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ԻՆՉ ՊԵՍ ՕԳՏ ՎԵԼ ԴԱ ՍԱԳՐ ՔԻՑ

Ան ցած ու սում նա կան տա րում դուք ու սում նա սի
րե ցիք մի նոր ա ռար կա` քի միա:

Այն դաս վում է բնա կան գի տութ յուն նե րի շար քին 
և բա վա կա ն հե տաքր քիր գի տութ յուն է, որին տի րա
պե տե լու հա մար անհ րա ժեշտ է ոչ միայն յու րաց նել 
ու սու ցան վող նյու թը, այլև կա րո ղա նալ ստաց ած գի
տե լիք նե րը կի րա ռել կյան քում: Քի միա յից ստաց ած 
գի տե լիք նե րը ձեզ պետք կգան յու րա քանչ յուր քայ լի՝ 
բնա կան շատ երևույթ ներ, բա զում ար տադ րա կան 
գոր ծ ըն թաց ներ բա ցատ րե լու համար:

Քի միան պետք է ու սում նա սի րել ա մե նայն լրջու
թյամբ և հետևո ղա կա նո րեն: Նախ անհ րա ժեշտ է լավ 
յու րաց նել քի միա յի հիմ նա կան օ րենք նե րը և այն 
կարևո րա գույն քի միա կան հաս կա ցութ յուն նե րը, ո րո նք 
կազ մելու են քի միա յի մա սին ձեր գի տե լիք նե րի հիմ քը:

Ու սում նա կան նյու թի յու րա ց մանը նպաս տում է նյու թի 
հա մա կարգ ված մա տու ցու մը և շա րադր ման մատ չե լիու
թյու նը, ին չը պահ պան վում է ներ կա յաց ված դա սագր քում:

Այստեղ տրված են ցու ցում ներ, ո րոնց հետևե լով՝ 
դուք կսո վո րեք կի րա ռել քի միա կան նշան նե րը, կազ
մել քի միա կան բա նաձևե ր և ռեակ ցիա նե րի հա վա սա
րում նե ր, կսո վո րեք լու ծել քի միա յի խնդիր ներ և կա
տա րել քի միա կան փորձեր:

Քի միա յի մա սին գրքերը, այդ թվում՝ դա սա գիր քը, 
պետք է կար դալ ինք նու րույն՝ ձեռ քին ու նե նա լով մա
տիտ, և աշ խա տան քա յին տետ րում գրա ռում ներ կա
տա րել: Դա սագր քով աշ խա տե լիս այդ տետ րը պետք է 
ձեր մշտա կան ու ղե կիցը լի նի: Այնտեղ դուք կա րող եք 
գրել քի միա կան բա նաձևեր և ռեակ ցիա նե րի հա վա
սա րում ներ, կազ մել ուսում նա սիր վող նյու թի հա մա
ռոտ գծապատկերը (հա մա ռո տագ րութ յու նը):

Դա սագր քում բեր ված գծապատկերնե րը և աղ յու 
սակ նե րը ձեզ զգալիորեն կօգ նեն նոր նյութն ու սում 
նա սի րե լիս և յու րաց նե լիս, ան ցա ծը կրկնե լիս և ընդ 
հան րաց նե լիս: Ե թե ժա մա նա կի ըն թաց քում դուք ո րոշ 
բան մո ռա ցել եք, ա պա նա յե լով հա մա պա տաս խան 
գծապատկերին կամ աղ յու սա կին՝ նույ նիսկ ա ռանց 
տեքս տը կար դա լու կհի շեք ա մե նա հիմ նա կա նը:

Գծապատկեր նե րում և աղ յու սակ նե րում գու նա
վոր սլաք նե րով նշված է յու րաց վող նյու թը, իսկ ս ևով՝ 
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...որ հե ղի նակ նե րի 
կող մից հանձ նա րար
վող քի միա յի դա սըն

թա ցի բո լոր բա ժին նե
րի ու սումնասիրման 

համա կար գը՝ տար բեր 
գծապատկերների, 

աղ ու սակ նե րի, 
նկար ների և այլ դի
տո  ղական նյու թե րի 

օգ տա գոր ծու մով, 
ինչ պես նաև հար ցե

րի, վարժությունների 
և խնդիր նե րի 

լուծումները զգա
լիո րեն կհեշ տաց

նեն ձեր ինքնու րույն 
ուսումնառությունը 

և հնա րա վո րութ յուն 
կտան հաջողությամբ 

պատ րաստ վե լու 
ստու գարք նե րին ու 

քննություն նե րին:ANTARES
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գի տե լիք նե րի հե տա գա հա մա կարգ ման և խո րաց ման 
հա մար անհ րա ժեշտ տե ղե կութ յուն նե րը:

Դա սագր քի ու ղե ցույց կա րող են ծա ռա յել այն հա տուկ 
նշան ները, ո րոնք տիտ ղո սա թեր թի հա կա ռակ ե րե սին են 
տրված՝ ըստ նշա նա կության:

Հար կա վոր է նշել, որ գրքի լու սանցք նե րում բեր ված 
տեքստը (ո րոշ հե տաքր քիր տե ղե կութ յուն ներ) պար տա
դիր նյութ չի հա մար վում:

Ու սու ցան վող նյութը մատ չե լի դարձ նե լու նպա տա
կով դա սագր քի տեքս տում ար ված են հղում ներ՝ ըստ 
հա մա պա տաս խան է ջերի, ո րոնք դուք պետք է ու շա դիր 
կար դաք: Եր բեմն դա սագր քի տեքս տում նշված է ջերը 
վե րա բե րում են ոչ թե ան ցած, այլ ու սում նա կան այն 
նյու թին, ո րը դուք հե տա գա յում պետք է ման րա մասն 
ուսում նա սի րեք: Այդ պի սի մեջ բե րում նե րը տրվում են այն 
դեպ քե րում, երբ ու սում նա սիր վող օ րի նա չա փություն նե
րը, երևույթ նե րը կամ այլ փաս տա ցի նյու թը հե տա գա 
դա սըն թա ցում ա վե լի ման րա մասն են քննարկ վում: Դա 
ձեզ հնա րա վո րութ յուն կտա ա ռաջ նա յելու ու ստա նալու 
ա վե լի լավ և ընդ հան րաց ված գի տե լիք ներ: Այդ պի սի մո
տե ցու մը ձեզ ա ռանձ նա պես օգտա կար կլի նի պե տա կան 
ա վար տա կան և միաս նա կան ըն դու նե լութ յան քննութ յա նը 
նա խա պատ րաստ վե լիս:

Ձեր գի տե լիք նե րի ո րա կի մասին պատկերացում 
կազմելու հա մար փոր ձեք պա տաս խա նել յու րա քանչ
յուր բաժ նի վեր ջում բեր ված բո լոր հար ցե րին, կա տա րել 
վար ժութ յուն նե րը և լու ծել խնդիր նե րը:

Քի միա յի մա սին գի տե լիք նե րի կա տա րե լա գործ ման 
հա մար կար դա ցեք այն գ րա կա նութ յու նը, որը ձեզ 
կհանձ  նա րա րի ու սու ցի չը:

sՀարցեր և վարժություններ

Պա տաս խա նե'ք  հար ցե րին q

Խնդիրներ ?

Լրացուցիչ թեմա &

Լաբորատոր փորձեր M

Գործնական աշխատանք 6

Հատուկ նշաններ
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ԳԼՈՒԽ I7-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆԻ ՔԻՄԻԱՅԻ 
ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ

ԲԱԺԻՆՆԵՐԻ ԿՐԿՆՈՒԹՅՈՒՆ

§ 1.1. Ա տո մի կա ռուց վածքը: 
Քիմիական տարրերի 
պարբերական համակարգը 

Վեր հի շե́ք 7-րդ  դա սա րա նի դա սըն թա ցից ա տո մի կա ռուց-
ված քը և քիմիական տարրերի պարբերական համակարգը:

Ա տո մը կազմ ված է դրա կան լից քա վոր ված 
մի ջու կից և բա ցա սա կան լիցք ու նե ցող է լեկտ րոն-
նե րից: Մի ջու կի լից քը թվապես հա վա սար է պրո-
տոն ների թվին և պար բե րա կան հա մա կար գում 
տար րի կար գաթ վին: Եվ քա նի որ ա տո մը է լեկտ րա-
չե զոք է, ա պա բա ցա սա կան լիցք ու նե ցող է լեկտ-
րոն ների թի վը ա տո մում հա վա սար է մի ջու կի 
դրա կան լից քա վոր ված պրո տոն նե րի թվին:

Ատոմի կառուցվածքի տեսության հիման վրա 
Դ. Ի. Մենդելեևի պարբերականության օրենքը 
ներկայումս ձևակերպվում է այսպես. 

Քիմիական տարրերի և դրանցով կազմված 
պարզ և բարդ նյութերի հատկությունները պար  
բերական կախման մեջ են գտնվում այդ տար
րերի ատոմների միջուկի լիցքի մեծությունից:

• Ատոմի միջուկի լիցքը որոշում է տարրի քի
միա կան հատկությունները: 

• Պարբերական համակարգի հորիզոնական 
շար քերը, որոնք սկսվում են ալկալիական 
մե  տաղով և ավարտվում ազնիվ գազով, և 
որոնց սահմաններում տար րերի հատկու
թյունները փոփոխվում են հա ջոր դա կա նո
րեն, անվանում են պար բե րու թյուններ: 

• Պարբերական համակարգի ութ ուղղաձիգ 
սյու  նակները անվանում են խմբեր:

Խմբերը կազմված են երկու ենթախմբերից՝ 
գլխավոր (A) և երկրորդական (B):

 q Պա տաս խա նե ք́ հար ցե րին (էջ 6)
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 ? Հար ցեր և վարժություններ
1. Ի՞նչ  տար րա կան մաս նիկ ներ են ձեզ հայտ նի:
2. Ա տո մի մի ջու կի լից քը՝ 

ա) դրա կան է, 
բ) բա ցա սա կան է, 
գ) չե զոք է:

3. Լրացրե ք́ բաց թողն ված բա ռե րը:
ա) Ա տո մի զանգ վա ծը ո րոշ վում է ... թ վով:
բ) Է լեկտ րո նա յին շեր տե րի թի վը ա տո մում 
հա մա պա տաս խա նում է պար բե րա կան 
հա մա կար գում տվյալ տար րի ...  հա մա րին: 

4. Ի՞նչ  են ի զո տոպ նե րը: Ո րո շա կի օ րի նակ 
նե րով բա ցատ րեք, թե ին չո՞ւ են տար րե րի 
հա  րա բե րա կան ա տո մա յին զանգ ված նե րը 
ար տա հայտ վում կո տո րա կա յին թվե րով:

5. Պատ կե րե́ ք նատ րիու մի, կա լիու մի, ֆտորի, 
ա զո տի, քլո րի, թթված նի և ար գո նի ա տոմ
նե րի կա ռուց ված քա յին և է լեկտ րո նա յին բա
նաձևե րը:

6. Ինչպե՞ս են փոխվում տարրերի քիմիական 
հատ կությունները պարբերական համա
կար    գում՝

ա) պարբերություններում,
բ) գլխավոր ենթախմբերում:

 
§ 1.2. Քի միա կան կապ.  

    կո վա լեն տա յին, իո նա յին
Վեր հի շե́ ք 7-րդ  դա սա րա նի դա սըն թա ցից քի միա կան 
կա պի տե սակ նե րը:

Կո վա լեն տա յին կապն ա տոմ ների միջև ա ռա-
ջա նում է ընդ հա նուր է լեկտ րո նա յին զույ գի հաշ-
վին: Տար բե րում են կո վա լենտ ոչ բ ևե ռա յին և 
կովա լենտ բ ևե ռա յին կա պեր:
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Այն քի միա կան կա պը, ո րն ա ռա ջա նում է իոն-
նե րի միջև է լեկտ րոս տա տիկ ձգո ղութ յան ու ժե րի 
ազ դե ցութ յան հետևան քով, կոչ վում է իո նա յին կապ:

Ա տոմ նե րը է լեկտ րոն ներ տա լու կամ ըն դու-
նե լու հետևան  քով վե րած վում են լից քա վոր ված 
մաս նիկ նե րի՝ իոն  նե րի:

 

q Պա տաս խա նե ք́ հար ցե րին (էջ 7)

 ? Հար ցեր և վարժություններ
1. Նշեք բերված՝ HF, H2O, Na2O, HCl, K2O, CuO, 

SO2, NO նյու թե րի մո լե կուլ նե րում քի միա
կան կա պի բնույ թը:

2. Տետ րում կազ մեք աղ յու սակ, ո րի սյու նակ
նե րում տե ղադ րեք կո վա լենտ ոչ բ ևե ռա յին, 
կո վա լենտ բ ևե ռա յին և իո նա կան կա պե րով 
միա ցութ յուն նե րի ե րե քա կան օ րի նակ:

3. Գրե ք́ վարժություն 2ում բերված օրինակ
ների կա ռուց ված քա յին բա նաձևե րը։

4. Գրե ք́ հետևյալ իոն նե րից կազմ ված միա
ցութ յուն նե րի բա նաձևե րը.

Na+ և F, Mg2+ և N3, Al3+ և Cl, Fe3+ և (SO4)
2 :

 
    
§ 1.3. Քի միա կան բա նաձևեր
Հաշ վարկ ներ դրանց կիրառմամբ

Վեր հի շե́ք բնագի տութ յան և 7-րդ  դա սա րա նի քի միա յի դաս-
ըն թաց նե րից քի միա կան բա նա ձևերի կազ մու մն ըստ վա-
լեն տա կա նութ յան, հա րա բե րա կան մո լե կու լա յին զանգ վա ծի 
հաշ վու մը և կա տա րեք հաշ վարկ ներ դրանց հի ման վրա:

1. Հա րա բե րա կան մո լե կու լա յին զանգ ված 
նե  րի հա շ վու մը
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ÊÝ¹Çñ
Հաշ վե ք́ ծծմբա կան թթվի, ո րի քի միա կան 

բա նաձևն է H2SO4, հա րա բե րա կան մո լե  կու լա յին 
զանգ վա ծը (Mr):

      
Լու ծում. Հա րա բե րա կան մո լե կու լա յին զանգ-

վա ծը հաշ վե լու հա մար անհ րա ժեշտ է գու մա րել 
միա ցութ յու նը կազ մող տար րե րի հա րա բե րա կան 
ա տո մա յին զանգ ված նե րը̀ հաշ վի առ նե լով նյու թի 
բա ղադ րութ յան մեջ մտնող տար րե րի ա տոմ նե րի 
թիվը.

Mr(H2SO4) = Ar(H) • 2 + Ar(S) + Ar(O) • 4 = 1 • 2 + 32 + 16 • 4 = 98
Mr(H2SO4) = 98

2. Բարդ նյու թում քի միա կան տար րե րի զանգ
վա ծա յին հա րա բե րութ յուն նե րի հաշ վու մը

ÊÝ¹Çñ
Հաշ վե ք́ ծծմբա կան թթվում, ո րի քի միա կան 
բա նաձևն  է H2SO4, տար րե րի զանգ վա ծա յին 

հա րա բե րութ յուն նե րը:

Լու ծում. Ի մա նա լով տար րե րի հա րա բե րա-
կան ա տո մա յին զանգ ված նե րը և քի միա կան 
միա  ցութ յան բա ղադ րութ յան մեջ մտնող ա տոմ-
նե րի թիվը՝ կա րե լի է ո րո շել այդ տար րե րի զանգ-
վա ծա յին հա րա բե րութ յուն նե րը: 

m(H) : m(S) : m(O) = 2 : 32 : 64 = 1 : 16 : 32
1 + 16 + 32 = 49  

 Այս պի սով` ծծմբա կան թթվի 49 զանգվածային 
մասում պա րու նակ վում են ջրած նի 1, ծծմբի 16 և 
թթվա ծ նի 32 զանգվածային մասեր: Զանգ վա ծա-
յին մա սե րը կա րելի է ար տա հայ տել զանգ վա-
ծի ցան կա ցած միա վոր ով (գ, կգ, տ): Այս պես՝ 49 գ 
ծծմ բա կան թթուն պա րու նա կում է 1 գ ջ րա ծին, 16 գ 
ծ ծումբ, 32 գ թթվածնի և հա մա պա տաս խա նա բար 
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49 տ ծծմբա կան թթուն պա րու նա կում է 1 տ ջրա ծին, 
16 տ ծծումբ, 32 տ թթվա ծին: 

3. Բարդ նյու թում քի միա կան տար րե րի զանգ  
վա ծա յին բա ժին նե րի հաշ վու մը

 
ÊÝ¹Çñ
Ո րո շե ք́ ծծմբա կան թթվում` H2SO4, քի մի ական 

տար րե րի զանգ վա ծա յին բա ժին նե րն ամբողջի 
մասով և դրանք ար տա հայ տեք տո կոս նե րով:

 
Լու ծում. Նախ հաշ վում ենք ծծմբա կան թթվի 

հա րա բե րա կան մո լե կու լա յին զանգ վա ծը.

Mr(H2SO4) = 1 • 2 + 32 + 16 • 4 = 98

Ա պա հաշ վում ենք տար րե րի զանգ վա ծա յին 
բա ժին նե րը̀  ω-ն:

Դրա հա մար հա րա բե րա կան մո լե կու լային 
զանգ վա ծի թվա յին ար ժե քն ըն դու նում ենք 1 
միավոր: 

Հասկանալի լինելու համար կազմենք համե-
մա տություն:

98 զանգ. մ. H2SO4 համա պա տաս խա նում է 1 միավոր 

2 զ.մ. (H2)    x,
    

98 
2

 = 1 
x

 ,  x = 2 • 1
98  = 0,0204: 

     
Ստացված թվի մասը 100%-ով բազմա պատ-

կելու արդյունքում կունենանք բարդ նյութում 
տա ր  րե րի զանգ վա ծա յին բա ժին նե րի թվական 
ար ժեքները՝ տո կոս նե րով ար տա հայ տված:

 x = 0,0204 • 100 % = 2,04% 

Այս տե ղից երևում է, որ բարդ նյու թում քի-
միա կան տար րի զանգ վա ծա յին բա ժի նը գտնում 
ենք տվյալ նյութում նրա զանգ վա ծի և նյու թի հա-
րա բե րա կան մո լե կու լա յին զանգ վա ծի հա րա բե-
րութ յա մբ: 
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Հաշ վի առ նե լով դա և տար րի զանգ վա ծա յին 
բա ժի նը նշա նա կե լով ω (օ մե գա) տա ռով՝ զանգ-
վա ծա յին բա ժին նե րի հաշ վար կը կա տա րում ենք 
այս պես.

ω (H) = 2
98

 = 0,0204 կամ 2,04%

ω (S) = 32
98  = 0,3265 կամ 32,65%

ω (O) = 64
98  = 0,6531  կամ 65,31%

4. Քի միա կան բա նաձևե րի ար տա ծու մը, ե թե 
հայտ նի են տվյալ նյու թի բա ղադ րութ յան 
մեջ մտնող քի միա կան տար րե րի զանգ վա
ծա յին բա ժին նե րը

ÊÝ¹Çñ
Ան հայտ նյու թը կազմ ված է կալ ցիու մի 0,4 

(40%) (Ca), ած խած նի 0,12 (12%) (C) և թթված նի 0,48 
(48%) (O) զանգ վա ծա յին բա ժին նե րից:

Ար տա ծե ք́ այդ նյու թի քի միա կան բա նաձևը:

Լու ծում. Տվյալ նյու թի բա ղադ րութ յան մեջ 
մտնող քի միա կան տար րե րի զանգ վա ծա յին բա-
ժին նե րի թվա յին ար ժեք նե րը բա ժա նե լով դրանց 
հա րա բե րա կան ա տո մա յին զանգ ված նե րի վրա՝ 
գտնում ենք ա տոմ նե րի թվի հա րա բե րութ յու նը.

0,4/40 (Ca) : 0,12/12 (C) : 0,48/16 (O) = 0,01 : 0,01 : 0,03 = 1 : 1 : 3

   կամ

40/40(Ca) : 12/12(C) : 48/16 (O) = 1 : 1 : 3

Այս պի սով, տվյալ նյու թում կալ ցիու մի մեկ 
ա տո մին ընկ նում է ած խած նի մեկ և թթված նի 
ե րեք ա տոմ: Հետևա բար, տվյալ նյու թի քի միա-
կան բա նաձևն  է CaCO3:

Նման տի պի խնդիր նե րի այլ օ րի նակ նե ր բեր-
ված են դա սագր քի մյուս բա ժին նե րում: 
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5. Տար րի զանգ վա ծի ո րո շումը՝ ըստ 
բարդ նյու թի հայտ նի զանգ վա ծի

ÊÝ¹Çñ
Հաշ վեք, թե որ քա՞ն  ալ յու մին է պա րու-

նա կում 408 տ  ալ յու մի նի օք սի դը:
 
Լու ծում
1. Գտնենք ալ յու մի նի օք սի դի հա րա բե-

րա կան մո լե կու լա յին զանգ վա ծը. 

Mr(Al2O3) = 2 • 27 + 3 • 16 = 102 

2. Հաշ վենք 408 տ ալ յու մի նի օք սի դում 
պա րու նակ վող ալ յում ի նի զանգ վա ծը.
ե թե` 

102 տ (Al2O3) պա րու նա կում է 54 տ Al, 
ա պա

408 տ (Al2O3) ----------------------- x, 
   

այսինքն՝ 102
408

 =  54
x , x = 408 • 54

102
 = 216 տ:

   
Պա տասխան՝ 216 տ Al:

6. Բարդ նյու թի զանգ վա ծի ո րո շումը՝ 
ըստ դրա բա ղադ րութ յան մեջ ե ղած 
տար րի տրված զանգ վա ծի

ÊÝ¹Çñ
Պղնձի (II) օք սի դի որ քա՞ն  զանգ վա ծում է 
պա րու նա կվում 3,2 տ պ ղինձ:

 
Լու ծում 

1. Նախ գտնենք պղնձի (II) օք սի դի հա
րա բե րա կան մո լե կու լա յին զանգ վա ծը.

Mr(CuO) = 64 + 16 = 80 
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2. Հաշ վե´նք պղնձի (II) օք սի դի զանգ վա ծը՝ 
ելնելով հետևյալ հարաբերությունից.

64
3,2

 =  80
x

 
   

x = 3,2 • 80
64

 = 4
        

Պա տասխան՝ 4 տ (CuO):

q Պա տաս խա նե ք́ հար ցե րին (էջ 12)

   ? Հար ցեր և վարժություններ
1. Լրաց րե ք́ բաց թողն ված քի միա կան նշան

նե րը.

 ա) Ar(...) = 1  գ) Ar(… ) = 12
 բ) Ar(… ) = 16 դ) Ar(… ) = 14

2. Հաշ վե́ ք ած խաթ թու գա զի (CO2), ծծմբա յին 
գա զի (SO2), ջրի (H2O) և ա զո տի (II) օք  սի 
դի (NO) հա րա բե րա կան մո լե կու լա յին զանգ 
ված   նե րը (Mr): 

3. Ընտ րե ք́ ճիշտ պա տաս խա նը: 
CH4-ի հա րա բե րա կան մոլե կու լա յին զանգ -
վածն է`

ա) 16   գ) 24 

բ) 20   դ) 28

4. Հաշ վե ք́ տրված բարդ նյու թե րում քի միա
կան տար րե րի զանգ վա ծա յին հա րա բե րու
թյուն նե րը: 

HNO3, NaOH, CO2, K2S, CuO, BaSO4, HCl, MgCO3, AgCl:
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§ 1.4. Քի միա կան տարրի 
վալենտականությունը և 
օքսիդացման աստիճանը

Վալենտականությունը քիմիական տարրի 
ատոմ ների՝ իրար միջև, կամ այլ տարրերի որո-
շակի թվով ատոմ նե րի հետ կովալենտային 
կապեր առա ջաց նե լու հատկությունն է: 

Օքսիդացման աստիճանը տարրի ատոմի 
այն պայմանական լիցքն է, որը ձեռք կբերեն 
ատոմները, եթե ընդունենք, որ տվյալ միա-
ցության մեջ որոշ ատոմներ տրա մադրել են 
որոշակի թվով էլեկտրոններ, իսկ մյուսները 
դրանք ամբողջությամբ ընդունել են: Այսինքն՝ 
տվյալ միացության մեջ առաջացել է իոնային 
կապ: 

q Պա տաս խա նե ք́ հար ցե րին (էջ 13)

 ? Հարցեր վարժություններ
1. Որոշեք քիմիական տարրերի օքսիդաց ման 

աստիճանը ստորև բերված միացու թյուն
ներում. 
CO2, H2O, KCl, NH4OH, K2MnO4, KMnO4, CaSO4, 
Cu(OH)2, Cu2O, H2O2, PH3, PBr3, Cl2O7, HF, CS2, 
(NH4)2CO3, NH4NO3: 
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ՔԱ ՆԱ ԿԱ ՉԱ ՓՈՒԹՅՈՒՆ

§ 2.1. Նյու թի զա նգ վա ծի 
  պահ պան ման օ րեն քը 

Նյու թե րը փո խազ դում են մի մյա նց հետ, ո րի ար դյուն քում 
ա ռա ջա նում են այլ նյու թեր: Հա րց է ծա գում՝ այդ ըն թաց քում 
արդյո ՞ք տե ղի է ու նե նում փո խազ դող նյու թե րի ընդ հա նուր 
զա նգ վա ծի փո փո խու թյուն, թե՞ ոչ: Ի պա տաս խան այս հար ցի՝ 
գիտ նա կան նե րը հայտ նել են տար բեր են թադ րու թյուն ներ: 

Բ նա գի տու թյան դա սըն թա ցից դուք ար դեն 
գի տեք, որ բնու թյան մեջ տե ղի ու նե ցող բազ-
մա թիվ քի մի ա կան ռե ակ ցի ա նե րի ար դյուն քում 
ա ռա ջա նում են նոր նյու թեր: Ժա մա նա կին շատ 
գիտ նա կան ներ կա տա րել են տար բեր հե տա զո-
տու թյուն ներ, որ պես զի պար զեն՝ արդյո ք տե ղի՞ է 
ու նե նում ընդ հա նուր զա նգ վա ծի փո փո խու թյուն, 
թե՞ ոչ: 

Ա նգ լի ա ցի նշա նա վոր քի մի կոս Ռո բե րտ Բոյլը 
բաց ա նո թում տար բեր մե տաղ ներ շի կաց նե-
լիս տե սավ, որ ռե ակ ցի այից հե տո մե տաղ նե րի 
զանգ վա ծը մե ծա նում է: Դա հի մք ըն դու նե լով՝ 
Բոյ լը հան գեց այն եզ րա կա ցու թյան, որ ռե ակ-
ցի այի ըն թաց քում փոխ վում է ե լա նյու թե րի գու-
մա րային զա նգ վա ծը: Սա կայն Բոյ լը հաշ վի չէր 
ա ռել օ դի դե րն այդ քի մի ա կան ռե ակ ցի ա նե րում: 
Ռ. Բոյ լը պն դում էր, որ գոյու թյուն ու նի մի ինչ-որ 
«հ րե մա տե րի ա», ո րը մի ա նում է մե տա ղին այն 
տա քաց նե լիս: 

Ա վե լի ուշ ռուս մեծ գիտ նա կան Մի խայիլ Լո-
մո  նո սո վը նման փոր ձե րը կա տա րեց փակ ա նո-
թում: Շի կա ցու մից ա ռաջ և հե տո թո րա նոթ նե րը 
կշ ռե լով՝ նա ա պա ցու ցեց, որ ռե ակ ցի այից ա ռաջ 
և հե տո փո խազ դող նյու թե րի գու մա րային զանգ-
վա ծը մնում է ան փո փոխ (թո րա նոթ նե րը կրա-
կա րա նի հետ պատ կեր ված են նկ. 1-ում): Նա 
եզ րա կաց րեց, որ շի կաց նե լիս օ դի ինչ-որ մա սը 

ԳԼՈՒԽ II

Մի խայիլ Վա սիլևիչ 
Լո մո նո սով 
(1711-1765) 

Ռուս նշա նա վոր 
գիտ նա կան, 

նրա ստեղ ծագոր
ծա կան գոր ծու

նեու թյունն աչ քի է 
ընկ նում բացա ռիկ 
ըն դար ձակութ յամբ: 
Նա ա տո մա մո լե կու
լա յին ուս մուն քի հիմ

նա դիր նե րից է:
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փո խազ դե ցու թյան մեջ է մտ նում մե տա ղի հետ 
(այն ժա մա նակ թթ վա ծի նը դե ռևս հայտ նա բեր-
ված չէր): Այդ փոր ձե րի ար դյունք նե րը նա 1748 թ. 
շա րադ րեց օ րեն քի ձևով. «Բ նու թյան մեջ հան դի-
պող բո լոր փո փո խու թյուն նե րի է ու թյունն այն է, 
որ ե թե ինչ-որ չա փով որ ևէ բան վե րց վում է մի 
մա րմ նից, ա պա նույն չա փով մի ա նում է մեկ այլ 
մա րմ նի»:

 ա)      բ)   գ)

Լո մո նո սո վից ան կախ, ա վե լի ուշ նման փոր-
ձեր կա տա րեց նաև ֆրան սի ա ցի գիտ նա կան Ան-
տուան Լա վուա զի են (1777 թ.): Եվ քա նի որ նա 
ար դեն գի տեր օ դի բա ղադ րու թյու նը (1777 թվա-
կա նին ան գլի ա ցի գիտ նա կան Ջո զեֆ Փրի ստ լին 
հայտ նա բե րել էր թթ վա ծի նը), ա պա կա րո ղա ցավ 
ճի շտ եզ րա կա ցու թյուն կա տա րել:

 Զա նգ վա ծի պահ պան ման օ րեն քը ներ կայումս 
ձևա կե րպ վում է այս պես.

