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ՋՐԱԾԻՆ: ԹԹՈՒՆԵՐ: ԱՂԵՐ

§ 5.1. Ջրա ծին:  
Ջրա ծինը  բնութ յան մեջ

Ընդ հա նուր բնու թա գի րը

Քի միա կան նշա նը` H
Հա րա բե րա կան ա տո մա յին զանգ վա ծը ` 
Ar(H) = 1,008
Քի միա կան բա նաձևը` H2

Հա րա բե րա կան մո լե կու լա յին զանգ վա ծը` 
Mr(H2) = 2,016
Ջրա ծի նը միա ցութ յուն նե րում միա վա լենտ է:

Առաջադրանք 1
Քննարկել ջրածնի դիրքը պարբերական հա-

մա  կարգում:
Առաջադրանք 2  
Քննարկել ջրածնի ատոմի կառուցվածքն ու 

էլեկտրոնային սխեման:
Առաջադրանք 3 
Քննարկել ջրածնի վալենտականությունն ու 

օք սի դացման աստիճանը̀ մետաղների ու ոչմե-
տաղ ների հետ առաջացրած միացությունները:

Բնութ յան մեջ գտնվե լը: Ջրա ծի նը տիե զեր-
քում ա մե նա տա րած ված տարրն է: Երկ րի կեղևում 
ջրած նի զանգ վա ծա յին բա ժի նը կազ մում է ըն-
դա մե նը 1%: Սա կայն նրա միա ցութ յուն նե րը տա-
րած ված են լայ նո րեն, օ րի նակ՝ ջու րը̀  H2O: Բնա-
կան այր վող գա զի բա ղադ րութ յան մեջ մտնում է 
հիմ նա կա նում ած խած նի և ջրած նի միա ցութ յունը̀  
մե թա նը՝ CH4: Ջրա ծի ն է պա րու նակ վում նաև բազ-
մա թիվ օր գա նա կան նյու թե րում:

ԳԼՈՒԽ V

Հեն րի Կա վեն դիշ 
(1731-1810)

Ան գ լիա ցի գիտ նա  կան, 
1766 թ. ստա  ցավ մա-
քուր ջրա ծին: Գիտ-

նա կա նը թեթևութ յան 
պատ ճա ռով սկզբում 
ջրա ծի նն ըն դու նեց 
որ պես ֆլո գիս տոն:
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§ 5.2. Ջրած նի ստա ցու մը

Ստա ցու մը լա բո րա տո րիա յում: Ջրած նի ստաց  -
ման ե ղա նակ նե րից մե կը մեզ ար դեն հայտ նի է: 
Դա ջրի քայ քա յումն է հաս տա տուն է լեկտ րա կան 
հո սան քի ազ դե ցութ յամբ.

Լա բո րա տոր պայ ման նե րում ա վե լի հեշտ է 
ջրա ծի նը ստա նալ ո րոշ մե տաղ նե րի և թթու նե րի 
փո խազ դե ցութ յու նից: Սո վո րա բար օգ տա գոր ծում 
են ցին կը և ա ղաթթ վի` HCl, կամ ծծմբա կան թթվի` 
H2SO4, լու ծույթ ներ: Այդ ռեակ ցիա նե րի ժա մա նակ 
ան ջատ վող ջրա ծի նը ջրի հետ հա վա քե լու հա մար 
կա րե լի է օգ տա գոր ծել ն կ. 23-ում պատ կեր ված 
սար քը: Ջրա ծին ստա նա լու հա մար օգտ վում են 
նաև Կիպ պի ա պա րա տից (նկ. 24): Քա նի որ ջրա-
ծի նը օ դից թեթև է, այն հա վա քում են նկ. 25-ում 
ցույց տրված սար քում:

Նկ. 23 Ջրածնի հավաքումը ջու րը դուրս   
 մղելու եղանակով

Ռեակ ցիա նե րը կա րե լի է ար տա հայ տել հե-
տևյալ հա վա սա րում նե րով.

¶Ç ï»՞ù ³ñ¹Ûáù
...որ մթնո լոր տի  
ստո րին շեր տե րում 
պա րու  ն ակ վում է շատ 
քիչ ջրա ծին, 50 կմ 
 բարձ   րութ յան վրա այն 
կազ  մում է 3% (ըստ 
ծա     վա լի), իսկ 100 կմ 
 բարձ րության վրա̀ մոտ 
95%: Մտա ծե́ ք, թե  
ին չո՞ւ է այդ պես:

Նկ. 24 
Կիպպի 

ապարատ
1-թթու
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կամ

Ջրա ծի նն ան ջատ վում է նաև ակ տիվ մե տաղ-
նե րի (օ րի նակ՝ Na, Ca) և ջրի փո խազ դե ցութ յան 
ժա մա նակ (նկ. 26): Այս ռեակ ցիա ներն ըն թա նում 
են ուժգ նո րեն, եր բեմն` պայթ յու նով: Այդ պատ-
ճա ռով փոր ձի հա մար պետք է վերց նել մե տա ղի 
փոքր կտոր, իսկ փոր ձա նո թը ծած կել ձա գա րով: 
Փորձ նա կա նո րեն հաս տատ ված է, որ ջրի մո լե-
կու լից դուրս է մղվում միայն ջրած նի մեկ ա տոմ և 
ա ռա ջա նում է միա վա լենտ OH հիդ րօք սիլ խում բը, 
ո րը միա նում է մե տա ղի ա տո մի հետ: 

Նկ. 25 
Ջր ածնի հավաքումը օդը դուրս մղելու եղանակով

Հիդ րօք սիլ խմբերի թի վը կախված է մե տաղի 
վա լեն տակա նութ յու նից: Ակ տիվ մե տաղ նե րի և 
ջրի միջև տե ղի ու նե ցող քի միա կան ռեակ ցիա նե րը 
հիմքերի ստացման կարևորագույն եղանակ 
են համարվում, որոնք կա րե լի է ար տա հայ տել 
հետևյալ հա վա սա րում նե րով.
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Ջրածնի ստա ցումն արդ յու նա բե րութ յան 
մեջ: Տեխ նի կա յում ջրա ծի նը ստա նում են կա´մ 
բնա կան գա զից (ո րի գլխա վոր բա ղադ րա մասն է 
մե թա նը̀  CH4), կա´մ ջրից:

Ֆի զի կա կան հատ կութ յուն նե րը: Ջրա ծի նը 
ան գույն, ա մե նա թեթև գազն է: Այն 14,5 ան գամ 
թեթև է օ դից (1լ -ը կշռում է 0,09 գ): Այդ պատ ճա-
ռով էլ ե թե օ ճա ռի պղպջակ նե րը լցնենք ջրած նով, 
ա պա դրանք կթռչեն վերև (նկ. 27): Ջրածնի լու ծե-
լիութ յու նը շատ քիչ է, իսկ հե ղու կաց ման ջեր մաս-
տի ճա նը՝ շատ ցածր (-252,8 օC):

q Պատասխանե ք́ հար ցե րին (էջ 103)

§ 5.3. Ջրած նի քիմիական  
հատ կութ յուն նե րը

1. Ջրա ծի նը միա նում է թթված նի հետ: Ե թե 
վա ռենք ջրա ծի նը (մաք րութ յու նը ստու գե լուց հե-
տո, տե´ս հե տա գա յում) և այր վող ջրած նով խո ղո-
վա կը ի ջեց նենք թթված նով լցված ա նո թի մեջ, ա պա 
ա նո թի պա տե րին կա ռա ջա նան ջրի կա թիլ ներ.

2H2 + O2 
____  2H2O

Խառ նուրդ ներ չպա րու նա կող ջրա ծի նը հան-
գիստ է այր վում: Սա կայն ջրած նի և թթված նի 

¶Ç ï»՞ù ³ñ¹Ûáù
...որ ջրա ծի նը հայտ
նա բե րել է գեր մա նա   ցի 
գիտ նա կան Տ. Պա    րա
ցել սը XVI դ.՝ եր   կաթն 
ընկղ մե լով ծծմ  բա կան 
թթվի մեջ:

Նկ. 26 
Նատրիումի 

փոխազդեցությունը 
ջրի հետ 

1-ավազով լցված աման

 
Նկ.  27 

Ջրածնով  լցված 
օ ճառի պղպջակ նե րը 
բարձ րա նում են վերև
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խառ նուր դը օ դի հետ պայ թում է: Ա ռա վել պայ-
թու ցիկ է եր կու ծա վալ ջրած նի և մեկ ծա վալ 
թթված նի խառ նուր դը` շա ռա չող գա զը: Ե թե 
պայթ յու նը տե ղի է ու նե նում ա պակ յա ա նո թում, 
ա պա նրա բե կոր նե րը կա րող են վնա սել շրջա-
պա տի մարդ կանց: Ուս տի ջրա ծի նն այ րե լուց 
ա ռաջ պետք է ստու գել նրա մաք րութ յու նը: Դրա 
հա մար ջրա ծի նը հա վա քում են մի փոր ձա նո թի 
մեջ, ո րը հա տա կը դե պի վեր շրջած` մո տեց նում 
են բո ցին: Ե թե ջրա ծի նը մա քուր է, ա պա այն 
հան գիստ է այր վում` առանց բնո րոշ «պպախ» 
ձայ նի: Ե թե ջրած նի հետ օդ է խառն ված, ա պա 
այն կայր վի պայթ յու նով: Ջրած նի հետ աշ խա-
տե լիս պետք է պահ պա նել անվ տան գութ յան 
կա նոննե րը: 

2. Ջրած նի փո խազ դե ցութ յու նը մի շարք 
մե   տա ղ նե րի օք սիդ նե րի հետ: Ե թե պղնձի (II) 
օք սի դը տա քաց նենք և նրա վրա յով բաց թող նենք 
ջրած նի շիթ, ա պա տե ղի կու նե նա մի ռեակ ցիա, 
ո րի հետևան քով կա ռա ջա նան ջուր և մե տա ղա-
կան պղինձ.

H2 + CuO = H2O + Cu

Այս (նկ. 28) ռեակ ցիա յում տե ղի է ու նե նում 
վե րա կանգն ման պրո ցես, քա նի որ ջրա ծի նը 
պղնձի ա տոմ նե րին տրա մադ րում է է լեկտ րոն: 
Վե րա կանգն ումը, ինչպես գիտեք, օք սի դաց մանը 
հակառակ երևույթ է: Այն նյու թե րը, ո րոնք է լեկտ-
րոն են տրա մադ րում, վե րա կանգ նիչ ներ են: 
Օք սի դաց ման և վե րա կանգն ման երևույթները 
փո խա դար ձա բար կապ ված են ի րար հետ (ե թե 
մի տար րը օք սի դա նում է, ա պա մյուսը վե
րա կանգն վում է, և հա կա ռակը): Ռեակ ցիայի 
հա վա սար ման մեջ դա կա րե լի է ցույց տալ այս-
պես.

¶Ç ï»՞ù ³ñ¹Ûáù
...որ 1 լ  օ դի զանգ

վածը (ն.պ.) կազ մում է 
1,3 գ, իսկ 1 լ ջ րածնի 

զանգ վա ծը̀ 14,5  
ան գամ ա վե լի փոքր է, 
այ սինքն̀ միայն 0,09 

գ է:

...որ հե ղուկ ջրա ծի նը 
ա մե նա թեթև հե ղուկն 

է, և որ այն 14 ան գամ 
թեթև է ջրից:

...որ ջրա ծի նը բո ցա    
վառ   վում է հեշտու
թյամբ: Ե թե օ դում 

ջրա  ծ   նի զանգ     վածա յին 
բա   ժինը կազմում է 

1860%, ա պա կարող 
է պայ թ յուն տե ղի 

ունե նալ: Դա մի շարք 
ծանր վթար  նե րի 
պատ  ճառ է ե ղել:  
Այս  պես՝ 1937 թ.  

պայ  թեց և այր վեց  
աշ խար   հում ա մե նա 
մեծ «Հին      դեն բուրգ» 

դի րի ժաբ լը:

...որ ջրած նով լցված 
ստրա տոս տա տի  

(տա րո ղութ յու նը̀ 25000 
մ3) օգ նութ յամբ ռուս 

նա վա գ նաց  նե րը 1933 թ. 
բար  ձ  րա ցան 19 կմ:
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3. Ջրա ծի նը միա նում է նաև մյուս ոչ մե
տաղ նե րի և մի շարք ակ տիվ մե տաղ նե րի 
հետ: Դրա նում կա րե լի է հա մոզ վել, ե թե գա զա-
տար խո ղո վա կից դուրս ե կող ջրա ծի նը վա ռենք 
և ընկղ մենք քլո րով լցրած գլա նի մեջ: Ջրա ծի նը 
քլո րի մթնո լոր տում շա րու նա կում է այր վել: Քլո րի 
դեղ նա կա նա չա վուն գույ նն աս տի ճա նա բար ան-
հե տա նում է, քա նի որ ա ռա ջա նում է ան գույն գազ̀ 
քլո րաջ րա ծին (նկ. 29).

Քլո րաջ րա ծի նը ջրում լավ լուծ վում է` ա ռա-
ջաց նե լով ա ղաթ թու̀  HCl: Ե թե ջրած նի շի թը բաց 
թող նենք հալ ված ծծմբով փոր ձա նո թի մեջ, ա պա 
կզգաց վի նե խած ձվի հոտ: Դա ծծմբաջ րած նի` H2S 
գա զի հոտն է:

Ջրած նի ու ա զո տի փո խազ դե ցութ յան դեպ-
քում (բարձր ջեր մաս տի ճա նի և ճնշման տակ, 

Նկ. 28 
Ջրած նով պղնձի 
վերա կանգ նու մը 
պղնձի օք սի դից

Նկ. 29 
Քլո րի մթնո լոր տում 

ջրած նի այ րու մը

ANTARES



103

կա տա լի զա տո րի առ կա յութ յամբ) ա ռա ջա նում է 
ա մո նիակ` NH3, ո րը գործ նա կան մեծ նշա նա կու-
թյուն ու նի:

4. Ջրա ծի նը փո խազ դում է նաև ակ տիվ մե
տաղ նե րի հետ` ա ռա ջաց նե լով ոչ ցնդե լի միա
ցութ յուն ներ` հիդ րիդ ներ (NaH, CaH2): 

q Պատասխանե́ ք հար ցե րին (էջ 103104)

 ? Հարցեր և վարժություններ
1. Ընդ հա նուր ձ ևով բնու թագրե ք́ ջրա ծին 

տար րը: Բե րե ք́ այն պի սի միա ցութ յուն նե րի 
օ րի նակ ներ, ո րոնք ջրա ծին են պա րու նա
կում, և գրե ք́ դրանց բա նաձևե րը:

2. Բա ցատ րե ք́, թե ի՞նչ  է նշա նա կում հետևյալ 
գրա ռու մը. 5H, 2H2, 6H և 3H2:

3. Ջրա ծի նն ի՞նչ ձևով է հան դի պում բնության 
մեջ և ի՞նչ  տա րած վա ծութ յուն ունի:  Հաշ
վե ք́, թե որ նյու թի մեջ է ջրածնի զանգ
վածային բաժինն ավելի մեծ, ջրի՞՝ H2O, թե՞ 
մե թա նի` CH4:

4. Գրե ք́ այն պի սի ռեակ ցիա նե րի հա վա սա
րում ներ, ո րոնց հետևան քով ստաց վում է 
ջրա ծին: Բա ցատ րե ք́, թե ռեակ ցիա նե րի որ 
տի պին են պատ կա նում դրանք:

5. Ջրա ծին կա րե լի է ստա նալ ալ յու մի նը փո
խազ դե լով ա ղաթթ վի և ծծմբա կան թթվի 
լու ծույթ նե րի հետ: Կազ մե ք́ այդ ռեակ ցիա
նե րի հա վա սա րում նե րը: (Գոր ծա կի ցը դնե
լիս պահ պա նեք կա նոն նե րը):

6. Գլան նե րից մե կը լցված է ջրած նով, մյու սը` 
թթված նով: Ինչ պե՞ս  ո րո շել, թե որ գլա նում է 
գտնվում այդ գա զե րից յու րա քանչ յու րը:
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7. Ինչ պե՞ս  մեկ ա նո թից մյու սը լցնել՝ ա) ջրա
ծի նը, բ) թթվա ծի նը:

8. Գրե ք́ ջրած նի քի միա կան հատ կութ յուն
ները բնու թագրող ռեակ ցիա նե րի հա վա
սա րում նե րը:

9. Կազ մե ք́ հետևյալ օք սիդ նե րի հետ ջրածնի 
փո խազ դե ցութ յան քի միա կան ռեակ ցիա
ների հա վա սա րում նե րը՝ ա) սնդի կի (II) 
օքսի դ, բ) եր կա թի հա րու կ` Fe3O4, գ) վոլֆրա
մի (VI) օք սի դ: Բացատրե ք́, թե ի՞նչ  դեր է 
խա ղում ջրա ծի նն այդ ռեակ ցիա նե րում, 
ռեակ ցիա նե րի հետևան քով ի՞նչ է տե ղի 
ունե նում մե տա ղի և ջրած նի հետ:

10. Որ տե՞ղ  է կի րառ վում ջրա ծի նը, և ինչ
պիսի՞ն են ա պա գա յում նրա կի րառ ման հե
ռան կար նե րը:
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§ 5.4. Թթու ներ. 
բաղադրությունը,
դասակարգումը

Թթու նե րի բա ղադ րութ յու նը: Լա բո րա տո-
րիա յում ջրած նի ստաց ման ե ղա նակ նե րն ու սում-
նա սի րե լիս դուք ար դեն ծա նո թա ցաք ցին կի փո-
խազ դե ցութ յա նը ա ղաթթ վի և ծծմբա կան թթվի 
հետ: Թթու նե րի հետ նման ձ ևով են փո խազ դում 
նաև մյուս մե տաղ նե րը, օ րի նակ`

Քն նար կե լով այդ ռե ակ ցի ա նե րի հա վա սա-
րում նե րը̀  թթու նե րի բա ղադ րու թյան մա սին կա-
րե լի է կա տա րել հետ ևյալ եզ րա կա ցու թյուն նե րը.

Թ թու ներ են կոչ վում այն բա րդ նյու թե րը, 
ո րո նք կա զմ ված են մե տաղ նե րի ա տոմ նե րով 
տե ղա կալ վե լու ըն դու նակ ջրած նի մեկ կամ մի 
քանի ա տոմ նե րից և թթվային մնա ցո րդ նե րից:

 Վե րը քն նա րկ ված հա վա սա րում նե րից երևում է, 
որ.

1) թթ վային մնա ցո րդ նե րը քի մի ա կան ռե ակ
ցի ա նե րում սո վո րա բար պահ պան վում են 
և մի մի ա ցու թյու նից ան ցնում են մեկ այլ 
միա ցու թյան մեջ:

Նի կո լայ Նի կո լաևիչ 
Բե կե տով 
(1827-1911)

Ռուս քի մի կոս, 
Պետեր  բուր գի 

գիտություն նե րի 
ա կադե միա յի ա կադե-
մի կոս, ֆի զի կա կան 
քի միա յի հիմ նա դիր, 

1863 թ. կազմեց 
մետաղ նե րի 

դուրսմղման շարքը, 
որը կոչ վում է նրա 

ա նունով:
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2) թթ վային մնա ցո րդ նե րի վա լեն տա կա նու
թյու նը ո րոշ վում է դրան միացած մե տա
ղի ա տոմ նե րով տե ղա կալ վե լու ըն դու նակ 
ջրած նի ա տոմ նե րի թվով (աղ. 9): 

Ա ղյու սակ 9 

Ո րոշ թթու նե րի և թթ վային  
մնա ցո րդ նե րի բա նաձ ևե րը 

Թթվի 
անվանումը

Թթվի 
բանաձևը

Թթվային 
մնացորդը

Աղաթթու HCl Cl-

Ազոտական թթու HNO3 NO3
-

Ածխաթթու H2CO3 CO3
2-

Ծծմբական թթու H2SO4 SO4
2-

Օրթոֆոսֆորական թթու H3PO4 PO4
3-

Թթու նե րի դա սա կար գու մը: Թթու նե րը ըստ 
բա ղադ րութ յան լի նում են թթված նա վոր և ան -
թթ վա  ծին, իսկ ըստ մետաղի ատոմներով տե-
ղակալվելու ընդունակ ջրած նի ա  տոմ  նե րի թվի՝   
միա հիմն, երկ հիմն և եռ հիմն (գծապատկեր 4):

Գծապատկեր 4
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Թթու նե րի կա ռուց ված քա յին բա նաձևե րը: 
Անթթ վա ծին թթու նե րի կա ռուց ված քա յին բա-
նաձևե րը կազ մե լիս պետք է հաշ վի առ նել, որ 
այդ թթու նե րի մո լե կուլ նե րում ջրած նի ա տոմ-
ները կապ ված են ոչ մե տաղ նե րի ա տոմ նե րի հետ` 
H – Cl:

Թթված նա վոր թթու նե րի կա ռուց ված քա յին 
բա նաձևե րը կազ մե լիս պետք է հի շել, որ ջրա ծի նը 
կենտ րո նա կան ա տո մի հետ կապ ված է թթված նի 
ա տոմ նե րով: Ե թե, օ րի նակ, պա հանջ վում է կազ-
մել ծծմբա կան և օր թո ֆոս ֆո րա կան թթու նե րի 
կա ռուց ված քա յին բա նաձևե րը, ա պա վար վում են 
այս պես. 

1. Մե կը մյու սի տակ գրում են տվյալ 
թթվի ջրած նի ա տոմ նե րը: Այ նու հետև 
թթվածնի ա տոմ նե րով դրանք գծիկ նե
րով միաց  նում կենտ րո նա կան ա տո մին. 

H – O 

H – O 

S

H – O 

H – O

H – O 

P

2. Կենտ րո նա կան ա տո մին, վա լեն տա կա
նութ յու նը հաշ վի առ նե լով, միաց նում են 
թթված նի մնա ցած ա տոմ նե րը. 

