваць з 
хлоравадароднай кіслатой, складзіце адпаведнае ўраўненне рэакцыі, 
пакажыце акісляльнік і адноўнік, назавіце рэчывы, якія ўтвараюцца. 

Задача 2. У дзвюх прабірках знаходзяцца хларыд кальцыю і хларыд 
натрыю. Доследным  шляхам распазнайце гэтыя рэчывы. Складзіце ўраў-
ненні адпаведных хімічных рэакцый у малекулярным і іонным выглядзе.

Задача 3. Ажыццявіце эксперыментальна наступныя хімічныя пе-
ратварэнні:  

хларыд медзі(II)  гідраксід медзі(II)  сульфат медзі(II).

Складзіце ўраўненні рэакцый у малекулярным і скарочаным іонным 
выглядзе.

Правообладатель Народная асвета
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ХІМІЯ ВАКОЛ НАС

У гэтай главе вы паглядзіце
на навакольны свет вачамі 
хіміі, пазнаёміцеся з хімічнымі
працэсамі, даведаецеся, якую
важную ролю яны адыгрываюць 
у жывой і нежывой прыродзе.  

Вы вывучыце асноўныя
прынцыпы аховы навакольнага 
асяроддзя, праблемы хімічнай 
бяспекі і правільнага  
выкарыстання дасягненняў
хіміі

Правообладатель Народная асвета
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§   53.   Хімія вакол нас
Азірнёмся вакол і паспрабуем паглядзець на ўсё, што нас акружае, 

вачамі хіміі — навукі, з якой вы ўжо крыху знаёмыя.
Мы жывём у свеце хімічных ператварэнняў рэчываў, якія праходзяць 

не толькі ў хімічных лабарато рыях ці на прамысловых прадпрыемствах. 
Яны адбываюцца ўсюды — у нетрах зямлі, на яе паверхні, у акіяне,  
у ат масферы. Любы жывы арганізм — гэта лабараторыя, дзе адначасо-
ва адбываюцца сотні і тысячы хімічных працэсаў. Дыханне, гарэнне, 
перапрацоўка харчовых прадуктаў, атрыманне металаў з руд — усё гэта 
прыклады хімічных ператварэнняў рэчываў. 

Гэтыя ператварэнні могуць быць бачнымі, як, напрыклад, вылучэнне 
дыму пры гарэнні драўніны, іржаўленне жалеза, пачарненне цукру пры 
награванні. У той жа час фотасінтэз, які праходзіць у зялёных раслінах, 
або працэсы жыццядзейнасці, што здзяйсняюцца ў арганізмах жывёл, 
нябачныя для нашых вачэй.

Адны хімічныя ператварэнні адбываюцца ў вельмі малых аб’ёмах, на-
прыклад у клетках раслін, іншыя — у колбах, прабірках, разнастайных 
апаратах, трэція — на вытворчасці, чацвёр тыя — у маштабах усёй пла-
неты — на сушы, у вадзе, у атмасферы. Гэтыя працэсы маюць асаблівае 
значэнне для жыцця на Зямлі. Яны ўцягваюць розныя рэчывы ў гіганц-
кі кругаварот, падобна кругавароту вады ў прыродзе. Вы ўжо пазнаёмілі-
ся з кругаваротамі ў прыродзе такіх важнейшых для жыцця на Зямлі 
элементаў, як кісларод, азот, фосфар, вуг лярод (гл. мал. 43, 66, 78, 87).

У гэтых глабальных працэсах удзельнічаюць як неарганічныя, так 
і арганічныя рэчывы, мікраарганізмы, жывёлы, расліны і, вядома, ча-
лавек. Ён апрацоўвае зямлю, будуе заводы і фабрыкі для вырабу самых 
разнастайных прадметаў, актыўна выкарыстоўвае карысныя выкапні, ва-
ду, паветра.

Чалавек навучыўся кіраваць шмат якімі хімі чнымі рэакцыямі, 
ужываць іх для атрымання неабходных рэчываў і матэрыялаў — мета-
лаў, сплаваў, лекаў, мінеральных угнаенняў, пластмас, будаўнічых ма-
тэрыялаў, сінтэтычных тканін, мыйных сродкаў і г. д. (мал. 151).

