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ԴԱ ՍԱԳՐ ՔԻՑ ՕԳՏ ՎԵԼՈՒ 
ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ

Նա խորդ եր կու ու սում նա կան տա րի նե րի ըն թաց
քում դուք ու սում նա սի րե ցիք բնա գի տու թյան թերևս 
ամե նա հե տաքր քիր առար կա նե րից մե կը՝ քի մի ան: 
Ծա նո թա ցաք քի մի ա յի հի մունք նե րին, ատո մի կա
ռուց ված քին, պար բե րա կան հա մա կար գին: Ու սում
նա սի րե ցիք լու ծույթ նե րը և անօրգանական նյութերի 
հիմնական դասերը:

Այս ուսումնական տարում կու սում նա սի րեք էլեկ
տրո լի տային դիսոցումը, տար րե րի քի միան, կստա նաք 
հա մա ռոտ տե ղե կու թյուն ներ օր գա նա կան քի միա յի 
մա սին, ին չը ձեզ կօգ նի բա ցատ րել հրաշ ա գործ բնու
թյան գաղտ նիք նե րը:

Քի մի ա առարկան պետք է ու սում նա սի րել լրջո րեն:
Նյու թի հա մա կարգ ված մա տու ցու մը և շա րա

դր ման մատ չե լի ու թյու նը, որը պահ պան վում է ներ
կա յաց ված դա սագր քում, նպաս տում է ու սում նա կան 
նյու թի յու րաց մա նը:

Քի մի ա յի դա սա գիր քն ինք նու րույն կար դալիս  
պետք է աշ խա տան  քա յին տետ րում գրա ռում ներ կա
տա րել: Դա սա գրքով աշ խա տե լիս այդ տետ րը պետք 
է ձեր մշ տա կան ու ղե կի ցը լի նի: Այն տեղ կա րող եք 
գրել քի մի ա կան բա նաձևեր և ռե ակ ցի ա նե րի հա
վա սա րում ներ, կազ մել ու սում նա սիր վող նյու թի հա
մա ռո տա գրու թյու նը, տիպային խնդիրների լուծման 
ընթացքը և այլն:

Դա սագր քում բեր ված գծապատկերները և աղ
յու սակ նե րը ձեզ կօգ նեն նոր նյութն ու սում նա  սի րե
լու և յու րաց նե լու, ան ցա ծը կրկ նե լու և ընդ հան րաց
նե լու գործում: Եթե ժա մա նա կի ըն թաց քում որոշ 
բաներ մո ռա ցել եք, ապա նա յե լով հա մա պա տաս
խան գծապատկերը կամ աղ յու սա կը՝ նույ նիսկ առանց 
տեքս տը կար դա լու կարող եք վերհիշել ամե նա հիմ
նա կա նը:

Հար կա վոր է նշել, որ գր քի լու սանցք նե րում բեր
ված «Գի տե՞ք արդյոք...» տեղեկատվական նյու թերը 
պար տա դիր չեն, բայց հե տաքրքիր են: 

¶Ç ï»՞ù³ñ¹Ûáù
...որ հե ղի նակ նե րի 

կող մից հանձ նա րար
վող քի մի ա յի դա սըն
թա ցի բո լոր բա ժին

նե րի ու սում նա սիր ման 
հա մա կար գը՝ տար բեր 

գծապատկերների, 
աղ յու սակ նե րի, 

նկար նե րի և այլ դի
տո ղա կան նյու թե րի 

օգ տա գոր ծու մով, ինչ
պես նաև հար ցե րի, 
վար ժու թյուն նե րի և 
խնդիր նե րի հա մա
կար գը զգա լի ո րեն 
կհեշ տաց նեն ձեր 

ինք նու րույն ու սում
նա կան աշ խա տան քը 

և հնա րա վո րու թյուն 
կընձեռեն հա ջո ղու
թյամբ պատ րաստ

վե լու թեմատիկ 
ու կիսամյակային 

ամփոփիչ գրավոր 
աշխատանքներին ու 

քն նու թյուն նե րին:
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Սովորողներին ու սու ցան վող նյութը մատ չե լի դարձ
նե լու նպա տ ա կով դա սագր քի տեքս տում ար ված են 
հղում ներ՝ ըստ հա մա պա տաս խան էջե րի, որոնց վրա 
պետք է ուշ ա դրություն դարձնել: Եր բեմն դա սա գրքի 
տեքս տում նշ ված էջե րը վե րա բե րում են ոչ թե ան
ցած, այլ ու սում նա կան այն նյու թին, որը հետա գա յում 
պետք է ման  րա մասն ու սում նա սի րեք: Այդպիսի մեջ բե
րում նե րն ար վում են այն դեպ քում, երբ ուսում նա սիր վող 
օրի նա չա փու թյուն նե րը, երևույթնե րը կամ այլ տեսական 
նյու թեր հե տա գա դա սըն թա ցում ավե լի ման րա մասն են 
քն նարկ վում: Դա ձեզ հնա րա վո րու թյուն կըն ձե ռի առաջ 
նա յել և ստա նալ ավե լի լավ ու ընդ հան րաց ված գի տե
լիք ներ: Այդ պի սի մո տե ցու մն առանձ նապես օգ տա կար 
կլի նի պե տա կան ավար տա կան և մի աս նա կան ըն դու նե
լու թյան քն նու թյա նը նա խա պատ րաստ վե լիս:

Նյութի յուրացման մակարդակը պարզելու հա մար 
փոր ձեք պա տաս խա նել յու րա քանչ յուր բաժ նի վեր ջում 
բեր ված բո լոր հար ցե րին, կա տա րել վար ժու թյուն նե րը և 
լու ծել խն դիր նե րը:

Քի մի այի վերաբերյալ գի տե լիք նե րի կա տա րե լա
գործ  ման հա մար կար դա ցեք այն գրա կա նու թյու նը, որը 
ձեզ կհանձ նա րա րի ու սու ցի չը:

sՀարցեր և վարժություններ

Պա տաս խա նե'ք  հար ցե րին q

Խնդիրներ ?

Լաբորատոր փորձեր M
Գործնական աշխատանք 6

Հատուկ նշաններ

Լրացուցիչ նյութեր ▲
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ԳԼՈՒԽ I8-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆԻ ՔԻՄԻԱՅԻ 
ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ  
ԲԱԺԻՆՆԵՐԻ ԿՐԿՆՈՒԹՅՈՒՆ

§ 1.1. Քանակաչափական 
հարաբերությունները քիմիայում: 
Մոլ: Մոլային զանգված,  
մոլային ծավալ

Նա խորդ ու սում նա կան տա րի նե րի քի մի ա յի դաս  ը ն
թաց նե րից դուք գի տեք, որ նյութի զանգվա ծը որոշ վում 
է այդ նյու թում առ կա մաս նիկ նե րի զանգվածնե րի ընդ
հա նուր գու մա րով (m = N • m0): Գիտեք նաև, որ նյու թի 
ծա վա լի ու զանգ վա ծի միջև գո յու թյուն ու նի հետևյալ 
օրի նա չա փու թյունը. 

m = ρ • v 
Քի մի ա կան հաշ վարկ նե րի ժա մա նակ‚ զանգ վա ծից 

և ծա վա լից բա ցի, շատ կարևոր է կիրառել նաև նյու թի 
քա նակ հաս կա ցու թյունը, որը որոշակի զանգ  վա ծով 
նյու թի բա ղադ րու թյու նում առ կա մաս նիկ նե րի թիվն 
է՝ ար տա հայտ ված մո լով, կի լո մո լով: 

Նյու թի քա նա կը նշա նակ վում է հու նա րեն n տա ռով:  
Մո լը նյու թի այն քա նակն է, որը պա րու նա կում է 

նյու թի այն քան կա ռուց ված քա յին մաս նիկ (ատոմ, մո
լե կուլ), որ քան առ կա է 0,012 կգ ած խած նի մեջ:

Մենք գի տենք, որ ած խած նի ատո մի իրա կան զանգ
վա ծը 1,99 • 1026 կգ է: Հետևաբար, հա մա ձայն հաշ վար կի, 
0,012 կգ ած խած նում պա րու նակ վող ատոմ նե րի թի վը 
(N(C)) հա վա սար կլի նի 6,02 • 1023.

0,012 կգ
N(C) = −−−−−−−−−−−−−−− = 6,02 • 1023

1,99 • 10-26 կգ
Այս պի սով, մեկ մոլ ցան կա ցած նյու թը պա րու

նա կում է 6,02 • 1023 մո լե կուլ, ատոմ կամ կա ռուց
ված քա յին մի ա վոր: 

6,02 • 1023 թի վը, ի պա տիվ 19րդ դա րի իտալացի 
գիտ նա կան Ամա դե ո Ավո գադ րո յի, կոչ վում է Ավո գադ
րո յի թիվ և նշա նակ վում է NԱ:

Իմա նա լով նյու թի որոշակի քա նա կում առ կա մաս
նիկ նե րի թի վը (N) և օգտ վե լով NԱից՝ կա րե լի է որոշ ել 
նյու թա քա նակը (n). 
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 N
n = −− 

 NԱ

Նյու թի քա նա կը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս հաշ վե
լու նրա այս կամ այն բաժ նում եղած մաս նիկ նե րի թիվը: 
Օրի նակ՝ հաշ վել, թե որ քա՞ն ատոմ է պա րու նա կում 0,5 մոլ 
ծծում բը:

Քա նի որ 1 մոլ ծծում բը պա րու նա կում է 6,02 • 1023 
ատոմ, ապա օգտ վե լով վե րը նշ ված բա նաձևից՝ 0,5 մոլ 
ծծմ բում առ կա ատոմ նե րի թի վը կլինի.

N(S) = n • NԱ = 0,5 • 6,02 • 1023 = 3,01 • 1023 ատոմ:
Եթե նյու թի զանգ վա ծը (m) բա ժա նենք նյու թի քա նա

կին (n), ապա կս տա նանք մի մե ծու թյուն, որը կհա մա պա
տաս խա նի նյու թի մի ա վոր քա նա կի զանգ վա ծին: Այդ մե
ծու թյու նը ան վա նում են նյու թի մո լա յին զանգ ված, որն 
ար տա հայտ վում է կի լոգ րամ/կի լո մո լով (կգ/կմոլ) կամ 
գրամ/մո լով (գ/մոլ).

M = −−
       
m
n

Այս պի սով, նյու թի մո լա յին զանգ վա ծը՝ M, նյու թի 
զանգվածի և հա մա պա տաս խան քա նա կի հա  րա   բե
րու թյունն է:

Օրինակ՝ M (H2O) = 18գ/1 մոլ = 18 գ/մոլ  
Մո լա յին զանգ վա ծը յու րա քանչ յուր նյու թի հա մար 

հաս տա տուն մե ծու թյուն է և հա վա սար է նյու թի մեկ մո
լի զանգ վա ծին, այ սինքն՝ տվ յալ նյու թի 6,02 • 1023 թվով 
մոլեկուլների զանգ վա ծին: Նյութի մոլային զանգվածը 
թվա պես հավասար է հարաբերական մոլեկուլային զանգ
վածին:

Օգտվելով M = m/n բա նա ձևից՝ կա րե լի է հաշ վել.
ա. Նյութի զանգվածը՝ ըստ նյութի հայտնի քա  նա կի:
Օրինակ 1. Ի՞նչ զանգվածով (գ) CuO պետք է վերցնել, 

որպեսզի այն պարունակի 0,5 մոլ պղնձի (II) օքսիդ:  

Լուծում. M (CuO) = 80 գ/մոլ, n = 0,5 մոլ,

m(CuO) = M • n = 80 գ/մոլ • 0,5 մոլ = 40 գ CuO:
Պատասխան՝ 40 գ CuO:

բ. Նյութի քանակը՝ ըստ նյութի հայտնի զանգ վածի:
Օրինակ 2. Հաշվել 36 գ ջրի նյութաքանակը:

Լուծում. M(H2O) = 18 գ/մոլ, m = 36 գ
mn = −− = 36գ : 18 գ/մոլ = 2մոլ H2O M

Պատասխան՝ 2 մոլ H2O:
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Օրինակ 3. Ցին կի օք սիդ ստա նա լու հա մար վերց րել 
են 65 գ ցինկ: Որոշ ել վերց ված ցին կի նյու թա քանակը:

Լու ծում. M (Zn) = 65 գ/մոլ,  m = 65 գ,

m       65 գ 
n = −− = −−−−−−−−− = 1 մոլ Zn:

M       65 գ/մոլ

Պատասխան՝ 1 մոլ Zn:

գ. Որոշ ել նյու թի յու րա քանչ յուր մաս նի կի բա ցար ձակ 
զանգ վա ծը, երբ հայտ նի է տվ յալ նյու թի մո լա յին զանգ վա ծը. 

m0 = M/NԱ

Օրինակ 4. Որոշել թթվածնի մեկ մոլեկուլի զան գ  վածը:

Լու ծում. Քա նի որ թթ ված նի մո լա յին զանգ վա ծը 
հա վասար է 32 գ/մոլ, ապա ըստ բա նաձևի`

m0 = 32 գ/մոլ : 6,02 • 1023 = 5,32 • 10−23 գ
Պատասխան՝ 5,32 • 10-23 գ:

Բա ցի դրանից, գի տեք, որ միևնույն պայ ման նե րում 
տար բեր գա զե րի հա վա սար ծա վալ նե րը պա րու նա
կում են միևնույն թվով մո լե կուլ ներ: Իսկ փորձ նա
կա նո րեն ապա ցուց վել է, որ 6,02 • 1023 մո լե կուլ ներ պա
րու նա կող գա զա յին նյու թը, այ սինքն՝ գա զի մեկ մո լը 
(ն.պ.), զբա ղեց նում է 22,4 լ ծա վալ: Դա գա զի մո լա յին 
ծա վալն է և նշա նակ վում Vmով:

VVm = −−n
Օգտ վե լով նշ ված ար տա հայ տու թյու նից՝ կա րող եք 

որո շ ել տվ յալ գա զի մո լա յին զանգ վա ծը (ն. պ.), եթե 
տրված է գազի 1 լ ծավալ.

n = V
Vm

 = 
m
M

,        M = Vm • m
V

Քա նի որ m/V = ρ, ապա գա զի մո լա յին զանգ վածը 
հա վա սար կլի նի գա զի խտու թյան և մո լա յին ծա վա լի 
ար տադր յա լին.

M = 22,4 • ρ
Օգտ վե լով նշ ված, ինչ պես նաև գա զե րի հա րա բե րա

կան խտու թյան բա նաձևերից՝

D(M2) = M1

M2

կարող եք կատարել բազմաթիվ հաշվարկներ:

q Պա տաս խա նե ք́ հար ցե րին (էջ 8)
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 ? Հար ցեր և վարժություններ
1. Ի՞նչ է ցույց տա լիս նյու թի քա նա կը:
2. Ին չո՞ւ ներ մուծ վեց նյու թի քա նակ 

ֆիզիկական մե ծու թյու նը:
3. Ար տա հայ տե՛ք նյու թի զանգ վա ծի և 

քա նա կի միջև կա պը: 
4. Ի՞նչ է ցույց տա լիս նյու թի մո լա յին 

զանգ վա ծը: 
5. Կա րո՞ղ եք բա ցատ րել՝ ին չո՞ւ են 

հա մընկ նում նյու թի մո լա յին զանգ
վա ծի և 1 մոլ նյու թի զանգ ված ի 
թվա յին ար ժեք նե րը: 

6. Հաշվել 6,02 • 1023 մոլեկուլ պարու նա
կող ջրի զանգ վածը (գ).
ա) 36    բ) 18    գ) 9    դ) 180

7. Որքա՞ն է 147 գ ծծմբական թթվի 
նյու թա քանակը (մոլ):
ա) 3    բ) 1,5    գ) 1    դ) 0,5

8. 3,01 • 1023 մոլեկուլ ջուր առկա է հե
տև յալ նյու թա քա նա կում (մոլ).
ա) 0,1     բ) 0,5     գ) 5     դ) 1

9. Ցանկացած նյութի 2 մոլը պա րու
նակում է հետև յալ թվով մաս նիկներ.

ա) 6,02 • 1023 գ) 3,01 • 1023 
բ) 6,02 • 1023 դ) 12,04 • 1023 

10. 18,06 · 1023 մոլեկուլ ամոնիակը հա 
մա  պա տա ս խա նում է հետևյալ նյու
թա  քա նակին (մոլ).
ա) 3     բ) 1,5     գ) 1     դ) 0,5

? ÊÝ ¹Ç ñÝ»ñ
1. Քանի՞ մոլեկուլ է պարունակում 

ա) 2 մո լ ջուրը, բ) 0,3 մոլ ած-
խաթթու գազը, գ) 0,5 մոլ քլորը, 
դ) 4 մոլ թթվածինը, ե) 0,2 մո լ 
ցինկը: 

2. Նյութի ի՞նչ քանակ է համա-
պա  տաս խա  նում՝ ա) 12,04 • 1023 
ատոմ պղնձին, բ) 3,01 • 1023 մոլե-
կուլ ազոտին, գ) 6,02 • 1023 ատոմ 
ազոտին, դ) 24,08 • 1023 ատոմ 
ջրած նին:

3. Քանի՞ ատոմ ծծումբ և թթվա ծ ին 
կա՝ ա) 1 մոլ, բ) 0,5 մոլ, գ) 2,5 մոլ, 
դ) 4 մոլ ծծմբա յին (SO2) գազում:

4. Որոշել ա) 160 գ, բ) 16 գ, գ) 8 գ, 
դ) 0,8 գ պղնձի օքսիդի նյու թա-
քանակը:

5. Որոշել տրված նյութա քա նակ-
նե  րով՝ ա) 0,25 մոլ, բ) 3 մոլ,  
գ) 0,1 մոլ, դ) 2 մոլ երկաթի (III) 
օքսիդի զանգվածը: 

6. 0,5 մոլ ջրում որքա՞ն մոլեկուլ կա: 
7. Որոշել՝ ա) 72 գ ջրի նյութաքա-

նակը և մոլե կուլների թիվը: 
բ) Ի՞նչ եք կարծում, նույն զանգ-
վածով ջրի մեջ ատոմների թի՞վն 
է շատ, թե՞ մո լե  կուլների:

§ 1.2.  Քիմիական ռեակցիաների հավասարումներ: 
Հաշվարկներ ըստ հավասարումների

Քի մի ա կան հա վա սա րու մը քի մի ա կան ռե ակ ցի ա յի պայ մա նա կան 
գրա ռումն է քի մի ա կան բա նաձևերի և նշանների օգ նու թյամբ:

Քի մի ա կան հա վա սա րում նե րի օգ նու թյամբ կա րող ենք հաշ վել.
ա. Ելան յու թե րի կամ վերջ նան յու թե րի նյու թաքա նա կը կամ զանգ վա ծը, 

եթե հայտ նի է դրան ցից մե կի նյու  թա  քա նա կը կամ զանգ վա ծը: 
Օրի նակ 1. Հաշ վել ամո նի ա կի այն զանգ վածը, որն անհ րա ժեշտ է 4,8 գ 

ամո նի ու մի նիտ րատ ստա նա լու հա մար:
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Լու ծում.  NH3 + HNO3 = NH4NO3,

4,8
M(NH4NO3) = 80 գ/մոլ,    n (NH4NO3) = −−−−−−−−− = 0,06 մոլ:

80 գ/մոլ

Ըստ հա վա սար ման՝ 1 մոլ ամո նի ու մի նիտ րատ 
ստա նա լու հա մար պա հանջ վում է 1 մոլ ամո  նի ակ, հե
տևաբար 0,06ի դեպքում կպա հանջ  վի 0,06 մոլ ամո
նիակ: Իսկ M(NH3) = 17 գ/մոլ: Այստեղից՝ 

m = 0,06 մոլ • 17 գ/մոլ = 1,02 գ (NH3) 

Պատասխան՝ 1,02 գ (NH3):

բ. Ելան յու թե րի կամ վերջ նան յու թե րի զանգ վա ծը կամ 
նյու թա քա նա կը, եթե հայտ նի է, որ ելա ն յու թե րից մե կը 
տրված է ավել ցու կով: 

Օրի նակ 2. 10,7 գ ամո նի ու մի քլո րի դը խառ նել են 
6 գ կալ ցի ու մի հիդ րօք սի դի հետ և խառ նուր դը տա
քացրել: Ո՞ր գազն է ան ջատ վել: Որքա՞ն է դրա զանգ
վա ծը և ծա վալը:

Լուծում. M(Ca(OH)2) = 74 գ/մոլ, M (NH4Cl) =53,5 գ/մոլ,

m  10,7
n (NH4Cl) = −−− = −−−−− = 0,2 մոլ, 

M  53,5

m           6
n (Ca(OH)2) = −−− = −−− = 0,08 մոլ,

M    74

2NH4Cl + Ca(OH)2 = CaCl2 + 2NH3↑ + H2O:

Ըստ քի մի ա կան ռե ակ ցի ա յի հա վա սար ման՝ 1 մոլ 
կալ ցի ու մի հիդ րօք սի դի հետ փո խազ դում է 2 մոլ ամո
նի ու մի քլո րիդ, ուս տի 0,08 մոլ կալ ցի ու մի հիդ րօք սի դը 
պետք է փո խազ դի 0,16 մոլ ամո նի ու մի քլո րի դի հետ: 
Ըստ խնդ րի տվ յալ նե րի՝ ամո նի ու մի քլո րի դը բեր ված է 
ավել ցու կով, հետևաբար ստաց ված ամո նի ա կի հաշ վար
կը պետք է կա տա րել ըստ կալ ցի ու մի հիդ րօք սի դի.

n(NH3) = 2n (Ca(OH)2) = 2 • 0,08 մոլ = 0,16 մոլ

m(NH3) = n • M = 0,16 մոլ • 17 գ/մոլ = 2,72 գ

V(NH3) = n • Vm = 0,16 մոլ • 22,4 լ/մոլ = 3,584 լ

Պատասխան՝ NH3, 2,72 գ և 3,584 լ

q Պա տաս խա նե ք́ հար ցե րին (էջ 10)
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 ? Հար ցեր և վարժություններ
1. Թվար կե՛ք բնու թյան մեջ ըն թա ցող 

ծա նոթ քի մի ա կան երևույթ նե րը:
2. Գրառե՛ք այդ երևույթները հավա

սարում ների ձևով:
3. Կազ մե՛ք պարզ նյու թե րից ֆոս ֆո րի 

(V) օք սի դի առա ջաց ման ռեակցիայի 
հա վա սա րումը:

4. Ավարտե՛ք ռեակցիաների հա վա
սարումները.

ա) C + … → CO       գ) … + O2 → Na2O
բ) N2 + H2 → NH3    դ) Al + … → Al2O3

5. 0,1 մոլ երկաթի և ծծմբի փոխ ազ
դեցությունից գոյացած FeSի զանգ
վածը (գ) հավասար է.
ա) 88    բ) 44    գ) 8,8    դ) 17,6

6. Ջուր ստանալիս 8 գ թթվածնի հետ 
քա՞նի մոլ ջրա ծին է փոխազդում.
ա) 1,5    բ) 1    գ) 0,25    դ) 0,5

7. Ո՞րն է տեղակալման ռեակցիայի հա
վա սա րում.

ա) 2Al + 3S = Al2S3      
բ) 2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3H2O
գ) Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2↑
դ) ZnO + 2HNO3 = Zn(NO3)2 + H2O

8. Na + X → NaOH + Y → Na2SO4

Xը և Yը կարող են լինել. 

ա) H2O և CaSO4 գ) KOH և CaSO4

բ) H2O և H2SO4 դ) KOH և H2SO4

? ÊÝ ¹Ç ñÝ»ñ
1. Լա բո րա տո րի ա յում թթ վա ծին 

ստա նա լու նպա տա կով նա խա-
պես կշռ ված փոր ձա նո թում տա-
քաց րել են 24,5 գ բերթո լեի աղ 
(KClO3): Որոշ ժա մա նակ անց 
փոր ձա նո թի զանգ վա ծը նվա-
զել է 9,6 գրա մով: Որոշ ել առա-
ջա ցած կա լի ու մի քլո րի դի (KCl) 
նյու թաքանակը:

Պատ.՝ 0,2 մոլ KCl:

2. 20 գրամ մագ նե զի ու մի օք սիդ 
(MgO) ստա նա լու հա մար այ րել 
են 12 գ մագ նե զի ում (Mg): Որոշ ել 
ծախս ված թթ ված նի զանգ վա ծը:

Պատ.՝ 8 գ:

3. 25 գ կրա քա րը (CaCO3) շի կաց նե-
լիս առա ջա ցել է 70 գ կալ ցի ու մի 
օք սիդ (CaO): Որ քա՞ն է ան ջատ ված 
ած խաթթու գա զի (CO2) զանգ վա-
ծը և նյութաքանակը:

Պատ.՝ 55 գ, 1,25 մոլ:

4. Մագ նե զի ու մի օք սիդ ստա նա լու 
հա մար աշ ա կերտը պետք է վերց-
ներ 0,2 մոլ մագ նե զի ում: Տեխ նի-
կա կան կշեռ քով կշ ռեց 6 գ մագ նե-
զի ում: Արդ յոք նա ճի՞շտ վար վեց: 
Դուք ինչ պե՞ս կվար վե իք:

ANTARES
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§ 1.3. Լուծույթներ: Լուծված նյութի 
զանգվածային բաժին:  
Մոլային կոնցենտրացիա

Լու ծույթ ներ են կոչ վում այն հա մա սեռ հա մա կար-
գե րը, որոնք կազմ ված են լու ծի չի մո լե կուլ նե րից և լուծ-
ված նյու թի մաս նիկ նե րից, որոնց միջև տե ղի է ու նե-
նում ֆի զի կա կան և քի մի ա կան փո խազ դե ցու թյուն: 
Մի ա վոր նե րի մի ջազ գա յին հա մա կար գում լու ծույ թի քա
նա կա կան բա ղադ րու թյան ար տա հայտ ման հա մար ըն
դուն ված է օգ տա գոր ծել մո լա յին կոն ցենտ րա ցի ան, 
որը լուծ ված նյու թի քա նա կի (n) և լու ծույ թի ծա վա լի (V) 
հա րա բե րու թյունն է.

CM = 
n
V             (1) 

Նյու թի պա րու նա կու թյու նը լու ծույ թում հա ճախ ար
տա հայ տում են նաև զանգ վա ծա յին բա ժին նե րով, որը 
լուծ ված նյու թի զանգ վա ծի հա րա բե րու թյունն է լու ծույ-
թի զանգ վա ծին: 

Լուծ ված նյու թի զանգ վա ծա յին բա ժի նը նշա նա կում 
են ω (օմեգա) տա ռով և սո վո րա բար ար տա հայ տում 
միա վոր բա ժին նե րով կամ տո կոս նե րով.

      
(2)

Գործ նա կա նում հա ճախ պա հանջ վում է պատ րաս  տել 
առա ջադր ված մո լա յին կոն ցենտ րա ցի ա յով և զանգ վա
ծա յին բաժ նով լու ծույթ ներ, ինչ պես նաև անհ րա ժեշտ է 
լի նում կա տա րել բազ մա թիվ հաշ  վարկ ներ. 

ա. Լուծ ված նյու թի և լու ծի չի զանգ վա ծի կամ ծա  վա
լի հաշ վու մը, եթե հայտ նի են լու ծույ թի զանգ  վա ծը կամ 
ծա վա լը և լուծ ված նյու թի զանգ վա  ծը կամ զանգ վա ծա
յին բա ժի նը: 

Օրինակ 1. Հաշ վել, թե 500 գ, 5 % զանգ վա ծային 
բաժնով նատ րի ու մի քլո րի դի լու ծույթ պատ  րաս տե լու հա
մար որ քա՞ն ջուր և նատ րի ու մի քլո րիդ պետք է վերց նել:

Լուծում. 1. Ըստ խնդրի տվյալների և օգտ վելով (2) 
բանաձևից՝ կարող ենք հաշվել լուծու յ թում նա տրիումի 
քլորիդի զանգվածը.

ω • M      5 • 500
m (NaCl) = −−−−−−− = −−−−−−−−−−  = 25 գ 

100   100
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2. Լու ծույ թի զանգ վա ծից հա նե լով լուծ ված նյու թի զանգ
վա ծը՝ կա րող ենք որոշ ել լու ծի չի զանգ վա ծը. 

m(H2O) = 500 գ − 25 գ = 475 գ: 

Պատասխան՝ 25 գ (NaCl), 475 գ ջուր:

Օրի նակ 2. Ի՞նչ ծա վա լի քլո րաջ րա ծին (ն.պ.) և ջուր կպա
հանջ վի 10% զանգ վա ծա յին բաժ նով 1 լ (ρ = 1,05 գ/սմ3 լու ծույթ 
պատ րաս տե լու հա մար:

Լու ծում. 1. Հաշ վենք 1 լ լու ծույ թի զանգ վա ծը, որն ըստ զանգ
վածի պա րու նա կում է 10% քլո րաջրա ծին: 

mρ = −−, (3)      m = ρ • V,V

m(լուծ) = 1000 • 1,05 = 1050 գ:

2. Հաշ վենք լու ծույ թում պա րու նա կվող քլո րա ջրած նի զանգ
վա ծը.

ω • M     10 • 1050
m (HCl) = −−−−−−− = −−−−−−−−−− = 105 գ

100         100

3. Հաշվենք այդ 105 գ քլորաջրածնի զբաղեցրած ծա վալը.

m   V                     m • Vm 
 −− = −−−   բանաձևից՝  V  =  −−−−−−,    Vm = 22,4 լ/մոլ՝M     Vm                                  
                                                                  

M
  

105 • 22,4
V (HCl) = −−−−−−−−−−−− = 64,44 լ:

36,5

4. Հաշվենք, թե որքա՞ն ջուր կպահանջվի լու ծույթը պատ րաս
տելու համար.

m (H2O) = 1050 գ − 105 գ = 945 գ: 

Պատասխան՝ 64,44 լ (HCl), 945 գ ջուր:

բ. Հաշվարկներ լուծույթի նոսրացման վե րա  բերյալ: 
Օրինակ 3. Ծծմ բա կան թթ վի 10% զանգ վա ծային բաժնով 

1 լ (ρ = 1,069 գ/սմ3) լու ծույթ պատ  րաս տե լու հա մար ի՞նչ ծա վա լի 
(ρ = 1,80 գ/սմ3) 88% զանգ վա ծա յին բաժ նով լու ծույթ է անհրա ժեշտ 
վերց նել: 

Լու ծում. 1. Նախ հաշ վենք 10% զ.բ. (զանգվածային բաժին) 
ծծմ բա կան թթ վի 1 լ լուծույթի զանգ վա ծը:

1 լ = 1000 մլ = 1000 սմ3: 

Ըստ (3) բանաձևի՝ 

m (լուծ) = ρ • V = 1,069 գ/սմ3 • 1000 սմ3 = 1069 գ:

ANTARES
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2. Որոշ ենք 10% զանգվածային բաժնով լու ծույ թ պատ րաս տե
լու հա մար պա հանջ վող ծծմ բա կան թթ վի զանգ վա ծը.

:

3. Գտ նենք, թե 106,9 գ ծծմ բա կան թթուն 88% զանգ վածային 
բաժնով ծծմ բա կան թթ վի լու ծույ թի ինչ զանգվածում է պա րու նակ
վում:

m (լ.ն) • 100 %
ω(H2SO4) =  −−−−−−−−−−−−  բանաձևից՝

m (լուծ.)

m (լ.ն) • 100 %
     

106,9 • 100 %
m(լուծ.) = −−−−−−−−−− = −−−−−−−−−−− = 121,5 գ լուծույթ:

ω (H2SO4)            
88

4 . Հաշ վենք, թե 121,5 գ (ρ = 1,80 գ/սմ3) լու ծույ թը ի՞նչ ծա վալ է 
զբա ղեց նում:

V (լուծ.) = 
m (լուծ.)

ρ  = 
121,5
1,80

 = 67,5 մլ:

Պատասխան՝ 67,5 մլ, 88% H2SO4 լուծույթ:

գ. Հաշվարկներ լուծույթի մոլային կոնցենտ րա ցիայի կիրառմամբ: 

Օրինակ 4. Հաշ վել կա լիու մի քլո րի դի նյու թա քա նակն ու 
զանգ վածը 2 մո լ/լ կոնցենտրացիայով 0,2 լ լուծույթում: 

Լու ծում. 1. Օգտ վե լով CM = n(KCl)/V (լուծույթ) բա նաձևից՝ կա
րող ենք գտ նել նյութաքանակը.

n(KCl) = CM • V (լուծույթ): 

Ըստ խնդրի պայմանի՝ CM = 2 մոլ/լ, ապա տե ղա դրելով 
արժեքները՝ կունենանք. 

n(KCl) = CM • V (լուծույթ) = 2 մոլ/լ • 0,2 լ = 0,4 մոլ:

2. Հաշվենք կալիումի քլորիդի զանգվածը տրված լուծույթում. 

M(KCl) = 79,5 գ/մոլ, 

ապա՝ m(KCl) = n(KCl) • M(KCl) = 0,4 մոլ • 79,5 գ/մոլ = 29,8 գ:

Պատասխան՝ 0,4 մոլ (KCl) և 29,8 գ (KCl):

q Պա տաս խա նե ք́ հար ցե րին (էջ 14)
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 ? Հարցեր վարժություններ
1. Ո՞ր համակարգերն են կոչվում լու

ծույթ ներ:
2. Ի՞նչ բանաձևով են որոշում լու ծույ

թի մո լային կոն  ցեն տրա ցիան:
3. Ի՞նչ է ցույց տալիս լուծված նյութի 

զանգ վա ծային բաժինը:
4. Ի՞նչ միավորներով են արտա հայ 

տում լուծույթի մո լային կոն ցենտ
րա ցիան:

5. 60% զանգվածային բաժնով (զ.բ.) 
շաքարի լու ծույթ պատ րաս տելու 
հա մար 5 գ շա քարը քանի՞ գ ջրում 
է ան հրաժեշտ  լուծել. 

ա) 1,9     բ) 2,5     գ) 3,8     դ) 3,3

6. 40 գրամ ֆոսֆորական թթուն լու
ծել են 760 գ ջրում: Թթ վի զանգ
վա ծա յին բա ժի նը (%) ստաց ված 
լու   ծույ թում կլինի.

ա) 2     գ) 8      բ) 5      դ) 10 

7. Հաշվել, թե ի՞նչ զանգվածով (գ) 
ջուր և NaOH պետք է վերցնել 180 գ 

15% զանգ վա ծային բաժնով լու
ծույթ պատ րաս տելու համար.

ա) 153 և 27 գ) 160 և 20 
բ) 140 և 40  դ) 126 և 54 

8. 10% զանգ վա ծա յին բաժ նով լու
ծույթ պատ րաս տե լու հա մար 10 գ 
աղը քանի՞ գ ջրում պետք է լուծել.

ա) 90     բ) 100     գ) 200     դ) 150

9. Ի՞նչ ծավալ (լ) է գրավում 64 գ 
թթվա ծինը.
ա) 22,4     բ) 1,5     գ) 44,8     դ) 11,2

10. 80 գ ջրում լուծել են 20 գ աղ: 
Ստացված լու ծու յ թում աղի զանգ
վածային բաժինը (%) կազմել է.

ա) 20     բ) 25      գ) 50     դ) 80

11. 35 գ ջրում լուծել են 15 գ աղ: 
Ստաց ված լու ծու յ թում աղի զանգ
վա ծային բաժինը (%) կազմել է.

ա) 15      բ) 30      գ) 35      դ) 43

? ÊÝ ¹Ç ñÝ»ñ

1. Հաշվել, թե քանի՞ գրամ աղ է հար-
կավոր վերցնել 400 գ 2% զանգ վա-
ծա յին բաժ նով լու ծույթ պատ րաս-
տե լու հա մար:

Պատ.՝ 8 գ:

2. 5,6 լ ածխաթթու գազն անցկացրել 
են 12 գ նատ րիումի հիդ րօք սիդ պա-
րու նա կող 120 գ ջրային լու ծույ թի 
մի ջով: Որոշել՝ ա) նյու թե րի զանգ-
վա ծա յին բա ժին նե րը ստաց  ված 

լու ծույ թում, բ) լու ծույ թը գո լոր-
շիաց նե լուց հե տո մնա ցած պինդ 
մնա ցորդի զանգվածը:

Պատ.՝ ա) 12,8% NaHCO3, 4%Na2CO3,

բ) 15,9 գ Na2CO3:

3. 500 մլ 0,2 Մ կալիումի քլորիդի 
լուծույթում քանի՞ գրամ կալիումի 
քլորիդ է պարու նակ վում:

Պատ.՝ 0,745 գ KCl:
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ԳԼՈՒԽ II

Նկ. 1 
Լու ծույթ ների 

է լեկտրա հա ղոր դա-
կանութ յան 

ստուգ ման սարք

ԷԼԵԿՏՐՈԼԻՏԱՅԻՆ ԴԻՍՈՑՈՒՄ

§ 2.1. Էլեկտրոլիտներ և  
ոչ էլեկտրոլիտներ

Նախորդ դասարաններում դուք ուսումնա սի րել 
եք տարբեր նյութերի՝ ջրում լուծվելու և ջրային լու
ծույթների առանձնահատկությունները: 

Այս գլխում կդիտարկենք իոնային կապով նյու
թերի բնութագրական առանձնահատ կու թյուն    նե րը 
ջրա յին լուծույթներում, կծանոթանանք էլե կտրո լի տա
յին դիսոցում երևույթին: 

Ջրում տար բեր տեսակի քիմիական կապերով 
նյու թերի լուծվելու առանձնահատկություններին կա
րելի է ծանոթանալ փոր ձով՝ հետազոտելով այդ նյու
թերի լուծույթների էլեկտրա  հաղոր դա կա  նու թյունը 
նկար 1ում պատկերված սար քի օգնու թյամբ:

Եթե, օրինակ, չոր կերակրի աղի մեջ ընկղմենք 
սար քի էլեկտրոդները, ապա լամպը չի վառվի: Նույն 
արդ      յունքը կունենանք, եթե էլեկտրոդ նե րն իջեց նենք 
թորած ջրի մեջ: Սակայն եթե էլե կտրոդներն ընկղմենք 
նատ րիումի քլո րիդի ջրա յին լուծույթի մեջ, ապա 
լամպը կվառվի: Նշա նա կում է՝ նատ րիումի քլո րիդի 
լու ծույթը էլե կտրա կան հոսանք է հաղորդում: Նա տ  
րիու  մի քլորիդի նման են իրենց պահում նաև մյուս 
լուծելի աղերը, ալկա լին երը և թթու նե րը: Աղերը և 
ալկալիները էլեկտրա կան հո սանք են հա ղոր դում ոչ 
միայն ջրա յին լուծույ թնե րում, այլև հա լույթներում: 
Բացի այդ, կան նյու թեր, օրինակ՝ շա քարը, գլյու
կոզը, սպիր տը, թթվածինը, ազոտը, որոնց ջրա յին 
լու ծույթ  ները էլեկտրական հոսանք չեն հա ղոր դում: 
Այդ հատկության հիման վրա բոլոր նյու թերը  բա
ժանվում են էլեկտրոլիտների և ոչ էլեկ տ րո լիտների 
(գծապատկեր 1): 
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Նկ. 2 
Ջրում նատ րիու մի
քլո րի դի լուծ ման 

մե խա նիզ մը.