H – O 

H – O

H – O 

P = O

H – O 

H – O 

S

O

O
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§ 5.5.  Թ թու նե րի լու ծույթ նե րի 
ազ դե ցու թյու նը  
հայ տա նյու թե րի վրա

Քն նար կե ՛նք թթու նե րի ջրային լու ծույթ նե րին 
ա ռա վել բնո րոշ ընդ հա նուր հատ կու թյուն նե րը:

1. Թ թու նե րի ազ դե ցու թյու նը ին դի կա տոր նե
րի (լատ. Indicator - ցու ցիչ) լու ծույթ նե րի վրա:

Ինչպես գիտենք թթուների լուծույթները տար-
բեր կերպ են ազդում ինդիկատորների վրա: 
Օրինակ՝ թթվի ազդեցությամբ լակմուսը կար մրում 
է, ֆենոլֆտալեինը անգույն է մնում, մեթիլ-
նարնջագույնը ձեռք է բերում վարդագույն երանգ 
(տե´ս աղ. 4, էջ 79): 

2. Թ թու նե րի բնո րոշ հատ կու թյու նը նրանց 
փո խազ դե ցու թյունն է մե տաղ նե րի հետ: Տար-
բեր մե տաղ նե րի հետ թթու նե րի փո խազ դե ցու թյու-
նը պար զե լու հա մար կա տա րե նք հետ ևյալ փոր ձը:

 Չո րս փոր ձա նոթ նե րի մեջ լց նե նք ա ղա թթվի 
քիչ լու ծույթ: Ա ռա ջին փոր ձա նո թի մեջ գցե նք 
մագ նե զի ու մի` Mg, կտոր, երկ րոր դի մեջ̀  ցին կի` 
Zn, կտոր, եր րոր դի մեջ̀  եր կա թի` Fe, կտոր, իսկ 
չոր րոր դի մեջ̀  պղն ձի` Cu, կտոր:

Նույն պի սի փո րձ կա տա րե նք ծծմ բա կան թթվի 
ջրային լու ծույ թով: 

Այդ փոր ձե րը կա տա րե լով՝ հա մոզ վում ենք, որ 
թթու նե րի հետ ա ռա նձ նա պես ա րագ է փո խազ-
դում մագ նե զի ու մը, փո քր-ինչ դան դաղ՝ ցին կը, 
ա վե լի դան դաղ՝ եր կա թը, իսկ պղի նձ պա րու նա-
կող փոր ձա նոթ նե րում ոչ մի փո փո խու թյուն չի 
նկատ վում (ջ րա ծին չի ան ջատ վում): 
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Ա ռա ջա ցած լու ծույթ նե րը գո լոր շի աց նե լիս 
ան   ջատվում են բյու րե ղային նյու թեր̀  ա ղեր: Հա-
ման ման փոր ձեր կա տա րել է ռուս գիտ նա կան 
Ն. Ն. Բե  կե  տո վը: Փոր ձե րի հի ման վրա նա կազ մել 
է մե տաղ նե րի ար տա մղ ման շար քը.

K, Na, Mg, Al, Zn, Fe,  
Ni, Sn, Pb(H2)

Cu, Hg, Ag,  
 Pt, Au

Ար տամ ղում են ջրա ծի նը
 թթու նե րից

Թ թու նե րից ջրա ծի նը 
չեն ար տամ ղում

Քի մի ա կան ռե ակ ցի ա նե րի հա վա սա րում ները 
կազ մե լիս պե տք է ղե կա վար վել այս շար քով: Շար-
քում ջրած նից ա ռաջ կա նգ նած մե  տաղ ներն ըն-
դու նակ են նրան ար տամ ղե լու թթու նե րից: Բա ցա-
ռու թյուն է կազ մում ա զո տա կան թթուն: Մե տաղ-
նե րի մե ծա մաս նու թյան հետ ա զո տա կան թթվի 
փո խազ դե ցու թյան ժա  մա նակ ջրած նի փո խա  րեն 
ան ջատ վում են ա զո տի օք սիդ ներ: Իսկ ո րոշ դեպ-
քե րում` նաև ա  մո նի ակ:

§ 5.6. Թ թու նե րի  
փո խազ դե ցու թյու նը  
մե տաղ նե րի օք սիդ նե րի հետ

 Փոր ձա նո թի մեջ տե ղա վո րե նք քիչ քանակի 
պղն ձի (II) օք սիդ̀ CuO, և վրան ա վե լաց նե նք 
ծծմբական թթ վի 1-2 մլ լու ծույթ: Տա քաց նե լիս 
լուծույ թը դառ նում է երկ նա գույն: Այն շո գի աց նե-
լիս ան ջատ վում է բյու րե ղային նյութ: Ծծմ բա կան 
թթ վի և պղն ձի (II) օք սի դի մի ջև տե ղի ու նե ցող 
քի մի ա կան ռե ակ ցի ան կա րե լի է ար տա հայ տել 
հետևյալ հա վա սա րու մով.
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Ձեզ հայտ նի ռե ակ ցի ա նե րի տի պե րից ո րի՞ն 
կա րե լի է վե րագ րել այդ ռե ակ ցի ան: Ինչ պես 
երևում է ռե ակ ցի այի հա վա սա րու մից` փո խազ դե-
ցու թյան մեջ են մտ նում եր կու բա րդ նյու թեր, և 
ռե ակ ցի այի ըն թաց քում փո խա նակ վում են դրա նց 
բա ղադ րիչ մա սե րը: Ար դյուն քում ա ռա ջա նում են 
եր կու բա րդ նյու թեր:

 Մյուս թթու նե րը նույն ձևով են փո խազ դում 
մե տաղ նե րի բազ մա թիվ օք սիդ նե րի հետ, օ րի նակ.

 

Այդ պի սի ռե ակ ցի ա նե րը պատ կա նում են փո-
խա նակ ման ռե ակ ցի ա նե րի դա սին:

 Փո խա նակ ման ռե ակ ցի ա ների մասին ման
րա մասն տեղեկություններ կստանաք հաջորդ 
դասերին:

qՊատասխանե ք́ հար ցե րին (էջ 110111)

 ? Հարցեր և վարժությւոններ
1. Ո՞ր ն յու թերն են կոչ վում թթու ներ: Տետ րում 

գծե ք́ ստորև բեր ված աղ յու սա կը և հա
մա պա տաս խան սյու նակ նե րում գրե ք́ ձեզ 
հայտ նի թթու նե րի քի միա կան բա նաձևե րը, 
ընդգ ծե ք́ թթվա յին մնա ցորդ նե րը և նշե ք́ 
դրանց վա լեն տա կա նութ յու նը: 

Աղյուսակ 10

Թթուներ
Թթվածնավոր Անթթվածին Միահիմն Երկհիմն Եռհիմն
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2. Կազ մե ք́ հետևյալ թթու նե րի կա ռուց ված
քա յին բա նաձևե րը. 
ա) ած խաթթ ու, 
բ) բրո մաջ րած նա կան թթ ու, 
գ) ծծմբա յին թթ ու, 
դ) պերքլորական թթ ու̀  HClO4

§ 5.7. Աղեր. բաղադրությունը, 
անվանումը

Ա ղե րի բա ղադ րութ յու նը, ան վա նում նե րը: 
Ջրա ծի նը և թթու նե րն ու սում նա սի րե լիս դուք 
ար դեն ծա նո թա ցաք ո րոշ ա ղե րի: Թթուների և 
մե տաղ նե րի կամ մե տաղ նե րի օք սիդ նե րի միջև 
տե ղի ու նե ցող ռեակ ցիա նե րի հա վա սա րում նե րը 
կազ մե լիս դուք ու շադ րութ յուն դարձ րիք, որ այդ 
ռեակ ցիա նե րի ըն թաց քում ա ռա ջա նում են նյու-
թեր, ո րոնք պատ կա նում են ա ղե րի դա սին: Բե-
րենք ևս  մի քա նի օ րի նակ .

Ա ղե րի քի միա կան բա նաձևե րից երևում է, որ 
ա ղե րը բարդ նյու թեր են, ո րոնք ա ռա ջա նում 
են մե տաղ նե րի ա տոմ նե րից և թթվա յին մնա
ցորդ նե րից:

Քի միա յի հե տա գա դա սըն թա ցում ա ղե րին 
շատ հա ճախ կհան դի պենք: Դրան ցից կարևո րա-
գույն ներն են ա ղաթթ վի` HCl, ա ղե րը̀  քլո րիդ նե րը 
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(NaCl –  նատ րիու մի քլո րիդ), ծծմբա կան թթվի` 
H2SO4, ա ղե րը̀  սուլ ֆատ նե րը (K2SO4 –  կա լիու մի 
սուլ ֆատ), ա զո տա կան թթվի` HNO3, ա ղե րը̀  
նիտ րատ նե րը (Ca(NO3)2 –  կալ ցիու մի նիտ րատ), 
ածխաթթ վի̀ H2CO3, ա ղե րը̀ կար բո նատ նե րը 
(Na2CO3 –  նատ րիու մի կար բո նատ), օր թո ֆոս ֆո-
րա կան թթվի` H3PO4, ա ղե րը̀  օր թո ֆոս ֆատ նե րը 
(K3PO4 –  կա լիու մի օր թո ֆոս ֆատ):

Ա ղե րի բա նաձևերի կազ մումը: Ա ղե րի քի-
միա կան բա նաձևե րը կազ մե լու համար գտնում 
են մե տա ղի և թթվա յին մնա ցոր դի վա լեն տա կա-
նութ յու նների ա մե նա փոքր ընդ հա նուր բազ մա-
պա տիկը և գրում վերևում:

Ա մե նա փոքր ընդ հա նուր բազ մա պա տի կը բա-
ժա նում են մե տա ղի վա լեն տա կա նութ յան վրա և 
գտնում ին դեք սը, այ նու հետև ա մե նա փոքր ընդ-
հա նուր բազ մա պա տի կը բա ժա նում են թթվա յին 
մնա ցոր դի վա լեն տա կա նութ յան վրա և նույն պես 
գտնում ին դեք սը: Թթվա յին մնա ցորդ նե րը, ե թե 
դրանք մո լե կու լում մի քա նիսն են, վերց նում են 
փա կագ ծի մեջ.

Ա ղե րի և դրանց հատ կութ յուն նե րի մա սին ընդ-
հան րաց ված տվյալ նե րը դուք կուսումնասիրեք 
հե տագայում:

q Պատասխանե ք́ հար ցե րին (էջ 113)
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 ? Հարցեր և վարժություններ
1. Ո՞ր ն յու թերն են կոչ վում ա ղեր: Բերե ք́ հինգ 

օ րի նակ, ո րոնց հի ման վրա ցույց տվեք, թե 
ինչ պես են կազմ վում ա ղե րի բա նաձևե րը: 
Անվանե ք́ ա ղե րը:

2. Ստորև բեր վող գծապատկերների մի ջո ցով՝ 
ա) կազ մե ք́ քի միա կան ռեակ ցիա նե րի հա

վա սա րում նե րը.

  1) Na + HCl  → 9) ZnO + HNO3      →
2) Mg + HCl  → 10) CaO + HCl      →
3) Al + HCl  → 11) Fe2O3 + HCl    →
4) Mg + H3PO4 → 12) Fe2O3 + H2SO4 →
5) Ca + H3PO4   → 13) Li2O + H3PO4  →
6) Zn + H2SO4   → 14) MgO + H3PO4  →
7) Al + H2SO4  → 15) Al2O3 + H2SO4 →
8) Mg + H2SO4 →

բ) հա մա պա տաս խան ա ղե րի բա նաձևե րի 
տակ գրե ք́ դրանց ա նուն նե րը:

? ÊÝ¹ÇñÝ»ñ
1. Ալ յու մի նի և նոսր ծծմբա կան թթվի փո

խազ դե ցութ յու նից ա ռա ջա ցել է 3,42 գ  ալ
յու մի նի սուլ ֆատ: Որոշե ք́՝ ա) ռեակ ցիա յի 
մեջ մտած ալ յու մի նի զանգ վա ծը և քա նա կը: 
բ) ռեակցիայից հետո առաջացած ջրածնի 
ծավալը:
Պատ.՝ ա) 0,5 գ և 0,02 մոլ Al, բ) 0,672 լ H2:

2. Ա զո տա կան թթվի հետ փո խազ դե լիս ռեակ
ցիա յի մեջ է մտել պղնձի (II) օք սի դի 0,1 մոլ: 
Գտե́ ք ռեակ ցիա յի հետևան քով ստաց ված 
պղնձի (II) նիտ րա տի զանգ վա ծը և քա նա կը:

Պատ.՝ 18,8 գ և 0,1 մոլ Cu(NO3)2:
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§ 5.8. Տեղակալման և 
փոխանակման ռեակցիաներ

Բնագիտության դասընթացում և «Քիմիա 8» 
դաս ընթացի սկզբում դուք ծանոթացաք քի միա-
կան ռեակցիաների հիմնական տեսակներից եր-
կուսին` քայքայման և միացման ռեակցիաներին: 
Այժմ ծանոթանանք ռեակցիաների մյուս երկու տե-
սակներին:  Դրանք են տեղակալման և փո խա նակ-
ման ռեակցիաները:

 Տե ղա կալ ման ռե ակ ցի ա նե րին ծա նո թա նա լու 
հա մար կա րե լի է կա տա րել հետ ևյալ փոր ձը:

 Պղն ձի (II) քլո րի դի` CuCl2, երկ նա գույն լու-
ծույթի մեջ ի ջեց նե նք նա խա պես մա քր ված եր կա-
թե մեխ կամ եր կա թի խար տուք: Կտես նե նք, որ 
մեխը ան մի ջա պես պատ վում է պղն ձի փա ռով, 
իսկ լու ծույ թը երկ նա գույ նից դառ նում է կա նա չա-
վուն, քա նի որ ըն թա նում է քի մի ա կան ռե ակ ցի ա, 
ո րի ար դյուն քում պղն ձի (II) քլո րի դի` CuCl2, փո-
խա րեն ա ռա ջա նում է եր կա թի (II) քլո րիդ̀ FeCl2: 
Ռե ակ ցիան կա րե լի է ար տա հայ տել հետ ևյալ քի-
մի ա կան հա վա սար ման մի ջո ցով.

 
Fe + CuCl2 = Cu + FeCl2
 Տե ղա կալ ման կոչ վում են այն քի մի ա կան 

ռեակ  ցի ա նե րը, ո րո նց ըն թաց քում պա րզ նյու թի 
ա տոմ նե րը տե ղա կա լում են բա րդ նյու թի բա
ղադրու թյան մեջ ե ղած ա տոմ նե րից որ ևէ մե կին: 

Zn + CuCl2 = Cu + ZnCl2
Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2

Փոխանակման ռեակցիաների ընթացքում 
փո խանակվում են բարդ նյութերի բաղադրիչ 
մասերը: Օրինակ՝ երկաթի (III) քլորիդ ստանալու 
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նպատակով անհրաժեշտ է որպես ելանյութ վերց-
նել երկաթի (III) օքսիդը և աղաթթուն:

Փոխազդեցության արդյունքում առաջանում է 
աղ և ջուր.

Fe2O3 + 6HCl = 2FeCl3 + 3H2O

Փոխանակման կոչվում են երկու բարդ նյու
թերի միջև ընթացող այն ռեակցիաները, որոնց 
ընթաց քում փոխանակվում են ելանյութերի 
բա ղա դրիչ մասերը̀ առաջացնելով նոր նյութեր:

Փոխանակման ռեակցիաների օրինակներ են. 
ա. հիմքերի և թթուների միջև ընթացող ռեակ-

ցիա ները, որոնց արդյունքում առաջանում են աղ 
ու ջուր.

Ba(OH)2 + H2SO4 = BaSO4 ↓ + 2H2O

բ. երկու տարբեր թթուների աղերի միջև 
ջրային լուծույթում ընթացող ռեակցիաները, որոնց 
արդյունքում առաջանում են երկու նոր աղեր.

K2CO3 + MgSO4 = MgCO3 ↓ + K2SO4

qՊատասխանե ք́ հար ցե րին (էջ 115116)

 ? Հարցեր և վարժություններ
1. Ո՞ր ռեակցիաներն են անվանում տեղա-

կալման: Բերե ք́ դրանցից 3 օրինակ:
2. Գրե ք́ տեղակալման ռեակցիայի օրինակ, 

որի արդյունքում առաջանում է ջրածին 
պարզ նյութը:

3. Ըստ տրված սխեմաների՝ կազմեք ռեակ -
ցիաների հավասարումները և նշեք ռեակ-
ցիայի տիպը.

ա. CuSO4 + Fe → FeSO4 + Cu
բ. MgO + HCl → MgCl2 + H2O
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գ. Mg + HCl → MgCl2 + H2↑
դ. CuSO4+ BaCl2 → CuCl2 +BaSO4↓
ե. KJ +Cl2 → KCl + J2

զ. Cr + HCl → CrCl2 +H2

4. Տվե ք́ փոխանակման ռեակցիաների սահ-
մանումը: Գրեք ռեակցիաների 3 օրինակ, 
որոնցում որպես ելանյութ վերցված է թթու 
և հիմք:

5. Ստորև բերված օրինակներում լրացրե ք́ 
բաց թողնված նյութերը.

ա. CuO + HCl →  ...  +  ...
բ. Al2O3  +  ...  → Al2(SO4)3  +  ...
գ. MgO  +  ...  → MgCl2  +  H2O 
դ. ZnO  +  2HCl  →  ...  +  H2O

? ÊÝ¹ÇñÝ»ñ
1. Ծծմբական թթվի և պղնձի (II) օքսիդի 

փոխազդեցությունից առաջացել է 32 գ 
պղնձի (II) սուլֆատ:
Հաշվեք՝ 
ա. փոխազդած պղնձի (II) օքսիդի զանգ - 

վածը (գ), 
բ. առաջացած պղնձի (II) սուլֆատի նյու-

թա քա նակը (մոլ): 

Պատ.՝ ա) 16 գ CuO, բ) 0,2 մոլ CuSO4:

2. 5,6 գ կալցիումի օքսիդը փոխազդել է 11,2 լ 
(ն. պ.) քլորաջրածնի հետ:
Հաշվեք՝
ա. փոխազդած նյութերի նյու թա քա նակ-

ները (մոլ), 

բ. ստացված աղի զանգվածը (գ):

Պատ.՝ ա) 0,1 մոլ CaO և 0,2 մոլ HCl, 
բ) 11,1 գ CaCl2:
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§ 5.9. Ծագումնաբանական 
կապը թթվային օքսիդների, 
թթուների, հիմքերի և աղերի 
միջև 

Անօրգանական միացությունների հիմնական 
դասերը̀  օքսիդները, թթուները, հիմքերն ու 
աղերը, սերտ կապված են մեկը մյուսին: Նման 
կապն անվանում են ծագումնաբանական (գենե-
տիկական) կապ:

Ոչմետաղ → թթվային օքսիդ → թթու → աղ  

Միացությունների ծագումնաբանական կա պի 
իմացությունը կիրառական նշանակություն ունի 
իրականում այս կամ այն դասի նյութերի ստաց-
ման համար: 

Առաջադրանք. Գրեք հետևյալ փոխար կում-
ներին համապա տաս խանող քիմիական ռեակ-
ցիա ների հավա սա րում ները.

ա. S → SO2 → H2SO3 → H2SO4 → NaHSO4 →
→ Na2SO4 → BaSO4

բ. Si → SiO2 → H2SiO3 → Na2SiO2 → ZnSiO3 → SiO2

6 Գործնական աշխատանք 3

Ջրած նի ստա ցու մը և հատ կութ յուն նե րը: Հա-
վաքե ք́ նկ. 23-ում պատ կեր ված սար քը և ստու-
գե ք́ նրա հեր մե տի կութ յու նը: Փոր ձա նո թի մեջ 
դրե ք́ ցին կի 4–5 հա տիկ և վրան ավելացրե ք́ 
ա ղաթթ վի 3–4 մլ  լու ծույթ: Փոր ձա նո թը փա կե ք́ 
գա զա տար խո ղո վակ ու նե ցող խցա նով: Այ նու-
հետև հա վա քե ք́ ջրա ծի նը̀  փոր ձա նո թի անց քը 
դե պի ներքև պա հե լով: 

Ռեակ ցիան ա վարտ վե լուց հե տո լու ծույ թի մի 
քա նի կա թիլ տեղափոխե ք́ ա պակ յա թի թե ղի վրա 
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և գո լոր շիաց րեք: Թի թե ղի վրա մնում է սպի տակ 
բյու րե ղա յին նյութ: 

Ա ռա ջադ րանք ներ. 1. Ին չո՞ւ ան ջատ վող գա-
զը, ի տար բե րութ յուն թթված նի, անհ րա ժեշտ է 
հա վա քել ա նո թի անց քը դե պի ներքև պա հե լով:  
2. Ի՞նչ ն կա տե ցիք ջրած նով փոր ձա նո թը բո ցին 
մո տեց նե լիս: Ի՞նչ ն յու թեր են ա ռա ջա նում ջրածնի 
այր ման հետևան քով: Գրե ք́ այդ ռեակ ցիա յի հա-
վա սա րու մը: 3. Գրե ք́ ցին կի և ա ղաթթ վի փո խազ-
դե ցութ յան ռեակ ցիա յի հա վա սա րու մը և ընդգ ծե ք́ 
այն նյու թի քի միա կան բա նաձևը, ո րը մնում է 
ա պակ յա թի թե ղի վրա` հե ղու կը գո լոր շիաց նե լուց 
հե տո: Բա նաձևե րի տակ գրե ք́ հա մա պա տաս-
խան նյու թե րի ան վա նում նե րը: 

2. Ջրած նի փո խազ դե ցութ յու նը պղնձի 
(II) օք սի դի հետ: Հավաքե ք́ նկա րում պատ կեր-
ված սար քը և ստու գեք նրա հեր մե տի կութ յու նը: 
Փոր ձա նո թի մեջ դրե ք́ ցին կի 2–3 կտոր և վրան 
ավելացրե ք́ ա ղաթթ վի 5–6 մլ  լու ծույթ: Փոր ձա-
նոթը փա կե ք́ գա զա տար խո ղո վակ ու նե ցող 
խցա նով և ստու գե ք́ ան ջատ վող ջրած նի մաք-
րութ յու նը: Գա զա տար խո ղո վա կի ծայ րն ի ջեց-
րե ք́ պղնձի (II) օք սի դի փոր ձա նո թի մեջ, ինչ պես 
ցույց է տրված ն կ. 28-ում: Պղնձի (II) օք սի դով 
փոր ձա նո թը պետք է ամ րա կա լի թա թում ամ րաց-
ված լինի թեք, այն պես, որ նրա բե րա նը հա տա-
կից քիչ ցած լի նի: 

Տա քաց րե ք́ փոր ձա նո թի այն մա սը, որ տեղ 
գտնվում է պղնձի (II) օք սի դը: Հենց որ նկատ վի 
կար միր գույ նի փո շու ստա ցու մը, տա քա ցումն 
ընդ հա տե ք́: Պղնձի (II) օք սի դի սև փո շուց ստաց-
վեց կար միր գույ նի նյութ, իսկ փոր ձա նո թի պա-
տե րին հո սում են ջրի կա թիլ ներ: 