Քի մի ա կան ռե ակ ցի այի մեջ մտ նող ե լա
նյու թե րի ընդ հա նուր զա նգ վա ծը հա վա սար է 
ռե ակ ցի այի հետևան քով ա ռա ջա ցած նյու թե րի 
զա նգ ված նե րի գու մա րին:

Զա նգ վա ծի պահ պան ման օ րեն քի ճշ մար տա-
ցի ու թյու նը կա րե լի է հաս տա տել մի շատ պա րզ 
փոր ձով: Ա նո թի մեջ տե ղա վո րե նք քիչ քա նա կու-
թյա մբ կար միր ֆոս ֆոր, բե րա նն ա մուր փա կե նք 
խցա նով, կշ ռե նք և զգու շու թյա մբ տա քաց նենք 
այն քան ժա մա նակ, մի նչև այն ամ բող ջու թյա մբ 
լցվի սպի տակ ծխով: Սպի տակ ծու խը վկայում է 
այն մա սին, որ ա ռա ջա ցել է ֆոս ֆո րի ( V ) օք սիդ: 

Ռոբերտ Բոյլ 
(1627-1691)

Անգ լիա ցի գիտ
նա կան, 1661ին իր 

«Քիմիկոսհոռետես» 
գրքում բնութագրեց 

տարրերը որպես 
«նախնական 
մարմիններ»:

Նկ. 1 Նյու թի զանգ վա ծի 
պահ պան ման օ րեն քի փոր
ձով ստու գու մը. ա) ֆոս ֆո
րով կոլ բի կշռու մը ռեակ
ցիա յից ա ռաջ, բ) ֆոս ֆո
րի այ րու մը փակ կոլ բում,  
գ) ռեակ  ցիա յի վեր ջնան յու
թով կոլ բի կշռու մը
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Այ նու հե տև ա նո թը սա ռեց նե նք մի նչև սե նյա կային 
ջեր մաս տի ճան և կր կին կշ ռե նք: Կն կա տե նք, որ 
չնայած ե լա նյու թն ամ բող ջու թյա մբ փո խա րկ վել է 
վե րջ նա նյու թի՝ այ նուա մե նայ նիվ, զա նգ վա ծի փո-
փո խու թյուն տե ղի չի ու նե ցել: 

Ը ստ ա տո մա մո լե կու լային ուս մուն քի՝ զանգ -
վա ծի պահ պան ման օ րեն քը բա ցա տր վում է 
այս  պես. քի մի ա կան ռե ակ ցի ա նե րի ըն թաց քում 
ա տոմ  նե րը չեն ան հե տա նում և չեն ստե ղծ վում, 
այլ տե ղի է ու նե նում դրա նց վե րա դա սա վո րում: 
Եվ քա նի որ ա տոմ նե րի թի վը ռե ակ ցի այից ա ռաջ 
և հե տո մնում է ան փո փոխ, ա պա դրա նց ընդ հա-
նուր զա նգ վա ծը նույն պես չի փոխ վում:

  Զա նգ վա ծի պահ պան ման օ րեն քի  
 նշա նա կու թյու նը 

1. Այս օ րեն քի հայտ նա գոր ծու մից հե տո քի
մի ան սկ սեց զար գա նալ՝ որ պես ա ռան ձին 
գիտու թյուն:

2. Զանգվածի պահպանման օրենքի հիման 
վրա կազմում են քիմիական ռեակցիաների 
հավասարումները։

3. Զա նգ վա ծի պահ պան ման օ րեն քից օգտ վե
լով՝ կա րե լի է կա տա րել մի շա րք կարևոր 
հաշ  վա րկ ներ: Այս պես՝ կա րե լի է հաշ վել 
ռեակ   ցի ային մաս նակ ցող կամ դրա հե
տևան  քով ա ռա ջա ցող նյու թե րից որ ևէ մե կի 
զա նգ  վա ծը, ե թե հայտ նի են մնա ցած բո լոր 
նյու  թե րի զա նգ ված նե րը:

 Օ րի նակ̀ կա րե լի է հաշ վել, թե որ քա ՞ն ե լա նյու  թեր 
կպա հա նջ վեն 44 գ զա նգ վա ծով եր կա թի (II) 
սուլ ֆիդ ստա նա լու հա մար, ե թե եր կա թը և 
ծծում բը փո խազ դում են 7:4 հա րա  բե րու թյա-
մբ: Ըստ նյու թի զա նգ վա ծի պահ    պան ման 
օ րեն քի՝ 7 կգ եր կա թից և 4 կգ ծծմ բից ա ռա-
ջա նում է 11 կգ զա նգ վա ծով եր կա թի (II) սուլ-
ֆիդ: Իսկ քա նի որ ան հրա ժեշտ է ստա նալ 
44 կգ նյութ, այ սի նքն՝ 4 ան գամ շատ, ա պա 
պետք է ե լա նյու թե րը վե րց նել 4 ան գամ ա վե-
լի` 28 կգ եր կաթ (7 x 4) և 16 կգ ծծումբ (4 x 4):

¶Ç ï»՞ù ³ñ¹Ûáù
…որ կալցիումի կար 

բոնատում 1 զանգ վա

ծային մաս ած խա ծնին 

համ ա պա տա ս խանում 

է 4 զանգ վա ծային 

մաս թթվածին և 3,3 

զանգ վա ծային մաս 

կալցիում:
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4. Զա նգ վա ծի պահ պան ման օ րեն քի հի ման 
վրա կազ մում են քի մի ա կան ռե ակ ցի ա նե րի 
հա վա սա րում ներ:

q  Պա տաս խա նե ՛ք հար ցե րի ն (էջ 2527)

§ 2.2. Քի մի ա կան ռե ակ ցի ա ներ: 
Քի մի ա կան ռե ակ ցի այի  
ուր վա  գի րը (գծապատկեր) և 
հա վա սա րու մը 

6-րդ դա սա րա նում բնա գի տու թյուն ա ռար կան 
ու սում նա սի րե լիս, ինչ պես նաև 7-րդ դա սա րա նի 
քի մի այի դա սըն թա ցից  դուք ծա նո թա ցել եք քի միա-
կան ռե ակ ցի ա նե րին: Գի տեք, որ « ռե ակ ցի ա» 
բա ռը լա տի նե րե նից թա րգ մա նա բար նշա նա կում է 
որ ևէ ազ դե ցու թյա նը « պա տաս խա նող» գործո-
ղու թյուն: Բնու թյան մեջ քի մի ա կան երևույթ նե րը 
քի մի ա կան ռե ակ ցի ա ներ են, ո րո նց ըն թաց քում 
տե ղի է ու նե նում նյու թե րի փո խա կեր պում: Եվ 
հա մա ձայն քի մի այի « լեզ վի»՝ որ պես զի կա րո ղա-
նան ճշ տո րեն ու սում նա սի րել ու բա ցատ րել, այդ 
եր ևույթ նե րը պայ մա նա կա նո րեն ներ կայաց նում 
են քի մի ա կան հա վա սա րում նե րի տես քով:

Քի մի ա կան հա վա սա րու մը քի մի ա կան ռեակ 
ց ի այի պայ մա նա կան գրա ռումն է քի մի ա կան 
նշան  նե րի և բա նաձ ևե րի օգ նու թյա մբ:

 Քի մի ա կան հա վա սա րու մը և քի մի ա կան 
ռե ակ ցի ան տար բեր բա ներ են: Դրա նք չպե տք է 
շփո թել մի մյա նց հետ: Ռե ակ ցի ան եր ևույթ է, ո րը 
հաս տա տում են փոր ձով, իսկ հա վա սա րու մը դրա 
գրա ռումն է քի մի ա կան բա նաձ ևե րի օգ նու թյա մբ: 
 Քի մի ա կան հա վա սա րու մից կա րե լի է ո րո շա կի 
դա տո ղու թյուն ներ ա նել այն մա սին, թե մի մյա նց 
հետ ինչ նյու թեր են փո խազ դում, և ինչ նյու թեր են 
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ա ռա ջա նում: Ռե ակ ցի ա նե րի հա վա սա րում նե րը 
կազ մե լիս վար վում են հետ ևյալ կե րպ.

1.  Հա վա սար ման ձախ մա սում գրում են ռե
ակ ցի այի մեջ մտ նող նյու թե րի` ե լա նյու թե
րի բա նաձ ևե րը, այ նու հե տև դնում սլաք: 
Հա վա սա րում ներ կազ մե լիս պե տք է հի
շել, որ պա րզ գա զային նյու թե րը հա վա
սար ման մեջ հան դես են գա լիս եր կա տոմ 
մո լե կուլ նե րի ձևով` O2, H2, N2, Cl2 և այլն 
(բացառությամբ օզոնի՝ O3):

Mg + O2 → 
P + O2 → 

2. Աջ մա սում` սլա քից հե տո, գրում են ռեակ
ցի այի ար դյուն քում ա ռա ջա ցող նյու թե րի` 
վերջ  նա նյու թե րի բա նաձ ևե րը: 

Mg + O2 → MgO 
P + O2 → P2O5 

3. Որ պես զի ռե ակ ցի այի հա վա սա րու մը ճիշտ 
կա զմ վի, օգտ վում են նյու թի զա նգ վա ծի 
պահ պան ման օ րեն քից, այ սի նքն` հա    վա
սար ման և՛ ձախ, և՛ աջ մա սե րի ընդ հա նուր 
զա նգ ված նե րը պե տք է իրար հա վա սար լի
նեն: Հետ ևա բար եր կու մա սե րում էլ հա վա
սար պե տք է լի նի յու րա քան չյուր քի մի ա կան 
տար րի ա տոմ նե րի թի վը: Հավասարեցնելու 
նպատակով նյու թե րի բա նաձ ևե րի առջև 
դնում են գոր ծա կից ներ: 

Գոր ծա կի ցը մի թիվ է, ո րը ռե ակ ցիայի 
հա    վա սար ման մեջ դր վում է քի մի ա կան բա
նաձևից ա ռաջ և ցույց է տա լիս տվյալ բանա
ձ ևին հա մա պա տաս խա նող նյու թի մո լե րի 
թիվը (տես էջ 27):

 Սկզ բում հա վա սա րեց նում են այն ա տոմ ների 
թի վը, ո րո նք փո խազ դող նյու թե րում շատ են: 
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Մեր օ րի նակ նե րում դրա նք թթ ված նի ա տոմ նե րն 
են: Նման դեպ քե րում գտ նում են ձախ և աջ մա-
սե րում թթ ված նի ա տոմ նե րի ա մե նա փո քր ընդ-
հա նուր բազ մա պա տի կը: Տվյալ դեպ քում ա ռա ջին 
հա վա սար ման մեջ այդ թի վը 2-ն է, ո րը բա ժա-
նե լով հա վա սար ման ձախ և աջ մա սե րում ե ղած 
թթ ված նի ա տոմ նե րի թվին` գտ նում են գոր ծա-
կից նե րը.

  
   

 Ֆոս ֆո րի և թթ ված նի փո խազ դե ցու թյան հա
վա սա րու մում ա մե նա փո քր ընդ հա նուր բազ մա
պա տի կը 10 թի վն է: Այս տեղ նույն պես ա մե նա
փոքր ընդ հա նուր բազ մա պա տի կը բա ժա նե լով հա
վա սար ման ձախ և աջ մա սե րում ե ղած թթված նի 
ա տոմ նե րի թվին, գտ նում են գոր ծա կից նե րը.

Այ նու հե տև հա վա սա րեց նում են մնա ցած 
տար րե րի ա տոմ նե րը:

 Մեկ թվան շա նը որ պես գոր ծա կից չի գր վում:

4. Այս ա մե նից հե տո հա վա սար ման ձախ և աջ 
մա սե րի մի ջև սլա քը փո խա րի նում են հա
վա սար ման նշա նով:

2Mg + O2 = 2 MgO 
4P + 5O2 = 2 P2O5 

Այս սկզ բուն քով կազ մում են ցան կա ցած քի-
մի ա կան հա վա սա րում:

 q Պա տաս խա նեք հար ցե րի ն (էջ 2527)
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§ 2.3. Քի մի ա կան ռե ակ ցի ա նե րի 
տե սակ նե րը 

Բ նա գի տու թյան դա սըն թա ցից վեր հի շեք միաց  ման և 
քայ   քայ  ման ռե ակ ցի ա նե րը:

Քի մի ա կան ռե ակ ցի ա նե րը բա ժան վում են չորս 
հիմ նա կան տի պե րի՝ ըստ հետ ևյալ գծապատկերի. 

 
Գծապատկեր 1

Քի մի ա կան ռե ակ ցի ա նե ր

 մի աց ման քայ քայ ման

տե ղա կալ ման փո խա նակ մա ն

Մի աց ման և քայ քայ ման ռե ակ ցի ա նե րին դուք 
ծա նո թա ցել եք 6-րդ դա սա րա նում բնա գի տու-
թյան դա սըն թա ցից: 

 Մեկ ան գամ ևս վեր հի շե նք դրա նք:
 Քայ քայ ման են կոչ վում այն ռե ակ ցի ա

ները, ո րո նց ըն թաց քում բա րդ նյու թը քայ
քայ վում է` ա ռա ջաց նե լով մի քա նի պա րզ կամ 
բարդ նյու թեր:

 Մի աց ման են կոչ վում այն ռե ակ ցի ա նե րը, 
ո րո նց հետ ևան քով մի քա նի ե լա նյու թե րից 
ա ռա ջա նում է բա ղադ րու թյա մբ և հատ կու
թյուն նե րով տար բեր մեկ նոր նյութ: 

2HgO → 2Hg + O2 ↑   4P + 5O2 → 2P2O5

(CuOH)2CO3 → 2CuO + CO2  ↑ + H2O SO3 + H2O → H2SO4

 
Միացման ռեակցիային կարող են մասնակցել 

ոչ միայն պարզ նյութերը, այլ նաև պարզ և բարդ, 
երկու բարդ կամ մի քանի  պարզ նյութեր, օրինակ՝

ANTARES



21

ա) ազոտի (II) օքսիդի փոխազդեցությունը 
օդի թթվածնի հետ.

2NO + O2 = 2NO2 ↑

արդյունքում առաջանում է ազոտի (IV) օքսիդ:
բ) կրաքարի լուծումը ջրում՝ ածխածնի (IV) 

օքսիդի մասնակցությամբ
CaCO3 + CO2 + H2O = Ca(HCO3)2

Քայքայման ռեակցիաների արդյունքում կա-
րող են առաջանալ ինչպես երկու պարզ, այն պես 
էլ բարդ նյութեր, օրինակ՝

ա) Էլեկտրական հոսանքի ազդե ցու թյամբ ջրի 
քայքայումից առաջանում են համապատասխան 
պարզ նյութեր.

2H2O հաստատուն հոսանք  2H2 ↑ + O2 ↑

բ) կրաքարի քայքայումից առաջանում են եր կու 
բարդ նյութեր.

         to

CaCO3 ═ CaO + CO2 ↑

գ) ջրածնի պերօքսիդի քայքայումից առաջա-
նում են և́  պարզ, և́  բարդ նյութեր.

2H2O2 =  2H2O + O2 ↑

 Տեղակալման և փո խա նակ ման ռե ակ ցի ա նե-
րին դուք կծա նո թա նաք քի մի ա 8 դա սըն թա ցի հե-
տա գա թե մա նե րն ու սում նա սի րե լիս: 

 

q Պա տաս խա նե ՛ք հար ցե րին (էջ 2527) 

ANTARES



22

§ 2.4. Քի մի ա կան ռե ակ ցի անե րի 
ջեր մէ ֆեկ տը (ջեր մային  
ար դ յուն քը)

 Ջեր ման ջա տիչ և ջեր մակ լա նիչ ռե ակ ցի ա ներ: 
Քի մի ա կան ռե ակ ցի ա նե րն ըն թա նում են տար բեր 
պայ ման նե րում: Բազ մա թիվ դեպ քե րում, օ րի-
նակ՝ բեն զի նի, բնա կան գա զի և մյուս դյու րա-
վառ նյու թե րի այր ման ժա մա նակ, տա քա ցու մը 
պա հանջ վում է մի այն ռե ակ ցի ան սկ սե լու հա մար 
(տա քա ցու մը կար ծես թե հանդիսանում է որ պես 
խթան): Այդ պի սի ռե ակ ցի ա նե րն ուղեկցվում են 
ջերմության անջատումով: 

Այն ռե ակ ցի ա նե րը, ո րո նք ըն թա նում են 
ջեր   մու թյան ան ջա տու մով, կոչ վում են ջեր մ
ան   ջա տիչ (էկ զո թեր մային, հուն. «էկ զո»̀ դե պի 
դուրս) ռե ակ ցի ա ներ: 

Հայտ նի են նաև այն պի սի ռե ակ ցի ա ներ, ո րոնց 
ընթացքի հա մար պա հա նջ վում է տա քա ցում կամ 
այլ տե սա կի է ներ գի այի ներ հոս. դա  ան հրա ժե շտ 
է ինչ պես տվյալ ռե ակ ցի ան սկ սե լու, այն պես էլ 
շա րու նա կե լու հա մար: Օ րի նակ՝ կրա քա րը այ րած 
կրի է վե րած վում քայ քայ ման ամ բողջ պրո ցե սի 
ըն թաց քում ա նը նդ հատ տա քաց վե լով: Ջու րը քայ-
քայ վում է է լե կտ րա կան է ներ գիայի ներ հոս ման 
հետ ևան քով, որն ան հրա ժե շտ է ոչ մի այն ռե ակ-
ցի ան սկ սե լու, այլև այն շա րու նա կե լու հա մար: 

Այն ռե ակ ցի ա նե րը, ո րո նք ըն թա նում են 
ջերմության կլա նու մով, կոչ վում են ջեր մա
կլա նիչ (էն դո թեր մային, հու նա րեն «էն դո»` 
դե պի նե րս) ռե ակ ցի ա ներ: 

Քի մի ա կան ռե ակ ցի ա նե րը գո րծ նա կա նում օգ-
տա գոր ծում են ոչ մի այն տար բեր նյու թեր ստա-
նա լու հա մար, այլև որ պես է ներ գի այի աղբյուր: 
Այդ պատ ճա ռով ան հրա ժե շտ է սո վո րել ըստ քի  -
միա կան ռե ակ ցի ա նե րի հա վա սա րում նե րի հաշ-
վել ջեր մու թյան ձևով ան ջատ ված կամ կլան ված 
է ներ գի այի քա նա կը: 
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¶Ç ï»՞ù ³ñ¹Ûáù
…որ բնական գա զի, 

որի հիմնա կան բա ղա

դրիչը մեթանն է (CH4), 
այրման ժամանակ 
անջատվում է մեծ 

քանակի ջեր մու թյուն. 

CH4 + 2O2   CO2 + 2H2O +890 կՋ:

Որտե՞ղ և ինչպե՞ս է 

օգտագործում մարդն 

այդ ռեակցիայի 

հետևանքով անջատ

ված ջեր մու թյունը:

Ջեր մա քի մի ա կան հա վա սա րում ներ: Քիմիա -
կան հա վա սա րում ներ կազ մե լիս ջեր մու թյան 
ան  ջա տու մը կամ կլա նու մը պայ մա նա կա նո րեն 
նշա նա կում են Q նշա նով. 

C + O2 = CO2 + Q 

Ե թե ռե ակ ցի ա նե րի հա վա սա րում նե րում նշված 
են ջեր մային է ֆե կտ նե րը, ա պա սլաք նե րի փո-
խա րեն հա վա սար ման ձախ և աջ մա սե րի մի ջև 
դրվում է հա վա սա րու թյան նշան: 

Ջեր մու թյան քա նա կը, որն ան ջատ վում կամ 
կլան վում է քի մի ա կան ռե ակ ցի ա նե րի ըն թաց քում, 
կա րե լի է չա փել կա լո րի ա չա փով (տե ՛ս ֆի զի կայի 
դա սըն թա ցը): Q-ի փո խա րեն նրա թվային ար-
ժեքը դնե լու դեպքում քի մի ա կան հա վա սա րումն 
ու նե նում է հետ ևյալ տես քը. 

 
C + O2 = CO2 + 402,24 կՋ
2HgO = 2Hg + O2 – 180 կՋ

 Քի մի ա կան ռե ակ ցի այի ժա մա նակ ան ջատ
ված կամ կլան ված ջեր մու թյան քա նա կը կոչ
վում է ռե ակ ցի այի ջեր մություն:

 Քի մի ա կան այն հա վա սա րում նե րը, ո րոն
ցում նշ վում է ռեակցիայի ջերմությունը, կոչ
վում են ջեր մա քի մի ա կան հա վա սա րում ներ: 

Ջեր մա քի մի ա կան հա վա սա րում նե րով կա րե լի 
է կա տա րել տար բեր հաշ վա րկ ներ: 

Է ներ գի այի փո խա կեր պու մը և պահ պա նումը 
քի մի ա կան ռե ակ ցի ա նե րի ժա մա նակ: Ձեզ ար-
դեն հայտ նի է, որ հաս տա տուն հո սան քի ազ-
դե ցու թյա մբ ջու րը քայ քայ վում է: Այդ պրո ցե սը 
կա րե լի է գրել ջեր մա քի մի ա կան հա վա սար ման 
տես քով. 

 
2H2O հա ստ. հոս. 2H2

↑ + O2
↑ – 572 կՋ
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Այդ պրո ցե սում կլան ված է ներ գի ան չի ան հե-
տա նում: Այն կու տակ վում է ա ռա ջա ցող նյու թե րի` 
թթ ված նի` O2, և ջրած նի` H2, մեջ: Դա նշա նա կում է, 
որ ստաց ված թթ վա ծի նը̀  O2, և ջրա ծի նը̀  H2, 572 կՋ 
է ներ գի այով ա վե լի հա րուստ են, քան ե լա նյութ 
ջու րը̀ H2O: Դրա նում հա մոզ վե լու հա մար կա րե լի 
է կա տա րել հա կա ռակ ռե ակ ցի ան` ջրած նի այ րու-
մով ստա նալ ջուր: Փոր ձը ցույց է տա լիս, որ այդ 
դեպ քում ան ջատ վում է այն քան ջեր մու թյուն, որ-
քան ծա խս վել էր ջու րը քայ քայե լիս.