ա) ջրի բ ևե ռա յին 
մո լե կուլ նե րի ձգո
ղականու թյան  
ազ դե ցու թյու նը 
նատ րիու մի քլորիդի  
բյուրե ղա վանդակի 
վրա:
բ) հիդրատացված 
նատ րիու մի և քլո րիդ
իոն նե րի ա ռա ջա ցումը 
նշված է սև շրջա նակ
նե րով:

Գծապատկեր 1

Էլեկտրոլիտներ Ոչ էլեկտրոլիտներ

Էլեկտրոլիտներ են կոչ վում այն 
նյութերը, որոնց ջրային լու ծույթ-
ները կամ հա լույթ ները հա ղոր -
դում են էլեկտրական հո սանք: 
Այդ պիսի նյութեր են ա ղե րը, ալ
կալիները և թթու ները: Այդ նյու
թերը պա րու նակում են իո նական 
կամ կովալենտ բևե ռային քիմիա
կան կապ:

Ոչ էլեկտրոլիտներ են կոչ վում 
այն նյութերը, որոնց ջրային 
լու  ծույթները կամ հա լույթ ները 
էլեկտ  րական հո սանք չեն հա ղոր   -
դում: Այդ պիսի նյութեր են, օրի
նակ, թթվածինը, ազոտը, ջրածինը, 
մե թանը, շաքարը և այլն: Այդ նյու
թերին բնորոշ է կո վա լենտ ոչ բևե
ռային կամ քիչ բևե ռային կա պը:

Ջրում տարբեր բնույթի քիմիական կա պե րով 
նյութերի լուծման մեխանիզմը: Հարց է ծագում, թե 
քննար կ ված օրի նակ ներից ինչո՞ւ են էլեկտրական հո
սանք հաղոր դում միայն աղերի, ալկալիների և թթու   ների 
ջրային լուծույթները: Այդ հարցին պա տաս խա   նելու համար 
անհրաժեշտ է հիշել, որ նյութերի հատ  կությունները 
որոշվում են նրանց կառուց ված քով: Օրինակ՝ նատրիումի 
քլորիդի բյու րեղների կա ռուցվածքը տարբերվում է 
թթված նի, ջրածնի մոլե կուլ  ների  կառուցվածքից (7րդ 
դասարան):

Իո նա կան կա պե րով նյու թե րի՝ ջրում լուծ վելու մե
խա նիզ մը ճիշտ հաս կա նա լու հա մար պետք է հաշ վի 
առ նել նաև այն հանգամանքը, որ  ջրի մո լե կուլ նե րում 
ջրած նի ու թթված նի ա տոմ նե րի միջև առկա են կո վա
լենտ խիստ բ ևե ռա յին կա պեր, ինչը նպաստում է ջրի 
մո լե կուլ նե րի բ ևե ռա յ նությանը: Օ րի նակ՝ նատ րիու
մի քլո րի դը լու ծե լիս ջրի մո լե կուլ ներն ի րենց բա ցա սա
կան բ ևեռ նե րով ձգվում են դե պի դրա կան լից քա վոր
ված նատ րիու մի իոն նե րը, իսկ դրա կան բ ևեռ նե րով` 
դե պի բա ցա սա կան լից քա վոր ված քլո րիդիոն նե րը: 
Դրա հետևան քով իոն նե րի միջև ե ղած կա պը թու լա
նում է՝ և բյու րե ղա վանդակը քայ քայ վում է (նկ. 2): Այդ 
գործընթացին նպաս տում է նաև ջրի մեծ դիէլեկտ րիկ 
թա փան ցե լիու թյու նը, ո րը 20 օCում հա վա սար է 81ի: 
Իոն նե րի միջև ե ղած քի միա կան կա պը վա կո ւու մի հա մե
մատ ջրում թու լա նում է 81 ան գամ:

Կո վա լենտ բ ևե ռա յին կա պով նյու թերը, օ րի նակ՝ 
քլո րաջ րա ծինը` HCl, ջրում լու ծե լիս տե ղի է ու նե նում 

ա)

բ)
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քի միա կան կա պի բնույ թի փո փո խութ յուն: Այ սինքն` 
ջրի բ ևե ռա յին մո լե կուլ նե րի ազ դե ցութ յամբ HClի 
մոլեկուլում առկա բ ևե ռա յին կա պը փո խարկ վում է իո
նա կա նի, և այ նու հետև մաս նիկ նե րի ճեղք ման պրո
ցեսը տե ղի է ու նե նում այնպես, ինչ պես ցույց է տրված 
ն կա ր 2-ում: 

Է լեկտ րո լիտ ների հա լույ թում ու ժե ղա նում են  
մաս նիկ նե րի տա տա նո ղա կան շար ժում նե րը, ինչը 
հան գեց նում է նրանց միջև ե ղած կա պե րի թու լաց
մա նը: Դրա հետևան քով քանդվում է նաև բյու րե
ղա  վանդակը: Հետևա բար, ա ղե րի, ալ կա լի նե րի և 
թթու նե րի հա լույթ նե րում և լու ծույթ նե րում նյու թե րը 
տրոհ վում են  իոն նե րի (իոն բա ռը հու նա րեն է, թարգ
մանաբար նշա նա կում է գնա ցող):

Ջրում լուծելիս կամ հալելիս էլեկտրոլիտի իոն
ների տրոհվելու երևույթը կոչվում է էլեկ տրո լի
տային դիսոցում:

Էլեկտրոլիտային դիսոցման տե սութ յան հիմ  
նա կան դրույթ նե րը ձ ևա կեր պվել են շվեդ գիտ  նա 
կան Ս. Ա րե նիու սի կողմից 1887 թ.:

q Պա տաս խա նե ք́ հար ցե րին (էջ 31)

§ 2.2. Ջրային լուծույթում ընթացող 
երևույթները

Ռուս գիտ նա կան ներ Ի. Ա. Կաբ լու կո վի և Վ . Ա. 
Կիստ յա կովս կու աշ խա տութ յուն նե րում է լե կտ րո լի
տա յին դի սոց ման մա սին պատ կե րա  ցում նե րը հե տա
գայում ավելի զար գաց ան: Որպեսզի հասկանանք այդ 
գիտ նա կան նե րի պատ կե րա ցում նե րի էութ յու նը, ծա 
նո թա նանք այն երևույթ նե րին, ո րոնք տե ղի են ու նե
նում նյու թե րը ջրում լու ծե լիս: 

Ջրում պինդ նատ րիու մի հիդ րօք սիդ̀ NaOH, կամ 
խիտ ծծմբա կան թթու̀  H2SO4, լու ծե լիս նկատ վում է 
ջերմութ յան ան ջա տում (նկ. 3): 

▲ Հատ կա պես զգու շո րեն պետք է լու ծել ծծմբա
կան թթուն, քա նի որ լուծման հետևանքով ջերմության 
ազդեցությամբ առաջացած ջրային գոլորշիների ճնշմամբ 

Սվա ն տե Ա րեն իուս
(1859-1927)

Շվեդ գիտ նա կան,  
ա  կա  դե մի կոս: 

1887 թ. ձ ևա կեր պեց  
է լեկտ րո լի տա յին դի-
սոց ման հիմ նա կան 
դրույթ  նե րը: Ու նի մի 
շարք այլ գի տա կան 

հե տա զո տութ յուն ներ:

Նկ. 3
Ջրում ծծմբա կան 

թթվի լուծ ման 
արդ յուն քում 
ա ռա ջա ցած 
ջեր մութ յու նը
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կարող է թթուն դուրս ցայտել ա նո թից: Դրա նից խու սա փե

լու հա մար ծծմբա    կան թթուն բա րակ շի թով լցնում են 
ջրի վրա (բայց ոչ հա կա ռա կը)՝ ա նընդ հատ խառ նե լով:

Իսկ ե թե, օ րի նակ, թաց տակ դի րի վրա դրված բա
րակ պա տե րով բա ժա կի ջրում լու ծենք ա մո նիա կա յին 
բորակ (ա մո նիու մի նիտ րատ), ո րը ա ռօր յայում հայտ
նի է որպես պարարտանյութ, ա պա նկատ վում է այն
քան ու ժեղ սա ռե ցում, որ բա ժա կը սառ չե լով կպչում է 
տակ դի րին (նկ. 4): Հարց է ծագում, թե ին չո՞ւ ն յու թե րը 
լու ծե լիս մի դեպ քում նկատ վում է տա քա ցում, իսկ մյուս 
դեպ քում՝ սա ռե ցում:

Բանն այն է՝ որ պինդ նյու թե րը լու ծե լիս բյու րե
ղա վանդակնե րը քայ քայ վում են, և ա ռա ջա ցած մաս
նիկ նե րը բաշխ վում են լու ծի չի մո լե կուլ նե րի  միջև: 
Ընդ ո րում՝ եթե անհ րա ժեշտ է ներ գիան կլանվում է 
դրսից, ապա տե ղի է ու նե նում սա ռե ցում: Ըստ այդ 
հատ կա նի շի՝ լուծ ման պրո ցե սը պետք է դա սել ֆի զի
կա կան երևույթ նե րի շար քին: 

Իսկ մի շարք նյութեր լուծելիս տեղի է ունենում 
ջեր մութ յան անջատում, որը քի միա կան ռեակ ցիա յի 
նշան է: Հետևա բար, լուծ ման ժա մա նակ տե ղի են 
ու նե նում նաև քի միա կան ռեակ ցիա ներ:

▲ Օ րի նակ՝ ծծմբա կան թթուն լուծելիս թթվի մո լե  կուլ

նե րը փո խազ դում են ջրի մո լե կուլ նե րի հետ, և ա ռա  ջա նում 

են ծծմբա կան թթվի մո նո հիդ րատ (H2SO4 • H2O) ու ծծմբա

կան թթվի դի հիդ րատ (H2SO4 • 2H2O) բա  ղադ րութ յան միա  

ցություն նե րը, այ սինքն՝ ծծմբա կան թթվի մո լե կու լը միաց 

նում է մեկ կամ եր կու  մո լե  կուլ ջուր՝ ենթարկվելով հիդ
րատացման: 

Ծծմբա կան թթվի մո լե կուլ նե րի փո խազ դե ցութ յու նը 
ջրի մո լե կուլ նե րի հետ պատ կա նում է հիդ  րա տաց ման 
ռեակ ցիա նե րին, իսկ այդ դեպ քում ա ռա ջա ցած նյու թե րը 
կոչ վում են հիդ րատ ներ: 

Այսպիսով, պինդ ն յու թե րը ջրում լու ծե լիս տե ղի 
են ու նե նում ինչ պես ֆի զի կա կան, այն պես էլ քի միա
կան երևույթներ: Ե թե հիդ րա տաց ման ժա մա նակ 
ան ջատ վում է ա վե լի շատ է ներ գիա, քան ծախս վում է 
նյու թի բյու րեղ նե րի քայ քայ ման  հա մար, այդ դեպ քում 
լու ծումն ու ղեկց վում է տա քաց մամբ, իսկ հակառակ 
դեպքում տե ղի է ու նե նում սա ռեց ում: 

Նկ. 4 
Ջրում ո րոշ նյու թե րի 
լու ծու մից ա ռա ջա ցած 

սա ռե ցում
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Իվան Ալեքսեևիչ 
Կաբ լու կով
(1857-1942)

 Գիտնական 
ա կա դե մի կոս: 
Վ . Ա. Կիստ  յա-

կովս կուց ան կախ, 
1889-1891 թթ. տվեց 

իոն նե րի հի դ րա տաց-
ման մա սին պատ կե-
րա ցու մը: Հիմքը դ րեց 
լու ծույթ նե րի ֆի զի-

կա կան և քի  միա կան 
տե սութ յան:

Հետևա բար, լուծ ման երևույթը ֆի զի կա քի միա
կան գործընթաց է: 

Լուծ ման երևույթի էութ յունը և լու ծույթ նե րի 
բնույ  թի բա ցատ րութ յու նը տե սա կա նո րեն ա ռա ջին ան 
գամ հիմ նա վո րել է ռուս գիտ նա կան Դ . Ի. Մեն դե լեևը: 
Նա մշա կել է լու ծույթ նե րի հիդ րա տա յին տե սու  թ յու նը:

Հիդ րա տաց ման երևույթներն ու սում նա սիրե լիս 
գիտ  նա կան նե րի մոտ հարց առաջացավ, թե ի՞նչ մաս
նիկ նե րի հետ է փո խազ դում ջու րը:

Ի. Ա. Կաբ լու կո վը և Վ. Ա. Կիստ յա կովս կին ի րա 
րից ան կախ են թադ րե ցին, որ լուծման երևույթի 
էությունն այն է, որ ջրի մո լե կուլ  նե րի հետ փո խազ
դում են է լեկտ րո լիտ նե րի իոն  նե րը, և տե ղի է ունե
նում իոն նե րի հիդ րա տա  ցում: Այս ենթադրությունը 
հե տա գա յում լիո վին հաս տատ վեց: Այս պես՝ պարզ
վեց, որ ան ջուր պղնձի (II) սուլ ֆա տը՝ CuSO4, ան
գույն է, ան գույն են նաև Cu2+ և SO4

2 իոն նե րը: Ջրում 
պղնձի (II) սուլ ֆա տը լու ծե լիս տե ղի է ու նե նում իոն
նե րի հիդ րա տա ցում: Հետագայում լու ծույ թը գո լոր
շիաց նե լիս ա ռա ջա նում են բյու րեղ ներ, ո րոնց բյու
րեղավանդակների հան գույց նե րում գտնվում են պղնձի 
հիդ րա տաց ված երկ նա գույն իոն նե րը՝ Cu(H2O)4

2+, և հիդ 
րա տաց ված ան գույն սուլ ֆատիոն նե րը (SO4 • H2O)2:  
Այդ իոն ներն էլ ա ռա ջաց նում են պղնձար  ջաս պի՝  
CuSO4 • 5H2O, բյու րեղ նե րը: 

Հաս տատ ված է նաև, որ թթու նե րի մո լե կուլ նե րի 
դի սոց ման ժա մա նակ ա ռա ջա նում են ոչ թե ջրած նի 
ա զատ իոն ներ, այլ դրանց հիդ րատ նե րը` հիդ րօք սո
նիու մ իոն ներ.

H+ + H2O  (H3O)+

▲ Թթու նե րի մո լե կուլ նե րի դի սո ցու մը կա րե լի է բա
ցատ րել լրա ցու ցիչ կո վա լենտ կա պի ա ռա ջա ցու մով: Դա 
բնու թագր վում է այն բանով, որ կա պող ընդ հա նուր է լեկտ
րո նա յին զույ գը տրա մադ րում են  ոչ թե եր կու ա տոմ նե րը, 
այլ դրան ցից միայն մե կը: Այն ա տո մը, ո րը տրա մադ րում է 
ընդ հա նուր կա պող է լեկտ րո նա յին զույ գը, կոչ վում է դո նոր, 
այն ա տո մը, ո րն այն ձեռք է բե րում` աք ցեպ տոր: Քիմիական 
կապի առաջացման այս մե խա նիզ մը կոչ վում է դո նորաք
ցեպ տո րա յին մե խա նիզմ: Ա ղաթթ վի մո լե կուլ նե րի դի սոց
ման ժա մա նակ հիդ րօք սո նիում իո նի ա ռա ջա ցու մը կարելի է 
պատ կեր ել այս պես.

H Cl  + H O  H  [H O  H]+ + Cl - 
        կամ՝

ANTARES



20

Վլա դի միր 
Ա լեք սանդ րո վիչ 
Կիստ յա կովս կի

(1865-1952)

Ֆի զի կա քի մի կոս, 
ա կա  դե մի կոս: 

Վ . Ա. Կիստ  յա կովս կին 
1888 թ. ար տա հայ-

տեց Դ . Ի. Մեն դե լեևի 
լու ծույթ նե րի քի միա -
կան տե սութ յան և 

Ս. Ա րե նիու սի էլեկ տ-
րո լի տա յին դի սոց ման 
տե սութ յան միա վոր-

ման գա ղա փա րը:

HCl + H2O  H3
+O + Cl- 

Ասվածից երևում է, որ թթված նի ա տո մը տա լիս է ընդ
հա նուր է լեկտ րո նա յին զույ գը, այ սինքն՝ դո նոր է, իսկ H+  
իո նը` աք ցեպ տոր: Կո վա լենտ կա պի այդ տե սա կը եր բեմն 
պատ կե րում են սլա քով.

 q Պատասխանե՛ք հար ցե րի ն (էջ 31)

§ 2.3. Թույլ և ուժեղ էլեկտրոլիտներ: 
Դիսոցման աստիճան

▲  Մինչ այժմ մենք քննարկեցինք այնպիսի էլեկ տրո լիտ
ներ, որոնք ջրային լուծույթներում ամ բող ջովին տրոհվում են 
իոնների: Հարց է ծագում. արդյոք բոլոր էլեկտրոլիտ նե՞րն 
են միև նույն աս տիճանով տրոհվում իոնների: Տարբեր էլեկ
տրո լիտների համար ինչպիսի՞ն է դիսոցված մոլե կուլների 
հա րա բերությունը չդիսոց ված մո լե կուլ ների թվին: Ի՞նչ 
պայ ման ներում է դի սոց ման գործընթացը տեղաշարժվում 
դեպի աջ, ինչ պիսի՞ պայ մաններում՝ դեպի ձախ: Այդ հար
ցերի պա տաս  խանները պարզելու համար կատարենք հե
տևյալ փոր   ձերը: 

Կերակրի աղի՝ նատրիումի քլորիդի խիտ լու
ծույ  թի մեջ իջեցնենք էլեկտրա հաղոր դա կա նու  թյան 
որոշ ման սարքի էլեկտրոդ ները (տե՛ս նկ. 1, էջ 15), 
կտեսնենք, որ լամպը կվառվի պայ ծառ, իսկ քա ցա
խաթթվի խիտ լուծույթում՝ բա վա կան աղոտ: Եթե 
քա ցա խաթթվի լուծույթին ավելացնենք քիչ քա 
նակի ջուր, լամ պը կսկսի ավելի ու ավելի պայ ծառ 
վառվել: Իսկ նատրիումի քլորիդի լուծույթի նոս
րացումը համարյա չի ազ դում լամպի լուսավորման 
պայ ծառության վրա: Քանի որ էլեկտրա հա ղոր դա կա
նությունը կախ ված է լուծույթում իոնների թվից, հե
տևաբար, նատրիումի քլորիդը նույնիսկ խիտ լու ծույթ
ներում ամբողջովին դիսոցվում է իոնների, իսկ քացա
խաթթվի մոլեկուլները խիտ լուծույթներում հա   մարյա 
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չեն դիսոցվում: Քացախաթթվի լուծույ թը նոս րացնելիս 
դիսոցված մոլեկուլների թիվը մե ծա նում է:

Փորձի հիման վրա կարելի է անել հետևյալ եզ րա 
կացությունը.

1. Որոշ էլեկտրոլիտներ, անկախ իրենց կոն ցենտ
րացիայից, ջրային լուծույթներում ամ  բող ջովին 
դիսոցվում են իոնների: Այդ պիսի էլեկ տ րո լիտ
ներից են իոնական բյու րե ղա  վան դակնե րով 
նյու թե րը, օրինակ՝ նա տ րիումի քլորիդը:

2. Հայտնի են էլեկտրոլիտներ, որոնք դիսոց վում 
են մասամբ: Այդ նյութերի լուծույթները նոս
րացնելիս դիսոցված մոլեկուլների թիվը մե ծա
նում է, իսկ լու ծույթի կոնցենտրացիան մե  ծաց
նելիս, այսինքն՝ լուծույթին նյութի նոր բաժին 
ավելացնելիս, դի սոցված մոլե կուլ ների թիվը 
փոք րանում է: 
Լուծույթում դիսոցված մոլեկուլների թվի 
հա րա բե րու թյունը լուծված նյութի մոլե կուլ
ների ընդ հա նուր թվին կոչվում է դիսոցման 
աս տիճան՝ α (ալֆա):

Եթե դիսոցված մոլեկուլների թիվը նշանակենք n 
տառով, իսկ լուծված մոլեկուլների թիվը՝ Nով, ապա 
դիսոցման աստիճանը՝ α, կարելի է հաշվել հետևյալ 
բանաձևով.

n
α = ---- 

N

Ենթադրենք, որ ջրում 1 մոլ ազոտական թթու լու
ծելիս բոլոր մոլեկուլների կեսը տրոհվել է իոնների: 
Վերը բերված բանաձևից օգտվելով՝ հաշվենք դիսոց
ման աստիճանը. 

n      3,01 •  10
23

α = ---  =  ----------------------  = 0,5
N      6,02 • 1023

Երբեմն պահանջվում է դիսոցման աստիճանն ար
տա հայտել տոկոսներով.

α = 0,5 • 100% = 50%

Դիսոցված մոլեկուլների թիվը՝ nը, կարող է ընդունել 
0ից մինչև N ար ժեքը: Դրան համա պատասխան կարող 
է փոխվել α մեծու թյունը. 
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1. Եթե α = 0, ապա դիսոցում չկա, իսկ α = 1, ապա 
նյութը դիսոցվել է ամբողջությամբ: 

2. Եթե α = 0% (դիսոցում չկա), եթե α = 100%  (դի սո
ցումն ընթացել է ամբողջովին):

Աղյուսակ 1ում բերված է էլեկտրոլիտների դա սա
կար գումը՝ կախված դիսոցման աստի ճա նից:

Աղյուսակ 1 
Էլեկտրոլիտների պայմանական դասակարգումը

Էլեկտրոլիտների դասակարգումը և 
բնորոշ հատկությունները

Օրինակներ

Ուժեղ էլեկտրոլիտները քիմիական 
այնպիսի միացություններ են, 
որոնք ջրում լուծվելիս ամբողջովին 
տրոհվում են իոնների

Համարյա բոլոր լուծելի աղերը, թթուները՝ 
աղա թթուն, ազոտական, ծծմբական թթու-
ները և այլն, լուծելի հիմքերը (ալկալիները` 
ալ կալիական մետաղների, բարիումի և կալ-
ցիումի հիդրօքսիդները)

Թույլ էլեկտրոլիտները այնպիսի 
միացություններ են, որոնք աննշան 
չափով են դիսոցվում իոնների

Քացախաթթու, ածխաթթու, բորաթթու և այլն: 
Պետք է հաշվի առնել, որ ջուրը նույնպես թույլ 
էլեկտրոլիտ է և դիսոցվում է իոնների (թեև 
աննշան)՝ H2O   H+ + OH−

 q Պատասխանե՛ք հար ցե րի ն (էջ 31)

§ 2.4. Թթու նե րի, ալ կա լինե րի և ա ղե րի 
դի սո ցու մը ջրային լուծույթներում: 
Բյուրեղահիդրատներ

Հաշ վի առ նե լով իոն ներ ի հիդ րա տա ցու մը՝ թթու ների, 
օ րի նակ՝ ա զո տա կան թթվի̀ HNO3, դի սոց ման գործըն թացն 
ամբողջությամբ պետք է պատ կեր վեր այս պես.

HNO3 + nH2O  H3
+O + NO3

- • mH2O  
Սա կայն այս գործընթացը հիմնականում պատ կե  րում 

են ա վե լի պար զեց ված.

HNO3  H+ + NO3
- 

Այդ պես պատ կե րում են բո լոր է լեկտ րո լիտ նե րի դի սոց
ման գործընթացը: Այստեղ  պետք է հի շել, որ է լեկտ րո լիտ
նե րի ջրա յին լու ծույթ նե րում իոն նե րը հիդ րա տաց ված են:
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Քննար կենք թթու նե րի, հիմ քե րի և ա ղե րի դի սոց ման 
գործընթացը:

Բո լոր լու ծե լի թթու նե րը ջրա յին լու ծույթ նե րում դի
սոց վում են ջրած նի դրական և թթվա յին մնա ցորդ նե րի 
բացասական իոն նե րի:

Բազ մա հիմն թթու նե րը դի սոց վում են փուլե րով.

H2SO4  H+ + HSO4
- 

HSO4
-  H+ + SO4

2-

HSO
4 իոն նե րը դի սոց վում են մասնակիորեն, այդ 

պատ ճա ռով դնում են  նշա նը, ո րը ցույց է տա լիս, 
որ ա ռա ջա ցող H+ և SO4

2 իոն նե րը կա րող են միա նալ 
և ա ռա ջաց նել սկզբնա կան իոն նե րը՝ HSO

4: Այդ պի սի 
երևույթները դար ձե լի են: 

Ըստ է լեկտ րո լի տա յին դի սոց ման տե սութ յան՝ թթու նե
րը բարդ նյու թեր են, ո րոնց դի սոց ման հե տևա ն քով 
ջրա յին լու ծույթ նե րում որ  պես դրական իոն ներ ան
ջատ վում են միայն ջրած  նի իոն ները:

Հատկապես ջրած նի դրական (H+) իոն ներն են թթու
նե րին տա լիս բնո րոշ ընդ հա նուր հատ կութ յուն նե րը:

Բո լոր լու ծե լի հիմ քե րը ջրա յին լու ծույթ նե րում 
դի սոց վում են դրա կան լից քա վոր ված մե տաղ նե րի 
և բացա սա կան լից քա վոր ված հիդ րօք սիդիոն նե րի, 
օ րի նակ՝

NaOH  Na+  + OH
_

Հիմ քե րը բարդ նյու թեր են, ո րոնց դի սոց ման 
արդ յունքում ջրա յին լու ծույթ նե րում որ պես ա նիոն
ներ (բացասական լիցքավորված իոններ) ան ջատ
վում են միայն հիդ րօք սիդիոն ներ՝ (OH):

Լու ծույթ ում հիդ րօք սիդիոն նե րի առ կա յութ յամբ են 
բա ցատր վում հիմ քե րին բնո րոշ ընդ հա նուր հատ կու
թյուն ները:

Չե զոք և թթու ա ղե րը դի սոց վում են տար բեր ձ ևով: 
Չե զոք ա ղե րի դի սո ցու մը տե ղի է ու նե նում ըստ հե տևյալ 
գծապատկերների.

KNO3 → K+  + NO3
—

CaCl2 → Ca+2 + 2Cl—

Al2(SO4)3 → 2Al+3 + 3SO4
-2
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Չե զոք ա ղե րը բարդ նյու թեր են, ո րոնք ջրա յին լու
ծույթ նե րում դի սոց վում են դրա կան լից քա վոր ված 
մե տաղ նե րի և բա ցա սա կան լից քա վոր ված թթվա յին 
մնա ցորդ նե րի իոն նե րի:

Թթու ա ղե րի դի սո ցու մը տե ղի է ու նե նում աս տի ճա
նա բար.

NaHSO4  
  Na+ + HSO4

—

HSO4
- 

  H+ + SO4

2-

Թթու ա ղե րը այն բարդ նյու թերն են, ո րոնք ջրա
յին լու ծույթ նե րում դի սոց վում են դրա կան լից քա
վոր ված մե տաղ նե րի ու ջրած նի իոն նե րի և բա ցա
սա կան լից քա վոր ված թթվա յին մնա ցորդ նե րի իոն
նե րի:

Է լեկտ րո լիտ նե րին բնո րոշ քի միա կան հատ կու թյուն
նե րը ցույց են տրված աղ յու սա կ 2ում:

Աղյուսակ 2
Թթու նե րի, հիմ քե րի և ա ղե րի հատ կութ յուն նե րը 

ըստ է լեկտ րո լի տա յին դի սոց ման տե սության

¾ É»Ïï ñá
ÉÇï Ý»ñ

´Ýá ñáß 
ÁÝ¹ Ñ³ Ýáõñ 

ÇáÝ Ý»ñ

´Ýáõթ³գñ³Ï³Ý 
Ñ³ï Ïáõթ ÛáõÝ Ý»ñ

ÂթáõÝ»ñ H+

Ü»ñ գáñ ÍáõÙ »Ý ÇÝ ¹Ç Ï³ ïáñ Ý» ñÇ íñ³ 
¨ ÷á Ë³½ ¹áõÙ OH- ÇáÝ Ý» ñÇ Ñ»ï՝ 

³ é³ ç³ó Ý» Éáí çáõñ.
H++ OH−  H2O

ÐÇÙù»ñ OH-

Ü»ñ գáñ ÍáõÙ »Ý ÇÝ ¹Ç Ï³ ïáñ Ý» ñÇ íñ³ 
¨ ÷á Ë³½ ¹áõÙ H+ ÇáÝ Ý» ñÇ Ñ»ï` ³ é³

ç³ó Ý» Éáí çáõñ.
H++ OH−  H2O

²Õ»ñ
ÀÝ¹ Ñ³ Ýáõñ 
ÇáÝ Ý»ñ ãÏ³Ý

´³ ó³ Ï³ ÛáõÙ »Ý ÁÝ¹ Ñ³ Ýáõñ ÇáÝ Ý» ñÇ 
³é Ï³ Ûáõթ Û³Ùµ å³Û Ù³ Ý³ íáñ í³Í ÁÝ¹

Ñ³ Ýáõñ Ñ³ï Ïáõթ ÛáõÝ Ý» ñÁ

▲ Լու ծույ թի գո լոր շիաց ման ընթացքում նյու թը հա ճախ 
ան ջատ վում է բյու րեղ նե րի ձ ևով, ո րոնք պա րու նա կում են 
քի միա պես կապ ված ջուր: Այս պես՝ ե թե պղնձի (II) սուլ ֆա
տի (CuSO4, սպի տակ փո շի) վրա լցնենք ջուր, ա պա տե ղի կու
նե նա տա քա ցում, և կա ռա ջա նա երկ նա գույն լու ծույթ: Վեր
ջինս գո լոր շիաց նե լիս ան ջատ վում է կա պույտ բյու րե ղա յին 
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նյութ՝ CuSO4 • 5H2O բա ղադ րութ յամբ պղնձար ջասպ: Պղնձի (II) 
սուլ ֆա տից պղնձա րջաս պի ա ռա ջա ցու մը ար տա հայ տում են 
հետևյալ ռեակ ցիա յի հա վա սա րու մով. 

CuSO4  +  5H2O    CuSO4  •  5H2O
պղնձի (II) 
սուլֆատ
(սպիտակ)

պղնձի (II) սուլֆատի 
բյուրեղահիդրատ
(երկնագույն)

Պղնձար ջաս պը շի կաց նե լիս ան ջատ վում է ջուր, տե ղի է 
ունե նում ջրազր կում (դե հիդ րա տա ցում).

CuSO4 • 5H2O    CuSO4 + 5H2O
պղնձի (II) սուլֆատի  
բյ ուր եղահիդր ատ 
(երկն ագույն) 

պղնձի (II)
սուլֆատ
 (սպ իտա կ)

Բյու րե ղա յին նյու թե րը, ո րոնց բա ղադ րութ յան մեջ 
մտնում է քի միա պես կապ ված ջուր, կոչ վում են բյու
րե ղա հիդ րատ ներ: Բյու րեղ նե րի բա ղադ րութ յան մեջ 
մտնող ջու րը կոչ վում է բյու րե ղա ջուր:

Բազ մա թիվ նյու թեր ա ռա ջաց նում են բյու րե ղա հիդ
րատ ներ, օ րի նակ՝ FeSO4 • 7 H2O – եր կա թի (II) սուլ ֆա տի 
բյու րե ղա հիդ րատ (եր կա թար ջասպ), CaSO4 • 2H2O – կալ
ցիու մի սուլ ֆա տի բյու րե ղա հիդ րատ (գիպս), Na2CO3 • 10 H2O – 
 նատ րիու մի կար բո նա տի բյու րե ղա հիդ րատ (բյու րե ղա յին 
սո դա): 

 q Պատասխանե՛ք հար ցե րի ն (էջ 31)

§ 2.5.-2.6. Ջրային լուծույթում 
էլեկտրոլիտ ների միջև ընթացող 
իոնափո խա նակային ռեակցիաներ

Իոն նե րի հատ կութ յուն նե րը: Ձեզ ար դեն հայ տ  նի է, 
որ իոն նե րն ա տոմ նե րից տար բեր վում են ի րենց կա ռուց
ված քով և հատ կութ յուն նե րով: Ո րոշ իոն ներ ան գույն են, 
իսկ մյուս ներն ու նեն ո րո շա կի գույն: Դրան ցից յու րա
քանչ յու րին բնո րոշ են յու րա հա տուկ քի միա կան հատ
կութ յուն ներ: Աղ յու սա կ 3ում նշված են հայ տան յու թե րի 
և իոն նե րի բնո րոշ ռեակ ցիա ները:

Իո նա փո խա նակ ա յին ռեակ ցիա ներ: Ձեզ հայտ նի է, 
որ ջրա յին լու ծույթ նե րում բո լոր է լեկտ րո լիտ նե րը այս կամ 
այն չա փով տրոհ վում են իոն  նե րի, և փոխարկումները 
տե ղի են ու նե նում իոն նե րի միջև: 
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Աղյուսակ 3
Իոնների հայտաբերումը

Հայտաբերվող 
իոններ

Իոնը հայտաբերող 
հայտանյութ Ռեակցիայի արդյունքը

H+ Հայտանյութ ¶áõÛ ÝÇ ÷á ÷á Ëáõթ ÛáõÝ

Ag+ Cl- êåÇ ï³Ï Ýëïí³Íù

Cu2+ OH-

S2-

Î³ åáõÛï Ýëïí³Íù
ê¨ Ýëïí³Íù

Fe2+ OH- Î³ Ý³ ã³ íáõÝ Ýëïí³Íù, á ñÁ Å³ Ù³ Ý³ ÏÇ ÁÝ թ³ó ùáõÙ 
¹³é ÝáõÙ ¿ Ùáõգ ¹³ñã Ý³ գáõÛÝ

Fe3+ OH- ¶áñß գáõÛ ÝÇ Ýëïí³Íù

Zn2+ OH-

 S2-

êåÇ ï³Ï Ýëïí³Íù, á ñÁ OHÇ ³ í»É óáõ ÏÇ ¹»å ùáõÙ 
ÉáõÍ íáõÙ ¿
êåÇ ï³Ï Ýëïí³Íù

Al3+ OH- êåÇ ï³Ï ¹áÝ ¹á Õ³Ý Ù³Ý Ýëïí³Íù, á ñÁ OHÇ ³ í»É
óáõ ÏÇ ¹»å ùáõÙ ÉáõÍ íáõÙ ¿

NH4
+ OH- ² Ùá ÝÇ³ ÏÇ Ñáï

Ba2+ SO4
2- êåÇ ï³Ï Ýëïí³Íù, µá óÁ Ý»ñÏ íáõÙ ¿ ¹»Õ Ý³ Ï³ Ý³ ã³

íáõÝ

Ca2+ CO3
2- êåÇ ï³Ï Ýëïí³Íù, µá óÁ Ý»ñÏ íáõÙ ¿ ³Õ Ûáõ ë³ Ï³ñ

ÙÇñ

Na+ ´á óÇ գáõÛ ÝÁ ¹» ÕÇÝ ¿

K+ ´á óÁ Ù³ Ýáõ ß³ Ï³ գáõÛÝ ¿ (Ïá µ³É ï³ ÛÇÝ ³ å³ Ïáõ ÙÇ çáí)

Cl- Ag+ 
H2SO4*

êåÇ ï³Ï Ýëïí³Íù
êáõñ Ñá ïáí ³Ý գáõÛÝ գ³ ½Ç ³Ý ç³ ïáõÙ (HCl)

Br - Ag+ 
H2SO4*

¸»Õ Ý³ íáõÝ Ýëïí³Íù
SO

2
Ç ¨ Br

2
Ç ³Ý ç³ ïáõÙ (գáñß գáõÛÝ)

I - Ag+ 
H2SO4*

¸» ÕÇÝ Ýëïí³Íù
H

2
SÇ ¨ I

2
Ç ³Ý ç³ ïáõÙ (Ù³ Ýáõ ß³ Ï³ գáõÛÝ)

SO3
2- H+ SO

2
Ç` ëáõñ Ñá ïáí գ³ ½Ç ³Ý ç³ ïáõÙ, á ñÁ գáõ Ý³½ñ

ÏáõÙ ¿ ýáõù ëÇ ÝÇ ¨ Ù³ Ýáõ ß³ Ï³ գáõÛÝ թ³ Ý³ ùÇ Éáõ ÍáõÛ թÁ

CO3
2- H+ ²Ý Ñáï գ³ ½Ç ³Ý ç³ ïáõÙ, á ñÁ ³ é³ç ¿ µ» ñáõÙ Ïñ³ç ñÇ 

åÕïá ñáõÙ

CH3COO- H2SO4
ø³ ó³ Ë³թթ íÇ Ñá ïÇ ³é³ç³óáõÙÁ

N O3
- H2SO4 (խիտ) և Cu ¶áñß գ³ ½Ç ³Ý ç³ ïáõÙ

SO4
2- Ba2+ êåÇ ï³Ï Ýëïí³Íù

PO4
3- Ag+ ¸» ÕÇÝ Ýëïí³Íù

OH- Ð³Ûï³ÝÛáõթ»ñ ¶áõÛ ÝÇ ÷á ÷á Ëáõթ ÛáõÝ

* Ծծմբա կան թթվի մի ջո ցով հա լո գե նիդ-իոն նե րը ո րո շե լիս օգ տա գործ ում են պինդ ա ղը:
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Այդ պի սի ռեակ ցիա նե րի ըն թաց քի պայ  ման նե րին 
կա րե լի է ծա նո թա նալ փորձ նա կա ն ճանապարհով:

Փորձ 1. Նատ րիու մի քլո րի դի լու ծույ թն ա վե լաց նում են ար ծա թի 
(I) նիտ րա տի կամ կա պա րի (II) նիտ րա տի լու ծույթի վրա: Ռեակ ցիա յի 
հետևան քով ան ջատ վում է նստվածք.

NaCl + AgNO3 → AgCl ↓ + NaNO3

Փորձ 2. Ա ղաթթ վի լու ծույ թն ա վե լաց նում են նատ րիու մի կար բո նա
տի լու ծույ թին: Ռեակ ցիա յի հե տևան քով ան ջատ վում է գազ.

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + H2O + CO2 ↑
Փորձ 3. Ա զո տա կան թթվի լու ծույ թին ա վե լաց նում են կա լիու մի 

հիդ ր օք սի դի լու ծույթ: Ռեակ ցիա յի հետևան քով ան ջատ վում է ջեր մութ յուն:
Փորձ 4. Մագ նե զիու մի քլո րի դի և նատ րիու մի սուլ ֆա տի լու ծույթ

նե րը խառ նե լիս քի միա կան ռեակ ցիա յի որևէ նշան չի նկատ վում:

Արդ յոք գո յութ յուն ու նե՞ն ինչոր օ րի նա չա փու
թյուն ներ այդ պի սի ռեակ ցիա նե րի ըն թաց քի միջև: 

Հար ցին պա տաս խա նե լու հա մար այդ ռեակ ցիա նե
րի հա վա սա րում նե րը գրենք ոչ միայն մո լե կու լա յին, այլև 
իոնային և կրճատ իոնային հա վա սա րում նե րի ձ ևով 
(աղ. 4): Իո նային ռեակ ցիա նե րի հա մար «մո լե կու լա յին 
տես քով» ար տա հայ տութ յու նը, ինչ պես նաև գրա ռու
մը, պայ մա նա կան է: Աղ յու սա կում բեր ված ռեակ ցիա
նե րի հա վա սա րում նե րի վեր լու ծութ յու նից պարզ վում է, 
որ իո նա փո խա նակ ային ռեակ ցիա նե րը մինչև վերջ 
ըն թա նում են հետևյալ դեպ քե րում. 

1) ե թե արդյուն քում ա ռա ջա նում է նստվածք, 
2) ե թե արդյունքում ան ջատ վում է գազ, 
3) ե թե արդ յունքում ա ռա  ջա նում է քիչ դի սոց

վող նյութ, օ րի նակ՝ ջուր: 
Ե թե լու ծույ թում չկան այն պի սի իոն ներ, ո րոնք 

կա րող են ի րար հետ միա նալ, ապա փո խա նակ ային 
ռեակ ցիան մինչև վերջ չի ըն թա նում, այ սինքն՝ այդ 
ռեակցիան դար ձե լի է: Այդ պի սի ռեակ ցիա նե րի հա
վա սա րում նե րը, ինչ պես նաև թույլ է լեկտ րո լիտ նե
րի դի սոց ման հա վա սա րում նե րը կազ մե լիս դրվում է 
դար ձե լիութ յան նշան՝ :

▲ Իո նա յին ռեակ ցիա նե րի՝ մինչև վերջ ըն թա նա լու մա
սին հետևութ յուն ա նե լու հա մար անհ րա ժեշտ է օգ տա գոր ծել 
ջրում ա ղե րի, հիմ քե րի և թթու նե րի լու ծե լիութ յան աղ յու սա
կի տվյալ նե րը (տե՛ս գրքի վեր ջում բեր ված աղ յու սա կը):
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Աղ յու սակ 4

Ռեակ ցիա նե րի մո լե կու լա յին, լրիվ և կրճատ իո նա յին 
հա վա սա րում նե րը, իո նա փոխանակային ռեակցիա նե րի 

ըն թաց քի պայ ման նե րը

ÇáÝ³ÛÇÝ  ÇáÝ³ÛÇÝ

Օրի նակ՝ ենթադրենք ցանկանում ենք կազմել ջրային 
լուծույթում ընթացող այն բո լոր հնա րա վոր ռեակ ցիա նե րի հա
վա սա րում նե րը, ո րոն ցում մաս նակ ցում են մագ նե զիու մի քլո
րի դը և ջրում լու ծե լի այլ նյու թեր, ապա դա տում ենք այս պես.