Ա ռա ջադ րանք ներ. 1. Ին չո՞ւ ջրած նի մթնո-
լոր տում պղնձի (II) օք սի դը տա քաց նե լուց 
ա ռաջ պետք է ստու գել ջրած նի մաք րությունը: 
2. Ինչո՞ւ է պղնձի (II) օք սի դով փոր ձա նո թը 
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ամ րա կա լին ամ րաց վում թեք` բե րա նը քիչ ցած: 
3. Ինչո՞ւ պա հանջ վեց տաքաց նել միայն մինչև  
պղնձի (II) օք սի դի շի կա ցումն սկսվե լը: 4. Բա-
ցատրե ք́, թե ին չո՞ւ սև փո շուց ա ռա ջա ցավ կար-
միր գույ նի նյութ: 5. Գրե ք́ պղնձի (II) օք սի դի և 
ջրած նի փո խազ դե ցութ յան ռեակ ցիա յի հա վա սա-
րու մը: Ո՞ր  տի պին է պատ կա նում այդ ռեակ ցիան: 
6. Ջրած նի ո՞ր  հատ կութ յուն ներն է ա պա ցու ցում 
այդ փոր ձը: 

3. Թթու նե րի ազ դե ցութ յու նն ին դի կա տոր  
նե րի վրա: Փորձանոթային կալանի վրա դրե́ ք ի նը 
փոր ձա նոթ: Ե րեք փոր ձա նոթ նե րում լցրեք 1-ական 
մլ  նոսր ծծմբա կան թթու: Հա ջորդ ե րե  քում լցրե ք́ 
1-ա կան մլ նոսր ա ղաթ թու, իսկ մնա ցած ե րե քում` 
նույն քան նոսր ա զո տա կան թթու: 

Ծծմբա կան թթվով ա ռա ջին փոր ձա նո թում 
ա վե լաց րե ք́ մի քա նի կա թիլ մա նու շա կա գույն 
լակ մու սի լու ծույթ կամ նրա մեջ իջեցրե ք́ մա նու-
շա կա գույն լակ մու սի թուղթ, երկ րորդ փոր ձա-
նո թում ավելացրե ք́ մի քա նի կա թիլ ֆե նոլֆ տա-
լեի նի լու ծույթ, իսկ եր րոր դում` նույն քան մե թիլ-
նարնջագույնի լու ծույթ:

Նույն պի սի փոր ձեր կատարե ք́ ա ղաթթ վի և 
ա զո տա կան թթվի հետ: 

Լակ մու սը թթու նե րի ազ դե ցութ յու նից կարմ-
րում է, ֆե նոլֆ տա լեի նը մնում է ան գույն, իսկ մե-
թիլնարնջագույնը դառ նում է վար դա գույն: 

Ա ռա ջադ րանք. Տրված են եր կու նյու թե րի լու-
ծույթ ներ: Գործ նա կա նում ինչ պես ա պա ցու ցել, որ 
դրան ցից մե կը թթվի լու ծույթ է: 

4. Թթու նե րի փո խազ դե ցութ յու նը մե տաղ 
նե րի հետ: Երկու փորձանոթի մեջ գցե ք́ ցին-
կի եր կո ւա կան կտոր, մյուս եր կու սի մեջ լցրե ք́ 
քիչ եր կա թի խար տուք, իսկ վեր ջին եր կու սում` 
պղնձի խար տուք: Ցին կով փոր ձա նոթ նե րից մե կի 
մեջ լցրե ք́ 1 մլ ծծմ բա կան թթու, իսկ մյուսի մեջ̀  
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նույնքան ա ղաթ թու: Ճիշտ նույն ձ ևով այդ թթու նե-
րը լցրե́ ք եր կա թով և պղնձով փոր ձա նոթ նե րի մեջ: 

Եր կա թը թթու նե րի հետ ա վե լի դան դաղ է 
փո խ ազ դում, քան` ցին կը: Պղին ձը սո վո րա կան 
ջեր մաս տի ճա նում չի փո խազ դում ո́ չ ծծմբա կան 
թթվի և ո́ չ էլ ա ղաթթ վի հետ: Պղին ձը տա քաց-
նե լիս փո խազ դում է խիտ ծծմբա կան թթվի հետ: 
Այդ ռեակ ցիա յի ըն թաց քում ան ջատ վում է սուր 
հո տով ան գույն գազ (զգույշ հոտ քա շել) և փոր-
ձա նո թում ա ռա ջա նում է կա պույտ գույ նի լու ծույթ:

Ա ռա ջադ րանք ներ. 1. Ն. Ն. Բե կե տո վի կազ մած 
շար քում գտե́ ք եր կա թը, ցին կը, պղին ձը և մտածե́ ք, 
թե ինչ հատ կութ յուն նե րի հի ման վրա է կազմ վել 
այդ շար քը: 2. Գրե́ ք այդ փոր ձի ժա մա նակ նկատ-
վող քի միա կան ռեակ ցիա նե րի հա վա սա րում նե րը: 
Ո՞ր  տի պին են պատ կա նում այդ ռեակ ցիա նե րը: 

5. Թթու նե րի փո խազ դե ցութ յու նը մետաղ 
նե րի օք սիդ նե րի հետ: Եր կու փոր ձա նոթ նե րի մեջ 
լցրե ք́ քիչ պղնձի (II) օք սիդ: Դրան ցից մե կի մեջ 
ավելացրե ք́ 1 մլ  նոսր ա ղաթ թու, իսկ մյու սի մեջ̀  
նույն քան նոսր ծծմբա կան թթու: Փոր ձա նոթ նե րը 
թեթև տա քաց րեք:

Յու րա քանչ յուր փոր ձա նո թից լու ծույ թի մի 
քանի կա թիլ տեղափոխե ք́ ա պակ յա թի թե ղի վրա, 
գո լոր շիաց րեք և դի տե ք́ թի թե ղի վրա մնացած 
բյու րե ղիկ նե րը: 

Նույն պի սի փոր ձեր կատարե ք́ եր կա թի (III) 
օք սի դի հետ: 

Ա ռա ջադ րանք ներ. 1. Ո՞ր  հատ կա նիշ ներն են 
ա պա ցու ցում, որ մե տաղ նե րի օք սիդ նե րը փո-
խազ դում են թթու նե րի հետ: 2. Ի՞նչ ն յու թեր հայտ-
նա բե րե ցիք ա պակ յա թի թեղ նե րի վրա` լու ծույթ-
նե րը գո լոր շիաց նե լուց հե տո: Գրե ք́ այդ նյու թե րի 
քի միա կան բա նաձևե րը: 3. Կազմե ք́ այդ փոր ձերի 
ըն թաց քում տե ղի ու նե ցող ռեակ ցիա նե րի հա վա-
սա րում նե րը:
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ՋՈՒՐ: ԼՈՒԾՈՒՅԹՆԵՐ

§ 6.1. Ջրի բաղադրությունը: 
Ջուրը բնության մեջ

Ջրի բա ղա դրութ յու նը: Դուք ար դեն ծա նո թա-
ցել եք, թե ինչ պես փորձ նա կան տվյալ նե րի հի-
ման վրա կա րե լի է ար տա ծել եր կա թի (II) սուլ ֆի-
դի քի միա կան բա նաձևը: Այժմ ջրի օ րի նա կով այդ 
հար ցը քննար կենք ա վե լի ման րա մասն:

Ջու րը է լեկտ րա կան հո սան քով քայ քա յե լիս 
ա ռա ջա նում են գա զեր̀  եր կու ծա վալ ջրա ծին և 
մեկ ծա վալ թթվա ծին: Ի մա նա լով, որ ջրած նի 1 լ -ը 
նոր մալ պայ ման նե րում ու նի 0,089 գ  զանգ ված, 
իսկ թթված նի 1 լ -ը̀  1,429 գ, կա րե լի է հաշ վել ան-
ջատ վող գա զե րի զանգ վա ծա յին հա րա բե րու-
թյուն նե րը.

(0,089 • 2) : 1,429 ≈ 1 : 8
Քա նի որ ջրի մո լե կու լում թթվա ծի նը չի կա րող 

մեկ ա տո մից (16 զ .ա.մ.) պա կաս լի նել, իսկ ջրած նի 
և թթված նի պար զա գույն զանգ վա ծա յին հա րա-
բե րութ յու նը հա վա սար է 1 : 8, ա պա ջրի մո լե կու-
լում պետք է լի նի եր կու ա տոմ ջրա ծին (2 զ .ա.մ.): 
Հետևա բար ջրի բա նաձևն  է H2O:

Նյու թե րի բա ղադ րութ յան ո րոշ ման մե թո դը̀  
դրանք ա վե լի պարզ նյու թե րի քայ քա յե լու մի ջո-
ցով, կոչ վում է ա նա լիզ (հուն. «ա նա լիզ-քայ-
քա յել):

Ջրա ծի նը և թթվա ծի նը նույն պի սի զանգ վա-
ծա յին հա րա բե րութ յամբ են միա նում ջուր ա ռա-
ջաց նե լիս: Այդ ռեակ ցիան կա տա րե լու հա մար 
օգ տա գոր ծում են է վ դիո մետր (նկ. 30ա), ո րը 
բա ժա նում նե րով հաս տա պատ խո ղո վակ է: Այն 
փակ ված է ռե տի նե խցա նով, ո րի մեջ դրված են 
պղնձա լա րեր: Խո ղո վա կը լցնում են թո րած ջրով 
և բաց ծայ րով ի ջեց նում ա նո թի մեջ, ինչ պես ցույց է 
տրված ն կ. 30-ում: Էվ դիո մետ րի մեջ լցնում են 

ԳԼՈՒԽ VI

¶Ç ï»՞ù ³ñ¹Ûáù

...որ ջրմու ղի, ջրհոր
նե րի և աղբ յուր նե րի 

ջրում լուծ ված են 
տար բեր ա ղեր և  
գա զեր: Հա ճախ  
հան քա յին ջու րը  

պա րու նա կում է այն
պի սի նյու թեր, ո րոնք 

նպաս տում են  
հի վան դու թյուն նե րի  

բուժ մանը: 
Ինչ   պի սի՞ բու ժիչ  

աղբ յուր ներ գի տեք:

… որ Վոլ գա յի ջրե րի 
հետ տա րե կան  

Կաս պից ծով են 
լցվում ա վե լի քան 60 
մլն տ  լուծ ված ա ղեր:
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եր կու ծա վալ թթվա ծին և եր կու ծա վալ ջրա ծին 
(ա): Պղնձա լա րե րի ա զատ ծայ րե րը հա ղոր դա-
լա րե րով միաց նում են ին դուկ ցիոն կո ճին, իսկ 
կոճը̀  է լեկտ րա կան հո սան քի աղբ յու րին: Մե տա-
ղա լա րե րի մո տեց ված ծայ րե րի միջև ա ռա ջա նում 
է կայծ, և տե ղի է ու նե նում պայթ յուն: Ջու րը էվ-
դիո մետ րի խո ղո վա կում բարձ րա նում է ե րեք բա-
ժան մունք (բ): Մնում է մեկ ծա վալ գազ, ո րի մեջ 
առ կայ ծող մար խը բռնկվում է. դա թթվա ծինն է:

Հետևա բար, ջրի ա ռա ջաց ման, ինչ պես և նրա 
քայ քայ ման դեպ քում ջրած նի եր կու ծա վա լը միա-
նում է թթված նի մեկ ծա վա լի հետ: 

Բարդ նյու թե րի ստա ցումն ա վե լի պարզ 
նյու թե րից կոչ վում է սին թեզ (հուն. «սին թե զիս» 
միաց նել):

Քի միա յում նյու թե րի բա ղադ րութ յու նը ո րո շե-
լու և դրանց քի միա կան բա նաձևե րը ար տա ծե լու 
հա մար օգտ վում են ինչ պես ա նա լի զից, այն պես 
էլ սին թե զից: Մի մե թո դի արդ յունք նե րը ստուգ-
վում են մյու սով:

Նկ. 31 Ջրազ տիչ կա յա նի սխե ման. 
1 - գետ, 2 - ջրի պար զեց ման ա վա զան, 3 - ջրհոր, 4 - քա միչ, 
5 - գլխա վոր պոմպ, 6 - ջրի քլո րաց ման սարք,  
7 - ջրաճն շիչ աշ տա րակ, 8 - ջր մուղ դե պի քաղաք

Մա քուր ջու րն ան գույն հե ղուկ է, ա ռանց 
հա մի և հո տի, ե ռում է 100օC-ում (101,3 կՊա 
ճնշման տակ), սառ չում է 0օC-ում, նրա ա ռա վե լա-
գույն խտութ յու նը (4oC-ում) հա վա սար է 1 գ/սմ3: 

¶Ç ï»՞ù ³ñ¹Ûáù
...ե թե երկ րագն դի ողջ 
ջու րը հա վա սա րա չափ 
շեր  տով բաշխ վի նրա 
մա կերևույ թին, ա պա 
կա  ռա ջա նա 4 կմ   
խո րու  թ յամբ հա մաշ
խար  հա յին օվ կիա նոս:

Նկ. 30 
Էվ դիո մետր

ա) մինչ փոր ձը
բ) փոր ձից հե տո
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Սա ռույ ցի խտութ յու նը փոքր է հե ղուկ ջրի խտու-
թյու նից, այդ պատ ճա ռով լո ղում է ջրի մա կե րե-
սին, ինչը շատ կարևոր է ձմռա նը ջրամ բար նե րում 
ապ րող կեն դա նի նե րի հա մար: Ջուրն ու նի բա-
ցա ռիկ մեծ ջեր մու նա կութ յուն, այդ պատ ճա ռով 
դան դաղ տա քա նում է և դան դաղ սառ չում: Դրա 
շնոր հիվ ջրա վա զան նե րը կար գա վո րում են մեր 
մո լո րա կի ջեր մաս տի ճա նը:

qՊատասխանե ք́ հար ցե րին (էջ 136137)

§ 6.2. Ջրի քիմիական  
հատ կութ յուն նե րը

Քի միա կան հատ կութ յուն նե րը: Ջրած նի ստաց  -
ման ե ղա նակ նե րն ու սում նա սի րե լիս դուք ծա նո-
թա ցաք ջրի մի շարք հատ կութ յուն նե րին: Ջու րը 
տե ղա կալ ման ռեակ ցիա նե րի մեջ է մտնում ակ-
տիվ մե տաղ նե րի հետ:

Հաս տա տուն է լեկտ րա կան հո սան քի կամ 
բարձր ջեր մաս տի ճա նի (2000օC) ազ դե ցութ յամբ 
ջու րը քայ քայ վում է ջրած նի և թթված նի:

Ջու րը միաց ման ռեակ ցիա յի մեջ է մտնում մի 
շարք բարդ նյու թե րի, օ րի նակ` օք սիդ նե րի հետ: 
Դրա նում կա րե լի է հա մոզ վել՝ հետևյալ փոր ձե րը 
կա տա րե լով:

Փորձ 1 

Ճե նա պակ յա թա սի մեջ լցնել քիչ քանա կով 
շի կաց րած կալ ցիու մի օք սիդ̀ CaO (այ րած կիր), և 
վրան ա վե լաց նել ա ռատ ջուր (նկ. 32): Այդ դեպ-
քում ան ջատ վում է մեծ քա նա կի ջեր մութ յուն, 
ո րով հետև տե ղի է ու նե նում քի միա կան ռեակ ցիա: 
Արդ յուն քում ա ռա ջա նում է փխրուն փո շի, ո րը 
ջրում լու ծե լիս ստաց վում է կաթնավուն հե ղուկ:

Նկ. 32 
Կալ ցիու մի օքսի դի 
փո խազ դե ցու թյու նը 

ջրի հետ
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Կալ ցիու մի օք սի դի և ջրի փո խազ դե ցութ յան 
հա վա սա րու մը հետևյալն է.

 II  I
CaO + H2O   

____  Ca(OH)2
 կալցիումի կալցիումի
 օքսիդ              հիդրօքսիդ

Փորձ 2

Քի միա կան բա ժա կի մեջ լցնել քիչ քա նակի 
ջուր, ա վե լաց նել մի քա նի կա թիլ մա նու շա կա-
գույն լակ մու սի լու ծույթ: Ջրի մակերեսին այ րել 
նախապես մե տաղ յա գդա լի մեջ լցված կար միր 
ֆոս ֆոր: Սպի տակ ծխի տեսքով առաջացած ֆոս-
ֆո րի (V) օք սի դը̀  P2O5-ը, աս տի ճա նա բար լուծ վում 
է ջրում և փո խազ դում նրա հետ: Դա ա պա ցուց-
վում է նրանով, որ լուծույթի մա նու շա կա գույ ն 
երանգը փոխ վում է կարմ րի: Տվյալ դեպ քում 
ստաց վում է մե տա ֆոս ֆո րա կան թթու.

P2O5 + H2O ____  2HPO3

մե տա ֆոս ֆո րա կան
թթու

Բարձր ջեր մաս տի ճա նում (ե ռաց նե լիս) ստաց-
վում է օր թո ֆոս ֆո րա կան թթու.

P2O5 + 3H2O 
____  2H3PO4

Ինչ պես երևում է, ջու րը փո խազ դում է բազ-
մա թիվ նյու թե րի հետ: Ընդ հան րաց ված ձ ևով 
բե րենք օ րի նակ ներ կարևո րա գույն քի միա կան 
ռեակ ցիա նե րի, ո րոն ց մաս նակ ցում է ջու րը:

1. Ջու րը փո խազ դում է ակ տիվ մե տաղ նե րի 
հետ: Ա ռա ջա նում են լու ծե լի հիդ րօք սիդ
ներ (ալ կա լի ներ) և ջրա ծին.

2Li + 2HOH 
____  2LiOH + H2 ↑
   լիթիումի

   հիդրօքսիդ
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2. Տա քաց նե լիս ջու րը փո խազ դում է համե
մատա բար քիչ ակ տիվ մե տաղ նե րի հետ: 
Ռեակ   ցիա յի ար գա սիք ներն են մե տաղ նե րի 
օք սիդ նե րը և ջրա ծի նը.

tZn + H2O ____  ZnO + H2 ↑
ցինկի
օքսիդ

     t    II      III
3Fe + 4H2O 

____  FeO • Fe2O3 (կամ (Fe3O4)) + 4H2 ↑

3. Ջու րը փո խազ դում է մի շարք ոչ  մե տաղ նե րի 
հետ (ռեակ ցիա յի ար գա սիք նե րը բազ մա
զան են).

t
C + H2O 

____  CO + H2 ↑
ածխածնի (II) օքսիդ

4. Ջու րը փո խազ դում է ակ տիվ մե տաղ նե րի 
օք սիդ նե րի հետ, ընդ ո րում՝ ստաց վում են 
լու ծե լի հիդ րօք սիդ ներ (ալ կա լի ներ).

Li2O + H2O 
____  2LiOH 

 լիթիումի հիդրօքսիդ

5. Ջու րը փո խազ դում է հա մար յա բո լոր ոչ 
 մե   տաղ նե րի օք սիդ նե րի հետ` ա ռա ջաց նե
լով թթու ներ.

SO3 + H2O 
____  H2SO4

ծծմբի  ծծմբական

(VI) օքսիդ  թթու

6. Հաս տա տուն է լեկտ րա կան հո սան քի ազ
դե ցութ յամբ կամ բարձր ջեր մաս տի ճա նում 
(2000 օC) ջու րը քայ քայ վում է.

2H2Օ                       2H2  + O2
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§ 6.3. Ջու րը որ պես լու ծիչ:  
Լու ծույթ ներ

Բնա գի տութ յան դա սըն թա ցից և ա ռօր յա կյան-
քից ձեզ հայտ նի է, որ ջրում լուծ վում են և́  պինդ 
նյու թե րը, և́  հե ղուկ նե րը, և́  գա զե րը: Այս պես՝ 
գա զա վո րած ջու րը ած խած նի (IV) օք սի դի ջրա-
յին լու ծույթն է, սե ղա նի քա ցա խը̀ քա ցա խաթթ վի 
ջրա յին լու ծույ թը: Պետք է նկա տի ու նե նալ, որ լու-
ծույթ նե րի բնո րոշ հատ կա նի շը հա մա սե ռութ յունն է:

Ջրում նյու թե րի լուծ վե լը միայն ֆի զի կա-
կան երևույթ չէ, այ սինքն` նյու թե րի մե խա նի կա-
կան խառ նում չէ: Գործ նա կա նից ձեզ հայտ նի է, 
որ ջրում բազ մա թիվ նյու թեր, օ րի նակ` ծծմբա-
կան թթուն, լու ծե լիս տե ղի է ու նե նում տա քա ցում: 
Իսկ ջեր մութ յան ան ջա տումն ար դեն քի միա կան 
ռեակ ցիա յի նշան է: Աս վա ծը հաշ վի առ նե լով` լու-
ծույթ նե րը կա րե լի է բնո րո շել այս պես:

Լու ծույթ ներ են կոչ վում հա մա սեռ հա
մա կար գե րը, ո րոնք կազմ ված են լու ծի չից և 
լուծ ված նյու թի մաս նիկ նե րից, ո րոնց միջև 
տե ղի է ու նե նում ֆի զի կա կան և քի միա կան 
փո խազ դե ցութ յուն:

Մի շարք նյու թեր (կավ, կե րո սին) ջրի հետ 
խառ նե լիս ա ռա ջա նում են ոչ թե լուծույթներ, այլ̀  
պղտոր խառ նուրդ ներ, ո րոնք կոչ վում են կա-
խույթ ներ:

Այն կա խույթ նե րը, ո րոն ցում պինդ նյու թի 
մանր մաս նիկ նե րը հա վա սա րա չափ բաշխ ված 
են ջրի մո լե կուլ նե րի միջև, կոչ վում են սուս
պեն  զիա ներ: Սուս պեն զիայ ի օ րի նակ է կա վի և 
ջրի խառ նուր դը:

Այն կա խույթ նե րը, ո րոն ցում որևէ հե ղու
կի մանր կա թիլ նե րը հա վա սա րա չափ բաշխ
ված են մյուս հե ղու կի մո լե կուլ նե րի միջև, 
կոչ  վում են է մուլ սիա ներ: Օ րի նակ` է մուլ սիա է 

¶Ç ï»՞ù ³ñ¹Ûáù
... որ ար ծաթ յա 
ա ման նե րում պահ վող 
ջու րը բու ժիչ հատ-
կութ յուն ներ ու նի: Դա 
հայտ նի էր դեռևս 
 մեր թվա ր կու թ յու-
նից ա ռաջ: Հնա գույն 
Պարս կաս տա նի տի-
րա կալ Կի րը (մ.թ.ա. 
250 թ.) ռազ մա կան 
ար շա վանք նե րի ժա-
մա նակ ջու րը պա հում 
էր ար ծաթ յա ա ման-
նե րում:
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ա ռա ջա նում, երբ կե րո սի նը, բեն զի նը և բու սա կան 
յու ղե րը թա փա հա րում ենք ջրի հետ: Սուս պեն-
զիա նե րը և է մուլ սիա նե րը ժա մա նա կի ըն թաց քում 
պարզ վում են: Այդ պատ ճա ռով այն դե ղանյու թերը, 
ո րոնք սուս պեն զիա ներ կամ է մուլ սիա ներ են, օգ-
տա գոր ծու մից ա ռաջ պետք է թափա հա րել:

qՊատասխանե ք́ հար ցե րին (էջ 136137)