Хімія стала адыгрываць ключавую ролю ў забеспячэнні людзей хар-
чам, адзеннем, жыллём, энергіяй. Дастаткова сказаць, што амаль 90 % 
энергіі, якая выкарыстоўваецца, выпрацоўваецца з дапамогай хімічных 
рэакцый. Без ведаў хіміі нельга зразумець працэсы, што адбываюцца ў 
жывым арганізме, немагчыма змагацца з рознымі парушэннямі ў яго 
працы.

Правообладатель Народная асвета
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Хімія пастаянна змяняе навакольны свет. Сёння хімічная прамысло-
васць вы пускае карысную прадукцыю, паловы якой 30 гадоў назад не 
было наогул.

Наша краіна мае высокараз вітую хімічную прамысловасць. У Гродне, 
Гомелі, Магілёве, Бабруй ску, Наваполацку, Светлагорску і іншых гара-
дах Рэспублікі Беларусь працуюць буйныя, нават па сусветных машта-
бах, хімічныя прадпрыемствы (мал. 63, 86, 152). Яны вырабляюць міне-
ральныя ўгнаенні, пластмасы, хімічныя валокны, лакі, фарбы, аўтамабі-
льныя шыны, тавары бытавой хіміі і шмат што іншае. 

Аднак развіццё хімічнай індуст рыі, як і іншых відаў вытворчай дзей-
насці, ставіць перад чалавецтвам вельмі сур’ёзныя экалагічныя праблемы. 
Некантралюемая дзейнасць чалавека, няправільнае выкарыстанне шмат-
лікіх хімічных рэчываў часта робяць негатыўны ўплыў на стан навако-
льнага асяроддзя, прыводзяць да забруджвання глебы, вады, атмасферы, 
а часам і да гібелі жывёльнага і расліннага свету.

Грамадства ўсведамляе небяспеку, якая ўсё ўзрастае. У апошнія гады 
актыўна распрацоўваюцца безадходныя вытворчыя тэхналогіі. Вядзец- 
ца пошук новых крыніц энергіі, усё больш шырока ўжываюцца розныя 
ахоўныя меры, якія прыводзяць да зніжэння ўзроўню забруджванняў і 
шкодных уздзеянняў на навакольнае асяроддзе. Вядома, гэтыя праблемы 
не мо гуць быць вырашаны сіламі адной краіны, для гэтага патрабуюцца 
намаганні ўсіх дзяржаў свету, усіх людзей. І хіміі належыць асабліва 

Мал. 151. Рэчывы і матэрыялы, якія знаходзяць шырокае практычнае ўжыванне

Правообладатель Народная асвета
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важная роля ў рашэнні гэтых агульнапланетарных пра блем. Менавіта 
хімічная прамысловасць вырабляе рэчывы і матэрыялы, без якіх не-
магчыма ні ачыстка сцёкавых вод, ні падрыхтоўка пітной вады, ні паглы-
нанне шкодных га заў. У рашэнні экалагічных праблем хімікі працуюць 
у цесным супрацоўніцтве з біёлагамі, фізікамі, географамі, вучо нымі і 
інжынерамі іншых спецыяльнасцей.

Пытанні і заданні

1.  Прывядзіце прыклады вядомых вам хімічных ператварэнняў, якія прахо-
дзяць у навакольным свеце.

2.  Якая роля хімічных рэакцый у працэсах жыццядзейнасці? Чаму жывыя 
арганізмы можна параўнаць з хімічнымі лабараторыямі?

3. Якія выгоды дае хімія чалавецтву? Назавіце важнейшыя сферы дзей-
насці людзей, звязаныя з шырокім выкарыстаннем хімічных рэчываў  
і матэрыялаў.

4.  Пералічыце рэчывы і матэрыялы, якія вы асабліва часта выкарыстоўваеце 
ў паўсядзённым жыцці.

5.  Якія хімічныя прадпрыемствы Беларусі вы ведаеце? Якую прадукцыю 
яны вырабляюць?

6.  Якую небяспеку для людзей і для навакольнага асяроддзя хавае ў сабе 
няправільнае выкарыстанне дасягненняў хіміі?

7.  Якая роля хіміі ў рашэнні праблемы аховы навакольнага асяроддзя?

Мал. 152. Хімічныя прадпрыемствы Беларусі

ААТ «Нафтан» ААТ «Беларуськалій»

Правообладатель Народная асвета
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§   54.   Хімія і ахова навакольнага асяроддзя
Адной з глабальных праблем сучаснай цывілізацыі з’яўляецца пра-

блема аховы навакольнага асяроддзя, у тым ліку мінімізацыя ўздзеяння 
хімічных рэчываў і матэрыялаў на біясферу нашай планеты.