 
2H2 + O2 = 2H2O + 572 կՋ
 
Քի մի ա կան ռե ակ ցի ա նե րից ան ջատ ված է ներ-

գի ան կա րե լի է վե րա ծել է ներ գի այի այլ տե սակ-
նե րի: Այս պես՝ հա մա պա տաս խան սար քե րում 
վա   ռե լա նյութն այ րե լիս ան ջատ վող է ներ գի ան 
վե րած վում է մե խա նի կա կա նի, իսկ վեր ջի նս էլ̀  
է լե կտ րա կա նի և այլն: Ընդ ո րում, այդ բո լոր պրո-
ցես նե րն ըն թա նում են է ներ գի այի պահ պան ման 
և փո խա կե րպ ման օ րեն քին հա մա պա տաս խան: 

 Հաշ վա րկ ներ ջեր մա քի մի ա կան  
հա վա սա րում նե րով 

ÊÝ ¹Ç ñ
7գ եր կա թը ծծմ բի հետ փո խազ դե լու դեպ քում 

ան ջատ վել է 12,15 կՋ ջերմություն: Այս տվյալ նե-
րի հի ման վրա կազ մեք ռե ակ ցի այի ջեր մա քի մի ա-
կան հա վա սա րու մը: 

Լու ծում

 Գտ նե նք, թե որ քան ջեր մու թյուն է ան ջատ-
վում եր կա թի 1 մո լը ծծմ բի հետ փո խազ դե լիս. 

7 գ Fe փո խազ դե լիս ան ջատ վել է 12,15 կՋ 
56 գ Fe փո խազ դե լիս կան ջատ վի x կՋ
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7 գ : 56 գ = 12,15 ԿՋ : x կՋ 
  56 • 12,15 
x =                = 97,2 կՋ 
        7 

x = 97,2 կՋ 

Այս տե ղից կս տաց վի հետ ևյալ ջեր մա քի մի ա-
կան հա վա սա րու մը. 

Fe + S = FeS + 97,2 կՋ

 Ջեր մա քի մի ա կան հա վա սա րում նե րով խնդիր-
նե րի լուծ ման այլ օ րի նակ ներ բեր ված են 9–րդ 
դա սա րա նի դա սա գր քում: 

 q Պա տաս խա նե ՛ք հար ցե րի ն (էջ 2527)

 ?  Հար ցեր  և վարժություններ
1. Ո ՞վ, ե՞րբ և ինչ պե ՞ս է հայտ նա գոր ծել նյու

թի զա նգ վա ծի պահ պանման օ րեն քը:
 Սահ մա նե ՛ք այն և բա ցատ րե ՛ք ա տո մա մո լե
կու լային ուս մուն քի տե սան կյու նից:

2.  Թո րա նո թի մեջ լց րել են ցին կի փո շի և գա
զա տար խո ղո վա կը փա կել սեղ մա կով: Թո
րա նո թը կշ ռել են և շի կաց րել: Սա ռե լուց 
հե տո թո րա նո թը դարձյալ կշռել են: 
ա. Փոխ վե ՞ց արդյոք նրա զա նգ վա ծը և ինչո՞ւ: 
Այ նու հե տև բա ցե լ են սեղ մա կը: 
բ. Կշեռ քի նժար նե րը մնա ցի ՞ն արդյոք հա
վա սա րա կշ ռու թյան մեջ: Ին չո՞ւ: 

3. Ի ՞նչ տե սա կան և գո րծ նա կան նշա նա կու
թյուն ու նի նյու թի զա նգ վա ծի պահ պան ման 
օ րեն քը: Բե րե ՛ք օ րի նակ ներ:
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4.  Հաշ վի առ նե լով տար րե րի օքսիդացման 
աս տի ճանները՝ ա վար տե ՛ք ռե ակ ցի ա նե րի 
հա  վա սա րում նե րը.

Ca + O2  .......
Na + Cl2  .......
Cu + O2  .......
Al + S  .......
Al + Cl2  .......
Li + O2  .......
Zn + Cl2  .......
H2 + O2  .......

5. Գ րե ՛ք ձեզ հայտ նի ռե ակ ցի ա նե րի տի պե րից 
եր կուա կան օ րի նակ և բա ցատ րեք դրա նք՝ 
ըստ ա տո մա մո լե կու լային ուս մուն քի:

6.  Կազ մե ՛ք կալ ցի ում, ա լյու մին, լի թի ում մե
տաղ նե րի փո խազ դե ցու թյան ռե ակ ցի ա
նե րի հա վա սա րում նե րը թթ ված նի, քլորի, 
ծծմ բի հետ, ե թե հայտ նի է, որ ծծում բը 
ջրած  նի և մե տաղ նե րի հետ մի ա ցու թյուն
նե  րում երկ վա լե նտ է:

7.  Բեր ված սխե մա նե րում լրաց րե ՛ք հար ցա կան 
նշա նի տակ հա մա պա տաս խան նյու թե րի բա
նաձ ևե րը, հա վա սա րեց րեք դրանք և նշեք, թե 
ռե ակ ցի ա նե րի ո՞ր տի պին են պատ կա նում:

 
Zn + ?  ZnO 
Al(OH)3 Al2O3 + ?
Mg + HCl  MgCl2 + ?
Fe + ?  FeCl3
Au2O3  Au + ? 
Al + CuCl2  Cu + ?

8.  Բե րե ՛ք ջեր ման ջա տիչ և ջեր մակ լանիչ ռե ակ 
ցի ա նե րի օ րի նակ ներ: Գրե ՛ք հա մա պա տաս
խան ռե ակ ցի ա նե րի հա վա սա րում նե րը և 
պար  զա բա նեք: 
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9. Քի մի ա կան հա վա սա րում նե րը ին չո ՞վ են 
տա ր    բեր վում ջեր մա քի մի ա կան հա վա սա րում
նե րից: Բա ցատ րե ՛ք կո նկ րետ օ րի նակ նե րով: 

10. Բե րե ՛ք ջեր մա քի մի ա կան ռե ակ ցի ա նե րի ե րեք 
օ րի նակ: Գրեք այդ ռե ակ ցի ա նե րի հա վա
սա րում նե րը: 

? ÊÝ ¹Ç ñÝ»ñ
1. Հաշ վե ՛ք, թե ինչ քան ջեր մու թյուն կան ջատ

վի նոր մալ պայ ման նե րում վե րց ված 100 լ ջրա
ծի նն այ րե լիս: Ռեակ ցի այի ջեր մա քի մի ա կան 
հա վա սա րումն է՝ 2H2 + O2 = 2H2O + 572 կՋ (1 լ 
ջրած նի զա նգ վա ծը հա վա սար է 0,09 գ): 

Պատ.՝ 1287 կՋ:
2. Հաշ վեք, թե որ քան (գ) ա ծուխ է այր վել, ե թե 

այդ դեպ քում ան ջատ վել է 33520 կկալ ջերմություն:
Պատ.՝ 1000 գ ածուխ:

§ 2.5. Նյու թի քա նակ: Մոլ: 
 Մո լային զա նգ վա ծ

Յու րա քան չյուր քի մի ա կան ռե ակ ցի ա մենք 
քննար կում ենք և ո րա կա կան՝ թե ինչ նյութեր են 
մասնակցում ռեակցիային, և քանակական առումով, 
այ սի նքն` ինչ զա նգ վա ծային հա րա բե րու թյա մբ են 
փո խա զ դում այդ նյու թե րն ա ռա նց մնա ցոր դի: Քի-
միա  կան ռեակ ցի ան քննար կելիս մեզ հե տա քրք րում 
են ոչ մի այն զանգ   վա ծային հա րա բե րու թյուն նե րը, 
այլև տվյալ ռե ակ  ցի այի մեջ մտ նող մաս նիկ նե րի 
ա տոմ նե րի, մո լե կուլ նե րի թվի հա րա բե րու թյուն նե-
րը: Որ պես օ րի նակ՝ քննար կե նք ջրի ա ռա ջա ցու մը 
թթ ված նից և ջրած նից: 

ա) Զա նգ վա ծային հա րա բե րու թյուն նե րը

2H2 + O2  2H2O
4 զ.ա.մ. 32 զ.ա.մ. 36 զ.ա.մ.

բ) Մաս նիկ նե րի թվի հա րա բե րու թյուն նե րը

2H2 + O2 → 2H2O
2 մո լ  1 մո լ  2 մո լ
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 Ե թե որ ևէ քի մի ա կան ռե ակ ցի ա քն նար կում 
են մաս նիկ նե րի (ա տոմ նե րի, մո լե կուլ նե րի և 
այլն) թվի տե սա կե տից, ա պա կի րա ռում են 
« նյու թի քա նակ» ֆի զի կա կան մե ծու թյու նը, 
որը նշանակում են «n»ով: Նյու թի քա նա կի 
մի ա վո րը մո լն է: 
Մո լը նյու թի այն քա նա կն է, ո րը պա րու

նա կում է այն քան կառուցվածքային տարրեր 
(ա տոմ ներ, մո լե կուլ ներ կամ այլ մաս նիկ ներ), 
որ քան ած խած նի ա տոմ ներ են պա րու նակ
վում 0,012 կգ (12 գ) ած խած նի մեջ: 

Փորձարարական ճանապարհով ապացուցվել է, 
որ մո լը նյու թի այն քա նա կն է, ո րը պա րու նա
կում է 6,022 • 1023 մո լե կուլ ներ, ա տոմ ներ կամ 
այլ մաս նիկ ներ:

6,022 • 1023 մոլ-1 թի վը կոչ վում է Ա վո գադ րոյի 
հաս տա տուն (ի պա տիվ ի տա լա ցի գիտ նա կան 
Ա վո գադ րոյի) և նշանակվում է NA-ով:

  
6,022 • 1023

NA =  = 6,022 • 1023
 մոլ1

   
1 մո լ

 Մո լային զա նգ ված: Քի մի ա կան ռե ակ ցի ա-
ները՝ մասնավորապես երկա թի և ծծմ բի, ջրածնի 
և թթ ված նի փո խազ դե ցու թյու նը քն նար կե լիս 
դժ վար չէ նկա տել, որ դրա նց գո րծ նա կան ի րա-
կա նաց ման հա մար նպա տա կա հար մար է օգտ վել 
« նյու թի քա նակ» մե ծու թյու նից: Օ րի նակ՝ եր կա թի 
և ծծմ բի փո խազ դե ցու թյան ռե ակ ցի ան ի րա կա-
նաց նե լու հա մար պե տք է հաշ վի առ նել, որ փո-
խազ դող նյու թե րի ա տոմ նե րի հա րա բե րու թյունն 
այն պի սին է, որ եր կա թի յու րա քան չյուր ա տո մի 
դի մաց ռե ակ ցի այի մեջ է մտ նում ծծմ բի մեկ ա տոմ: 

Ջ րած նի և թթ ված նի փո խազ դե ցու թյան ռեակ-
ցի այում ջրած նի յու րա քան չյուր եր կու մո լե կուլը 
փո խազ դում է թթ ված նի մեկ մո լե կու լի հետ: 
Ուստի հա րց է ծա գում. ի՞նչ զա նգ վա ծային հա-
րա բե  րու թյա մբ պե տք է վե րց նել նյու թե րը, որ դրա նք 
պա րու նա կեն ան հրա ժե շտ թվով մաս նիկ ներ: 

Դ րա հա մար օգ տա գոր ծում են նյու թի «  մո     լա  յին 
զա նգ ված» հաս կա ցու թյու նը: 
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Նյու թի մո լային զա նգ վա ծը̀ M, հա վա սար է 
նյու թի զա նգ վա ծի̀ m, և նյու թի հա մա պա տաս
խան քա նա կի̀ n (կար դաց վում է էն), հա րա բե
րու թյանը:

      
M = n

m  

 օ րի նակ` 

 36գ 18գ       9գ 1,8գ
M(H2O)  = ____   = ____    =  _____    = ______   = 18գ/ մո լ

2 մո լ    1 մո լ    0,5 մո լ 0,1 մոլ 
Ի նչ պես եր ևում է, նյու թի մո լային զա նգ վածը 

թվա պես հա վա սար է 1 մոլ նյութի զա նգ վա ծին, 
այ սի նքն` տվյալ նյու թի 6,022 • 1023 մաս նիկ նե րի 
զան գ վա ծին: 

Հետևապես.
 Նյու թի մո լային զա նգ վա ծը մեկ մո լի զա նգ վա ծն է: 
Մո լային զա նգ վա ծը նշա նա կում են M տա ռով 

և սո վո րա բար ար տա հայ տում են գ/ մոլ-ե րով: 
Օ րի նակ` M(H2) = 2 գ/ մոլ, M(FeS) = 88 գ/ մոլ, M(Fe) =  
= 56 գ/ մոլ, M(S) = 32 գ/ մոլ:

Պե տք է նշել, որ մո լային զա նգ վա ծը թվա-
պես հա մը նկ նում է ա տոմ նե րի և մո լե կուլ ների 
(զ.ա.մ.-ով) զա նգ ված նե րին և հա րա բե րա կան ա  տո   -
մային ու մո լե կու լային զա նգ ված նե րին (աղ. 1): 

Կա րող է հա րց ծա գել՝ ին չո՞ւ են թվա պես համ       -
ընկ    նում տար բեր մե ծու թյուն նե րը: Չէ՞ որ, օ րի-
նակ, m(H2O) = 2 զ.ա.մ. + 16 զ.ա.մ. = 18 զ.ա.մ.-ը մեկ 
մո լե կուլ ջրի զա նգ վա ծն է, իսկ M(H2O) = 18 գ/ մո լը̀ ջրի 
6,022 • 1023 մո լե կուլ նե րի զա նգ վածն է: Դա բա-
ցա տր վում է նրա նով, որ նյութի մո լե կու լի 
զանգ վածը գրամներով հավասար է դրա հա        -
րաբերական մոլեկուլային զանգվածի (Mr) և 
զանգվածի ատո մային միավորի (1,66057 • 10-24գ) 
արտադրյալին: 

Նկ. 2

6,022 • 1023 

ատոմներ C
M (C) = 12 գ/ մոլ

  
6,022 • 1023

ատոմներ Fe
M (Fe) = 56 գ/ մոլ

1 մոլ C  1 մոլ Fe 
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Եթե այդ արտադրյալը բազ մա պատկենք նաև Ավո-
գադրոյի թվով (NA), ապա կստանանք մեկ մոլ նյութի 
զանգվածը գրամ ներով:

M գ/մոլ = Mr • (1,66057 • 10-24գ • 6,022 • 1023 (մոլ-1)

Եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ 
1,66057 • 10-24գ • 6,022 • 1023 (մոլ-1) արտադրյալը 
հա  վա սար է 1 գ/մոլ-ի, ապա ստացվում է. 

M (գ/մոլ) = Mr • 1գ/մոլ 

Դա նշանակում է, որ 1 մոլ նյութի քանակի թվա  -
յին արժեքը (Mգ/մոլ) պետք է համընկնի նյութի 
հարաբերական մոլեկուլային զանգվածի թվային 
արժեքին (Mr): Փաստորեն, նյութի մոլային զանգ-
վածը (M գ/մոլ) չափողականությամբ հաշվելու 
համար բա վա կան է հաշվել տվյալ նյութի հարա-
բերական մո լե կուլային զանգված անչափելի 
մեծությունը  (Mr):

Այսպիսով հաս կա նա լի է, թե ին չու են նյութի 
հա րա բե  րա կան ա տո մային և մո լե կու լային զա նգ-
ված ները թվա պես հա մը նկ նում մո լային զա նգ ված-
նե րին: 

Ա ղյու սակ 1

 Հա րա բե րա կան ա տո մային, մո լե կու լային և  
մո լային զա նգ ված նե րի ար ժեք նե րը

 Նյութի 
բանաձևը

Ատոմի և 
մոլեկուլի 

զանգվածը
(m, զ. ա. մ.)

Հարաբերական
մոլեկուլային

զանգվածը (Mr)

Մոլային
զանգվածը
(M, գ/մոլ)

H2 2 2 2
O2 32 32 32
CO2 44 44 44
H2O 18 18 18
FeS 88 88 88
Fe 56 56 56
P 31 31 31
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Զա նգ ված նե րի տար բեր ար ժեք նե րի (գ) հա-
մա պա տաս խա նու թյու նը ա տոմ նե րի թվի և նյու թի 
քա նա կի (n մոլ) ո րո շա կի ար ժեք նե րին կա րե լի է 
գտ նել̀ օգ տա գոր ծե լո վ

M = n
m

 
բա նաձ ևը և Ա վո գադ րոյի հաս տա տու նի ար ժե քը` 

NA = 6,022 • 1023 մոլ1, ինչպես նաև n = N
NA

,  

N = n • NA բանաձևերը, որտեղ Nը ատոմների 

թիվն է տվյալ նյութաքանակում: 
Օրինակ՝ աղյուսակ 2-ի տվյալ նե րը ակն հայտ 

կեր պով ցույց են տա լիս, թե ինչ պի սի զա նգ վա-
ծային և քա նա կա կան հա րա բե րու թյամբ պե տք է 
խառ նել եր կա թը և ծծում բը, որ պես զի եր կաթի մեկ 
ա տո մին բա ժին ընկ նի ծծմ բի մեկ ա տոմ, այսի նքն` 
որ պես զի այդ նյու թե րը լրիվ փո խազ դեն: Նման 
հաշ վա րկ ներ կա րող են ար վել քի մի ա կան ռե ակ-
ցի ա նե րի հա վա սա րում նե րի մի ջո ցով: Այս պես՝ 
եր կա թի և ծծմ բի փո խազ դե ցու թյան ռե ակ ցիայի 
մի ջո ցով ստա նում ենք հետ ևյալ տվյալ նե րը.

    

Օ գտ վե լով նյու թի զա նգ վա ծի և քա նա կի միջև 
ե ղած հա րա բե րու թյու նից՝ կա րե լի է լու ծել գործ-
նա կան կար ևոր խն դիր ներ՝ օգտագործելով բա-
նաձևը. 

n = m
M

, m = n • M 
Ա ղյու սակ 2

ANTARES



32

§ 2.6. Հաշ վա րկ ներ « նյու թի  
քա նակ» և « մո լային զա նգ ված» 
հաս կա ցու թյուն նե րի  
կի րառ մա մբ

 Նյու թի զա նգ վա ծի հաշ վու մն ըստ նյու թի 
հայտ նի քա նա կի 

ÊÝ ¹Ç ñ
Ծծմ բի հետ փո խազ դե լիս ռե ա կցիայի մեջ է 

մտ նում 0,5 մոլ եր կաթ: Ո րո շե ՛ք ռե ակ ցի այի հա-
մար ան հրա ժե շտ եր կա թի զա նգ վա ծը: 

 Լու ծում
 Օգ տա գոր ծե նք

m
M =  m = M • nn         

 բա նաձ ևը, որ տե ղից m = 56 գ/ մոլ • 0,5 մոլ = 28 գ:

 Պա տասխան՝ 28 գ եր կաթ:

Նյու թի քա նա կի հաշ վու մն ըստ նյու թի 
հայտ նի զա նգ վա ծի 

ÊÝ ¹Ç ñ
Ռե ակ ցի այի հետ ևան քով ստաց վել է 22 գ 

եր կա թի (II) սուլ ֆիդ: Եր կա թի (II) սուլ ֆի դի ի՞նչ 
քա նակ է հա մա պա տաս խա նում այդ զա նգ վա ծին: 

Լու ծում
M(FeS) = 88 գ/ մոլ 
Դա տում են այս պես. 

88 գ FeS — 1 մո լ
22 գ — x մոլ 
 
88 գ : 22 գ = 1 մոլ : x մո լ
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22 • 1

 
x = --------- = 0,25
         88

x = 0,25 մոլ FeS

Խն դի րը կա րե լի է լու ծել նաև՝ օգ տա գոր ծե լով 

mM = —n

 բա նաձ ևը, որ տե ղից` 

m    22 n = — =  = 0,25M     88
n = 0,25 մո լ

 Պա տասխան՝ 0,25 մո լ եր կա թի (II) սուլ ֆի դ:

Քի մի ա կան հա վա սա րում նե րով նյու թի զանգ 
վա ծի կամ քա նա կի հաշ վու մն ըստ ռե ակ
ցիայի մեջ մտ նող կամ ռե ակ ցի այի հետ ևան
քով ստաց  վող նյու թե րից մե կի հայտ նի զա նգ
վածի կամ քա նա կի

 Քի մի ա կան ռե ակ ցի ա նե րի հա վա սա րում-
նե րով խն դիր ներ լու ծե լիս խոր հուրդ է տր վում 
պահ պա նել ստո րև նշ վող հա ջոր դա կա նու թյու նը. 

1. Ե թե նյու թե րը տր ված են խառ նուրդ նե րով, 
ա պա սկզ բում հաշ վում ենք մա քուր նյու
թի զա նգ վա ծը: Հաշ վա րկ նե րի օ րի նակ նե րը 
կքն նա րկ վեն հե տա գայում: 

2. Կազ մում ենք քի մի ա կան ռե ակ ցի այի հա
վա սա րու մը:

3.  Հա վա սար ման մեջ մի գծի կով ընդ գծում 
ենք այն նյու թե րի քի մի ա կան բա նաձևերը, 
ո րոնց զա նգ ված նե րը տր ված են խնդ րի 
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պայ մա նում, իսկ եր կու գծի կով` այն նյու թե րի 
բա նաձ ևե րը, ո րոնց զա նգ ված նե րը պա
հանջ    վում է հաշ վել: 

4. Ռե ակ ցի այի հա վա սա րու մով ո րո շում ենք 
այն նյու թե րի քա նա կը (մո լը), ո րո նց բա
նաձ ևե րն ընդ գծ ված են: 

5. Գտն ված ար ժեք նե րը գրում ենք հա մա պա
տաս խան քի մի ա կան բա նաձ ևե րի տակ և 
կա տա րում հաշ վում ներ: 

ÊÝ ¹Ç ñ 1
Որ քա ՞ն են 8 գ ջրած նի այր ման ժա մա նակ ա ռա   -

ջա ցած ջրի զա նգ վա ծը (գ) և նյու թա քա նա կը (մո լ): 

 Լու ծում
 1) Հաշ վում ենք ա ռա ջա ցած ջրի զա նգ վա ծը. 

M(H2) = 2 գ/ մո լ  m(H2) = 4 գ
M(H2O) = 18 գ/ մո լ m(H2) = 36 գ

2H2  +   O2   =   2H2O          
2 • 2գ      2 • 18 գ     ըստ ռեակցիայի հավասարման

ըստ խնդրի պայմանի8գ       xգ

4գ ։ 8գ = 36գ ։ x գ

8 • 36 
x = ---------   = 724

x = 72 գ ջուր

2) Հաշ վում ենք ջրածնի, ապա առաջացած ջրի 
նյու թա քա նա կները (մո լ). 

   
2H2 + O2 = 2H2O 

 n (H2) = –––– = ––– = 4, m 8
M 2

  n = 4  մոլ H2     

2  մո լ       2 մո լ    ըստ ռեակցիայի հավասարման

ըստ խնդրի պայմանի4  մո լ         x մո լ
2  մոլ ։ 4  մոլ = 2  մոլ ։ x  մո լ
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4 • 2

x = 4 մոլ H2O

Խնդ րի 2-րդ կետի հաշ վար կը կա րե լի է կա-
տա րել՝ օգտվելով n = — 

M
m  բանաձևից: 

m(H2O)= 72 գ, M(H2O) = 18 գ/մոլ

         72
n = — 

M
m =  = 4 մոլ H2O18

x =4 մոլ H2O

Պա տասխան՝ 
1) 72 գ ջուր (ըստ զա նգ վա ծի),
2) 4 մոլ H2O (ըստ նյու թի քա նա կի): 

ÊÝ ¹Ç ñ 2
 Հաշ վե ՛ք առաջացած ջրի նյու թա քա նա կը (մո լ), 

ե թե փոխ ազդել է 16 գ թթ վա ծին: 

 Լու ծում
M(O2) = 32 գ/ մո լ
M(H2O) = 18 գ/ մո լ

ըստ ռեակցիայի հավասարման

ըստ խնդրի պայմանի

2H2 +  O2    = 2H2O

32գ 2 մո լ
16գ x  մո լ

 
 

32 գ : 16 գ = 2 մոլ : x մո լ

16 • 2x =  = 1
32

x = 1 մոլ H2O

Պա տասխան՝ 1 մոլ H2O։
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ÊÝ ¹Ç ñ 3

Ջրածին և թթվածին պարզ նյութերի փոխազ-
դեցության արդյունքում ստաց վել է 9 գ ջուր: 

Ո րո շե ՛ք փոխազդած թթ ված նի զա նգ վա ծը (գ) 
և նյու թա քա նա կը (մո լ): 

 Լու ծում
1) Հաշ վում ենք փո խազ դած թթ ված նի զա նգ-

վա ծը.
M(O2) = 32 գ/ մո լ
M(H2O) = 18 գ/ մո լ
M(H2O) = 36 գ  (ըստ ռեակցիայի)

ըստ ռեակցիայի հավասարման

ըստ խնդրի պայմանի

2H2 +  O2    = 2H2O

32գ 36 գ
x գ  9 գ

   
                                  

32 գ : x գ = 36 գ : 9 գ 

32 • 9x =   = 8
36

x = 8 գ Օ2

2) Հաշ վում ենք նյու թի քա նա կը (մոլ) 

32 գ O2՝ –––––– 1 մո լ
8 գ –––––– x մո լ

32 գ : 8 գ = 1 մոլ : x մո լ

8 • 1x =  = 0,25 
32

x = 0.25 մոլ  O2
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Խնդ րի հաշ վար կը կա րե լի է կա տա րել նաև` 
օգ տա գոր ծե լով բա նաձ ևը.

n = —M
m

n = — = — = 0,25  մո լ
M    32 
m 8

n = 0,25  մոլ O2

Պա տասխան՝ 1) 8 գ O2, 2) 0,25 մոլ O2:
 
Քի մի այի հե տա գա դասըն թա ցում մե նք կհան-

դի   պե նք տար բեր աս տի ճա նի դժ վա րու թյան 
խ նդիր   նե րի, ո րոն ցում օգ տա գո րծ վում են քի մի ա-
կան հա վա սա րում նե րը: 

 q Պա տաս խա նե ՛ք հար ցե րի ն (էջ 3738)

     

 ?  Հար ցեր  և վարժություններ
1. Ին չո՞ւ են քի մի այում կի րա ռում « նյու թի քա 

նակ» ֆի զի կա կան մե ծու թյու նը: Ինչ պի  սի՞ 
մի ա վոր նե րով է այն չափ վում: 
Պա    տաս խա նը պար զա բա նե́ ք օ րի նակ նե րով: 

2. Կազ մե ՛ք ձեզ հայտ նի քի մի ա կան ռե ակ ցիա
նե րի ե րեք հա վա սա րում և բա ցատ րեք, թե 
ի՞նչ զա նգ վա ծային և քա նա կա կան հա րա
բե րու թյա մբ են փո խազ դում նյու թե րը:

3. Ի՞նչ է նշա նա կում « մո լային զա նգ ված» 
ֆի   զի կա կան մե ծու թյու նը, և այն ին չո ՞վ է 
տար  բեր վում «հարաբերական  մո լե կու լային 
զա նգ  ված» և « հա  րա բե րա կան ա տո մային 
զա ն գ ված» ֆի    զի  կա կան մե ծու թյուն նե րից:

4. Ին չո՞ւ են այդ մե ծու թյուն նե րը թվա պես 
համ    ը նկ նում:
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5. Ի՞նչ են նշա նա կում հետ ևյալ գրա ռում նե րը.
m(H2O) = 18 զ.ա.մ.
Mr(H2O) = 18
M(H2O) = 18 գ/ մո լ

6. Ըստ տր ված ռե ակ ցի այի հա վա սար ման՝ 
2Mg + O2 = 2MgO, կազ մե ՛ք ա ղյու սակ, որ տեղ 
ցույց տր ված կլի նեն փո խազ դող նյու թե րի 
զա նգ վա ծային, ա տոմ նե րի թվային և նյու
թի քա նա կի մի ջև ե ղած հա րա բե րու թյուն
նե րը՝ ըստ ա ղ. 2ի:

? ÊÝ ¹Ç ñÝ»ñ
1. Ըստ 2Al + 3S = Al2S3 ռե ակ ցի այի հա վա սար

ման՝ հաշ վեք ա լյու մի նի սուլ ֆի դի զա նգ վածը (գ) 
և նյու թի քա նա կը (մոլ), ե թե փո խազ դել է 5,4 գ 
ա լյու մին: 

Պատ.՝ 15 գ և 0.1 մոլ Al2S3:
2. Հաշ վե ՛ք 4 գ պղն ձի (II) օք սիդ ստա նա լու 

հա մար ծա խս ված թթ ված նի զա նգ վա ծը (գ) և 
նյութա քա նա կը (մոլ): 

Պատ.՝ 0,8 գ և 0,025 մոլ O2:

 M Լա բո րա տոր փոր ձեր 
1. Պղն ձի (II) հիմ նային կար բո նա տի  

քայ քայու մը 

 Փո րձ

Պղն ձի (II) հիմ նային կար բո նա տի քիչ քա նա-
կու թյամբ փո շի լց րեք փոր ձա նո թի մեջ և փոր ձա նո-
թը փա կեք գա զա տար խո ղո վակ ու նե ցող խցա նով: 

Ս տու գե ՛ք հա վաք ված սար քի հեր մե տի կու-
թյու նը: Դրա հա մար գա զա տար խո ղո վա կի ծայրն 
ի ջեց րեք ջրով լց րած բա ժա կի մեջ 1 սմ–ից ոչ 
խորը, իսկ փոր ձա նո թը սեղ մեք ձեռ քում: Ե թե այդ 
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դեպ քում ջրի մեջ ան ջատ վում են օ դի պղպջակ-
ներ, ա պա սար քը հա վաք ված է հեր մե տի կո րեն 
(բա ցատ րեք ին չո՞ւ): Ե թե օ դի պղպ ջակ ներ չեն 
ան ջատ վում, ա պա ան հրա ժե շտ է ստու գել սար քի 
ա ռան ձին մա սե րի միացման տեղերը: 

Փոր ձա նո թն ամ րաց րեք ամ րա կա լին այն պես, 
ինչ պես ցույց է տր ված նկ. 3-ում (փոր ձա նո թի հա-
տա կը պե տք է փո քր-ինչ ա վե լի բա րձր լինի, քան 
ան ցքը): 

Գա զա տար խո ղո վա կի ծայ րն ի ջեց րեք կրա-
ջ րով լց րած բա ժա կի մեջ: Սկզ բում բո ցով տա-
քաց րեք ամ բո ղջ փոր ձա նո թը, ա պա այն մա սը, 
որ տեղ գտն վում է փո շին: Փո շու գույ նը կա նա-
չա վու նից դառ նում է սև, փոր ձա նո թի պա տե րին 
հայտն վում են ջրի կա թիլ ներ, կրա ջու րը պղ տոր-
վում է: 

Ա ռա ջադ րա նք. Ա ռա ջա ցող սև փո շու հատ-
կու թյուն նե րը հա մե մա տեք այն նյու թի հատ կու-
թյուն նե րի հետ, ո րը ստաց վել է պղն ձե թի թե ղը 
շի կաց նե լուց հե տո, և հետ ևու թյուն ա րեք: 

ա. Ի՞նչ գազ ան ջատ վեց փոր ձի ըն թաց քում:
բ. Ին չո ՞ւ պղն ձի (II) հիմ նային կար բո նա տը 

տա քաց նե լիս փոր ձա նո թը պե տք է պա հել թեք 
դիր քում: 

2. Պղին ձը եր կա թով տե ղա կա լե լու ռե ակ ցի ան 

Փո րձ

 Փոր ձա նո թի մեջ (ն րա ծա վա լի մոտ 1/4-ի չա-
փով) լց րեք պղն ձի (II) քլո րի դի լու ծույթ և մեջն 
ի ջեց րեք մա քր ված եր կա թե մեխ: Վեր ջի նիս 
մա կե րե սը ծա ծկ վում է պղն ձով: Մե խը հա նեք 
լու ծույ թից, դի տեք այն և այդ նույն լու ծույ թի մեջ 
լցրեք քիչ եր կա թի խար տուք: Ո րոշ ժա մա նակ ան ց 
եր կա թի խար տու քը ծա ծկ վում է պղն ձով, իսկ լու-
ծույ թի գույ նը երկ նա գույ նից փոխ վում է կա  նա չա-
վու նի: 

Նկ. 3 
Պղնձի (II) հիմ նա յին 
կար բո նա տի (մա լա
քի տի) քայ քա յու մը:

1 - պղնձի հիմ նա յին 
կար բո նատ
((CuOH)2CO3)
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Ա ռա ջադ րա նք. 
ա. Ո՞ր հատ կա նիշ նե րն են վկա   յում այն մա սին, 

որ տե ղի ու նե ցավ քի մի ա  կան ռե ակ ցի ա: 
բ. Այդ ռե ակ ցի ան բա ցատ րեք ա տո մա մո լե-

կու լային ուս մուն քի տե սա կե տից: Կազ մե ՛ք հա-
մա պա տաս խան ռե ակ ցի այի հա վա սա րու մը: 

6 Գործնական աշխատանք 1 
Հաշ վար կային խնդիրներ նյութի քա նա կի 

և զանգվածի որոշման վերաբերյալ: Պար
զա գույն հաշվակներ՝ ըստ քիմիական հավա
սարումների

Աշխատանքը կատարելու համար ան հրա -
ժեշտ է կազմել համագործակցային խմ բեր և յու-
րա   քանչ յուրին տալ առանձին հանձ նա րա րու թյուն:

ÊÝ¹Çñ 1 
Ցուցասեղանին դրված են նատրիումի հիդ    -

րօքսիդ (NaOH) և ծծմբական թթու (H2SO4): Պա-
հանջվում է ստանալ.

Առաջադրանք 1. 0,05 մոլ նատրիումի սուլ-
ֆատ (Na2SO4): Դրա համար որքա՞ն նատրիումի 
հիդ րօք սիդ (NaOH) (գ) և ծծմբական թթու (H2SO4) 
(գ) պետք է վերցնել:

Առաջադրանք 2. 0,075 մոլ, նատրիումի սուլ-
ֆատ (Na2SO4): Դրա համար որքա՞ն նատ րիումի 
հիդրօքսիդ (գ) (NaOH) և ծծմբական թթու (գ) (H2SO4) 
պե տք է վերցնել:

Առաջադրանք 3. 0,01 մոլ նատրիումի սուլֆատ 
(Na2SO4): Դրա համար որքա՞ն նատրիումի հիդ-
րօք սիդ (գ) (NaOH) և ծծմբական թթու (գ) (H2SO4) 
պետք է վերցնել:

Առաջադրանք 4. 0,25 մոլ նատրիումի սուլ-
ֆատ (Na2SO4): Դրա համար որքա՞ն նատրիումի 
հիդ րօքսիդ (գ) (NaOH) և ծծմբական թթու (գ) (H2SO4) 
պետք է վերցնել:
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ÊÝ¹Çñ 2
Ցուցասեղանին դրված է պղնձի հիմնային կար-

բոնատ՝ մալաքիտ (CuՕH)2CՕ3): Պահանջվում է ստա-
նալ.

Առաջադրանք 1. 0,05 մոլ պղնձի (II) օքսիդ: 
Դրա համար որքա՞ն պղնձի հիմնային կարբոնատ՝ 
մալաքիտ (CuՕH)2CՕ3)) պետք է վերցնել:

Առաջադրանք 2. 0,075 մոլ պղնձի (II) օքսիդ: 
Դրա համար որքա՞ն պղնձի հիմնային կարբոնատ՝ 
մալաքիտ (CuՕH)2CՕ3)) պետք է վերցնել:

Առաջադրանք 3. 0,025 մոլ պղնձի (II) օքսիդ: 
Դրա համար որքա՞ն պղնձի հիմնային (I) կարբոնատ՝ 
մալաքիտ (CuՕH)2CՕ3)) պետք է վերցնել:

Առաջադրանք 4. 0,01 մոլ պղնձի (II) օքսիդ: 
Դրա համար որքա՞ն պղնձի հիմնային կարբոնատ՝ 
մալաքիտ (CuՕH)2CՕ3) պետք է վերցնել:
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ԳԼՈՒԽ III

Ա մադեո Ա վո գադ րո
(1776  1856) 

Ի տա լա ցի գիտ նա
կան, 1811 թ. հայտ
նա գոր ծեց գա զե րի 
մա սին օ րեն քը, որն 
ա վե լի ուշ կոչ վեց 

նրա ա նու նով:

ՆՅՈՒԹԻ ԳԱԶԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԸ

§ 3.1. Ա վո գադ րո յի օ րեն քը:  
Գազի մո լա յին ծա վա լը

Բազ մա թիվ նյու թեր (թթվա ծին, ջրա ծին) բնու-
թյան մեջ հանդիպում են գա զա յին վի ճա կում: 
Գա զա յին նյու թե րին կհան դի պենք նաև հե տա գա-
յում: Ձեզ հայտ նի է նաև, որ գա զե րը են թարկ վում 
են ո րո շա կի օ րենք նե րի: Այդ պի սի օ րենք նե րից 
մե կն Ա վո գադ րո յի օ րենքն է, ո րին կծա նո թա նանք 
ա վե լի ման րա մասն: 

Օ րեն քի հայտ նա գոր ծու մը և ձ ևա կեր պու մը: 
 Ի տա լա ցի գիտ նա կան Ա. Ա վո գադ րոն ու շա դրու  -
թյուն դարձ րեց այն բա նին, որ բո լոր գազերը միա-
տե սակ են սեղմ վում (Բոյլ-Մա րիոտ տի օ րենք), 
օժտ ված են ըն դար ձա կ ման միևնույն ջեր մա-
յին գոր ծակ ցով (Գեյ-Լ յու սա կի օ րենք) և ու նեն 
մի շարք այլ ընդ հա նուր հատ կութ յուն ներ: Այդ 
օ րենք նե րի և իր դի տում նե րի հի ման վրա Ա. Ա վո-
գադ րոն 1811 թ. հա մար ձակ միտք հայտ նեց, որն 
ա վե լի ուշ հաս տատ վեց բազ մա թիվ փոր ձե րով և 
ձ ևա կերպ վեց օ րեն քի ձ ևով: 

Միևնույն պայ ման նե րում տար բեր գա զերի 
հա վա սար ծա վալ նե րում պա րու նակ վում են 
միևնույն թվով մո լե կուլ ներ:

Միևնույն պայ ման նե րում բո լոր գա զե րի 
ա ռան    ձին մո լե կուլ նե րի միջև ե ղած հե ռա վո րու-
թյու նը հա մար յա նույնն է: Քա նի որ բուն մո լե-
կուլ նե րի ծա վա լը միջ մո լե կու լա յին հե ռա վո րու-
թյուն նե րի հա մե մատ անն շան է, ուս տի դրա նից 
հետևում է, որ տար բեր գա զե րի հա վա սար ծա-
վալ նե րում (միևնույն պայ ման նե րում) պետք է լի-
նեն միևնույն թվով մո լե կուլ ներ: Հետևա բար, ե թե 
գա զե րի հա վա սար ծա վալ նե րում միևնույն պայ-
ման նե րում պա րու նակ վում են միևնույն թվով 
մո լե կուլ ներ, ա պա միևնույն թվով մո լե կուլ ներ 

ANTARES



43

պա րու նա կող տար բեր գա զե րի զանգ ված նե րը 
նույն պես պետք է զբա ղեց նեն միևնույն ծա վալ-
նե րը: 

Ինչ պես ձեզ հայտ նի է, այդ պի սի զանգ ված-
ներն են մո լա յին զանգ ված նե րը և դրանց հա մա-
մաս նա կան գա զե րի զանգ ված նե րը: Այս պես՝ 
2 գ ջ րա ծի նը և 32 գ թթվա ծի նը պա րու նա կում են 
միևնույն թվով մո լե կուլ ներ, այ սինքն` 6,022 • 1023: 
Փորձ նա կա նո րեն ա պա ցուց վել է, որ 2 գ ջ րա ծի նը 
և 32 գ թթ վա ծի նը (նոր մալ պայ ման նե րում) զբա-
ղեց նում են միևնույն ծա վալ նե րը̀  22,4 լ: Հետևա-
բար. 

Գա զի 1 մո լը նոր մալ պայ ման նե րում ունի 
22,4 լ  ծա վալ: Այդ ծա վա լը կոչ վում է գա զի մո
լա յին ծա վալ: Գա զի մո լա յին ծա վա լը տվյալ 
գա զի 1 մո լի ծա վալն է (ն. պ.): 

Գա զի մո լա յին ծա վա լը գտնում են գա զի ծա-
վա լի (նոր մալ պայ ման նե րում) և նյու թի հա մա պա-
տաս խան քա նա կի՝ n, հա րա բե րութ յա մբ. 

  
VVm = —  

   
n

 
որ տեղ V ն ծա վալն է (լ), n-ը՝ նյութի քա նակը (մոլ): 
Այս պի սով, մո լա յին ծա վա լի չափման միավորն է 
լ/մոլ-ը: 

Հաշ վարկ նե րում պետք է հաշ վի առ նել, որ 
մեկ մի լի մո լի (մմոլ) ծա վա լը հա վա սար է 22,4 մլ, 
մեկ կի լո մո լինը (կմոլ)՝ 22,4 մ3, մեկ մե գա մո լինը 
(Մմոլ)՝ 22400 մ3: 

Այսինքն՝   1 մմոլ = 10-3 մոլ, 1 կմոլ 103 մոլ, 
   1 Մմոլ = 106 մոլ։

q Պա տաս խա նե ՛ք հար ցե րի ն (էջ 4647)
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§ 3.2. Ա վո գադ րո յի օ րեն քի  
նշա նա կութ յու նը: 
Հաշվարկներ գազի մոլային 
ծավալ հասկացության 
կիրառմամբ

Քա նի որ գա զի 1 մո լը նոր մալ պայ ման նե րում 
զբա ղեց նում է 22,4 լ  ծա վալ, ա պա ի մա նա լով տվյալ 
գա զի 1 լ (նորմալ պայման նե րում) զանգ վա ծը՝ կա-
րե լի է հաշ վել այդ գա զի մո լա յին զանգ վա ծը. 

M = 22,4 • ρ 

որ տեղ ρ-ն խտութ յունն է, այ սինքն` տվյալ 
գա զի 1 լ  զանգ վա ծը նոր մալ պայ ման նե րում: 
Օ րի նակ` փորձ նա կա նո րեն հաս տատ վել է, որ 1 լ 
թթ  ված նի զանգ վա ծը նոր մալ պայ ման նե րում 
կազ     մում է 1,43 գ: Դրա նից հետևում է. 

  
M(O2) = 22,4լ/ մոլ • 1,43 գ/լ ≈ 32 գ/ մոլ 
  Mr(O2) = 32

Այժմ լուծենք մի քանի հաշվարկային խնդիր-
ներ՝ օգտվելով ստորև նշված երեք բա նա ձևից, 
ինչպես նաև ձեզ ծանոթ հետևյալ հա վա սա րում-
ներից.

n = m
M

,      n= N
NA

,    V
Vm

 = m
M

Այստեղ m՝ գազի զանգվածն է, M՝ գազի 
մոլային զանգվածը, N՝ գազի մոլեկուլների թիվը, 
իսկ NA՝ Ավոգադրոյի թիվը (6,022 • 1023):

ÊÝ¹Çñ 1 
Հաշվեք նորմալ պայ մաններում 10 մոլ 

թթվածնի (O2) և 0,5 մոլ ջրածնի (H2) զբա ղեցրած 
ծավալը (լ) առանձին: 

Լուծում

Օգտվում ենք հետևյալ բանաձևերից.
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V(02) = n (02) • Vm

V(H2) = n (H2) • Vm

Քանի որ, ինչպես գիտեք, նորմալ պայման նե-
րում Vm = 22,4 լ/մոլ, իսկ ըստ խնդրի պայմանի՝ ո 
(02) = 10 մոլ, ո (H2) = 0,5 մոլ, ուստի ստանում ենք.

V (Օ2) = 22,4 լ/մոլ • 10 մոլ = 224 լ
V (H2) = 22,4 լ/մոլ 0,5 մոլ = 11,2 լ

Պատասխան՝ 224 լ O2 և 11,2 լ H2:

ÊÝ¹Çñ 2
Հաշվեք 33,6 լ (ն.պ.) հելիումի (He) նյութա քա-

նակը (մոլ): 

Լուծում

Օգտվում ենք հետևյալ հավասարումից.
 
n (He) = V (He)

Vm
 

Քանի որ նորմալ պայմաններում Vm = 22,4 լ/մոլ 
և, ըստ խնդրի պայմանի՝ V (He) = 33,6 լ, ուստի 
ստանում ենք.

n (He) = 
33,6 լ

22,4 լ/մոլ  = 1,5 մոլ

Պատասխան՝ 1,5 մոլ He:

ÊÝ¹Çñ 3
Որքա՞ն է 44,8 մ3 ծավալով (ն.պ.) ածխածնի 

(IV) օքսիդի (CO2) զանգվածը:

Լուծում

Օգտվում ենք հետևյալ հավասարումից.

V (CO2)
Vm

 = 
m (CO2)
M CO2

, որտեղից՝ m (CO2) = 
V (CO2)

Vm

 • M (CO2) 
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Քանի որ M (CO2) = 44 կգ/կմոլ, նորմալ պայ ման-
ներում Vm = 22,4 մ3/կմոլ և ըստ խնդրի պայմանի՝ 
V (CO2) = 44,8 մ3, ուստի ստանում ենք.

m (CO2) = 
44,8 մ3

22,4 մ3/մոլ
 • 44 կգ/մոլ = 88 կգ

Պատասխան՝ 88 կգ:

ÊÝ¹Çñ 4
Ի՞նչ ծավալ են զբաղեցնում գազի 1,806 • 1023 

մոլեկուլները նորմալ պայմաններում (ն.պ.):

Լու ծում

Նախ որոշենք գազի նյութաքանակը՝ օգտվե-
լով հետևյալ հավասարումից.

n = N
NA

 

Քանի որ ըստ խնդրի պայմանի՝ N = 1,806 • 1023, 
ուստի ստացվում է.

ո = 1,806 • 1023

6,022 • 1023
 = 0,3 մոլ

Այժմ օգտվենք հետևյալ բանաձևից.
V = n • Vm

Քանի որ նորմալ պայմաններում Vm = 22,4 լ/մոլ, 
ուստի ստանում ենք.

V = 0,3 մոլ • 22,4 լ/մոլ = 6,72 լ

Պատասխան՝ 6,72 լ: 

q Պա տաս խա նե ՛ք հար ցե րի ն (էջ 4647)

   ?  Հար ցեր  և վարժություններ
1. Ինչո՞ւ է ցանկացած գազի մոլային ծավալը 

նույնը միևնույն պայմաններում:
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2.  Հետևյալ գազերից որի՞ զանգվածն է (ն.պ.) 
ամենամեծը.
ա) 1 լ ջրածնում (H2),
բ) 1 լ ազոտում (N2),
գ) 1 լ ածխածնի (IV) օքսիդում (CO2):

3. Ո՞ր բանաձևով են հաշվում գազի մոլային 
ծավալը. 

ա) Vm = n
V

   գ) Vm = n • V 

բ) Vm = V
n

   դ) Vm = n  V                  

4. Ստորև թվարկված գազերից որո՞ւմ է 
նյութի քանակն ամենամեծը և որո՞ւմ՝ ամե
նա փոքրը.
ա) 44,8 լ հելիում (He)
բ) 11,2 լ ազոտ (N2)
գ) 1,12 լ ածխածնի (IV) օքսիդ (CO2)
դ) 67,2 լ ջրածին (H2)
ե) 22,4 լ ծծմբի (IV) օքսիդ (ՏO2)

? ÊÝ¹ÇñÝ»ñ
1. Հաշվեք 0,2 մ3 (ն.պ. ) թթվածնի զանգվածը: 

Պատ.՝ 285,7 գ O2:

2. Մարդը մեկ օրում 750 լ (ն.պ.) թթվածին 
է շնչում: Հաշվեք այդ ծավալով թթվածնի 
զանգ  վածն ու նյութաքանակը (մոլ): 

Պատ.՝ 1072 գ և 33,5 մոլ O2:

3. Անոթում առկա է 16,8 լ քլորի (Cl2) և 77,4 լ 
քլորաջրածնի (HCl) խառնուրդ: Հաշվե ք́ 
այդ գա զա յին խառնուրդի զանգվածն ու 
նյու թա քա նակը (մոլ): 

Պատ.՝ 171,875 գ և 4 մոլ գազային խառնուրդ:
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§ 3.3. Գա զե րի հա րա բե րա կան 
խտութ յու նը

Հաշ վարկ նե րում ա վե լի հար մար է օգ տա գոր-
ծել գա զի հա րա բե րա կան խտութ յու նը. այն հա
րա բե րա կան մե ծութ յու ն է, ո րը ցույց է տա
լիս, թե մի գա զը որ քան ան գամ է ա վե լի ծանր 
կամ թեթև մյուս ից: Հա րա բե րա կան խտութ յու նով 
նույն  պես կա րե լի է հաշ վել մո լա յին զանգ վա ծը: 
Հա րա բե րա կան խտութ յու նը ըն դուն ված է նշա-
նա կել D տա ռով: 

Օ րի նակ` ո րո շե լու հա մար, թե տվյալ գա զը 
քա նի ան գամ է ծանր ջրած նից, պետք է գա զի 
ո րո շա կի ծա վա լի զանգ վա ծը բա ժա նել նույն
պիսի ծա վա լի ջրած նի զանգ վա ծի վրա: Քա նի 
որ, Ա վո գադ րո յի օ րեն քի հա մա ձայն, հե տա զոտ-
վող գա զի և ջրած նի հա վա սար ծա վալ նե րում 
կլի նեն միևնույն թվով մո լե կուլ ներ, ա պա խտութ-
յունն ըստ ջրած նի կա րե լի է հաշ վել այս պես. 
    

D(H2)=      
            

որ տեղ n-ը մո լե կուլ նե րի թիվն է տվյալ ծա վա լում, 
M-ը̀  հե տա զոտ վող գա զի մո լա յին զանգ վա ծը,  
2 թի վը̀  ջրած նի մո լա յին զանգ վա ծը, D(H2)-ը̀  
խտութ յունն ըստ ջրած նի: 

Ընդհանրացնելով կարելի է ասել՝ քանի որ 
ար տա քին միատեսակ պայմաններում բոլոր 
գազերի մո լային ծավալները (Vm) նույնն են, ապա 

ըստ ρ = M
Vm

 բանաձևի՝  տրված պայմաններում 

գա զերի խտություններն ուղիղ համեմատական 
են իրենց մոլային զանգվածներին.

ρ1

ρ2
 = 

M1

M2

 = D(M2), 

որտեղ M1, M2-ը գազերի մոլային զանգվածներն 
են, ρ1, ρ2-ը̀  խտությունները (ն.պ.), D(M2)-ը անհայտ 
գազի խտությունն է՝ ըստ հայտնի գազի:
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Ե թե խտութ յու նը ո րո շում են ըստ այլ գա-
զի, ա պա ջրած նի մո լա յին զանգ վա ծի փո խա-
րեն վերց նում են այդ գա զի մո լա յին զանգ  վա ծը: 
Այս պես՝ ե թե տվյալ գա զի խտութ յու նը ո րո շում 
են ըստ թթված նի կամ օ դի, ա պա ստա նում են 
հետևյալ ար տա հայ տութ յու նը.

    
M

                     
MDO2 =  ,    Dօդ = 

     
32

      
29

 
որ տեղ 29 թի վը օ դի մի ջին մո լա յին զանգ վածն է: 

Ա վե լի հա ճախ տար բեր գա զե րի մո լա յին 
զանգ ված նե րը ո րո շում են հետևյալ բա նաձևե րով. 

M = 2 DH2,  M = 29Dօդ

Քա նի որ մո լա յին և հա րա բե րա կան մո լե կու-
լա յին զանգ ված նե րը թվա պես համընկ նում են, 
ա պա այդ բա նաձևե րով հաշ վում են նաև հա մա-
պա տաս խան գա զե րի հա րա բե րա կան մո լե կու լա-
յին (Mr) զանգ ված ները: 

Օգտ վե լով «գա զի մո լա յին ծա վալ», «գա զի 
խտութ յուն» և «գա զի հա րա բե րա կան խտություն» 
հաս կա ցութ յուն նե րից՝ կա րե լի է տար բեր հաշ-
վարկ ներ կա տա րել: 

1. Գա զի խտութ յան և հա րա բե րա կան խտու
թ յան ո րո շումը՝ ըստ այլ գազի

ÊÝ¹Çñ
Հաշ վե ք́ ած խած նի (IV) օք սի դի խտութ յու նը 

և հա րա բե րա կան խտութ յունն ըստ ջրած նի, մե-
թանի և օ դի (խտութ յու նը նշա նա կենք ρ տա ռով, 
իսկ հա րա բե րա կան խտութ յու նը̀  D տա ռով): 

Լու ծում
1) Գա զե րի մո լա յին զանգ ված նե րը հետևյալն են. 