§ 6.4 Նյու թե րի լու ծե լիութ յու նը 
ջրում: Հա գե ցած և չհա գե ցած 
լու ծույթ ներ

Գործ նա կա նից հայտ նի է, որ ոչ բո լոր նյու-
թերն են միա տե սակ ձ ևով լուծ վում ջրում: Նյու թի 
լուծ վե լու հատ կութ յու նը բնու թագ րե լու հա մար 
մտցված է «լու ծե լիութ յուն» հաս կա ցութ յու նը:

Ա ռօր յա փոր ձից մեզ հայտ նի է, որ նյու թե րի 
լու ծե լիութ յու նն ան սահ ման չէ:

Պինդ նյու թե րի մեծ մա սի լու ծե լիութ յու նը մե-
ծա նում է ջեր մաս տի ճա նը բարձ րաց նե լիս:

Գա զե րի լու ծե լիութ յու նը մե ծա նում է ջեր մաս-
տի ճանն ի ջեց նե լիս և ճնշու մը բարձ րաց նե լիս:

Այն լու ծույ թը, ո րի մեջ նյու թը տվյալ ջեր
մաս տի ճա նում այլևս  չի լուծ վում, կոչ վում է 
հա գե ցած լու ծույթ, իսկ այն լու ծույ թը, ո րի մեջ 
նյու թը դեռևս  կա րող է լուծ վել, կոչ վում է չհա
գե ցած լու ծույթ:

Լու ծե լիութ յու նը (Lm լու ծե լիութ յան գոր ծա
կի ցը) ո րոշ վում է նյու թի այն զանգ վա ծով, որն 
ըն դու նակ է տվյալ ջեր մաս տի ճա նում լուծ վե լու 
լու ծի չի 100 մլ ում: Լուծելիությունը որոշվում է 
հետևյալ բանաձևով.
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   m(լն)Lm =  • 100%
m(լուծիչ)

 m(լն)Lv = 
  v(լուծիչ)

Նյու թե րի լու ծե լիութ յու նը տար բեր է: Ո րոշ 
նյու թե րի հա մար այն անն շան փոքր է: Այդ պի սի 
նյու թե րը հա մար վում են գործ նա կա նո րեն ան լու-
ծե լի: Այս պես՝ ջրի 100 մլ -ում լուծ վում է ըն դա մե-
նը 1,5 • 10-4 գ  ար ծա թի քլո րիդ̀ AgCl, այ սինքն` նրա 
լուծե լիութ յու նը 0,0015 գ/լ է:

Ջրում լավ լու ծե լի, քիչ լու ծե լի և գործ նա կա-
նո րեն ան լու ծե լի նյու թե րի օ րի նակ նե րը բեր ված 
են գծապատկեր  5-ում:

§ 6.5. Լուծ ված նյու թի  
զանգ վա ծա յին բաժ ին

 
Լու ծույթ նե րը լի նում են խիտ և նոսր: Ե թե լու-

ծույ թի ո րո շա կի ծա վա լում պա րու նակ վում է քիչ 
լուծ ված նյութ, այդ պի սի լու ծույ թը կոչ վում է նոսր 
լու ծույթ, իսկ ե թե պա րու նակ վում է շատ նյութ` 
խիտ լու ծույթ:

Չպետք է շփո թել «հա գե ցած» և «խիտ» լու-
ծույթ, «չհա գե ցած» և «նոսր» լու ծույթ հաս կա ցու-
թյուն նե րը: Օ րի նակ՝ ար ծա թի քլո րի դի` AgCl, հա-
գե ցած լու ծույ թը (1,5 • 10-4 գ/լ) չա փա զանց նոսր է, 
իսկ շա քա րի չհա գե ցած լու ծույ թը (1000 գ/լ)` խիտ է:

Նյու թե րի պա րու նա կութ յու նը լու ծույ թում հա ճախ 
ար տա հայ տում են զանգ վա ծա յին բա ժին նե րով:

Լուծ ված նյու թի զանգ վա ծի հա րա բե րու
թյու նը լու ծույ թի զանգ վա ծին կոչ վում է լուծ
ված նյու թի զանգ վա ծա յին բա ժին:

Լուծված նյութի զանգվածային բաժինը նշա    -
նակվում է հունարեն ω (օմեգա) տառով, այն 
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սո վո րա բար ար տա    հայ տում են ամբողջի մասերով 
կամ տոկոս նե րով (0,02 կամ 20%): ω-ն որոշում են 
հետևյալ բանաձևով.

ω = 
m (լ-ն)

m (լ-թ)
 կամ  ω = 

m (լ-ն)

m (լ-թ)  • 100%

Ե թե լուծ ված նյու թի, օ րի նակ` նատ րիու մի քլո-
րի դի, զանգ վա ծա յին բա ժի նը ջրում հա վա սար է 
0,02-ի կամ 2 %-ի, ա պա նշա նա կոււմ է, որ լու ծույ-
թի 100 գ -ում պա րու նակ վում է 2 գ  նատ րիու մի 
քլո րիդ և 98 գ  ջուր:

Գործ նա կա նում հա ճախ պա հանջ վում է պատ-
րաս տել ա ռա ջադր ված զանգ վա ծա յին բաժ նով 
նյու թի լու ծույթ:

 
Գծապատկեր 5

Օ րի նակ. Պատ րաս տե լ́ նատ րիու մի քլո րիդի 
280 գ  լու ծույթ, ո րում NaCl-ի զանգ վա ծա յին բա ժի-
նը կազ մում է 0,05 կամ 5 %: Դրա համար՝

1) ա. հաշ վում են, թե որ քան աղ և ջուր պետք 
է վերց նել.

100 գ  լու ծույ թը պա րու նա կում է 5 գ  աղ
280 գ  — x գ 
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100 գ : 280 գ = 5 գ : x գ
x = 280 • 5 : 100 = 14,  x = 14 գ  աղ:
280 գ - 14 գ = 266 գ (կամ 266 մլ  ջուր)
Այսպիսով, 280 գ 5 % զանգվածային բաժնով 

NaCl-ի լուծույթ պատրաստելու համար պետք է 
14 գ աղը լուծել 266 գ (մլ) ջրում:

 բ. Հաշվարկը կարելի է կատարել նաև՝ 
օգտվելով

   •

2) Կշռում են 14 գ  աղ և լցնում կոլ բի մեջ: 
Չա փասր վա կով (մեն զու րով) չա փում են 266 մլ 
 թո րած ջուր, լցնում աղ պա րու նա կող կոլ բի մեջ և 
խառ նում մինչև լրիվ լուծ վե լը:

Պետք է տար բե րել՝ ա) «նյու թի լու ծե լիությու-
նը» և բ) «լուծ ված նյու թի զանգ վա ծա յին բա ժինը»: 
Այս պես՝ կա լիու մի նիտ րա տի լու ծե լիութ յունը 
(լու  ծե լիութ յան գոր ծա կի ցը) 70 օC-ում 1300 գ/լ է: 
Նյու թի զանգ վա ծա յին բա ժի նն այդ պի սի լու ծույ-
թում 0,5652 է կամ w = 56,52 %, ո րը հաշ վում են 
այս պես`

mլ-թ = 1000 գ + 1300 գ = 2300 գ (հա գե ցած լու-
ծույ թի ընդ հա նուր զանգ վա ծը),

2300 գ  լու ծույ թը պա րու նա կում է 1300 գ  աղ,
100 գ   x գ 
100 գ : 2300 գ = x գ : 1300 գ
 x = 100 • 1300 : 2300 = 56,52,   x = 56,52 գ, 

այ սինքն` 56,52 %: Կամ ըստ w = 
mլ-ն  

mլ-թ
 • 100 = 56,52%
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Այս հաշ վար կում ջրի խտութ յու նն ըն դուն ված 
է որ պես միա վոր, ինչը նշված պայ ման նե րում 
այն քան էլ ճիշտ չէ: 

qՊատասխանե ք́ հար ցե րին (էջ 136137)

§ 6.6. Լուծված նյութի 
մոլային բաժին, մոլային 
կոնցենտրացիա

Հաշվարկներում ավելի հարմար ու հեշտ է 
օգտվել մոլային բաժնից, որն ընդունված է նշա-
նա կել հունական այբուբենի χ (խի) տառով:

Լուծված նյութի մոլային բաժինը χ (խի) 
լուծված նյու թի քանակի՝ ո(լն) հարաբերությունն 
է լուծ  ված նյութի ու լուծիչի գումարային  նյու
թա քա նակին՝ ո(լն) + ո(լչ):

Մոլային բաժինը նույնպես արտահայտվում է 
միավորի մասով.

χ = 
n(լ-ն)

  n(լ-ն) + n(լ-չ)  

կամ տոկոսներով.

χ =   • 100%
n(լ-ն)

   n(լ-ն) + n(լ-չ)  

Լուծենք հաշվարկային խնդիր՝ մոլային բաժին 
հասկացությունից օգտվելով:

ÊÝ¹Çñ 1 
Որքա՞ն է մետա ֆոս ֆո րական թթվի մոլային 

բաժինը (HP03) 200 գ 10% լուծույթում:
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Լուծում

Նախ՝ որոշենք թթվի ու ջրի զանգվածները 
լուծույթում.

m (HPO3) =   
w • m(լ-թ)

100 

այսինքն՝

n (HPO3) =  = 20 գ 
10 • 200

100

m (H20) = m(լ-թ) - m (HP03) այսինքն՝ 
m (H20) = 200 - 20 = 180 գ

Ապա որոշենք թթվի ու ջրի նյութաքանակները 
լուծույթում: Քանի որ ունենք M (HP03) = 80 գ/մոլ, 
M (H20) = 18 q/մոլ, ուստի ստացվում է.

n (HPO3) =  
m(HPO3)

M(HPO3) 

այսինքն՝

n (HPO3) =  =0,25 մոլ 
20 գ

80 գ/մոլ
 

n (H2O) =  
m(H2O)
M(H2O) 

այսինքն՝ 

n (H2O) =  = 10 մոլ 
180 գ

18 գ/մոլ

Որոշենք մետա ֆոս ֆո րական թթվի մոլային 
բաժինը լուծույթում.

χ = 
n (HPO3)

n (HPO3) + n (H2O)  

Եվ այսպես ստացվում է.
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χ =  = 0, 0244  կամ  χ = 2, 44% 
0,25

0,25 + 10  

Միավորների միջազգային համակարգում 
լու   ծույթի քանակական բաղադրության արտա-
հայտ  ման համար ընդունված է մոլային կոնցենտ-
րա  ցիան (Cm):

Մոլային կոնցենտրացիան լուծված նյութի 
քա   նակի (ո) և լուծույթի ծավալի (V, լիտրերով) 
հա րաբերությունն է.

Cm =  
n(լ-ն)

V(լ-թ) 

Մոլային կոնցենտրացիայի չափմա ն միավորն  
է մոլ/լ (մոլ/դմ3):

Մեկ լիտրում մեկ մոլ պարունակող լուծույթն 
անվանվում է միամոլային կամ պարզապես մո-
լային և գրառվում այսպես՝ 1Մ կամ Մ(Cm = 1 մոլ/լ): 
Եթե 1 լ լուծույթում 0,1 մոլ նյութ է պարունակվում, 
ապա Cm = 0,1 մոլ/լ: Այդպիսի լուծույթն անվանվում է 
դեցիմոլային ու գրառվում այսպես՝ 0,1 Մ:

Ենթադրենք՝ պահանջվում է պղնձի (II) քլորիդի 
(CuCI2) մեկ լիտր մոլային լուծույթ պատրաստել:

Այդ նպատակով անհրաժեշտ է մեկ մոլ պղնձի 
(II) քլորիդ կշռել (մոլային զանգվածը M = 135 գ/մոլ), 
այ սինքն՝ 135 գ CuCI2, 1 լ տարողությամբ չա-
փա   կոլբի մեջ լցնել, ջուր ավելացնել և թա փա-
հարելով լուծել նյութը: Երբ նյութն ամ բող ջու թյամբ 
լուծ վի, էլի ջուր է ավելացվում  մինչև հեղուկը  
1 լիտրի չափանիշին հասնի: Այս պիսով ստացվում 
է պղնձի (II) քլորիդի մեկ լիտր մոլային լուծույթ:

Դպրոցական քիմիայի աշխատասենյակում 
նյու  թերը խնա յելու նպատակով սովորաբար լու-
ծույթ ներ պատ րաստելիս 100 մլ տարողությամբ 
չա փակոլբ են օգտագործում: Հասկանալի է, որ 
այդ դեպ քում լուծվող նյութի քանակությունը 10 
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անգամ պա կասեցվում է (100 մլ = 0,1 լ), այսինքն՝ 
քննարկված օրինակում պետք է արդեն ընդամենը 
13,5 գ պղնձի (II) քլորիդ վերցնել:

Լուծենք հաշվարկային ևս երկու խնդիր, երբ 
կիրառվում է մոլային կոնցենտրացիա հաս կա-
ցու թյունը.

ÊÝ¹Çñ 2
2000 մլ ծավալով լուծույթում 16,1 գ ցինկի սուլ-

ֆատ (ZnS04) է պարունակվում: Հաշվեք լուծույթի 
մոլային կոնցենտրացիան:

 
Լու ծում

Նախ որոշենք տրված լուծույթում պարու նակ-
վող ցինկի սուլֆատի նյութաքանակը.

n (ZnSO4) =  
m(ZnSO4)

M(ZnSO4) 

Քանի որ M (ZnS04) = 161 q/մոլ, ուստի ստացվում է.

n (ZnSO4) =  = 0,1 մոլ 
16,1 գ

161 գ/մոլ 

Այժմ արդեն կարելի է որոշել տրված լուծույթի 
մոլային կոնցենտրացիան.

Cm =  
n (ZnSO4)

V(լ-թ) 

որտեղ, ըստ խնդրի պայմանի, V (լ-թ) = 2000 մլ = 2 լ, 
այսինքն՝

Cm =  = 0,05 մոլ/լ (լուծույթը 0,05Մ է) 
0,1 մոլ

2 լ 

qՊատասխանե́ ք հար ցե րին (էջ 136137)
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§ 6.7. Հաշվարկներ լուծված 
նյութի զանգվածային բաժնի 
և մոլային կոնցենտրացիայի 
որոշման վերաբերյալ 

Լու ծույ թում պա րու նակ վող լուծված նյութի 
զանգ վա ծա յին բաժ նի և լու ծույ թի խտութ յան 
միջև ե ղած կա խու մը: Ձեզ հայտ նի է, որ մա-
քուր ջրի խտութ յու նը 4օC-ում հա վա սար է մե կի: 
Ջրում նյու թե րը լու ծե լիս լու ծույ թի խտությունը 
կա´մ փոք րա նում է, կա´մ մե ծա նում: Օ րի նակ՝ 
ջրում սպիր տը լու ծե լու դեպ քում նրա զանգ-
վածա յին բաժ նի մե ծաց մա նը զու գըն թաց լու-
ծույթի խտությու նը փոք րա նում է ընդ հուպ մինչև 
0,79 գ/սմ3, այ սինքն` մինչև ան ջուր (է թիլ) սպիր տի 
խտութ յու նը:

Ընդ հա կա ռա կը՝ լու ծույ թում ծծմբա կան թթվի 
պա րու նա կութ յան մե ծաց մա նը զու գըն թաց խտու-
թ յունն ա ճում է մինչև 1,84 գ/սմ3, այ սինքն՝ մինչև 
ան ջուր ծծմբա կան թթվի խտութ յու նը: Լու ծույ-
թի խտութ յան և այնտեղ պա րու նակ վող ծծմբա-
կան թթվի միջև ե ղած կա խու մը բեր ված է 9-րդ 
դասարանի դասագրքում:

Լու ծույթ նե րի խտութ յու նը ո րո շում են խտա-
չա փով (ա րեո մետ րով) (նկ. 33):

ÊÝ¹Çñ 1
Հաշվե՛ք կալիումի քլորիդի (KCI) նյութա քա-
նակն ու զանգվածը 0,2 լ ծավալով 2Մ լու-
ծույթում:

Լու ծում
Ըստ մոլային կոնցենտրացիայի բանաձևի՝ 

ունենք.

Cm =  
n (KCl)

V(լ-թ) 

Նկ. 33 
Լու ծույ թի խտութ յան 
ո րո շու մը խտա չա փով` 

ա րեո մետ րով 
ա) ա րեո մետ րը ջրում 
բ) ա րեոմետ րը 
ծծմբա կան թթվում 
գ) դի տո ղի աչ քի դիր քը
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որտեղից

ո (KCI) = Cm • V(լ-թ)

Քանի որ, ըստ խնդրի պայմանի՝ լուծույթը 2Մ 
է, ուստի Cm = 2 մոլ/լ, և ստանում ենք.

ո (KC1) = 2 մոլ/լ • 0,2 լ = 0,4 մոլ

Այժմ հաշվենք կալիումի քլորիդի զանգ-
վա ծը տրված լուծույթում՝ հաշվի առնելով, որ  
M (KCI) = 74,5 գ/մոլ. 

m (KCI) = M (KC1) • ո (KCl)

այսինքն՝

m (KC1) = 74,5 q/մոլ • 0,4 մոլ = 29,8 գ:

qՊատասխանե́ ք հար ցե րին (էջ 136137)

 ? Հարցեր և վարժություններ
1. Ի՞նչ  են լու ծույթ նե րը, և դրանք ին չո՞վ  են 

տար բեր վում սուս պեն զիա նե րից ու է մուլ
սիա  նե րից: Պա տաս խա նը հաստատե́ ք օ ր ի  
նակ նե րով:

2. Ո՞ր  հատկ անիշ նե րով են լու ծույթ նե րը 
տար բեր վում խառ նուրդ նե րից:

3. Ի՞նչ  է լու ծե լիութ յու նը: Ինչ պի սի՞ կա խում 
գո յութ յուն ու նի պինդ և գա զա յին նյու թե
րի ջեր մաս տի ճա նի փո փո խութ յան և լու ծե
լիութ յան միջև:

4. Լի մո նա դի շի շը բա ցե լիս նկատ վում է 
գազի բուռն ան ջա տում: Ին չո՞վ  կա րե լի է 
բա ցատ րել դա:
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5. Ինչ պե՞ս  կա րե լի է պատ րաս տել լու ծույթ 
լուծ ված նյու թի ա ռա ջադր ված զանգ
վա ծա յին բաժ նով: Բացատրե´ք օ րի նակ
ներով:

6. Ին չո՞վ  են տար բեր վում «հա գե ցած» և «խիտ 
լու ծույթ» հաս կա ցութ յուն նե րը:

7. Ֆիզիոլոգիական լուծույթը կերակրի աղի՝ 
նատրիումի քլորիդի (NaCl) 0,9% լուծույթն 
է: Այդ լուծույթի ի՞նչ կիրառություն է ձեզ 
հայտնի:

8. Ի՞նչ է զանգվածային բաժինը, և ի՞նչ է մո
լային բաժինը:

9. Ի՞նչ է մոլային կոնցենտրացիան, ո՞րն է 
դրա չափողականությունը:

10. Ո՞ր հասկացությունների օգնությամբ է ար
տահայտվում լուծույթի քանակական մո 
տա վոր բաղադրությունը:

11. Ո՞ր լուծույթն է անվանվում մոլային և ո՞րը՝ 
դեցիմոլային:

12. Արդյոք մի՞շտ է հագեցած լուծույթը նաև 
խիտ լուծույթ (պատասխանը հիմնավորե՛ք 
օրինակով):

? ÊÝ¹ÇñÝ»ñ
1. 200օCում հա գե ցած 300 գ  լու ծույ թում պա

րու  նակ վում է 120 գ  կա լիու մի նիտ րատ: 
Որոշե ք́ այդ ա ղի լու ծե լիությու նը:

Պատ.՝ 66,67 գ:

2. 513 գ թո րած ջրում լու ծել են 27 գ  աղ: 
Հաշվե ք́ լուծ ված նյու թի պա րու նա կութ յու
նը ստաց ված լու ծույ թում` տո կոս նե րով:

Պատ.՝ 5%:
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3. 25 գ  լու ծույ թը գո լոր շիաց նե լիս ստա ցել են 
0,25 գ  աղ: Որոշե ք́ լուծ ված նյու թի զանգ
վա ծա յին բա ժի նը և այն ար տա հայ տեք տո
կոս նե րով:

Պատ.՝ 0,01 և 1 %:

4. Տրված է նատրիումի հիդրօքսիդի 0,2 զանգ  
վածային բաժին պարունա կող 500 գ լուծույթ: 
Հաշվե́ ք նյութի զանգվա ծը, որն ստացվում 
է այդ լու ծույ թը գոլորշիացնելիս:

Պատ.՝ 100 գ NaOH:

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

x գ                    2,9 գ
KOH + HF → KF + H2O

6. Քանի՞ գրամ պղնձի (II) սուլֆատ է պարու-
նակ վում պղնձարջասպի (CuS04 • 5H20) 
500 մլ 0,1 Մ լուծույթում:

Պատ.՝ 8 գ CuSO4:

7. Հաշվե՛ք լուծված նյութի քանակը (մոլ) 1 կգ 
ֆիզիոլոգիական լուծույթում:

   Պատ.՝ 0,145 մոլ NaCl:

8. 2 լ ծավալով լուծույթը 0,2 մոլ կալցիումի 
քլորիդ (CaCl2) է պարունակում: Հաշվե՛ք լու-
ծույթի մոլային կոնցենտրացիան ու կալ-
ցիու մի քլորիդի զանգվածը լուծույթում:

Պատ.՝ 0,1 մոլ/լ, 22,2 գ CaCl2:

9. Ո՞ր աղը և ի՞նչ զանգվածով (գ) կստացվի  
12 գ մագնեզիումի օքսիդի (MgO) և 49 գ 
ծծմբա կան թթու (H2SO4) պարունակող լու-
ծույ թի փոխազդեցությունից:

Պատ.̀ 36 գ MgSO4:
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§ 6.8. Խմելու ջրի համամոլո րա
կա յին հիմնախնդիրները

Մարդկությանը հուզող առավել կարևոր 
խնդիր ներից է քաղցրահամ ջրի հի մ նա հար ցը, որով 
պայմանավորված են բնու թյան պահ պանության 
և կենդանական աշխարհի կենսա գոր ծու  նեու-
թյան մի շարք համընդհանուր խնդիրներ: Խմե-
լուց բացի՝ ջուրն անհրաժեշտ է օրեցօր աճող 
մարդկությանը կերակրելու կարիքով թելա-
դրված՝ հողերի մեծ տարածքների ոռոգման, ինչ-
պես նաև էկո լո գիա պես անվնաս վառելանյութ 
ստա նալու և այլ նպա տակներով: 

Մեր մոլորակի բնակիչների համար գլխավոր 
հիմնախնդիրը ջրի անհավասարաչափ բաշ-
խումն է: Անապատներում ջուր գրեթե չկա, այնինչ 
Ան տարկ տիդայում կենտրոնացած է Երկրի քաղց-
րահամ ջրի կեսից ավելին:

