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Дарагія сябры!

У гэтым навучальным годзе вы працягваеце вывучэнне 
курса хіміі, з асновамі якой вы пазнаёміліся ў 7-м класе. Вы 
даведаецеся аб перыядычным законе і перыядычнай сістэме 
хімічных элементаў, будове атама, хімічнай сувязі, асаблівас-
цях хіміі раствораў і іншых тэарэтычных пытаннях, веданне якіх 
з’явіцца фундаментам для далейшага вывучэння хіміі. Закончыц-
ца вывучэнне курса 8-га класа разглядам хіміі металаў і іх злу -
чэнняў.
Паспяховае засваенне матэрыялу залежыць не толькі ад ва-

шай увагі на ўроках, але і ад умення карыстацца падручнікам, 
самастойна працаваць з ім.
Пры падрыхтоўцы да ўрока звярніце ўвагу на новыя тэрміны, 

паняцці і азначэнні, якія вылучаны ў тэксце. Пастарайцеся запі-
саць у сшытак асноўныя хімічныя формулы і ўраўненні рэакцый, 
па магчымасці падбярыце свае прыклады.
Малюнкі і табліцы дапамогуць вам больш наглядна ўявіць 

працэсы, аб якіх ідзе гаворка ў тэксце падручніка, праілюструюць 
уласцівасці розных рэчываў. Інфармацыя, дадзеная ў табліцах, 
мае даведачны характар і, як правіла, не прызначана для запа-
мінання. 
У канцы кожнага параграфа ёсць вывады, прыведзеныя на 

каляровым фоне. Праверце, наколькі вы засвоілі іх і ці можаце 
паўтарыць.
Пытанні і практыкаванні да кожнага параграфа прызначаны 

для самастойнай работы. Уважліва прачытайце іх. Пастарайцеся 
выконваць усе заданні. Гэта дапаможа вам лепш засвоіць матэ-
рыял параграфа. Зорачкай адзначаны заданні павышанай цяж-
касці. 
Па некаторых тэмах курса ў падручніку прапаноўваецца да-

машні эксперымент. Перад яго выкананнем дома або ў школьным 
хімічным кабінеце абавязкова абмяркуйце з настаўнікам умовы 
правядзення доследаў, не забывайце аб правілах бяспекі пры пра-
вядзенні хімічнага эксперымента.

Правообладатель Народная асвета



У падручніку вы сустрэнеце наступныя ўмоўныя абазначэнні:

— азначэнні і правілы;

— цікава ведаць.

Не забывайце карыстацца зместам і прадметным паказаль-
нікам у канцы кнігі. З іх дапамогай вам будзе лягчэй адшукаць 
матэрыял, які неабходна вывучыць, або паўтарыць ужо выву-
чанае.
Памятайце: набытыя веды спатрэбяцца вам не толькі для 

паспяховага вывучэння хіміі ў старшых класах школы, але і ў 
штодзённым жыцці, у будучай працоўнай дзейнасці. 
Поспехаў вам у вывучэнні хіміі!

Аўтары
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§ 1. Найважнейшыя хімічныя паняцці

Усе фізічныя целы складаюцца з рэчываў. Адны целы складаюцца толькі 
з аднаго рэчыва, а другія — з некалькіх. Любое рэчыва характарызуецца пэў-
нымі фізічнымі і хімічнымі ўласцівасцямі. Менавіта таму іх можна адрозніваць 
адно ад аднаго. 
Рэчывы здольны пры пэўных умовах ператварацца ў іншыя рэчывы. Такія 

ператварэнні называюцца хімічнымі або хімічнымі рэакцыямі.
Вывучэнне хімічных ператварэнняў, умоў іх праходжання, саставу і ўла-

сцівасцей рэчываў — асноўная задача хіміі, адной з найважнейшых галін на-
вукі і практычнай дзейнасці чалавека.

Хімія — навука аб рэчывах і іх ператварэннях у іншыя рэчывы.

Сучасная хімія налічвае больш за 60 млн розных рэчываў.

Атамы і хімічныя элементы
Усе рэчывы складаюцца з атамаў — найдрабнейшых, хімічна непадзель-

ных часціц. Відаў атамаў параўнальна няшмат.
Кожны пэўны від атамаў называецца хімічным элементам. Усяго ў 

цяперашні час вядома 118 элементаў. Любы элемент мае сваю ўласную на-
зву і ўмоўнае абазначэнне — хімічны сімвал (знак). Гэтыя абазначэнні пры-
ведзены на першым форзацы падручніка (перыядычная сістэма хімічных эле -
ментаў).
Кожны элемент характарызуецца адноснай атамнай масай. Гэта та-

кая фізічная велічыня, якая паказвае, у колькі разоў сярэдняя маса

Правообладатель Народная асвета
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атамаў дадзенага хімічнага элемента большая за 1
12

 масы атама
вугляроду. 

Простыя і складаныя рэчывы
Атамы хімічных элементаў існуюць у прыродзе як у свабодным, так і ў звя-

заным выглядзе. У паветры ў выглядзе адзіночных атамаў, г. зн. не звязаных з 
іншымі атамамі, змяшчаюцца высакародныя газы — гелій He, неон Ne, ар-
гон Ar, крыптон Kr, ксенон Xe. Атамы ўсіх астатніх элементаў звычайна зна-
ходзяцца ў звязаным выглядзе, г. зн. злучаны з іншымі атамамі.
Калі рэчывы складаюцца з атамаў аднаго віду, то яны называюцца про-

стымі рэчывамі, напрыклад кісларод О2, фосфар Р4 і інш. Простых рэчываў 
каля 500. Гэта азначае, што некаторыя элементы існуюць у выглядзе некалькіх 
простых рэчываў. Напрыклад, кісларод знаходзіцца ў прыродзе ў выглядзе ма-
лекул О2 і О3 (азон).
Рэчывы, якія складаюцца з атамаў розных хімічных элементаў, называюцца 

складанымі рэчывамі або хімічнымі злучэннямі. Складаныя рэчывы падзяля-
юцца на дзве групы — неарганічныя і арганічныя. 

Малекулярныя і немалекулярныя рэчывы
Як простыя, так і складаныя рэчывы па сваёй будове адносяцца да аднаго 

з двух тыпаў — рэчывы малекулярнай будовы і рэчывы немалекулярнай бу-
довы. 

Малекула — найменшая электранейтральная часціца рэчыва, якая 
здольна існаваць самастойна і захоўвае яго хімічныя ўласцівасці. Напры-
клад, малекулы хлору Cl2, вады H2O, аксіду серы(IV) SO2, фосфарнай кіслаты 
H3PO4 і інш. Пры звычайных умовах малекулярныя рэчывы могуць быць га-
западобнымі, вадкімі і цвёрдымі (з адносна нізкімі тэмпературамі плаўлення).
Рэчывы немалекулярнай будовы звычайна ўяўляюць сабой цвёрдыя кры-

шталі, пабудаваныя з атамаў або іонаў. Да іх адносяцца, напрыклад, крышталі 
жалеза Fe, алмазу C, хларыду натрыю NaCl.
Якасны і колькасны састаў любога рэчыва ў хіміі выражаюць у выглядзе 

хімічнай формулы. Хімічныя формулы рэчываў малекулярнай будовы (мале-
кулярныя формулы) паказваюць састаў малекул, г. зн. структурных адзінак 
рэчываў такога тыпу, напрыклад CO2, SO3. Рэчывы малекулярнай будовы ха-
рактарызуюцца велічынёй адноснай малекулярнай масы, якая абазначаецца 
Мг. Гэта велічыня роўна суме адносных атамных мас хімічных элементаў, якія 
ўтвараюць дадзеную малекулу, з улікам індэксаў у сімвалах атамаў у малеку-
лярнай формуле.

Правообладатель Народная асвета
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Састаў рэчываў немалекулярнай будовы выражаюць з дапамогай формул, 
якія паказваюць найпрасцейшыя суадносіны атамаў элементаў у рэчыве, на-
прыклад CaSO4, FeCl2. Яны называюцца формульнымі адзінкамі і выконваюць 
ролю структурных адзінак рэчываў немалекулярнай будовы. Да рэчываў немале-
кулярнай будовы адносяцца, напрыклад, жалеза Fe, хларыд натрыю NaCl, суль-
фат кальцыю CaSO4 і інш. Такія рэчывы характарызуюцца велічынёй адноснай 
формульнай масы, якая таксама абазначаецца Мr.

Хімічная колькасць рэчыва
Любую порцыю дадзенага рэчыва Х можна ахарактарызаваць з дапамогай 

масы m(Х) і аб’ёму V(Х). Акрамя гэтага, у хімічнай практыцы для вызначэння 
ліку структурных адзінак, г. зн. атамаў, малекул, формульных адзінак, якія змя-
шчаюцца ў дадзенай порцыі рэчыва, выкарыстоўваецца велічыня пад назвай хі-
мічная колькасць рэчыва (абазначаецца n).

Хімічная колькасць рэчыва — фізічная велічыня, прапарцыяналь-
ная ліку структурных адзінак, якія змяшчаюцца ў дадзенай порцыі
рэчыва.

Адзінкай хімічнай колькасці рэчыва з’яўляецца моль.

Моль — порцыя рэчыва (г. зн. такая яго хімічная колькасць), якая змя-
шчае столькі ж структурных адзінак, колькі атамаў змяшчаецца ў вуг-
ляродзе масай 0,012 кг.

Лік атамаў, якія змяшчаюцца ў вугляродзе масай 0,012 кг, роўны 6,02  1023 
(лік Авагадра, названы так у гонар італьянскага вучонага Амедэа Авагадра). 
Гэта порцыя складае 1 моль. Столькі ж структурных адзінак змяшчаецца ў 
1 моль любога рэчыва. Велічыня, роўная адносіне

6 02 10
1

1
23

23 23 16 02 10 6 02 10
,

, , ,
моль моль

моль= = −

атрымала назву пастаяннай Авагадра (NА ).
Ведаючы хімічную колькасць дадзенага рэчыва, лёгка разлічыць N (Х) —

лік структурных адзінак (атамаў, малекул, формульных адзінак) у наступнай
порцыі:

N (X) = NA  n (X).

Малярная маса
Маса порцыі рэчыва хімічнай колькасцю 1 моль атрымала назву ма-

лярнай масы. Малярная маса абазначаецца М(Х) і ўяўляе сабой адносіну

Найважнейшыя хімічныя паняцці

Правообладатель Народная асвета
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масы дадзенай порцыі рэчыва m (Х) (у г або кг) да яго хімічнай колькасці 
n (Х) (у моль):

M
m
n

( )
( )
( )

X
X
X

=  (г/моль або кг/моль).

Малярная маса любога рэчыва (у г/моль) лікава роўна яго адноснай 
малекулярнай (формульнай) масе:

Мr (H2SO4) = 98; M (H2SO4) = 98 г/моль;
Mr (Mg) = Ar (Mg) = 24; M (Mg) = 24 г/моль;
Mr (CaCO3) = 100; M (CaCO3) = 100 г/моль.

Малярная маса з’яўляецца найважнейшай характарыстыкай кожнага 
рэчыва і паказвае залежнасць паміж масай і хімічнай колькасцю да-
дзенага рэчыва:

m n M( ) ( ) ( );X X X==

n m
M

( ) .( )
( )

X X
X

==

Малярны аб’ём
У адрозненне ад цвёрдых і вадкіх рэчываў усе газападобныя рэчывы хі-

мічнай колькасцю 1 моль займаюць аднолькавы аб’ём (пры аднолька-
вых умовах). Гэта велічыня называецца малярным аб’ёмам і абазначаец -
ца Vm.

Малярны аб’ём роўны адносіне аб’ёму дадзенага газападобнага рэ-
чыва V(X) да яго хімічнай колькасці n (X):

V V
nm X X

X
( ) ,( )

( )
=  значыць, n V

V
( ) .( )

( )
X X

Xm
=

Пры нармальных умовах (тэмпература 0 °С і ціск 101,325 кПа) адносіна 
аб’ёму любой порцыі газу да яго хімічнай колькасці ёсць велічыня пастаянная 
і роўна 22,4 дм3/моль:

V V
nm

дм
1 моль

= = 22 4 3,  = 22,4 дм3/моль.

Гэта велічыня і ёсць малярны аб’ём газу пры нармальных умовах.
Узаемасувязь паміж асноўнымі фізічнымі велічынямі, якія характарызуюць 

хімічныя рэчывы, прыведзена ў табліцы 1.

Правообладатель Народная асвета
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Та б л і ц а  1. Фізічныя велічыні, якія характарызуюць рэчыва

Фізічная велічыня Абазначэнне Адзінка
Формула

для вызначэння
фізічнай велічыні

Маса рэчыва m (Х) г m (Х) = M (Х)  n (Х)

Адносная малекулярная 
(формульная маса) Mr (Х) 1

Хімічная колькасць
рэчыва

n (Х) моль n
m
M

( )
( )
( )

Х
Х
Х

=

Малярная маса M (Х) г/моль M
m
n

( )
( )
( )

Х
Х
Х

=

Малярны аб’ём Vm (Х) дм3/моль V
V
nm Х
Х
Х

( )
( )
( )

=

Лік структурных адзінак N (Х) 1 N (Х) = NА  n (Х)

Пытанні і заданні

1.  Прывядзіце прыклады трох простых і пяці складаных рэчываў. Чаму 
складаных рэчываў вядома больш, чым простых?

2.  З якіх часціц могуць складацца: а) простыя рэчывы; б) складаныя рэ-
чывы? Прывядзіце канкрэтныя прыклады газападобных, вадкіх і цвёрдых рэ-
чываў малекулярнай і немалекулярнай будовы.

3.  У чым заключаецца адрозненне паняццяў «хімічны элемент», «атам» 
і «малекула простага рэчыва»? Дайце азначэнне гэтых паняццяў.

4.  Што паказваюць формулы рэчываў малекулярнай і немалекулярнай 
будовы? Прывядзіце па чатыры прыклады формул простых і складаных рэ-
чываў кожнага тыпу і разлічыце іх адносныя малекулярныя або формульныя
масы.

5.  У састаў малекулы аксіду фосфару ўваходзяць шэсць атамаў кісла-
роду. Адносная малекулярная маса гэтага рэчыва роўна 220. Устанавіце хі-
мічную формулу рэчыва і вызначце масавыя долі кожнага элемента.

6.  З якіх структурных адзінак утвораны рэчывы, формулы якіх: 
а) Na2CO3 ; б) Cu ; в) H2SO4 ; г) CаCl2? Вызначце лік такіх адзінак для кож-
нага рэчыва, калі хімічная колькасць іх аднолькавая і роўна 0,3 моль.

Найважнейшыя хімічныя паняцці

Правообладатель Народная асвета
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7. Колькі ў шклянцы са звычайнай вадой аб’ёмам 200 см3 змяшчаецца: 
а) малекул; б) атамаў вадароду; в) атамаў кіслароду? Якая хімічная колькасць
узятай порцыі вады?

8. У чым заключаецца падабенства і адрозненне паняццяў «адносная 
малекулярная маса», «адносная формульная маса» і «малярная маса» рэчы-
ваў? Растлумачце на прыкладзе фосфарнай кіслаты H3PO4 і карбанату каль-
цыю CaCO3.

9. Вызначце масы прапанаваных рэчываў (у г) хімічнай колькасцю 
3 моль: а) медзі; б) сернай кіслаты; в) вады; г) мелу.

10*. Які аб’ём пры нармальных умовах займае кісларод: а) хімічнай коль-
касцю 3 моль; б) масай 48 г; в) лікам малекул у порцыі 3,01  1024; г) масай 8 г?

§ 2. Асноўныя класы неарганічных рэчываў

Класіфікацыя рэчываў
Усе рэчывы, вядомыя ў цяперашні час, можна аднесці да таго або інша-

га класа на падставе агульных уласцівасцей і прымет, г. зн. класіфікаваць. 
Найбольш простым спосабам класіфікацыі з’яўляецца размеркаванне рэчы-
ваў у адпаведнасці з агрэгатным станам на цвёрдыя, вадкія і газападобныя. 
Але кожнае рэчыва ў залежнасці ад умоў (тэмпературы і ціску) можа знахо-
дзіцца ў любым з гэтых станаў. Таму здаўна пачалі класіфікаваць рэчывы па 
іх прыродным паходжанні. Так з’явіліся тэрміны арганічныя і неарганічныя
рэчывы.

Мал. 1. Класіфікацыя неарганічных рэчываў

Правообладатель Народная асвета
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Пасля таго як хімікі навучыліся вызначаць састаў рэчываў (XVIII ст.), іх па-
чалі падраздзяляць па саставе на простыя і складаныя. Пазней, ужо ў ХХ ст., 
рэчывы ў залежнасці ад іх будовы пачалі адносіць да аднаго з двух тыпаў — ма-
лекулярнай і немалекулярнай будовы.
Усе простыя рэчывы падзяляюцца на металы і неметалы. Такое дзяленне 

заснавана перш за ўсё на іх фізічных і хімічных уласцівасцях.
З курса хіміі 7-га класа вам ужо вядома, што складаныя неарганічныя рэ-

чывы падзяляюцца ў залежнасці ад саставу і ўласцівасцей на чатыры асноўныя 
класы: аксіды, кіслоты, асновы і солі (мал. 1).

Прымяненне неарганічных рэчываў
Дастаткова складана назваць галіну народнай гаспадаркі і дзейнасці ча-

лавека, у якой бы не выкарыстоўваліся розныя неарганічныя рэчывы. Ад-
ным з галоўных спажыўцоў з’яўляецца хімічная прамысловасць, якая вы-
карыстоўвае гэтыя рэчывы як сыравіну для атрымання многіх каштоўных 
прадуктаў: ад лякарстваў і мінеральных угнаенняў да складаных электрон-
ных устройстваў. Напрыклад, серную кіслату H2SO4 часта называюць «хле-
бам» хімічнай прамысловасці, аб’ём яе сусветнай вытворчасці большы за
200 млн т у год. 
Пры прамысловым атрыманні металаў з руд, у састаў многіх з якіх ува-

ходзяць аксіды, выкарыстоўваюцца вугаль С, аксід вугляроду(II) CO, вадарод Н2. 
Усім добра знаёмы пясок, які складаецца з аксіду крэмнію SiO2 і знаходзіць 

прымяненне ў будаўніцтве і вытворчасці будаўнічых матэрыялаў. У яка-
сці прыродных будаўнічых матэрыялаў выкарыстоўваюцца вапняк, мел, мар-
мур, якія ўяўляюць сабой карбанат кальцыю CaCO3 (мал. 2). Не абысціся ў бу-
даўніцтве, а таксама ў паўсядзённым жыцці без шкла (мал. 3), у састаў якога 

Мал. 2. Крышталь карбанату кальцыю Мал. 3. Вырабы са шкла

Асноўныя класы неарганічных рэчываў

Правообладатель Народная асвета
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Мал. 4. Фарбы на аснове аксідаў
металаў

Мал. 5. Мінеральныя ўгнаенні

ўваходзяць аксіды. Састаў звычайнага аконнага шкла можна апісаць формулай 
Na2O  CaO  6SiO2. У вытворчасці фарбаў выкарыстоўваюцца бялілы на асно-
ве аксіду цынку ZnO і аксіду тытану(IV) TiO2, пігменты — Fe2O3, Cr2O3 і інш. 
(мал. 4).
У сельскай гаспадарцы шырока прымяняюцца солі азотнай і фосфар-

най кіслот як мінеральныя ўгнаенні (мал. 5), сульфат медзі(II) CuSO4 — у 
саставе сродкаў аховы раслін, карбанаты Mn, Zn, Ca — як дабаўкі да кор-
му птушак. Для дэзінфекцыі і кансервавання шырока выкарыстоўваецца аксід
серы(IV) SO2.
У штодзённым жыцці найбольш часта мы сутыкаемся з кухоннай сол-

лю — хларыдам натрыю NaCl, называючы яе проста «соллю». Яна неабходна 
для жыццядзейнасці арганізмаў чалавека і жывёл. У якасці харчовых дабавак і 
кансервантаў у харчовай прамысловасці выкарыстоўваюцца і іншыя солі, на-
прыклад сульфіт натрыю Na2SO3, нітрыт натрыю NaNO2. Кіслоты ўваходзяць у 
састаў безалкагольных напіткаў (мал. 6). Аксід вугляроду(IV) СO2 («сухі лёд») 
выкарыстоўваецца ў якасці ахаладжальнага агента.
Неарганічныя рэчывы выкарыстоўваюцца і ў вытворчасці тавараў быта-

вой хіміі. Кіслоты і шчолачы ўваходзяць у састаў сродкаў для ачысткі і вы-
далення тлушчу. Сода Na2CO3 і солі фосфарнай кіслаты — фасфаты — выка-
рыстоўваюцца пры вытворчасці мыла, пральных парашкоў і сродкаў для мыцця
(мал. 7).
Многія простыя (напрыклад, сера S і ёд I2) і складаныя неарганічныя рэ-

чывы ўваходзяць у састаў лекавых прэпаратаў. 

Правообладатель Народная асвета
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Пытанні і заданні

1. Назавіце рэчывы, формулы якіх: CaO, Fe2O3, HNO3, CuSO4, NO, NO2, 
BaCO3, P2O3, H2S, H3PO4. 

2. Раскажыце аб прымяненні аксідаў кальцыю і крэмнію.
3. Да якога класа адносіцца рэчыва, формула якога KOH? Адказ аб-

грунтуйце. Прывядзіце адпаведныя ўраўненні рэакцый.
4. Размяркуйце формулы рэчываў, якія прыведзены ў заданні 1, па кла-

сах неарганічных рэчываў.
5. Прывядзіце па адным прыкладзе аксіду: а) цвёрдага; б) вадкага; в) га-

западобнага.
6. З якіх простых рэчываў можна атрымаць рэчыва, формула якога HCl? 

Запішыце ўраўненне рэакцыі.
7. Разлічыце масавую долю аксіду кальцыю CaO у аконным шкле, фор-

мула якога Na2O  CaO  6SiO2 .
8. Вывучыце этыкетку на бутэльцы з напіткам. Ці ўваходзяць у яго са-

стаў кіслоты? Ці запісаны іх назвы? Як эксперыментальным шляхам дака-
заць прысутнасць кіслаты ў саставе вадкасці?

9. Які аб’ём пры н. у. займае ёдавадарод HI масай 320 г? Разлічыце лік 
малекул у гэтай порцыі.

§ 3. Класы неарганічных рэчываў. Аксіды. Кіслоты

Аксіды

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

Мал. 6. Безалкагольныя напіткі Мал. 7. Тавары бытавой хіміі

Класы неарганічных рэчываў. Аксіды. Кіслоты

Правообладатель Народная асвета
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Назва аксіду ўтвараецца са слова «аксід» і назвы другога элемента: аксід 
кальцыю — СаО, аксід жалеза(III) — Fe2O3. Лічба ў дужках азначае валент-
насць гэтага элемента, калі ён можа праяўляць некалькі значэнняў гэтай ха-
рактарыстыкі.
Па саставе і ўласцівасцях адрозніваюць аксіды асноўныя і кіслотныя, якія 

маюць агульную назву — солеўтваральныя аксіды.
Адрозненне ў хімічных уласцівасцях гэтых аксідаў праяўляецца ў іх адносінах 

да кіслот і шчолачаў. 
Некаторыя аксіды (N2O, NO, CO) не рэагуюць ні з кіслотамі, ні са шчо-

лачамі. Іх называюць несолеўтваральнымі аксідамі.
Звесткі аб аксідах прыведзены ў табліцы 2.

Табл і ц а  2.  Хімічныя ўласцівасці і атрыманне аксідаў

Класіфікацыя

Солеўтваральныя

кіслотныя асноўныя

Прыклады СО2, P2O5, SO3 Na2O, CaO, FeO 

Хімічныя
ўласцівасці

1) Узаемадзейнічаюць са шчо-
лачамі з утварэннем солі і 
вады:

SO3 + 2NaOH = Na2SO4 + H2O

N2O5 + 2KOH = 2KNO3 + H2O

2) Узаемадзейнічаюць з вадой 
(акрамя SiO2), утвараючы ад-
паведныя кіслоты:

SO3 + H2O = H2SO4

P2O5 + 3H2O = 2H3PO4

Атрымалі назву кіслотныя, 
паколькі ім адпавядаюць кіс-
лоты

1) Узаемадзейнічаюць з кіслотамі 
з утварэннем солі і вады: 

BaO + H2SO4 = BaSO4  + H2O

Cu2O + 2HCl = 2CuCl + H2O

2) Аксіды найбольш ак тыўных ме-
талаў (Na, K, Ca, Ba і інш.) узае-
мадзейнічаюць з вадой, утвара-
ючы адпаведныя растваральныя 
асновы — шчолачы: 

K2O + H2O = 2KOH

CaО + Н2О = Ca(OH)2

Аксіды большасці астатніх металаў 
з вадой не рэагуюць, але ім такса-
ма адпавядаюць асновы (нераст-
варальныя):

CuО    Cu(OH)2 
FeО    Fe(OH)2

Атрымалі назву асноўныя, па-
колькі большасці аксідаў металаў 
адпавядаюць асновы

Правообладатель Народная асвета
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Класіфікацыя

Солеўтваральныя

кіслотныя асноўныя

3) Кіслотныя і асноўныя аксіды ўзаемадзейнічаюць паміж сабой з
утварэннем солей:

Na2O + CO2 = Na2CO3

K2O + SO2 = Κ2SO3

Атрыманне 1) Узаемадзеянне з кіслародам простых рэчываў:

C + O2 = CO2

2Ca + O2 = 2CaO

2) Узаемадзеянне з кіслародам складаных рэчываў: 

CН4 + 2O2 = CO2  + 2Н2О

2H2S + 3O2 = 2SO2 + 2Н2О

3) Раскладанне некаторых складаных рэчываў (асноў, солей, кіслот): 

Fe(OH)2 = FeO + H2O

CaCO3 = CaO + CO2

H2SiO3 = SiO2 + H2O

Кіслоты

Кіслоты — складаныя рэчывы, якія змяшчаюць атамы вадароду, здоль-
ныя замяшчацца на атамы металу, і кіслотныя астаткі.

Па саставе неарганічныя кіслоты падзяляюцца на кіслародзмяшчальныя 
(H2SO4, H3PO4, HNO3 і інш.) і бескіслародныя (HCl, H2S і інш.).
Назвы кіслот складаюцца з двух слоў — прыметніка, утворанага ад кораня 

кіслотаўтваральнага элемента (S, P, N і г. д.), і слова «кіслата»: серная кіслата, 
азотная кіслата, фосфарная кіслата.
У выпадку бескіслародных кіслот да кораня ад назвы кіслотаўтваральнага 

элемента далучаюць канчатак «вадародная»: H2S — серавадародная кіслата, 
HCl — хлоравадародная кіслата.
Звесткі аб кіслотах прыведзены ў табліцы 3.

tt

tt

tt

Працяг

Класы неарганічных рэчываў. Аксіды. Кіслоты

Правообладатель Народная асвета
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Таб л і ц а  3. Хімічныя ўласцівасці і атрыманне кіслот

Класіфікацыя Кіслародзмяшчальныя Бескіслародныя

Прыклады Н2СО3, Н3PO4, Н2SO4 HCl, H2S, HF

Хімічныя
ўласцівасці

1) Узаемадзеянне з металамі, якія стаяць у радзе актыўнасці злева ад 
вадароду:

Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2

2) Узаемадзеянне з асноўнымі аксідамі:

2HCl + CuO = CuCl2 + H2O

3) Узаемадзеянне з асновамі, як растваральнымі (шчолачамі), так і не-
растваральнымі:

H2SO4 + Ba(OH)2 = BaSO4  + 2H2O

2HCl + Fe(OH)2 = FeCl2 + 2H2O

Такія рэакцыі называюцца рэакцыямі нейтралізацыі. 
4) Узаемадзеянне з солямі:

H2SO4 + CaCl2 = CaSO4  + 2HCl

2HCl + CaCO3 = CaCl2 + H2CO3

                                                             H2O     CO2

Рэакцыі з солямі магчымы толькі ў тых выпадках, калі ўтвараюцца не-
растваральныя солі або лятучыя кіслоты
5) Змяняюць афарбоўку індыкатараў (лакмусу і метыларанжу)

Атрыманне 1) Узаемадзеянне кіслотных аксідаў з вадой: 

P2O5 + 3H2O = 2H3PO4

2) Выцясненне адных кіслот другімі з солей:

Na2SiO3 + 2HCl = 2NaCl + H2SiO3

3) Узаемадзеянне вадароду з неметаламі (S, F2, Cl2, Br2, I2):

H2 + Cl2 = 2HCl

У выніку ўтвараюцца газападобныя рэчывы, растворы якіх у вадзе 
з’яўляюцца кіслотамі

Пытанні і заданні

1. Складзіце формулы аксідаў кальцыю, серы(VI), натрыю, медзі(II), 
вугляроду(IV), фосфару(V), барыю і размяркуйце гэтыя аксіды на асноўныя і 
кіслотныя.

2. З якімі з рэчываў (вада, саляная кіслата, аксід кальцыю, вадарод) узае-
мадзейнічае аксід медзі(II)? Складзіце ўраўненні рэакцый, назавіце прадукты 
рэакцый.

Правообладатель Народная асвета
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3. Складзіце формулы гідраксідаў (кіслот або асноў), якія адпавядаюць 
аксідам: Li2O, SO2. Запішыце ўраўненні хімічных рэакцый, якія характарызу-
юць уласцівасці аксідаў і гідраксідаў.

4. Складзіце ўраўненне рэакцыі атрымання аксіду крэмнію(IV) пры рас-
кладанні крэмніевай кіслаты. Складзіце ўраўненне рэакцыі, якая даказвае кі-
слотны характар гэтага аксіду. 

5. Якія з пералічаных рэчываў адносяцца да кіслот: H2CO3, HCl, H2O, 
KOH, H2SO4, H3PO4, H2S, NaBr, HNO3, H2O2? Выпішыце ў сшытак спачатку 
формулы кіслародзмяшчальных кіслот, а затым — бескіслародных. Назавіце 
гэтыя кіслоты.

6. Разлічыце хімічную колькасць вадароду, які спатрэбіцца для атрыман-
ня серавадароду аб’ёмам (н. у.) 44,8 дм3 з простых рэчываў.

7*. З якімі з пералічаных рэчываў — SO2, S, SO3, Cl2О7, N2O5, СO — вада 
будзе ўзаемадзейнічаць з утварэннем кіслот? Складзіце ўраўненні магчымых 
хімічных рэакцый.

8. Падбярыце розныя кіслоты для хімічнага ўзаемадзеяння з рэчывамі, 
формулы якіх: Ba, CaO, K2CO3, Al, Fe(OH)3, Mg. Складзіце ўраўненні хімічных 
рэакцый, адзначце іх тып.

9*. Ці хопіць азотнай кіслаты HNO3 масай 126 г для поўнай нейтралізацыі 
гідраксіду натрыю NaOH масай 60 г?

10. Якая маса (у г) солі ўтварылася ў рэакцыі аксіду барыю BaO масай 
22,95 г з бромавадароднай кіслатой (HBr)?

11. Які аб’ём (н. у.) вадароду вылучыцца пры поўным растварэнні ў са-
лянай кіслаце: а) алюмінію масай 108 г; б) магнію масай 48 кг?

§ 4. Класы неарганічных рэчываў.
Асновы. Солі

Асновы

Асновы — складаныя рэчывы, у састаў якіх уваходзяць атамы металаў 
і гідраксагрупы ОН.

Назва асновы ўтвараецца з назвы металу ў родным склоне і слова «гідра-
ксід»: Cu(OH)2 — гідраксід медзі(II), КОН — гідраксід калію.
У залежнасці ад растваральнасці ў вадзе асновы падзяляюцца на раства-

ральныя (шчолачы) і нерастваральныя.
Звесткі аб асновах прыведзены ў табліцы 4.

Класы неарганічных рэчываў. Асновы. Солі
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Таб л і ц а  4. Хімічныя ўласцівасці і атрыманне асноў

Класіфікацыя Растваральныя ў вадзе (шчолачы) Нерастваральныя ў вадзе

Прыклады КОН, NaOH, Са(ОН)2 Fe(OH)2, Al(OH)3, 
Cu(OH)2

Хімічныя
ўласцівасці

1) Узаемадзеянне з кіслотамі (рэакцыя нейтралізацыі):

Cu(OH)2 + H2SO4 = CuSO4 + 2H2O

KOH + HNO3 = KNO3 + H2O

2) Для большасці асноў (акрамя NaOH і KOH) пры награванні 
ўласцівы рэакцыі раскладання:

2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3H2O

Са(ОН)2 = СаО + Н2О

3) Узаемадзеянне з кіслотнымі аксіда-
мі з утварэннем солі і вады:

 2KOH + SO3 = K2SO4 + H2O

4) Узаемадзеянне з растворамі солей:

2NaOH + Cu(NO3)2 =

= Cu(OH)2  + 2NaNO3

Рэакцыі магчымы толькі тады, калі 
будзе ўтварацца нерастваральная ас-
нова

Атрыманне 1) Узаемадзеянне асноўных аксідаў з 
вадой:

Na2O + H2O = 2NaOH

2) Узаемадзеянне актыўных металаў з 
вадой: 

2Na + 2H2O = 2NaOH + H2

1) Узаемадзеянне шчо-
лачаў з растваральнымі 
солямі металаў:

2KOH + FeSO4 =

= Fe(OH)2  + K2SO4

Солі

Солі — складаныя рэчывы, у састаў якіх уваходзяць атамы металаў і 
кіслотныя астаткі.