Біясфера

Біясфе ра — гэта вобласць жыцця на Зямлі. У састаў біясферы ўва-
ходзяць атмасфера, літасфера (частка зямной кары і глеба), гідрасфера 
(акіяны, моры, рэкі, азёры), флора і фаўна.

Біясфера, у якой існуе жыццё на нашай планеце, складаецца з шэра-
га экалагічных сістэм. Да канца XVII ст. паміж дзейнасцю чалавека і 
прыродай існавала раўнавага. Высяканне лясоў, узворванне глеб, выкід 
розных рэчываў у атмасферу кампенсаваліся прыродай. Але ў наступ-
ны перыяд гісторыі вытворчая дзейнасць чалавека прывяла да паруше н- 
ня сфарміраванай экалагічнай раўнавагі. Забруджванне навакольна-
га асяроддзя звязана перш за ўсё з атручваннем вады, паветра, глебы, 
якое непасрэдна ўплывае на здароўе і самаадчуванне людзей. На ма-
люнку 154 прыведзены асноўныя тыпы забруджванняў вады і паветра  
і іх крыніцы.

Хімічнае забруджванне навакольнага асяроддзя

Шмат якія хімічныя рэакцыі, пра якія ішла гаворка ў папярэдніх 
параграфах вучэбнага дапаможніка, ажыццяўляюцца пры вытворчасці  

Вады Паветра

Забруджванне

Мал. 154. Асноўныя тыпы забруджванняў вады і паветра
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хімічнай прадукцыі ў прамысловых маштабах. Хімічная прамысло- 
васць выпускае вялізную колькасць хімічных рэчываў і матэрыялаў, ся-
род якіх пластмасы і мінеральныя ўгнаенні, сінтэтычныя валокны і  
каўчукі, будаўнічыя матэрыялы, лакі і фарбы, мыйныя сродкі і лекі, 
харчовыя дабаўкі, кіслоты, шчолачы, солі і інш. Тэхналогіі іх вытвор-
часці ніколі не былі безадходнымі і ў большасці сваёй застаюцца такімі  
і сёння. 

Шкодныя адходы хімічнай вытворчасці выкідваюцца ў атмасферу, 
паступаюць у каналізацыю, а з яе — у прыродныя вадаёмы. У выніку гэта-
га ў навакольнае асяроддзе ўвесь час і, на жаль, у вельмі вялікіх колька-
сцях трапляюць шкодныя рэчывы. Гэта прыводзіць да парушэння натура-
льнага балансу рэчываў на нашай планеце і зніжае здольнасць прыроды да 
самарэгуляцыі. Працэсы самаачышчэння ў навакольным асяроддзі адбыва-
юцца вельмі павольна, таму што чужыя прыродзе, не сустракаемыя ў ёй 
раней хімічныя злучэнні з цяжкасцю ўключаюцца ў натуральныя круга-
вароты і харчовыя ланцугі. Бактэрыі і грыбы, сонечнае святло і кісларод 
атмасферы папросту не спраўляюцца з раскладаннем малекул забруджва-
льнікаў на больш простыя і менш шкодныя злучэнні. Гэта ўжо з’явілася 
прычынай непажаданых змяненняў у атмасферы, гідрасферы і літасферы 
Зямлі, якія негатыўна адбіліся на стане расліннага і жывёльнага свету, на 
здароўі чалавека. 

Забруджванне вады прыводзіць да павышэння канцэнтрацыі біяген-
ных элементаў (азоту, серы, фосфару, калію і інш.). Гэта ў сваю чаргу 
выклікае бурнае развіццё водарасцей, вадаёмы ператвараюцца ў бало-
ты (мал. 154). Забруджванне вады злучэннямі металаў (свінцу, ртуці, 
кадмію, селену і інш.) пры перавышэнні іх ГДК (гранічна дапушча-
льных канцэнтрацый) выклікае сур’ёзныя парушэнні здароўя людзей. 
Забруджванне арганічнымі рэчывамі прамысловага і прыроднага пахо-

джання прыводзіць да памяншэн-
ня колькасці растворанага ў вадзе 
кіслароду, вадаёмы губляюць здо-
льнасць да самаачышчэння, вада 
набывае гніласны пах, гінуць рыба 
і іншыя жыхары вадаёмаў.