1. Հա մոզ վում ենք, թե արդ յոք ջրում լու ծե լի՞ է տվյալ նյու
թը, տվյալ դեպ քում՝ մագ նե զիու մի քլո րի դը՝ MgCl2:

2. Եզ րա կաց նում ենք, որ մագ նե զիու մի քլո րի դը` MgCl2, 
կա րող է փո խազ դել միայն ջրում լու ծե լի այն պի սի 
նյու թե րի հետ, ո րոնք կա րող են նստված քի ձ ևով 
ան ջա տել̀  ա) Mg2+ իոն նե րը, բ) քլո րիդիոն նե րը` Cl−:

3. Mg2+ իոն նե րը կա րե լի է նստեց նել՝ ա) OH− իոն նե րով` 
ազ դելով որևէ ալ կա լիով, որ կհան գեց նի քիչ լու ծե
լի մագ նե զիու մի հիդ րօք սի դի` Mg(OH)2, ա ռա ջաց մա նը,  
բ) ջ րում լու ծե լի այն պի սի ա ղեր ազ դե լով, ո րոնք պա
րու նա կում են CO3

2, PO4
3, S2 ա նիոն նե րից որևէ մե կը: 

Դրա հա մար կա րե լի է օգտ վել նշված ա նիոն ներ պա
րու նա կող նատ րիու մի, կա լիու մի և ալ յու մի նի ա ղե րից, 
քա նի որ դրանք ջրում լուծ ելի են:

4. Քլո րիդիոն նե րը` Cl−, կա րե լի է նստված քի ձ ևով ան ջա
տել Ag+ և Pb2+ կա տիոն նե րով: Այդ պատ ճա ռով ռեակ
ցիան կա տա րե լու հա մար պետք է ընտ րել այդ կա տիոն
նե րը պա րու նա կող լու ծե լի ա ղեր:
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¶Ç ï»՞ù ³ñ¹Ûáù
...որ այն ժամանակվա 

հայտնի շատ 
գիտնա կաններ չէին 
հասկանում և չէին 

ընդունում Արենիուսի 
տեսության էությունը:
Այս պես՝ ակադեմիկոս 
Պ. Տ. Կլևեն Արենիուսի 

ատենախոսության 
պաշտպանության 
ժամանակ բացա

կանչեց. «Դա միայն 
ֆանտազիա է: 

Հնարավո՞ր է արդ
յոք, որ կալիումը 
լուծույթում լինի 

ազատ վիճակում: 
Չէ՞ որ կալիումը ջրի 
հետ փոխազդում է 
բուռն կերպով: Դա 

հայտնի է ցանկացած 
աշակերտի»:

...Սակայն Արենիուսի 
գաղափարները հաղ

թեցին, և 1903 թ. 
նա արժանացավ 

Նոբելյան մրցանակի:

Գազային նյութերի առաջացումով իո նա փո խա նակ ային 
ռեակ ցիա նե րի հա վա սա րում նե րը կազ  մե լիս պետք է հաշ վի 
առ նել, որ CO3

2−, SO3
2− և S2

− ա նիոն ներն ըն դու նակ են փո խազ
դելու թթու նե րի հետ` ա ռա ջաց նե լով հա մա պա տաս խան գա զ, 
օր ինակ`

SO3

2−  + 2H+  →  H2O + SO2↑

Ըստ է լեկտ րո լի տա յին դի սոց ման մա սին պատ կե
րա ցում նե րի՝ թ թու նե րի, հիմ քե րի և ա ղե րի ընդ հա նուր 
հատ կութ յուն նե րը ո րոշ վում են դրանց բա ղադ րու թյան 
մեջ մտնող ընդ հա նուր իոն նե րի առ կա յութ յամբ 
(աղ. 4):

q Պա տաս խա նե ՛ք հար ցե րին (էջ 31)

§ 2.7.  Էլեկտրոլիտային դիսոցման 
տեսության հիմնական 
դրույթները

Ինչպես նշվեց § 2.1.ում, էլեկտրոլիտային դիսոց
ման տե սության հիմ նական դրույթներն առաջին ա ն
գամ ձևա կերպ ել է շվեդ գիտնական Ս. Արենիուսիը 
1887 թվա կանին: Սակայն Արենիուսին չհաջողվեց 
լիո վ ին բա ցա հայ տել է լեկտ րո լի տա յին դի սոց ման 
երևույթի էու թ յու նը, քանի որ հաշ վի չէր ա ռել լու ծի չի 
մո լե կուլ նե րի դե րը: Նա են թադ րում էր, որ ջրա յին լու
ծույթ նե րում գտնվում են ա զատ իոն ներ: 

Հաշվի առնելով նախորդ պարագրաֆներում 
ն կա րա գրված ռուս գիտ նա կան նե րի հե տա զո տու թյուն
նե րը՝ է լեկտ րո լի տա յին դի սոց ման տեսության հիմ
նա կան դրույթ նե րը կա րե լի է ձ ևա կեր պել հե տևյալ 
կերպ. 
1. Է լեկտ րո լիտ նե րը նյու թեր են, ո րոնք ջրում 

լուծ ված կամ հալ ված վի ճա կում տրոհ  վում 
են իոն նե րի: Իոն նե րն ա տոմ ներ կամ ա տոմ
նե րի խմբեր են, ո րոնք օժտ ված են դրա կան 
(կա տիոն ներ) կամ բա  ցա սա կան (ա նիոն ներ) 
լից քով: Ջրա յին լու ծույթ նե րում իոն նե րը քի միա
պես կապ ված են ջրի մո լե կուլ նե րի հետ, այ սինքն՝ 
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Կատիոն Անիոն

Նկ. 5 
  Լուծույթներու մ  և 

հալույ թներ ում 
իոնների քա ոսա յին  

շարժու մը

Անոդ

-+
Կատոդ

Կատիոն
Անիոն

Նկ. 6
Իոնների  շար ժումը   

էլեկ տրոլ իտում 
հաստատուն էլե կ տ-

րական հո սանքի ազ-
դեցությա մբ 

NaOH HCl

NaCl

1 2

Նկ. 7 
Էլեկտրական  դա շ-
տում իոնն եր ի շար-
ժումը դիտ ել ու սարք  

1,  2  ձագ արնե ր

դրանք հիդ րա տաց ված են: Քա նի որ իոն միաց
նող ջրի մո լե կուլ նե րի թի վը մեծ մա սամբ ան հայտ 
է, ուստի է լեկտ րո լի տի դի սոց ման հա վա սա րում
նե րը պատ կե րում են պար զեց ված տես քով, օ րի
նակ՝

KCl →    +  

Na2SO4 →    +  

2. Իոն նե րն ա տոմ նե րից տար բեր վում են ինչ պես կա
ռուց ված քով, այն պես էլ հատ կութ յուն նե րով.

նատրիումի ատոմի
էլեկտրոնային բանաձևը

նատրիումի իոնի
էլեկտրոնային բանաձևը

նատրիումի ատոմի
էլեկտրոնային կառուցվածքը

նատրիումի իոնի
էլեկտրոնային կառուցվածքը

Ն ատրիո ւմի ատոմն երը հեշ-
տու  թյամ բ տ ալիս  են  ար տ ա-
քին 3s 1 -էլեկ տր ոնն երը, ա յդ 
պա տ ճառով  ատոմներ ը քի-
միապես  շա տ ա կ տիվ են՝ 
սով որա կան  պայ ման ներում 
օդո ւմ օքսիդ անում են, փո խ -
ազդում ջր ի հետ  և  այլն:

Նատր իումի  իոննե րը էլե-
կ տրոն ներ չե ն տալի ս, այդ 
 պատ ճառ ով չեն կ արող օք-
սի դա նալ և  ջրի հետ չեն 
փոխ ազդո ւմ :

3. Է լեկտ րո լի տի լու ծույ թում և հա լույ թում իոն
նե րը շարժ վում են քաո սա յին կեր պով (նկ. 5): 
Այդ լու ծույ թի կամ հա լույ թի մի ջով հաս տա
տուն է լեկտ րա կան հո սանք բաց թող նե լիս 
դրա կան լից քա վոր ված իոն նե րը (կա տիոն
նե րը) շարժ վում են դե պի կա տո դը, իսկ բա
ցա սա կան լից քա վոր ված իոն նե րը (ա նիոն
նե րը)՝ դե պի ա նո դը (նկ. 6 և 7): 

q Պա տաս խա նե ՛ք հար ցե րին (էջ 31)
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 ? Հարցեր և վարժություններ
1. Բացատրե՛ք, թե ինչու շաքարի լու

ծույթը չի հաղոր դում էլեկտ րա կան 
հոսանք, իսկ նատ րիումի քլո րի դի 
լու ծույթը հա ղոր դում է:

2. Թվարկե՛ք այն հիմնական պատ
ճառ ները, որոնք առա ջաց նում են 
մի շարք նյութերի տրո հումը իոն
ների ջրում լու ծե լիս կամ հալելիս:

3. Նատրիումի քլորիդի և աղա թթվի 
բա ղա  դրու թյան մեջ քլո րը վնասա
կար ներ գոր ծու թյուն չի ունենում 
մար դու օրգանիզմի վրա, իսկ ոչ մեծ 
քա նակի գազային քլոր ներշնչելիս 
առա  ջանում է շնչա հեղձություն, և 
վնաս  վում են շնչա ռական օրգան
ները: Բա ցատ րե՛ք այդ երևույթը:

4. Պղնձի (II) սուլֆատը անգույն, բյու
րե ղային նյութ է, ջրում այն լուծելիս 
լուծույթը դառ նում է երկ նագույն: 
Ինչո՞վ բա ցատրել դա:

5. Համառոտ բնութագրե՛ք Ս. Արե նիու
սի, Ի. Ա. Կաբ  լու կո վի և Վ. Ա. Կիս տ
յակովսկու աշ խա տան  ք ների նշա
նա կությունը էլեկտրո  լի տային դ ի
սոց ման ե րևույ  թի էությունը պար
զաբանելու համար: Ո՞ր ռուս գի տ
նականի աշխա տանք նե րի վրա էին 

հեն վում Ի. Ա. Կաբ լուկովը և Վ. Ա. 
Կիստ յա կո վ ս կին:

6. Նշե՛ք, օրինակ, կալցիումի և ֆտորի 
իոն ների, ա տոմ ների կառուցվածքի 
ու հատ կու թյուն ների մի ջև տար բե
րու թյուն  ները:

7. Ո՞րն է հիդրօքսոնիում իոնը, և 
ինչ պե՞ս է այն առա ջանում: Ի՞նչ 
տի պի կապ է առկա այդ իո նում:

8. Գրե՛ք օրթոֆոսֆորական թթ վի, կա
լ իումի հիդր օքսիդի և ամո նիու
մի սուլֆատի ջրա յին լու ծույ թում 
դիսոցման հա վա սա րում ները:

9. Ձևակերպե՛ք էլեկտրո լի տա յին դի
սոց ման տ ե սու  թյան հիմ նա կան 
դրույթ ները և պար  զա  բա նե՛ք դրանք:

10. Սահ մանե՛ք թթուները, հիմքերը, 
չեզոք և թթու աղե րը էլեկտր ո
լիտային դիսոցման տե սա կե տից:

11. Օգտ վելով դիսոցման աստիճան 
հաս կա ցու թյունից՝ բա ցատ րե՛ք ուժեղ 
թթու և թույլ թթու հաս կա ցու թյուն
ների իմաս տը:

12. Բերե՛ք ուժեղ և թույլ էլեկտրո լիտ
ների օրի նակներ և նշե՛ք, թե գործ
նականում որտեղ է անհրա ժեշտ հաշ
վի առնել էլեկտրո լիտ ների ուժը:

§ 2.8. Վերականգնման և օքսիդացման 
ռեակցիաներ:  
Օքսիդիչ, վերականգնիչ

Վերականգնման և օքսիդացման (վերօքս) ռեակ
ցիաների էությունը հասկանալու համար կազմենք 
պղնձի (II) սուլֆատի փոխազդեցության ռեակցիայի 
հավասարումը նատրիումի հիդրօք սիդի և երկաթի 
հետ: Փոխազդող նյութերի բա ղա դրության մեջ մտնող 
տար րերի վերևի աջ  ան կյունում դնենք ատոմ ների 
օքսիդացման աս տի ճանների արժեքները, այս պես՝
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1.  Cu2+SO4
2- + 2Na+OH- → Cu(OH)2 ↓ + Na2

+SO4
2-

Cu2+ + SO4
2- + 2Na+ + 2OH- →  Cu(OH)2 ↓ + 2Na+ +  SO4

2-

Cu2+ + 2OH-→ Cu(OH)2 ↓

2.  Fe0 + Cu2+SO4
2- → Fe2+SO4

2- + Cu0 ↓

2e

Fe0 + Cu2+ → Fe2+ + Cu0 ↓

Նույն ձևով կազմենք նաև ալյումինի և աղա թթվի 
միջև ընթացող ռեակցիայի հավասա րում ները.

3.  2Al0 + 6H+Cl → 2Al3+Cl3 + 3H2
0 ↑

2Al0 + 6H+ + 6Cl- → 2Al3+ + 6Cl- + 3H2
0 ↑

6e

2Al0 + 6H+ → 2Al3+ + 3H2
0 ↑

Բերված երեք ռեակցիաների հավասա րում նե րից 
երևում է, որ փոխազդող նյութերի բաղա դրու թյան մեջ 
գտնվող տարրերի ատոմների օքսի դացման աս տի
ճան ների փոփոխություն տե ղի է ունենում 2րդ և 3րդ 
ռեակցիաներում, իսկ առա ջինում օքսիդացման աստի
ճանի փոփոխություն տեղի չի ունե նում:

Երկաթի և պղնձի (II) սուլֆատի միջև տեղի ունե
ցող ռեակցիայում. ա) երկաթի ատոմները օքսի դանում 
են՝ վերածվելով երկաթի (Fe2+) իոնների, բ) պղնձի (Cu2+)
իոնները վերականգնվում են՝ վերած վելով պղնձի 
ատոմ ների, գ) օքսիդիչներ են պղնձի իոն ները, որոնք 
օքսիդացնում են երկաթի ատոմ ները, իսկ իրենք վե
րականգնվում են, դ) վերականգնիչներ են երկաթի 
ատոմները, որոնք վերականգնում են պղնձի իոն ները, 
իսկ իրենք օքսի դանում են:

Ալյումինի և աղաթթվի միջև տեղի ունե ցող ռեակ
ցիայում. ա) ալյումինի ատոմ նե րը օք սի դա նում են ալ
յումինի (Al3+) իոնների, բ) ջրա ծնի (H+) իոնները վե րա
կանգնվում են ջրածնի ատոմ ների, որոնցից առա ջանում 
են ջրածնի մո լե կուլները, գ) օքսիդիչներ են ջրածնի 
իոնները, որոնք օքսի դացնում են ալյումինի ատոմ ները, 

ANTARES



33

իսկ իրենք վե րա կանգ նվում են, դ) վերա կանգնիչներ են 
ալյումինի ատոմ ները, որոնք վերա կանգնում են ջրածնի 
իոն ները, իսկ իրենք օքսիդա նում են:

Հետևաբար, տեղակալման ռեակցիաները, ի տա ր բե
րություն փոխանակային ռեակցի աների, օքսի դաց ման
վերականգնման ռեակցիաներ են:

Այսպիսով, էլեկտրոն ձեռք բերող ատոմները, 
իոն ները կամ մոլեկուլները, որոնք ռեակցիայի ըն
թաց քում ցած րացնում են իրենց օքսիդացման աս
տի ճանը, կոչ վում են օքսիդիչներ:  

Այստեղից հետևություն. այն քիմիական ռեակ ցիա
ները, որոնց ընթացքում տեղի է ունենում փոխ ա զ
դող նյութերի բաղադրության մեջ մտնող տար րերի 
ատոմների օքսիդացման աս տի ճանի փո փո խու թյուն, 
կոչվում են օքսի դավերա կանգնման կամ վեր օքս 
ռեակցիաներ: 

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

§ 2.9. Վերականգնման և օքսիդացման 
ռեակցիաների հավասարումների 
կազմում

Վերականգնման և օքսիդացման ռեակցիա նե րի 
հա վա  սարումները կազմելիս պետք է հաշվի առնել, 
որ վե րա կանգնիչի տված էլեկ տ րոն նե րի թիվը պետք 
է հա վասար լինի օք սի դիչի միա ց րած էլեկտրոնների 
թվին:

Որպես օրինակ՝ քննարկենք աղաթթվի և կա լիումի 
պերմանգանատի միջև տեղի ունեցող ռեակ ցիան:

1. Գրում են փոխազդող և առաջացող նյու թերի բա
նաձևերը, մեջտեղում դնում սլաքը.

HCl + KMnO4 → KCl + MnCl2 + Cl2 ↑ + H20
2. Օքսիդացման աստիճանը փոփոխած տար  րե

րի նշանների վրա դնում են օքսիդացման աս տի ճանի 
արժեքը.

-1

HCl + KMnO4
 → KCl + MnCl2 + Cl2 ↑ + H2O

 
+7 +2 0

ANTARES



34

3. Դուրս են գրում այն քիմիական տարրերի նշան
ները, որոնց ատոմների կամ իոնների օքսի դացման 
աստիճանը փոխվել է.

2Cl- → Cl2
 0

Mn → Mn +7 +2

4. Գտնում են, թե քանի էլեկտրոն են տվել կամ միաց
րել համապատասխան ատոմները կամ իոն ները.

+2

2Cl- - 2e → Cl2
  0

Mn + 5e→ Mn +7 

5. Գտնում են տրված և միացրած էլեկ տրոն ների 
ամե նափոքր ընդհանուր բազմապատիկը.

+2

2Cl- - 2e → Cl2
  0

Mn + 5e → Mn +7  +2

10Cl- - 10e → 5Cl2
  0

2Mn + 10e → 2 Mn +7 

5

2

6. Գտնված գործակիցները դրվում են հա վա սա րման 
աջ մասում՝ համապատասխան բա նա ձևից առաջ.

HCl + KMnO4 → KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + H20

7. Հավասարման աջ մասի գտնված գործա կից ներին 
համապատասխան գործակիցներ են ընտրում նաև մնա
ցած բոլոր  նյութերի բանաձևերի հա մար.

16HCl + 2KMnO4 → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 ↑ + 8H20

8. Ստուգում են, թե հավասարման ձախ մա սում բո
լոր տար րերի ատոմների թիվը հա մա պատասխանո՞ւմ է 
հավա սարման աջ մասում գտնվող ատոմների թվին:

q Պա տաս խա նե ՛ք հար ցե րին (էջ 3738)
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§ 2.10. Աղերի հիդրոլիզ

Աղերի հիդրոլիզի էությունը հասկանալու հա մար 
վերհիշենք, թե հայտանյութերի առկա յությամբ աղերն 
ինչպես են փոխազդում ջրի հետ (աղ. 5): Հայտանյութի 
գույնի փոփոխությամբ կա րելի է եզ րակացնել, որ որոշ 
աղեր լուծման ընթացքում փո խ ազդում են ջրի հետ: 

Աղյուսակ 5
Աղերի փոխազդեցությունը ջրի հետ

Աղերի ջրային 
լուծույթները

Հայտանյութի գույնը

Լակմուս Ֆենոլֆտալեին Մեթիլնարնջագույն

Նատրիումի 
քլորիդ

Գույնը չի 
փոխվում

Գույնը չի 
փոխվում Գույնը չի փոխվում

Ալյումինի 
քլորիդ Կարմրում է Գույնը չի 

փոխվում Դառնում է վարդագույն

Նատրիումի 
կարբոնատ Կապտում է Ստանում է 

մորու գույն Դեղնում է

Հիշենք, որ իոնափոխանակային ռեակցիա ների 
մինչև վերջ ընթանալու հիմնական պայ մանը ջրային 
լու ծույթում այն պիսի իոնների առ կա յությունն է, որոնք 
կա րող են կապվել: Բացի դրանից՝ մեզ հայտնի է, որ 
ջրի մոլե կուլ ները, թեև աննշան, այնուամենայնիվ, դի
սոցվում են H+ և OH իոնների: Աղյուսակ 6ում բերված 
փորձերի արդյունքներից երևում է, որ ջրի հետ չեն 
կարող փոխ ազդել այն պիսի աղեր, որոնք առաջացել են 
ուժեղ հիմքից և ուժեղ թթվից, օրինակ՝ NaCl, քանի որ 
այդ պիսի աղերի իոն ները չեն կարող կապվել H+ և OH 
իոնների հետ: 

Ջրի հետ փոխազդում են այնպիսի աղեր, որոնք 
առա ջա ցել են կա՛մ թույլ հիմքից և ուժեղ թթվից, օրինակ՝ 
AlCl3, կա՛մ ուժեղ հիմքից և թույլ թթվից, օրինակ՝ Na2CO3  
կա՛մ թույլ հիմքից և թույլ թթվից, օրինակ՝ CH3COONH4: 
Դա բացատրվում է այն բանով, որ այդպիսի աղերի բա
ղա դրության մեջ կան իոններ, որոնք ջրային լուծույթում 
կարող են կապվել H+ և OH իոնների հետ:

Աղերի և ջրի միջև ընթացող փոխա նա կա յին ռեակ
ցիաները անվանում են հիդ րո լիզի ռեակ ցիաներ (հուն.՝ 
հիդրոջուր, լիզիսքայքայում բառերից):

ANTARES



36

`

`

Լո
ւծ

ու
յթ

ու
մ 

կ

Ռ
եա

կց
իա

 տ
եղ

ի 
չի

 
ու

 նե
   նո

ւմ
, 
քա

նի
 ո

ր 
լո

ւծ
ու

յթ
ու

մ 
եղ

ա
ծ 

N
a+ 

և
  

Cl
- 
իո

նն
եր

ը 
չե

ն 
կա

րո
ղ
 

կա
պ

վե
լ 

H
+  

և
 O

H
- 

իո
նն

եր
ի 

հե
տ

: 
  
 

Ա
մո

նի
ու

մի
ա

ցե
տ

ա
տ

  
 

քա
ցա

խ
ա

թ
թ

ու

ա
մո

նի
ա

կի

ջր
ա

յի
ն 

լո
ւծ

ու
յթ

   

Ք
ա

նի
 ո

ր 
ա

մո
նի

ու
մի

 
հի

դ
րօ

քս
իդ

ի 
և
 

քա
ցա

խ
ա

թ
թ

վ
ի 

դ
իս

ոց
մա

ն
ա

ստ
իճ

ա
նն

եր
ը 

հա
վա

սա
ր 

են
, 
ա

պ
ա

 մի
ջա

վա
յր

ը 
չե

զո
ք 

է:
  

Լո
ւծ

ու
յթ

ու
մ 

կ

C
H

3C
O
O
N
H

4 
+ 

H
 O

H
 

  
 C

H
3 
C
O
O
H
  +

 N
H

4O
H

C
H

 C
O
O

 +
 H

  
  
 C

H
 C

O
O
H

  N
H

4
 +
 O

H
  
 N

H
4
O
H

N
H

3
H

2Օ

q Պա տաս խա նե ՛ք հար ցե րին (էջ 3738)
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§ 2.11. Ջերմաստիճանի և կոնցենտրացիայի 
ազդեցությունը հիդրոլիզի վրա

Հիդրոլիզի երևույթը աղերի մեծ մասի համար դար
ձելի է, այդ պատճառով էլ հիդրոլիզը քանա կապես 
բնու թագրվում է հիդրոլիզի աստիճանով (h):

Հիդրոլիզի աստիճանը ցույց է տալիս հիդ րոլիզի 
ենթարկված մոլեկուլների թվի (n) հա րաբերությունը 
աղի լուծված մոլեկուլների (N) ընդհանուր թվին.

h = 
n
N

     կամ             h = 
n
N

 • 100%

Աղերի մեծ մասը սենյակային ջերմաստի ճա նում 
հիդրոլիզի չեն ենթարկվում կամ հիդ րո  լիզվում են շատ 
աննշան: Աղերի հիդրո լիզի գործընթացի վրա ազդում 
են մի շարք գործոն ներ, որոնցից են լուծ ված նյութի 
կոն  ցեն տրա ցիան և լուծույթի ջեր մաս տիճանը:

Հիդրոլիզի աստիճանը մեծանում է, ասել է թե՝ հիդ 
րոլիզը խորանում է լուծույթի ջեր մա ս տիճանը բարձ
րացնելիս և լուծույթը նոս րա ցնելիս, այսինքն՝ լուծ ված 
նյութի կոն ցենտ րացիան փոքրացնելիս: Հիդ րոլիզի 
աստիճանի ամե նա  մեծ ար ժեք ները բնորոշ են այն աղե
րին, որոնք առաջացել են թույլ թթվից և թույլ հիմքից: 

Օրինակ՝ այդպիսի աղերից են CH3CO0NH4,  
(NH4)2, CO3, Al2S3, BaS և այլն:

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

 ? Հարցեր և վարժություններ
1. Տրված են` ա) կալիումի պեր ման գա

նա տի` KMnO4, բ) կա լիումի սուլ ֆա
տի՝ K2SO4, գ) նատրիումի քրո մատի` 
Na2CrO4, դ) պղնձի (II) սուլֆատի՝ 
CuSO4, ե) նիկելի քլո րի դի՝ NiCl2, 
լուծույ թներ: Ինչպե՞ս տար բերել այդ 
լուծույթները:

2. Տրված են Ag+, SO4
2, H+, I իոններ 

պա րու նակող լուծույթներ: Ի՞նչ 
ռեակ ցիաներով կա րելի է տար բե
րել այդ լուծույթները: Գրե՛ք ռեակ
ցիա նե րի հա վասարումները:

3. Տրված են` ա) ցինկի սուլֆատի և 
բարիումի նիտրատի, բ) պղնձի 
(II) սուլֆատի և կալիումի հիդ րօք
սի դի, գ) ցինկի սուլֆատի, մագ նե
զիումի քլորիդի և նատ րիումի օր թո
ֆոսֆատի, դ) երկաթի (III) քլո րիդի և 
մագնեզիումի սուլ  ֆա տի լու ծույթներ: 
Ի՞նչ լու ծույ թներ պե տք է ավելացնել, 
որ փոխա նա կային ռեակ ցիաները 
ընթա նան մինչև վերջ, և ինչո՞ւ: 
Կազմե՛ք այդ ռեակ ցիա ների հա վա
սարումները մո լե կու լա յին, լրիվ և 
կրճատ իոնա յին ձևով:
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Աղերի 
լուծույթներ

Հայտանյութի գույնը Ռեակցիաների 
հավասարումները, որոնցով 
բացատրվում է հայտանյութի 

գույնի փոփոխությունը
լակմուս

մեթիլ-
նարնջա-

գույն

ֆենոլֆ-
տալեին

Ցինկի 
քլորիդ
Կալիումի 
կարբոնատ
Նատրիումի 
սուլֆատ

? ÊÝ ¹Çñ Ý» ñ
1. 40 գ պղնձի (II) սուլֆատ պա րու-

նակող լուծույթի վրա լցրել են 
10 գ երկաթի խարտուք: 
ա. Ի՞նչ նյութեր են առաջացել 
ռեակ ցիայի հե տևանքով, 
բ. Հաշվել դրանց զանգվածը (գ): 

Պատ.՝ ա) Cu և FeSO4,  բ) 11,43 և 27,14:

2. 5% երկաթի (II) սուլֆատ պա րու-
նա կող 20 գ լուծույթին ավելացրել 
են 8% նատ րիումի հիդ րօքսիդ պա-
րունակող 20 գ լու ծույթ: Հաշ վե՛ք 
առա ջա ցած նստվածքի զանգ վա ծը 
(գ):

Պատ.՝ 0,59:

4. Տրված են հետևյալ գծապատ կեր ները.

2H+ + CO3
2-  →

2H+ + S2- →      
2H+ + SO3

2- →
Կազմե́ ք հա մա պա տաս խան ռեա կ
ցիա նե րի մո լե կու լա յին հա վա սա
րում նե րը:

5. Տրված են հետևյալ ռեակ ցիա նե րի 
հա վա սա րում   նե րը.

2H2O → 2H2 
↑ + O

2
↑ 

Cu(OH)2 → CuO + H2O  
N2O5 + H2O → 2HNO3

CuSO4 + Fe → FeSO4 + Cu ↓
2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Այդ ռեակ ցիա նե րից ո րո՞նք  են 
օք սի  դաց մանվե  րա կանգն ման 
ռեակ ցիա ներ և ին չո՞ւ: Նշե՛ք օք սի
դի չը և վե րա կանգ նի չը:

6. Տրված են հետևյալ ռեակցիաների 
հավա սա րում ները.

Zn + Cl2 → ZnCl2

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2↑
Քիմիական տարրերի նշանների վրա 
դրե́ ք օքսիդացման աստի ճանների 
համա պա տաս խան արժեքները և 
ցո́ ւյց տվեք էլեկտրոն նե րի ան ցումը:

7. Տրված են հետևյալ ռեակցիաների 
հա վա սա րում ները.

ա. CuS + HNO3 (նոսր) →   

→ Cu(NO3)2 + S  +  NO + H2O

բ. K2SO3 + H2SO4 + KMnO4 →  

→ K2SO4 + MnSO4+ ...
Օգտվելով էլեկտրոնային հաշ վե կշռի 
մե թոդից՝ կազմե՛ք վերօքս ռեակ
ցիա ների հավա սա րում ները:

8. Ո՞ր աղերն են ենթարկվում հիդ րոլիզի 
և ինչո՞ւ: Դա բա ցատրե՛ք ցինկի նիտ
րատի, կա լիու մի սուլ ֆատի և նատ
րիումի սուլ ֆիդի օրի նակ նե րով:

9. Տետրում գծե՛ք ստորև բերված աղ
յուսակը և լրացրեք այն:
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 M  Լա բո րա տոր փոր ձե ր
I. Նյութերի էլեկտրահաղորդակա

նու թյան փոր ձարկում
1. Նյու թե րի լու ծույթ նե րի էլեկտ

րա հա  ղոր դա կա նու թյան փոր
ձար կում: Օգ տագոր ծե՛ք նյու թե
րի էլեկտրա հա ղոր դա կա նութ յան 
դիտ ման սար քը (նկ. 1): Այդ սար
քի է լեկտ րոդ նե րը պետք է պատ
րաստ ված լի նեն մե կու սա ձո ղե րից` 
դրված մեծ չա փի ռե տի նե խցա նի 
մեջ): Սար քի է լեկտ րոդ  նե րը (նա
խա     պես թո րած ջրով դրանք լվ անա
լով) հեր թա կա նութ յամբ ընկղմե ՛ք 
ա) թո րած ջրով բա ժա կի մեջ՝ 0,5–
1,0 սմ  խո րութ յամբ, բ) 0,1 զանգ վա
ծա յին բա ժին պա րու նա կող նատ
րիում հիդ րօք սի դի լու ծույ թի մեջ,  
գ) 0,1 զանգ վա ծա յին բա ժին քլո րա
ջ րա ծին պա րու նա կող լու ծույ թի մեջ: 

2. Չոր վի ճա կում և հալույթում 
գտնվող բյու րե ղա յին նյու թե րի 
էլեկտ րա հա ղոր դա կա նության 
փոր ձար կու մը: Սար քի չոր է լեկտ
րոդ նե րը ընկղ մեք՝ ա) չոր ա ղի 
(նատ րիու մի քլո րի դի) մեջ, բ) բյու
րե ղա յին նատ րիու մի հիդ րօք
սի դով ճե նա պակ յա թա սի մեջ,  
գ) հալ ված նատ րիու մի հիդ րօք սի
դով ճե նա պակ յա թա սի մեջ: 

3. Խիտ և նոսր լուծույթների է լեկտ
րա  հա  ղոր դա կա  նու թ յան փոր ձար
կու մը: Սար քի է լեկտ րոդ նե րը իջեց
րե՛ք՝ ա) ան ջուր քա ցա խա թթվով,  
բ)  նոսր քա ցա խա թթ վով լցված բա
ժակ նե րի մեջ:

Ա ռա ջադ րանք ներ 
1. Ին չո՞ւ  թո րած ջու րը, չոր նատ րիու
մի քլո րի դը, բյու րե ղա յին նատ րիու մի 
քլո րի դն ու նատ րիու մի հիդ րօք սի դը 
է լեկտ րա կան հո սանք չեն հա ղոր դում, 

իսկ այդ նյու թե րի լու ծույթ նե րը և հա
լույթ նե րը հա ղոր դում են: 2. Ին չո՞ւ  ան
ջուր քա ցա խա թթուն է լեկտ րա կան հո
սան ք չի հա ղոր դում, իսկ  ջրով նոս
րաց նե լիս հա ղոր դում  է:
II. Իոն նե րի շար ժու մը է լեկտ րա կան 

դաշ տում
Ջրած նի` H+, հիդ րօք սիդիոն նե րի` OH, 
տե ղա շար ժը է լեկտ րա կան դաշ տում: 
Պատ րաս տե՛ք 10% նատ րիու մի քլո րիդի 
և 4% զանգ  վածային բաժնով ժե լա տինի 
լու ծույթներ: Լու ծույ թը տա քաց րե՛ք, որ
պես զի ժե լա տի նը լրիվ լուծ վի: Տաք 
լու ծույ թին ավելացրե՛ք  լակ մու սի (կամ 
մե թի լնար նջագույնի) մի քա նի կա թիլ 
և լու ծույ թը լցրե՛ք  սար քի մեջ (նկ. 7) 
այն պես, որ ձա գար նե րը կի սով չափ 
լցվեն: Սա ռեց նե լիս լու ծույ թը դառնում 
է դոն դո ղ: Դրա նից հե տո պինդ լու ծույ
թի վրա 1ին ձա գա րի մեջ լցրե՛ք նատ
րիու մի հիդ րօք սի դի լու ծույթ, իսկ 2րդ 
 ձա գա րի մեջ` ա ղաթ թու: NaOH–ով 1ին 
ձա գա րի մեջ ընկղ մե՛ք հաս տա տուն հո
սան քի աղբ յու րի բա ցա սական է լեկտ
րո դը, իսկ HCI–ով 2րդ ձա գա րի մեջ̀ 
դրա կան է լեկտ րո դը: Շղթան փա կե լիս 
ջրած նի դրա կան լից քա վոր ված իոն նե րը̀ 
H+, կտե ղա շարժ վեն դե պի բացասական 
էլեկտրոդը, և դոն դո ղում պա րու նակ վող 
լակ մու սը կգու նա վորվի կար միր: Բա ցա
սա կան լից քա վոր ված հիդ րօք սիդիոն
նե րը կտե ղա շարժ վեն դե պի դրական 
էլեկտրոդը, և կգու նա վորվի կա պույտ: 
Ա ռա ջադ րանք ներ 
1. Փոր ձի հի ման վրա ի՞նչ հետևու թյուն
ներ կա րե լի է անել H+ և OH իոն նե րի 
շարժ ման մա սին: 2. Ինչ պե՞ս կ փոխ վի 
գույ նը, ե թե լակ մու սի փո խա րեն լու
ծույ թին ա վե լաց վի մե թիլ նարնջագույն:
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III. Փո խա նակ ային ռեակ ցիա ներ է լեկտ
րո լիտ նե րի լու ծույթ նե րի միջև

1. Նստված քի ա ռա ջա ցու մով ըն թա
ցող ռեակ ցիա ներ: Փոր ձա նոթ նե
րից մե կում ավելացրե՛ք 34 մլ պղնձի 
(II) սուլ ֆա տի լու ծույթ, երկ րոր դում` 
նույն քան այ լու մի նի սուլ ֆա տի: Ա ռա
ջին փոր ձա նո թին ավելացրե՛ք քիչ 
նատ րիու մի հիդ ր օք սի դի լու ծույթ, 
երկ րոր դին` նատ րիու մի օր թո ֆոս
ֆա տի լու  ծույթ, եր րոր դին` բա րիու մի 
նիտ րա տի: Բո  լոր փոր ձա նոթ նե րում 
ա ռա ջա նում են նստվածք ներ: 

Ա ռա ջադ րանք 
Գրե՛ք ընթացող ռեակ ցիա նե րի հա վա
սա րում նե րը, կազ մե ՛ք մո լե կու լա յին, իո
նային և կրճատ իո նային ձ ևով: Բա ցատ
րե՛ք, թե ին չու ա ռա ջա ցան նստված ք ներ: 
Էլ ի՞նչ  նյու թե րի լու ծույթ ներ կա րե լի է 
ա վե լաց նել փոր ձա նոթ նե րին նստվածք
ներ ա ռա ջաց նե լու հա մար: Այդ ռեակ
ցիա նե րի հա վա սա րում նե րը կազմե՛ք 
մո լե կու լա յին, իո նային և կրճատ իո
նային ձ ևով:
2. Գա զի ան ջա տու մով ըն թա ցող 

ռեակ ցիա ներ: Մի փոր ձա նո թի մեջ 
լցրե՛ք 34 մլ  նատ րիու մի սուլ ֆա
տի լու ծույթ, երկ րոր դի մեջ` նույն 
ծա վա լով նատ րիու մի կար բո նա տի 
լու ծույթ: Դրան ցից յու րա քանչ յու
րին ավելացրե՛ք նույն քան ծծմբա
կան թթու:  Ա ռա ջին փոր ձա նո թում 
ան ջատ վում է սուր հո տով գազ, 
երկ րոր դում` ան հոտ գազ: 

Ա ռա ջադ րանք. 
Տե ղի ու նե ցող ռեակ ցիա նե րի հա վա
սա րում նե րը կազ մե ՛ք մո լե կու լա յին, իո
նային և կրճատ իո նային ձ ևով:
3. Քիչ դի սոց վող նյու թի ա ռա ջա

ցու մով ըն թա ցող ռեակ ցիա ներ: 
Մի փոր ձա նո թում լցրե՛ք 34 մլ 
նատ րիու մի հիդ րօք սի դի լու ծույթ և 
ավելացրե՛ք եր կուե րեք կա թիլ ֆե
նոլֆ տա լեին: Լու ծույ թը ստա նում է 

մո րու գույն: Այ նու հետև ավելացրե՛ք 
ա ղաթթ վի կամ ծծմբա կան թթվի լու
ծույթ, մինչև գու նազրկ վե լը: Մյուս 
փոր ձա նո թի մեջ լցրե՛ք մոտ 10 մլ 
պղնձի (II) սուլ ֆատ և ավելացրե՛ք 
քիչ նատ րիու մի հիդ րօք սիդ: Ա ռա
ջա նում է պղնձի (II) հիդ րօք սի դի 
երկ նա գույն նստվածք: Փոր ձա նո թի 
մեջ լցրե՛ք ծծմբա կան թթու, մինչև 
նստված քի լուծ վե լը: 

Ա ռա ջադ րանք. 
Գրե՛ք ընթացող ռեակ ցիա նե րի հա վա
սա րում նե րը, կազմե՛ք մո լե կու լա յին, 
իո նային և կրճատ իո նային ձ ևով: Պար
զա բա նե՛ք, թե ին չու ա ռա ջին փոր ձա նո
թում տե ղի ու նե ցավ գու նազր կում, իսկ 
երկ րոր դում` նստված քի լու ծում: Ի՞նչ  
ընդ հա նուր հատ կութ յուն ու նեն լու ծե լի 
և ան լու ծե լի հիմ քե րը:
4. Քլո րիդիո նի ո րա կա կան ռեակ

ցիան: Մի փոր ձա նո թի մեջ լցրե՛ք 
12 մլ նոսր ա ղաթ թու, երկ րոր դի 
մեջ` նույն քան նատ րիու մի քլո րի
դի լու ծույթ, իսկ եր րոր դի մեջ` 
կալ ցիու մի քլո րի դի լու ծույթ: Բո լոր 
փոր ձա նոթներին ավելացրե՛ք մի 
քա նի կա թիլ ար ծա թի (I) նիտ րա
տի` AgNO3, կամ կա պա րի (II) նիտ
րա տի` Pb(NO3)2, լու ծույթ: Ստու գե՛ք, 
թե ան ջատ ված նստված քը լուծ
վո՞ւմ է արդ յոք խիտ ա զո տա կան 
թթվում: 

Ա ռա ջադ րանք
Հա մա պա տաս խան քի միա կան հա վա
սա րում նե րը գրե՛ք մո լե կու լա յին, իո
նային և կրճատ իո նային ձ ևով: Մտա
ծե՛ք, թե ինչ  պես տար բե րել՝ ա) ա ղա
թթուն մյուս թթու նե րից, բ) քլո րիդ նե րը 
մյուս ա ղե րից: Ին չո՞ւ  ար ծա թի (I) նիտ
րա տի լու ծույ թի փո խա րեն կա րե լի է 
օգ տա գոր ծել նաև կա պա րի (II) նիտ րա
տի լու ծույթ:
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6 Գործնական աշխատանք 1 

Փորձարարական խնդիրների լու ծում
1. Ո՞ր ն յու թերն են կոչ վում թթու ներ: 

Գրե՛ք ծծմբա կան թթվի, ա ղաթթվի, 
ա զո  տա կան թթվի, ած խաթթ վի, օր
թո  ֆոս  ֆո րա կան թթվի քի միա կան 
բա  նաձևե րը և նշե՛ք դրանց թթվա  յին 
մնա  ցորդ նե րը: 

2. Ա ղաթթ վի, ծծմբա կան թթվի և օր
թո ֆոս ֆո րա կան թթվի օ րի նա կով 
բնու թագրե՛ք թթու նե րի քի միա կան 
հատ կութ յուն նե րը: 

3. Բնութագրե՛ք հայտանյութերը: Ինչ պե՞ս   
են դրանք փո խում ի րենց գույ     նը 
թթու նե րի ջրա յին լու ծույթ նե    րում:

4. Բնութագրե՛ք ա ղաթթ վի և ծծմբա
կան թթվի հատ կութ յուն նե րը հե
տև յալ պլա նով. 1) բա ղադ րութ յուն, 
2) ֆի զի կա կան հատ կութ յուն ներ, 
3) քի միա կան հատ կութ յուն ներ.  
ա) ազ դե ցութ յու նը ին դի կա տոր նե
րի վրա, բ) փո խազ դե ցութ յու նը մե 
տաղ նե րի հետ, գ) փո խազ դե ցու  
թյու նը մե տաղ նե րի օք սիդ նե րի հետ:

5. Կազմե՛ք ռեակ ցիա նե րի հա վա սա
րում նե րն ըստ գծա պատ կերի:

Cu

Cu → CuO → CuCl2 → Cu
↓

CuSO4

 
6. Փորձանոթի մեջ լցրե՛ք 12 մլ 

խիտ ծծմբա կան թթվի լուծույթ և 
նրա մեջ իջեցրե՛ք մի կտոր ցինկ: 
Կազ   մե՛ք ռեակցիաների հա վա  սա
րում ները մոլե կու լային, իո նային և 
կրճատ իոնային ձևով, ցույց տվե՛ք 
էլեկտրո ն ների անցումը:

7. Վեց փորձանոթում լցված է մագ նե
զիումի քլորիդի լուծույթ: 

Փոր ձանոթ ներից յուրա քանչ յուրի մեջ 
հա ջոր դաբար ավե լաց րե՛ք. ա) նատ
րիումի հիդրօքսիդի, բ) կա  լիումի 
սուլ ֆա տի, գ) նատ րիումի կար
բոնատի, դ) ցին կի նիտրատի, ե) կա 
լիումի օր թո ֆոսֆատի, զ) նատ րիու
մի սուլ ֆատի լուծույթներ: Կազմե՛ք 
մինչև վերջ ըն թ ա  ցող ռեակցիաների 
հա վա սարումները մո  լե կու լային, 
իոնա յին և կրճատ իոնային ձևով: 

8. Տրված են. ա) կալիումի կար բո ն ա տի և 
աղա թթվի, բ) նատ րիո ւ մի սուլֆ ատի 
և ծծմբական թթվի, գ) ցին կի քլորիդի 
և ազո տական թթվի, դ) նատրիումի 
սուլ  ֆատի և ծծմբական թթվի, ե) պղնձի 
(II) սուլ ֆատի և ազոտական թթվի 
լու ծույթ ներ: Զույգզույգ խառ նեք այդ 
լու ծույթ նե րը, քիչ տա քաց րեք, զգու   
շո րեն հոտ քաշեք և որոշեք, թե ո՞ր 
դեպ քում են ռեակ ցիաներն ընթանում 
մինչև վերջ:

9. Կատարե՛ք փորձեր՝ ըստ ստորև բեր  
ված գծ ա  պա տ կերների. 