Назва солі складаецца з назвы кіслотнага астатку і назвы атама ме-
талу ў родным склоне: KCl — хларыд калію, Na2CO3 — карбанат натрыю,
Fe2(SO4)3 — сульфат жалеза(III). Формулы кіслотных астаткаў і назвы солей 
прыведзены ў табліцы 5.

t

t
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Таб л і ц а  5. Назвы некаторых кіслот і солей

Кіслата
Кіслотны 
астатак

Валентнасць 
кіслотнага 
астатку

Соль

HCl — хлоравадародная Cl I NaCl — хларыд натрыю

H2S — серавадародная S II K2S — сульфід калію

HNO3 — азотная NO3 I Fe(NO3)2 — нітрат жалеза(II)

H2SO3 — сярністая SO3 II ZnSO3 — сульфіт цынку

H2SO4 — серная SO4 II Al2(SO4)3 — сульфат алюмінію

H2SiO3 — крэмніевая SiO3 II MgSiO3 — сілікат магнію

H2CO3 — вугальная CO3 II CaCO3 — карбанат кальцыю

H3PO4 — фосфарная PO4 III Mg3(PO4)2 — фасфат магнію

Солі падзяляюцца на растваральныя ў вадзе, маларастваральныя і не-
растваральныя. Табліца растваральнасці солей, кіслот і асноў у вадзе ёсць у 
вашым кабінеце хіміі і на другім форзацы падручніка.
Звесткі аб солях прыведзены ў табліцы 6.

Таб л і ц а  6. Хімічныя ўласцівасці солей

Класіфікацыя Растваральныя 
Маларастваральныя
і нерастваральныя 

Прыклады КNO3, NaCl, СuSO4
CaSO4, PbCl2

AgCl, CaCO3, CaSiO3

Хімічныя
ўласцівасці

1) Узаемадзеянне з металамі:

CuSO4 + Fe = FeSO4 + Cu

Такія рэакцыі магчымы, калі метал больш 
актыўны, чым метал, які ўваходзіць у 
састаў солі
2) Узаемадзеянне са шчолачамі:

Na2CO3 + Ba(OH)2 = BaCO3  + 2NaOH

3) Узаемадзеянне солей з іншымі раства-
ральнымі солямі:

CaCl2 + K2SO4 = CaSO4  + 2KCl

Умовай працякання такіх рэакцый 
з’яўляецца ўтварэнне асадку

Класы неарганічных рэчываў. Асновы. Солі

Правообладатель Народная асвета



20 Паўтарэнне асноўных пытанняў курса хіміі 7 класа

Класіфікацыя Растваральныя 
Маларастваральныя
і нерастваральныя 

4) Узаемадзеянне з кіслотамі:

BaCl2 + H2SO4 = BaSO4  + 2HCl

CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + H2CO3

                                                           H2O     CO2

Умовай працякання такіх рэакцый з’яўляецца ўтварэнне асадку,
лятучага газападобнага рэчыва або вады
5) Тэрмічнае раскладанне солей. Некаторыя солі пры награванні рас-
кладаюцца на асноўны і кіслотны аксіды або іншыя рэчывы: 

BaCO3 = BaO + CO2

2KNO3 = 2KNO2 + O2

Hg(NO3)2 = Hg + 2NO2 + O2

Атрымаць солі можна з простых рэчываў металаў і неметалаў, асноў-
ных і кіслотных аксідаў, кіслот, асноў, іншых солей. Напрыклад, узаемадзе -
яннем: 

а) металаў з неметаламі:

Zn + Cl2 = ZnCl2;
б) металаў з кіслотамі:

Mg + 2HCl = MgCl2 + H2 ;

в) асноўных аксідаў з кіслотамі:

CaO + 2HNO3 = Ca(NO3)2 + 2H2O;

г) кіслотных аксідаў са шчолачамі:

SO3 + 2NaOH = Na2SO4 + H2O;

д) кіслот з асновамі:
HI + NaOH = NaI + H2O;

е) кіслотных аксідаў з асноўнымі аксідамі:

CaO + CO2 = CaCO3;

ж) солей з солямі:
KBr + AgNO3 = KNO3 + AgBr .

Працяг

t

t

t
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Пытанні і заданні

1. Складзіце формулы рэчываў па іх назвах: сульфід алюмінію, нітрат 
жалеза(III), сульфіт калію, сульфат жалеза(II), гідраксід медзі(II), гідраксід 
кальцыю, аксід вугляроду(II), сілікат кальцыю, аксід медзі(II), карбанат на-
трыю, сульфат кальцыю. Размяркуйце прапанаваныя рэчывы па групах:

а) растваральныя;
б) маларастваральныя;
в) нерастваральныя.

2. Чым састаў гідраксіду натрыю адрозніваецца ад саставу гідраксіду
медзі(II)?

3. Ва ўраўненні хімічных рэакцый атрымання нерастваральных асноў да-
пішыце прапушчаныя формулы рэчываў:

ZnCl2 + … = Zn(OH)2 + …

… + KOH = Mg(OH)2 + …

CrCl3 + NaOH = … + …

4. З якімі з прапанаваных рэчываў — CO2, HCl, Ca(OH)2, Fe, MgO, 
CuSO4 — можа ўзаемадзейнічаць гідраксід барыю? Складзіце ўраўненні маг-
чымых рэакцый.

5. Складзіце ўраўненні рэакцый трох вядомых вам спосабаў атры мання:

а) сульфату алюмінію;
б) нітрату жалеза(III).

6. Запішыце ўраўненні рэакцый, якія ілюструюць наступныя ператва-
рэнні:

а) Fe    Fe2O3    Fe2(SO4)3    Fe(OH)3;
б) P    P2O5    H3PO4    Ca3(PO4)2. 

7. Вызначце хімічныя колькасці і масы гідраксіду алюмінію і сер-
най кіслаты, якія неабходны для атрымання солі сульфіту алюмінію масай
68,4 г.

8. Пры раскладанні карбанату кальцыю масай 20 г маса цвёрдага астат-
ку склала 11,2 г. Чаму роўны маса і аб’ём (н. у.) газу, які вылучыўся?

9. З якімі рэчывамі — BaCl2, Fe(OH)2, KOH, SO2 — будзе рэагаваць вод-
ны раствор солі сульфату цынку ZnSO4? Складзіце ўраўненні магчымых
рэакцый.

10. Вызначце аб’ём (н. у.) вуглякіслага газу, які вылучаецца ў выніку ўзае-
мадзеяння карбанату кальцыю масай 500 г з салянай кіслатой.

Класы неарганічных рэчываў. Асновы. Солі
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11*. Пры дзеянні салянай кіслаты на сумесь алюмінію і медзі масай 20 г 
вылучыўся вадарод аб’ёмам (н. у.) 3,36 дм3. Вылічыце масавую долю кож-
нага металу ў сумесі.

12. Вызначце масу азотнай кіслаты, якая спатрэбіцца для рэакцыі з:
а) NaOH масай 10 г; б) KOH масай 10 г. Да якога тыпу адносяцца гэтыя
рэакцыі?

13. Вызначце хімічную колькасць нітрату серабра AgNO3 і сернай кіслаты, 
якія спатрэбяцца для атрымання Ag2SO4 масай 287 г. Як называецца атры-
манае рэчыва?

14. Разлічыце масавую долю кальцыю ў карбанаце кальцыю CaCO3.
15*. У якім выпадку атрымаецца больш вадароду: пры ўздзеянні раз-

баўленай сернай кіслаты на цынк масай 30 г або жалеза масай 20 г? Адказ 
пацвердзіце разлікамі.

Правообладатель Народная асвета
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§ 5. Сістэматызацыя хімічных элементаў

У цяперашні час вядома 118 хімічных элементаў, але яшчэ 250 гадоў таму, 
у часы М. В. Ламаносава, вучоныя ведалі толькі крыху больш за дзясятак эле-
ментаў. Гэта дзевяць элементаў старажытнасці (мал. 8) (сюды ўваходзілі ме-

Мал. 8. Хімічныя элементы старажытнасці

талы: золата Au, серабро Ag, ртуць Hg, волава Sn, свінец Pb, медзь Cu, жа-
леза Fe і два неметалы: сера S і вуглярод С) ды яшчэ пяць элементаў, якія 

былі адкрыты ў часы алхімікаў (цынк Zn, 
мыш’як As, сурма Sb, вісмут Bi і фосфар P)
(мал. 9). 
За наступныя 100 гадоў у эпоху бурна-

га развіцця хіміі было адкрыта амаль 50 но-
вых элементаў. Узнікла неабходнасць у іх
сістэматызацыі, г. зн. прывядзенні ў пэў-
ны парадак, сістэму. Слова «сістэма» ў пе-
ракладзе з грэчаскай мовы азначае «цэ-
лае, складзенае з частак». Пры гэтым паміж 
часткамі павінна існаваць пэўная ўзаема -
сувязь.

Класіфікацыя хімічных элементаў
Адной з першых спроб сістэматызацыі 

хімічных элементаў была іх класіфікацыя,
г. зн. размеркаванне па класах на аснове агуль-
ных уласцівасцей і прымет. Яшчэ ў канцы 
XVIII ст. элементы пачалі дзяліць на дзве гру-

Мал. 9. Адкрыццё фосфару
алхімікам Брандам у 1669 г.
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25

пы — металы і неметалы. Такая класіфікацыя была заснавана на адрозненні 
ўласцівасцей простых рэчываў. 
Успомнім агульныя ўласцівасці простых рэчываў металаў і неметалаў.

Металы добра праводзяць электрычны ток і цеплату, маюць характэрны мета-
лічны бляск. Многія з іх пластычныя, г. зн. лёгка расплюшчваюцца, выцягва-
юцца, паддаюцца апрацоўцы, асабліва ў нагрэтым стане. Усе металы (акрамя 
ртуці) — цвёрдыя крышталічныя рэчывы. 

Неметалы, як правіла, дрэнныя праваднікі току, не маюць бляску і не вало-
даюць пластычнасцю. Пры звычайных умовах простыя рэчывы неметалы могуць 
быць цвёрдымі (сера, фосфар), вадкімі (бром), газападобнымі (кісларод, азот).
Гэтыя дзве групы простых рэчываў істотна адрозніваюцца і па хімічных ула-

сцівасцях. 
Металы ўзаемадзейнічаюць з кіслародам і іншымі неметаламі, кіслотамі, со-

лямі, але не ўтвараюць газападобных злучэнняў. 
Неметалы ўтвараюць з вадародам лятучыя злучэнні; узаемадзейнічаюць з 

кіслародам, часта з утварэннем газападобных аксідаў. З разбаўленымі кіслотамі 
большасць з іх не рэагуе.
Аксіды і гідраксіды тыповых металаў валодаюць асноўнымі ўласцівасцямі:

Ca CaO
метал

.Ca(OH)2
2

2СаСl
асноўны 

аксід
аснова соль

+О 2+Н О +НСl

Як даказаць, што аксід, які адпавядае металу, з’яўляецца асноўным і яго гід-
раксід праяўляе ўласцівасці асноў? 
Змесцім у прабірку невялікую колькасць аксіду кальцыю. Дабавім да яго 

вады аб’ёмам 2 см3 і добра ўстрасянём. Унясём у атрыманы раствор 2-3 кроп-
лі раствору фенолфталеіну і па з’яўленні афарбоўкі адзначым наяўнасць шчо-
лачы ў растворы. Дабавіўшы 2 кроплі раствору салянай кіслаты, адзначым змя-
ненне афарбоўкі. 
Складзіце ўраўненні рэакцый атрымання гідраксіду кальцыю і яго ўзаема-

дзеяння з салянай кіслатой, зрабіце вывад аб кіслотна-асноўных уласцівасцях 
злучэнняў кальцыю. 
Не ўсе асноўныя аксіды ўзаемадзейнічаюць з вадой, аднак кожнаму з іх ад-

павядае гідраксід, які праяўляе ўласцівасці асновы. Так, аксід FeO не рэагуе з ва-
дой, але яму адпавядае аснова Fe(OH)2. І аксід, і аснова рэагуюць з кіслотамі:

FeO + 2HCl = FeCl2 + H2O;

Fe(OH)2 + 2HCl = FeCl2 + 2H2O.

Сістэматызацыя хімічных элементаў
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Кіслародныя злучэнні неметалаў звычайна з’яўляюцца кіслотнымі аксідамі, 
а іх гідраксіды — кіслотамі:

P P O H PO ;2 3 45
2+О

2+О

2+Н О

2+Н О
C CO H CO .2 32

неметал кіслотны 
аксід

кіслата

Доказам кіслотных уласцівасцей гэтых злучэнняў неметалаў з’яўляецца іх 
здольнасць уступаць у рэакцыі са шчолачамі з утварэннем солі і вады:

CO2 + 2KOH = K2CO3 + H2O;
H3PO4 + 3KOH = K3PO4 + 3H2O.

Кіслотныя ўласцівасці гідраксідаў неметалаў лёгка даказаць з дапамогай ін-
дыкатараў (лакмусу, метыларанжу або ўніверсальнага індыкатару) па ха-
рактэрнай чырвонай афарбоўцы.
Аднак яшчэ ў ХIX ст. высветлілася, што аксіды і гідраксіды некаторых эле-

ментаў могуць праяўляць як кіслотныя, так і асноўныя ўласцівасці. Напры-
клад, простыя рэчывы такіх элементаў, як цынк Zn і алюміній Al, па сваіх фі-
зічных уласцівасцях з’яўляюцца металамі, але іх гідраксіды Zn(OH)2, Al(OH)3 
праяўляюць уласцівасці як асноў, так і кіслот, г. зн. з’яўляюцца амфатэрнымі
злучэннямі. Слова «амфатэрны» ў перакладзе з грэчаскай мовы азначае 
«двухбаковы». Так, напрыклад, асадак гідраксіду алюмінію, які ўзаемадзейні-
чае з кіслатой, раствараецца, г. зн. паводзіць сябе як аснова. У той жа час 
гэты гідраксід можа рэагаваць і са шчолаччу, праяўляючы ўласцівасць кіслаты
(мал. 10).

Мал. 10. Амфатэрныя ўласцівасці гідраксіду алюмінію
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Атрымаем гідраксід цынку і даследуем яго ўласцівасці.

Лабараторны дослед 1
Атрыманне гідраксіду цынку і вывучэнне яго ўласцівасцей

1. Атрыманне гідраксіду цынку. Да раствору солі цынку (ZnCl2, ZnSO4, 
Zn(NO3)2) аб’ёмам 1 см3 прыліце прыкладна такі ж аб’ём раствору гідрак-
сіду натрыю да атрымання белага асадку гідарксіду цынку. Складзіце ўраў-
ненне рэакцыі.

2. Вывучэнне амфатэрных уласцівасцей гідраксіду цынку. Раздзяліце
атрыманы асадак гідраксіду цынку на дзве прабіркі. 

 а) Узаемадзеянне з кіслатой. Да першай часткі асадку дабаўце па кроп-
лях саляную кіслату, устрэсваючы прабірку для больш поўнага растварэння 
асадку. У дадзенай рэакцыі гідраксід цынку праяўляе ўласцівасці асновы. 
Складзіце ўраўненне рэакцыі.

 б) Узаемадзеянне са шчолаччу. Да другой часткі асадку дабаўце раствор 
гідраксіду натрыю і старанна перамяшайце. У шчолачы асадак растворыцца, 
і ўтворыцца растваральная соль, састаў якой спрошчана можна выразіць 
формулай Na2ZnO2:

Zn(OH)2 або Н2ZnO2 + 2NaOH = Na2ZnO2 + 2H2O.
 кіслата аснова соль

 Значыць, гідраксід цынку праяўляе тут кіслотныя ўласцівасці.

Прарабіўшы рэакцыі гідраксіду цынку з кіслатой і шчолаччу, мы можам зра-
біць вывад, што гэта злучэнне праяўляе амфатэрныя ўласцівасці.
Такім чынам, класіфікацыя элементаў на металы і неметалы, а іх аксідаў і 

гідраксідаў — на кіслотныя і асноўныя не з’яўляецца адназначнай.

Найпрасцейшая класіфікацыя элементаў — дзяленне іх на металы і не-
металы.
Простыя рэчывы металы і неметалы адрозніваюцца адно ад аднаго фі-

зічнымі і хімічнымі ўласцівасцямі.
Аксіды і гідраксіды элементаў могуць валодаць асноўнымі, кіслотнымі 

або амфатэрнымі ўласцівасцямі.

Пытанні і заданні

1. Назавіце асноўныя прыметы, па якіх хімічныя элементы аб’ядноўва-
юцца ў групы металаў і неметалаў. Чаму такая класіфікацыя з’яўляецца не-
дакладнай?

Сістэматызацыя хімічных элементаў
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2. Аб якіх простых рэчывах (металах або неметалах) гаворыцца ў сцвер-
джаннях: а) газападобнае, без колеру, утварае лятучае (газападобнае) ва-
дароднае злучэнне; б) цвёрдае, без бляску, аксід; раствараючыся ў ва-
дзе, утварае кіслату; в) цвёрдае, мае характэрны бляск, праводзіць элек-
трычны ток?

3. Устаўце прапушчаныя словы ў характарыстыку аксіду натрыю: белае 
цвёрдае рэчыва, у вадзе раствараецца з утварэннем …, з кіслотамі ўтварае 
… і ваду, праяўляе … ўласцівасці.

4. Ахарактарызуйце аксід серы(VI), устаўляючы прапушчаныя словы ў 
яго характарыстыку: паглынае вільгаць з паветра, добра раствараецца ў ва-
дзе з утварэннем ..., са шчолачамі ўтварае … і …, з салянай кіслатой … рэ-
агуе. Валодае … ўласцівасцямі.

5. Складзіце ўраўненні хімічных рэакцый, з дапамогай якіх можна вы-
канаць наступныя ператварэнні:

Al Al O2 3 Al O2 3AlCl3 Al(OH)3

Al (SO )342

6. На колькі павялічыцца маса пасудзіны, калі гідраксід натрыю, што зна-
ходзіцца ў ёй, паглынае вуглякіслы газ, аб’ём (н. у.) якога 11,2 дм3?

7. Якая хімічная колькасць вады неабходна для рэакцыі з аксідам 
фосфару(V) масай 1,42 г, калі пры гэтым утвараецца фосфарная кіс-
лата?

8. У колбе знаходзіцца раствор, які змяшчае сульфат цынку хімічнай коль-
касцю 0,2 моль. Вызначце хімічную колькасць і масу гідраксіду калію, неаб-
ходнага для атрымання амфатэрнага гідраксіду цынку з дадзенага сульфату. 

9. Гідраксіды Ве(ОН)2 і Аl(OH)3 праяўляюць амфатэрныя ўласцівасці. За-
пішыце формулы гэтых злучэнняў у выглядзе кіслот.

§ 6. Натуральныя сем’і элементаў

Пасля таго як высветлілася, што класіфікацыя на металы і неметалы не 
з’яўляецца поўнай, вучоныя пачалі вылучаць з гэтых двух вялікіх класаў эле-
менты, асабліва блізкія па ўласцівасцях іх простых рэчываў. Такія групы эле-
ментаў назвалі натуральнымі сем’ямі. 

Шчолачныя металы
Перш за ўсё ў адну сям’ю былі аб’яднаны элементы, простыя рэчывы якіх 

валодаюць найбольш яскрава выражанымі металічнымі ўласцівасцямі: літый Li,
натрый Na, калій K, рубідый Rb, цэзій Cs. Іх назвалі шчолачнымі металамі,
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паколькі яны энергічна ўзаемадзейні-
чаюць з вадой з утварэннем шчолачаў
(мал. 11):

2K + 2H2O = 2KOH + H2 .

Энергічна рэагуюць шчолачныя ме-
талы таксама з кіслародам, хлорам, се-
рай і іншымі неметаламі. 
Вельмі блізкія па ўласцівасцях і іх 

злучэнні: аксіды, якія ўсе праяўляюць 
асноўныя ўласцівасці — рэагуюць з ва-
дой і кіслотамі:

Li2O + H2O = 2LiOH;

Na2O + 2HCl = 2NaCl + H2O,

і гідраксіды, што з’яўляюцца шчолачамі. (Успомніце, як гэта можна даказаць.)
У табліцы 7 прыведзены некаторыя фізічныя ўласцівасці простых рэчываў 

гэтых элементаў і формулы іх тыповых злучэнняў.

Таб л і ц а  7. Фізічныя ўласцівасці шчолачных металаў і іх злучэнні
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Літый Li 7 Li
Цвёрдае 
рэчыва

181 0,53 Li2O LiOH LiCl

Натрый Nа 23 Na
Цвёрдае 
рэчыва

98 0,97 Na2O NaOH NaCl

Калій K 39 K
Цвёрдае 
рэчыва

64 0,86 K2O KOH KCl

Рубідый Rb 85,5 Rb
Цвёрдае 
рэчыва

39 1,53 Rb2O RbOH RbCl

Цэзій Cs 133 Cs
Цвёрдае 
рэчыва

29 1,87 Cs2O CsOH CsCl

Мал. 11. Узаемадзеянне калію з вадой

Натуральныя сем’і элементаў
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Шчолачныя металы — мяккія мета-
лы (яны лёгка рэжуцца нажом) (мал. 12), 
лёгкія, пластычныя, легкаплаўкія, добра 
праводзяць электрычны ток, маюць ме-
талічны бляск.
Злучэнні шчолачных металаў (аксіды, 

гідраксіды і інш.) маюць падобны састаў і 
праяўляюць падобныя ўласцівасці.
Такім чынам, можна зрабіць вывад 

аб падабенстве шчолачных металаў на 
падставе падабенства фізічных і хімічных 
уласцівасцей іх простых рэчываў і адна-
тыповых злучэнняў.

Галагены
Натуральнай сям’ёй элементаў, у простых рэчываў якіх найбольш выразна 

праяўляюцца неметалічныя ўласцівасці, з’яўляецца група галагенаў (фтор F, 
хлор Cl, бром Br, ёд I). Малекулы простых рэчываў галагенаў двухатамныя: F2, 
Cl2, Br2, I2. 
Простыя рэчывы гэтых элементаў актыўна рэагуюць з металамі з утварэн-

нем солей:
Mg + Cl2 = MgCl2.

Адсюль і назва гэтай сям’і «галагены», што ў перакладзе з грэчаскай мовы 
азначае «якія нараджаюць солі».
Яшчэ адна характэрная ўлацівасць галагенаў — узаемадзеянне з вадародам. 

Пры гэтым утвараюцца газападобныя рэчывы, якія называюцца галагенавада-
родамі:

H2 + F2 = 2HF;

H2 + Cl2 =
hν

 2HCl;

H2 + Br2 =
t

 2HBr;

H2 + I2 =
t

 2HI.

Водныя растворы галагенавадародаў — кіслоты. Афарбоўка простых рэ-
чываў галагенаў паказана на малюнку 13, а фізічныя ўласцівасці і формулы іх 
тыповых злучэнняў прыведзены ў табліцы 8.

Мал. 12. Разразанне натрыю нажом
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Таб л і ц а  8. Фізічныя ўласцівасці галагенаў і іх злучэнні
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–34 HCl NaCl
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Шчолачныя металы і галагены маюць шмат у чым процілеглыя ўласцівасці. 
Шчолачныя металы з’яўляюцца тыповымі металамі, а галагены — тыповымі 
неметаламі.
Вядомы і іншыя натуральныя сем’і хімічных элементаў з блізкімі ўласціва-

сцямі. Напрыклад, у канцы XIX ст. была адкрыта група элементаў, простыя рэ-
чывы якіх атрымалі назву высакародныя газы: гелій He, неон Ne, аргон Ar, 
крыптон Kr, ксенон Xe. Яны адрозніваюцца выключнай інертнасцю і не ўтва-
раюць злучэнняў ні з металамі, ні з вадародам. 

Мал. 13. Афарбоўка галагенаў: а — фтор; б — хлор; в — бром; г — ёд

Натуральныя сем’і элементаў
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Такім чынам, кожны элемент можна аднесці да той або іншай натураль-
най сям’і. Простыя рэчывы і аднатыповыя злучэнні элементаў адной
сям’і праяўляюць падобныя ўласцівасці. 
Аднак выяўленне натуральных сем’яў элементаў яшчэ не вырашала галоў-

най праблемы сістэматызацыі элементаў — знаходжання ўзаемасувязі па-
між імі. 
Гэту задачу змог рашыць вялікі рускі вучоны Дзмітрый Іванавіч Мендзя -

лее ў.

Групы хімічных элементаў, простыя рэчывы і аднатыповыя злучэнні
якіх маюць блізкія ўласцівасці, складаюць сем’і падобных элементаў, або 
натуральныя сем’і элементаў. 
Група шчолачных металаў складае натуральную сям’ю тыповых ме-

талаў.
Група галагенаў складае натуральную сям’ю тыповых неметалаў.

Пытанні і заданні

1. На прыкладзе групы шчолачных металаў і групы галагенаў вусна 
апішыце ўласцівасці: а) тыповых металаў; б) тыповых неметалаў. 

2. Карыстаючыся табліцай 7, параўнайце фізічныя ўласцівасці шчолач-
ных металаў і выявіце заканамернасці змянення ўласцівасцей гэтых рэчываў 
з павелічэннем адноснай атамнай масы элементаў. Зрабіце тое ж самае і 
для галагенаў (табл. 8).

3. Вызначце масавыя долі кальцыю і брому ў злучэнні CaBr2. 
4. Вам вядома назва солей салянай кіслаты. Назавіце па аналогіі солі

іншых галагенавадародных кіслот: СаF2, AlI3, MgBr2, KF, FeBr3. Складзіце 
ўраўненні магчымых рэакцый атрымання гэтых солей.

Дзмітрый Іванавіч Мендзялееў

(1834—1907)

Рускі хімік, педагог, славуты адкрыццём перыядыч-
нага закону, стварэннем перыядычнай сістэмы хімічных 
элементаў. Заклаў асновы тэорыі раствораў. Аўтар най-
буйнейшых даследаванняў у галіне прамысловай хіміі і 
метралогіі.
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5. Назавіце асноўныя адрозненні ва ўласцівасцях простых рэчываў літыю 
і фтору, натрыю і хлору.

6. Складзіце ўраўненні хімічных рэакцый, з дапамогай якіх можна вы-
канаць наступныя ператварэнні:

Li    Li2O    LiOH    LiCl.

7. Складзіце ўраўненні хімічных рэакцый да наступнай схемы ператва-
рэнняў:

FeBr3 Fe O2 3Fe(OH)3

Fe (SO )342

і назавіце ўсе прапанаваныя злучэнні.
8. Пры ўзаемадзеянні натрыю з вадой вылучыўся газ аб’ёмам (н. у.) 44,8 дм3.

Разлічыце масу натрыю, што ўступіў у рэакцыю.
9*. Дадзена схема ператварэнняў:

R    RO    R(OH)2    RCl2.

Вызначце назву невядомага элемента R, калі вядома, што маса яго солі RCl2 
хімічнай колькасцю 0,5 моль роўна 104 г. Складзіце ўраўненні ўсіх хімічных 
рэакцый.

§ 7. Перыядычны закон Д. І. Мендзялеева

У якасці асновы для сістэматызацыі хімічных элементаў Д. І. Мендзялееў 
выбраў галоўную колькасную характарыстыку элемента — яго атамную масу. 
Так рабілі і многія вучоныя перад ім: А. Шанкуртуа ў Францыі, Д. Ньюлендс у 
Англіі, Л. Меер у Германіі. Але ў адрозненне ад сваіх папярэднікаў Мендзялееў 
надаваў вялікае значэнне і хімічным уласцівасцям простых рэчываў і злучэнняў 
элементаў. Галоўную сваю задачу ён бачыў ва ўстанаўленні натуральнай сувязі 
паміж элементамі, г. зн. такой заканамернасці, якая аб’яднала б усе элементы 
ў адзіную сістэму.
Устанавіць падобную заканамернасць аказалася няпроста, паколькі ў той 

час былі вядомы толькі 63 хімічныя элементы, ды і атамныя масы большасці 
з іх былі вызначаны недакладна. Размясціўшы элементы ў парадку нарастання 
іх адносных атамных мас, Д. І. Мендзялееў вызначыў, што праз пэўны лік эле-
ментаў назіраецца з’яўленне падобных элементаў. Так, праз сем элементаў (вы-
сакародныя газы тады яшчэ не былі адкрыты), калі пачынаць з літыю Li, з’яў-
ляецца зноў шчолачны метал натрый Na. А яшчэ праз сем элементаў — на-
ступны шчолачны метал — калій К.

Перыядычны закон Д. І. Мендзялеева
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Дакладна такую ж паўтаральнасць уласцівасцей ён выявіў і ў галагенаў. 
Праз сем элементаў пасля фтору F знаходзіцца галаген  хлор Cl.
Літый і натрый — тыповыя металы, а хлор і фтор — неметалы. А як 

змяняюцца ўласцівасці элементаў і іх злучэнняў у прамежку паміж імі? За-
пішам сімвалы ўсіх элементаў паміж літыем і фторам, а таксама паміж на-
трыем і хлорам у парадку нарастання іх адносных атамных мас. Гэту ха-
рактарыстыку элемента запішам унізе пад яго сімвалам. Там жа пакажам 
формулу вышэйшага аксіду (г. зн. аксіду, дзе валентнасць элемента максі-
мальная) і гідраксіду, які яму адпавядае. Гідраксіды берылію Ве і алюмінію 
Al з’яўляюцца амфатэрнымі злучэннямі, таму ў табліцы запісаны і ў фор-
ме кіслот, і ў форме асноў. Для элементаў, якія маюць лятучыя (газапа-
добныя) злучэнні з вадародам, таксама прывядзём формулы гэтых рэчываў
(табл. 9).
Дабавім у табліцу два элементы (у адпаведнасці з іх атамнымі масамі), ад-

крытыя пазней, — неон Ne пасля фтору, аргон Ar пасля хлору. Як мы ўжо ве-
даем — гэта неметалы, у якіх простыя рэчывы хімічна мала актыўныя.
Разглядаючы ўласцівасці простых рэчываў, а таксама састаў і ўласцівасці 

злучэнняў хімічных элементаў у радах ад Li да Ne і ад Na да Ar, можна зрабіць 
наступныя вывады.

1. У кожным радзе назіраецца падобнасць у змяненні ўласцівасцей про-
стых рэчываў з нарастаннем адносных атамных мас іх элементаў: адбываецца 
паслядоўнае аслабленне металічных уласцівасцей і ўзмацненне неметалічных 
уласцівасцей.

2. Нарастае вышэйшая валентнасць элементаў у аксідах ад I да VII. (У не-
ону і аргону кіслародныя злучэнні адсутнічаюць.)

3. Валентнасць атамаў неметалаў у лятучых вадародных злучэннях спадае 
ад IV да I.

4. Уласцівасці вышэйшых аксідаў і гідраксідаў (асноў або кіслот), якія ім ад-
павядаюць, змяняюцца ад асноўных да кіслотных.
У другім радзе ад Na да Ar назіраецца паўтаральнасць уласціва-

сцей элементаў папярэдняга рада: кожны элемент, які стаіць ніжэй, па-
добны па ўласцівасцях да таго, што стаіць вышэй. Пасля аргону ў па-
слядоўным радзе элементаў зноў з’яўляецца шчолачны метал калій, і зноў 
назіраецца паступовае змяненне ўласцівасцей ад металічных да немета -
лічных. 
Такім чынам, у паслядоўным радзе хімічных элементаў іх уласцівасці рэ-

гулярна паўтараюцца па меры бесперапыннага павелічэння адноснай атам-
най масы, г. зн. змяняюцца перыядычна.
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Таб л і ц а  9. Змяненне ўласцівасцей хімічных элементаў і іх злучэнняў

Хімічны знак
элемента

Li Be B C N O F Ne

Адносная 
атамная
маса

7 9 11 12 14 16 19 20

Вышэйшы 
аксід Li2O BeO B2O3 CO2 N2O5 — — —

Гі
др
ак
сі
ды Аснова LiOH Be(OH) 2 — — —

Кіслата H2BeO2 H3BO3 H2CO3 HNO3

Лятучае 
вадароднае 
злучэнне

— — — CH4 NH3 H2O HF —

Элемент Na Mg Al Si P S Cl Ar

Адносная 
атамная
маса

23 24 27 28 31 32 35,5 40

Вышэйшы 
аксід Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 Cl2O7 —

Гі
др
ак
сі
ды Аснова NaOH Mg(OH) 2 Al(OH) 3 —

Кіслата H3AlO3 H4SiO4 H3PO4 H2SO4 HClO4

Лятучае 
вадароднае 
злучэнне

— — — SiH4 PH3 H2S HCl —

Агульная 
формула 
вышэйшага 
аксіду

R2O RO R2O3 RO2 R2O5 RO3 R2O7 —

Агульная 
формула злу-
чэння з вада-
родам

— — — RH4 RH3 RH2 RH —

Перыядычны закон Д. І. Мендзялеева
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Гэту заканамернасць Д. І. Мендзялееў сфармуляваў у выглядзе перыядыч-
нага закону, адкрытага ім у 1869 г.