M(CO2) = 44 գ/ մոլ  M(H2) = 2 գ/ մոլ 
M(CH4) = 16 գ/ մոլ  M(օդ) = 29 գ/ մոլ
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2) Հաշ վե́ ք ած խած նի (IV) օք սի դի խտութ յու նը՝

օգտվելով ρ = M
Vm

 բանաձևից. 

ρ = 44/22,4 = 1,96  ρ(CO2) = 1,96 գ/լ
DH2 (CO2) = 44/2 = 22  DCH4(CO2) = 44/16 = 2,75

    Doդ (CO2) = 44/29 = 1,52

Պա տաս խան՝ ρ(CO2) = 1,96 գ/լ, (1 լ -ի զանգ վա ծը ն.պ.) 
 
DH2 (CO2) = 22, DCH4(CO2) = 2,75, Doդ(CO2) = 1,5:

Այս պի սի հաշ վարկ նե րը հա ճախ են կի րառ վում 
գործ նա կա նում, քա նի որ հա ճախ պա հանջ վում է 
ո րո շել՝ տվյալ գա զը օ դից ծա՞նր  է, թե՞ թեթև: 

2. Գա զա յին նյու թի զանգ վա ծի, ծա վա լի հաշ
վումը (նորմալ պայմաններում) 

ÊÝ¹Çñ
Ի՞նչ  ծա վալ է զբա ղեց նում 48 գ թթ վա ծի նը:

Տար բե րակ 1

Լու ծում
1) Թթված նի մո լա յին զանգ վա ծը հա վա սար է

M(O2) = 32 գ/ մոլ

2) Գտնենք, թե ի՞նչ  ծա վալ է զբա ղեց նում 48 
գ թթ վա ծի նը.

32 գ O2 զբա ղեց նում է 22,4 լ  ծա վալ
48 գ O2     x

32 : 48 = 22,4 : x

48 • 22,4x =  = 33,6
32

 
x = 33.6 լ O2

Պա տաս խան՝ 33,6 լ  O2: 
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Տար բե րակ 2

1) Գտնենք նյու թի քա նա կը, ո րին հա մա պա
տաս խա նում է 48 գ թթ վա ծի նը.

    
M(O2) = 32 գ/ մոլ n = —M

m n (O2) =  = 1,5 մոլ48
32

2) Հաշ վենք այն ծա վա լը, ո րը զբա ղեց նում է 
1,5 մոլ թթվա ծի նը (ն.պ.).

 V(O2) = 1,5 • 22,4 = 33,6 լ

Տար բե րակ 3

Օգտվեք  —M
m  —Vm

v=  բանաձևից:

VO2
 =  M     =    32      

= 33,6 լ Օ2

m • Vm 48 • 22,4

Պա տաս խան՝ 33,6 լ  O2: 

3. Ո րո շա կի ծավալ ունեցող գազային խառ
նուր դի զանգ վա ծի հաշ վումը

Հաշ վարկ նե րի ժա մա նակ անհ րա ժեշտ է հե-
տևել, որ պես զի տար բեր մե ծութ յուն նե րի չափ-
ման միա վոր նե րը լի նեն հա մե մա տա կան: Այս պես` 
ե թե գա զա յին նյու թի զանգ վա ծը ար տա հայտ ված 
է կի լոգ րամ նե րով, ա պա ծա վա լը պետք է ար տա-
հայ տել խո րա նարդ մետ րե րով: 

ÊÝ¹Çñ
Հաշ վե ք́ 5,6 մ3 մե թա նից և 2,24 մ3 ած խած նի (II) 

օք սի դից կազմ ված գա զա յին խառ նուր դի զանգ-
վա ծը: 

Լու ծում

Տար բե րակ 1

1. Հաշ վենք մե թա նի և ած խած նի (II) օք սի դի 
մո լա յին զանգ ված նե րը. 

M(CH4) = 16 գ/ մոլ  M(CO) = 28 գ/ մոլ
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 2. Ո րո շենք 5,6 մ3 մե թա նի զանգ վա ծը. 

22,4 մ3 CH4 16 կգ  է
5,6 մ3 CH4  կլի նի x1

22,4 : 5,6 = 16 : x

5,6 • 16x1 =  = 4 կգ CH422,4
    

3. Ո րո շենք 2,24 մ3 ած խած նի (II) օք սի դի 
զանգ վա ծը. 

22,4 մ3 CO  28 կգ  է
2,24 մ3 CO  կլի նի x2

22,4 : 2,24 = 28 : x2

2,24 • 28x2 =  = 2,8
22,4

x2 = 2,8 կգ CO

4. Գտնենք գա զա յին խառ նուր դի ընդ հա նուր 
զանգ վա ծը.

4 կգ + 2,8 կգ = 6,8 կգ

Տար բե րակ 2

Խնդրի լուծման այս տարբերակն ավելի 
կիրա  ռելի է: 

Օգտվելով Mխ = 
M1V1 + M2V2

Vm

  բանաձևից՝

Mխ = 
5,6 • 16 + 2,24 • 28

22,4
 = 6,8 կգ

Պա տաս խան՝ Գա զա յին խառ նուր դի ընդ հա-
նուր զանգ վա ծը 6,8 կգ է:
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§ 3.4. Հաշ վարկ ներ ըստ  
գա զա յին նյու թե րի մաս նակ
ցու թյամբ ըն թա ցող ռեակ
ցիա նե րի հա վա սա րում նե րի

Գա զե րի ծա վա լա յին հա րա բե րութ յուն նե րը  
քի միա կան ռեակ ցիա նե րում: Մեզ ար դեն հայտ-
նի է, որ քի միա կան նշան նե րի և բա նաձևե րի առջև 
դրված գոր ծա կից նե րը ցույց են տա լիս ոչ միայն 
ա տոմ նե րի և մո լե կուլ նե րի թի վը, այլև ռեակ ցիա-
յին մաս նակ ցող մո լե րի թի վը: Ուս տի գա զերի 
միջև տե ղի ու նե ցող ռեակ ցիա նե րի հա վա սա-
րում  նե րը կա րե լի է գրել նաև այս պես.   

H2      + Cl2 =  2HCl
1 մոլ 1 մոլ  2 մոլ
22,4 լ 22,4 լ  44,8 լ

2H2      + O2  = 2H2O
2 մոլ 1 մոլ    2 մոլ 
    (ջր. գոլ.) 
44,8 լ  22,4 լ  44,8 լ

Ե թե փո խազ դող և ա ռա ջա ցող գա զե րի ծա-
վալ նե րի նշված թվա յին ար ժեք նե րը կրճա տենք 
22,4 թվով, ա պա կստաց վեն պարզ ամ բող ջա կան 
թվեր, ո րոնք ցույց են տա լիս գա զե րի ծա վա լա յին 
հա րա բե րութ յու ննե րը. ա ռա ջին ռեակ ցիա յի դեպ-
քում` 1 : 1: 2, իսկ երկ րորդ ռեակ ցիա յի դեպ քում` 
2 : 1 : 2: Հետևա բար, գա զա յին նյու թե րի միջև տե ղի 
ու նե ցող ռեակ ցիա նե րը են թարկ վում են ո րո շա կի 
օ րի նա չա փութ յու ննե րի: 

Ան փո փոխ ճնշման դեպ քում փո խազ դող և 
ա ռա ջա ցող գա զե րի ծա վալ նե րը ի րար հա րա
բե րում են՝ որ պես ոչ մեծ ամ բող ջա կան թվեր: 

Ռեակ ցիա նե րի հա վա սա րում նե րում դրված 
գոր ծա կից նե րը արտահայտում են փո խազ դող 
և ա ռա ջա ցող գա զա յին նյու թե րի ծա վալային 
հարաբերությունները: 
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Փո խազ դող գա զե րի ծա վալ նե րի հա րա բե-
րութ յուն նե րը թույլ են տա լիս կա տա րել նաև մի 
շարք հաշ վարկ ներ, ա ռանց հա րա բե րա կան մո լե-
կու լա յին զանգ ված նե րը հաշ վե լու:

Օ րի նակ` պետք է հաշ վել 5 մ3 մե թա նի այր ման 
հա մար անհ րա ժեշտ թթված նի ծա վա լը.

CH4              + 2O2 = CO2    +   2H2O
1 ծա վա լ  2 ծա վա լ
1 մ3   –  2 մ3

5 մ3             –    x 
   
1մ3 : 5 մ3  = 2 մ3 : x մ3

5 • 2 
x =  = 10 մ3;  x = 10 մ3

1

Պա տասխան՝ 5 մ3 մե թանն այ րե լու հա մար 
պա հանջ վում է 10 մ3 թթվա ծին: 

1. Նյու թի զանգ վա ծի հաշ վումն ըստ քի միա  
կան ռեակ ցիա նե րի հա վա սա րում նե րի, ո րոն   
ցում մաս նակ ցում կամ ա ռա ջա նում են գա  զեր: 

ÊÝ¹Çñ
Ի՞նչ  ծա վա լի թթվա ծին և օդ կպա հանջ վի 224 լ 

ած խած նի (II) օք սիդն այ րե լու հա մար, ե թե նրա 
մեջ չայր վող խառ նուրդ նե րի պա րու նա կութ յու նը 
ծա վա լա յին բա ժին նե րով 0,25 է (կամ 25%): 

Լու ծում

Ե թե չայր վող խառ նուրդ նե րի պա րու նա կու-
թյու նը կազ մում է ըստ ծա վա լի 25%, ա պա մա քուր 
ած խած նի (II) օք սի դի պա րու նա կութ յու նը կլի նի 
75%:

1. Հաշ վենք, թե որ քա՞ն մա քուր ած խած նի (II) 
օք սիդ է պա րու նակ վում խառ նուր դում.
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100 լ խառ նուր դը պա րու նա կում է 75 լ CO 
224 լ խառ նուր դը կպա րու նա կի x1

100 : 224 = 75 : x1

224 : 75x1 =  = 168
100

x1 = 168 լ CO, կամ

V(CO) = 224 լ • 0,75 = 168 լ CO: 

2. Ո րո շենք, թե ի՞նչ ծա վա լով թթվա ծին կպա
հանջ վի 168 լ3 ած խած նի (II) օք սիդն այ րե լու 
համար.

2CO  + O2 = 2CO2

2 մոլ 1 մոլ
2  1
168 լ  x2168       

168 x2 =  = 84
  2

x2 = 84 լ O2

Խնդի րը կա րե լի է լու ծել նաև այս պես. 
Ե թե մո լա յին ծա վալ նե րը նշա նա կենք Vm 

տա ռով, իսկ տվյալ նե րը և հաշ վարկ վող գա զե րի 
ծա վա նե րը Vo-ով, ա պա հաշ վար կը կա րե լի է կա-
տա րել նաև այս պես.

2Vm(CO)    VO(CO)
 =  

Vm(O2)     VO(O2)

    VO(CO)   
168VՕ(O2) = Vm (O2) •  = 22,4 •  = 84

   2Vm(CO)   44,8

VՕ(O2) = 84 լ O2
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3. Գտնենք ռեակ ցիա յի հա մար անհ րա ժեշտ 
օ դի ծա վա լը. 

100 լ օդը պարունակում է 21 լ O2
x լ   84 լ

100    21  =  
 x          84

 
      

100 • 84x =  = 400
     21

x = 400 լ օդ

Պա տասխան՝  Կպա հանջ վի 84 լ O2 կամ 
   400 լ օդ: 

q Պա տաս խա նե ՛ք հար ցե րի ն (էջ 56)

 ? Հարցեր և վարժություններ
1. Ի՞նչ  ֆի զի կա կան երևույթ ներ և փաս տեր են 

հաս տա տում Ա վո գադ րո յի օ րեն քի ճշտու
թյու նը: Ձ ևա կեր պե ք́ այդ օ րեն քը: 

2. Պար զա բա նե ք́, թե ին չո՞ւ «գա զի մո լա յին 
ծա վալ» հաս կա ցութ յու նը հնա րա վոր է ար
տա ծել Ա վո գադ րո յի օ րեն քի հի ման վրա: 

3. Ո՞րն  է Ա վո գադ րո յի օ րեն քի նշա նա կութ յու
նը: Բա ցա տ րե ք́ ո րո շա կի օ րի նակ նե րով: 

4. Ի՞նչ  օ րի նա չա փութ յուն նե րի են են թարկ վում 
գա զա յին նյու թե րը քի միա կան ռեակ ցիա նե
րում: Բա ցատ րե́ ք ո րո շա կի օ րի նակ նե րով:
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 ? ÊÝ¹ÇñÝ»ñ
1. Ո րո շե ք́ ա զո տի (II) օք սի դի խտութ յու նը 

նո ր  մալ պայմաններում:  Պատ.՝ 1,34 գ/լ:
2. Քլո րի և ջրած նի փո խազ դե ցութ յան ժա մա

նակ ա ռա ջա ցել է 0,25 մոլ քլո րաջ րա ծին: 
Հաշ վե ք́ ռեակ ցիա յի մեջ մտնող քլո րի ծա
վա լը (ն.պ.):    Պատ.՝ 2,8 լ Cl2:

3. Այր վել է 6 կգ  ա ծու խ` C: Հաշ վեք ա ռա ջա
ցող ած խած նի (IV) օք սի դի ծա վա լը (ն. պ.):  
         Պատ.՝ 11,25 մ3 CO2: 

4. Հաշ վե ք́, թե ինչ ծա վա լի թթվա ծին կպա
հան ջ վի 10 մ3 է թա նը̀ C2H6, այ րե լու հա մար (ն. պ.): 

Պատ.՝ 35 մ3 O2:

§ 3.5. Գազային խառնուրդի 
միջին մոլային զանգվածը

Դուք արդեն տեղյակ եք, որ օդը տարբեր 
գազերի խառնուրդ է ու հիմնականում բաղկացած 
է թթվածնից՝ O2 (ըստ ծավալի՝ 21%), ազոտից՝ N2 
(78%) և արգոնից՝ Ar (1%): Այս դեպքում իմաստ ունի 
օդի (ինչպես և ցանկացած գազերի խառնուրդի) 
«միջին մոլային զանգված» հասկացությունը:

Գազային խառնուրդի միջին մոլային զանգ-
վածը որոշվում է հետևյալ բանաձևով.

Mմիջ. =  
V1 • M1 + V2 • M2 + V3 • M3+...

V1 + V2 + V3 + ...

Այս բանաձևում երբեմն ծավալների (V) փո-
խա րեն գրվում են նյութաքանակները (ո).

Mմիջ. =  
n1 • M1 + n2 • M2 + n3 • M3+...

n1 + n2 + n3 + ...

Նշենք, որ այս բանաձևերում կարելի է տեղա-
դրել նաև V կամ ո մեծությունների բաժինները 
(տոկոսներով) գազային խառնուրդում:
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Այժմ արդեն կարող ենք հաշվել օդի միջին 
մոլային զանգվածը՝ M .................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...... (օդ)՝ օգտվելով հետևյալ հա վասարությունից.

M(օդ) =  
V (O2) • M (O2) + V (N2) • M (N2) + V (Ar) • M(Ar)  

V (O2)  + V (N2) + V (Ar)

Քանի որ օդի բաղադրությունը (ծավալային 
տո  կոսներով) մեզ հայտնի է, և բացի այդ՝ M (O2) =     
= 32 q/մոլ, M (N2) = 28 գ/մոլ, M (Ar) = 40 q/մոլ, 
ուստի ստանում ենք.

M (օդ) =  21 • 32 + 78 • 28 + 1 • 40
21 +78 + 1

 = 28,96 ≈ 29

Լուծենք ևս մեկ հաշվարկային խնդիր՝ օգտվե-
լով օդի միջին մոլային զանգվածից:

ÊÝ¹Çñ 5
Քանի՞ անգամ է թթվածինը (O2) օդից ծանր:

Լու ծում

Օգտվում ենք հետևյալ հավասարումից.

 Dօդ (O2) =  
M (O2)
M (օդ)

Քանի որ M (02) = 32 q/մոլ, M (օդ) ≈ 29 q/մոլ, 
ուստի ստանում ենք.

Dօդ (O2) ≈  
32 գ/մոլ
29 գ/մոլ

  = 1,1

Նշանակում է՝ թթվածինն օդից ծանր է մոտա-
վո րա պես 1,1 անգամ:

q Պա տաս խա նե ՛ք հար ցե րի ն (էջ 59)
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 ? Հարցեր և վարժություններ

1. Պարզաբանեք գազի հարաբերական խտություն 

հասկացությունը:

2.  Ի՞նչ եք կարծում՝ 1 լի՞տր, թե՞ 1 գրամ ջրածնում (H2) 

են ավելի մեծ թվով մոլեկուլներ պա րու նակվում 

(պատասխանը հիմնավորեք հաշ վար կով):

3. Հաշվե́ ք 1 լ ջրածնի (H2), 1 լ ազոտի (N2) և 1 լ 

ածխածնի (IV) օքսիդի (CO2) խառնուրդի (ն.պ.) 

խտությունն ըստ թթվածնի (02):

4. Ի՞նչ ծավալ է զբաղեցնում 1 մոլ ազոտից (N2), 
2 մոլ ջրածնից (H2) և 10 մոլ թթվածնից (O2) 
կազմված խառնուրդը (ն.պ.):

5. Ստորև թվարկվածներից ընտրեք օդից թեթև 
գազն ու հաստատե՛ք հաշվարկով.
ա) ծծմբաջրածին (H2S)  դ) քլոր (Cl2)
բ) ածխաթթու գազ (CO2) ե) թթվածին (O2)
գ) մեթան (CH4)   զ) էթան (C2H6)

6. Ստորև թվարկվածներից ընտրեք օդից ծանր 
գազն ու հաստատեք հաշվարկով.

 ա) հելիում (He)  գ) նեոն (Ne)
 p) ամոնիակ (NH3) դ) ֆտոր (F2)
7. Հաշվեք հետևյալ գազերի հարաբերական 

խտու թյուններն (ն.պ.) ըստ հելիումի (He).
ա) ազոտի (IV) օքսիդ (NO2) 
բ) նեոն (Ne)  
գ) ծծմբի (IV) օքսիդ (ՏO2)
դ) քլորաջրածին (HC1)

8. Ինչո՞ւ են բոլոր գազերի հարաբերական խտու-
թյուն ներն ըստ ջրածնի մեկից մեծ:

9. Գազի խտությունն ըստ հելիումի (He) 14,5 է: 

Որքա՞ն է այդ գազի խտությունն ըստ օդի:
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§ 3.6. Հաշ վարկ ներ ըստ ռեակ
ցիա յի հա վա սա րում նե րի, 
երբ փո խազ դող նյու թե րից 
մե կը տրված է ա վել ցու կով

ÊÝ¹Çñ 1
Հաշ վե լ́ բա րիու մի սուլ ֆա տի զանգ վա ծը, ո րը 

նստված քի ձ ևով ան ջատ վել է 522 գ  բա րիու մի 
նիտ րատ և 500 գ  կա լիու մի սուլ ֆատ պա րու նա-
կող լու ծույթ նե րը խառ նե լիս:

Լու ծում      
1. Կազ մում ենք ռեակ ցիա յի հա վա սա րու մը. 

  

Ba(NO3)2 + K2SO4 = Ba SO4 + 2KNO3 
  1 մոլ    1 մոլ       1 մոլ 

  261 գ 174 գ      233 գ

  522 գ     500 գ     x

M (Ba(NO3)2 =  261 գ/մոլ 

m (Ba(NO3)2 =  261 գ 
M (K2SO4)  = 174 գ/մոլ 

m (K2SO4) =  174 գ
M (Ba SO4)  =  233 գ/մոլ 

m (Ba SO4)  = 233 գ

2. Հաշվեք փո խազ դող նյու թե րի նյու թա քա
նակ նե րը՝ օգտվելով

n =
 m    բանաձևից:M

 

n (Ba(NO3)2 = 522 գ : 261 գ/ մոլ = 2 մոլ
n (K2SO4 ) = 500 գ : 174 գ/ մոլ = 2,9 մոլ
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Ռեակ ցիա յի հա վա սա րու մից երևում է, որ 1 
մոլ բա րիու մի նիտ րա տը փո խազ դում է 1 մոլ կա-
լիու մի սուլ ֆա տի հետ: Հետևա բար, կա լիու մի 
սուլ ֆա տը վերց ված է ա վել ցու կով:

n (K2SO4) ա վել ցու կը = 0,9 մոլ

Նման դեպ քե րում հաշ վար կը պետք է կա տա-
րել այն նյու թի տվյալ նե րով, ո րը տրված է պա-
կա սոր դով: Մեր օ րի նա կում այդ նյու թը բա րիումի 
նիտ րատն է:

261 գ (Ba(NO3)2 փո խազ դե լիս ա ռա ջաց նում է 233 գ (Ba SO4)
522 գ (Ba(NO3)2 ------------ x

x =
 
522 • 233 = 466 գ Ba SO4   261

Պա տասխան՝ 466 գ BaSO4:
Խնդի րը կա րե լի է լու ծել նաև այս պես.

        
1. Փո խազ դող նյու թե րի նյու թա քա նակ նե րը 
հաշ վե լուց և ա վել ցու կով տրված նյու թը ո րո
շե լուց հե տո վար վում ենք այս պես.

  n ((Ba(NO3)2) = n (Ba SO4) = 2 մոլ

օգտ վե լով n =
 m
M բա նաձևից՝ ո րո շում ենք բա

րիու մի սուլ ֆա տի զանգ վա ծը. 

m = M • n
m(Ba SO4) = 233 գ/մոլ • 2 մոլ = 466 գ  

Պա տասխան՝ 466գ (BaSO4):
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ÊÝ¹Çñ 2
Հաշ վել նատ րիու մի նիտ րա տի այն զանգ վա-

ծը, որն ա ռա ջա ցել է ըստ զանգ վա ծի 50 % ա զո տա-
կան թթու պա րու նա կող 630 գ  լու ծույ թը 40 % նատ-
րիու մի հիդ րօք սիդ պա րու նա կող 170 գ  լու ծույ թի 
հետ փո խազ դե լիս:

Լու ծում
1. Նախ պետք է հաշ վել փո խազ դող նյու թե րի 
զանգ վա ծն ըստ հետևյալ բա նաձևի. 

ω = 
mլ.ն

mլ.թ
• 100

mլ-ն = 
 
mլ.թ• ω 

  100
Հա մա ձայն դրա` 
 m(HNO3) = 315 գ,  m(NaOH) = 68 գ
 

2. Կազ մենք ռեակ ցիա յի հա վա սա րու մը.
  NaOH  + HNO3  =   NaNO3  +  H2O
  1 մոլ 1 մոլ      1 մոլ
  40 գ 63 գ    85 գ — ըստ ռեակցիայի
  68 գ 315 գ    x գ — ըստ խնդրի

M (NaOH) = 40 գ/ մոլ
m (NaOH) = 40 գ 
M (HNO3 ) = 63 գ/ մոլ
m (HNO3 ) = 63 գ
M (NaNO3) = 85 գ/ մոլ
m (NaNO3) = 85 գ

3. Հաշվեք փո խազ դող նյու թե րի նյու թա քա
նակ նե րը.

 n =
 
m
M

n (NaOH) = 68 : 40 = 1,7 մոլ
n (HNO3) = 315 : 63 = 5 մոլ
nավ = 5 մոլ - 1,7 մոլ = 3,3 մոլ HNO3

ANTARES



63

Ռեակ ցիա յի հա վա սա րու մից երևում է, որ 
ա զո տա կան թթուն վերց ված է ա վել ցու կով: Հաշ-
վար կը կա տա րենք ըստ նատ րիու մի հիդ րօք սի դի:

40 գ (NaOH) ստաց վում է  85 գ NaNO3 
68 գ (NaOH)  x 

     40
68  = 85

x  , x = 144,5
      

 

Պա տասխան՝ 144,5 գ NaNO3:
       
Խնդրի հաշ վար կը կա րե լի է կա տա րել նաև 

այս պես.
1. Փո խազ դող նյու թե րի նյու թա քա նակ նե րը 

հաշ վե լուց և ա վել ցու կով տրված նյու թը ո րո շե-
լուց հե տո վար վում ենք այս պես. քա նի որ, ըստ 
ռեակ ցիա յի հա վա սար ման, մե կա կան մոլ նյու-
թերի փո խազ դե ցութ յու նից ա ռա ջա նում է մեկ մոլ 
նատ րիու մի նիտ րատ.

n (NaOH) = n (HNO3) = n (NaNO3) = 1 մոլ,
   

ա պա 1,7 մոլ NaOH-ից կառաջանա 1,7 մոլ NaNO3     

օգտ վե լով n =
 
m
M

բա նաձևից՝ ո րո շում ենք նատ-

րիու մի նիտ րա տի զանգ վա ծը.

m = M • n 
m (NaNO3) = 1,7 մոլ • 85 գ/ մոլ = 144,5 գ (NaNO3)

Պա տասխան՝ 144,5 գ (NaNO3):

q Պա տաս խա նե ՛ք հար ցե րի ն (էջ 6365)              

 ? Հարցեր և վարժություններ
1. Ըստ ստորև ներկայացված ռեակցիայի ուր-

վագրի` կազ մեք ռեակցիայի հավա սա րումն 

ANTARES



64

ու հաշվե ք́ թթվածին (O2)  նյութի քանակը, 
եթե ռեա կցիային 8 մոլ նյութաքանակով  
ջուր (H2O) է մասնակցում.

H2O → H2 + O2 

Պատ.՝ 4 մոլ O2:
2. Ըստ ստորև ներկայացված ռեակցիայի ուր-

վագրի` կազ մեք ռեակցիայի հավասարումն 
ու հաշվե́ ք կալիումի քլորատ (KClO3) նյութի 
այն քա նակը, որն անհրաժեշտ է 6 մոլ քա նա-
կով թթվա ծին (O2) նյութը ստանալու համար.

KClO3 → KCl + O2 ↑

Պատ.՝ 4 մոլ KClO3:

3. Ըստ ստորև ներկայացված ռեակցիայի ուր-
վագրի` կազմեք ռեակցիայի հավասարումն 
ու հաշվե́ ք երկաթի (III) քլորիդ (FeCl3) նյու թի 
քանակն ու զանգվածը, եթե 224 գ զանգ վա-
ծով մետաղական երկաթ (Fe) է փո խազդել.