Уздзеянне на атмасферу пра-
дуктаў спальвання паліва з прычы- 
ны ўтрымання ў іх аксідаў вугля-

Мал. 154. Наступствы хімічнага 
забруджвання вадаёма
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роду, азоту і серы прыводзіць да зніжэн-
ня якасці паветра і выклікае кіслотныя 
дажджы. Пры пераносе паветраных мас 
на вялікія адлегласці кіслотныя даж-
джы могуць выпадаць за сотні кіла-
метраў ад крыніцы забруджвання. Яны згубна дзейнічаюць на збудаван-
ні, помнікі архітэктуры (мал. 155). Выкіды вуглякіслага газу і хімічных 
рэчываў, якія зніжаюць утрыманне азону ў верхніх слаях атмасферы, 
могуць прывесці да змянення клімату або ўтварэння азонавых дзірак. 
Забруджванне атмасферы можа быць звязана таксама з па паданнем у 
яе цвёрдых часціц (цэментавага пылу, пылу горна-металургічных прад-
прыемстваў і г.   д.). Назапашванне ў атмасферы пылу, які затрымлівае 
сонечныя прамяні, здольна прывесці да паніжэння тэмпературы  
на Зямлі.

Забруджванне атмасферы выкідамі прамысловых прадпрыемстваў, 
рухавікоў унутранага згарання і прадуктамі згарання цвёрдага паліва 
ва ўмовах высокай вільготнасці могуць прыводзіць да ўтварэння смо-
гу ў вялікіх гарадах. Вядома шмат экалагічных катастроф, звязаных 
з утварэннем смогу, якія прывялі да масавага захворвання і гібелі  
людзей.

Забруджванне глебы магчыма не толькі ў выпадку пападання ў яе 
адходаў хімічнай вытворчасці або солей цяжкіх металаў, але і пры не-
правільным ужыванні мінеральных угнаенняў і ядахімікатаў. Забрудж-
вальныя рэчывы з глебы па харчовых ланцугах здольныя пападаць у ар-
ганізм чалавека, канцэнтравацца ў ім і прыводзіць да атручэння.

Нарэшце магчыма патэнцыйнае заражэнне паветра, вады і глебы 
радыеактыўнымі адходамі, якія ўтвараюцца пры вытворчасці ядзернай 
зброі і атамнай энергіі. Асаблівая ўвага да такіх забруджвальнікаў звяза-
на з ліквідацыяй наступстваў аварый на Чарнобыльскай АЭС у красавіку 
1986 г. і на АЭС Фукусіма-1 у Японіі ў 2011 г.

Галоўная прычына забруджвання навакольнага асяроддзя — непра-
вільнае ўжыванне і выкарыстанне розных працэсаў, хімічных рэчываў 
і матэрыялаў. Таму вывучэнне хімічных і экалагічных уласцівасцей 
рэчываў дазваляе не толькі іх рацыянальна выкарыстоўваць, але і звесці 
да мінімуму адмоўныя ўздзеянні на навакольнае асяроддзе.

Мал. 155. Уздзеянне кіслотных дажджоў 
на вырабы з мармуру
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Ахова навакольнага асяроддзя 

Лепшым спосабам аховы навакольнага асяроддзя з’яўляецца ўжыван-
не безадходных ці малаадходных тэхналогій. Пры без адходнай тэхнало-
гіі рацыянальна выкарыстоўваюцца ўсе кампаненты сыравіны і энергіі. 
У малаадходнай вытворчасці шкоднае ўздзеянне на асяроддзе не пера-
вышае дапушчальнага ўзроўню. Напрыклад, пры прамысловым сінтэзе 
аксіду серы(VI) экалагічна небяспечны сярністы газ SO2, які не прарэа-
гаваў, шматразова вяртаецца ў вытворчасць.

Прыкладна з сярэдзіны 90-х гг. мінулага стагоддзя ў хімічнай пра-
мысловасці пачаў развівацца новы навуковы напрамак — так званая 

Зялёная хімія. Яна прадугледжвае ўдумлівы адбор зыходных матэрыялаў і 
схем працэсаў, які цалкам выключае выкарыстанне шкодных рэчываў, даз-
валяе атрымліваць патрэбныя рэчывы і матэрыялы, не наносячы шкоды на-
вакольнаму асяроддзю на ўсіх стадыях вытворчасці.

На любой вытворчасці неабходна імкнуцца да выкарыстання без- 
адходных тэхналогій і прадугледжваць магчымасць перапрацоўкі  
і ўтылізацыі прамысловых адходаў. 