Уласцівасці простых цел (простых рэчываў), а таксама састаў і ўла-
сцівасці злучэнняў элементаў знаходзяцца ў перыядычнай залежнасці ад 
велічыні іх адносных атамных мас.
Перыядычны закон з’яўляецца адным з найважнейшых законаў прыро-

ды. Ён дазваляе абагульняць і сістэматызаваць звесткі аб хімічных элементах 
і іх злучэннях, знаходзіць агульныя заканамернасці ў іх саставе, будове і ўла-
сцівасцях. 

Пытанні і заданні

1. Якія характарыстыкі хімічных элементаў узяў Д. І. Мендзялееў за асно-
ву сваёй сістэматызацыі?

2. Чаму адкрыты Мендзялеевым закон мае назву «перыядычны»? Які 
сэнс гэтай назвы?

3. Хімічны элемент цэзій Cs падобны да элемента натрыю Na, а се-
лен Se — да серы S. Напішыце формулы аксідаў, гідраксідаў і солей, у сас-
таў якіх уваходзяць гэтыя элементы.

4. Які аксід, на ваш погляд, валодае больш выражанымі кіслотнымі ўла-
сцівасцямі: SiO2 або P2O5? Чаму?

5. Складзіце ўраўненні рэакцый поўнай нейтралізацыі паміж кіслотамі 
H2SO4, H3PO4 і асновамі NaOH, Mg(OH)2, Al(OH)3. Назавіце ўсе злучэнні, якія 
ўтвараюцца.

6. Пры сплаўленні аксіду алюмінію з аксідам калію ўтвараецца соль, фор-
мула якой KAlO2. Складзіце ўраўненне рэакцыі і разлічыце масу солі, якая 
ўтварылася, калі хімічная колькасць аксіду алюмінію, што прарэагаваў, роў-
на: а) 0,2 моль; б) 0,5 моль.

7. Складзіце ўраўненні рэакцый, з дапамогай якіх можна выканаць пе-
ратварэнні згодна з прыведзенай схемай:

CuCl

Cu

2 CuSO4CuO

Cu(OH)2

8

7 6
5

1 2 3

4

8. У рудзе масай 200 г знаходзіцца мінерал плавіковы шпат СaF2 — сы-
равіна для атрымання фтору. Масавая доля CaF2 у рудзе роўна 78 %. Вы-
лічыце масу фтору, які змяшчаецца ў гэтым узоры.  

Правообладатель Народная асвета



37

§ 8. Перыядычная сістэма хімічных элементаў

Абапіраючыся на перыядычны закон, Д. І. Мендзялееў пабудаваў натураль-
ную класіфікацыю хімічных элементаў — перыядычную сістэму хімічных эле-
ментаў. Яе графічным відарысам з’яўляецца табліца, якая так і называецца —
перыядычная сістэма хімічных элементаў (мал. 14). 

Формы табліцы розныя (іх вядома больш за 700). У цяперашні час най-
больш шырока выкарыстоўваецца табліца, дадзеная на першым форзацы ва-
шага падручніка. Яна прызнана Міжнародным саюзам хімікаў у якасці афі -
цыйнай.
Кожны хімічны элемент у табліцы займае адну клетку, у якой дадзены хіміч-

ны знак элемента, яго назва, значэнне адноснай атамнай масы і яго атамны 
нумар, які часта называюць парадкавым. Гарызантальныя рады элементаў на-
зываюцца перыядамі, а вертыкальныя слупкі — групамі. Гэта асноўныя струк-
турныя адзінкі перыядычнай сістэмы. 
Значыць, кожны хімічны элемент мае свой атамны нумар, знаходзіцца 

ў пэўным перыядзе і пэўнай групе.

Перыяды

Перыяд — гарызантальны рад хімічных элементаў, размешчаных у 
парадку нарастання іх адносных атамных мас, які пачынаецца шчо-
лачным металам (або вадародам) і заканчваецца высакародным
газам.

Мал. 14. Схема перыядычнай сістэмы хімічных элементаў

Перыядычная сістэма хімічных элементаў
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Усяго ў табліцы 7 перыядаў. Іх нумары паказаны лічбамі, якія стаяць зле-
ва. Кожны перыяд змяшчае пэўны лік хімічных элементаў:

1-ы перыяд — 2 элементы
2-і перыяд — 8 элементаў Малыя перыяды
3-і перыяд — 8 элементаў
4-ы перыяд — 18 элементаў
5-ы перыяд — 18 элементаў 

Вялікія перыяды6-ы перыяд — 32 элементы
7-ы перыяд — 32 элементы

Першыя тры перыяды называюцца малымі перыядамі. Самы першы пе-
рыяд складаецца толькі з двух хімічных элементаў — вадароду Н і гелію Не, 
прычым вадарод не адносіцца да шчолачных металаў. Астатнія чатыры перыяды 
называюцца вялікімі. У іх таксама, як у другім і трэцім, назіраецца паступовае 
аслабленне металічных і ўзмацненне неметалічных уласцівасцей атамаў і 
простых рэчываў элементаў, толькі пераход адбываецца ад шчолачнага металу 
да высакароднага газу праз большы лік элементаў, больш плаўна.

Групы

Група — вертыкальны слупок хімічных элементаў у перыядычнай сіс-
тэме, атамы якіх маюць падобныя ўласцівасці.

Усяго ў табліцы 18 груп, пранумараваных арабскімі лічбамі. Акрамя таго, 
групы маюць традыцыйную нумарацыю рымскімі лічбамі, якая захавалася 
яшчэ з часоў Д. І. Мендзялеева, — ад I да VIII з дабаўленнем лацінскіх літар А
або В. 
Групы А часта называюць галоўнымі. Яны ўключаюць усе элементы пер-

шых трох (малых) перыядаў, а таксама размешчаныя ніжэй элементы вялікіх пе-
рыядаў. У гэтых групах знаходзяцца як металы, так і неметалы. Мяжа паміж 
гэтымі двума тыпамі элементаў звычайна вылучаецца тлустай лініяй. Гэта мяжа 
дастаткова ўмоўная, паколькі некаторыя элементы, якія знаходзяцца каля яе, 
могуць праяўляць як металічныя, так і неметалічныя ўласцівасці.
Некаторыя галоўныя групы маюць свае ўласныя назвы. Так, напрыклад, 

IА-група — гэта група шчолачных металаў + вадарод H, IIА-група — група 
шчолачназямельных металаў + берылій Ве і магній Mg, VIIА-група — гру-
па галагенаў, VIIIА-група — група высакародных газаў і г. д.
Паміж I—IIA- і III—VIIIA-групамі размяшчаюцца пераходныя элементы 

груп В. Групы В часам называюць пабочнымі. У іх знаходзяцца толькі элементы 
вялікіх перыядаў, і яны ўсе з’яўляюцца металамі. 
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Гэтыя групы таксама маюць уласныя назвы, звычайна звязаныя з назвай 
першага элемента ў групе.
У кожнай групе знаходзяцца элементы з падобнымі хімічнымі ўласцівасцямі 

іх атамаў. Нумар групы (рымскімі лічбамі) паказвае, як правіла, вышэйшую,
г. зн. максімальную, валентнасць элементаў у злучэннях з кіслародам (табл. 10).

Таб л і ц а  10. Максімальныя валентнасці і формулы вышэйшых аксідаў
элементаў А- і В-груп

Нумар групы 
(А і В) I II III IV V VI VII VIII

Максімальная
валентнасць I II III IV V VI VII VIII

Агульная фор-
мула вышэйшага 
аксіду

R2O RO R2O3 RO2 R2O5 RO3 R2O7 RO4

Прыклад K2O BaO Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 Cl2O7 XeO4

Атамы некаторых элементаў праяўляюць і іншыя значэнні вышэйшай ва-
лентнасці (Cu, Au) або проста не маюць кіслародных злучэнняў (Не, Ne, Аr).
Прычыну перыядычнасці ў змяненні ўласцівасцей хімічных элементаў мож-

на растлумачыць на падставе ведаў аб будове атамаў. Гэта добра разумеў і сам 
Д. І. Мендзялееў, мяркуючы, што атамы з’яўляюцца складанымі ўтварэннямі, 
а пазнанне іх структуры дазволіць абгрунтаваць адкрытую ім перыядычную сі-
стэму хімічных элементаў.

Графічным відарысам перыядычнага закону з’яўляецца табліца перыя-
дычнай сістэмы элементаў. 
Кожны хімічны элемент мае свой атамны нумар, знаходзіцца ў пэўным 

перыядзе і ў пэўнай групе табліцы.
Перыяд — гарызантальны рад хімічных элементаў, які пачынаецца шчо-

лачным металам (або вадародам) і заканчваецца высакародным газам.
Група — вертыкальны слупок хімічных элементаў з падобнымі ўласці-

васцямі іх атамаў.

Перыядычная сістэма хімічных элементаў
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Пытанні і заданні

1. Як назваў Д. І. Мендзялееў натуральную класіфікацыю хімічных эле-
ментаў?

2. Назавіце асноўныя структурныя адзінкі перыядычнай сістэмы эле-
ментаў.

3. Што такое перыяд? Што агульнае маюць вялікія і малыя перыяды і 
чым яны адрозніваюцца? Якія ўласцівасці хімічных элементаў заканамерна 
змяняюцца ў перыядзе?

4. Дайце азначэнне паняцця «група». Назавіце адрозненні паміж групамі 
А і В.

5. Простае рэчыва якога хімічнага элемента з кожнай пары мае больш 
яскрава выражаныя металічныя ўласцівасці: а) K або Ca; б) Mg або Al; в) Cs 
або Pb?

6. Простае рэчыва якога хімічнага элемента з кожнай пары мае больш 
яскрава выражаныя неметалічныя ўласцівасці: а) S або Cl; б) C або N; в) Se 
або Br?

7. Падзяліце прапанаваныя элементы на металы і неметалы, назавіце іх 
становішча ў перыядычнай сістэме (група, перыяд, атамны нумар): кісларод, 
натрый, серабро, неон, ртуць, бром, золата, ксенон, хром.

8. Запоўніце табліцу ў сшытку.

Сімвал 
элемента

Атамны 
нумар

Адносная
атамная 
маса

Нумар
і тып
групы

Нумар 
перыяду

Формула 
вышэй-
шага 
аксіду

Формула 
гідраксіду

Ca

13

79

VA 2

KOH

As2O5

Правообладатель Народная асвета



Правообладатель Народная асвета



42 Будова атама і перыядычнасць уласцівасцей атамаў хімічных элементаў

§ 9. Будова атама

У сярэдзіне XIX ст. атам лічыўся элементарнай, г. зн. непадзельнай, ча-
сціцай. Але ўжо да канца гэтага стагоддзя з’явіліся неаспрэчныя доказы скла-
данасці будовы атама.
Прамым доказам складанасці будовы атама было адкрыццё самаадвольнага 

распаду атамаў некаторых элементаў з выпраменьваннем нябачных воку пра-
меняў. Гэта з’ява, адкрытая ў 1896 г. французскім вучоным Анры Бекерэлем, 
атрымала назву радыеактыўнасці. У 1897 г. англійскі фізік Дж. Дж. Томсан 
устанавіў існаванне ў атаме электронаў — адмоўна зараджаных часціц. 
Гэтыя адкрыцці сведчылі аб тым, што атам мае складаную будову.

Ядзерная мадэль будовы атама
На аснове сваіх славутых доследаў па рассеянні α-праменяў (яны разгляда-

юцца ў школьным курсе фізікі) англійскі вучоны Эрнест Рэзерфард  у 1911 г. 
прапанаваў схему будовы атама, якая атрымала назву ядзернай (планетар-
най) мадэлі атама.

Згодна з гэтай мадэллю атам складаецца з да-
датна зараджанага ядра і электронаў, якія руха-
юцца вакол яго. Амаль уся маса атама (больш за 
99,96 %) сканцэнтравана ў яго ядры, дыяметр якога 
прыблізна ў 100 000 разоў меншы за дыяметр усяго
атама. 
На малюнку 15 паказана мадэль атама па Рэзер-

фардзе. Безумоўна, адносныя памеры ўсяго атама і 
яго ядра дадзены не ў адпаведным маштабе. Нават 
калі паказаць памеры ядра атама вадароду кропкай 
усяго ў 1 мм, то межы атама павінны былі б знахо-
дзіцца на адлегласці 50 м.
З курса хіміі 7-га класа вы ўжо ведаеце адно 

азначэнне атама як найдрабнейшай, хімічна непа-
дзельнай часціцы. Цяпер можна даць яшчэ адно — фізічнае — азначэнне гэ-
тага паняцця. 

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

Пазней было вызначана, што ядро атама таксама мае складаную будову. 
Яно складаецца з часціц двух тыпаў: пратонаў і нейтронаў. 

Мал. 15. Ядзерная мадэль 
атама па Рэзерфардзе
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Пратон і нейтрон маюць практычна аднолькавую масу, роўную прыкладна 
1 u, г. зн. адной атамнай адзінцы масы. Пратон (яго сімвал р) мае адносны за-
рад 1+, а нейтрон (сімвал n)  электранейтральны.
Адносны зарад электрона (яго сімвалічнае абазначэнне е–) роўны 1–, а ма-

са прыкладна ў 1840 разоў меншая за масу пратона, г. зн. роўна 1
1840

u.  

У табліцы 11 прыведзены асноўныя характарыстыкі часціц, якія ўваходзяць 
у састаў атама.  

Таб л і ц а  11. Асноўныя характарыстыкі часціц, якія ўваходзяць у састаў атама

Часціца Сімвал
Адносная

атамная маса
Адносны зарад

Пратон p 1,007 ≈ 1 1+

Нейтрон n 1,009 ≈ 1 0

Электрон e– 1
1840

1–

Фізічны сэнс атамнага нумара
У 1913—1916 гг. многімі тэарэтычнымі і эксперыментальнымі даследаван-

нямі было вызначана, што атамны (парадкавы) нумар элемента ў перыядычнай 
сістэме роўны зараду ядра яго атамаў. Менавіта ў гэтым заключаецца фізічны 
сэнс атамнага нумара элемента.
Зарад ядра вызначаецца лікам пратонаў, і паколькі атам у цэлым элек-

транейтральны, то відавочна, што лік пратонаў у яго ядры роўны ліку элект-
ронаў.

 Атамны Зарад Лік Лік
 нумар = ядра = пратонаў = электронаў
 элемента атама у ядры у атаме

Напрыклад, атамны нумар вадароду роўны 1. Значыць, зарад ядра яго ата-
ма роўны 1+ (г. зн., што ядро змяшчае толькі адзін пратон), а вакол ядра вер-
ціцца адзін электрон з зарадам 1–.
Атамны нумар наступнага элемента гелію Не роўны 2. Гэта азначае, што 

зарад ядра яго атама роўны 2+, а агульны лік электронаў у атаме таксама роў-
ны двум (мал. 16).
Павелічэнне атамнага нумара элемента звязана з нарастаннем ліку пра-

тонаў у ядры, г. зн. з павелічэннем дадатнага зараду ядра.  

Будова атама

Правообладатель Народная асвета
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Такім чынам, можна зрабіць вывад, што 
зарад ядра з’яўляецца галоўнай характары-
стыкай элемента, вызначаючы яго становішча 
ў перыядычнай сістэме, а значыць, усе ўласці-
васці гэтага элемента і яго злучэнняў. 
Таму сучасная фармулёўка перыядычнага 

закону гучыць наступным чынам.

Уласцівасці атамаў хімічных элементаў, 
а таксама састаў і ўласцівасці рэчываў, 
якія ўтвараюцца імі, знаходзяцца ў пе-
рыядычнай залежнасці ад зарадаў атам-
ных ядзер.

Перыядычны закон даў імпульс да вы-
вучэння ўнутранай будовы рэчываў, у тым 
ліку і будовы атама. У сваю чаргу, тэо-
рыя будовы атама садзейнічала разумен-
ню сутнасці перыядычнага закону і перыя-
дычнай сістэмы хімічных элементаў, на-
поўніла іх сучасным зместам і вызначыла шляхі далейшага развіцця.

Атам — складаная электранейтральная часціца, якая складаецца з да-
датна зараджанага ядра і электронаў.
Уся маса атама сканцэнтравана ў яго ядры, памеры якога прыкладна ў 

100 000 разоў меншыя за памеры ўсяго атама.
Зарад ядра атама з’яўляецца галоўнай характарыстыкай хімічнага эле-

мента і вызначае ўсе асноўныя ўласцівасці атамаў гэтага элемента. 
Атамны нумар хімічнага элемента роўны зараду ядра яго атама, ліку пра-

тонаў у ядры і ліку электронаў у гэтым атаме.

Пытанні і заданні

1. У чым прынцыповае адрозненне сучаснай фармулёўкі перыядычнага 
закону ад ранейшай мендзялееўскай?

2. Чаму роўны зарад ядра і лік электронаў у атамаў наступных элемен-
таў: N, Al, Fe, Br, Au?

3. У ядрах атамаў хімічных элементаў адпаведна змяшчаецца 8, 12, 29, 
47 і 80 пратонаў. Назавіце гэтыя элементы і нумары перыядаў і груп перыя-
дычнай сістэмы, у якіх яны знаходзяцца.

Мал. 16. Мадэль атама гелію
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4. Назавіце лік пратонаў і электронаў для атамаў элементаў, якія адпа-
ведна знаходзяцца ў: а) трэцім перыядзе і IVA-групе; б) чацвёртым перыядзе 
і VIIA-групе; в) пятым перыядзе і IВ-групе.

5*. Вызначце аб’ём, які займае адзін атам у крышталі медзі, калі шчыль-
насць гэтага металу роўна 8,96 г/см3.

§ 10. Нукліды і ізатопы. З’ява радыеактыўнасці

Чаму ж галоўнай характарыстыкай элемента з’яўляецца зарад ядра яго ата-
маў, а не адносная атамная маса? Яшчэ Д. І. Мендзялееў, размяшчаючы хімічныя 
элементы ў перыядычнай сістэме, вымушаны быў паставіць некаторыя з іх не 
ў парадку нарастання атамных мас. Так, элемент ёд I размяшчаецца пасля тэ-
луру Te, хоць яго атамная маса меншая. Пасля адкрыцця ў канцы XIX ст. вы-
сакародных газаў аргон Ar быў змешчаны ў табліцы перад каліем, хоць яго атам-
ная маса (39,95) большая за атамную масу калію K (39,10). У той час гэтаму 
факту не было тлумачэння, і Д. І. Мендзялееў кіраваўся толькі прынцыпам пе-
рыядычнасці, згодна з якім гэтыя элементы павінны былі займаць месцы ў ад-
паведнасці з хімічнымі ўласцівасцямі іх атамаў.

Нукліды
Даследаваннямі на пачатку XX ст. было вызначана, што атамы аднаго і 

таго ж элемента могуць мець розныя масы. Гэта тлумачыцца тым, што ў іх яд-
рах пры адным і тым жа ліку пратонаў можа знаходзіцца розны лік нейтронаў. 
Агульны лік пратонаў (Z) і нейтронаў (N) у ядры называецца масавым лікам
атама (А): 

А = Z + N.

Масавы лік практычна вызначае масу ядра, а значыць, і масу ўся-
го атама, паколькі маса электронаў складае мізэрную частку агульнай масы
атама. 
Зарад ядра атама Z (г. зн. лік пратонаў) і яго масавы лік А паказ-

ваюць лікавымі індэксамі злева ад сімвала хімічнага элемента — Z
A R,  на-

прыклад:

16
35 S,  19

40 K,  92
238 U.

Від атамаў з пэўным значэннем атамнага нумара і масавага ліку назы-
ваецца нуклідам.

Для абазначэння нукліда выкарыстоўваюць назву элемента або яго сімвал, 
дзе паказваюць толькі масавы лік: вуглярод-12, або 12С; кісларод-16, або 16О; 
сера-35, або 35S.

Нукліды і ізатопы. З’ява радыеактыўнасці

Правообладатель Народная асвета
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Лік нейтронаў N у любога нукліда лёгка падлічыць па рознасці
N = А − Z. Так, у нукліда серы 35S у ядры знаходзіцца 19 нейтронаў (35 − 16 = 19), 
а ў нукліда калію 40К — 21 (40 − 19 = 21) і ў нукліда урану 238U — 146 (238 −
− 92 = 146) нейтронаў.
Яшчэ адно пытанне стаяла перад вучонымі: чаму адносныя атамныя масы 

большасці элементаў не з’яўляюцца цэлалікавымі велічынямі, хоць масавыя лікі 
іх нуклідаў выражаюцца цэлымі лікамі?
Адкрыццё ізатопаў дазволіла даць адказы на гэта пытанне.

Ізатопы
На пачатку XX ст. было даказана, што большасць хімічных элементаў у пры-

родзе існуе ў выглядзе некалькіх нуклідаў. Так, прыродны літый (Z = 3), акрамя 
нуклідаў, у ядрах якіх знаходзіцца 4 нейтроны, мае нукліды з лікам нейтронаў 3.
Масавыя лікі такіх нуклідаў адпаведна роўны 6 і 7: 3

6 Li  і 3
7 Li  (мал. 17). Нукліды 

такога тыпу назвалі ізатопамі.

Ізатопамі называюцца нукліды, якія маюць аднолькавы атамны ну-
мар (г. зн. аднолькавы лік пратонаў у ядры), але розныя масавыя лікі.

Значыць, нукліды 3
6 Li,  3

7 Li  — ізато-
пы літыю, а нукліды 1

1H,  1
2 H,  1

3 H  — іза-
топы вадароду. Іншымі словамі, ізато-
пы — гэта разнавіднасці атамаў ад-
наго і таго ж элемента, у ядрах якіх 
змяшчаецца розны лік нейтронаў.
Слова «ізатопы» ў перакладзе з 

грэчаскай мовы азначае «якія займа-
юць адно месца». Ізатопы любога эле-
мента сапраўды займаюць адно месца 
ў перыядычнай сістэме, паколькі на-
лежаць аднаму і таму ж элементу. Зна-
чыць, і хімічныя ўласцівасці ізатопаў да-
дзенага элемента таксама будуць адноль -
кавыя.

Цяпер мы можам даць больш дакладнае азначэнне хімічнага элемента.

Хімічны элемент — від атамаў з аднолькавым зарадам ядра.

Значыць, атамы дадзенага хімічнага элемента — гэта нукліды з ад-
нолькавым зарадам ядра (атамным нумарам).

Мал. 17. Мадэлі нуклідаў літыю
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Адносная атамная маса
У прыродзе большасць хімічных элементаў існуе ў выглядзе суме-

сі нуклідаў, кожны з якіх характарызуецца сваім уласным значэннем ма-
савага ліку. Таму адносная атамная маса дадзенага элемента з’яўляец-
ца ўсярэдненай велічынёй адносных атамных мас яго нуклідаў. Без-
умоўна, пры гэтым улічваецца ўтрыманне кожнага нукліду ў прыроднай
сумесі. 
Цяпер зразумела, чаму адносная атамная маса калію меншая, чым ар-

гону. У калію больш за 93 % яго прыродных атамаў маюць масавы лік 
39, а ў аргону 99 % прыроднай сумесі прыпадае на долю нукліду аргон-40.
Таму адносная атамная маса калію бліжэй да 39, а аргону — да 40. Ад-
нак зарад ядра атамаў калію роўны 19+, а аргону 18+, і таму ў табліцы 
яны размяшчаюцца згодна з гэтай галоўнай характарыстыкай хімічнага эле -
мента.
Удакладнім азначэнне адноснай атамнай масы хімічнага элемента.

Адносная атамная маса элемента — фізічная велічыня, якая паказвае, 
у колькі разоў сярэдняя маса атамаў дадзенага хімічнага элемента боль-

шая за 1
12

 масы нукліду вугляроду-12 (12С).

З’ява радыеактыўнасці
Усе нукліды можна падзяліць на два тыпы: стабільныя і радыеактыў-

ныя. Сама назва «стабільны» сведчыць аб устойлівасці дадзенага нукліду,
г. зн. яго здольнасці існаваць без змянення саставу ядра як заўгодна доўга. Боль-
шасць нуклідаў, якія ўваходзяць у састаў навакольных рэчываў, з’яўляюцца 
стабільнымі. Гэта вадарод-1, кісларод-16, вуглярод-12, літый-6, літый-7 і ін-
шыя. Стабільнасць гэтых нуклідаў вызначаецца перш за ўсё ўстойлівасцю іх
ядзер. 
Устойлівасць ядра залежыць толькі ад суадносін паміж лікам пратонаў і 

нейтронаў (для кожнага элемента яны свае). Калі гэтыя суадносіны выходзяць 
за пэўныя межы, ядро (а разам з ім і атам) робіцца няўстойлівым. Яно сама-
адвольна распадаецца, ператвараючыся ў ядры атамаў іншых элементаў. Пры 
гэтым адбываецца выпраменьванне розных часціц. Гэта з’ява і ёсць радые-
актыўнасць.

Радыеактыўнасцю называецца самаадвольнае ператварэнне няўстой-
лівых атамных ядзер у іншыя ядры, якое суправаджаецца выпрамень-
ваннем розных часціц.

Нукліды і ізатопы. З’ява радыеактыўнасці
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Напрыклад, ядры атамаў ра-
дыю Ra-226 распадаюцца на ядры 
атамаў радону Rn-222 і ядры ата-
маў гелію He-4 (мал. 18):

88
226

86
222

2
4Ra Rn He.+

Нукліды, здольныя да радыеактыўнага распаду, называюцца радыенукліда-
мі. Напрыклад, уран-238, ёд-131, стронцый-90, цэзій-137 — радыенукліды.

Устойлівасць радыенуклідаў характарызуюць перыядам паўраспаду. Перыяд паўраспаду 
(τ1/2) — гэта час, на працягу якога распадаецца палова першапачатковай колькасці 
ядзер радыеактыўных атамаў элемента. Відавочна, што праз два перыяды паўраспаду 
застанецца чвэрць, а праз тры — адна восьмая ўсіх радыенуклідаў, што меліся. Чым 
большы перыяд паўраспаду, тым даўжэй захоўваецца радыенуклід і тым больш працяглы 
яго ўплыў на навакольнае асяроддзе і чалавека. Напрыклад, з красавіка 1986 г. пасля 
аварыі на Чарнобыльскай АЭС прайшло ўжо больш за пяцьсот перыядаў паўраспаду 
ёду-131 (τ1/2 = 8,5 сут), і ён практычна знік. У той жа час цэзій-137 (τ1/2 роўны прыклад-
на 30 гадоў) і іншыя радыенукліды працягваюць знаходзіцца на забруджаных тэры -
торыях.

Больш падрабязна аб тыпах нуклідаў, аб радыеактыўным выпраменьванні, 
аб яго ўздзеянні на жывыя аб’екты, а таксама аб спосабах аховы ад радыяцыі 
вы даведаецеся з курса фізікі.

Хімічны элемент — від атамаў з аднолькавым дадатным зарадам ядра.
Нукліды, якія адрозніваюцца толькі лікам нейтронаў у ядры пры ад-

нолькавым ліку пратонаў, называюцца ізатопамі.
Адносная атамная маса элемента ёсць сярэдняя велічыня атамных мас 

усіх яго прыродных нуклідаў з улікам іх распаўсюджанасці ў прыродзе.
З’ява радыеактыўнасці — гэта самаадвольнае ператварэнне няўстойлі-

вых атамных ядзер у іншыя ядры. Пры гэтым адбываецца выпраменьванне 
розных часціц.

Пытанні і заданні

1. Што агульнае маюць ізатопы вадароду і чым адрозніваюцца паміж 
сабой?

2. Параўнайце два азначэнні паняцця «адносная атамная маса» (с. 5 і 
с. 47).

Мал. 18. Схема распаду ядра
атама радыю

Правообладатель Народная асвета
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3. Запішыце формулы нуклідаў цынку, ядры якіх змяшчаюць 34, 36, 38, 
40 нейтронаў.

4. Часцей за ўсё вадарод у прыродзе існуе ў выглядзе двух нуклі-
даў — вадароду-1 і вадароду-2, кісларод у выглядзе трох — 16О, 17О, 18О. 
Вызначце ўсе магчымыя малекулярныя масы вады, утворанай з гэтых
нуклідаў.

5. Вызначце атамны нумар элемента, масавы лік аднаго з нуклідаў якога 
роўны 26, а лік нейтронаў — 14. Назавіце элемент.

6. Чаму роўны лік нейтронаў у наступных нуклідах:

12
26 Mg,  56

137Ba,  29
65 Cu,  35

79 Br,  92
234 U?

7. Выкарыстоўваючы перыядычную сістэму хімічных элементаў, вызнач-
це лік пратонаў, нейтронаў і электронаў у нуклідах фтору, ёду, кальцыю, на-
трыю, золата, прымаючы велічыню масавага ліку роўнай акругленаму зна-
чэнню адноснай атамнай масы элемента.

8. Растлумачце прычыну і сутнасць з’явы радыеактыўнасці.
9. Чым адрозніваецца радыенуклід ад стабільнага нукліду таго ж эле-

мента?
10. Запішыце хімічныя сімвалы, лік пратонаў і масавы лік нуклідаў, якія 

змяшчаюць:  а) 4 электроны і 5 нейтронаў; б) 12 электронаў і 13 нейтронаў; 
в) 20 электронаў і 20 нейтронаў.

§ 11. Стан электронаў у атаме

Пры хімічных рэакцыях атамы не знікаюць і не ўзнікаюць зноў. Яны про-
ста пераходзяць з адных рэчываў у іншыя, але іх ядры застаюцца нязменнымі. 
Аднак уласцівасці атамаў аднаго і таго ж элемента моцна адрозніваюцца ў за-
лежнасці ад таго, у якім рэчыве яны знаходзяцца. Так, уласцівасці атамаў серы 
ў простым рэчыве адрозніваюцца ад уласцівасцей атамаў гэтага ж элемента ў 
сернай кіслаце. Уласцівасці атамаў натрыю ў простым рэчыве і ў любой яго солі 
таксама зусім розныя.
Калі састаў ядзер дадзенага элемента не змяняецца пры хімічных рэакцыях, 

то відавочна, што ўсе змяненні, якія адбыліся з дадзеным атамам, з’яўляюцца 
вынікам змянення яго электроннай будовы.
Якая ж электронная будова атамаў? Як яна ўплывае на іх ула-

сцівасці, на ўласцівасці рэчываў, у якіх знаходзяцца гэтыя атамы? 
Для адказу на гэтыя пытанні трэба добра ўяўляць стан электро-
на ў атаме. Слова «стан» у квантавай фізіцы з’яўляецца сінонімам слова
«рух».

Стан электронаў у атаме

Правообладатель Народная асвета
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Рух электронаў у атаме
Згодна з сучаснымі ўяўленнямі электрон у атаме 

знаходзіцца ў пастаянным руху вакол ядра. Але такі рух 
не мае пэўнай траекторыі. Гэта мае прыкладна такі вы-
гляд, як на малюнку 19. У кожны момант часу электрон 
знаходзіцца ў пэўным пункце каляядзернай прасторы. 
Калі б атрымалася зафіксаваць такія становішчы з да-
памогай маментальнай фатаграфіі, то, зрабіўшы тыся-
чы здымкаў і наклаўшы іх адзін на адзін, атрымалі б ві-
дарыс, падобны да таго, што паказаны на малюнку 20. 
Ён нагадвае пушысты шарык або воблака ў разрэзе. 
Менавіта так і назвалі мадэль руху электрона вакол 
ядра — электроннае воблака.
Там, дзе кропкі размешчаны гусцей, можна га-

варыць аб большай верагоднасці знаходжання элект-
рона ў гэтай вобласці. І наадварот, там, дзе кропак 
менш, меншая і верагоднасць выявіць дадзены элект-
рон. Электроннае воблака не мае выразных меж. Таму 
звычайна яго абмяжоўваюць умоўнай паверхняй, якая 
ахоплівае прыкладна 90 % яго аб’ёму. Такую вобласць 
прасторы вакол ядра, у якой найбольш верагод-
на знаходжанне дадзенага электрона, называюць 

яшчэ электроннай арбіталлю.
Арбіталі ў залежнасці ад энергіі электронаў маюць розныя формы і памеры. 

