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§ 5.8. Ազոտի շրջապտույտը բնության մեջ 

Օր գա նա կան նյու թե րի փտ ե լու և այր վե լու հե տևանքով կապ
ված ազո տի մի մա սն ազատ վում է և անց նում մթ նո լորտ: Սա կայն 
բնա կան պայ ման նե րում կապ ված ազո տի պա րու նա կու թյու նը հո
ղում չի նվա զում: Ազատ ազո տի զանգ վա ծը մթ նո լոր տում նույն
պես չի մե ծա նում: 

Ին չո՞վ բա ցատ րել դա:

Նկ. 34
Ազո տի շր ջապ տույ տը բնու թյան մեջ

Պարզ վում է, որ կան բակ տե րի ա ներ, որոնք ազատ ապ րում են 
և՛ հո ղում, և՛ լո բազ գի նե րի ար մատ նե րի վրա: Հենց դրանք էլ յու
րաց նում են մթ նո լոր տա յին ազո տը̀ փո խա դրե լով այն օր գա նա կան 
միա ցու թյուն նե րի բա ղադ րու թյան մեջ: Մթ նո լոր տա յին ազո տի ոչ 
մեծ քա նակ ները, ամպ րո պա յին պար պում նե րի ըն թաց քում կապ վե
լով, առա ջաց նում են ազո տի (II) օք սիդ, ապա` ազո տի (IV) օք սիդ: 
Վեր ջինս ջրի հետ փո խազ դե լիս առա ջաց նում է ազո տա կան թթու, 
որը հո ղում վե րած վում է նիտ րատ նե րի: Այս պես տե ղի է ունե նում 
ազո տի մշ տա կան շր ջապ տույ տը: Դա պատ կե րա վոր ցույց է տր ված 
նկա ր 34ում: Բեր քա հա վա քի ժա մա նակ դաշ տե րից հե ռաց վում 
է ազո տի զգա լի մա սը: Հո ղում պա րու նա կվող ազո տի պա կա սը 
լրաց վում է ազո տա կան պա րար տան յու թե րով:

q Պա տաս խա նե ՛ք հար ցե րին (էջ 104) 
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 ?  Հար ցեր  և վարժություններ
1. Մի շարք մե տաղ նե րի (Mg, Zn) հետ 

նոսր ազո տա կան թթ վի փո խազ
դե ցու թյու նից կա  րող է ան ջատ վել 
ազո տի (I ) օք սիդ կամ ազոտ: Գրե՛ք 
օք սի դավե րա կանգն ման ռե ակ  ցի ա
նե րի հա վա սա րում նե րը:

2. Գո մաղ բով պա րար տաց ված հո
ղում առա ջա նում է ամո նի ու մի 
կար բո նատ, իսկ ամպ րո պի ժա մա
նակ` ամո նի ու մի նիտ րատ: Ին չո՞վ 
բա ցատ րել դա: Գրե՛ք ռե ակ ցի ա նե
րի հա վա սա րում նե րը: 

3. Գրե՛ք ռե ակ ցի ա նե րի հա վա սա րում
ներ, որոն ցով ամո նի ա կից ստա նում 
են ազո տա կան թթու: 

4. Որոշ ե՛ք, թե որ կողմ կտե ղաշ արժ վի 
ազո տի (IV) օք սի դի, ջրի և թթված
նի միջև տե ղի ու նե ցող ռեակ ցի ա
յի հա վա սա րակշ ռու թյունը` ա) ջեր
մաս տի ճա նը, բ) ճն շու մը փո խե լիս: 
Ին չո՞ւ:

5. Մո լե կու լա յին, իո նա յին և կր ճատ 
իոնային ձևով գրե՛ք այն ռե ակ ցի ա
նե րի հա վա սարում նե րը, որոն ցով 
կա րե լի է տար բե րել աղաթ թուն, 
ծծմ բա կան և ազո տա կան թթու նե
րը:

6. Բե րե՛ք ռե ակ ցի ա նե րի հա վա սա րում
ներ, որոնք̀ ա) բնո րոշ են մի այն ազո
տա կան թթ վին, բ) ընդ հա նուր են 
ա զո տա կան և մյուս թթու նե րի համար: 

7. Գրե՛ք ար ծա թի և նոսր ու խիտ ազո
տա կան թթ ուների միջև ըն թա ցող 
ռե ակ ցի ա նե րի հա  վա  սա րում նե րը: 
Ցո՛ւյց տվեք էլեկտ րոն նե րի ան ցու մը 
և ընդգ ծե՛ք օք սի դի չը մեկ, իսկ վե րա
կանգ նի չը եր կու գծի կով: 

8. Եր կու փոր ձա նոթ նե րը լց ված են 
սպի տակ գույ նի տար բեր նիտ րատ
նե րով: Դրան ցից մե կը տա քաց նե լիս 
ան ջատ վում է ան գույն գազ, որի մեջ 
առ կայ ծող մար խը բռնկ վում է: Երկ
րորդ աղը տա քաց նե լիս ան ջատ վում 
է գորշ գույ նի գազ: Ո՞ր նիտ րատ ներն 
են դրանք: Գրե՛ք հա մա պա տաս խան 
օք սի դավե րա կանգն ման ռե ակ ցի ա
նե րի հա վա սա րում նե րը: 

9. Ամպ րո պա յին պար պում նե րի ժա
մա նակ հո ղի մեջ եր բեմն կա րող է 
առա ջա նալ կալ ցի ու մի նիտ րատ: 
Գրե՛ք հա մա պա տաս խան ռե ակ ցիա
նե րի հա վա սա րում նե րը:

? ÊÝ ¹Ç ñÝ»ñ
1. Ի՞նչ ծա վա լի (մ3) (ն.պ.) ամո նի ակ 

կպա հանջ վի ազո տա կան թթ վի 0,5 
զանգ վա ծա յին բա ժին պա րու նա կող 
50 տ լու ծույթ ստա նա լու հա մար:

Պատ.՝ 8888,89 մ3:

2. Կա լի ու մի հիդ րօք սի դի 0,1 զանգ
վա ծա յին բա ժին պա րու նա կող 300 
գ լու ծույ թին ավե լաց րին ազո տա
կան թթ վի 0,1 զանգ վա ծա յին բա 
ժին պա րու նա կող 400 գ լու ծույթ: 
ա) Ինչ պի սի՞ն է ստաց ված լու ծույ
թի ռեակ ցի ան՝ չե զո՞ք, թթո՞ւ, թե՞ 
հիմ նա յին: 
բ) Քա նի՞ գրամ աղ առա ջա ցավ: 

Պատ.՝ ա)  թթվային, բ)  54,11 գ KNO3:
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§ 5.9. Ֆոսֆոր։ Ֆոսֆորը բնության մեջ

Ֆոս ֆո րը ազատ վի ճա կում առա ջաց նում է մի քա նի 
ալոտ րոպ ձևափո խու թյուն ներ: Դա բա ցատր վում է նրա նով, 
որ ֆոս ֆո րի ատոմ նե րն ըն դու նակ են, փո խա դարձ կեր
պով մի ա նա լով, առա ջաց նել տար բեր տե սա կի բյու րե ղա
վանդակներ: Ինչ պես ազո տի, այն պես էլ ֆոս ֆո րի ատոմ
ներն առա ջաց նում են երեք կո վա լենտ կա պեր, բայց ի տար
բե րու թյուն ազո տի՝ ֆոս ֆո րի ատոմ նե րը զույգզույգ մի ա
ցած են մի այն մեկ կո վա լենտ կա պով: Վա լեն տա կա նու թյան 
մնա ցած եր կու մի ա վոր նե րն օգտա գործ վում են ֆոս ֆո րի 
եր րորդ և չոր րորդ ատոմ նե րը միաց նե լու հա մար: Կախ ված 
այն բա նից, թե ինչ պես է տե ղի ու նենում ֆոս ֆո րի եր րորդ և 
չոր րորդ ատոմ նե րի միա ցու մը, առաջա նում է կա՛մ մո լե կու
լա յին, կա՛մ ատո մա յին բյուրեղավանդակ (նկ. 35): 

Ֆոս ֆո րը բնու թյան մեջ: Քի մի ա կան մեծ ակ տի վու թյան 
պատ ճա ռով ֆոս ֆո րը բնու թյան մեջ հան դի պում է մի այն 
միա ցու թյուն նե րի ձևով: Ֆոս ֆոր պա րու նա կող կարևորա
գույն հանքանյութերը ֆոս ֆո րիտ նե րը և ապա տիտ ներն են, 
որոնց բա ղադ րու թյան մեջ մտ նում է կալ ցի ու մի օր թո ֆոս
ֆա տը` Ca3(PO4)2: Ապա տիտ նե րի խոշ ո րա գույն հան քա վայ րը 
գտն վում է Կո լա յի թե րակղզում, Խի բին յան լեռ նե րի շրջա
նում: Ֆոս ֆո րիտ նե րի կու տակ ներ կան Կա րա տա ու լեռ նե րի 
շր ջա նում, Մոսկ վա յի, Կա լու գա յի, Բր յանս կի մար զե րում, Ղա 
զա խստանում, Բե լա ռու սում, Էս տո նիայում և այլուր: Ֆոս ֆո
րը մտ նում է բույ սե րի գլ խա վոր օր գան նե րում, կեն դա նի նե րի 
և մար դու նյար դա յին ու ոսկ րա յին հյուս վածք նե րում գտնվող 
մի շարք սպի տա կու ցա յին նյու թե րի բա ղադ րու թյան մեջ: 
Ֆոս ֆո րով առանձ նա պես հա րուստ են ու ղե ղի բջիջ նե րը:

Ստա ցու մը: Ֆոս ֆո րը ստա նում են ֆոս ֆո րիտ նե
րից և ապա տիտ նե րից՝ դրանք տա քաց նե լով էլեկտ րա
կան վա ռա րա նում անօդ պայ ման նե րում, սի լի ցի ու մի 
(IV) օք սի դի և ած խի առ կա յու թյամբ. 

+5 0   t    0     +2

Ca3(PO4)2 + 5C + 3SiO2 → 3CaSiO3 + 2P + 5CO↑ 
+5  0

P + 5e → P 2| 0  +2

C  2e → C 5

Եթե ֆոս ֆո րի գո լոր շի նե րը խտա նում են ջրում, այդ 
դեպ քում առա ջա նում է սպի տակ ֆոս ֆոր, որի բյու րե ղա
վանդակի հան գույց նե րում գտն վում են P4 մո լե կուլ նե րը: 

¶Çï»՞ù ³ñ¹Ûáù

…որ բանրձ ճնշման 
տակ սպիտակ և 

կարմիր ֆոսֆորները 
փոխարկվում են սև 
ֆոսֆորի, որն ունի 

գրաֆիտի նման 
կառուցվածք: 

Այն ունի հազիվ 
նկատելի մետա

ղական փայլ և 
ծառայում է որպես 

կիսահաղորդիչ:
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Ֆի զի կա կան հատ կու թյուն նե րը: Ֆոս ֆո րի ալո
տ րո պ ձևա փո խու թյուն նե րը խիստ տար բեր վում են 
իրենց ֆի զի կա կան հատ կու թյուն նե րով (աղ. 22): 

Քի մի ա կան հատ կու թյուն նե րը: Սպի տակ ֆոս ֆո րը 
անօդ պայ ման նե րում եր կար ժա մա նակ տա քաց նե լիս 
դեղ նում է և աս տի ճա նա բար վե րած վում կար միր ֆոս ֆո
րի: Կար միր ֆոս ֆո րը այդ նույն պայ ման նե րում տա
քաց նե լիս վե րած վում է գո լոր շու, որի խտաց ման ժա
մա նակ առա ջա նում է սպի տակ ֆոս ֆոր:

Սպի տակ ֆոս ֆորն աչ քի է ընկ նում ար տա կարգ 
քի մի ա կան ակ տի վու թյամբ: Թթ ված նի հետ ռե ակ ցի ա
յի մեջ է մտնում ար դեն 400C ջեր մաս տի ճա նում (բո ցա
վառ վում է), և առա ջա նում է ֆոս ֆո րի (V) օք սիդ.

 20e−

     
0   0      +5 −2

4P + 5O2 → 2P2O5

Կարմիր ֆոսֆորը թթվածնի հետ փոխազդում 
է նույն ձևով, բայց ռեակցիան սկսվում է միայն 260 
0Cում: 

Ֆոս ֆո րը ջրած նի հետ նույն պես առա ջաց նում է 
մի ա ցու թյուն` ֆոս ֆին` PH3: Այդ մի ա ցու թյու նն իր ձևով 
նման է ամո նի ա կին, բայց նրա հա մե մատ պա կաս կա
յուն է: Ֆոս ֆո րը փո խազ դում է բազ մա թիվ մե տաղ նե
րի հետ և առա ջաց նում ֆոս ֆիդ ներ, օրի նակ` կալ ցի ու
մի ֆոս ֆիդ̀ Ca3P2: 
Կի րա ռու մը: Կար միր ֆոս ֆորն օգ տա գործ վում է 
լուց  կու ար տադ րու թյան մեջ: Այն նուրբ ման րաց ված 
ապա  կու և սոսն ձի հետ քսում են տու փի կո ղա յին 
մա  կե րե սին: Լուց կու գլ խի կով շփե լիս, որի բա ղադ
րու թյան մեջ մտ նում են կա լի ու մի քլո րատ` KClO3, և 
ծծումբ, տե ղի է ու նե նում բո ցա վա ռում. 

   0 +5 −1  +5

6P + 5KClO3 → 5KCl + 3P2O5 

0                +5        

Սպի տակ ֆոս ֆո րը ռազ մա կան գոր ծում օգ տա
գոր ծել են հր կի զող ռում բե ր և ծխա ծած կույթ ներ 
ստեղ ծե լու հա մար:

¶Çï»՞ù ³ñ¹Ûáù

…որ «փի լի սո փա յա
կան քա րի» որո նում
ների արդյունքում, որն 
իբր թե ըն դու նակ էր 
անազ նիվ մե տաղ նե րը 
վե րա ծել ոս կու, համ
բուրգցի ալ քի մի կոս  
Խ. Բրանդը 1669 թ. 
մե զի գո լոր շիա ցու
մից մնա ցած չոր 
մնա ցորդը թո րե լիս 
առա ջի նը ստա ցավ 
սպի տակ ֆոս ֆոր: 
Սկզ բում ալ քի մի կո սը 
մտա ծում էր, որ դա 
որո նե լի «փի լի սո
փա յա կան քարն» էր, 
որով հետև ստաց ված 
նյու թը մթու թյան մեջ 
ար ձա կում էր երկ նա
գույն լույս:

1

2

Նկ. 35
1 - սպի տակ ֆոս ֆո-

րի մո լե կու լի,
2 - սև ֆոս ֆո րի 

բյուրեղավանդակի 
կա ռուց ված քի 

գծապատկերները
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ÜÛáõÃÇ µÝáõÃ³·ÇñÁ
üáëýáñÇ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

êåÇï³Ï Î³ñÙÇñ
üÇ ½Ç Ï³ Ï³Ý íÇ ×³ ÏÁ
Î³ñÍ ñáõ ÃÛáõ ÝÁ

¶áõÛ ÝÁ

Ðá ïÁ
Êïáõ ÃÛáõ ÝÁ (·/ëÙ3)
Èáõ Í» ÉÇ áõ ÃÛáõ ÝÁ çñáõÙ
Èáõ Í» ÉÇ áõ ÃÛáõ ÝÁ  

ÍÍÙµ ³Í Ë³Í ÝáõÙ
Հ³É Ù³Ý ç»ñ Ù³ë ïÇ ×³ ÝÁ (0C)

´á ó³ í³é Ù³Ý 
ç»ñ Ù³ë ïÇ ×³ ÝÁ (0C)

Èáõ ë³ñ Ó³ ÏáõÙÁ

²½ ¹» óáõ ÃÛáõ ÝÝ ûñ ·³ ÝÇ½ ÙÇ 
íñ³ 

´Ûáõñ»Õ³ÛÇÝ ÝÛáõÃ áã Ù»Í, 
Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ïïñ»É ¹³Ý³Ïáí 
(çñÇ ï³Ï)
²Ý·áõÛÝ, ¹»ÕÝ³íáõÝ 
»ñ³Ý·áí
êËïáñÇ
1,8
âÇ ÉáõÍíáõÙ

È³í ¿ ÉáõÍ íáõÙ

44

40, Ù³Ý ñ³ó í³Í íÇ ×³ ÏáõÙ 
µá ó³ í³é íáõÙ ¿ ëá íá ñ³
Ï³Ý ç»ñ Ù³ë ïÇ ×³ ÝáõÙ

ØÃáõ ÃÛ³Ý Ù»ç Éáõ Ûë ¿ 
³ñÓ³ÏáõÙ 

àõ Å»Õ ÃáõÛÝ

öáß»ÝÙ³Ý ÝÛáõÃ 

Øáõ· ·áñß³íáõÝ

²ÝÑáï

2,3
âÇ ÉáõÍíáõÙ

âÇ ÉáõÍíáõÙ

àõÅ»Õ ï³ù³óÝ»ÉÇë  
í»ñ ³ÍíáõÙ ¿ ëåÇï³Ï 
ýáë ýáñÇ ·áÉáñßÇÝ»ñÇ
Ùáï 260

âÇ Éáõë³ñ ձ³ÏáõÙ

ÂáõÝ³íáñ ã¿

q Պա տաս խա նե ՛ք հար ցե րին (էջ 114)

§ 5.10. Ֆոսֆորի (V) օքսիդ։ 
Օրթոֆոսֆորական թթու

Ֆոս ֆո րի (V) օք սի դի քի մի ա կան բա նաձևը սո վո րա բար 
ար տա հայ տում են P2O5ի ձևով, բայց իրա կա նում նրա բա
ղադ րու թյու նն ավե լի բարդ է և ար տա հայտ վում է P4O10 բա
նաձևով: 

Ֆոս ֆո րի (V) օքսիդն առա ջա նում է ֆոս ֆո րը օդի 
ավել ցու կում այ րե լիս.

4P + 5O2 → 2P2O5

Ֆոս ֆո րի (V) օք սի դը սպի տակ, չա փա զանց խո նա
վա ծուծ, փխ րուն փոշ ի է: Այդ պատ ճա ռով այն պետք է 
պա հել հեր մե տիկ փակ անոթ նե րում:

¶Çï»՞ù ³ñ¹Ûáù

…որ գոմաղբում  
ազոտի պարունա

կությունը պահպանելու 
համար այն ծածկում են 

1520 սմ մանրացված 
տորֆով, և հավաքում 
մեծ կույտերով: Հողը 

պարարտացնելու 
նպատակով գոմաղբը 

հավասար շերտով 
ցրում են և անմիջապես 

կուլտիվատորով կամ 
այլ մեխանիզմով 

ներմուծում հողի մեջ: 
Կարող եք ասել՝ ինչու՞…

Աղյուսակ 22
Սպիտակ և կարմիր ֆոսֆորի ֆիզիկական հատկությունը
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Ֆոս ֆո րի (V) օք սի դը քի մի ա կան հատ կու թյուն նե րով նման է 
մյուս թթվա յին օք սիդ նե րին: Ջեր մաս տի ճա նից կախ ված՝ ջրի հետ 
փո խազ դե ցու թյունն ըն թա նում է տար բեր կերպ.

tP2O5 + H2O → 2HPO3
Ù»ï³ýáëýáñ³Ï³Ý ÃÃáõ

t
P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

ûñÃáýáëýáñ³Ï³Ý ÃÃáõ

Ֆոս ֆո րի (V) օք սի դը լայ նո րեն օգ տա գոր ծում են որ պես ջրակ
լա նիչ նյութ, օրի նակ՝ գա զե րը չո րաց նե լու հա մար: 

Օր թո ֆոս ֆո րա կան թթու: Հայտ նի են ֆոս ֆոր պա  րու նա կող 
մի քա նի թթու ներ: Դրան ցից ամե նա կարևորը օր թո ֆոս ֆո րա կան 
թթուն է՝ H3PO4: 

Օր թո ֆոս ֆո րա կան թթուն ստա նում են. 
1) ֆոս ֆո րի օք սի դը փո խազ դե լով ջրի հետ (տա քաց նե լիս).

tP2O5 + 3H2O → 2H3PO4

2) բնական աղը` կալցիումի օրթոֆոսֆատը, ծծմբական թթվի 
հետ տաքացնելով.

tCa3(PO4)2 + 3H2SO4 → 3CaSO4 + 2H3PO4

Օր թո ֆոս ֆո րա կան թթուն հիմ նա կա նում օգտա գործ վում է 
հան քա յին պա րար տան յու թե րի ար տա դրության հա մար:

Օր թո ֆոս ֆատ ներ: Օր թո ֆոս ֆո րա կան թթուն առա ջաց նում 
է երեք տի պի աղեր: Եթե մե տաղի ատոմ նե րը նշա նա կենք Meով, 
ապա նրա աղե րի բա ղադ րու թյու նը կա րե լի է պատ կե րել ընդ հա
նուր ձևով (տե՛ս աղ. 23):

Աղյուսակ 23
Մետաղներ պարունակող օրթոֆոսֆատների քիմիական բանաձևերը

Աղերի անվանումը Միավալենտ Երկվալենտ Եռավալենտ

Օրթոֆոսֆատներ

Հիդրոօրթոֆոսֆատներ

Դիհիդրոօրթոֆոսֆատներ

Me3PO4

Me2HPO4

MeH2PO4

Me3(PO4)2
MeHPO4

Me (H2PO4)2

Me PO4

Me2(HPO4)3
Me(H2PO4)3

Օր թո ֆոս ֆատ նե րի մո լե կուլ նե րի բա ղադ րու  թյան մեջ մի ա
վա լենտ մե տա ղի փո խա րեն կա րող է մտ նել ամո ն ի ու մի խում բը. 
(NH4)3PO4՝ ամո նի ու մի օր թո ֆոս ֆատ, (NH4)2HPO4՝ ամո նի ու մի հիդ
րո օր թո ֆոս ֆատ, NH4H2PO4՝ ամո նի ու մի դի հիդ րո օր թո ֆոս ֆատ: 

Կալ ցի ու մի և ամո նի ու մի օր թո ֆոս ֆատ նե րը և հիդ րո օր թո ֆոս
ֆատ նե րը լայ նո րեն օգ տա գործ վում են որ պես պա րար տան յու թեր, 
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նատ րի ու մի օր թո ֆոս ֆա տը և հիդ րո օր թո ֆոս ֆա տը՝ ջրից կալ ցի ու
մի աղե րը նստ ված քի ձևով ան ջա տե լու հա մար: 

Օր թո ֆոս ֆո րա կան թթուն պինդ, ան գույն, ջրում լավ լուծ վող 
բյու րե ղա յին նյութ է: 

Քի մի ա կան հատ կու թյուն նե րը: Օր թո ֆոս ֆո րա կան թթ վի 
քի մի ա կան հատ կու թյուն նե րը բեր ված են աղ յու սա կ 24ում: 

Մյուս թթուների հետ ընդհանուր Յուրահատուկ

1. Թթ վի ջրա յին լու ծույ թը փո խում է 
ին դի կա տոր նե րի գույ նը: Դի սո ցու մն 
ըն թա նում է աս տի ճա նա բար.

H3PO4 → H
+
 + H2PO4

−

H2PO4
−  H

+
 + HPO4

2−

HPO4
2−  H

+
 + PO4

3−

Դի սո ցու մն ամե նից հեշտ ըն թա
նում է առա ջին աս տի ճա նում և 
ամե նից դժ վար̀ եր րոր դում:
2. Փո խազ դում է մետաղների ակտի
վու թյան շար քում ջրած նից առաջ 
գտն վող մե տաղ նե րի հետ.

6Na + 2H3PO4 → 2Na3PO4 + 3H2↑ 
3. Փո խազ դում է հիմ նա յին օք սիդ
նե րի հետ.
3CaO + 2H3PO4 → Ca3(PO4)2 + 3H2O
4. Փո խազ դում է հիմ քե րի և ամո նի ա-
կի հետ, եթե թթուն վերց ված է ավել-
ցու կով, առա ջա նում են թթու աղեր.

H3PO4 + 3NaOH → Na3PO4 + 3H2O
H3PO4 + 2NH3 → (NH4)2HPO4

H3PO4 + NaOH → NaH2PO4 + H2O
5. Փո խազ դում է թույլ թթու նե րի աղե-
րի հետ.  
2H3PO4 + 3Na2CO3 →

→ 2Na3PO4 + 3CO2↑ + 3H2O

1. Տա քաց նե լիս աս տի ճա նա բար 
վե րած վում է մե տա ֆոս ֆո րա կան 
թթ վի.

t2H3PO4 → H4P2O7 + H2O
»ñÏýáëýáñ³
  Ï³Ý ÃÃáõ

tH4P2O7  2HPO3 + H2O
2. Ար ծա թի նիտ րա տի լու ծույ թով 
ներ  գոր ծե լիս հայտն վում է դե ղին 
նստ վածք.

H3PO4 + 3AgNO3  Ag3PO4↓ + +3HNO3
¹»ÕÇÝ Ýսïí³Íù

PO4
3− + 3Ag+ → Ag3PO4↓

3. Օր թո ֆոս ֆո րա կան թթուն մեծ դեր 
է խա ղում կեն դա նի նե րի և բույ սե րի 
կեն սա գոր ծու նե ու թյան մեջ: Նրա 
մնա  ցորդ նե րը մտ նում են ադե նո-
զին-երկ ֆոս ֆո րա կան թթ վի՝ ԱԵՖ -ի 
բա ղադրու թյան մեջ: ԱԵՖ -ը քայ քա-
յե լիս ան ջատ վում է մեծ քա նա կու-
թյամբ էներ գի ա: ԱԵՖ-ի հետ ավե լի 
մանրա մասն կծա նո թա նաք ընդ  հա-
նուր կեն սա բա նու թյան և օր գա նա-
կան քի մի ա յ ի դա սըն թա ցում:

q Պա տաս խա նե ՛ք հար ցե րին (էջ 114) 

Աղյուսակ 24
Օրթոֆոսֆորական թթվի քիմիական հատկությունները
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§ 5.11. Հանքային պարարտանյութեր

▲ Փոր ձե րով պարզ վել է, որ բույ սե րը պա րու նա կում 
են մոտ 70 տարր: Դրան ցից մի քա նի սը մակ րո տար րեր են, 
որոնք բույ սե րին անհ րա ժեշտ են մեծ քա նակ նե րով, իսկ 
մյուս նե րը միկ րո տար րեր են, որոնք պա հանջ վում են ան
նշան քա նակ նե րով: 

1. Մակ րո տար րերն են ̀ ած խա ծի նը, թթ վա ծի նը, ջրա ծի նը, 
ազո տը, ֆոս ֆո րը, ծծում բը, մագ նե զի ու մը, կա լի ու մը, կալ ցիումը:

2. Միկ րո տար րերն են` եր կա թը, ման գա նը, բո րը, պղին
ձը, ցին կը, մո լիբ դե նը, կո բալ տը և այլն: 

Երեք կարևորա գույն տար րեր` ազո տը` N, ֆոս ֆո րը` P, և 
կա լի ու մը` K, բույ սե րին անհ րա ժեշտ են մեծ քա նակ նե րով: 
Այդ պատ ճա ռով այդ տար րե րը պա րու նա կող պա րա ր տա
նյու թե րը ստա նում են արդ յու նա բե րա կան մասշ տաբ նե րով: 

Ազո տը մտ նում է սպի տա կուց նե րի բա ղադ րու թյան մեջ: 
Նրա պա կա սի դեպ քում դան դա ղում է կա նաչ զանգ վա ծի առա
ջա ցու մը, բույ սե րը վատ են աճում, տերևնե րը դառ նում են թույլ 
կա նա չա վուն և նույ նիսկ դեղ նում են: Ազո տա յին պա րար տա
ն յու թե րը բույ սե րին առանձ նա պես անհ րա ժեշտ են գար նա նը: 

Ֆոս ֆո րը պա րու նակ վում է նուկ լե ի նաթ թու նե րում, որոնք 
մաս նակ ցում են բույ սե րում կա տար վող օք սի դաց մանվե
րա կանգն ման պրո ցես նե րին: Ֆոս ֆորն առանձ նա պես ան
հրա ժեշտ է բազ մաց ման օր գան նե րի (ծա ղիկ ներ, պտուղ
ներ) աճի և զար գաց ման ժա մա նակ:

Կա լի ումն արա գաց նում է ֆո տո սին թե զը և նպաս տում 
ած խաջ րե րի կու տակ մա նը (շա քա րը` շա քա րի ճակն դե ղում, 
օս լան` կար տո ֆի լում): Հա տի կա վոր բույ սե րում այն նպաս
տում է ցո ղու նի ամ րաց մա նը և դրա նով իսկ վե րաց նում 
դրանց գետ նա մա ծու թյու նը: 

Եր կա թը, ման գա նը, բո րը և մյուս միկ րո տար րե րը որո
շա կի դեր են խա ղում բույ սե րի կյան քում: Այս պես՝ բոր միկ
րո տար րի առ կա յու թյան դեպ քում բույ սե րը լավ են յու րաց
նում ազո տը, ֆոս ֆո րը և կա լի ու մը: 

Պղին ձը, ման գա նը և ցին կը արա գաց նում են օք սի դաց ման
վե րա կանգն ման պրո ցես նե րը և դրա նով իսկ օժան դա կում 
բույ սե րի աճին: Եր կա թը մաս նակ ցում է քլո րո ֆի լի սին թե զին: 

Բույ սե րը նշ ված մակ րո և միկ րո տար րե րը հո ղի լու ծույ թից 
կլա նում են իոն նե րի (NH4

+, NO−
3, K

+, H2PO−
4, Fe

3+, Cu2+ և այլն) ձևով: 
Այն նյու թե րը, որոնք պա րու նա կում են երեք կա րևո

րա գույն սնն դա րար տար րեր` N, P, K, և ըն դու նակ են 

Յուստուս  
ֆոն Լիբիխ 
(1803-1873) 

Գերմանացի քիմիկոս, 
ակադեմիկոս: 
Ագրոքիմիայի 

հիմնադիրներից մեկը: 
Նա առաջարկեց 

բույսերի 
հանքանյութերով 

սնուցման 
տեսությունը 1840 թ.: 
Տարբեր տեսակի 

հետազոտություններով 
նա ապացուցեց, որ 

բույսերի նորմալ աճին 
նպաստում են 10 

տարրեր: Դրանք են.
C, H, O, N, Ca, K, P, S, 
Mg և Fe: Եվ դրանցից 
ամենակարևորները 
N, K, P տարրերն են:
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հո ղա յին լու ծույ թում դի սոց վե լու իոն նե րի, օգ տա գործ վում 
են որ պես հան քա յին պա րար տան յու թեր: 

Բազ մա թիվ հան քա յին պա րար տան յու թեր (KCl, NaNO3, 
NH4NO3) պա րու նա կում են մի այն մեկ հիմ նա կան սնն դա րար 
տարր: Այդ պի սի պա րարտան յու թե րը կոչ վում են պարզ պա
րար տան յու թեր: 

Ավե լի ար ժե քա վոր են այն պի սի հան քա յին պա րար տա
նյու թե րը, որոնք պա րու նա կում են եր կու կամ բո լոր երեք 
հիմ նա կան (N, K, P) սնն դա րար տար րե րը: Այդ պի սիք կոչ վում 
են հա մա լիր պա րար տան յու թեր: Հան քա յին պա րար տա
նյու թե րի խե լա ցի օգ տա գոր ծու մը հնա րա վո րու թյուն է տա
լիս աճեց նել գյու ղատն տե սա կան բույ սե րի բարձր բերք: Բայց 
պետք է հաշ վի առ նել, որ հան քա յին պա րար տան յու թե րի, օրի
նակ՝ նիտ րատ նե րի ավել ցու կա յին քա նակ նե րի ներ մուծ ման 
հետևան քով դրանք կու տակ վում են բույ սե րի օր գան նե րում: 
Այդ բույ սե րից ստաց ված մթերք նե րը սնն դի հա մար դառ նում 
են ոչ պի տա նի: Կարևորա գույն հան քա յին պա րար տան յու թե րի 
մա սին տե ղե կու թյուն նե րը բեր ված են աղ յու սա կ 25ում:

 

ä³ ñ³ñ ï³
ÝÛáõ Ã» ñÇ 

³Ý í³ Ýáõ ÙÁ

øÇ ÙÇ ³ Ï³Ý 
µ³ Õ³¹ ñáõ

ÃÛáõÝÁ

¶áõÛ ÝÁ ¨ 
³ñ ï³ ùÇÝ ï»ë ùÁ

êï³ óáõ ÙÁ 
³ñ¹ Ûáõ Ý³ µ» ñáõ ÃÛáõÝáõÙ ¨ 

µÝáõ ÃÛ³Ý Ù»ç ·ïÝ í» ÉÁ

1. ²½áï³Ï³Ý å³ñ³ñï³ÝÛáõÃ»ñ

Ü³ï ñÇ áõ ÙÇ 
ÝÇï ñ³ï
(Ý³ï ñÇ áõ Ù³
Ï³Ý 
ë» ÉÇï ñ³)

NaNO3

(1516 % N)
Êá Ý³ í³ ÍáõÍ 
Ñ³ï Ïáõ ÃÛáõÝ Ý»
ñáí ëåÇ ï³Ï Ï³Ù 
·áñß µÛáõ ñ» Õ³ ÛÇÝ 
ÝÛáõÃ (·áñß ·áõÛ ÝÁ 
å³ÛÙ³Ý³íáñ
í³Í ¿ Ë³éÝáõñ¹
Ý» ñáí)

êï³ ÝáõÙ »Ý ³½á ï³ Ï³Ý ÃÃ íÇ 
³ñ ï³¹ ñáõ ÃÛ³Ý Å³ Ù³ Ý³Ï՝ ջñáí 
ãÏ É³Ý í³Í ÝÇï ñá ½³ ÛÇÝ ·³ ½» ñÁ 
(NO ¨ NO

2
) ³Ýó Ï³ó Ý»Éáí ëá ¹³

ÛÇ Éáõ ÍáõÛ ÃÇ ÙÇ çáí. 
Na

2
CO

3
 + 2NO

2
 →

→ NaNO
3
 + NaNO

2
 + CO

2
 

Ü³ï ñÇ áõ ÙÇ ÝÇï ñÇ ïÁ ûù ëÇ ¹³
ÝáõÙ ¿ NaÇ ÝÇï ñ³ ïÇ:

Î³ ÉÇ áõ ÙÇ 
ÝÇ ï ñ³ï 
(Ï³  ÉÇ áõ Ù³
Ï³Ý ë» 
ÉÇï ñ³)

KNO3

(12,513 % N)

êåÇ ï³Ï µÛáõ ñ»
Õ³ ÛÇÝ ÝÛáõÃ

KNO
3
Ç Ñ³ Ù» Ù³ ï³ µ³ñ áã Ù»Í 

Ïáõ ï³Ï Ý» ñÁ ·ïÝ íáõÙ »Ý ØÇ çÇÝ 
²ëÇ ³ ÛáõÙ: ²ñ¹ Ûáõ Ý³ µ» ñáõ ÃÛ³Ý 
Ù»ç ëï³ ÝáõÙ »Ý ³Ûë å»ë. 

1000C
KCl + NaNO3  

 NaCl + KNO3 
NaClÇ ÷áùñ Éáõ Í» ÉÇ áõ ÃÛ³Ý å³ï
×³ éáí Ñ³ çáÕ íáõÙ ¿ Ñ³ í³ ë³ ñ³
Ïß éáõ ÃÛáõ ÝÁ ï» Õ³ß ³ñ Å»É ¹»  åÇ ³ç:

¶Çï»՞ù ³ñ¹Ûáù

…որ չիլիական 
սելիտրան (NaNO3), 

որը 1825 թվականին 
Հարավային 

Ամերիկայից նավով 
բերվել էր Համբուրգ, 

գնորդ չգտնվելու 
պատճառով 

ամբողջությամբ 
թափվեց ծովը:

Աղյուսակ 25
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²Ùá ÝÇ áõ ÙÇ 
ÝÇï ñ³ï 
(³Ùá ÝÇ ³
Ï³ÛÇÝ 
ë» ÉÇï ñ³)

NH
4
NO

3

(1516 % N)

êåÇ ï³Ï µÛáõ ñ»
Õ³ ÛÇÝ, ß³ï 
Ëá Ý³ í³ ÍáõÍ 
ÝÛáõÃ

êï³ ÝáõÙ »Ý 4860 %³ Ýáó 
³ ½á  ï³ Ï³Ý ÃÃáõÝ ³Ùá ÝÇ ³ Ïáí 
ã» ½á ù³ó Ý» ÉÇë. 

NH
3
 + HNO

3
  NH

4
NO

3

êï³ó í³Í Éáõ ÍáõÛ ÃÁ Ëï³ó ÝáõÙ 
»Ý ¨ Ñ³ ïáõÏ ³ß ï³ ñ³Ï Ý» ñáõÙ 
µÛáõ ñ» Õ³ó ÝáõÙ:

²Ùá ÝÇ áõ ÙÇ 
ëáõÉ ý³ï

(NH
4
)

2
SO

4

(20,521% N)

êåÇ ï³Ï (Ë³é
Ýáõñ¹ Ý» ñÇ å³ï
×³ éáí ·áñß Ï³Ù 
Ï³  Ý³ ã³ íáõÝ)  
µÛ áõ ñ» Õ³ ÛÇÝ ÷áßÇ, 
ÃáõÛÉ Ëá Ý³ í³ ÍáõÍ

êï³ ÝáõÙ »Ý ³Ùá ÝÇ ³ ÏÁ ÍÍÙµ³
Ï³Ý ÃÃ íÇ Ñ»ï ÷á Ë³½ ¹» ÉÇë.

2NH
3
 + H

2
SO

4
  (NH

4
)

2
SO

4

Î³ñµ³ÙÇ¹ (NH
2
)

2 
CO

(46 % N)
êåÇ ï³Ï Ù³Ý ñ 
µÛáõ  ñ» Õ³ ÛÇÝ, 
»ñ µ»ÙÝ Ý³¨ Ñ³ ïÇ
Ï³ íáñ, Ëá Ý³ í³
ÍáõÍ ÝÛáõÃ

êï³ ÝáõÙ »Ý ³Í Ë³Í ÝÇ (IV) 
ûù ëÇ ¹Á ³Ùá ÝÇ ³ ÏÇ Ñ»ï ÷á Ë³½
¹» ÉÇë (µ³ñÓñ ×Ýß Ù³Ý ï³Ï ¨ 
ç»ñ Ù³ë ïÇ ×³ ÝáõÙ).

CO
2
 + 2NH

3
 →(NH

2
)

2 
CO + H

2
O

2. üáëýáñ³Ï³Ý å³ñ³ñï³ÝÛáõÃ»ñ

Ð³ë³ñ³Ï 
ëáõ å»ñ ýáë
ý³ï

Ca(H
2
PO

4
)

2
 •

• 2H
2
O

CaSO
4
 • 2H

2
O 

(ÙÇÝã¨ 20 % 
P

2
O

5
)

¶áñß Ù³Ý ñ³ Ñ³
ïÇ Ï³ ÛÇÝ ÷áß Ç

êï³ ÝáõÙ »Ý ýáë ýá ñÇï Ý» ñÁ 
Ï³Ù ³å³ ïÇï Ý» ñÁ ÍÍÙ µ³ Ï³Ý 
ÃÃ íÇ Ñ»ï ÷á Ë³½ ¹» ÉÇë,

Ca
3
(PO

4
)

2
 + 2H

2
SO

4
 → 

→ Ca(H
2
PO

4
)

2 
+ 2CaSO

4

ÎñÏ Ý³ ÏÇ ëáõ
å»ñ ýáë ý³ï

Ca(H
2
PO

4
)

2
 • 

• H
2
O

(40% P
2
O

5
)

ÜÙ³Ý ¿ å³ñ½ 
ëáõ å»ñ ýáë ý³ ïÇ

²ñ ï³¹ ñáõ ÃÛáõÝÝ Çñ³ ·áñÍ íáõÙ ¿ 
»ñ Ïáõ ÷áõ Éáí.