Այն վայրերում, որտեղ քաղցրահամ ջուրը 
շատ է, մարդիկ դրա պահպանման և խնայո ղա-
բար օգտագործման խնդրով քիչ են մտահոգված: 
Սակայն Երկիր մոլորակի վրա շատ արագ է 
մոտենում քաղցրահամ ջրի շոշափելի պակասի 
պահը, հատկապես՝ մեծ քաղաքներում: Դա հան-
գեցնում է խմելու ջրի խնայողաբար և կրկնա կի 
օգ տագործման անհրաժեշտությանը: Այսպես՝  
Կեն  տ րոնական Եվրոպայով հոսող Հռենոս գետի 
ջուրը մինչ Հյու  սիսային ծով հասնելն օգ տա-
գործվում է 30 վայրում: Դա նշանակում է, որ այդ 
գետի ջուրն օգտագործող քաղաքները պետք է 
մեծ խնամքով մաքրեն օգ տագործած ջուրը՝ գետի 
մեջ վերադարձնելուց առաջ:

Ստեղծված իրավիճակն էլ հենց հրամայական 
է դարձրել XXI դարը «ջրի դար» հայտարարելը: 
Ոչ հեռավոր ապագայում մարդկության մեծ մասի, 
յուրաքանչյուր երկրի բարեկեցությունն էա պես 
կախված կլինի այն իրողությունից, թե հատ -
կապես ո՞ր երկրները կկարողանան ժամա նակին 

¶Ç ï»՞ù ³ñ¹Ûáù
...որ մար դու օր գա

նիզ մում ջրի զանգ վա
ծա յին բա ժի նը մոտ 

65 % է: Ջուրն օգ տա
գործ վում է սննդա
նյու թե րը լու ծե լու և 
դրանք ար յան հետ 

ամ բողջ օր գա նիզ մով 
փո խադրե լու, ինչ պես 

նաև մարմ նի ջեր մաս
տի ճա նը կար  գա վո

րե  լու համար: Մար դու 
օր  գա նիզ մը 24 ժա մում 

ծախ սում է մոտ  
2,53,0 լ  ջուր:
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կարգավորել իրենց տարածքների ջրային հոս-
քերն ու ավելի շատ ջուր ամբարել:

Բնությունը վերարտադրում է հսկայական 
չափերով քաղցրահամ ջուր նույնիսկ ամենա-
աղ տոտված ջրերից երկու պարզագույն գործըն-
թացների՝ գոլորշիացման ու կոնդենսացման 
շնոր  հիվ: Առկա տվյալներով՝ Երկրագնդի վրա 
անձրևի ու ձյան տեսքով տարեկան թափվում է 
120000 կմ3 քաղցրահամ ջուր, որից 32000 կմ3-ը, 
առվակներ և գետեր կազմելով, ցամաքի վրայով 
հոսում է դեպի օվկիանոսները, իսկ մնացածը 
գոլոր շիա նում է կամ մնում կենդանական և 
բուսական աշխարհում: 

Օգտագործելիս մենք աղտոտում ենք ջու րը 
տարբեր նյութերով, ինչն անհնար է դարձնում 
երկրորդ անգամ այն օգտագործելը առանց ման-
րակրկիտ մաքրման: Եթե մարդ կության պա-
հանջ  ները գերազանցեն բնական քաղց րահամ 
ջրերի պաշարները, ապա անխու սա փելիորեն 
ան հրաժեշտություն կառաջանա ար հես տական 
ճանապարհով համալրելու այդ պաշարները, 
քանի որ քաղաքակրթությունն այլ կերպ չի կարո-
ղա նա զարգանալ:

Մինչդեռ մոլորակի բնակչության 40%-ն ընդ-
գրկող 80-90 երկիր արդեն սակավաջուր են դար-
ձել ու տառապում են խմելու ջրի պակասից: Ըստ 
որում՝ բազմաթիվ երկրներ որպես խմելու ջուր 
են օգտագործում իրենց տարածքներով անց նող 
գետերի ջրերը:

Ներկայումս, ընդհանուր առմամբ, աշ խա ր    -
հում ջրասակավությունից տառապում է ավե լի 
քան 1 միլիարդ մարդ, իսկ 2,5 միլիարդն ապ-
րում է առանց  որակյալ խմելու ջրի: Ըստ գիտ-
նա կանների՝ եթե արդյունավետ միջոցներ չձեռ-
նար կվեն, ապա III հազարամյակում Երկրա գնդի 
միլիարդավոր բնակիչներ աղբյուրի մա քուր ջրի 
համն այդպես էլ չեն իմանա:

ANTARES



141

Հայաստանի Հանրապետությունում խմե-
լու ջուրը հիմնականում սարերից հոսող աղբ-
յու ր ների ջուրն է, որն իր որակով աշխարհի լա-
վա գույն ջրերից մեկն է համարվում: Սակայն 
ջրա սակավության խնդիրը հաստատապես չի 
շրջանցի նաև Հայաստանը: Ոչ այնքան ջրառատ 
ու երաշտոտ մեր հանրապետությունում ջրային 
պա  շ արների պահպանման, պահուստավորման և 
արդյունավետ օգտագործման հիմնահարցը մշ տա-
պես առաջնային գերխնդիր է եղել՝ ռազ մա վա-
րական նշանակություն ձեռք բերելով:

Այս առումով մեր մտահոգության կենտրոնում 
է մնում հանրապետության քաղցրահամ ջրի 
խոշորագույն ջրամբարի՝ Սևանա լճի (նկ. 34) պահ-
պանման խնդիրը, քանի որ այդտեղ ջրի ծավալը 
1935 թվականի համեմատ արդեն երկու ան-
գամ պակասել է: Մինչդեռ այդ լիճն ընդգրկում է 
Հարավային Կովկասի լճերի ընդ  հա նուր մակերեսի 
50 տոկոսից ավելին՝ համա պա  տասխանաբար 
պայմանավորելով տարա ծա  շրջանի կլիման: Ահա 
թե ինչու Սևանա լճի պահ  պանման հիմնահարցը 
մեր ազգային ան վտան   գության առաջնահերթ 
խնդիրներից մեկն է մնում:

Նկ. 34 
Սևանա լիճ
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qՊատասխանե́ ք հար ցե րին (էջ 142143)

 ? Հարցեր և վարժություններ
1. Ո՞ր հիմնախնդիրներն են դասվում համա

մո լորակայինների շարքը, ինչո՞ւ:
2. Փորձե՛ք ձևակերպել և հիմնավորել երկու

երեք համամոլորակային հիմնախնդիր:
3. Անվանեք քաղցրահամ ջրի օգտագործման 

երեք բնագավառ:
4. Ի՞նչ պատճառներով է հրամայական դարձել 

XXI դարը «ջրի դար» հայտարարելը:
5. Մերձավոր Արևելքում ո՞ր պետությունն է 

քացրահամ ջրի մենատեր դարձել, ինչո՞ւ:
6. Բնությունն ստեղծում է հսկայական չափով 

քաղ ցրահամ ջուր նույնիսկ ամենակեղտոտ 
ջրից: Ո՞ր երկու պարզագույն գործըն թաց  ների 
օգնու թյամբ և ինչպե՞ս է դա կա տար վում:

7. Ե՞րբ և ինչո՞ւ անհրաժեշտություն կառա ջա
նա արհեստական ճանապարհով մե ծաց
նելու մեր մոլորակի խմելու ջրի պաշար ները:

8. Ինչո՞ւ է Սևանա լճի պահպանման հիմ
նա  հարցը մեր ազգային անվտանգության 
առաջ նահերթ խնդիրներից մեկը համար
վում:

9. Լրացրե՛ք բաց թողնված բառը հետևյալ 
նա   խա դասությունում ու պարզաբանե՛ք այդ 
մտքի իմաստը.
Մեր մոլորակի բնակիչների համար գլխա վոր 
հիմնախնդիրը ջրի ... բաշխումն է:

10. Թվարկե՛ք խմելու ջրի մատակարարման՝  
ձեզ հայտնի մի քանի աղբյուր մեր հանրա
պե տու թյունում:
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11. Արդյոք խնայողաբա՞ր է օգտագործվում 
խմե  լ ու ջուրը ձեր տանը, դպրոցում, բնա
կավայրում: Այդ թեմայով փորձեք պատ
րաս տել փոքրիկ զեկու ցում:

? ÊÝ¹ÇñÝ»ñ

1. Առկա տվյալներով՝ Երկրագնդի վրա ան ձրևի 
ու ձյան տեսքով տարեկան մոտա վո  րա պես 
120000 կմ3 քաղցրահամ ջուր է թափվում: 
Միջին հաշվով՝ որքա՞ն ջուր (կմ3) է 
թափվում Երկրագնդի վրա մեկ ժամում:

    Պատ.՝ 13,7 կմ3 H20:

2. Երևանի ջրմուղի ջուրը չլուծված վիճակում 
0,01775 գ/լ քլորիդ (Cl) իոններ է պարու
նակում: Որքա՞ն նատրիումի քլորիդի (մոլ/լ)  
է դա համապատասխանում:

Պատ.՝ 0,0005 մոլ/լ NaCl:
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§ 6.9. Ջրի մաքրումը 

 Ջու րը երկ րի վրա ա մե նա տա րած ված նյութն է: 
Նրա նով լցված են օվ կիա նոս նե րը, ծո վե րը, լճե-
րը և գե տե րը: Ջրի գո լոր շի նե րը մտնում են օ դի 
բա ղադ րութ յան մեջ: Ջու րը պա րու նակ վում է 
կեն դա նի նե րի և բույ սե րի օր գա նիզմ նե րում: Այս-
պես, օ րի նակ, կաթ նա սուն նե րի օր գա նիզ մում ջրի 
զանգ վա ծա յին բա ժի նը մոտ 70 % է, իսկ վա րուն գի 
և ձմե րու կի մեջ̀  մոտ 90 %:

Բնա կան ջու րը միշտ խառ նուրդ ներ է պա-
րու նա կում: Դրա օգ տա գործ ման նպա տակ նե րից 
կախ ված` կի րա ռում են մաքր ման տար բեր ե ղա-
նակ ներ:

Խմե լու ջու րը չպետք է պա րու նա կի ան լու ծե լի 
խառ նուրդ ներ և հի վան դա բեր միկ րոօր գա նիզմ-
ներ, ո րոնք սո վո րա բար լի նում են ջրամ բար նե-
րում: Ե թե խմե լու ջու րը վերց նում են լճե րից և գե-
տե րից, ա պա այն պա րզեց նում են հա տուկ ա վա-
զան նե րում (նկ. 31, էջ 122) և քա մում (ֆիլտ րում)՝ 
ա վա զա շեր տի մի ջով անց կաց նե լով: Ան լու ծե լի 
նյու թե րից մաքր ված ջու րը մշա կում են քլո րով, 
իսկ եր բեմն էլ̀ օ զո նով կամ ուլտ րա մա նու շա կա-
գույն ճա ռա գայթ նե րով, ո րոնք սպա նում են միկ-
րոօր գա նիզմ նե րը:

Ջու րը լուծ ված նյու թե րից մաք րե լու հա մար 
թո րում են: Դե ղատ նե րում, քի միա կան լա բո րա-
տո րիա նե րում, ավ տո մե քե նա նե րի սա ռեց նող 
հա մա կար գե րում օգ տա գործ վող մեծ քա նա կի 
թո րած ջու րը ստա նում են թո րա կաթ սա նե րում 
կամ է լեկտ րա կան թո րիչ նե րում:

Ջրի և լու ծույթ նե րի կի րա ռու մը: Շատ մեծ 
և բազ մա զան է ջրի դե րն արդ յու նա բե րութ յան, 
գյու ղատն տե սութ յան մեջ և կեն ցա ղում: Ջու րը 
կա րևոր հումք է քի միա կան արդ յու նա բե րության 
հա  մար, օ րի նակ` ջրած նի ստաց ման հա մար: 

ANTARES



145

Մի շարք օք սիդ նե րի հետ ջրի փո խազդ ման հատ-
կութ յունն օգ տա գործ վում է հիմ քեր և թթու ներ 
ստա նա լու հա մար: 

Գծապատկեր 6

Ջու րը լայ նո րեն օգ տա գործ վում է որ պես լու-
ծիչ: Ժո ղովր դա կան տնտե սութ յան բո լոր ճյու-
ղե րի բուռն զարգա ցու մը, քա ղաք նե րի ա ճը եր-
բեմն հան գեց նում են ջրամ բար նե րի աղ տոտ-
մանը: Ուստի ա մեն մի պե տութ յան մեջ պետք է 
մի ջոց ներ մշակ վեն բնա կան բո լոր պա շար նե րի, 
այդ թվում և ջրա յին պա շար նե րի պահ պան ման 
ու նպա տա կա հար մար օգ տա գործ ման համար, և 
շատ մի ջոց ներ հատ կաց վեն ջրազ տիչ կա ռույց  նե-
րի շի նա րա րութ յա նը: 

qՊատասխանե́ ք հար ցե րին (էջ 145146)
 

 ? Հարցեր և վարժություններ
1. Պար զա բա նե́ ք, թե ա նա լի զի և սին թե զի 

մի ջո ցով ինչ պե՞ս կարելի է ա պա ցու ցել ջրի 
ո րա կա կան և քա նա կա կան բա ղադ րու   թ
յունը և ար տա ծել նրա քի միա կան բա նա
ձևը:

2. Ո՞րն  է խմե լու ջրի մաքր ման էութ յու նը:
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3. Ինչ պե՞ս  են ստա նում թո րած ջու րը, և որ
տե՞ղ  է այն կի րառ վում: Կա րե լի՞ է արդ յոք 
անձրևա ջուրն ան վա նել թո րած ջուր:

 Պա տաս խա նը պարզաբանե ք́:
4. Բերե ք́ ջրի մաս նակ ցութ յամբ քայ քայ ման, 

միաց ման և տե ղա կալ ման ռեակ ցիա նե րի 
օ րի նակ ներ: Կազմե ք́ այդ ռեակ ցիա նե րի 
հա վա սա րում նե րը և նյու թե րի բա նաձևե րի 
տակ գրե ք́ դրանց ա նուն նե րը:

5. Ջու րը մյուս նյու թե րի հետ փո խազ դե լիս 
կա րող են ա ռա ջա նալ, օ րի նակ, ա) թթու
ներ, բ) ալ կա լի ներ, գ) ալ կա լի ներ և ջրա
ծին: Յու րա քանչ յուր դեպ քի հա մար բերե ք́ 
եր կո ւա կան օ րի նակ: Նյու թե րի բա նաձևե րի 
տակ գրե ք́ դրանց ա նուն նե րը:

6. Գյու ղատն տե սութ յան և արդ յու նա բե րու
թյան մեջ ի՞նչ ն պա տակ նե րով են օգ տա
գոր ծում ջու րը և լու ծույթ նե րը:

?ÊÝ¹ÇñÝ»ñ
1. 0,3 զանգ վա ծա յին բա ժին լուծ ված նյութ 

պա րու նա կող 200 գ  լու ծույ թին ա վե լաց րել 
են 100 գ  ջուր: Հաշվե ք́ ստաց ված լու ծույ
թում լուծ ված նյու թի պա րու նա կութ յու նը 
զանգ վա ծա յին բա ժին նե րով և տո կոս նե
րով:

Պատ.՝ 0,2 և 20%:

2. Էվ դիո մետ րում պայ թեց րել են 1 մլ ջ րած
նից և 6 մլ թթ ված նից կազմ ված խառ նուր
դը: Ի՞նչ  գազ և ի՞նչ  քա նա կութ յամբ է մնա
ցել պայթ յու նից հե տո:

Պատ.՝ 5,5 մլ O2:
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6 Գործնական աշխատանք 4

Ա ղի լու ծույ թի պատ րաս տու մը* լուծված 
նյու թի ո րո շա կի զանգ վա ծա յին բաժ նով 

1. Ուսուցչից ստացեք առաջադրանք. հաշ
վե ք́, թե որքան աղ և ջուր կպահանջվի 
նյու թի տրված զանգվածային բաժնով առա 
ջադրված լուծույթը պատրաստելու հա
մար: 

2. Կշռե ք́ աղը (ֆիզիկայի դասընթացից հիշեք 
կշռման կանոնները) և լցրե ք́ կոլբի մեջ:

3. Չափե ք́ պահանջվող ծավալով թորած 
ջուրը (հիշեք հեղուկների ծավալի չափման 
կանոնները) և լցրե ք́ աղով կոլբի մեջ: 
Կոլբի պարունակությունը խառնե ք́ մինչև 
աղի լրիվ լուծվելը:

* Գործնական աշխատանքը կատարելիս կարող եք 
օգտ վել «Քիմիա 8, գործնական աշխատանքներ քիմիայից» 
(հեղ. Կ. Ավետիսյան, Վ. Մեժլումյան) գրքույկից:
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ԱՆՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՄԻԱ ՑՈՒ ԹՅՈՒՆ
ՆԵՐԻ ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՍԵՐԻ 
ՎԵՐԱ ԲԵՐՅԱԼ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ 
ԸՆԴՀԱՆՐԱՑՈՒՄ

§ 7.1. Նյութի դասակարգումը

Ինչ պես ար դեն գի տեք, նյու թե րը կա րող են 
լի նել պարզ և բարդ:

Պարզ նյու թեր են`
- ոչմե տաղ նե րը (ջրա ծի նը՝ H2, հե լի ու մը՝ He, 

թթ վա ծի նը՝ O2, սի լի ցի ու մը՝ Si, քլո րը՝ Cl2, և այլն),
- մե տաղ նե րը (կալ ցի ու մը՝ Ca, եր կա թը՝ Fe, 

պղին ձը՝ Cu, ար ծա թը՝ Ag, ալ յու մի նը՝ Al, և այլն):
Բարդ նյու թեր են`
- օր գա նա կան նյու թե րը (ած խած նի մի ա-

ցու թյուն նե րի մեծ մա սը), որոնք ման րակր կիտ 
կու սում նա սի րենք օր գա նա կան քի մի ա յի դա սըն-
թացի շր ջա նակ նե րում,

- անօր գա նա կան նյու թե րը՝ օք սիդ ներ, թթու-
ներ, հիմ քեր, աղեր:

Ընդ հա նուր ձևով քի մի ա կան նյու թե րի դա սա-
կար գու մը կա րե լի է ներ կա յաց նել հետևյալ գծա-
պատ կե րով (7).

Գծապատկեր 7 

ä³ñ½

Ø»ï³ÕÝ»ñ

´³ñ¹

àã Ù»ï³ÕÝ»ñ ²Ýûñ·³Ý³Ï³Ý úñ·³Ý³Ï³Ý

ÜÛáõÃ»ñ

Դուք ար դեն ծա նո թա ցել եք անօր գա նա-
կան մի ա ցու թյուն նե րի կարևորա գույն դա սե րին` 
օք սիդ նե րին, հիմքե րին, թթու նե րին և աղե րին 
(գծապատկեր 8): 

ԳԼՈՒԽ VII

Ù»ï³ÕÝ»ñ
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Գծապատկեր 8 

ÐÇÙù»ñ ÂÃáõÝ»ñ ²Õ»ñúùëÇ¹Ý»ñ

´³ñ¹ ÝÛáõÃ»ñ 
(³Ýûñ·³Ý³Ï³Ý)

ÑÇÙÝ³ÛÇÝ

CaO
Ï³ÉóÇáõÙÇ ûùëÇ¹

CuO
åÕÝÓÇ (II) ûùëÇ¹

³Ýï³ñµ»ñ

Na2O, NO, CO

ÃÃí³ÛÇÝ

P2O5

ýáëýáñÇ (V) ûùëÇ¹
SO3

ÍÍÙµÇ (VI) ûùëÇ¹

»ñÏ¹ÇÙÇ

Al2O3

³ÉÛáõÙÇÝÇ ûùëÇ¹
ZnO

óÇÝÏÇ ûùëÇ¹

ûñÇÝ³ÏÝ»ñ

úùëÇ¹Ý»ñ

Այժմ այդ ու սում նա կան նյու թը քն նար կենք 
ընդ հան րաց ված կեր պով:

§ 7.2. Օքսիդներ: Օքսիդների 
ստացման եղանակները

Դուք ար դեն ծա նո թա ցել եք օք սիդ նե րին, 
դրանց սահմանումներին, բաղադրությանը և 
ան   վա նումներին:

Վերհիշե́ նք, որո՞նք են օքսիդները և ինչպե՞ս 
են անվանվում:

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 մյուսին` թթու ներ: Այդ պատ ճա ռով 
օք սիդ ներն ամե նից առաջ դա սա կար գում են հիմ-
նա յի նի և թթ վա յի նի: 

Գո յու թյուն ու նեն նաև ամ ֆո տեր (երկ դի մի) 
և ան տար բեր օքսիդներ: Ստորև բերվում է օք-
սիդների դասակարգման ավելի ամբողջական 
գծա պատ կերը (9).

Գծապատկեր 9

ÐÇÙù»ñ ÂÃáõÝ»ñ ²Õ»ñúùëÇ¹Ý»ñ

´³ñ¹ ÝÛáõÃ»ñ 
(³Ýûñ·³Ý³Ï³Ý)

ÑÇÙÝ³ÛÇÝ

CaO
Ï³ÉóÇáõÙÇ ûùëÇ¹

CuO
åÕÝÓÇ (II) ûùëÇ¹

³Ýï³ñµ»ñ

N2O, NO, CO

ÃÃí³ÛÇÝ

P2O5

ýáëýáñÇ (V) ûùëÇ¹
SO3

ÍÍÙµÇ (VI) ûùëÇ¹

»ñÏ¹ÇÙÇ

Al2O3

³ÉÛáõÙÇÝÇ ûùëÇ¹
ZnO

óÇÝÏÇ ûùëÇ¹

ûñÇÝ³ÏÝ»ñ

úùëÇ¹Ý»ñ
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Աղյուսակ 11

Մի շարք օքսիդների բանաձևերը, 
անվանումները, համապատասխան հիմքերի և 

թթուների բանաձևերը

úùëÇ¹Ç
µ³Ý³Ó¨Á

úùëÇ¹Ç ³Ýí³ÝáõÙÁ Ð³Ù³å³ï³ëË³Ý
ÑÇÙù»ñÇ Ï³Ù ÃÃáõ-
Ý»ñÇ µ³Ý³Ó¨»ñÁ

Na2O
K2O
CaO

ÐÇÙÝ³ÛÇÝ ûùëÇ¹Ý»ñ
Ü³ïñÇáõÙÇ ûùëÇ¹
Î³ÉÇáõÙÇ ûùëÇ¹
Î³ÉóÇáõÙÇ ûùëÇ¹

²ÉÏ³ÉÇÝ»ñ
NaOH
KOH
Ca(OH)2

CuO
CrO
MnO
FeO

äÕÝÓÇ (II) ûùëÇ¹ 
øñáÙÇ (II) ûùëÇ¹ 
Ø³Ý·³ÝÇ (II) ûùëÇ¹ 
ºñÏ³ÃÇ (II) ûùëÇ¹ 

²ÝÉáõÍ»ÉÇ ÑÇÙù»ñ
Cu(OH)2

Cr(OH)2

Mn(OH)2

Fe(OH)2

SO2

SO3

CrO3

P2O5

Mn2O7

ÂÃí³ÛÇÝ ûùëÇ¹Ý»ñ
ÌÍÙµÇ (IV) ûùëÇ¹ 
ÌÍÙµÇ (VI) ûùëÇ¹ 
øñáÙÇ (VI) ûùëÇ¹ 
üáëýáñÇ (V) ûùëÇ¹ 
Ø³Ý·³ÝÇ (VII) ûùëÇ¹

ÂÃáõÝ»ñ
H2SO3

H2SO4

H2CrO4

HPO3 ¨ H3PO4

HMnO4

Օք սիդ նե րի ստաց ման եղա նակ նե րը: Օք-
սիդ նե րն առա ջա նում են՝ 

1) պարզ և բարդ նյու թե րն այ րե լիս. 