Так, арбіталь адзінага электрона атама вадароду мае сферычную (шарападоб-
ную) форму (мал. 21). Электронныя воблакі ў атамах іншых элементаў могуць 
мець як такую ж форму, так і іншыя, напрыклад гантэлепадобную (мал. 22). 
Чым большая энергія электрона, тым далей ён знаходзіцца ад ядра і, значыць, 
тым большая па памеры яго арбіталь (электронное воблака). 

Мал. 19. Схема руху 
электрона ў атаме

Мал. 20. Электроннае 
воблака

Мал. 21. Арбіталь электрона 
ў атаме вадароду

Мал. 22. Форма адной з арбіталей
у шматэлектронным атаме

Правообладатель Народная асвета
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Тэарэтычныя разлікі фізікаў сведчаць, што на адной арбіталі можа зна-
ходзіцца не больш за два электроны. Такія электроны, якія займаюць адну ар-
біталь, г. зн. адну і тую ж вобласць прасторы каля ядра, называюць спаранымі. 
Напрыклад, у наступнага за вадародам гелію Не два электроны яго атама зай-
маюць адну арбіталь. Калі на арбіталі знаходзіцца толькі адзін электрон, то яго 
называюць няспараным.

Электроннае воблака — гэта мадэль руху электрона вакол ядра.
Арбіталь — гэта вобласць каляядзернай прасторы, у якой верагоднасць 

знаходжання дадзенага электрона найбольшая. 
На адной арбіталі не можа знаходзіцца больш за два электроны.

Пытанні і заданні

1. Як сучасная атамная тэорыя апісвае стан электрона ў атаме?
2. Што такое электроннае воблака?
3. Дайце азначэнне паняцця «арбіталь».
4. Растлумачце адрозненне паміж спаранымі і няспаранымі электро-

намі.
5. Запішыце сказы ў рабочы сшытак і ўстаўце прапушчаныя словы.

У ядры атама серы знаходзіцца … пратонаў. Лік электронаў роўны ... ... 
элемента. Ядро нукліду серы-34 складаецца з ... пратонаў і ... нейтронаў.

6. Запоўніце табліцу ў сшытку.

Сімвал 
нукліду 
элемента

Атамны 
нумар 

элемента

Зарад 
ядра 
атама

Лік у ядры Лік
электронаў 

вакол
ядра

пратонаў нейтронаў

40К

17+ 20

38 32

15Р 16

16 18

8 10

Стан электронаў у атаме
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§ 12. Будова электронных абалонак атамаў

Агульны лік электронаў у атаме вядомы — ён роўны зараду ядра. Але 
электроны, маючы розны запас энергіі, па-рознаму размяшчаюцца ў ата-
ме. Чым большая энергія электрона, тым далей ён можа знаходзіцца ад 
ядра і, значыць, тым большая па памеры яго арбіталь. І наадварот, элект-
роны, якія маюць меншую энергію, рухаюцца ў асноўным паблізу ядра. Так 
утвараюцца быццам бы абалонкі (слаі) з электронаў з блізкімі значэння-
мі энергіі, якія так і называюць — электронныя абалонкі (электронныя
слаі).

Электронны слой — гэта сукупнасць электронаў з блізкімі значэннямі 
энергіі.

Лік электронаў на тым або іншым слоі розны і ў асноўным вызначаецца 
іх энергіяй. На першым электронным слоі максімальна можа знаходзіцца 
2 электроны. Схематычна для атамаў вадароду і гелію гэта можна паказаць 
так, як на малюнку 23.
У атамаў наступнага элемента перыядычнай сістэмы літыю Li 

ёсць ужо тры электроны. Два размешчаны на першым электронным 
слоі, які лічыцца завершаным. Трэці электрон валодае большай энер-
гіяй, таму знаходзіцца далей ад ядра, пачынаючы фарміраванне друго-
га электроннага слоя, які з’яўляецца знешнім у адносінах да першага слоя
(мал. 24).
Графічны відарыс размеркавання электронаў па слаях называецца элект-

роннай схемай атама.
У элементаў, якія ідуць за літыем, нарастае зарад ядра атамаў, а значыць, і 

лік электронаў. Яны паступова запаўняюць другі электронны слой аж да 8 элект-
ронаў у атама неону Nе (мал. 25). 

Мал. 23. Электронныя схемы 
атамаў вадароду і гелію

Мал. 24. Электронная 
схема атама літыю

Мал. 25. Электронная 
схема атама неону

Правообладатель Народная асвета
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Восем — гэта максімальны 
лік электронаў другога элект-
роннага слоя. 
У атама натрыю Nа, наступ-

нага элемента за неонам, пачына-
ецца запаўненне трэцяга элект-
роннага слоя: ад аднаго электрона ў атама натрыю Na да васьмі ў атама арго-
ну Ar (мал. 26):
Спрошчана электронныя схемы атамаў паказваюць наступным чынам:

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

Знешні электронны слой, які змяшчае 8 электронаў, называецца заверша-
ным. Таму ў наступнага за аргонам элемента калію К пачынае запаўняцца чац-
вёрты электронны слой:

19К 2е−, 8е−, 8е−, 1е−.

Калій з’яўляецца элементам чацвёртага перыяду. Няцяжка зрабіць вывад, 
што лік электронных слаёў у атаме любога элемента супадае з нума-
рам перыяду, у якім ён знаходзіцца. У гэтым заключаецца фізічны сэнс (сут-
насць) нумара перыяду. Адначасова нумар перыяду паказвае і на нумар зне-
шняга электроннага слоя дадзенага элемента.
Супаставім электронную будову атамаў элементаў першых трох перыядаў 

(мал. 27). На знешнім электронным слоі атамаў элементаў адной групы змя-
шчаецца аднолькавы лік электронаў. Так, літый Li, натрый Na, калій K маюць 
на знешнім слоі па адным электроне, берылій Be, магній Mg — па два, бор B, 
алюміній Al — па тры і г. д. У атамаў высакародных газаў неону Ne і аргону Ar 
на знешнім слоі па 8 электронаў. Значыць, будова знешняга электроннага 
слоя атамаў перыядычна паўтараецца.

Будова электронных абалонак атамаў

Мал. 26. Электронныя схемы атамаў 
натрыю і аргону

Правообладатель Народная асвета
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Некаторыя рэчывы пад дзеяннем розных відаў выпраменьванняў здольны выпраменьваць 
бачнае святло. Гэта з’ява называецца люмінесцэнцыяй і звязана з пераходам электронаў 
у атаме ва ўзбуджаны стан і наадварот. Люмінесцэнтнае пакрыццё наносяць на дарожныя 
знакі, на дзіцячае адзенне ў якасці метак, на папяровыя банкноты. Пры асвятленні такіх 
пакрыццяў ультрафіялетавым або бачным святлом яны пачынаюць свяціцца.

Электроны знешняга слоя звязаны з ядром слабей, чым астатнія, таму 
больш рухавыя. Яны вызначаюць хімічныя ўласцівасці дадзенага атама, г. зн. 
яго здольнасць узаемадзейнічаць з іншымі атамамі. Такія электроны называюць 
валентнымі. Няцяжка заўважыць, што ў атамаў элементаў А-груп лік валент-
ных электронаў роўны нумару групы, абазначанаму рымскай лічбай. Гэта за-
канамернасць паказвае фізічны сэнс нумара А-групы.
Падобная заканамернасць запаўнення электронных слаёў існуе і для эле-

ментаў вялікіх перыядаў. З адметнымі асаблівасцямі электроннай будовы ата-
маў гэтых элементаў вы пазнаёміцеся пазней. 
Такім чынам, зробім галоўны вывад: 

Уласцівасці атамаў хімічных элементаў перыядычна паўтараюцца таму, 
што перыядычна паўтараецца будова іх знешняга электроннага слоя.

Менавіта ў гэтым заключаецца фізічны сэнс (сутнасць) перыядыч-
нага закону.

Электроны з блізкімі значэннямі энергіі складаюць электронны слой.
Лік электронных слаёў у атаме любога элемента роўны нумару перыяду, 

у якім ён знаходзіцца.
На знешнім электронным слоі атамаў максімальна можа знаходзіцца не 

больш за восем электронаў. Такі электронны слой называецца завершаным.
Электроны знешняга слоя называюцца валентнымі.
Перыядычная паўтаральнасць уласцівасцей атамаў хімічных элементаў 

тлумачыцца перыядычным паўтарэннем будовы іх знешняга электроннага 
слоя.

Пытанні і заданні

1. Чаму роўны лік электронаў у атаме фосфару? Колькі электронных 
слаёў яны ўтвараюць?

2. Колькі электронных слаёў у атамах кіслароду і серы?
3. Чым тлумачыцца падабенства хімічных уласцівасцей атамаў хлору і 

брому?
4. Чым адрозніваецца будова знешняга электроннага слоя ў атамаў вуг-

ляроду і азоту?
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5. Састаўце электронныя схемы наступных атамаў: магнію, бору, фтору, 
крэмнію, хлору, вугляроду.

6. Назавіце лік электронаў, якіх не хапае на знешнім электронным слоі 
да яго завяршэння, у наступных атамаў: а) серы і кіслароду; б) бору і алю-
мінію; в) хлору і фтору.

7. У якіх электронаў — другога або трэцяга слоя — сувязь з ядром больш 
трывалая? Чаму?

8. Што з’яўляецца прычынай перыядычнасці ўласцівасцей атамаў хіміч-
ных элементаў?

9. Аб якіх элементах ідзе гаворка, калі будова іх электроннай абалон-
кі выражаецца наступным размеркаваннем электронаў па слаях: а) 2, 8, 1;
б) 2, 1; в) 2, 8, 4; г) 2, 3; д) 2, 8, 8; е) 2, 8? 

§ 13. Перыядычнасць змянення ўласцівасцей атамаў
хімічных элементаў

Ведаючы заканамернасці змянення электроннай будовы атамаў, можна рас-
тлумачыць прычыны і характар змянення іх уласцівасцей, а таксама фізічныя і 
хімічныя ўласцівасці простых і складаных рэчываў, якія імі ўтвараюцца.
У § 7 мы ўжо гаварылі аб перыядычным характары змянення металічных 

і неметалічных уласцівасцей атамаў элементаў, іх валентнасцей у вышэйшых 
аксідах і лятучых злучэннях з вадародам. Было вызначана, што ў радзе ад шчо-
лачнага металу да высакароднага газу кіслотна-асноўныя ўласцівасці аксідаў 
і гідраксідаў таксама змяняюцца перыядычна. Тады змяненні гэтых уласцівас-
цей разглядаліся ў сувязі са змяненнем адноснай атамнай масы. Цяпер мы ўжо 
можам даць тлумачэнне гэтым заканамернасцям на падставе звестак аб элек-
троннай будове атамаў. Але спачатку разгледзім адну з найважнейшых характа-
рыстык атама — яго памер.

Памер атама
З пункту гледжання сучаснай навукі атам не мае строга вызначаных меж, 

паколькі электронныя воблакі электронаў, якія ўваходзяць у састаў атама, так-
сама не маюць дакладных памераў. Умоўна форму атама лічаць шарападобнай, і 
таму характарыстыкай яго памеру з’яўляецца радыус атама. Самым маленькім 
з’яўляецца атам гелію, а самым вялікім — атам францыю Fr, элемента IA-гру-
пы. Іх радыусы адрозніваюцца амаль у 7 разоў.
Радыус атама ў асноўным вызначаецца зарадам яго ядра, колькасцю элект-

ронных слаёў і лікам электронаў на знешнім слоі. У элементаў груп А з павелі-
чэннем атамнага нумара павялічваецца лік электронных слаёў і, значыць, па-
вялічваюцца радыусы атамаў (мал. 28). 
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Пры пераходзе ад элемента VIIIA-групы да шчолачнага металу наступнага 
перыяду радыус атама шчолачнага металу значна павялічваецца, паколькі з’яў-
ляецца новы электронны слой.
У перыядзе па меры павелічэння зарадаў ядзер атамаў элементаў прыця-

жэнне электронаў, якія знаходзяцца на адным і тым жа знешнім слоі, да ядра 
ўзмацняецца. Адбываецца свайго роду «сцісканне» атамаў, і іх радыусы па-
мяншаюцца.

Металічныя і неметалічныя ўласцівасці простых рэчываў
У атамаў металаў малых перыядаў (I—III) на знешнім электронным слоі 

знаходзіцца ад 1 да 3 электронаў, а ў неметалаў — ад 4 да 8. Выключэннем з’яў-
ляюцца атамы вадароду — 1 электрон і бору — 3 электроны.
Ведаючы характар змянення радыусаў атамаў па групах і перыядах, а так-

сама іх электронную структуру, можна растлумачыць прычыну змянення ме-
талічных і неметалічных уласцівасцей атамаў элементаў, больш дакладна — іх 
простых рэчываў.
Праяўленне металічных уласцівасцей вызначаецца перш за ўсё здольна-

сцю атамаў дадзенага элемента аддаваць электроны са знешняга электроннага 
слоя. Менавіта наяўнасцю ў металаў свабодных электронаў абумоўлена іх вы-
сокая электраправоднасць. 
І наадварот, здольнасць атамаў дадзенага элемента далучаць электроны вы-

значае неметалічныя ўласцівасці яго простага рэчыва.
Узмацненне металічных уласцівасцей шчолачных металаў з павелічэннем 

атамнага нумара элемента звязана перш за ўсё з павелічэннем радыусаў іх ата-
маў, г. зн. з ростам ліку электронных слаёў. Электрон на знешнім электронным 
слоі ў гэтых атамаў больш слаба звязаны з ядром, таму лягчэй адрываецца. Ад-
начасова ўзмацняюцца асноўныя ўласцівасці аксідаў і гідраксідаў гэтых эле-
ментаў, паколькі яны вызначаюцца металічнымі ўласцівасцямі. 
У процілегласць гэтаму неметалічныя ўласцівасці элементаў групы галаге-

наў аслабляюцца з павелічэннем зарадаў ядзер іх атамаў, паколькі павялічваецца 
лік электронных слаёў. Знешні слой знаходзіцца ўсё далей ад ядра, таму элект-
роны, якія знаходзяцца на гэтым слоі, больш слаба звязаны з ядром. Кіслотныя 
ўласцівасці ў аксідаў і гідраксідаў гэтых элементаў таксама аслабляюцца.
Такім чынам, у галоўных групах (групах А) перыядычнай сістэмы з па-

велічэннем зарадаў ядзер атамаў хімічных элементаў узмацняюцца металічныя 
ўласцівасці іх простых рэчываў і, адпаведна, аслабляюцца неметалічныя. Гэта 
асабліва наглядна праяўляецца ў групе IVA. У ёй уласцівасці простых рэчываў 
хімічных элементаў змяняюцца ад неметалічных (у вугляроду і крэмнію) да ме-
талічных (у волава і свінцу).
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У малых перыядах з павелічэннем зарадаў ядзер атамаў павялічваецца і лік 
электронаў на знешнім слоі. Яны больш моцна прыцягваюцца да ядра, таму 
атамам усё больш цяжка аддаваць электроны і лягчэй далучаць іх. Па гэтай 
прычыне ў перыядзе ў атамаў хімічных элементаў аслабляюцца металічныя і
ўзмацняюцца неметалічныя ўласцівасці. Аналагічна ў перыядзе з павелічэннем 
зарадаў ядзер атамаў уласцівасці аксідаў і гідраксідаў змяняюцца ад асноўных 
да кіслотных. 
Заканамернасці змянення розных характарыстык хімічных элементаў у ма-

лых перыядах і галоўных групах перыядычнай сістэмы на прыкладзе III перыяду 
і IVA-групы прыведзены ў табліцах 12 і 13.

Таб л і ц а  12. Змяненне розных характарыстык атамаў
элементаў III перыяду

Нумар 
групы IA IIA IIIA IVA VA VIA VIIA VIIIA

Сімвал  элемента Na Mg Al Si P S Cl Ar

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

Адносная атамная 
маса 23 24 27 28 31 32 35,5 40

Лік
электронаў
на знешнім слоі

1 2 3 4 5 6 7 8

Валентнасць
у вышэйшых аксідах I II III IV V VI VII —

Валентнасць
у лятучых вадародных
злучэннях

— — — IV III II I —

Адносныя
памеры атама

Металічныя
ўласцівасці Аслабляюцца

Неметалічныя
ўласцівасці Узмацняюцца

Перыядычнасць змянення ўласцівасцей атамаў хімічных элементаў
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Таб л і ц а  13. Змяненне розных характарыстык атамаў элементаў IVA-групы
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1 — — — — — — — — —

2 С 6 + 2 4 IV IV

Уз
м
ац
ня
ю
цц
а

А
сл
аб
ля
ю
цц
а3 Si 14 + 3 4 IV IV

4 Ge 32 + 4 4 IV IV

5 Sn 50 + 5 4 IV IV

6 Pb 82 + 6 4 IV IV

Памер атама вызначаецца зарадам яго ядра, колькасцю электронных 
слаёў і лікам электронаў на знешнім слоі.
З павелічэннем зарадаў ядзер атамаў элементаў іх радыусы памянша-

юцца ў перыядах і павялічваюцца ў галоўных групах. 
У групах А перыядычнай сістэмы з павелічэннем зарадаў ядзер атамаў 

хімічных элементаў металічныя ўласцівасці іх простых рэчываў узмацняюц-
ца, а неметалічныя аслабляюцца. 
У перыядах з павелічэннем зарадаў ядзер атамаў хімічных элементаў 

аслабляюцца металічныя ўласцівасці іх простых рэчываў і ўзмацняюцца не-
металічныя.

Пытанні і заданні

1. Складзіце пералік усіх металаў і неметалаў першых трох перыядаў. 
У атамаў якіх з гэтых элементаў найбольш праяўляюцца металічныя і ў 
якіх — неметалічныя ўласцівасці?

2. Назавіце прыметы, па якіх элементы аб’ядноўваюцца ў групы і пе-
рыяды.

3. Па становішчы элементаў у перыядычнай сістэме вызначце, які эле-
мент мае большы радыус атама: а) бор або кісларод; б) берылій або каль-
цый; в) фтор або бром. Адказ абгрунтуйце.
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4. На аснове тэорыі будовы атама растлумачце сутнасць з’явы перыя-
дычнасці ў змяненні ўласцівасцей хімічных элементаў.

5. Як змяняюцца ўласцівасці вышэйшых аксідаў і адпаведных ім гідрак-
сідаў у групах і перыядах?

6. У кожнай пары элементаў выберыце атам, які мае больш выражаныя 
металічныя ўласцівасці: а) крэмній або фосфар; б) ёд або бром; в) фосфар 
або азот.

7. Састаўце электронныя схемы атамаў алюмінію, серы і фосфару.
8. Вызначце хімічныя элементы па электронных схемах будовы іх атамаў: 

а) 2, 8, 7; б) 2, 5; в) 2, 8, 8, 1. Запішыце нумар перыяду і нумар групы, у якіх 
яны знаходзяцца.

9. Размясціце наступныя элементы ў парадку нарастання металічных 
уласцівасцей іх простых рэчываў: а) Al, Na, Mg; б) Ba, Sr, Ca. Адказ абгрун-
туйце.

10. Размясціце наступныя элементы ў парадку нарастання неметалічных 
уласцівасцей іх простых рэчываў: а) Te, S, Se; б) Cl, F, Br. Адказ абгрун-
туйце.

§ 14. Характарыстыка хімічнага элемента
па яго становішчы ў перыядычнай сістэме

Перыядычная сістэма хімічных элементаў дазваляе зразумець не толькі 
агульныя заканамернасці змянення іх уласцівасцей па групах і перыядах. Перш 
за ўсё сістэма з’яўляецца асноўным дапаможнікам, у якім змяшчаюцца звест-
кі аб кожным хімічным элеменце, будове яго атамаў, фізічных і хімічных ула-
сцівасцях простых і складаных рэчываў. Менавіта таму табліца перыядычнай 
сістэмы элементаў з’яўляецца асновай любога падручніка і даведачнага дапа-
можніка па хіміі. 
Для таго каб атрымаць максімальную інфармацыю аб канкрэтным элемен-

це, характарызаваць яго неабходна па пэўным плане.
Разгледзім гэта ў агульным выглядзе.

1. Агульныя звесткі аб элеменце:
a) назва;
б) хімічны знак;
в) адносная атамная маса.
2. Становішча хімічнага элемента ў перыядычнай сістэме:
а) атамны (парадкавы) нумар элемента;
б) нумар перыяду (вялікі або малы);
в) нумар групы (А або В).

Характарыстыка хімічнага элемента
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3. Будова атама элемента:
а) зарад ядра;
б) лік пратонаў, нейтронаў (для пэўнага нукліду);
в) агульны лік электронаў;
г) лік электронных слаёў і размеркаванне электронаў па слаях;
д) лік электронаў на знешнім слоі (завершаны або незавершаны).
4. Састаў і ўласцівасці простага рэчыва гэтага элемента:
а) метал — неметал;
б) формула простага рэчыва;
в) агрэгатны стан пры звычайных умовах.
5. Валентнасць элемента ў вышэйшых аксідах і лятучых вадародных злу-

чэннях.
6. Формулы вышэйшых аксідаў і адпаведных ім гідраксідаў (асноў або кі-

слот). Характарыстыка кіслотна-асноўных уласцівасцей гэтых злучэнняў.
7. Формула лятучага (газападобнага) вадароднага злучэння.

Згодна з прыведзеным планам ахарактарызуем два хімічныя элементы — 
магній і серу — на падставе іх становішча ў перыядычнай сістэме.

Магній
1. Назва хімічнага элемента — магній, хімічны знак — Mg, адносная атам-

ная маса — 24,3. 
2. Атамны (парадкавы) нумар у перыядычнай сістэме — 12, элемент 3-га 

перыяду (малога), IIA-групы (галоўнай).
3. Зарад ядра атама магнію 12+; яно змяшчае 12 пратонаў; у ядры нук-

ліду 12
24 Mg  змяшчаецца 12 нейтронаў. Паколькі зарад ядра атама магнію роў-

ны 12+, то ў яго 12 электронаў, якія размяшчаюцца на трох электронных сла-
ях: 12Mg 2e−, 8e−, 2e−.
На знешнім (незавершаным) слоі знаходзіцца два электроны.
4. Паколькі на знешнім электронным слоі ў магнію 2 электроны, то гэты 

элемент адносіцца да групы металаў. Яго простае рэчыва пры звычайных 
умовах знаходзіцца ў цвёрдым агрэгатным стане. Формула простага рэчы -
ва — Mg.

5. Валентнасць магнію ў вышэйшым аксідзе роўна II, лятучых вадародных 
злучэнняў не ўтварае.

6. Формула вышэйшага аксіду — MgO. Паколькі магній з’яўляецца ты-
повым металам, то гэты аксід належыць да асноўных аксідаў. Гідраксід, які яму 
адпавядае, уяўляе сабой аснову — Mg(OH)2.

7. Лятучага вадароднага злучэння не ўтварае.
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Сера
1. Назва хімічнага элемента — сера, хімічны знак — S, адносная атамная 

маса — 32. 
2. Атамны (парадкавы) нумар у перыядычнай сістэме — 16, элемент

3-га перыяду (малога), VIA-групы (галоўнай).
3. Зарад ядра атама серы роўны 16+; яно змяшчае 16 пратонаў; у ядры нук-

ліду 16
32 S — 16 нейтронаў. Паколькі зарад ядра атама серы роўны 16+, то ў яго 

16 электронаў, якія размяшчаюцца на трох электронных слоях: 16S 2e−, 8e−, 6e−. 
На знешнім (незавершаным) слоі 6 электронаў.

4. Паколькі на знешнім электронным слоі ў атама серы 6 электронаў, то 
гэты элемент адносіцца да групы неметалаў. Яго простае рэчыва пры звычай-
ных умовах знаходзіцца ў цвёрдым агрэгатным стане. Формула простага рэ-
чыва — S8.

5. Валентнасць серы ў вышэйшым аксідзе роўна VI, паколькі гэта элемент 
VIA-групы. Валентнасць у лятучым вадародным злучэнні роўна II.

6. Формула вышэйшага аксіду — SO3. Ён належыць да кіслотных аксідаў. 
Гідраксід, які яму адпавядае, уяўляе сабой кіслату — H2SO4.

7. Формула лятучага вадароднага злучэння — H2S.

Перыядычны закон Д. І. Мендзялеева — адзін з найбольш агульных і 
важных законаў прыроды. Ён мае велізарнае значэнне як для хіміі, так і для 
іншых прыродазнаўчых навук.
Перыядычны закон адкрыў шлях да пазнання будовы атамаў, дазволіў 

стварыць новыя галіны прыродазнаўства, адкрыць і практычна выкарыстаць 
новыя віды энергіі. 
Закон і пабудаваная на яго аснове перыядычная сістэма даюць маг-

чымасць сістэматызаваць, апісваць хімічныя элементы, простыя і складаныя 
рэчывы на іх аснове, што аблягчае вывучэнне хіміі. 
Перыядычная сістэма дазваляе прадказваць існаванне новых хімічных 

элементаў, прагназаваць іх уласцівасці, а таксама ўласцівасці самых разна-
стайных злучэнняў і матэрыялаў на іх аснове. Таму перыядычны закон і пе-
рыядычная сістэма хімічных элементаў і цяпер з’яўляюцца асновай для раз-
віцця хіміі, ядзернай фізікі, матэрыялазнаўства і многіх іншых галін пры-
родазнаўства.

Пытанні і заданні

1. Дайце сучасную фармулёўку перыядычнага закону. Які яго фізіч-
ны сэнс?

Характарыстыка хімічнага элемента
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2. Ахарактарызуйце па прыведзеным у тэксце параграфа плане наступ-
ныя хімічныя элементы: а) літый; б) азот; в) алюміній; г) хлор.

3. Што азначаюць паняцці «металічныя» і «неметалічныя» ўласцівасці 
элемента? Як змяняюцца гэтыя ўласцівасці ў атамаў розных элементаў па 
групах і перыядах перыядычнай сістэмы?

У кожнай пары назавіце аксід, які больш моцна праяўляе асноўныя ўла-
сцівасці, і растлумачце чаму: а) BeO або MgO; б) CaO або BaO; в) Li2O або 
Na2O; г) K2O або MgO.

4. У кожнай пары назавіце аксід, які больш моцна праяўляе кіслотныя 
ўласцівасці: а) CO2 або SiO2; б) Al2O3 або P2O5; в) P2O5 або SO3; г) SO3 або 
SeO3. Растлумачце свой выбар.

5. Запоўніце табліцу ў сшытку.

Сімвал 
элемента

Назва
элемента

Перыяд Група
Атамны 
нумар

Лік 
валентных
электронаў

Формула
найвышэйшага

аксіду

Ca

Ёд

3 Э2О3

2 IVA

17

6. Элемент другога перыяду мае формулу вышэйшага аксіду R2O. Вы-
значце гэты элемент і запішыце формулу яго гідраксіду. Якія ўласцівасці (кі-
слотныя або асноўныя) праяўляе гэты гідраксід? Ці ёсць у гэтага элемента 
лятучае вадароднае злучэнне?

7. Элемент размешчаны ў трэцім перыядзе і мае формулу лятучага ва-
дароднага злучэння RH3. Вызначце гэты элемент і запішыце формулы яго 
вышэйшага аксіду і гідраксіду. Якія яны праяўляюць уласцівасці: кіслотныя 
або асноўныя?

8. Масавая доля кіслароду ў вышэйшым аксідзе элемента VIА-групы роў-
на 60 %. Вызначце гэты элемент.

9. Пры ўзаемадзеянні шчолачнага металу масай 5,55 г з вадой вылучыў-
ся газ масай 0,8 г. Вызначце гэты метал.

10. Назавіце хімічныя элементы з агульным лікам электронаў у атамах: 
10, 14, 19. Ахарактарызуйце іх становішча ў перыядычнай сістэме. Якія ўла-
сцівасці характэрны для простых рэчываў гэтых элементаў?
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§ 15. Прырода хімічнай сувязі

Вельмі нямногія элементы ў прыродных умовах могуць існаваць у фор-
ме адзіночных атамаў. Гэта, як вы ўжо ведаеце, высакародныя газы — ге-
лій He, неон Ne, аргон Ar і астатнія элементы групы VIIIA, простыя рэчывы якіх  
аднаатамныя малекулы.
Астатнія элементы пры звычайных умовах існуюць у выглядзе розных про-

стых і складаных рэчываў. Лік атамаў, якія ўваходзяць у састаў малекул та-
кіх рэчываў, вагаецца ад двух (H2, O2, Cl2, HCl і г. д.) да некалькіх соцень і на-
ват тысяч.
Чаму ж атамам выгадна злучацца (звязвацца) адзін з адным? Якія сілы 

ўтрымліваюць іх разам?
Атамы розных элементаў у саставе таго або іншага рэчыва ўтрымліваюцца 

разам дзякуючы наяўнасці хімічнай сувязі паміж імі.

Хімічная сувязь — гэта ўзаемадзеянне, якое звязвае асобныя атамы 
ў больш складаныя сістэмы (малекулы, крышталі і інш.).

Паводле сучасных уяўленняў хімічная сувязь мае электрастатычную прыроду, 
г. зн. вызначаецца дзеяннем кулонаўскіх сіл (прыцяжэння часціц з рознаімен-
нымі зарадамі і адштурхвання часціц з аднайменнымі зарадамі). 
У ізаляваным атаме электроны прыцягваюцца толькі да ядра ўласнага ата-

ма. Пры збліжэнні двух атамаў пачынаюць дзейнічаць сілы адштурхвання паміж 
ядрамі атамаў і паміж электронамі абодвух атамаў. Але, акрамя сіл адштурх-
вання, узнікаюць і сілы прыцяжэння паміж электронамі аднаго атама і ядром 
другога (мал. 29). У малекулах або мнагаатамных крышталях электроны кож-
нага атама атрымліваюць магчымасць прыцягвацца да двух або некалькіх ядзер. 
Так узнікае ўзаемадзеянне паміж атамамі, якое і называюць хімічнай сувяззю. 
Пры гэтым устанаўліваецца раўнавага паміж сіламі адштурхвання і прыця-
жэння. 
Энергія малекулы, крышталя або проста сістэмы двух атамаў, якія 

ўтварыліся, паніжаецца ў параўнанні з сумай энергій ізаляваных атамаў 

Мал. 29. Схема дзеяння кулонаўскіх сіл 
у малекуле вадароду
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(мал. 30). Значыць, пры ўтварэнні хімічнай су-
вязі заўсёды павінна вылучацца энергія. Гэта 
з’яўляецца неабходнай умовай утварэння любой 
хімічнай сувязі.
Імкненне атамаў да паніжэння сваёй энергіі, 

г. зн. да дасягнення больш устойлівага, стабільнага стану, і з’яўляецца ас-
ноўнай прычынай утварэння хімічнай сувязі паміж двума або больш атамамі. 
Гэта яшчэ адна ілюстрацыя ўсеагульнага прынцыпу прыроды — імкнення да 
максімальна ўстойлівага стану, г. зн. да стану з мінімальна магчымым зна-
чэннем энергіі.
Сярод атамаў розных хімічных элементаў найбольш стабільную электрон-

ную будову маюць атамы высакародных газаў. У атамаў гелію на знешнім 
электронным слоі знаходзіцца 2 электроны. У атамаў астатніх элементаў VIIIA-
групы — па восем электронаў. Значыць, у гэтых атамаў знешні электронны 
слой завершаны. Гэта і з’яўляецца прычынай іх інертнасці (у перакладзе з 
лацінскай мовы — бяздзейнасці). Пры звычайных умовах яны практычна не 
ўзаемадзейнічаюць з іншымі атамамі і не ўтвараюць хімічных злучэнняў. Іх ма-
лекулы аднаатамныя. 
Атамы іншых хімічных элементаў імкнуцца набыць электронную будову 

атамаў найбліжэйшага высакароднага газу, паколькі яна з’яўляецца най-
больш стабільнай.
У залежнасці ад спосабу ўтварэння ўстойлівага электроннага стану атамаў 

адрозніваюць тры асноўныя тыпы хімічнай сувязі: кавалентную, іонную і ме-
талічную.