ա. Ca2+ + CO3
2_  →  CaCO3 ↓

բ.  SO3
2- + 2H+ →  SO2 ↑ + H2O

գ.  OH- + H+  → H2O, 
ե.  Cu2+  →  Cu0      
դ.  Al0  →  Al+3

զ. 2H+  →  H2
0 ↑

10. Կատարե՛ք ռեակցիաներ հետևյալ 
նյու թերի միջև. ա) ծծմբաջրածնի և 
քլորաջրի, բ) կալիումի յոդիդի լու
ծույթի և քլորաջրի, գ) աղաթթվի և 
ալյումինի, դ) խիտ ծծմբական թթվի 
և պղնձի (տա քացնելիս): Կազ մե՛ք 
ռեակցիաների հավա սա րումները, 
ցո՛ւյց տվեք էլեկտրոնների ան 
ցումը: Ո՞րն է օքսիդիչը, և ո՞րը` վե
րա  կան գնիչը:

ANTARES



42

ԳԼՈՒԽ III

¶Çï» ՞ù ³ñ¹Ûáù

...որ քլո րը թու նա վոր 
գազ է: Որ պես մար
տա կան թու նա վոր 
նյութ՝ առա ջին ան գամ 
օգ տա գործ վել է  
1915 թ.: Քա նի որ 
քլորն օդից ծանր է, 
այն տա րած վում է 
երկ րի մա կերևույ թին: 
Ն. Դ. Զե  լինս կին հայտ
նա գոր ծեց հակա գա
զը, որի մեջ լցված էր 
քլոր կլա նող ակ տի
վաց ված ածուխ:
Այդ ձևով մաքր վում 
էր ներշնչ վող օդը:

ՀԱԼՈԳԵՆՆԵՐ

Մինչ թե ման ու սում նա սի րե լը կրկ նեք, թե պար բե րա կան 
հա մա կար գի գլ խա վոր են թախմ բե րում ինչ պես են փոխ վում 
քի մի ա կան տար րե րի հատ կու թյուն նե րը կար գաթ վի աճ մա նը 
զու գըն թաց:

§ 3.1. Հալոգենների դիրքը 
պարբերական համակարգում:  
Ատոմի կառուցվածքը

Հա լո գեն նե րը՝ աղածինները (հուն. halos  աղ 
և genes  ծնող), գտն վում են քի մի ա կան տար րե րի 
պար բե րա կան հա մա կար գի V I I խմ բի գլխա վոր են
թախմ բում: Աղ յու սակ 7ում տրված են հալո գենների 
ատոմների կառուցվածքները:

Հա լո գեն նե րի ատոմ նե րի ար տա քին էներ գիա  կան 
մա կար դա կում գտն վում է յոթ էլեկտ րոն : Ար տա քին 
էներ գի ա կան մա կար դա կի մինչև ութ էլեկտ րոն (օկ
տետ) ձեռք բե րե լը, այ սինքն՝ մինչև ազ  նիվ գա զե րին 
բնո րոշ ատոմ նե րի կա յուն վի ճա կի հաս նե լը, հա լո
գեն նե րի ատոմ նե րին պա կա սում է մե  կա կան էլեկտ
րոն: Եվ բացի այդ, ի տար բե րու թյուն միևնույն պար
բե րու թյան մե տաղ նե րի՝ հա լո գեն նե րի ատոմ նե րը 
օժտ ված են մի ջու կի մեծ լից քով, փոքր ատո մա յին 
շա ռավ ղով և ու նեն մե կա կան չզույգ ված էլեկտ
րոն: Այդ պատ ճա ռով բո լոր հա լո գեն նե րի (հատ կա
պես ֆտո րի և քլո րի) ատոմ նե րը առա վել ակ տիվ են 
մի աց նում պա կա սող մեկ էլեկտ րո նը.

Hal0 + e − → Hal −, 
որ տեղ Halը հա լո գեն է:
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Աղյուսակ 7
Հա լո գեն նե րի ատոմ նե րի կառուցվածքը

Էլեկտրոնների տեղաբաշխումն
օրբիտալներում

Ատոմի էլեկտրոնային
բանաձևըՏարրը

Աղյուսակ 8

Հալոգենների մոլեկուլների կառուցվածքի գծապատկեր

Քիմիական կապի 
առաջացումը հալոգենի 
մոլեկուլում վալենտային 
էլեկտրոնային ամպերի  
վերածածկման շնորհիվ

Էլեկտրոնային
բանաձևը

Կառուցված
քային

բանաձևը

Քիմիական
բանաձևը

Հա լո գեն ներն ու ժեղ օք սի դիչ ներ են: Դրանց օք
սի դիչ հատ կու թյու նը օրի նա չա փո րեն մե ծա նում է 
ատո մա յին շա ռա վիղ նե րի փոք րաց մա նը զու գըն թաց 
(տե՛ս աղ. 7): Հա լո գեն նե րին բնո րոշ է 1 օք սի դաց
ման աս տի ճա նը:

Հա լո գեն ների մո լե կուլ նե րը կազմ ված են եր կու 
ատո մից: Դրանց կա ռուց ված քը ցույց է տր ված աղ. 
8-ում:

Հա լո գեն նե րը թթ ված նի հետ առա ջաց ած միա ցու
թյուն ներում ցուցաբերում են դրա կան օք սի դաց ման 
աս տի ճան, օրինակ՝ Cl2

+1O, Cl2
+7O7, KCl+5O3:

Բացառություն է կազմում միայն ֆտորը, որը OF2 
միա ցու թյու նում ու նի -1 բա ցա սա կան օք սի դաց ման 
աս տի ճան:

...
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Ինչպես  ոչ մե տաղ նե րի մեծ մա սը (բա ցա ռու թյամբ 
ազ նիվ գա զե րի, որոնք օժտ ված են յու րա հա տուկ հատ
կու թյուն նե րով), այնպես էլ հալո գենները գու նա վոր 
են: Տարբեր ոչմետաղ պարզ նյութերի գույնի մասին 
տեղե կությունները, ըստ պարբերական համակարգի 
դասավորության, բերված են ստորև (աղ. 9ում):

Աղյուսակ 9

*

 

q Պա տաս խա նե ՛ք հար ցե րի ն (էջ 44)

 ? Հարցեր և վարժություններ
1. Գծե՛ք հա լո գեն նե րի ատոմ նե րի 

էներ գի ա կան մա կար դակ նե րում 
էլեկտ րոն նե րի բաշխ ման գծա
պատկեր նե րը: Բա ցատ րե՛ք, թե որ 
հա լո գենն է ամե նա ու ժեղ օք սի
դի չը և ին չո՞ւ:

2. Պատ կե րե՛ք ֆտո րի և ֆտո րա
ջրած նի մո լե կուլ նե րի կա ռուց
ված քը դրանց էլեկտ րո նա յին 
բա նա ձևերի մի ջո ցով: Նշե՛ք այդ 

նյու թե րի մո լե կուլ նե րում քի միա
կան կա պի տե սա կը:

3. Ին չո՞վ են տար բեր վում ֆտոր, ֆտո
րաջ րա ծին, նատ րի ու մի ֆտո րիդ 
նյու թե րը.
ա) քի մի ա կան կա պի տե սա կով,
բ) բյու րե ղավանդակի կա ռուց ված

քով,
գ) քի մի ա կան հատ կու թյուն նե րով:

* Օզոնն օժտված է մուգ կապույտ գույնով: Հեղուկ վի ճա
կում այն համարյա սև է:
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¶Çï» ՞ù ³ñ¹Ûáù

...որ ամե նա ծանր 
գա զը ռա դոնն է: 

Այդ գա զը մոտ 222 
ան գամ ծանր է 

ջրա ծնից, 8 ան գամ` 
օդից և 7 ան գամ` 

քլո րից:

...որ քլո րը առա ջին 
ան գամ ստա ցել է 

շվեդ քի մի կոս Կարլ 
Շե լեն 1774 թ.:

Նկ. 8 
Քլորի ստացումը 

լաբորատորիայում

§ 3.2. Քլոր: Ստացումը:  
Քիմիական հատկությունները

Բնու թյան մեջ: Բնության մեջ քլորը հան դի պում 
է քլորիդների (NaCl, KCl, MgCl2 և այլն) ձևով: Երկ րա
կեղևում քլորի պարու նա կությունը կազմում է 0,045%: 

Ստա ցու մը: Բնա կան մի ա ցու թյուն նե րում քլո րը, որ
պես կա նոն, ու նի −1 օք սի դաց ման աս տի ճան: Հետևա
բար ազատ վի ճա կում ստա նա լու հա մար քլորիդիոնը 
(Cl−) պետք է օք սի դաց նել.

2Cl− − 2e− → Cl02
 ↑

2Cl0 → Cl2 ↑
Դրա հա մար արդ յու նա բե րու թյան մեջ օգ տա գոր

ծում են հաս տա տուն էլեկտ րա կան հո սանք:
Լա բո րա տոր պայ ման նե րում քլո րը ստա նում են 

աղաթթ վից՝ ազ դե լով ու ժեղ օք սի դիչ նե րով: Որ պես օք
սի դիչ՝ ավե լի հա ճախ կի րա ռում են ման գա նի (IV) օք
սիդ՝ MnO2, կամ կա լի ու մի պեր ման գա նատ` KMnO4: Այդ 
մի ա ցու թյուն նե րում օք սի դիչ է ման գա նը՝ +4 և +7 օք սի
դաց ման աս տի ճա նով: Փոխազդեցության արդ յունքում 
ման գա նի իոնները քլո րի ատոմ նե րից կամ իոն նե րից 
ակ տի վո րեն խլում են էլեկտ րոն նե րը և վե րա կանգն վում 
մինչև +2 օք սի դաց ման աս տի ճան:

Դրա նում կա րե լի է հա մոզ
վել, եթե ման գա նի (IV) օք սի դի 
կամ կա լի ու մի պեր ման գա նա տի 
վրա (նկ. 8) ազ դենք խիտ աղա
թթվով: Դեղնա կա նա չա վուն գույ  նի 
հայտնվե լը և խեղ դող հո տը վկա
յում են քլո րի առ կա յու թյան մա սին.

 
 

 -1        +4              t         +2                0

Արդյունքում քլո րիդ ի ոն նե րը օք սի դա նում են մինչև 
չե զոք ատոմ ներ, որոն ցից առա ջա նում են քլո րի մո լե
կուլ նե րը: Այստեղ օք սի դի չը +4 օք սի դաց ման աս տի ճա
նով ման գանն է:
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Նկ. 9 
Քլորի 

փոխազդեցությունը 
նատրիումի հետ

Ֆիզիկական հատկությունները: Սո վո րա կան պայ 
ման   ներ ում քլո րը սուր, խեղ դող հո տով, օդից հա մա  ր յա 
2,5 ան գամ ծանր դեղ նա կա նա չա վուն գազ է: Սե ն  յա  կա
յին ջեր մաս տի ճա նում 1 ծա վալ ջրում լուծ վում է 2,5 ծա
վալ քլոր` առա ջաց նե լով, այս պես կոչ ված, «քլո րա ջուր»:

Քլո րը մոտ 0,6 ՄՊա ճնշ ման տակ ար դեն սեն յա կա յին 
ջեր մաս տի ճա նում վե րած վում է հե ղու կի: Այդ ձևով քլո
րը պա հում և փո խադ րում են պող պատ յա տարաներով 
կամ ցիս տեռ ննե րով:

Քի մի ա կան հատ կու թյուն նե րը: Քլո րի հիմ նա կան 
քի մի ա կան հատ կու թյուն նե րը ցույց են տր ված ստորև 
բեր ված գծապատկեր 2ում: 

I. Քլո րի փո խազ դե ցու թյու նը պարզ նյու թե րի հետ:
Քլո րը փո խազ դում է հա մար յա բո լոր մե տաղ նե րի 

հետ` առա ջաց նե լով աղեր:

Գծապատկեր 2

Քլորը փոխազդում է

Պարզ նյութերի հետ Բարդ նյութերի հետ

Հա լո գե-
նիդ նե րի*

ԱլկալիներիՋրիՄետաղների Ջրածնի

Այդ ռե ակ ցի ա նե րը օք սի դաց ման վե
րա կանգ ն  ման ռե ակ ցի ա ներ են: Այս պես՝ 
քլո  րը փո խազ դում է նատ րիումի հետ*** 
(նկ. 9).

վերականգնիչ օքսիդիչ
 2e- 

|          ↓                 +1   −1

2Na0 + Cl02   ↓ 2Na Cl
օքսիդանում է     վերականգնվում է

* Հալոգենիդներ են հալոգենների և մետաղների միացություն ները:

** Փորձը կատարում ենք օդաքաշ պահարանում:
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Նկ. 10 
Պղնձի այրումը քլորի 

մեջ, 
1 - ավազ

Նկ. 11.

Բարձր ջեր մաս տի ճա նում քլո րը փո խազ դում է նաև 
պղն ձի, եր կա թի և մի շարք մե տաղ նե րի հետ (նկ.10 և 11).

2

Որոշ մե տաղ նե րի հետ քլո րը փո խազ դում է սեն
յակային ջեր մա ստի ճա նում, օրի նակ՝ ան տի մո նի հետ 
(նկ. 12).

II. Քլո րը փո խազ դե ցու թյու նը ջրած նի հետ: 
Քլո րի և ջրած նի փոխազդեցությունը սկս վում է 

միայն տա քաց նե լիս կամ լու սա վո րման պայմաններում.

H2 + Cl2  2HCl

Փո խազ դե ցու թյու նն ըն թա նում է հետևյալ մե խա  նիզ
մով: Օրի նակ՝ Արե գա կի լույ սի ուղ ղա կի ներ գոր ծու թյամբ քլո
րի մո լե կու լում տե ղի է ու նե նում կո վա լենտ կա պի խզում.

  

Կո վա լենտ կա պի խզ ման հետևան քով առա ջա նում 
են մեկ չզույգ ված էլեկտ րո նով քլո րի ատոմ ներ, որոնք 
քի մի ա պես չա փա զանց ակ տիվ են և փո խազ դելով 
ջրած նի մո լե կու լի հետ՝ ճեղքում են քիմիական կապն ու 
միացնում ջրածնի ատոմներից մեկը.
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Երկաթի այրումը 
քլորի մեջ

Նկ. 12.
Անտիմոնի

այրումը քլորի մեջ

Նկ. 13
Ջրից թթ ված նի 
դուրս մղու մը 

քլո րով. 
1  ջրով անոթ

Առա ջա նում է ատո մա կան ջրա ծին, որը նույն պես քի
մի ա պես շատ ակ տիվ մաս նիկ է և իր հերթին ազդում է 
քլորի հաջորդ մոլեկուլի վրա: Այդ պի սի ռեակ ցիա նե րը, 
որոնց հետևան քով տե ղի է ու նե նում հա ջոր դա կան 
փո խար կում նե րի շղ թա, ան վա նում են շղթա յա կան 
ռե ակ ցի ա ներ:

Քլո րի և ջրած նի փո խազ դե ցու թյան դեպ քում առա
ջա նում է օդում ծխա ցող, սուր հո տով և ջրում լավ լուծ
վող գազա յին նյութ` քլորաջրածին՝ HCl: Քլո րաջ րած նի 
ջրա յին լու ծույթն օժտ ված է թթ վա յին հատ կու թյամբ և 
անվանվում է աղաթ թու:

II. Քլորի փոխազդեցությունը բարդ նյութե րի հետ:
ա. Քլո րը փո խազ դում է ջրի հետ: Քլո րի և ջրի փո

խազ դե ցու թյու նը կա րե լի է դի տել, եթե լույ սի տակ դնենք 
քլո րի ջրա յին լու ծույ թով` քլո րաջ րով լց րած փոր ձա նո թը 
(նկ. 13): Որոշ ժա մա նակ անց կա րե լի է նկա տել գա զի 
պղպ ջակ նե րի առա  ջա ցում: Դա թթվա ծինն է: Լու ծույթն 
աս տի ճա նա բար կորց նում է կա նա չա վուն գույ նը, իսկ 
կա պույտ լակ մու սը նրա նում կարմ րում է: Տե ղի է ունե
նում փոխազդեցություն, որի ժա մա նակ առա ջա նում են 
եր կու թթու ներ՝ աղաթթու և հիպոքլորաթթու.

→
 

Հիպոքլորաթթուն ուժեղ օքսիդիչ է: Այն հեշ տու
թյամբ քայքայվում է.

→

Ռեակցիայի հա վա սա րու մից երևում է, որ օք սի դի չը 
+1 օք սի դաց ման աս տի ճա նով քլորն է (Cl+): Արդ յուն քում 
թթվա ծի նն օք սի դա նում է մինչև O0

2, իսկ քլո րը վե րա
կանգն վում է մինչև Cl−:

բ. Քլո րը փո խազ դում է ալ կա լի նե րի հետ:

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

3Cl2  + 6NaOH → 5NaCl- + NaCl+5O3
-2 + 3H2O

 

Cl2
0 + 2e → 2Cl-   

Cl2
0 - 10e → 2Cl+5  

2

10

5

1
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Նկ.14
Քլո րի և նրա 

մի ա ցութ յուն նե րի 
կի րա ռու մը

1  ջ րի քլո րա ցում
2  ֆոս գե նի̀ COCl2, 

ստա ցու մ
3  ա նա գի (IV) քլո
րի դի̀ SnCl4, տի տա նի  

(IV) քլո րի դի̀ TiCl4, 
ստա ցու մ (ծխա վա րա
գույ րի նպա տա կով)  
4  դեղանյութեր
5  ներ կան յու թեր 

6  լու ծիչ ներ
7  սին թե տիկ կա ու չուկ

8  սին թե տիկ 
ման րա թել

9  բույ սե րի պաշտ
պա նութ յան մի ջոց ներ
10  պ լաստ մա սսա ներ

11  հա լո գեն նե րի 
ստա ցու մ,

12  ա ղաթ թու
13  ախ տա հա նիչ  

նյու թեր
14  գործ ված քի 
սպի տա կե ցում

15  թղ թի  
սպի տա կե ցում

գ. Քլո րը հա լո գե նիդ նե րից դուրս է մղում բրո մը 
և յո դը:

2NaBr + Cl2 → 2NaCl + Br2

2KJ + Cl2 → 2KCl + J2
Քլո րի կի րա ռու մը: Քլո րը լայ նո րեն կի րառ վում է 

ժո ղո վր դա կան տն տե սու թյան մեջ: Ինչ պես ձեզ հայտ նի 
է, քլո րի և ջրի փո խազ դե ցու թյան արդյունքում առա ջա
նում է աղաթ թու, և ան  ջատ վում թթ վա ծին: Ապա ցուց
ված է, որ այդ ռե ակ ցի ա յի ըն թաց քում նախ ան ջատ վում 
է ատո մա կան թթ վա ծին, որն օժտ ված է ու ժեղ օք սի դիչ 
հատ կու թյուն նե րով: Շնոր հիվ այն բա նի, որ քլո րի և ջրի 
փո խազ դե ցու թյան արդ յուն քում առա ջա նում է ու ժեղ օք
սի դիչ̀ հի պոք լո րաթ թու, քլորն օգ տա գոր ծում են խմե լու 
ջու րը վա րա կա զեր ծե լու, գործ վածք նե րը և թուղ թը սպի
տա կեց նե լու հա  մար, որի ըն թաց քում նյու թե րի մեծ մա սը 
հի պո ք լո րաթթ վի հետ փո խազ դե լիս քայ քայ վում և վե
րած վում է ան գույն մի ա ցու թյուն նե րի:

Բարդ նյու թե րի հետ քլո րի փո խազ դե լու հատ կու
թյունն օգ տա գործ վում է օր գա նա կան մի ա ցու թյուն նե րը 
քլո րաց նե լու մի ջո ցով պլաստ մա սսա ներ, ներ կան յու թեր, 
դե ղա մի ջոց ներ և այլ նյու թեր (նկ. 14) ստա նա լու հա մար:

Քլո րը կի րա ռում են նաև աղաթ թու ստա նա լու հա
մար: Քլո րա ջու րը քի մի ա կան լա բո րա տո րի ա յում օգ տա
գործ վում է որ պես ու ժեղ օք սի դիչ:

q Պա տաս խա նե ՛ք հար ցե րի ն (էջ 50)ANTARES
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 ? Հարցեր և վարժություններ
1. Ո՞ր առա վել կարևոր մի ա ցու թյուն

նե րի ձևով է հան դի պում քլո րը 
բնու թյան մեջ: Քար տե զի վրա ցույց 
տվեք դրանց հան քա վայ րե րը: Ին չո՞ւ 
քլո րը բնու թյան մեջ ազատ վի ճա
կում չի հան դի պում:

2. Եր կու կոնկ րետ օրի նա կով բա ցատ
րե՛ք, թե ինչ պես է ստացվում քլորը 
ազատ վի ճա կում: Կազ մե՛ք հա մա
պա տաս խան քի մի ա կան ռե ակ ցի ա
նե րի հա վա սա րում նե րը:

3. Բնու թագ րե՛ք քլո րի քի մի ա կան 
հատ կու թյուն նե րը: Կազ մե՛ք քի միա
կան ռե ակ ցի ա նե րի հա վա սա րում
ներ, որոնք ցույց են տա լիս՝
ա) լի թի ու մի և քլո րի փո խազ դե ցու
թյու նը,
բ) եր կա թի փոշ ու այր վե լը քլո րի մեջ,
գ) ջրած նի այր վե լը քլո րի մեջ,
դ) քլո րի և ջրի փո խազ դե ցու թյու նը:

4. Քի մի ա կան նշան նե րի վերևում դրե՛ք 
օք սի դաց ման աս տի ճան նե րը: Բա 
ցատ րե՛ք, թե այդ ռե ակ ցի ա նե րում 
որն է օք սի դա նում և որը̀ վե րա
կանգն վում:

5. Ին չո՞ւ է թարմ պատրաս տված քլո
րաջ րում լակ մու սի կա պույտ թուղ
թը գու նազրկ վում, իսկ լույ սի տակ 
եր կար ժա մա նակ մնա ցած քլո րա
ջրում` կարմ րում:

6. Գծապատկեր 2ի հա մա ձայն կազ մե՛ք 
քի մի ա  կան ռե ակ ցի ա նե րի հա վա սա
րում նե րի եր կու ե րեք օրի նակ  յու րա
քանչ յուր բեր ված դեպ քի հա մար:

7. Քլո րի ո՞ր քի մի ա կան հատ կու թյուն
նե րի վրա է հիմն ված գործ նա կա
նում նրա օգ տա գոր ծու մը: Գրե՛ք հա
մա պա տաս խան ռե ակ ցի ա նե րի հա
վա սա րում նե րը:

? ÊÝ ¹Çñ Ý» ñ
1. Փակ անո թում 8 լ քլո րը խառ նել 

են 12 լ ջրած նի հետ և խառ նուր դը 
պայ թեց րել: Որոշել.
ա) ո՞ր գա զը և ի՞նչ ծա վա լի (լ) 
ավել ցուկով է մնացել, բ) ի՞նչ ծա-
վա լի (լ) քլո րաջ րա ծին է ստաց  վել: 

Պատ.՝ ա) 4 լ H2, բ) 16 լ HCl:

2. Նոր մալ պայ ման նե րում հաշվել՝ 
ի՞նչ ծա վա լով (լ), զանգ վա ծով (գ) 
և քա նա կով (մոլ) քլոր կան ջատ-
վի 17,4 գ զանգ վա ծով ման գա նի 
(IV) օք սի դն ավել ցու կով վերց ված 
աղաթթ վի հետ փո խազ դե լիս:

Պատ.՝ 1,12 լ, 3,55 գ, 0,05 մոլ 
Cl2:

§ 3.3. Քլորաջրածին: Աղաթթու

Բո լոր հա լո գե նաջ րա ծին նե րից առանձ նա պես մեծ նշա նա կու թյուն 
ունեն քլո րաջ րա ծի նը և նրա ջրային լու ծույ թը` աղաթ թուն:

Քի մի ա կան բա նաձևը և մո լե կու լի կա ռուց ված քը: Քլո րաջ րած նի 
քի մի ա կան բա նաձևն է HCl, էլեկտ րո նա յին բա նաձևը` ( ): Մո լե կու լում 
քի մի ա կան կա պը կո վա լենտ է, խիստ բևեռա յին:

Ստա ցու մը: Արդ յու նա բե րու թյան մեջ քլո րաջ րա ծի նը ստա նում են 
ջրա ծի նը քլո րի մեջ այ րե լով: Գործ նա կա նում այդ փոխազդեցությունն 
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...որ քլո րաջ րա ծի նը 
հայտ նա բերել է  

Դ. Փրիստ լին 1772 թ.:

...որ կարող է լինել 
ծուխ առանց կրակի: 

Վերցրեք երկու 
բաժակ, բաժակներից 

մեկում կաթեցրեք 
մեկ կաթիլ խիտ 
ծծմբական թթու, 
իսկ մյուսում՝ մեկ 
կաթիլ ամոնիակի 

խիտ լուծույթ: 
Զգուշորեն իրար 

միացրեք բաժակների 
բերանները (նկ. 15):  

Բաժակները 
կլցվեն ծխով, որը 

կազմված է NH4Clի 
մասնիկներից:

Նկ. 15 

Ծուխ առանց կրակի

իրա գոր ծե լու հա մար ստա նում են ջրա ծին, ստու գում 
նրա մաք րու թյունը, այ րում և գա զա տար խո ղո վա կի 
ծայ րը մտցնում քլո րով լց ված անո թի մեջ: Ջրա ծի նը 
շա րու նա կում է այր վել քլո րի մեջ̀ առա ջաց նե լով քլո
րաջ րա ծին.

H2 + Cl2 → 2HCl

Ջրա ծի նը պետք է այ րել մինչև քլո րի լրիվ փո խազ
դե լը: Այ նու հետև անո թի մեջ լց նում են քիչ քա նա կի 
ջուր և կա պույտ լակ մու սի լու ծույթ: Վեր ջի նիս կարմ
րե լը վկա յում է թթ վի առա ջաց ման մասին:

Լա բո րա տո րի ա յում քլո րաջ րա ծի նը ստա նում են 
նատ րի ու մի քլո րի դը խիտ ծծմ բա կան թթ վի` H2SO4, 
հետ տա քաց նե լով: Այդ նյու թե րը փո խազ դում են 
ար դեն սեն յա կա յին ջեր մաս տի ճա նում: Սա կայն այդ 
դեպ քում առա ջա նում է նատ րի ու մի հիդ րո սուլ ֆատ.

NaCl(պ) + H2SO4(խիտ) → NaHSO4 + HCl↑

Իսկ ու ժեղ տա քաց նե լիս ստաց վում է նատ րի ու մի 
սուլ ֆատ.

2NaCl(պ) + H2SO4 (խիտ)  Na2SO4 + 2HCl↑

Ֆի զի կա կան հատ կու թյուն նե րը: Քլո րաջ րա ծի նն 
օդից քիչ ծանր, սուր հո տով, ան գույն գազ է, խո նավ 
օդում ծխում է (նկ. 15): Քլո րաջ րած նի առա վել բնո րոշ 
հատ կու թյու նը ջրում նրա մեծ լու ծե լի ու թյունն է: Մեկ 
ծա վալ ջրում լուծ վում է մոտ 500 ծա վալ գազ: Այս պես՝ 
եթե քլո րաջ րած նով լցրած գլա նը ծած կենք ապակ յա 
թի թե ղով, շր ջենք բե րանք սի վայր, մտց նենք ջրի մեջ և 
հե ռաց նենք թի թե ղը (նկ. 16.1), ապա ջու րը կլց վի գլա նի 
մեջ (նկ. 16.2, էջ 54):

Քի մի ա կան հատ կու թյուն նե րը: Ի տար բե րու
թյուն աղաթթ վի՝ քլո րաջ րա ծի նը սո վո րա կան պայ ման
նե րում չի փո խազ դում ոչ մե տաղ նե րի, ոչ էլ դրանց 
օք սիդ նե րի հետ, ուս տի այն պա հում են պող պատ յա 
տարանե րում ճնշ ման տակ:

Կի րա ռու մը: Քլո րաջ րած նի հիմ նա կան մասն օգ
տա գոր ծում են աղաթ թու ար տադ րե լու հա մար: Շնոր
հիվ այն բա նի, որ քլո րաջ րա ծի նը կա րող է մի ա նալ 
որոշ օր գա նա կան նյու թե րի մո լե կուլ նե րին, այն օգ
տա գոր ծում են պլաստ մաս  սան եր և կա ու չուկ ստա նա
լու հա մար:
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...որ ստամոքսում 
անջատվող աղաթթուն 
օգտագործվում 
է մարսողության 
համար: 
Բացի այդ, այն ուժեղ 
մանրէասպան նյութ է: 
Սննդի հետ ստամոքս 
ընկած մանրէների 
մեծ մասն աղաթթվի 
ազդեցությամբ արագ 
ոչնչանում է: 
Ստամոքսահյութի 
ցածր թթվայնության 
դեպքում բուժում է 
անհրաժեշտ:

Ֆի զի կա կան հատ կու թյուն նե րը: Քլո րաջ րա ծինը 
ջրում լու ծե լով կա րե լի է ստա նալ 1,19 գ/սմ3 խտու թյամբ 
աղաթթ վի 40 %ա նոց լու ծույթ: Սա կայն վա ճառ քում եղած 
խիտ աղաթթ վում քլո րաջ րած նի զանգ վա ծա յին բա
ժի նը կազ մում է մոտ 37%: Այդ պի սի լու ծույ թի խտու թյու նը 
մոտավորապես 1,19 գ/սմ3 է:

Խիտ աղաթ թուն խո նավ օդում ու ժեղ ծխա ցող ան
գույն լու ծույթ է, որը քլո րաջ րած նի ան ջատ ման հետևան
քով սուր հոտ ունի:

Քի մի ա կան հատ կու թյուն նե րը: Աղաթ թուն ունի 
թթու նե րի մեծ մա սին բնո րոշ մի քա նի ընդ հա նուր հատ
կու թյուն ներ: Բա ցի դրանից, այն օժտ ված է նաև մի շարք 
յուրահատուկ հատ կու թյուն նե րով (աղ. 10):

Աղյուսակ 10
Աղաթթվի քիմիական հատկությունները

 
Յուրահատուկ հատկությունները

1. Ինդիկատորի գույնի փոփոխություն
2. Փոխազդեցություն մետաղների հետ.

2HCl + Zn → ZnCl2 + H2 ↑
3. Փոխազդեցություն հիմնային և 

ամֆոտեր օքսիդների հետ.
2HCl + CaO → CaCl2 + H2O
2HCl + ZnO → ZnCl2 + H2O

4. Փոխազդեցություն հիմքերի հետ.
2HCl + Cu(OH)2 → CuCl2 + 2H2O

5. Փոխազդեցություն աղերի հետ.
2HCl + CaCO3 → H2O + CO2↑ + CaCl2

1. Փո խազ դե ցու թյուն ար ծա թի նիտ-
րա տի հետ՝ ան ջատ վում է սպի տակ 
նստվածք, որը չի լուծ վում ո՛չ ջրում, 
ո՛չ թթու նե րում.

HCl + AgNO3 → AgCl↓ + HNO3
2. Փոխազդեցություն օքսիդիչների

(MnO2, KMnO4, KClO3 և այլն) հետ.
6HCl + KClO3 → KCl + 3H2O + 3Cl2↑
3. Br -, I- իոնների հայտաբերման 

հա  մար ևս օգտագործում են արծաթի 
նիտ   րատ

Ար ծա թի (I) նիտ րա տի հետ աղաթթ վի և նրա աղե րի 
փո խազ դե ցու թյունն օգ տա գոր ծում են քլո րիդ իոն նե րը 
որո շելու հա մար: Մյուս հա լո գենիդ նե րի (բրո միդ նե ր, յո
դիդ նե ր) որոշ ման եղա նակ նե րը բեր ված են աղ յու սա կում 
(տե՛ս աղ. 3, էջ 26):

Կի րա ռու մը: Մեծ քա նա կու թյամբ աղաթ թու է ծախս
վում եր կա թի օք սիդ նե րի հե ռաց ման հա մար այդ մետա ղից 
պատ րաստ ված իրե րն այլ մե տաղ նե րով (անա գով, քրո մով, 
նի կե լով) պա տե լուց առաջ: Որ պես զի աղա թթուն փո խազ
դի մի այն օք սիդ նե րի և ոչ թե մետա ղի հետ, նրան ավե լաց
նում են հա տուկ նյու թեր, որոնք կոչ վում են ին հի բի տոր ներ:
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Ին հի բի տոր նե րը ռե ակ ցի ան դան դա ղեց նող նյու թեր են:
Աղաթ թուն կի րառ վում է տար բեր քլո րիդ ներ (տե՛ս նկ. 17, էջ 54), ինչպես 

նաև լա բո րա տո րի ա նե րում քլոր ստա նա լու հա մար: Աղաթթ վի լու ծույ թը 
հանձ նա րար վում է ստա մոք սահ յու թի ցածր թթ վայ նու թյուն ու նե ցող հի
վանդ նե րին: Աղաթթ վի կարևորա գույն աղի` նատ րի ու մի քլո րի դի ավե լի 
ակն հայտ կի րա ռու մը ցույց է տր ված նկ. 18ում (էջ 54):

q Պա տաս խա նե ՛ք հար ցե րի ն (էջ 53)

 ? Հարցեր և վարժություններ
1. Եր կու ինչպի սի՞ եղա նակ ով կա րե

լի է ստա նալ քլո րա ջրա ծին: Կազ
մե՛ք հա մա պա տաս խան քիմիական 
ռեակցի ա նե րի հա վա սա րում ները:

2. Բնու թագ րե՛ք քլո րաջ րած նի ֆի
զի կա կան և քի միա կան հատ կու
թյուն նե րը և բա ցատ րե՛ք, թե ինչ 
նպա տա կով է օգ տա գործ վում այդ 
գա զը:

3. Ինչ պե՞ս են լա բո րա տոր պայ ման
նե րում և արդ յու նա բերու թյան մեջ 
ստա նում աղաթ թուն: Կազ մե՛ք հա
մա պա տաս խան քի մի ա կան ռե ակ
ցի ա նե րի հա վա սա րում նե րը:

4. Տր ված են հետևյալ նյու թե րի բա
նա ձևե րը` Zn, Cu, Al, CaO, SiO2, Fe2O3, 
NaOH, Al(OH)3, Fe2(SO4)3, CaCO3, 
Fe(NO3)3: Նշ ված նյու թե րից ո՞ րը 
կա րող է փո խազ դել աղա թթ վի 
հետ: Կազ մե՛ք հա մա պա տաս խան 
ռե ակ ցի ա նե րի հա վա սա րում ներ ը:

5. Պատ մե՛ք այն մա սին, թե արդ յու նա
բե րու թյան մեջ կամ կեն ցա ղում որ
տե՞ղ է օգ տա գործ վում աղաթ թուն:

? ÊÝ ¹Çñ Ý» ñ
1. Կա լի ու մի յո դի դի լու ծույ թի մի-

ջով բաց են թո ղել 100 մլ գա զա-
յին խառ նուրդ, որը նա խա տես ված 
է քլո րաջրած նի սին թե զի հա մար: 
Արդ յուն քում ան ջատ վել է 0,508 գ յոդ: 

Ի՞նչ բա ղադ րու թյուն ու նի գա զա յին 
խառ նուր դն ըստ ծա վա լի (%):

Պատ.՝ 44,8% Cl2, 55,2% H2: 

2. Քլո րաջ րա ծի նը, որը ստա ցել են 
ա վել ցու կով վերց րած խիտ ծծմ բա-
կան թթուն 58,5 գ նատ րի ու մի քլո-
րի դի հետ փո խազ դե լիս, լու ծել են 
146 գ ջրում: Որոշ ե՛ք ստաց ված լու-
ծույ թում քլո րաջ րած նի զանգ վա-
ծա յին բա ժի նը (%):

Պատ.՝ 20% HCl:

3. Մեկ ծա վալ ջրում սեն յա կա յին 
ջեր մաս տի ճա նում լուծ վում է մոտ 
400 ծա վալ քլո րաջ րա ծին: Որոշ ե՛ք 
ստաց ված լու ծույ թում HCl-ի զանգ-
վա ծա յին բա ժի նը (%):

Պատ.՝ 39,46%:

4. Ի՞նչ զանգվածով (գ) ալ յու մին կպա-
հանջ վի (ն. պ.) ավել ցուկով վերց-
ված աղա թթ վի հետ փո խազ դե լու 
հա մար՝ 5,62 լ ջրա ծին ստա նա լու 
նպա տա կով:

Պատ.՝ 4,5 գ. Al:

5. Հաշվել, թե 8% զանգվածային 
բաժ նով 140 մլ աղաթթվի լուծույ-
թը (ρ = 1,039 գ/սմ3) կբավարարի՞ 
արդյոք 13 գ ցինկի հետ լրիվ 
փոխազդելու համար:

Պատ.՝ Ոչ, ավելցուկ՝  
4 մոլ ցինկ:
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Նկ. 17 Աղաթթ վի կի րա ռու մը
1  ա ղե րի ստա ցու մ, 2  մե տաղ նե րի զո դում, 3  գալ վա նա պատ ում, 

4  ներ կա նյու թե ր, 5  դե ղան յու թե ր, 6,7  պ լաստ մաս սա նե րի,  
այլ պո լի մեր նե րի ստաց ում

ա)  

բ)

Նկ. 16 
Քլո րաջ րած նի 
լու ծու մը ջրում 

ա   փոր ձի սկզ բում 
բ   փոր ձը սկ սե լուց 
որոշ ժա մա նակ անց

1  քլորաջրածին 
2  աղաթթու

Նկ. 18 Նատ րի ու մի քլո րի դի կի րա ռու մը
1  նատ րի ու մի ստա ցում, 2  նատ րի ու մի հիդ րօք սի դի ստա ցում,  
3  օ ճա ռի ստա ցում, 4  պա հա ծո յա ցում, 5  սո դա յի ստա ցում,  

6  ա ղաթթ վի ստա ցում, 7  քլո րի ստա ցում, 8  սնն դի հա մե մունք

Ø
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Ü
Î

²
Î

²
Ü

1

2

3 4 5 6

7

8
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...որ հր դեհ նե րը 
հանգց նե լու ամե նա
սովո րա կան մի ջո ցը̀ 

ջու րը, ֆտո րի շի թում 
այր վում է բաց մա

նուշ ա կա գույն բո ցով:

…որ ֆտո րը մեր օր
գա նիզմ է մտ նում 

խ մե լու ջրի հետ: Ֆտո
րի պա կա սի դեպ քում 
փոք րա նում է ատամ
նե րի էմա լի կա յու նու
թյու նը սնն դում եղած 