Fe + Cl2 → FeCl3

Պատ. ՝ 4 մոլ (650 գ) FeCl3:

4. Ըստ ստորև ներկայացված ռեակցիայի ուր-
վագրի` կազմեք ռեակցիայի հավասարումն 
ու հաշվե́ ք քլոր (Cl2) նյութի այն ծավալը 
(ն.պ.), որն անհրաժեշտ է 6 մոլ քանակով քլո-
րաջրածին (HCl) նյութն ստանալու համար.

H2 + Cl2 → HCl

Պատ.՝ 67,2 լ Cl2:

5. Ո՞ր աղը և ի՞նչ զանգվածով (գ) կստացվի 
3,06 գ բարիումի օքսիդը (BaO) ազոտական 
թթվի (HNO3) հետ ամբողջությամբ փոխազ-
դելիս:

Պատ.՝ 5,22 գ Ba(NO3)2

ANTARES



65

6. Քանի՞ կիլոգրամ կալցիումի օքսիդ (CaO) և 
քանի՞ խորանարդ մետր (ն.պ.) ած խա թթու 
գազ կստացվի 20% խառնուրդ պա րունակող 
62,5 կգ կրաքարը (CaCO3) քայ քայելիս:

Պատ.՝ 28 կգ CaO, 11,2 մ3 CO2:

7. Քանի՞ խորանարդ մետր (ն.պ.) ած խա թթու 
գազ կստացվի 25% չայրվող խառնուրդ 
պարունակող 100 գ ածուխ (C) այրելիս 
(ըն դունե́ ք, որ միայն ածխաթթու գազ է 
առա  ջանում):

Պատ.՝ 140 մ3 CO2:

8. Ի՞նչ ծավալով (ն.պ.) ած խածնի (IV) օքսիդ 
կա րելի է ստանալ 11,2 լ մեթանը (CH4) 25 լ 
թթվածնում այրելիս: 

Պատ.՝ 11,2 լ CO2:

9. Ո՞ր աղը և ի՞նչ զանգվածով (գ) կստացվի 
12 գ մագնեզիումի օքսիդ (Mg0) և 49 գ 
ծծմբական թթու (H2SO4) պարունակող 
լուծույթի փոխազդեցությունից:

Պատ.՝ 36 գ MgSO4:

10. Հետևյալ գրառումն օգտագործելով` կազ-
մե ք́ խնդիր ու լուծե ք́.

10 մոլ      x  մոլ 
C2H2 + O2 → CO2 + H2O

11. Օգտագործելով աղյուսակի տվյալներն ու 
հետևյալ ռեակցիայի հավասարման գծա-
պատկերը̀  կազմե ք́ խնդիրներ և լուծե ք́.

P + O2 → P2O5

№ n (P), մոլ m (P), գ V (O2), լ n (P2Օ5), մոլ

1 2 մոլ  m V n
2 n 54 գ V n
3 n m 44,8 լ n
4 n m V 0,5 մոլ
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ԹԹ ՎԱ ԾԻ Ն.  ՀԱՍ ԿԱ ՑՈՒԹՅՈՒՆ 
ՕՔ ՍԻԴ ՆԵ ՐԻ, ՀԻՄ ՔԵ ՐԻ ՄԱ ՍԻՆ 

§ 4.1. Թթ վա ծին, քի մի ական 
տա րր, պա րզ նյութ: 
Թթվածինը բ նու թյան մեջ 

 Քի մի ա կան նշա նը` O

 Հա րա բե րա կան ա տո մային զա նգ վա ծը ̀Ar(O) = 16

 Քի մի ա կան բա նաձ ևը` O2

 Հա րա բե րա կան մո լե կու լային զա նգ վա ծը̀ Mr(O2) = 32

Թթ վա ծի նը մի ա ցու թյուն նե րում սո վո րա բար 

երկ վալե նտ է: 

Առաջադրանք 1
Քննարկել թթվածնի դիրքը պարբերական 

համակարգում:

Առաջադրանք 2

 Քննարկել թթվածնի ատոմի կառուցվածքն ու 
էլեկտրոնային սխեման:

Առաջադրանք 3
Քննարկել թթվածնի վալենտականությունն ու 

օքսիդացման աստիճանը̀ մետաղների ու ոչմե-
տաղների հետ առաջացրած միացու թյուն ներում:

Թթվածինը բնու թյան մեջ: Թթ վա ծի նը երկ-
րա գն դի կեղ ևում ա մե նա տա րած ված քի մի ա կան 
տա րրն է (նկ. 4): Օ դը պա րու նա կում է 0,209 ծա-
վա լային բա ժին կամ 20,9% թթ վա ծին, ո րը, ըստ 
ծա վա լի, կազ մում է մոտ 1/5 –ը:

Թթ վա ծի նը մտ նում է մեր շր ջա պա տի հա մարյա 
բո լոր նյու թե րի բա ղադ րու թյան մեջ: Այս պես` 
ջուրը, ա վա զը, բազ մա թիվ ա պար ներ և մի նե րալ-
ներ, ո րո նք կազ մում են երկ րի կեղևը, պա րու նա-
կում են թթ վա ծին: Թթ վա ծի նը նաև բազ մա թիվ 

ԳԼՈՒԽ IV

Նկ. 4 
Տար րե րի տա րած վա
ծութ յու նը բնութ յան 

մեջ (ըստ զանգ վա ծի)
1. թթվա ծին - 49%, 
2. ալ յու մին - 7%, 
3. եր կաթ - 5%, 
4.  կալ ցիում - 4%, 
5.  նատ րիում - 2%, 
6.  կա լիում - 2%, 
7.  մագ նե զիում - 2%, 
8. ջ րա ծին -1%, 
9. մ նա ցած նե րը - 2%, 
10.  սի լի ցիում - 26%

Կարլ Վիլ հելմ
Շեե լե 

(1742 – 1786)
Շվե դ քի մի կոս,  
1772 թ. սահ մա

նեց, որ օ դը կազմ
ված է թթված նից և 

ա զոտից:
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օր գա նա կան մի ա ցու թյուն նե րի, օ րի նակ` սպի-
տա կուց նե րի, ճար պե րի և ած խաջ րե րի կար ևոր 
մասն է, ո րո նք բա ցա ռիկ մեծ նշա նա կու թյուն 
ունեն բույ սե րի, կեն դա նի նե րի և մար դու կյան քում: 

Այս պես` բնու թյան մեջ տե ղի է ու նե նում թթվա-
ծ նի ա նը նդ հատ շր ջապ տույ տը: Օ դի մեջ թթվա-
ծի նը պահ պա նե լու նպա տա կով քա ղաք նե րի և 
ար դյու նա բե րա կան խո շոր կե նտ րոն նե րի շուրջը 
ստեղ ծում են կա նաչ գո տի: Հա տուկ ստեղծված 
ծա ռայու թյուն ները մի շտ վե րա հս կում են օ դում 
թթված նի պա րու նա կու թյու նը: Անհ րա ժեշ տու-
թյան դեպ քում մի ջոց ներ են ձեռ նա րկ վում օ դի 
աղ տոտ վա ծու թյու նը վե րաց նե լու հա մար: 

q Պա տաս խա նե ՛ք հար ցերի ն (էջ 7273)

§ 4.2. Թթ ված նի ստա ցու մը 

Ս տա ցու մը աշխատասենյակում: Աշխա տա-
սեն յակում թթ վա ծի նը ստա նում են թթ վա ծին պա-
րու  նա կող մի շա րք բա րդ նյու թե րի քայ քայու մից.

1) 2H2O հա ստ. հոս.  2H2↑         +  O2↑     

  
  

ջ րա ծին  թթ վա ծի ն

    MnO22) 2H2O2    2H2O       +  O2↑
ջ րած նի  ջուր  թթ վա ծի ն
 պե րօք սիդ 

t
3) 2HgO   2Hg          +   O2↑
 սն դի կի (II)   սն դի կ  թթ վա ծի ն
 օք սիդ 

MnO2

 
t

4) 2KClO3   2KCl       + 3O2↑
կա լի ու մի     կա լի ու մի թթ վա ծի ն
քլո րատ        քլո րի դ

 

¶Ç ï»՞ù ³ñ¹Ûáù
...որ թթված նի 

սկզբնա կան հայտ նա
գոր ծու մը պատ կա

նում է VIII դ. չին գիտ
նա կան ՄաոԽոա յին: 
Նա Ա. Լա վո ւա զիեից 
1000 տա րի ա ռաջ է 

սահ մա նել, որ օ դի 
բա ղադրութ յան մեջ 

մտնում է մի գազ, 
ո րը նպաս տում է 

այր մա նը և  
շնչա ռու թյա նը:

Ժո զեֆ Փրիստ լի 

(17331804) 

Անգ լիա ցի գիտ նա կան, 

1774 թ. սնդի կի (II) 

օք սի դի քայ քա յու մով 

ստա ցավ թթվա ծին և 

ու սում նա սի րեց նրա 

հատ կութ յուն նե րը:
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t
5) 2KMnO4   K2MnO4  +    MnO2      +   O2↑
կա լի ու մի   կա լի ու մի         ման գա նի       թթ վա ծի ն
 պեր ման գա նա տ       ման գա նա տ (IV) օք սիդ 

Նկ. 6 Թթված նի հա վա քու մը ջու րը դուրս մղե լու ե ղա նա կով 
1 - ա պա կե բամ բակ 
2 –  ջուր

Բ նա գի տու թյան դա սըն թացից ձեզ հայտ նի է, 
որ այդ ռե ակ ցի ա նե րի ըն թաց քում ան ջատ վող 
թթ վա ծի նը կա րե լի է հա վա քել օ դը դուրս մղե լու 
ե ղա նա կով (նկ. 5) կամ ջրի վրա (նկ. 6), իսկ ա նո թը 
թթ ված նով լց վե լու մա սին կա րե լի է դա տել առ-
կայ ծող մար խի բռն կու մով: 

Կան նյու թեր, ո րո նց առ կայու թյա մբ ա րա գա-
նում են քի մի ա կան ռե ակ ցի ա նե րը: Օ րի նակ՝ ման-
գա նի (IV) օք սի դը ա րա գաց նում է ջրած նի պե րօք-
սի դի` H2O2, քայ քայ ման ռե ակ ցի ան (նկ. 7): 

Ե թե փոր ձա նո թի մեջ լց նե նք այդ նյու թից մի 
քիչ և վրան ա վե լաց նե նք ջրած նի պե րօք սի դի` 
H2O2, նո սր ջրային լու ծույթ, ա պա նույ նի սկ ա ռա նց 
տա քաց նե լու կսկս վի թթ ված նի ան ջատ ման բուռն 
ռե ակ ցի ա: Խառ նուր դը ֆի լտ րե լուց հե տո կա րե լի 
է հա մոզ վել, որ ֆի լտ րի վրա մնում է նույն քան 
ման գա նի (IV) օք սիդ, որ քան վե րց վել էր: Ռեակ-
ցի այից հե տո մնա ցած ման գա նի (IV) օք սի դը 

Նկ. 5 
Թթված նի  

հա վա քու մը օ դը 
դուրս մղե լու  
ե ղա նա կով 

1 - ա պա կե բամ բակ 
2 –  օդ

Նկ. 7 
Ջրած նի պե րօք սի դի 
քայ քայ ման ռեակ

ցիա յի ա րա գա ցու մը 
ման գա նի (IV) օք սի դի 

առ կա յությամբ

KMnO4

1 2

O2
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կա րե լի է նո րից օգ տա գոր ծել: Հետ ևա բար, ման-
գանի (IV) օք սի դն ա րա գաց նում է ջրած նի պե րօք-
սի դի քայ քայ ման ռե ակ ցի ան, սա կայն ինքն այդ 
դեպ քում չի ծա խս վում: 

Այն նյու թե րը, ո րո նք ա րա գաց նում են քի
մի ա կան ռե ակ ցի ա նե րը, սա կայն ի րե նք այդ 
դեպ քում չեն ծա խս վում, կոչ վում են կա տա լի
զա տոր ներ: 

Կա տա լի զա տոր նե րը լայ նո րեն կի րառ վում են 
քի մի ա կան ար դյու նա բե րու թյու նում: Դրանց մի -
ջո ցով հա ջող վում է բա րձ րաց նել քի մի ա կան 
գործ  ըն թաց նե րի ար տադ րո ղա կա նու թյու նը, ի ջեց -
նել թո ղա րկ վող ար տադ րան քի ինք նար ժե քը և 
ա վե լի լրիվ օգ տա գոր ծել հում քը: 

Ս տա ցու մը ար դյու նա բե րու թյան մեջ: Ար դ-
յու նա բե րու թյան մեջ թթ վա ծի նը ստա նում են օ դից, 
ո րը տար բեր գա զե րի խառ նուրդ է: Օ դի հիմ նա-
կան բա ղադ րա մա սե րն են ա զո տը և թթ վա ծի նը: 
Թթ վա ծին ստա նա լու հա մար օ դը ճնշ ման տակ 
հե ղու կաց նում են: Քա նի որ հե ղուկ ա զո տի եռ ման 
ջեր մաս տի ճա նը (-196OC) ցա ծր է հե ղուկ թթ վածնի 
եռ ման ջեր մաս տի ճա նից (-183OC), ա պա ա զո տը 
գո լոր շի անում է, իսկ հե ղուկ թթ վա ծի նը մնում է: 
Գա զային թթ վա ծի նը պա հում են պող պա տե բա-
լոն նե րում 15 ՄՊա ճնշ ման տակ: 

q Պա տաս խա նե ՛ք հար ցե րի ն (էջ 7273)
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§ 4.3.  Թթ ված նի հատ կու թյուն նե րը 

 Ֆի զի կա կան հատ կու թյուն նե րը: Թթ վա ծի նը 
ան գույն, ան համ և ան հոտ գազ է, ջրում հա մե-
մա տա բար քիչ է լուծ վում (100 ծա վալ ջրում 20OC 
ջեր մաս տի ճա նում լուծ վում է 3,1 ծա վալ թթվա-
ծին): Թթ վա ծի նը քիչ ծա նր է օ դից. 1 լ թթ վա ծի նը 
նոր մալ պայ ման նե րում կշ ռում է 1,43 գ, իսկ 1 լ օ դը̀ 
1,29 գ: (Նոր մալ պայ ման ներ̀ կր ճատ` ն. պ., հա մար-
վում են 0OC ջեր մաս տի ճա նը և 760 մմ սնդ. սյուն. 
ճն շու մը կամ 1 մթն. ≈ 0,1 ՄՊա): 760 մմ սնդ. սյուն. 
ճնշ ման դեպ քում և -183OC ջեր մաս տի ճա նում թթ վա-
ծի նը հեղու կա նում է, իսկ -218,8OC-ում` պնդա նում: 

Քի մի ա կան հատ կու թյուն նե րը: Տա քաց նե լիս 
թթվա ծի նը բուռն կեր պով փո խազ դում է բազ մա թիվ 
նյու թե րի հետ, ընդ ո րում՝ ան ջատ վում է ջեր մու թյուն 
և լույս: Այդ պի սի ռե ակ ցի ա նե րը կոչ վում են այր ման 
ռե ակ ցի ա ներ: (Այր ման ռե ակ ցի ա նե րին դուք ծա նոթ 
եք բնա գի տու թյան դա սըն թա ցից): 

Ե թե թթ ված նով` Օ2, ա նո թի մեջ ի ջեց նե նք 
առ կայ ծող ա ծուխ (նկ. 8), այն կշի կա նա մի նչև սպի-
տա կե լը և կայր վի: Ո րո շե լու հա մար, թե ինչ նյութ 
է ա ռա ջա ցել, ա նո թի մեջ ա վե լաց նում են կրա ջուր: 

Վեր ջի նս պղ տոր վում է, քա նի որ ած խի այր ման 
ժա մա նակ ա ռա ջա նում է ած խած նի (IV) օք սիդ.

  
  C       +     O2 

      t        IV II 
CO2

 
                                                                 

ածխածնի (IV) 
օքսիդ

ածխածին   թթվածին  

 Ծ ծում բը թթ ված նի մեջ այր վում է կա պույտ 
բո ցով (նկ. 9)` ա ռա ջաց նե լով սուր հո տով գազ̀ 
ծծմ բի (IV) օք սիդ. 

  S      +      O2 
      t        

                         

IV II 
SO2

 

ծծումբ    թթվածին               ծծմբի (IV) օքսիդ

Նկ. 8 
Ած խի այ րու մը 
թթված նի մեջANTARES
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Ֆոս ֆո րը` P, թթ ված նի՝ Օ2, մեջ այր վում է պայ
ծառ բո ցով (նկ. 10)՝ ա ռա ջաց նե լով սպի տակ ծուխ: 
Վեր ջի նս կա զմ ված է ֆոս ֆո րի (V) օք սի դի պի նդ 
մաս նիկ նե րից.

   P       +       O2                
 t       

                          
ֆոսֆոր    թթվածին  ֆոսֆորի (V)

օքսիդ

Թթ ված նի մեջ այր վում են նաև այն պի սի նյու-
թեր (նկ. 11), ո րո նք սո վո րա բար հա մար վում են 
ա նայ րե լի, օ րի նակ` եր կա թը: Ե թե բա րակ պող-
պա տա լա րին ամ րաց նե նք լուց կի, վա ռե նք այն և 
ի ջեց նե նք թթ ված նով ա նո թի մեջ, ա պա լուց կուց 
կայր վի նաև եր կա թը: Եր կա թի այ րումն ըն թա նում 
է ճար ճա տյու նով և կայ ծե րի ձևով` իր շուր ջը ցրե-
լով եր կա թի հա րու կի` Fe3O4, հալ ված կա թիլ նե րը: 
Այդ մի ա ցու թյան մեջ եր կա թի եր կու ա տո մը եռ-
վա լե նտ է, իսկ մեկ ա տո մը̀  երկ վա լե նտ: Ուս տի 
թթ ված նի մեջ եր կա թի այր ման ռե ակ ցի ան կա րե լի 
է ար տա հայ տել հետ ևյալ հա վա սա րու մով. 

 
 3Fe  +   2O

2        
 t      II  II    III  II 

                            
FeO • Fe2O3 կամ (Fe3O4)

երկաթ   թթվածին    երկաթի

 
 հարուկ

 Այ րու մը քի մի ա կան ռե ակ ցի ա է, ո րի ըն
թաց քում տե ղի է ու նե նում նյու թե րի օք սի դա
ցում` ջեր մու թյան և լույ սի ան ջա տու մով: 

q Պա տաս խա նե ՛ք հար ցե րի ն (էջ 7271)

Նկ. 9 
Ծծմբի այ րու մը 
թթված նի մեջ

Նկ. 10 
Ֆոս ֆո րի այ րու մը 

թթված նի մեջ

Նկ. 11 
Եր կա թի այ րու մը 

թթված նի մեջ
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 ?  Հար ցե ր և վարժություններ   
1. Ան վա նե ՛ք Երկ րի կեղ ևում ամենատա րած

ված քի մի ա կան տար րը: Ո՞ր մի ա   ցու թյուն
նե րի բա ղադ րու թյան մեջ է մտնում այդ 
տար րը, և որ քա ՞ն է նրա պա րու  նա կու թյու
նը բնու թյան մեջ: 

2. Ի նչ պե ՞ս են ստա նում թթ վա ծի նը լա բո րա
տո րի այում և ար դյու նա բե րու թյան մեջ: 
Գրե ք́ հա մա պա տաս խան ռե ակ ցի ա նե րի 
հա  վա սա րում նե րը: Ին չո ՞վ են այդ ե ղա
նակ նե րը տար բեր վում ի րա րից: 

3. Ի ՞նչ են կա տա լի զա տոր նե րը և ի՞նչ նշա
նա կու թյուն ու նեն քի մի ա կան ռե ակ ցի ա նե
րում: Ի՞նչ հետ ևու թյուն ներ կա րող եք ա նել 
քի մի ա կան ար դյու նա բե րու թյան մի շա րք 
նյու  թե րի ար տադ րու թյու նում կա տա լի զա
տոր նե րի նշա նա կու թյան մա սին:

4. Բ նու թագ րե ՛ք թթ ված նի ֆի զի կա կան և քի
մի ա կան հատ կու թյուն նե րը: Կազ մե ՛ք հա 
մա  պա տաս խան քի մի ա կան ռե ակ ցի ա նե րի 
հա վա սա րում նե րը: Նյու թե րի բա նաձևերի 
տակ գրե ՛ք դրա նց ա նուն նե րը, իսկ բա նա
ձևե րի վեր ևում դրե ՛ք մի ա ցու թյուն նե րի 
մեջ տար րե րի ցու ցա բե րած վա լեն տա կա
նու թյու նը: 

5. Գրե ք́ ստորև բերված տարրերի և թթվածնի 
միջև ընթացող քի մի ա կան ռե ակ ցի ա նե րի 
հա վա սա րում նե րը.
ա) սի լի ցի ու մի, բ) ցին կի, գ) բա րի ու մի,  
դ)  ջրածնի, ե) ա լյու մի նի ու մի: Ան     վա  նե ՛ք 
այդ օք սիդ նե րը: 

6. Պղն ձի հիմ նային կար բո նա տը (մա լա քիտ 
մի նե րա լը (CuOH)2CO3) քայ քայե լու դեպ
քում ա ռա ջա նում են ե րեք օք սիդ ներ: Գրե ՛ք 
ռեակ  ցի այի հա վա սա րու մը: 
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7. Գ րե ՛ք այն ռե ակ ցի ա նե րի հա վա սա րում
ները, ո րո նք ըն թա նում են` ա) ֆոս ֆո րն այ
րե լիս, բ) ա լյու մի նն այ րե լիս: 

? ÊÝ ¹Çñ Ý» ñ
1. Ո րո շեք, թե եր կա թի Fe2O3 և Fe3O4 մի ա ցու

թյուն նե րից ո՞րն է եր կա թով ա վե լի հա րուստ: 

Պատ.՝ Fe3O4:

2. Հայտ նի է, որ մար դու օր գա նիզ մը պա րու
նա կում է 65% թթ վա ծին (ըստ զա նգ վա ծի): 
Հաշ վեք՝ որ քա ՞ն թթ վա ծին է պա րու նա կում 
ձեր օր գա նիզ մը: 

§ 4.4. Օք սիդ ներ. բա ղադ րու թյու նը, 
դասակարգումը

 Բնագիտության դասընթացից դուք ար դեն 
ծա   նո թա ցել եք օք սիդ նե րի բա ղադ րու թյա նը և 
սահ   մա նմանը: (Վերհիշեք օքսիդների սահ մա նումը):

Օք սի դա ցում: Օք սիդ ներ: Ինչ պես դուք հե-
տա գայում կհա մոզ վեք, օք սի դա ցում հաս կա ցու-
թյունն ա վե լի ընդ հա նուր է, քան այ րում հաս կա-
ցու թյու նը: (Օք սի դաց ման պրո ցե սի է ու թյու նը 
քն նա րկ ված է հե տա գայում): 

Նյու թե րի փո խազ դե ցու թյու նը թթ ված նի հետ 
պատ կա նում է օք սի դաց ման ռե ակ ցի ա նե րին: Այդ 
ռե ակ ցի ա նե րի ըն թաց քում մեծ մա սա մբ ա ռա ջա-
նում են օք սիդ ներ: 

Օք սիդ նե րը եր կու տար րից կա զմ ված բա րդ 
նյու թեր են, ո րոն ցից մե կը թթ վա ծի նն է: 

Հա մա րյա բո լոր քի մի ա կան տար րե րը ա ռա-
ջաց նում են օք սիդ ներ: Բա ցա ռու թյուն են կազ-
մում մի այն ո րոշ ի նե րտ տար րեր: Կան քի մի ա կան 
տար րեր, ո րո նք թթ ված նի հետ ան մի ջա կա նո րեն 
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չեն մի ա նում: Դրան ցից են` ոս կին (Au) և մի քա նի 
այլ տար րեր: Այդ տար րե րի օք սիդ նե րը ստա նում 
են ա նուղ ղա կի ճա նա պար հով: 

Օք սիդ նե րի և դրա նց հատ կու թյուն նե րի մա-
սին ընդ հան րաց ված տե ղե կու թյուն ներ տր ված են 
հա ջոր դիվ: 

Օք սիդ նե րի դա սա կար գու մը: Ձեզ հայտ նի է, 
որ օք սիդ նե րի մի մա սին հա մա պա տաս խա նում 
են հիմ քեր, իսկ մյուս մա սին` թթու ներ: Այդ պատ
ճա ռով օք սիդ նե րն ա մե նից ա ռաջ դա սա կար գում 
են հիմ նայինի և թթ վայինի:

(Դասագրքի 7-րդ գլխում կծանոթանաք օք-
սիդ ների ամբողջական դասակարգմանը): 

Գծապատկեր 2

CaO կալցիումի օքսիդ
Na2O նատրիումի օքսիդ

P2O5 ֆոսֆորի (V) օքսիդ
SO3 ծծմբի (VI) օքսիդ

Օրինակ

Օքսիդներ

ԹթվայինՀիմնային

Այն օք սիդ նե րը, ո րո նց հա մա պա տաս խա
նում են հիմ քեր, կոչ վում են հիմ նային օք սիդ ներ: 
Այն օք սիդ նե րը, ո րո նց հա մա պա տաս խա նում են 
թթու ներ, կոչ վում են թթ վային օք սիդ ներ: 

Ոչմե տաղ նե րն ա ռա ջաց նում են մի այն թթվա-
յին օք սիդ ներ: Փոփոխական վալենտականություն  
ունեցող մետաղներն առաջացնում են և́  հիմնային 
և́  թթվային օքսիդներ: Չոր սից պա կաս վա լեն տա-
կա նու թյուն ու նե ցող մե տաղ նե րն ա ռա ջաց նում են 
հիմ նային օք սիդ ներ, իսկ չոր սից բարձր վա լեն-
տա կա նու թյա մբ մե տաղ նե րը̀  թթվային օք սիդ ներ: 
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Օ րի նակ՝ քրո մը̀  Cr, և ման գա նը̀  Mn, ա ռա ջաց նում 
են և՛ հիմ նային, և՛ թթ վային օք սիդ ներ (աղ. 3): 

Ա ղյու սակ 3

 Մի շա րք օք սիդ նե րի բա նաձ ևե րը և ա նուն նե րը 

Օքսիդի անվանումըՕքսիդի բանաձևը

Հիմնային

նատրիումի օքսիդNa2O

կալիումի օքսիդK2O

կալցիումի օքսիդCaO

երկաթի (II) օքսիդFeO

քրոմի  (II) օքսիդCrO

մանգանի  (II) օքսիդMnO

Թթվային

ածխածնի (IV) օքսիդCO2

քրոմի  (VI) օքսիդCrO3

ֆոսֆորի  (V) օքսիդP2O5

մանգանի  (VII) օքսիդMn2O7

Օքսիդների  քի մի ա կան բա նաձ ևե րը ակ նա ռու 
պատ կե րաց նե լու հա մար հա ճախ պատ կե րում են 
կա ռուց ված քային բա նաձ ևով: 

Օ րի նա կ՝ ած խած նի (IV) օք սի դի քի մի ա կան 
բա նաձ ևն է CO2: Նրանում ածխածին տարրի 
վա   լեն տա կա նու թյու նը (քի մի ա կան կա պե րը) 
պատ  կե րա վոր ցույց տա լու հա մար այդ նյութի 
քի մի ա կան բա նաձ ևը կա րե լի է պատ կե րել 
այսպես.