Хімічная сувязь — гэта ўзаемадзеянне, якое звязвае атамы ў малекулы 
і крышталі.
Гэта ўзаемадзеянне прыводзіць да памяншэння энергіі ўтворанай малеку-

лы (крышталя) у параўнанні з сумай энергій адзіночных атамаў.
Прырода хімічнай сувязі — электрастатычная, г. зн. вызначаецца дзе-

яннем сіл прыцяжэння і адштурхвання электронаў і ядзер атамаў, што ўзае-
мадзейнічаюць. 
Атамы ў працэсе ўтварэння хімічнай сувязі імкнуцца набыць устойлівую 

электронную структуру найбліжэйшага высакароднага газу. 
Адрозніваюць тры асноўныя тыпы хімічнай сувязі — кавалентную, іон-

ную і металічную.

Мал. 30. Змяненне энергіі ў сістэме двух атамаў пры 
ўтварэнні хімічнай сувязі паміж імі

Прырода хімічнай сувязі
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Пытанні і заданні

1. Што ўяўляе сабой хімічная сувязь? Якая яе прырода?
2. Якія ўмовы ўзнікнення хімічнай сувязі вам вядомы?
3. Растлумачце прычыны ўтварэння хімічнай сувязі паміж двума атамамі.
4. Чаму малекулы высакародных газаў у свабодным стане адна-

атамныя?
5. Пералічыце асноўныя тыпы хімічнай сувязі.
6. Састаўце электронныя схемы атамаў вадароду, берылію, фтору, крэм-

нію, аргону. Для кожнага атама назавіце лік электронаў на знешнім элек-
тронным слоі, якіх не хапае да завяршэння.

§ 16. Кавалентная сувязь

Усе малекулы ўтвораны з атамаў з дапамогай кавалентнай сувязі. 
Утварэнне малекулы вадароду H2 з асобных атамаў — адзін з найбольш 

простых прыкладаў узнікнення кавалентнай сувязі. У кожнага атама вадароду 
на знешнім (першым) электронным слоі знаходзіцца па адным электроне. Зна-
чыць, да завяршэння гэтага слоя (г. зн. да пабудавання ўстойлівай электроннай 
структуры атама найбліжэйшага высакароднага газу — гелію He) не хапае ад-
наго электрона.
Пры збліжэнні атамаў ядро кожнага з іх прыцягвае да сябе электроннае во-

блака другога. У выніку воблакі абодвух атамаў перакрываюцца так, што па-
між ядрамі ўзнікае вобласць павышанага адмоўнага зараду, якую звычайна на-
зываюць вобласцю павышанай электроннай шчыльнасці. Ядры атамаў сцяг-

ваюцца да гэтай вобласці да таго 
часу, пакуль не надыдзе раўнавага 
паміж сіламі міжядзернага ад-
штурхвання і сіламі прыцяжэння. 
Паміж атамамі ўзнікае трывалае 
ўзаемадзеянне, якое і называецца 
хімічнай сувяззю (мал. 31).
Кожны атам вадароду атры-

маў па электрону, якога не ха-
пала, на знешні электронны слой, 
тым самым завяршыўшы яго па-
будаванне. Пры гэтым утвараецца 
агульная электронная пара, якая 
належыць абодвум атамам аднача-
сова (мал. 32).

Мал. 31. Мадэль перакрывання электронных 
воблакаў двух атамаў вадароду

Мал. 32. Схема ўтварэння агульнай электроннай 
пары ў малекуле вадароду
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Схематычна ўтварэнне малекулы вадароду можна па-
казаць наступным чынам:

H  +  H H   H

Кропкамі на схемах пры хімічным знаку элемента абазначаюцца электроны 
знешняга электроннага слоя, а дзвюма кропкамі ў формуле — пара электронаў. 
Такія формулы, у якіх паказваюцца ўсе электроны знешніх электронных слаёў 
атамаў, называюць электроннымі формуламі (мал. 33). Абагуленая пара элек-
тронаў часта паказваецца з дапамогай рыскі, напрыклад:

H—H

Гэта рыска абазначае кавалентную сувязь.

Кавалентная сувязь — гэта хімічная сувязь, якая ўзнікае ў выніку 
ўтварэння агульных электронных пар паміж двума атамамі.

Прыстаўка ка- надае слову сэнс абагульвання, сумеснага валодання. Кавалентны — які 
абагуліў валентныя электроны.

Як правіла, кавалентная сувязь узнікае паміж атамамі неметалаў. Разгледзім 
утварэнне больш складанай малекулы хлору Cl2.
Атамы хлору, як і атамы астатніх элементаў VIIA-групы, маюць на знеш-

нім электронным слоі сем электронаў (мал. 34). Кожнаму атаму да завяршэння 
знешняга слоя не хапае ўсяго аднаго электрона.

Мал. 33. Электронная формула малекулы вадароду

Мал. 34. Схема электроннай будовы атамаў хлору і аргону

Кавалентная сувязь
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Пры збліжэнні атамаў хлору 
адбываецца перакрыванне элек-
тронных воблакаў іх няспараных 
электронаў (мал. 35). Гэтыя элек-
троны робяцца агульнымі для або-
двух атамаў:

+Cl Cl Cl Cl

Кожны з атамаў хлору пабудаваў для сябе завершаны знешні электронны 
слой з неабходнымі васьмю (актэтам) электронамі. Схематычна гэта паказана 
на малюнку 36.
Пары электронаў знешняга электроннага слоя, якія не ўдзельнічаюць ва 

ўтварэнні сувязей, таксама паказваюцца на схемах з дапамогай рысак:

Cl Cl—

Такім чынам, рысачка на схемах пабудавання малекул абазначае заўсёды 
пару электронаў. Такія схемы часта называюць графічнымі або структур-
нымі формуламі. Для малекулы вадароду графічная формула вам ужо вядома: 
Н—Н.
Калі атамы злучаны паміж сабой з дапамогай адной агульнай электрон-

най пары, то такая кавалентная сувязь называецца адзінарнай. Але паміж дву-
ма атамамі можа ўзнікаць і большы лік сувязей. У такіх выпадках гавораць аб 
кратнасці сувязі, разумеючы пад гэтым тэрмінам лік электронных пар, якія 
ўдзельнічаюць ва ўтварэнні кавалентнай сувязі. 
Напрыклад, атамам кіслароду, элемента VIA-групы, да завяршэння 

знешняга электроннага слоя неабходны два электроны. Таму два атамы кіс-
лароду пры ўтварэнні малекулы O2 абагульваюць ужо не адну, а дзве пары 
электронаў: 

+O O OO

Яны звязваюцца паміж сабой двайной кавалентнай сувяззю, як паказана ў 
электроннай формуле малекулы кіслароду O2 (мал. 37).

Мал. 35. Схема ўтварэння агульнай 
электроннай пары ў малекуле хлору
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Пры гэтым у кожнага атама застаецца яшчэ па дзве пары электронаў на знеш-
нім электронным слоі, а графічная формула малекулы кіслароду запісваецца так:

O O

У малекуле азоту N2 атамы звязаны паміж сабой трайной кавалентнай 
сувяззю: 

+N N N N NNабо,N ,

і па адной пары электронаў на знешнім слоі застаецца ў кожнага атама (мал. 38).
Чым больш агульных электронных пар звязваюць два атамы паміж са-

бой, тым меншая адлегласць паміж іх ядрамі, тым больш трывалая малеку-
ла, утвораная імі.  Напрыклад, сувязь паміж атамамі кіслароду ў малекуле 
О2 больш кароткая і больш трывалая, чым у малекуле пераксіду вадароду 

H O O H,

паколькі яна ўтворана дзвюма агульнымі электроннымі парамі.

Кавалентная сувязь — гэта хімічная сувязь, якая ўтвараецца за кошт 
ўтварэння агульных электронных пар паміж атамамі.
Агульная электронная пара, якая звязвае атамы, належыць ім аднача-

сова.
Кавалентная сувязь, утвораная адной электроннай парай, называец-

ца адзінарнай, дзвюма — двайной і трыма агульнымі электроннымі пара-
мі — трайной сувяззю.

Пытанні і заданні

1. Дайце азначэнне кавалентнай сувязі. Што з’яўляецца яе характэрнай 
асаблівасцю?

2. Састаўце электронныя схемы ўтварэння кавалентнай сувязі ў мале-
кулах F2 і I2.

Мал. 36. Электронная 
формула малекулы 
хлору

Мал. 37. Электронная 
формула малекулы 
кіслароду

Мал. 38. Электронная 
схема малекулы 
азоту

Кавалентная сувязь
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3. Чаму малекула брому двухатамная? Як здзяйсняецца сувязь паміж 
атамамі брому ў ёй? Састаўце электронную схему яе ўтварэння.

4. На аснове звестак аб заканамернасцях змянення памераў атамаў 
(гл. § 13) вызначце, якая малекула больш трывалая — Cl2, Br2 або I2. Адказ 
абгрунтуйце.

5. Што такое вобласць павышанай электроннай шчыльнасці? Якая яе 
роля пры ўтварэнні кавалентнай сувязі?

6 У чым заключаецца адрозненне паміж адзінарнымі і кратнымі кава-
лентнымі сувязямі?

7. Якая з малекул — Cl2, O2, N2 — больш трывалая?
8. Пры высокіх тэмпературах існуюць малекулы S2 і Р2. Састаўце элек-

тронныя схемы іх утварэння і намалюйце графічныя формулы.
Якая з малекул у кожнай пары больш трывалая: а) O2 або S2; б) N2 або 

P2? Адказ абгрунтуйце.

§ 17. Непалярная і палярная кавалентная сувязь. 
Электраадмоўнасць

Мы разгледзелі ўтварэнне кавалентнай сувязі ў двухатамных малеку-
лах. У гэтых малекулах, якія складаюцца з атамаў аднаго і таго ж элемента, 
агульная электронная пара размяшчаецца сіметрычна паміж ядрамі. Яна на-
лежыць абодвум атамам у аднолькавай ступені. Такая кавалентная сувязь на-
зываецца непалярнай. Яна ўзнікае пры ўзаемадзеянні атамаў неметалаў аднаго 
і таго ж хімічнага элемента. Непалярнымі, напрыклад, з’яўляюцца кавалент-
ныя сувязі ў малекулах простых рэчываў: H2, N2, O2, F2, Cl2, Br2, I2, P4, O3, 
S8 і інш. Малекулы з непалярнымі сувязямі з’яўляюцца непалярнымі мале-
куламі. 
Але кавалентная сувязь можа ўтварацца і паміж атамамі розных хімічных 

элементаў, напрыклад у малекуле хлоравадароду HCl. Тут таксама пры збліжэнні 
атамаў хлору і вадароду адбываецца перакрыванне воблакаў няспараных элек-

тронаў абодвух атамаў (мал. 39). Паміж ядрамі 
атамаў утвараецца вобласць павышанай элек-
троннай шчыльнасці. Кожны атам у выніку аба-
гульвання электроннай пары атрымлівае элек-
трон, якога яму не хапае (хлор — да актэта, 
а вадарод — да двух) (мал. 40).

Мал. 39. Схема ўтварэння электроннай пары 
ў малекуле хлоравадароду
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Вызначана, што ў гэтай малекуле агульная электрон-
ная пара размяшчаецца не сіметрычна паміж ядрамі, а зру-
шана ў бок атама хлору:

H Cl

Таму схематычна ўтварэнне малекулы хлоравадароду можна паказаць на-
ступным чынам:

H Cl+ H Cl

Графічная формула гэтай малекулы:

H Сl

Значыць, атамы розных элементаў валодаюць рознай здольнасцю 
прыцягваць да сябе агульныя электронныя пары (валентныя элек-
троны). 

Электраадмоўнасць

Для якаснай характарыстыкі здольнасці атамаў прыцягваць валентныя элек-
троны выкарыстоўваецца паняцце электраадмоўнасці.

Электраадмоўнасць (ЭА) — умоўная велічыня, якая характарызуе 
здольнасць атамаў хімічнага элемента прыцягваць да сябе агульныя 
электронныя пары.

Найбольшай здольнасцю прыцягваць да сябе электроны іншых атамаў 
валодаюць атамы самага актыўнага неметалу фтору F, а найменшай — са-
мага актыўнага металу францыю Fr. Таму велічыня электраадмоўнасці можа 
служыць характарыстыкай металічнасці або неметалічнасці атамаў хімічных 
элементаў. 

Чым большая велічыня ЭА, тым большая неметалічнасць атамаў да-
дзенага элемента. Чым меншая велічыня ЭА, тым большая металічнасць 
атамаў элемента.
Характар змянення велічыні ЭА практычна поўнасцю адлюстроўвае перы-

ядычная сістэма. У перыядах з павелічэннем атамнага нумара электраадмоў-
насць павялічваецца злева направа, а  ў галоўных групах — памяншаецца 

Мал. 40. Электронная формула малекулы хлоравадароду

Непалярная і палярная кавалентная сувязь. Электраадмоўнасць
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зверху ўніз. Гэта звязана з павелічэннем або аслабленнем прыцяжэння элек-
тронаў знешняга слоя да ядра атама  (гл. § 13).
Неметалы першых трох перыядаў у парадку павелічэння электраадмоў-

насці размясціліся ў наступны рад:

Si,  В,  H,  P,  C,  S,  Cl,  N,  O,  F

Павелічэнне электраадмоўнасці

Калі кавалентная сувязь утворана паміж атамамі з рознымі значэннямі ЭА, 
то агульная электронная пара зрушваецца ў бок  больш  электраадмоўнага ата-
ма. Напрыклад, у малекуле HCl агульная электронная пара зрушана да  атама 
хлору, паколькі яго ЭА вышэйшая. У выніку такога зрушвання электронаў на 
адным атаме ўзнікае частковы  (г. зн. меншы за 1)   адмоўны зарад, а на дру-
гім — такі ж па велічыні, але дадатны зарад:

H
δ+

  Cl
δ−

 

Стрэлкай паказваюць напрамак зрушвання агульнай электроннай пары, а 
частковы зарад абазначаюць грэчаскай літарай «δ» (дэльта).

Кавалентная палярная сувязь
Утварэнне частковых зарадаў на атамах H і Cl прыводзіць да ўзнікнення 

двух полюсаў у малекуле HCl — дадатнага і адмоўнага. Таму такую малекулу 
называюць палярнай або дыполем («два полюсы»).

Кавалентная сувязь паміж атамамі элементаў з рознай электраадмоў-
насцю называецца палярнай.

Чым вышэйшая ЭА аднаго элемента і чым ніжэйшая другога, тым больш па-
лярная хімічная сувязь паміж імі. Значэнні зарадаў δ+ і δ− можна разглядаць як 
меру палярнасці сувязі: чым большыя частковыя зарады на атамах, тым боль-
шая палярнасць. Напрыклад, частковыя зарады ў малекуле HCl:

H Cl
0 18 0 18, ,

,
+ −

а ў малекуле HF:

H F
0 43 0 43, ,+ −

Значыць, кавалентная сувязь  H — F  больш палярная, чым сувязь H — Cl.
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Калі малекула ўтворана толькі двума атамамі, то палярнасць кавалентнай 
сувязі адначасова паказвае і на палярнасць усёй малекулы. Але калі ў саставе 
малекулы 3, 4 або большы лік атамаў розных элементаў, то тады яе агульная 
палярнасць вызначаецца ўзаемным размяшчэннем атамаў.

Лабараторны дослед  2

Складанне мадэляў малекул з кавалентным тыпам 
хімічнай сувязі

1. З атрыманых мадэляў атамаў выберыце шарыкі, якія маюць наступныя ко-
леры: 5 белых шарыкаў — мадэлі атамаў вадароду; 3 сінія шарыкі — ма-
дэлі атамаў кіслароду; 1 зялёны шарык — мадэль атама хлору.

2. Складзіце з гэтых шарыкаў мадэлі малекул наступных рэчываў: а) вадароду; 
б) хлоравадароду; в) вады (мадэль малекулы вады паказана на малюн-
ку 68, а на старонцы 104); г) кіслароду.

 (Калі ў школе няма гатовых мадэляў, зрабіце іх дома з пластыліну рознага 
колеру. Паспрабуйце зрабіць шарыкі розныя не толькі па колеры, але і па 
велічыні, улічваючы, што атамы маюць розныя памеры. Для злучэння ата-
маў у малекулы можна выкарыстаць запалкі або зубачысткі.)

Кавалентная сувязь паміж атамамі аднаго і таго ж неметала называецца 
непалярнай.
Электраадмоўнасць элемента — умоўная велічыня, якая характарызуе 

здольнасць яго атамаў прыцягваць да сябе валентныя электроны.
З павелічэннем атамнага нумара элемента электраадмоўнасць павяліч-

ваецца ў перыядах злева направа, а ў галоўных групах памяншаецца  звер-
ху  ўніз.
Кавалентная сувязь паміж атамамі элементаў з рознай электраадмоў-

насцю называецца палярнай.

Пытанні і заданні

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

2. Як змяняецца велічыня электраадмоўнасці элементаў па перыядах і 
групах перыядычнай сістэмы? З чым гэта звязана?

3. У малекулах якіх рэчываў існуе толькі непалярная кавалентная сувязь, 
а ў якіх — толькі палярная?

Непалярная і палярная кавалентная сувязь. Электраадмоўнасць
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4. Назавіце, у якіх з прапанаваных злучэнняў кавалентныя сувязі па-
лярныя, а ў якіх — непалярныя: F2, CO, NH3, O2, SO2, N2, HBr, P4, H2S. 
У злучэннях з палярнымі сувязямі абазначце знакі частковых зарадаў 
атамаў.

5. У якой з дзвюх малекул кавалентная сувязь больш палярная: а) HCl 
або HF; б) HBr або HI? Размясціце ўсе чатыры малекулы ў парадку нарас-
тання палярнасці сувязей у іх.

6. Як змяняецца палярнасць сувязей у радзе вадародных злучэнняў эле-
ментаў VIA-групы? Адказ абгрунтуйце.

7. Запішыце формулы рэчываў у парадку ўзрастання палярнасці сувязі:  
NH3, SiH4, H2O, HF, CH4, OF2.

8. Графічная формула пераксіду вадароду:

H HO O

Складзіце электронную формулу гэтага рэчыва, пазначце над кожным ата-
мам знак яго частковага зараду.

9. Пакажыце электронныя формулы малекул H2O, NH3, CH4, OF2 (як па-
казана на малюнку 40). Пакажыце палярныя сувязі ў малекулах і знакі част-
ковых зарадаў атамаў.

10. Запішыце электронныя і графічныя  формулы наступных малекул: 
H2S, HF, Cl2O.

§ 18. Іонная сувязь

Пры ўзаемадзеянні атамаў неметалаў з рознымі значэннямі электраадмоў-
насці ўтвараецца кавалентная сувязь. Калі ж адрозненне ЭА паміж атамамі вя-
лікае, то агульная электронная пара практычна поўнасцю зрушваецца ў бок 
больш электраадмоўнага атама. У гэтым выпадку можна гаварыць аб пераходзе 
электрона ад аднаго атама да другога. Як правіла, такая сувязь утвараецца па-
між атамамі тыповых металаў і тыповых неметалаў. 
Разгледзім у якасці прыкладу ўтварэнне хларыду натрыю  NaCl. У атама 

шчолачнага металу натрыю  Na на знешнім (трэцім) электронным слоі зна-
ходзіцца ўсяго адзін электрон, а ў атама галагену хлору Cl — 7 электронаў 
(мал. 41, а). 
Узаемадзеянне гэтых атамаў адбываецца за кошт пераходу адзінага элек-

трона натрыю на знешні электронны слой хлору (мал. 41, б). Пры гэтым у ата-
ма натрыю знешнім робіцца другі электронны слой. 
У выніку гэтага натрый і хлор маюць на знешнім электронным слоі па во-

сем электронаў. Электронная структура гэтых атамаў робіцца такой сама, як 
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у найбліжэйшых да іх атамаў вы-
сакародных газаў: у натрыю — як 
структура атама неону Ne, а ў 
хлору — як структура атама ар-
гону Ar. Атам натрыю, страціўшы 
адзін электрон, ператвараецца ў 
часціцу з зарадам 1+. І наадварот, 
атам хлору ператвараецца ў час-
ціцу з зарадам 1−:

Na − 1e−   Na+;

Cl + 1e−   Cl−.

Зараджаныя часціцы, якія ўтвараюцца з атамаў у выніку аддачы або 
далучэння электронаў, называюцца іонамі.
Процілегла зараджаныя іоны прыцягваюцца адзін да аднаго за кошт сіл 

электрастатычнага ўзаемадзеяння.

Хімічная сувязь, якая адбываецца за кошт прыцяжэння процілегла за-
раджаных іонаў, называецца іоннай.

Схемататычна такое ўзаемадзеянне можна запісаць так:

Na Na+ +Cl Cl
1e−

−+ Na+ + −
[ ] Cl

−[ ] (NaCl).

Злучэнні, якія ўтвараюцца за кошт электрастатычнага прыцяжэння іонаў, 
называюцца іоннымі. Такія злучэнні ўтвараюцца звычайна пры ўзаемадзеянні 
атамаў элементаў, якія моцна адрозніваюцца адзін ад аднаго па велічыні элек-
траадмоўнасці. Да іонных злучэнняў адносяць злучэнні, з аднаго боку, тыповых 
металаў груп IA і IIA, а з  другога — тыповых неметалаў груп VIIA і VIA. Як 
правіла, гэта цвёрдыя крышталічныя рэчывы — солі, аксіды, асновы, напры-
клад: LiF, KCl, BaO, K2O, Na2S і інш.

Мал. 41. Схема ўзаемадзеяння 
атамаў натрыю і хлору:
а — зыходны стан атамаў; 
б — электронная будова іонаў Na+ і Cl–

 Іонная сувязь
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Схематычна ўтварэнне іонных злучэнняў такога тыпу можна паказаць на-
ступным чынам:

+ Са2+  [ O ]2−
2e

Ca + O  

−
2+

 CaO 
2−

;

1e    2−
K     S     K  K+ + [ S ]2−  + K+ K2S.

1e− −

+ +
+

З дапамогай іоннай сувязі ўтвараюцца і такія злучэнні, у якіх ёсць складаныя 
іоны (OH−, NO3

− ,  NH4
+  і інш.), напрыклад NaOH або KNO3.

У іонных злучэннях іоны паказваюцца ў выглядзе электрычных зарадаў, сі-
лавое поле якіх накіравана ва ўсе бакі (мал. 42).
Такія зарады могуць прыцягваць да сябе незалежна ад напрамку зарады 

(іоны) процілеглага знака. Таму кожны іон аднаго знака абкружаны іонамі про-
цілеглага знака. А цалкам іоннае злучэнне ўяўляе сабой гіганцкую групу (аса-
цыяцыю) іонаў процілеглых знакаў, размешчаных у пэўным парадку ў фор-
ме іоннага крышталя (мал. 43). Хімічныя формулы іонных злучэнняў ад-
люстроўваюць толькі суадносіны паміж лікамі іонаў, якія ўваходзяць у 
састаў такога крышталя. Такія формулы, як вы памятаеце, называюцца 
формульнымі адзінкамі.
Рэзкага адрознення паміж кавалентнай сувяззю і іоннай сувяззю няма. 

Схематычна можна паказаць зрушванне агульных электронных  пар ад ад-
наго атама да другога пры ўтварэнні розных тыпаў хімічнай сувязі наступным 
чынам:

кавалентная непалярная сувязь    Cl                Cl

кавалентная палярная сувязь        H     Cl

іонная сувязь                            Na+ Cl ][ –

Мал. 43. Іонны крышталь хларыду натрыю
Мал. 42. Сілавыя палі іонаў у іонным 
крышталі
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Няцяжка заўважыць, што іонную сувязь можна разглядаць як гранічны 
выпадак кавалентнай палярнай сувязі. Адзінае адрозненне заключаецца ў тым, 
што агульная электронная пара практычна поўнасцю зрушана да атама хлору. Але 
ў абодвух выпадках адбываецца завяршэнне знешняга  электроннага слоя ў ата-
маў аднаго элемента за кошт адцягвання электронаў ад атамаў другога элемента.

Іонная хімічная сувязь — гэта сувязь, якая адбываецца за кошт элек-
трастатычнага ўзаемадзеяння процілегла зараджаных іонаў. 
Іонная сувязь узнікае паміж атамамі элементаў, якія моцна адрозніваюцца 

па велічыні электраадмоўнасці.

Пытанні і заданні

1. Што агульнае і якія адрозненні ёсць паміж кавалентнай і іоннай су-
вязямі?

2. Састаўце схемы ўтварэння іонаў Mg2+, Al3+,  S2−,  Ca2+,  I−  з адпаведных 
атамаў.

3. Які тып сувязі ў наступных злучэннях: KI, SO2, BaF2, CCl4, NaBr?
4. Пакажыце схемы ўтварэння іоннай сувязі пры ўзаемадзеянні атамаў: 

а) Mg і O; б) Li і S; в) K і F.
5. Завяршыце схемы ўтварэння іонаў: а) Al − 3e−   ;  б) F + 1e−   ; 

в) Ca − 2e−   ;  г)  S  +  2e−   .
6. Чаму малекулы Cl2 і  I2 непалярныя, а малекула ICl палярная?
7. Сярод прапанаваных формул рэчываў вызначце рэчывы з іоннымі, па-

лярнымі і непалярнымі кавалентнымі сувязямі: HBr, PH3, H2S, MgCl2, SiH4,  
CO2, O2, NaI, BaBr2,  I2. 

8. Запішыце формулы вадародных злучэнняў элементаў VIA-групы. Як змя-
няецца даўжыня і палярнасць сувязі ў гэтых малекулах? Адказ абгрунтуйце.

§ 19. Металічная сувязь. Міжмалекулярнае ўзаемадзеянне

Металічная сувязь

Усе металы, акрамя ртуці Hg, пры звычайных умовах — цвёрдыя крышта-
лічныя рэчывы. Атамы большасці металаў на знешнім электронным слоі ўтрым-
ліваюць невялікі лік электронаў. Гэтыя электроны адносна слаба звязаны з ядра-
мі і таму лёгка могуць адрывацца. Пры гэтым утвараюцца дадатна зараджаныя 
іоны металу і  электроны, якія адносна свабодна перамяшчаюцца па ўсім аб’-
ёме крышталя металу, напрыклад:

Na    Na+ + e−

Металічная сувязь. Міжмалекулярнае ўзаемадзеянне
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Сукупнасць такіх «свабодных» 
электронаў атрымала назву элек-
троннага газу. Дзякуючы адносна 
свабоднаму перамяшчэнню элек-
тронаў металы валодаюць высокай 
электрычнай праводнасцю  і це-
плаправоднасцю.
Крышталь металу можна па-

казаць як асацыяцыю дадатных іо-
наў, звязаных адзін з адным элек-
тронным газам (мал. 44).

Значыць, для металаў характэрна хімічная сувязь, якая таксама заснавана 
на абагульванні валентных электронаў. Толькі ў гэтым выпадку электроны 
належаць не двум, а ўсім атамам у крышталі металу.

Металічная сувязь — гэта сувязь паміж дадатнымі іонамі металаў і 
агульнымі электронамі, якія свабодна перамяшчаюцца па ўсім аб’ёме 
крышталя металу. 

Міжмалекулярнае ўзаемадзеянне

Нягледзячы на тое што малекулы цалкам электранейтральныя, яны здольны 
прыцягвацца адна да адной. Такое прыцяжэнне называецца міжмалекулярным 
узаемадзеяннем. 
Міжмалекулярнае ўзаемадзеянне, як і хімічная сувязь паміж атамамі, мае 

электрастатычную прыроду. Аднак у адрозненне ад хімічнай сувязі, між-
малекулярнае ўзаемадзеянне адносна слабае.
Узаемадзеянне паміж малекуламі магчыма таму, што большасць малекул 

з’яўляюцца палярнымі і ўяўляюць сабой дыполі.
Дыполем называюць электранейтральную малекулу, у якой ёсць цэнтры 

дадатнага і адмоўнага зарадаў, размешчаныя на пэўнай адлегласці адзін ад ад-
наго.

Схематычна дыполь паказваюць наступным чынам: 

Непалярнымі з’яўляюцца малекулы простых рэчываў (H2, O3, P4  і да т. п.), 
а таксама рад бінарных малекул (CH4,  SiF4, CO2). 
Дыполі могуць быць пастаяннымі (напрыклад, палярныя малекулы) або 

існаваць на працягу вельмі кароткага прамежку часу (часовыя). Такія дыполі 
могуць утварацца нават у непалярных малекулах. Прычыны, якія прыводзяць 

Мал. 44. Схема будовы крышталя металу
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да ўзнікнення часовых дыполей, розныя: 
электрычныя і  магнітныя палі, уплыў ін-
шых малекул і г. д. Важна тое, што ды-
полі могуць узаемадзейнічаць паміж 
сабой. Такое ўзаемадзеянне заключаец-
ца ў прыцяжэнні дыполяў адзін да ад-
наго сваімі процілегла зараджанымі 
полюсамі, якое схематычна паказана на 
малюнку 45.
Наяўнасць міжмалекулярнага ўзаемадзеяння абумоўлівае пераход малеку-

лярнага рэчыва з газападобнага ў вадкі, а затым і ў цвёрды стан. Таму яно вы-
значае многія фізічныя ўласцівасці такіх рэчываў: нізкія тэмпературы кіпення 
і плаўлення, невысокія электрычную праводнасць і цеплаправоднасць, цвёр-
дасць, шчыльнасць і інш. Энергія міжмалекулярнага ўзаемадзеяння залежыць 
ад дзвюх асноўных характарыстык малекулы — яе палярнасці і памеру. Чым 
большая палярнасць і памер малекулы, тым больш моцна яны звязваюцца 
адна з адной. З двух рэчываў малекулярнай будовы больш высокая тэмпера-
тура кіпення будзе ў таго рэчыва, для якога міжмалекулярнае ўзаемадзеянне 
больш моцнае. Напрыклад, у радзе малекул Н2, О2, NН3, Н2SО4 самай ма-
ленькай з’яўляецца малекула Н2, а самай вялікай — Н2SО4. Таму тэмпературы 
кіпення гэтых рэчываў узрастаюць ад вадароду (−253 °С) да сернай кіслаты 
(+ 280 °С).

Металічная сувязь — гэта сувязь у металах паміж дадатна зараджанымі 
іонамі праз абагульненне электронаў.
Металічная сувязь характэрна для металаў  і сплаваў металаў аднаго з 

адным. 
Малекулы могуць прыцягвацца адна да адной за кошт электрастатычных 

сіл. Такое ўзаемадзеянне называецца міжмалекулярным.

Пытанні і заданні

1. Што агульнае і якія адрозненні паміж кавалентнай і металічнай сувя-
зямі? Якія асаблівасці мае металічная сувязь?

2. Чаму ў металах магчыма ўтварэнне «электроннага газу», а ў немета-
лах — немагчыма?

3. Сярод дадзеных формул рэчываў вылучыце рэчывы з іоннымі паляр-
нымі і непалярнымі кавалентнымі сувязямі: HBr, PH3, H2S, MgCl2, SiH4, CO2, 
O2, NaI, BaBr2, I2.

Мал. 45. Схема ўзаемадзеяння дыполяў

Металічная сувязь. Міжмалекулярнае ўзаемадзеянне
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4. Дайце тлумачэнне сутнасці міжмалекулярнага ўзаемадзеяння.
5. Па якіх прыметах да рэчываў малекулярнай будовы можна аднесці: 

а) ванілін; б) лёд; в) ёд?

§ 20. Крышталічны стан рэчыва

Крышталічны стан рэчыва
Большасць цвёрдых рэчываў мае крышталічную будову, г. зн. уяўляюць са-

бой крышталі. Крышталі характарызуюцца строга пэўным размяшчэннем час-
ціц (атамаў, іонаў, малекул) ва ўсім аб’ёме.

Мал. 46. Утварэнне іоннай крышталічнай структуры хларыду натрыю

Размяшчаючыся ў крышталі пэўным 
чынам, часціцы ўтвараюць крышталічную 
структуру (мал. 46). Мадэль для апісання 
такой структуры называецца крышталічнай 
рашоткай (мал. 47).  Месцы, у якіх размяш-
чаюцца часціцы крышталёў, называюць вуз-
ламі рашоткі. 
У залежнасці ад прыроды часціц, 

якія ўтвараюць крышталь, і характа-
ру сувязі паміж імі адрозніваюць чаты-
ры асноўныя тыпы крышталічных рашо-
так — атамную, іонную, металічную і малеку-
лярную.