C + O2 
____  CO2

CH4 + 2O2 
____  CO2 + 2H2O

2) բարդ նյու թե րը̀  
ա) ան լու ծե լի հիմ քե րը.

Mg(OH)2  
____  MgO + H2O

բ) թթու նե րը. 

H2CO3  
____  CO2 + H2O

գ) աղե րը քայ քա յե լիս.

CaCO3  
____  CaO + CO2

t

t

t

¶Ç ï»՞ù ³ñ¹Ûáù
... որ ներշնչվող օդում 
պա րունակվում է  
մո    տա  վորապես  
0,03-0,04% CO2 : 
Իսկ ար  տ ա   շնչ վող 
օդում CO2-ի պա -
րու  նա կությունը 100 
անգամ շատ է: Եթե 
օդում CO2-ի պա    րու-
նակությունը մո տե-
նում է 1%-ի, ապա 
վտանգ է սպա ռ նում 
թե́  մար դ կանց, թե́  
կեն   դանիներին: Իսկ 
ջե ր   մոցներում CO2-ի 
պա     րու նա կու  թյան մե-
ծ ա ցումը նպաս տում է 
բեր քա տվու  թյանը:  
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Գծապատկեր 10

úùëÇ¹Ý»ñÇ ëï³óÙ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ »Õ³Ý³ÏÝ»ñ

ÜÛáõÃ»ñÇ ³ÛñáõÙ

å³ñ½ µ³ñ¹ ³ÝÉáõÍ»ÉÇ ÑÇÙù»ñ ÃÃáõÝ»ñ ³Õ»ñ

4P + 5O2 2P2O5

2C2H2 + 5O2 4CO2 + 2H2O
(³ó»ïÇÉ»Ý)

t
2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2O

tH2SiO3 SiO2 + H2O

tCaCO3 CaO + CO2↑

´³ñ¹ ÝÛáõÃ»ñÇ ù³Ûù³ÛáõÙ

úñÇÝ³ÏÝ»ñ

____

____

____ ____

____

§ 7.3. Օք սիդ նե րի ֆի զի կա կան և 
քիմիական հատ կու թյուն նե րը 

Ֆիզիկական հատ կու թյուն նե րը: Օք սիդ-
ները լի նում են պինդ, հե ղուկ, գա զա յին և ունեն 
տար բեր գույ ներ: Օրի նակ՝ պղն ձի (II) օք սի դը՝ 
CuO, ու նի սև գույն, կալ ցի ու մի օք սի դը՝ CaO՝ սպի-
տակ, դրանք պինդ նյու թեր են: Ծծմ բի (VI) օք սի դը՝ 
SO3, ան գույն ցն դող հե ղուկ է, իսկ ած խած նի (IV) 
օք սի դը՝ CO2, սո վո րա կան պայ ման նե րում ան գույն 
գազ է: 

Քի մի ա կան հատ կու թյուն նե րը: Թթ վա յին և 
հիմ նա յին օք սիդ նե րը օժտ ված են տար բեր հատ-
կու թյուն նե րով (աղ. 12):

Օք սիդ նե րի կի րա ռու մը: Բո լո րին հայտ նի է, 
թե ինչ պի սի նշա նա կու թյուն ու նի ջու րը (ջրած-
նի օք սիդ) բնու թյան, արդ յու նա բե րու թյան մեջ և 
կեն ցա ղում: Բազ մա թիվ այլ օք սիդ ներ նույն պես 
ու նեն լայն կի րա ռու թյուն: Օրի նակ՝ Fe2O3 և Fe3O4 
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օք սիդ նե ր պարունակող հան քա քա րե րից ստա-
նում են չու գուն և պող պատ: Կալ ցի ու մի օք սի դը̀  
CaO (այ րած կամ չհան գած կրի հիմ նա կան բա-
ղադ րիչ մա սը) օգ տա գործ վում է հան գած կիր̀  
Ca(OH)2 ստա նա լու հա մար, որը կի րառ վում է շի-
նա րա րու թյան մեջ: Սի լի ցի ու մի (IV) օք սի դը̀  SiO2, 
օգ տա գործ վում է շի նարարու թյունում: Մի շարք 
օք սիդ ներ կի րա ռում են ներ կեր ար տադ րե լու 
հա մար: 

Այսպես՝ սպիտակ ներկի հիմնական մասը 
ցինկի շպարն է, դա ցինկի օքսիդն է` ZnO, կանաչ 
ներկերինը̀  քրոմի (III) օքսիդը̀ Cr2O3, և այլն:

Աղյուսակ 12

úùëÇ¹Ý»ñÇ ùÇÙÇ³Ï³Ý Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

ÐÇÙÝ³ÛÇÝ ÂÃí³ÛÇÝ

1. ÐÇÙÝ³ÛÇÝ ûùëÇ¹Ý»ñÁ ÷áË³½¹áõÙ »Ý
ÃÃáõÝ»ñÇ Ñ»ï, ³é³ç³ÝáõÙ ¿ ³Õ ¨ çáõñ.

tCuO + H2SO4 CuSO4 + H2O

1. ÂÃí³ÛÇÝ ûùëÇ¹Ý»ñÁ ÷áË³½¹áõÙ
»Ý ÉáõÍ»ÉÇ ÑÇÙù»ñÇ Ñ»ï, ëï³óíáõÙ ¿
³Õ ¨ çáõñ.
CO2 + Ca(OH)2 CaCO3↓ + H2O

2. ²ÏïÇí Ù»ï³ÕÝ»ñÇ ûùëÇ¹Ý»ñÁ
÷áË³½¹áõÙ »Ý çñÇ Ñ»ïª ³é³ç³óÝ»-
Éáí ³ÉÏ³ÉÇÝ»ñ.

Li2O + H2O 2LiOH

2. ÂÃí³ÛÇÝ ûùëÇ¹Ý»ñÇ Ù»Í Ù³ëÁ
÷áË³½¹áõÙ ¿ çñÇ Ñ»ïª
³é³ç³óÝ»Éáí ÃÃáõÝ»ñ.

tP2O5 + 3H2O 2H3PO4

3. ÐÇÙÝ³ÛÇÝ ¨ ÃÃí³ÛÇÝ ûùëÇ¹Ý»ñÁ ÷áË³½¹áõÙ »Ý Çñ³ñ Ñ»ïª ³é³ç³óÝ»Éáí
³Õ»ñ.

CaO + CO2 CaCO3

4. øÇã óÝ¹»ÉÇ ÃÃí³ÛÇÝ ûùëÇ¹Ý»ñÁ
³Õ»ñÇó ¹áõñë »Ý ÙÕáõÙ ³í»ÉÇ óÝ¹áÕ
ûùëÇ¹Ý»ñÇÝ.

tCaCO3 + SiO2 CaSiO3 + CO2↑

qՊատասխանե́ ք հարցերին (էջ 153154)
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 ? Հարցեր և վարժություններ

1. Ինչ պե՞ս են դա սա կարգ վում անօր գա նա կան 
նյու թե րը: Ձեր ու նե ցած գի տե լիք նե րի հի ման 
վրա հա կիրճ բնու թագ րե́ ք անօր գա նա կան 
մի ա ցու թյուն նե րի հիմ նա կան դա սե րը:

2. Հետևյալ մի ա ցու թյուն նե րից չորս սյու նա
կով առանձ նաց րե ք́ օք սիդ նե րը, հիմ քե րը, 
թթու նե րն ու աղե րը՝ յու րա քանչ յու րի ան
վա նու մը նշե լով. Ba(NO3)2, HNO2, CuOH, Na2O, 
K2CO3, H2SiO3, CaSiO3, J2O7, LiOH, HCl, NH4OH, 
Fe(OH)2, Fe(OH)3, ZnSO4, CO2, Ca3(PO4)2, H2SO3: 

3. Կազ մե́ ք ռե ակ ցի ա նե րի հա վա սա րում նե րը, 
որոնց սխե մա նե րը բեր ված են ստորև.

Li + ... → Li2O  Li2O + ... → LiNO3 + H2O 
Ca + ... → CaO  CuO + ... → CuCl2 + H2O
C +... → CO2  Li2O + ... → LiOH
Al +... → Al2O3  P2O5 +... → H3PO4

PH3 +... → P2O5 + H2O SO3 +... → Na2SO4 +...
Al +... → Al2O3  SO3 +... → K2SO4 +...

4. Յու րա քանչ յուր ռե ակ ցի ա յի հա մար նշե ք́, 
թե անօր գանա կան մի ա ցու թյուն նե րի ո՞ր 
դա սե րին են պատ կա նում ելան յու թերն ու 
վեր ջնան յու թե րը.

H2SO3 + KOH →...   Zn(OH)2 → ...
Fe(NO3)2 + NaOH → ...  K2O + H2O → ...
Ca(OH)2 + CO2 → ...

5. Ի՞նչ են օք սիդ նե րը, և ինչ պե ՞ս են դրանք 
դա սա կար գում: 
Տետ  րում գծե ք́ մի աղ յու սակ և հա մա պա-
տաս խան սյու նակ նե րում գրե ք́ ստորև 
բեր վող օք սիդ նե րի բա նաձևերը. 
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Na2O, N2O5, SiO2, CaO, CrO, CrO3, CuO, Mn2O7, 
FeO, SO2: 
Ան վա նե ք́ այդ օք սիդ նե րը:

Հիմնային օքսիդներ Թթվային օքսիդներ

6. Կազ մե ք́ այն ռե ակ ցի ա նե րի հա վա սա րում -
նե րը, որոնցով կա րե լի է ստա նալ հետևյալ 
օք սիդ նե րը.
CO2, Al2O3, Li2O, CaO, MgO, P2O5, CuO:

7. Ստորև բեր ված օք սիդ նե րից որո՞նք են 
փո խազ դում ջրի հետ. 
BaO, Li2O, CuO, SO3, CaO, SiO2, P2O5, Fe2O3, 
Al2O3, Na2O, Mn2O7:
Գրե ք́ ռե ակ ցի ա նե րի հա վա սա րում նե րը:

8. Գրե ք́ այն օք սիդ նե րի բա նաձևերը, որոնց 
հիդ րատ նե րը հետևյալ թթու ներն են. 

2SO4, H2SO3, H2CO3, H2SiO3, HMnO4, H3BO3:

9. Գրե ́ք քի մի ա կան ռե ակ ցի ա նե րի հա վա-
սա րում ներ, որոնց գծապատկեր նե րը բեր-
ված են ստորև.

Ca → CaO → Ca(OH)2 SO3 +...→ K2SO4 + ...
Cu → CuO →CuSO4 N2O5 + LiOH → ...
        t
P → P2O5 → H3PO4 P2O5 +... → Ca3(PO4)2 +...

10. Թվե ́ք տն տե սու թյան որոշ ճյու ղեր, որոն-
ցում կի րառ վում են օքսիդները: Բերե ք́ 
օրինակներ:

? ÊÝ¹ÇñÝ»ñ
1. Արտածե ք́ օքսիդի քիմիական բանաձևը, 

եթե հայտնի է, որ նատրիումի 2,3 զանգ. մ. 
միանում է թթվածնի 0,8 զանգ. մ.-ի հետ:

 Պատ.՝ Na2O:
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2. Գրե ք́ ֆոսֆորի (V) օքսիդի և ջրի փոխ-
ազ դեցության ռե ակ ցի ա յի հա վա սա րումը, 
Ռեակցիան ըն թա նում է տա քացման պայ-
մա ններում:  
ա. Հաշ վե́ ք տար րե րի զանգ ված նե րի հա րա-
բե րու թյու նը վերջնա նյու թում: 
բ. Ի՞նչ նյութ է առաջանում ռեակցիայի ար-
գասիքի հետագա տաքացումից:

Պատ.՝ 3:31:64 և H2P2O7:

§ 7.4. Հիմքեր:  Հիմքերի 
ստացման եղանակները

Դուք արդեն սահմանել եք հիմքերը, ծանո թա-
ցել դրանց բա ղա դրությանը, անվանումներին: 
Հիմքերի քիմիական բանա ձևերը և անունները 
բերված են աղ. 13-ում:

Աղյուսակ 13

Մի քանի հիմքերի քիմիական բանաձևերը

øÇÙÇ³Ï³Ý
ï³ññÇ ³ÝáõÝÁ
¨ ùÇÙÇ³Ï³Ý
Ýß³ÝÁ

øÇÙÇ³Ï³Ý ï³ñ-
ñÇ í³É»Ýï³Ï³-
ÝáõÃÛáõÝÁ ÙÇ³-
óáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ

øÇÙÇ³Ï³Ý
µ³Ý³Ó¨Á

²ÝáõÝÁ

Ü³ïñÇáõÙ Na I NaOH Ü³ïñÇáõÙÇ ÑÇ¹ñûùëÇ¹
ºñÏ³Ã Fe II Fe(OH)2 ºñÏ³ÃÇ (II) ÑÇ¹ñûùëÇ¹
ºñÏ³Ã Fe III Fe(OH)3 ºñÏ³ÃÇ (III) ÑÇ¹ñûùëÇ¹
äÕÇÝÓ Cu II Cu(OH)2 äÕÝÓÇ (II) ÑÇ¹ñûùëÇ¹
²ÉÛáõÙÇÝ Al III Al(OH)3 ²ÉÛáõÙÇÝÇ ÑÇ¹ñûùëÇ¹

Ստա ցու մը: Ջրում լու ծե լի հիմ քե րը (ալ կա-
լի նե րը) լա բո րա տո րի ա յում կա րե լի է ստա նալ 
ակ տիվ մե տաղ նե րը և նրանց օք սիդ նե րը ջրի 
հետ փո խազ դե լով: Կալ ցի ու մի օք սի դի` CaO, և 
ջրի փո խազ դե ցու թյունն օգ տա գոր ծում են նաև 
տեխ նի կա յում հան գած կիր ստա նա լու հա մար, 
որի հիմնա կան բա ղադ րիչ մա սը կալ ցի ու մի 
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հիդ րօք սիդն է` Ca(OH)2: Այդ պրո ցե սը կա րե լի է 
պատ կե րել այս պես.

CaO + H − O − H → Ca(OH)2
կալցիումի  կալցիումի 
օքսիդ  հիդրօքսիդ

Ալ կա լի նե րը̀  նատ րի ու մի հիդ րօք սի դը̀  NaOH, և 
կա լի ու մի հիդ րօք սի դը̀  KOH, տեխ նի կա յում ս տա-
նում են նատ րի ու մի քլո րի դի` NaCl, և կա լի ու մի 
քլո րի դի` KCl, ջրա յին լու ծույթ նե րի էլեկտ րո լի զի 
մի ջո ցով:
Այն մե տաղ նե րի օքսիդները, որոնց ատոմ նե րը 
մտ նում են ջրում ան լու ծե լի հիմ քե րի բա ղադ րու-
թյան մեջ, սո վո րա կան պայ ման նե րում ջրի հետ 
չեն փո խազ դում: Ուս տի հարց է ծա գում՝ ինչ-
պե՞ս ստա նալ ջրում ան լու ծե լի հիմ քը: Ձեզ ար-
դեն հայտ նի է, որ օք սիդ նե րից և հիմ քե րից բա ցի, 
մե տաղ նե րի ատոմ նե րը մտ նում են նաև աղե րի 
բա ղադ րու թյան մեջ: Այս պես՝ պղն ձի ատոմ ները 
մտ նում են CuO-ի, Cu(OH)2-ի բա ղադրու թյան, ինչ-
պես նաև աղե րի, օրի նակ՝ պղն ձի (II) քլո րի դի` 
CuCl2, և պղն ձի (II) սուլ ֆա տի` CuSO4, բա ղադ րու-
թյան մեջ: Հնա րա վո՞ր է արդ յոք այդ աղե րի մեջ 
եղած թթվա յին մնա ցորդ նե րը̀  −Cl և = SO4, փո խա-
րի նել հիդ րօք սո խմ բե րով` −OH: Այդ նպա տա կով 
պղնձի (II) քլո րի դի՝ CuCl2, լու ծույ թին ավե լաց նում 
են նատ րի ու մի հիդ րօք սի դի` NaOH, լու ծույթ: Իս-
կույնևեթ ան ջատ վում է պղն ձի (II) հիդ րօք սի դի՝ 
Cu(OH)2, երկ նա գույն նստ ված քը: Ռե ակ ցի ա յի հա-
վա սա րու մը կա րե լի է պատ կե րել այս պես.

Ï³Ù
CuCl2   +   2NaOH Cu(OH)2↓   +   2NaCl
åÕÝÓÇ Ý³ïñÇáõÙÇ åÕÝÓÇ (II) Ý³ïñÇáõÙÇ
(I) ùÉáñÇ¹ ÑÇ¹ñûùëÇ¹ ÑÇ¹ñûùëÇ¹ ùÉáñÇ¹
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Ջրում լու ծե լի և ան լու ծե լի հիմ քե րի ստաց ման 
եղա նակ ներն ավե լի պարզ ձևով ցույց են տր ված 
գծա պատ կե ր 11-ում:

Գծապատկեր 11
¶Í³å³ïÏ»ñ 5

ÜÏ. 1
Ð³Ý·³Í ÏñÇ ëï³óáõÙÁ.

1 - µáí³Ë³éÝáõñ¹ (Ïñ³ù³ñ ¨ í³é»É³ÝÛáõÃ), 2 - ³Ûñ³Í ÏñÇ Ù³ñáõÙ, 3 - ³í³½, 4 - çáõñ,
5 - ³ÕÛáõë³ß³ñí³Íù

ÐÇÙù»ñÇ ëï³óáõÙ

áõÍ»ÉÇ (³ÉÏ³ÉÇÝ»ñ)

1. ²ÏïÇí Ù»ï³Õ + çáõñ  → ³ÉÏ³ÉÇ +
+ çñ³ÍÇÝ.
2Li + 2HOH 2LiOH + H2↑

2. ²ÏïÇí Ù»ï³ÕÇ ûùëÇ¹ + çáõñ →
→ ³ÉÏ³ÉÇ.
CaO + HOH Ca(OH)2

3. ²ÏïÇí Ù»ï³ÕÝ»ñÇ ùÉáñÇ¹Ý»ñÇ Éáõ-
ÍáõÛÃÝ»ñÇ ¿É»ÏïñáÉÇ½

²ÝÉáõÍ»ÉÇ 

1. ²Õ (ÉáõÍáõÛÃáõÙ) + ³ÉÏ³ÉÇ  →
→ ³ÝÉáõÍ»ÉÇ ÑÇÙù + Ù»Ï ³ÛÉ
³Õ (³ÕÇ µ³Õ³¹ñáõÃÛ³Ý Ù»ç
å»ïù ¿ ÙïÝÇ ³ÝÉáõÍ»ÉÇ ÑÇÙù
³é³ç³óÝ»Éáõ ÁÝ¹áõÝ³Ï Ù»-
ï³Õ).
FeCl3 + 3NaOH Fe(OH)3 +
+ 3NaCl

¶Í³å³ïÏ»ñ 5

ÜÏ. 1
Ð³Ý·³Í ÏñÇ ëï³óáõÙÁ.

1 - µáí³Ë³éÝáõñ¹ (Ïñ³ù³ñ ¨ í³é»É³ÝÛáõÃ), 2 - ³Ûñ³Í ÏñÇ Ù³ñáõÙ, 3 - ³í³½, 4 - çáõñ,
5 - ³ÕÛáõë³ß³ñí³Íù

ÐÇÙù»ñÇ ëï³óáõÙ

áõÍ»ÉÇ (³ÉÏ³ÉÇÝ»ñ)

1. ²ÏïÇí Ù»ï³Õ + çáõñ  → ³ÉÏ³ÉÇ +
+ çñ³ÍÇÝ.
2Li + 2HOH 2LiOH + H2↑

2. ²ÏïÇí Ù»ï³ÕÇ ûùëÇ¹ + çáõñ →
→ ³ÉÏ³ÉÇ.
CaO + HOH Ca(OH)2

3. ²ÏïÇí Ù»ï³ÕÝ»ñÇ ùÉáñÇ¹Ý»ñÇ Éáõ-
ÍáõÛÃÝ»ñÇ ¿É»ÏïñáÉÇ½

²ÝÉáõÍ»ÉÇ 

1. ²Õ (ÉáõÍáõÛÃáõÙ) + ³ÉÏ³ÉÇ  →
→ ³ÝÉáõÍ»ÉÇ ÑÇÙù + Ù»Ï ³ÛÉ
³Õ (³ÕÇ µ³Õ³¹ñáõÃÛ³Ý Ù»ç
å»ïù ¿ ÙïÝÇ ³ÝÉáõÍ»ÉÇ ÑÇÙù
³é³ç³óÝ»Éáõ ÁÝ¹áõÝ³Ï Ù»-
ï³Õ).
FeCl3 + 3NaOH Fe(OH)3 +
+ 3NaCl

Նկ. 34
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Ֆի զի կա կան հատ կու թյուն նե րը: Հիմ քե րի 
մեծ մա սը ջրում տար բեր լու ծե լի ու թյուն ու նե-
ցող պինդ նյու թեր են: Պղն ձի (II) հիդ րօք սի դը՝ 
Cu(OH)2, երկ նա գույն է, եր կա թի (III) հիդ րօք սի դը՝ 
Fe(OH)3, մուգ դարչ նա գույն է, մյուս նե րի մեծ մասն 
ու նի սպի տակ գույն:

§ 7.5. Հիմքերի քի մի ական 
 հատ կու թյուն նե րը  և կիրառումը 

Քի մի ա կան հատ կու թյուն նե րը: Մի շարք քի-
մի ա կան հատ կու թյուն ներ ար դեն քն նարկ վել են 
նա խորդ գլուխներում:

Ալ կա լի նե րի և ջրում ան լու ծե լի հիմ քե րի ընդ-
հա նուր և տար բեր հատ կու թյուն նե րը ցույց են 
տրված աղ. 14-ում:

Աղյուսակ 14

Հիմքերի հատկությունները 

Լուծելի (ալկալիներ) Անլուծելի

1. Փոխազդում են թթուների հետ.
2KOH + H2SO4  K2SO4 + 2H2O

2. Չափավոր տաքացնելիս չեն 
քայքայվում:

3. Կերամաշում են բազմաթիվ 
օրգանական նյութեր:

4. Փոխազդում են լուծելի աղերի
հետ (եթե նրանց 
բաղադրության մեջ մտնում է 
անլուծելի հիմք առաջացնելու 
ընդունակ մետաղ).