Метады ачысткі адходаў можна падзяліць на фізічныя, хімічныя  
і біялагічныя. Да фізічных метадаў адносяць фільтраванне, асаджэнне 
ў спецыяльных адстойніках, прамыванне, пыла- і газаўлоўліванне і інш. 
Хімічныя метады ачысткі звязаны з пераводам адходаў у нерастваральны 
ці ма ларастваральны стан з мэтай наступнай нейтралізацыі, акіслення 
ці аднаўлення. Напрыклад, прамысловыя адходы хлоравадароду можна 
нейтралізаваць содай:

2НСl + Nа2СO3 = 2NaСl + Н2O + СO2 .

Вялікае значэнне мае біялагічная ачыстка сцёкавых вод (мал. 156). 
Пасля адстойнікаў сцёкавыя воды змяшчаюць у спецыяльныя камеры, дзе 
праз ваду прапускаюць паветра. Гэта прыводзіць да хуткага росту бактэрый, 
якія жывяцца арганічнымі прымесямі ў вадзе. Бактэрыі ўтвараюць масу, 
якая называецца а к т ы ў н ы м  гл е е м. Гэты глей асядае ў адстойніках. 
Ступень ачысткі вады пры выкарыстанні дадзенага біяхімічнага спосабу  
дасягае 90 %.

Неабходна адзначыць, што адходы вытворчасці могуць разглядацца 
як крыніцы другаснай сыравіны. Так, перапрацоўка адходаў ААТ «Го-
мельскі хімічны завод» дазволіць атрымліваць гіпс, а цвёрдыя адходы 
выкарыстоўваць пры будаўніцтве дарог. Метал у выглядзе другаснай сыра-
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віны выкарыстоўваецца ўжо даволі шы рока: прыкладна палова сусвет-
най вытворчасці звязана з яе перапрацоўкай.

Вельмі актуальным у апошні час з’яўляецца рашэнне праблемы ахо-
вы навакольнага асяроддзя ад бытавога смецця — так званых цвёрдых 
бытавых адходаў (ЦБА). У Беларусі штогод збіраецца каля 3 млн т такіх 
адходаў. Іх колькасць, якая прыпадае на ад наго жыхара краіны, скла-
дае прыкладна 2,5 т у год. Як паказвае практыка, адным з эфектыўных 
спосабаў рашэння дадзенай праблемы з’яўляецца паасобны збор быта-
вога смецця (мал. 157). Ён дазваляе выкарыстоўваць значную частку 
ЦБА (бітае шкло, пластыкавыя бутэлькі, паперу) для другаснай перапра-
цоўкі, значна спрашчае ўтылізацыю іншых бытавых адходаў і зніжае  
яе кошт.

Мал. 156. Біялагічная ачыстка сцёкавых вод

Папера Метал Пластык Шкло

Мал. 157. Кантэйнеры для паасобнага збору смецця
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Забруджванне навакольнага асяроддзя — гэта перш за ўсё атруч-
ванне вады, паветра, глебы, якое непасрэдна ўплывае на здароўе і са-
маадчуванне ча лавека.

Галоўная праблема забруджвання навакольнага асяроддзя звяза-
на з няправільным выкарыстаннем хімічных рэчываў.

Найлепшым спосабам аховы навакольнага асяроддзя з’яўляецца 
выкарыстанне безадходных ці малаадходных тэхналогій, комплекс-
ная перапрацоўка адходаў.

Існуюць фізічныя, хімічныя і біялагічныя метады ачысткі ад-
ходаў.

Пытанні і заданні

1.  Якое ўздзеянне робіць вытворчая дзейнасць чалавека на стан экалагічнай 
раўнавагі на Зямлі?

2.  У чым заключаецца забруджванне навакольнага асяроддзя? Што 
з’яўляецца яго галоўнай прычынай?  

3. Пералічыце важнейшыя крыніцы хімічнага забруджвання вады, паветра, 
глебы.

4.  Як адбіваецца хімічнае забруджванне навакольнага асяроддзя на здароўі 
людзей?

5.  У чым павінна заключацца ахова навакольнага асяроддзя ад хімічнага 
забруджвання? Якія меры павінны прымацца для рашэння дадзенай пра-
блемы?

6.  Ахарактарызуйце фізічныя і хімічныя метады ачысткі экалагічна шкодных 
адходаў прамысловых прадпрыемстваў.