Мал. 47. Фрагмент крышталічнай 
рашоткі хларыду натрыю NaCl
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Атамныя крышталі
У вузлах атамнай крышталічнай ра-

шоткі знаходзяцца атамы аднолькавых 
або розных элементаў, злучаныя паміж 
сабой кавалентнымі сувязямі. Як правіла, 
гэта атамы неметалаў. Напрыклад, у рэ-
чыве карбарунд SiC (мал. 48) кожны з 
атамаў крэмнію і вугляроду займае стро-
га пэўнае месца і звязаны чатырма кава-
лентнымі сувязямі з іншымі атамамі.
Прыкладамі рэчываў з такой бу-

довай з’яўляюцца алмаз, графіт,  кварц 
SiO2, карбарунд SiC і інш. Для рэ-
чываў немалекулярнай будовы з атам-
най крышталічнай рашоткай характэрны 
высокая трываласць і цвёрдасць, вы-
сокія тэмпературы плаўлення і кіпення. 
Так, напрыклад, алмаз з’яўляецца са-
мым цвёрдым прыродным рэчывам. Тэм-
пература плаўлення графіту вышэйшая за 
4000 °С.

Іонныя крышталі
З папярэдняга параграфа вы ўжо ве-

даеце, што іонныя крышталічныя рашоткі 
пабудаваны  з дадатна і адмоўна зараджа-
ных іонаў, звязаных паміж сабой электра-
статычнымі сіламі прыцяжэння. Іоны мо-
гуць быць простымі, напрыклад у крыш-
талі хларыду натрыю NaCl, і складанымі, 
напрыклад у крышталі сульфату кальцыю 
СаSO4. Яго можна паказаць як звычайны 
іонны крышталь, у вузлах якога знахо-
дзяцца іоны Са2+ і складаныя іоны  SO4

2−   
(мал. 49).
Сувязі паміж іонамі ў крышталі тры-

валыя. Таму іонныя злучэнні валодаюць 
вялікай цвёрдасцю, для іх характэрны вы-
сокія тэмпературы плаўлення і кіпення.

Мал. 48. Фрагмент крышталічнай 
рашоткі карбарунду SiC

Мал. 49. Фрагмент крышталічнай 
рашоткі сульфату кальцыю CaSO4

Крышталічны стан рэчыва
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Металічныя крышталі

Металічная крышталічная рашотка скла-
даецца з дадатна зараджаных іонаў металу, 
паміж якімі адносна свабодна перамяшча-
юцца  валентныя электроны. Такія крыш-
талі характэрны для простых рэчываў — ме-
талаў, а таксама для сплаваў. На малюнку 50 
паказаны фрагмент крышталічнай рашоткі 
натрыю.
Большасць металаў маюць адносна вы-

сокія тэмпературы плаўлення — ад некалькіх 
соцень да дзвюх-трох тысяч градусаў. Аднак 
існуюць металы (напрыклад, цэзій, галій), у 
якіх тэмпература плаўлення крыху вышэйшая 
за звычайную пакаёвую.

Малекулярныя крышталі

У вузлах малекулярнай крышталічнай ра-
шоткі размешчаны малекулы, звязаныя па-
між сабой слабымі міжмалекулярнымі су-
вязямі. На малюнку 51 паказаны фрагмент 
крышталічнай рашоткі ёду I2. Малекулярныя 
крышталічныя рашоткі характэрны для цвёр-
дых азоту, кіслароду, вады (мал. 52) і многіх 
іншых рэчываў малекулярнай будовы ў цвёр-
дым агрэгатным стане.
У адрозненне ад іонных крышталёў ма-

лекулярныя крышталі звычайна маюць не-
вялікую трываласць, малую цвёрдасць, не-
высокія тэмпературы плаўлення і кіпення.  
Міжмалекулярнае ўзаемадзеянне ў боль-
шасці такіх крышталёў слабае, і малекулы 
пры пакаёвай тэмпературы могуць адры-
вацца ад крышталя і пераходзіць у газапа-
добны стан. Па гэтай прычыне многія рэ-
чывы з малекулярнай будовай пры звы-
чайных умовах маюць пах, напрыклад 
ванілін.

Мал. 52. Фрагмент крышталічнай 
рашоткі лёду Н2О

Мал. 51. Фрагмент крышталічнай 
рашоткі ёду  I2

Мал. 50. Фрагмент крышталічнай 
рашоткі натрыю Na
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Малекулярныя рэчывы маюць пах толькі ў тым выпадку, калі яны здольны ўзбуджаць 
нюхальныя нервовыя канчаткі ў носе. Агідны пах тухлых яец звязаны з серавадародам H2S. 
Чалавек даволі хутка страчвае здольнасць адчуваць пах серавадароду («прынюхваецца» 
да яго). Гэта вельмі небяспечна, паколькі серавадарод — атрутны газ.

Большасць цвёрдых рэчываў мае крышталічную будову.
Крышталі — цвёрдыя целы, пабудаваныя з малекул, атамаў або іонаў, 

заканамерна размешчаных у прасторы.
У залежнасці ад прыроды часціц, якія ўтвараюць крышталь, і характару 

сувязі паміж імі адрозніваюць чатыры асноўныя тыпы крышталічных ра-
шотак — атамную, іонную, металічную і малекулярную.

Пытанні і заданні

1. Што такое крышталічны стан рэчыва?
2. Што ўяўляюць сабой атамныя крышталі? Чаму рэчывы з атам-

нымі крышталічнымі рашоткамі маюць высокія тэмпературы плаўлення і 
кіпення?

3. Якія фізічныя ўласцівасці характэрны для рэчываў з наступнымі 
крышталічнымі рашоткамі: а) атамнай; б) іоннай; в) металічнай; г) малеку-
лярнай?

4. У чым заключаецца адрозненне іонных, атамных і металічных рашо-
так? Як гэта ўплывае на адрозненні ва ўласцівасцях рэчываў з адпаведным 
тыпам рашоткі?

5. Што выражае хімічная формула рэчыва: а) малекулярнай будовы; 
б) атамнай крышталічнай будовы; в) іоннай крышталічнай будовы?

6. «Сухі лёд» (CO2) знікае без астатка пры звычайнай тэмпературы. 
Растлумачце, што адбываецца пры гэтым. Які тып крышталічнай рашоткі ў 
гэтага рэчыва?

§ 21. Ступень акіслення

Пры ўтварэнні хімічнай сувязі валентныя электроны ў большасці выпадкаў 
зрушваюцца ад аднаго атама да другога. Пры гэтым атамы набываюць частковы 
дадатны зарад δ+ або частковы адмоўны δ−. Для характарыстыкі такога ста-
ну атамаў у хімічных злучэннях дамовіліся гэтыя зарады лічыць не частковымі, 
а цэлымі. Каб не блытаць такі ўмоўны зарад з зарадам іона, яго назвалі сту-
пенню акіслення.

Ступень акіслення
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Ступень акіслення — гэта ўмоўны зарад атама ў хімічным злучэнні, калі 
дапускаць, што яно складаецца толькі з іонаў.

Пры вызначэнні ступені акіслення атамаў элементаў умоўна дапуска-
юць, што ўсе электроны, якія ўдзельнічаюць ва ўтварэнні хімічных сувя-
зей, поўнасцю зрушваюцца да атама больш электраадмоўнага эле-
мента, і такое злучэнне складаецца толькі з дадатна і адмоўна зараджа-
ных іонаў.
Велічыня ступені акіслення вызначаецца лікам зрушаных электронаў ад 

або  да дадзенага атама. Ступень акіслення можа мець дадатнае, адмоўнае і ну-
лявое значэнні. Яго са знакам «плюс» або «мінус » перад арабскай  лічбай 
запісваюць над сімвалам элемента. Напрыклад, запіс

CuCl
+ −2 1

2

азначае, што ступень акіслення медзі ў дадзеным злучэнні роўна +2, а хло-
ру — −1. 
Дадатныя ступені акіслення набываюць атамы, якія аддаюць свае электроны 

іншым атамам. Напрыклад, металы ва ўсіх складаных злучэннях праяўляюць 
толькі дадатныя ступені акіслення. Шчолачныя металы (Li, Na, K, Rb, Cs, 
Fr ) у сваіх злучэннях заўсёды маюць пастаянную ступень акіслення +1. Эле-
менты групы IIA ва ўсіх сваіх злучэннях праяўляюць ступень акіслення +2, а 
алюміній — +3.
Ступень акіслення вадароду ў злучэннях з неметаламі роўна +1.
Адмоўныя ступені акіслення маюць атамы, якія прымаюць электро-

ны ад іншых атамаў. Напрыклад, фтор у злучэннях заўсёды праяўляе сту-
пень акіслення −1, а ступень акіслення кіслароду ў большасці злучэнняў 
роўна −2.

У злучэннях з іонным тыпам сувязі ступені акіслення аднаатамных 
іонаў роўны велічыням іх зарадаў. Напрыклад, у хларыдзе натрыю зарад 
іона натрыю роўны 1+ і ступень акіслення +1. Зарад іона хлору 1− і ступень 
акіслення хлору −1: 

NaCl
+ −1 1

 або Na1+[Cl]1− . 

У злучэннях з палярнай кавалентнай сувяззю пры вызначэнні ступені 
акіслення разглядаюць кавалентныя палярныя сувязі як іонныя. Пры гэтым 
лічаць, што агульныя электронныя пары зрушваюцца да атамаў элементаў з 
большай электраадмоўнасцю. Напрыклад, у малекуле хлоравадароду HCl хлор 
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з’яўляецца больш электраадмоўным элементам, і яго ступень акіслення роўна 
−1, а ступень акіслення вадароду — +1: 

HCl
+ −1 1

У простых рэчываў ступені акіслення атамаў роўны нулю, паколькі агуль-
ныя электронныя пары не зрушаны, а размяшчаюцца сіметрычна адносна двух 
атамаў. Напрыклад:

O
0

2 ,  N
0

2 ,  H
0

2 ,  P
0

4

і г. д.
Пры вылічэнні ступеней акіслення трэба памятаць, што любое рэчыва 

з’яўляецца электранейтральным, таму алгебраічная сума ступеней акіслен-
ня ўсіх атамаў у рэчыве роўна нулю. 
Для вызначэння ступені акіслення атама ў хімічным злучэнні неаб-

ходна:
1. Запісаць формулу злучэння:

Al2S3

2. Запісаць значэнні ступеней акіслення вадароду, кіслароду або атама ін-
шага элемента, які мае пастаянную (або дакладна вядомую) велічыню гэтай ха-
рактарыстыкі:

Al S
+3

2 3

x

3. Вылічыць невядомую ступень акіслення атамаў элемента ў адпаведнасці 
з правілам роўнасці нулю алгебраічнай сумы ступеней акіслення:

2  (+ 3) + 3x = 0, адкуль х = − 2.

Вызначым, напрыклад, ступень акіслення атамаў тытану (х) у яго аксідзе 
TiO2 і хрому (у) у аксідзе Cr2O3:

TiO2   x + 2  (− 2) = 0, адкуль х = + 4;
Cr2O3  2y + 3  (− 2) = 0, у = + 3.

Ступень акіслення  атамаў серы (z) у сернай кіслаце H2SO4 роўна + 6: 

H2SO4 2  (+ 1) + z + 4  (− 2) = 0, адкуль z = + 6.

Атамы многіх элементаў могуць мець некалькі значэнняў ступеней акіс-
лення. Напрыклад, сера ў злучэннях H2S,  SO2,  SO3 праяўляе ступені акіслення 
−2, + 4, + 6 адпаведна. Ступені акіслення атамаў азоту ў злучэннях HNO3, NO2, 

Ступень акіслення
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HNO2, NO, N2O, NH3  адпаведна роўны + 5, + 4, + 3, + 2, + 1, − 3. Як правіла, 
вышэйшая дадатная ступень акіслення лікава роўна нумару групы, у якой 
размяшчаецца элемент.

У неметалаў (элемент груп IVA — VIIA) ніжэйшая адмоўная ступень 
акіслення лікава роўна рознасці:

№ групы − 8.

Так, у атамаў серы  (элемент VIA-групы) вышэйшая дадатная ступень акіс-
лення роўна + 6, а ніжэйшая —  − 2:  6 − 8 = − 2.
У атамаў азоту (элемент VA-групы) вышэйшая дадатная ступень акіслення 

роўна + 5, а ніжэйшая — − 3:  5 − 8 = − 3.
У металаў ніжэйшая ступень акіслення роўна нулю, паколь-

кі атамы гэтых элементаў не могуць праяўляць адмоўныя ступені акіс-
лення.
Калі атамы якога-небудзь элемента могуць праяўляць некалькі дадатных 

ступеней акіслення, то яна звычайна паказваецца ў канцы назвы злучэння ў дуж-

ках: Fe OH
+3

3( )  — гідраксід жалеза(III) і Fe OH
+2

2( )  — гідраксід жалеза(II).

Ступень акіслення — гэта ўмоўны зарад атама ў хімічным злучэнні, калі 
дапусціць, што яно складаецца толькі з іонаў. 
Металы ва ўсіх складаных злучэннях праяўляюць толькі дадатныя сту-

пені акіслення.
Алгебраічная сума ступеней акіслення ўсіх атамаў у рэчыве роўна 

нулю.

Пытанні і заданні

1. Ці адрозніваюцца па сваёй электроннай структуры і ўласцівасцях ата-
мы элементаў у свабодным стане і ў злучэннях?

2. Дайце азначэнне ступені акіслення. 

3. Як вы думаеце, чаму ступені акіслення атамаў элементаў у простых 
рэчывах прымаюць роўнымі нулю?

4. Вызначце ступені акіслення атамаў элементаў у хімічных злу-
чэннях, формулы якіх: CaCl2, MnO2, MgBr2, H2S, P2O3, KBrO3, HClO4, 
Na2SiO3.

5. Назавіце значэнні вышэйшай і ніжэйшай ступені акіслення атамаў на-
ступных элементаў: Mg, P, Cl, В, Si, К, C, Se. Запішыце формулы вышэйшых 
аксідаў гэтых элементаў.
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6. Размясціце злучэнні хлору ў парадку павелічэння ступені акіслення 
яго атамаў: а) Cl2 ; б) Cl2O; в) HCl;  г) ClO2 ; д) Cl2O7 ; е) Cl2O5.

7. Складзіце формулу злучэння барыю з азотам, калі ступень акіслення 
атамаў азоту роўна −3.

8. Складзіце формулы наступных злучэнняў: сульфіду магнію, фтарыду 
серы(VI), аксіду серы(IV), аксіду серы(VI). Якія ступені акіслення праяўляюць 
атамы серы ў гэтых злучэннях?

9. Складзіце формулы солей з дадатна зараджаных іонаў металаў:  Li+, 
Ba2+, Fe3+ і адмоўна зараджаных іонаў: Cl−, NO3

− ,  PO4
3− ,  SO4

2− .  Назавіце гэ-
тыя злучэнні і запішыце ступені акіслення ўсіх атамаў, якія ўваходзяць у іх 
састаў.

§ 22. Акісляльна-аднаўленчыя рэакцыі

Сярод велізарнай разнастайнасці хімічных рэакцый можна вылучыць у 
асобную групу рэакцыі, якія адбываюцца са змяненнем ступеней акіслення 
атамаў. 
Разгледзім  вядомую вам з курса хіміі 7-га класа рэакцыю ўзаемадзеяння 

жалеза з хларыдам медзі(II) у растворы (мал. 53):

Fe + CuCl2 = FeCl2 + Cu.

Вызначым ступені акіслення атамаў хімічных элементаў у рэчывах, якія 
рэагуюць, і прадуктах рэакцыі:

Fe CuCl FeCl Cu
0 2 1 2 1 0

2 2+ +
+ − + −

= .

Мал. 53. Узаемадзеянне жалеза з хларыдам медзі(II)

Акісляльна-аднаўленчыя рэакцыі

Правообладатель Народная асвета



90 Хімічная сувязь

У выніку гэтай рэакцыі змяняюцца ступені акіслення атамаў жалеза і ме-
дзі, а ступень акіслення атамаў хлору застаецца пастаяннай. Атамы жалеза ў 
нулявой ступені акіслення аддаюць электроны і ператвараюцца  ў дадатна за-
раджаныя іоны жалеза з зарадам 2 +: 

Fe0 − 2е−  =  Fe2+.

Працэс аддачы электронаў атамамі элемента называецца акіслен-
нем. Атамы (малекулы або іоны), якія ў ходзе хімічнай рэакцыі адда-
юць электроны, называюцца адноўнікамі. Значыць, у разглядаемым пра-
цэсе адбываецца акісленне атамаў жалеза, якія выступаюць у ролі ад-
ноўнікаў. У ходзе рэакцыі ступень акіслення атамаў адноўніка павяліч-
ваецца. 
У хімічныя рэакцыі ўступаюць не ізаляваныя атамы, малекулы  або іоны, 

а рэальныя рэчывы, у састаў якіх уваходзяць атамы элементаў, здольныя ад-
даваць або далучаць электроны. Таму рэчывы, у састаў якіх уваходзяць 
атамы элементаў, што аддаюць электроны, таксама называюць ад-
ноўнікамі. Да адноўнікаў адносяцца простыя рэчывы — металы, вадарод, 
вуглярод, а таксама аксід вугляроду(II) і інш.  Адноўнікам у рэакцыі жалеза 
з хларыдам медзі(II) выступае рэчыва, якое змяшчае жалеза, — металічнае 
жалеза.
Адначасова ў гэтай рэакцыі дадатна зараджаныя іоны медзі з зарадам 2+ 

далучаюць электроны, ператвараючыся ў атамы медзі ў нулявой ступені акіс-
лення: 

Cu2+ + 2е−  = Cu0.

Працэс далучэння электронаў атамамі элемента называецца аднаўлен-
нем. Атамы (малекулы або іоны), якія ў ходзе хімічнай рэакцыі далучаюць 
электроны, называюцца акісляльнікамі. Такім чынам, у разглядаемым пра-
цэсе адбываецца аднаўленне іонаў медзі(II), якія выступаюць у ролі акіс-
ляльнікаў. У ходзе рэакцыі ступень акіслення атамаў акісляльніка пані-
жаецца. 

Рэчывы, у састаў якіх уваходзяць атамы элементаў, здольныя пры-
маць электроны, называюцца акісляльнікамі. Да акісляльнікаў адносяцца 
кісларод, галагены, многія кіслоты і інш.  Акісляльнікам у рэакцыі  жалеза з 
хларыдам медзі(II)  выступае рэчыва, якое змяшчае іоны Cu2+, — хларыд ме-
дзі(II).
Працэсы акіслення і аднаўлення звязаны паміж сабой, паколькі элек-

троны ад атама, які іх аддае, пераходзяць да атама, які іх прымае. Пераход 
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электронаў ад адных атамаў да другіх прыводзіць да змянення іх ступеней 
акіслення. 

Рэакцыі, якія адбываюцца са змяненнем ступеней акіслення атамаў эле-
ментаў, называюцца акісляльна-аднаўленчымі рэакцыямі. 

У акісляльна-аднаўленчых рэакцыях працэсы акіслення і аднаўлення заўсё-
ды адбываюцца адначасова: калі адно рэчыва акісляецца, аддаючы электроны, 
то другое пры гэтым  аднаўляецца, далучаючы электроны:

2 
Fe + CuCl2   =   FeCl2   +   Cu.

адноўнік
акісляецца            

0 0+ 1 − 2 + 1 −

акісляльнік
аднаўляецца

Акісляльна-аднаўленчыя рэакцыі, як і іншыя, падпарадкоўваюцца агуль-
наму закону прыроды — закону захавання масы і энергіі. Таму лік электро-
наў, якія аддае адноўнік, роўны ліку электронаў, якія далучае акіс-
ляльнік:

0 02 
Fe + CuCl2 = FeCl2 + Cu.

2e−

+ 1 − 2 + 1 −

Агульная схема акісляльна-аднаўленчай рэакцыі можа быць запіса- 
на так:

ne

адноўнік  + акісляльнік  = 
прадукт

акіслення
 + прадукт 

аднаўлення

−

Разгледзім яшчэ адзін прыклад. У рэакцыі:

2Al + Fe2O3 =
t

 Al2O3 + 2Fe

адноўнікам будуць выступаць атамы алюмінію, а акісляльнікам — атамы жа-
леза, якія ўваходзяць у састаў аксіду жалеза(III):

0
Al – 3е  = Al;

0
Fe + 3е  = Fe.

3 +

3 +

−

−

Акісляльна-аднаўленчыя рэакцыі

Правообладатель Народная асвета



92 Хімічная сувязь

Паказаўшы над сімваламі элементаў сту-
пені акіслення, гэту рэакцыю мы можам за-
пісаць наступным чынам:

2  3e
0 0+3 +3 −2 −2

2Al   +   Fe2O3    =    Al2O3    +    2Fe.
адноўнік акісляльнік прадукт прадукт

акіслення аднаўлення

−

Аналагічным чынам можна запісаць і 
іншыя акісляльна-аднаўленчыя рэакцыі, 

напрыклад рэакцыю ўзаемадзеяння магнію з кіслародам (мал. 54):

2  2e

0 0
2Mg    +    О2  =  2MgО.

адноўнік    акісляльнік

−

+2 −2

.

Акісляльна-аднаўленчых рэакцый вядома вельмі многа, іх агульная адроз-
ная прымета — змяненне ступеней акіслення атамаў, якія ўдзельнічаюць у 
рэакцыі рэчываў. 

Працэс аддачы электронаў атамамі элемента называецца акісленнем, а 
працэс далучэння электронаў — аднаўленнем.
Атамы, малекулы або іоны, якія ў ходзе хімічнай рэакцыі аддаюць элек-

троны, называюцца адноўнікамі. 
Атамы, малекулы або іоны, якія ў ходзе хімічнай рэакцыі далучаюць 

электроны, называюцца акісляльнікамі. 
Рэакцыі, якія адбываюцца са змяненнямі ступеней акіслення элементаў, 

называюцца акісляльна-аднаўленчымі.
У акісляльна-аднаўленчых рэакцыях агульны лік электронаў, якія ад-

дае адноўнік, павінен быць роўны агульнаму ліку электронаў, якія прымае 
акісляльнік.

Пытанні і заданні 

1.  У чым сутнасць працэсаў акіслення і аднаўлення ў свеце электронных 
уяўленняў? Як змяняецца ступень акіслення атамаў хімічных элементаў пры 
іх акісленні і аднаўленні?

2.  Якія з прапанаваных  схем адлюстроўваюць працэсы акіслення, а 

якія — аднаўлення: а) N N
5 2+ +

;  б) Mn Mn
+ +7 2

;  в) N N
− +3 2

;  г) Cu Cu
+2 0

?

Мал. 54. Гарэнне магнію
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3. Якія рэакцыі адносяцца да акісляльна-адналеўленчых? Разгледзьце 
з пункту гледжання акіслення-аднаўлення рэакцыю атрымання вадароду 
дзеяннем цынку на разбаўленую саляную кіслату. Што ў дадзенай рэакцыі 
з’яўляецца акісляльнікам? Адноўнікам? Які элемент пры гэтым аднаўляецца? 
Акісляецца?

4. Разлічыце масу вадароду, які атрымаецца пры растварэнні цынку хі-
мічнай колькасцю 2 моль у салянай кіслаце. 

5. Сярод прапанаваных ураўненняў выберыце ўраўненні акісляльна-ад-
наўленчых рэакцый:

а) CaCO3 = CaO + CO2 ;  в) Ca + 2HCl = CaCl2 + H2 ;

б) AgNO3 + KCl = AgCl + KNO3; г) CuSO4 + Fe = Cu + FeSO4. 

6. Запішыце ўраўненні рэакцый узаемадзеяння металаў з кіслотамі: 
а) H2SO4 + Al  ;  б) HCl + Fe  . Састаўце схемы пераходу электронаў ад 
адноўніка да акісляльніка.

7. Запішыце ўраўненні рэакцый паміж простымі рэчывамі: а) серай і цын-
кам; б) хлорам і фосфарам; в) ёдам і алюмініем. Састаўце схемы пераходу 
электронаў ад адноўніка да акісляльніка.

§ 23. Акісляльна-аднаўленчыя рэакцыі вакол нас

Акісляльна-аднаўленчыя рэакцыі адбываюцца вакол нас пастаянна. Абмен 
рэчываў у жывых арганізмах, фотасінтэз, дыханне, гніенне, гарэнне — усё гэта 
прыклады акісляльна-аднаўленчых рэакцый. Менавіта дзякуючы гэтым працэ-
сам адбываецца кругаварот розных хімічных элементаў у прыродзе, засваенне 
раслінамі спажыўных рэчываў з глебы, працуюць харчовыя ланцужкі. 
Акісляльна-аднаўленчыя рэакцыі з’яўляюцца не толькі асновай жыцця на 

Зямлі, яны шырока выкарыстоўваюцца чалавекам з самымі разнастайнымі мэ-
тамі. Гэтыя рэакцыі ляжаць у аснове атрымання металаў з руд, прамысловага 
сінтэзу большасці найважнейшых неарганічных рэчываў (сернай і азотнай кіс-
лот, шчолачаў, аміяку і інш.). Прымяняючы ў быце разнастайныя аўтаномныя 
электрычныя прыборы, мы часта і не падазраём, што іх прымяненне без пад-
ключэння да электрычнай сеткі было б немагчыма без акісляльна-аднаўленчых 
рэакцый у хімічных крыніцах току.
Разгледзім больш падрабязна некаторыя з гэтых працэсаў, іх ролю  ў кру-

гавароце рэчываў у прыродзе, жыццядзейнасці жывых і раслінных арганізмаў, 
энергетыцы, металургіі, атрыманні самых розных рэчываў. 
Навакольны свет з’яўляецца быццам бы гіганцкай хімічнай лабараторыяй, 

у якой бесперапынна адбываюцца самыя разнастайныя хімічныя рэакцыі, перш 
за ўсё акісляльна-аднаўленчыя.

Акісляльна-аднаўленчыя рэакцыі вакол нас
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Кругаварот кіслароду з’яўляецца асноўным планетарным працэсам, які 
звязвае разам атмасферу, зямную кару і ваду (мал. 55). Расліны, паглынаючы 
вуглякіслы газ, у выніку фотасінтэзу ўтвараюць кісларод: 

6CO + 6H O  C H O  + 6O ,2 2 6 12 6 2

hν

 глюкоза

які затым расходуецца  пры дыханні людзей і жывёл, гарэнні і гніенні арганічных 
рэчываў, у самых розных прамысловых працэсах. Усе гэтыя працэсы — акіс-
ляльна-аднаўленчыя, у якіх кісларод з’яўляецца акісляльнікам. Пры гэтым утва-
раецца аксід вугляроду(IV) СО2, які зноў трапляе ў атмасферу.
Асаблівая роля належыць працэсам гарэння. Пачынаючы з каменнага ста-

годдзя, агонь служыў чалавеку крыніцай цяпла і энергіі. Дровы, вугаль, торф 
і ў цяперашні час з’яўляюцца найважнейшымі прыроднымі энерганосьбітамі. 
Агульная схема іх гарэння наступная:

С + O2    CO2 .

У ХХ ст. гэты рад пашырылі нафта і прыродны газ метан:

CH4 + 2O2    CO2 + 2H2O.

Мал. 55. Кругаварот кіслароду ў прыродзе
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Прадукты нафтаперапрацоўкі (газа, бензін, мазут і інш.) служаць асноў-
ным відам паліва для самалётаў, аўтамабіляў, караблёў, лакаматываў (мал. 56).
Згаранне гэтых відаў паліва — таксама акісляльна-аднаўленчыя рэакцыі. У вы-
ніку праходжання такіх рэакцый кісларод акісляе вуглярод, вадарод і іншыя эле-
менты, якія ўваходзяць у іх састаў, да розных аксідных злучэнняў. 
Выкарыстанне энергіі сучаснага ракетнага паліва таксама заснавана на акіс-

ляльна-аднаўленчых працэсах. Яны адбываюцца пры змешванні акісляльнікаў 
(часцей за ўсё вадкага кіслароду, азотнай кіслаты) і адноўнікаў (вадкі вадарод, 
газа або розныя арганічныя злучэнні).
Крыніцай энергіі (перш за ўсё электрычнай) могуць быць не толькі пра-

цэсы гарэння, але і іншыя акісляльна-аднаўленчыя рэакцыі. Пра іх больш па-
драбязна вы даведаецеся пазней. А пакуль мы толькі напомнім аб тым, што 
вам ужо добра вядома з паўсядзённага жыцця: пра акумулятары ў аўтамабілях 
і самых розных электрычных батарэйках. Гэта прыклады практычнага выкары-
стання энергіі акісляльна-аднаўленчых рэакцый для атрымання электрычнай 
энергіі.
Найважнейшыя галіны сучаснай 

прамысловасці таксама заснаваны на вы-
карыстанні акісляльна-аднаўленчых пра-
цэсаў. Яшчэ ў глыбокай старажытнасці 
чалавек пачаў атрымліваць металы з руд 
(мал. 57). Руды звычайна ўяўляюць са-
бой мінералы або горныя пароды, якія 
змяшчаюць аксіды і іншыя злучэнні роз-
ных металаў. Каб вылучыць метал у сва-
бодным стане, яго неабходна аднавіць з 

Мал. 56. Транспарт, які працуе на вадкім паліве

Мал. 57. Металургія Старажытнага Егіпта

Акісляльна-аднаўленчыя рэакцыі вакол нас
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дапамогай розных адноўнікаў. У якасці ад-
ноўніка спачатку выкарыстоўвалі драўняны 
вугаль, а затым па меры развіцця металургіі 
(мал. 58) і іншыя рэчывы (CO, H2 і інш.).
Працэс аднаўлення металу з руды мож-

на паказаць у выглядзе агульнай схемы:

адноўнік  + МеО    Ме + прадукт акіслення

і на прыкладзе атрымання жалеза:      

CO + FeO    Fe + CO2.

У ХХ ст. шырокае распаўсюджанне атрымала электраметалургія, у якой 
у якасці адноўніка для атрымання металу выкарыстоўваецца электрычны ток. 
Больш падрабязна пра гэта вы даведаецеся ў апошнім раздзеле падручніка. 
Практычна ўсе найважнейшыя хімічныя вытворчасці заснаваны на акіс-

ляльна-аднаўленчых рэакцыях. Гэта прамысловае атрыманне асноўных кіслот 
(серная, азотная, саляная), шчолачаў, аміяку, самых разнастайных неарганіч-
ных і арганічных злучэнняў. Пра хімічныя асновы гэтых вытворчасцей вы да-
ведаецеся пазней.
Існуе мноства галін прамысловасці, якія не з’яўляюцца хімічнымі, але так ці 

інакш звязаны з выкарыстаннем хімічных працэсаў, перш за ўсё акісляльна-аднаў-
ленчых. Гэта прадпрыемствы, якія перапрацоўваюць сельскагаспадарчую сыраві-
ну, тэкстыльныя і скураныя, парфумерныя і фармацэўтычныя вытворчасці і інш.
Акісляльна-аднаўленчыя працэсы не толькі дапамагаюць чалавеку ў мно-

гіх відах дзейнасці, але часта і ўскладняюць яго жыццё. З курса хіміі 8-га класа 
вы даведаецеся аб каразійных працэсах (разбурэнні металаў пад уздзеяннем 
навакольнага асяроддзя) і спосабах барацьбы з імі. Многія працэсы акіслення 
з’яўляюцца прычынай псавання прадуктаў харчавання, садавіны і гародніны, 
розных вырабаў. Чалавек навучыўся змагацца з гэтымі шкоднымі з’явамі, перш 
за ўсё ліквідуючы прычыны іх узнікнення і прымяняючы самыя разнастайныя 
ахоўныя меры, у тым ліку і розныя хімічныя працэсы. Пра гэта вы даведаецеся 
пры далейшым вывучэнні хіміі.

Пытанні і заданні

Прывядзіце прыклады акісляльна-аднаўленчых працэсаў, якія вы назіра-
еце ў паўсядзённым жыцці.

Мал. 58. Разліўка сталі на металургічным 
заводзе

Правообладатель Народная асвета



Правообладатель Народная асвета



98 Растворы

§ 24. Сумесі рэчываў

Калі ўважліва прыгледзецца да навакольнага асяроддзя, то лёгка мож-
на пераканацца, што ў ім няма абсалютна чыстых рэчываў. Мы гаворым 
«чыстая вада», «чыстае паветра», «чысты пясок», але гэта не значыць, 
што названыя аб’екты ўтвораны адным хімічным рэчывам. У іх рэчывы звы-
чайна змешаны з іншымі рэчывамі, утвараючы многакампанентныя сістэ-
мы — сумесі. Сумесі могуць складацца з рэчываў, якія знаходзяцца як у ад-
нолькавым, так і ў розных агрэгатных станах — цвёрдым (цв), вадкім (в) 
і газападобным (г). Сумесі рэчываў бываюць аднароднымі і неаднарод-
нымі.

Аднародныя сумесі (часта іх называюць растворамі) у любой част-
цы свайго  аб’ёму маюць аднолькавы састаў. Найбольш распаўсюджа-
ны вадкія растворы. Імі з’яўляюцца і раствор цукру ў вадзе, і раствор 
ёду ў спірце, і звычайная газіраваная вада, у якой раствораны вуглякіслы 
газ.