³) Ca
3
(PO

4
)

2 
+ 3H

2
SO

4
 →

→ 2H
3
PO

4
 + 3CaSO

4

CaSO
4
Á ³Ý ç³ï íáõÙ ¿ Ýëïí³Í

ùÇ Ó¨áí, áñÁ ýÇÉï ñáõ Ù »Ý. 
µ)Ca

3
(PO

4
)

2
+ 4H

3
PO

4
 →

→ 3Ca(H
2
PO

4
)

2

¶Çï»՞ù ³ñ¹Ûáù
…որ տարեկանի լավ բերք ստանալու համար, որը  կարևորագույն մշակաբույս է, հողը պետք է 
պարարտացնել 1 հեկտարին 4050 տ գոմաղբ ցրելով: Իսկ խնձորենու բերքատվությունը ավելացնելու 
համար 1 հա անհրաժեշտ է 80100 տ գոմաղբ:

…որ ի տարբերություն կալիումական և ազոտական պարարտանյութերի՝ սուպերֆոսֆատը և 
պրեցիպիպատը ավելի վատ են լուծվում ջրում: Դա է պատճառը, որ դրանցով հողը պարարտացնում 
են աշնանը, մինչև հաջորդ մշակումը:
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3. Î³ÉÇáõÙ³Ï³Ý å³ñ³ñï³ÝÛáõÃ»ñ

Î³ ÉÇ áõ ÙÇ 
ùÉá ñÇ¹

KCl
(5260 % K

2
O)

êåÇ ï³Ï Ù³Ý
ñ³µ Ûáõ ñ»Õ ÝÛáõÃ

Î³ ÉÇ áõ ÙÇ ùÉá ñÇ ¹Á µÝáõ ÃÛ³Ý Ù»ç 
Ñ³Ý ¹Ç åáõÙ ¿ ëÇÉ íÇ ÝÇï ÙÇ Ý» ñ³ ÉÇ 
(NaCl • KCl) Ó¨áí: Üñ³ ³Ù» Ý³
Ëáß áñ Ñ³Ý ù³ í³Û ñ» ñÁ ·ïÝ íáõÙ 
»Ý êá ÉÇ Ï³Ùë ÏáõÙ, Ø»ñ Ó Ï³ñ å³ï
Ý» ñáõÙ  ̈´» É³ éáõ ëÇ êá ÉÇ ·áñë ÏÇ 
ßñ ç³ ÝáõÙ: êÇÉ íÇ ÝÇ ïÁ Ù³Ý ñ³ó
ÝáõÙ »Ý ¨ ³å³ Ñ³ñëï³ó ÝáõÙ:

4. Ð³Ù³Ïóí³Í å³ñ³ñï³ÝÛáõÃ»ñ

²Ùá ÝÇ áõ ÙÇ 
¹Ç ÑÇ¹ ñá ûñ
Ãá ýáë ý³ï

NH
4
H

2
PO

4
(Ë³é Ýáõñ¹ Ý»ñ)

êåÇ ï³Ï (Ë³é
Ýáõñ¹ Ý» ñÇ ¹»å
ùáõÙ՝ ·áñ ß³ íáõÝ) 
µÛáõ ñ» Õ³ ÛÇÝ ÷áßÇ

êï³ ÝáõÙ »Ý ûñ Ãá ýáë ýá ñ³ Ï³Ý 
ÃÃáõÝ ³Ùá ÝÇ ³ ÏÇ Ñ»ï ÷á Ë³½
¹» ÉÇë.
NH3 + H3PO4 → NH4H2PO4

²Ùá ÝÇ áõ ÙÇ 
ÑÇ¹ ñá ûñ Ãá
ýáë ý³ï 

(NH
4
)

2
HPO

4

(NH
4
)

2
SO

4
Ç

¨ ³ÛÉ Ë³é
Ýáõñ¹ Ý» ñÇ Ñ»ï

ÜáõÛÝ åÇ ëÇÝ ¿, ÇÝã 
áñ ³Ùá ÝÇ áõ ÙÇ 
¹Ç ÑÇ¹ ñá ûñ Ãá ýáë
ý³ ïÁ

êï³ ÝáõÙ »Ý ³Ùá ÝÇ áõ ÙÇ ¹Ç ÑÇ ¹
ñá ûñ Ãá ýáë ý³ ïÇ ÝÙ³Ý. 
2NH3 + H3PO4 → (NH4)2HPO4

Ֆոսֆորի և նրա միացությունների ծագում նա բա նական կապը ցույց է 
տրված գծապատ կե ր 11ում: 

Գծապատկեր 11

üáëýÇÝ üáëýÇ¹Ý»ñ
Ø» ï³ ýáë
ýá ñ³ Ï³Ý 

թթու

Ø» ï³ ýáë
ý³ï Ý»ñ

üáëýáñ üáëýáñÇ (V) 
ûùëÇ¹

úñ Ãá ýáë ýá ñ³
Ï³Ý ÃÃáõ

úñ Ãá ýáë ý³ï
Ý»ñ

ºñÏ ýáë ýá ñ³
Ï³Ý ÃÃáõ

q Պա տաս խա նե ՛ք հար ցե րին (էջ 114)
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 ? Հարցեր և վարժություններ
1. Ազո տը բնու թյան մեջ հան դի պում է 

ազատ վի ճա կում և մի ա ցու թյուն նե
րի ձևով, իսկ ֆոս ֆո րը` մի այն մի ա
ցու թյուն նե րի: Ին չո՞վ բա ցատր ել: 

2. Քար տե զի վրա ցույց տվեք ֆոս ֆո
րիտ նե րի և ապա տիտնե րի կարևո
րա գույն հան քա վայ րե րը: 

3. Օգ տա գոր ծե լով կեն սա բա նու թյու
նից և քի մի ա յից ձեր ու նե ցած գի տե
լիք նե րը՝ բնու թագ րե՛ք ֆոս ֆո րի դե
րը կեն դա նի օր գա նիզմ նե րում: 

4. Բնու թագ րե՛ք սպի տակ և կար միր 
ֆոս ֆո րի հատ կու թյուն նե րը: Ի՞նչ 
փոր ձե րով կա րե լի է ապա ցու ցել, 
որ սպի տակ և կար միր ֆոս ֆո րը միև
նույն տար րի տա րաձևու թյունն են: 

5. Ազո տա կան թթուն ֆոս ֆո րի վրա ազ
դե լիս ստաց վում է օր թո ֆոս ֆո րա
կան թթու: Կազ մե՛ք այդ ռե ակ ցի ա յի 
հա վա սա րու մը՝ նկատի ունե նալով, որ 
ռեակցիային մաս նակ ցում է ջու րը, և 
ան ջատ վում է ազո տի (II) օք սիդ:

6. Կազ մե՛ք օր թո ֆոս ֆո րա կան թթվի 
և` ա) կալ ցի ու մի, բ) կալ ցի ու մի օք
սի դի, գ) կալ ցի ու մի հիդ րօք սի դի 
(վերց րած ավել ցու կով և ոչ բա
վա րար չա փով) փո խազ դե ցու
թյան ռե ակ ցի ա նե րի մո լե կու լա յին 
և իոնային հա վա սա րում նե րը: Բա
նաձևերի տակ գրե՛ք հա մա պա տաս
խան նյու թե րի անուն նե րը: 

7. Բնու թագ րե՛ք հիմ նա կան սնն դա
րար տար րե րի (N, K, P) դե րը բույ սե
րի կյան քում: 

8. Թվե՛ք կարևորա գույն ազո տա
կան պա րար տան յու թե րը: Կազ մե՛ք 
ռեա կ  ցի ա նե րի հա վա սա րում նե րը, 
որոնց վրա հիմն ված է այդ պա
րար տա ն յու թե րի ար տա դրու թյու նը: 

9. Գրե՛ք այն քի մի ա կան ռե ակ ցի ա
նե րի հա վա սա րում  նե րը, որոն ցով 

ստա նում են կարևորա գույն ֆոս ֆո
րա կան պա րար տան յու թե րը: 

10. Ինչ պե՞ս են ստա նում կա լի ու մա կան 
և հա մա լիր պա րարտան յու թե րը: Բե
րե՛ք հա մա պա տաս խան քի մի ա կան 
հա վա սա րում նե րի ռե ակ ցի ա նե րը: 

11. Բա ցատ րե՛ք, թե ինչ դեր է խա ղում 
քի մի ան պա րե նա յին ծրագ րի հա ջող 
իրա կա նաց ման գոր ծում: 

12. Կազ մե՛ք ռե ակ ցի ա նե րի հա վա սա րում
նե րը ըստ 8 և 9 գծապատկեր նե րի:

? ÊÝ ¹Ç ñÝ»ñ
1. Քանի տ օր թո ֆոս ֆո րա կան թթու 

կա րե լի է ստա նալ 31 տ կալ ցի ու մի 
օր թո ֆոս ֆա տից, եթե թթ վի ել քը 
տե սա կա նի հա մե մա տ կազ մում է 
0,8 զանգ վա ծա յին բա ժին կամ 80%:

Պատ.՝ 15,68 տ:

2. Ֆոս ֆոր սնն դա րար տար րի պա րու
նա կու թյու նը ֆոս ֆորա կան հան քա
յին պա րար տան յու թե րում որոշ ում 
են վե րա հաշ վար կե լով ըստ ֆոս ֆո
րի (V) օք սի դի: Այդ օք սի դ ից որ քա՞ն 
է պա րու նակ վում պարզ և կրկ նա կի 
սու պեր ֆոս ֆա տում:

Պատ.՝ 28,26% և 60,68%:

3. Քա նի՞ տոն նա կրկ նա կի սու պեր ֆոս
ֆատ կպա հանջ վի 25,3 տ հասարակ 
սու պեր ֆոս ֆա տի փո խա րի նե լու հա
մար:

Պատ.՝ 11,7 տ:

4. Որոշ ե՛ք կա լի ու մի պա րու նա կու
թյու նը (վե րա հաշ վարկ ված կա
լի ու մի օք սի դի) կա լի ու մա կան 
աղում, որը պա րու նա կում է կա
լի ու մի քլո րի դի 0,8 զանգ վա ծա յին 
բա ժին (կա լի ու մի օք սի դի վե րա
հաշ վար կը պայ մա նա կան է): 

Պատ.՝ 0,5047 կամ 50,47%:
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 0 Լա բո րա տոր փոր ձեր 

I Ամո նի ու մի աղե րի փո խազ դե ցու
թյու նը ալ կա լի նե րի հետ (ամո նի
ու մի աղե րի որոշ ու մը

1. Փոր ձա նո թներից մեկում լց րեք քիչ 
քանակի բյու րե ղա յին ամո նի ու մի 
սուլ ֆատ՝ (NH4)2SO4, երկ  րոր դում՝ 
ա մո նի ու մի նիտ րատ՝ NH4NO3: Երկու 
փոր ձա նո թին ավե լաց րեք 12 մլ 
նատ րի ու մի հիդ  րօք սի դի լու ծույթ և 
թույլ տա քաց րեք: 

2. Ան ջատ վող գա զի շի թում պա հեք 
թո րած ջրով թրջ ված կար միր լակ
մու սի թուղթ: 

Առա ջադ րանք ներ
1. Ի՞նչ գազ է ան ջատ վում տվ յալ փորձի 
ժա մա նակ: Գրե՛ք հա մա պա տաս խան ռեա կ
ցի ա նե րի հա   վա  սա րում նե րը: 2. Ամո նի
ու մի աղե րը ինչ պե՞ս տար բե րել մյուս 
աղե   րից: 
II Ծա նո թա ցում ազո տա կան և ֆոս

ֆո րա կան պա  ր ար  տան յու թե րին
Նիտ րատ նե րի որոշ ու մը: Փոր
ձա նո թում լց րեք 0,5 գ նատ րի ու
մի նիտ րատ (կամ այլ նիտ րատ), 
ավե լաց րեք նույն քան խիտ ծծմ բա
կան թթու, մինչև աղը ծածկ վի, այ
նու հետև ավե լաց րեք պղն ձի քիչ 
քանակի տաշ եղ ներ և տա քաց րեք: 

Առա ջադ րանք ներ
1. Ի՞նչ գազ է ան ջատ վում: 2. Ին չո՞ւ է փոր
ձա նո թի լու ծույ թը կապ տում: 3. Կազ մեք 
տե ղի ու նե ցող ռե ակ ցի ա նե րի հա վա սա
րում նե րը և նշեք հա մա պա տաս խան 
տար րե րի օք սի դաց ման աս տի ճան
ների փո փո խու թյուն  նե րը: 4. Այդ ռեակ
ցի ա յում ո՞րն է օք սի դա նում, և ո՞րը` 
վե րա կանգն վում: 5. Ինչ պե՞ս որոշ ել 

նիտ րատիոն ները և ամո նի ու միոն
ներ պա րու նա կող ազո տա կան պա րար
տան յու թե րը: 
III Ֆոս ֆո րա կան հան քա յին պա րար

տան յու թե րի որո շ ու մը
ա) Օր թո ֆոս ֆատ նե րի, հիդ րո օր
թո ֆոս ֆատ նե րի և դի հիդ րո օր թո
ֆոս ֆատ նե րի որո շ ումն ըստ դրանց 
ջրում լու ծե լի ու թյան: Երեք փոր
ձա նոթ նե րում լց րեք (1ա կան սմ3) 
կալցի ու մի օր թո ֆոս ֆատ, կալ ցի ու
մի հիդ րո օր թո ֆոս ֆատ և կալ ցի ու
մի դիհիդ րո օր թո ֆոս ֆատ, ավե լաց
րեք քիչ ջուր և խառ նեք: Ամե նից լավ 
լուծ վում է կալ ցի ու մի դի հիդ րո օր
թո ֆոս ֆա տը, ավե լի վատ` կալ ցիու
մի հիդ րո օր թո ֆոս ֆա տը: Կա լցիու մի 
օր թո ֆոս ֆա տը գործ նա կա նում չի 
լուծ վում: 
բ) Օր թո ֆոս ֆատիոն պա րու նա
կող հան քա յին պա րարտան յու
թերի որոշ ու մը: PO4

3− ի ոն պարու
նա կող սու պեր ֆոս ֆա տի կամ մեկ 
այլ պա րար տան յու թի լու ծույ թին 
ավե լաց րեք նատ րի ու մի ացե տա տի 
10 %անոց լու ծույթ և ար ծա թի (I) 
նիտրա տի քիչ լու ծույթ:

Առաջադ րանք ներ
Ինչ պե՞ս որոշ ել PO4

3− իոն, HPO4
2− իոն, և 

H2PO4
− իոն պա րու նա կող ֆոս ֆո րա կան 

հան  քա յին պա րար տա նյու թե րը: Ո՞րն է 
PO4

3− իո նի հայտաբերման ռե ակ ցի ան: 
Հա մա պա տաս խան ռե ակ ցի ա յի հա վա
սա րու մը գրեք մո լե կու  լա յին, իոնային և 
կր ճատ իոնային ձևով:
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6 Գործնական աշխատանք 3
    Ամո նի ա կի ստա ցու մը և 

հատ կու թյուն նե րը
I  Ծա նո թա ցում ամո նի ա կի ջրա յին 

լու ծույ թի հատ կու թյուն նե րին 
Ամո նի ա կի ստա ցու մը և նրա լու
ծու մը ջրում:

1. Ճե նա պակ յա հա վան գում լավ խառ
նեք բյու րե ղա յին ամո նի ու մի քլո րի
դի` NH4Cl, և կալ ցի ու մի հիդ րօք սի
դի` Ca(OH)2 փոշին մո տա վո րա պես 
հա  վա սար ծա վալ նե րով (փորձն 

ավե լի հա ջող է ստաց վում, եթե կի
րը մի քիչ խո նավ է): Պատ րաս տած 
խառ նուր դը լց րեք փոր ձա նո թի մեջ 
նրա ծա վա լի 1/3ի չա փով: Փոր ձա
նո թը փա կեք գա զա տար խո ղո վակ 
ու նե ցող խցա նով, որի ծայ րը իջեց
ված է մեկ այլ չոր փոր ձա նո թի մեջ. 
վեր ջինս ամ րաց ված է ամ րա կա լին 
բե րանք սի վայր (նկ. 36): Տա քաց րեք 
խառ նուր դը: 

2.   Սուր հոտ զգա լիս (հոտ քաշ ել զգու
շո րեն) գա զով փոր ձա նո թն առանց 
շր ջե լու փա կեք խցա նով, ընկղ մեք 
ջրով անո թի մեջ և խցա նը բա ցեք:

3.  Փոր ձա նո թը ջրով լց վե լուց հե տո նրա 
անց քը փա կեք խցա նով և փոր ձա նո
թը հա նեք ջրից: Ստաց ված լու ծույ
թի մեջ մտց րեք կար միր լակ մու սի 
թուղթ` այն կապ տում է: Այ նու հետև 
լու ծույ թին ավե լաց րեք մի քա նի կա
թիլ ֆե նոլֆ տա լե ի նի լու ծույթ: 

Առաջադրանքներ
1. Ի՞նչ գա զի ան ջատ ման մա սին են 
վկա յում ձեր դի տում նե րը: Գրե՛ք հա
մա պա տաս խան ռե ակ ցի ա յի հա վա
սա րու մը: 2. Ի՞նչ նյութ է առա ջա նում 
ստաց ված գա զը ջրում լու ծե լիս: Ի՞նչն 

է հաստատում այդ եզ  րա կա ցու թյու նը: 
Գրեք տվ յալ ռեակ ցի ա յի հա  վա սա րու մը: 
II Ամո նի ա կի այ րու մը թթ ված նի մեջ 

Հա վա քե՛ք գա զե րի ստաց ման սար
քը: Ամո նի ու մի քլո րի դի և կալ ցի ու
մի հիդ րօք սի դի խառ նուր դով փոր
ձա նո թը թեթև տա քաց րեք: Գա զա
տար խո ղո վա կը մտց րեք թթ ված նով 
լցված ապակ յա գլա նի մեջ և մար
խով վա ռեք (նկ. 37): 

Առաջադրանքներ
1. Ի՞նչ նյու թեր են առա ջա նում ամո
նիա կի այր ման պրո ցե սում: Գրեք հա
մա պա տաս խան ռե ակ ցի ա յի հա վա
սա րու մը, եթե հայտ նի է, որ թթ ված նի 
մեջ ամո նի ա կն այր վե լիս ան ջատ վում է 
ազատ ազոտ: 2. Հա վա սար ման մեջ մեկ 

Նկ. 36
Ամոնիակի 
ստացումըANTARES
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գծի կով ընդգ ծեք օքսի դի չը, եր կու գծի
կով` վե րա կանգ նի չը: 
III Ամո նի ա կի փո խազ դե ցու թյու նը թթու

նե րի հետ 
Հա վա քեք սար քը նույն ձևով, ինչ որ 
նա խորդ փոր ձի հա մար: Թեթև տա
քաց րեք ամո նի ու մի քլո րի դի և կալ
ցի ու մի հիդ րօք սի դի խառ նուր դով 
փոր ձա նո թը: Գա զա տար խո ղո վա
կը հա ջոր դա բար մտց րեք 1ա կան մլ 
խիտ ազո տա կան թթու, աղաթ թու և 
ծծմ բա կան թթու պա րու նա կող փոր
ձա նոթ նե րի մեջ: Գա զա տար խո ղո
վա կի ծայ րը թթու նե րի մա կե րե սից 
պետք է լի նի 56 մմ բարձր: 

Առա ջադ րանք ներ
1. Ինչ պե՞ս բա ցատ րել «սպի տակ ծխի» 
հայտն վե լը: Գրեք հա մա պա տաս խան 
ռե ակ ցի ա նե րի հա վա սա րում նե րը: 2. Ին
չո՞ւ գա զա տար խո ղո վա կի ծայ րը չի 
կա րե լի իջեց նել թթ վի մեջ, այլ մի այն 
մո տեց վում է նրան: 
IV Ամո նի ա կի ջրա յին լու ծույ թի հատ 

կու թյուն նե րը
Եր կու փոր ձա նո թում լց րեք ամո նիա
կի ջրա յին լու ծույթ: Դրան ցից մե
կի մեջ իջեց րեք կար միր լակ մու սի 
թուղթ: Մյուս փոր ձա նո թին ավե լաց
րեք մի քա նի կա թիլ ֆե նոլֆ տա լե ի նի, 
ապա՝ աղաթթ վի քիչ նոսր լու ծույթներ: 

Առա ջադ րանք ներ
1. Ամո նի ա կի ջրա յին լու ծույ թի ինչ պի սի՞ 
հատ կու թյուն նե րի մա սին է վկա յում ին
դի կա տոր նե րի վրա նրա ազ դե ցու թյու
նը: Ինչ պե՞ս բա ցատ րել դա էլեկտ րո լի
տիկ դի սոց ման տե սա կե տից: 2. Ի՞նչ տե
ղի կու նե նա ամո նի ա կի ջրա յին լու ծույ թի 
վրա թթ վով ազ դե լիս: 3. Հա մա պա տաս
խան քի մի ա կան ռե ակ ցի ա յի հա վա սա
րու մը կազ մեք մո լե կու լա յին, իոնային և 
կր ճատ իոնային ձևով: 

¶Çï»՞ù ³ñ¹Ûáù

…որ կալիումական պարարտանյութերը ոչ միայն բարձրացնում են 
հացահատիկային կուլ տու րաների բերքատվությունը, այլև նպաստում 
են վուշի մանրաթելի որակի բարձրացմանը, կար տոֆիլի պալարներում 
օսլայի ու ճակնդեղի արմատապտուղներում շաքարի առաջացմանը: 
Առատ կարտոֆիլ աճեցնելու համար նպատակահարմար է հողը 
պարարտացնել՝ հեկտարին տա լով 3040 տ քայքայվող գոմաղբ, 
որը հարստացված է կալիումի անհրաժեշտ քանակով: Իսկ շաքարի 
ճակնդեղի համար նպատակահարմար է նախքան վեգետացիայի 
շրջանը հողը պա րար տացնել կալիումի քլորիդով:

Նկ. 37
Ամոնիակի 
այրումը 

թթվածնի մեջANTARES



118

ä
³

ñ³
ñï

³
 

²
ñï

³
ùÇ

Ý 
æ

ñá
õÙ

 
   

   
   

Ü
ßí

³
Í 

³
Õ»

ñÇ
 Éá

õÍ
áõ

ÛÃ
Ý»

ñÇ
 ÷

áË
³

½¹
»ó

áõ
ÃÛ

áõ
ÝÁ

ÝÛ
áõ

Ã»
ñÇ

   
   

   
 ï

»ë
ùÁ

 
Éá

õÍ
»

 
Ì

ÍÙ
 µ³

 Ï³
Ý 

´
³

 ñÇ
 áõ

 ÙÇ
 ù

Éá
 ñÇ

  
²

É Ï
³

 Éá
õ 

Éá
õ 

 
²

ñ Í
³

 ÃÇ
 (

I)
 

   
   

   
³

Ýí
³

Ýá
õÙ

Á 
 

ÉÇ
áõ

 
ÃÃ

 íÇ
 ¨

 
¹Ç

 ¨
 ù

³
 ó³

 Ë
³

 
Íá

õÛ
 ÃÇ

 Ñ
»ï

 
ÝÇ

ï
 ñ³

 ï
Ç 

´
áó

Ç 
Ý»

ñÏ
áõ

Ù
 

 
 

ÃÛ
áõ

ÝÁ
 

å
ÕÝ

 ÓÇ
 Ñ

»ï
 

ÃÃ
 íÇ

 Éá
õ Í

áõ
Û Ã

Ç 
Ñ»

ï
 

(ï
³

 ù³
óÝ

» É
Çë

) É
áõ

 Íá
õÛ

 ÃÇ
 Ñ

»ï
 

1.
 ²

Ùá
ÝÇ

áõ
ÙÇ

 
ê

å
Ç ï

³
Ï 

 
²

Ý ç
³

ï
 íá

õÙ
  

¼
·³

ó í
áõ

Ù 
¿ 

 
´

á ó
Á 

Ý»
ñÏ

 íá
õÙ

 ¿
 ¹

» Õ
ÇÝ

 
ÝÇ

ï
ñ³

ï
 

µÛ
áõ

 ñ»
 Õ³

 
È

³
í 

¿ 
·á

ñß
 ·

³
½ 

   
   

   
   

    
     

³
Ùá

 ÝÇ
 ³

 ÏÇ
 

   
   

   
     

   
(Ë

³
é Ý

áõ
ñ¹

 Ý»
 ñÇ

ó)
 

 
 ÛÇ

Ý 
½³

Ý·
 

 
 

 
Ñá

ï
 

 
 í³

Í 
2.

 ²
Ùá

ÝÇ
áõ

ÙÇ
 

ê
å

Ç ï
³

Ï 
 

 
 

¼
·³

ó í
áõ

Ù 
¿ 

²
Ý ç

³
ï

 íá
õÙ

 
´

á ó
Á 

Ý»
ñÏ

 íá
õÙ

 ¿
 ¹

» Õ
ÇÝ

 
ùÉ

áñ
Ç¹

 
µÛ

áõ
 ñ»

 Õ³
  

È
³

í 
   

   
    

     
   

   
   

   
    

     
³

Ùá
 ÝÇ

 ³
 ÏÇ

 
¿ 

ëå
Ç ï

³
Ï 

(Ë
³

é Ý
áõ

ñ¹
 Ý»

 ñÇ
ó)

 
 

ÛÇ
Ý 

½³
Ý·

 
 

   
   

   
 

Ñá
ï

 
Ýë

ï
 í³

Íù
 

 
 í³

Í 
3.

 Î
³

ÉÇ
áõ

ÙÇ
 

Ø
³

Ýñ
 µ

³
ó 

 
²

Ý ç
³

ï
 íá

õÙ
  

²
Ùá

 ÝÇ
 ³

 ÏÇ
 

Ü
Ï ³

ï
 íá

õÙ
 ¿

 
Î

³
 å

áõ
Ûï

 ³
å

³
 ÏÇ

 áí
 

 
ÝÇ

ï
ñ³

ï
 

·á
ñ ß

³
 íá

õÝ
 

È
³

í 
¿ 

·á
ñß

 ·
³

½ 
   

   
   

   
    

     
Ñá

ï
 ã

Ç 
áã

 Ù
»Í

 
¹Ç

 ï
» É

Çë
 Ý

Ï³
ï

 íá
õÙ

 ¿
, 

 
 

µÛ
áõ

 ñ»
Õ Ý

»ñ
 

 
 

 
½·

³
ó í

áõ
Ù 

å
Õ ï

á ñ
áõ

ÃÛ
áõ

Ý 
áñ

  µ
á ó

Á 
Ù³

 Ýá
õß

 ³
 Ï³

 
 

 
 

 
 

 
 

 
·á

õÛ
Ý 

¿
4.

 ²
Ùá

ÝÇ
áõ

ÙÇ
 

Ê
áß

 áñ
 ³

Ý
 

 
¶

áñ
ß 

·³
½ 

²
Ý ç

³
ï

 íá
õÙ

 ¿
 ë

å
Ç

 ²
Ý ç

³
ï

 íá
õÙ

 
²

Ý ç
³

ï
 íá

õÙ
 ¿

 
ëá

õÉ
ý

³
ï

 
 ·á

õÛ
Ý 

µÛ
áõ

 
È

³
í 

ãÇ
 ³

Ý ç
³

ï
  

 ï
³

Ï 
Ýë

ï
í³

Íù
,  

¿ 
³

Ùá
 ÝÇ

³
Ï 

ùÇ
ã 

Ýë
ï

 í³
Íù

 
   

   
   

   
     

  
 

 
 ñ»

Õ Ý
»ñ

 
 

íá
õÙ

 
áñ

Á 
ù³

 ó³
 Ë

³
  

 
(Ë

³
é Ý

áõ
ñ¹

 Ý»
 

 
 

 
 

 
ÃÃ

íá
õÙ

 ã
Ç 

Éá
õÍ

 íá
õÙ

 
 

 ñÇ
ó)

5.
 ê

áõ
å

»ñ
 

´
³

ó 
·á

ñ
 

 
¶

áñ
ß 

·³
½ 

²
Ý ç

³
ï

 íá
õÙ

 ¿
 ë

å
Ç 

 ²
Ùá

 ÝÇ
 ³

 ÏÇ
 

²
Ý ç

³
ï

 íá
õÙ

 ¿
 

´
á ó

Á 
Ý»

ñÏ
 íá

õÙ
 ¿

 ¹
»

 
ý

áë
ý

³
ï

 
  ß³

íá
õÝ

 
ì

³
ï

 ¿
 

ãÇ
 ³

Ý ç
³

ï
 

ï
³

Ï 
Ýë

ï
 í³

Íù
, á

ñÁ
 Ñ

áï
 ã

Ç 
¹»

 ÕÇ
Ý 

 ÕÇ
Ý 

(Ë
³

é Ý
áõ

ñ¹
Ý»

 ñÇ
ó)

 
 

÷
áß

 Ç 
Ï³

Ù 
Éá

õÍ
  

íá
õÙ

 
Ù³

 ë³
Ùµ

 Éá
õÍ

 íá
õÙ

 ¿
 

½·
³

ó í
áõ

Ù 
 Ýë

ï
í³

Íù
 

 
 

 
Ñ³

 ï
ÇÏ

 Ý»
ñ 

íá
õÙ

 
 

ù³
 ó³

 Ë
³

ÃÃ
 íá

õÙ
6.

 ê
ÇÉ

íÇ
ÝÇ

ï
 

²
ÕÁ

 å
³

 
 

¶
áñ

ß 
·³

½ 
 

²
Ùá

 ÝÇ
 ³

 ÏÇ
 

²
Ý ç

³
ï

 íá
õÙ

 ¿
 

´
á ó

Á 
Ý»

ñÏ
 íá

õÙ
 ¿

 ¹
» 

 
 

 ñá
õ Ý

³
 Ïá

õÙ
 

 
ãÇ

 ³
Ý ç

³
ï

  
 

Ñá
ï

 ã
Ç 

ëå
Ç ï

³
Ï 

ÕÇ
Ý:

 ´
á ó

Á 
Ï³

 å
áõ

Ûï
 

 
¿ 

í³
ñ ¹

³
  

È
³

í 
íá

õÙ
 

   
   

   
   

     
     

½·
³

ó í
áõ

Ù 
Ýë

ï
 í³

Íù
 

³
å

³
 ÏÇ

 áí
 ¹

Ç ï
» É

Çë
 

 
·á

õÛ
Ý 

µÛ
áõ

  
 

 
 

 
 

ÝÏ
³

ï
 íá

õÙ
 ¿

 Ù
³

 Ýá
õß

 ³
 

 
 

ñ»
Õ Ý

»ñ
 

 
 

 
 

 
Ï³

 ·á
õÛ

Ý 
·á

õ Ý
³

 íá
 ñá

õÙ
7.

 Î
³

ÉÇ
áõ

ÙÇ
 

²
Ý·

áõ
ÛÝ

 
 

¶
áñ

ß 
·³

½ 
 

²
Ùá

 ÝÇ
 ³

 ÏÇ
 

²
Ý ç

³
ï

 íá
õÙ

 ¿
 

´
á ó

Á 
Ý»

ñÏ
 íá

õÙ
 ¿

 ¹
» 

 
ùÉ

áñ
Ç¹

 
µÛ

áõ
ñ»

ÕÝ
»ñ

 
È

³
í 

ãÇ
 ³

Ý ç
³

ï
  

 
Ñá

ï
 ã

Ç 
ëå

Ç ï
³

Ï 
ÕÇ

Ý:
 ´

á ó
Á 

Ï³
 å

áõ
Ûï

 
 

 
 

íá
õÙ

 
   

   
   

   
     

   
½·

³
ó í

áõ
Ù 

Ýë
ï

 í³
Íù

 
³

å
³

 ÏÇ
 áí

 ¹
Ç ï

» É
Çë

ÝÏ
³

ï
 íá

õÙ
 ¿

 Ù
³

 Ýá
õß

 ³


Ï³
 ·á

õÛ
Ý 

·á
õ Ý

³
 íá

 ñá
õÙ

Ա
ղ
 յո

ւ ս
ա

կ 
26

Հա
ն
քա

յի
ն 

պ
ա

ր
ա

րտ
ա

ն
յո

ւթ
ե
ր
ի 

ո
ր
ոշ

ո
ւմ

ը

ANTARES



119

ԳԼՈՒԽ VIԱԾԽԱԾՆԻ ԵՆԹԱԽՈՒՄԲ

§ 6.1. Ածխածնի ենթախմբի տարրերը:  
Ատոմների կառուցվածքը

Դիրքը պարբերական համակարգում

Դ. Ի. Մեն դե լեևի պար բե րա կան հա մա կար գի IV 
խմ բի գլխա վոր են թախմ բում գտն վում են ած խա ծին` 
C, սի լի ցի ում` Si, գեր մա նի ում` Ge, անագ` Sn, և կա պար՝ 
Pb, տար րե րը: 

Գեր մա նի ու մը, որի գոյությունը կանխա գու շա կել 
էր Դ. Ի. Մենդելեևը, ներ կայումս լայ նո րեն կի րառ վում 
է որ պես կի սա հա ղոր դիչ:

IV խմ բի գլխավոր ենթախմբի տար րե րից ամե նա
մեծ նշա նա կու թյուն ու նեն ած խա ծինը, որը մտ նում է 
բո լոր կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի բա ղադ րու թ յան մեջ, 
և սի լի ցի ու մը, որը երկ րակեղևի կա րևորա գույն տար
րն է համարվում: Ավե լի ման  րա մասն ծա նո թա նանք 
այդ տար րե րին, որոնց ատոմների կա ռուց ված քի գծա
պատ կեր ները բեր ված են աղ յու սա կ 27ում: 

Ինչ պես երևում է աղյուսակից, ած խած նի և սի
լի ցի ու մի ատոմների ար  տա  քին էներ գի ա կան մա
կար դա կում կա չորս էլեկ տ  րոն: Միա ցու թյուններ 
կազ  մելիս վերջին ներս կարող են տրա մադրել այդ 4 
էլեկտ րոնը և դրսևորել +4 բարձ րա գույն օք սի դաց  ման 
աս տի  ճան, օրի նակ, CO2 և SiO2 օք սիդ նե րում: Ջրած  նի 
հետ կազ մած մի ա ցու թյու նում SiH4 (սի լան) սի լի ցի ու մը 
ցու ցա բե րում է  նույն դրական օք սի դաց ման աս տի
ճա նը, իսկ ած խա ծի նը մե թա նում (CH4)՝ բա ցա սա կան 
օք սի դաց ման աս տի ճանը: Քա նի որ թթ վա ծինն ավե լի 
էլեկտ րա բա ցա սա կան տարր է, ուս տի հենց դա է պատ
ճա ռը, որ թթ ված նի հետ կազ մած մի ա ցու թյուն նե րում 
այդ տար րե րը ձեռք են բերում դրա կան, իսկ ջրածնի 
հետ կազմած միացություններում՝ բա ցա սա կան օք սի
դաց ման աս տի ճան:

+4 −2 +4 −2 −4 +1 +4 −1

CO2, SiO2, CH4, SiH4

ANTARES



120

Աղ յու սակ 27
Ած խած նի և սի լի ցի ու մի ատոմ նե րի կա ռուց ված քի 

գծապատկեր նե րը

øÇÙÇ³Ï³Ý 
Ýß³ÝÁ

¾É»ÏïñáÝÝ»ñÇ ï» Õ³ µ³ß Ëáõ ÙÝ 
Áëï ¿Ý»ñ·Ç³Ï³Ý Ù³ Ï³ñ ¹³Ï Ý»ñÇ

¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ µ³Ý³Ó¨Á

C

Si

+6C  2e
−
,  4e

−

+14Si  2e
−
, 8e

−
, 4e

−

1s2 / 2s22p2

1s
2
 / 2s

2
2p

6
 / 3s

2
3p

2

Էլեկտրոնների տեղաբաշխումն ըստ 
օրբիտալների

1s2     2s2     2p2                         1s2   2s1      2p3  
   

+6
C  

3s
2           3p

2
        3d

0

 +14Si...   

  

     նորմալ վիճակ                     գրգռված վիճակ

 +6C

           3s
1
        3p

3
                  3d

0   

 +14Si... 

Նման երևույթ է տե ղի ու նե նում այն բո լոր մի ա ցու
թյուն նե րի առա ջաց ման դեպ քում, որոն ցում ած խա ծի նը 
դրսևորում է +4 և −4 օք սի դաց ման աս տի ճան ներ:

q Պա տաս խա նե ՛ք հար ցե րին (էջ 135)

§ 6.2. Ածխածնի ալոտրոպ 
տարաձևությունները

Բյու րե ղա վանդակնե րի կա ռուց ված քը: Ալոտ   րո
պի ա: 7րդ դասարանում ար դեն քն նար  կել ենք գրա ֆի
տի և ալ մաս տի բյու րե ղա վան դակնե րի կա ռուց ված քը: 

▲ Էներ գի ա յի ազ դե ցու թյամբ (գրգռ ված վի ճա կում) ած
խած նի ատո մում տե ղի է ու նե նում զույգ էլեկտ րոն նե րի ճեղ
քում, և առա ջա նում են չորս չզույգ ված էլեկտ րոն ներ, որոն
ցից մե կը s, իսկ երե քը pէլեկտ րոն ներ են: Քի մի ա կան կա
պե րի առա ջաց ման ժա մա նակ էլեկտ րո նա յին ամ պե րը ձեռք 
են բե րում նույն ձևը` հիբ րի դաց վում են (նկ. 38), և նույն ձևով 
ձգ ված էլեկտ րո նա յին ամ պե րը, փո խա դար ձա բար վան վե
լով իրա րից, տա րա ծու թյան մեջ դա սա վոր վում են այն պես, 

      նորմալ վիճակ      գրգռված վիճակ
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Նկ. 38
Ած խած նի ատո մում 

s- և p- էլեկտ րո նա յին 
ամ պե րի հա վա սա-

րեց ման (հիբ րի դաց-
ման) գծապատկերը 

1 - մեկ s և երեք  
p էլեկտ րո նա յին 

ամ պե րի փո խազ դե-
ցու թյու նը 

2 - չորս հիբ րի դա յին 
ամ պե րի առա ջա ցու մը 

3 - հիբ րի դա յին 
էլեկտ րո նա յին ամ-
պե րի դա սա վո րու մը 
տա րա ծու թյան մեջ

որ նրանց առանցք նե րը ուղղված են լի նում դե պի քա ռա
նիս տի գա գաթ նե րը: Այդ ամ պե րի գա գաթ նե րը կա րող են 
վե րա ծածկ վել մյուս ատոմ նե րի էլեկտ րո նա յին ամ պե րով: 
Դա նկատ վում է, օրի նակ, քա ռա նիս տա յին կա ռուց վածք ու
նե ցող մե թա նի մո լե կու լում: Եթե այդ ամ պե րի գա գաթ նե րը 
վե րա ծածկ վում են ած խած նի մյուս ատոմ նե րի նույն պի սի 
ամ պե րով, ապա նրանց միջև առա ջա նում են կո վա լենտ կա
պեր 109028

,
 անկ յան տակ: Առա ջա նում է ալ մաս տին բնո րոշ 

ատո մա յին բյու րե ղավանդակ: Գրա ֆի տին բնո րոշ է այլ ձևի 
բյուրեղավանդակ: Դա բա ցատր վում է նրանով, որ ած խած
նի ատոմ նե րի միջև կո վա լենտ σկա պե րի առա ջաց մանը 
մաս նակ ցում են մի այն 1200 անկ յան տակ ուղղ ված երեք 
վա լեն տա յին էլեկտ րոն ներ, իսկ չոր րորդ էլեկտ րո նը մաս
նակ ցում է ապա տե ղա կայ ված π  կա պի առա ջաց մա նը: Այդ 
էլեկտ րոնն ավե լի շար ժուն է, ինչով և պայ մա նա վոր ված է 
գրա ֆի տի էլեկտ րա հա ղոր դա կա նու թյու նը: 

   1   2    3 

+

Ալ մաս տը և գրա ֆի տը ած խած նի եր կու ալոտ
րոպ ձևափո խու թյուն ներն են: Ձեզ ար դեն հայտ նի է, 
որ ալ մաստն առանձ նա հա տուկ կարծ րու թյուն ու նի, 
իսկ գ րա ֆի տը փա փուկ նյութ է: Այդ պատ ճա ռով կա
րող է հարց ծա գել̀ ինչ պե՞ս բա ցատ րել, որ ած խա ծին 
տար րը կա րող է առա ջաց նել բո լո րո վին հա կա դիր 
հատ կու թյուն նե րով գրա ֆիտ և ալ մաստ նյու թե րը: Ալ
մաս տի առանձ նա հա տուկ կարծ րու թյու նը պայ մա նա
վոր ված է այն բա նով, որ նրա բյուրեղավանդակում 
ած խած նի յու րա քանչ յուր ատո մը կո վա լենտ կա պե
րով կապ ված է չորս այլ ատոմ նե րի հետ, որոնք նրա 
շուր ջը տե ղա վոր ված են հա վա սար հե ռա վո րու թյան 
վրա: Այդ կա պե րը բո լոր ուղ ղու թյուն նե րով հա վա
սար ամ րու թյուն ու նեն: Իսկ գրա ֆի տի մեջ ատոմ նե
րը կար ծես թե դա սա վոր ված են շեր տե րով, և տար բեր 
հար թու թյուն նե րում գտն վող ատոմ նե րի միջև եղած 
հե ռա վո րու թյու նը ան հա մե մատ ավե լի մեծ է, քան մի 
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հար թու թյան մեջ գտն վող ատոմ նե րի միջև: Դրա նով 
է բա ցատր վում գրա ֆի տի ֆի զի կա կան հատ կու թյուն
նե րի խիստ տար բե րու թյու նը ալ մաս տի ֆի զի կա կան 
հատ կու թյուն նե րից:

Այն բա նում, որ գրա ֆի տը և ալ մաս տը կազմ ված 
են միևնույն տար րի` ած խած նի ատոմ նե րից, կա րե լի է 
հա մոզ վել եր կու նյութն էլ այ րե լով: Այր ման հետևան
քով առա ջա նում է մի այն ած խած նի (IV) օք սիդ: Ապա
ցուց ված է նաև, որ որոշ ա կի պայ ման նե րում ալ մաս տը 
վե րած վում է գրա ֆի տի, վեր ջինս էլ̀  ալ մաս տի: Այս
պես՝ եթե ալ մաս տը անօդ պայ ման նե րում տա քաց նենք 
1000 0Cից բարձր, ապա աս տի ճա նա բար կվե րած վի 
գրա ֆի տի: Հա կա ռա կը, եթե գրա ֆի տը կա տա լի զա
տոր նե րի առ կա յու թյամբ 104 ՄՊա ճնշ ման տակ տա
քաց նենք 120016000C, ապա կվե րած վի ալ մաս տի: Դա 
ար հես տա կան ալ մաստ նե րի ստաց ման եղա նակն է:

Ած խա ծի նը բնու թյան մեջ գտն վում է ինչ պես 
ազատ վի ճա կում, այն պես էլ մի ա ցու թյուն նե րի ձևով: 
Ած խա ծինն ազատ վի ճա կում հան դի պում է գրա ֆի
տի և ալ մաս տի ձևով: Գրա ֆի տը հան դի պում է բա
վա կանին հա ճախ, ալ մաս տը` շատ հազ վա դեպ: Ած
խած նի մի ա ցու թյուն ները շատ տա րած ված են. բո լոր 
կեն դանի օր գա նիզմ նե րը, ինչ պես նաև քա րա ծու խը, 
տոր ֆը, նավ թը և այլն, պա րու նա կում են ած խա ծին: 
Ած խա ծի նը մտ նում է բազ մա թիվ անօր գա նա կան նյու
թե րի (կրա քար, կա վիճ, մար մար, դո լո միտ, ած խա ծ նի 
(IV) օք սիդ և այլն) բա ղադ րու թյան մեջ: 

Ստա ցու մը: Գրա ֆի տը և ալ մաս տը արդ յու նա
հա նում են երկ րի կեղևի ըն դեր քից, դրանք կա րե լի է 
ստա նալ նաև արհես տա կա նո րեն: 

Գրա ֆի տը մանր բյու րե ղա յին ձևով մտ նում է փայ
տ ած խի բա ղադ րու թյան մեջ: Փայ տա ծուխ ստա նա լու 
հա մար փայ տան յու թը տա քաց նում են անօդ պայ ման
նե րում (պի րո լիզ): Փայ տի քայ քայ ման հետևան քով 
առա ջա նում է ածուխ, այր վող գազ, որի բա ղադ րու
թյան մեջ մտ նում են մե թան և այլ նյու թեր:

q Պա տաս խա նե ՛ք հար ցե րին (էջ 135)

¶Çï»՞ù ³ñ¹Ûáù

…որ մի շարք 
հրաբխա յին վայ րե
րում CO2ը ան ջատ
վում է երկ րի կեղևի 
ճեղք վածք նե րից և մեծ 
քա նակ նե րով կու տակ
վում քա րան ձավ նե
րում ու հո վիտ նե րում: 
Այդ պի սիք են Նե ա
պո լի մոտ գտն վող 
նշա նա վոր «Շան քա
րան ձա վը» և «Մահ
վան հո վի տը» Ճա վա 
կղ զում: Կեն դա նի նե րը, 
օրի նակ՝ շնե րը, այդ
պի սի վայ ր ընկ նե լով, 
սատ կում են: Մտա ծեք՝ 
ին չո՞ւ է այդ վայ րե րում 
ած խած նի (IV) օք սի դը 
խեղ դող ազ դե ցու թյուն 
ու նե նում մի այն ցած
րա հա սակ կեն դա նի
նե րի վրա:

…որ գրաֆիտից 
ու ալմաստից  
բացի, հայտնի են 
ածխածնի ևս երեք 
տարաձևություններ: 
Դրանք են՝ կարբինը, 
պոլիկումուլենը և 
ֆուլերենը: Դրանց 
առաջացմանը և 
կառուցվածքին 
կծանոթանաք 
ավագ դպրոցի 
դասընթացներում:
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Նկ. 39

Փայ տան յու թի նուրբ 
ծա կոտ կեն 

կա ռուց ված քը

§ 6.3. Ածխածնի ֆիզիկական և 
քիմիական հատկությունները։ 
Մակակլանում

Ալ մաս տի և գրա ֆի տի ֆի զի կա կան հատ կու թյուն
նե րը պայ մա նա վոր ված են դրանց կա ռուց ված քով, 
հիմ նա կան հատ կու թյուն նե րը բեր ված են աղ յու սա կ 
28ում:

²ÉÙ³ëï ¶ñ³ýÇï
Þ³ï Ï³ñÍñ
Â³÷³ÝóÇÏ, ³Ý·áõÛÝ
¾É»Ïïñ³Ï³Ý Ñáë³Ýù ãÇ Ñ³Õáñ¹áõÙ

ö³ ÷áõÏ, Ñ»ß ïáõ ÃÛ³Ùµ ß»ñ ï³ íáñ íáõÙ ¿ 
³é³Ý ÓÇÝ ß³ï Ù³Ýñ ÃÇ Ã»Õ Ý» ñÇ
²Ý Ã³ ÷³Ý ó, ·áñß ·áõÛ ÝÇ, Ù» ï³ Õ³ Ï³Ý 
÷³Û Éáí 
¾É»Ïï ñ³ Ï³Ý Ñá ë³Ý ùÁ Ñ³ Õáñ ¹áõÙ ¿ 
Ñ³ Ù» Ù³ ï³ µ³ñ É³í

Մակակլանում (ադ սոր բա ցի ա): Փայ տա ծու խը 
անօդ պայ ման նե րում տա քաց նե լուց հե տո պահ պա
նում է փայ տան յու թի նր բա ծա կոտ կեն կա ռուց ված քը 
(նկ. 39) և ու նի մեծ մա կե րես: Դրա շնոր հիվ այն ու նի 
մի շարք առանձ նա հատ կու թյուն ներ, որոնց կա րե լի է 
ծա նո թա նալ փոր ձով:

Եթե ած խի կտո րը գցենք ազո տի (IV) օք սի դով՝ 
գորշ գա զով լց ված կոլ բի մեջ, ապա վեր ջինս կգու
նազրկ վի: Նույ նը կա րե լի է նկա տել, եթե լակ մու սի 
կամ թա նա քի լու ծույ թը թա փա հա րենք ած խա փոշ ու 
հետ: Այդ փոր ձե րը վկա յում են այն մա սին, որ փայ տա
ծու խը սո վո րա կան պայ ման նե րում կլա նում է տար
բեր գա զեր և լուծ ված նյու թեր: Որ քան ավե լի մեծ է 
գա զի մո լե կու լա յին զանգ վա ծը, այն քան ավե լի լավ է 
կլան վում: Տա քաց նե լիս տե ղի է ու նե նում հա կա ռակ 
երևույթը: 

Գա զա յին կամ լուծ ված նյու թե րի կլա նու մը 
պինդ նյու թի մա կե րե սով կոչ վում է ադ սոր բա ցի ա 
(մա կակ լա նում), իսկ այդ կլան ված նյու թե րի ան ջա
տու մը` դե սոր բա ցի ա (կլան ված քա կոր զում):

Որ քան ավե լի մեծ է ած խի ծա կոտ կե նու թյու նը, 
այն քան ավե լի մեծ է նրա մա կե րե սը, այն քան ավե լի 

Աղյուսակ 28
Ալմաստի և գրաֆիտի ֆիզիկական հատկությունները
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¶Çï»՞ù ³ñ¹Ûáù

…որ անգ լի ա ցի քի
մի կոս Ս. Տե նան տը 
1796 թ. կա տա րեց մի 
այս պի սի փորձ. այ րեց 
հա վա սար քա նա կի 
ալ մաստ և ածուխ: 
Արդյունքում առա ջա
ցան ած խած նի (IV) 
օք սի դի հա վա սար 
ծա վալ ներ: 
Դրա նով ապացուցվեց, 
որ ալ մաս տը ած
խածնի ալ ոտ րոպ 
ձևափո խու թյունն է: 

…որ բո լոր հայտ նի 
ալ մաս տնե րից ամե
նա մե ծը՝ «Կու լի նանը», 
գտն վել է 1905 թ. Հա
րա վա յին Աֆ րի կա յում: 
Նրա զանգ վա ծը  
621 գ է, իսկ չափ սը՝  
10 x 6, 5 x 5 սմ: 
Ռուսաստանի 
Ալմաստի ֆոնդում 
պահվում է «Օրլով» 
ալմաստը, որը 
հայտնի է իր 
գեղեցկությամբ: 
Այն կշռում է 37,92 գ:

լավ է տե ղի ունե նում ադ սոր բու մը: Կլա նող հատ կու
թյու նը մե ծաց նե լու հա մար ածու խը կրկ նա կի տա քաց
նում են՝ նրա մի ջով ջրա յին գո լոր շի անց կաց նե լով: 
Այդ պրո ցե սում հե ռա նում են պի րո լի զի ար գա սիք նե
րի մնա ցորդ նե րը, և մաքր վում են ած խի ծա կո տի նե րը: 
Այդ պես են ստա նում ակ տի վա ցած ածու խը: 

Քի մի ա կան հատ կու թյուն նե րը: Սո վո րա կան պայ
ման նե րում ալ մաս տը, գրա ֆի տը և ած խա ծի նը փայ
տած խում քի մի ա պես չե զոք են, բայց բարձր ջեր մաս
տի ճան նե րում այդ նյու թե րը դառ նում են ակ տիվ: Ած
խա ծի նը քի մի ա կան ռե ակ ցի ա նե րում կա րող է ցու ցա
բե րել ինչ պես վե րա կանգ նող, այն պես և օք սի դաց նող 
հատ կու թյուն ներ: Ած խած նի մաս նակ ցու թյամբ ըն թա
ցող բնո րոշ ռե ակ ցի ա նե րը ցույց են տր ված աղ յու սա կ 
29ում: 

Աղյուսակ 29
Ածխածնի քիմիական հատկությունները

ì»ñ³Ï³Ý·ÝáÕ úùëÇ¹³óÝáÕ

   4e−

         
0     0       t

   +4 −2 

C  +  O2 = CO2    
   4e−

         
  0         0     t

       
+2  −2

2C  +  O2 → 2CO
(áã ÉñÇí ³ÛñáõÙ)

   4e−

    
0    +2   −2     t      +4 −2                 0 

 C + 2CuO → CO2 + 2Cu

    4e−

    
0      0        

t
      −4  +1

C  +  2H2 → CH4
Ù»Ã³Ý

    2e−

    
0     0     

t
      +2 −1 

2C  +  Ca → CaC
2
 

Ï³ÉóÇáõÙÇ Ï³ñµÇ¹

2e−

    
0         0

     
t
      

 +3  −4
 

 3C + 4Al → Al4C3
³ÉÛáõÙÇÝÇ Ï³ñµÇ¹

Ած խա ծի նը թթ ված նի հետ առա ջաց նում է մի ա ցու
թյուն ներ, որոնք քն նարկ վում են օր գա նա կան քի մի ա յի 
դա սըն թա ցում: Դրանց պար զա գույն ներ կա յա ցու ցի չը 
մե թանն է: 

Ած խած նի կի րա ռ ման գծապատկերը ցույց է տրված 
նկա ր 40ում: 
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Նկ. 40
Ած խած նի կի րա ռու մը

1 - ար հես տա կան 
ալ մաստ նե րի 

ստացում
2 - բժշ կու թյան մեջ
3 - կոշ ի կի քսու քի 

ստացում 
4 - ադ սոր բենտ

5 - շա քա րի ստացում
6 - սև ներ կի 

ստացում
7 - մե թիլ սպիր տի 

ստացում
8 - սին թե տիկ բեն զի-

նի ստացում
9 - ռե տի նի ստացում

10 - կալ ցի ու մի 
կար բի դի ստա ցում

2

q Պա տաս խա նե ՛ք հար ցե րին (էջ 135)

§ 6.4. Ածխածնի (II) և (IV) օքսիդներ

Մո լե կու լի կա ռուց ված քը: Այժմ ապա ցուց ված է, 
որ ած խած նի (II) օք սի դի մո լե կու լում, ինչ պես ազո տի 
մո լե կու լում, կա եռա կի կապ: Եր րորդ կո վա լենտ կա
պը, ինչ պես են թադ րում են, առա ջա նում է ըստ դո նո
րաք ցեպ տո րա յին մե խա նիզ մի. թթ ված նի ատոմն իր 
ազատ էլեկտ րո նա յին զույ գե րից մե կը տրա մադ րում է 
ած խած նի ատո մին, այ սինքն՝ թթ ված նի ատո մը դո նոր 
է, իսկ ած խած նի ատո մը՝ աքցեպ տոր: Այդ դեպ քում 
ած խած նի (II) օք սի դի կա ռուց ված քա յին բա նաձևը 
պետք է պատ կե րել այս պես.