7.  У чым заключаецца біялагічная ачыстка сцёкавых вод?
8.  Ахарактарызуйце ролю паасобнага збору бытавога смецця ў рашэнні 

праблемы аховы навакольнага асяроддзя. 

Правообладатель Народная асвета
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ПРАДМетНы ПАКАЗАЛЬНІК

Аднаўленне   30 
Адносная атамная маса элемента   13, 15
Адноўнік   31, 80
Азон   96, 98
Азотная кіслата   122, 127
Акісленне   30
Акісляльнік   31
Аксіды   

—   класіфікацыя   7
—   хімічныя ўласцівасці   7

Алатропія   82
Алебастр   113, 176
Алмаз   141
Алюмасілікаты   172
Амафос   137
Аміяк   118
Амонію солі   120
Аніёны   57
Анод   56
Асновы   

—   хімічныя ўласцівасці   10
Атам   13

—   масавы лік   14
—   радыус   18
—   будова   13, 15
—   памер   18, 19
—   металічныя ўласцівасці   18, 20
—   неметалічныя ўласцівасці   18, 20

Атамная адзінка масы   13
Атамная арбіталь   16
Атамны нумар элемента   14

—   фізічны сэнс   14

Бетон   176
Біясфера   257

Вадарод   80
Вапна   175
Вапняк   149, 235
Вапняковая вада   146
Вуглякіслы газ   141, 145
Вуглярод   139
Вугаль драўняны   140
Вугальная кіслата   148

Галагены   83
Галіт   234
Гідракарбанаты   60, 149
Гідраксід-іоны   120
Гідратацыя   51
Гіпс   113, 176
Глаўберава соль   100
Гліна   172
Граніт   172
Графен   141
Графіт   140

Жорсткасць вады   229
—   змякчэнне   230

Зялёная хімія   260

Ізатопы   15
Іоннае ўраўненне   68

—   поўнае   68
—   скарочанае   68

Іоны   50, 51
—   гідратаваныя   51

Калій   189, 236
Карбанаты   149
Карбарунд   168
Карбін   141
Карналіт   84
Катод   56, 244
Катыёны   57
Кераміка   174
Кінавар   100
Кісларод   94, 98
Кіслотныя дажджы   259
Кіслоты   

—   класіфікацыя   8
—   хімічныя ўласцівасці   9

Класіфікацыя неарганічных рэчываў   6
Крэмніевая кіслата   169, 171
Крэмній   166
Крышталі   

—   атамныя   24
—   іонныя   25
—   малекулярныя   24, 28
—   металічныя   26, 188
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Крышталічная рашотка   
—   атамная   24
—   іонная   25
—   малекулярная   24
—   металічная   26, 187

Купарвасы   
—   жалезны   111, 113
—   медны   111, 113

Макраэлементы   135
Мармур   235
Мачавіна   118, 121, 136
Метад электроннага балансу   31
Металы   

—   атрыманне   239, 244
—   ахова ад карозіі   215
—   біялагічная роля   236
—   карозія   213
—   лёгкія   195
—   пераходныя   190
—   пластычнасць   193
—   у прыродзе   232
—   ужыванне   247
—   узаемадзеянне   

—   з вадой   208
—   з неметаламі   205
—   з разбаўленымі кіслотамі   202
—   з солямі іншых металаў   210

—   цвёрдасць   194
—   цеплаправоднасць   192
—   цяжкія   195
—   шчолачназямельныя   189
—   шчолачныя   189
—   шчыльнасць   194
—   электраправоднасць   192

Міжмалекулярнае ўзаемадзеянне   28
Мікраэлементы   135
Мінерал   234
Мінеральныя ўгнаенні   135

—   азотныя   136
—   калійныя   138
—   фосфарныя   137

Нашатырны спірт   118
Нейтрон   13
Неэлектраліты   46, 48, 53
Нітраты   123, 125

Нуклід   14
Нумар групы 

—   фізічны сэнс 17
Нумар перыяду   

—    фізічны сэнс 17

Паціна   214
Перыядычны закон   

—   фізічны сэнс   18
Пірыт   100
Пратон   13

Рад актыўнасці металаў   201
Растваральнасць   

—   вадкасцей   41
—   газаў   41
—   цвёрдых рэчываў   69

Растваральнік   40
Растворанае рэчыва   40

—   малярная канцэнтрацыя   42
—   масавая доля   42

Растворы   
—   водныя   39
—   газападобныя   39, 41
—   вадкія   39, 41
—   кіслыя   64
—   канцэнтраваныя   41
—   насычаныя   41
—   нейтральныя   64
—   ненасычаныя   41
—   разбаўленыя   41
—   цвёрдыя   41
—   шчолачныя   64