թթու նե րի նկատ մամբ:

…որ մար դը օրա կան 
գոր ծա ծում է մոտ 

10 գ, իսկ մեկ տա րում 
մոտ 3,5 կգ կե րակ րի 

աղ: Կա րե լի է հաշ
վել, որ մեր մո լո րա կի 

բո լոր բնա կիչ նե րը 
տա րե կան ծախ սում 
են մոտ 17,5 մլն տ 

նատ րի ու մի քլո րիդ, 
որը կա րե լի է տե ղա

փո խել մոտ 500 կմ 
եր կա րու թյուն ունե ցող 

գնաց քով:

§ 3.4. Հալոգենների համեմատական 
բնութագիրը

Բնու թյան մեջ գտն վե լը: Բարձր օք սի դիչ հատ
կու թյուն նե րի շնոր հիվ հա լո գեն նե րը բնու թյան մեջ 
ազատ վի ճա կում չեն հան դի պում: Հա լո գեն նե րի 
կարևորա գույն բնա կան միա ցու թյուն նե րը ցույց են 
տրված ստորև ներկայացված գծա պատ կե րում:

Գծապատկեր 3

Ֆտո րը մտ նում է ֆտո րա -
սպա թի՝ CaF2, ապա տիտ նե-
րի, ֆոս ֆո րիտ նե րի բա ղա-
դ րու  թյան մեջ: Երկ րի կե -
ղևում ֆտո րի պա  ր ու նա կու-
թյու նը կազ մում է 0,027%։

Քլո րը հան դի պում է քլո-
րի դ նե րի (NaCl, KCl • MgCl2‚ 
և այլն) ձևով: Երկ րի կե -
ղևում քլո րի պա  րու նա կու-
թ յու նը կա զ մում է 0,045%։

Բրոմը հանդիպում է նա  տ -
րիումի բրոմիդի՝ NaBr‚ և 
մագնեզիումի բրո միդի՝ 
MgBr2, ձևով: Երկրի կեղևում 
բրո մի պ ա րո ւ նակությունը 
կազ  մում է 0,00016%։

Յո դը ավե լի հա ճախ հան-
դի պում է նատ րի ու մի յո դի-
դի՝ NaI‚ և կա լի ու մի յո դի-
դի՝ Kl, ձևով: Երկ րի կեղևում 
յո դի պարու նա կու թյու նը 
կազ մում է 0,00003%։

Ֆի զի կա կան հատ կու թյուն նե րը: Հա լո գեն նե րի 
հա րա բե րա կան ատո մա յին զանգ ված նե րի մե ծաց մա
նը զու գըն թաց՝ օրի նա չա փո րեն աճում են եռ ման ջեր
մաս տի ճան նե րը, և աս տի ճա նա բար մգա նում է դրանց 
գույ նը (աղ. 11): Հա լո գեն նե րը ջրում հա մե մա տա բար 
քիչ են լուծ վում: Օրի նակ` սո վո րա կան պայ ման նե րում 
մեկ ծա վալ ջրում լուծ վում է 2,5 ծա վալ քլոր, իսկ յո
դի լու ծե լի ու թյու նը 100 գ ջրում ըն դա մե նը 0,02 գ է: 
Ֆտորն ար դեն սո վո րա կան պայ ման նե րում բուռն կեր
պով փո խազ դում է ջրի հետ, ուս տի նրա ջրա յին լու
ծույ թը չի կա րե լի ստա նալ:

Հա լո գեն ներն ավե լի լավ են լուծ վում օր գա նա կան 
լու ծիչ նե րում` բեն զի նի, կե րո սի նի, սպիր տի մեջ և այլն: 
Օրի նակ` եթե յո դաջ րի վրա լց նենք բեն զին և թա փա
հա րենք, ապա պար զե ցու մից հե տո կտեսնենք, որ ամ
բողջ յոդն ան ցել է բեն զի նի մեջ:
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Աղյուսակ 11
Հալոգենների ֆիզիկական հատկությունները

Հալոգեն- 
ների 

ան վա նու մը

Հալոգեն 
պարզ 

նյութերը

Տարրի հարա բե րա-
կան ատ ո մա յին 

զանգ վա ծը

Եռ ման 
ջե րմաս տի ճա նը

(0C)

Ագ րե գա տա յին 
վի ճա կը 

սով. պայմ.
Գույները

Ֆտոր
Քլոր
Բրոմ
Յոդ

F2
Cl2
Br2
I2

19,0
35,5
79,9
126,9

-188,13
-34,1
59,2
185,5

Գազ
Գազ

Հեղուկ
Բյուրեղային

(պինդ)

Բաց դեղնավուն
Դեղնականաչ
Կարմրագորշ

Մուգ մա նուշ ա կա-
գույն, համարյա սև

Յո դի բյուրեղները տա քաց նե լիս հայտն վում են 
մա նու շ ա կա գույն գո լոր շի ներ, որոնք աս տի ճա նա բար 
խտա նում են և առաջացնում բյու րե ղիկ նե ր: Այդ պի սի 
երևույ  թը անվանում են ցն դում (սուբլիմում):

Ցն դու մը (սուբլիմում) առանց հե ղուկ վի ճա կին 
անց նե լու պինդ նյու թի գո լոր շի ա ցու մն է և գո լոր շի
նե րից բյու րեղ նե րի առա ջա ցումը:

Հա ճախ սուբլիմումը կիրառում են յո դը և մյուս նյու
թե րը ազատ վի ճա կում ստա նալու համար:

Քի մի ա կան հատ կու թյուն նե րը: Հա լո գեն նե րի քի
միա կան ակ տի վու թյու նը բա ցատր վում է դրանց ատոմ
նե րի՝ էլեկտ րոն ներ մի աց նե լու և բա ցա սա կան լից քա
վոր ված իոն նե րի փո խարկ վե լու հատ կու թյամբ: Ատո մի 
կա ռուց ված քի տե սու թյու նը և էլեկտ րա բա ցա սա կա նու
թյան մա սին պատ կե րա ցում նե րը թույլ են տա լիս կան
խա տե սել հա լո գեն նե րի ատոմների հա մեմատական քի
մի ա կան ակ տիվությունը: Այս պես՝ քա նի որ հա լո գեն նե
րի ատո մա կան շա ռա վիղ ներն աճում են ֆտո րից դե պի 
յո դը, ապա էլեկտ րոն ներն ավե լի ու ժեղ պետք է ձգվեն 
ֆտո րի ատո մի կողմից, այ սինքն՝ ֆտո րը քի մի ա պես 
ամե նա ակ տիվն է, իսկ յոդը՝ համեմատաբար  քիչ ակ տի
վը: Դրա նում հա մոզ վել ենք՝ հետևելով այն փոր ձե րին, 
որ տեղ հա լո գեն նե րը փո խա դարձաբար իրար դուրս են 
մղում իրենց աղե րից: Այսպիսով, քի մի ա կան ակ տի վու
թյու նը, այ սինքն` հա լո գեն նե րի օք սի դիչ հատ կու թյու նը  
F, Cl, Br, I շար քում օրի նա չափորեն փոք րա նում է: Իսկ 
իոն նե րի քի մի ա կան ակ տի վու թյու նը F −, Cl−, Br−, I− շար
քում մե ծա նում է, որով հետև կապ ված է ոչ թե էլեկտ րոն
նե րը միաց նե լու, այլ տա լու հետ:

Հա լո գեն նե րի մյուս քի մի ա կան հատ կու թյուն նե
րը նման են քլո րի քի մի ա կան հատ կու թյուն նե րին (տե՛ս 
գծապատկեր 2ը, էջ 46):
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Ստա ցու մը: Հա լո գեն նե րը բնա կան մի ա ցու թյուն
նե րում դրսևորում են −1 օք սի դաց ման աս տի ճան, այդ 
պատ ճա ռով ազատ վի ճա կում ստա նա լու հա մար ան
հրա ժեշտ է օք սի դաց նել դրանց իոն նե րը.

2Cl− − 2e− → Cl2
0

Այդ նպա տա կով արդ յու նա բե րու թյան մեջ օգ տա
գոր ծում են հաս տա տուն էլեկտ րա կան հո սանք, իսկ լա
բո րա տոր պայ ման նե րում օգ տա գոր ծում են օք սի դիչ 
հատ կու թյուն նե րով օժտ ված տար բեր նյու թեր: 

Ազատ վի ճա կում մնա ցած հա լո գեն նե րի ստա ցու մը 
հաս կա նա լու հա մար օգտվենք F−, Cl−, Br−, I− իոն նե րի շար
քում օք սի դաց նող հատ կու թյուն նե րի փոփոխությունից: 
Պարզ վում է, որ ամե նից թույլ, ավել ցու կա յին էլեկտ րոն
նե րը պա հում են այն իոն նե րը, որոնց շա ռա վի ղը մեծ է, 
այ սինքն` յո դիդի ոն նե րը` I−: Ֆտո րիդ ի ոն նե րը` F−, կա րե
լի է օք սի դաց նել (ստա նալ ազատ ֆտոր) մի այն էլեկտ
րո լի զի միջոցով: Քլո րիդ ի ոն նե րը՝ Cl−, կա րե լի է օք սի
դաց նել ոչ մի այն էլեկտ րո լի զով, այլև ման գա նի մի ա ցու
թյուն նե րով, որոն ցում պա րու նակ վում է Mn+4 կամ Mn+7: 
Բրո միդ ի ոն նե րը՝ Br−, և յո դիդ ի ոն նե րը` I−, կա րե լի է օք
սի դաց նել ոչ մի այն վե րը նշ ված ման գա նի մի ա ցու թյուն
նե րով, այլև ազատ քլո րով, իսկ յո դիդ ի ոն նե րը` I−, նաև 
բրո մով: Դա հաս տատ վում է հետևյալ փոր ձով: Եթե կա
լի ու մի բրո մի դի և կա լի ու մի յո դի դի լու ծույթ նե րին ավե
լաց նենք քլո րա ջուր (քլո րի ջրա յին լու ծույթ) և կա լի ու մի 
յո դի դի լու ծույ թին` բրո մա ջուր, ապա գույնի փոփոխու
թյամբ կա րե լի է հայտ նա բե րել ազատ բրո մի և յո դի ան
ջա տումն ըստ հետևյալ հավա սա րում նե րի. 

 
 

 

Ավե լի ակ տիվ հա լո գեն նե րի կող մից պա կաս ակ տիվ 
հա լո գեն նե րին իրենց մի ա ցու թյուն նե րից դուրս մղե լու 
հատ կու թյունը գործ նա կա նում օգ տա գործ վում է: Այդ
պես են, օրի նակ, ստա նում բրո մը և յո դը` դրանց մի ա ցու
թյուն նե րի վրա քլորով ազ դե լով:
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 ?  Հար ցեր  և վարժություններ
1. Բնու թագ րե՛ք ազատ վի ճա կում հա

լո գեն նե րի ստաց ման եղա նակ նե
րը: Հա լո գեն նե րից ո՞րն է ավե լի 
դժ վար ան ջատ վում ազատ վի ճա
կում‚ և ո՞րը` ավե լի հեշտ:

2. Բնու թագ րե՛ք հա լո գեն նե րի ֆի զի
կա կան և քի միա կան հատ կու թյուն
նե րի փո փո խու թյու նը̀ կախված հա
րա բե րա կան ատո մա յին զանգ ված
նե րի փո փո խու թյուն ներից:

3. Յո դի դի ջրա յին լու ծույ թին ավե
լաց րել են օս լա յի շրեշ ի լու ծույթ: 
Այ նու հետև այդ լու ծույ թի մի ջով 
բաց են թո ղել քլոր: Ինչ պե՞ս փո
փոխ վեց լու ծույ թի գույ նը և ին չո՞ւ:

4. Գրե՛ք քի մի ա կան ռե ակ ցի ա նե րի 
հա վա սա րում նե րը, որոնց մի ջո ցով 
կա րե լի է իրա գոր ծել հետևյալ փո
խար կում նե րը.

Cl2 → CuCl2 → Cu(OH)2 → CuO →  

→ CuCl2 → Cu

5. Տետ րում հա մա ռո տա կի բնու թագ
րե՛ք որևէ հալո գեն և դրան համա
պատասխան թ թուն:

6. Կազ մե՛ք գծապատկեր 4ի վե րա
բեր յալ ռե ակ ցի ա նե րի հավա սա
րում նե րը:

Կի րա ռու մը: Քլո րի կի րա ռու թյու նն արդեն քննար կել 
ենք: Կի րառ ման տե սա կե տից երկ րորդ տե ղը զբաղեց նում է 
ֆտո րը: Այն օգ տա գոր ծում են օր գա նա կան մի ա ցու թյուն նե
րը ֆտո րաց նե լու հա մար:

Բրո մը, յո դը և նրանց մի ա ցու թյուն նե րը (այդ թվում նաև 
օր գա նա կան նե րը) օգ տա գործ վում են բժշ կու թյան մեջ: 
Օրի նակ՝ յո դի թուր մը (յո դի սպիր տա յին լու ծույ թը) օգ տա
գործ վում է վեր քե րը վա րա կա զեր ծե լու հա մար, յո դի մի ա
ցու թյուն ներն անհ րա ժեշտ են վա հա նաձև գեղ ձի հի վան
դու թյուն նե րը բու ժե լու, իսկ բրո մի մի ա ցու թյուն ները (KBr, 
NaBr)՝ նյար դա յին հա մա կար գը հանգս տաց նե լու հա մար:

Գծապատկեր 4

Ծագումնաբանական կա պը հալոգենների և նրանց 
կարևորա գույն մի ա ցու թյուն նե րի միջև

Հալոգենիդ

Հալոգեն Հալոգենաջրածին Հալոգենաջրածնական 
թթու

q Պա տաս խա նե ՛ք հար ցե րի ն (էջ 58)ANTARES
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? ÊÝ¹ÇñÝ»ñ
1. Ո՞ր գազն է ավելի ծանր` ֆտո՞ րը, 

թե՞ քլորը‚ և քանի՞ ան գամ:

Պատ.՝ Cl2, 1,87 անգամ:

2. 0,6 գ զանգվածով ցինկի փոշին 
լուծել են ա ղա  թթվում: Հաշվել 
ծախս ված աղա թթվի զանգ վա ծը 
(գ), եթե քլորա ջրածնի զանգ վա  ծա-
յին բա ժինը նրանում 10% է:

Պատ.՝ 7,3 գ HCl:

 M  Լա բո րա տոր  
փոր ձե ր

I  Աղաթթվի, քլորիդների, բրո միդ
ների, յո դի դ  ների և յոդի որո
շումը

1. Փորձանոթի մեջ լցրեք 12 մլ 
նոսր աղաթթու, երկրորդի մեջ՝ 
նատ րի ու մի քլո րի դի նույն քան 
լու ծույթ, եր րոր դի մեջ՝ նատ
րիու մի բրո մի դի, իսկ չոր րոր դի 
մեջ՝ կա լի ու մի յո դի դի լու ծույթ: 
Բո լոր փոր ձա նոթ նե րի մեջ ավե
լաց րեք մի քա նի կա թիլ ար ծա թի 
(I) նիտ րա տի կամ կա պա րի (II) 
նիտ րա տի լու ծույթ:

2. Յոդը որոշելու համար փորձա
նոթի մեջ նա խապես լցված 23 մլ 
ջրին ավե լաց րեք քիչ օս լա, ստաց
ված կա խույ թը խառ նեք: Այ նու
հետև կե սը դա տար կեք մինչև եռ
ման ջեր մաս տի ճան տա քաց րած 
23 մլ ջրով երկ րորդ փոր ձա նո թի 
մեջ և սա ռեց րեք: Փորձա նոթ նե րից 
մե կին ավե լաց րեք մի քանի կա
թիլ կա լի ու մի յո դիդ, իսկ մյու
սին` յո դի սպիր տա յին լու ծույթ:

Առա ջադ րանք ներ
1. Գրե´ք հա մա պա տաս խան ռե ակ 
  ցի ա նե րի հա  վա սա րում նե րը և մտա
ծե՛ք, թե ինչ պես տար  բե րել՝ ա) աղա
թթուն մյուս թթու ներից, բ) քլո րիդ
նե րը մյուս աղե րից, գ) քլո րիդ նե րի 
լու ծույ թը աղա թթվից, դ) բրո միդ
նե րը, յո դիդ նե րը քլո րիդ նե րից: Ին
չո՞ւ ար ծա թի (I) նիտ րա տի լու ծույ թի 
փո խա րեն կա րե լի է օգ տա գոր ծել 
նաև կա պա րի (II) նիտ րա տի լու ծույթ: 
2. Ինչ պե՞ս կա րե լի է ապա ցու ցել ազատ 
յո դի առ կա յու թյու նը: Սնն դա մ թեր քի, 
օրի նակ՝ սպի տակ հա ցի մեջ ինչ պե՞ս 
հայտ ա բե րել օս լան:
II Հա լո գեն նե րի դուրս մղու մն 

իրենց մի ա ցու թյուն նե րի լու
ծույթ նե րից
Մի փոր ձա նո թի մեջ լց րե՛ք 34 մլ 

կա լի ու մի բրո մի դի կամ նատ րի ու
մի բրո մի դի լու ծույթ, իսկ երկ րորդ և 
եր րորդ փոր ձա նոթ նե րի մեջ՝ կա լիու
մի յո դի դի կամ նատ րի ու մի յո դի դի 
նույն քան լու ծույթ: Առա ջին և երկ
րորդ փոր ձա նոթ նե րին ավե լաց րե՛ք 
12 մլ քլո րա ջուր, իսկ եր րոր դի մեջ՝ 
նույն քան բրո մա ջուր:
Առա ջադ րանք ներ
1. Ին չի՞ մա սին է վկա յում փոր ձա
նոթ նե րում լու ծույ թի գույնի փո փո
խու թյու նը: Գրե՛ք հա մա պա տաս խան 
քի միա կան ռե ակ ցի ա նե րի հա վա
սարում նե րը: 2. Կա տար ված փոր ձե րի 
հի ման վրա բա ցատ րե՛ք, թե հա լոգեն
ներն ի՞նչ հա ջոր դա կա նու թյամբ են 
իրար դուրս մղում մի ա ցու թյուն նե
րից:
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ԳԼՈՒԽ IV ԹԹՎԱԾՆԻ ԵՆԹԱԽՈՒՄԲ

§ 4.1. Թթվածնի ենթախմբի տարրերի 
դիրքը քիմիական տարրերի 
պարբերական համակարգում

Թթ ված նի և ծծմ բի ատոմ նե րի կա ռուց ված քի գծա
պատկերները բեր ված են աղ յու սա կ 12ում:

Աղյուսակ 12
Թթվածնի և ծծմբի ատոմների կառուցվածքը

Քիմիական 
նշանը

O
S

Էլեկտ րոն նե րի տե ղա բաշ խու մն ըստ 
էներ գի ա կան մա կար դակ նե րի

+8O  2e-, 6e-
+16S  2e-, 8e-, 6e-

Էլեկտրոնային 
բանաձևը

ls2 | 2s2 2p4

ls2 | 2s2 2p6 | 3s2 3p4

Էլեկտրոնի տեղաբաշխումն ըստ օրբիտալների

ls2 2s2 2p4

+8O                  ↓↓ ↓ ↓

3s2 3p4 3d 0

+16S ...               ↓↓ ↓ ↓          

↓↓ ↓↓

↓↓

Թթ ված նից և ծծմ բից բա ցի, VI խմ բի գլ խա վոր են
թախմ բում կան դրանց նման ևս եր կու տար րեր՝ սելեն՝ Se, 
և տե լուր՝ Te: Այդ բո լոր տար րե րի ատոմ նե րի ար տա քին 
էներ գի ա կան մա կար դակ նե րում գտն վում են վե ցա կան 
էլեկտ րոն ներ: Մինչև ատո մի կա յուն էներ գի ա կան վի ճա
կը, որը բնո րոշ է ազ նիվ գա զե րին, պա կա սում է եր կու 
էլեկտ րոն, ուս տի այդ տար րե րի ատոմ ներն ըն դու նակ են 
մի աց նե լու ևս եր կու էլեկտ րոն : Այդ պատ ճա ռով թթվա
ծինն ու ժեղ օք սի դիչ նե րից մեկն է.

0
         

−2

O2 + 2 • 2e− → 2O

Թթ վա ծի նը մի ա ցու թյուն նե րում սովորաբար ցու ցա բե
րում է −2 օք սի դաց ման աս տի ճան: Բա ցա ռու թյուն են կազ
մում ֆտորի հետ միա ցու թյու նները, որ տեղ թթվածինն 
ունի +2 օք սի դաց ման աս տի ճան և պե րօք սի դները, օրինակ՝ 
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ջրած նի պե րօք սի դը՝ H2O2, որում թթված նի օք սի դաց ման 
աս տի ճա նը −1 է (H+1 − O 1 − O 1 − H +1): 

Թթված նի, ինչ պես նաև հա լո գեն նե րի են թախմբում 
հա րա բե րա կան ատո մա յին զանգ ված նե րի աճ մա նը և 
ատո մա կան շա ռա վիղ նե րի մե ծաց մա նը զու գըն թաց՝  
ա) օրի նա չափորեն թու լա նում են ոչմե տա ղա կան հատ
կու թյուն նե րը (թթ վա ծի նը բնո րոշ ոչմե տաղ է, իսկ տե լուրն 
օժտ ված է մե տա ղա կան փայ լով), բ) փոք րա նում է ջրած
նա յին մի ա ցու թյուն նե րի կա յու նու թյու նը, գ) փոք րա նում 
է թթ ված նա վոր թթու նե րի ու ժը: 

▲ Ի տարբերություն թթվածնի՝ ծծմ բի ատոմ նե րի մոտ եր
րորդ էներ գի ա կան մա կար դա կում կան հինգ չլ րաց ված dօր բի
տալ ներ: Այդ պատ ճա ռով էլ հնա րա վոր է էլեկտ րոնային զույգի 
ճեղքում, որի հետևանքով էլեկտրոն ները 3p և 3sից անցում են 
կատարում 3d ենթամա կա րդակ: Այս դեպքում ծծմ բի ատոմ նե
րում հայտն վում են չորս կամ վեց չզույգ ված էլեկտ րոն ներ, որոնք 
ավե լի էլեկտ րա բա ցա սա կան տար րի հետ մի ա ցու թյուն ներ առա
ջաց նե լիս տե ղա շարժ վում են նրա կող մը (աղ. 13): Դրա նով է 
բա ցատր վում թթ ված նի հետ կազ մած մի ա ցու թյուն նե րում 
ծծմ բի՝ S+4O2 և S+6O3 օք սի դաց ման աս տի ճա նը:

Ծծմբի ատոմների 
վիճակը

Էլեկտրոնների տեղաբաշխումն ըստ 
օրբիտալների

Օքսիդացման 
աստիճանը

Նորմալ վիճակ

Գրգռված վիճակներ

3s2 3p 4 3d 0

+16
S...

3s2 3p3 3d 1

+16
S...

3s1 3p 3 3d 2

+16
S...

+2, −2

+4

+6

↓↓ ↓↓ ↓ ↓

↓↓ ↓↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓↓ ↓ ↓

q Պա տաս խա նե ՛ք հար ցե րի ն (էջ 67)

Աղյուսակ 13
Ծծմբի հնարավոր օքսիդացման աստիճանները
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Նկ. 19
Օզոնի ստացման 

սարք

§ 4.2. Ալոտրոպիա (տարաձևություն)

Թթ ված նի ատոմ նե րը կա րող են առա ջաց նել 
երկու պարզ նյու թեր` թթ վա ծին և օզոն: Թթ ված նի մո
լե կուլ նե րը, ինչ պես հայտ նի է, կազմ ված են կո վա լենտ 
ոչ բևեռա յին կա պով կապ ված եր կու ատոմ նե րից: 
Թթված նի մոլեկուլի էլեկտ րո նա յին բա նաձևը պատ
կե րում են այս պես.

Թթ ված նի որոշ հատ կու թյուն ներ չի կա րե լի բա
ցատ րել բեր ված էլեկտ րո նա յին բա նաձևով: Թթված նի 
մո լե կու լի կա ռուց ված քի մա սին հարցն ավե լի մանրա
մասն քն նարկ վում է հետագա դաս  ըն թաց ներում:

Թթ վա ծի նը` O2, կա րող է փո խարկ վել օզո նի, որի 
մո լե կու լը կազմ ված է երեք ատոմ թթ ված նից` O3:

Օզո նը ստա նում են օզո նա տոր կոչ վող սար քում  
(նկ. 19), որը կազմ ված է դր սից մե տա ղա լա րով շրջա
հյուսված ապակ յա խո ղո վա կից: Խո ղո վա կի մի ջով 
անց նում է մեկ այլ մե տա ղա լար: Օզո նա տո րի ապակ
յա խո ղո վա կը լց նում են թթ ված նով, իսկ մե տա ղա լա
րի ծայ րե րը մի աց նում են մա կա ծող (ին դուկ ցի ոն) կո ճի 
բևեռ նե րին բարձր լար ման հո սանք ստա նա լու հա մար: 
Մե տա ղա լա րե րի միջև թթված նի մի ջով բաց են թող
նում էլեկտ րա կան պար պում, որի հետևան քով թթ վա
ծի նը վե րած վում է օզո նի.

էլեկտ րա կան պար պում
3O2   2O3
ÃÃí³ÍÇÝ               û½áÝ

Բնու թյան մեջ օզոնն առա ջա նում է կա՛մ ամպ
րո պի ժա մա նակ` էլեկտ րա կան պար պում նե րի, կա՛մ 
փշա տերև ծա ռե րի խե ժի օք սի դաց ման հետևան քով: 
Անձրևից հե տո փշա տերև ան տառ նե րում օդին դու րե
կան թարմ հո տը հա ղոր դում է օզո նը:

Սո վո րա կան պայ ման նե րում օզո նը բնո րոշ հո տով 
գազ է, 1,5 ան գամ թթ ված նից ավե լի ծանր: Այն շատ 
ավե լի լավ է լուծ վում ջրում, քան թթ վա ծի նը:

Օզո նը և թթ վա ծի նը թեև կազմ ված են միևնույն 
տա ր րի ատոմ նե րից, բայց բո լո րո վին տար  բեր նյու
թեր են:
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Օզո նը քի մի ա պես զգա լի ո րեն ակ տիվ է թթ ված նից: 
Այս պես՝ որոշ նյու թեր (ֆոս ֆոր, սպիրտ) օզո նի մեջ բո
ցա վառ վում են, կա ու չու կը դառ նում է բե կուն, իսկ ներ
կանյու թե րը օզո նի ազ դե ցու թյամբ գու նազրկ վում են: 
Օզո նի հա տուկ քի մի ա կան ակ տի վու թյու նը բա ցատր
վում է այն բա նով, որ նրա մո լե կուլ նե րը հեշ տու թյամբ 
տրոհ վում են` առա ջաց նե լով ատո մա կան թթվա ծին, 
որն ավե լի եռան դուն է փո խազ դում նյու թե րի հետ, 
քան մո լե կու լա յին թթ վա ծի նը.

O3   ↓   O2   +   O
û½áÝ ÃÃí³ÍÇÝ ³ïáÙ³Ï³Ý

ÃÃí³ÍÇÝ

Թթ ված նի ատոմ նե րը, զույգզույգ մի ա նա լով, 
ա ռա  ջաց նում են մո լե կուլ ներ.

• •
O + O ↓ O2

Ուս տի օզո նի փո խար կու մը թթ ված նի ար տա հայտ
վում է հետևյալ հա վա սա րու մով.

2O3  ↓ 3O2

Հե տա գա յում կհա մոզ վեք, որ թթ ված նից բա ցի, 
մյուս քի մի ա կան տար րե րը (ծծում բը, ֆոս ֆո րը, ած խա
ծի նը) ևս ազատ վի ճա կում կա րող են առա ջաց նել մի 
քա նի պարզ նյու թեր:

Միևնույն քի մի ա կան տար րի՝ մի քա նի պարզ 
նյու թե րի ձևով հան դես գա լու երևույ թը կոչ վում է 
ալոտ րո պի ա (տարաձևություն): Իսկ միևնույն քի
մի ա կան տար րով առա ջա ցած պարզ նյու թերը կոչ
վում են այդ տար րի ալոտ րոպ (տարաձև) ձևափո
խու թյուն ներ:

Թթ վա ծի նը և օզո նը միևնույն քի մի ա կան տար րի̀  
թթված նի ալոտ րոպ ձևափո խու թյուն ներ են:

q Պա տաս խա նե ՛ք հար ցե րի ն (էջ 67)
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¶Ç ï»՞ù ³ñ¹Ûáù
...որ 670 թ. Կոս
տանդ նու պոլ սի 
պաշտ պան ները 
արաբ նե րի նա վա
տոր մն այ րե ցին 
«հու նա կան կրա
կով». դա ծծմ բի և 
սե լիտ րա յի (KNO3՝ սև 
վա ռո դի հիմ նա կան 
բա ղադրա մա սե րը) 
խառ նուրդն է:

§ 4.3. Ծծումբը բնության մեջ:  
Ծծմբի ստացումը և 
ֆիզիկական հատկությունները

Բնու թյան մեջ ծծում բը հան դի պում է ինչ պես ազատ վի
ճա կում, այն պես էլ տար բեր մի ա ցու թյուն նե րի ձևով: Ազատ 
վի ճա կում այն սո վո րա բար ու ղեկ ցում է մյուս ապար նե րին: 
Այդ պի սի կու տակ ներ կան Արևմտ յան Ուկ րա ի նա յում, Մի ջին 
Ասի ա յում և այլ վայ րե րում:

Ծծմ բի կարևոր բնա կան մի ա ցու թյուն նե րը ցույց են տրված 
գծապատկեր 5ում:

Գծապատկեր 5

Ծծումբը բնության մեջ

Սպիտակուցներ

Սուլֆիդներ.
կապարափայլ՝ PbS, պղնձափայլ՝ Cu2S,
ցինկի խաբուսակ՝ ZnS, պիրիտ՝ FeS2,
ծծմբաջրածին՝ H2S (հանքային աղբ յուր-
նե րում և բնա կան գա զում)

Սուլֆատներ.
գիպս՝ CaSO4 • 2H2O,
դառը աղ՝ MgSO4 •7H2O,
միրաբիլիտ՝ Na2SO4 • 10H2O,
(գլաուբերյան աղ)

Ստա ցու մը: Ծծում բը մյուս ապար նե րից ազատ վի
ճա կում ան ջա տե լու հա մար օգտ վում են նրա դյու րա
հա լու թյու նից: Ծծմ բի հալ ման ջեր մաս տի ճա նը 112,80C  է: 
Այս պես` եթե տա քաց նենք ավա զի և ծծմբի խառ նուր դը, 
ապա վեր ջինս հեշ տու թյամբ կհալ վի: Ավա զը նս տում է 
հա տա կին, իսկ հալ ված ծծում բը կա րե լի է դա տար կել:

Ֆիզիկական հատկությունները: Ծծում  բը դե ղին 
գույ նի պինդ բյու րե ղա յին նյութ է: Բո լոր ոչ մե տաղ նե
րի նման ջեր մու թյան վատ հա ղոր դիչ է և էլեկտ րա կան 
հո սանք չի հա ղոր դում: Ծծմ բի կտոր նե րը սուզ վում են 
ջրում (խտու թյու նը մոտ է 2ին), իսկ ծծմ բի փոշ ին լո ղում 
է ջրի մա կե րե սին, քա նի որ այն ջրով չի թրջ վում:

▲ Ծծմ բի նման ման րաց ված վի ճա կում ջրով չեն թրջ վում 
նաև բազ մա թիվ բնա կան մի ա ցու թյուն ներ: Այդ հատ կու թյու նից 
են օգտ վում ծծմ բա յին հան քա քա րե րը «սնա մեջ ապա րից» բա
ժա նե լու հա մար: Հան քա քա րե րի հարս տաց ման այդ պի սի մե թո դը 
կոչ վում է հան քա հարս տա ցում (ֆլո տա ցում) և լայ նո րեն օգ տա
գործ վում է գործ նա կա նում:

Ծծում բը ջրում գործ նա կա նո րեն չի լուծ վում: Նրա 
հա մար լավ լու ծիչ ներ են ծծմ բա ած խա ծի նը, տո լու ո լը և 
մի շարք այլ նյու թեր:
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Նկ. 20
ա) ծծմ բի 

բյուրեղավանդակը, 
որը կազ մ ված է 

ծծմ բի մո լե կուլ նե րի 
ութան դա մ 
օղակ նե րից,  

բ) ծծմ բի մո լե կու լի  
ու թան դա մ օղակ նե րի 

խզու մը  
տա քաց նե լիս և  

եր կար շղ թա նե րի 
առա ջա ցու մը

S

S

S

SS
S

S S

S

S
S S

S

S
S

S

S S S S

S S S S

³)

µ)

¶Ç ï»՞ù ³ñ¹Ûáù
...որ ծծմ բաջ րածնի մի 
շարք բու ժիչ հատ կու
թյուն նե րի հիման վրա 
ստեղծ վել են բազ մա
թիվ առող ջա րան ներ, 
օրի նակ՝ Մա ցես տա յի 
նշա նա վոր առող ջա

րա նը Կով կա սում: 
Բայց պետք է նաև 

իմա նալ, որ ծծմբա 
ջրա ծինը խիստ 

թու նա վոր գազ է:

112,80C ջեր մաս տի ճա նում ծծում բը հալ վում է` փո
խարկ վե լով դե ղին դյու րաշ արժ հե ղու կի: Հե տա գա 
տա քաց ման ժա մա նակ այն մգա նում է և թանձ րա նում: 
444,60C ջեր մաս տի ճա նում եռում է: Եթե մինչև եռ ման 
վի ճա կը տա քաց րած ծծում բը լց նենք սա ռը ջրի մեջ, 
ապա առա ջա նում է պլաս տիկ ծծումբ, որը ռե տի նի 
նման հեշ տու թյամբ ձգ վում է:

Ձեզ ար դեն հայտ նի է, որ թթ վա ծին տար րը առա
ջաց նում է եր կու ալոտ րոպ ձևափո խու թյուն` թթ վա ծին 
և օզոն: Բյու րե ղա յին ծծում բը և պլաս տիկ ծծում բը նույն
պես ծծումբ տար րի ալոտ րոպ ձևափո խու թյուն ներն են:

Բյու րե ղա յին ծծում բը հեշտ է հալ վում, ինչը վկա յում 
է այն մա սին, որ նրա բյու րե ղա վանդակը մո լե կու լա յին է: 
Ռենտ գե նագ րա կան և մյուս հե տա զո տու թյուն նե րը հաս
տա տում են, որ ծծմ բի բյուրեղավանդակը իրոք կազմ ված է 
օղա կաձև մո լե կուլ նե րից (նկ. 20, ա): Տա քաց նե լիս ծծմ բի մո
լե կուլ նե րի ու թան դա մ օղակ նե րը ճեղքվում են` վե րածվե լով 
եր կար շղ թա նե րի (նկ. 20, բ), որոնք կա րող են ձգ վել‚ երկա
րել և կծկ վել: Դա պլաս տիկ ծծումբն է: (Քի միա կան ռե ակ
ցի ա նե րի հա վա սա րում նե րը կազ մե լիս ընդուն ված է գրել 
ծծմ բի մի ա տո մ մո լե կուլ նե րը):

q Պա տաս խա նե ՛ք հար ցե րի ն (էջ 67)

§ 4.4. Ծծմբի քիմիական 
հատկությունները։  
Ծծմբաջրածին և սուլֆիդներ

Ծծումբը‚ ու նե նա լով ավե լի մեծ ատո մա յին շա
ռա վիղ, քան թթ վա ծի նը, ցուցաբերում է ան հա մե մատ 
ավե լի թույլ օք սի դիչ հատ կու թյուն ներ: Այդ պատ ճա ռով 
թթված նի հետ ռե ակ ցի ա նե րում ծծում բը վե րա կանգ նիչ 
է և ցու ցա բե րում է +4 և +6 օք սի դաց ման աս տի ճան ներ:

Ծծմ բի օք սի դիչ հատ կու թյուն նե րը դրսևոր վում են, 
օրի նակ, մե տաղ նե րի և ջրած նի հետ ռե ակ ցի ա նե րում, 
իսկ վե րա կանգ նիչ հատ կու թյուն նե րը` թթ ված նի և հա
լո գեն նե րի (յո դի հետ ծծում բը չի մի ա նում): Ծծմբի քի
մի ա կան հատ կու թյուն նե րը ցույց են տր ված աղ յու սա կ 
14ում:
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Աղյուսակ 14
Ծծմբի քիմիական հատկությունները

úùëÇ¹³óÙ³Ý ì»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý
1. ÌÍáõÙ µÁ ÷á Ë³½ ¹áõÙ ¿ Ñ³ Ù³ñ Û³ µáÉ áñ Ù» ï³Õ Ý» ñÇ Ñ»ï.

− 6e− −|        ↓
0 0

    
t
      +3  −2

2Al + 3S → Al
2
S

3

2. ØÇ ß³ñù Ù» ï³Õ Ý» ñÇ, ûñÇ Ý³Ï՝ Na-Ç, K-Ç ¨ Hg-Ç Ñ»ï 
÷á Ë³½ ¹áõÙ ¿ ÝáõÛ ÝÇëÏ ³é³Ýó ï³ ù³ó Ý» Éáõ.

− 2e− −| ↓
0 0         +1   −2

2Na +  S → Na
2
S

3. ´³ñÓñ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝáõÙ ÷á Ë³½ ¹áõÙ ¿ çñ³ÍÝÇ Ñ»ï.
− 2e− −| ↓
0 0     t    +1 −2

  H
2
 +  S → H

2
S

´³ñÓñ ç»ñ Ù³ë ïÇ-
×³  ÝáõÙ ÍÍáõÙ µÁ 
÷á Ë ³½ ¹áõÙ ¿ ýïá ñÇ 
¨ ÃÃ í³Í ÝÇ Ñ»ï 
(³Û  ñ íáõÙ ¿) .
 −2e− −|      ↓
0 0    t    +1 −2
S + O2 → SO2

tS + 3F2 → SF6

Ծծմբի փոխազդեցությունը բարդ նյութերի հետ ըն
թանում է հետևյալ ձևով.

S + 2H2SO4(խիտ) → 3SO2↑ + 2H2O

S + 4HNO3(խիտ) → SO2↑ + 4NO2↑ + 2H2O

3S + 6KOH → K2SO3 + 2K2S + 3H2O

2KNO3 + S + 3C → K2S + N2↑ + 3CO2 ↑

Ծծմբաջրածինը` H2S‚ անգույն, նեխած ձվի հո տով, 
խիստ թունավոր գազ է: Ջրում լուծվելով՝ առա ջացնում 
է H2S թույլ՝ ծծմբաջրածնական թթու (1 ծա վալ ջրում 
լուծվում է 3 ծավալ H2S): 

Իր կառուցվածքով ծծմբաջրածինը նման է ջրին, 
սակայն ի տարբերություն ջրի՝ դրա մոլե կուլների միջև 
ջրածնային կապեր չեն առա ջա նում: Ծծմբաջրածինն 
անկայուն է և տաքաց նելիս քայքայվում է.

H2S  H2 + S↓

Այն ուժեղ վերականգնիչ է, օդում այրվում է երկ
նագույն բոցով, գունազրկում է յոդի լուծույթը.

2H2S + 3O2 → 2SO2 ↑ + 2H2O
H2S + J2  → 2HJ + S↑

5H2S + 2KMnO4 + 3H2SO4 → K2SO4 + 2MnSO4 + 5S↑ + 8H2O

¶Ç ï»՞ù ³ñ¹Ûáù
...որ արծաթյա իրերը 
երկար պահելիս 
սևանում են. 
4Ag + 2H2S + O2 →
→ 2Ag2S↓ + 2H2O
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Ծծմբաջրածնական թթուն ցուցաբերում է թթու նե
րին բնորոշ հատկություններ:

Այն երկհիմն թթու է, դիսոցվում է երկու աս տի ճանով՝ 
առաջացնելով (S2) սուլֆիդ և (HS) հիդ րո սուլֆիդ իոններ.