Ստա ցու մը: Ած խած նի (II) օք սի դն արդ յու նա բե
րու թյան մեջ ստա նում են գա զա գե նե րա տոր կոչ վող 
հա տուկ վա ռա րան նե րում եր կու հա ջոր դա բար ըն թա
ցող ռե ակ ցի ա նե րի հետևան քով (նկ. 41): Գա զա գե նե
րա տո րի ներքևի մա սում օդի թթվածնի հետ տե ղի է 
ունե նում ած խի լրիվ այ րում, և առա ջա նում է ած խած նի 
(IV) օք սիդ.

C(պ) + O2(գ) = CO2(գ) + 402 կՋ
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Նկ. 41 
Գազագեներատորի 

գծապատկերը

Ներքևից վերև շարժ վե լուն զուգըն թաց ած խած նի 
(IV) օք սի դը շփ վում է շի կա ցած ած խի հետ.

CO2 (գ) + C(պ) = 2CO(գ) − 175 կՋ

Գազագեներատորից անջատված գա զը կազմ ված 
է ազատ ազոտից, ածխածնի (IV) օք սի դից և ած խած նի 
(II) օք սի դից: Այդ պի սի խառ նուր դը կոչ վում է գե նե րա
տո րա յին գազ: Գա զա գե նե րա տոր նե րում եր բեմն շի
կա ցած ած խի մի ջով ներփ չում են ջրա յին գո լոր շի: Այս 
դեպքում անջատված գազային խառնուրդը անվանում 
են ջրագազ.

C + H2O = CO + H2 − Q
ջրային գոլորշի    ջրագազ

Պինդ վա ռե լան յու թի փո խար կու մը գա զա յի նի կոչ
վում է վա ռե լան յու թի գա զա ֆիկացում: 

Լա բո րա տո րի ա յում ած խած նի (II) օք սի դն ավե
լի հեշտ է ստա նալ մրջ նաթթ վի վրա ազ դե լով խիտ 
ծծմբա կան թթ վով: Ընդ որում՝ ծծմ բա կան թթուն կի
րա ռում են ջու րը կլանելու համար.

O H2SO
4,  tH − C       H2O + CO

OH
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▲ Ած խած նի (II) օք սի դը կա րող է առա ջա նալ վա ռե լա
նյու թը վա ռա րան նե րում և ներ քին այր ման շար ժիչ նե րում 
ոչ լրիվ այր վե լիս: Այդ պատ ճա ռով վա ռա րա նը վա ռե լիս 
շիկացած ած խի հաստ շեր տե րի առ կա յու թյան դեպ քում 
ծխա խո ղո վա կը չի կա րե լի փա կել, քա նի որ վա ռա րա նում 
կա րող են ըն թա նալ նույն երևույթները, ինչ որ գա զա գե
նե րա տո րում: Ավ տոտ նակ նե րի ոչ բա վա րար օդա փոխ ման 
դեպ քում նրան ցում նույն պես կա րող է կու տակ վել ած խած
նի (II) օքսիդ: 

Ած խած նի (II) օք սի դը ու ժեղ թույն է: Դա բա
ցատրվում է այն հանգամանքով, որ այն ավե լի ամուր է 
կապ վում հե մոգ լո բի նի հետ, քան թթ վա ծի նը, և ար յու նը 
դա դա րեցնում է հյուս վածք նե րի բջիջ նե րին թթ վա ծին 
մա տա կա րա րե լը: Առա ջա նում է թթ ված նա յին քաղց, 
որն ու ղեկց վում է գլ խա ցա վով, գի տակ ցու թյան կորս
տով: Ու ժեղ թու նա վոր վե լու դեպ քում մար դը կա րող 
է մա հա նալ: Առա ջին օգ նու թյու նը ցույց տա լու հա մար 
տու ժա ծին պետք է դուրս բե րել թարմ օդ և կա տա րել 
ար հես տա կան շն չա ռու թյուն: 

Ֆի զի կա կան հատ կու թյուն նե րը: Ած խած նի (II) 
օք սի դը ան գույն, մա քուր վի ճա կում ան հոտ գազ է, 
օդից քիչ թեթև, ջրում վատ լու ծե լի և ու նի շատ ցածր 
եռ ման ջեր մաս տի ճան (191,50C): 

Քի մի ա կան հատ կու թյուն նե րը: Ած խած նի (II) 
օք սի դը ու ժեղ վե րա կանգ նիչ է: Թթ ված նի մեջ և օդում 
ած խած նի օք սի դն այր վում է երկ նա գույն բո ցով` 
ան ջա տե լով շատ ջեր մու թյուն.

    4e−

       
+2           0         +4 −2

2CO + O2    =  2CO2 + 577 կՋ
վերականգնիչ                օքսիդիչ

Ած խած նի (II) օք սի դը կա րող է մե տաղ նե րի մեծ 
մա սը վե րա կանգ նել նրանց օք սիդ նե րից.

    2e−

       
+2           +2  t 0 +4

 CO + CuO → Cu + CO2

Կի րա ռու մը: Ած խած նի (II) օք սի դը օգ տա գոր ծում 
են որ պես գա զա յին վա ռե լան յութ, ինչ պես նաև օր գա
նա կան սին թե զի բազ մա թիվ ռե ակ ցի ա նե րում:
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Ածխածնի (IV) օքսիդ: Մոլեկուլի կառուցվածքը: 
Ածխածնի (IV) օքսիդն ունի հետևյալ կառուցվածքային 
բանաձևերը.

Բո լոր չորս կո վա լենտ կա պե րը բևեռա յին են: Սա
կայն գծա յին կա ռուց ված քի պատ ճա ռով մո լե կու լն 
ամ բող ջու թյամբ վերց րած ոչ բևեռա յին է: 

Ած խած նի (IV) օք սի դի ստա ցու մը արդ յու նա բե րու
թյան մեջ, լա բո րա տո րի ա յում, և նրա առա ջա ցու մը օք
սի դաց ման տար բեր պրո ցես նե րում ցույց են տր ված 
գծա պատ կե ր 12ում: 

Գծապատկեր 12

Ածխածնի (IV) օքսիդի առաջացումը

Արդ յու նա բե րու-
թյան մեջ որ պես 
կողմ նա կի նյութ 
կրի ար  տա դ րու-
թյան ժա  մ ա  նակ. 

12000CCaCO
3
 → 

→ CaO + CO
2
↑

Լա բո րա տո րի ա յում 
թթու նե րը կավ ճի 
կամ մար մա րի 
հետ փո խազ դե լիս. 

CaCO
3
+ 2HCl → 

→ CaCl
2
 + CO

2
↑ + 

+ H
2
O

Ած խածի ն պա -
րու  նա կող նյ ու -
թե րի այր մա ն 
ժա  մա ն ակ.

CH
4
 + 2O

2
 →

→ CO
2
 + 2H

2
O

Կեն սա քի մի ա կան 
գործընթացներում 
դան դաղ օք    սի-
դաց ման ժ ա  մ ա -
նակ (շնչա  ռու-
թյուն, նե խում, 
խմո րում)

Ֆի զի կա կան հատ կու թյուն նե րը: Ած խած նի (IV) 
օք սի դը ան գույն գազ է, մոտ 1,5 ան գամ օդից ծանր, 
ջրում հա մե մա տա բար լավ լուծ վող (ծա վա լա յին հա
րա բե րակ ցու թյամբ 1 : 0,878): Բո լո րին հայտ նի գա զա
վոր ված ջու րը ած խած նի (IV) օք սի դի ջրա յին լու ծույթն 
է: Սո վո րա կան ջեր մաս տի ճա նում և հա մե մա տա բար 
բարձր ճնշ ման տակ ած խած նի (IV) օք սի դը սեղմ վում է: 
Նրա գո լոր շի աց ման ժա մա նակ այն քան շատ ջեր մու
թյուն է կլան վում, որ ած խած նի (IV) օք սի դի մի մա սը 
վե րած վում է ձյու նան ման զանգ վա ծի («չոր սա ռույց»): 

Քի մի ա կան հատ կու թյուն նե րը: Ած խած նի (IV) օք
սի դը թթ վա յին օք սիդ է, նրա քի մի ա կան հատ կու թյուն
նե րը ցույց են տր ված աղ յու սա կ 30ում: 
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Աղյուսակ 30
Ածխածնի (IV) օքսիդի քիմիական հատկությունները

ØÛáõë ÃÃí³ÛÇÝ ûùëÇ¹Ý»ñÇ Ñ»ï 
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ

Úáõñ³Ñ³ïáõÏ

1. ÈáõÍ í» ÉÇë Ï³ ñáÕ ¿ ÷á Ë³½ ¹»É çñÇ 
Ñ»ï` ³é³ ç³ó Ý» Éáí ³Ý Ï³ ÛáõÝ ³Í Ë³
Ã Ãáõ.

CO
2
 + H

2
O  H

2
CO

3
2. öáË³½¹áõÙ ¿ ÑÇÙù»ñÇ Ñ»ï.

CO
2
 + 2NaOH  Na

2
CO

3
 + H

2
O

CO
2
 + NaOH  NaHCO

3
 

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

CO
2
 + CaO  CaCO

3
 

1. Îñ³ç ñÇ ÙÇ çáí µ³ó ÃáÕ Ý» ÉÇë ÝÏ³ï íáõÙ ¿ 
åÕ ïá ñáõ ÃÛáõÝ. 

CO
2
 + Ca(OH)

2
  CaCO

3
 + H

2
O

²Ûë é» ³Ï óÇ ³Ý û· ï³ ·áñÍ íáõÙ ¿ 

³Í Ë³Í ÝÇ ûù ëÇ ¹Á Ñ³Ûï³ µ» ñ» Éáõ Ñ³ Ù³ñ 

2. ´³ñÓñ ç»ñ Ù³ë ïÇ ×³ ÝáõÙ ûÅï í³Í ¿ ûù ëÇ

¹³ó ÝáÕ Ñ³ï Ïáõ ÃÛáõÝ Ý» ñáí. 

     4e−

         
+4                 0          +2  0
 CO

2
 + 2Mg  2MgO + C

Կիրառումը: Ածխածնի (IV) օքսիդի կիրառումը ցույց է տրված նկար 
42ում: 

OMO

Նկ. 42
Ած խած նի օք սի դի կի րա ռու մը

1 - շա քա րի ստա ցու մ, 2 - հր դեհ նե րի մա րում, 3 - մր գաջ րե րի ար տա դ րու թյուն,  
4 - «չոր սա ռույցի» ստացում, 5 - սո դա յի ստա ցում, որն օգ տա գործ վում է ապա կի (6), 

լվա ցող մի ջոց ներ (7), դե ղան յու թեր (8) ստա նա լու հա մար

q Պա տաս խա նե ՛ք հար ցե րին (էջ 135)
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§ 6.5. Ածխաթթու: Ածխաթթվի աղերը

Մո լե կու լի կա ռուց ված քը: Ած խաթ թուն ու նի հե
տև յալ էլեկտ րո նա յին և կա ռուց ված քա յին բա նաձևերը.

H  O               H  O        C  O                 C = O 
H  O               H  O 

Ած խաթթ վի մո լե կու լում բո լոր քի մի ա կան կա պե րը 
կո վա լենտ բևեռա յին են: 

Ստա ցու մը: Ած խաթ թուն ստա նում են ած խած նի 
(IV) օք սի դը ջրում լու ծե լով: Քա նի որ ած խաթ թուն ան
կա յուն մի ա ցու թյուն է, ապա այդ ռե ակ ցի ան դար ձե լի է.

CO2 + H2O    H2CO3

Այդ պի սի ռե ակ ցի ան տե ղի է ու նե նում գա զա վոր
ված ջուր ստա նա լիս: Նույն պի սի պրո ցե սի հետևան քով 
բնա կան պայ ման նե րում առա ջա նում են հան քա յին ջրե րը 
(օրի նակ` ջեր մուկ), որոն ցում, CO2ից բա ցի, պա րու նակ
վում են նաև տար բեր աղեր: 

Ֆի զի կա կան հատ կու թյուն նե րը: Ած խաթ թուն 
ազատ վի ճա կում գո յու թյուն չու նի, քա նի որ քայ քայ
վում է ջրի և ած խաթ թու գա զի: 

Քի մի ական հատ կու թյուն նե րը: Ած խա թ թուն օժտ
ված է բո լոր թթու նե րին հա տուկ ընդ հա նուր հատկու
թյուն նե րով, և քանի որ այն թույլ թթու է, ապա ան նշան 
քանակով է դիսոցվում իոնների (աղ. 31):

Աղյուսակ 31
Ածխաթթվի քիմիական հատկությունները

ØÛáõë ÃÃáõÝ»ñÇ Ñ»ï ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Úáõñ³Ñ³ïáõÏ

1. öá Ë³½ ¹áõÙ ¿ ³Ï ïÇí Ù» ï³Õ Ý» ñÇ 
Ñ»ï.

2H2CO3 + Mg → Mg(HCO3)2 + H2
2. öá Ë³½ ¹áõÙ ¿ ÑÇÙ Ý³ ÛÇÝ ûù ëÇ¹ Ý»
ñÇ Ñ»ï.

H2CO3 + CaO → CaCO
3
 + H

2
O

3. öá Ë³½ ¹áõÙ ¿ ÑÇÙ ù» ñÇ Ñ»ï.
H2CO3 + 2NaOH → Na2CO3 + 2H2O

ÂÃ íÇ ³í»É óáõ ÏÇ ¹»å ùáõÙ ³é³ ç³
ÝáõÙ ¿ ÃÃáõ ³Õ. 

H2CO3 + NaOH → NaHCO3 + H2O

1. Þ³ï ³Ý Ï³ ÛáõÝ ÃÃáõ ¿.
H2CO3 → H2O + CO2

2. Þ³ï ÃáõÛÉ ÃÃáõ ¿, ù³ ÝÇ áñ Ýñ³ 
Ùá É» ÏáõÉ Ý» ñÝ ³ÝÝ ß³Ý ã³ ÷áí »Ý 
¹Ç ëáó íáõÙ ÇáÝ Ý» ñÇ.

H2CO3  H+ + HCO3

−

HCO3
−  H+ + CO

3
2−

Î³ åáõÛï É³Ï Ùáõ ëÇ ÃáõÕ ÃÁ ³Í Ë³
ÃÃíÇ çñ³ ÛÇÝ Éáõ ÍáõÛ ÃáõÙ ¹³é ÝáõÙ ¿ áã 
Ã» Ï³ñ ÙÇñ, ³ÛÉ í³ñ ¹³ ·áõÛÝ£
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Կի րա ռու մը: Ած խաթթ վի լու ծույ թը մտ նում է տար
բեր ըմ պե լիք նե րի բա ղադ րու թյան մեջ: 

Ած խաթթվի աղերը: Ած խաթ թուն՝ որ պես երկ հիմն 
թթու, առա ջաց նում է եր կու շարք աղեր̀ կար բո նատ ներ և 
հիդ րո կար բո նատ ներ: Օրի նակ՝ Na2CO3՝ նատ րի ու մի կար
բո նատ, NaHCO3՝ նատ րի ու մի հիդ րո կար բո նատ, CaCO3՝ 
կալ ցի ու մի կար բո նատ, Ca(HCO3)2՝ կալ ցի ու մի հիդ րո կար
բո նատ: 

Ստա ցու մը: Մի շարք կար բո նատ ներ, օրի նակ՝ կալ
ցի ու մի կար բո նա տը (կրա քա րի, կավ ճի, մար մա րի, հիմ
նա կան բա ղադ րա մա սը), բնու թյան մեջ հան դի պում են  
մեծ քա նակ նե րով: Իսկ մյուս կար բո նատ նե րը, օրի նակ՝ 
նատ րի ու մի և կա լի ու մի կար բո նատ նե րը, ստա նում են 
արդ յու նա բե րու թյան մեջ և լա բո րա տո րի ա յում: 

Լա բո րա տո րի ա յում կար բո նատ նե րը կա րե լի է ստա
նալ աղե րին բնո րոշ ընդ հա նուր եղա նակ նե րով, բայց 
ած խա թթվի ան կա յու նու թյան պատ ճա ռով նրա փո խա
րեն օգ տա գոր ծում են ած խած նի (IV) օք սիդ: 

Արդ յու նա բե րու թյան մեջ մեծ քա նակ ով թո ղար կում են 
նատ րի ու մի կար բո նատ՝ Na2CO3 (կալ ցի նաց ված սո դա), 
նատ րի ու մի կար բո նա տի բյու րե ղա հիդ րատ` Na2CO3 • 10H2O 
(բյու րե ղա յին սո դա), և նատ րի ու մի հիդ րո կար բո նատ` 
NaHCO3 (սննդի սո դա):

Նատ րի ու մի հիդ րո կար բո նա տը շի կաց նե լիս առա
ջա նում է կալ ցի նաց ված սո դա.

t2NaHCO3 → Na2CO3 + H2O + CO2↑

Նատ րի ու մի հիդ րո կար բո նա տը նատ րի ու մի կար  բո նա
տի է վե րած վում նաև լու ծույ թը եռաց նե լիս: 

Կալ ցի նաց ված սո դան ջրում լու ծե լիս և ապա լու
ծույ թը գո լոր շի աց նե լիս ան ջատ վում է բյու րե ղա յին սո
դա: Եթե վեր ջինս շի կաց նենք, բյու րե ղա ջու րը կհե ռա նա, 
և նո րից կա ռա ջա նա կալ ցի նաց ված սո դա.

t
Na2CO3 • 10H2O → Na2CO3 + 10H2O

Կալ ցի նաց ված սո դա յից խմե լու սո դա ստա նա  լու հա
մար կալ ցի նաց ված սո դան լու ծում են ջրում և ստաց ված 
լու ծույ թը հա գեց նում ած խած նի (IV) օք սի դով.

Na2CO3 + H2O + CO2 → 2NaHCO3
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¶Çï»՞ù ³ñ¹Ûáù

…որ ած խած նի (IV) 
օք սի դի պա րու նա կու
թյու նը մթ նո լոր տում 
դան դաղ աճում է. 
1860 թ. այն եղել է 
0,028%, իսկ ներ կա
յումս՝ 0,036% 
(ըստ ծա վա լի):

Ֆի զի կա կան հատ կու թյուն նե րը: Բո լոր կար բո նատ
նե րը պինդ բյու րե ղա յին նյու թեր են: Դրանց մեծ մա սը գործ
նա կա նում ջրում չի լուծ վում: Բա ցա ռու թյուն են կազ մում 
նատ րի ու մի, կա լի ու մի, ամո նի ու մի կար բո նատ նե րը և այլն: 

Հիդ րո կար բո նատ նե րը հա մե մա տա բար լավ են լուծ
վում ջրում: Քիչ լու ծե լի է նատ րի ու մի հիդ րո կար բո նա տը: 

Քի մի ա կան հատ կու թյուն նե րը: Կար բո նատ նե րի 
քի մի ա կան հատ կու թյուն նե րը բեր ված են աղ յու սա կ 32ում: 
Առանձ նա հա տուկ հատ կու թյուն նե րից ավե լի ման րա
մասն քն նար կենք կար բո նատ նե րի և թթու նե րի փո խ
ազ դե ցու թյու նը: Քա նի որ այդ ռե ակ ցի ա նե րի դեպ քում 
նկատ վում է բնո րոշ «եռում», ապա դրանք օգտա գոր ծում 
են կար բո նատիո նը որոշ ե լու հա մար. 

K2CO3 + 2HCl → 2KCl + H2O + CO2↑

2K
+
 + CO3

2−
 + 2H

+
 + 2Cl

−
 → 2K

+
 + 2Cl

−
 + H2O + CO2↑

2H
+
 + CO3

2−
 → H2O + CO2↑

Կր ճատ իո նա յին հա վա սա րու մից երևում է, որ կար
բո նատիո նի` CO3

2−, բնո րոշ ռե ակ ցի ան նրա փո խազ դե
ցու թյունն է ջրած նի իոն նե րի` H+, հետ:

Աղյուսակ 32
Կարբոնատների քիմիական հատկությունները

ØÛáõë ³ÕÝ»ñÇ Ñ»ï ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Úáõñ³Ñ³ïáõÏ

1. öá Ë³ Ý³Ï Ù³Ý é» ³Ï óÇ ³ ÛÇ Ù»ç »Ý 
Ùï ÝáõÙ ÙÛáõë ³Õ» ñÇ Ñ»ï.
Na2CO3 + CaCl2 → CaCO

3
↓ + 2NaCl

2. î³ù³óÝ»ÉÇë ù³Ûù³ÛíáõÙ »Ý.
tCaCO3 → CaO + CO2↑

´³ ó³ éáõ ÃÛáõÝ »Ý Ï³½ ÙáõÙ ³É Ï³ ÉÇ ³
Ï³Ý Ù» ï³Õ Ý» ñÇ Ï³ñ µá Ý³ï Ý» ñÁ: 
3. ÐÇ¹ ñá Ï³ñ µá Ý³ï Ý» ñÁ Ï³ñ µá Ý³ï
Ý» ñÇ »Ý í» ñ³Í íáõÙ ï³ ù³ó Ý» ÉÇë.

tMg(HCO3)2 → MgCO3↓ + H2O + CO2↑
Ï³Ù ³ÉÏ³ÉÇÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ùµ.
NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

4. Î³ñ µá Ý³ï Ý» ñÁ çñ³ ÛÇÝ Éáõ ÍáõÛ ÃáõÙ 
³Í Ë³Í ÝÇ (IV) ûù ëÇ ¹Ç ³é Ï³ Ûáõ ÃÛ³Ùµ 
í»ñ³Í íáõÙ »Ý ÑÇ¹ ñá Ï³ñ µá Ý³ï Ý» ñÇ.
MgCO3 + CO2 + H2O → Mg(HCO3)2

1. àõ Å»Õ ÃÃáõ Ý»ñáí Ý»ñ·áñÍ» ÉÇë ÝÏ³ï
íáõÙ ¿ µáõéÝ §»éáõÙ¦ ³Í Ë³Í ÝÇ ûù ëÇ ¹Ç 
³Ý ç³ï Ù³Ý Ñ» ï¨³Ý ùáí.

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + H2O + CO2↑
KHCO3 + HCl → KCl + H2O + CO2↑
2. ÐÇ¹ ñá ÉÇ ½Ç Ñ»ï¨³Ý ùáí Ï³ñ µá
Ý³ï Ý» ñÇ Éáõ ÍáõÛÃ Ý» ñÝ áõ Ý»Ý ³É Ï³
ÉÇ ³ Ï³Ý é» ³Ï óÇ ³.

2Na+ + CO3

2 + H2O 
  ↓↑

 H+ + OH

 HCO3
 + 2Na+ + OH 

CO3
2 + H2O

  HCO3
 + OH 
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Նկ. 43
Ած խած նի 

շր ջապ տույ տը 
բնու թյան մեջ

Կի րա ռու մը: Կարևորա գույն կար բո նատ նե րի և հիդրո
կար բո նատ նե րի կի րա ռու մը ցույց է տր ված նկա ր 42ում (էջ 129):

q Պա տաս խա նե ՛ք հար ցե րին (էջ 134135)

§ 6.6. Ածխածնի շրջապտույտը  
բնության մեջ

Բնու թյան մեջ տե ղի է ու նե նում ած խա ծին պա րու նա կող մի 
տե սա կի նյու թե րի քայ քայ ման և այլ տե սա կի նյու թե րի առա ջաց
ման անընդ հատ երևույթ: Օր գա նա կան նյու թե րը քայ քայ վում են 
վա ռե լան յու թի այր ման, շն չա ռու թյան և նեխ ման ժա մա նակ: Դրան
ցից առա ջա նում են ավե լի պարզ նյու թեր, այդ թվում՝ ած խած նի 
(IV) օք սիդ: Ած խած նի (IV) օք սիդն ան ջատ վում է նաև որոշ անօր
գա նա կան նյու թե րի քայ քայ ման հետևանքով, օրի նակ՝ կրա քա րը 
բո վե լիս: Սա կայն վերջինիս քա նա կն օդում դան դաղ է մե ծա նում: 
Դա բա ցատր վում է այն հանգամանքով, որ ած խած նի (IV) օք
սիդը մաս նակ ցում է ֆո տո սինթե զին, և ած խած նի ատոմ նե րը նո
րից անց նում են բույ սե րի օր գա նա կան նյու թե րի բա ղադ րու թյան 
մեջ: Դրան ցից շա տե րը գոր ծած վում են կեն դա նի նե րի և մար դու  
սնն դում: Այդ պես բնու թյան մեջ տե ղի է ունե նում ած խած նի 
անընդ հատ շր ջապ տույ տ (նկ. 43):

öï
áõÙ

ü
áï
áë

ÇÝ
Ã»
½

²Û
ñáõ
Ù

ÞÝ
ã³
éá
õÃ
Ûá
õÝ

, Ë
Ùá
ñá
õÙ

Îñ³ù³ñÇ µáíáõÙ

Îáñ³É
Ù³Ýñ³Ë»óÇ
Ñ³ë³ñ³Ï

 

qՊա տաս խա նե ՛ք հար ցե րին (էջ 135)
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 ? Հար ցեր և վարժություններ 
1. Գծե՛ք ած խած նի և սի լի ցի ու մի 

ատոմ նե րի կա ռուց ված քի գծա
պատկեր նե րը: Դրանց ատոմ նե րի 
կա  ռուց ված քի հի ման վրա թվե՛ք 
այդ քի մի ա կան տար րե րի ընդ
հանուր և տար բե րիչ հատ կու թյուն
նե րը:

2. Ինչ պե՞ս ապա ցու ցել, որ գրա ֆիտը 
և ալ մաս տը միևնույն քի մի ա կան 
տար րե րի ալոտ րոպ ձևափո խու
թյուն ներն են: Ին չո՞ւ են դրանց հատ
կու թյուն նե րն այդ քան տար բեր: 

3. Ինչ պի սի՞ երևույթների ըն թաց քում 
է առա ջա նում փայտ ածու խը: Ի՞նչ 
կա ռուց վածք, հատ կու թյուն ներ և 
կի րա ռում ու նի: 

4. Կենցաղում նկատ վող ի՞նչ երևույթ
նե րով է հնա րա վոր ապացու ցել, 
որ հա ցը, կա թը, մի սը ած խա ծին են 
պա րու նա կում: 

5. Ի՞նչ նպա տակ նե րի հա մար են օգ
տա գործ վում ալ մաս տը և գրա ֆի տը: 

6. Գրե՛ք ռե ակ ցի ա նե րի հա վա սա րում
ներ, որոնք ըն թա նում են ածու խը̀ 1) 
եր կա թի (III) օք սի դի, 2) անա գի (IV) 
օք սի դի հետ տա քաց նե լիս: Ցո՛ւյց 
տվեք էլեկտ րոն նե րի ան ցու մը և 
մի գծի կով ընդգծե՛ք օք սի դի չը, 
երկուսով` վե րա կանգ նի չը: 

7. Հիմն վե լով ած խած նի հատ կու թյուն
նե րի վրա և օգտ վե լով 40րդ նկա րից՝ 
բա ցատ րե՛ք, թե ինչ նպա տակ նե րի 
հա մար է կի րառ վում ած խա ծի նը: 

8. Էլեկտ րո նա յին տե սա կե տից բնու
թագ րե՛ք ած խած նի (II) օք սի դի մո
լե կուլ նե րի և ամո նի ու մի ու հիդ րօք
սո նիու մի իոն նե րի առա ջաց ումը: 
Ի՞նչն է ընդ հա նուր այդ ռեակ ցիա
նե րում: 

9. Ինչ պե՞ս են ստա նում ած խած
նի (II) օք սի դը լա բո րատո րի ա յում 

և արդ յու նա բե րու թյան մեջ: Գրե՛ք 
հա մա պա տաս խան ռե ակ ցի ա նե րի 
հա վա սա րում նե րը:

10. Թվե՛ք այն պայ ման նե րը, որոնց դեպ
քում վա ռա րան ներում կա րող է առա
ջա նալ ած խած նի (II) օք սիդ: 

11. Կոնկ րետ օրի նակ նե րով բնու թա
գրե՛ք ած խած  նի (II) օք սի դի քի մի ա
կան հատ կու թյուն  նե րը: 

12. Կազ մե՛ք ռե ակ ցի ա նե րի հա վա սա
րում ներ, որոնք ըն թանում են ած
խած նի (IV) օք սի դի առա ջա  ցու մով` 
բնու թյան մեջ, կեն ցա ղում, լա բո րա
տո րի ա յում և արդ յու նաբե րու թյան 
մեջ: 

13. Պար զա բա նե՛ք իմաս տը. «Ած խած
նի (IV) օք սի դը կա րող է լի նել 
միայն օք սի դիչ, բայց ոչ վե րա
կանգ նիչ»: Ինչո՞ւ:

14. Վառ վող մո մը (մար խը) հանգ չում 
է, օրի նակ, ազո տի և ած խած նի (IV) 
օք սի դի մեջ: Ին չո՞ւ: Ինչ պե՞ս տար
բե րել այդ գա զե րն իրա րից: 

15. Ած խած նի (IV) օք սի դը կալ ցի ու մի 
հիդ րօք սի դի լու ծույ թի մի ջով անց
կաց նե լիս սկզ բում առա ջա նում է 
մի կա խույթ, որն այ նու հետև լուծ
վում է: Գրե՛ք հա մա պա տաս խան 
ռե ակ ցի ա նե րի հա վա սա րում նե րը: 

16. Ստորև բեր ված դար ձե լի փո
խարկումն ինչ պե՞ս տե ղաշ ար ժել̀  
ա) դե պի աջ, բ) դե պի ձախ.

CO2 + H2O   H2CO3 + Q

Այդ ռե ակ ցի ան ին չո՞ւ է դար ձե լի: 
17. Ած խաթթ վի քի մի ա կան հատ կու

թյուն նե րն ու սում նա սիրե լու հա մար 
ած խած նի (IV) օք  սի դով հա գե ցած 
լու ծույթ նե րից մե կի մեջ իջեց  րին 
անագ, մյու սում` մագ նե զիում, իսկ 
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եր րոր դում` նատ րի ում: Ո՞ր դեպ քում 
է հնա րա վոր ապա ցու ցել, որ ած
խաթ թուն թեև ոչ ակ տի վո րեն, բայց 
այ նու ա մե նայ նիվ փո խազ դում է մե
տաղ նե րի հետ: Ին չո՞ւ:

18. Ած խաթ թուն ազո տա կան թթ վից 
թույլ է, իսկ բո րաթթ վից ու ժեղ: Ին
չո՞վ բա ցատ րել դա:

19. Ին չո՞ւ են կրակ մա րիչ նե րում օգ տա
գոր ծում նատ րի ու մի հիդ րո կար բո
նատ, այլ ոչ թե նատ րի ու մի կար բո
նատ: 

20. Կազ մե՛ք ռե ակ ցի ա նե րի հա վա սա
րում նե ր, որոնք հա մա պա տաս խա
նում են հետևյալ գծապատ կերին.

Na2CO3  Na2CO3 • 10H2O
                   

NaHCO3  Na2CO3 

21. 40րդ նկարն օգ տա գոր ծե լով՝ կազ
մե՛ք բնու  թյան մեջ ածխած նի շր ջապ
տույ տի ժա մա նակ տե ղի ու նե ցող 
քի մի ա կան ռե ակ ցի ա նե րի հա վա սա
րում նե րը: 

22. Ին չո՞վ բա ցատ րել կալ ցի նաց ված 
սո դա յի լվա ցող հատկու թյուն նե րը: 
Ի՞նչ եք կար ծում, կա րե լի՞ է տնա յին 
պայ ման նե րում սո դան պա հել ալ
յու մի նե ամա նում:

? ÊÝ ¹Çñ Ý» ñ

1. Ի՞նչ ծա վա լի ած խած նի (IV) օք սիդ 
կան ջատ վի (ն.պ.) 0,1 զանգ վա ծա
յին բա ժին խառ նուրդ ներ պա րու
նա կող 500 տ կրա քա րը բո վե լիս: 

Պատ.՝ 100800 մ3 CO2:

2. Որ քա՞ն բյու րե ղա յին սո դա կպա
հանջ վի 196 գ ծծմ բական թթ վի 
լրիվ չե զո քաց ման հա մար: 

Պատ.՝ 572 գ:

3. Որ քա՞ն (գ) 0,05 զանգ վա ծա յին բա
ժին կամ 5% քլո րաջ րա ծին պա րու
նա կող լու ծույթ կպա հանջ վի 11,2 գ 
նատ րի ու մի կար բո նա տի հետ փո
խազ դե լու հա մար: 

Պատ.՝ 154,2 գ:

4. 365 գ ջրում լու ծել են 135 գ բյու րե
ղա կան սո դա: Որոշ ե՛ք ստաց ված 
լու ծույ թում ան ջուր աղի (Na2CO3) 
զանգ վա ծա յին բա ժի նը (%): 

Պատ.՝ 10,01% Na2CO3:

5. Ու ժեղ շի կաց րել են նատ րի ու մի 
կար բո նա տից և հիդ րոկար բո նա
տից կազմ ված 146 գ խառ նուր դը: 
Շի կա ցու մից հե տո մնա ցոր դը եղել 
է 137 գ: Խառ նուր դի բա ղադ րու
թյունն ար տա հայ տե՛ք զանգ վա
ծա յին բա ժին նե րով (%):

Պատ.՝ 0,8329 (83,29%) Na2CO3 և 
0,1671% (16,71%) NaHCO3:
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Նկ. 44
Լեռնաբյուրեղ

§ 6.7. Սիլիցիում: Միացությունները

Բնու թյան մեջ գտն վե լը: Սի լի ցիու մը երկ րի կե
ղևում իր տա րած վա ծու թյամբ թթ ված նից հե տո գրա
վում է երկ րորդ տե ղը (մոտ 26%): 

Սի լի ցիու մի ամե նա տա րած ված մի ա ցու թյուն ներն 
են սի լի ցի ու մի (IV) օք սի դը` SiO2 (կա վա հո ղ) և կա ո
լինի տը` Al2O3 • 2SiO2 • 2H2O: Սի լի ցի ու մի (IV) օք
սի դը ավա զի հիմ նա կան մասն է, իսկ կա ո լի նի տը` 
կա վի: 

Որ պես կա նոն՝ ավա զը պա րու նա կ ում է խառ
նուրդ ներ (եր կա թի օք սիդ ներ), որոնք էլ նրան տա
լիս են դե ղին գույն: Սի լի ցի ու մի (IV) օք սի դի մա քուր 
բյու րեղ նե րը կոչ վում են կվարց: Դրանք թա փան ցիկ 
են և ան գույն: SiO2ի մանր բյու րեղ նե րը խառ նուրդ նե
րի ձևով ցրված են գրա նի տի մեջ, որոնց քայ քա յու մից 
էլ առա ջա նում է ավազ: Բնու թյան մեջ հան դի պում են 
ան գույն կվար ցի, լեռ նաբ յու րե ղի (վա նակ ն) մեծ բյու
րեղ ներ (նկ. 44): 

Բնու թյան մեջ չա փա զանց տա րած ված է նաև օր
թոկ լազ (դաշ տա յին սպաթ) սի լի կա տը̀ K2O • Al2O3 • 6SiO2:

Սիլիցիումի և միացությունների ստա ցու մը: Արդ
յու նա բե րու թյան մեջ սի լի ցի ու մը ստա նում են ավա զի 
և ած խի խառ նուր դը տա քաց նե լով.

4e−
       
0         +4 0 +2

2C + SiO2 → Si + 2CO
Վե րա կանգն ված սի լի ցիու մը փո խազ դում է ած

խած նի ավել ցու կի հետ, և առա ջա նում է կար բո րունդ 
SiC (սի լի ցի ու մի կար բիդ): Դա շատ կարծր նյութ է, 
ուստի կի րառ վում է սրող ու հղ կող սար քեր պատ րաս
տե լու հա մար: 

Լա բո րա տո րի ա յում սի լի ցի ու մը ստա նում են մա
քուր ավա զի խառ նուր դը փո խազ դե լով մագ նե զի ու մի 
փոշ ու հետ.

    4e−

       
0         +4 

t
 +2 0

2Mg + SiO2 → 2MgO + Si
Սի լի կաթ թուն, ի տար բե րու թյուն բազ մա թիվ 

այլ թթու նե րի, հնա րա վոր չէ ստա նալ սի լի ցիումի (IV) 
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…որ լեռ նա յին 
բյու րե ղ ա պա կու 

բյու րեղ նե րը եր բեմն 
հս կա յա կան չա փերի 
են հաս նում: 1958 թ. 

Ղա զախս տա նում գտն
վել է 70 տ զանգվա

ծով բյու րեղ:

օք սի դի հիդ րա տա ցու մով, քանի որ այն ջրի հետ չի 
փո խազ դում: Սի լի կաթ թուն ստա նում են աղե րի լու
ծույթ նե րի վրա թթու նե ր ի ազ դե ցու թյամբ: Այդ դեպ
քում սիլի կաթթուն ան ջատ վում է դոն դո ղա նման 
նստված քի ձևով.

Na
2
SiO

3
 + 2HCl → 2NaCl + H

2
SiO

3
↓

2Na
+
 + SiO

3

−2
 + 2H

+
 + 2Cl

−
 → 2Na

+
 + 2Cl

−
 + H

2
SiO

3
↓

2H
+
 + SiO

3

−2
 → H

2
SiO

3
↓

Ֆի զի կա կան հատ կու թյուն նե րը: Հայտ նի է ամորֆ 
և բյու րե ղա յին սի լի ցի ումը: Մե տա ղով կամ կոք սով 
միացու թյուն նե րից վե րա կանգ նե լիս սիլիցիումը մա
սամբ լու ծվում է հալ ված մե տաղ նե րում: Մե տաղ նե
րում սի լի ցի ու մի լու ծույ թը դան դաղ սա ռեց նե լու մի
ջո ցով ստա նում են նրա բյու րե ղային ձևափո խու թյու
նը՝ ալ մաս տին նման բյու րե ղա ցան ցով: Բյու րե ղա յին 
սի լի ցիու մը մե տա ղա կան փայ լով, դժ վա րա հալ, շատ 
կարծր, անն շան էլեկտ րա հա ղոր դիչ նյութ է: 

Մաքուր սիլցիումի IV օքսիդը պինդ բյուրեղային 
նյութ է, ունի բարձր հալման ջերմաստիճան: (Կվարցը 
հալվում է 1728 0Cում): Սիլիկաթթուն, ինչպես նաև 
բազ մաթիվ սիլիկատներ, ջրում անլուծելի միա ցու
թյուն ներ են:

Քի մի ա կան հատ կու թյուն նե րը: Ամորֆ սի լի
ցիումը սո վո րա կան պայ ման նե րում փո խազ դում է 
պարզ նյու թե րից մի այն ֆտո րի հետ: Բարձր ջեր մաս
տի ճա նում սի լի ցի ու մը հա մե մա տա բար ակ տիվ է: Այն 
փո խ ազ դում է թթ ված նի, քլո րի, բրո մի և ծծմ բի հետ.

   4e−

        
0           +4 

 t
   +4 −2

 Si  +  O2 → SiO2

Թթու նե րը (բա ցա ռու թյամբ՝ ֆտո րաջ րած նա կան 
թթ վի) սի լի ցի ու մի վրա չեն ազ դում, իսկ ալ կա լի նե րի 
լու ծույթ նե րը փո խազ դում են նրա հետ:

Սի լի ցի ու մի (IV) օք սի դը թթ վա յին օք սիդ է: Նրա 
քի մի ա կան հատ կու թյուն նե րը ցույց են տր ված աղ յու
սա կ 33ում: 
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…որ ապա կե գոր ծու
թյու նը գո յու թյուն 
ու նի շատ դա րեր: 
Հին Եգիպ տո սում 
այն առա ջա ցել է 
մ.թ. 3000 տա րի 
առաջ: 
Բաղ դա դի մոտ 
ԹելԱս մա րում 
գտն վել է ապակ ե 
գլան, որը պատ
րաստ վել է մ.թ.ա. III 
հա զա րամ յա կի 
կե սե րին: 

…որ Ռուսաստանում 
միայն 1635 թվա
կանին արտա դ րվեց 
ապա կի:

Աղյուսակ 33
Սիլիցիումի օքսիդի քիմիական հատկությունները

ØÛáõë ÃÃí³ÛÇÝ ûùëÇ¹Ý»ñÇ Ñ»ï ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Úáõñ³Ñ³ïáõÏ

1. î³ ù³ó Ý» ÉÇë ÷á Ë³½ ¹áõÙ ¿ ³É Ï³ ÉÇ Ý» ñÇ Ñ»ï.
tSiO

2
 + 2NaOH → Na

2
SiO

3
 + H

2
O

2. î³ ù³ó Ý» ÉÇë ÷á Ë³½ ¹áõÙ ¿ ÑÇÙ Ý³ ÛÇÝ 
ûù ëÇ¹ Ý» ñÇ Ñ»ï.

tSiO
2
 + CaO → CaSiO

3

1. Æ ï³ñ µ» ñáõ ÃÛáõÝ µ³½ Ù³ ÃÇí ³ÛÉ ÃÃ í³
ÛÇÝ ûù ëÇ¹ Ý» ñÇ, çñÇ Ñ»ï ãÇ ÷á Ë³½ ¹áõÙ: 
2. ´³ñÓñ ç»ñ Ù³ë ïÇ ×³ ÝáõÙ ³Õ» ñÇó 
¹áõñë ¿ ÙÕáõÙ ÙÛáõë՝ ³í» ÉÇ óÝ ¹áÕ ÃÃí³
ÛÇÝ ûù ëÇ¹ Ý» ñÁ. 

 t
SiO

2
 + CaCO

3
 → CaSiO

3
 + CO

2
↑

Քա նի որ սի լի կաթ թուն ջրում գործ նա կա նո րեն ան
լու ծե լի է, ապա ջրած նի իոն նե րը նրա մո լե կուլ նե րից 
հա մար յա չեն անջատ վում: Այդ պատ ճա ռով թթու նե րի 
այն պի սի հատ  կու թյուն, ինչ պի սին ին դի կա տո րի վրա 
ազ դե ցու թյունն է, սի լի կաթ թուն չի դրսևորում. այն ած
խա թթվից ավե լի թույլ թթու է: Սի լի կաթ թուն ան կա յուն է 
և տա քաց նե լիս աս տի ճա նա բար քայ քայ վում է: 

tH
2
SiO

3
 → H

2
O + SiO

2

Սի լի կատ նե րը փո խազ դում են հա մար յա բո լոր 
թթու նե րի, այդ թվում՝ ած խաթթ վի հետ. 