Газавыя растворы — гэта сумесі газаў, якія не ўзаемадзейнічаюць паміж 
сабой пры дадзеных умовах. Напрыклад, паветра — гэта сумесь, якая скла-
даецца ў асноўным з азоту і кіслароду. 
Прыкладамі аднародных сумесей, утвораных цвёрдымі рэчывамі, з’яўляюцца 

сплавы металаў — цвёрдыя растворы (латунь, бронза). 
Неаднародныя сумесі могуць быць утвораны рэчывамі, якія знаходзяцца як 

у адным, так і ў розных агрэгатных станах. Састаў неаднародных сумесей  у роз-
ных частках іх аб’ёму адрозніваецца. У большасці цвёрдых сумесей неаднарод-

насць лёгка выяўляецца нават візуальна. 
Калі ўважліва разгледзець камень, куч-
ку пяску або ўзор глебы, то можна ўба-
чыць у гэтых пробах асобныя крупінкі, 
якія адрозніваюцца па колеры, памеры, 
цвёрдасці. 
Прыкладамі неаднародных цвёрдых 

сумесей з’яўляюцца таксама прыродны 
граніт, сумесь драўняных і жалезных апі-
лак, сумесь парашкоў металічнага жа-
леза і серы. У сумесі жалеза з серай 
вы лёгка адрозніце складаючыя іх кам-
паненты па колеры. Для раздзялення гэ-
тай сумесі можна выкарыстаць магніт 
(мал. 59).

Мал. 59. Раздзяленне сумесі жалеза 
і серы
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Неаднародная сумесь цвёрдага і 
вадкага рэчываў называецца суспензі-
яй (або завіссю). Прыкладамі суспензій 
з’яўляюцца сумесі гліны або мелу з ва-
дой. Напрыклад, калі перамяшаць ваду 
са здробненай глінай, то праз некаторы 
час больш буйныя часцінкі яе асядуць на 
дно, а вельмі дробныя  доўга будуць зна-
ходзіцца ў завіслым стане ў выглядзе су-
спензіі. Пры адстойванні цвёрдыя час-
ціцы суспензіі асядаюць на сценках і 
дне пасудзіны. Завіслыя ў вадкасці час-
ціцы могуць быць аддзелены ад яе філь-
траваннем. 
Суспензія мелу ў вадзе шырока вы-

карыстоўваецца пры пабелцы. Розныя фарбы, будаўнічыя  растворы для тын-
кавальных работ або кладкі цэглы — гліняна-вапнавыя, цэментна-вапна-
выя — таксама ўяўляюць сабой суспензіі (мал. 60).
Пры змешванні нерастваральных адна ў адной вадкасцей утвараецца су-

месь, якая называецца эмульсіяй. Самы просты прыклад эмульсіі — сумесь 
тлушчу або алею з вадой (мал. 61). Пасля яе адстойвання выразна відаць два 
слоі рэчываў — вады і алею. Да водных эмульсій адносяцца малако, маянэз, 
самыя разнастайныя касметычныя і медыцынскія прэпараты, сродкі для ахо-
вы раслін і барацьбы з насякомымі. Большасць фарбаў — эмульсіі. У нека-
торых з іх гэты тэрмін пададзены ў назве, напрыклад эмульсійная або водна-

Мал. 60. Прыгатаванне бетону — 
суспензіі пяску і цэменту ў вадзе

Мал. 61. Эмульсія — сумесь алею і вады

Сумесі рэчываў
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эмульсійная фарба. Прыкладам прыроднай 
эмульсіі з’яўляецца сок каўчуканосных 
дрэў — латэкс, з якога атрымліваюць каў-
чук. Эмульсіі, у адрозненне ад суспензій, 
больш устойлівыя, а некаторыя з іх могуць 
захоўвацца дастаткова доўга (напрыклад, 

крэм, маянэз і інш.), асабліва пры дабаўленні спецыяльных рэчываў — эмуль-
гатараў.
Пры энергічным змешванні вадкасцей і газаў, напрыклад пры прапусканні 

паветра праз ваду або падзенні вады з вялікай вышыні ў вадападах, утвараецца  
пена. Яна ўяўляе сабой завісь газу ў вадкасці (мал. 62). Успомніце пра напіткі, 
якія пеняцца: газіраваную ваду, квас. Звычайная пена не вельмі ўстойлівая і 
даволі хутка разбураецца. Значна больш стабільная пена, якая ўтвараецца пры 
растварэнні мыла або пральнага парашку ў вадзе. Часціцы гэтых мыйных срод-
каў умацоўваюць сценкі пузыркоў, дазваляючы ім існаваць дастаткова доўга. 
Пены розных рэчываў шырока выкарыстоўваюцца на практыцы, напрыклад пры 
тушэнні пажараў. Выкарыстанне пены   пры ўзбагачэнні руд дазваляе аддзяляць 
пустую пароду ад мінералаў.

Цвёрдыя пены маюць цвёрды плёначны каркас. Іх атрымліваюць шля-
хам удзімання газу ў расплаўленую вязкую масу (напрыклад, шкло) або на-
гравання сумесі пластычнага рэчыва з пенаўтваральнікам. Раскладаючыся, 
пенаўтваральнае рэчыва вылучае газ, які  разрыхляе рэчыва, утвараючы ў ім 
ячэйкі. 

У 1999 г. быў атрыманы пенаалюміній — метал з порыстай структурай. Ён утвараецца 
пры дабаўленні ў расплаў алюмінію парашку  карбанату кальцыю, які пры высокай тэм-
пературы раскладаецца з вылучэннем вуглякіслага газу. Газ, што вылучаецца, утварае 
пузыры ў расплаве.  Пры яго ахаладжэнні атрымліваецца порыстая структура зацвяр-
дзелага алюмінію. Мяркуецца, што ён можа быць матэрыялам з цікавымі маханічнымі 
ўласцівасцямі, паколькі яго шчыльнасць складае ўсяго 0,19  г/см3.

Цвёрдыя пены шырока прымяняюцца для атрымання высакапорыстых бу-
даўнічых матэрыялаў з малой масай і высокай цепла- і гукаізалюючай здоль-
насцю: пенапласты, порыстыя гумы, пенагазабетоны, пенашкло, пенагіпс, ке-
рамзіт і нават пенаметалы (мал. 63).

Мал. 62. Пена — завісь газу ў вадкасці: 
а — знешні выгляд; б — будова пены 
(1 — пузыркі газу; 2 — вадкасць)
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Вучоныя Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта і Інстытута парашковай металургіі рас-
працавалі ўнікальны спосаб атрымання порыстых металічных і керамічных матэрыялаў на 
аснове наяўнай порыстай структуры арганічнага рэчыва (напрыклад, паралону і да т. п.).
Спачатку на яго паверхню з дапамогай розных хімічных і электрахімічных працэсаў на-
носяць слой металу або керамічнай масы. Затым арганічная аснова выдаляецца пры 
высокай тэмпературы. Метал або кераміка, якія застаюцца, дакладна паўтараюць по-
рыстую структуру арганічнай матрыцы. Такім чынам можна атрымаць трывалыя ма-
тэрыялы з высокай порыстасцю. Гэты метад 
атрымаў назву «метад хімічнага дубліравання». 
Узоры атрыманых матэрыялаў паказаны на ма-
люнку 63, а, б.

Змешванне цвёрдых або вадкіх часціц з 
газам прыводзіць да ўтварэння туману, пылу 
і дыму. Калі часціцы вадкія — гэта туман, 
калі цвёрдыя — пыл,  калі змешаныя — дым. 
Часта туман, пыл і дым аб’ядноўваюць пад 
агульнай назвай — аэразолі (у даслоў-
ным перакладзе «паветраныя растворы») 
(мал. 64).

Мал. 63. Высакапорыстыя матэрыялы: а — пенаметалы; б — пенакераміка; 
в — пенапалімер; г — пенапласт

Мал. 64. Утварэнне аэразолю (дыму) 
пры запуску ракеты

Сумесі рэчываў
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З дапамогай аэразолей можна актыўна ўздзейнічаць на воблакі з мэтай рэгулявання 
ападкаў. Напрыклад, калі ўвесці ў выхлапныя газы самалёта дробныя часцінкі ёдыду се-
рабра AgI або ёдыду свінцу(II) PbI2, то пры ахаладжэнні на гэтых часцінках пачынаецца 
кандэнсацыя пары вады і выпадае дождж. 

Вялікае распаўсюджанне ў штодзённым 
жыцці атрымалі аэразольныя балоны, напоў-
неныя рознымі  рэчывамі з газам пад ціскам. 
Многія медыцынскія прэпараты, сродкі для ад-
пужвання і знішчэння насякомых, лакафарбавыя 
матэрыялы, саставы парфумерна-касметычнага 
прызначэння выпускаюць у аэразольных упа-
коўках (мал. 65).
Класіфікацыя і прыклады неаднародных су-

месей пададзены ў табліцы  14.

Та бл і ц а  14. Неаднародныя сумесі

Сумесь Агрэгатны стан кампанентаў Прыклад сумесі

Цвёрдыя сумесі цв—цв Граніт

Суспензіі цв—в Завісь мелу ў вадзе

Эмульсіі в—в Малако

Пены г—в
цв—г

Пена шампуню
Пенапласт

Аэразолі цв—г
в—г

Пыл
Туман

Сумесі рэчываў бываюць аднароднымі і неаднароднымі.
Неаднародныя сумесі могуць утвараць паміж сабой рэчывы, якія зна-

ходзяцца як у адным, так і ў розных агрэгатных станах. 
Сярод неаднародных сумесей адрозніваюць суспензіі, эмульсіі, пены і 

аэразолі. 

Пытанні і заданні

1. Назавіце тры чыстыя рэчывы, з якімі вы сустракаліся ў кабінеце хіміі. 
Чаму іх можна назваць чыстымі?

2. Назавіце, што адносіцца да чыстых рэчываў, а што — да сумесей: 
ртуць, малако, сера, паветра, жалеза, чыгун, азот, вада.

Мал. 65. Прадукцыя ў аэразоль-
ных упакоўках

Правообладатель Народная асвета



103

3. Сярод прыведзеных прымет вылучыце характэрныя  для сумесей: 
а) могуць быць падзелены на кампаненты фізічнымі метадамі; б) суадносіны 
хімічных элементаў у іх пастаянныя; в) пры іх утварэнні адбываюцца хімічныя 
рэакцыі; г) суадносіны рэчываў у іх могуць змяняцца ў дастаткова шырокіх 
межах.

4. Прывядзіце прыклады аднародных і неаднародных сумесей, вядомых 
вам са штодзённага жыцця.

5. Дайце азначэнні наступных паняццяў: суспензія, эмульсія, пена, 
аэразолі. Што аб’ядноўвае ўсе гэтыя паняцці?

6. Складзіце ўраўненні рэакцый згодна з наступнай схемай пера-
тварэнняў:

Ва    ВаО    Ва(ОН)2    ВаСО3.

7. Вада масай 400 г і карбанат кальцыю масай 250 г утвараюць су-
спензію. Разлічыце хімічную колькасць і масавую долю карбанату кальцыю 
ў суспензіі? 

8. У вадзе аб’ёмам 1дм3 раствораны кісларод аб’ёмам 0,112дм3. Вы-
значце масу атрыманага раствору кіслароду ў вадзе.

9. Пры кіпячэнні раствору, які змяшчае серавадарод масай 20 г, выдалілі 
50%  масы ўсяго наяўнага H2S. Вызначце аб’ём газу, што вылучыўся.

Дамашні эксперымент. Вы можаце лёгка прыгатаваць соус маянэз, які 
выкарыстоўваецца ў кулінарыі, у дамашніх умовах. Для гэтага неабходна 
змяшаць у пасудзіне 1 яйцо, 0,5 чайнай лыжкі солі, 0,5 чайнай лыжкі гар-
чыцы, 1 чайную лыжку воцату, 1 чайную лыжку цукру, 2-3 долькі здроб-
ненага часнаку. Атрыманую сумесь неабходна ўзбіць (можна міксерам) на 
працягу 3-4 мінут, затым, не перастаючы ўзбіваць, тонкім струменьчыкам 
уліць шклянку алею да ўтварэння шчыльнай устойлівай масы. Да якога віду 
сумесей адносіцца маянэз?

§ 25. Вада — універсальны растваральнік. Растворы

Вада як універсальны растваральнік
Ва ўмовах жыцця на нашай планеце вада выступае як універсальны раства-

ральнік. Кругаварот  вады ў прыродзе, яе пастаянны кантакт з самымі рознымі 
рэчывамі прыводзіць да таго, што абсалютна чыстай вады ў прыродзе няма. Нават 
дажджавая вада змяшчае раствораныя газы паветра разам з тымі забруджвання-
мі, якія ў ім ёсць. Іх колькасць, безумоўна, малая, але нават нязначная колькасць 
прымесей дазваляе гаварыць аб тым, што дажджавая вада — раствор. Вада, якая 
была ў кантакце з глебай, мінераламі, горнымі пародамі, змяшчае самыя разна-
стайныя рэчывы. Дастаткова ўспомніць аб мінеральнай і марской вадзе як пры-
кладах водных раствораў з вялікай колькасцю раствораных рэчываў (мал. 66).

Вада — універсальны растваральнік. Растворы
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Большасць хімічных працэсаў у арганіз-
мах жывых істот адбываецца таксама ў 
водных растворах. З чым жа звязана та-
кая распаўсюджанасць водных раствораў? 
У чым заключаюцца асаблівасці вады як 
растваральніку? Для адказу на гэтыя пы-
танні ўспомнім будову малекулы вады.

Будова малекулы вады
Як вам ужо вядома, у малекуле вады 

два атамы вадароду звязаны адзінарнымі 
кавалентнымі палярнымі  сувязямі з ата-

мам кіслароду. Гэтыя сувязі ўтвораны за кошт абагульвання няспараных элек-
тронаў атамаў вадароду і двух электронаў атама кіслароду (мал. 67). Кожная 
кавалентная сувязь у малекуле вады з’яўляецца палярнай, паколькі атамы ва-
дароду і кіслароду маюць розныя электраадмоўнасці (ЭА). Агульная электронная 
пара зрушана да атама кіслароду — у яго вышэйшая ЭА. Пры гэтым на атаме 
кіслароду ўзнікае частковы адмоўны зарад, а на атаме вадароду — такі ж па ве-
лічыні частковы, але дадатны зарад: 

H O
δ δ+ −

.

Эксперыментальна вызначана, што малекула вады палярная, мае два про-
цілегла зараджаныя полюсы, г. зн. уяўляе сабой дыполь. Гэта магчыма толь-

кі пры ўмове, што малекула H2O мае ву-
главую будову (мал. 68, а).

Мал. 66. Здабыванне солі на саляным 
возеры

Мал. 67. Электронная будова малекулы 
вады: а — утварэнне кавалентных 
сувязей: б — электронная формула; 
в — графічная формула

Мал. 68. Палярнасць малекулы вады: 
а — вуглавая структура малекулы; 
б — шаравая мадэль; 
в — дыполь
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Малекулу вады часта паказваюць або ў выглядзе шаравой мадэлі (мал. 68, б),
або ў выглядзе дыполя (мал. 68, в). 

Растварэнне  рэчываў у вадзе

Каб прыгатаваць раствор якога-небудзь рэчыва, дастаткова пакінуць гэта 
рэчыва ў судакрананні з растваральнікам на працягу некаторага часу. Пры 
растварэнні цвёрдых рэчываў (калі яны растваральныя) лёгка заўважыць, 
як паступова адбываецца памяншэнне колькасці цвёрдага рэчыва, часта аж 
да яго поўнага знікнення. Відавочна, што крышталікі растваральнага рэчы-
ва разбурыліся і часціцы, якія складаюць яго, размеркаваліся па ўсім аб’ёме 
раствору. 
З’яўляючыся палярным растваральнікам, вада ўзаемадзейнічае з раства-

ральным рэчывам, утвараючы з яго часціцамі дастаткова трывалыя сувязі, са-
дзейнічаючы тым самым разбурэнню структуры рэчыва (мал. 69). 
Разбурэнне структуры рэчыва пры яго растварэнні звязана з разрывам хі-

мічных сувязей паміж асобнымі часціцамі рэчыва. На гэта патрабуецца затрата 
энергіі. Акрамя таго, затрата энергіі неаб-
ходна і для дыфузіі часціц, што ўтварыліся, 
па ўсім аб’ёме раствору. Таму не дзіўна, што 
пры растварэнні некаторых рэчываў тэмпе-
ратура раствору паніжаецца, напрыклад пры 
растварэнні CaCl2 (мал.70, а). Аднак існуе 
нямала рэчываў, пры растварэнні якіх вы-

Мал. 69. Разбурэнне структуры рэчыва пры 
растварэнні ў вадзе

Мал. 70. Змяненне тэмпературы пры 
растварэнні ў вадзе хларыду кальцыю 
(а) і гідраксіду натрыю (б)

Вада — універсальны растваральнік. Растворы
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лучаецца цеплата. Прыкладамі такіх рэчываў з’яўляюцца серная кіслата H2SO4, 
гідраксід натрыю NaOH  (мал. 70, б). Вам вядома, што вылучэнне энергіі (у 
тым ліку і цеплаты) адбываецца пры ўтварэнні хімічных сувязей. Відавочна, што 
пры растварэнні адбываецца ўтварэнне хімічных сувязей паміж часціцамі рас-
тваральнага рэчыва і малекуламі вады (мал. 71). 
Значыць, растварэнне рэчываў у вадзе з’яўляецца складаным працэ-

сам. Ён уключае ў сябе як разбурэнне структуры растваральнага рэчыва 
і дыфузію часціц, што ўтварыліся, у аб’ёме  раствору (фізічная частка 
працэсу), так і хімічнае ўзаемадзеянне паміж часціцамі растваральна-
га рэчыва і малекуламі вады. Вылучэнне або паглынанне цеплаты пры рас-
тварэнні дадзенага рэчыва вызначаецца тым, уклад якой з дзвюх складальных 
частак працэсу большы.

Растворы
Растворы — гэта самыя  распаўсюджаныя сумесі рэчываў, для якіх ха-

рактэрны  аднароднасць і ўстойлівасць.

Мал. 71. Утварэнне сувязі паміж часціцамі растворанага рэчыва і малекуламі
вады

Правообладатель Народная асвета
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Аднароднасць азначае, што ў растворы немагчыма адрозніць часціцы рас-
творанага рэчыва і часціцы растваральніку нават пад мікраскопам пры вялікім 
павелічэнні. Гэта сведчыць аб тым, што часціцы растворанага рэчыва настолькі 
малыя (парадку памераў малекул, атамаў або іонаў), што іх немагчыма ўба-
чыць. Аднароднасць — гэта ўласцівасць раствораў, якая родніць іх з чыстымі 
рэчывамі. Але ў адрозненне ад чыстых рэчываў састаў раствораў можа быць 
розным: змяшчаць большую або меншую масу рэчыва. Непастаянства саставу 
раствораў набліжае іх да неаднародных сумесей, аднак растворы рэзка адроз-
ніваюцца ад іх сваёй аднароднасцю.
Растворы немагчыма раздзяліць на састаўныя часткі (кампаненты) філь-

траваннем або адстойваннем. Інакш кажучы, растворы з’яўляюцца ўстойлівымі 
сістэмамі.

Растворы — гэта аднародныя ўстойлівыя сістэмы пераменнага саставу, 
якія складаюцца з двух  або больш кампанентаў.

Любы раствор складаецца з растваральніку і растворанага рэчыва.

Р а с т в о р

Растворанае рэчыва Растваральнік

Такім чынам, агульная  маса раствору ўяўляе сабой суму мас яго кампа-
нентаў:

m(раствору) = m(растворанага рэчыва) + m(растваральніку).

Растваральнік звычайна знаходзіцца ў тым жа агрэгатным стане, 
што і сам раствор. Напрыклад, калі раствор водны, то растваральнік — вада. 
Калі абодва кампаненты знаходзяцца ў адным агрэгатным стане, то раствараль-
нікам, як правіла, лічыцца той, якога ў растворы больш.
Сярод вадкіх раствораў адрозніваюць водныя і няводныя растворы, г. зн. 

аднародныя сістэмы, у якіх растваральнікам звычайна з’яўляецца вада або які-
небудзь іншы вадкі растваральнік (напрыклад, спірт, ацэтон або бензін).
Мы з вамі будзем разглядаць далей толькі водныя растворы, паколькі яны 

з’яўляюцца найбольш распаўсюджанымі ў прыродзе, быце, прамысловасці, 
сельскай гаспадарцы і іншых галінах жыцця і дзейнасці чалавека. 

Вада — універсальны растваральнік. Растворы

Правообладатель Народная асвета



108 Растворы

Водныя растворы могуць быць бя-
сколернымі або мець самую розную 
афарбоўку, але заўсёды з’яўляюцца праз-
рыстымі вадкасцямі (мал. 72).
У водных растворах змяшчаюцца 

складаныя агрэгаты, якія складаюцца з 
часціц растваральнага рэчыва і звязаных з імі малекул вады. Такія агрэгаты на-
зываюцца гідратамі, а сам працэс іх утварэння — гідратацыяй. 
У растворах малекулы вады часам настолькі трывала звязваюцца з часці-

цамі растворанага рэчыва, што пры вылучэнні гэтых рэчываў з раствораў част-
ка вады ўваходзіць у састаў крышталёў, і ўтвараюцца  крышталегідраты. Са-
стаў крышталегідратаў выражаюць формулай, у якой паказваюць суадносіны 
хімічных колькасцей растворанага рэчыва і вады, напрыклад CuSO4  5H2O.

Часта крашталегідраты маюць ўласныя назвы, напрыклад: CuSO4  5H2O — медны 
купарвас, Na2CO3 10H2O — крышталічная сода (мал. 73), Na2SO4  10H2O — глаў-
берава соль і інш. Многія крышталегідраты шырока распаўсюджаны ў прыродзе ў вы-
глядзе розных мінералаў (мал. 74). 
Крышталегідраты прымяняюць у прамысловасці і сельскай гаспадарцы. Медны купарвас 
выкарыстоўваюць для пакрыцця металаў меддзю, а таксама ў саставе прэпарату, які на-
зываюць «бардоская вадкасць», для барацьбы са шкоднікамі раслін, для прыгатавання 

 Мал. 72. Растворы рэчываў рознай афарбоўкі: 
1 — K2CrO4; 2 — Ni(NO3)2; 3 — CoSO4

Мал. 73. Крышталічная сода 
Na2CO3 · 10H2O (1) і медны купарвас 
CuSO4 · 5H2O (2)

Мал. 74. Мінералы-крышталегідраты: 
1 — мірабіліт (глаўберава соль)
Na2SO4 · 10H2O; 2 — гіпc CaSO4 · 2H2O
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некаторых мінеральных фарбаў. Жалезны купарвас FeSO4  7H2O  прымяняецца для 
кансервавання драўніны, прыгатавання чарніла, у фарбавальнай справе, у сельскай га-
спадарцы як сродак барацьбы са шкоднікамі раслін, у фатаграфіі. Гіпс CаSO4  2H2O 
прымяняецца для вырабу адлівачных формаў і злепкаў з розных прадметаў, у якасці вя-
жучага матэрыялу для тынкоўкі сцен і столі. У хірургіі гіпс выкарыстоўваецца для вы-
рабу гіпсавых павязак пры пераломах касцей.

Растварэнне з’яўляецца складаным фізіка-хімічным працэсам, які ўклю-
чае ў сябе як разбурэнне структуры растваральнага рэчыва, так і хімічнае 
ўзаемадзеянне паміж часціцамі растваральнага рэчыва і малекуламі вады. 
Аднародныя ўстойлівыя сістэмы пераменнага саставу называюць рас-

творамі.
Асноўнымі кампанентамі раствору з’яўляюцца растваральнік і раство-

ранае рэчыва.

Пытанні і заданні

1. Што такое раствор? Чым растворы адрозніваюцца ад механічных су-
месей, а чым — ад хімічных злучэнняў?

2. Чаму розныя мінеральныя воды маюць розны смак?
3. У чым заключаецца сутнасць працэсу растварэння? Растлумачце гэты 

працэс.
4. Чаму пры растварэнні адных рэчываў тэмпература раствору паніжа-

ецца,  а другіх — павышаецца?
5. Зімой для пасыпання дарог прымяняецца кухонная соль NaCl у сумесі 

з пяском. Пры гэтым ледзяное покрыва растае. Вылучаецца ці паглынаецца 
цеплата пры растварэнні кухоннай солі ў вадзе?

6. У вадзе масай 150 г растварылі кухонную соль масай 20 г. Чаму роў-
на маса раствору?

7. Маса раствору хларыду калію роўна 220 г. Пасля поўнага выпарвання 
вады ўтвараецца сухі астатак, маса якога 40 г. Вызначце масу вады ў зы-
ходным растворы.

8. Карбанат натрыю масай 32 г растварылі ў вадзе і атрымалі раствор 
масай 220 г. Вызначце масу вады ў растворы.

9. Вылічыце малярную масу крышталічнай соды Na2CO3  10H2O. Чаму 
роўна масавая доля вады ў крышталічнай содзе?

10.* Разлічыце масу вады, якая ўтвараецца пры напальванні крыштале-
гідрату сульфату медзі(II) CuSO4  5H2O хімічнай колькасцю 3 моль.

Вада — універсальны растваральнік. Растворы

Правообладатель Народная асвета



110 Растворы

§ 26. Растваральнасць рэчываў у вадзе

З часоў алхіміі вядома «залатое правіла» — падобнае раствараецца ў 
падобным. Гэта значыць, што растварэнне залежыць перш за ўсё ад прыроды 
рэчыва, што раствараецца, і растваральніку.  Паколькі вада з’яўляецца па-
лярным растваральнікам, то ў ёй лепш будуць растварацца рэчывы з кавалент-
нымі палярнымі або іоннымі сувязямі. Але розныя рэчывы раствараюцца ў ва-
дзе неаднолькава.

Якасныя і колькасныя характарыстыкі 
растваральнасці рэчываў

Па здольнасці растварацца ўсе рэчывы падзяляюцца на тры групы: а) до-
бра растваральныя; б) маларастваральныя; в) нерастваральныя. На другім фор-
зацы падручніка прыведзена табліца растваральнасці розных неарганічных 
рэчываў у вадзе.
Да добра растваральных, акрамя тых, што дадзены ў табліцы, адносяцца і 

некаторыя арганічныя рэчывы: цукар, глюкоза, спірт і інш. Маларастваральнымі 
рэчывамі, акрамя дадзеных, з’яўляюцца большасць простых газаў (кісларод, азот 
і інш.), розныя мінералы, многія арганічныя рэчывы. Большасць металаў, пясок, 
шкло, маслы, газа, бензін адносяцца да нерастваральных у вадзе рэчываў.
Аднак абсалютна нерастваральных у вадзе рэчываў няма. Напрыклад, 

серабро адносіцца да нерастваральных рэчываў, але вы ўжо ведаеце пра лека-
выя ўласцівасці вады, якая захоўваецца ў сярэбраных пасудзінах і змяшчае не-
вялікую колькасць серабра. Вада, якая доўгі час знаходзілася ў іншай металічнай 
пасудзіне, таксама набывае «металічны» прысмак.
З жыццёвага вопыту вам вядома, што растваральнасць рэчываў не бяз-

межная. Нават добра растваральныя рэчывы маюць мяжу растваральнасці. На-
прыклад, пры 20 °С у вадзе масай 100 г можна растварыць цукар масай, не 
большай за 215 г, або кухонную соль масай 36 г.
Здольнасць растварацца ў вадзе колькасна характарызуецца з дапамогай 

велічыні, якую называюць растваральнасцю.

Растваральнасць — максімальная маса растворанага рэчыва ў гра-
мах (г), якое ўтварае насычаны раствор у вадзе масай 100 г пры да-
дзенай тэмпературы.

Своеасаблівым рэкардсменам па растваральнасці ў вадзе з’яўляецца хларыд 
сурмы(III)SbCl3 — рэчыва, вядомае сярэдневяковым алхімікам як сурмянае масла. Пры 
звычайных умовах у 100 г вады можна растварыць амаль 1000 г SbCl3. Яшчэ адзін пры-
клад, які здзіўляе, — фтарыд цэзію CsF: пры 0 °С у 100 г вады раствараецца больш за 
500 г гэтага рэчыва.

Правообладатель Народная асвета
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Растваральнасць большасці рэчываў у вадзе істотна залежыць ад тэмпе-
ратуры: як правіла, з павышэннем тэмпературы яна павялічваецца (мал. 75). 
Таму на практыцы для паскарэння працэсу растварэння часта рэкамендуюць па-
дагрэць раствор. На малюнку  76  графічна з дапамогай крывых раствараль-
насці паказана, як змяняецца растваральнасць некаторых цвёрдых рэчываў са 
змяненнем тэмпературы. Па крывых растваральнасці  можна вызначыць рас-
тваральнасць рэчыва пры рознай тэмпературы, выбраўшы адпаведны пункт. 
Напрыклад, растваральнасць нітрату калію KNO3 пры 70 °С складае 130 г у 
вадзе масай 100 г.
Растваральнасць вадкасцей таксама звычайна павялічваецца з павышэн-

нем тэмпературы. А вось растваральнасць газаў, у адрозненне ад цвёрдых і вад-
кіх рэчываў, з павышэннем тэмпературы, як правіла, памяншаецца (мал. 77). У 
гэтым мы штодзённа пераконваемся пры кіпячэнні вады: разам з парай вады вы-
лучаюцца бурбалкі раствораных газаў —  кіслароду, вуглякіслага  газу. У вадзе, 
пазбаўленай растворанага кіслароду, немагчыма жыццё жывёл і раслін.

Мал. 75. Растварэнне 
меднага купарвасу пры 
пакаёвай тэмпературы (1) і 
пры награванні (2)

Мал. 76. Залежнасць 
растваральнасці цвёрдых 
рэчываў ад тэмпературы

Растваральнасць рэчываў у вадзе
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У паўночных морах, дзе тэмпература вады ніжэйшая, чым у цёплых морах, значна больш 
рыбы, паколькі ўтрыманне кіслароду ў вадзе большае.

Ціск  практычна не ўплывае на растваральнасць цвёрдых і вадкіх рэчываў, 
а вось растваральнасць газаў у вадзе пры павышэнні ціску нарастае. Гэту 
ўласцівасць газаў выкарыстоўваюць пры прыгатаванні газіраваных напіткаў: ву-
глякіслы газ раствараюць у вадзе пры павышаным ціску. Калі вы адкрываеце 
бутэльку з газіраванай вадой, ціск памяншаецца, растваральнасць вуглякіслага 
газу падае і ён вылучаецца ў выглядзе бурбалак. Такім чынам, раствараль-
насць рэчываў у вадзе залежыць ад хімічнай прыроды, тэмпературы і ці-
ску (для газаў).
Паскарэнне працэсу растварэння цвёрдых рэчываў у вадзе залежыць ад сту-

пені іх здрабнення. Калі ўзяць для растварэння вялікія крышталі, напрыклад 
меднага купарвасу, і парашок гэтага рэчыва дакладна такой жа масы, то на прак-
тыцы можна лёгка пераканацца, што парашок растворыцца хутчэй (мал. 78). 
Плошча паверхні судакранання парашку з вадой значна большая, чым у крыш-
талёў, і растварэнне парашку адбываецца хутчэй. Таму на практыцы для паска-
рэння працэсу растварэння рэчываў, што раствараюцца, іх здрабняюць, а для 
паскарэння працэсу дыфузіі растворанага рэчыва растворы перемешваюць.

Мал. 77. Залежнасць раcтваральнасці 
газаў ад тэмпературы

Мал. 78. Растварэнне ў вадзе параш-
ку (1) і крышталёў (2) меднага купар-
васу аднолькавай масы
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Па здольнасці растварацца ў вадзе ўсе рэчывы падзяляюцца на тры гру-
пы: а) добра растваральныя; б) маларастваральныя; в) практычна нерас-
тваральныя.  Абсалютна нерастваральных рэчываў не існуе.
Растваральнасць залежыць ад прыроды растваральніку, прыроды рэ-

чыва, што раствараецца, тэмпературы і ціску (для газаў).
Для паскарэння працэсу растварэння рэчыва, што раствараецца, здраб-

няюць, а раствор перамешваюць і награваюць.

Пытанні і заданні

1.  Карыстаючыся  табліцай растваральнасці рэчываў у вадзе, прывядзі-
це па тры прыклады растваральных і нерастваральных рэчываў.

2.  Складзіце формулы рэчываў: сульфат калію, сульфат кальцыю, ні-
трат медзі(II), карбанат магнію, сульфат магнію, гідраксід натрыю, гідраксід 
жалеза(II), гідраксід кальцыю, серная кіслата, крэмніевая кіслата. Размяркуй-
це прапанаваныя рэчывы па групах: а) растваральныя; б) нерастваральныя; 
в) маларастваральныя.