Fe2(SO4)3 + 6KOH  2Fe(OH)3 + 3K2SO4

5. Փոխազդում են թթվային
օքսիդների հետ.
2KOH + CO2  K2CO3 + H2O

6. Ներգործում են
ինդիկատորների վրա:

7. Փոխազդում են ճարպերի հետ՝
առաջացնելով օճառ:   

1. Փոխազդում են թթուների հետ.   
2Fe(OH)3 + 3H2SO4    Fe2(SO4)3 + 6H2O 

2. Տաքացնելիս քայքայվում են.

2Fe(OH)3   Fe2O3 + 3H2O

3. Օրգանական նյութերի 
մեծամասնության վրա  
չեն ներգործում:

4. Աղերի լուծույթների հետ
ռեակցիաները բնորոշ չեն:
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Կի րա ռու մը: Նատ րի ու մի հիդ րօք սի դը՝ NaOH, 
կի րա ռում են նավ թը մաք րե լու, օճառ ար տադ րե-
լու հա մար և տեքս տիլ արդ յու նա բե րու թյան մեջ: 
Կա լի ու մի հիդ րօք սի դը՝ KOH, և լի թի ու մի հիդ րօք-
սի դը՝ LiOH, օգ տա գոր ծում են կու տակիչ նե րում 
(ակումուլ յա տոր նե րում):

Ընդհանրապես հիմ քե րը լայնո րեն կի րառ վում 
են արդ յու նա բե րու թյան մեջ և կեն ցա ղում: Օրի-
նակ՝ մեծ նշա նա կու թյուն ու նի կալ ցի ու մի հիդ-
րօք սի դը՝ Ca(OH)2, կամ հան գած կի րը (նկ. 34): Դա 
սպի տակ, փխ րուն փոշ ի է: Այն ջրի հետ խառ նե լիս 
առա ջա նում է այս պես կոչ ված կրա կաթ: Քա նի որ 
կալ ցիու մի հիդ րօք սի դը որոշ չա փով լուծ վում է 
ջրում, ապա կրա կա թի ֆիլտ րու մից հե տո ստաց-
վում է թա փան ցիկ լու ծույթ՝ կրա ջուր, որը պղ տոր-
վում է նրա մի ջով ած խած նի (IV) օք սիդ բաց թող-
նե լիս: Տե ղի է ու նե նում հետևյալ ռեակ ցի ան.

Ca(OH)2 + CO2  CaCO3↓ + H2O

Այդ նույն ռե ակ ցի ան է կա տար վում շի նա րա-
րա կան շա ղա խի պն դաց ման ժա մա նակ (նկ. 34):

Հան գած կի րը կի րա ռում են որպես բույ սե րի 
հի վան դու թյուն նե րի և վնա սա տու նե րի դեմ պայ-
քա րի մի ջոց: Կրա կա թը լայ նո րեն օգ տա գոր ծում 
են քի մի ա կան արդ յու նա բե րու թյան մեջ, օրի նակ` 
շա քա րի, սո դա յի և այլ նյու թե րի ար տադ րու թյու-
նում:

qՊատասխանե́ ք հարցերին (էջ 160161)

ANTARES



160

 ? Հարցեր և վարժություններ
1. Լրացրեք աղյուսակը՝ գրելով նյու թերի յու  

րա քանչ յուր դասին պատ կա նող 23 նյու
թերի բանաձևերը:

Պարզ նյութեր    Բարդ նյութեր

Մետաղներ Ոչմետաղներ Օքսիդներ Հիմքեր Թթուներ Աղեր

2. Բե րե ք́ երե քա կան ռե ակ ցի ա նե րի հա վա
սա րում ներ, որոն ցով կա րե լի է ստա նալ՝ 
ա) լու ծե լի և բ) գործ նա կա նում ան լու ծե լի 
հիմ քեր: Գրե ք́ դրանց անուն նե րը: 

3. Աղ. 12ից օգտ վե լով՝ գրե ք́ հա մա պա տաս
խան ռե ակ ցի ա նե րի երե քա կան հա վա սա
րում ներ, որոնց մաս նակ ցում են ալ կա լի
ներ: 
Ստորև բեր վող բա նաձևերն ու նե ցող 
նյու թե րից որո՞նք են փո խազ դում նատ
րիու մի հիդ րօք սի դի լու ծույ թի հետ. CaO, 
Cu(OH)2, H2SO4, CO2, CuSO4, KCl, CuO, HCl:  
Գրե́ ք գործ նա կա նում իրա կա նաց վող ռեա կ  
ցի ա նե րի հա վա սա րում նե րը:

4. Գրե ք́ ռե ակ ցի ա նե րի հա վա սա րում ներ, 
որոն ցով կա րե լի է իրա գոր ծել հետևյալ 
փո խար կում նե րը.
Ca → CaO → Ca(OH)2 → CaCl2

Zn → ZnCl2 → Zn(OH)2 → ZnO
5. Գրե́ ք տա քաց նե լիս՝ ա) պղն ձի (II) հիդ րօք 

սի դի, բ) եր կա թի (III) հիդ րօք սի դի, գ) ալ
յու մի նի  հիդ րօք սի դի քայ քայ ման ռե ակ
ցիա նե րի հա վա սա րում նե րը:
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6. Բա ցատ րե ք́, թե հան գած կրի որ հատ կու
թյունն է հնա րա վո րու թյուն տա լիս այն օգ
տա գոր ծե լ շի նա րա րու թյան մեջ՝ որ պես 
կա պակ ցան յու թ: Պա տաս խանը հաս տա
տե ք́ ռե ակ ցի ա յի հա վա սա րու մով: 

7. Կազ մե ք́ հետևյալ հիդ րօք սիդ նե րը բնու
թագ րող պա տաս խա նի հա մա ռո տա գի րը՝ 
NaOH, Ca(OH)2 և Fe(OH)3՝ ղե կա վար վե լով 
նա խա պես բեր ված պլա նով:

? ÊÝ¹ÇñÝ»ñ
1. Հաշ վե ́ք ծծմ բա կան թթ վի զանգ վա ծը, որը 

կպա հանջ վի 10 գ նատ րի ու մի հիդ րօք սիդ պա-
րու նա կող լու ծույ թը չե զո քաց նե լու հա մար:

Պատ.՝ 12,25 գ H2SO4:

2. Եր կա թի (III) քլո րի դի ավել ցուկ պա րու-
նա կող լու ծույ թին ավե լաց րին 240 գ նատ-
րիու մի հիդ րօք սիդ պա րու նա կող լու ծույթ: 
Որոշ ե ́ք առա ջա ցող եր կա թի (III) հիդ րօք-
սի դի զանգ վա ծը և քա նա կը:

Պատ.՝ 214 գ և 2 մոլ Fe(OH3):

§ 7.6 Երկդիմի օք սիդ ներ և  
հիդ րօք սիդ ներ

Կան քիմիա կան տար րեր, ո րոնց հա մա պա-
տաս խա ն օք սիդ ներն ու հիդ րօք սիդ ները օժտված 
են երկդիմի հատ կութ յուն ներով: 

Երկակի քիմիական հատկություններով օժտ-
ված տարրերի գոյության փաստը հաստատելու 
հա մար կատարենք հետևյալ փորձերը: Թարմ 
ստացված ցինկի հիդրօքսիդի՝ Zn(OH)2, վրա մի 
դեպքում ավելացնենք աղաթթու, մյուս դեպքում՝ 
նատրիումի հիդրօքսիդի լուծույթ: Երկու դեպքում 
էլ ընթանում է քիմիական ռեակցիա. ցինկի 

ANTARES



162

հիդրօքսիդի սպիտակ նստվածքի փոխարեն երկու 
փորձանոթում էլ առաջանում է անգույն լուծույթ: 

Հետևաբար, ցինկի հիդրօքսիդը՝ Zn(OH)2, օժտ-
ված է և՛ հիմքերին, և՛ թթուներին բնորոշ հատ -
կություններով, քա   նի որ փոխազդում է և՛ թթուների, 
և́  հիմ   քերի հետ: Այսինքն՝ ցուցաբե րում է եր     կակի 
հատկություններ: Ուժեղ թթվի, օրինակ՝ աղա  -
թթվի հետ ցինկի հիդրօքսիդը փոխազդում է 
որպես հիմք, իսկ ուժեղ հիմքի, օրինակ՝ նատրիումի 
հիդրօքսիդի հետ այն փոխազդում է որպես թթու, 
որն արտահայտվում է հետևյալ քիմիական հա վա-
սա րումների միջոցով.

Zn(OH)2 + 2HCl = ZnCl2 + 2H2O

             հիմք        թթու    աղ
   

Zn(OH)2 + 2NaOH = Na2ZnO2 + 2H2O

     հիմք      հիմք       աղ

Նման երկակի հատկություններով օժտված է նաև 
ցինկի օքսիդը:

Այսպիսի երկակի հատկություններով օժտված 
միա ցություններն անվանվեցին ամֆոտեր (երկդիմի) 
միացություններ (հուն. ամֆոտերոս – երկու, մեկ և 
մյուս): Պարզվում է, որ բազմաթիվ քիմիական  տարրեր 
առաջացնում են երկդիմի օքսիդներ և հիդրօքսիդներ. 
օրինակ՝ ցինկը (ZnO), բերիլիումը (BeO) ալյու մինը (Al2O3), 
քրոմը (Cr2O3), կապարը (PbO) և այլն: Այս օքսիդներին 
համապատասխանում են ամֆոտեր հիդրօքսիդներ 
(Zn(OH)2, Be(OH)2, Al(OH)3, Cr(OH)3, Pb(OH)2)  Այսինքն՝ կան 
քիմիական տարրեր, որոնք օժտված են և´ թթվային, 
և´ հիմնային հատկություններով: Դրանց չի կարելի 
դասել տիպիկ մետաղների և ոչմետաղների շարքին: 
Դրանց անվանում են ամֆոտեր (երկդիմի) տարրեր:  
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Երկդիմի տարրերի օքսիդները և հիդրօքսիդները 
նույնպես փոխազդում են և´ հիմքերի, և´ թթուների 
հետ: Երկդիմի օքսիդները ջրի հետ չեն փեխազդում:   

qՊա տաս խա նե'ք հար ցե րին (էջ 165166)

6 Գործնական աշխատանք 5

Ցինկի հիդրօքսիդի փոխազդեցությունը թթու
ների և ալկալիների լուծույթների հետ

Թարմ ստացված ցինկի հիդրօքսիդի սպիտակ 
նստվածքի վրա մի դեպքում ավելացնել մի քանի 
կաթիլ աղաթթվի լուծույթ, իսկ մյուս դեպքում՝ 
նատրիումի հիդրօքսիդի: Արդյունքները գրանցել 
աշխատանքային տետրում: 

§ 7.7. Թթուներ 

Թթու նե րի ստաց ման ե ղա նակ նե րը ցույց են 
տրված գծապատկեր  12–ում: 

Գծապատկեր 12

-
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§ 7.8. Թթուների ֆիզիկական և 
քիմիական հատկությունները 

Ֆի զի կա կան հատ կութ յուն նե րը: Բազ մա-
թիվ թթու ներ, օ րի նակ՝ ծծմբա կան, ա զո տա կան, 
ա ղաթ թու, ան գույն հե ղուկ ներ են: Հայտ նի են նաև 
պինդ թթու ներ̀  օր թո ֆոս ֆո րա կան թթու̀  H3PO4, 
մե տա ֆոս ֆո րա կան թթու̀  HPO3, բո րաթ թու̀  H3BO3: 
Հա մար յա բո լոր թթու նե րը լուծ վում են ջրում: Ան-
լու ծե լի թթվի օ րի նակ է սի լի կաթ թուն` H2SiO3:

Թթու նե րի լու ծույթ ներն ու նեն թթու համ: Այս-
պես՝ շատ պտուղ ներ թթու համ ու նեն, ո րով հետև 
պա րու նա կում են թթու ներ: Այս տե ղից էլ ա ռա ջա-
ցել են թթու նե րի ա նուն նե րը̀  խնձո րաթ թու, կիտ-
րո նաթ թու և այլն: 

Քի միա կան հատ կութ յուն նե րը: Թթու նե րի 
ո րոշ քի միա կան հատ կութ յուն նե րին դուք ծա նո-
թա ցել եք նախորդ գլխում: Թթու նե րի քի միա-
կան հատ կութ յուն նե րն ընդ հան րաց ված ձ ևով 
քննարկ վում են աղ. 15-ում: 

Աղ յու սակ 15
Թթու նե րի քի միա կան հատ կութ յուն նե րը

ÜÛáõÃ»ñ,

H2SO4, HNO3, HCI, H2SO3, H2CO3, H2S, H2SiO3, H3PO4

-Á

և խիտ H
2
SO

4
-ը։
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Այս աղ յու սա կում բեր ված ռեակ ցիա նե րի հա-
վա սա րում նե րը պատ կա նում են փո խա նակ ման 
ռեակ ցիա նե րին: Պետք է հաշ վի առ նել, որ փո խա-
նակ ման ռեակ ցիա նե րը մինչև վերջ են ըն թա նում 
միայն հետևյալ ե րեք դեպ քե րում՝ 

1. ե թե ռեակ ցիա յի հետևան քով ա ռա ջա նում 
է ջուր, օ րի նակ՝ չե զո քաց ման ռեակ ցիա յում,

2. ե թե ռեակ ցիա յի արդ յունք նե րից մե կը 
ցնդե լի նյութ է, օ րի նակ՝ ծծմբա կան թթուն 
ա ղե րից դուրս է մղում մյուս թթու նե րին, 
ո րով հետև դրանք ա վե լի ցնդե լի են, 

3. ե թե ռեակ ցիա յի ար գա սիք նե րից մե կը 
ան  ջատ վում է նստված քի ձ ևով, օ րի նակ՝ 
ան  լու ծե լի հիմ քե րի ստաց ման ռեակ ցիա նե
րում:

Կի րա ռու մը: Կարևո րա գույն թթու նե րի կի րա-
ռու մը քննարկ վե լու է հա մա պա տաս խան բա ժին-
նե րում: 

q Պա տաս խա նե ք́ հար ցե րին (էջ 163)

 ? Հարցեր և վարժություններ
1. Ի՞նչ  ե ղա նակ նե րով են ստա նում թթու նե րը: 

Կազ մե ք́ ռեակ ցիա նե րի հա վա սա րում ներ: 
2. Ո՞ր  եր կու ե ղա նակ նե րով կա րե լի է ստա

նալ՝ ա) օր թո ֆոս ֆո րա կան թթու, բ) ծծմբա
ջրա ծ նա կան թթու: Գրե ք́ հա մա պա տաս
խան ռեակ ցիա նե րի հա վա սա րում ներ: 

3. Տետ րում գծե ք́ ստորև բեր ված աղ յու սա կը. 

Աղյուսակ 16

Ռեակցիաներ

ՏեղակալմանՓոխանակմանՄիացմանՔայքայման
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Հա մա պա տաս խան սյու նակ նե րում գրե՛ք 
ե րե քա կան ռեակ ցիա նե րի հա վա սա րում
ներ, ո րոն ցում մաս նակ ցում և ա ռա ջա նում 
են թթու ներ: 

4. Բե րե ք́ թթու նե րի քի միա կան հատ կություն
նե րը բնու թագ րող քի միա կան ռեակ ցիա
նե րի ե րե քա կան հա վա սա րում ներ: Պա
տաս  խա նե ք́՝ ռեակ ցիա նե րի ո՞ր  տի պին են 
պատ կա նում դրանք: 

5. Ստորև բեր ված բա նաձևերն ու նե ցող նյու
թե րից ո րո՞նք են փո խազ դում ա ղաթթվի 
հետ՝ ա) CuO, բ) Cu, գ) Cu(OH)2, դ) Ag,  
ե) Al(OH)3: Գրե ք́ ի րա գործ վող ռեակ ցիա
նե րի հա վա սա րում նե րը: 

6. Տրված են հետևյալ սխե մա նե րը՝  
ա)  C → CO 2 → H2CO3 
բ) S → SO2 → SO3 → H2SO4

գ) P → P2O5 → H3PO4

Գրե ք́ ի րա գործ վող ռեակ ցիա նե րի հա վա
սա րում նե րը:

7. Հա մա ռոտ գրե՛ք պա տաս խան նե ր ա ղա 
թթվի, ծծմբա կան և օր թո ֆոս ֆո րա կան 
թթու   նե րի հատ կութ յուն նե րի մա սին՝ ղե
կա  վար վե լով նա խա պես բեր ված պլա նով: 
Տետ րում գծե ք́ աղյուսակ 17ը և լրացրե ք́:

Աղ յու սակ 17

Աղաթթու Ծծմբական
թթու

Օրթոֆոսֆորական
թթու

Ընդհանուր
բնութագիրը

Ստացումը
աշխատասենյակում

Ֆիզիկական
հատկությունները
Կիրառումը
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? ÊÝ¹ÇñÝ»ñ
1. Ո՞ր թ թուն է ա վե լի հա րուստ ֆոս ֆո րով` 

օր թո ֆոս ֆո րա կա՞ն թթուն` H3PO4, թե՞ մե
տա ֆոս ֆո րա կան թթուն` HPO3: 

Պատ.՝ HPO:
2. Ար տա ծե́ ք միա ցութ յուն նե րի քի միա կան բա

նա ձև եր, ո րոնց բա ղադ րութ յան մեջ մտնում 
են սե լեն քի միա կան տար րի 3,95 զանգ. մ. 
(Ar(Se) = 79) և ջրած նի 0,1 զանգ. մ.: 

Պատ.՝ H2Se:

§ 7.9. Աղեր. դասակարգումը: 
Աղերի ստացման հիմնական 
եղանակները 

Դուք ծա նո թա ցել եք աղե րի բա ղադ րու թյանը, 
սահ ման մա նը և անուն նե րին (8-րդ դասա րանում):

Դա սա կար գու մը: Կախ ված վերց ված թթվի 
և հիմ քի քա նա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րից` 
չե զո քաց ման ռե ակ ցի ա նե րում կա րող են առա-
ջա նալ տար բեր բա ղադ րու թյուն ու նե ցող աղեր 
(գծապատկեր 13):

Գծապատկեր 13

²Õ»ñ

ã»½áù Ï³Ù
ÝáñÙ³É

ÃÃáõ ÑÇÙÝ³ÛÇÝ ÏñÏÝ³ÏÇ 

Na3PO4,
K2SO4

KHSO4,
NaH2PO4

Mg(OH)Cl K2NaPO4

ûñÇÝ³ÏÝ»ñ
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Չե զոք կամ նոր մալ են կոչ վում այն աղե րը, 
որոնք առա ջա նում են թթու նե րի մո լե կուլ նե րում 
գտն վող ջրած նի բո լոր ատո մնե րը մե տաղ նե րի 
ատոմ նե րով տե ղա կա լե լիս.

H3PO4 + 3NaOH  Na3PO4 + 3H2O 
նատրիումի
օրթոֆոսֆատ

Թթու աղեր կոչ վում են այն աղե րը, որոնք 
առա ջա նում են թթու նե րի մո լե կուլ նե րում գտնվող 
ջրած նի ատոմ նե րը մե տաղ նե րի ատոմ նե րով ոչ 
լրիվ տե ղա կալ վե լու հետևան քով (ստաց վում են 
թթ վի ավել ցու կի դեպ քում).

H3PO4 + 2NaOH  Na2HPO4 + 2H2O 
նատրիումի
հիդրոօրթոֆոսֆատ 

Հիմ նա յին կոչ վում են այն աղե րը, որոնց մո-
լե կուլ նե րը, թթ վա յին մնա ցորդ նե րից բա ցի, պա-
րու նա կում են նաև հիդ րօք սոխմ բեր (ստաց վում 
են հիմ քե րի ավել ցու կի դեպ քում).

Mg(OH)2 + HCl  Mg(OH)Cl + H2O 
մագն. հիմնային
քլորիդ

Կրկ նա կի կոչ վում են այն աղե րը, որոնք առա-
ջա նում են թթու նե րի մո լե կուլ նե րում գտն վող 
ջրած նի ատոմ նե րը եր կու տար բեր մե տաղ նե րով 
տե ղա կա լե լու դեպ քում.

H3PO4 + 2KOH + NaOH  K2NaPO4 + 3H2O 
կալիումի, 
նատրիումի
օրթոֆոսֆատ

Մի ա վա լենտ մե տա ղի ատո մի (NH4)
+ փո խա-

րեն աղի բա ղադ րու թյան մեջ կա րող է մտ նել 
ամոնիումի իոնը:
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Աղե րի ստաց ման եղա նակ նե րը: Նա խորդ 
բա  ժին նե րում բազ միցս քն նարկ վել են այն ռեակ-
ցի ա նե րը, որոնց հետևան քով առա ջա նում են աղեր: 
Այժմ որոշ ա կի հա մա կար գի բե րենք այդ գի տե-
լիք նե րը:

1. Աղեր կա րե լի է ստա նալ՝ թթու նե րով ներ-
գոր ծե լով մե տաղ նե րի, հիմ նա յին օք սիդ նե րի և 
հիմ քե րի վրա.

2H3PO4 + 6Na  2Na3PO4 + 3H2↑
նատրիումի
օրթոֆոսֆատ

   

t3H2SO4 + Fe2O3  Fe2(SO4)3 + 3H2O
երկաթի (III)
սուլֆատ

3HNO3 + Cr(OH)3  Cr(NO3)3 + 3H2O
քրոմի (III)
նիտրատ

2. Աղերն առա ջա նում են թթ վա յին օք սիդ նե րն 
ալ կա լի նե րի հետ, ինչ պես նաև թթ վա յին օք սիդ-
նե րը հիմ նա յին օք սիդ նե րի հետ փո խազ դե լիս.