Na2SiO3 + H2O + CO2 → Na2CO3 + H2SiO3↓

Լու ծե լի սի լի կատ նե րը կա րող են մաս նակ ցել մյուս 
աղե րի հետ կա տար վող փո խա նակ ման ռե ակ ցի ա նե րին.

Na2SiO3 + CaCl2 → CaSiO3↓ + 2NaCl

 2Na+ + SiO3

2−
 + Ca

2+
 + 2Cl

−
 → CaSiO3↓ + 2Na+ + 2Cl

Ca
2+
 + SiO3

2−
 → CaSiO3↓

Սի լի կատ նե րը ջրա յին լու ծույթ նե րում են թարկ վում են 
հիդ րո լի զի և ցու ցա բե րում են հիմ նա յին ռեակ ցի ա.

2Na+ + SiO3

2−
 + 2H2O   2Na+ + 2OH


 + H2SiO3 

 

 2H+ + 2OH−

SiO3
2− + 2H2O    H2SiO3↓ + 2OH


 

Բնա կան պայ ման ներւմ ջրի և ած խած նի (IV) օք սի դի 
ազ դե ցու թյամբ մի նե րալ նե րի (դրանց բա նա ձևերը ար
տա հայ տում են օք սիդ նե րի ձևով) բա  ղա դրու թյան մեջ 
մտ նող սի լի կատ նե րը քայ քայ  վում են.
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…որ 1824 թ. որմ
նա դիր Ջ. Ասպ դի նը 

Անգ լի ա յում ստա ցավ 
ար տո նա գիր ցե մեն
տի ար տադ րու թյան 

հա մար, որը նման էր 
Պորտ լանդ քաղա քի 

շր ջա կայ քում հան վող 
պորտ լան դա կան քա
րին: Սա կայն ինժե ներ 

Ե. Գ. Չե լիևը (Չե լի
ձեն) ար դեն 18171821 
թթ. Մոսկ վայի վե րա

կանգնման աշ խա
տանք նե րի հա մար 

մշա կեց կա վից և 
կրա քա րից ցե մեն տի 
ստաց ման եղա նակ: 
Բայց հե տա գա յում 

այդ մե նաշ նոր հը մո
ռա ցու թյան տր վեց:

K2O • Al2O3 • 6SiO2 + CO2 + 2H2O →
օրթոկլազ

→ Al2O3 • 2SiO2 • 2H2O + 4SiO2 + K2CO3 
կաոլինիտ     կավահող

Այդ պի սի սի լի կատ նե րի քայ քայ ման հետևան քով 
առա ջա ցել են կա վի և ավա զի կու տակ ներ, իսկ դրանց 
հի ման վրա բու սա կան ու կեն դա նա կան մնա ցորդ նե րի 
կեն սա քի մի ա կան քայ քա յու մից առա ջա ցել է հո ղը: 

Կի րա ռու մը: Սի լի ցի ու մի մեծ մա սը ծախս վում է 
բարձր կրա կա դի մաց կուն և թթ վա կա յուն սի լի ցի ու մա
յին պող պատ ներ ստա նա լու հա մար: Սի լի ցի ու մի բյու
րեղ նե րը գեր մա նի ու մի նման կի սա հա ղոր դիչ ներ են, 
այդ պատ ճա ռով՝ որ պես փո փո խա կան հո սան քի ուղ
ղիչ ներ, հա ջո ղու թյամբ կի րառ վում են տար բեր սար
քե րում, այդ թվում՝ համակարգչային տեխ նի կայում: 
Չա փա զանց հե ռան կա րա յին է սի լի ցի ու մի բյու  րեղ նե րի 
օգ տա գոր ծու մը ֆո տո մարտ կոց նե րում, որոնց մի ջո ցով 
արե գակ նա յին ճա ռա գայթ նե րի էներ գի ան փո խարկ
վում է էլեկտ րա կան էներ գի ա յի: 

Սիլիցիումի (IV) օքսիդը կիրա ռում են սիլիկատային 
աղյուսներ, խեցե իրեր, ապակի ստանալու համար:

Սի լի ցի ու մի միացություններից մեծ կիրառական 
նշանակություն ունեն սիլիկաթթուն՝ H2SiO3 և նրա աղե
րը: Գոր ծա նա կան մեծ նշա նա կու թյուն ու նե ցող սի լի
կատ նե րից լու ծե լի են մի այն նատ րի ու մի և կա լի ու մի 
սի լի կատ նե րը: Այդ սի լի կատ նե րը կոչ վում են լուծ վող 
ապա կի ներ:

Նատ րի ու մի սի լի կա տի ջրա յին լու ծույթն օգ տա
գոր ծում են որ պես սի լի կա տա յին սո սինձ փայ տա նյու
թը և գործ վածք նե րը տո գո րե լու հա մար հրա կա յու նու
թյուն և անջ րան ցի կու թյուն հա ղոր դե լու նպա տա կով: 
Ավե լի բարդ սի լի կատ նե րը, որոնց բա ղադ րու թյան մեջ 
մտ նում են մի քա նի մե տաղ ներ, այդ թվում և այ լու մին 
(ալ յու մի նա սի լի կատ ներ), լայ նո րեն կի րա ռում են սի լի
կա տա յին արդ յու նա բե րու թյան մեջ:

q Պա տաս խա նե ՛ք հար ցե րին (էջ 141)

ANTARES



140

¶Çï»՞ù ³ñ¹Ûáù

…որ Ռու սաս տա նի 
առա ջին քի մի ա կան 
լա բո րա տո րի ա յում Մ. 
Վ. Լո մո նո սո վը պատ
րաս տել է ավե լի քան 
4000 փորձ նա կան 
ապա կի : Այդ աշ խա
տանք նե րը դր վե ցին 
գու նա վոր ապա կի նե
րի ստաց ման գոր ծա
րա նա յին մե թոդ նե րի 
հիմ քում: Մ. Վ. Լո մո նո
սո վը գու նա վոր ապա
կուց իր աշ ա կերտ նե
րի հետ կեր տեց 
«Պոլ տա  վա յի ճա կա
տա մար տը» խճան
կա րա յին մեծ (42 մ2) 
նկա րը: 

§ 6.8 Սիլիկատային 
արդյունաբերություն

Սի լի կա տա յին արդ յու նա բե րու թյան մեջ են մտ նում բնա-
կան սի լի կատ նե րից տար բեր շի նան յու թե րի, ապա կու և խե ցու 
ար տադ րու թյուն նե րը: 

Սի լի կա տա յին արդ յու նա բե րու թյան թո ղար կած կարևո
րա գույն շի նան յու թե րը ցույց են տր ված գծա պատկեր 13ում: 

Խե ցե գոր ծա կան (հուն. «կե րա մոն»՝ կավ) իրե րի ար
տադ րու թյան հիմ նա կան հում քը կավն է: Այդ զանգ վա ծին 
կա րե լի է տալ ցան կա ցած ձև, որը պահ պան վում է չո րա նա
լուց հե տո և ամ րա նում է բարձր ջեր մաս տի ճա նում թր ծե լու 
մի ջո ցով: Սպի տակ կա վից պատ րաս տում են հախ ճա պակ յա 
և ճե նա պակ յա իրեր: 

Ապա կու ար տադ րու թյուն: Սո վո րա կան ապա կու ար
տա դրության համար հումք են ծա ռա յում կվար ցա վա զը, 
սո դան և կրաքարը: Այդ նյութերը խնամ քով խառ նում են և 
տա քաց նում բարձր ջեր մաս տի ճա նում (15000C):

Գծապատկեր 13

êÇÉÇÏ³ï³ÛÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ

Ê»óÇ ²å³ÏÇ ò»Ù»Ýï

ÞÇ Ý³Ý Ûáõ Ã»ñ, 
³Õ Ûáõë Ý»ñ, 
Ïá Ûáõ Õáõ ¨ çñ³
ù³ß Ëá Õá í³Ï
Ý»ñ, »ñ»ë å³ï
Ù³Ý ë³ ÉÇÏÝ»ñ

êá íá ñ³ Ï³Ý 
³å³ ÏÇ, Ï³ ÉÇ áõ
Ù³ Ï³Ý (ùÇ ÙÇ ³
Ï³Ý) µÛáõ ñ» Õ³
å³ ÏÇ, ëáõ ï³ Ï», 
Ïí³ñ ó³ å³ ÏÇ, 
³å³ Ï³ Ã»Éù

Î»Ý ó³ Õ³ ÛÇÝ 
³é³ñ Ï³ Ý»ñ, Ï³ í», 
Ñ³Ë ×³ å³Ï Û³, 
×» Ý³ å³Ï Û³ 
³Ù³ Ý» Õ»Ý ¨ ³ÛÉ 
³é³ñ Ï³ Ý»ñ

ò» Ù»Ýï. ³ñ³· Ï³ñ Í
ñ³  óáÕ, ÁÝ ¹³ñ Ó³Ï íáÕ, 
óñ ï³ ¹Ç Ù³ó ÏáõÝ, 
Ïñ³ Ï³ ¹Ç Ù³ó ÏáõÝ, 
µ» ïáÝ, »ñ Ï³Ã µ» ïáÝ, 
Ë³ ñ³ Ù³ µ» ïáÝ

Հիմ նա կան շի նան յու թեր են ցե մեն տը, բե տո նը, խա
րա մա բե տո նը և եր կաթ բե տո նը: 

Բե տոն: Բե տո նը ցե մեն տի, խճի և ավա զի խառ
նուրդն է:  

Ած խած նի ու սիլիցիումի և դրանց կարևորա գույն 
մի ա ցու թյուն նե րի միջև ծագում նա բա նա կան կա պը 
ցույց է տրված ստորև՝ գծապատկերներ 14 և 15: 
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 Գծապատկեր 14

²ó»ïÇÉ»Ý

Î³ÉóÇáõÙÇ 
Ï³ñµÇ¹

²ÉÛáõÙÇÝÇ 
Ï³ñµÇ¹

ØñçÝ³ÃÃáõ

²ÍË³ÍÝÇ
(II) ûùëÇ¹

ÐÇ¹ ñá Ï³ñ
µá Ý³ï Ý»ñ

Î³ñ µá Ý³ï
Ý»ñ

²ÍË³ÍÝÇ
 (IV) ûùëÇ¹

²Í Ë³
ÃÃáõ

²ÍË³ÍÇÝ

Ø»Ã³Ý

êÇÉÇóÇáõÙ êÇ ÉÇ Ï³ï Ý»ñêÇÉÇÏ³ÃÃáõêÇÉÇóÇáõÙÇ 
(IV) ûùëÇ¹ 

²å³ÏÇ

 ?  Հար ցեր և վարժություններ 
1. Ինչպե՞ս են ստանում ազատ սիլի

ցիումը տեխ նիկայում և լա բո րա տո
րի ա յում: Գրե՛ք այդ ռե ակ ցի ա նե րի 
հա  վա սա րում նե րը:

2. Ինչպիսի՞ ֆիզիկական և քիմիական 
հատ կու թյուն ներ ու նի սի լի ցի ու մը: 
Բե րե՛ք հա մա պա տաս խան ռե ակ
ցիա նե րի հա վա սա րում նե րը: Բա
ցա տ րե՛ք, թե սի լի ցի ու մի որ հատ
կու թյուն ներն են օգ տա գոր ծում 
տեխ նի կա յում: 

3. Ինչո՞վ են նման և տարբեր ածխածնի 
և սի լիցիումի բարձրագույն օքսիդ
ները: 

4. Կազմե՛ք սիլիցիումի (IV) օքսիդի 
հատ կու  թյուն ները բնութագրող 
ռեակ ցիա ների հա վա սա րումները: 

5. Սիլիցիումի (IV) օքսիդից ինչպե՞ս 
ստանալ սի լի կաթ թու: Գրե՛ք ռեակ
ցիա ների հավասա րում ները: 

6. Ո՞ր աղերն են ավելի ուժեղ ենթարկ
վում հի դ րոլիզի՝ սիլիկատնե՞րը, թե՞ 
կարբոնատ ները: Ինչո՞ւ: 

7. Կազմե´ք ռեակցիաների հավա սա
րումները գծա պատ կերներ 14ի և 
15ի համաձայն:

Գծապատկեր 15
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? ÊÝ ¹Çñ Ý» ñ
1. Որքա՞ն (կգ) 0,2 զանգվածային 

բաժին խառ նուրդ ներ պա րու նա
կող սի լի ցի ու մի օք սիդ կպա հանջ
վի 6,1 կգ նատ րի ու մի սի լի կատ 
ստա նա լու հա մար: 

Պատ.՝ 3,75 կգ:

2. Որքա՞ն հումք կպահանջվի 1 տ 
ապակի ստա նալու համար: 

Պատ.՝ 221,76 կգ Na2CO3,  209,205 կգ
CaCO3 և 753,14 կգ SiO2:

 0 Լա բո րա տոր փոր ձե ր
Ծա նո թա ցում վա ռե լի քի տար բեր 
տե սակ նե րին (վա ռե լիք նե րի հա
վա քա ծու): Դի տեք ձեզ տր ված վա
ռե լի քի նմուշ նե րը և ըստ ար տա քին 
տես քի ան վա նեք դրանք: 

I  Ծա նո թա ցում կար բո նատ նե րի և 
հիդ րո կար բո նատ նե րի հատ կու
թյուն  նե րին և փո խա դարձ փո
խար   կում  նե րին 

1. 23 մլ նոր պատրաստված կրաջրի 
լու ծույթի միջով բաց թողեք ած
խած նի (IV) օք սիդ:

2. Շարունակեք ածխածնի (IV) օքսիդի 
բաց թո ղումը կրաջրի միջով: 

3. Փորձանոթի թափանցիկ լուծույթը 
եռաց րեք: 

Առաջադրանքներ
1. Ին չո՞ւ է կրա ջու րը պղ տոր վում նրա 
մի ջով ած խած նի (IV) օք սիդ բաց թող
նե լիս: 2. Ին չո՞ւ է լու ծույ թը նո րից թա
փան ցիկ դառ նում, երբ շա րու նա կում 
ենք նրա մի ջով բաց թող նել ած խած նի 
(IV) օք սիդ: 3. Ռե ակ ցի ա նե րի հա վա սա
րում նե րը գրե՛ք մո լե կու լա յին, իո նային 
և կրճատ իո նա յին ձևով: 
II  Կար բո նատ ի ո նի որա կա կան ռեակ

ցի ան
Առա ջին փոր ձա նո թում լցրեք քիչ քա
նակի կա վիճ, իսկ երկ րոր դում՝ մագ 
նե զի ու մի կար բո նատ: Առա ջին փոր 
ձա նո թին ավե լաց րեք 12 մլ աղա թթու, 
իսկ երկրորդում` նույն  քան ծծմբա կան 
թթու: Եր կու փոր ձա նոթ նե րը ծած կեք 

գա զա տար խո ղո վակ ներ ունե  ցող 
խցան  նե րով, իսկ խո ղո վակ   ն ե րի ծայ
րե  րը իջեց րեք կրա ջրով փոր  ձա նոթ նե
րի մեջ: 
Առաջադրանքներ
1. Կա տար ված փոր ձե րի հի ման վրա 
եզ րա կաց րե՛ք, թե որ ռե ակ ցի ան է բնո
րոշ կար բո նատ ի ո նին: 2. Գրեք մո լե
կու լա յին, իո նա յին և կր ճատ իո նա յին 
հա վա սա րում նե րը: 
III Ծա նո թա ցում բնա կան սի լի կատ
նե րի նմուշ նե րին
Դի տեք ձեզ տր ված բնա կան սի լի կատ
նե րի նմուշ նե րը: Ուշա դրու թյո՛ւն դարձ
րեք ար տա քին տես քին, ստու գե՛ք կարծ
րու թյու նը: 
Առաջադրանքներ
1. Կազ մե՛ք աղ յու սակ և նրա նում նշե՛ք 
ձեր դի տում նե րը: 2. Դի տում նե րի հի
ման վրա ան վա նե՛ք ձեզ տր ված հան
քանյութերը: 
IV Ծա նո թա ցում ապա կու տե սակ նե

րին (աշ խա տանք «Ապա կի և ապակ
յա իրեր» հա վա քա ծու ով): 

Դի տեք ձեզ տր ված տար բեր տե սա կի 
ապա կ ի նե րի և ապակ յա իրե րի նմուշ նե րը: 
Առա ջադ րանք ներ
1. Որոշ ե՛ք, թե ապա կու որ տե սակ նե րին 
են պատ կա նում ձեզ տր ված նմուշ նե
րը: 2. Պար զե՛ք, թե ապա կու որ բնո րոշ 
հատ կու թյուն ներն են օգ տա գործ վել 
ձեզ տր ված իրե րը պատ րաս տե լիս: 
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6 Գործնական աշխատանք 4
Փորձարարական խնդիրներ նյու
թե րի հայտա բերման վե րա բեր
յալ: Կար բո նատ նե րի որոշ ու մը 
Ած խած նի (IV) օք սի դի ստա ցու մը 
և նրա հատ կու թյուն նե րի որո
շումը 

1. Փոր ձա նո թի մեջ դրեք կավ ճի կամ 
մար մա րի մի քա նի կտոր և վրան 
ավե լաց րեք քիչ նոսր աղաթ թու: 

2. Փոր ձա նո թը արագ ծած կեք գա զա
տար խո ղո վակ ունե ցող խցա նով: 
Խո ղո վա կի ծայ րն իջեց րեք 23 մլ 
կրա ջուր պա րու նա կող մեկ այլ 
փոր ձա նո թի մեջ: 

3. Մի քա նի րո պե շա րու նա կեք գազ 
բաց թող նել: 

4. Գա զա տար խո ղո վա կի ծայ րը հա
նեք լու ծույ թից և ողո ղեք թո րած 
ջրով: Այ նու հետև խո ղո վա կը տե
ղա վո րեք 23 մլ թո րած ջրով փոր
ձա նո թի մեջ և նրա մի ջով բաց 
թո ղեք գազ: Մի քա նի րո պե անց 
խո ղո վա կը հա նեք լու ծույ թից: 
Ստաց  ված լու ծույ թին ավե լաց րեք 
մի քա  նի կա թիլ կա պույտ լակ մու սի 
լու    ծ ույթ: 

5. Փոր ձա նո թի մեջ լց րեք 23 մլ նոսր 
նատ րի ու մի հիդ րօք սի դի լու ծույթ և 
վրան ավե լաց րեք մի քա նի կա թիլ 
ֆե նոլֆ տա լե ին: Այ նու հետև լու ծույ
թի մի ջով բաց թո ղեք գազ: 

Առա ջադ րանք ներ
1. Ի՞նչ տե ղի կու նե նա, եթե կավ ճի կամ 
մար մա րի վրա ազ դեն աղա թթվով:  
2. Կրաջ րի լու ծույ թի մի ջով գազ բաց 
թող նե լիս ին չո՞ւ է սկզ բում տե ղի ունե 
նում պղ տո րում, իսկ ապա՝ կա  խույ  թի 
լուծ ում: 3. Ի՞նչ է տե ղի ու նե նում ած
խած նի (IV) օք սի դը թո րած ջրի մի
ջով անց  կաց նե լիս: Հա մա պա տաս խան 
ռեակ  ցի ա նե րի հա վա սա րում ները գրե՛ք 
մո լե կու լա յին, իո նա յին և կրճատ իո նա
յին ձևով: 
Կար բո նատ նե րի որոշ ու մը: Չորս փոր
ձա  նո թ նե ր ում տրված են բյու րե ղա յին 
նյու թեր` նատ րի ու մի սուլ ֆատ, ցին կի 
քլո րիդ, կա լի ու մի կար բո նատ, նատ
րիու մի սի լի կատ: Որոշե՛ք, թե որ նյութն 
է գտն վում յու րաք անչ յուր փոր ձա նո
թում: 
Առա ջադ րանք ներ
1. Կա տար ված փոր ձե րի հի ման վրա 
եզ րա կաց րե՛ք, թե որ ռե ակ ցի ան է բնո
րոշ կար բո նատի ո նին: 2. Ռե ակ ցի ա
նե րի հա վա սա րում նե րը կազ մե՛ք մո
լե կու լա յին, իոնային և կր ճատ իոնային 
ձևով:
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ԳԼՈՒԽ VII

¶Çï»՞ù ³ñ¹Ûáù

…որ հին և մի ջին 
դա րերում հայտ նի էր 
միայն յոթ մե տաղ : Այդ 
թի վը համընկ նում էր 
այն ժա մա նակ հայտ
նի մո լո րակ նե րի թվին՝ 
Արև (ոս կի), Յու պի տեր 
(անագ), Լու սին (ար
ծաթ), Մարս (եր կաթ), 
Մեր կու րի (սն դիկ), 
Սա տուրն (կա պար), 
Վե նե րա (պղինձ): Ալ
քի մի կոս նե րը կարծում 
էին, որ մո լո րակ նե րի 
ճա ռա գայթ նե րի ազ
դե ցու թյամբ Երկ րի 
ըն դեր քում ծն վում են 
այդ մե տաղ նե րը:

ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 
ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Մինչև այ սօր հայտ նա բեր ված քիմիական տար րե րի 

մե ծա մաս նու թյու նը (80-ից ավե լի) մե տաղ ներ են: Մե-

տաղ ներն ու նեն մի շարք ընդ հա նուր հատ կու թյուն ներ, 

որոնց կծա նո թա նաք այս գլ խում:

§ 7.1. Մետաղների դիրքը 
պարբերական  համակարգում 
և ատոմների կառուցվածքի 
առանձնահատկությունները

Դիր քը պար բե րա կան հա մա կար գում: Ստորև բեր
ված աղ յու սա կ 34ից երևում է, որ մե տաղ նե րը հիմ  նա
կա նում դա սա վոր ված են պար բե րա կան հա մա կար գի 
ներքևի ձախ մա սում (այ սինքն` հիմ նա կա նում I, II և III 
խմ բե րում), իսկ ոչմե տաղ նե րը` աջ մա սի վերևում:

Աղյուսակ 34

I II III IV V VI VII VIII
1 H He
2 B C N O F Ne
3 Si P S Cl Ar
4 As Se Br Kr
5 Te I Xe
6 Rn
7

ä³ñ µ» ñáõ
ÃÛáõÝ Ý»ñ

àãÙ»ï³ÕÝ»ñÇ ¹ÇñùÁ ùÇÙÇ³Ï³Ý ï³ññ»ñÇ 
å³ñµ»ñ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ Áëï ËÙµ»ñÇ

Մե տաղ նե րի ատոմ նե րն ունեն մեծ շառավիղ. ար
տա քին էնե րգի ա կան մա կար դա կում գտն վում են մե
կից մինչև երեք էլեկտ րոն ներ: Փոխազդեցությունների 
ժամանակ ատոմները հեշտությամբ տալիս են ար
տա քին էլեկտրոնները և վերածվում դրական լից
քա  վորված իոնների: Հետևաբար, մետաղների ատոմ  
ները ուժեղ վերականգնիչներ են: Ատոմ նե րից պոկ  
ված էլեկտ րոն նե րը հա մե մա տա բար ազատ տե ղա  
շարժ  վում են մե տաղ նե րի դրա կան լից քա վոր ված 

ANTARES



145

իոն նե րի միջև: Այդ մաս նիկ նե րի միջև առա ջա նում է 
կապ, այ սինքն` էլեկտ րոն նե րը կար ծես թե ամ րաց նում են 
բյուրեղավանդակների հան գույց նե րում գտն վող դրա
կան լից քա վոր ված իոննե րի առան ձին շեր տե րը: Քա նի 
որ էլեկտ րոն նե րը գտն վում են անընդ հատ շարժ ման 
մեջ, ապա դրա կան լից քա վոր ված իոն նե րի հետ բախ
վե լիս վեր ջին ներս վե րած վում են չե զոք ատոմ նե րի, իսկ 
հե տո նո րից իոն նե րի և այլն:

Այն բյուրեղավանդակնե րը, որոնց հան գույց
նե րում գտն վում են դրա կան լից քա վոր ված իոն
ներ և չե զոք ատոմ ներ, որոնց միջև տե ղաշ արժ
վում են հա մե մա տա բար ազատ էլեկտ րոն նե րը, 
կոչ վում են մե տա ղա կան բյու րե ղա վանդակներ (նկ. 
45): Այդ՝ հա մե մա տա բար ազատ էլեկտ րոն նե րի և 
մե տաղ նե րի բյու րե ղավանդակ առա ջաց նող իոն
նե րի միջև իրա կա նաց ված կա պն ան վա նում են 
մե տա ղա կան կապ:

Մե տաղ նե րը բնության մեջ: Բնության մեջ մե
տաղ  ները հանդիպում են  ինչպես ազատ, այնպես 
էլ միա ցությունների ձևով (տե՛ս գծապատկեր 16ը): 
Երկրակեղևի ամենատարածված մետաղը ալյումինն 
է, որից հետո երկաթն է, կալցիումը, նատրիումը, կա
լիումը, մագնեզիումը և տիտանը: Մնացած մե տաղ
ների պարունակությունն աննշան է: 

Մետաղները բնության մեջ

Ակտիվ մետաղներ աղերի ձևով

Քլորիդներ՝ NaCl, KCl, KCl • NaCl, 
MgCl2, KlCl • MgCl2 • 6H2O
Սուլֆատներ՝ Na2SO4 • 10H2O, 
CaSO4 • 2H2O, MgSO4 • 7H2O
Նիտրատներ՝ NaNO3, KNO3
Ֆոսֆատներ՝ Ca3(PO4)2
Կարբոնատներ՝  CaCO3, Ca(HCO3)2, 
CaCO3 • MgCO3, FeCO3, Fe(HCO3)2
Սիլիկատներ՝ Al2O3 • 2SiO2 • 2H2O,
K2O • Al2O3 • 6SiO2

Միջին 
ակտիվության 

մետաղներ 
օքսիդների և 

սուլֆիդների ձևով

Fe2O3 • nH2O,
Fe3O4, SnO2,
Cr2O3, ZnS, PbS,
HgS

Ազնիվ 
մետաղներ 

ազատ ձևով

Ag, Pt, Au

Գծապատկեր 16ANTARES
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Մե տաղ նե րի ստաց ման եղա նակ նե րը: Առա  վել 
ակ տիվ մե տաղ նե րը (Na, K, Ca, Mg) ստա նում են էլեկտ
րո լի զի մի ջո ցով: Պա կաս ակ տիվ մե  տաղ  նե րը ստա
նում են սուլ ֆիդ նե րի թր ծու մից ստաց  ված օք սիդ նե րը 
ած խով, ած խած նի (II) օք սի դով կամ ալ յու մի նով վե
րա կանգ նե լով:

1. Մե տաղ նե րի վե րա կանգ նու մն իրենց օք սիդ նե
րից ած խով կամ ած խած նի (II) օք սի դով.

     
4e−

       
+4                    0    t        +4       0

SnO2  +  C → CO2↑ + Sn
   6e−

      +3                   +2     t    +4       0
 Fe2O3  +  3CO  → 3CO2 + 2Fe

2. Մե տաղ նե րի սուլ ֆիդ նե րի թր ծու մը, ապա հե
տա գա յում առա ջա ցած օք սիդ նե րի վե րա կանգ նու մը.

   12e−

       
   2           0    t     −2      +4−2

 2ZnS  +  3O2 → 2ZnO + 2SO2

    2e−

      
+2                 0        t       +2      0

 ZnO  +  C → CO↑ + Zn

3. Մետաղների վերականգնումն իրենց օքսիդ նե
րից ավելի ակտիվ մետաղներով (ալյումի նա թեր միա).

    12e−

         
+4                          0     t      +3         0

 3MnO2  +  4Al → 2Al2O3 + 3Mn

q Պա տաս խա նե ՛ք հար ցե րին (էջ 156)

§ 7.2. Էլեկտրոլիզ 
(էլեկտրատարրալուծում)

Էլեկտ րո լի զի էու թյու նը: Էլեկտ րո լի զին կա րե լի 
է ծա նո թա նալ նկա ր 46ում պատ կեր ված սար քի մի
ջո ցով: Սաձև սար քի մեջ լց նում են պղն ձի (II) քլո րի
դի լու ծույթ և սար քը մի աց նում հաս տա տուն հո սան քի 

3

1

2

Նկ. 45
Նյու թե րի մե խա նի-
կա կան ամ րու թյան 
կա պը բյու րե ղա-

վանդակնե րի 
կա ռուց ված քի հետ 

1 - ա տո մա յին 
բյուրեղավանդակ 

2 - իո նա կան 
բյուրեղավանդակ 
3 - մե տա ղա կան 
բյուրեղավանդակ
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աղբ յու րին: Բա ցա սա կան լից քա վո ր ված էլեկտ րո դի 
վրա ան ջատ վում է մե տա ղա կան պղինձ, իսկ դրա կան 
լից քա վոր վա ծի վրա՝ քլոր, որը որոշ վում է սուր հո տով:

Ի՞նչ տեղի ունեցավ էլեկտրոդների վրա:
Ձեզ արդեն հայտնի է, որ աղերը, այդ թվում և 

պղնձի (II) քլորիդը, ջրում լուծելիս դիսոցվում են.

CuCl2 → Cu2+ + 2Cl
−

Հաս տա տուն հո սան քի ազ դե ցու թյամբ կա տի ոն
նե րը (տվ յալ դեպ քում՝ Cu2+ իոն նե րը) շարժ վում են դե
պի բա ցա սա կան լիցքավո ր ված էլեկտ րո դը՝ կա տո դը, 
իսկ անի ոն նե րը (տվյալ դեպ քում՝ Cl− իոն նե րը)՝ դե պի 
դրա կան լից քա վոր վա ծը` անո դը: Կա տո դի մա կե րե
սին կա էլեկտ րոն նե րի ավել ցուկ: Պղնձի Cu2+ իոն նե րը 
կա տո դից մի աց նում են էլեկտ րոն ներ: 

0

Cu2+ + 2e− → Cu

Իսկ անո դի վրա կա էլեկտ րոն նե րի պա կաս, ուս տի  
անոդը կար ծես բա ցա սա կան լից քա վոր ված իոն նե րից 
էլեկտ րոն ներ է ձգում, տվ յալ դեպ քում քլո րիդ՝ Cl−, իոն
նե րից.

0

2Cl
−
 − 2e− → Cl2↑

Հետևաբար, էլեկտ րո լի զը օք սի դաց մանվե րա
կանգն ման գործընթաց է:

Էլեկտ րո լի զը էլեկտ րոդ նե րի վրա ըն թա ցող օք
սի դաց մանվե րա կանգն ման ռե ակ ցի ա ներ են, երբ 
էլեկտ րո լի տի լու ծույ թի կամ հա լույ թի միջով բաց 
են թող նում հաս տա տուն էլեկտ րա կան հո սանք: 

Հա լույթ նե րի էլեկտ րո լի զը: Աղե րը և ալ կա լի նե
րը հա լե լիս կամ լու ծե լիս տրոհ վում են իոն նե րի: Եթե 
այդ էլեկտ րո լիտ նե րի հա լույթ նե րի մի ջով բաց թող
նենք հաս տա տուն էլեկ տրա կան հո սանք, ապա տե ղի 
կու նե նա էլեկտ րո լիզ: Քննարկենք նատ րի ու մի քլո րի
դի հալույթի էլեկտ րո լի զի գծապատկերը:

Նկ. 46
Պղն ձի (II) քլո րի դի 

լու ծույ թի 
էլեկտ րո լի զը
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Նատ րի ու մի հիդ րօք սի դի հա լույ թի էլեկտ րո լի զը. 

Ï³ïá¹Ç íñ³

Na+ + e− → Na
0

Ü³ï ñÇ áõ ÙÇ ¹ñ³ Ï³Ý ÇáÝ Ý» ñÁ 
í» ñ³ Ï³Ý·Ý íáõÙ »Ý  

ÙÇÝã¨ ã» ½áù ³ïáÙ Ý»ñ,  
³Û ëÇÝùÝ՝ ³é³ ç³ ÝáõÙ ¿ Ù» ï³ Õ³

Ï³Ý Ý³ï ñÇ áõÙ 

í»ñ³ Ï³Ý·ÝáõÙ 

³Ýá¹Ç íñ³

Cl− − e− → Cl0

Cl0 + Cl0 → Cl2↑
øÉá ñÇ ¹ÇáÝ Ý» ñÁ ûù ëÇ ¹³ ÝáõÙ 

»Ý, ³é³ ç³ ÝáõÙ »Ý  
ã» ½áù ³ïáÙ Ý»ñ,  

ÇëÏ í»ñ çÇÝ Ý» ñÇó ³é³ ç³ ÝáõÙ 

»Ý ùÉá ñÇ Ùá É» ÏáõÉ Ý»ñ

ûùëÇ¹³óáõÙ

Նատրիումի հիդրօքսիդի ջրային լուծույթի էլեկ  տրոլիզը

Ï³ïá¹Ç íñ³ 

Na+ + e− → Na
0

Ü³ï ñÇ áõ ÙÇ ÇáÝ Ý» ñÁ í» ñ³
Ï³Ý·Ý íáõÙ »Ý ÙÇÝã¨ ã» ½áù ³ïáÙ

Ý» ñ, ³Û ëÇÝùÝ՝ ³é³ ç³ ÝáõÙ ¿  
Ù» ï³ Õ³ Ï³Ý Ý³ï ñÇ áõÙ

í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ

³Ýá¹Ç íñ³

OH− − e− → OH
0

4OH
0
 → 2H2O + O2↑

ÐÇ¹ ñûù ëÇ¹ÇáÝ Ý» ñÁ ûù ëÇ ¹³
ÝáõÙ »Ý  ã» ½áù ËÙ µ» ñÇ,

³Û¹ ËÙ µ» ñÝ ³Ý Ï³ ÛáõÝ »Ý, 
ù³Û ù³Û íáõÙ »Ý՝ ³é³ ç³ó Ý» Éáí 

çáõñ ¨ ÃÃ í³ ÍÇÝ

ûùëÇ¹³óáõÙ

Էլեկտ րո լի զա րա րում կա տո դա յին և անո դա յին տա
րա ծու թյան միջև կան միջ նա պա տեր: Բա ցատ րե՛ք՝ ին չո՞ւ:

Ջրա յին լու ծույթ նե րի էլեկտ րո լի զը: Ջրա յին լու
ծույթ նե րի էլեկտ րո լի զի ըն թաց քում, էլեկտ րո լի տի 
իոն նե րից բացի, ռե ակ ցի ա յին կա րող են մաս նակ ցել 
նաև ջրած նի իոն ներ կամ հիդ րօք սիդիոն ներ, որոնք 
առա ջա նում են ջրի դի սոց ման հետևան քով: Առա ջա
ցող իոն նե րը շարժ վում են դե պի հա մա պա տաս խան 
էլեկտ րոդ նե րը: Կա տո դին մո տե նում են էլեկտ րո լի
տի դրական և ջրած նի` H+, կա տի ոն նե րը, իսկ անո դին` 
էլեկտ րո լի տի անի ոն նե րը և հիդ րօք սիդիոն նե րը` OH−:

Իսկ ինչ պի սի՞ իոն ներ կվե րա կանգն վեն կա տո դի 
վրա և կօք սի դա նան անո դի վրա: Այս հար ցին պա
տաս խա նե լու հա մար հիշ ենք, որ քի մի ա կան ռեակ
ցիա նե րի արա գու թյու նը կախ ված է փո խազ դող 
նյու թե րի բնույ թից (ակ տի վու թյու նից) և կոն ցենտ րա
ցիա յից: Հետևաբար պետք է իմա նալ, թե որ իոններն 
են ավե լի ակ տիվ` տվ յալ էլեկտ րո լի տի կա տի ոն
նե՞րը, թե՞ H+ իոն նե րը, էլեկտ րո լի տի անի ոն նե՞ րը, թե՞ 
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հիդ րօք սիդիոն նե րը: Կա տի ոն նե րի ակ տի վու թյու նը կա  րե լի է 
որոշ ել մե տաղ նե րի լարման էլեկ տրա  քի միա կան շար քի մի ջո ցով, 
որը հիմ նա կա նում հա մընկ նում է ռուս գիտ նա կան Ն. Ն. Բե կե տո
վի առա ջար կած մե տաղ նե րի դուրսմղ ման շար քին*: Այդ շար քը 
դի տար կե լով կեզ րա կաց նենք, որ իոն նե րի քի մի ա կան ակ տի վու
թյու նը փո փոխ վում է հա մա պա տաս խան մե տաղ նե րի ակ տի վու
թյան փո փո խու թյա նը հա կա ռակ ուղ ղու թյամբ: Այս պես՝ եթե այդ 
շար քում կա լի ու մի ատոմ ներն ամե նա ակ տիվն են, ապա K+ իոն
ներն ու նեն առա վել փոքր ակ տի վու թյուն.

K, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Pt, Au

ùÇÙÇ³Ï³Ý ³ÏïÇíáõÃÛáõÝÁ ÷áùñ³ÝáõÙ ¿

K
+
, Ca

2+
, Na

+
, Mg

2+
, Al

3+
, Zn

2+
, Fe

2+
, Ni

2+
, Sn

2+
, Pb

2+
, H

+
, 

Cu
2+
, Hg

2+
, Ag

+
, Pt

4+
, Au

3+

ùÇÙÇ³Ï³Ý ³ÏïÇíáõÃÛáõÝÁ Ù»Í³ÝáõÙ ¿

Ըստ այս շար քի՝ հա վա սար պայ ման նե րում աղե րի ջրա յին լու
ծույթ նե րի էլեկտ րո լի զի ըն թաց քում կա տո դի վրա վե րա կանգն վում 
են Cu2+ից մինչև Au3+ը ըն կած կա տի ոն նե րը, իսկ H+ իոն նե րը՝ որ
պես պա կաս ակ տիվ իոն ներ, մնում են լու ծույ թում: K+ից մինչև 
Pb2+ կա տի ոն ներ պա րու նա կող աղե րի էլեկտ րո լի զի դեպ քում հա
վա սար պայ ման նե րում վեր ականգն վում են H+ իոն նե րը: Քանի որ 
քի մի ա կան ռեակ ցի ա նե րի արա գու թյու նը կախ ված է նաև փոխազ
դող նյու թե րի կոն ցենտ րա ցի ա յից, ապա ջրած նի իոն նե րի փոքր 
կոն ցենտ րա ցի ա նե րի դեպ քում (չե զոք մի ջա վայ րում) կատո դի 
մոտ կա րող են վե րա կանգն վել այն պի սի մե տաղ նե րի կա տիոն
ներ, որոնք լար ման էլեկտ րա քի մի ա կան շար քում գտնվում են 
ջրած նից առաջ: Այս փաստը օգ տա գոր ծում են նի կելա պատ ման, 
անա գա պատ ման, քրո մա պատ ման ժա մա նակ և այլն:

Ըստ իրենց օքսիդանալու ընդունա կու թյան՝ անիոնները 
դասավորում են հետևյալ կարգով.

I
−
, Br

−
, S

2−
, Cl

−
, OH

−
, SO4

2−

¨ ÃÃí³ÍÝ³íáñ ÃÃáõÝ»ñÇ ³ÛÉ ÇáÝÝ»ñ

Շար քում գնա լով անի ոն նե րի քի մի ա կան ակ տի վու թյունը փոք
րա նում է:

* Վերջիններս մանրամասն կուսամնասիրեք ավագ դպրոցի դաս
ընթացում:
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Այս շար քից օգտ վե լով՝ կա րե լի է ըն դու նել, որ անթթվա ծին 
թթու նե րի անի ոն ներն ավե լի ակ տիվ են, քան հիդ ր օք սիդիոն նե
րը` OH−:

Վե րը նշ ված օրի նա չա փու թյուն նե րը հաշ վի առ նե լով՝ հնա րա
վոր է կան խա տե սել, թե կախ ված մի ջա վայ րից ինչ պես կըն թա նա 
ցան կա ցած էլեկտ րո լի տի ջրա յին լու ծույ թի էլեկտ րո լի զը: Այս պես՝ 
նի կե լի սուլ ֆա տի ջրա յին լու ծույ թում գտն վում են հետևյալ իոն
նե րը.

NiSO4  Ni
2+
 + SO4

2−

H2O  H
+
 + OH

−

Թթ վա յին մի ջա վայ րում H+ իոն նե րի կոն ցենտ րա ցի ան մեծ է, 
հետևաբար՝ որ պես ավե լի ակ տիվ, դրանք վե րա կանգն վում են, 
իսկ Ni2+ իոն նե րը մնում են լու ծույ թում: Անո դի վրա օք սի դա նում 
են ավե լի ատիվ հիդ րօք սիդիոն նե րը.

Ï³ïá¹Ç íñ³

Ni
2+

H+ + e− → H0

H0 + H0 → H2
0 

í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ

³Ýá¹Ç íñ³

SO4

2−

OH0 → OH0 

4OH
0
 → 2H2O + O2↑

ûùëÇ¹³óáõÙ

Չե զոք մի ջա վայ րում H+ իոն նե րը քիչ են, ուս տի կա տո դի մոտ 
(թեև H+ իոն նե րը ավե լի ակ տիվ են) վե րա կանգ նվում են Ni2+ իոն
նե րը, որոնց կոն ցենտ րա ցի ան ավե լի մեծ է: Անո դի մոտ կօք սի
դա նան OH− իոն նե րը:

Ï³ïá¹Ç íñ³

H
+

Ni
2+
+ 2e

−
 → Ni

0

í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ

³Ýá¹Ç íñ³

SO4

2−

OH
−
 − e

−
 → OH

0
 

4OH
0
 → 2H2O + O2↑

ûùëÇ¹³óáõÙ

Էլեկտ րո լի զի կի րա ռու մը: Էլեկտ րո լի զը լայ նո րեն կի րա ռում 
են առա վել ակ տիվ մե տաղ ներ (K, Na, Ca, Mg, Al), որոշ ակ տիվ 
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ոչմե տաղ ներ (Cl2, F2), ինչ պես նաև բարդ նյու թեր (NaOH, KOH, 
KClO3) ստա նա լու հա մար: Էլեկտրո լի զից օգտ վում են մե տա ղա
կան իրե րը նի կե լա պա տե լու, քրո մա պա տե լու, ցին կա պա տե լու, 
անա գա պա տե լու, ոս կե պա տե լու հա մար և այլն: 

Գործ նա կան խն դիր նե րը լու ծե լիս եր բեմն պա հանջ վում է 
արագ կան խո րոշ ել էլեկտ րո լի զի ար գա սիք նե րը: Այդ նպա տա
կով կա րե լի է օգ տա գոր ծել աղ յու սա կ 35ը: 

¾É»ÏïñáÉÇïÝ»ñ ¾É»ÏïñáÉÇ½Ç ³ñ·³ëÇùÝ»ñ

²É Ï³ ÉÇ Ý»ñ, ÃÃ í³Í Ý³ íáñ ÃÃáõ Ý»ñ, ³Ï ïÇí Ù» ï³Õ
Ý» ñÇ ¨ ÃÃ í³Í Ý³ íáñ ÃÃáõ Ý» ñÇ (K, Na, Ca) ³Õ»ñ
²ÝÃÃ í³ ÍÇÝ ÃÃáõ Ý»ñ, ³Ï ïÇí Ù» ï³Õ Ý» ñÇ ¨ ³Ý  
ÃÃí³ ÍÇÝ ÃÃáõ Ý» ñÇ (K, Na, Ca) ³Õ»ñ
²ÝÃÃ í³ ÍÇÝ ÃÃáõ Ý» ñÇ, ë³ Ï³ í³Ï ïÇí (Cu, Hg, Ag, 
Pt, Au), ÇÝã å»ë Ý³¨ ÙÇ çÇÝ ³Ï ïÇ íáõ ÃÛ³Ý Ù» ï³Õ
Ý» ñÇ (Co, Ni, Cu, Sn) ³Õ»ñ 
ÂÃ í³Í Ý³ íáñ ÃÃáõ Ý» ñÇ ¨ ë³ Ï³ í³Ï ïÇí Ù»ï³Õ
Ý» ñÇ (Cu, Hg, Ag, Pt, Au), ÇÝã å»ë Ý³¨ ÙÇ çÇÝ ³Ï ïÇ
íáõ ÃÛ³Ý Ù» ï³Õ Ý» ñÇ (Co, Ni, Cr, Sn) ³Õ»ñ

H2 ¨ O2, ù³ ÝÇ áñ ¿É»Ïï ñá ÉÇ ½Ç ¿ 
»Ý Ã³ñÏ íáõÙ ÙÇ ³ÛÝ çáõ ñÁ, H

2
, S, 

Ñ³ Éá ·»Ý Ý»ñ ¨ ³ÛÉÝ
Ø» ï³Õ Ý»ñ ¨ Ñ³ Éá ·»Ý Ý»ñ, ÇëÏ 
H+ ÇáÝ Ý» ñÇ Ù»Í ÏáÝ ó»Ýï ñ³
óÇ³ Ý» ñÇ ¹»å ùáõÙ Ï³ ñáÕ ¿ 
³Ý ç³ï í»É Ý³¨ H2 
Ø» ï³Õ Ý»ñ ¨ O2, ÇëÏ H+ Ù»Í 
ÏáÝ ó»Ýï ñ³ óÇ ³ Ý» ñÇ ¹»å ùáõÙ 
Ï³ ñáÕ ¿ ³Ý ç³ï í»É Ý³¨ H2

q Պա տաս խա նե ՛ք հար ցե րին (էջ 156)

§ 7.3. Մետաղների ֆիզիկական 
հատկությունները

Մե տաղ նե րի ընդ հա նուր հատ կու թյուն նե րը պայ մա նա վոր ված 
են դրանց բյուրեղավանդակնե րին հա տուկ կա ռուց ված քով:

Մե տա ղա կան փայլ: Բո լոր մե տաղ ներն օժտ ված են բնո րոշ 
մե տա ղա կան փայ լով: Այդ հատ կու թյու նը բա ցատր վում է այն բա
նով, որ մե տաղ ներն իրենց մա կերևույ թից լավ անդ րա դարձ նում 
են լու սա յին ճա ռա գայթ նե րը: Մե տաղ ներն անդ րա դարձ նում են 
նաև ռա դի ո ա լիք նե րը: Այդ երևույ թը կի րառ վում է ռա դի ո լո կա
տոր նե րում մեծ հե ռա վո րու թյուն նե րի վրա ինք նա թիռ նե րը հայտ
նա բե րե լու հա մար:

Էլեկտ րա հա ղոր դա կա նու թյուն և ջեր մա հա  ղոր դա կա նու թյուն: 
Մե տաղ նե րը էլեկտ րա  կա նու թյան և ջեր մու թյան լավ հա ղոր դիչ ներ 

Աղյուսակ 35
Էլեկտրոլիտների ջրային լուծույթների 

էլեկտրոլիզի արդյունքները
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են: Դա պայ մա նա վոր ված է մե տաղ նե րի բյուրեղավանդակնե րում 
ազատ թա փա ռող էլեկտ  րոն  նե րով, որոնք էլեկտ րա կան դաշ տի 
ազ դե  ցու թյամբ ուղ ղորդ վում են: Hgից մինչև Ag մե տա ղ նե րի 
էլեկտ րա հա ղոր դա կա նու թյու նը և ջեր մա հա  ղոր դա կա նու թյու նը 
մե ծա նում են.