H2S    H+ + HS-

HS-   H+ + S2-

Համարյա բոլոր հիդրոսուլֆիդները լուծելի են, իսկ 
սու լ ֆիդ ներից լուծվում են միայն ալկա լիական և հողալ
կա լիական մետաղների սուլ ֆիդ ները:

Ծծմբի կիրառությունը: Ծծմբի կիրառման բնա   գա
վա ռ նե րը ցույց են տրված գծապատ կեր 6ում:

Գծապատկեր 6

Բույսերի վնասատուների և 
հիվանդությունների դեմ 

պայքարի միջոց

Կաուչուկի 
վուլկանացման համար

Լուցկիների 
արտադրության մեջ

Ծծմբածխածնի 
արտադրությունում

Բժշկության մեջ քսուքներ 
պատրաստելու համար

Ծծումբ

Ծծմբական թթվի 
արտադրությունում

¶Ç ï»՞ù ³ñ¹Ûáù
...որ արծաթյա 

մթագնած իրերի 
փայլը կարելի է 

վերականգնել՝ 
դրանք սոդայի 

լուծույթի և ալյումինե 
նրբաթիթեղի հետ 

էմալապատ ամանում 
եռացնելով: Ալյումինը 

վերականգնում է 
օքսիդացած արծաթը, 

իսկ ծծմբի իոնները 
մնում են լուծույթում:

q Պա տաս խա նե ՛ք հար ցե րի ն (էջ 67)

 ?  Հար ցեր  և վարժություններ
1. Ըստ ատո մի կա ռուց ված քի տե սու

թյան՝ բա ցատ րե՛ք` ին չո՞ւ է թթ վա
ծինն ավե լի ու ժեղ օք սի դիչ, քան 
ծծում բը:

2. Օգտ վե լով համապատասխան աղ
յու սակ նե րի տվ յալ  նե րից՝ բա ցատ
րե՛ք՝ ին չո՞ւ են քլո րի ատոմ նե րը 
դրսևորում կենտ, իսկ ծծմ բի ատոմ
նե րը՝ զույգ թվով օք սի դաց ման աս
տի ճան ներ: 

3. Հա մե մա տե՛ք թթ ված նի և օզո
նի, բյու րե ղա յին և պլաս տիկ ծծմ բի 
հատ կու թյուն նե րը: Այդ օրի նակ նե րի 
հի ման վրա պար զա բա նե՛ք ալոտ րո
պի ա յի էու թյու նը:

4. Թվե՛ք ծծմ բի բնա կան մի ա ցու թյուն
նե րը, գրե՛ք դրանց քի մի ա կան բա
նաձևերը և որոշ ե՛ք դրան ցում օք սի
դաց ման աս տի ճան նե րը:

5. Կազ մե՛ք այն ռե ակ ցի ա նե րի հա վա
սա րում նե րը, որոնց դեպ քում պարզ 
նյու թե րից առա ջա նում են հե տևյալ 
բարդ նյու թե րը՝ Li2S, ZnS, H2S, SO2 
և SF6: Պար զա բա նե՛ք, թե ինչ պի
սի հատ կու թյուն ներ (օք սի դաց ման, 
թե վե րա կանգն ման) է դրսևորում 
ծծումբն այդ ռե ակ ցի ա նե րում:
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? ÊÝ ¹Ç ñÝ»ñ
1. Անհայտ  մի ա ցու թյուն ը պա րու նա-

կում է 0,27928 զանգ վա ծա յին բա-
ժին կամ 27,928% ֆոս ֆոր և 0,72072 
զանգ վա ծա յին բա ժին կամ 72,072% 
ծծումբ: Արտածե՛ք միացության պար-
զա գույն բա նաձևը:

Պատ.՝ P2S5:

2. Պարզ նյութերից 1 մոլ ծծմ բի (IV) 
օք սիդ գո յա նա լիս ան ջատ վում 
է 332,8 կՋ ջեր մու թյուն: Որ քա՞ն 
(կՋ) ջեր մու թյուն է ան ջատ վում 1 գ 
ծծումբն այ րե լիս:

Պատ.՝ 10,4 կՋ:

§ 4.5. Ծծմբի (IV) և (VI) օքսիդներ

Ծծմբի (IV) օքսիդ (ՏՕ2) և ծծմբային թթու H2Տ03: Ծծմբի 
թթվածնավոր միացություններից է ծծմբային գազը՝ ՏՕ2ը, 
որտեղ ծծմբի ատոմի օքսիդացման աս տի ճանը հավասար 
է +4ի։ ՏՕ2ի մոլեկուլը կառուց վածքով նման է օզոնի (O3) 
մոլեկուլին։

S

O          O

Ֆիզիկական հատկությունները։ Ծծմբի (IV) օքսի
դը սուր հոտով, անգույն, խեղդող գազ է, հեղու կանում է  
10 0C–ում։ 

Ստացումը: Ծծմբի (IV) օքսիդը լաբորատոր պայ ման նե
րում ստանում են՝ 

1. նատրիումի սուլֆիտի կամ նատրիումի հիդ րո սուլ ֆի
տի և խիտ H2ՏՕ4ի փոխազդեցությունից.

Na2SՕ3(պ) + H2SՕ4(խիտ) → Na2SՕ4 + SՕ2 ↑ + H2Օ

2. պղնձի և խիտ H2SO4ի փոխազդեցությունից տա քաց
ման պայմաններում. 

Cս + 2H2SO4  CuSO4 + 2H2O + SO2 ↑
խիտ

3. ծծմբի այրումից. S + O2 = SՕ2 ↑

Արդյունաբերության մեջ ծծմբի (IV) օքսիդը ստաց վում է.
1. պիրիտի (FeS2) և գունավոր մետաղների սուլ ֆիդ ների 

բովումից. 
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4FeS2
- + 11O2 → 2Fe2

+3Օ3 + 8SO2

Fe+2 - e- → Fe+3   
             

1    4
2S-1 - 2 • 5e- → 2 S+4   10

 O0
2

 + 4e- → 2O-2        4  11

2. Կալցիումի սուլֆատից՝ 1350 14000C տաքացնելով. 

2CaSO4    2CaO + 2SO2 ↑ + O2 ↑  
 
Ծծմբի (IV) օքսիդը թթվային օքսիդ է և ցուցաբերում է թթվային 

օքսիդ ների հատկություններ: Փոխ ազ դում է հիմ ային օքսիդների, 
հիմքերի և ջրի հետ.

SO2 + Na2O  →  Na2SO3

SO2 + NaՕH → NaHSO3‚  SO2 + 2NaՕH → Na2SO3 + H2O

SO2 + H2O  H2SO3

SO2ը ունի և՛ վերա կանգնիչ‚ և՛ օքսիդիչ հատ կու թյուններ, 
քանի որ ծծմբի օքսիդացման աս տի ճա նը նրանում մի ջան կյալ է՝ 
հավասար է +4ի։

Որպես վերականգնիչ՝ այն փոխազդում է օքսի դիչ նե րի, 
թթվածնի և կալիումի պերմանգանատի հետ.

2SO2 + O2  2SO3

S+4 - 2e- → S+6        2  2

O0
2 + 4e- → 2O-2     4  1

5S+4O2 + 2KMn+7O4 + 2H2O  K2SO4 + 2Mn+2SO4 + 2H2S
+6O4

S+4 - 2e- → S+6                5    

Mn+7 + 5e- → Mn+2         2    

Որպես օքսիդ՝ այն փոխազդում է վերա կանգ նիչների հետ.

S+4 O2 + 4HJ- → S0 + 2J2
0 + 2H2O ↑

2J- - 2e- → J02 
                2    

S+4 + 4e- → S0                1   
  

S+4 O2 + 2H2S
-2 → 3 S0 + H2O

 

S-2 - 2e- → S0                 2    

S+4 + 4e- → S0                
1  
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¶Ç ï»՞ù ³ñ¹Ûáù
...որ ալ քի մի կոս նե րին 

հա ջող վեց ծծմ բա կան 

թթուն ստա նալ դեռևս 

X դա րում մի շարք 

սուլ ֆատ նե ր (ար

ջասպ նե ր) շի կաց նե լիս: 

Այս տե ղից էլ առա

ջա ցել է պատ մա կան 

անու նը̀ ար ջաս պա յուղ: 

XV դա րում ալ քի մի կոս

նե րը սո վո րե ցին 

ծծմ բա կան թթուն 

ստա նալ ծծմ բի և 

սե լիտ րա յի խառ

նուրդն այ րե լով:

...որ Կա րա  Բո ղազ  
Գ յոլ ծո ցի ջրում պա
րու նակ վում է 30% 
գլա ու բեր յան աղ, և 
+5 0Cում այդ աղն 
ան ջատ վում է 
սպի տակ ձյուն
հիշ եց նող նստ ված քի 
ձևով, իսկ տաք եղա
նա կին աղը նո րից 
հալ վում է: Քա նի որ 
այդ ծո ցում գլա ու բեր
յան աղը մեկ 
հայտն վում է, մեկ 
ան հե տա նում, այն 
ան վա նել են մի րա բի
լիտ, որը նշա նա կում է 
զար մա նա լի աղ:

Ծծմբային թթու:
 
Ծծմբի (IV) օքսիդը լավ լուծ 

վում է ջրի մեջ, 1 ծավալ ջրում լուծվում է 40 ծա վալ, 
և ստացվում է ծծմբային թթու, որն անկայուն թթու է և 
գոյություն ունի միայն ջրային լուծույթում.

SO2 + H2O  H2SO3  

Ծծմբային թթուն՝ H2SO3ը, ցուցաբերում է թթու ներին 
բնորոշ հատկություններ: 

1. Երկհիմն, միջին ուժեղության թթու է, դի սոց վում 
է 2 աստիճանով.

H2SO3  H+ + HSO3
- հիդրոսուլֆիտ կամ բի սուլֆիտ իոն

HSO-
3

 
  H

+ + SO3
2-

2. Փոխազդում է հիմնային օքսիդների, հիմքերի 
հետ. 

MgO + H2SO3 → MgSO3 + H2O

H2SO3 + KOH → KHSO3 + H2O

H2SO3 + 2KOH → K2SO3 + 2H2O

3. Ինչպես SO2ը, այնպես էլ H2SO3ը և նրա աղերը 
ունեն և՛ օքսիդիչ‚ և՛ վերականգնիչ հա տ կու թյուններ.

2H2S
+4
O3 + Օ2 → 2H2S

+6O4

S+4 - 2e- → S+6            2    

O2

0 + 4e- → 2O-2        1  

H2S
+4O3 + 4HJ

-
 → 2J2

0
 + S

0
 +H2O

2J- - 2e- → J02      2    

S+4 + 4e- → S0      1

4. Ծծմբային թթվի աղերը՝ սուլֆիտները, տաքաց
նելիս ենթարկվում են ինքնօքսիդացման և ինք նա
վերա  կանգն ման.

4Na2S
+4
O3   3Na2S

+6
O4 + Na2S

-2

S+4 - 2e- → S+6   2     3    

S+4 + 6e- → S-2    6   1
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Սուլֆիտ իոնը՝ SO3
2, հայտաբերում են Ba2+  իոնով, որի 

հետ առա ջաց նում է ջրում անլուծելի, սպիտակ գույնի 
նստվածք BaSO3↓.

Na2SO3 + BaCl2 → BaSO3↓ + 2NaCl

Ba2+ + SO3
2- → BaSO3 ↓

Այս նստվածքը լուծվում է թթուներում: Ծծմբա կան և 
ազո տական թթուների մեջ լուծվելիս վերածվում է ջրում 
և թթու ներում անլուծելի BaSO4 նստվածքի.

BaSO3 + H2SO4 → BaSO4↓ + H2O + SO2 ↑

SO2ը և նրա աղերն օգտագործվում են թղթի և տեքս
տիլ արդ յու նաբերության մեջ թուղթը, ծղոտը, բուրդը 
գունա թափելու համար:

Ծծմբի (VI) օքսիդ՝ SO3: Ծծմբական (VI) օքսիդը՝ SO3ը, 
անգույն հեղուկ է, +17 0Cում պնդանում է, բուռն կերպով 
կլանում խոնա վու թյուն՝ առաջացնելով ծծմբական թթու.

SO3 + H2O → H2SO4

Ստացումը: Ծծմբի (VI) օքսիդ (ծծմբական ան հիդ
րիդ՝ SO3) ստա նում են SO2ի օքսի դա ցումից.

2SO2 + O2   2SO3 + Q

Այն թթվային օքսիդ է և ցու ցա բերում է թթվային 
օքսիդին բնորոշ հատ կու թյուններ:

Փոխազդում է՝

1. հիմնային օքսիդների հետ՝ CaO + SO3 → CaSO4

2. հիմքերի հետ՝ 2NaOH + SO3 → Na2SO4 + H2O

3. աղերի հետ՝ Na2CO3 + SO3 → Na2SO4 + CO2↑

4. ջրի հետ՝ H2O + SO3 → H2SO4

q Պա տաս խա նե ՛ք հար ցե րի ն (էջ 74)
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¶Ç ï»՞ù ³ñ¹Ûáù
...որ ծծմբային գազը 
մեծ վնաս է հասցնում 
շրջակա միջավայրին: 
Մթնոլորտի վերին 
շերտում այն 
փոխազդում է 
ջրի գոլորշիների 
և օդի թթվածնի 
հետ՝ առաջացնելով 
ծծմբային և 
ծծմբական թթուներ 
պարունակող 
թթու լուծույթ, 
որն էլ պատճառ 
է համարվում 
թթվային անձրևների: 
Տարեկան մթնոլորտ 
է ներթափանցում 
150 մլն տոննա 
SO2: Թթվային 
անձրևները քայքայիչ 
ազդեցություն են 
թողնում բնության և 
մարդու առողջության 
վրա:

§ 4.6. Ծծմբական թթու և դրա 
աղերը։ Կիրառումը

▲ Էլեկտ րո նա յին և կա ռուց ված քա յին բա նա ձևերը: 
Քա նի որ ծծում բը գտն վում է պար բե րա կան հա մա կար գի 
3րդ պար բե րու թյու նում, ապա այն ու նի չլ րաց ված d օր բի
տալ ներ: Գրգռ ված վի ճա կում ծծմ բի ատո մի 3p և 3s են թա
մա  կար դակ ներից մե կա կան էլեկտ րոն կա րող են անցնել 
3d են թա մա կար դակ, և հետևաբար ծծմբի ատոմը կունենա 
6 չզույգված էլեկտրոն: Ծծմ բա կան թթ վի կա ռուց ված քա յին 
բա նաձևը հե տևյալն է, որտեղ ծծմբի ատոմն  ունի +6 օքսի
դացման աստիճան.

H — O     
S     

O

H — O            O

Ստա ցու մը: Ծծմ բա կան թթուն առա ջա նում է 
ծծմբի (VI) օք սի դը ջրի հետ փո խազ դե լիս: Ծծմ բա
կան թթվի ար տա դրու թյան նկա րագ րու թյանը կծա նո
թանաք հետա գա յում:

Ֆի զի կա կան հատ կու թյուն նե րը: Ծծմ բա կան թթուն 
ան գույն, ծանր (ρ = 1,84 գ/սմ3), չցն դող հե ղուկ է, ջրում 
լու ծե լիս ու ժեղ ջեր մու թյու ն է առաջանում:

▲ Հիշ ե՛ք, որ ջու րը չի կա րե լի լց նել խիտ ծծմ բա կան 
թթվի վրա: Խիտ ծծմ բա կան թթուն օդից կլա նում է ջրա
յին գո լոր շի ներ: Դրա նում կա րե լի է հա մոզ վել, եթե խիտ 
ծծմ բա կան թթվով բաց անո թը դնենք հա վա սա րակշռ ված 
կշեռ քի վրա, որոշ ժա մա նակ անց կշեռքի թա սը, որի վրա 
դրված է ծծմբական թթվով բաց անոթը, կիջ նի ներքև:

Քի մի ա կան հատ կու թյուն նե րը: Նոսր ծծմ բա կան 
թթուն օժտ ված է թթու նե րին բնո րոշ բո լոր ընդ հա նուր 
հատ կու թյուն նե րով: Բայց ծծմ բա կան թթուն ու նի նաև 
յու րօ րի նակ հատ կու թյուն ներ (տե՛ս աղ. 15):

Ծծմ բա կան թթուն առա ջաց նում է եր կու շարք 
աղեր` չե զոք և թթու.

Na2SO4  
Ý³ïñÇáõÙÇ NaHSO4 

Ý³ïñÇáõÙÇ

ëáõÉý³ï (ã»½áù ³Õ) ÑÇ¹ñáëáõÉý³ï (ÃÃáõ ³Õ)
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 Բնորոշ ընդհանուր հատկություններ  Յուրահատուկ հատկություններ

1. ÂÃ íÇ çñ³ ÛÇÝ Éáõ ÍáõÛ ÃÁ ÷á ÷á ËáõÙ ¿ 
Ñ³Ûï³ÝÛáõÃ»ñÇ ·áõÛ ÝÁ
2. Üáëñ ÍÍÙ µ³ Ï³Ý ÃÃáõÝ ÷á Ë³½ ¹áõÙ ¿ 
Ù» ï³Õ Ý» ñÇ Ñ»ï. 

H2SO4 + Zn → ZnSO4 + H2↑

2H+ + Zn0 → Zn2+ + H2
0↑

3. öá Ë³½ ¹áõÙ ¿ ÑÇÙ Ý³ ÛÇÝ ¨ ³Ù ýá ï»ñ 
ûù ëÇ¹ Ý» ñÇ Ñ»ï. 

H2SO4 + MgO → MgSO4 + H2O

2H+ + MgO → H2O + Mg2+

4. öá Ë³½ ¹áõÙ ¿ ÑÇÙ ù» ñÇ Ñ»ï.

H2SO4 + 2KOH → K2SO4 + 2H2O

H
+
 + OH

−
 → H2O

ºÃ» ÃÃáõÝ í»ñó í³Í ¿ ³í»É óáõ Ïáí, ³å³ 
³é³ ç³ ÝáõÙ ¿ ÃÃáõ ³Õ. 

H2SO4 + NaOH → NaHSO4 + H2O

5. öá Ë³½ ¹áõÙ ¿ ³Õ» ñÇ Ñ»ï` ¹ñ³Ý óÇó 
¹áõñë ÙÕ» Éáí ÙÛáõë ÃÃáõ Ý» ñÇÝ. 

3H2SO4 + Ca3(PO4)2 → 3CaSO4 + 2H3PO4

1. ÊÇï ÍÍÙ µ³ Ï³Ý ÃÃáõÝ áõ Å»Õ ûù ëÇ ¹Çã ¿, 
ï³ ù³ó Ý» ÉÇë ³ÛÝ ÷á Ë³½ ¹áõÙ ¿ Ñ³ Ù³ñ Û³ 
µá Éáñ Ù» ï³Õ Ý» ñÇ Ñ»ï (µ³ ó³ éáõ ÃÛáõÝ »Ý 
Pt, Au ¨ ÙÇ ù³ ÝÇ ³ÛÉ Ù» ï³Õ Ý»ñ): ²Û¹ 
é» ³Ï óÇ ³ Ý» ñáõÙ, Ù» ï³ ÕÇ ³Ï ïÇ íáõ ÃÛáõ-
ÝÇó ¨ å³Û Ù³Ý Ý» ñÇó Ï³Ë í³Í, ³Ý ç³ï-
íáõÙ »Ý H

2
S, SO

2
, S, ûñÇ Ý³Ï՝

Cu + 2H2SO4(խիտ)  CuSO4 + SO2↓ + 2H2O

4Zn + 5H2SO4(խիտ)   ZnSO4 + 4H2O + H2S

2. ÊÇï ÍÍÙ µ³ Ï³Ý ÃÃáõÝ µáõéÝ ÷á Ë³½ ¹áõÙ 
¿ çñÇ Ñ»ï` ³é³ ç³ó Ý» Éáí ÑÇ¹ ñ³ï Ý»ñ.

H2SO4 (խիտ) + nH2O → H2SO4 • nH2O + Q

ÊÇï ÍÍÙ µ³ Ï³Ý ÃÃáõÝ ÁÝ ¹áõ Ý³Ï ¿ ûñ ·³-
Ý³ Ï³Ý ÝÛáõ Ã» ñÇó ËÉ»É çáõñ՝ ³Í Ë³ó Ý»-
Éáí ûñ ·³ Ý³ Ï³Ý ÝÛáõ ÃÁ:

3. ÌÍÙ µ³ Ï³Ý ÃÃ íÇ ¨ Ýñ³ ³Õ» ñÇ µÝá ñáß 
é» ³Ï óÇ ³Ý Éáõ Í» ÉÇ ³Õ» ñÇ Ñ»ï ÷á Ë³½ ¹»-
óáõ ÃÛáõÝÝ ¿.

H2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2HCl

Ba2+ + SO4
2− → BaSO4↓

²Ý ç³ï íáõÙ ¿ ëåÇ ï³Ï Ýëï í³Íù, áñÁ ãÇ 
ÉáõÍ íáõÙ á՛ã çñáõÙ, á՛ã ËÇï ³½á ï³ Ï³Ý 
ÃÃ íáõÙ:

Կի րա ռու մը: Իր չցն դող, ջուր կլա նե լու, օք սի դիչ 
հատ կու թյուն նե րի շնոր հիվ ծծմ բա կան թթուն լայ նո րեն 
օգ տա գոր ծում են տն տե սու թյան և արդ յու նաբերության 
մեջ (նկ. 21): Այն քի մի ա կան արդ յու  նա  բե րու թյան հիմ նա
կան ելանյու թե րից  է:

Ծծմ բա կան թթ վի աղե րը լայն կի րա ռու թյուն ու նեն:
Օրի նակ՝ նատ րի ու մի սուլ ֆա տի Na2SO4 • 10H2O բյու

րեղահիդ րա տը (գլա ու բեր յան աղ) կի րա ռում են սո դա յի, 
ապա կու ար տադ րու թյան, բժշ կու թյան և անաս նա բու
ժու թյան մեջ: Կալ ցի ու մի սուլ ֆա տի բյու րե ղա հիդ րա
տը` Ca2SO4 • 2H2O (բնա կան գիպ ս), կի րա ռում են կի սա
ջրա յին գիպս ստա նա լու հա մար, որն օգ տա գործ վում է 

Աղյուսակ 15
Ծծմբական թթվի քիմիական հատկությունները
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Նկ. 21
Ծծմբական թթվի 

կիրառումը
1  ներկերի ստացում

2  հանքային 
պարարտանյութեր 
3  նավթանյութերի 

մաքրում 
4  էլեկտրոլիտային 
եղանակով պղնձի 

ստացում 
5  կուտակիչներում՝ 
որպես էլեկտրոլիտ 

6  պայթուցիկ նյութերի 
ստացում 

7  պլաստմասսաների 
ստացում 

8  արհեստական 
մետաքսի ստացում 
9  դեղերի ստացում 
10  լվացող նյութերի 

ստացում 
11  թթուների ստացում 

 ?  Հար ցեր  և վարժություններ
1. Նախ կի նում շատ հա ճախ ձմ ռա-

նը պա տու հան նե րի շր ջա նակ նե րի 
միջև դնում էին խիտ ծծմ բա կան 
թթ վով կիսով չափ լցված տարա: 
Ի՞նչ նպա տա կով էին դա անում, 
ին չո՞ւ լցված տարան մինչև վերջ 
թթվով չէ ին լց նում:

2. Խիտ ծծմ բա կան թթուն տա քաց նե-
լիս փո խազ դում է սն դի կի և ար-
ծա թի հետ այն պես, ինչ պես պղն ձի 
հետ: Կազ մե՛ք այդ ռե ակ ցի ա նե րի 
հա վա սա րում նե րը և նշե՛ք օք սի-
դիչն  ու վե րա կանգ նի չը:

3. Բեր ված գծապատկերներն օգ տա-
գոր ծե լով՝ կազ  մե՛ք գործ նակա նում 
իրա գործ վող ռե ակ ցիա  նե րի հա վա
սա րում նե րը.

CuSO4 + HCl →           

MgCl2 + H2SO4(ËÇï) →

Mg + H2SO4 →
Na2SO3 + H2SO4 →
Cu + HCl →
NaOH + H2SO4 →
Al(OH)3 + H2SO4 →

ա. Ռե ակ ցի ա նե րի հա վա սա րում նե-
րը կազ մե լիս նշե՛ք դրանց ըն թաց քի 
պայ ման նե րը: բ. Կազ մե՛ք իո նային և 
կր ճատ իո նային հա վա  սա րում նե րը:

4. Նշե՛ք օք սի դի չը՝ ա) նոսր ծծմ բա կան 
թթ վի և մե տաղ նե րի, բ) խիտ ծծմբա-
կան թթ վի և մե տաղ նե րի փո խազ-
դե ցու թյան ռեակ ցի ա նե րում: Գրե՛ք 
ռեա կ   ցիա ների հա վա ս ա րում ների 
օրի  նա կ ներ:

շի նա րա րու թյան մեջ, իսկ բժշկու թյան մեջ̀  գիպ սա
յին վի րա կա պեր դնե լու համար: Պղն ձի (II) սուլ ֆա
տի բյու րե ղա հիդ րա տը` CuSO4 • 5H2O (պղն ձար ջասպ), 
օգ տա գործ վում է բույ սե րի վնա սա տու նե րի և հի վան
դու թյուն նե րի դեմ պայ քա րե լու հա մար և այլն:

 

q Պա տաս խա նե ՛ք հար ցե րի ն (էջ 74)
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? ÊÝ ¹Ç ñÝ»ñ
1. Ի՞նչ ծա վա լի (մ3) թթ վա ծին կպա-

հանջ վի՝ ա) 3,4 կգ ծծմ բա ջրա ծի նը 
և բ) 6500 մ3 ծծմ բաջ րա ծինն այ րե-
լու հա մար:

Պատ.՝ ա) 3,36 մ3,  բ) 9750 մ3:

2. Հաշվե՛լ ծծմ բա կան թթ վի 0,2 զան գ-
վա ծա յին բա ժին պա րու նա կող լու-
ծույ թի զանգ  վա ծը (մ3), որը ծախս-
վել է 4,5 գ ալ յու մի նի հետ փո խազ-
դե լիս:

Պատ.՝ 122,5 գ:

 M Լա բո րա տոր փոր ձեր

Ծանոթացում ծծմբին և նրա բնա
կան միա ցու  թյուն ներին

Ուշ ա դիր դի տեք փոր ձա սե ղա նին դր ված ծծմ բի և նրա բնա կան  
միա ցու թյուն նե րի նմուշները: Տետ րում լրաց րեք հետև յալ գծապատկերը.

ԱÝí³ÝáõÙÁ
ՔÇÙÇ³Ï³Ý 
µ³Ý³Ó¨Á

Ա·ñ»·³ï³-
ÛÇÝ íÇ×³ÏÁ

ԳáõÛÝÁ
ԱÝûñ ·³ Ý³ Ï³Ý ÙÇ ³-

óáõ ÃÛáõÝ Ý» ñÇ ¹³ ëÁ
ՀáïÁ

Օզոնի ստացումը և հատկու թյուն
ները:

1. Օզո նի ստա ցու մը.
ա) օգտ վե լով նկա ր 19ում (էջ 62) 
ցույց տր ված սար քից՝ ստա ցեք օզոն‚ 
բ) առա ջին փոր ձա նո թի մեջ լց րեք 
փոքր քա նա կի բա րի ու մի պերօք սի դի̀ 
BaO2, փոշ ի, իսկ մյու սի մեջ̀ 2 մլ խիտ 
ծծմ բա կան թթու: 
Եր կու փոր ձա նոթ ներն էլ սա ռեց
րեք կա՛մ սա ռը ջրով, կա՛մ կե րակ
րի աղից ու ձյու նից պատ րաստ ված 
սա ռեց նող խառ նուր դով: Այ նու
հե տև խառ նե լով ու սա ռեց նե լով՝ 
ծծմբա կան թթուն լց րեք բա րի ու մի 
պե րօք սի դի վրա:
Ըն թա ցող ռե ակ ցի ան կա րե լի է ար
տա հայ տել հետևյալ հա վա սա րու մով.

3BaO2 + 3H2SO4 → 3BaSO4 ↓ + 3H2O + O3 ↑
2. Օզոնի հատկությունները: Նա խորդ 

փորձի ընթաց քում առ աջա ցած օզո նը 

հայտ ա բե րում են դու րե կան հո տով: 
Բա ցի այդ, օզո նը նաև կա րե լի է 
հայ տ ա  բե րել՝ օգտ վե լով նրա խիստ 
օք սի դիչ հատ կու թյուն նե րից: Այս
պես՝ 
ա) ջրով թր ջած կա պույտ կամ կար
միր լակ մու սի թուղ թը մո տեց րեք 
այն փոր ձա նո թին, որից ան ջատ
վում է օզոն‚
բ) կա լի ու մի յո դի դի լու ծույ թով և օս
լա յի շրեշով թր ջած ֆիլտ րի թուղ թը 
պա հեք ան ջատ վող օզո նի շի թում: 
Կա լի ու մի յո դի դի և օզո նի փո խազ
դե ցու թյու նը կա րե լի է ար տա հայ
տել հետևյալ հա վա սա րու մով.

2KJ + O3 + H2O ↓ 2KOH + J2 + O2 ↑

Առաջադրանքներ
1. Օզո նի ո՞ր հատ կու թյուն ներն է ա պա
ցու ցում լակ մու սի թղ թի գու նազրկու մը: 
2. Ին չո՞ւ վեր ջին փոր ձում առա ջա ցավ 
կա պույտ գու  նա վո րում: 
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§ 4.7. Քիմիական ռեակցիայի 
արագությունը: Արագության կախումը 
ռեակցիայի ընթացքի պայմաններից

Քիմիական ռեակցիայի արագու թյունը: Ձեզ հայտ նի 
է, որ որոշ քի մի ա կան ռե ակ ցի ա ներ, օրի նակ՝ ջրած նի և քլո րի 
փո խազ դե ցու թյու նը, ըն թա նում են շատ արագ, իսկ մյուս
նե րը, օրինակ՝ եր կա թի ժան գո տու մը, շատ դան դաղ: Հե
տևաբար, քի մի ա կան ռե ակ ցի ա նե րի ըն թաց  քն արա գաց նե
լու, քի մի ա կան ար տադ րու թյուն նե րի ար տադ րո ղա կա նու
թյու նը բարձ  րաց  նե լու նպա  տա  կով անհ րա ժեշտ է ստեղ  ծել 
հա մա պա տաս խան պայ ման ներ: Որ  քան ավե լի արագ ըն
թա նա այս կամ այն քի մի ա կան ռե ակ ցի ան, այն քան ավե
լի շատ պա հանջ վող նյութ կար տադր վի ժա մա նա կի մի ա
վո րի ըն թաց քում: Սակայն որոշ քի մի ա կան ռե ակ ցի ա նե ր 
էլ վնա սա բեր են, օրի նակ՝ եր կա թի ժան գո տու մը, սննդա
մ թեր քի փչա նա լը և այլն: Ուս տի այս պի սի ռե ակ ցի ա նե րի 
արա գու թյու նն էլ անհ րա ժեշտ է դան դա ղեց նել:

Իսկ ի՞նչ է քի մի ա կան ռե ակ ցի ա յի արա գու թյու նը: 
Ինչ պե՞ս է այն որոշ վում և չափ վում: 

Դժ վար չէ հաս կա նալ, որ ռե ակ ցի ա յի արա գու թյու նը պետք 
է որոշ վի ժա մա նա կի մի ա վո րի ըն թաց քում փոխազ դող կամ 
առա ջա ցող նյու թե րի կոն ցենտ րա ցի ա նե րի փոփո խու թյամբ: 
Նյու թի կոն ցենտ րա ցի ան որոշ վում է մի ա վոր ծա վա լում եղած 
մո լե րի թվով: Են թադրենք՝ ծծմ բի (IV) օք սի դի սկզբ նա կան կոն
ցենտ րա ցի ան մինչև (VI) օք սի դի օք սի դաց նե լու ռե ակ ցի ա յում 
եղել է 2 մոլ/լ, իսկ 50 վրկ. անց դար ձել է 0,5 մոլ/լ: Հետևա
բար, ռե ակ ցի ա յի արա գու թյու նը (V) հա վա սար կլի նի.

2 - 0,5      1,5
V =  −−−−−−−  =  −−−−  =  0,03 ÙáÉ/É • íñÏ. 

50         50
Դա նշա նա կում է, որ յու րա քանչ յուր վայրկ յա նում 1 լ գա
զա յին խառ նուր դում 0,03 մոլ ծծմ բի (IV) օք սիդ վե րած
վում է ծծմ բի (VI) օք սի դի: 
Եթե փո խազ դող նյու թի սկզբ նա կան կոն ցենտ րա ցի ան 
նշա նա կենք C1, իսկ որոշ՝ t2 − t1 ժա մա նակ հե տո` C2, ապա 
ռե ակ ցիա յի արա գու թյու նն ընդ հա նուր տես քով կա րե լի 
է ար տա հայ տել հետևյալ բա նաձևով. 

C1 − C2                         ∆C
 V = −−−−−−−      կամ    V = −−− ,t2 − t1                          ∆t

Կլոդ Լուի 
Բերթոլե  

(1748-1822) 

Ֆրանսիացի 
քիմիկոս, 

ակադեմիկոս:
Առաջինն էր, որ 
ուսումնասիրեց 

քիմիական ռեակ-
ցիա ների ընթացքի 
հիմ նական պայ-
ման ները: Ունի 
անօր գա նական 

քիմիային նվիր ված 
մի շարք աշ խա-

տություններ:

¶Ç ï»՞ù ³ñ¹Ûáù
...որ ջուրը ևս կարող 
է հանդես գալ որպես 
կատալիզատոր: 
Դրանում համոզվելու 
համար 12 գ բյուրե
ղային յոդի և   
0,10,2 գ ալյումինի 
փոշու խառնուրդը տե
ղա  վորեք կավե թասի 
մեջ և կաթո ցի կով 
կաթեցրեք խառ նուրդի 
վրա 12 կաթիլ ջուր: 
Տեղի ունեցող բուռն 
ռեակցիան ապա ցույց 
է, որ այդ դեպքում 
ջուրը հանդես է գալիս 
որպես կատալիզատոր:
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որտեղ ∆C = C
1
 − C

2
 (կոնցեստրացիայի փոփո խությունն է) և  

∆t = t
2
 − t

1 
(ժամանակի փոփո խու թյունն է):

Հետևաբար, քի մի ա կան ռե ակ ցի ա յի արա գու թյու նը որոշ վում 
է ժա մա նա կի մի ա վո րում փո խազ դող նյու թե րից մե կի կոն
ցենտ րա ցի ա յի փո փո խու թյամբ: 

Ռե ակ ցի ա յի արա գու թյան կա խու մը դ րա ըն թաց քի պայ
ման նե րից: Ռե ակ ցի ա յի արա գու թյու նը բնո րոշ ող պայ ման նե րը 
պար զա բան ված են ստո րև բեր ված աղ յու սա կ 16ում:

Աղյուսակ 16

Քիմիական ռեակցիայի արագության վրա ազդող գործոնները

ä³ÛÙ³ÝÝ»ñ úñÇÝ³ÏÝ»ñ

1. øÇ ÙÇ ³ Ï³Ý é» ³Ï óÇ ³ ÛÇ ³ñ³  ·áõ-
ÃÛáõ ÝÁ Ï³Ë í³Í ¿ ÷áË³½ ¹áÕ ÝÛáõ Ã» ñÇ 
µÝáõÛ ÃÇó:

Ø» ï³Õ Ý» ñÁ` Ï³ ÉÇ áõÙ, Ý³ï ñÇ áõÙ, ÙÇ¨-
ÝáõÛÝ ÝÛáõ ÃÇ՝ çñÇ Ñ»ï ÷á Ë³½ ¹áõÙ »Ý 
ï³ñ  µ»ñ ³ñ³ ·áõ ÃÛáõÝ Ý» ñáí:

2. ¶³ ½³ ÛÇÝ íÇ ×³ ÏáõÙ ¨ Éáõ ÍáõÛ ÃáõÙ 
ÉáõÍ í³Í ÝÛáõ Ã» ñÇ ÙÇç¨ ÁÝ Ã³ óáÕ 
ùÇ ÙÇ³ Ï³Ý é» ³Ï óÇ ³ Ý» ñÇ ³ñ³ ·áõ-
ÃÛáõ ÝÁ Ï³Ë í³Í ¿ ÷á Ë³½ ¹áÕ ÝÛáõ-
Ã» ñÇ ÏáÝ ó»Ýï ñ³ óÇ ³ ÛÇó:

3. äÇÝ¹ ÝÛáõ Ã» ñÇ ÙÇç¨ ÁÝ Ã³ óáÕ 
é» ³Ï óÇ ³ ÛÇ ³ñ³ ·áõ ÃÛáõ ÝÁ áõ ÕÇÕ 
Ñ³ Ù» Ù³ ï³ Ï³Ý ¿ ÷á Ë³½ ¹áÕ ÝÛáõ Ã»-
ñÇ Ù³ Ï» ñ» ëÇÝ£

4. æ»ñ Ù³ë ïÇ ×³ ÝÁ Ûáõ ñ³ ù³Ýã Ûáõñ 
10 ³ë ïÇ×³Ý µ³ñÓ  ñ³ó Ý» ÉÇë é» ³Ï-
óÇ ³ ÛÇ ³ñ³ ·áõ ÃÛáõ ÝÁ Ù» Í³ ÝáõÙ ¿ 2-4 
³Ý ·³Ù: 

5. øÇ ÙÇ ³ Ï³Ý é» ³Ï óÇ ³ ÛÇ ³ñ³  ·áõ-
ÃÛáõ ÝÁ Ï³Ëí³Í ¿ é» ³ÏóÇ áÝ ÙÇ ç³-
í³Û ñáõÙ ³é Ï³ áñáß ÝÛáõ Ã» ñÇó: ²ÛÝ 
ÝÛáõ Ã» ñÁ, áñáÝù Ýå³ë ïáõÙ »Ý ùÇ 
ÙÇ³ Ï³Ý é» ³Ï óÇ ³ Ý» ñÇ ³ñ³ ·³ó Ù³
ÝÁ, ë³ Ï³ÛÝ Çñ»Ýù ³Û¹ ¹»å ùáõÙ ã»Ý 
Í³Ëë íáõÙ, Ïáã íáõÙ »Ý Ï³ ï³ ÉÇ ½³
ïáñ Ý»ñ: ÆëÏ ³ÛÝ ÝÛáõ Ã» ñÁ, áñáÝù 
¹³Ý ¹³ Õ»ó ÝáõÙ »Ý ùÇ ÙÇ ³ Ï³Ý é» ³Ï
óÇ ³ ÛÇ ÁÝ Ã³ó ùÁ, Ïáã íáõÙ »Ý ÇÝ ÑÇ µÇ
ïáñ Ý»ñ (¹³Ý ¹³ Õ» óáõ óÇã Ý»ñ):

ÜÛáõ Ã» ñÇ ³Û ñáõ ÙÁ Ù³ ùáõñ ÃÃ í³Í ÝáõÙ 
³í» ÉÇ µáõéÝ ¿ ÁÝ Ã³ ÝáõÙ, ù³Ý û¹áõÙ, 
ù³ ÝÇ áñ û¹áõÙ ÃÃ í³Í ÝÇ ÏáÝ ó»Ýï ñ³-
óÇ³Ý ÑÇÝ· ³Ý ·³Ù ÷áùñ ¿:

ºñ Ï³Ã ¨ ÍÍáõÙµ ÝÛáõ Ã» ñÁ åÇÝ¹ íÇ ×³ ÏáõÙ 
µ³ í³ Ï³ Ý³ ã³÷ ³ñ³· Ï÷á Ë³½ ¹»Ý ÙÇ ³ÛÝ 
³ÛÝ ¹»å ùáõÙ, »Ã» ¹ñ³Ýù Ý³ Ë³ å»ë Ù³Ý-
ñ³ó Ý»Ý ¨ ³ñ³· Ë³é Ý»Ý: 

ÂÃ í³ ÍÇ ÝÁ ß³ï ÝÛáõ Ã» ñÇ Ñ»ï ëá íá ñ³ Ï³Ý 
å³Û Ù³Ý Ý» ñáõÙ ÷á Ë³½ ¹áõÙ ¿ ÝÏ³ ï» ÉÇ 
³ñ³ ·áõ ÃÛ³Ùµ (¹³Ý ¹³Õ ûù ëÇ ¹³ óáõÙ), ÇëÏ 
µ³ñÓñ ç»ñ Ù³ë ïÇ ×³ ÝáõÙ ûù ëÇ ¹³ó Ù³Ý 
é» ³Ï óÇ ³Ý ÁÝ Ã³ ÝáõÙ ¿ ß³ï Ù»Í ³ñ³ ·áõ-
ÃÛ³Ùµ ¨ ³Ý ç³ï í³Í ç»ñ Ùáõ ÃÛ³Ý Ñ³ß íÇÝ 
µéÝÏ íáõÙ ¿ (ëÏë íáõÙ ¿ ³Û ñáõÙ): 

´»ñ Ãá É» Ç ³ÕÇ ¨ çñ³Í ÝÇ å» ñûù ëÇ ¹Ç ù³Û-
ù³Û Ù³Ý é» ³Ï óÇ ³ Ý» ñÝ ³ñ³ ·³ ÝáõÙ »Ý 
Ù³Ý ·³ ÝÇ (IV) ûù ëÇ ¹Ç ³é Ï³ Ûáõ ÃÛ³Ùµ: ÆëÏ 
ÍÍÙµÇ (IV) ûù ëÇ ¹Ç ûù ëÇ ¹³ó Ù³Ý é» ³Ï óÇ ³Ý 
ÃÃ í³Í Ýáí ³ñ³ ·³ ÝáõÙ ¿ í³ Ý³ ¹Ç áõ ÙÇ (V) 
ûù ëÇ ¹Ç ³é Ï³ Ûáõ ÃÛ³Ùµ: ÆÝ ÑÇ µÇ ïáñ Ý» ñÇ 
³é Ï³ Ûáõ ÃÛ³Ùµ ÍÍÙ µ³ Ï³Ý ÃÃáõÝ Ù» ï³Õ Ý»-
ñÇ ÝÏ³ï Ù³Ùµ ¹³é ÝáõÙ ¿ ÇÝ»ñï: ²Ûë Ñ³Ý-
·³ Ù³Ý ùÁ ÏÇ ñ³ éáõÙ »Ý ÍÍÙ µ³ Ï³Ý ÃÃáõÝ 
Ù» ï³Õ Û³ óÇë ï»éÝ Ý» ñáí ï» Õ³ ÷á Ë» ÉÇë:

q Պա տաս խա նե ՛ք հար ցե րի ն (էջ 80)
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§ 4.8.  Ծծմբական թթվի արտադրությունը:
Բնապահպանական 
հիմնախնդիրները

Հում քը: Ծծմ բա կան թթուն կա րե լի է ստա նալ 
ծծմբից և նրա մի ա ցու թյուն նե րից (գծապատկեր 7): 

Գծապատկեր 7

ÌÍáõÙµ S

ÌÍÙµ³çñ³ÍÇÝ՝ H
2
S

ÐáõÙù

ºñÏ³ÃÇ ÏáÉã»¹³Ý Ï³Ù 
åÇñÇï՝ FeS

2

¶Çåë՝ CaSO
4 
• 2H

2
O

¶áõÝ³íáñ Ù»ï³ÕÝ»ñÇ 
ëáõÉýÇ¹Ý»ñ՝ Cu2S, ZnS, 
PbS ¨ ³ÛÉÝ

Ծծմ բաթթ վա կան գոր ծա րան նե րը տե ղա բաշխ 
ված են նախ կին Խորհրդային միության երկր նե րի 
տար բեր շր ջան նե րում: Յու րա քանչ յուր գոր ծա րա
նում օգ տա գոր ծում են մո տա կայ քում արդ յու նա
հան վող հում քի այս կամ այն տե սա կը: Վեր ջին տա
րի նե րին ծծմ բաթթ վա կան ար տադ րու թյան զար
գաց ման գոր ծում ավե լի ու ավե լի է նկատ վում 
բնա կան հում քի հա մա լիր օգ տա գործ ման մի տու մը: 
Օրի նակ՝ օգ տա գոր ծում են գու նա վոր մե տաղ նե րի 
սուլ ֆիդ նե րի և ծծմ բա ջրած նի թրծ ման ժա մա նակ 
առա ջա ցող ծծմ բի (IV) օք սի դը, որն ան ջատ վում է 
քա րած խի կոք սաց ման կամ որոշ բնա կան գա զե
րի վե րա մշակ ման ժա մա նակ: Այս պես է պահ պան
վում տար բեր քի մի ա կան ար տադ րու թյուն նե րի հա
մակցման սկզբուն քը: Բազ մա թիվ ծծմ բաթթ վա կան 

գոր ծա րան նե րում ծծմ բի (IV) օք սի դը ստա նում են եր կա թի կոլ
չե դա նի (պի րիտ) թր ծու մից.