O  C  O

Այդ պի սի պատ կեր ման մեջ յու րա քան չ յուր գծիկը 
ցույց է տա լիս վա լեն տա կա նու թյան մի ավոր և 
կա րե լի է նշել, որ ած խա ծի նը քա ռա վա լե նտ է, 
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իսկ թթ վա ծի նը` երկ վա լե նտ: Մո լե կու լային 
կա ռուց  ված քով նյու թե րի հա մար այդ պի սի պարզ 
պատ կե րու մը կոչ վում է կա ռուց ված քային բա -
նա ձև: 

Օք սիդ նե րի ան վա նու մը: Օք սիդ նե րի ան վա-
նում նե րը, ո րո նց բա ղադ րու թյան մեջ մտ նում են 
հաս տա տուն վա լեն տա կա նու թյա մբ քի մի ա կան 
տար րեր, տր վում են ա ռա նց վա լեն տա կա նու-
թյան մա սին հի շա տա կե լու: Օ րի նակ՝ MgO - մագ-
նե զիու մի օք սիդ: Իսկ ե թե օք սիդ նե րը ա ռա ջա ցել 
են փո փո խա կան վա լեն տա կա նու թյա մբ քի մի ա -
կան տար րե րից, ա պա օք սի դի ան վան կող քին 
փա կագ ծե րում նշ վում է վա լեն տա կա նու թյու նը: 
Օ րի նա կ՝ SO2 - ծծմ բի (IV) օք սիդ, SO3 - ծծմ բի (VI) 
օք սիդ: Մի շա րք օք սիդ նե րի ա նուն ներ և դրա նց 
հա մա պա տաս խա նող հիմ քե րի և թթու նե րի բա-
նաձ ևե րը բեր ված են աղ. 3–ում: 

q Պա տաս խա նե ՛ք հար ցե րի ն (էջ 7677)

 ?  Հար ցեր  և վարժություններ
1. Ի ՞նչ են օք սիդ նե րը, և ինչ պե ՞ս են դրա նք 

դա սա կար գում: Տետ րում գծե ք́ մի ա ղյու
սակ, հա մա պա տաս խան սյու նակ նե րում 
գրեք ստո րև բեր վող օք սիդ նե րի բա նաձևե րը 
և անվանե́ ք՝ 

Na2O, N2O5, SiO2, CaO, CrO, CrO3, CuO,  
Mn2O7, FeO, SO2:

 
Թթվային օքսիդներՀիմնային օքսիդներ
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2.  Կազ մե ՛ք ռե ակ ցի ա նե րի հա վա սա րում նե րը, 
ո րո նց սխե մա նե րը բեր ված են ստո րև. 

§ 4.5. Հիմ քեր. բա ղադ րու թյու նը 
և դա սա կար գու մը 

 Հիմ քե րի բա ղադ րու թյու նը և դա սա կար գու մը: 
Հիմ քե րին ա ռա ջին ան գամ հան դի պել եք ջրի և 
ակ տիվ մե տաղ նե րի, ջրի և ակ տիվ մե   տա ղ  նե րի 
օք սիդ նե րի փո խազ դե ցու թյունն ու սում    նա սի րե-
լիս, և պա րզ վել է, որ հիմ քե րի բաղադրության մեջ 
մտ նում է մի ա վա լե նտ հիդ րօք սո խում բը̀  - (OH): 
Օ րի նակ` NaOH - նատ րի ու մի հիդ րօ ք սիդ, Ca(OH)2 - 
կալ ցի ու մի հիդ րօք սիդ: Հետ ևա բար, հիմ քե րը 
կա րե լի է սահ մա նել հետ ևյալ կե րպ. 

Հիմ քեր են կոչ վում այն բա րդ նյու թե րը, 
ո րո նց բա ղադ րու թյան մեջ մտ նում են մեկ կամ 
մի քա նի հիդ րօք սո խմ բե րի հետ մի ա ցած մե
տաղ նե րի ա տոմ ներ: 

Հիմ քե րի քի մի ա կան բա նաձ ևե րը կազ մե լու 
հա մար ան հրա ժե շտ է ի մա նալ, որ հիմ քե րի մեջ 
հիդ րօք սո- խմ բե րի թի վը ո րոշ վում է մե տա ղի 
վա լեն տա կա նու թյա մբ: 

  I I                   Օ րի նա կ՝
 KOH - կա լի ու մի հիդ րօք սիդ 

II  I
Ba(OH)2 - բա րի ու մի հիդ րօք սիդ  

III  I
Al(OH)3 - ա լյու մի նի հիդ րօք սիդ 
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Ե թե մե տա ղն ու նի փո փո խա կան վա լեն տա-
կա նու թյուն, ա պա այն նշում են հիմ քե րի ան վան 
մեջ̀  փա կագ ծե րում դր ված հռո մե ա կան թվա -
նշան նե րով: Օ րի նակ՝ Cu(OH)2 – պղն ձի (II) հիդ -
րօք սիդ, CuOH – պղն ձի (I) հիդ րօք սիդ, Fe(OH)3 
- եր կա թի (III) հիդ րօք սիդ, Fe(OH)2 - եր կա թի (II) 
հիդ րօք սիդ: 

Հիմ քե րը լի նում են ջրում լու ծե լի (ալ կա լի ներ) 
և ան լու ծե լի (գծապատկեր 3)։

Գծապատկեր 3

Ջ րում լու ծե լի հիմ քե րը կամ ալ կա լի նե րը ա ռա-
ջա նում են ակ տիվ մե տաղ նե րի և ջրի փո խազ դե-
ցու թյա մբ: 

Ջրում ան լու ծե լի հիմ քե րի բա ղադ րու թյան 
մեջ մտ նում են այն պի սի մե տաղ ներ, ո րո նք, որ-
պես կա նոն, սո վո րա կան պայ ման նե րում ջրի հետ 
չեն փո խազ դում: 

q Պա տաս խա նե ՛ք հար ցե րի ն (էջ 8182)
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§ 4.6. Լուծելի և անլուծելի հիմքեր: 
Ալ կա լի նե րի լու ծույթ նե րի 
ազ դե ցու թյու նը  
հայ տա նյութե րի վրա

Հիմքերի քիմիական հատկությունները դուք 
մանրամասն կուսումնասիրեք գլուխ 7-ում:

Լու ծե լի և ան լու ծե լի հիմ քե րն ու նեն մի ընդ հա-
նուր հատ կու թյուն. դրա նք փո խազ դում են թթու-
նե րի հետ` ա ռա ջաց նե լով աղ և ջուր: (Թթուներին 
դուք առնչվել եք բնագիտության դաս ըն թացն 
ուսումնասիրելիս): Այդ ռեակ ցի ա ների հետ փո րձ-
նա կա նո րեն ծա նո թա նա լու հա մար, պե տք է ի մա-
նալ, թե լու ծույ թում ինչ պես հայտ նա բե րել ալ կա-
լին ու թթուն: 

Այն նյու թե րը, ո րո նք թթու նե րի և ալ կա լի
նե րի լու ծույթ նե րի ազ դե ցու թյա մբ փո խում են 
ի րե նց գույ նը, կոչ վում են ին դի կա տոր ներ:

Դ րա նց են պատ կա նում, օ րի նակ, լակ մու սը, 
մե թիլնա րն ջա գույ նը, ֆե նո լֆ տա լե ի նը և մի շարք 
այլ նյու թեր: Թթու նե րի լու ծույթ նե րը լակ մու սը 
ներ կում են կար միր, մե թիլ նա րն ջա գույ նը̀  վար-
դա գույն, իսկ ֆե նո լֆ տա լե ի նը մնում է ան գույն:

Ալ կա լի նե րի և թթու նե րի լու ծույթ նե րը տար-
բեր կե րպ են փո խում ին դի կա տոր նե րի գույ նը: 
Ին դի կա տոր նե րով կա րե լի է հայտ նա բե րել ոչ 
միայն թթ վային և ալ կա լի ա կան, այլև չե զոք մի-
ջա վայ րը (աղ. 4): 

Ա ղյու սակ 4 
Ին դի կա տոր նե րի գույ նի փո փո խու թյու նը թթու նե րի և 

ալ կա լի նե րի լու ծույթ նե րի ազ դե ցու թյա մբ

Ին դի կա տոր նե րի գույ նի փո փո խու թյա մբ կա-
րե լի է դա տել թթ վի և ալ կա լու մի ջև տե ղի ու նե-
ցող ռե ակ ցի այի ըն թաց քի մա սին: Օ րի նա կ՝ ե թե 
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նատ րի ու մի հիդ րօք սի դի լու ծույ թով լցված 
քի մի ա կան բա ժա կի մեջ մտց նե նք մա նու շա կա-
գույն լակ մուսի թուղթ, ապա այն կկապ տի: Այ նու-
հե տև բյու րե տից (աս տի ճա նա վոր ված խո ղո վակ, 
նկ. 12) փո քր բա ժին նե րով կաթեցնենք ա ղա թթ վի 
լու ծույթ, մինչև որ լակ մու սի թուղ թը ձե ռք բե րի 
մա նու շա կա գույն գու նա վո րում: Հետ ևա բար, լու-
ծույ թը դառ նում է չե զոք, այ սի նքն` նրա մեջ չկա 
ոչ ալ կա լի, ոչ թթու: Ստաց ված լու ծույ թը գո լոր-
շիաց  նե լուց հե տո մնում է պի նդ նյութ` նատ րի ու-
մի քլո րիդ̀ NaCl: 

NaOH   +   HCl  H2O   +   NaCl 
նատ րի ու մի  ա ղաթ թու  ջուր             նատ րի ու մի 
հիդ րօք սի դ                          քլո րի դ
  
Մեկ այլ փորձ. ե թե պղն ձի (II) հիդ րօք սի դի 

երկ նա գույն նստ ված քին ա վե լաց նե նք ա ղաթ թու̀  
HCl, ա պա նստ ված քը կլուծ վի: Լու ծույ թը գո լոր-
շի աց նե լիս ան ջատ վում է պի նդ պղն ձի (II) քլո րիդ. 

     

Հիմ քի և թթ վի մի ջև տե ղի ու նե ցող ռե ակ
ցի ան, ո րի հետ ևան քով ա ռա ջա նում է աղ և 
ջուր, կոչ վում է չե զո քաց ման ռե ակ ցի ա: 

Ալ կա լի նե րը և ջրում ան լու ծե լի հիմ քե րը, ընդ-
հա նուր հատ կու թյուն նե րից բա ցի, օժտ ված են 
նաև տար բե րիչ հատ կու թյուն նե րով: Ջրում ան-
լու ծե լի հիմ քե րը, որ պես կա նոն, ջեր մային տե-
սա կե տից ան կայուն են` տա քաց նե լիս քայ քայ-
վում են: Օ րի նա կ՝ պղն ձի (II) հիդ րօք սի դի երկ նա-
գույն նստ ված քը տա քաց նե լիս ա ռա ջա նում են սև 
գույնի նյութ` պղն ձի (II) օք սիդ և ջուր. 

   t
Cu(OH)2          CuO + H2O 
պղն ձի (II)                  պղն ձի (II) 
հիդ րօք սիդ,  օք սիդ, 
ե րկ նա գույն                սև գույ նի

Նկ. 12
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Ալ կա լի նե րը, ի տար բե րու թյուն ան լու ծե լի 
հիմ  քե րի, չա փա վոր տա քաց նե լիս սո վո րա բար 
չեն քայ քայ վում: Դրա նց լու ծույթ նե րը ազ դում են 
ին դի կա տոր նե րի վրա, կե րա մա շում են շատ օր-
գա նա կան նյու թեր, փո խազ դում են թթու նե րի, մի 
շա րք ա ղե րի լու ծույթ նե րի և թթ վային օք սիդ նե-
րի հետ: Օ րի նա կ՝ ած խած նի (IV) օք սի դը կրաջ րի` 
Ca(OH)2 –ի լու ծույ թի մի ջով ան ցկաց նե լիս լու ծույթը 
պղ տոր վում է. 

 Ca(OH)2    +    CO2       CaCO3↓ + H2O 
 կալ ցի ու մի       ած խած նի           կալ ցի ու մի
 հիդ րօք սի դի    (IV) օք սիդ           կար բո նա տ
 լու ծույթ 
 (կ րա ջուր)      

q Պա տաս խա նե ՛ք հար ցե րի ն (էջ 8182) 

 ?  Հար ցեր  և վարժություններ
1. Ո ՞ր նյու թե րն են կոչ վում հիմ քեր, և ինչ պե ՞ս 

են դրա նք դա սա կար գում: Գրե ՛ք ձեզ հայտ նի 
հիմ քե րի բա նաձ ևե րը և ան վա նե ՛ք դրա նք: 

2. Կազ մե ՛ք` ա) կալ ցի ու մի հիդ րօք սի դի և 
ա ղա թթ վի, բ) ա լյու մի նի հիդ րօք սի դի և 
ա ղա թթ վի, գ) եր կա թի (III) հիդ րօք սի դի և 
ծծմ բա կան թթ վի փո խազ դե ցու թյան ռե ակ
ցի ա նե րի հա վա սա րում նե րը: 

3. Ս տո րև բեր ված բա նաձ ևե րն ու նե ցող նյու
թե րից ո րո ՞նք կփո խազ դեն նատ րի ու մի 
հիդ րօք սի դի լու ծույ թի հետ. KOH, H2SO4, CO2, 
MgCl2, CuO, HCl: Գրե ՛ք գո րծ նա կա նում ի րա
գործ  վող ռե ակ ցի ա նե րի հա վա սա րում նե րը: 

4. Գ րե ՛ք հետ ևյալ փո խար կում նե րի հա մար 
ռե ակ ցի ա նե րի հա վա սա րում նե րը. 

Ca  CaO  Ca(OH)2   CaCl2 
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5. Գ րե ՛ք` ա) պղն ձի (II) հիդ րօք սի դի, բ) եր կա
թի (III) հիդ րօք սի դի, գ) ա լյու մի նի հիդ րօք
սի դի քայ քայ ման ռե ակ ցի ա նե րի հա վա սա
րում նե րը: 

? ÊÝ ¹Çñ Ý» ñ
1.  Հետ ևյալ մի ա ցու թյուն նե րը, ո րո նց բա նա

ձևերը տր ված են ստո րև, դա սա վո րեք եր
կաթի պա րու նա կու թյան աճ ման կար գով. 
ա) Fe3O4, բ) Fe(OH)3, գ) FeSO4, դ) FeO, ե) Fe2O3:

2. Արդյունաբերության մեջ չհանգած կիր (CaO) 
ստանում են կրաքարի ջերմային քայքայումից՝ 
ըստ հետևյալ հավասարման. 

to

CaCO3   CaO + CO2 ↑

Հաշվեք.
ա) 20% խառնուրդ պարունակող 300 գ կրա

քա րից ստացված ածխաթթու գազի ծավալը,
բ) ստացված կալցիումի օքսիդի զանգվածը:

Պատ.՝ ա) 53,76 լ CO2, բ) 134,4 գ CaO:

§ 4.7. Ծա գում նա բա նա կան 
կապը մե տաղ նե րի, հիմ նային 
օք սիդ նե րի և հիմ քե րի մի ջև

 Մի դա սի նյու թե րից կա րե լի է ստա նալ մի այլ 
դա սի նյու թեր: Այդ պի սի կա պն ան վա նում են գե-
նե տիկ (հուն. « գե նե զիս» - ծա գում բա ռից): Ա ռան-
ձին նյու թե րի մի ջև ե ղած փո խա դա րձ կա պը կա-
րե լի է պատ կե րել հետ ևյալ գծապատկերներով.

Ca → CaO → Ca(OH)2  Ca3(PO4)2

Ը նդ հա նուր տես քով. 

մետաղ →  հիմնային օքսիդ → հիմք  աղ

 q Պա տաս խա նե ՛ք հար ցե րին (էջ 83)
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  ?  Հար ցե ր և վարժություններ
1. Գրե ք́ տրված գծապատկերների հա  մա    

պա  տասխան ռեակցիաների հա վա սարում
ները.

 
Mg → MgO → Mg(OH)2

Li → Li2O → LiOH
Na → Na2O → NaOH
K → K2O → KOH
Cu → CuO → CuCl2 → Cu(OH)2

Ա ղյու սակ 5

Ծագումնաբանական կա պն ա նօր գա նա կան  
մի ա ցու թյուն նե րի ա ռան ձին դա սե րի մի ջև

 M  Լա բո րա տոր փոր ձե ր

 Ծա նո թա ցում օք սիդ նե րի նմուշ նե րի ն

Տր ված են տար բեր օք սիդ նե րի նմուշ ներ: Ձեր 
տետ րե րում գծե ՛ք ա ղյու սակ և լրաց րե ՛ք: 
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 Ա ղյու սակ 6

Ա ռա ջադ րա նք. 1. Ձեր քն նար կած օք սիդ նե-
րից ո րո՞ նք են հիմնային, ո րո նք` թթվային: 2. Ի՞նչ 
հատ կա նիշ նե րով կա րե լի է ո րո շել այդ: 3. Ինչ պե ՞ս 
ստա նալ հա մա պա տաս խան օք սիդ նե րը: 4. Գրե ՛ք 
հա մա պա տաս խան ռե ակ ցի ա նե րի հա վա սա րում-
նե րը:

 
§ 4.8. Նյու թե րի այ րումն օ դում: 

Դան դաղ օք սի դա ցում

 Դուք ար դեն ծա նո թա ցել եք թթ ված նի մեջ 
նյու թե րի այր մա նը: Նյու թե րի այր ման ժա մա նակ 
ա ռա ջա նում են, որ պես կա նոն, նույն տե սա կի 
նյու թեր, այ սի նքն` տար բեր օք սիդ ներ: Սա կայն 
նյու թե րի այ րու մը օ դում ա վե լի դան դաղ է ըն թա-
նում, քան թթ ված նի մեջ, քա նի որ վեր ջի նս կազ-
մում է օ դի ծա վա լի 1/5 մա սը: 

Ձեզ ար դեն հայտ նի է, որ այր ման ժա մա նակ 
պա րզ նյու թե րի ա տոմ նե րը մի ա նում են թթ ված-
նի ա տոմ նե րի հետ, և ա ռա ջա նում են օք սիդ ներ: 
Այժմ պար զա բա նե նք, թե ինչ պես է ըն թա նում 
բարդ նյու թե րի այ րու մը: 

Քի մի ա կան բա ժա կում պա րա ֆի նե մո մի այր-
ման ժա մա նակ պա տե րին հայտն վում են ջրի մանր 
կա թիլ ներ: Իսկ ե թե բա ժա կի մեջ լց նե նք կրա ջուր, 
ապա այն կպղ տոր վի, ինչն ա պա ցու ցում է ած-
խած նի (IV) օք սի դի առ կայու թյու նը: Մո մի այր ման 
ժա մա նակ ջրի և ած խած նի օք սի դի ա ռա ջա ցու մը 
կա րե լի է բա ցատ րել հետ ևյալ կե րպ: Պա րա ֆինը 
բա րդ նյու թե րի խառ նուրդ է, ո րը կա զմ ված է 
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եր կու տար րից` ած խած նից և ջրած նից: Ած խածնի 
և ջրած նի ա տոմ նե րը այր ման ժա մա նակ մի ա նում 
են թթ ված նի ա տոմ նե րին` ա ռա ջաց նե լով ած-
խած նի (IV) օք սիդ և ջուր: Այս պի սով, բա րդ նյու թի 
այր ման ժա մա նակ ա ռա ջա նում են այն քի մի ա կան 
տար րե րի օք սիդ նե րը, ո րո նք մտ նում են բա րդ 
նյու թի բա ղադ րու թյան մեջ: 

Բա րդ նյու թե րի այր ման ռե ակ ցի ա նե րի հա-
վա սա րում նե րը կազ մե լիս խոր հուրդ է տր վում 
պահ պա նել ո րո շա կի հա ջոր դա կա նու թյուն: 

1. Գ րում են սկզբ նա կան նյու թե րի և ա ռա ջա  
ցող նյու թե րի բա նաձ ևե րը.

C6H6 + O2 → CO2 + H2O
 բեն զո լ

2. Հա վա սա րեց նում են այր վող նյու թի բա  ղադ
րու թյան մեջ մտ նող տար րե րի ա տոմ նե րի թի վը.

C6H6 + O2 → 6CO2 + 3H2O
 

3. Ե թե հա վա սար ման աջ մա սում ստաց վում 
են թթ ված նի կե նտ թվով ա տոմ ներ, տվյալ դեպ
քում՝ 15, ա պա բո լոր գոր ծա կից նե րը կրկ նա պատ
կում են, բա ցի O2 –ի առջև դր ված գոր ծակ ցից. 

2C6H6 + O2 → 12CO2 + 6H2O
 
 Վեր ջում հաշ վում են հա վա սար ման աջ մա-

սում ե ղած թթ ված նի ա տոմ նե րի թի վը և բա-
նաձ ևի առջև դնում գոր ծա կից.

2C6H6 + 15O2   12CO2 + 6H2O

 Գոր ծա կից ներ դնե լու այս ե ղա նա կը կի րա-
ռում են այն դեպ քե րում, երբ ռե ակ ցի ային մաս-
նակ ցում են գա զեր, ո րո նց մո լե կուլ նե րը կա զմ-
ված են երկու ա տո մից, օ րի նակ՝ O2, Cl2, H2 և այլն: 
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Այր ման ա ռա ջաց ման և ընդ հատ ման պայ
ման նե րը, հր դեհ նե րի կա նխ ման մի ջո ցա ռում
նե րը: Այ րու մը սկ սե լու հա մար ան հրա ժե շտ է 
երկու պայ ման՝ 1) այր վող նյու թի տա քա ցու մը մի նչև 
բո ցա վառ ման ջեր մաս տի ճան, 2) թթ ված նի մուտ քը:

Տարբեր  նյու թե րի բո ցա վառ ման ջեր մաս տի ճա ն -
ները տար բեր են: Ծծում բը և փայ տը բո ցա վառ-
վում են մոտ 2700C ջեր մաս տի ճա նում, ա ծուխը՝ 
մոտ 3500C–ում, իսկ սպի տակ ֆոս ֆո րը̀ մոտ 400C–ում: 

Այ րումն ընդ հա տե լու հա մար պե տք է կա´մ 
նյու թը սա ռեց նել բո ցա վառ ման ջեր մաս տի ճա-
նից ցա ծր, կա´մ դա դա րեց նել թթ ված նի մուտ քը 
դե պի այն: Հր դե հը ջրով հա նգց նե լիս ստե ղծ-
վում են այդ եր կու պայ ման նե րը. ջու րը սա ռեց-
նում է այր վող ա ռար կա նե րը, իսկ նրա գո լոր-
շի նե րը դժվա րաց նում են օ դի մուտ քը: Բա ցի 
այդ, օ դի մուտ քը ընդ հա տե լու հա մար հա ճախ 
օգ տա գոր ծում են ա վազ, ած խած նի (IV) օք սիդ, 
որն ստա նում են կրակ մա րիչ նե րում և պայ թու ցիկ 
նյու թեր (պայթյ ունի ժա մա նակ ա ռա ջա նում է ա նօդ 
տա րա ծու թյուն և այ րումն ընդ հատ վում է): Այդ 
ե ղա նակ նե րն օգ տա գոր ծում են նավ թի և նավ-
թա մթե րք նե րի այր ման ժա մա նակ հր դեհ նե րը 
հա նգց նե լու հա մար: 

Դան դաղ օք սի դա ցում: Ե թե որ ևէ նյութ ա վելի 
դան դաղ է փո խազ դում թթ ված նի հետ, ա պա 
ջեր մու թյունն ան ջատ վում է աս տի ճա նա բար: Այդ-
պի սի պրո ցե սը կոչ վում է դան դաղ օք սի դա ցում:

 Դան դաղ օք սի դաց ման եր ևույ թը բա վա կան 
հա ճախ է հան դի պում: Օ րի նակ՝ գո մաղ բի փտ ման 
(օք սի դաց ման) ժա մա նակ ան ջատ վում է ջեր մություն, 
ո րը կա րե լի է օգ տա գոր ծել ջեր մոց նե րում: 

Թթ ված նի կի րա ռու մը: Թթ ված նի շրջա
պտույ տը բնու թյան մե ջ: Թթ ված նի կի րա ռումը 
հիմն ված է նրա քի մի ա  կան հատ կու թյուն ների վրա 
(նկ. 13): Թթ վա ծի նը մեծ քա նակ նե րով օգ տա գոր-
ծում են քի մի ա կան ար դյու նա բե րու թյան տար բեր 
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ճյու ղե րում և մե տա լուր գի այում քի մի ա կան ռե ակ-
ցի ա նե րը ա րա գաց նե լու հա մար: Օ րի նակ՝ չու-
գուն ձու լե լիս դոմ նային վա ռա րան նե րի ար տա-
դրո ղա կա նու թյու նը բա րձ րաց նե լու հա մար դրա նց 
մեջ նե րփչում են թթ ված նով հա րս տաց ված օդ:

Թթ ված նի հետ ա ցե տի լե նի (նկ. 14) կամ ջրած նի 
խառ նուր դը հա տուկ այ րիչ նե րում այ րե լիս բո ցի 
ջեր մաս տի ճա նը հաս նում է 3000 0C–ի: Այդ պի սի 
բո ցն օգ տա գոր ծում են մե տաղ նե րը ե ռակ ցե լու 
հա մար: Ե թե թթ վա ծի նը վե րց նում են ա վել ցու կով, 
ա պա այդ բո ցով կա րե լի է մե տա ղը հա տել: 

Հե ղուկ թթ վա ծի նը կի րա ռում են հր թի ռային 
շար ժիչ նե րում: 

Բժշ կու թյան մեջ թթ վա ծի նը ծա ռայում է ծան-
րա ցած շն չա ռու թյու նը թեթ ևաց նե լու հա մար: Այդ 
նպա տա կով թթ ված նով լց նում են հա տուկ բար-
ձեր: Թթ ված նային դի մակ նե րն ան հրա ժե շտ են 
բա րձր թռի չք նե րի դեպ քում, տի ե զեր քում և ջրի 
տակ աշ խա տե լիս:

Թթ վա ծի նը հս կայա կան քա նա կու թյա մբ ծախս-
վում է բազ մա թիվ քի մի ա կան ռե ակ ցի ա նե րի, 
օ րի նա կ՝ մե տաղ նե րի հատ ման և ե ռա կց ման հա-
մար: Շատ թթ վա ծին է ծա խս վում վա ռե լա նյու թն 
այ րե լիս (նկ. 15):

Նկ. 13 Թթված նի 

կի րա ռու մը. 