Hg, Pb, Fe, Zn, Mg, Al, Au, Cu, Ag
 

Կռե լի ու թյուն և պլաս տի կու թյուն: Շատ մե տաղ ներ պլաս  
տիկ են և օժտ ված են լավ կռե լի ու թյամբ, ինչը նույն պես բա  ցա
տրվում է մե տա ղա կան կա պի առանձ նա հատ կու թյամբ: Քա նի որ 
իոն նե րը մե տա ղա կան բյու րե ղա ցան ցում իրար հետ ան  մի  ջա կա
նո րեն կապ ված չեն, ապա դրանց առան ձին շեր տե րը կա րող են 
ազատ տե ղաշ արժ վել իրար նկատ մամբ: Մե տա ղ նե րի այդ հատ
կու թյու նն օգ տա գոր ծում են մե խա նի կա կան մշակ ման են թար կե
լիս: 45րդ նկա րի 1 և 2 հատ ված նե րում հա մե  մա տու թյան հա մար 
բեր ված են ատո մա յին և իոնային բյու րե ղա ցան ցե րը:

Իսկ ին չո՞վ է բա ցատր վում բազ մա թիվ մե տաղ նե րի (ալ կա լիա
կան մե տաղ ներ, ոս կի, ար ծաթ, պղինձ) կռե լի ու թյու նը, և ին չո՞ւ 
դրան ցից մի քա նի սը (քրոմ, ման գան, ստի բի ոմ) շատ բե կուն են: 
Ամե նա բե կուն մե տաղ նե րը գտն վում են Դ.   Ի.   Մեն դելեևի պար բե
րա կան հա մա կար գի V, VI և VII խմ բե րում: Այդ տար րե րի ատոմ
ներն ու նեն հին գից մինչև յո թ ազատ էլեկտ րոն ներ: Մեծ քա նա կով 
ազատ էլեկտ րոն նե րի շնոր հիվ ապա հով վում է իոն նե րի առան ձին 
շեր տե րի ամ րու թյու նը, խոչըն դոտ վում է դրանց ազատ սահ քը, և 
այդ պի սով մե տաղ նե րի պլաս տի կու թյու նը փոք րա նում է:

Մե տաղ նե րի խտու թյուն նե րը, կարծ րու թյուն նե րը և հալ ման 
ջեր մաս տի ճան նե րը շատ տար բեր են:

Օրի նակ՝ ամե նա փոքր խտու թյունն ու նեն ալ կա լի ա կան մե
տաղ նե րը, իսկ ամե նա մե ծը̀ օս մի ու մը: Այն մե տաղ նե րը, որոնց 
խտու թյու նը հին գից փոքր է, պայ մա նա կա նո րեն ըն դուն ված է ան
վա նել թեթև մե տաղ ներ, իսկ հին գից մեծ խտու թյուն ու նե ցող նե րը՝ 
ծանր մե տաղ ներ:

Մե տաղ նե րի կարծ րու թյու նը հա մե մա տում են ալ մաս տի կարծ
րու թյան հետ, որն ըն դուն ված է որ պես չա փա նիշ: Ամե նա փա փուկ 
մե տաղ նե րը ալ կա լի ա կան մե տաղ ներն են, ամե նա կարծ րը̀ քրո մը: 

Ամե նա ցածր հալ ման ջեր մաս տի ճանն ու նի սն դի կը, ամե նա
բարձ րը՝ վոլֆ րա մը և այլն: 

qՊա տաս խա նե ՛ք հար ցե րին (էջ 156)
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§ 7.4. Մետաղներին բնորոշ  
քիմիական հատկությունները

Մե տաղ նե րի առա վել ընդ հա նուր քի մի ա կան հատ
կու թյունն այն է, որ դրանց ատոմ նե րն ըն դու նակ են քի
մի ա կան ռե ակ ցի ա նե րի ըն թաց քում տալ վա լեն տա յին 
էլեկ տրոն նե րը և փո խարկ վել դրա կան լից քա վոր ված 
իոն նե րի, այ սինքն` քի մի ա կան փո խար կում նե րում մե
տաղ նե րը վե րա կանգ նիչ ներ են: 

Մե տաղ նե րն առա վել բուռն փո խազ դում են հա
լո գեն նե րի, թթ ված նի և ծծմ բի հետ, որոնց էլեկտ րա
բացասա կա նու թյու նը բարձր է. 

        2e−
      
0 0   +2  −1
Ca + Cl2 → CaCl2

       2e−
      

0          0                  +2  −2

2Mg + O2 → 2MgO

        2e−    
 

      0            0                      +1  −2

2Na + S → Na2S

Այդ ռե ակ ցի ա նե րում օք սի դի չը հա մա պա տաս  խան 
ոչմե տաղն է:

Մե տաղ նե րը կա րող են օք սի դա նալ նաև ջրա ծ նի և 
մյուս մե տաղ նե րի իոն նե րով: Օրի նակ՝ ձեզ ար դեն հայտ
նի են մե տաղ նե րի ռե ակ ցի ա նե րը ջրի, թթու նե րի և աղե րի 
լու ծույթ նե րի հետ.

     
 2e−

        

2Na  + 2HOH → 2NaOH + H2
↑

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2↑

     2e−     

Zn  +  2H+ → Zn2+ + H2

 ↑

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu↓

    2e−
   

 
Fe  + Cu2+ → Fe2+ + Cu↓
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Սա կայն ոչ բո լոր մե տաղ ներն են օժտ ված մի ա տե
սակ վե րա կանգ նիչ հատ կու թյամբ: Օրի նակ՝ ցին կը կա
րող է վե րա կանգ նել ջրած նի իոն նե րը, իսկ պղին ձը` ոչ 
(պղին ձը չի կա րող թթու նե րից դուրս մղել ջրա ծի նը):

Եր կա թը կա րող է վե րա կանգ նել պղն ձի իոն նե րը՝ 
Cu2+, բայց պղին ձը չի կա րող վե րա կանգ նել Fe2+ իոն
նե րը (պղինձը չի կա րող եր կա թը դուրս մղել աղե րից): 
Կան խա գուշ ա կե լու հա մար, թե մե տաղ նե րը որ ռե ակ
ցի ա նե րին և ինչ պի սի պայ ման նե րում են մաս նակ ցում, 
անհ րա ժեշտ է իմա նալ դրանց վերա կանգ նիչ հատ կու
թյու նը:

Եթե հաշ վի առ նենք առան ձին ատոմ նե րից վա լեն
տա յին էլեկտ րոն նե րի պոկ ման էներ գի ան, ինչպես նաև 
այն էներգիան, որը ծախսվում է բյուրեղավանդակների 
քայքայման վրա, և այն էներգիան, որն անջատվում է 
իոնների հիդրատացման դեպ   քում, ապա մե տաղ նե րը 
կա րե լի է դա սա վո րել որոշ ա կի կար գով: 

Li, K, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Cr, Fe, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Mg, Hg, Pt, Au

▲ Այս շար քը կոչ վում է մե տաղ նե րի լար ման էլեկտ րա քի-
մի ա կան շարք: Արդ յոք լար ման էլեկտ րա քի մի ա կան շար քում 
մե տաղ նե րի այդ պի սի դա սա վո րու թյու նը չի՞ հա կա սում պար
բե րա կան հա մա կար գի օրի նա չա փու թյուն նե րին: Եթե հաշ վի 
առնենք, որ մե տաղ նե րը լար ման էլեկտ րա քի մի ա կան շար
քում դա սա վո րե լիս երեք գործոններից մի այն մե կը` իո նաց ման 
էներ գի ան է որոշ վում պար բե րա կան հա մա կար գում մե տա ղի 
գրա ված դիր քով, ապա հիմք չկա սպա սե լու, որ լար ման էլեկտ
րա քի միական շար քում մե տաղ նե րի գրա ված դիր քը միշտ 
պետք է հա մա պա տաս խա նի պար բե րա կան հա մա կար գում 
դրանց գրա ված դիր քին: 

Էլեկտ րա քի մի ա կան լարման շար քում ավե լի ձախ 
գտն վող մե տա ղը կա րող է աղե րի լու ծույթ նե րից կամ հա
լույթ նե րից դուրս մղել ավե լի աջ գտն վող մե տա ղին: 

Այդ շար քից օգտ վե լով՝ կա րե լի է կան խա գուշ ա կել, 
որ, օրի նակ, եր կա թը պետք է պղն ձին դուրս մղի նրա 
աղե րի ջրա յին լու ծույթ նե րից:

Լար ման էլեկտ րա քի մի ա կան շար քում ընդ գրկ վել 
է նաև ջրա ծի նը: Դա թույլ է տա լիս եզ րա  կաց նե լու, որ 
մե տաղ նե րը կա րող են ջրա ծի նը դուրս մղել թթու նե րի 
լու ծույթ նե րից: Օրի նակ՝ եր կա թը դուրս է մղում ջրա
ծի նը թթու նե րի լու ծույթ նե րից, քա նի որ նրա նից ձախ է 
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Գծապատկեր 17

գտն վում, իսկ պղին ձը ջրած նին չի կա րող դուրս մղել, 
որով հետև նրա նից ավե լի աջ է գտն վում:

Գծապատկեր 17ում պար զա բա նում ներ են տր ված 
մե տաղ նե րի լարման էլեկտ րա քի մի ա կան շար քի վե րա
բեր յալ: 

Li K Ca Na Mg Al Mn Zn Cr Fe Ni Sn Pb (H
2
) Cu Hg Ag Pt Au

Ø»ï³ÕÝ»ñÇ í» 
ñ³  Ï³Ý· ÝÇã Ñ³ï 

Ïá õ  ÃÛáõÝ Ý» ñÁ 
³½³ï íÇ  ×³ ÏáõÙ

²×áõÙ ¿

öá Ë³½ ¹» óáõ
ÃÛáõÝÁ û¹Ç 

ÃÃ í³Í ÝÇ Ñ»ï

²ñ³· ûù ëÇ ¹³ ÝáõÙ 
»Ý ëá íá ñ³ Ï³Ý 

ç»ñ Ù³ë ïÇ  ×³  ÝáõÙ

êá íá ñ³ Ï³Ý ç»ñ Ù³ë ïÇ ×³ ÝáõÙ Ï³Ù ï³ ù³ó Ý»
ÉÇë ¹³Ý ¹³Õ »Ý ûù ëÇ ¹³ ÝáõÙ

â»Ý ûù ëÇ
¹³ ÝáõÙ

öá Ë³½ ¹» óáõ
ÃÛáõÝÁ çñÇ Ñ»ï

êá íá ñ³ Ï³Ý ç»ñ Ù³ë
ïÇ ×³ ÝáõÙ ³Ý ç³ï
íáõÙ ¿ H

2
,  ̈³é³ ç³

ÝáõÙ ¿ ÑÇ¹ ñûù ëÇ¹

î³ ù³ó Ý» ÉÇë ³Ýç³ï íáõÙ ¿ H
2
, ¨ 

³é³ ç³ ÝáõÙ »Ý ûù ëÇ¹ Ý»ñ
æñÇó ¹áõñë 

ã»Ý ÙÕáõÙ H
2
Á

öá Ë³½ ¹» óáõ
ÃÛáõÝÁ ÃÃáõ Ý»

ñÇ Ñ»ï

Üáëñ ÃÃáõ Ý» ñÇó ¹áõñë »Ý ÙÕáõÙ çñ³ ÍÇ ÝÁ

î³ ù³ó Ý»
ÉÇë ÷á Ë³½

¹áõÙ »Ý 
ËÇï ¨ Ýáëñ 
HNO3Ç Ñ»ï 

¨ ËÇï 
H2SO4Ç 

Ñ»ï

ÂÃáõ Ý» ñÇ 
Ñ»ï ã»Ý 
÷á Ë³½
¹áõÙ, ÉáõÍ

íáõÙ »Ý 
³ñ ù³ Û³

çñáõÙ (µ³ óÇ 
HNO3Çó)

´ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç 
·ïÝí»ÉÁ

ØÇ ³ÛÝ 
ÙÇ ³ óáõÃÛáõÝ Ý» ñáõÙ 

²½³ï íÇ ×³ ÏáõÙ ¨  
ÙÇ ³ óáõ ÃÛáõÝ Ý» ñáõÙ

¶É Ë³ íá ñ³
å»ë ³½³ï 
íÇ ×³ÏáõÙ

êï³ó Ù³Ý 
»Õ³ Ý³Ï Ý» ñÁ

Ð³ ÉáõÛÃ Ý» ñÇ 
¿É»Ïï ñá ÉÇ ½Á

ì» ñ³ Ï³Ý· ÝáõÙ ³Í Ëáí, ³Í Ë³Í ÝÇ (II) 
ûù ëÇ ¹áí, ³É Ûáõ ÙÇ Ý³ Ã»ñ ÙÇ ³, ³Õ» ñÇ çñ³ ÛÇÝ 

Éáõ ÍáõÛÃ Ý» ñÇ ¿É»Ïï ñá ÉÇ½

Ø» ï³Õ Ý» ñÇ 
ÇáÝ Ý» ñÇ ûù ëÇ
¹Çã Ñ³ï Ïáõ 

ÃÛáõÝÁ

+ 
Li

+

K
2+

Ca
+

Na
2+

Mg
3+

Al
2+

Mn
2+

Zn
3+

Cr
2+

Fe
2+

Ni
2+

Sn
2+

Pb
+ 

(H)
2+

Cu
2+

Hg
+

Ag
2+

Pt
2+

Au

²×áõÙ ¿

Üáëñ ÃÃáõÝ»ñÇó 
çñ³ÍÇÝ ¹áõñë ã»Ý 

ÙÕáõÙ

q Պա տաս խա նե ՛ք հար ցե րին (էջ 156)
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 ?  Հար ցե ր և վարժություններ
1. Ին չո՞ւ և ինչ պե՞ս են դա սա վոր ված 

մե տաղ նե րը Դ.  Ի. Մեն դե լեևի պար
բե րա կան հա մա կար գում: Մե տաղ
նե րի ատոմ նե րի կա ռուց ված քը ին
չո՞վ է տար բեր վում ոչմե տաղ նե րի 
ատոմ նե րի կա ռուց ված քից: 

2. Ո՞րն է մե տա ղա կան կա պի էու թյու նը: 
3. Ինչ պե՞ս են տար բեր վում մե տաղ

նե րի բյուրե ղա վան դակ ներն իրենց 
կա ռուց ված քով և հատ կու թյուն նե
րով՝ ա) իոնային, բ) ատո մային բյու
րեղավան դակ նե րից: 

4. Բնու թյան մեջ ինչ պի սի՞ մի ա ցու
թյուն նե րի ձևով են հան դի պում կա
լիում, մագ նե զի ում, քրոմ և ցինկ 
մե տաղ նե րը: Գրե՛ք այդ մի ա ցու
թյուն նե րի քի մի ա կան բա նաձևերը: 
Ինչպե՞ս կա րե լի է այդ մե տաղ նե րը 
ստա նալ ազատ վի ճա կում: Գրե՛ք 
հա մա պա տաս խան ռե ակ ցի ա նե րի 
հա վա սա րում նե րը: 

5. Ինչ պի սի՞ նյու թեր են առա ջա
նում այն նյու թե րի լու ծույթ նե րի 
էլեկ տ րո լի զի հետևան քով, որոնց 

բա նաձևերը հե տևյալն են. ա) HCl, 
բ) H2SO4, գ) KNO3, դ) NaOH: 

6. Բրոմ կա րե լի է ստա նալ՝ ա) կա լի ու
մի բրո մի դի վրա ազդե լով քլո րա
ջրով, բ) կա լի ու մի բրո մի դի լու ծույ
թը էլեկ տրո լի զի են թար կե լով: Այդ 
փոխազդեցությունների միջև ի՞նչն 
է ընդ հա նու րը, և ին չո՞վ են տար
բեր վում միմյանցից: 

7. Որո՞նք են մե տաղ նե րի ընդ հա
նուր ֆի զի կա կան հատ կու թյուն նե րը: 
Բա  ցատ րե՛ք դրանք մե   տա   ղա կան 
կապի մա սին պատ կե րա ցում նե րի 
հի ման վրա: 

8. Ատո մի կա ռուց ված քի ուս մունքի 
հիման վրա բա ցատ րեք, թե մե տաղ
ներն իրենց քի  մի ա կան հատ կու
թյուն նե րով ին չո՞վ են տար  բեր վում 
ոչմե տաղ նե րից: 

9. Տետ րում գծե՛ք ստորև բեր ված գծա
պատ կերը և հա մա պատաս խան 
սյու նակ նե րում գրե՛ք գործ նա կա
նում ըն թա ցող ռե ակ ցի ա նե րի հա
վա սա րում նե րը. նշե՛ք դրանց ըն
թաց քի պայ ման նե րը: 

Na Ca Zn Cu AgO2

H2O
Pb(NO3)2
(ÉáõÍáõÛÃáõÙ)

HCl
H2SO4

öáË³½¹áÕ ÝÛáõÃ»ñÁ
Ø»ï³ÕÝ»ñÇ Ñ»ï ·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ ÁÝÃ³óáÕ  

é»³ÏóÇ³Ý»ñÇ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÁ

? ÊÝ ¹Çñ Ý» ñ
1. Պղնձի (II) քլորիդի լուծույթի 

էլեկտրոլիզի ժամանակ կա տո դի 
զանգ վա ծը ավե լա ցել է 8 գով: Ի՞նչ 

գազ է ան ջատ վել, և որ քա՞ն է նրա 
զանգ վա ծն (գ) ու ծա վա լը (լ) (ն.պ.): 

Պատ.՝ 8,875 գ, 2,8 լ:
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2. Ար ծա թի նիտ րա տի ջրա յին լու ծույ
թի էլեկտ րո լի զի գործընթացում 
ան  ջատ  վել է 5,6 լ գազ: Քա նի՞ գրամ 
մե   տաղ է ան ջատ վել կա  տո դի վրա: 

Պատ.՝ 108 գ:

3. Կա լի ու մի քլո րի դի ջրա յին լու ծույ
թի էլեկտ րո  լի զի ժա մա նակ առա
ջա ցել է 112 կգ կա լի ու մի հիդ րօք
սիդ: Ի՞նչ գա զեր են ան ջատ վել, և 
որ քա՞ն է դրանց ծա վա լը (մ3) (ն.պ.):

Պատ.՝ 22,4 մ3 H2 և 22,4 մ3 Cl2:

4. 16 գ պղն ձի (II) սուլ ֆատ պա րու
նա կող լու ծույ թի մեջ լց րել են 4,8 գ 
եր կա թի խար տուք: Ի՞նչ նյու թեր 
են առա ջա ցել, և որքա՞ն է դրանց 
զանգ  վա ծը (գ):

Պատ.՝ 5,49 գ. Cu, 13,03 գ. FeSO4:

5. 5 գ զանգ վա ծով եր կա թե թի թե ղը 
եր կար ժա մա նակ պա հել են 1,6 գ 
պղն ձի (II) սուլ ֆատ պա րու նա կող 
լու ծույ թում: Այ նու հետև թի թե ղը 
հա նել են լու ծույ թից, չո րաց րել և 
կշռել: Որ քա՞ն է նրա զանգ վա ծը (գ): 

Պատ.՝ 5,08 գ:

6. Ի՞նչ զանգ վա ծով (գ) կա պա րի և 
ա նա գի օք սիդ ներ կպա հանջ վեն 34% 
ան ա  գից և 66% կա պա րից կազմ ված 
500 գ զո դան յութ ստա նա լու հա
մար: 

Պատ.՝ 355,51 գ PbO և 
215,71 գ SnO2:

 0  Լա բո րա տոր փոր ձե ր

I. Մե տաղ նե րի նմուշ նե րի դի տումը: 
Դի տեք ձեզ տր ված մե տաղ նե րի նմուշ 
նե րի ար տա քին տես քը
1. Տե ղե կա տու աղ յու սակ նե րով գտեք 

դրանց հալ ման ջեր մաս տի ճա նը և 
կարծ րու թյու նը: 

2. Ու նե լի նե րով բո ցի մեջ մտց րեք կա
պա րի և անա գի մի ա տե սակ կտոր
ներ և դի տեք, թե ինչ պես են հալ վում 
այդ մե տաղ նե րը: Օրի նակ՝ եր կա թի 
և պղն ձի ջեր մա հա ղոր դա կա նու
թյուն նե րը հա մե մա տե լու հա մար 
վերց րեք այդ մե տաղ նե րի եր կու 
մի ա  տե սակ թի թեղ նե րը: Եր կու 
թի  թեղ  նե րի մի ծայ րում դրեք մեկ 
կտոր պա րա ֆին: Այ նու հետև այդ 
թի  թեղ նե րի հա կա դիր ծայ րե րը 
միա   ժա մա նակ մտց րեք սպիր տայ
րո ցի բո ցի մեջ: 

Առաջադրանքներ
1. Հե տա զո տեք ձեզ տր ված մե տաղ
նե րի նմուշ  նե րը և ան վա նեք դրանք:  

2. Դա սա վո րեք տր ված մե տաղ նե րն ըստ 
կարծ  րու թյան աճի, հալ ման ջեր մաս տի
ճա նի և ջեր մա հա ղոր դա կա նու թյան: 
II. Մե տաղ նե րի փո խազ դե ցու թյու նը 
լու ծե լի աղե րի հետ

Առաջին փոր ձա նո թում լց րեք ար
ծա թի (I) նիտ րա տի 2–3 մլ լու ծույթ, 
երկ րոր դում՝ պղն ձի (II) սուլ ֆա տի  
2, 3, եր րոր դում` կա պա րի (II) նիտ
րա տի նույն քան լու ծույթ: Առա ջին 
փոր ձա նո թում դրեք բա րակ պղն ձա
լար, երկ րոր դում` եր կա թի տաշ եղ
ներ, եր րոր դում` պղն ձի տա շեղներ: 

Առա ջադ րանքներ
1. Ի՞նչ նյու թեր են առա ջա նում յու րա 
քանչ յուր փոր ձա նո թում: 2. Ի՞նչ օ րի
նա  չա փու թյուն է դրսևոր վում այդ 
գործ ըն թացներում: 3. Հա մա պա  տաս
խան ռե ակ  ց ի ա նե րի հա վա սա րում նե րը 
գրեք մո  լե  կու լա յին, իոնային և կրճատ 
իոնային ձևով:
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Աղյուսակ 36
Աղերի հիմքերի և թթուների լուծելիությունը ջրում

ÆáÝÝ»ñ H
+

NH
4+

K
+

Na
+

Ag
+

Ba
2+

Ca
2+

Mg
2+

Zn
2+

Cu
2+

Pb
2+

Fe
2+

Fe
3+

Al
3+

OH
−

È È È − È ø ø â â ø â â â

NO3

−
È È È È È È È È È È È È È È

Cl
−

È È È È â È È È È È ø È È È

I
−

È È È È â È È È È − ø È − È

S
2−

È È È È â È − − â â â â â −
SO3

2−
È È È È ø ø ø È ø − â ø − −

SO
4

2−
È È È È ø â ø È È È ø È È È

CO3

2−
È È È È ø â â ø ø − â â − −

SiO3

2−
â − È È − â â â â − â â − −

PO4
3− È − È È â â â â â â â â â â

HCO3

−
È − È È − È È È − − − − − −

H
2
PO4

−
È È È È È È È È È È − − − −

È  − ÉáõÍ»ÉÇ       ø  − ùÇã ÉáõÍ»ÉÇ

â  − ãÉáõÍíáÕ      −  − ù³Ûù³ÛíáÕ

§ 7.5. Ալկալիական մետաղների 
բնութագիրը

Ալ կա լի ա կան մե տաղ նե րի դիր քը պար բե րա կան 
հա մա կար գում և ատոմ նե րի կա ռուց ված քը: Լի թի ում` 
Li, նատ րի ում` Na, կա լի ում` K, ռու բի դի ում` Rb, ցե զի ում` 
Cs, և ֆրան սի ում` Fr, ալ կա լի ա կան մե տաղ նե րը գտն վում 
են Դ. Ի. Մեն դե լեևի պար բե րա կան հա մա կար գի I խմ բի 
գլ խա վոր են թախմ բում: Գործ նա կա նում դրան ցից ամե
նա կարևոր նե րն են նատ րի ու մը` Na, և կա լի ումը` K, որոնց 
ատոմ նե րի կա ռուց ված քի բանաձևե րը բեր ված են աղ
յու սա կ 37ում:
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Հեմֆրի Դևի 
(1778-1829)

Անգ լի ա ցի  
գիտ նա կան:

1808 թ. աղե րի և 
ալ կա լի նե րի էլեկտ րո-

լի զի մի ջո ցով 
ստա ցավ կա լի ում, 

նատ րի ում, բա րի ում, 
կալ ցիում, ստ րոն-
ցիու մի և մագ նե-
զիումի ամալ գա մ:  
Ու նի մի շարք այլ  

գի տա կան  
աշ խա տանք ներ:

Աղյուսակ 37
Նատրիումի և կալիումի ատոմների կառուցվածքը 

øÇ ÙÇ ³ Ï³Ý 
Ýß³ ÝÁ

¾É»Ïï ñáÝ Ý» ñÇ ï» Õ³ µ³ß
Ëáõ ÙÝ Áëï ¿Ý»ñ·Ç³Ï³Ý 
Ù³ Ï³ ñ ¹³Ï Ý» ñÇ

¾É»Ïï ñá Ý³ ÛÇÝ 
µ³ Ý³Ó¨Á 

Na

K 
+11Na 2e

−
, 8e

−
,  1e

−

+19 K 2e

, 8e


, 8e


, 1e


 

1s
2
 | 2s

2
2p

6
 | 3s

1

...3s
2
|3p

6
3d

0
| 4 s

1

¾É»ÏïñáÝÝ»ñÇ ï»Õ³µ³ßËáõÙÝ Áëï ûñµÇï³ÉÝ»ñÇ

             
1s2 2s2 2p6    3s1

+11
Na 

                3s2     3p6            3d0           4s1

+19
K…

     

    

Բո լոր ալ կա լի ա կան մե տաղ ներն ու նեն ատոմ նե րի 
նույն կա ռուց ված քը: Դրանք տար բեր վում են մի այն ատո
մա կան շա ռավ ղի մե ծու թյամբ: Ալկա լիա կան մե տաղ նե րից 
ամե նա փոքր ատո մա կան շա ռա վիղն ու նի լի թի ու մը̀ Li: 
Նրա ար տա քին sէ լեկտ րո նը գտն վում է երկ րորդ էներ
գի ա կան մա կար դա կում: Իսկ ամե նա մեծ ատո մա կան շա
ռա վիղն ու նի ֆրան սի ու մը̀ Fr, որի ար տա քին sէ լեկտ րո նը 
գտն վում  է յո թե րորդ էներ գի ա կան մա կար դա կում: 

Քի մի ա կան փո խազ դե ցու թյուն նե րի ըն թաց քում ալ
կա լի ա կան մե տաղ նե րի ատոմ նե րը տա լիս են ար տա
քին էլեկտ րո նը, և բո լոր մի ա ցու թյուն նե րում դրսևորում  
+1 օք սի դաց ման աս տի ճան: Լի թի ու մից դե պի ֆրան սի ու մը 
ատո մա կան շա ռա վիղ նե րի մե ծաց մա նը զու գըն թաց փոք
րա նում է ատոմ նե րի իո նաց ման էներ գի ան, և որ պես կա
նոն՝ մե ծա նում է դրանց քի մի ա կան ակ տի վու թյու նը: 

Ալ կա լի ա կան մե տաղ նե րը բնու թյան մեջ: Ալ կա 
լի ա կան մե տաղ նե րի մի ա ցու թյուն նե րից բնու թյան մեջ 
լայ նո րեն տա րած ված են մի այն նատ րի ու մի և կա լի ու մի 
միա ցու թյուն նե րը (աղյուսակ 38):
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Աղյուսակ 38

Ð³Ýù³ÝÛáõÃÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ øÇÙÇ³Ï³Ý µ³Ý³Ó¨Á
Î³ñ¨áñ³·áõÛÝ 
Ñ³Ýù³í³Ûñ»ñÁ

Ü³ï ñÇ áõ ÙÇ ùÉá ñÇ¹ NaCl ¾É ÃáÝ ¨ ´³ë ÏáõÝ ã³Ï 
³Õ³ ÛÇÝ É×» ñÁ, êá ÉÇ
Ï³ÙëÏ, ²ñ ï» ÙáíëÏ, 
ÆÉ»óÏ ù³Õ³ù Ý» ñÁ ¨ 
ù³ ñ³ ÕÇ ³ÛÉ Ñ³Ý ù³ í³Û
ñ» ñÁ

Ü³ï ñÇ áõ ÙÇ ëáõÉ ý³ï 
(ÙÇ ñ³ µÇ ÉÇï)

êÇÉíÇÝÇï
Î³éÝ³ÉÇï

Na2SO4 • 10H2O

NaCl • KCl
KCl • MgCl2 • 6H2O

êáÉÇÏ³ÙëÏ, êáÉÇ·áñëÏ ¨ 
³ÛÉÝ

Կա լի ու մի աղե րը շատ մեծ նշա նա կու թյուն ու նեն բույ
սե րի կյան քում: Մնա ցած ալ կա լի ա կան մե տաղ նե րի մի ա
ցու թյուն նե րը հազ վա դեպ են հան դի պում: 

Ստա ցու մը: Նատ րի ու մը և կա լի ու մը ստա նում են հալ
ված քլո րիդ նե րի կամ հիդ րօք սիդ նե րի էլեկտ րո լի զի մի ջո
ցով: Ֆրան սի ու մը ստաց վել է ար հես տա կան եղա նա կով մի
ջու կա յին ռե ակ ցի ա նե րի ժա մա նակ:

Ֆի զի կա կան հատ կու թյուն նե րը: Բո լոր ալ կա լի ա
կան մե տաղ նե րը ար ծա թաս պի տակ, անն շան երանգ նե րով, 
թեթև, փա փուկ և դյու րա հալ մե տաղ ներ են: Դրանց ամ
րու թյու նը և հալ ման ջեր մաս տի ճա նը լի թի ու մից դե պի ցե
զիումը օրի նա չափորեն փոք րա նում են: 

Քի մի ա կան հատ կու թյուն նե րը: Ալ կա լի ա կան մե տաղ
նե րը ու ժեղ վե րա կանգ նիչ ներ են: Ակ տիվ փո խազ դում են 
բո լոր ոչմե տաղ նե րի, նե րառ յալ՝ ջրած նի հետ: Քննար կենք 
այդ ռե ակ ցի ա նե րի գծապատկեր  նե րը (ալ կա լիա կան մե
տա ղը նշա նակ ված է Me տա ռե րով).

+1 -1

+1
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Թթ ված նի հետ փո խազ դե լիս մի այն լի թի ումն է 
օքսիդ առա ջաց նում.

 4e−  

         
4L0i  +  O 0

2 → 2L
+1
i2 O

−2

ÉÇÃÇáõÙÇ ûùëÇ¹

Մնա ցած ալ կա լի ա կան մե տաղ ներն առա ջաց նում են 
պե րօք սիդ ներ.

 2e−                   
+1       −1

2Na  +  O 2 → Na2O2 
Ý³ïñÇáõÙÇ å»ñûùëÇ¹

Թթ ված նի օքսի դաց ման աս տի ճա նը պե րօք սիդ նե

րում −1 է 
+1          1         1          +1

(Na − O − O − Na)
Ալ կա լի ա կան մե տաղ նե րի ակ տի վու թյու նը հաշ վի 

առնե լով՝ դրանք մոմապատում, պա հում են նավ թի մեջ, 
որոնց հետ ալ կա լի ա կան մե տաղ նե րը չեն փո խազ դում:

Կի րա ռու մը: Նատ րի ու մը կի րառ վում է որ պես վե
րա կանգ նիչ, օրի նակ՝ գու նա վոր մե տա լուր գի ա յում, որ
պես մի ջու կա յին ռե ակ տոր նե րում ջեր մակ րիչ: Այն օգ
տա գոր ծում են նաև որոշ օր գա նա կան նյու թե րի սին թե
զի ժա մա նակ որ պես կա տա լի զա տոր (սին թե տիկ կա ու
չու կի ստա ցում):

Ալ կա լի ա կան մե տաղ նե րը, հատ կա պես՝ ցե զի ու մը, 
ըն դու նակ են նույ նիսկ լույ սի ազ դե ցու թյամբ փո խարկ
վե լու դրա կան լից քա վոր ված իոն նե րի: Այդ հատ կու
թյունն օգ տա գործ վում է ֆո տոմարտ կոց նե րում, որոնք 
լույ սի էներ գի ան փո խար կում են էլեկտ րա կա նի, և ինք
նա բե րա բար գոր ծող սար  քեր պատ րաս տե լու հա մար: 
Լու սա վո րե լիս ցե զի ու մի մա կերևույ թից ան ջատ վում են 
էլեկտ րոն  ներ, շղ թան փակ վում է, և սար քը սկ սում է ինք
նա բե րա բար գոր ծել: 

Արդ յու նա բե րու թյան մեջ ստաց վող ալ կա  լի ա կան 
մե տաղ նե րի կարևորա գույն մի ա  ցու  թյուն նե րը: Հիդ
րօք սիդ ներ (ալ կա լին եր): Հիդ րօք սիդ նե րի ընդ հա նուր 
բա նաձևն է՝ ROH: Դրանք ստաց վում են հա մա պա տաս
խան քլո րիդ նե րի ջրա յին լու ծույթ նե րի էլեկտ րո լի զով: 
Ալ կա լի նե րը սպի տակ բյու րե ղա յին նյու թեր են, ջրում 
լավ լու ծե լի: Հատ կա պես գործ նա կան մեծ նշա նա կու
թյուն ու նեն նատ րի ումի և կալիումի հիդրօքսիդները 
(գծապատկեր 18):

¶Çï»՞ù ³ñ¹Ûáù

…որ կալ ցի ումի 
աղե րի շր ջա պտույ տի 

հետևան քով բնու
թյան մեջ առա ջա

նում են ստորգետնյա 
յուրահատուկ քար ան
ձավ ներ*, իսկ դրանց 
կա մար նե րին̀ ար տա
սո վոր ստա լակ տի տ

ներ (շթա քա ր): 
Այդ պի սի քա րան

ձավ նե րի ց են Նո վի 
Աֆո նի քա րան ձավ նե
րը: Կա՞ն արդ յոք այդ
պի սի քա րան ձավ ներ 

ձեր տե ղան քում:

*Կորստային  
քարանձավների 

մասին տե՛ս 
«Գործնական 
և լաբորատոր 

աշխատանքները 
9-րդ դասարանում» 

մեթոդական 
ձեռնարկում

Երևան, Զանգակ,  
2011 թ., էջ 46-47, 

(հեղ. Կ. Ավետիսյան) 
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Գծապատկեր 18

î»ùëïÇÉ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, ³Û¹ ÃíáõÙª ³ñÑ»ëï³Ï³Ý 
Ù³Ýñ³Ã»ÉÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ

Ü³íÃÇ í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý 
ÝÛáõÃ»ñÇ Ù³ùñáõÙ

ÂÕÃÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝNaOH

ÂÃáõÝ»ñÇ ã»½áù³óáõÙ ¨ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³Õ»ñÇ 

ëï³óáõÙ

úñ·³Ý³Ï³Ý ëÇÝÃ»½ú×³ éÇ 
³ñ ï³¹ ñáõ ÃÛáõÝ

KOH

¾É»Ïï ñá ÉÇï Ïáõ ï³ ÏÇã Ý» ñáõÙ

Օք սիդ ներ և պե րօք սիդ ներ: Օք սիդ նե րի և պե րօք
սիդ նե րի ընդ հա նուր բա նաձևերն են՝ R2O և R2O2: Գործ
նա կան նշա նա կու թյուն ու նի նատ րի ու մի պե րօք սի դը: Այն 
ստա նում են մե տա ղա կան նատ րի ու մն այ րե լով: Նատ
րիու մի պե րօք սի դը կլա նում է ած խաթթ վի (IV) օք սի դը.

2Na2O2 + 2CO2 → 2Na2CO3 + O2↑
Այդ հատկությունն օգտագործում են սու զա նա վե րում և 

տիեզերանավերում օդի վերա կանգ նման հա մար: 
Եթե նատրիումի պերօքսիդի վրա ներգործենք սառը 

ծծմբական թթվով, ապա կառաջանա ջրած նի պերօքսիդ.