N2O5 + Ca(OH)2  Ca(NO3)2 + H2O
կալցիումի 
նիտրատ 

t
SiO2 + CaO  CaSiO3

կալցիումի 
սիլիկատ 

3. Աղեր կա րե լի է ստա նալ աղե րը թթու նե րի, 
ալ կա լի նե րի, մե տաղ նե րի, ոչ ցն դող թթ վա յին օք-
սիդ նե րի և այլ աղե րի հետ փո խազ դե լիս.

t
Ca3(PO4)2 + 3H2SO4  3CaSO4 + 2H3PO4
կալցիումի        կալցիումի

սուլֆատ
   

օրթոֆոսֆատ  
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Fe2(SO4)3 + 6NaOH = 2Fe(OH)3 + 3Na2SO4

երկաթի (III)           նատրիումի
սուլֆատ

 
սուլֆատ       

CuSO4 + Fe = FeSO4 + Cu
պղնձի        երկաթի
սուլֆատ        սուլֆատ

tCaCO3 + SiO2  = CaSiO3 + CO2↑
կալցիումի             կալցիումի 
կարբոնատ            սիլիկատ

Al2(SO4)3 + 3BaCl2 = 3BaSO4↓ + 2AlCl3
ալյումինի բարիումի    բարիումի    ալյումինի
սուլֆատ քլորիդ       սուլֆատ     քլորիդ

2Al(OH)3 + 3Cl2 = 2AlCl3 + 3H2O

4. Աղեր առա ջա նում են մետաղ նե րը ոչ մե-
տաղների հետ փոխազդելիս.

այ րում
2Fe + 3Cl2    2FeCl3

երկաթի (III)
քլորիդ

qՊա տաս խա նե́ ք հար ցե րին (էջ 174177)

§ 7.10. Աղերի հատկությունները

Ֆի զի կա կան հատ կու թյուն նե րը: Աղե րը տար   -
բեր գույ նի պինդ նյու թեր են: Տար բեր է աղե րի 
լու ծե լի ու թյու նը: Մի շարք աղեր լավ լուծ վում են 
ջրում, օրի նակ` բո լոր նիտ րատ նե րը, իսկ մյուս նե-
րը, օրի նակ` կալ ցի ու մի կար բո նա տը̀ CaCO3, բա-
րի ու մի սուլ ֆա տը̀ BaSO4, և այլն, գործ նա կա նում 
ան լու ծե լի են: 15-րդ աղ յու սա կը հեշ տաց նում է 
հա ճախակի հան դի պող մի քա նի աղե րի լու ծե-
լիու թյու նը հիշելը:
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Քի մի ա կան հատ կու թյուն նե րը: Աղե րի ստաց    -
ման եղա նակ ներն ու սում նա սի րե լիս դուք ար դեն 
ծա նո թա ցել եք դրանց որոշ քի մի ա կան հատ  կու-
թյուն նե րին: Այդ հար ցը քն նար կենք ման րա մասն:

1. Աղե րը փո խազ դում են մե տաղ նե րի հետ: 
Այդ ռե ակ ցի ա նե րի հա վա սա րում նե րը գրե լիս 
պետք է ղե կա վար վել Ն. Ն. Բե կե տո վի կազ մած 
շար քով: Քա նի որ այդ ռե ակ ցի ա ներն ըն թա նում 
են ջրա յին լու ծույթ նե րում, ապա փոր ձե րի հա մար 
չի կա րե լի օգ տա գոր ծել լի թի ում` Li, նատ րի ում 
Na, կա լի ում` K, կալ ցի ում` Ca, բա րի ում` Ba և ակ-
տիվ մե տաղ ներ, որոնք սո վո րա կան պայ ման նե-
րում փո խազ դում են ջրի հետ: 

2. Աղե րը փո խազ դում են թթու նե րի հետ: Այս 
ռե ակ  ցի ա նե րը կա տա րե լիս սո վո րա բար չոր աղի 
վրա ազ դում են խիտ թթ վով:

3. Աղե րը փո խազ դում են ալ կա լի նե րի հետ 
ջրա յին լու ծույթնե րում: Դա ան լու ծե լի հիմ քե րի 
ստաց ման եղա նակն է:

4. Աղե րը փո խազ դում են աղե րի հետ: Ռե ակ-
ցի ա ներն ընթա նում են լու ծույթ նե րում և կի րառ-
վում են գործ նա կա նում ան լու ծե լի աղեր ստա նա-
լու հա մար:

5. Որոշ աղեր տա քաց նե լիս քայ քայ վում են: 
Այդ պի սի ռե ակ ցի ա յի բնո րոշ օրի նա կը կրա քա րի 
թր ծումն է, որի հիմ նա կան բա ղադ րիչ մա սը կալ-
ցի ու մի կար բո նատն է.

          t
CaCO3 = CaO + CO2↑   
կալ ցի ու մի
կար բո նատ

6. Որոշ աղեր փո խազ դում են ջրի հետ և 
առա ջաց նում են բյու րե ղա հիդ րատ ներ: Այս պես՝ 
պղն ձի (II) սուլ ֆա տը̀ CuSO4, սպի տակ գույ նի բյու-
րեղա յին նյութ է: Այն ջրում լու ծե լիս լու ծույ թը տա-
քա նում է և դառ նում երկնա գույն:
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Աղյուսակ 18

Տեղեկություններ կարևորագույն աղերի  
լու ծե լիության մասին

Աղերի անվանումը Համապատասխան աղերի լուծելիությունը

Նիտրատներ
Քլորիդներ
Սուլֆատներ

Սուլֆիդներ
Կարբոնատներ
Սիլիկատներ
Ֆոսֆատներ

Բոլոր աղերը լուծելի են
Բոլոր աղերը լուծելի են, բացի AgCl-ից և PbCl-ից
Բոլոր աղերը լուծելի են, բացի CaSO4, SrSO4, 
BaSO4 և AgSO4

Համարյա բոլոր աղերն անլուծելի են, բացի K-ի, 
Na-ի և ամոնիումի աղերից

Ջեր մու թյան ան ջա տու մը և գույ նի փո փո-
խու  թյու նը քի մի ա կան ռե ակ ցի ա նե րի հատ կա նիշ-
ներ են: Լու ծույ թը գո լոր շի աց նե լիս ան ջատ վում է 
սպի տակ բյու րե ղա յին նյութ՝ CuSO4, որն աս տի ճա-
նա բար ստա նում է կապ տա երկ նա գույն երանգ: 
Ստաց վում է բյու րե ղա հիդ րատ՝ CuSO4 . 5H2O: 
Այդ նյու թի առա ջա ցու մը վկա յում է այն մա սին, որ 
պղն ձի (II) սուլ ֆա տը փո խազ դում է ջրի հետ.

CuSO4 + 5H2O = CuSO4 • 5H2O + Q
                                 սպիտակ               կապտաերկնագույն

Բա նաձևում եղած կե տը ցույց է տա լիս, որ 
բյու րե ղա հիդ րա տում ջու րը քի մի ա պես կապ ված 
է. այն կոչ վում է բյու րե ղա ջուր:

Կի րա ռու մը: Աղե րի մե ծա մաս նու թյու նը լայ-
նո րեն օգ տա գործ վում է արդ յու նա բե րու թյան մեջ 
և կեն ցա ղում: Օրի նակ՝ բո լո րին հայտ նի է կեն-
ցա ղում կե րակ րի աղի, այ սինքն` նատ րի ու մի քլո-
րի դի` NaCl, կի րա ռու մը: Արդ յու նա բե րու թյան մեջ 
այն օգ տա գործ վում է նատ րի ու մի հիդ րօք սիդ, 
սո դա, քլոր, նատ րի ում և այլն ստա նա լու հա մար: 
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Ազո տա կան և օր թո ֆոս ֆո րա կան թթու նե րի աղե-
րը հիմ նա կա նում հան քա յին պա րար տան յու թեր են: 

Հի վան դու թյուն նե րից, վնա սա տու նե րից բույ-
սե րի պաշտ պա նու թյան շատ մի ջոց ներ, որոշ դե-
ղան յու թեր նույն պես պատ կա նում են աղե րի դա-
սին: Առան ձին աղե րի կի րառ ման մա սին ավե լի 
ման րա մասն քն նարկ վե լու է քի մի ա կան տար րե րի 
հե տա գա ու սում նա սիր ման ժա մա նակ:

§ 7.11. Ծագումնաբանական 
կապն անօրգանական 
միացությունների առանձին 
դասերի միջև

Մի դա սի նյու թե րից կա րե լի է ստա նալ մի 
այլ դա սի նյու թեր: Այդ պի սի կապն ան վա նում են 
ծագումնաբանական (գե նե տիկ, հուն. «գե նե զիս» - 
ծա գում բա ռից): Առան ձին նյու թե րի միջև եղած 
փո խա դարձ կա պը կա րե լի է պատ կե րել հետևյալ 
սխե մա նե րով.

Ca → CaO → Ca(OH)2 + Ca3(PO4)2

P → P2O5 → H3PO4

Ընդհանուր տեսքով.
մետաղ → հիմնային  օքսիդ → հիմք  

աղ
ոչմետաղ → թթվային օքսիդ → թթու

Անօր գա նա կան մի ա ցու թյուն նե րի առան ձին դա-
սե րի միջև եղած փոխադարձ կա պը ավե լի ման րա-
մասն և ընդ հան րաց ված ձևով տր ված է աղ. 19-ում:
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Աղյուսակ 19

Փոխադարձ կապն անօրգանական 
 միացու թյունների առանձին դասերի միջև

q Պա տաս խա նե ́ք հար ցե րին (էջ 172)

 ? Հարցեր և վարժություններ
1. Տր ված են նյու թե րի քի մի ա կան բա նա-

ձևերը.

HBr, NaHSO4, Cu2O, Fe(OH)3, Fe(NO3)3, Ca(HCO3)2, 
N2O5, H3BO3, Li2O, SO2, Ba(OH)2, Ca3(PO4)2, Cu(OH)2:

Տետ րում գծե ́ք անօրգանական միացություն-
ների դասերը ներկայացնող աղ յու սակ և բա-
նաձևերը տե ղադ րե ́ք հա մա պա տաս խան տո-
ղերում:

 »³ÏóÇ³ÛÇÝ
Ù³ëÝ³ÏóáÕ ÝÛáõÃ»ñ

 áË³½¹»óáõÃÛáõÝÁ

 ãÙ»ï³ÕÝ»ñÇ Ñ»ï    Ãí³ÛÇÝ ûùëÇ¹Ý»ñÇ Ñ»ï

Ø»ï³ÕÝ»ñ 

t
2Na + Cl 2NaCl

tFe + S FeS
t2Mg + O2 2MgO

t2Mg + SiO2 2MgO + Si

ÐÇÙÝ³ÛÇÝ ûùëÇ¹Ý»ñ _______ tCaO + SiO2 CaSiO3

²ÉÏ³ÉÇÝ»ñ

2KOH + Cl2 KClO +
+ KCl + H2O

t
6KOH + 3Cl2 KClO3 +

+ 5KCl + 3H2O

Ca(OH)2 + CO2

CaCO3↓ + H2

²ÝÉáõÍ»ÉÇ ÑÇÙù»ñ _______
tCu(OH)2 + SO3

t
CuSO4 + H2O

²Õ»ñ
t

CaCO3 + SiO2
t CaSiO3 + CO2↑

æáõñ 2H2O + 2Cl2 4HCl + O2 H2O + SO3 H2SO4

__
__
__

__

__

__

__

__
__

__
__

__

__
____

Ռ Փ
Ոչ Թ
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Աղյուսակ 19 (շարունակություն)

Փոխադարձ կապն անօրգանական 
միացու թյունների առանձին դասերի միջև

2. Գրե ́ք հետևյալ աղե րի քի մի ա կան բա-
նաձևերը. 
մագնե զի ու մի կար բո նա տ, եր կա թի (II) 
հիդ րո կար բո նա տ, եր կա թի (III) սուլ ֆա տ, 
կալ ցի ու մի հիդ րո օր թո ֆոս ֆա տ, մագ նե-
զի ու մի հիմ նա յին քլո րի դ, կալ ցի ու մի դի-
հիդրոօր թո ֆոս ֆա տ:

3. Գրե ́ք աղե րի անուն նե րը, որոնց բա նա-
ձևերը բեր ված են ստորև. 

NaCl, NaNO3, CaCl2, KHSO4, Al(NO3)3, K3PO4, 

Na2SO4, Na2S, Na2SO3, Ca(HS)2, FeSO4, AgNO3, 

Fe(SO4)3, Na2CO3, Cr2(SO4)3, NaHCO3, Ca(HCO3)2:

úùëÇ¹Ý»ñ ÐÇÙù»ñ ÂÃáõÝ»ñ ²Õ»ñ

ÑÇÙÝ³ÛÇÝ ÃÃí³ÛÇÝ ÉáõÍ»ÉÇ ³ÝÉáõÍ»ÉÇ ã»½áù ÃÃáõ

ÂÃáõÝ»ñÇ Ñ»ï ²Õ»ñÇ Ñ»ï æñÇ Ñ»ï

Zn + 2HCl ZnCl2 + H2↑ Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu↓
2Na + 2HOH 2NaOH + H2↑

tZn + H2O ZnO + H2↑
t

CuO + H2SO4 CuSO4 + H2O _________ Na2O + HOH 2NaOH

NaOH + HCl → NaCl + H2O
2NaOH + CuSO4

Cu(OH)2↓ + Na2SO4

²é³ç³ÝáõÙ »Ý çñÇ ï³ññ»ñª
µÛáõñ»Õ³ÑÇ¹ñ³ïÝ»ñÇ å³-

ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ùµ

Cu(OH)2 + 2HCl 

CuCl2 + 2H2O
_________ _________

Na2CO3 + H2SO4 

H2CO3 + Na2SO4
  

H2O   CO2↑

Na2SO4 + BaCl2 

BaSO4↓ + 2NaCl

CuSO4 + 5H2O 

CuSO4 · 5H2O

nH2O + H2SO4

H2SO4 · nH2O

FeSO4 + 7H2O 

FeSO4 · 7H2O
_________

__

__

__
__

__
__

__
__

__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
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4. Գրե ́ք հետևյալ թթու նե րի կարևորա գույն 
աղե րի բա նաձևերը.
ա) աղաթթ ու, բ) ծծմ բա կան, գ) ազո տա-
կան, դ) օր թո ֆոս ֆո րա կան թթու նե ր,   
ե) ած     խաթթու: Ան վա նե ք́ այդ աղե րը:

5. Թվե ́ք աղե րի ստաց ման եղա նակ նե րը 
և գրե ́ք համա պա  տաս խան քի մի ա կան 
ռեակ ցի ա նե րի եր կու ա կան հա վա սա րում-
ներ: Անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում օգ տա-
գոր ծեք աղ. 20-ը:

Նյու թե րի հատ կու թյուն նե րը և ռե ակ ցի ա նե րի 
իրա գործ ման պայ ման նե րը քն նարկ վում են հա-
մա պա տաս խան բա ժին նե րում:

6. Կազ մե ք́ այն քի մի ա կան ռե ակ ցի ա նե րի հա-
վա սա րումնե րը, որոնց սխե մա նե րը տված 
են ստորև.

Ca +... → CaSO4 + H2 N2O5 +... → Ca(NO3)2

SO3 +... → CaSO4 CaO +... → CaSO3

Ca(OH)2 +... → CaSO4 + H2O
P2O5 +... → Ca3(PO4)2 + H2O

7. Ի՞նչ նյու թե րի հետ է փո խազ դում կալ ցիումի 
քլո րի դը, եթե ստաց վում է. ա) կալ ցիու մի 
սուլ ֆատ, բ) կալ ցի ու մի կար բո նատ, գ) կալ-
ցի ու մի օր թո ֆոս ֆատ, դ) կալ ցի ու մի հիդրօք-
սիդ, ե) քլո րաջ րա ծին: Գրե ́ք ռե ակ ցի ա նե րի 
հա վա սա րում նե րը և բա ցատ րե ́ք, թե ին չու 
են դրանք մինչև վերջ ընթա նում: 

8. Ի՞նչ եր կու եղա նա կով կալ ցի ու մի օք սի դից 
կա րե լի է ստա նալ՝ ա) կալ ցի ու մի սուլ ֆատ, 
բ) կալ ցի ու մի օր թո ֆոս ֆատ: Կազ մե ք́ ռե ակ-
ցի ա նե րի հա վա սա րում նե րը:
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9. Գրե ́ք չե զո քաց ման այն ռե ակ ցի ա նե րի հա -
վա սա րում նե րը, որոնց հետևան քով առա ջա-
նում են հետևյալ բա նաձևերն ու նե ցող աղե րը.
ա) AlCl3, բ) BaSO4, գ) Ba(NO3)2, դ)Na3PO4,  
ե) NaNO3, զ) NaHSO4, է) KH2PO4, ը) K2HPO4:
Նյու թե րի հա մա պա տաս խան բա նաձևերի 
տակ գրե ́ք դրանց անուն նե րը: 

10. Կազ մե ք́ ռե ակ ցի ա նե րի հա վա սա րում ներ, 
որոնց գծապատկերները բեր ված են ստորև.

Ca → CaO → Ca(OH)2 → Ca(NO3)2 → CaSO4

Al2O3→Al2(SO4)3→Al(OH)3 → Al2O3

CaCO3→ CaO → Ca(OH)2 → CaCO3 → Ca(NO3)2

Cu → CuO → CuCl2→ Cu(OH)2→ CuO → Cu →  
→ CuSO4 → Cu(OH)2 

Mg → MgO → Mg(OH)2 → MgSO4

C → CO2 → Na2CO3 → CO2 → CaCO3

Fe2(SO4)3 → Fe(OH)3 → Fe2O3 → Fe2(SO4)3

P→P2O5 → H3PO4 → Ca3(PO4)2 → H3PO4 → Ca(H2PO4)2

Al2(SO4)3 → Al(OH)3  → Al2O3 → AlCl3 → Al(OH)3 → 
→ Al(OH)2Cl

SO3 → ZnSO4 → Zn( OH)2 → ZnO

?ÊÝ¹ÇñÝ»ñ

1. Հաշ վե ́ք, թե հետևյալ ազո տա կան պա-
րար տան յու թե րից ո՞րն է ավե լի հա րուստ 
ազո տով.

NaNO3, Ca(NO3)2, KNO3, NH4NO3, (NH4)2SO4:

2. Հաշ վե ք́՝ ի՞նչ զանգ վա ծա յին հա րա բե րու-
թյամբ պետք է կալ ցի ու մի հիդ րօք սի դը 
խառ նել օր թո ֆոս ֆո րա կան թթ վի հետ, որ-
պես զի տե ղի ու նե նա չե զո քաց ման ռեակ ցի ա: 

Պատ.՝ 12÷7:
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§ 7.12. Հաշվարկային խնդիրներ, երբ 
փոխազդող նյութերից մեկը տրված է 
ավելցուկով

Կատարել հաշվարկային խնդիրներ, երբ փո խ ազդող նյութերից մեկը 
տրված է ավելցուկով (տե́ ս § 3.6):

6 Գործնական աշխատանք 6

Փոր ձա րա րա կան խն դիր նե րի լու ծում «Ա նօր գա նա կան 
մի ա ցու թյուն նե րի հիմ նա կան դա սերը» թե մայի վե րա բե րյալ 

ÊÝ ¹Çñ 1. Փո րձ նա կան ճա նա պար հով ա  պա  ցու ցեք, թե որ փոր ձա նոթ նե-
րում են գտն վում՝ 

ա) նատ րի ու մի քլո րի դի, 
բ) նատ րի ու մի հիդ րօք սի դի, 
գ) ա ղա թթ վի լու ծույթ նե րը: 

ÊÝ ¹Çñ 2. Փոր ձա նոթ նե րից մե կում գտն  վում է թո րած ջուր, իսկ մյու սում` 
կա լի ու մի քլո րի դի լու ծույթ: Հայտ նա բե րե ՛ք, թե որ փոր ձա նո թում է գտնվում 
այդ նյու թե րից յու րա քան չյու րը: 

ÊÝ ¹Çñ 3. Եր կու փոր ձա նոթ նե րում տր ված են՝
ա) կալ ցի ու մի օք սիդ, 
բ) մագ նե զի ու մի օք սիդ: 
Ո րո շե ՛ք, թե որ փոր ձա նո թում է գտն վում այդ նյու թե րից յու րա քան չյու րը: 

ÊÝ ¹Çñ 4. Մե տա ղա կան մագ նե զի ու մից ստա ցե ՛ք մագ նե զի ու մի հիդ րօք սիդ: 

ÊÝ ¹Çñ 5. Տր ված է պղն ձի (II) օք սիդ: Ստա ցե ՛ք պղն ձի (II) հիդ րօք սիդ: 
ÊÝ ¹Çñ 6. Տր ված է կալ ցի ու մի հիդ րօք  սի դի (կ րա ջուր) լու ծույթ: Ստա ցե ՛ք 

կալ ցի ու մի կար բո նատ, իսկ նրա նից` կալ ցի ու մի քլո րի դի լու ծույթ: 

ÊÝ ¹Çñ 7. Եր կա թի (III) քլո րի դից ստա ցե ՛ք եր կա թի (III) օք սիդ:
 
ÊÝ ¹Çñ 8. Տր ված է մագ նե զի ու մի բյու րե ղային քլո րիդ: Ստա ցե ՛ք մագ նե-

զի ու մի հիդ րօք սիդ: 

ÊÝ ¹Çñ 9. Պղն ձի (II) սուլ ֆա տի լու ծույ թից ստա ցե ՛ք պղն ձի (II) քլո րի դի 
լու ծույթ: 

ÊÝ ¹Çñ 10. Գո րծ նա կա նում ի րա գոր ծե ՛ք հե տևյալ փո խար կում նե րը, 
պղն ձի (II) կար բո նատ → պղն ձի (II) քլո րիդ → պղն ձի (II) հիդ րօք սիդ →  
→ պղն ձի (II) օք սիդ:
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Խմբագիր՝

Տեխնիկական խմբագիր՝
Հայերեն տեքստի սրբագրիչ՝
Համակարգչային էջադրող՝

Կազմի ձևավորումը՝

Կարինե Ավետիսյան

Արարատ Թովմասյան
Շողեր Ղազարյան
Կարինե Սարգսյան
«Անտարես» մեդիա հոլդինգի

«Անտարես» հրատարակչատուն
ՀՀ, Երևան-0009, Մաշտոցի պող. 50ա/1

Հեռ.՝ (+374 10) 58 10 59, 58 76 69
antares@antares.am

www.antares.am

Գ. Ե. ՌՈՒՁԻՏԻՍ
Ֆ. Հ. ՖԵԼԴՄԱՆ

ՔԻՄԻԱ

ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ
8-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆԻ ԴԱՍԱԳԻՐՔ

ՄԱՍ 2
Վերահրատարակություն

Հանձն ված է տպագ րու թյան 17.05.2019 թ.: Չափ սը` 70x100 1/16:  
Տա ռա տե սա կը` GHEA Hayk School: Տպագ րու թյու նը` օֆ սեթ:  

5,5 տպ. մա մուլ:  Առաջին խմբաքա նա կը` 7867 օ րի նակ: Պատ վեր` N 123։
Տ պագր ված է «Ան տա րես Նա նո պրինտ» տպա րա նում,  

ք. Երևան, Արտաշիսյան 94/4:

ANTARES