1 - բժշկութ յան մեջ

2 –  պայ թեց ման 

աշխա տանք նե րում 

3 –  մե տաղ նե րի 

ե ռակց ման հա մար 

4 –  մե տաղ նե րի 

կտրման հա մար 

5 –  օ դագ նա ցութ յան 

մեջ̀ շնչա ռութ յան 

հա մար

6 –  օ դագ նա ցութ յան 

մեջ̀ շար ժիչ նե րի 

հա մար 

7 –  մե տա լուր գիա յում

Նկ. 14  Ացե տի լե
նաթթ ված նա յին 
այրիչ
1 - այր վող գազ

2

1
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Աս վա ծից եր ևում է, որ շատ թթ վա ծին է ծախս-
վում մար դու բազ մա զան գոր ծու նե ու թյան, մա ր-
դու, կեն դա նի նե րի, բույ սե րի շն չա ռու թյան հա   մար, 
ինչ պես նաև փտ ման պրո ցե սում: Մարդը շնչելիս 
1 րո պե ում մի ջին հաշ վով գոր ծա ծում է 0,5 դմ3 

թթ վա ծին, մեկ օ րում  ̀720 դմ3, իսկ մեկ տա րում  ̀262,8 մ3 
թթ վա ծին: Կա րե լի է հաշ վել, որ երկ րա գն դի բո լոր 
բնա կիչ նե րը (ավելի քան 7 մլրդ) մեկ տար վա ըն-
թաց քում շն չա ռու թյան հա մար օգ տա գոր ծում են 
ավելի քան 1839 մլրդ խո րա նարդ մետր թթ վա ծին: 
Ե թե թթված նի այդ ծա վա լը նոր մալ ճնշ ման տակ 
տե ղա վո րեն եր կա թու ղային ցիս տեռ նե րում, ա պա 
գնաց քի եր կա րու թյու նը կլի  ներ ա վե լի քան 300 մլն կմ, 
ո րը հա վա սար է Երկ րից մի նչև Ա րե գակ և այն տե-
ղից` մի նչև Եր կիր տա  րա ծու թյա նը (նկ. 16): 

     

Նկ. 16

Բայց, այ նուա մե նայ նիվ, թթ ված նի պարունա-
կությունը օ դում նկա տե լի ո րեն չի փոխ վում: Դա 
բա ցա տրվում է ֆո տո սին թե զով (լու սա սին թեզ), 
ո րը տե ղի է ու նե նում բույ սե րի մոտ լույսի ազ դե-
ցու թյամբ: Դրա հետ ևան քով թթ ված նի պարունա-
կությունն օ դում լրաց վում է: Ֆո տո սին թե զին դուք 
ար դեն ծա նո թա ցել եք բնա գի տու թյան դա ս ըն-
թացից: 

Նկ. 15 
Ժա մա նա կա կից 
մար դա տար ինք նա
թի ռը 9ժամ յա  
թռիչ քի ըն  թաց քում  
ծախ սում է 50–75 տ 
թթ վա ծին: Միա ժա մա
նակ նույն քան թթվա
ծին է ան ջատ վում 
25000–50000 հա 
ան տա ռում ֆո տո 
սին թե զի (լու սա սին
թեզ) հետևան քով: 
Հրթի ռա յին շար  ժիչ
նե րի հա մար ա վե լի 
շատ թթվա ծին է 
պա հանջ վում, քան 
ինք նա թիռ նե րի  
հա մար:

300 մլն կմ
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Պար զ ձևով ֆո տո սին թե զի երևույթը պատ կե-
րում են այս պես. 

      
լույս

 6CO2 + 6H2O          C6H12O6 + 6O2 ↑
ած խած նի   քլո րո ֆիլ     գլյու կո զ

(IV) օք սի դ

 
q Պա տաս խա նե ՛ք հար ցե րի ն էջ (89)

Հար ցե ր և վարժություններ
1. Ը ստ նկ. 13ի՝ թվե ՛ք թթ ված նի կի րառ ման 

բնա գա վառ նե րը: 
2. Ո րո շա կի օ րի նակ նե րով պար զա բա նե ՛ք, 

թե ինչ պես է ըն թա նում թթ ված նի շր ջա
պտույտը բնու թյան մեջ: 

3. Ի ՞նչ է ար վում բնա կա վայ րում` օ դում թթված 
նի ո րո շա կի պա րու նա կու թյան պահ պան
ման հա մար: Ին չո ՞վ կա րող եք մաս նակ ցել 
այդ գոր ծու նե ու թյա նը: 

4. Նյու թե րի մա սին ու նե ցած գի տե լիք նե րը 
կա  րե լի է կրկ նել և ընդ հան րաց նել ըստ այն 
պլա նի, ո րը բեր ված է ա ղ. 7ում թթված նի 
օ րի նա կով: Տետ րում գծե ՛ք և լրաց րե ՛ք: 

 Ա ղյու սակ 7
Թթվածին

Ընդհանուր բնութագիրը

Բնության մեջ գտնվելը

Ստացումը.

ա) լաբորատորիայում
բ) արդյունաբերության մեջ

Ֆիզիկական հատկությունները

Քիմիական հատկությունները

Կիրառումը

5. Ի ՞նչ նշա նա կու թյուն ու նի թթ վա ծի նը բույ 
սե րի և կեն դա նի նե րի կյան քում: Կեն դա նի 
օր գա նի զմ նե րում գլյու կո զի` C6H12O6, օքսի
դացման արդյունքում ան ջատ վում է դրանց 
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կեն սա գոր ծու նե ու թյան հա մար ան հրա ժեշտ 
է ներ գիան: Գրե́ ք այդ ռե ակ ցիայի հավա
սա րու մը, ե թե հայտ նի է, որ ար դյունքում 
ստաց վում է ած խած նի (IV) օք սիդ̀ CO2, և 
ջուր̀ H2O: 

§ 4. 9. Օ դը և նրա բա ղադ րու թյու նը
 
Օ դի բա ղադ րու թյու նը: Օ դի բա ղադ րու թյան 

հար ցը գի տու թյան մեջ մի ան գա մից չլուծ վեց: 
1774 թ. ֆրան սի ա ցի գիտ նա կան Ա. Լա վուա-

զի են ա պա ցու ցեց, որ օ դը հիմ նա կա նում եր կու 
գա զե րի` ա զո տի և թթ ված նի խառ նուրդ է: Նա 
թո րա նո թում լց ված մե տա ղա կան սն դի կը 12 օր 
շա րու նակ տա քաց րեց կրա կա րա նի վրա (նկ. 17): 
Թո րա նո թի ծայ րը մտց ված էր սն դի կով ա նոթի 
մեջ դր ված զան գի տակ: Փոր ձի ար դյուն քում 
սն դի կի մա կար դա կը բա րձ րա ցավ մոտ 1/5-ով: 
Թո րա նո թի մեջ սն դի կի մա կե րե սին ա ռա ջա ցավ 
նա րն ջա գույն նյութ` սն դի կի օք սիդ: Զան գի տակ 
մնա ցած գա զը պի տա նի չէր շն չա ռու թյան հա-
մար: Այդ փոր ձով ա պա ցուց վեց, որ օդն ըստ ծա-
վա լի պա րու նա կում է 4/5 ա զոտ և 1/5 թթ վա ծին: 

Օ դի ո րա կա կան բա ղադ րու թյու նը կա րե լի է 
ա պա ցու ցել հետ ևյալ փոր ձով: Ֆոս ֆո րն այ րում 
են օ դում զան գի տակ: Այդ դեպ քում ջու րը զանգի 
մեջ բա րձ րա նում է նրա մոտ 1/5–ի չա փով, քա նի 
որ ֆոս ֆո րի այր ման ժա մա նակ ծա խս վում է մի այն 
թթվա ծին, ա զո տը ռե ակ ցի այի մեջ չի մտ նում (նկ. 18): 

XIX դ. վեր ջին հե տա զո տու թյուն նե րով ա պա-
ցուց վել է, որ օ դի բա ղադ րու թյան մեջ, թթ ված-
նից և ա զո տից բա ցի, մտ նում են ևս 5 գա զային 
պա րզ նյու թեր̀ հե լի ում` He, նե ոն` Ne, ար գոն` Ar, 
կրիպ տոն` Kr, քսե նոն` Xe: Եր կար ժա մա նակ չէր 
հա ջող վում ստա նալ այդ տար րե րի մի ա ցու-
թյուն  նե րը: Այդ պատ ճա ռով դրա նք ան վա նե ցին 
ազնիվ գա զեր: Բա ցի այդ, օ դում պա րու նակ վում 

¶Ç ï»՞ù ³ñ¹Ûáù
...որ օ դի բարդ  
բա ղադ րութ յան  
մա սին ար տա հայտ վել 
է ի տա  լա ցի գիտ նա-
կան և ար վես տա գետ 
Լեոնար դո դա Վին չին 
XV դ.-ում: 

Ն կ.  17 
Լ ավուա զիե ի փո րձը 
 օդի  բաղադ րո ւթյ ան 
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են ած խած նի (IV) օք սիդ և ջրային գո լոր շի ներ: 
Օ դի մո տա վոր բա ղադ րու թյու նը ցույց է տր ված  
ա ղ. 8-ում: 

Ա ղյու սակ 8 

Օ դի բա ղադ րու թյու նը 
Բաղադրամասերը Գազերի պարունակությունը

ըստ ծավալի ըստ զանգվածի
Ազոտ 78,08 75,50
Թթվածին 20,95 23,10
Ազնիվ գազեր (հիմնականում արգոն) 0,94 1,30
Ածխածնի (IV) օքսիդ 0,03 0,046

 

Նկ. 18 
ֆոս ֆո րի այ րու մը զան գի տակ 
ա) ֆոս ֆո րի այ րու մը 
բ) ջրի մա կար դա կը բա րձ րա ցել է ծա վա լի 1/5 –ի չա փո վ

 Տա րեց տա րի ընդ լայն վում է ազ նիվ գա զե րի 
կի րառ ման բնա գա վա ռը: Հե լի ու մը թեթ ևու թյան և 
ա նայ րե լի ու թյան շնոր հիվ օգ տա գո րծ վում է օ դա-
պա րիկ նե րը և դի րիժա բլ նե րը լց նե լու հա մար: Ար-
գո նի չե զոք մի ջա վայ րում կա տա րում են հե շտ օք-
սի դա ցող մե տաղ նե րի է լե կտ րաեռակ ցում: Նեո-
նով, ար գո նով, կրիպ տո նով և քսե նո նով լցնում 
են է լե կտ րա կան լամ պե րը: Հե լիումի և թթ վածնի 
խառ նուրդն օգ տա գոր ծում են շնչա ռու թյան հա-
մար ստորջ րյա աշ խա տա նք նե րի ժա մա նակ: Նոս-
րաց ված ազ նիվ գա զե րի մի ջով է լե կտ րա կան 
հո սա նք բաց թող նե լիս նրա նք ճա ռա գայ թում են 

ա բ

Անտուան Լավուազիե  
(17 43 –  17 94) 

Ֆրանսիացի քիմ ի կոս, 
1774  թ.  փո րձնա

կանո րե ն ա պացուցե ց 
օդի բա ղադրությունը  

և հե րքեց  ֆլոգիս
տոնի  տեսու թյ ունը:  
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տար բեր գույ նե րի լույ սեր: Օ րի նակ՝ ար գո նը տա-
լիս է կա պույտ լու սար ձա կում, նե ո նը̀  կար միր: 
Այդ պատ ճա ռով դրա նք օգ տա գոր ծում են լու սա-
գովազդ նե րի հա մար և փա րոս նե րում:

Մթ նո լոր տային օ դի պահ պա նումն աղ տո
տում    նե րի ց:  Մեծ քա ղաք նե րի օ դում, որ տեղ շատ 
գոր ծա րան ներ կան, ած խած նի (IV) օք սի դի պա-
րու նա կու թյու նը կա րող է զգա լի չա փով բա րձր 
լի նել մի ջին ցու ցա նի շից` ըստ ծա վա լի 0,03 %–ից: 
Ար դյու նա բե րա կան շր ջան նե րում օ դի մեջ են ընկ-
նում նաև այլ խառ նուրդ ներ, օ րի նակ՝ ծծմ բի (IV) 
օք սիդ, ա զո տի օք սիդ ներ և փո շի: Մեր երկ րում 
մի շա րք մի ջո ցա ռում ներ են կի րառ վում օ դի աղ-
տոտ վա ծու թյան դեմ պայ քա րե լու հա մար: Այս-
պես՝ ծխա նցք նե րում դնում են զտիչ ներ̀  վնա սա-
կար գա զե րի կլա նիչ ներ, քա ղաք նե րում ստեղծում 
են այգիներ, պուրակներ, կանաչ գոտիներ:

Բա ցի այդ, խո շոր գոր ծա րան նե րում, մետ-
րոյում և այ լուր պատ րաս տում են հզոր կա ռուց-
վա ծք ներ̀  փո շուց, բակ տե րի ա նե րից, վնա սա կար 
գա զե րից օ դը մաք րե լու, ինչ պես նաև եր բե մն օ դը 
թթ ված նով հա րս տաց նե լու հա մար:

 Վա ռե լի քի տե սակ նե րը: Գո րծ նա կա նում օգ-
տա գոր ծում են ե րեք տե սա կի վա ռե լիք` պի նդ, 
հե ղուկ և գա զային: 

Պի նդ վա ռե լիք են ան տրա ցի տը, քա րա ծու խը, 
գո րշ ա ծու խը, այր վող թեր թա քա րե րը, տոր ֆը և 
փայ տը: 

Վա ռե լի քի ո րա կը ո րոշ վում է նրա ջեր մա րար 
ու նա կու թյա մբ, այ սի նքն` ջեր մու թյան այն քա նա-
կով (կի լո ջոուլ նե րով), որն ան ջատ վում է 1 կգ վա-
ռե լի քն այ րե լիս: Վա ռե լի քի ջեր մա րար ու նա կու-
թյու նն այն քան ա վե լի բա րձր է, որ քան այն ա վե լի 
հա րուստ է ած խած նով: 

Հա նա ծո ա ծուխ նե րն օգ տա գո րծ վում են 
ոչ մի այն որ պես վա ռե լիք: Ար դյու նա հան ված 
ա ծուխ  նե րի մոտ 1/4-ը են թար կում են ա նօդ 
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տա քաց ման (պի րո լի զի): Ար դյուն քում ստա նում 
են կոքս և տար բեր նյու թեր, ո րո նք օգ տա գո րծ-
վում են պլաստ  մաս սա նե րի, ներ կե րի, դե ղա նյու-
թե րի և այլ նի ար տադ րու թյան հա մար:

Հե ղուկ վա ռե լիք նե րն են նավ թի վե րամ շակ-
ման ար գա սիք նե րը̀ բեն զի նը, կե րո սի նը, մա զու թը 
և այլն: Բա ցա ռիկ մեծ է նավ թի և նրա ար գա սիք-
նե րի ջեր մա րար ու նա կու թյու նը: 

Վա ռե լի քի այ րու մը: Ար դյու նա բե րու թյան մեջ 
պի նդ վա ռե լի քն այ րում են ա նը նդ հատ գոր ծող 
վա ռա րան նե րում: Ա նը նդ հա տու թյան սկզ բունքն 
ի րա կա նաց վում է շար ժա կան կրա կա կա լի ցանցի 
մի ջո ցով (նկ. 19), ո րի վրա ա նը նդ հատ ա վե լաց-
վում է պի նդ վա ռե լի քը: Քա նի որ պի նդ նյու-
թերի մաս նակ ցու թյա մբ ըն թա ցող ռե ակ ցի ա նե րի 
ա րա գու թյու նը կախ ված է դրա նց մա կե րե սի մե-
ծու թյու նից, իսկ վեր ջի նս` նյու թե րի ման րաց ման 
աս տի ճա նից, ա պա ա վե լի լրիվ այր ման հա մար 
կա ռուց վում են այն պի սի վա ռա րան ներ, ո րոն ցում 
պի նդ վա ռե լի քը վե րած վում է փո շու, հետ ևա բար 
մե ծա նում է այր ման մա կե րե սը: Այ րու մը ըն թա-
նում է մի նչև վե րջ (նկ. 20): Նույն ձևով այ րում են 
նաև հե ղուկ վա ռե լի քը (նկ. 21): 

Տա րեց տա րի որ պես վա ռե լիք ա վե լի շատ օգ-
տա գոր ծում են այր վող գա զե րը: Այր ման հա մար 
գա զային վա ռե լի քը և օ դը հնոց են տր վում մե-
տա ղա կան խո ղո վա կով (ծայ րա փո ղակ): Վեր-
ջի նից դուրս ե կած գա զային խառ նուրդն այ րում 
են (նկ. 22): Գա զային վա ռե լի քի այր ման հա մար 
կան նաև հա տուկ ա ղյու սե վա ռա րան ներ, ո րոն-
ցում այր վող գա զը և ան հրա ժե շտ քա նա կի օ դը 
տրվում են շատ փո քր ան ցքե րի մեջ, որ տեղ տե ղի է 
ու նե նում այ րու մը: 

Գա զային վա ռե լի քը մի շա րք ա ռա վե լու-
թյուն ներ ու նի պի նդ վա ռե լի քի նկատ մա մբ՝ ա) 
տն տե սա պես ա վե լի ձե ռն տու է նրա ար դյու նա-
հա նումը և տե ղա փո խու մը, բ) պար զեց վում է հնոց-
նե րի կա ռուց ված քը, և հեշ տա նում է վա ռե լի քը 

Նկ. 19
 Պինդ վա ռե լի քի  

այ րու մը 
1 – ջ րով խո ղո վակ ներ 
2 –  վա ռե լիք
3 – կ րա կա կալ 
4 –  օ դի մա տուց ման 
անցք 
5 –  խա րամ

Նկ. 20 
Պինդ վա ռե լի քի 

 այ րու մը փո շեն ման 
վի ճա կում 

1 –  օդ և ած խի փո շի 
2 – ծ խա գազ 
3 –  մո խիր

1

2

Նկ. 21 
Հե ղուկ վա ռե լի քի  

այ րու մը 
1 –  հե ղուկ վա ռե լիք
2 –  օդ

1

1

2

2

3

3 4 5
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վա ռա րան մա տու ցե լու աշ խա տան քը, գ) պար-
զեց վում է այր ման պրո ցե սի ղե կա վա րու մը, և 
հեշ տա նում է աշ խա տան քի հի գի ե նայի պահ պա-
նու մը, դ) վա ռե լի քն ա վե լի լրիվ և նպա տա կա-
հար մար է այր վում, ե) նկա տե լի ո րեն նվա զում է 
շր ջա կա մի ջա վայ րի աղ տո տու մը: 

q Պա տաս խա նե ՛ք հար ցե րի ն (էջ 9495)

 ? Հար ցեր և վարժություններ 
1. Ի նչ պի սի ՞ն է գա զե րի պա րու նա կու թյու նն 

օ դում` ըստ ծա վա լի և ըստ զա նգ վա ծի: 
Մտա  ծե ՛ք, թե ին չու օ դում թթ վա ծի նը ըստ 
զա նգ վա ծի ա վե լի շատ է, քան ըստ ծա
վալի, իսկ ա զո տն ընդ հա կա ռա կը: 

2. Ի ՞նչ փոր ձե րով կա րե լի է ո րո շել թթ ված նի 
և ա զո տի պա րու նա կու թյու նը օ դում: 

3. Ա. Լա վուա զի են փո րձ նա կա նո րեն ինչ պե ՞ս 
ա պա ցու ցեց օ դի բա ղադ րու թյու նը: 

4. Ի ՞նչ ազ նիվ գա զեր գի տեք: Թվե ՛ք դրա նց 
կի րառ ման բնա գա վառ նե րը: 

5. Թթ ված նի մեջ նյու թե րի այ րումն ին չո ՞վ է 
տար բեր վում օ դի մեջ դրա նց այ րու մից: 

6. Ին չո ՞վ է նման և ին չո ՞վ է տար բեր պա րզ և 
բա րդ նյու թե րի այ րու մը: Բա ցատ րե ՛ք օ րի
նակ նե րով: 

7. Վե րը բեր ված ցու ցում նե րից օգտ վե լով՝ կազ
մե ՛ք հետ ևյալ նյու թե րի այր ման ռեակ
ցիա  նե րի հա վա սա րում նե րը. ա) բա րիու մ, 
բ) ա լյու մի ն, գ) լի թի ու մ, դ) ֆոս ֆո ր,  
ե) ջրա ծի ն, զ) ծծմ բաջ րածին` H2S, է) է թա ն` 
C2H6, ը) ա ցե տի լե ն` C2H2: 

Նկ. 22 
Գա զա յին վա ռե լի քի 

այ րու մը
1 –  օդ 

2 - գազ
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8. Ի նչ պի սի ՞ն են այր ման ա ռա ջաց ման և ընդ
հատ ման պայ ման նե րը: Հր դե հը մա րե լու ի՞նչ 
մի ջոց ներ կա րե լի է օգ տա գոր ծել հետևյալ 
դեպ քե րում՝ ա) բռնկ վել է մար դու հա
գուս տը, բ) բռնկ վել է բեն զի նը, գ) հր դեհ 
է ա ռա ջա ցել փայ տա նյու թի պա հես տում,  
դ) բռնկ վել է նավ թը ջրի մա կե րե սին: 

9. Ի ՞նչ է դան դաղ օք սի դա ցու մը: Բե րե ՛ք օ րի
նակ ներ: 

10. Բե րե ՛ք օ րի նակ ներ, թե դան դաղ օք սի դաց
ման պրո ցես նե րը որ դեպ քե րում են օ գուտ 
տա լիս և որ դեպ քե րում` վնաս: 

6 Գործնական աշխատանք 2

Թթ ված նի ստա ցու մը և հատ կու թյուն նե րը 

1. Թթ ված նի ստա ցու մը և հա վա քու մը: 
ա) Հա վա քե ՛ք նկ. 5-ում պատ կեր ված սար քը 

և ստու գեք նրա հեր մե տի կու թյու նը: Փոր ձա նո թի 
մեջ լց րեք նրա ծա վա լի մոտ 1/4-ի չա փով կա լի ու մի 
պեր ման գա նատ և ան ցքի մոտ դրեք բամ բակե 
(ա պա կե բամ բակ) գն դիկ: Փոր ձա նո թը փա կեք 
գա զա տար խո ղո վակ ու նե ցող խցա նով: Փոր ձա-
նո թն ամ րաց րեք ամ րա կա լի թա թում այն պես, որ 
գա զա տար խո ղո վա կի ծայ րը հա մա րյա հաս նի 
բա ժա կի կամ գլա նի հա տա կին, որ տեղ հա վաք-
վե լու է թթ վա ծի նը: 

Սկզ բում տա քաց րեք ամ բո ղջ փոր ձա նո թը: 
Այ նու հե տև բո ցն աս տի ճա նա բար տե ղա շար ժեք 
փոր ձա նո թի հա տա կից դե պի խցա նի կող մը:

 Բա ժա կի (գ լա ն)՝ թթ ված նով լց վե լը ստու գեք 
առ կայ ծող մար խով: Հե նց որ ա նո թը լց վի թթ ված-
նով, այն ծած կեք ստ վա րա թղ թով կամ ա պա կե 
թի թե ղով: 
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բ) Հա վա քե ՛ք նկ. 6-ում պատ կեր ված սար քը 
և ստու գեք նրա հեր մե տի կու թյու նը: Ջրով լց ված 
ա նո թի մեջ շր ջեք ջրով լց ված փոր ձա նո թը (կամ 
գլա նը̀  ա պա կե թի թե ղով ծա ծկ ված): Այ նու հե տև 
ջրով փոր ձա նո թի (գ լա նի) մեջ ան ցկաց րեք գա-
զա տար խո ղո վա կի ծայ րը և տա քաց րեք կա լի ու-
մի պեր ման գա նա տով լց ված փոր ձա նո թը: 

Ե րբ ա նո թը կլց վի թթ ված նով, այն ջրի տակ 
ծած կեք ա պա կե թի թե ղով: Հա վա քած թթ վա ծի նը 
պա հեք հա ջո րդ փոր ձե րի հա մար: 

2. Ած խած նի և ծծմ բի այ րու մը թթ ված նի մեջ: 
ա) Եր կա թե գդա լի մեջ դրեք փայ տի կտոր 

և բո ցի վրա շի կաց րեք: Այ նու հե տև առ կայ ծող  
ած խով գդա լը մտց րեք թթ ված նով ա նո թի մեջ և 
դի տեք կա տար վող եր ևույ թը: Երբ այ րու մը կը նդ-
հատ վի, ա նո թի մեջ լց րեք քիչ կրա ջուր և թա փա-
հա րեք: Ին չո՞ւ պղ տոր վեց լու ծույ թը: Գրե ՛ք ած խի 
այր ման ռե ակ ցի այի հա վա սա րու մը: 

բ) Եր կա թե գդա լի մեջ դրեք մի կտոր ծծումբ 
և այ րեք բո ցի մեջ: Դի տեք, թե ինչ պես է ծծումբն 
այր վում օ դում: Այ նու հե տև այր վող ծծում բը 
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