Na2O2 + H2SO4 → Na2SO4 + H2O2

Նատ րի ու մի և նրա կարևորա գույն մի ա ցու թյուն նե րի 
միջև եղած ծա գում նա բա նա կան կա պը ցույց է տր ված 
գծա պատ կե ր 19ում:

Գծապատկեր 19

Ü³ïñÇáõÙÇ 
Ï³ñµáÝ³ï

ÐÇ¹ñÇ¹Ý»ñÜ³ïñÇáõÙÇ 
ÑÇ¹ñáÏ³ñµáÝ³ï

Ü³ïñÇáõÙÇ 
ùÉáñÇ¹

Ü³ïñÇáõÙÇ 
å»ñûùëÇ¹

Ü³ïñÇáõÙÇ 
ûùëÇ¹

Ü³ïñÇáõÙ

ú×³é ²ÝÉáõÍ»ÉÇ ÑÇÙù»ñÜ³ïñÇáõÙÇ ÑÇ¹ñûùëÇ¹

q Պա տաս խա նե ք́ հար ցե րին (էջ 163)
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 ?  Հար ցեր  և վարժություններ
1. Գծե՛ք ռու բի դի ու մի` Rb, ատո մի կա

ռուց ված քի գծապատկերը: 
Նշե՛ք այդ քի մի ա կան տար րի նմա
նու թյու նը և տար բե րու թյու նը՝ ա) 
նատ րի ու մի, բ) ցե զի ու մի հետ: 

2. Բնու թագ րե՛ք կա լի ու մի դե րը բույ սե
րի կյան քում: 

3. Ին չո՞ւ են բո լոր ալ կա լի ա կան մե
տաղ նե րը ու ժեղ վե րականգ նիչ ներ:

4. Ի՞նչ օք սի դաց մանվե րա կանգն ման 
ռե ակ ցի ա ներ են ընթա նում` ա) կա
լի ու մի քլո րի դի հա լույ թի էլեկտ
րո լի զի, բ) կա լի ու մի հիդ րօք սի դի 
հա լույ թի էլեկտ րո լի զի մի ջո ցով 
մե տա ղա կան կա լի ում ստա նա լիս: 
Ին չո՞ւ այդ նպա տա կով չի կա րե լի 
օգ տա գոր ծել այդ նյու թե րի ջրա յին 
լու ծույթ նե րի էլեկտ րո լի զը: 

5. Ո՞ր տար րե րի ատոմ ներն են ավե լի 
ու ժեղ վե րա կանգնիչ  ներ̀ ալ կա լի ա
կան մե տաղ նե րի՞, թե՞ ջրած նի: Կազ
մե՛ք ռե ակ ցի ա նե րի հա վա սա րում
նե րը, պա տաս խա նը հիմ նա վո րե՛ք: 

6. Ին չո՞ւ են ֆո տո մարտկոց նե րում 
օգ  տա գոր ծում գլ խա վո րա պես ցե
զիու մ և ոչ թե լի թի ու մ: 

7. Ին չո՞վ են ընդ հա նուր և ին չո՞վ տար
բեր ջրի և թթու նե րի հետ ալ կա լիա
կան մե տաղ նե րի ռե ակ ցի ա նե րը: 
Կազ մե՛ք հա մա պա տաս խան ռե ակ
ցի ա նե րի հա վա սա րում նե րը և ցո՛ւյց 
տվեք էլեկտ րոն նե րի ան ցու մը: 

8. Բա ցատ րե՛ք այն երևույթները, որոնց 
հե տևանքով նատրի ու մի քլո րիդից 
ստանում են՝ ա) մետա ղա կան նա տ
րի ում, բ) նատ րի ու մի հիդ րօք սիդ,  
գ) նատ րի ու մի կար բո նատ: Կազ
մե՛ք էլեկտ րո լի զի հա մա պա տաս խան 
գծա պա տ կ ե ր ներ և ռե ակ ցի ա նե րի 
հա  վա սա րում ներ: 

9. Ալ կա լի ա կան մե տաղ նե րի հիդ րօք
սիդ նե րից ո՞րն է ամե նա թույլ և ո՞ րը 
ամե նա ու ժեղ էլեկտ րո լի տը: Ին չո՞ւ: 

10. Բե րե՛ք ռե ակ ցի ա նե րի հա վա սա
րում ներ, ո րո նք հա մա պա տաս խա
նում են փո խար   կում    նե րի գծա
պատ կեր նե րին (տե՛ս գծա պատ  կեր 
18ը): 

? ÊÝ ¹Ç ñÝ»ñ
1. Քա նի գրամ 0,1 զանգ վա ծա յին բա

ժին կամ 10% նատ րի ու մի հիդ րօք սիդ 
պա րու նա կող լու ծույթ կպա հանջ վի 
0,1 զանգ վա ծա յին բա ժին կամ 10% 
ծծմ բա կան թթու պա րու նա կող 196 գ 
լու ծույ թը չե զո քաց նե լու հա մար: 

Պատ.՝ 160 գ:

2. 0,3 զանգ վա ծա յին բա ժին կամ 30% 
նատ րի ու մի քլո րիդ պա րու նա կող 
250 գ լու ծույ թի էլեկտ րո լի զի ժա
մա նակ ան ջատ վել է 10 լ ջրա ծին 
(ն.պ.): Ըստ զանգվածի՝ որ քա՞ն 
նատ րի ու մի քլո րիդ է քայ քայ վել, և 
քա նի՞ գրամ նատ րի ու մի հիդ րօք
սիդ է առա ջա ցել:

Պատ.՝ 0,6964 (69,64%) NaCl, 35,71 գ 
NaOH:

3. Ո՞ր աղը և ի՞նչ զանգվածով է (գ) 
ստաց վել, եթե 0,32 զանգ վա ծա յին 
բա ժին կամ 32% կա լի ու մի հիդ րօք
սիդ (ρ = 1,32 գ/սմ3) պա րու նա կող 
100 մլ լու ծույ թի մի ջով բաց են թո
ղել 18 լ մե թա նի այ րու մից առա ջա
ցած ամ բողջ ած խած նի (IV) օք սի
դը (ն.պ.): 

Պատ.՝ 75,43 գ KHCO3:

4. Ինչ պի սի՞ զանգ վա ծա յին հա րա բե
րու թյամբ է անհ րա ժեշտ խառ նել 
նատ րի ու մի հիդ րօք սի դը և ջու րը 
այն պի սի լու ծույթ ստա նա լու հա
մար, որում ջրի յու րա քանչ յուր 20 
մո լե կու լա յին բա ժնին ընկ նի նատ
րի ու մի հիդ րօք սիդի մեկ մո լե կուլ: 

Պատ.՝ 1:9:

ANTARES



164

§ 7.6. II խմբի գլխավոր ենթախմբի 
տարրերի՝ մագնեզիումի և 
կալցիումի բնութագիրը: 
Կալցիումի միացությունները

Մագ նե զի ու մի և կալ ցի ու մի դիր քը պար բե րա
կան հա մա կար գում և ատոմ նե րի կա ռուց վածքը: 
Մագ նե զի ու մը և կալ ցի ու մը գտն վում են պար բե րա
կան հա մա կար գի II խմ բի գլ խա վոր են թախմ բում: 
Դրանց ատոմ նե րի կա ռուց ված քի բանաձևե րը բեր
ված են աղ յու սա կ 39ում:

Աղյուսակ 39

øÇÙÇ³Ï³Ý Ýß³ÝÁ ¾É»Ïï ñáÝ Ý» ñÇ ï» Õ³ µ³ß Ëáõ ÙÝ Áëï 
¿Ý»ñ·Ç³Ï³Ý Ù³ Ï³ñ ¹³Ï Ý» ñÇ

¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ 
µ³Ý³Ó¨

Mg
Ca

+12Mg 2e−, 8e−, 2e−

+20Ca 2e−, 8e−, 8e−, 2e−
1s2 | 2s22p6 | 3s2

...3s2 | 3p63d0 | 4s2

¾É»ÏïñáÝÝ»ñÇ ï»Õ³µ³ßËáõÙÝ Áëï ûñµÇï³ÉÝ»րÇ

 1s2 2s2 2p6 3s2

+12Mg

+20Ca…

    

   

3s2             3p
6                           3d

0                    4s
2

Ինչ պես երևում է, մագ նե զի ու մի և կալ ցի ու մի 
ար տա քին էներ գի ա կան մա կար դա կում գտն վում է 2 
էլեկտ րոն: Դրա նով է բա ցատր վում, որ մագ նե զի ու մը 
և կալ ցի ու մը բո լոր մի ա ցու թյուն նե րում դրսևորում են 
+2 օք սի դաց ման աս տի ճան: 

Բնու թյան մեջ գտն վե լը: Կալ ցի ումն օժտ ված 
է քի մի ա կան մեծ ակ տի վու թյամբ, այդ պատ ճա ռով 
բնու թյան մեջ հան դի պում է մի այն մի ա ցու թյուն նե րի 
ձևով (տե՛ս աղյուսակ 40ը):

Ստա ցու մը: Կալ ցի ու մը ստա նում են նրա քլո րի դի 
հա լույ թի էլեկտ րո լի զի մի ջո ցով: 
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Աղյուսակ 40

Ð³Ýù³ù³ñÇ 
³Ýí³ÝáõÙÁ

øÇÙÇ³Ï³Ý µ³Ý³Ó¨Á 
(ÑÇÙÝ³Ï³Ý 

µ³Õ³¹ñ³Ù³ëÇ)

Î³ñ¨áñ³·áõÛÝ 
Ñ³Ýù³í³Ûñ»ñÁ

Îñ³ù³ñ, Ù³ñÙ³ñ, 
Ï³íÇ×
¶Çåë

üáëýáñÇï ¨ 
³å³ïÇï
 

¸áÉáÙÇï

CaCO3 

CaSO4 • 2H2O

Ca3(PO4)2

CaCO3 • MgCO3

È³Û Ýá ñ»Ý ï³ ñ³Í í³Í ¿

È³Û Ýá ñ»Ý ï³ ñ³Í í³Í ¿

²å³ ïÇï Ý» ñÁ՝ ÊÇ µÇÝ Ý»
ñáõÙ, ýáë ýá ñÇï Ý» ñÁ` 
Î³ ñ³ ï³ áõ Ç É»é Ý» ñáõÙ

È³Û Ýá ñ»Ý ï³ ñ³Í í³Í ¿

Ֆի զի կա կան հատ կու թյուն նե րը: Կալ ցի ու մը ար ծա թասպի
տակ մե տաղ է, շատ թեթև (1,55 գ/սմ3), ինչ պես ալ կա լի ա կան 
մե տաղ նե րը, բայց հա մե մա տա բար ավե լի ամուր է և ու նի բարձր 
հալ ման ջեր մաս տի ճան՝ 8510C:

Քի մի ա կան հատ կու թյուն նե րը: Ալ կա լի ա կան մե տաղ նե րի 
նման կալ ցի ումն ու ժեղ վե րա կանգ նիչ է.

t

t

t

t

Կալ ցի ու մի մի ա ցու թյուն նե րը բո ցը ներ կում են աղ յու սա կար
միր: Մե տա ղա կան կալ ցի ու մը ալ կա լի ա կան մե տաղ նե րի նման 
պա հում են նավ թի մեջ: 

Կի րա ռու մը: Մե տա ղա կան կալ ցի ումն իր քի մի ա կան մեծ 
ակ տի վու թյան շնոր հիվ կի րա ռում են մի շարք դժ վա րա հալ մե
տաղ նե ր (տի տա ն, ցիր կո նի ու մ և այլն) իրենց օք սիդ նե րից վե րա
կանգ նե լու հա մար: Կալ ցի ու մն օգ տա գոր ծում են նաև պող պա
տի և չու գու նի ար տադ րու թյան մեջ դրանք թթ ված նից, ծծմ բից և 

ANTARES



166

ֆոս ֆո րից մաք րե լու, մի շարք հա մա ձուլ վածք ներ, մաս նա վո րա
պես առանց քա կալ նե րի պատ րաստ ման հա մար անհ րա ժեշտ կա
պա րա կալ ցի ու մա կան հա մա ձուլ վածք ներ ստանա լու հա մար: 

Արդ յու նա բե րու թյան մեջ ստաց վող կալ ցի ու մի կա րևո րա
գույն մի ա ցու թյուն նե րը: Կալ ցի ու մի օք սի դը արդ  յո ւ նա բե րու
թյան մեջ ստա նում են կրա քա րի թր ծու մով. 

 tCaCO3 → CaO + CO2↑

Կալ ցի ու մի օք սի դը սպի տակ դժ վա րա հալ նյութ է (հալ վում է 
2570 0C ջեր մա ստի ճա նում), օժտ ված է ակ տիվ մե տաղ նե րի հիմ
նա յին օք սիդ նե րին հա տուկ քի մի ա կան հատ կու թյուն նե րով:

Կալ ցի ու մի օք սի դի և ջրի ռե ակ ցի ան անվանում են կրի մա
րում, որն ըն թա նում  է մեծ քա նա կի ջեր մու թյան ան ջա տու մով.

CaO + H2O = Ca(OH)2 + Q

Այն չհան գած կրի հիմ նա կան բա ղադ րա մասն է, իսկ կալ ցի ու
մի հիդ րօք սի դը` հան  գած կրի: 

Կալ ցի ու մի հիդ րօք սի դը̀ Ca(OH)2, գործ նա կան մեծ նշա նա կու
թյուն ու նի: Այն կի րառ վում է հան գած կրի, կրա կա թի և կրաջ րի 
ձևով: 

Հան գած կի րը նուրբ, փխ րուն փոշ ի է, սո վո րա բար մոխ րա
գույն, նրա բա ղադ րիչ մասն է (Ca(OH)2), ջրում քիչ լու ծե լի է  (1,56 
գ լուծ վում է 1 լ ջրում 20 0Cում): Հան գած կրի, ցե մեն տի, ջրի և 
ավա զի խմո րան ման զանգ վա ծը կի րա ռում են շի նա րա րու թյան 
մեջ որ պես շի նա րա րա կան շա ղախ: Խառ նուր դն աս տի ճա նա բար 
պնդա նում է:

Կրա կա թը կա թի նման կա խույթ է (սուս պեն զի ա): Այն առա ջա
նում է ավել ցու կով հան գած կի րը ջրի հետ խառ նե լիս: Կրա կա թը 
կի րա ռում են քլո րա կիր ստա նա լու հա մար, որն օգ տա գործ վում 
է շա քա րի ար տադ րու թյու նում, այն պի սի խառ նուրդ ների պատ
րաս տման, որոնք անհ րա ժեշտ են բույ սե րի հի վան դու թյուն նե րի 
դեմ պայ քա րե լու, ծա ռե րի բնե րը սպի տա կեց նե լու հա մար: 

Կրա ջու րը կալ ցի ու մի հիդ րօք սի դի թա փան ցիկ լու ծույթ է, որը 
ստաց վում է կրա կա թը ֆիլտ րե լիս: Այն օգ տա գոր ծում են լա բո րա
տո րի ա յում ած խած նի (IV) օք սի դը հայտ ա բե րե լու հա մար.

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O 

Կրաջ րի մեջ ած խած նի (IV) օք սի դը եր կա րատև բաց թող նե լիս 
լու ծույ թը դառ նում է թա փան ցիկ.

CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2 
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Եթե ստաց ված կալ ցի ու մի հիդ րո կար բո նա տի թա փան ցիկ լու
ծույ թը տա քաց նենք, այն նո րից կպղ տոր վի.

Ca(HCO3)2 → CaCO3↓ + H2O + CO2↑
Նման երևույթ նե րն ըն թա նում են նաև բնու թյան մեջ: Օդում 

եղած ջրի կա թիլ նե րի մեջ լուծ ված ած խած նի (IV) օք սի դն ազ դում 
է կրա քա րի վրա, և վեր ջի նիս որոշ մա սը վեր ած վում է լու ծե լի 
կալ ցի ու մի հիդ րո կար բո նա տի: Լու ծույ թը մա կե րե սից տա քա նում 
է, և նրա նից նո րից սկ սում է անջատ վել կալ ցի ու մի կար բո նա տի 
նստ ված քը: 

Գործ նա կան մեծ նշա նա կու թյուն ու նի քլո րա կի րը: Այն ստաց
վում է հան գած կի րը քլո րի հետ փո խազ դե լիս.

2Ca(OH)2 + 2Cl
0
 → Ca(Cl

+1
O)2 + CaCl

−1
 + 2H2O

կալցիումի 
հիպոքլորիդ

Քլո րակ րի ներ գոր ծող բա ղադ րա մա սը կալ ցի ու մի հի պոք լո
րիտն է: 

Հի պոք լո րիտ նե րը են թարկ վում են հիդ րո լի զի: Այդ դեպ քում 
ան ջատ վում է հի պոք լո րաթ թու: Վեր ջինս իր աղե րից կա րող է 
դուրս մղել նույ նիսկ ած խաթ թուն.

Ca(ClO)2 + H2O + CO2 → CaCO3↓ + 2HClO
        հիպոքլորաթթու

Առա ջա ցող հի պոք լո րաթ թուն ան կա յուն է և հեշ տու թյամբ 
քայ քայ վում է.

2HClO → 2HCl + O2↑
Քլո րակ րի այդ հատ կու թյու նն օգ տա գոր ծում են սպի տա կեց

ման, ախ տա հան ման և գա զա զերծ ման հա մար:
Գիպս: Կան գիպ սի հետևյալ տե սակ նե րը̀ բնական` CaSO4 • 2H2O, 

թր ծած` (CaSO4)2 • H2O, ան ջուր` CaSO4: 
Թր ծած (կի սաջ րա յին) գիպ սը կամ ալե բաստրը՝ (CaSO4)2 • H2O, 

ստա նում են բնա կան գիպ սը մինչև 1501800C տա քաց նե լիս.

2[CaSO4 • 2H2O]  (CaSO4)2 • H2O + 3H2O↑
բնական գիպս          կեսջրյա գիպս

Եթե ալե բաստ րի փոշ ին խառ նենք ջրի հետ, ապա կա ռա ջա
նա կի սա հե ղուկ պլաս տիկ զանգ ված, որն արագ պն դա նում է: 
Պնդացու մը բա ցատր վում է ջրի մի ա ցու մով.

(CaSO4)2 • H2O + 3H2O → 2[CaSO4 • 2H2O]
Թր ծած գիպ սի պն դա նա լու հատ կու թյու նը օգ տա գոր ծում են 

առօր յայում: Օրի նակ՝ ալե բաստ րը կրի, ավա զի և ջրի հետ խառ
նուր դի ձևով օգ տա գոր ծում են որ պես սվաղ: Մա քուր ալե բաստ րից 
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պատ րաս տում են գե ղար վես տա կան իրեր, իսկ բժշ կու
թյան մեջ այն օգ տա գոր ծում են գիպսե վիրակապեր 
դնելու համար: 

Եթե բնա կան գիպ սը՝ CaSO4 • 2H2O, տա քաց նենք ավե լի 
բարձր ջեր մաս տի ճա նում, ապա կան ջատ վի ամ բողջ ջու րը. 

t > 1800C
 CaSO4 • 2H2O   CaSO4 + 2H2O↑

Առա ջա ցած ան ջուր գիպ սն ար դեն ըն դու նակ չէ ջուր 
մի աց նե լու, ուս տի այն ան վա նել են մե ռած գիպս:

 q Պա տաս խա նե ՛ք հար ցե րի ն (էջ 170)

§ 7.7. Ջրի կոշտությունը և դրա 
վերացման եղանակները

Բո լո րին հայտ նի է, որ անձրևաջ րում օճա ռը լավ է 
փրփ րում (փա փուկ ջուր), իսկ աղբ յու րի ջրում` սո վո րա
բար վատ (կոշտ ջուր): Կոշտ ջրի անա լի զը ցույց է տա լիս, 
որ նրա նում պա րու նակ վում են զգա լի քա նա կու թյամբ 
կալ ցի ու մի և մագ նե զի ու մի լու ծե լի աղեր: Այդ աղե րը 
օճա ռի հետ առա ջաց նում են ան լու ծե լի մի ա ցու թյուն ներ: 
Այդ պի սի ջու րը պի տա նի չէ ներ քին այր ման շար ժիչ նե
րը հո վաց նե լու և շո գե կաթ սա նե րը սնե լու հա մար, քա նի 
որ կոշտ ջու րը տա քաց նե լիս սա ռեց նող հա մա կար գե րի 
պա տե րին նս տում է ջրում լուծ ված աղե րի մնա ցոր դը, 
որն ան վա նում են դիրտ: Վեր ջինս ջեր մու թյու նը վատ է 
հա ղոր դում, ուս տի հնա րա վոր է շար ժիչ նե րի, շո գե կաթ
սա նե րի գեր տա քա ցում. բա ցի այդ, դրանք ավե լի արագ 
են մաշ վում: 

Իսկ ի՞նչ տե սա կի կոշ տու թյուն ներ կան: 
Կար բո նա տա յին կամ ժա մա նա կա վոր կոշ  տու  թյու

նը պայ մա նա վոր ված է կալ ցի ու մի և մագ նե զի ու մի 
հիդրոկարբո նատ նե րի առ կա յու թյամբ: Այն կա րե լի է 
վե րաց նել հե տևյալ եղա նակ նե րով.

1. Եռացնելով.
t

Ca(HCO3)2 → CaCO3↓ + H2O + CO2↑ 
t

Mg(HCO3)2 → MgCO3↓ + H2O + CO2↑

¶Ç ï»՞ù ³ñ¹ Ûáù

...որ գա լի ու մը հալ վում 
է 30 0Cից քիչ ցածր 
ջեր մաս տի ճա նում, 
ուս տի այն կա րող է 
հալ վել մար դու ձեռ քի 
ջեր մու թյունից:
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2. Կրակաթի կամ սոդայի ազդեցությամբ.

Ca(OH)2 + Ca(HCO3)2 → 2CaCO3↓ + 2H2O

Ca(HCO3)2 + Na2CO3 → CaCO3↓ + 2NaHCO3

Ca2+ + 2HCO3
− + 2Na+ + CO3

2− → CaCO3↓ + 2Na+ + 2HCO3
−

Ca2+ + CO3
2− → CaCO3↓

Ոչ կար բո նա տա յին կամ մնա յուն կոշ տութ յու նը պայ մա նա
վոր ված է կալ ցի ու մի և մագ նե զի ու մի սուլ ֆատ նե րի և քլո րիդ
նե րի առ կա յու թյամբ: Այն վե րաց նում են սո դա յի ազ դե ցու թյամբ.

CaSO4 + Na2CO3 → CaCO3↓ + Na2SO4

MgSO4 + Na2CO3 → MgCO3↓ + Na2SO4 

Mg
2+
 + SO4

2−
 + 2Na+ + CO3

2−
 → MgCO3↓ + 2Na

+
 + SO4

2−

Mg
2+ + CO3

2
 → MgCO3↓

Կար բո նա տա յին և ոչ կար բո նա տա յին կոշ տու թյու նը մի ա
սին կազ մում են ջրի ընդ հա նուր կոշ տու թյու նը:

Կալ ցի ու մի և նրա կարևորա գույն մի ա ցու թյուն նե րի միջև 
եղած ծա գում նա բա նական կա պը ցույց է տրված գծա պատ կե ր 
20ում: 

Գծապատկեր 20

²Õ»ñ (ëáõÉý³ïÝ»ñ, ùÉáñÇ¹Ý»ñ ¨ ³ÛÉÝ)

Î³ÉóÇáõÙ

Î³ÉóÇáõÙÇ 
ÑÇ¹ñÇ¹

Î³ÉóÇáõÙÇ ûùëÇ¹

Î³ÉóÇáõÙÇ 
ÑÇ¹ñûùëÇ¹

Î³ÉóÇáõÙÇ 
Ï³ñµáÝ³ï

Î³ÉóÇáõÙÇ 
Ï³ñµÇ¹

²ÍË³ÍÝÇ 
(IV) ûùëÇ¹

Î³ÉóÇáõÙÇ 
ÑÇ¹ñáÏ³ñµáÝ³ï

 q Պա տաս խա նե ՛ք հար ցե րի ն (էջ 170)
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 ?  Հար ցեր  և վարժություններ
1. Պար բե րա կան հա մա կար գի և 

ատոմ  նե րի կա ռուց ված քի տե սու
թյան հի ման վրա պար զա բա նե՛ք, 
թե մագ նե զի ու մի և կալ ցի ու մի որ 
հատ  կու թյուն ներն են ընդ հա նուր: 
Կազ մե՛ք հա մա պա տաս խան ռե ակ
ցի ա նե րի հա վա սա րում նե րը: 

2. Պար բե րա կան հա մա կար գում կալ
ցի ու մը գտն վում է կա լի ու մի կող
քին, սա կայն նրա քի մի ա կան հատ
կու թյուն ներն ավե լի մոտ են նատ
րի ու մի հատ կու թյուն նե րին, որը 
գտն վում է մեկ այլ պար բե րու թյու
նում: Պար զա բա նե՛ք՝ ին չո՞ւ: 

3. Կալցիում պարունակող ի՞նչ հան
քանյութեր գի տեք, և դրանք ինչ
պե՞ս են օգտագործում: 

4. Իրա րից ինչ պե՞ս տար բե րել կրա
քար, գիպս և ֆոս ֆո րիտ բնա կան 
հան քան յու թե րը: Կազ մե՛ք ռե ակ
ցիա նե րի հա վա սա րում նե րը: 

5. Կալ ցի ու մի կար բո նա տից ինչ պե՞ս 
կա րե լի է ստա նալ մե տա ղա կան 
կալ ցի ում: Քի մի ա կան փո խար կում 
նե րի հա մար գրե՛ք ռե ակ ցի ա նե   րի 
հա մա պա տաս խան հա վա սա րու մ  
ները: 

6. Մե տա ղա կան կալ ցի ումն ավե լի 
կարծր է լի թի ու մից, բայց փա փուկ 
է բե րի լի ու մից: Ինչ պե՞ս բա ցատ
րել դա` հիմն վե լով մե տա ղա կան 
բյուրե ղավանդակնե րի կա ռուց
ված քի մա սին ուս մուն քի վրա: 

7. Շր ջա կա մի ջա վայ րի ազ դե ցու
թյամբ մե տա ղա կան կալցի ու մը 
փո  խար կ  վում է կալ ցի ու մի կար բո
նա տի: Կազ մե՛ք հա մա պա տաս խան 
ռե ակ ցի ա նե րի հա վա սա րում նե րը: 

8. Ինչ պի սի՞ փո խար կում ներ են տեղի 
ու նե նում հան գած կրի հետ շի նա
րա րու թյան մեջ օգ տա գոր ծե լիս: 

Գրե՛ք հա մա պա տաս խան ռե ակ ցիա 
նե  րի հա վա սա րում նե րը: 

9. Տետ րում գծե՛ք հետևյալ աղ յու սա
կը և լրաց րե՛ք հա մա պա տաս խան 
ռեակ ցի ա նե րի հա վա սա րում նե րով. 

Ca(OH)2

øÇÙÇ³Ï³Ý 
Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

CaO
CO2
N2O5
HCl
H3PO4

è»³ÏïÇí

10. Կալցիումի օքսիդից ինչպե՞ս պատ 
րաս տել կրաջուր:
Ինչո՞ւ է խորհուրդ տրվում օգտ վել 
միայն նոր պատրաստված կրաջրից: 
Պա տաս խա նը պար զաբանե՛ք ռեա կ
ցիաների հա վա սարում ներով: 

11. Ինչպե՞ս բացատրել, որ ալեբաստրի 
և ջրի խառնուրդը երբեմն վատ է 
պնդանում: 

12. Կալցիումի կարբոնատը ջրում գործ     
նա  կանում ան լու ծե լի է: Սա կայն 
կրա քա րե րը ողո ղա տար վում են 
ջրով: Ինչո՞վ բա ցատ րել դա: Կազ    
մե՛ք հա մա պա տաս խան ռեակ ցի ա   
նե րի հա վա սա րում նե րը: 

13. Ինչո՞ւ կոշտ ջուրը չի կարելի գոր
ծածել մեքե նաների շար ժիչ նե րը 
սա  ռեց նե լու հա մար: Պա տաս խա նը 
հաս  տա տե՛ք ռե ակ ցի ա նե րի հա վա
սա  րում նե րով:

14. Որո՞նք են ջրի կոշտության վե րաց
ման հիմ նական եղա նակները: 
Գրե՛ք հա մա պա տաս խան ռե ակ ցի ա
նե րի հա  վա  սա րում նե րը: 

15. Կազմե՛ք էջ 156ի աղյուսակին հա մա
պա տաս խա նող ռե ակցի ա նե րի հա  
վա սա րում նե րը:
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? ÊÝ ¹Ç ñÝ»ñ
1. 50 կգ մաքուր կալցիումի կար բո

նատը շի կա ց նելիս նրա զանգ վա ծը 
փոք րա ցել է 4,4 կգ ով: Կալ ցի ու մի 
կար բո նա տի քա նի՞  տո կոսն է քայ
քայ վել: 

Պատ.՝ 20%:

2. +2 օքսիդացման աստիճան ունե
ցող 8 գ մե տաղը փոխազ դել են 
ջրի հետ, և առա ջա ցել է 4,48 լ 
ջրա ծ ին (ն.պ.): Որոշ ե՛ք մե տա ղի 
հա րա բե րա կան ատո մա յին զանգ  
վա ծը և ան վա նե՛ք այն: 

Պատ.՝ 40, կալցիում:

3. 0,04 զանգ վա ծա յին բա ժին խառ
նուրդ ներ պարու նա կող 20 տ կրա
քա րից ստա ցել են 12 տ կալ ցի ու մի 
հիդ րօք սիդ: Դա  տե սա կան ել քի 
ո՞ր տոկոսն է կազմում (%): 

Պատ.՝ 84,45%:

4. Կոշտ ջրի նմուշ ը պա րու նա կում է 
100 մգ/լ կալ ցի ու մի հիդ րո կար բո
նատ և 30 մգ/լ կալ ցի ու մի սուլ
ֆատ: Որ քա՞ն կար բո նատ կպա
հանջ վի կոշտ ջրի 1 մ3ը փափ
կաց նե լու հա մար: 

Պատ.՝ 88,81 գ. Na2CO3:

§  7.8. Ալյումին

Ալ յու մինի դիր քը պար բե րա կան հա մա կար գում և ատոմի 
կա ռուց ված քը: Ալ յու մի նը գտն վում է III խմ բի գլ խա վոր են թա
խմբում: Ըստ էներ գի ա կան մա կար դակ նե րի՝ էլեկտ րոն նե րի դա
սա վոր ման գծապատկերը հետևյալն է.

 
+13

Al   2e−, 8e−, 3e−

Քա նի որ ալ յու մի նի ատոմ նե րը ար տա քին էներգիական մա
կար դա կում ու նեն 3 էլեկտ րոն, ապա ալ յու մի նը մի ա ցու թյուն նե րում 
դրսևորում է +3 օք սի դաց ման աս տի ճան: Ալ յու մի նի ատո մում հեշ
տու թյամբ տե ղի է ու նե նում 3s2էլեկտ րո նա յին զույ գի ճեղ քում, և 
էլեկտ րոն նե րից մե կն անց նում է 3pենթամակարդակը.

1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 3d0

     +13Al

Արդ յուն քում ստաց վում են երեք չզույգ ված էլեկտ րոն ներ: 
Ալ յու մի նը բնու թյան մեջ: Ալ յու մի նը իր տա րած վա ծու թյամբ 

երկ րա կեղևում գրա վում է եր րորդ, իսկ մետաղների շարքում 
առաջին տեղը: Նա հան դի պում է մի այն մի ա ցու թյուն նե րի ձևով: 

Դրան ցից կարևորա գույ ննե րը ցույց են տր ված գծա պատ  կե ր 
21ում:
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Գծապատկեր 21

²ÉÛáõÙÇÝÇ Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ µÝ³Ï³Ý ÙÇ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

Î³ á ÉÇ ÝÇï՝ 
Al2O3 • 2SiO2 • 2H2O, 
Ï³ íÇ Ï³ñ¨áñ³ ·áõÛÝ 
µ³ Õ³¹ ñ³ Ù³ ëÁ

Îá ñáõÝ¹՝ 
Al2O3, 
Ã³ ÷³Ý
óÇÏ µÛáõ
ñ»Õ Ý»ñ*

¸³ß ï³ ÛÇÝ ëå³Ã 
Ï³Ù ûñ ÃáÏ É³½` K2O • 
• Al2O3 • 6SiO2

´áù ëÇï` Al2O3 • nH2O,  
³É Ûáõ ÙÇ ÝÇ Ñ³Ý  ù³ ù³ñ

Ü» ý» ÉÇÝ՝
Na2O • Al2O3 • 2SiO2

Ստա ցու մը: Գեր մա նա ցի քի մի կոս Ֆ. Վյո լե րը 1827 թ. 
ալ յու մի ն ստա ցավ՝ ալ յու մի նի քլո րի դը կա լի ում կամ 
նատ րի ում ալ կա լի ա կան մե տաղ նե րի հետ անօդ պայ
ման նե րում տա քաց նե լով.

 tAlCl3 + 3K → 3KCl + Al
▲ Ալ յու մի նի արդ յու նա բե րա կան ստաց ման հա մար այդ 

մե թոդ նե րը տն տե սա պես ձեռն տու չեն, ուս տի մշակ վեց բոք
սիտ նե րից ալ յու մի նի ստաց ման էլեկտ րա քի մի ա կան մե թո դը: 

Ֆիզի կա կան հատ կու թյուն նե րը: Ալ յու մի նը ար ծա թա
սպի տակ գույ նի մե տաղ է, թեթև (ρ = 2,7 գ/սմ3), հալ վում 
է 660 0Cում: Այն շատ պլաս տիկ է, հեշ տու թյամբ ձգ վում 
է մե տա ղա լա րի և գլոց վում է թեր թե րի ու նր բա թի թե
ղի: Ալ յու մինն իր էլեկտ րա հա ղոր դա կա նու թյամբ զի
ջում է մի այն ար ծա թին և պղն ձին (այն կազ մում է պղն ձի 
էլեկտր ահա ղոր դա կա նու թյան 2/3ը):

Քի մի ա կան հատ կու թյուն նե րը: Մե տաղ նե րի լար
մա  ն էլեկտ րա քի մի ա կան շար քում ալ յու մի նը գտն վում 
է ամե նա ակ տիվ մե տաղ նե րից հե տո: Սա կայն առօր
յա փոր ձից հայտ նի է, որ ալ յու մի նե իրե րի (ամա նե ղեն 
և այլն) վրա չեն ազ դում ոչ թթ վա ծի նը, ոչ էլ ջու րը՝ 
նույ նիսկ եռ ման ջեր մաս տի ճա նում: Ալ յու մի նի վրա չի 
ազդում նաև խիստ, սա ռը ազո տա կան թթուն: Դա բա
ցա տր վում է ալ յու մի նի մա կե րե սին նուրբ օք սի դա թա
ղան թի առ կա յու թյամբ, որը պահ պա նում է հե տա գա օք
սի դա ցու մից: Եթե ալ յու մի նի մա կե րե ս ը շփենք սն դի կի 
աղով, ապա տե ղի կու նե նա հետևյալ ռե ակ ցի ան. 

2Al + 3HgCl2 → 2AlCl3 + 3Hg

* Al2O3ի կարմիր բյուրեղները սուտակ են, կապույտը՝ շափյուղա: 

¶Ç ï»՞ù ³ñ¹ Ûáù

...որ ալ յու մի նի 
ստաց ման ժա մա
նա կա կից եղա նա կը 
հնա րել են ամե րի
կա ցի  Չ. Հոլ լը և 
ֆրան սի ա ցի Էրին 
1886 թ.: Հայտ նա
գործ ման օրը 
Չ. Հոլ լը՝ 22ամ յա 
քիմի կո սը, լա բո րա
տո րի ա է եկել՝ ձեռ
քին ալ յու մի նի մի 
քա նի փոքր գնդիկ  
և հայտ նել, որ ին քը 
գտել է այն եղա
նա կը, որով հեշտու
թյամբ կա րե լի է 
պատ րաս տել այդ 
մե տա ղը և այն էլ՝ 
մեծ քա նա կու թյամբ:
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Նկ. 47
Ամալ գամ ված 
ալ յու մի նե լար 

1  օ դում
2  ջրում

¶Ç ï»՞ù ³ñ¹ Ûáù

...Չի նաս տա նի ակա
դե մի ա յի կի րա ռա կան 
ֆի զի կա յի ինս տի տու
տի գիտ նա կան նե րը 

հա ղոր դել են  
մ. թ. 297 թ. թաղ ված 

ՉժոուՉ ժու զո րա վա րի 
դամ բա րա նի հե տա

զո տու թյան արդ յունք
նե րի մա սին: Զար դա

քան դա կի անա լի զը 
ցույց է տվել, որ այն 

կազմ ված է հա մա ձուլ
ված քից, որը պա րու
նա կում է 10% պղինձ, 

5% մագ նե զիում և 85% 
ալ յու մին: Անա լի զը 

կրկ նել են մի քա նի 
ան գամ: Արդ յունք նե րը 

նույնն են:

Ան ջատ վող սն դի կը լու ծում է ալ յու մի նը, և առա
ջա նում է ալ յու մի նի ու սն դի կի հա մա ձուլ ված ք՝ ալ յու
մի նի ամալ գա մ: Ամալ գամ ված մա կերևույ թին օք սի դի 
շեր տը չի պահ վում, այդ պատ ճա ռով ամալ գա մված ալ
յու մի նը սո վո րա կան պայ ման նե րում փո խազ դում է ջրի 
հետ (նկ. 47).

2Al + 6HOH → 2Al(OH)3↓ + 3H2↑

Ոչմե տաղ նե րի և բարդ նյու թե րի հետ ալ յու մինը 
բարձր ջեր մաս տի ճա նում փո խազ դում է առանց ամալ
գա մվե լու.

(2)

Կի րա ռու մը: Ալ յու մի նը կի րա ռում են տար բեր 
հա մա ձուլ վածք ներ ար տադ րե լու հա մար: Ամե նա մեծ 
տա րա ծում ու նեն դյու րալ յու մին նե րը, որոնք պա րու
նա կում են պղինձ և մագ նե զի ում, սի լյու մինատ նե
րը` ալ յու մի նի ու սի լի ցիու մի հա մա ձուլ վածք նե րը: 
Այդ հա մա ձուլ վածք նե րի հիմ նա կան առա վե լու թյու նը 
թեթևու թյունն է և բարձր ամ րու թյու նը: Հիշ յալ հա
մա ձուլ վածք նե րը լայ նո րեն օգ տա գոր ծում են ավի ա, 
մեքենա, նա վա և սար քաշ ի նու թյան մեջ, հր թի ռա
յին տեխ նի կա յում ու շի նա րա րու թյան մեջ: Մա քուր 
մե տա ղի ձևով ալ յու մի նից պատ րաս տում են էլեկտ
րա կան հա ղոր դա լա րեր և քի մի ա կան տար բեր սար
քա վո րում ներ: 

Ալ յու մինն օգ տա գոր ծում են նաև արծ նա պատ ման, 
այ սինքն` պող պա տե և չու գու նե իրե րի մա կերևույթ նե
րը ալ յու մի նով տո գո րե լու հա մար: Այդ պի սով դրանք 
պաշտ պա նում են կո ռո զի ա յից:

Գործ նա կա նում օգ տա գոր ծում են թեր մի տը 
(Fe3O4 օք սի դի և ալ յու մի նա փոշ ու խառ նուր դը): Եթե 
այդ խառ նուրդն այ րենք (մագ նե զի ու մի ժա պա վե նի 
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օգ նու թյամբ), ապա տե ղի կու նե նա բուռն ռե ակ ցի ա` մեծ քա նա
կու թյամբ ջեր մու թյան ան ջա տու մով. 

8Al + 3Fe3O4 → 4Al2O3 + 9Fe
Այդ պրո ցեսն օգ տա գոր ծում են, այս պես կոչ ված, թեր մի տա յին 

եռակց ման ժա մա նակ, ինչ պես նաև ազատ վի ճա կում որոշ մե տաղ
ներ ստա նա լու հա մար:

q Պա տաս խա նե ՛ք հար ցե րի ն (էջ 176)

§ 7.9. Ալյումինի կարևորագույն 
միացությունները

Ալ յու մի նի օք սի դը` Al2O3, հնա րա վոր է ստա նալ հետև յալ եղ ա նակ
նե րով. 

Մե տա ղա կան ալ յու մի նի փոշ ու ան մի ջա կան այ րու մով. 

4Al + 3O2 → 2Al2O3 

և ըստ բեր ված գծապատկեր ի.

HCl Ï³Ù H2SO4         NaOH Ï³Ù KOH                t
Al  ³Õ   Al(OH)3 → Al2O3

Ալ յու մի նի օք սի դը սպի տակ, պինդ, դժ վա րա հալ (հալ ման ջեր մաս
տի ճա նը 20500C) նյութ է: 

Այն ամֆոտեր օքսիդ է: Թթուների հետ փոխազդելիս ցուցաբերում է 
հիմ նա յին օքսիդներին բնորոշ հատկություններ.

tAl2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O 
   tAl2O3 + 6H+ + 6Cl− → 2Al+3 + 6Cl− + 3H2O 

t
Al2O3 + 6H+ → 2Al+3 + 3H2O

Ալ կա լի նե րի հետ փոխազդելիս ցու ցա բե րում է թթ վա յին օք սիդ նե
րին բնո րոշ հատ կու թյուն ներ: Ընդ որում՝ հա մա հա լե լիս առա ջա նում են 
մե տա ալ յու մի նաթթ վի՝ HAlO2, աղեր, այ սինքն` մե տա ալ յու մի նատ ներ.

Al2O3 + 2NaOH  2NaAlO2 + H2O

Ջրի առկայությամբ ռեակցիան այլ կերպ է ընթանում.

Al2O3 + 2NaOH + H2O → 2[NaAlO2 • H2O]
Դա բա ցատր վում է այն հանգամանքով, որ նատ րի ու մի ալ յու մի նա տը 

ջրա յին լու ծույ թում մի աց նում է մեկ կամ եր կու մո լե կուլ ջուր, որը կա րե լի է 
պատ կե րել այս պես. 
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ա) NaAlO2 • H2O կամ NaH2AlO3, 

բ) NaAlO2 • 2H2O կամ NaAl(OH)4:
Ալ յու մի նի հիդ րօք սի դը ստա նում են ալ կա լու լու ծույ թի և ալ յու մի նի 

աղե րի լու ծույթ նե րի փո խազ դե ցու թյամբ, ընդ որում՝ ալ կա լու լու ծույ թը 
չի կա րե լի վերց նել ավել ցու կով. 

AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3↓ + 3NaCl

Al+3 + 3Cl− + 3Na+ + 3OH− → Al(OH)3↓ + 3Na+ + 3Cl−

Al+3 + 3OH
−
 → Al(OH)3↓

Եթե ալ յու մի նի հիդ րօք սի դի սպի տակ դոն դո ղան ման զանգ վա ծն 
ան ջա տենք լու ծույ թից և չո րաց նենք, ապա ստաց վում է սպի տակ բյու րե
ղա յին նյութ, որը գոր ծա նա կա նում չի լուծ վում ջրում: 

Ալ յու մի նի հիդ րօք սի դը (ինչ պես և նրա օք սի դը) օժտ ված է ամ ֆո տեր 
հատ կու թյուն նե րով: Բո լոր հիմ քե րի նման ալ յու մի նի հիդ րօք սի դը փո
խազ դում է թթու նե րի հետ: Ալ յու մի նի հիդ րօք սի դը ալ կա լի նե րի հետ հա
մա հա լե լիս առա ջա նում են մե տա ալ յու մի նատ ներ, իսկ ջրա յին լու ծույթ
նե րում առա ջաց նում են մե տա ալ յու մի նատնե րի հիդ րատ ներ.

t
Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

Al(OH)3 + NaOH → NaH2AlO3 + H2O
Ալ յու մի նի աղե րը հիմնա կա նում ստա նում են մե տա ղա կան ալ յու

մի նը թթու նե րի հետ փո խազ դե լիս: 
Ըստ ֆի զի կա կան հատ կու թյուն նե րի՝ դրանք պինդ բյու րե ղա յին, ջրում 

լավ լուծ վող նյու թեր են: Ալ յու մի նի աղե րի քի մի ա կան հատ կու թյուն նե րը 
նման են մյուս աղե րի հատ կու թյուն նե րին: Քա նի որ ալյու մի նի աղերն առա
ջա ցել են թույլ հիմ քե րից և ու ժեղ թթ վից, ապա դրանք ջրա յին լու ծույթ նե
րում են թարկ վում են հիդ րո լի զի:

Ալ յու մի նի և նրա կարևորա գույն մի ա ցու թյուն նե րի միջև եղած ծա
գում  նաբանական կա պը ցույց է տր ված գծա պատ կե ր 22ում:

Գծապատկեր 22

²ÉÛáõÙÇÝÇ 
ûùëÇ¹

²ÉÛáõÙÇÝ
²ÉÛáõÙÇÝÇ 
ÑÇ¹ñûùëÇ¹

²ÉÛáõÙÇÝ³ïÝ»ñ

²ÉÛáõÙÇÝÇ 
³Õ»ñ

q Պա տաս խա նե ՛ք հար ցե րի ն (էջ 176)
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 ?  Հար ցեր  և վարժություններ
1. Պար բե րա կան հա մա կար գից օգտ

վե լով՝ ատոմ նե րի կա ռուց ված քի 
տե սու թյան հի ման վրա պար զա բա
նե՛ք, թե ինչ պես են փոխ   վում տար
րե րի հատ կու թյուն նե րը Na → Mg → 
Al շար քում: 

2. Ին չո՞ւ է ալ յու մի նը բնու թյան մեջ 
մի այն մի ա ցու թյուն նե րի ձևով հան
դի պում: 

3. Բնու թագ րե՛ք ալ յու մի նի կարևորա
գույն բնա  կան մի ա ցու թյուն նե րը: 

4. Ալ յու մին ստա նա լու հա մար որ պես 
վե րա կանգ նիչ կա րե լի է օգ տա գոր
ծել մե տա ղա կան կալ ցի ում: Կազ
մե՛ք ռե ակ ցի ա յի հա վա սա րու մը, 
ցո՛ւյց տվեք էլեկտ րոն նե րի ան ցու
մը: Ին չո՞ւ այդ ռե ակ ցի ան չի կա րե լի 
իրա կա նաց նել ջրա յին լու ծույ թում: 

5. Կազ մե՛ք ա) հա լո գեն նե րի, բ) եր
կա թի, գ) ջրած նի իոն նե րի, դ) ծծմ բի,  
ե) թթ վա ծ նի վե րա կանգն ման ռե ակ
ցի ա նե րի հա վա սա րում նե րը ալ յու
մի նով: Ցո՛ւյց տվեք էլեկտ րոն նե րի 
ան ցու մը: 

6. Կազ մե՛ք ջրա յին լու ծույ թում պղն ձի 
վե րա կանգն ման ռե ակ ցի ա յի հա վա
սա րու մը ալ յու մի նով: Ցույց տվեք 
էլեկտ րոն նե րի ան ցու մը և նշե՛ք օք
սի դի չը: 

7. Կա րո՞ղ են արդ յոք քիմիական 
ռեակցիաներում որ պես օք սի դիչ 
հան դես գալ՝ ա) ալյու մի նի ատոմ
նե րը, բ) ալ յու մի նի իոն նե րը: Պա
տաս խա նը հաս տա տե՛ք ռե ակ ցի ա
նե րի հա վա սա րում նե րով: 

8. Ալ յու մի նի քլո րիդ ստա նա լու հա մար 
կա րե լի է օգտ վել փո խա նակ ման, 
տե ղա կալ ման և մի աց ման ռեակ
ցիա նե րից: Կազ մե՛ք այդ ռեակ ցի ա
նե րի հա վա սա րում նե րը: 

9. Ալ յու մի նի սուլ ֆա տի լու ծույ թին ավե 
լաց րե՛ք քիչ քա նա կով ալ կա լու լու
ծույթ (մինչև ավել ցու կա յին քա նակը):  

Ի՞նչ է նկա տվում: Կազ  մե՛ք հա մա
պա տաս խան ռե ակ ցի ա նե րի հա վա
սա րում նե րը: 

10. Նատ րի ու մի քլո րի դի և ալ յու մի նի 
քլո  րի դի ջրա յին լու ծույթնե րում իջեց
րե՛ք կա պույտ լակ մու սի թղթեր: Ինչ 
պե՞ս փոխ վեց թղ թե րի գույ նը և ին  չո՞ւ: 

11. Կազ մե՛ք ռե ակ ցի ա նե րի հա վա ս ա
րու մ նե րն ըստ գծա պատկեր 21ի:

? ÊÝ ¹Ç ñÝ»ñ
1. Որ քա՞ն (գ) ալ յու մին կպա հանջ վի, 

որ պես զի աղա թթ վի հետ փո խազ
դե լիս ստաց վի այն քան ջրա ծին, 
որ քան ան ջատ վում է 1 մոլ նատ
րիու մը ջրի հետ փո խազ դե լիս: 

Պատ.՝ 9 գ:

2. Ալ յու մի նի և պղն ձի հա մա ձուլ ված
քի վրա տա քաց նե լով ավե լաց րել 
են ավել ցու կով նատ րի ու մի հիդ
րօք սի դի խիտ լու ծույ թ: Ան ջատ
վել է 2,24 լ գազ (ն.պ.): Հաշ վե՛ք 
հա մա ձուլ ված քում բա ղադ րիչ նե
րի զանգ վա ծա յին բա ժին նե րը (գ), 
եթե ընդ հա նուր զանգ վա ծը եղել է 
10 գ: 

Պատ.՝ 18% Al, 82% Cu:

3. Տր ված է ըստ զանգվածի 5% ալ
յու մի նի քլո րիդ պա րու նա կող 40 գ 
լու ծույթ: 20% նատ րիու մի հիդ
րօք սիդ պա րու նա կող քա նի մի
լի լիտր լու ծույթ (ρ = 1,2 գ/սմ3) 
կպա հանջ վի, որ պես զի ալ յու մի նի 
քլո րի դը լրիվ վե րած վի նատ րի ու
մի ալ յու մի նա տի: 

Պատ.՝ 10 մլ:
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 0Լա բո րա տոր փոր ձեր

I   Ծա նո թա ցում նատ րի ու մի, կա 
լի ու մի և կալ ցի ու մի կարևորա
գույն աղե րի նմուշ նե րին

1. Դի տեք ձեզ տր ված նատ րի ու
մի, կա լի ու մի և կալ ցիու մի աղե րի 
նմուշ նե րը: Ուշ ադ րու թյուն դարձ
րեք դրանց ար տա քին տես քին:

2. Նա խա պես մաք րած (աղաթթ վում 
լվա նա լով և շի կա ցնե լով) նի կե լի 
(նիք րո մա յին) մե տա ղա լա րի կամ 
շի կա ցրած գրա ֆի տի օգ նու թյամբ 
գա զայ րի չի բո ցի մեջ մտ ցրեք քի
մի ա պես մա քուր՝ ա) նատ րի ու մի 
քլո րիդի, բ) կա լի ու մի քլո րի դի, գ) 
կալ ցի ու մի քլո րի դի մի քա նի բյու
րեղ ներ: Կա լի ու մով բո ցի գու նա
վո  րու մը դի տե լու հա մար պետք 
է նա յել կա պույտ (կո բալ տա յին) 
ապա  կու մի ջով:

Առաջադրանք
Նատ րի ու մի, կա լի ու մի և կալ ցի ու մի 
աղե րը ինչ պե՞ս տար բե րել մյուս աղե րից: 
II   Ծա նո թա ցում կալ ցի ու մի բնա կան 

մի ա ցու թյուն նե րին

1. Դի տեք ձեզ տր ված կալ ցի ու մի բնա
կան մի ա ցու թյուն նե րի նմուշ նե րը և 
ուշ ադ րու թյուն դարձ րեք դրանց ար
տա քին տես քին: 

2. Հա մա պա տաս խան ռե ակ ցի ա նե րի 
մի ջո ցով որոշ ե՛ք, թե ձեզ տր ված 
հան քան յու թե րից որո՞նք են կար բո
նատ ներ և որոնք` սուլ ֆատ ներ: 

Առա ջադ րանք ներ
1. Ի՞նչ հատ կա նիշ նե րով կա րե լի է որո
շ ել տար բեր բնա կան կար բո նատ նե րը, 
սուլ ֆատ նե րը և օր թո ֆոս ֆատ նե րը:  
2. Ո՞ր քի մի ա կան ռե ակ ցի ա նե րով բնա 
կան կար  բո նատ նե րը կա րե լի է տար  բե
րել բնա կան սուլ ֆատ նե րից: 
III  Ծա նո թա ցում ալ յու մի նի և նրա 

հա մա ձուլ վածք նե րի նմուշ նե րին
Դի տեք ձեզ տր ված ալ յու մի նի և 
նրա հա մա ձուլ վածք նե րի նմուշ նե րը: 
Ստու գեք նմուշ նե րի կարծ րու թյու նը 
և պլաս տի կու թյու նը: 

Առա ջադ րանք
Ալ յու մի նը ինչ պե՞ս տար բե րել իր հա մա
ձուլ վածք նե րից:

6 Գործնական աշխատանք 5
Փոր ձա րա րա կան խն դիր նե րի լու
ծում: Չորս փոր ձա նոթ ում եր կու 
տար բե րակ նե րի հա մար տր ված են 
հետևյալ բյու րե ղա յին նյու թե րը. 