Рэакцыі   
—   іоннага абмену   67
—   нейтралізацыі   67
—   акісляльна-аднаўленчыя   29

Рэчывы   
—   маларастваральныя   40
—   неарганічныя   6
—   нерастваральныя   40
—   арганічныя   153
—   растваральныя   40

Сажа   140
Салетры   125
Саляная кіслата   88, 91
Сера   100
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Серавадарод   102
Серная кіслата   105, 107, 111
Сілікагель   171
Сілікаты   167, 171
Сільвініт   84, 234
Сода   

—   кальцыніраваная   151
—   крышталічная   151
—   пітная   151

Солі   
—   гідракарбанаты   60, 149
—   карбанаты   149
—   нітраты   123, 125
—   сілікаты   167, 171
—   сульфаты   100, 111
—   сульфіды   102
—   сульфіты   104
—   хларыды   90
—   фасфаты   128, 133
—   хімічныя ўласцівасці   11

Сплавы металаў   41, 196
—   ужыванне   198

Ступень акіслення   29
Суперфасфат   137
Сярністая кіслата   104
Сярністы газ   104

Фасфарытная мука   137
Фасфіды   130
Формульная адзінка   170
Фосфар   128

—   белы   130
—   чырвоны   130

Фосфарная кіслата   183
Фосфару аксіды   131, 132
Фулерэны   141

Хімічная сувязь   22
—   іонная   24, 25, 27
—   кавалентная   22, 27
—   металічная   26, 27, 188

—   непалярная   23, 27
—   палярная   23, 27

Хімічны элемент   15
Хлор   83, 85
Хлоравадарод   87

Чадны газ  144

Цынкавая падманка   100
Цэмент   175

Шкло   
—   вадкае   172
—   кварцавае   171

Шчолачы   63
Шчыльнасць раствору   43

Электраадмоўнасць   23
Электраліты   46, 48

—   моцныя   58
—   слабыя   58, 59

Электралітычная дысацыяцыя   50
—   асноў   62, 63
—   кіслот   62, 63
—   солей   64
—   тэорыя   50

Электроліз расплаваў   244
Электроннае воблака   15, 23
Электронная арбіталь   16
Электронная схема атама   16
Электронны баланс   31
Электронны газ   26
Электронны слой (абалонка)   16

—   завершаны   17, 22
—   незавершаны   22

Электроны   
—   валентныя   17
—   няспараныя   16
—   спараныя   16

Якасная рэакцыя   228
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АДКАЗы
§ 1 7. 14,8 г. 8. 33 %. РА: 1. 28,3 г.

§ 5 1. 3,7 г. 2. 51,7 кг. 3. 11,2 дм3. 4. 10,8 г. 5. 250 г. РА: 388 см3.

§ 6 2. 0,17 %. 3. 285,6 cм3. 4. 900 г. 5. 1184 см3. 6. 13,5 г. 7. 0,015.

§ 7 2. а), б), в). 7. 5,8 %. РА: 1. SO2. 2. 30,2 %.

§ 8 7. 0,75 моль. 8. 3,1 · 1023. РА: 1. а) 9910 г, 90 г; б) 1,8; в) 0,03 моль.

§ 9 8. 50. РА: 1. 8,4 г; 0,15 моль.

§ 11 4. а) 8 моль; б) 15 моль. 6. 0,2 моль. 7. 28,4 г. 8. а) 0,1 моль; б) 4 моль.

§ 12 7. 122,5 г. 9. 14,2 г. 10. 605 г; 2,5 моль. РА: Хопіць; 45 г.

§ 13 6. 16,8 г. 8. Фіялетавы. РА: 1. Не; 46,6 г. 2. 3,6 моль. 3. 279,6 г. 

§ 15 2. 9464 дм3. 3. 0,78 г на 100 г вады. 4. 89,6 дм3, 2,4  ·  1024 малекул. 6. 0,3 моль. 
РА: 1. KI 0,69; KBr 0,31. 2. 4,26 дм3. 

§ 16 4. 36,2 дм3 вадароду, 36,2 дм3 хлору. 5. 1,53 дм3. 7. KCl, 3 моль. РА: 1. 5,6 %.