4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2   (1)

Լա բո րա տո րի ա յում այդ ռե ակ ցի ան կա տա րում են 
նկա ր 22ում պատ կեր ված սար քով:

Ծծմբական թթվի ստացման 2րդ փուլը ծծմբական 
անհիդ րիդի (SO3)ի ստացումն է. 

2SO2 + O2     2SO3 + Q  (2)

Ï³Ù û¹

Նկ. 22 
Լա բո րա տո րի ա յում ծծմ բի 

(IV) օք սի դի ստա ցու մը 
պի րի տի թրծու մից
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Իսկ 3րդ փուլը SO3-ի կլանումն է խիտ ծծմբական թթվով. 

nSO3 + H2SO4 → (H2SO4 • nSO3)   (3)
(խիտ)               օլեում

Արդյունաբերության մեջ ծծմբի (IV) օք սիդը, ինչպես նաև 
ծծմբական թթուն ստանում են ըստ նկար 23ում պատ կերված 
գծապատկերի:

Ծծմբական թթվի արտադրությունը դուք ման րա մասն 
կուսումնասիրեք ավագ դպրոցում:

ÌÍÙµÇ ÏáÉã»¹³Ý

1 3

ì³ é³ ñ³ Ý³ ÛÇÝ 
·³½

ì
³

 é³
 ñ³

 Ý³
 ÛÇ

Ý 
·³

½

Ø
³

ùñ
í³

Í 
·³

½

î
³

ù³
óí

³
Í 

·³
½

¶
³

½

Ì
ÍÙ

µ³
Ï³

Ý 
ÃÃ

áõ

ÌÍÙµ³Ï³Ý 
ÃÃáõ

úÉ»áõÙ՝ 
¹»åÇ 

å³Ñ»ëï

ÐåáõÙ Ý³ ÛÇÝ ³å³ ñ³ ïÇó 
¹áõñë »ÏáÕ ·³½

æñÇ 
·áÉáñßÇ

æáõñ
ú¹

öáßÇ
ÊÇï ÍÍÙµ³Ï³Ý ÃÃáõ

Նկ. 23
Ծծմ բա կան թթ վի ար տադ րու թյուն. 1  վա ռա րան եռա ցող շեր տում թր ծե լու հա մար, 

2  փոշ ե զա տիչ, 3  էլեկտ րաֆիլտր, 4  չո րաց նող աշ տա րակ, 5  ջեր մա փո խա նա կիչ, 
6  հ պու մա յին ապա րատ, 7  կ լա նիչ աշ տա րակ

Շր ջա կա մի ջա վայ րի պահ պա նու թյու նը: Բո լոր 
երկր նե րում մեծ ուշ ադ րու թյուն է դարձ վում շր ջա կա 
մի ջա վայ րի պահ պա նու թյա նը: Ծծմ բա կան թթու ար տա
դրող գոր ծա րան նե րում շր ջա կա մի ջա վայ րի աղ տո տու
մը կանխ վում է սար քա վո րում նե րի հեր մե տի կաց ման 
մի ջո ցով, գա զա մաք րիչ կա յանք նե րի օգ տա գոր ծու մով:

1

4

5

6

7

2 3
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 ?  Հար ցեր  և վարժություններ
1. Ծծմ բա կան թթուն կա րե լի է ստա

նալ հե տևյալ ելա ն յու թե րից. ա) ցին
կի սուլ ֆի դից, բ) ծծմ բա ջ րած նից,  
գ) ան տի մո նի սուլ ֆի դից: Կազ մե՛ք 
հա մա պա տաս խան ռե ակ ցի ա նե րի հա 
վա սա րում նե րը:

2. Բա ցատ րե՛ք, թե ինչ պե՞ս է իրա կա
նաց վում ծծմ բի (VI) օք սի դը ծծմ բա կան 
թթվի փո խարկ ման գործ ընթացը:

3. Կազ մե՛ք այն ռե ակ ցի ա նե րի հա վա սա
րում նե րը, որոն ցով հնա րա վոր է իրա
կա նաց նել հետևյալ փո խար կում նե րը.

³)

Te TeO2 H2TeO3

NaHTeO3 Na2TeO3 NaHTeO3

µ)

Se H2Se  CaSe

SeO2 Ca(HSe)2

4. Կազ մե՛ք ռե ակ ցի ա նե րի հա վա սա
րում ներն ըստ գծա պատ կեր 8ի:

? ÊÝ ¹Ç ñÝ»ñ
1. Որ քա՞ն է ծծմ բա կան թթ վի զանգ-

վա ծը, որը կա րե լի է ստա նալ 60% 
պի րիտ` FeS2, պա րու նա կող 16 տ 
հան քա քա րից:

Պատ.՝ 15,68 տ:

2. Քա նի՞ տոն նա 98 %-ա նոց ծծմ բա-
կան թթ վի լու ծույթ կարե լի է ստա-
նալ 2,4 տ պի րի տից:

Պատ.՝ 4 տ:

3. ա. Հաշվել A + B  2C ռեակցիայի 
միջին արա  գությունը, եթե A նյու-
թի նախնական կոն ցենտ րա ցիան 
0,22 մոլ/լ է, իսկ 10 վայրկ յան հետո 
դար ձել է 0,215 մոլ/լ:

Պատ.՝ 5 • 10-4 մոլ/լ.վրկ:

բ. Ինչպե՞ս է փոխվել B նյութի կոն-
ցենտրա ցիան այդ ժամանա կա-
հատ վածում:

Պատ՝. փոքրացել է 5 • 10-3 մոլ/լ:     

Ծծմ բի և նրա կարևորա գույն մի ա ցու թյուն նե րի մի ջև եղած 
ծագումնաբանական կա պը ցույց է տր ված գծա պատ կեր 8ում:

Գծապատկեր 8

ÌÍÙµ³çñ³ÍÇÝ ÌÍáõÙµ

ÌÍÙµÇ (IV) ûùëÇ¹

ÌÍÙµ³ÛÇÝ ÃÃáõ ÌÍÙµ³Ï³Ý ÃÃáõ

ÌÍÙµÇ (VI) ûùëÇ¹

êáõÉýÇ¹Ý»ñ

êáõÉýÇïÝ»ñ êáõÉý³ïÝ»ñ

q Պա տաս խա նե ՛ք հար ցե րի ն (էջ 80)
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4. Ջերմաստիճանը 150-2000C բարձ-
րաց  նելիս քա նի՞ անգամ է փոխ-
վում ռեակցիայի արա գու թյունը, 
եթե յուրաքանչյուր 10 աստի ճանով 

ջեր  մաստիճանը բարձ րաց նելիս ռեակ    -
ցիայի արա գութ յունը փոխվու մ է 3 
անգամ:

Պատ՝. 243 անգամ:

6 Գործնական աշխատանք 2 

Ծծմբական թթվի և դրա աղերի 
հայ    տաբերումը
Լուծույթում սուլֆատիոնի հայ
տա բե րումը

Մի փոր ձա նո թի մեջ լց րեք 12 մլ նատ
րի ու մի սուլ ֆա տի, մյու սի մեջ̀ նույն քան 
ցին կի սուլ ֆա տի լու ծույթ, իսկ եր րոր
դի մեջ` ծծմ բա կան թթ վի նոսր լու ծույթ: 
Բո լոր փոր ձա նոթ նե րի մեջ գցեք ցին կի 
մե կա կան հա տիկ և ապա ավե լաց րեք 
մի քա նի կա թիլ բա րի ու մի քլո րի դի կամ 
բա րի ու մի նիտ րա տի լու ծույթ:
Առաջադրանքներ
1. Ինչպե՞ս տարբերել ծծմբական թթուն 
իր աղե րից: 2. Ինչպե՞ս տարբերել սուլ
ֆատները մյուս աղե րից: Գրե՛ք ռեակ
ցի ա նե րի հա վա սա րում նե րը մո լե  կու
լա յին, իո նա յին և կր ճատ իո նա յին ձևով:

Փոր ձա րա րա կան խն դիր ներ «Թթ ված
նի են թա  խում բը» թե մա յի վերա բեր
յալ
Խն դիր 1. Տր ված են փոր ձա նոթ ներ. 
ա) նատ րի ու մի սուլ ֆա տի,
բ) նատ րի ու մի քլո րի դի,
գ) ծծմ բա կան թթ վի լու ծույթ նե րով: 

Փորձ նա կա նո րեն որոշ ե՛ք, թե որ փոր
ձա նո թում է գտն վում նշ ված նյու թե րից 
յու րա քանչ յու րը:

Խն դիր 2. Տր ված է պղն ձի (II) սուլ
ֆա տի լու ծույթ:

Նրա նից ստա ցե՛ք պղն ձի (II) քլո րի դի 
լու ծույթ: 

Խն դիր 3. Տր ված են չորս հա մա
րա    կալ ված փորձ ա նո թներ, որոն ցում 
գտնվում են կա լի ու մի հետևյալ աղե րը՝ 
յո դիդ, սուլ ֆատ, քլո րիդ, բրո միդ: Բնո 
րոշ ռե ակ ցի ա նե րով որո շե՛ք տրված 
նյու  թե  րից յու րա քանչ յու րը:

Խն դիր 4. Կա տա րե՛ք փոր ձեր հե
տևյալ փո խար կում ներն իրա կա նաց նե
լու հա մար.

ա) ցինկ → ցին կի սուլ ֆատ → ցին
կի հիդ րօք սիդ

բ) պղնձի (II) օք սիդ → պղնձի (II) 
սուլ ֆատ

գ) ցինկ → ցին կի քլո րիդ → ցին կի 
հիդ րօք սիդ

Խն դիր 5. Տր ված են հետևյալ նյու
թե րը` ծծմ բա կան թթու, ցինկ, բա րիու
մի նիտ րա տի, նատ րի ու մի քլո րի դի, 
պղն ձի (II) քլո րի դի լու ծույթ ներ: Փորձ
նա կա նո րեն ապա ցու ցե՛ք, թե որ նյու
թե րի հետ է փո խազ դում ծծմ բա կան 
թթուն: Ո՞ր ռե ակ ցի ա ներն են հա մար
վում օք սի դաց ման վե րա կանգնման 
ռե ակ ցիա  ներ: Պա  տաս  խա նը հիմ նա
վո րե՛ք:

Խն դիր 6. Կա տա րե՛ք ռե ակ ցի ա
ներ, որոնք հաս տա տում են ծծմ բա կան 
թթ վի և աղաթթ վի քա նա կա կան բա ղա
դ րու թյու նը:
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ԳԼՈՒԽ V

ԱԶՈՏ

¶Ç ï»՞ù ³ñ¹Ûáù
…որ նշա նա վոր գիտ
նա կան Ա. Լա վու ա զի
են այլ գիտ նա կան նե
րի հետ մեկտեղ  
1787 թ. առա ջար կեց 
ազոտ տեր մի նը, որը 
հու նա րե նից թարգ մա
նա բար նշա նա կում է 
ան կեն սու նակ: Բայց 
չանցած կես դար՝ 
պարզ վեց, որ «ան
կեն սու նակ» ազո տը՝ 
կյան քի տար րե րից 
մե կը, մտ նում է սպի
տա կուց նե րի բաղա
դրու թյան մեջ:

§ 5.1. Ազոտի ենթախմբի տարրերի 
դիրքը քիմիական տարրերի 
պարբերական համակարգում: 
Ատոմների կառուցվածքը

Դուք ար դեն ու սում նա սի րել եք պար բե րա կան 
հա մա կար գի VII և VI խմ բե րի գլ խա վոր են թախմ բե րի 
կարևորա գույն քի մի ա կան տար րե րը: Այժմ ու սում նա
սի րենք V խմ բի գլ խա վոր են թախմ բի տար րե րը: Դրանք 
են` ազո տը՝ N, ֆոս ֆո րը՝ P, ար սե նը` As, անտիմոնը` Sb, 
բիս մու թը՝ Bi: Հատ կա պես մեծ նշա նա կու թյուն ու նեն 
ազո տը և ֆոս ֆո րը: Այդ տար րե րին ծա նո թա նանք 
ավե լի ման րա մասն: Դրանց ատոմ նե րի կա ռուց ված քի 
գծապատկեր նե րը բեր ված են աղ յու սա կ 17ում: 

Աղյուսակ 17

Ազոտի և ֆոսֆորի ատոմների կառուցվածքը

øÇÙÇ³Ï³Ý 
Ýß³ÝÁ

¾É»ÏïñáÝÝ»ñÇ µ³ßËáõÙÝ 
Áëï ¿Ý»ñ·Ç³Ï³Ý 
Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÇ

¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ 
µ³Ý³Ó¨Á

N
P

+7N 2e−, 5e−

+15P 2e−, 8e−, 5e−

ls2 | 2s2 2p3

ls2 | 2s22p6 | 3s23p3

¾É»ÏïñáÝÝ»ñÇ µ³ßËáõÙÝ Áëï
ûñµÇï³ÉÝ»ñÇ

ls2 2s2 2p3

+7N  

3s2 3p3 3d0

+15P...

↓↓ ↓↓ ↓ ↓ ↓

↓↓ ↓ ↓ ↓

Ազո տի են թախմ բի բոլոր տար  րե րի ատոմների 
վեր  ջին էներ գի ա կան մա կար դա կում գտն վում են 
5ական էլեկտ րոն ներ: Մինչև ազնիվ գազերի ատոմ
նե րին բնո րոշ կա յուն վի ճա կը նրանց պա կա սում է 
3ական էլեկտ րոն: Այդ տար րե րի ատոմ նե րը կա րող 
են մի աց նել պա կա սող երեք կամ տալ հինգ էլեկտ
րո նը: Այդ պատ ճա ռով ազո տի են թախմ բի տ ար  րե րին 
բնո րոշ են +5 դրա կան բարձ րա գույն և օք սի դաց ման  

ANTARES



83

3 բա ցա սա կան նվազագույն աս տի ճա նները: Բարձրա

գույն օքսիդներն ունեն R2O5

+5  –2
, իսկ ջրած նա յին մի ա ցու թյուն

ները՝ RH3

-3 +1
ընդ հա նուր բա նաձևերը: 

Այս տար րերը, լի նե լով իրար նման, էա պես տար բեր վում 
են իրա րից: Ազո տը հա մե մա տա բար հեշ տու թյամբ է առա
ջաց նում RH3 տի պի մի ա ցու թյու նը, իսկ R2O5 տի պի մի ա ցու
թյու նը ստաց վում է մի այն անուղ ղա կի ճա նա պար հով: Ֆոս
ֆո րի բարձ րա գույն օք սիդն առա ջա նում է ֆոս ֆո րի այր ման 
ժա մա նակ:

Դա բա ցատր վում է նրանով, որ ֆոս ֆո րի ատո
մում (աղ. 18)՝ վեր ջին էներ գի ա կան մա կար դա կում կան 
ազատ d օր բի տալ ներ: Իսկ ազոտի ատո մը չունի այդ 
հնարավորությունը: Գրգռ ված վի ճա կում ֆոսֆորի ատո
մի 3s էլեկտ րոն նե րից մե կն անցնում է 3dեն թա մա կար
դա կ: Ֆոս ֆո րի ատո մի եր րորդ էներ գի ա կան մա կար դա
կում հայտն վում են հինգ չզույգ ված էլեկտ րոն ներ, որոնք 
կա րող են տե ղաշ արժ վել ավե լի էլեկտ րա բա ցա սա կան 
տար րի, օրի նակ՝ թթված նի ատոմի կող մը` առա ջաց նե լով 
P2O5 օք սի դը (աղ. 18):

q Պա տաս խա նե ՛ք հար ցե րի ն (էջ 9293)

§ 5.2. Ազոտ: Ազոտի ֆիզիկական և 
քիմիական հատկությունները

Մո լե կու լի կա ռուց ված քը: Ազո տի մո լե կու լը կազմ ված է 
եր կու ատո մից, քի մի ա կան բա նաձևն է N2, կա ռուց ված
քա յին բա նաձևը` N ≡  N , էլեկտ րո նա յին բա նաձևը. 

N    N
Կո վա լենտ քի մի ա կան կա պի առա ջաց ման մա  սին ուս

մուն քի հա մա ձայն, որն առաջանում է էլեկտ րո նա յին ամ
պե րի վե րա ծածկ ման մի ջո ցով, ազո տի մո լե կուլում առա
ջա նում են մեկ (սիգմա) σ  և եր կու (պի) π  կա պեր (նկ. 24):

Բնու թյան մեջ գտն վե լը: Ազո տը գտն վում է օդում 
ազատ վի ճա կում (ըստ ծա վա լի՝ մոտ 78%): Ազո տը նիտ
րատ նե րի ձևով ոչ մեծ քա նա կով գտն վում է հո ղում: Այն 
սպի տա կու ցա յին նյու թե րի բա ղադ րիչ մասն է: 

Նկ. 24
Ազո տի մո լե-
կու լում կո վա-
լենտ կա պե րի 
առա ջա ցու մը 
էլեկտրոնային 

ամ պե րի 
վե րա ծած կու մով
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¶Ç ï»՞ù ³ñ¹Ûáù
…որ ազո տը առա ջին 
ան գամ հայտ նա բե րել է 
անգ լի ա ցի գիտ նա կան 
Դ. Ռե զեր ֆոր դը 1772 թ.: 
Ազո տի հատ կու թյուն
նե րը հե տա զո տել են 
Կ. Շե ե լեն, Գ. Կա վեն
դիշ ը, Ջ. Փրիստ լին, 
Ա. Լա վու ա զի են:

…որ հո ղի մեջ կան 
նաև մթ նո լոր տա յին 
ազո տը յու րաց նե
լու ըն դու նակ, ազատ 
ապ րող բակ տե րիա
ներ: Այդ պի սի բակ
տե րի ա նե րը կա րե լի է 
աճեց նել ար հես տա
կա նո րեն, իսկ նրան
ցից ստա նալ բակ տե
րի ա յին պա րար տա
նյու թեր:

Ստա ցու մը: Տեխ նի կա կան նպա տակ նե րի հա մար 
ազոտն ան ջա տում են օդից նույն կա յանք նե րով, ինչ 
որ թթ վա ծի նը: Հե ղուկ օդը գո լոր շի աց նե լիս առա ջինը 
ցնդում է ազո տը (ազոտի եռ ման ջերմաստիճանը 
1960C է, իսկ թթ վա ծնի նը՝ 1830C): Մա քուր ազո տը 
ստա նում են նրա որոշ մի ա ցու թյուն նե րը քայ քա յե լիս: 

Ֆի զի կա կան հատ կու թյուն նե րը: Ազո տը ան գույն 
և ան հոտ, օդից թեթև, ջրում քիչ լուծ վող գազ է: Պինդ վի
ճա կում ու նի մո լե կու լա յին բյու րե ղավանդակ, այդ պատ
ճա ռով նրա հալ ման և եռ ման ջեր մաս տի ճա նը ցածր է: 

Քի մի ա կան հատ կու թյուն նե րը: Սո վո րա կան պայ   ման 
նե րում ազո տը պա կաս ակ տիվ է: Դա բա ցա տր վում է մո
լե կու լում եղած քի մի ա կան կա պե րի ամ րու   թյամբ: Բարձր 
ջեր մաս տի ճա նում ազոտի ատոմ նե րի միջև եղած կա պե րը  
թու լա նում են, և այն դառնում է ավելի ռեակցիոնունակ:  
Այս պես՝ էլեկտ րա կան աղե ղի առա ջաց ման ջերմաստի ճա
նում ազո տը փո խազ դում է թթ ված նի հետ.

20000C
N2 + O2     2NO − Q

Այս ռե ակ ցի ան տե ղի է ու նե նում նաև ամպ րո պի 
ժա մա նակ մթ նո լոր տում կա տար վող էլեկտ րա կան 
պար պում նե րի դեպ քում: Որոշ ա կի պայ ման նե րում 
ազո տը փո խազ դում է ջրած նի հետ. 

−3 +1

N2 + 3H2  2NH3
ամոնիակ

Բարձր ջերմաստիճանում ազոտը փոխազդում է 
որոշ մետաղների հետ, օրինակ՝

3 • 2e−−        
 0        0              +2    −3

3Mg   +   N2 → Mg3N2

Այս ռե ակ ցի ա յի ժա մա նակ առա ջա ցած մագ նե
զիու  մի նիտ րի դը կա րե լի է դի տել որ պես ամո նի ա կի 
մո լե կու լում ջրած նի ատոմ նե րը մե տա ղի ատոմ նե րով 
տե ղա կալվե լու արդ յունք: Նման մի ա ցու թյուն նե րը 
կոչ վում են նիտ րիդ ներ: 

Կի րա ռու մը: Ազո տը հիմ նա կա նում օգ տա գոր ծում 
են ամո նի ակ` NH3, սին թե զե լու, իսկ վեր ջինս` ազո տա
կան թթու և ազոտ պա րու նա կող ու րիշ մի ա ցու թյուն
ներ ար տադ րե լու հա մար: Հե ղուկ ազոտն օգ տա գոր
ծում են քի մի ա կան ռե ակ ցի ա նե րի ըն թաց քում չե զոք 
մի ջա վայր ստեղ ծե լու հա մար: Այդ ազո տը կի րա ռում 
են նաև սա ռեց նող հա մա կար գե րում: 

q Պա տաս խա նե ՛ք հար ցե րի ն (էջ 9293)
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Նկ. 25
Ամո նի ա կի մո լե-

կու լի տարածական 
կառուցվածքը

§ 5.3. Ամոնիակ

Մո լե կու լի կա ռուց ված քը: Ամո նի ա կի քի մի ա կան բա
նաձևն է NH3: Քա նի որ ազո տն ավե լի էլեկտ րա բա ցա սա կան 
տարր է, քան ջրա ծի նը, ապա ամո նի ա կի մո լե կու լում քի
միա կան կա պը կո վա լենտ բևեռա յին է:

Ամո նի ա կի էլեկտ րո նա յին բա նաձևն է՝ 

կա ռուց ված քա յին բա նաձևը՝ 

▲ Ամո նի ա կի մո լե կու լում քի մի ա կան կա պի առա ջա ցու
մը հաս կա նա լու հա մար դի տենք ազո տի ատո մում ըստ օր
բի տալ նե րի էլեկտ րոն նե րի տե ղա բաշխ ման գծապատկերը 
(աղ. 18): Ազո տի ատո մի արտաքին էլեկտրոնային թաղան
թում առկա են մեկ s էլեկտրոնային զույգ և երեք չզույգ
ված pէլեկտ րոն ներ: Այդ pէլեկտ րոն ները միջուկի շուրջ 
պտտվում են երեք փո խ ուղ ղա հա յաց ուղղություններով: 
Ամո նի ա կի մո լե կու լում քիմիական կապերի դիրքը քառա
նիս տային է, կո վալենտային անկյունը կազմում է 10705՛: 
Չընդ հանրացված էլեկտրոնային զույգը գտնվում է քա ռա
նիստի գագաթներից մեկում: Հետևաբար ամոնիակի մո լե
կուլը ձեռք է բերում բուրգի տեսք (տե՛ս նկ. 25):

Ֆի զի կա կան հատ կու թյուն նե րը: Ամո նի ա կը բնո
րոշ սուր հո տով ան գույն գազ է, որը հա մար յա եր կու 
ան գամ թեթև է օդից, շատ լավ լուծ վում է ջրում: Սո
վո րա կան պայ ման նե րում մեկ ծա վալ ջրում լուծ վում է 
մոտ 700 ծա վալ ամո նի ակ (նկ. 26):  

Ճն շու մը բարձ րաց նե լիս 101 կՊա ճնշման պայ
մաններում ամո նի ա կը հե ղու կա նում է: Հեղուկ ամո նիակն 
ունի գո լոր շի աց ման մեծ ջեր մու թյուն, ինչի պատճառով 
այն օգ տա գոր ծում են սառ նա րա նա յին կա յանք նե րում:

Քի մի ա կան հատ կու թյուն նե րը: Ամո նի ա կն ակ
տիվ նյութ է: Ամո նի ա կի մաս նակ ցու թյամբ ըն թա ցող 
քիմիական ռե ակ ցիա ներն ու ղեկց վում են կա՛մ ազո տի 
օք սի դաց ման աս տի ճա նի փո   փո խու թյամբ, կա՛մ հա
տուկ տե սա կի կո վա լենտ կա պի առա ջա ցու մով (աղ. 19): 

Ջրում ամո նի ա կը լու ծե լիս (նկ. 26) առա ջա նում 
է ամո նիա կա ջուր: Լուծման ընթացքում ամո նի ա կի 
մո լե կուլ նե րի փոքր մա սը փո խազ դում է ջրի հետ, և 
առա ջա նում են ամո նի ու մի իոն ներ՝ NH4

+ և հիդ րօք
սիդիոն ներ՝ OH: 
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Նկ. 26
Ամո նի ա կի լուծումը 

ջրում

Ամո նի ում իո նի առա ջաց ման մե խա նիզ մը նման է 
հիդ րօք սո նի ում իո նի՝ (H3O)+ առա ջաց մանը: Ամո նի ա կի 
մո լե կու լում ազո տի ատոմն ու նի չկիսված էլեկտ րո նա
յին զույգ, իսկ ջրած նի իո նը՝ ազատ sօր բի տալ: Ջրած նի 
իոնի հետ փո խազ դե լիս ազո տի ատո մի չկիսված էլեկտ
րո նա յին զույգն անց նում է ջրած նի իո նի ազատ sօր բի
տալ և դո նորաք ցեպ տո րա յին մե խա նիզ մով առա  ջա
նում է չոր րորդ կո վա լենտ կա պը. 

H                                     +
H £ N £  +  H+ ↓ H − N ↓ H

H 
Սլա քը չի նշա նա կում էլեկտ րո նա յին զույ գի տե

ղաշ արժ դե պի ջրած նի ատոմ, այլ ցույց է տա լիս, որ 
ազո տի ատո մը դո նոր է՝ ընդ հա նուր էլեկտ րո նա յին 
զույ գը տրամադրողն է, իսկ ջրած նի իո նը աքցեպ տոր է: 

Քա նի որ ամոնիումի իոնում չոր րորդ կա պը չի 
տար բեր վում մնա ցած երե քից, ապա դրանք պատ կե
րում են մի ան ման. 

 +

Ամո նի ա կում և ամո նի ում իո նում ազո տի օք սի
դաց ման աս տի ճա նը նույնն է և հա վա սար է 3ի: 
Սա կայն ամո նիակի մո լե կու լում ազո տի վա լենտա կա
նու թյու նը հա վա սար է 3ի, իսկ ամո նի ում իո նում՝ 4ի: 

Ամո նի ա կի հիմ նա կան քի մի ա կան հատ կու թյուն
նե րը բեր ված են աղ յու սա կ 18ում:

Կի րա ռու մը: Ամո նի ա կը կի րա ռում են ազո տա
կան թթու և ազո տա կան պա րար տան յու թեր ստա նա
լու հա մար: Այն օգ տա գոր ծում են նաև ամո նի ա կա ջուր՝ 
ամո նի ա կի ջրա յին լու ծույթ ստա նա լու հա մար, որը 
կի րա ռում են գյու ղատն տե սու թյան մեջ որ պես պա
րար տան յութ, բժշ կու թյան մեջ և առօր յայում: Քա նի որ 
ամո նի ա կի փոքր քա նա կը ոչ մի այն լուծ վում, այլև փո
խազ դում է ջրի հետ, ապա ամո նի ա կա ջու րը եր բեմն 
ան վա նում են ամո նի ու մի հիդ րօք սիդ, իսկ կեն ցա ղում` 
անուշ ադ րի սպիրտ: Ամո նի ա կա ջուրն ու նի թույլ ալ
կա լի ա կան ազ դե ցու թյուն, քա նի որ ամո նի ա կի և ջրի 
փո խազ դե ցու թյան դեպ քում առա ջա նում են հիդ րօք
սիդիոն ներ՝ OH: 

Ամո նի ա կի (NH3) կի րառ ությունը տրված է ն կա ր 
28ում (էջ 88):
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Աղ յու սակ 18
Ամո նի ա կի հիմ նա կան քի մի ա կան հատ կու թյուն նե րը

Ռեակցիաներ, որոնք կապված են

Ազոտի օքսիդացման աստիճանի 
փոփոխության հետ

Դոնոր՝ աքցեպտորային մեխանիզմով 
կովալենտ կապի առաջացման հետ

1. ²Ùá ÝÇ ³ ÏÁ Ï³ ÛáõÝ ÙÇ ³ óáõ ÃÛáõÝ ¿ ¨ 
ï³ ù³ó Ý» ÉÇë ù³Û ù³Û íáõÙ ¿.

-3 +1        t    0            0
2NH

3
  N

2
 + 3H

2
2. ²ÙáÝÇ³ÏÝ ³ÛñíáõÙ ¿ ÃÃí³ÍÝÇ Ù»ç. 

4NH3 + 3O2 → 2N2 + 6HOH 

2N
−3
 − 6e → N2

0    2

O2
Օ + 4e- → 2O

-2        
3

3. Î³ ï³ ÉÇ ½³ ïá ñÇ (åÉ³ ïÇ ÝÇ ̈  éá ¹Çáõ-
ÙÇ Ñ³ Ù³ ÓáõÉ í³Íù) ³é Ï³ Ûáõ ÃÛ³Ùµ 
³Ùá ÝÇ ³ ÏÁ û¹Ç ÃÃ í³Í Ýáí ûù ëÇ ¹³ ÝáõÙ 
¿՝ ³é³ ç³ó Ý» Éáí ³½á ïÇ ûù ëÇ¹.

−3 Pl, Rh   + 2 −2        −2 
4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O

−3             +2   

N - 5e− → N    4
 0        −2
O2 + 4e− → 2O 

 
5

1. ²ÙáÝÇ³ÏÁ ÷áË³½¹áõÙ ¿ çñÇ Ñ»ï.
H   H  +..  ..

H :N : + H2O ↔  H : N : H  + OH−
..  ..      
H  H

Ï³Ù
NH3 + H2O ↓ NH+

4 + OH−

2. ²Ùá ÝÇ ³ ÏÁ ÷á Ë³½ ¹áõÙ ¿ ÃÃáõ Ý» ñÇ Ñ»ï

NH3 + HCl   NH4Cl
²ÙáÝÇ³ÏÁ µ³½Ù³ÑÇÙÝ ÃÃáõÝ»ñÇ Ñ»ï 
÷áË³½¹áõÙ ¿ »ñÏáõ Ó¨áí.

NH3 + H2SO4 ↓ NH4HSO4

³ÙáÝÇáõÙÇ 
ÑÇ¹ñáëáõÉý³ï

2NH3 + H2SO4 ↓ (NH4)2SO4
³ÙáÝÇáõÙÇ 
ëáõÉý³ï

Ամոնիումի աղերը: Ամո նի ու մի աղե րը բարդ նյու թեր են, որոնց բա ղա
դրու թյան մեջ մտ նում են թթ վա յին մնա ցորդ նե րի հետ կապ ված ամո նի ու մի 
իոն ներ՝ NH4

+, օրի նակ՝
   +1       –1      +1        –3  

(NH4)Cl   (NH4)3 PO4
³ÙáÝÇáõÙÇ   ³ÙáÝÇáõÙÇ
ùÉáñÇ¹   ûñÃáýáëý³ï   

Բազ մա հիմն թթու նե րը կա րող են առա  ջաց նել ամո նի ու մի թթու աղեր, 
օրի նակ՝

   +1         −2          +1           −1         
 (NH4)2  HPO4   NH4     H2PO4

³ÙáÝÇáõÙÇ ÑÇ¹ñáûñÃáýáëý³ï   ³ÙáÝÇáõÙÇ ¹ÇÑÇ¹ñáûñÃáýáëý³ï
Ï³Ù »ñÏï»Õ³Ï³Éí³Í ûñÃáýáëý³ï Ï³Ù ³ÙáÝÇáõÙÇ ÙÇ³ï»Õ³Ï³Éí³Í
   ûñÃáýáëý³ï

Ամո նի ու մի աղե րը ստա նում են՝ 1) ամո նի ա կի և թթու նե րի փո խազ
դե ցու թյան հե տևան քով, 2) ամո նիա կա ջու րը թթու նե րով չե զո քաց նե լիս: 
Երկու դեպքում էլ բազ մա հիմն թթու նե րի ավել ցու կի ժամանակ առա ջա
նում են թթու աղեր: 

Ամո նի ու մի բո լոր աղե րը պինդ բյու րե ղա յին նյու թեր են և ալ կա լի ա կան մե
տաղ նե րի աղերի նման լավ լուծ վում են ջրում: 
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Ամո նի ու մի աղե րն օժտ ված են աղե րին բնորոշ բո լոր ընդ հա նուր և որոշ 
յու րա հա տուկ հատ կու թյուն նե րով (աղ. 19): 

Աղյուսակ 19
Ամոնիումի աղերի քիմիական հատկությունները

Բնորոշ ընդհանուր հատկություններ
1. àõÅ»Õ ¿É»ÏïñáÉÇïÝ»ñÁ çñ³ÛÇÝ 

Éáõ ÍáõÛ ÃáõÙ ¹Ç ëáó íáõÙ »Ý ÇáÝ Ý» ñÇ. 

NH4NO3 → NH4
+ + NO3

−

2. öáË³½¹áõÙ »Ý ÃÃáõÝ»ñÇ Ñ»ï. 
(NH4)2CO3 + 2HCl ↓ H2O + 

+ CO2↓ + 2NH4Cl

2NH4Cl + H2SO4 → (NH4)2SO4 + 2HCl↑

3. öáË³½¹áõÙ »Ý ÙÛáõë ³Õ»ñÇ Ñ»ï. 

(NH4)2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2NH4Cl 

2NH4
+ + SO4

2− + Ba2+ + 2Cl− → 

→ BaSO4↓ + 2NH4
+ + 2Cl− 

Ba2+ + SO4
2− → BaSO4↓

1. ´³ñÓñ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝáõÙ 
ù³Ûù³ÛíáõÙ »Ý. 

 tNH
4
Cl ↓ NH

3
↓ + HCl↓

ê³é»ó Ý» ÉÇë NH
3
-Á Ýá ñÇó ¿ ÙÇ ³ ÝáõÙ ùÉá-

ñ³ç ñ³Í ÝÇ Ñ»ï, ¨ 
÷áñ Ó³ Ýá ÃÇ ë³ éÁ 
å³ ï» ñÇÝ ³é³ ç³-
ÝáõÙ ¿ NH

4
Cl  

(ÝÏ. 27)£

2. öáË³½¹áõÙ »Ý ³ÉÏ³ÉÇÝ»ñÇ Ñ»ï.

NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3↑ + H2O
²Ûë é» ³Ï óÇ ³Ý û· ï³ ·áñ ÍáõÙ »Ý ³Ùá ÝÇáõ-
ÙÇ ³Õ» ñÁ Ñ³Ûï³µ»ñ»Éáõ  Ñ³ Ù³ñ: 
è»³ÏóÇáÝ ÷áñ Ó³ Ýá ÃÇ µ»ñ³ÝÇ Ùáï 
å³ Ñ»É çñáí Ãñç í³Í Ï³ñ ÙÇñ É³Ï Ùáõ ëÇ 
Ã»ñ ÃÇÏ. ³ÛÝ Ï³å ïáõÙ ¿£
3. ²ÙáÝÇáõÙÇ ³Õ»ñÁ »ÝÃ³ñÏíáõÙ »Ý 

ÑÇ¹ñáÉÇ½Ç£

ÜÏ. 27
²Ùá ÝÇ áõ ÙÇ ùÉá ñÇ ¹Ç 

ù³Û ù³ Ûáõ ÙÁ

Ամոնիակի և ամոնիումի աղերի կիրառումը գծա պատ կերով ցույց է 
տրված նկար28ում:

²ÙáÝÇ³ÏÇ çñ³ÛÇÝ ÉáõÍáõÛÃ

qՊա տաս խա նե ՛ք հար ցե րին (էջ 9293) 

Նկ. 28
Ամո նի ա կի և 

ամո նի ու մի աղե րի կի րա ռու մը 
14, 8, 10, 11  հան քա յին 

պա րար տան յու թե րի ստա ցում
5  զոդ ման հա մար
6  բժշ կու թյան մեջ

7  կեն ցա ղում
9  պայ թու ցիկ նյու թե րի ստա ցում
12  ազո տա կա ն թթ վի ստա ցում

Յուրահատուկ հատկություններ
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§ 5.4. Ամոնիակի ստացումը: 
Քիմիական հավասարակշռություն

Ստա ցու մը: Կեն սա բա նու թյան դա սըն թա ցից հայտ
նի է, որ ազո տը մտ նում է սպի տա կուց նե րի բա
ղադրու թյան մեջ, որոնց շնոր հիվ իրա գործ վում են 
բույ սե րի, կեն դա նի նե րի և մար դու օր գա նիզ մում ըն
թա ցող կարևորա գույն կեն սա կան գոր ծըն թաց նե րը: 
Սա կայն մթ նո լոր տա յին ազո տն ան մի ջա կա նո րեն չեն 
կա րող կա պել ոչ կեն դա նի նե րը, ոչ բույ սե րը (բա ցա
ռու թյամբ ըն դա վոր բույ սե րի, որոնց ար մատ նե րում 
գտն վող ազո տա բակ տե րի ա նե րն ըն դու նակ են յու րաց
նե լու մթ նո լոր տա յին ազո տը): Բույ սե րի մե ծա մաս նու
թյու նը ազո տը յու րաց նում է ազո տի մի ա ցու թյուն նե րից 
(ազո տա կան թթ վի աղեր, ամո նի ա կա ջուր, ամո նի ու մի 
աղեր), իսկ կեն դա նի նե րը՝ բու սա կան սնն դից: 

Եր կար ժա մա նակ ազո տի նկատ մամբ գյու ղա
տնտե սա կան բույ սե րի պա հանջ մուն քը լրաց վել է հողի 
մեջ չի լի ա կան սե լիտ րա (նատ րի ու մի նիտ րատ) ներ
մու ծե լով, որի պաշ ար նե րը սահ մա նա փակ են: Ուս տի 
գիտ նա կան նե րի առջև միշտ էլ ծա ռա ցել է մթ նո լոր
տից ազո տի ստաց ման տն տե սա պես ավե լի ձեռն տու 
եղա նակ գտ նե լու հիմնախնդիրը: Այդ պի սի եղա նա կը 
ամո նիա կի սին թեզն է ազո տից և ջրած նից.