1. ա) կալ ցի ու մի քլո րիդ, բ) նատ րի ու
մի հիդ րօք սիդ, գ) կա լի ու մի կար
բո նատ, դ) բա րի ու մի քլո րիդ, 

2. ա) կալ ցի ու մի կար բո նատ, բ) բա
րի ու մի նիտ րատ, գ) նատ րի ումի 
սուլ ֆատ, դ) կա լի ու մի քլո րիդ: 
Փորձ նա կա նո րեն որոշ եք, թե որ 
փոր ձա նո թում ինչ նյութ է գտնվում: 

3. Իրա կա նաց րեք հետևյալ փո խար
կում նե րը` գրե լով մո լե կու լա յին, 
իոնային և կր ճատ իոնային հա վա
սա րում նե րը.

CaCl2 → Ca(OH)2 → CaCO3 → 

→  Ca(HCO3)2 → CaCO3 → CaCl2
MgCO3 → MgCl2 → Mg(OH)2 → MgSO4
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§ 7.10. Երկաթի դիրքը քիմիական տարրերի 
պարբերական համակարգում

Եր կա թը գտն վում է VIII խմ բի երկ րոր դա կան են թախմբում: Եր կա թի 
ատո մում էլեկտ րոն նե րը, ըստ էներ գի ա կան մա կար դակ նե րի, դա սա վոր
ված են հետևյալ կերպ.

+26Fe 2e
−
,   8e

−
,   14e

−
,   2e

−

Գծապատկերից երևում է, որ եր կա թի ատո մը ար տա քին էներ գի ա կան 
մա կար դա կում ու նի եր կու էլեկտ րոն, ուս տի այն բազ մա թիվ մի ա ցու թյուն
նե րում ցու ցա բե րում է +2 օք սի դաց ման աս տի ճան: Քա նի որ եր կա թի ատո
մի նա խա վեր ջին էներ գի ա կան մա կար դա կն ավարտ ված չէ, ապա ռե ակ ցի ա
նե րում, բա ցի ար տա քին մա կար դա կի եր կու էլեկտ րո նից, հա ճախ մաս նակ
ցում է նաև նա խա վեր ջին՝ էներգիական մակարդակի մեկ էլեկտ րո նը: Այդ 
դեպ քում եր կա թը ցու ցա բե րում է +3 օք սիդաց ման աս տի ճան:

Երկաթը բնու թյան մեջ: Մե տաղ նե րի շար քում, ըստ տա րած վա ծու թյան, 
եր կա թը գրա վում է երկ րորդ տե ղը ալ յու մի նից հե տո: 

Աղ յու սա կ 41ում տր ված են եր կա թի կա րևորա գույն հանքանյութերի 
բա ղադ րու թյու նը, գտն վե լու տե ղը և ընդ հա նուր բնու թա գի րը:

Աղյուսակ 41
Երկաթի կարևորագույն բնական միացությունները

Ð³Ýù³ÝÛáõÃ»ñÇ 
³Ýí³ÝáõÙÁ øÇÙÇ³Ï³Ý µ³Ý³Ó¨Á (ÑÇÙÝ³Ï³Ý µ³½. Ù³ëÇ)

Ø³·Ý»ïÇï Fe3O4 (Fe2O3 • FeO) (å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ÙÇÝã¨ 72% Fe) 

Ð»Ù³ïÇï Fe2O3 
(å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ÙÇÝã¨ 65% Fe) 

ÈÇÙáÝÇï Fe2O3 • nH2O (å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ÙÇÝã¨ 60% Fe)

äÇñÇï FeS2 (å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ Ùáï 47% Fe)

Մի շարք տե ղե րում հան դի պում է սի դե րիտ հան քան յութը, որի հիմ նա
կան բա ղադ րա մա սը եր կա թի (II) կար բո նատն է՝ FeCO3: Այն նույն պես օգ տա
գոր ծում են չու գուն և պող պատ ար տադ րե լու հա մար: Եր բեմն հան դի պում է 
երկ նա քա րա յին (հա մար յա մա քուր) եր կա թը:

Բազ մա թիվ հան քա յին աղբ յուր նե րի ջրե րում պա րու նակ վում են եր կա թի 
հիդ րո կար բո նատ` Fe(HCO3)2, և եր կա թի մի շարք այլ աղեր: Կեն սա բա նու թյան 
դա սըն թա ցից ձեզ հայտ նի է, որ եր կա թը մեծ նշա նա կու թյուն ու նի կեն դա նի 
բնու թյան մեջ: Այն ար յան հե մոգ լո բի նի կարևոր բա ղադ րա մասն է:

Ստացումը: Երկաթ կարելի է ստանալ.
1. օք սի դից ջրած նով վե րա կանգ նե լով, օրի նակ՝ Fe2O3ից տա քաց նե լով, 
2. օք սիդ նե րից` Fe2O3 և Fe3O4, ալ յու մի նա թեր մի ա կան մե թո դով,
3. եր կա թի (II) աղե րի ջրա յին լու ծույ թի էլեկտ րո լի զի մի ջո ցով: 
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Ֆի զի կա կան հատ կու թյուն նե րը: Մա քուր եր կա թը ար ծա թաս պի տա
կա վուն բա վա կա ն պլաս տիկ մե տաղ է: Եր կաթի խտու թյու նը 7,87 գ/սմ3 է, 
հալ ման ջեր մաս տի ճա նը` 15390C, եր կաթն ու նի մագ նի սա կան հատ կու թյուն: 

Քի մի ա կան հատ կու թյուն նե րը: Մա քուր եր կա թը օդում կա յուն է: 
Գործ նա կա նում օգ տա գոր ծում են խառ նուրդ ներ պա րու նա կող եր կա թը, 
որը հեշ տու թյամբ են թարկ վում է կո ռո զի ա յի: Եր կա թի քի  միա  կան հատ կու
թյուն նե րը ցույց են տր ված աղ յու սա կ 42ում: 

Կի րա ռու մը: Մա քուր եր կաթն ըն դու նակ է արագ մագ նի սա նա լու և 
ապա մագ նի սա նա լու, այդ պատ ճա ռով այն կի րա ռում են էլեկտ րաշ ար
ժիչ նե րի, էլեկտ րա մագ նիս նե րի մի ջուկ ներ և խոսափողների թա ղանթ ներ 
պատ րաս տե լու հա մար: Գործ նա կա նում ամե նաշ ատն օգ տա գոր ծում են եր
կա թի հա մա ձուլ վածք նե րը՝ չու գու նը և պող պա տը: 

Աղյուսակ 42
Երկաթի  քիմիական հատկությունները

ºñÏ³ÃÁ ÷áË³½¹áõÙ ¿

ê»ÝÛ³Ï³ÛÇÝ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝáõÙ î³ù³óÝ»ÉÇë
1. ÂÃí³ÍÝÇ Ñ»ï ËáÝ³í û¹áõÙ 
³ é³ ç³ ÝáõÙ ¿ Fe2O3 • nH2O

2. Üáëñ ÃÃáõÝ»ñÇ Ñ»ïª HCl ¨ H
2
SO

4
 

 Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑

1. ÂÃí³ÍÝÇ Ñ»ïª
 0          0       t       +3  2       +2 2

3Fe + 2O2 → Fe2O3 • FeO 

2. øÉáñÇ Ñ»ïª
0          0       t         +3  −1

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

3. ²Õ»ñÇ Ñ»ï çñ³ÛÇÝ ÉáõÍáõÛÃáõÙª

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu↓
0            +2            –2          +2           -2       

Fe + Cu + SO4 → Fe + SO4 + Cu↓

3. ÌÍÙµÇ Ñ»ïª
 

 0       0     t       +2 –2 Fe + S → FeS

4. æñÇ ·áÉáñßÇÝ»ñÇ Ñ»ïª
0           +1        

t
    +3           +2           0

3Fe + 4H2O → Fe2O3 • FeO + 4H2↑
5. ÊÇï ÃÃáõÝ»ñÇ Ñ»ïª
H2SO4 ¨ HNO3, ï³ù³óÝ»ÉÇë. 

0              +6        t      +3                     +4    

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O

0          +5         t      +3                 +2    

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O
(÷³Ï ï³ñ³ÛÇ Ù»ç)

q Պա տաս խա նե ՛ք հար ցե րի ն (էջ 181)
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§ 7.11. Երկաթի միացությունները

Առա վել տա րած ված են եր կա թի այն մի ա ցու թյուն նե րը, որոնք ու նեն +2 և +3 
օք սի դաց ման աս տի ճան: Լայ նո րեն հայտ նի է խառը օք սի դը` Fe3O4(Fe2O3 • FeO):

10րդ վար ժու թյու նում ցույց է տր ված եր կա թի և նրա կարևորա գույն մի ա
ցու թյուն նե րի միջև ծագումնաբանական կա պը: Այդ վար ժու թյու նը կա տա րե
լիս պետք է հաշ վի առ նել հետևյա լը. 

1. Եր կա թը թթ ված նի և օդի մեջ այ րե լիս հիմ նա կա նում առա ջա նում է եր կա
թի խառը օք սիդ̀ Fe3O4, այդ պատ ճա ռով եր կա թի (II) և (III) օք սիդ նե րը ստա նում են 
անուղ ղա կի ձևով: 

2. Եր կա թի (II) աղե րը ստա նում են եր կա թը թթու նե րի (HCl, H2SO4) լուծույթ
նե րի հետ փո խազ դե լով:

3. Եր կա թի (III) աղե րը ստա նում են եր կա թը քլո րի մեջ այրե լով և այն տա
քաց ման պայ ման նե րում խիտ ծծմբա կան և ազո տա կան թթու նե րի հետ փո խազ դե
լիս: 

4. Եր կա թի (III) օք սի դը և հիդ րօք սի դը (ալ յու մի նի մի ա ցու թյուն նե րի նման) 
ու նեն ամ ֆո տեր հատ կու թյուն ներ (համաձայն ընդ հա նուր օրի նա չա փու թյան` օք
սի դաց ման աս տի ճա նի մե ծա ցու մով հիմ նա յին հատ կու թյուն նե րը թու լա նում են, 
իսկ թթ վա յին հատ կու թյուն նե րը` ու ժե ղա նում): 

Եր կա թի եր կար ժեք և եռար ժեք իոն նե րի որա կա կան ռե ակ ցի ան դրանց 
փո խազ դե ցու թյունն է հիդ րօք սիդ  իոն նե րի` OH− հետ. 

 FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2↓ + 2NaCl

Fe+2 + 2OH− → Fe(OH)2↓

Fe2(SO4)3 + 6KOH → 2Fe(OH)3↓ + 3K2SO4

2Fe+3 + 6OH− → 2Fe(OH)3↓

Fe+3 + 3OH− → Fe(OH)3↓
Fe(OH)2 և Fe(OH)3 նստ վածք նե րը տար բեր վում են իրենց գույ նով:
6. Fe2+ իո նի բնո րոշ հատ կու թյու նը արագ օք սի դա նա լու ըն դու նա կու թյունն է.

ա) օդում՝                      բ) օքսիդիչների առկայությամբ.

 2e–       

+2                1     +3    2

2Fe(OH)2 + H2O2 → 2Fe(OH)3

+2           0                 +3

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3    

▲ Ջրած նի պե րօք սի դի H − O − O − H մո լե կու լում թթ ված նի ատոմ ներն ու նեն 
−1 օք սի դաց ման աս տի ճան: Այդ ատոմ նե րից յու րա քանչ յու րը բուռն մի աց նում է մե
կա կան էլեկտ րոն և ձեռք բե րում −2 օք սի դաց ման աս տի ճան: Հենց դա է պատ
ճառը, որ ջրած նի պե րօք սի դը ու ժեղ օք սի դիչ է: 

q Պատասխանե ք́ հար ցե րին (էջ 181)
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 ? Հարցեր և վարժություններ
1. Եր կաթն ի՞նչ ձևով է հան դի պում 

բնու թյան մեջ: Բերե՛ք օրինակներ:
2. Կեն սա բա նու թյան վե րա բեր յալ գի

տե լիք ներն օգ տա գոր ծե լով՝ բնու
թագ րե՛ք եր կաթ տար րի դե րը մար
դու օր գա նիզ մում:

3. Որոշ աղբ յուր նե րի հան քա յին ջու րը 
պա րու նա կում է երկա թի (II) հիդ
րո կար բո նատ: Ի՞նչ պայ ման նե րում 
և ի՞նչ քի մի ա կան փոխարկումների 
հետևանքով եր կա թի այդ լու ծե լի 
աղը կա րող է առա ջա նալ սի դե րիտ` 
FeCO3, բնա կան հանքանյութից: 

4. Կազ մե՛ք այն ռե ակ ցի ա նե րի հա վա
սա րում նե րը, որոնց հետևան քով 
եր կա թի օք սիդ նե րից` Fe2O3 և Fe3O4, 
կա րե լի է ստա նալ մե տա ղա կան եր
կաթ՝ որ պես վե րա կանգ նիչ օգ տա
գոր ծե լով` ա) ջրա ծին, բ) ալ յու մին, 
գ) ած խած նի (II) օք սիդ: Ցո՛ւյց տվեք 
էլեկտ րոն նե րի ան ցու մը և նշե՛ք օք
սի դի չն ու վե րա կան գնի չը: 

5. Կազ մե՛ք այն ռե ակ ցի ա նե րի հա
վա սա րում նե րը, որոնցում եր կա
թը բարձր ջեր մաս տի ճա նում փո
խազ դում է՝ ա) թթու նե րի, բ) աղե րի,  
գ) ջրի հետ: Նշե՛ք էլեկտ րոն նե րի ան
ցու մը և օք սի դիչն ու վե րա կան գնի չը:

6. Կազ մե՛ք ռե ակ ցի ա նե րի հա վա սա
րում ներ, որոնց մի ջոցով կա րե լի է 
ստա նալ՝ ա) եր կա թի (II) աղեր և եր
կա թի (III) աղեր, բ) եր կա թի (II) հիդ
րօք սիդ և եր կա թի (III) հիդ րօք սիդ, 
գ) եր կա թի օք սիդ ներ: 

7. Ի՞նչ ընդ հա նուր և տար բեր հա տ
կու թյուն ներ ու նեն եր կա թի օք սիդ
նե րը և հիդ րօք սիդ նե րը: Կազ  մե՛ք 
հա  մա պա տաս խան ռե ակ ցի ա  նե րի 
հա վա սա րում նե րը: 

8. Բնու թագ րե՛ք եր կա թի աղե րի ընդ հա
նուր և տար բեր հատ կու թյուն նե րը: 

9. Ինչ պե՞ս են փոխ վում եր կա թի միա
ցու թյուն նե րի հատկու թյուն ները նրա 
օք սի դաց ման աս տի ճա նի բարձ   րա
ցու մով: 

10. Կազմե՛ք այն ռեակցիաների հա վա
սարում ները, որոնցով կարելի է 
իրագործել հե տևյալ փո խար կում
ները.

ա. Fe → Fe(OH)3 → Fe2O3 → Fe

բ. Fe → FeCl3 → Fe2O3

→Fe(OH)
2
 → Fe(OH)

3
 → Fe

2
O

3
 

→ FeCl
3
 → FeOHCl

2
 → Fe

2
O

3գ.

→Fe(OH)3 → Fe(OH)2Cl →  
→ Fe2(SO4)3 → Fe2O3 → Fe

? ÊÝ¹ÇñÝ»ñ
1. 10% խառ նուրդ ներ պարունակող 

քանի՞ գրամ մագ նի սա կան եր կա
թա քա րում (Fe3O4) է պա րու նակ վում 
2 տ եր կաթ: 

Պատ.՝ 3,069 տ:

2. Սի դե րի տի նմուշ ը, որի հիմ նա կան 
բա ղադ րա մա սը FeCO3ն է, պա րու
նա կում է 40% եր կաթ: Հաշ վե՛ք, թե 
ըստ զանգվածի քա նի տո կոս FeCՕ3 
է պա րու նակ վում այդ նմուշ ում: 

Պատ.՝ 82,86%:
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 0Լա բո րա տոր փոր ձեր 
Եր կա թը և նրա մի ա ցու թյուն նե րը
Եր կա թի այ րու մը թթ ված նի մեջ: Պող
պա տա լա  րի ծայ րին ամ րաց րեք լուցկու 
գլ խիկ, վա ռեք և իջեց րեք թթ վա  ծնով 
լցված սր վա կի մեջ, որի հա տա կը 
ծածկ ված է ավա զով: 
Եր կա թի այ րու մը քլո րի մեջ: Եր կա թե 
գդա լի կում լավ շի կաց րեք եր կա թի փոշ ին 
և լցրեք քլո րով սրվա  կի մեջ (սր վա կի հա
տա կը պետք է ծածկ ված լի նի ավա զով): 
Առա ջադ րանք ներ
1. Ի՞նչ նյու թեր են առա ջա նում եր կա թը` 
ա) թթված նի, բ)  քլո րի մեջ այ րե լիս: 
2. Այդ ռե ակ ցի ա նե   րում ո՞րն է օք սի դի չը, 
ո՞րը` վե րա կանգ նի չը: 
Եր  կա թի փո խազ դե ցու թյու նը խիտ 
թթու նե րի հետ: Փոր ձա նո թի հա տա կին 
լց րեք քիչ քա նա կով եր կա թի տաշեղ
ներ: Առա ջին փոր ձա նո թում լց րեք խիտ 
ծծմբա կան թթու, իսկ մյու սում` ըստ 
զանգ վածի 5060% ազո տա կան թթու 
պա րու նա կող լու ծույթ ներ: Եթե փո խազ
դե ցու թյուն չի ըն թա նում, ապա փոր ձա
նոթ նե րը քիչ տա քաց րեք: 
Առա ջադ րանք ներ
1. Ի՞նչ նյու թեր են առա ջա նում եր կա
թը` ա) խիտ ծծմբա կան թթ վի, բ) խիտ 
ազոտա կան թթ վի հետ փո խազ դե լիս:  

2. Գրեք ռե ակ ցի ա նե րի հա վա սա րում
ները` նշե լով էլեկտ րոն նե րի ան ցու մը: 
Եր կա թի (II) հիդ րօք սի դի ստա ցու մը և 
փո խազ դե ցու թյու նը թթու նե րի հետ: 
1. Փոր ձա նո թի մեջ լց րեք 23 մլ եր կա թի 
(II) քլո րի դի լու ծույթ և վրան ավե լաց րեք 
քիչ քա նա կով նատ րի ու մի հիդ րօք սի դի 
լու ծույթ: 2. Ստացված նստ ված քին ավե
լաց րեք քիչ աղա թթ վի լու ծույթ: 
Եր կա թի (III) հիդ րօք սի դի ստա ցու մը 
և նրա փո խազ դե ցու թյու նը թթու նե
րի հետ: 1. Փոր ձա նո թի մեջ լց րե՛ք 23 
մլ եր կա թի (III) սուլ ֆա տի թարմ պատ
րաստ ված լու ծույթ և վրան ավե  լաց րեք 
քիչ նատ րի ու մի հիդ րօք սի դի լու ծույթ:  
2. Ստաց ված նստ ված քին ավե լաց րեք 
քիչ ծծմբա կան թթու:
Առա ջադ րանք ներ
1. Ինչ պե՞ս են ստա նում եր կա թի (II) հիդ
րօք սի դը և եր կա թի (III) հիդ րօք սի դը:  
2. Ի՞նչ գույն ու նեն ստաց ված նստ վածք
նե րը: 3. Ի՞նչ նյու թեր են առա ջա նում 
ստաց ված նստ վածք նե րը թթու նե րի 
հետ փո խազ դե լիս: 4. Հա մա պա տաս
խան ռե ակ ցի ա նե րի հա վա սա րում նե րը 
գրեք մո լե կու լա յին, իոնային և կր ճատ 
իոնային ձևով: 5. Ինչ պե՞ս կա րե լի է 
որոշ ել Fe2+ և Fe3+ իոն նե րը: 

6 Գործնական աշխատանք 5
Փոր ձա րա րա կան խն դիր նե րի լու ծում 
«Մե տաղ ներ» թեմայից

1. Տր ված են հետևյալ պինդ նյու թե րը՝  
ա) մագ նե զի ու մի քլո րիդ, բ) նատ րի ու մի 
հիդ րօք սիդ, գ) նատ րի ու մի կար բո նատ, 
դ) նատ րի ու մի նիտ րատ, ե) կալ ցի ու
մի կար բո նատ, զ) բա րի ու մի նիտ րատ, 
է) նատ րի ու մի սուլ ֆատ, ը) նատ րի ու մի 
սուլ ֆիդ: Որո շեք, թե որ փոր ձա նո թում 
է գտն վում թվարկված նյու թե րից յու րա
քանչ յու րը: 

2. Բնո րոշ ռե ակ ցի ա նե րի մի ջո ցով հայ տա
բերեք ալ յու մի նի սուլ  ֆատը: 

3. Մի փոր ձա նո թում տր ված է նատ րի ու մի 
քլո րի դի, երկ րոր դում` բա րի ու մի քլո րի դի, 
եր րոր դում` ալ յու մի նի քլո րի դի լու ծույթ: 

Որոշ եք, թե որ փոր ձա նոթ ում է գտն վում 
ձեզ տր ված նյու թե րից յու րա քանչ յու րը: 

4. Ապա ցու ցեք, որ եր կա թի (II) սուլ ֆա տի բյու
րեղ նե րը մա սամբ օք սի դա ցել են և պա րու
նա կում են Fe3+ իոն նե րի խառ նուրդ: 

5. Եր կու սր վակ ում լց ված է ջուր: Դրան ցից 
մե կում ջու րը պա րու նա կում է մագ նե զի ու
մի սուլ ֆատ, իսկ մյու սում` կալ ցի ու մի հիդ
րո կար բո նատ: Կա տա րեք փոր ձեր, որոն ցով 
հնա րա վոր է վե րաց նել ջրի մշտա կան և 
ժա մա նա կա վոր կոշ տու թյու նը: 

6. Գործ նա կա նո րեն իրա կա նաց րեք հե տևյալ 
փո խար կում նե րը.

Fe → FeCl2 → Fe(OH)2 → Fe(OH)3 → Fe(NO3)3
Al → Al2(SO4)3 → Al(OH)3 → NaAlO2
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ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐԱՑՈՒՄՆԵՐ 
ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

§ 8.1. Նախնական տեղեկություններ 
օրգանական նյութերի մասին

▲ Մինչև XIXդ. սկիզ բը բո լոր նյու թե րը, ան կախ նրանց 
ծա գու մից, բա ժան վում էին եր կու մեծ խմ բի` հան քա յին և օր
գա նա կան: 

Այն ժա մա նակ շատ գիտ նա կան ներ հա մա րում էին, որ 
օր գա նա կան նյու թե րը կա րող են առա ջա նալ մի այն կեն դա
նի օր գա նիզմ նե րում: Սա կայն հե տա գա յում հայտ նի դար ձավ, 
որ օր գա նա կան նյու թե րը կա րող են փո խարկ վել անօր գա
նա կան նյու թե րի և հա կա ռա կը: Դա վկա յում է այն մա սին, որ 
օր գա նա կան և անօր գա նա կան նյու թե րի միջև կա որոշ ա կի 
փո խա դարձ կապ:

Բո լոր օր գա նա կան մի ա ցու թյուն նե րի մո լե կուլ նե րը պա
րու նա կում են ած խա ծին տար րը: Դրան հա կա ռակ՝ անօր գա
նա կան մի ա ցու թյուն նե րում չկա մի այն պի սի տարր, որը մտ նի 
բո լոր անօր գա նա կան մի ա ցու թյուն նե րի բա ղադ րու թյան մեջ: 

Օր գա նա կան քի մի ան քի մի ա կան գի տու թյան այն բա
ժինն է, որն ու սում նա սի րում է ած  խած նի մի ա ցու թյուն
նե րը և դրանց փո խար  կում նե րը: 

Սա կայն օր գա նա կան քի մի ա յի այս սահ մա նու մը բա ցար
ձակ ճիշտ չէ: Այս պես՝ ած խած նի (IV) օք սի դը, ած խած նի (II) 
օք սի դը, ած խաթ թուն, կար բո նատ նե րը, կար բիդ նե րը և ած
խած նի որոշ այլ մի ա ցու թյուն ներ ըստ իրենց հատ կու թյուն նե
րի պատ կա նում են անօր գա նա կան նյու թե րի շար քին: 

Բա ցա ռու թյամբ վե րը հիշ ա տակ ված և ած խած նի մի 
շարք այլ մի ա ցու թյուն նե րի՝ օր գա նա կան նյու թե րն ած խա ծին 
պա րու նա կող նյու թերն են՝ ան կախ այն բա նից` առա ջա ցել 
են կեն դա նի՞ օր գա նիզմ նե րում, թե՞ ար հես տա կա նո րեն սին
թեզ վել լա բո րա տո րիա նե րում: 

Ածխաջրածիններ: Ըն դուն ված է օր գա նա կան միա
ցու թյուն նե րի հիմ քը հա մա րել ած խաջ րա ծին նե րը, այ
սինքն՝ այն պի սի նյու թեր, որոնք կազմ ված են միայն 
ած խած նից և ջրած նից: Մնա ցած բո լոր օր գա նա
կան նյու թե րը դիտ վում են որ պես ած խաջ րա ծին նե րի 
ածանց յալ ներ, որոնք առա ջա նում են ած խաջ րած նի 
մոլե կուլ նե րում եղած ջրած նի ատոմ նե րն այլ տար րե րի 
ատոմ նե րով կամ ատոմ նե րի խմ բե րով մաս նա կի կամ 
լրիվ փո խա րի նե լու հետևան քով: 

ԳԼՈՒԽ VIII

¶Çï»՞ù ³ñ¹Ûáù

...որ օր գա նա կան 
քի մի ա եզրույթը 
առա ջին ան գամ 

հայտն վել է 1808 թ. 
Ի. Բեր ցե լի ու սի 

«Քի մի ա յի  
դա սագրքում»:

Էդու արդ Ֆրանկ լենդ 
(Ֆրանկ լանդ) 

(1825-1899)

Անգ լի ա ցի գիտ նա-
կան, քի մի կոս -

օր գա նիկ: Նա առաջ 
քաշ եց «Մի աց նող 
ու ժի» գա ղա փա րը 

(1852), որը վա լեն տա-
կա նու թյուն հաս կա-

ցու թյան 
նա խորդն էր:
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Գծապատկեր 23

Ածխաջրածիններ՝ 
ածխածնի և ջրածնի 

միացություններ 

Ածխաջրածինների 
ածանցյալներ

Օրգանական 
միացություններ

Իրենց հեր թին ած խաջ րա ծին նե րը ստո րա բա ժան
վում են սահ մա նա յին (հա գե ցած), ոչ սահ մա նա յին և 
ցիկ լային ած խաջ րա ծին նե րի: Ընդ որում՝ կարևոր դեր 
է խա ղում նաև ած խած նի ատոմ նե րի միջև եղած կա
պի տե սա կը, այ սինքն` մի ա կի՞, կրկ նա կի՞, թե՞ եռա կի է 
(գծապատ կեր 24): 

Գծապատկեր 24

²ÍË³çñ³ÍÇÝÝ»ñ

Ð³ ·» ó³Í ³Í Ë³ç ñ³ ÍÇÝ Ý»ñ  
(ÙÇ ³ ÏÇ Ï³å)

òÇÏÉÇÏ  
³ÍË³ çñ³ ÍÇÝÝ»ñ

âÑ³·»ó³Í  
³ÍË³ çñ³ÍÇÝÝ»ñ

¾ÃÇÉ»ÝÇ ß³ñù 
(ÏñÏÝ³ÏÇ Ï³å)

¸Ç » Ý³ ÛÇÝ ³Í Ë³ç ñ³ ÍÇÝ Ý» ñÇ 
ß³ñù (»ñ Ïáõ ÏñÏ Ý³ ÏÇ Ï³å)

²ó»ïÇÉ»ÝÇ ß³ñù 
(»é³ÏÇ Ï³å)

²ñá Ù³ ïÇÏ 
³Í Ë³ç ñ³ ÍÇÝ
Ý» ñÇ ß³ñù

òÇÏ Éá å³ ñ³
ýÇÝ Ý» ñÇ ß³ñù

Հագեցած ածխաջրածինների պար զա գույն ներ կա
յա ցու ցի չը մե թանն է` CH4: Այն ջրում հա մար յա ան լու ծե լի, 
ան հոտ, ան գույն, այր վող գազ է: Մե թա նը բնա կան գա զի 
գլ խա վոր բա ղադ րա մասն է: Այն կու տակ վում է քա րած
խի հան քա հո րե րում, ուս տի ան վա նում են հան քա հո րա
յին գազ, իսկ ճա հիճ նե րում թա ղան թան յու թի խմոր ման 
հետևան քով՝ նաև ճահ ճա գազ: 

Քա րա ծու խը առանց օդի մուտ քի շի կաց նե լիս առա
ջա նում է, այս պես կոչ ված, կոք սա գազ, որի գլխա վոր 

Ֆրիդ րիխ 
Ավ գուստ Կե  կու լե

(1829-1896)

Գեր մա նա ցի քի -
մի  կոս -օր գա նիկ: 

Նրա հե  տա զո տու-
թյուն ները կենտ  րո-
նաց ած էին տե  սա-
կան օրգա նա կան 

քիմիայի և օր գա նա-
կան սին  թե զի 

բնա գա վա ռում: 
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բա ղա դրա մա սե րից մե կը նույն պես մե թանն է: Մե
թա նը լույ սի ազդեցությամբ փոխազդում է քլորի հետ՝ 
առաջացնելով շղթայական ռեակցիա. 

լույս
CH4 + Cl2 → HCl + CH3Cl

քլորմեթան
լույս

CH3Cl + Cl2 → HCl + CH2Cl2   
դիքլորմեթան     

Բնու թյան մեջ հե ղուկ, պինդ և գա զա յին ած խա
ջրա ծին նե րը կազ մում են մի խառ նուրդ, որը կոչ վում 
է նավթ և նավ թա յին գա զեր: Պի նդ ած խաջ րա ծին նե
րից են բաղ կա ցած պա րա ֆի նը, վա զե լի նը և նավ թից ու 
քա րած խից ստաց վող տար բեր յու ղե րն ու քսուք նե րը: 

Մե թա նի որոշ հա լո գե նա ծանց յալ նե րը̀ ֆրե ոն նե րը՝ CF2Cl2, 
CFCl3, CHFCl2, օգ տա գործ վում են սառ նա րան նե րում և աե րո
զո լա յին պատ րաս տուկ  նե րի ար տադ րու թյու նում որ պես հեշտ 
ցն դե  լի բա ղադ րա մա սեր: Սա կայն ֆրե ոն նե րի ներ թա  փան 
ցու մը մթ նո լորտ մոտ 25 կմ բարձ րու թյան վրա պատ ճառ է 
դառ նում օզո նա յին շեր տի ոչ ցան կա լի քայ քայ մա նը:  

Մե թա նի կի րա ռու մը ցույց է տր ված նկա  ր 48ում.

Նկ. 48
Մեթանի և նրա միացությունների կիրառումը

1 - սին թե տիկ կա ու չու կի ստա ցում, 2 - ներ քին այր ման շար ժիչ նե րի 
վա ռե լան յութ, 3 - սին թե տիկ բեն զի նի ստա ցում, 4 - լու ծիչ ներ,  

5 - կի րառ վում է մե տաղ նե րի հատ ման և եռակց ման ժա մա նակ,  
6 - վա ռե լիք, 7 - տպա գրա կան ներ կի ստա ցում, 8 - ռե տի նի ստացում

Էթիլենը չհագեցած ածխաջրածինների կարևորագույն  
ներ կայացուցիչն է, որի մոլեկուլում առկա է կրկնակի կապ՝ 
H2C = CH2: Նկ. 49ում բերված են էթիլենի կիրառման բնա
գավառները:

Ֆրիդ րիխ Վյո լեր 
(1800-1882)

Գեր մա նա ցի քի մի-
կոս, Պե տեր բուր գի 
ԳԱ ար տա սահ ման-

յան ան դամ (1853 թ.): 
Նրա հե տա զո տու-

թյուն նե րը նվիր ված 
են ինչ պես անօր գա-
նա կան, այն պես էլ 

օր գա նա կան քի մի ա-
յին: Հայտ նա գոր ծել է 
ցի ա նաթ թուն (1882), 
ստա ցել է ալ յու մին 
(1827), բե րի լի ում և 

իտ րում (1828):
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Նկ. 49
Էթի լե նի և նրա մի ա ցու թյուն նե րի կի րա ռու մը 

1 - բարձր օկ տա նա յին թվով վա ռե լան յու թի ստա ցում, 2 - պլաստ մաս սա-
նե րի ստա ցում, 3 - պայ թու ցիկ նյու թե րի ստա ցում, 5 - ան տիֆ րիզ նե րի 

ստա ցում, 6, 8 - լու ծիչ ներ, 7 - մր գե րի հա սու նա ցումն արա գաց նե լու հա-
մար, 9 - ացե տալ դե հիդի ստա ցում, 10 - սին թե տիկ կա ու չու կի ստա ցում

Ացե տի լենը չհագեցած ած խաջ րա ծին նե րի կա րևո
րա գույն ներ կա յա ցու ցի չն է: Ացե տի լե նի մո լե կու լում ած
խած նի ատոմ նե րի միջև առ կա է եռա կի կապ՝ H − C ≡ 
C − H: Մա քուր վի ճա կում ացե տի լե նը հա մար յա ան հոտ, 
ան գույն գազ է: 

Այն ստա նում են կալ ցի ու մի կար բի դից՝ CaC2, կամ 
մեթա նից. 

CaC2 + 2H2O → Ca(OH)2*↓ + HC ≡ CH

15000C2CH4  HC ≡ CH + 3H2
**

Ացե  տի լե նը կի րառ վում է ացե տի լե նաթթ ված նա յին 
այ րիչ նե րում մե տաղ նե րը եռակ ցե լու հա մար: Այն կի րառ
վում է նաև քա ցա խաթ թվի, ար հես տա կան կա ու չուկի, 
պլաս տ մաս սա ների և սպառ ման նպա տա կով քի մի ա կան 
այլ նյու թե րի ար տադ րու թյու նում: 

q Պատասխանե ք́ հար ցե րին (էջ 190)

* Ca(OH)2 - քիչ լուծելի է: 
** Ացե տի լե նի ստաց ման ինչ պես առա ջին, այն պես էլ երկ րորդ 

եղա նա կը թանկ է: Առա ջին եղա նա կի դեպ քում թանկ ար ժեք ու նե-
ցողը կալ ցի ու մի կար բի դի ստա ցումն է, երկ րոր դի դեպ քում` ռե ակ-
ցիոն գո տուց ացե տի լե նի բա վա կան արագ ան ջա տու մը, որով հետև 
այդ քան բարձր ջեր մաս տի ճա նում ացե տի լե նը քայ քայ վում է. 

C2H2 → 2C + H2

Ալեք սանդր 
Մի խայ լո վիչ 
Բուտ լե րով 
(1826-1886) 

Ռուս  քի մի կոս, 
Պե տեր բուր գի ԳԱ 

ակա դե մի կոս (1874 թ.), 
օր գա նա կան նյու թե րի 
քի մի ա կան կա ռուց-
ված քի տե սու թյան 

ստեղ ծող (1861):
Նա (1828-1886)  

Կա զա նի հա մալ սա-
րա նի պրո ֆե սոր էր, 
ավե լի ուշ̀ Պե տեր-

բուր գի հա մալ սա րա նի 
պրո ֆե սո ր (1874-ից՝ 
ակա  դե  մի կոս): Կան-
խա տե սել և ու սում-

նա սի րել է բազ  մա թիվ 
օր գա նա կան մի ա ցու-
թյուն նե րի իզո մե րիան: 
Սին թե զել է բազ մա-

թիվ նյու թեր:
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§ 8.2. Ածխաջրածինների բնական 
աղբյուրները: Նավթ

Բնա կան գա զը հիմ նա կա նում կազմ ված է մե թա նից: 
Նրա այր ման ժա մա նակ առա ջա նում են հա մար յա մա քուր 
ած խած նի (IV) օք սիդ և ջրա յին գո լոր շի ներ. 1 մ3 բնա կան 
գա զի ջեր մա րար ու նա կու թյու նը կազ մում է մոտ 35600 կՋ: 

Քի մի ա կան արդ յու նա բե րու թյու նում բնա կան գա զից 
ստա նում են էթի լեն և ացե տի լեն, որոն ցից էլ՝ էթիլս պիրտ, 
սին թե տիկ կա ու չուկ, պլաստ մաս սա ներ, ներ կան յու թեր, քա
ցա խաթ թու, դե ղա մի ջոց ներ և այլն: 

Նավ թը հա գե ցած, արո մա տիկ և նավ թե նա յին ած խա
ջրա ծին նե րի բնա կան խառ նուրդ է: Այն թոր ման են են թար
կում: Նախ գո լոր շիա նում են ամե նա ցածր, այ նու հետև ավե
լի բարձր եռ ման ջեր մաս տի ճան ու նե ցող նյու թե րը: Սո վո
րա բար ստա նում են նավ թի թոր ման երեք գլ խա վոր ֆրակ
ցի ա ներ (թո րա մա սեր), որոնք այ նու հետև կրկ նա կի թոր ման 
մի ջո ցով են թար կում են հե տա գա բա ժան ման (աղ. 43):

Աղյուսակ 43
Նավթի թորման կարևորագույն արգասիքները

 
¶É Ë³ íáñ Ãáñ³Ù³ë»ñ Ð» ï³ ·³ Ãáñ Ù³Ý ³ñ ·³ ëÇù Ý»ñ ÎÇ ñ³ éáõ ÙÁ

1. ´»Ý ½Ç Ý: êï³ ÝáõÙ »Ý 
ÙÇÝã¨ 1500C ç»ñÙ  ³ë ïÇ ×³
ÝáõÙ: ä³ ñáõ Ý³ ÏáõÙ ¿ Ùá É»
Ïáõ ÉáõÙ 5-9 ³Í Ë³Í ÝÇ 
³ïáÙ  áõ Ý» óáÕ ³Í Ë³ç ñ³
ÍÇÝ Ý»ñ

1) ä»Ý ï³Ý, (·³½, t 
»éÙ.

 380C)
2) ¶³ ½á ÉÇÝ (Ñ» ÕáõÏ, t 

»éÙ.
 40-700C)

3) ´»Ý ½ÇÝ (Ñ» ÕáõÏ, t 
»éÙ.