§ 17 3. 2,7 г, 0,46 моль солі; 2973 г, 165 моль вады. 4. 645,8 г. 5. 0,82 моль. 6. 5,9 %.
7. а) 2,6 %; б) 0,5 моль/дм3.

§ 18 4. Fe2O3. 6. 320 г; 112 дм3. ГО: 1. 14, 64 г. 2. 32 000 дм3. 3. 150 дм3 O2, 
50 дм3 CO2, 100 дм3 SO2.

§ 19 6. 33 %; 50 %; 39 %. 9. 0,5 моль; 16 г. РА: 2. 3,3 моль; 74,4 дм3.

§ 20 3. 300 моль; 6720 дм3. 5. 364,3 г CaSO4. 6. 4,9 т. РА: 1. 20 % CO2, 80 % SO2.

§ 21 5. 19 %. 6. 4,48 дм3.

§ 22 4. 270 г. 5. 12 дм3. 6. 1,1 кг. 7. 6,4 %. РА: 1. 514,5 г.

§ 23 3. У вадародзе. 5. 0,25 моль; 7 г; 5,6 дм3. 6. 250 г. 7. 6 т, 214 286 моль.

§ 24 6. 17 %. 8. 10,7 г. РА: 0,49 моль; 11 дм3.

§ 25 5. 40 г HNO3, 760 г H2O; 7,5 моль/дм3. 6. 33,6 дм3. 7. 406,5 г. РА: 1. 10,6 %; 
1,68 моль/дм3.

§ 26 6. 13,2 моль/дм3. 7. 0,30 г; ≈ 0, 002 моль.

§ 27 7. 1,13 моль, 160,46 г; 63,28 дм3.

§ 28 4. 980 г. 5. 62 г. 6. 116 г. 7. 7,5 кг.

§ 29 5. 30 %. 6. 2  ·  105 моль, 17 т. 7. 95,6 %. 8. 69,7 г.

§ 30 7. 70 %. 8. 2 моль, 88 г, 44,8 дм3. 

§ 31 5. 1568 г СО, 240 г NO. 6. 1,85 моль. 7. 3,6 дм3. 8. а) 171 г; б) 1,9 моль/дм3.
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§ 32 7. 146 г. РА: 1. 46 % карбанату натрыю, 54 % гідракарбанату натрыю. 2. 0,43 дм3.

§ 33 7. 520 г, 4680 см3. 8. 45 дм3.

§ 34 4. C4H8O3, 46,2 %. 5. 80,4 дм3.

§ 35 8. 328,5 дм3. РА: юнак — 231,2 г, 68 г, 385,4 г; дзяўчына — 202 г, 59,4 г, 336,6 г.

§ 36 5. 4,97 кг. 7. 833 г.

§ 37 6. 22,5 г. 7. 18,25 г.

§ 38 5. 4184 моль карбанату кальцыю, 25 104 моль аксіду крэмнію(IV). 6. 42,2 кг.

§ 39 3. 94 %. 4. 80 %. 5. 11,2 дм3. 6. 450,3 дм3. 7. 1853 моль. 8. 466,8 г.

§ 40 8. 0,034 моль, 0,782 г.

§ 41 8. 337,5 г, 1115 г, 983,8 г; жалеза. РА: ≈ 2,3 см.

§ 42 6. а) 9; б) 1,5. 7. Ti — 1080 г, Al — 72 г, V — 48 г. 8. 56,9 г. РА: 19,3 дм3.

§ 43 7. 9 г; 11,2 дм3. 8. 171,6 г. РА: Fe — 6375 кг, H2SO4 — 11 153 кг.

§ 44 4. 45,5 дм3. 5. 1011,2 г, 1258,4 дм3. 6. 0,2 моль, 0,3 моль. 7. 1,38 раза. 8. 9,5 г.
РА: 1. Zn.

§ 45 5. 37 г, 11,2 дм3. 6. 6,2 г. 7. 0,2 моль.

§ 46 7. 10,3 г. РА: 2. 40,9 дм3. 

§ 47 РА: 1. 34,2 дм3.

§ 48 РА: 1. 6,6 %. 

§ 49 6. 1 кг; 2 кг; 1,43 кг; 0,67 кг.

§ 50 6. 0,11 моль. 7. 3571 г, 35 %. 8. 57,4 кг. РА: 1. 200,3 г. 

§ 51 5. 589,7 г, 287,2 дм3. 6. 1462,5 г. 7. 61,6 г.
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