N2 + 3H2  2NH3 + Q

Այս ռեակցիան դարձելի է, և այն մինչև վերջ չի 
ընթանում: 

Հարց է ծագում. որո՞նք են դարձելի ռեակցիա
ները: Փոխանակային ռեակցիաներն ուսում նա սի րե
լիս մենք նշել ենք այն պայմանները, որոնց դեպքում 
քի միական ռեակցիաներն ընթա նում են մինչև վերջ 
(տե՛ս §2.4.): Սակայն կան ռեակ ցիաներ, որոնք մինչև 
վերջ չեն ընթանում: Այդպիսի ռեակցիաներից է պարզ 
նյութերից ամոնիակի ստացման ռեակցիան: Այսինքն՝ 
ժամանակի ընթացքում ամոնիակի որոշակի քա նա
կություն առաջանալուց հետո այն սկսում է քայ քայ
վել.

2NH3   N2 + 3H2

Նկ. 29
Ամո նի ա կի ստա ցու մը 

լա բո րա տո րի ա յում
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Այսինքն՝ երկու ռեակցիաներ, որոնք ըն թա նում են փոխադարձ 
ուղղություններով, ընթանում են միա ժամանակ:

Այն քիմիական ռեակցիաները, որոնք միև նույն պայ ման
ներում ընթանում են փոխա դար ձա բար հա կա դիր ուղղու
թյուն ներով, կոչվում են դարձելի ռեակ ցիա ներ:

Քիմիական հավասարակշռություն: Դար ձելի ռեակ  ցիա
ներում ուղիղ և հակադարձ ռեակ ցիաների արա գությունները 
կախված են փոխ ա զդող նյութերի կոն ցե նտրացիաներից: Սկզբում 
ուղիղ ռեակցիայի արա գությունը (v1) կլինի առա վելագույնը, իսկ 
հակառակ ռեակ ցիայի արա գությունը (v2)՝ զրո:

Փոխազդող նյութերի կոնցենտրացիան ժա մա նակի ըն թաց քում 
փոքրանում է, իսկ ռեակ ցիայի վերջ նանյութերի կոն ցենտրացիան՝ 
մե ծա նում: Այդ պատ ճառով ուղիղ ռեակ ցիայի արա գությունը (v1) 
փոք րանում է, իսկ հակառակ ռեակ ցիայի արագությունը (v2)՝ մե
ծանում: Հետևաբար, ժամանակի որոշակի պահի ուղիղ և հա
կառակ ռեակցիաների արագությունները կհա վասարվեն՝ v1 = v2:

Համակարգի այնպիսի վիճակը, որի դեպքում ուղիղ ռեակ ցիայի 
արագությունը հավասար է հա կառակ ռեակ ցիայի արագությանը, 
կոչվում է քի միա կան հա վա սա րա կշռություն: 

Քիմիական հավասարակշռության վիճա կում փոխ  ազդող 
նյութերի և ռեակցիայի վերջ   նա նյու  թերի միջև քանակական հա րա
բերակցությունը մնում է հաս տա տուն: Ժամանակի միավորում 
ռեակ ցի ա  յի վերջ նանյութի որքան մոլեկուլ առա ջանում է, նույն
քան էլ քայքայվում է: Սակայն քիմ իական հավա սա րա կշռու թյան 
վիճակը պահ   պանվում է այն քան ժա մա նակ, քանի դեռ ան փոփոխ 
են մնում ռեակ ցիայի պա յ ման ները՝ կոն ցենտրացիան, ջերմաս
տի ճա նը և ճնշումը: 

Քիմիական հավասարակշռության տեղա շար ժը: Բազ մա թիվ 
քիմիական նյութեր ստանում են դարձելի քիմիա կան ռեակցիաներով: 
Ուստի ան հ րաժեշտ է իմանալ, թե ինչ պիսի պայ ման  ներում հավա
սա րակշռության վի ճակում վեր ջ  նա   նյութի ելքը կմեծանա: Եթե 
պայ ման ները (կոն ցենտ րացիա, ջերմաստիճան, ճնշում) փո  խե
լիս քիմիա կան հա վա սա րա կշռության վի ճակում վեր ջ նա  նյութի 
ելքը մեծանում է, ապա հա մարում են, որ հավասարակշռությունը 
տեղաշարժվել է դե պի աջ, եթե փոքրանում է՝ դեպի ձախ:

Բազմաթիվ հետազոտություններ ցույց են տվել, որ քիմիա կան 
հավասարակշռության տեղաշարժը են թարկվում է մի կանոնի, որը 
կոչվում է ԼեՇա տելյեի սկզբունք.

Արտաքին պայմանները փոխելիս քիմիական հա վա սա
րակշռությունը կտեղաշարժվի այն ռեակ ցիայի (ուղիղ կամ 
դարձելի) կողմը, որը թու  լացնում է այդ արտաքին ներ գոր
ծությունը:
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Այս սկզբունքի համաձայն՝ ջերմաստիճանը բարձ  րաց նե
լիս ամոնիակի ստացման ռեակ ցիա  յում քիմիա կան հա վա սա րա
կշռությունը կտե ղա շարժ վի ջեր մա կլանիչ ռեակ ցիա յի կողմը, այ
սինքն՝ 

N2 + 3H2     2NH3 + 92ԿՋ,

կառաջանա հակառակ ռեակցիան: 500 ºCից բարձր ջերմ աստի
ճանում ամոնիակը հա մար յա լրիվ քայ քայվում է, իսկ 400 ºCից 
ցածր ջեր մաստիճանում ջրածինն ու ազոտը չեն փոխ ազդում, 
քանի որ ռեակ ցիայի ծագման համար ան հրաժեշտ է մեծ էներգիա:

Ճնշման բարձրացումը տեղաշարժում է քի միական հավա
սարակշռությունը դեպի ծա վալի փոք րա ցում.

N2 + 3H2   →  2NH3 + 92ԿՋ,

1ծ  3ծ    2ծ
հետևաբար արագանում է ուղիղ (ամոնիակի ա ռա  ջա ցման) ռեակ
ցիան: 

Այսպիսով, քի մի ա կան հա վա սա րակշ ռու թյան տե ղաշ ար ժի 
մա սին ուս մուն քը թույլ է տա լիս կան խա տե սել, թե ինչ պի սի պայ
ման նե րում է ավե  լի ձեռն տու իրա կա նաց նել ամո նի ա կի սին թե զը: 
Քա նի որ այդ ռե ակ ցի ան ջեր ման ջա տիչ է և ըն  թա նում է ծա վա լի 
փոք րա ցու մով, հետևաբար պետք է այն կա տա րել ավե լի ցածր 
ջեր մաս տի ճա  նում և բարձր ճնշ ման տակ: Սակայն այս դեպքում 
առա ջա նում են այլ դժ վա րու թյուն ներ. նույ նիսկ 400 0Cում ռե ակ
ցի ա յի արա գու թյու նը բա վա րար չէ արդ յու նա բե րա կան մասշ տա
բով այն իրա կա նաց նե լու հա մար: Իսկ ջեր մաս տի ճա նի բարձ րա
ցու մն իջեց նում է ամո նի ա կի ել քը: Գիտ նա կան նե րին հա ջող վեց 
ինչոր չա փով հաղ թա հա րել այդ դժ վա րու թյուն նե րը կա տա լի
զա տոր ներ կի րա ռե լու մի ջո ցով, որոնք ավե լաց նում են ակ տիվ 
մո լե կուլ նե րի թի վը և դրա նով բարձ րաց նում տվ յալ ջեր մաս տի
ճա նում քի մի ա կան ռե ակ ցիա յի արա գու թյու նը: Այդ կա տա լի
զա տոր նե րը հնա րա վո րու թյուն են տա լիս ամո նի ա կի սի ն թե զը 
կա տա րել 450500 0Cում: Բայց այդ պի սի ջեր մաս տի ճա նը շատ 
բարձր է, քա նի որ 500 0Cում և մթ նո լոր տա յին ճնշ ման տակ ազո
տաջ րած նա յին խառ նուր դի մի այն 0,1 %ն է վե րած վում ամո նի
ա կի: Հետևաբար անհ րա ժեշտ է գտ նել ավե լի ակ տիվ կա տա լի
զա տոր ներ, որոնք հնա րա վո րու թյուն կտան ամո նի ա կի սին թե զը 
կա տա րել ավե լի ցածր ջեր մաս տի ճան նե րում: Ջեր մաս տի ճա նի և 
ճնշման ազ դե ցու թյու նը ամո նի ա կի ել քի վրա քի մի ա կան հա վա
սա րակշ ռու թյան վի ճա կում ցույց է տր ված աղ յու սա կ 20ում: 
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 ?  Հար ցեր  և վարժություններ
1. Ատոմ նե րի կա ռուց ված քի տե սու

թյան հի ման վրա պար  զաբա նե՛ք՝ 
ա) ին չո՞վ են նման ազոտ և ֆոս ֆոր 
տար րե րը, բ) այդ տար րե րը ին չո՞վ 
են տար բեր վում իրա րից: 

2. Ինչ պի սի՞ն է ազո տի մո լե կու լի կա
ռուց ված քը: Պատ  կե րե՛ք ազո տի մո
լե կու լի էլեկտ րո նա յին բա նաձևը: 

3. Կազ մե՛ք ազո տի քի մի ա կան հատ
կու թյուն նե րը բնու  թագ րող ռե ակ
ցի ա նե րի հա վա սա րում նե րը:

4. Մի գլա նում գտն վում է ազոտ, մյու
սում` թթ վա ծին, եր րոր դում` ած
խած նի (IV) օք սիդ: Ինչ պե՞ս տար բե
րել այդ գա զե րը: 

5. Մի շարք դյու րա վառ գա զեր խառ
նուրդ նե րի ձևով պա րունա կում են 
ազատ ազոտ: Կա րո՞ղ է արդ յոք սո
վո րա կան սա լօ ջախ նե րում այդ պի սի 
գա զե րի այր ման դեպ քում առա ջա
նալ ազո տի օք սիդ: Ին չո՞ւ: 

6. Գրե՛ք չորս քի մի ա կան ռե ակ ցիա
նե րի հա վա սա րում  նե ր, որոնց հե
տևան քով առա ջա նում է ամո նիակ:

7. Տր ված են հետևյալ ռե ակ ցի ա նե
րի հա վա սա րում  նե րը. 

N2 + O2  2NO − Q 

N2 + 3H2  2NH3 + Q

Աղյուսակ 20
Ամո նի ա կի ել քը ամո նի ա կի սին թե զի քի մի ա կան  

հա վասա րակշ ռու թյան վի ճա կում

ÖÝßáõÙÁ 
(Øä³-áí)

²ÙáÝÇ³ÏÇ »ÉùÁ (%-áí) Ñ»ï¨Û³É ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÝ»ñáõÙ (0C)

4000C 4500C 5000C 5500C

10 25,12 16,43 10,61 6,82

30 47,00 35,82 26,44 19,13

100 79,82 69,69 57,47 41,16

Ներ կա յումս արդ յու նա բե րու թյան մեջ ամո նի ա կի սին թե զը կա
տա րում են մինչև 20 մ բարձ րու թյան աշ տա րակ նե րում կա տա լի
զա տո րի (եր կա թի փոշ ու, ալ յու մի նի  և կա լի ու մի օք սիդ նե րի խառ
նուրդ) առ կա յու թյամբ: 

Լա բո րա տո րի ա յ ում ամո նի ա կը ստա նում են ամո նի ու մի 
աղե րի և ալ կա լի նե րի խառ նուր դը տա քաց նե լիս: Ամե նից հա ճախ 
այդ նպա տա կով օգ տա գոր ծում են ամո նի ու մի քլո րի դը՝ NH4Cl, և 
հան գած կի րը (ավել ցու կով): Այդ նյու թե րը խնամ քով խառ նում են, 
լց նում կոլ բի մեջ և տա քաց նում (նկ. 29, էջ 89): Տե ղի է ու նե նում 
հետևյալ ռե ակ ցի ան.

2NH4Cl + Ca(OH)2 → CaCl2 + 2NH3↑ + 2H2O

q Պա տաս խա նե ՛ք հար ցե րին (էջ 9293) ANTARES
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Ո՞ր կող մը կտե ղաշ արժ վի այդ ռեակ
ցի ա նե րի հա վա սա րակշ ռու թյու նը՝ 
ա) ճնշումը, բ) ջերմաստիճանը փո
խելիս: 

8. Բնու թագ րե՛ք պայ ման նե րի (ճն շում, 
ջեր մաս տի ճան, կա տա լի զա տոր) դե րը 
ամո նի ա կի սին թե զում: 

9. Ամո նի ա կը շի կա ցած պղն ձի (II) օք
սի դով լց ված խո ղովա կով անց
կաց նե լիս առա ջա նում է մե տա ղա
կան պղինձ: Գրե՛ք այդ ռե ակ ցի ա յի 
հա վա սա րու մը և մեկ գծի կով նշե՛ք 
օքսի դի չը, եր կու գծի կով` վե րա
կանգ նի չը: Ցո՛ւյց տվեք էլեկտ րոն նե
րի ան ցու մը: 

10. Ին չո՞ւ ամո նի ա կը թթու նե րի հետ 
ավե լի բուռն է փո խազ դում, քան 
ջրի հետ: Ո՞րն է այդ քի մի ա կան 
ռեակ ցի ա նե րի էու թյու նը: 

11. Ամո նի ա կի ջրա յին լու ծույ թը կոչ
վում է ամո նի ա կա ջուր և ամո նի ու մի 

հիդ րօք սիդ: Հիմ նա վո րե՛ք այդ 
անուն նե րը: 

12. Կազ մե՛ք այն ռե ակ ցի ա նե րի հա
վա սա րում  նե րը, որոնց դեպ քում 
առա ջա նում են` ա) ամո նի ու մի դի
հիդ րո օր թո ֆոս ֆատ, բ) ամո նի ու մի 
հիդ րո օր թո ֆոս ֆատ, գ) ամո նի ու մի 
օր թո ֆոս ֆատ: 

13. Ամո նի ու մի հիդ րո կար բո նա տը եր
բեմն օգ տա գործ վում է հրուշ ա կե ղեն 
պատ րաս տե լիս: Ամո նի ու մի հիդ րո
կար բո նա տի ո՞ր հատ կու թյունն է օգ
տա գործ վում այդ դեպ քում: 

14 Տետ րում գծե՛ք աղ յու սակ և հա մա
պա տաս խան սյու  նակնե րում գրե՛ք 
աղ յու սա կում բեր ված աղե րի քի 
միա կան հատ կու թյուն նե րը բնո
րոշող ռե ակ ցի ա ն ե րի մո լե կու լա յին 
և իո նա յին հա վա սա րում նե րը:

Աղեր Մյուս աղերի հետ ընդհանուր 
քիմիական հատկությունները

Յուրահատուկ 
հատկությունները

NH4Cl
(NH4)2CO3

(NH4)2S
(NH4)2SO4

? ÊÝ ¹Ç ñÝ»ñ
1. 10,7 գ ամոնիումի քլորիդը խառ-

նել են 6 գ կալ ցիումի հիդ րօք-
սի դի հետ և խառնուրդը տա-
քացրել: Ո՞ր գազն է անջատվել, 
և որքա՞ն է նրա զանգվածն (գ) ու 
ծավալը (լ) (ն.պ.): 

Պատ.՝ 2,76 գ, 3,63 լ 

2. Ի՞նչ ծավալի (լ) և զանգվածի 
(տ) ամոնիակ է ան հ րա ժեշտ 5 տ 
ամոնիումի նիտրատ ստա նալու 
հա մար: 

Պատ.՝ 1400 մ3, 1,0625 տ
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§ 5.5. Ազոտի օքսիդները

▲ Ազոտը թթվածնի հետ առաջացնում է հետևյալ օքսիդ ները. 

N2O - ազոտի (I) օքսիդ, NO2 - ազոտի (IV) օքսիդ,
NO - ազոտի (II) օքսիդ, (N2O4 - ազոտի (IV) օքսիդ),
N2O3 - ազոտի (III) օքսիդ, N2O5 . ազոտի (V ) օքսիդ:

Բոլոր օքսիդները սովորական պայմաններում գա զային 
նյութեր են, բացի N2O5ից, որը անգույն բյու րե ղային նյութ է։

Միայն NՕն է, որ ստացվում է ազոտի և թթված նի 
անմիջական փոխազդեցությունից, մյուս ն երը ստաց վում են 
կողմնակի ճանա պար հով։

N2Oն և NO–ն աղ չառաջացնող օքսիդներ են, իսկ 

մյուսները աղ առաջացնող օքսիդներ են։
Ազոտի (I) օքսիդը՝ N2O–ն, ստացվում է ամո նիու մի 

նիտ րատի քայքայումից.
-3     +5            +1
NH4NO3  N2O + 2H2O

Անգույն, ջրում չլուծվող, հաճելի հոտով գազ է։ Խիստ 
ազդում է նյարդային համակարգի վրա, այդ պատ ճառով 
բժշկության մեջ օգտագործում են որպես թմրեցնող նյութ։ 
Այն անվանում են նաև ծիծաղաբեր գազ։

Ազոտի (II) օքսիդը՝ NO–ն, լաբորատորիայում ստաց 
վում է տաքացման պայ մաններում պղնձի և նոսր 
ազոտական թթվի փոխ ազ դեցությունից.

  0        +5                 +2  +2

3Cu + 8HNO3 = 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ +4H2O
 նոսր

Cu0 -2e- = Cu+2  3
N+5 + 3e- = N+2    2

Արդյունաբերության մեջ ստացվում է՝
1. աղեղնային եղանակով (այս ռեակցիայով NO-ն 

գո յա նում է նաև ամպրոպների ժամանակ).

N2 + O2  2NO
2. ամոնիակի կատալիտիկ օքսիդացումից.

    -3              0    Pt      +2         -2
4NH3 + 5O2  4NO + 6H2O

NO-ն անգույն գազ է, անմիջապես միանում է Օ2–ի 
հետ և վերածվում գորշ գույնի գազի՝ NO2–ի.

2NO + O2 = 2NO2

Ազոտի (III) օքսիդը՝ N2O3-ը, կապտականաչավուն հե-
ղուկ է, որը 2 0C-ում քայքայվում է.

¶Ç ï»՞ù ³ñ¹ Ûáù

…որ ազո տա կան 
թթուն հիշ ա տակ ել է 
արաբ քի մի կոս 
Ջա բիր իբն Խա յա նը 
(Հե բեր) VIII դ. իր  
աշ խա տու թյուննե րում, 
իսկ ար տա դրա կան 
նպա տակ նե րով այն 
սկ սե ցին ստա նալ 
XV դա րում:
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N2O3  NO + NO2

Սառեցնելիս ընթանում է հակառակ ռեակցիան։
N2O3-ը ազոտային թթվի անհիդրիդն է, հիմքի հետ 

առաջացնում է ազոտային թթվի աղ.

N2O3 + 2NaOH = 2NaNO2 + H2O

Ազոտի (IV) օքսիդը՝ NO2ը, գորշ գույնի գազ է. լա-
բորատորիայում ստացվում է պղնձի և խիտ ազո-
տական թթվի փոխազդեցությունից տա քաց ման պայ-
մաններում.

   0       +5           +2                      +4

Cu + 4HNO3 = Cu(NO3)2 + 2H2O +2NO2 ↑խիտ

Cu0 -2e = Cu+2  1
N+5 + 1e = N+4     2

Ազոտի (IV) օքսիդը ստացվում է ծանր մետաղների 
նիտ րատների քայքայումից.

2Pb(NO3)2 = 2PbO + 4NO2↑ + O2 
↑

2AgNO3 = 2Ag + 2NO2↑ + O2 ↑
Արդյունաբերության մեջ ստացվում է NO-ի օքսի -

դա ցումից։
Ազոտի (IV) օքսիդը՝ NO2-ը, թթվային օքսիդ է, ջրի 

հետ առա ջացնում է 2 թթու՝ ազոտային և ազո տական, 
իսկ թթվածնի ներ կա յությամբ՝ միայն ազոտական թթու.

   +4                           +3    +5

2NO2 + H2O = HNO2 + HNO3

    +4                           0           +5

4NO2 + 2H2O + O2 = 4HNO3

Հիմքի հետ առաջանում է 2 աղ՝ նիտրիտ և նիտրատ. 
  +4                                    +3 +5

2NO2 + 2NaOH = NaNO2 + NaNO3 + H2O

Իսկ O2-ի ներկայությամբ առաջանում է միայն 
նիտրատ.

    +4                                  0                 +5

4NO2 + 4 NaOH + O2 = 4NaNO3 + 2H2O

NO2-ը բարձր ջերմաստիճանում քայքայվում է՝
           t         

2NO2  2NO + O2,
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ենթարկվում է դիմերման (կրկնապատկման), և ստաց
վում է N2O4, որը կապտավուն հեղուկ է.

2NO2  N2O4

Այս ռեակցիան դարձելի է։ -11 0C–ից ցածր հա-
վա սա րա կշռությունը տեղաշարժվում է N2O4–ի կող -
մը, իսկ 11 0C–ից բարձրը՝ NO2-ի կողմը։ N2O4–ը իր 
հատկություններով նման է NO2–ին։ 

Ազոտի (V) օքսիդը՝ N2O5–ը, անգույն բյուրեղային 
նյութ է, սենյակային ջերմաստիճանում քայքայվում է` 
ան ջատելով Օ2, այդ պատճառով N2O5–ը ունի ուժեղ օք-
սի  դիչ հատկություն.

2N2O5 = 4NO2 + O2↑

Ազոտի (V) օքսիդը ստացվում է.
1. ազոտական թթվի և ֆոսֆորի (V) օքսիդի փոխ ազ-

դե ցու թյունից.

6HNO3 + P2O5 = 2H3PO4 + 3N2O5

2. ազոտի (IV) օքսիդի և օզոնի փոխա զդե ցու թյունից.

2NO2 + O3 = N2O5 + O2↑

N2O5–ը ազոտական թթվի ան հիդրիդ է և 
ցուցաբերում է թթվա յին օքսիդներին բնո րոշ բոլոր 
հատկությունները։ 

Փոխազդում է հիմքերի, ջրի, ոչմետաղների հետ՝ 
ցուցա բերելով ուժեղ օքսիդիչ հատկություն.

N2O5 + 2NaOH = 2NaNO3 + H2O

N2O5 + H2Օ = 2HNO3

2N2O5 + 5C = 5CO2 + 2N2↑

3N2O5 + 5S = 5SO3 + 3N2↑ 

q Պա տաս խա նե ՛ք հար ցե րին (էջ 104)
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§ 5.6. Ազոտական թթու

▲ Մո լե կու լի կա ռուց ված քը: Ազոտական թթվի մոլեկուլում 
ազո տի ատո մի և թթ ված նի ատոմ նե րից մե կի միջև գո յու թյուն ու նի 
դո նորաք ցեպ տո րա յին մե խա նիզ մով առա ջա ցող կապ: Դա հաշ վի 
առ նե լով՝ ազո տա կան թթ վի կա ռուց ված քա յին բա նաձևը կա րե լի 
է պատ կե րել այս պես. 

Սակայն փորձնականորեն ապացուցվել է, որ ազոտի և թթվածնի 
երկու ատոմների միջև առկա են լրիվ միանման քի միական կապեր: 
Այսինքն՝ չկան կրկնակի և միակի կապեր: Հետևաբար, ազոտական 
թթվի կառուցվածքային բա նաձևը պատկերում են այսպես. 

Կե տագ ծե րը նշա նա կում են, որ կրկ նա կի կա պը բաշխ ված 
է թթված նի եր կու ատոմ նե րի միջև: Ազո տա կան թթ վի մո լե կու
լում ազո տի օք սի դաց ման աս տի ճա նը հա վա սար է +5ի, քանի որ 
ազոտի ատոմից դեպի թթվածնի ատոմների կողմը տեղաշարժված 
է 5 էլեկտրոն:

Ստա ցու մը: Լա բո րա տո րի ա յում ազո տա կան թթուն ստա
նում են խիտ ծծմ բա կան թթվով (թույլ տա քացման պայ
մաններում) ազ դե լով բյու րե ղա յին նատ րի ու մի կամ կա լի ու
մի նիտ րատի վրա.

NaNO3 + H2SO4 ↓ NaHSO4 + HNO3
խիտ

Ավե լի ու ժեղ տա քաց նե լիս առա ջա նում է նատ  րի ու մի 
սուլ ֆատ, բայց այդ պայ ման նե րում ազո տա կան թթուն քայ
քայ վում է:

Արդ յու նա բե րու թյան մեջ ազո տա կան թթուն ստա նում են 
կա տա լի  զա տո րի առ կա յու թյամբ՝ ամո նի ա կը օդի թթ վածնով 
օք սի դաց նե լով: 

Արդ յու նա բե րու թյան մեջ ազո տա կան թթ վի ստաց    ման 
գործ ընթացն ըն թա նում է մի քա նի փու  լով (գծա պատ կեր 9)՝ 
1) ամո նի ա կա օ դա յին խառ նուր դի նախապատ   րաս տու մ, 2) ամո
նի ա կի օք սի դա ցու մ մինչև ազոտի (II) օքսիդը, 3) ազոտի (II) 
օքսիդի օքսի  դա ցում մինչև ազոտի (IV) օքսիդը, 4) ազոտի (IV) 
օք սիդի կլանում ջրով և ազոտական թթվի ստա ցում:
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Գծապատկեր 9

Արդ յու նա բե րու թյան մեջ ազո տա կան թթ վի ստաց ում

ú¹

Ê³éÝÇã

Î³ ï³-
ÉÇ ½³-
ïáñ

ÐåáõÙ Ý³-
ÛÇÝ ³å³-

ñ³ï

úùëÇ¹³óÝáÕ 
³ßï³ñ³Ï

ÎÉ³ÝÇã 
³ßï³ñ³Ï

4N−3H3 + 5O
0

2 → 4N
+2
O

-2
 + 6H2O

-2
 + Q          (2)

Ազո տի (II) օք սի դի օքս իդա ցու մը մինչև ազո տի (IV) օք
սի դ տե ղի է ու նե նում սո վո րա կան ջեր մաս տի ճա նում.

2NO + O2  2NO2                                   (3)

3NO2 + H2O → 2HNO3 + NO                   (4)

Թթվածնի ավելցուկի դեպքում ռեակցիան ըն թանում է 
առանց ազոտի (II) օքսիդի առաջացման.

4NO2 + 2H2O + O2   4HNO3 + Q             (4)

Ազո տի (IV) օք սի դի և ջրի փո խազ դե ցու թյան ռե ակ
ցիան ջեր ման ջա տիչ է և դար ձե լի: Դա բա ցատր վում է այն 
բա նով, որ ազո տա կան թթուն տա քաց նե լիս քայ քայ վում է: 
Այդ պատ ճա ռով սո վո րա կան կա յանք նե րում հա ջող վում է 
ստա նալ ոչ բարձր կոն ցենտ րա ցի ա յի լու ծույթ, որը պա
րու նա կում է ըստ զանգ վա ծի միայն 5060% ազո տա կան 
թթու: Հա վա սա րակշ ռու թյու նը դե պի աջ տե ղաշ ար ժե լու 
հա մար մե ծաց նում են ճն շու մը: Մի շարք գոր ծա րան նե րում 
մոտ 5 ՄՊա ճնշման տակ ստա նում են խիտ լու ծույթ, որն 
ըստ զանգվածի պա րու նա կում է 98% ազո տա կան թթու:

Ֆի զի կա կան հատ կու թյուն նե րը: Մա քուր ազո տա կան 
թթուն սուր, գրգ ռող հո տով, ան գույն, ծխա ցող հե ղուկ է: 
Խիտ ազո տա կան թթուն սո վո րա բար դեղ նա վուն է: Դա բա
ցատրվում է նրա նում լուծ ված ազո տի օք սի դով, որն առա ջա
նում է ազո տա կան թթ վի մաս նա կի քայ քայ ման հետևան քով: 
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Ազո տա կան թթ վի քի մի ա կան հատ կու թյուն նե րը բեր
ված են աղ յու սա կ 21ում: 

Շատ բնո րոշ են խիտ և նոսր ազո տա կան թթ վի ռե ակ
ցիա նե րը մետաղների, օրինակ՝ պղն ձի հետ. 

0 +5 +2 +4

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O
խիտ

0     +2
Cu − 2e− → Cu 1

+5   +4 |
N + e− → N 2

 0 +5 +2 +2

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O
նոսր

0 +2   

Cu − 2e− → Cu  3
+5 +2  |
N + 3e− → N 2

Ազո տա կան թթ վի հետ ար ծա թը և սն դի կը փո խազ դում 
են ինչ պես պղին ձը: Ոս կին, պլա տի նը, օս մի ու մը, իրի դի ու
մը և մի շարք այլ մե տաղ ներ ոչ մի պայ մա նում ազո տա կան 
թթվի հետ չեն փո խազ դում: 

Կի րա ռու մը: Ազո տա կան թթ վի կի րա ռու մը ցույց է 
տրված նկ. 30ում:

Նկ. 30
Ազոտական թթվի 

կիրառումը
1  կոլոդիում

2  ներկանյութեր
3  դեղանյութեր

4  ցելյուլոիդ
5  լուսանկարչական 

թիթեղներ
6  պայթուցիկ 

նյութեր
7  արքայաջուր
8, 9  հանքային 

պարարտանյութեր 
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Աղյուսակ 21
Ազոտական թթվի քիմիական հատկությունները

ØÛáõë ÃÃáõÝ»ñÇ Ñ»ï ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Úáõñ³Ñ³ïáõÏ

1. Ð³Ù³ñÛ³ ÉñÇí ¹ÇëáóÙ³Ý 

Ñ» ï¨³Ýùáí

HNO3 → H+ + NO3
-

³½á ï³ Ï³Ý ÃÃáõÝ áõ Å»Õ ÃÃáõ ¿ 

Ñ³Ù³ñíáõÙ£ 

2. öáË³½¹áõÙ ¿ ÑÇÙÝ³ÛÇÝ ûù -

ëÇ¹ Ý»ñÇ Ñ»ï.

CuO + 2HNO3 →
→ Cu(NO3)2 + H2O

CuO + 2H+ + 2NO3
− → Cu2+ +

+ 2NO3
− + H2O

CuO + 2H+ → Cu2+ + H2O 
3. öáË³½¹áõÙ ¿ ÑÇÙù»ñÇ Ñ»ï.

Fe(OH)3 + 3HNO3 →
→ Fe(NO3)3 + 3H2O

Fe(OH)3 ↓ + 3H
+ + 3NO3

− → 
→ Fe3+ + 3NO3

− + 3H2O
Fe(OH)3 ↓ + 3H+ → Fe3+ +  

+ 3H2O 
4. öá Ë³½ ¹áõÙ ¿ ³í» ÉÇ ÃáõÛÉ ¨ 
³í» ÉÇ óÝ ¹áÕ ÃÃáõ Ý» ñÇ ³Õ» ñÇ 

Ñ»ï. 

Na2CO3 + 2HNO3 →
→2NaNO3 + H2O + CO2 ↑

2Na
−
 + CO3

2-

 + 2H
+
 + 2NO

−

3 → 

→ 2Na+ + 2NO−
3 + H2O + CO2↑

CO3

2− + 2H+ → H2O + CO2↑

1. î³ ù³ó Ý» ÉÇë ̈  ÉáõÛ ëÇ ³½ ¹» óáõ ÃÛ³Ùµ ËÇï ³½á ï³-
Ï³Ý ÃÃáõÝ ù³Û ù³Û íáõÙ ¿.

t0

4HNO3 → 2H2O +4NO2↑ + O2↑ 
¸ñ³ Ñ»ï¨³Ý ùáí ³½á ï³ Ï³Ý ÃÃáõÝ áõ Å»Õ ûù ëÇ ¹Çã ¿. 
³) ³é Ï³Û ÍáÕ Ù³ñ ËÁ ï³ù, ËÇï ³½á ï³ Ï³Ý ÃÃ íáõÙ 
ëÏ ëáõÙ ¿ ³Ûñ í»É (ÝÏ. 31), 
µ) µ¨»Ï Ý³ Ë» ÅÁ ¨ ÷³Û ïÇ Ã» ÷Á ËÇï ³½á ï³ Ï³Ý 
ÃÃ íáõÙ µéÝÏ íáõÙ »Ý (ÝÏ. 32)£

2. ÊÇï ³½á ï³ Ï³Ý ÃÃáõÝ ëåÇ ï³ Ïáõó Ý» ñÇ Ñ»ï 
÷á Ë³½ ¹» ÉÇë ³é³ ç³ ÝáõÙ ¿ í³é  ¹»Õ Ý³ íáõÝ ÝÛáõ Ã: 
²Û¹ å³ï ×³ éáí, »Ã» Ù³ß ÏÇ íñ³ ³½á ï³ Ï³Ý ÃÃáõ ¿ 
ÁÝÏ ÝáõÙ, Ñ³ÛïÝ íáõÙ »Ý ¹» ÕÇÝ µÍ»ñ: 
3. ²½á ï³ Ï³Ý ÃÃáõÝ ï³ñ µ»ñ Ï»ñå ¿ ÷á Ë³½ ¹áõÙ 
Ù» ï³Õ Ý» ñÇ Ñ»ï: ²Û¹ é» ³Ï óÇ ³ Ý» ñáõÙ, Ï³Ëí³Í 
ÃÃ íÇ ÏáÝ ó»Ýï ñ³ óÇ ³ ÛÇó ¨ Ù» ï³ ÕÇ í» ñ³ Ï³Ý· Ýá-
Õ³ Ï³Ý Ñ³ï Ïáõ ÃÛáõÝ Ý» ñÇó, ³Ý ç³ï íáõÙ »Ý ³½á ïÇ 
ï³ñ µ»ñ ûù ëÇ¹ Ý»ñ, »ñ µ»ÙÝ՝ ³½áï ¨ ÝáõÛ ÝÇëÏ՝ ³Ùá -
ÝÇ³Ï:

Mg + 10HNO3 (ß³ï Ýáëñ ) 
→ 4 Mg(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O

Նկ. 31
Առ կայ ծող մար խի բռնկ վե լը 

տա քաց ված խիտ 
ազո տա կան թթ վում

Նկ. 32
Բևեկ նա խե ժի բռնկ վե լը 

խիտ ազո տա կան 
թթ վում

Խիտ ազո տա կան թթ վի հետ աշ խա տե լիս պետք է շատ 
զգույշ լի նել, չթող նել այն ընկ նի մաշ կի և հա գուս տի վրա: 

q Պա տաս խա նե ՛ք հար ցե րին (էջ 104)

Բևեկնախեժ

HNO3

Խիտ

HNO3

Խիտ
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Նկ. 33
Շի կա ցած ած խի 

այ րու մը նատ րի ու մի 
նիտ րա տի հա լույ թում

§ 5.7. Ազոտական թթվի աղերը

Ազո տա կան թթ վի աղե րը կոչ վում են նիտ րատ ներ: 
Ալ կա լի ա կան մե տաղ նե րի, կալ ցի ու մի և ամո նի ու մի նիտ
րատ ներն ու նեն նաև այլ անուն` սե լիտ րա, օրի նակ՝ NH4NO3  
ամո նիա կա յին սե լիտ րա, NaNO3  նատ րի ու մա կան սե լիտ րա:

Ստա ցու մը: Նիտ րատ նե րն առա ջա նում են` 1) մե
տաղ նե րը, հիմ նա յին օք սիդ նե րը, հիմ քե րը, ամո  նի ա կը 
և մի շարք աղեր ազո տա կան թթ վի, 2) ազո տի (IV) օք
սիդը ալ կա լի նե րի հետ փո խա զ դե լով: 

Տեխ նի  կա յում նիտ րատ նե րը (սե լիտ րա նե րը) գլ խա
վո րա պես ստա նում են ազո տա կան թթուն կամ ազո տի 
(IV) օք սի դը ալ կա լի ա կան և հո ղալ կա լի ա կան մե տաղ
նե րի կար բո նատ  նե րի հետ փո խազ դե լով: Ամո նի ու մի 
նիտ րա տն առա ջա նում է ազո տա կան թթուն ամո նի ա կի 
հետ փո խազ դե լով.

NH3 + HNO3 → NH4NO3 
Ֆի զի կա կան հատ կու թյուն նե րը: Բո լոր նիտ րատ 

նե րը ջրում լավ լուծ վող պինդ բյու րե ղա յին նյու թեր են: 
Քի մի ա կան հատ կու թյուն նե րը: Ազո տա կան թթվի 

նման նիտ րատ նե րը տա քաց նե լիս քայ  քայ վում են՝ 
ան ջա տե լով թթ վա ծին: Եթե հալ ված սե լիտ րա յի մեջ  
գցենք մի կտոր շի կա ցած ածուխ, ապա վեր ջինս 
կբռնկվի և կայր վի պայ ծառ բոցով (նկ. 33): 

Նիտ րատ նե րի քայ քա յու մը, կախ ված աղի բա
ղադ րու թյան մեջ մտ նող մե տա ղի քի մի ա կան ակ տի
վու թյու նից, տար բեր կերպ է ըն թա նում: Եթե մի ա կամ 
երկ վա լենտ մե տա ղի ատո մը նշա նա կենք Meով, ապա 
տաքացնելիս նիտ րատ նե րի քայ քայ ման ռեակցիան կա
րե լի է պատկերել այսպես. 

Me-ը Mg-ից ձախ 
   MeNO2 + O2↑

Me-Á Mg - Cu
MeNO3 |  MeO + NO2↑ + O2↑

Me-Á Cu-ից աջ 
   Me + NO2↑ + O2↑

Օրինակներ՝
t

2NaNO3 → 2NaNO2 + O2↑
Ý³ïñÇáõÙÇ 
ÝÇïñ³ï 
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t
2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2↑ + O2↑

t
2AgNO3 → 2Ag + 2NO2↑ + O2↑

Ամո նի ու մի նիտ րա տը քայ քայ վում է` առա ջաց նե
լով ազո տի (I) օք սիդ և ջուր.

NH4NO3 → N2O↑ + 2H2O
Ազո տա կան թթվում և աղե րի մեջ պա րու նակ վող 

նիտ րատիոն ները՝ NO
3

−, հայտա բե րե լու հա մար հե
տա զոտ վող նյու թի փոքր քա նակ նա խա պես լց նում են 
փոր ձա նո թի մեջ, վրան ավե լաց նում պղն ձի տաշեղ
ներ, ապա շատ զգույշ ավե լաց նում են խիտ ծծմ բա կան 
թթու ու տա քաց նում.

NaNO3 (պ) + H2SO4(խ) → NaHSO4 + HNO3

t
4HNO3 + Cu → Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O

Ազո տի (IV) օք սի դի՝ NO2, գորշ գույ նով գա զի ան 
ջատ վե լը վկա յում է նիտ րատ իոն նե րի՝ NO

3

−, առ  կա յու
թյան մա սին: 

Կի րա ռու մը: Նիտ րատ նե րն օգ տա գոր ծվում են հիմ
նա կա նում որ պես պա րար տան յու թեր (նկ. 30, էջ 99):

Ազո տի և նրա կարևորա գույն մի ա ցու թյուն նե րի 
միջև եղած ծագումնաբանական կա պը ցույց է տր ված  
գծա պատ կե ր 10ում: 

Գծապատկեր 10

ÜÇïñÇ¹Ý»ñ

²ÙáÝÇáõÙÇ
³Õ»ñ

²Ùá ÝÇ ³-
Ï³ çáõñ ²ÙáÝÇ³Ï

²½áïÇ (IV)
ûùëÇ¹

²½áï³ÛÇÝ 
ÃÃáõ

ÜÇï ñÇ¹ Ý»ñ ²½áï

²½áïÇ (V) ûùëÇ¹

²½á ï³-
Ï³Ý ÃÃáõ

²½áïÇ (II)
ûùëÇ¹

ÜÇï ñ³ï Ý»ñ

q Պա տաս խա նե ՛ք հար ցե րին (էջ 104)

Ժան Բատիստ 
Բու սեն գո 

(1802 – 1887) 

Ֆրան սի ա ցի գիտ նա-
կան, ակա դե մի կոս: 

Նրա հիմ նա կան 
գի տա կան աշ խա-

տանք նե րը նվիր ված 
են բնու թյան մեջ 
նյու թե րի շր ջա-

պտույտի ու սում նա-
սիր մա նը: Նա հայտ-
նա բե րեց, որ բո լոր 

բույ սե րը ազո տը կոր-
զում են հո ղից, իսկ 
լո բազ գի նե րը հո ղը 
հարս տաց նում են 

ազո տով:ANTARES
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