 70-1200C)
4) ÈÇ· ñá ÛÇÝ (Ñ» ÕáõÏ, t 

»éÙ.
 120-1400C)

úñ ·³ Ý³ Ï³Ý ëÇÝ Ã»
½ÇáõÙ áñ å»ë Éáõ ÍÇã, 
ïñ³Ï ïáñ Ý» ñÇ, ³í ïá
Ùá µÇÉ Ý» ñÇ ¨ ÇÝù Ý³ ÃÇé
Ý» ñÇ Ñ³ Ù³ñ í³ é» É³
ÝÛáõÃ 

2. Î» ñá ëÇ Ý: êï³ ÝáõÙ »Ý 
1503000C ç»ñ Ù³ë ïÇ ×³
ÝáõÙ: ä³ ñáõ Ý³ ÏáõÙ ¿ 916 
³Í Ë³Í ÝÇ ³ïáÙ áõ Ý» óáÕ 
³Í Ë³ç ñ³ ÍÇÝ Ý»ñ

1) Î» ñá ëÇÝ (Ñ» ÕáõÏ, 
t 

»éÙ.
 150-3000C) 

2) êáÉ Û³ ñ³ ÛáõÕ 
(t 

»éÙ.
 µ³ñÓñ ¿ 2750C)

ì³ é» É³Ý ÛáõÃ ïñ³Ï
ïáñ Ý» ñÇ ¨ Ññ ÃÇ é³ ÛÇÝ 
ÇÝù Ý³ ÃÇé Ý» ñÇ Ñ³ Ù³ñ, 
¹Ç½»É³ÛÇÝ ß³ñÅÇãÝ»ñÇ 
í³é»É³ÝÛáõÃ

3. Ø³ ½áõÃ: Ü³í ÃÇ Ãá ñáõ
ÙÇó Ñ» ïá ÙÝ³ ó³Í µ³ñÓñ 
Ùá É» Ïáõ É³ ÛÇÝ ½³Ý· í³ Íáí 
³Í Ë³ç ñ³ ÍÇÝ Ý» ñÇ Ë³é
Ýáõñ¹ ¿: Ø³ ½áõ ÃÁ Ñ» ï³
·³  ÛáõÙ »Ý Ã³ñÏ íáõÙ ¿ Ãáñ
Ù³Ý 360 0CÇó µ³ñÓñ 
ç»ñ Ù³ë ïÇ ×³ ÝáõÙ

1) êáÉÛ³ñ³ÛáõÕ
2) øë³ÛáõÕ»ñ
3) ì³½»ÉÇÝ
4) ä³ñ³ýÇÝ
5) ¶áõ¹ñáÝ

¸Ç ½» É³ ÛÇÝ ß³ñ ÅÇã Ý» ñÇ 
Ñ³ Ù³ñ áñ å»ë í³ é» É³
ÝÛáõÃ ï³ñ µ»ñ Ù» Ë³ ÝÇ½Ù
Ý» ñÇ ÛáõÕ Ù³Ý Ñ³ Ù³ñ, 
¹» Õ³ ·áñ Íáõ ÃÛ³Ý, Éáõó ÏÇ
Ý» ñÇ ³ñ ï³¹ ñáõ ÃÛ³Ý, 
×³ Ý³ å³ñÑ Ý» ñÇ ³ë ý³É
ï³ å³ï Ù³Ý Ñ³ Ù³ñ

Մա զու թը նույն պես օգ տա գործ վում է որ պես վա ռե լա
նյութ: Նավ թի թոր ման ժա մա նակ ստաց վում է 20% բեն զին: 

¶Çï»՞ù ³ñ¹Ûáù

…որ Ա. Մ. Բուտ
լե րո վը օր գա նա

կան նյու թե րի կա
ռուցվածքի տե սու

թյու նը լու սա բա նում 
է «Օրգանա կան 

քի միա յի լրիվ ու սում
նա սիր ման նե րա ծու
թյուն» դա սագր քում, 

որի առա ջին հրա
տա րակությու նը լույս 

է տե սել 1864 թ.:
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Նավ թից բեն զի նի ել քը կա րե լի է զգա լի ո րեն մե ծաց նել 
(մինչև 70%) կրե կին գով, այ սինքն՝ եր կար ած խած նա յին 
շղթա յով ած խաջ րա ծին նե րը ջեր մա յին կամ կա տա լի տիկ 
ճեղ քու մով վե րա ծե լով ցածր մո լե կու լա յին զանգ վա ծով 
ածխաջ րա ծին նե րի: 

Նավ թի կրե կին գի ժա մա նակ ստաց վող հա գե ցած, չհա
գե ցած և արո մա տիկ ած խաջ րա ծին նե րը լայ նո րեն օգ տա
գործ վում են քի մի ա կան արդ յու նա բե րու թյան մեջ:

Քա րա ծու խը գլ խա վո րա պես օգ տա գործ վում է որ
պես վա ռե լիք, եթե այն են թար կենք կոք սաց ման (պի րո լի զի՝ 
առանց օդի մուտ քի) 100014000C ջեր մաս տի ճա նում, ապա 
ստաց վում են կոքս (կազմ  ված է հիմ նա կա նում ջրած նից ու 
մե թա նից) և սպառ ման այլ ար գա սիք ներ քի մի ա կան արդ
յու նա բե րու թյան ու մե տա լուր գի ա յի կա րիք նե րի հա մար 
(գծա պատ կեր 25):

Գծապատկեր 25

Îáùë – 75%
Îáùë³·³½ – 20%
ÒÛáõÃ – 3%
²ñáÙ³ïÇÏ ³ÍË³çñ³ÍÇÝÝ»ñ – 1%
²ÙáÝÇ³Ï – 0,3%
²ÛÉ ÙÇ³óáõÃÛáõÝÝ»ñ – 0,7%

ø³ñ³ÍáõË

Վառելանյութի տեսակները։ Բնա գի տու թյան դաս ըն
թա ցից գի տեք, որ վա ռե լան յու թը լի նում է պինդ, հե ղուկ և 
գա զա յին: Պինդ վա ռե լան յու թի գլ խա վոր տե սակ ներն են՝ 
անտ րա ցիտ, քա րա ծուխ, գորշ ածուխ, այր վող թեր թա քա
րեր, տորֆ և վա ռե լա փայտ: 

Պինդ վա ռե լան յու թե րից քա րա ծու խն առա ջա ցել է հնա
գույն երկ րա բա նա կան շր ջան նե րում բու սա կան մնա ցորդ նե
րի ած խաց ման հետևան քով: Ծագ ման բնույ թով հնա գույնը 
անտ րա ցիտն է, ուս տի նրա մեջ ած խած նի պա րու նա կու
թյունն ամե նա մեծն է, և այն առա վել ար ժե քա վոր է իր այր
ման ջեր մու նա կու թյամբ: 

Տորֆն առա ջա նում է ճա հիճ նե րում մե ռած ճահ ճա բույ
սե րի կու տակ նե րից: Այն օգ տա գործ վում է որ պես տե ղա յին 
վա ռե լան յութ: Մա զու թով ներծծ ված տոր ֆը մամ լե լով ստա
նում են տոր ֆի բրի կետ ներ, որը ջե ռուց ման հա մար ավե լի 
հար մար վա ռե լիք է: Վա ռե լան յու թի որա կը որոշվ ում է նրա 
այր ման ջեր մու նա կու թյամբ, այ սինքն` ջեր մու թյան այն քա
նա կով, որն ան ջատ վում է 1 կգ վա ռե լան յութն այ րե լիս: Որ
քան վա ռե լան յու թը հա րուստ է ած խած նով, այն քան ավե լի 
մեծ է դրա այր ման ջեր մու նա կու թյու նը (աղ. 44): 

¶Çï»՞ù ³ñ¹Ûáù

…որ Ա. Մ. Բուտ լե
րո վը օր գա նա կան 
նյու թե րի քի մի ա կան 
կա ռուց ված քի հիմ նա
կան գա ղա փար նե րը 
առաջին ան գամ շա
րադ րել է «Նյու թի 
քի մի ա կան կա ռուց
ված քի մա սին» զե
կուց ման մեջ, որով 
1861 թ. հան դես է եկել 
բնա խույզ նե րի հա մա
գու մա րում` Շպեյ րում:

…որ 1827 թ. լույս է 
տե սել օր գա նա կան 
քի մի ա յի առա ջին 
դա սա գիր քը, որի հե
ղի նակն էր Ի. Բեր ցե
լի ու սը: 

…որ օր գա նա կան 
քի մի ա յի առա ջին 
սահ մա նու մը տր վել է 
Ա. Կե կու լե ի «Օր գա
նա կան քի մի ա» 
դա սագր քում XIX դ. 
50ա կան 
թվա կան նե րին: 

…որ Երկ րի կեղևում 
ած խա ծի նը կազմում է 
ըն դա մե նը 0,12%:

…որ XIX դ. կե սե րին 
շվեդ քի մի կոս  
Ի. Բեր ցե լի ու սը սին
թե զել էր ար դեն ավե
լի քան 100 տար բեր 
մի ա ցու թյուն ներ:
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 Աղյուսակ 44
Վառելանյութի տարբեր տեսակների համեմատումը 

ì³é»É³ÝÛáõÃÇ 
ï»ë³ÏÁ

²ÍË³ÍÝÇ å³ ñáõ
Ý³ Ïáõ ÃÛáõ ÝÁ, %

²ÛñÙ³Ý ç»ñ Ù áõÝ³
Ïáõ ÃÛáõ ÝÁ, Ïæ/Ï·

²Ýïñ³óÇï
ø³ñ³ÍáõË
¶áñß ³ÍáõË
îáñý
ö³Ûï³ÝÛáõÃ
Ü³íÃ

94
82
69
59
50
80

35 280
35 169
28 051
22 608
18 840
46 200

´Ý³Ï³Ý ·³½ 75 75 35587 Ïæ/Ù3

Մթ նո լոր տը վնա սա կար խառ նուրդ նե րի աղ տո տու մից 
պաշտպանե լու նպա տա կով մեծ քա ղաք նե րում քա րած խի՝ 
որ պես վա ռե լան յու թի օգ տա գոր ծու մը աստի ճա նա բար պա
կա սում է: Վեր ջին տա րի նե րին զգա լի ո րեն աճել է վա ռե լա
փայ տի օգ տա գոր ծու մը:

Գա զա յին վա ռե լի քը պինդ վառ ելի քի հա մե մատ մի 
շարք առա վե լու թյուն ներ ու նի. նրա հա նույ թը և փո խադ
րու մը տն տե սա պես ավե լի ձեռն տու է, վա ռա րան նե րի ավե
լի պարզ կա ռուց ված քը, աշ խա տան քի հի գի ե նիկ պայ ման
նե րը ֆի զի կա կան աշ խա տանք քիչ է պա հանջ ում, այր ման 
գործընթացի կա ռա վա րու մը ավե լի պարզ է, վա ռե լան յու թը 
ավե լի լրիվ և արդ յու նա վետ է այր վում: 

Մթ նո լոր տա յին օդի պաշտ պա նու թյու նը աղ  տո տու
մից: Մեծ քա ղաք նե րում, որ տեղ շատ գոր  ծա րան ներ կան, 
ած խած նի (IV) օք սի դի պա րու  նա կու թյու նը կա րող է զգա
լիո  րեն գե րա զան ցել մի ջին ցու ցա նիշ ը (ծա վա լա յին բա
ժի նը 0,03%): Արդ  յու նա բե րա կան շր ջան նե րում օդի մեջ են 
ներ թա փան ցում տար բեր նյու թեր, օրի նակ՝ ծծմ բի (IV) օք
սիդ, ազո տի օք սիդ ներ և փոշ ի` մոխ րի մանր մաս նիկ ներ: 
Մթ նո լոր տի աղ տո տող ներ են նաև մեծ ջեր մա է լեկտ րա կա
յան նե րը: Դրանց հնոց  նե րում բարձր ջեր մաս տի ճան նե րում 
օդի ազո տը փո խազ դում է թթ ված նի հետ՝ առա ջաց նե լով 
ազո տի օք սիդ ներ (N2 + O2 → 2NO), որոնք, մթ նո  լոր տի վե րին 
շեր տե րում փո խազ դե լով օզո նա յին շեր տի հետ` քայ քա յում 
են այն.

NO + O3 → NO2 + O2

Ուս տի շատ կարևոր է օդի աղ տոտ ման դեմ տար վող 
մի ջո ցա ռում նե րի ճիշտ կազ մա կեր պու մը: Այս պես՝ ծխա
տար  խո ղո վակ նե րում տե ղադ րում են ֆիլտրեր վնա սա կար 

¶Çï»՞ù ³ñ¹Ûáù

…որ վեր ջին ժա
մա նակ ներում շի
նա րա րու թյան մեջ 
լայն կի րա ռու թյուն 
է ստա ցել ռե տի նե 
լի նո լե ու մը̀ ռե լի նը, 

որը պատ րաստ վում 
է գլ խա վո րա պես 
ռե տի նից: Ռե լի նը 
կի րառ վում է ռե
տի նե սա լիկ նե րի 

ձևով որ պես ռե տի նե 
մանրահատակ: 

…որ կաթ նաթ թուն̀ 
CH3CHOHCOOH, 

զգա լի քա նա կու
թյամբ առա ջա  նում 
է կա թի, կա ղամ բի, 
կե րի սի լո սաց ման 

ժա  մա նակ: Այն հի ա
նա լի պա հա ծո յաց

նող նյութ է: 

…որ ալ կո հոլ օգ
տա գոր ծող նե րը նկա
տե լի ո րեն կր ճա տում 

են իրենց կյան քի 
տևողու թյու նը: Ֆրան
սի ա յի հե տա զո տող 
նե րը հաշ վել են, որ 

ալ կո հո լիկ նե րի  
95 %ը հի վանդ է 

գաստ րի տով, ստա
մոք սի խո ցով,  

լյար դի ցիռո զով:  
Ալ կո հո լիկ նե րի մոտ 

հա ճախ գրանց վում է 
մար սո ղա կան  

ու ղու քաղց կեղ:
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Գծապատկեր 26

²ÍË³çñ³ÍÇÝÝ»ñÇ ³Í³ÝóÛ³ÉÝ»ñÁ

êåÇñïÝ»ñ ²ÍË³çñ»ñ

Î³ñµáÝ³ÃÃáõ ²ÙÇÝ³ÃÃáõÝ»ñ

ºÃ»ñÝ»ñ: Ö³ñå»ñ êåÇï³ÏáõóÝ»ñ

äáÉÇÙ»ñÝ»ñ

գա զե րը կլա նե լու հա մար, քա ղաք նե րի շուրջը ստեղ ծում են ան տա ռաշ եր տեր: Մեծ 
քա ղաք նե րում, մետ րո յի կա յա րան նե րում և մի շարք այլ տե ղե րում տե ղա կա յում 
են հա տուկ կլա նիչ ներ օդը փոշ ուց, բակ տե րի ա նե րից, վնա սա կար գա զե րից և գո
լոր շի նե րից մաք րե լու հա մար: Երբեմն օդը հարս տաց նում են թթ ված նով: 

q Պատասխանե ք́ հար ցե րին (էջ 190)

 ?  Հար ցեր  և վարժություններ
 

1. Ի՞նչ է ու սում նա սի րում օր գա նա կան 
քի մի ան: Նյու թե րի ո՞ր դա սին են 
պատ կա նում ած խած նի (IV) օք սի դը, 
ած խած նի (II) օք սի դը, կար բո նատ
նե րը, կար բիդ նե րը, որոնք նույն պես 
ած խա ծին են պա րու նա կում: 

2. Ինչ պի սի՞ խ մբե րի են բա ժա նում բո
լոր օր գա նա կան մի ա ցու թյուն նե րը, 
և ինչ  պե՞ս են ստո րա բա ժա նում ած
խաջ րա ծին նե րը: 

3. Հա մա ռոտ բնու թագ րե՛ք մե թա նը և 
պատ մե՛ք, թե որ տեղ է այն օգ տա
գործ վում: Ի ՞նչ գի տեք ֆրե ոն նե րի 
մա սին: 

4. Բնու թագ րե՛ք էթի լե նի կի րա ռու մը: 
Որ տե՞ղ են օգ տա գոր ծում պո լի է թի
լե նը և պո լիպ րո պի լե նը: 

5. Ինչ պե՞ս են ստա նում ացե տի լե նը: 
Բնու թագ րե՛ք նրա կի րա ռու մը: 

6. Ի՞նչ նշա նա կու թյուն ու նի բնա կան 
գա զը քի մի ա կան արդ յու նա բե րու
թյան մեջ: 

7. Բնու թագ րե՛ք նավ թի թոր ման գլխա
վոր ար գա սիք նե րը: Քա նի՞ տո կոս 
բեն զին են ստա նում նավ թի թոր
ման ժա մա նակ և քա նի՞ սը` կրե կին գի 
դեպ քում: 

8. Բնու թագ րե՛ք վա ռե լան յու թի կարևո
րա գույն տե սակ նե րը: 

9. Օդը ինչ պե՞ս վնա սա զեր ծել աղ տո
տու մ նե րից: 

10. Քն նար կե՛ք ած խաջ րա ծին նե րի ա ծանց
յալ նե րի պար զեց ված դա սա կար
գու մը (գծապատկեր 26):ANTARES
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§ 8.3. Սպիրտներ

Մի ա տոմ սահ մա նա յին սպիրտ ներ: Սպիրտ ներ կոչ
վում են ած խաջ րա ծին նե րի այն ածանց յալ նե րը, որոնց 
մո լե կուլ նե րում ջրած նի մեկ կամ մի քա նի ատոմ ներ տե
ղա կա լված են հիդ րօք սիլ խմ բե րով: 

Նյու թե րի այդ դա սի պար զա գույն ներ կա յա ցու ցիչ
ներ են մե թիլ սպիր տը կամ մե թա նո լը` CH3OH, և էթիլ 
սպիր տը կամ էթա նո լը` C2H5OH: 

Մե թա նո լը խիստ թու նա վոր, ան գույն հե ղուկ է 
(tեռմ. 650C): Այն նույ նիսկ շատ փոքր քա նա կով օր գա նիզմ 
ներ թա փան ցելու դեպքում առա ջաց նում է կու րու թյուն, 
իսկ մո տա վո րա պես 50 գրա մը կա րող է առաջացնել 
մահ: Սկզբ նա կան շր ջա նում այն ան վա նում էին փայ տի 
սպիրտ, որով հետև ստա նում էին փայ տան յու թի պի րո լի
զից (քայ քա յում առանց օդի մուտ քի): Մե թա նո լը կի րառ
վում է որ պես լու ծիչ, ավտ ոմո բի լա յին վա ռե լի քի հա վե
լույթ, քի միա կան արդ յու նա բե րու թյան մեջ քա ցա խաթ թու, 
պլաստ մաս սա ներ և այլ նյու թեր ար տադ րե լու հա մար: 

Էթա նո լը (գի նու սպիրտ) ար տադր վում է գլ խա վո
րա պես էթի լե նից լայ նո րեն օգ տա գործ վում քի մի ա կան 
արդ յու նա բե րու թյան մեջ: Հնա գույն ժա մա նակ նե րում 
ար դեն հայտ նի էր նրա ստա ցու մը շա քար պա րու նա կող 
նյու թե րի խմո րու մից.

խմորիչ
C6H12O6  2C2H5OH + 2CO2↑ 

Էթա նոլն օգ տա գործ վում է սին թե տիկ կա ու չուկ ներ, ինչ
պես նաև որ պես ելան յութ և լու ծիչ լա քեր, հո տա վետ նյու թեր 
և ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ ար տադ րե լու, բժշ կու թյան մեջ՝ 
դե ղո րայք պատ րաս տե լու, վեր քե րը ախ տա հա նե լու հա մար: 
Հար կա վոր է հիշ ել, որ էթա նո լը թու նա վոր նար կո տիկ նյութ է:

Էթի լեն գլի կոլ: Նրա մո լե կու լը կա րե լի է դի տել որ
պես էթա նի մո լե կուլ, որի մեջ ջրած նի եր կու ատոմ տե
ղա կալ ված են եր կու հիդ րօք սիլ խմբերով.

CH2  CH2
| |

OH     OH
Էթի լեն գ լի կո լը քաղցր օշ ա րա կան ման հե ղուկ է, եռում 

է 197,6 0Cում, շատ թու նա վոր է: Օգ տա գործ վում է հա կա սա
ռե ցու ցիչ նե րի, օրի նակ՝ ան տիֆ րի զի ար տադր ման հա մար, 
որը էթի լենգ լի կո լի և ջրի խառ նուրդն է: 52,6% էթի լենգ լի կոլ 

¶Çï»՞ù ³ñ¹Ûáù

…որ եթե թա սի մեջ 
լց նենք մի քիչ բեն զին 
(սպիրտ) և զգուշ ո րեն 
մո տեց նենք վառ վող 

լուց կին, ապա բեն զի
նը կբռնկ վի: Իսկ եթե 
նրան ավե լաց նենք մի 
քա նի մի լի լիտր տետ
րաք լոր մե թան, ապա 

կհանգ չի: 

…որ 1 տ չոր փայ
տան յու թի թե փից կա
րե լի է ստա նալ մոտ 
200 լ էթա նոլ: Նույն
պի սի քա նա կու թյամբ 
սպիրտ ստա նում են 

0,7 տ հա ցա հա տի կից 
կամ 1,5 տ կար տո

ֆի լից: 

…որ քա րա ծու խը 
եր կա թյա Uաձև 

խո ղո վա կում, անօդ 
պայ ման նե րում ուժեղ 
տա քաց նե լիս վե րած
վում է քա րած խա յին 

խե ժի, որի մա կե րե սին 
հա վաք վում է ամո

նի ա կա ջուր: Ամո նի ա
կաջ րի առ կա յու թյու նը 
կա րե լի է ապա ցու ցել 
ին դի կա տո րի օգ նու

թյամբ: Բա ցի դրանից, 
ան ջատ վում է այր

վե լու ըն դու նակ գազ: 
Եր կա թյա խո ղո վա կում 

մնում է կոք սը:
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պա րու նա կող ան տիֆ րի զը սառ չում է 40 0Cում, իսկ 63,1% պա րու նա
կու թյան դեպ քում` 60 0Cում: 

Գլի ցե րի նը նույն պես քաղց րա համ օշ ա րա կան ման հե ղուկ է: 
Նրա մո լե կու լը պա րու նա կում է երեք հիդ րօք սիլ խումբ.

H2C − CH − CH2
| | |

OH  OH   OH
Գլի ցե րի նը նույն պես կի րառ վում է ան տիֆ րիզ ներ պատ րաս տե

լու, որ պես հա վե լան յութ՝ լիկ յոր նե րի, մաշ կը փափ կաց նող մի ջոց նե րի և 
մի շարք այլ բու ժա մի ջոց նե րի ար տադր ման հա մար: Նրա նից ստա նում 
են նաև նիտ րո գլի ցե րին, որն օգ տա գործ վում է հան քա հո րե րում որ պես 
պայ թու ցիկ նյութ և նավ թից առա ջա ցած հրեհ նե րը հանգցնե լու հա մար: 

Կարբոնաթթուներ: Բարդ եթերներ: Ճար պեր: Կար բո նաթ թու
ներն օր գա նա կան թթուներ են, որոնք կա րե լի է դի տել որ պես ած խաջ
րա ծին նե րի այն ածանց յալ նե րը, որոնց մո լե կուլ նե րում պա րու նա կվում է 
կար բօք սիլ խումբ: 

Մրջ նաթ թուն՝ (HCOOH) պա րու նակ վում է մրջ յուն   նե րի թու նա վոր 
գեղ ձե րում, եղին ջի, եղևնու փշա  տերևնե րի մեջ: Այն օգ տա գործ վում է 
որ պես բր դի և կաշ վի խա ծան յութ ներ կե լուց առաջ, արդ յու նա բե րու թյան 
մեջ` որ պես ու ժեղ վե րա կանգ նիչ, որ պես ռևմա տիզ մի բուժ ման դե ղա 
մի ջոց (1,25 %ա նոց սպիր տա յին լու ծույ թը՝ «մրջ նա ս պիրտ» անու նով): 
Օգ տա գործ վում է նաև բարդ եթեր ներ ստա նա լու հա մար, որոնք կի րառ
վում են որ պես լու ծիչ ներ: 

Քա ցա խաթ թուն` CH3COOH, մեզ ծա նոթ է որ  պես սե ղա նի քա ցախ 
59 %ա նոց ջրա յին լու ծույ թի ձևով: Քա ցա խի էսեն ցի ան պա րու նա կում 
է 70% քա ցա խաթ թու, ուս տի նրա հետ պետք է շատ զգույշ վար վել: Քա
ցա խաթթ վի կի րա ռու մը ցույց է տր ված ս տորև բեր ված նկա ր 50ում: 

Կիտրոնաթթու̀ C3H4(OH)(COOH)3: Բա նաձևից երևում է, որ կիտ րո
նաթթ վի մո լե կու լում կան երեք կար բօք սիլ և մեկ հիդ րօք սիլ խմ բեր: 
Կիտ րո նաթ թուն բյու րե ղա յին նյութ է: 

Նկ. 50
Քա ցա խաթթ վի կի րա ռու մը

1 - դե ղան յու թե րի ստա ցում, 2 - ա ղե-
րի ստա ցում, 3 - ացե տա տա յին 

մետաք սի ստա ցում, 4 - պա հա ծո յաց-
ման հա մար և որ պես սնն դի հա մե-
մունք, 5- մրգա է սեն ցի ա նե րի ստա-
ցում, 6 - լա քի լու ծիչ ներ, 7 - մի ջատ-
նե րի և բույ սե րի հի վան դու թյուն նե րի 

դեմ պայ քա րի մի ջոց ներ,  
8 - բույ սե րի աճի խթա նիչ ներ,  

9 - գործ վածք նե րի ներ կեր,  
10 - կի նո ժա պա վեն ներ
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Կիտ րո նաթ թուն հան դի պում է կիտ րոն ի, ազն վա մո րու, հա
ղար ջի մեջ, արո սե նու պտուղ նե րում, խա ղո ղի մեջ: Այն ստա
նում են թե ր հաս և խո տան ված կիտ րոն նե րից, շա քա րի կամ 
կե րա մա թի խմո րու մով: Այն լայ նո րեն օգ տա գործ վում է արդ
յու նա բե րու թյան մեջ, զո վա ցու ցիչ ըմ պե լիք նե րի և հրուշ ա կե ղե
նի ար տադ րու թյու նում, ներկ ման ժա մա նակ և բժշ կու թյան մեջ: 
Կարևոր դեր է խա ղում կեն դա նի օր գա նիզմ նե րում ըն թա ցող 
նյու թա փո խա նա կու թյան գործընթացում: 

Բարձ րա մո լե կու լա յին մո լե կու լում ած խած նի 1618 ատոմ  
պա րու նա կող կար բո նաթ թու ներն ան վա նում են ճար պա
թթու ներ` ստե ա րատ ներ: Այդ թթու նե րի կար բօք սիլ խմ բե րի 
ջրած նի ատոմ նե րը նատ րի ու մով կամ կա լի ու մով փո խա րի
նե լիս առա ջա նում է օճառ, օրի նակ` նատ րի ու մի ստե ա րա տ՝ 
C17H35COONa:

Կար բո նաթ թու նե րի և սպիրտ նե րի փո խազ դե ցու թյու
նից ստաց վում են բարդ եթեր ներ:

Ոչ մեծ թվով ած խած նի ատոմ ներ պա րու նա կող բարդ 
եթեր նե րը օժտ ված են դու րե կան հո տով: Դրանք օգ տա գործ
վում են օծա նե լի քի և սնն դի արդ յու նա բե րու թյու նում: Ծա
ղիկ նե րի, մր գե րի և հա տապ տուղ նե րի դու րե կան բուր մուն քը 
պայմանավորված է նրանց մեջ տար բեր բարդ եթեր նե րի առ
կա յու թյամբ: 

Գլի ցե րի նի և բարձր կար բո նաթ թու նե րի բարդ եթեր նե
րը հե ղուկ և պինդ ճար պե րի գլ խա վոր բա ղադ րա մասն են: 
Ճար պե րը կարևոր դեր են խա ղում օր գա նիզմ նե րի նյու թա փո
խա նա կու թյան գոր ծում: 

q Պատասխանե ք́ հար ցե րին (էջ 196)

§ 8.4. Ածխաջրեր: Ամինաթթուներ: 
Սպիտակուցներ

Ած խաջ րե րի կարևորա գույն ներ կա յա ցու ցիչ ներն են 
գլյու կո զը և ֆրուկ տո զը: Նրանք ու նեն միևնույն մո լե կու
լա յին բա նաձևը` C6H12O6: Այդ եր կու նյու թե րը հան դի պում 
են մր գե րում և հա տապ տուղ նե րում: Ֆրուկ տո զը մեղ րի 
կարևորա գույն բա ղադ րա մասն է: Գլ յու կո զը առա ջա
նում է բույ սե րում ֆո տո սին թե զի հետևան քով. 

nC6H12O6 → (C6H10O5)n + nH2O

¶Çï»՞ù ³ñ¹Ûáù

…որ Պ. Է. Բերտ
լոն 1845թ. սին թե

զել է էթիլ սպիր տը̀ 
ծծմբա կան թթ վի 

առ կա յու թյամբ էթի
լենը հիդ րա տաց նե լով: 

Իսկ մինչ այդ էթիլ 
սպիր տը ստա նում էին 

միայն ած խա ջրե րի 
խմո րու մով:

...որ էթի լեն գ լի կո
լին գլի ցե րի նի ավե լա

ցումը եր կա րաց նում 
է ավ տո մե քե նա նե րի 

ջրա յին պոմ պե րի ծա
ռա յու թյան ժամ կե տը: 

…որ ածուխն այ րե
լով ջրած նի մթնո լոր

տում, բարձր ջեր մաս
տի ճա նում և ճնշման 

տակ, ստա նում են 
տար բեր սահ մա նա

յին ած խաջ րա ծին նե րի 
խառ նուրդ: Այդ խառ
նուր դը որպես վա ռե
լանյութ օգտա գոր ծում 

են շար ժիչ նե րում և 
որ պես ար ժե քա վոր 
հումք՝ օր գա նա կան 

սինթեզում: 
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Գլ յու կո զը և ֆրուկ տո զը կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի 
էներ գի ա յի աղբ յուր ներ են, ուս տի մեծ նշա նա կու թյուն 
ու նեն սնն դի և առող ջու թյան ամ րապնդ ման գոր ծում: 
Գլյու կո զը լայ նո րեն օգ տա գործ վում է նաև հրուշ ա
կե ղե նի և տեքս տիլ արդ յու նա բե րու թյան մեջ, հա յե
լի նե րի պատ րաստ ման հա մար և աս կոր բի նաթթ վի 
(C վի տա մին) ար տադ րու թյու նում: Խա ղո ղահ յու թե րի 
և մր գահ յու թե րի խմոր ման ժա մա նակ գլ յու կո զը փո
խարկ վում է էթիլ սպիր տի: 

Սա խա րո զը՝ C12H22O11, պա րու նակ վում է շա քա րի 
ճակն դե ղում (1622%), շա քա րե ղե գում (1426%), բույ սե
րի` թխկու, կե չու, ար մա վե նու հյու թում և մի շարք այլ 
բույ սե րի պտուղ նե րում: Սա խա րո զը շա քա րի գլխա
վոր բա ղադ րա մասն է: 

▲ Առա վել բարդ ած խաջ րե րը օս լան և թա ղան թա
նյութն են, որոնք պայ մա նա կա նո րեն են վե րագր վում միա
ցու թյուն նե րի այդ դա սին, որով հետև, ըստ կա ռուց ված քի, 
դրանք պատ կա նում են բարձ րա մո լե կու լա յին մի ա ցու
թյուն նե րի` պո լի մեր նե րի շար քին: Սա կայն մո լե կուլ նե րի 
առան ձին օղակ նե րի կա ռուց ված քից ել նե լով՝ օս լան և թա
ղան թան յու թը հա մար վում են ած խաջ րեր:

Օս լա յի մո լե կու լա յին բա նաձևն է (C6H10O5)n, որ տեղ 
nը հաս նում է մի քա նի հա զա րի: Օս լան բնա կան պո լի
մեր է (հու նա րեն Poli՝ շատ, meros՝ մաս): Եթե օս լա յի մո
լե կու լի՝ C6H10O5, յու րա քանչ յուր օղա կին մտո վի ավե լաց
նենք մեկ մո լե կուլ ջուր, ապա կս տաց վի գլ յու կոզ: Օս լա յի 
հիդ րո լի զի նման ռեակ ցի ան գործ նա կա նում իրա գոր ծե լի 
է: Հետևաբար օս լան կա րե լի է վե րագ րել ած խաջ րե րին: 
Օս լան գլ խա վո րա պես հան դի պում է պտուղ նե րում և ար
մա տապ տուղ նե րում, հա ցա հա տի կի մեջ: Կար տո ֆի լի պա
լար նե րում կա րող է լի նել 2030% օսլա, իսկ ցո րե նի, տա
րե կա նի և մյուս հա ցա հա տիկ նե րի մեջ՝ 7080%:

Օս լան առա ջա նում է բույ սե րում ֆո տո սին թե զի հե
տևան  քով, ի դեպ՝ սկզ բում առա ջա նում է գլ յու կոզ, ապա` 
օս լա.

nC6H12O6 → (C6H10O5)n + nH2O

Օս լան ամե նաշ ա տը ստա նում են կար տո ֆի լից: Այն 
օգ տա գործ վում է սնն դի արդ յու նա բե րու թյու նում: Նրա
նից ստա նում են օշ ա րակ, տեխ նի կա կան գլ յու կոզ, էթա նոլ, 
դեքստ րին, որն օգ տա գործ վում է գործ վածք նե րի դաջ ման 
և սո սինձ ար տադ րե լու հա մար: 
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…որ ներ կա յումս ան
հ րա ժեշ տու թյուն չկա 
խո սե լու պո լի մեր նե րի 
կարևոր դե րի մա սին: 
Հիշ եց նենք մի այն, որ 
ողջ կեն դա նա կան 
աշ խար հը կազմ ված 
է պո լի մեր նե րից. պո
լիշա քար նե րը, թա
ղան թա նյութը, օս լան 
և սպի տա կուց նե րը 
այն նյու թերն են, 
որոն ցից կա ռուց ված 
են կեն դա նի օր գա
նիզմ նե րը: Եվ առօր
յայում յու րա քանչ յուր 
քայ լի մենք շփվում 
ենք բազ մա զան սին
թե տիկ նյու թե րի հետ: 

…որ մեր մո լո րա կի 
ան տա ռա յին պա շար
նե րը սահ մա նա փակ 
են: Ուս տի, վեր
ջին տաս նամ յա կում 
հայտնվեց պլաստ
մաս սա յե թուղ թը, 
որի մեջ մտ նում են, 
օրի նակ, պո լի է թի լեն, 
պո լիպ րո պի լեն, պո
լի վի նիլք լո րիդ և այլ 
պո լի մեր ներ: Պլաստ
մաս սա յե թուղ թն ար
դեն հա ջո ղու թյամբ 
օգ տա գործ վում է 
աշ խար հա գրա կան 
քար տեզ ներ, փաս
տա թղթեր և պեր ֆո
քար տեր տպագ րե լու 
հա մար և այլն:
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Թա ղան թան յու թը բու սա կան բջիջ նե րի թա ղանթ նե րի 
գլխա վոր բա ղադ րա մասն է: Փայ տան յու թը պա րու նա կում 
է մոտ 50% թա ղան թան յութ և 2030% լիգ նին, որը սո վո րա
կան ան ձե ռո ցիկ նե րի ար տադ րու թյան հիմքն է: Բամ բա կը 
մա քուր թա ղան թան յութ է: Թա ղան թան յու թն ու նի հա մար
յա նույն բա նաձևը, ինչ որ օս լան՝ (C6H10O5)n, մի այն թա ղան
թան յու թի օղակ նե րի թի վը՝ nը, ավե լի մեծ է, քան օս լա յինը:

Փայ տան յու թն օգ տա գործ վում է ոչ մի այն որպես վա ռե
լիք, այլև շի նան յութ: Դրա նից ստա նում են թա ղան թան յութ, 
որը կարևորա գույն հումք է թղ թի, մե թա նո լի, էթա նո լի, 
կաու չու կի, քա ցա խաթթ վի, ար հես տա կան մե տաք սի և այլ 
շատ ար ժե քա վոր նյութերի ար տադր ման հա մար: 

Ամի նաթ թու նե րի մո լե կու լա յին բա նաձևերը կա րե լի է 
ար տա ծել կար բո նաթ թու նե րի բա նաձևից, եթե դրանց մո լե
կու լի մեջ ած խաջ րած նա յին ռա դի կա լի ջրած նի մեկ ատո մը 
տե ղա կալ վի ամի նախմ բով (- NH2):

Ամի նաթ թու նե րը բյու րե ղա յին, քաղց րա համ նյու թեր են: 
Նրանց հալ ման ջեր մաս տի ճա նը 220Cից բարձր է:

Ամի նաթ թու նե րի մո լե կու լում առ կա են եր կու ֆունկ ցիո
նալ խումբ` կար բօք սիլ  COOH և ամի նա խումբ  NH2: Օրի
նակ` ամի նա քա ցա խաթ թուն (գլի ցի նը) ու նի հետևյալ կա

ռուց ված քը.
  O

  H2N − CH2 − C    
 OH

Ամի նաթ թու նե րը մտ նում են նաև սին թե տիկ ման րա թե
լե րի` կապ րո նի, լավ սա նի բա ղադ րու թյան մեջ: 

Ամի նաթ թու նե րը բույ սե րի և կեն դա նի նե րի օր գա նիզմ
նե րում սպի տա կուց նե րի հիմ նա կան բա ղադ րա մա սերն են: 
Տար բեր ամի նաթ թու նե րից առա ջա նում են տար բեր սպի
տա կուց ներ: Հետևաբար ամի նաթ թու նե րը կա րե լի է ստա
նալ սպի տա կուց նե րը ճեղ քե լիս (հիդ րո լիզ):

Սպի տա կուց նե րը բա ցա ռիկ դեր են խա ղում մար դու 
և կեն դա նի նե րի սնն դա կար գում: Սպի տա կուց նե րի բա ղա
դրու թյան մեջ մտ նող ան փո խա րի նե լի ամի նաթ թու ներ են, 
օրի նակ, վա լի նը, լեյ ցի նը, իզո լեյ ցի նը, մե թի ո նի նը և այլն: 

Սպի տա կուց նե րը բարդ բարձ րա մո լե կու լա յին օր գա
նա կան նյու թեր են, որոնք առա ջա նում են տար բեր ամի
նաթ թու նե րի մնա ցորդ նե րը տար բեր հա մակ ցու թյուն նե րով 
միա նա լիս: 

▲ Սպի տա կուց նե րը բնա կան բարձ րա մո լե կու լա յին մի ա 
ցու թյուն ներ են, որոնց հա րա բե րա կան մո լե կու լա յին զանգ 
վա ծը 300 000 և ավե լի է: Սպի տա կու ցա յին նյու թե րի թի վը 
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…որ որոշ կար բո նա
թթու ներ ստաց վում և 
նյու թա փո խանակ ման 
պրո ցե սում ծախս վում 

են մեծ քա նա կությամբ: 
Այս պես՝ մար դու օր

գա նիզ մում մեկ օրում 
առա ջա նում է 400 գ 

քա ցա խաթ թու, որը 
կբա վակա նաց ներ 8 լ 
սո վո րա կան քա ցախ 

պատ րաս տե լու հա մար:

Ալեք սանդր Յա
կովլևիչ Դա նիլևսկի 

(1838-1923) 

Ակա դե մի կոս, 
խորհրդային կեն սա քի-
մի ա յի հիմ նա դիր նե րից 
մե կը: 1888 թ. առա ջար-
կեց սպի տա կու ցա յին 

մո լե կու լի կա ռուց ված քի 
տե սու թյու նը: Փորձ նա-
կա նո րեն ապա ցու ցեց, 
որ սպի տա կուց նե րի 
վրա են թաս տա մոք-

սա յին հյու թի ներ գոր-
ծու թյու նը հիդ րո լի զի 

երևույթ է: Ուս ում նա սի-
րել է մկան նե րի սպի-
տա կուց նե րը (մի ո զին), 

հայտ նա բե րել է 
հա կա պեպ սի նը և 
հա կատ րիպ սի նը:
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բազ մա թիվ է: Հա ճախ դրանց բա ղադ րու թյան մեջ, բա ցի 20 հիմ նա կան ամի նաթ
թու նե րից, մտ նում են նաև ծծումբ, ֆոս ֆոր, եր կաթ, մագ նե զի ում և այլ տար րեր: 
Ուստի կեն դա նի էակ նե րի ամեն մի տե սա կը և նույ նիսկ յու րա քանչ յուր ան հատ 
կա րող է ու նե նալ իր սպի տա կու ցը: 

Սպի տա կուց նե րը մտ նում են կեն դա նի բջիջ նե րի և հյուս վածք նե րի կազ մի 
մեջ: Օր գա նիզ մում կան հա զա րա վոր սպի տա կուց ներ և դրան ցից յու րա քանչ յու րը 
որոշ ա կի դեր է կա տա րում: Օրի նակ՝ որոշ սպի տա կուց նե րից առա ջա նում են մկա
նա յին հյուս վածք նե ր, երկ րորդ նե րից` հե նա րա նա յին հյուս վածք նե ր և այլն:

Օրի նակ՝ հե մոգ լո բին ս պի տա կու ցը տար բեր հյուս վածք նե րի բջիջ նե րին մա
տա կա րա րում է թթ վա ծին և օր գա նիզ մից հե ռաց նում ած խածնի (IV) օք սի դը: 

Սպի տա կուց ներ են նաև ֆեր մենտ նե րը և հոր մոն նե րը: Ֆեր մենտ նե րը կա րե լի 
է դի տել որ պես բազ մա թիվ կենսաքի մի ա կան պրո ցես նե րի կա տա լի զա տոր ներ: 
Հոր մոն նե րը շատ ակ տիվ նյու թեր են, որոնք ազ դում են որոշ ա կի օր գան նե րի կամ 
օր գան հա մա կար գե րի գոր ծու նե ու թյան վրա և կար գա վո րում նյու թա փո խա նա
կու թյան երևույթները: 

Քա նի որ սպի տա կուց նե րն ան փո խա րի նե լի դեր են խա ղում սնն դա ռու թյան 
գոր ծում, ապա գիտ նա կան նե րը հա մա ռո րեն հե տա զո տու թյուն ներ են կա տա րում 
դրանց սին թե զի ուղ ղու թյամբ: 

q Պատասխանե ք́ հար ցե րին (էջ 196)

 ?  Հար ցեր  և վարժություններ
1. Հա մա ռոտ բնու թագ րե՛ք մե թա նո լը, 

էթա նո լը, էթի լենգլի կո լը և գլի ցե
րի նը: Որ տե՞ղ են դրանք կի րառ վում: 

2. Բնու թյան մեջ որ տե՞ղ են հան դի
պում մրջ նաթ թուն, քա ցա խաթ թուն 
և կիտ րո նաթ թուն, և ինչ պե՞ս են 
դրանք օգ տա գործ վում: 

3. Ինչ պի սի՞ նյու թե րի փո խազ դե ցու 
թյու նից են առա ջա նում բարդ եթեր 
նե րը: Ո՞ր բարդ եթեր ներն ու նեն 
դու րե կան հոտ: 

4. Ի՞նչ է օճա ռը, ի՞նչ են ճար պե րը: 
5. Բնու թյան մեջ ինչ պե՞ս է առա ջա

նում գլ յու կո զը: Որ տե՞ղ են օգ տա
գոր ծում այն: 

6. Ո՞ր բույ սե րում է հան դի պում սա
խա րո զը:

7. Բնու թագ րե՛ք ամի նաթ թու նե րի մո լե
կուլ նե րի կա ռուց ված քը: Ամի նաթ թու
նե րը ի՞նչ դեր են խա ղում մար դու և 
կեն դա նի նե րի կյան քում: 

 0Լա բո րա տոր փոր ձեր 

էթիլեն: Ստացումը և հատկու
թյուն  ները

1. Փոր ձա նո թի մեջ լց րեք 23 մլ էթիլ 
սպիրտ և վրան դանդաղ ավե լաց
րեք 69 մլ խիտ ծծմ բա կան թթու: 

Փոր ձա նո թի պա րու նա կու թյունը 
սկ սում է բուռն եռալ: Որպես զի 
եռու մն ըն թա նա հա մա չափ, փոր
ձա նո թի պա րու նա կու թյա նն ավե
լաց րեք մի պտ ղունց թր ծած ավազ: 
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Փոր ձա նո թը ծած կեք գա զա տար 
խողո վակ ու նե ցող խցա նով և տա
քա ց րեք: Ջեր մաս տի ճա նը պետք է  
140 0Cից բարձր լի նի: Գա զա տար 
խո ղո վակն իջեց րեք բրո մա ջուր պա
րու նա կող մեկ այլ փոր ձա նո թի մեջ: 
Դի տո ղու թյուն: Ստաց վող գա զը, անց
նե լով բրո մաջ րի մի ջով, աս տի ճա նա
բար գու նազր կում է այն: 

2. Երկ րորդ փոր ձա նո թի մեջ լց րեք 12 մլ 
կա լի ու մի պեր ման գա նա տի շատ 
նոսր, բաց մա նուշ ա կա գույն լու
ծույթ, որին ավելաց րած է մեկ կա թիլ 
ծծմ բա կան թթու: Փոր ձա նո թի մի ջով 
անց կաց րեք ստաց ված էթի լե նը: 
Դի տո ղու թյուն: Կա լի ու մի պեր ման
գա նա տի լու ծույ թը գու նազրկ վում է: 

3. Այդ փոր ձե րը կա տա րե լուց հե տո 
գա զա տար խո ղո վա կի ծայ րին մո
տեց րեք վառ վող լուց կին: 
Դի տո ղու թյուն. Էթի լե նը բռնկ վում է 
և այր վում ավե լի լու սա տու բո ցով, 
քան մե թա նը: 

Առաջադրանքներ
1. Ի՞նչ գազ է ստաց վում էթիլ սպիր տի 
և ծծմ բա կան թթ վի խառ նուր դի տա
քա ցու մից: 2. Ինչ պի սի՞ փոր ձե րով է դա 
հաս տատ վում: 3. Գրե՛ք հա մա պա տաս
խան ռե ակ ցի ա նե րի հա  վա  սարում նե րը: 
4. Ին չո՞ւ է էթի լե նը այր վում ավե լի պայ
ծառ բո ցով, քան մե թանը: 5. Ինչ պի սի՞ 
ընդ հա նուր եզ րա կա ցու թյուն կա րե լի 
է անել էթի լե նի հատ կությունների վե
րաբերյալ: 

Ացետիլեն, նրա ստացումը և 
հատկությունները

1. Փորձանոթի մեջ լցրե՛ք մի քանի 
կտոր կալ ցիումի կարբիդ և վրան 
ավելացրե՛ք 12 մլ ջուր: Փոր ձանոթը 
ծածկե՛ք գազատար խողովակ ունե 
ցող խցանով: Ընթանում բուռն 
ռեակ ցի ա՝ գազի ան ջա տու մով: 

2. Գազատար խողովակի ծայրն իջե ց 
րե՛ք 23 մլ բրոմաջրով լցված փո ր
ձանոթի հատակը: 
Դի տո ղու թյուն: Բրո մա ջու րն աս տի
ճա նա բար գունա զրկվում է: 

3. Այնուհետև ստացված գազն անց
կացրե՛ք 23 մլ կա լիու մի պեր ման
գա նա տի խիստ նոս րաց ված լու
ծույ թի մի ջով: 
Դի տո ղու թյուն: Լու ծույթն աս տի ճա
նա բար գու նա զրկվում  է: 

4. Փոր ձերն ավարտ ե լուց հե տո խո ղո
վա կից դուրս եկող գազն այ րում են: 
Դի տո ղու թյուն: Գազն այր վում է 
խիստ ծխա ցող բոցով: 

5. Բո ցի մեջ ներփ չե՛ք օդ:
Դի տո ղու թյուն: Բո ցը դառ նում է 
ավե լի լու սա տու և չի ծխում: 

Առաջադրանքներ
1. Ին չո՞ւ է ացե տի լե նը գու նազր կում 
բրո մա ջու րը և կա լի ու մի պեր ման գա
նա տը: 2. Ին չո՞ւ է ացե տի լե նն այր վում 
խիստ ծխա ցող բո ցով: 3. Ին չո՞ւ ացե տի
լե նի այր ման բո ցի մեջ օդ ներփ չե լուց 
հե տո դա դա րում է մրի առա ջա ցու մը:  
4. Գրե՛ք հա մա պա տաս խան ռե ակ ցի ա
նե րի հա վա սա րում նե րը:

6 Գործնական աշխատանք 6
Օսլայի հայտաբերումը յոդով 

45 մլ ջրով լցված փորձանոթին ավե
լացնել մի քիչ օսլա և թափահարել: Առա
ջացած սուսպենզիան լցնել եռման ջրով 
մեկ այլ փորձանոթի մեջ և կրկին թա փա
հարել: Ստաց ված օսլայի շրեշը 1:20  հա
րա բե րու թյամբ նոսրացնել սա ռը ջրով:  
Երկու այլ փորձանոթների մեջ լցնել 

ստաց ված շրե շից մի փոքր: Առաջին փոր
ձանոթի վրա ավելացնել յոդի սպիր տային 
լուծույթ, իսկ երկրորդի վրա՝ կա լիումի յո
դիդի լու ծույթ:

Առաջադրանքներ
Ին չո՞ւ կապույտ գունավորում առա ջա
ցավ միայն առաջին փորձանոթում:
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