3.  Якія фактары ўплываюць на растваральнасць цвёрдых рэчываў у 
вадзе?

4. Як можна паскорыць працэс растварэння ў вадзе зацвярдзелай ку-
хоннай солі?

5. Растваральнасць якога рэчыва — KNO3 або NaCl — пры тэмпературы 
20 °С большая?

6. Як можна павялічыць растваральнасць большасці цвёрдых рэчываў 
у вадзе?

7. Якім чынам можна атрымаць моцна газіраваную мінеральную ваду?
8. Чаму для жыцця рыб у акварыуме непрыгодна свежагатаваная 

вада?
9. Чаму працэс вылучэння газу з газіраванай вады ўзмацняецца пры на-

граванні і адкрыванні бутэлькі?
10. Карыстаючыся графікам, паказаным на малюнку 76, вызначце масу 

цукру, які можна растварыць у вадзе масай 200 г пры тэмпературы 10 °С. 
Разлічыце масу кухоннай солі, якую можна растварыць у вадзе такой жа 
масы пры дадзеных умовах.

11. З дапамогай крывой растваральнасці, прыведзенай на малюнку 76, 
вылічыце масу вады, неабходнай для поўнага растварэння нітрату калію ма-
сай 20 г пры 50 °С.

12. У вадзе масай 100 г прыгатавалі раствор ёдыду калію пры 20 °С. 
Раствор нагрэлі да 60 °С. Карыстаючыся данымі, прыведзенымі на малюн-
ку 76, вызначце масу ёдыду калію, якую можна дадаткова растварыць у на-
грэтым растворы пры дадзенай тэмпературы.

Растваральнасць рэчываў у вадзе
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Дамашні эксперымент. У шклянку 
насыпце дзве чайныя лыжкі кухоннай 
солі і, не перамешваючы, заліце соль 
халоднай вадой. Такую ж колькасць 
солі загарніце ў невялікі кавалак чы-
стай баваўнянай тканіны і падвесьце 

над другой шклянкай з вадой так, каб соль знаходзілася ў вадзе, як па-
казана на малюнку 79. У якой са шклянак соль растворыцца хутчэй? Як вы 
думаеце чаму?

§ 27. Якасныя характарыстыкі саставу раствораў

Найважнейшай асаблівасцю раствораў з’яўляецца тое, што іх састаў можа 
змяняцца ў дастаткова шырокім інтэрвале.  У растворах аднаго і таго ж рэчыва 
могуць утрымлівацца розныя яго масы.

Насычаныя і ненасычаныя растворы
Пры растварэнні рэчыва пры пастаяннай тэмпературы надыходзіць мо-

мант, калі рэчыва ў вадзе больш не раствараецца. Раствор, у якім дадзе-
нае рэчыва пры дадзенай тэмпературы больш не раствараецца, назы-
ваюць насычаным, а раствор, у якім пры дадзенай тэмпературы яшчэ 
можа растварыцца дадатковая колькасць дадзенага рэчыва, — не-
насычаным. Так, раствор, атрыманы растварэннем у вадзе масай 100 г пры 
20 °С кухоннай солі масай 30 г, будзе з’яўляцца ненасычаным. Але калі мы 
паспрабуем растварыць пры такой жа тэмпературы ў вадзе масай 100 г ку-
хонную соль масай 50 г, то частка солі не растворыцца і застанецца на дне 
пасудзіны. Раствор над слоем солі, якая не растварылася, будзе насы-
чаным.
На пачатку працэсу растварэння пераважае пераход рэчыва, якое раствара-

ецца, у раствор. Аднак пры павелічэнні массы рэчыва, якое раствараецца, у ней-
кі момант надыходзіць насычэнне раствору рэчывам і пры яго лішку адбываецца 
выпадзенне асадку. Гэта звязана з тым, што раствор ужо насыціўся рэчывам, а 
далейшае растварэнне пры дадзенай тэмпературы немагчыма.
Для ўтварэння насычаных раствораў розных рэчываў патрабуюцца розныя 

масы дадзеных рэчываў. Напрыклад, такое цвёрдае рэчыва, як фтарыд каль-

Мал. 79. Растварэнне солі (меднага купар-
васу) у вадзе: 1 — растваральнае рэчыва на 
дне пасудзіны; 2 — растваральнае рэчыва ў 
аб’ёме вады
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цыю CaF2, (мал. 80) лічыцца практычна 
нерастваральным, але ўсё ж некаторая, 
зусім нязначная частка солі пры яе кан-
такце з вадой пераходзіць у раствор. 
Пры звычайных умовах у вадзе масай 
100 г максімальна раствараецца 0,0016 г
дадзенай солі, і такі раствор з’яўляецца 
насычаным. А вось хларыду кальцыю 
CaCl2 у такіх сама ўмовах для ўтварэн-
ня насычанага раствору патрабуецца 
29,2 г. 
У выніку рознай растваральнасці газаў у вадзе іх наяўнасць у насычаных 

растворах можа моцна адрознівацца. Так, напрыклад, для атрымання насычаных 
пры 0 °С раствораў у вадзе масай 100 г патрэбна растварыць аміяк  масай 87,5 г,
а вадарод — аб’ёмам усяго толькі 2,15 см3 (0,00019 г). 
Некаторыя вадкія рэчывы могуць у вадзе растварацца бязмежна, г. зн. яны 

ў прынцыпе не ўтвараюць насычаныя растворы. Да іх можна аднесці воцатную 
кіслату, спірт, серную кіслату. Пра растварэнне такіх рэчываў гавораць, што яны 
змешваюцца з вадой у любых суадносінах. 
Паняцці «насычаны» і «ненасычаны» растворы цесна звязаны з тэмпера-

турай. Адзін і той жа раствор пры адной тэмпературы можа быць ненасычаным, 
а пры другой — насычаным. Гэта тычыцца як цвёрдых рэчываў, так і вадкіх, і 
газападобных.
Дабаўляючы растваральнік (ваду), насычаны раствор мы ператвараем у рас-

твор ненасычаны, і тады ў ім можа растварыцца яшчэ дадатковая колькасць рэ-
чыва. Існуюць і іншыя спосабы змянення наяўнасці рэчываў у растворах. Не-
насычаныя растворы цвёрдых рэчываў можна перавесці ў насычаныя: 

а)  ахаладжэннем раствору;
б)  выпарваннем вады з раствору;
в)  растварэннем дадатковай коль-

касці рэчыва.

Разбаўленыя  і  канцэнтраваныя 
растворы

Для якаснай характарыстыкі раство-
раў шырока выкарыстоўваюцца паняцці 
канцэнтраваны раствор і разбаўлены 
раствор (мал. 81).

Мал. 80. Крышталь фтарыду кальцыю CaF2

Мал. 81. Канцэнтраваны (1) і разбаўлены 
(2) растворы перманганату калію KMnO4

Якасныя характарыстыкі саставу раствораў
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Раствор, у якім змяшчаецца 
адносна многа растворанага рэ-
чыва, называецца канцэнтрава-
ным (мал. 82, а) (слова «канцэн-
трацыя» ў перакладзе з лацінскай 
мовы азначае «засяроджанне»). 
Канцэнтраваным з’яўляецца, на-
прыклад, раствор, у якім у вадзе 
масай 100 г раствораны цукар ма-
сай 200 г.

Раствор, у якім змяшчаецца 
мала растворанага рэчыва і мно-
га растваральніку, называецца 
разбаўленым (мал.  82, б).
У звычайным жыцці, як і ў хі-

мічнай лабараторыі, часта ўзнікае неабходнасць змянення наяўнасці раствора-
нага рэчыва (як памяншэння, так і павелічэння) у растворы. Гэтага можна да-
сягнуць чатырма спосабамі, паказанымі на малюнку 83. Цяжэй за ўсё выдаліць 
часткі растворанага рэчыва. Але калі моцна ахаладзіць канцэнтраваны раствор, 
то частка растворанага рэчыва можа выпасці ў асадак з-за памяншэння рас-
тваральнасці гэтага рэчыва пры больш нізкай тэмпературы.

Мал. 82. Мадэлі канцэнтраванага (а)
і разбаўленага (б) раствораў

Мал. 83. Спосабы змянення наяўнасці растворанага рэчыва ў растворы
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Канцэнтраваны раствор не абавязкова павінен быць заўсёды насычаным, 
а разбаўлены — ненасычаным. Напрыклад, раствор цукру масай 150 г у ва-
дзе масай 100 г пры 30 °С, зразумела, лічыцца канцэнтраваным, але яму яшчэ 
далёка да насычанага (каля 215 г цукру на 100 г вады). З другога боку, насыча-
ны раствор сульфату кальцыю CaSO4 пры 20 °С змяшчае ў вадзе масай 100 г
соль масай  усяго 0,2 г, а насычаны раствор карбанату кальцыю CaCO3  яшчэ 
менш — 0,00013 г. Гэта, зразумела, вельмі разбаўленыя растворы. Прыклады 
раствораў розных солей паказаны на малюнку 84. 
Разбаўленыя і канцэнтраваныя растворы знаходзяць шырокае прымяненне 

ва ўсіх сферах дзейнасці чалавека. Аднак толькі якасная характарыстыка рас-
твораў не можа задаволіць патрэбнасці практыкі, медыцыны, агратэхнікі і звы-
чайных спажыўцоў самых разнастайных прадуктаў і вырабаў, якія знаходзяцца 
ў выглядзе раствораў. Тут неабходны больш дакладныя, колькасныя характары-
стыкі, пра якія мы раскажам у наступным параграфе.

Растворы бываюць насычанымі і ненасычанымі. 
Раствор, у якім змяшчаецца многа растворанага рэчыва, называецца 

канцэнтраваным, а раствор, у якім змяшчаецца мала растворанага рэчы-
ва, — разбаўленым.

Пытанні і заданні

1. Якія растворы называюцца канцэнтраванымі? Прывядзіце прыклады 
такіх раствораў.

2. Якімі спосабамі можна змяніць наяўнасць растворанага рэчыва ў рас-
творы?

3. Назавіце два спосабы ператварэння насычанага раствору ў раствор 
ненасычаны.

Мал. 84. Растворы розных солей: 1 — CoSO4; 2 — Ni(NO3)2; 3 — K2CrO4; 
4 — Cu(NO3)2; 5 — K2Cr2O7

Якасныя характарыстыкі саставу раствораў
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4. Да разбаўленага раствору кухоннай солі ў вадзе пры пастаяннай тэм-
пературы дабаўлялі соль да таго часу, пакуль яна не перастала растварацца. 
Ахарактарызуйце атрыманы раствор.

5. Прыгатаваны пры 60 °С раствор ахаладжалі да выпадзення крыш-
талікаў солі. Насычаным або ненасычаным будзе раствор, што застаўся над 
крышталікамі солі?

6. Як вы разумееце выраз «Рэчыва неабмежавана раствараецца ў ва-
дзе»? Ці можна прыгатаваць насычаны раствор воцату ў вадзе?

7. Знайдзіце і пракаменціруйце правільныя заканчэнні да сцверджання: 
«Да насычанага пры 20 °С раствору солі  дабавілі ваду, ...»:

а) раствор атрымаўся больш насычаным;
б) павялічылася маса растваральніку;
в) павялічылася маса раствору;
г) раствор атрымаўся разбаўленым;
д) раствор атрымаўся менш канцэнтраваным;
ж) раствор атрымаўся ненасычаным.
8. Да некаторага разбаўленага раствору дабавілі дадатковую колькасць 

рэчыва. Ці можна сцвярджаць, што раствор атрымаўся насычаным? Як на 
практыцы праверыць праўдзівасць дадзенага сцверджання?

9.  Насычаны пры 5 °С раствор хлоравадароду (саляная кіслата) пра-
кіпяцілі. Якім — больш канцэнтраваным або менш канцэнтраваным — бу-
дзе атрыманы раствор?

10.  Складзіце ўраўненні хімічных рэакцый для выканання наступных хі-
мічных ператварэнняў: 

СО2    СаСО3    СаCl2    Ca3(PO4)2.

Адзначце ўраўненне рэакцыі, якая адбываецца з вылучэннем газу.
11. Насычаны раствор хларыду марганцу(II) утвараецца пры растварэнні 

гэтай солі масай 73,9 г у вадзе масай 100 г пры звычайных умовах. Вызнач-
це масу насычанага раствору хларыду марганцу(II), калі раствор быў пры-
гатаваны ў вадзе масай 250 г.

§ 28. Колькасныя характарыстыкі саставу раствораў. 
Масавая доля растворанага рэчыва

Пры выкарыстанні раствораў у хімічных лабараторыях, у медыцыне, на вы-
творчасці, у быце заўсёды неабходна ўяўляць, колькі растворанага рэчыва зна-
ходзіцца ў дадзенай порцыі раствору. Паняццяў «насычаны» або «ненасычаны», 
«разбаўлены» або «канцэнтраваны» раствор недастаткова для дакладнай ха-
рактарыстыкі саставу раствору.
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Масавая доля растворанага рэчыва

Дакладны колькасны састаў раствораў можна выразіць рознымі спосабамі. 
Адным з найбольш распаўсюджаных спосабаў колькаснай характарыстыкі рас-
твораў з’яўляецца вызначэнне масавай долі растворанага рэчыва.

Масавая доля растворанага рэчыва — гэта велічыня, роўная адносінам 
масы растворанага рэчыва да масы раствору:

w m
m

( ) = ,( )
( )

рэчыва рэчыва
раствору

дзе w (рэчыва) — масавая доля растворанага рэчыва;
m (рэчыва) — маса растворанага рэчыва;
m (раствору) — маса раствору.
З курса хіміі 7-га класа вам ужо знаёма паняцце «масавая доля элемен-

та». Масавая доля растворанага рэчыва, таксама, як і масавая доля элемента, 
з’яўляецца адносінай аднатыповых велічынь, таму не мае размернас-
ці. Яна звычайна выражаецца ў долях адзінкі або ў працэнтах, паказва-
ючы, якую долю ад агульнай масы раствору складае маса растворанага 
рэчыва.
Напрыклад, калі ў растворы масай 200 г змяшчаецца соль нітрат ка-

лію KNO3 масай 40 г, то масавая доля растворанага рэчыва ў такім растворы 
роўна:

w( ) , ,KNO
г
г3

40
200

0 2= =  або 20 %.

Фактычна, масавая доля (у %) паказвае масу (у г) растворанага рэчыва, 
якое змяшчаецца ў растворы масай 100 г.
Напрыклад, калі ў водным растворы сернай кіслаты H2SO4 яе масавая доля 

роўна 40 %, то гэта азначае, што ў растворы масай 100 г змяшчаецца кіслата 
масай 40 г і вада масай 60 г (100 г − 40 г = 60 г).

Раствор (H2SO4 + H2O)
100 г (100 %)

m (H2SO4) = 40 г

w (H2SO4) = 0,4 (або 40 %)

m (H2O) = 60 г

w (H2O) = 0,6 (або 60 %)

Колькасныя характарыстыкі саставу раствораў
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Паколькі маса раствору роўна суме мас растваральніку m (растваральніку) 
і растворанага рэчыва m (рэчыва), то формулу для разліку масавай долі можна 
запісаць больш дэталёва:

w m
m m

( ) .( )
( ) ( )

рэчыва рэчыва
растваральніку рэчыва

=
+

 

Разгледзім некалькі прыкладаў разлікаў з выкарыстаннем масавай долі рас-
творанага рэчыва.

Прыклад 1. У растворы масай 500 г знаходзіцца нітрат натрыю NaNO3 ма-
сай 25 г. Вызначце масавую долю нітрату натрыю ў гэтым растворы.

Дад з ена :

m (раствору) = 500 г
m (NaNO3) = 25 г

Рашэнне

Варыянт I

Вылічым масавую долю нітрату натрыю ў раст-
воры:w (NaNO3) — ?

w m
m

= ( )
( )

;рэчыва
раствору

w (NaNO3) = 25 г : 500 г = 0,05, або 5 %.

Варыянт II

Вызначым масу растворанага рэчыва ў растворы масай 100 г на падставе 
разважання:

у растворы масай 500 г   знаходзіцца   NaNO3  масай  25 г
у растворы масай 100 г   знаходзіцца   NaNO3  масай   x г

500
100

25=
x

;  500  x = 100  25, адкуль x = 5 (г).

Маса растворанага рэчыва (г), якое знаходзіцца ў растворы масай 100 г, 
адпавядае масавай долі гэтага рэчыва (у %).
Значыць, w (NaNO3) = 5 %.
Адка з: масавая доля нітрату натрыю ў растворы роўна 5 %.

Прыклад  2. У вадзе масай 40 г  растварылі цукар  масай 10 г. Вызначце 
масавую долю цукру ў гэтым растворы. 

Дад з ена :

m (H2O) = 40 г

m (цукру) = 10 г

Рашэнне

1. Вызначым масу атрыманага раствору:

m (раствору) = m (H2O) + m (цукру) = 40 г + 10 г = 50 г.

w (цукру) — ? 
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2. Вылічым масавую долю цукру ў растворы:

w
m

m
( ) , ,

( )
( )

цукру
цукру
раствору

г
г

= = =10
50

0 2  або 20 %.

Адка з :  масавая доля цукру роўна 20 %.

Прыклад  3. Разлічыце масы хларыду калію KCl і вады, якія неабходна 
ўзяць для прыгатавання раствору масай 300 г з масавай доляй растворанага 
рэчыва 10 %.

Дад з ена :

m (раствору) = 300 г

w (KCl) = 10 % = 0,1

Рашэнне

Варыянт I

Вылічым масу солі KCl, неабходную для прыгата-
вання раствору:

       w
m

m
( ) ;

( )
( )

KCl
KCl=

раствору

m (KCl) — ?

m (H2O) —?

m (KCl) = w(KCl)  m (раствору);

m (KCl) = 0,1  300 г = 30 г.
Варыянт II

1. Масавая доля растворанага рэчыва роўна 10 %. Гэта азначае, што ў рас-
творы масай 100 г  знаходзіцца растворанае рэчыва масай 10 г, значыць:

у растворы масай 100 г  знаходзіцца KCl масай 10 г,
у растворы масай 300 г знаходзіцца  KCl масай x г

100
300

10=
x

;  100  x = 300  10, адкуль x = 30 г (KCl).

2. Вылічым масу вады, неабходную для прыгатавання раствору:

m (H2O) = m (раствору) − m (KCl);
m (H2O) = 300 г − 30 г = 270 г.

Адка з: для прыгатавання раствору масай 300 г з масавай доляй KCl 10 % 
неабходна ўзяць соль масай 30 г і ваду масай 270 г.

Прыклад  4. Разлічыце масу вады, якую неабходна дабавіць да раствору гі-
драксіду калію масай 200 г з масавай доляй растворанага рэчыва 12 % для пры-
гатавання раствору з масавай доляй гідраксіду калію 5%.

Колькасныя характарыстыкі саставу раствораў
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Дад з ена :

m1 (раствору) = 200 г
w1 (KОН) = 12 % = 0,12
w2 (KОН) = 5 % = 0,05

Рашэнне

1. Вылічым масу КОН, які змяшчаецца ў 
першым растворы:

m (KОН) = w (KОН)  m (раствору);

m (KОН) = 0,12  200 г = 24 г.m (H2O) —?

2. Паколькі гэта ж маса КОН (24 г) будзе знаходзіцца і ў другім растворы, 
вылічым масу гэтага раствору:

m m
w2

2
( ) ;( )

( )
раствору рэчыва

рэчыва
=

m
m
w2

2

24
0 05

480( )
( )
( ) ,

раствору
KOH
KOH

г
 г.= = =

3. Знойдзем  масу вады, якую неабходна дабавіць да перашага раствору для 
атрымання раствору масай 480 г:

m(H2O) = m2(раствору) − m1(раствору) = 480 г − 200 г = 280 г.

Адказ: для разбаўлення раствору масай 200 г з масавай доляй растворанага 
рэчыва 12 % да ўтварэння раствору з масавай доляй 5 % неабходна дабавіць 
ваду масай 280 г.

Прыклад 5*. Знайдзіце масы гідраксіду натрыю і яго раствору з масавай 
доляй NaOH, роўнай 0,4, пры змешванні якіх утвараецца раствор масай 350 г 
з масавай доляй растворанага рэчыва, роўнай 0,5.

Дад з ена :

w1 (NaOH) = 0,4
т2 (раствору) = 350 г
w2 (NaOH) = 0,5

Рашэнне

1. Вызначым масу гідраксіду натрыю, які 
змяшчаецца ў прыгатаваным растворы:

m2 (NaOH) = m2 (раствору)  w2 (NaOH) =
= 350 г  0,5 = 175 г.т1 (раствору) — ?

т (NaOH) — ?

2. Абазначым масу першага раствору праз х, тады маса гідраксіду натрыю 
ў гэтым растворы роўна:

m1(NaOH) = m1(раствору)  w1(NaOH) = х г  0,4 = 0,4х г.

3. Знойдзем масу гідраксіду натрыю, які неабходна дабавіць у першы раствор:

mдаб(NaOH) = m2(NaOH) − m1(NaOH) = (175 − 0,4х) г.
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4. Знойдзем значэнне х. Зыходзім з таго, што маса другога раствору роўна 
суме мас зыходнага раствору і дабаўленага NaOH:

т2(раствору) = т1(раствору) + тдаб(NaOH);

350 = х + (175 − 0,4 х), адсюль х = 291,7 г;
m1 = 291,7 г.

5. Знойдзем масу гідраксіду натрыю, які неабходна дабавіць у першы 
раствор:

тдаб (NaOH) = 175 − 0,4х  =  175 − 0,4  291,7 = 58,3 г;  m(NaOH) = 58,3 г.

Адка з: неабходна ўзяць 58,3 г NaOH і 291,7 г раствору NaOH з масавай 
доляй 0,4.

Масавая доля растворанага рэчыва — гэта велічыня, роўная адносінам 
масы растворанага рэчыва да масы раствору.
Масавая доля (у %) адпавядае масе (у г) растворанага рэчыва, якое зна-

ходзіцца ў растворы масай 100 г.

Пытанні і заданні

1. Што паказвае масавая доля растворанага рэчыва? 
2. Вызначце масавую долю рэчыва ў растворы, які атрыманы пры рас-

тварэнні рэчыва масай 8 г у вадзе масай 12 г.
3. Разлічыце масу нітрату натрыю, які знаходзіцца ў растворы масай 

50 г, калі масавая доля солі ў ім роўна 0,20.
4. Пры выпарванні раствору хларыду натрыю масай 150 г атрымалі цвёр-

ды асадак масай 30 г. Якая была масавая доля NaCl у растворы?
5. Якая маса вады, што знаходзіцца ў растворы масай 1 кг з масавай 

доляй солі, роўнай 0,15?
6. Разлічыце масу солі, неабходнай для прыгатавання воднага раствору 

масай 300 г з масавай доляй сульфату калію, роўнай 15 %.
7. Разлічыце масу воцатнай кіслаты, якая знаходзіцца ў сталовым во-

цаце масай 500 г, калі масавая доля кіслаты ў ім роўна 6 %.
8. Разлічыце масавую долю I2 у «ёднай настойцы», атрыманай пры рас-

тварэнні ёду масай 4,74 г у этылавым спірце масай 158 г.
9. Раствор сульфату натрыю масай 200 г з масавай доляй солі, роўнай 

0,225, разбавілі вадой масай 250 г. Чаму роўна масавая доля сульфату на-
трыю ў новым растворы?

10. З раствору сульфату медзі(II) масай 340 г з масавай доляй солі, роў-
най 12 %, выпарылі ваду масай 140 г. Чаму роўна масавая доля солі (%) у 
атрыманым растворы?

Колькасныя характарыстыкі саставу раствораў
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11. Прапануйце два спосабы атрымання з раствору хларыду натрыю ма-
сай 400 г з яго масавай доляй 20% новага раствору з масавай доляй солі 
30 %. Як зменіцца маса раствору ў кожным выпадку?

12*. Разлічыце масавую долю сернай кіслаты ў растворы, які атрыманы 
пры змешванні двух раствораў: аднаго — масай 250 г з масавай доляй кіс-
латы 0,3 і другога — масай 320 г з масавай доляй кіслаты 0,15.

13*. Аксід барыю масай 30,6 г растварылі ў гарачай вадзе масай 120 г. 
Вылічыце: а) масу атрыманага гідраксіду барыю; б) масавую долю гідраксіду 
ў растворы, што ўтварыўся.

Практычная работа 1

Прыгатаванне раствору з зададзенай масавай 
доляй растворанага рэчыва

Мэта  работы: пазнаёміцца са  спосабам прыгатавання раствору з за-
дадзенай масавай доляй растворанага рэчыва; замацаваць веды аб колькасным 
выражэнні саставу раствораў; паўтарыць асноўныя правілы паводзін і работы 
ў хімічнай лабараторыі.

Ход  рабо ты

Атрымайце картачку з заданнем і ўважліва прачытайце яго.
1. Разлічыце масы рэчыва і вады, неабходныя для прыгатавання раствору з 

зададзенай масавай доляй растворанага рэчыва. 
2. Прыгатаванне раствору з зададзенай масавай доляй рэчыва.
а) Узважце  рэчыва  разлічанай масы  і акуратна ўсыпце яго ў колбу. 
б) Адмерайце мерным цыліндрам ваду патрэбнага аб’ёму, арыентуючыся 

па ніжнім краі меніска вадкасці. Паколькі шчыльнасць вады роўна 1 г/см3, то 
аб’ём вады (см3) лікава будзе роўны яе масе (г).
в) У колбу з прыгатаванай навескай павольна ўліце ваду адмеранага аб’ёму, 

пастаянна перамешваючы да поўнага растварэння рэчыва.
3. Разбаўленне прыгатаванага раствору.
а) Адмерайце мерным цыліндрам ваду аб’ёмам 50 см3 (гэта будзе 50 г) і 

прыліце да раней прыгатаванага раствору. Павялічылася ці паменшылася пры 
гэтым масавая доля растворанага рэчыва ў растворы?
б) Разлічыце масавую долю растворанага рэчыва ў растворы пасля яго раз-

баўлення.
4. Напішыце справаздачу аб праведзенай рабоце па наступным плане:
1) назва работы;
2) мэта работы;
3) выкарыстанае абсталяванне;
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4) разлік масы (аб’ёму) вады і масы рэчыва, неабходных для прыгатавання 
раствору;

5) назва кожнага этапу работы з кароткім запісам рэзультатаў, адпаведнымі 
малюнкамі, тлумачальнымі подпісамі і адказамі на пастаўленыя пытанні;

6) агульны вывад.

§ 29. Электраліты і неэлектраліты

Яшчэ на пачатку XIX ст. вучоныя зрабілі важнае назіранне: электрычны ток 
могуць праводзіць не толькі металы, але і рас-
творы многіх рэчываў.
Электраправоднасць раствору можна ўста-

навіць з дапамогай прыбора, паказанага на ма-
люнку 85. Два металічныя або вугальныя  элек-
троды змяшчаюць у раствор і злучаюць з кры-
ніцай току. Калі раствор праводзіць электрычны 
ток, то ланцуг замыкаецца, аб чым сведчыць або 
паказанне гальванометра ў ланцугу, або запаль-
ванне лямпачкі. 
Пры апусканні электродаў у дыстылява-

ную ваду лямпачка не запальваецца. Чыстая 
вада не праводзіць электрычны ток (мал. 86, а). 
Не праводзіць ток і сухая кухонная соль NaCl 
(мал. 86, б), калі у яе апусціць электроды. А 
вось водны раствор гэтай жа солі праводзіць 
электрычны ток (мал. 86, в). Зусім гэтак жа 
паводзяць сябе і іншыя солі, многія асновы і 
кіслоты. Бязводныя кіслоты — вельмі дрэн-

Мал. 85. Схема прыбора для 
вызначэння электраправоднасці 
раствору: 1 — крыніца току; 
2 — гальванометр або лямпачка; 
3 — электроды; 4 — доследны 
раствор

Мал. 86. Вызначэнне электраправоднасці розных асяроддзяў: а — дыстыляванай вады; 
б — сухой солі NaCl; в — воднага раствору  NaCl

Электраліты і неэлектраліты
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ныя праваднікі, але водныя растворы кіслот добра праводзяць ток. Даследа-
ванні паказалі, што расплавы солей і шчолачаў таксама праводзяць элект-
рычны ток. 
Калі мы правядзём выпрабаванне на  электраправоднасць раствораў такіх 

рэчываў, як цукроза, глюкоза, спірт, то ўбачым, што лямпачка ў прыборы, па-
казаным на малюнку 86, а, не запальваецца. Значыць, водныя растворы гэтых 
рэчываў не праводзяць электрычны ток. 
Рэзультаты выпрабаванняў па вызначэнні электраправоднасці рэчываў у іх 

зыходным (цвёрдым, вадкім або газападобным) стане і іх водных растворах па-
дадзены ў табліцы 15, на малюнках якой незапаленая лямпачка азначае, што 
рэчыва не праводзіць электрычны ток, а запаленая лямпачка паказвае, што рэ-
чыва электрычны ток праводзіць.

Таб л і ц а  15. Электраправоднасць некаторых рэчываў і іх раствораў

Рэчыва
CuSO4 

(цв.)
NaCl
(цв.)

NaOH
(цв.)

Ba(OH)2

(цв.)
H2SO4

(канц.)
HCl
(газ)

Н2О
(дыст.)

Спірт

У зыходным 
стане

У растворы

ЭЛЕКТРАЛІТЫ НЕЭЛЕКТРАЛІТЫ

Вядомы англійскі фізік Майкл Фарадэй прапанаваў падзяліць усе рэчывы ў 
адпаведнасці з тым, як яны праводзяць электрычны ток у раствораным або рас-
плаўленым стане, на электраліты і неэлектраліты.

Майкл Фарадэй
(1791—1857)

Англійскі фізік і хімік. Таленавіты эксперымента-
тар, заснавальнік вучэння аб электрычным полі. Вы-
явіў хімічнае дзеянне электрычнага току. Даследаваў 
сувязь паміж электрычнымі і магнітнымі з’явамі. Да-
казаў тоеснасць розных відаў электрычнасці.
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Рэчывы, водныя растворы або расплавы якіх праводзяць электрычны 
ток, называюць электралітамі.

Да электралітаў адносяцца злучэнні з іонным тыпам сувязі. Гэта солі 
(NaCl, KNO3, AlBr3, CuSO4 і інш.), асновы (NaOH, KOH, Ba(OH)2, LiOH). 
Крышталі гэтых рэчываў пабудаваны з іонаў, якія заканамерна размешчаны 
ў вузлах крышталічнай рашоткі і ўтрымліваюцца ў такім становішчы элек-
трастатычнымі сіламі прыцяжэння. Натуральна, што пры растварэнні гэ-
тых электралітаў у вадзе іоны павінны пераходзіць у раствор як самастойныя 
часціцы. 
Электралітамі з’яўляюцца і многія кіслоты — рэчывы, утвораныя малеку-

ламі з кавалентнымі палярнымі сувязямі (HCl, HNO3, H2SO4, HI і інш.).

Рэчывы, водныя растворы або расплавы якіх не праводзяць электрыч-
ны ток, называюць неэлектралітамі.

Неэлектралітамі з’яўляецца большасць арганічных рэчываў, такіх, як цу-
кроза, спірт, гліцэрына, простыя рэчывы неметалаў і інш. Яны існуюць у вы-
глядзе непалярных або малапалярных малекул. Пры растварэнні ў вадзе яны 
распадаюцца на асобныя малекулы, якія размяркоўваюцца паміж малекуламі 
вады. 
Чаму ж растворы і расплавы электралітаў праводзяць электрычны ток? 

Як вы добра ведаеце, пераносчыкамі электрычнага зараду ў металах з’яўля-
юцца электроны. Якія ж часціцы з’яўляюцца пераносчыкамі электрычных 
зарадаў у растворах? Адказы на гэтыя пытанні вы знойдзеце ў наступным 
параграфе.

Усе рэчывы па здольнасці праводзіць электрычны ток у растворах і рас-
плавах падзяляюцца на электраліты і неэлектраліты. 
Электраліты — гэта рэчывы, водныя растворы або расплавы якіх пра-

водзяць электрычны ток.

Электралітамі з’яўляюцца кіслоты, асновы і солі.

Пытанні і заданні

1. На якія дзве групы падзяляюцца солі, асновы і кіслоты па іх здоль-
насці праводзіць электрычны ток?

2. Якія рэчывы называюцца электралітамі? Неэлектралітамі? Чым адроз-
ніваюцца гэтыя рэчывы па сваёй будове?

Электраліты і неэлектраліты
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3. Якія з прапанаваных рэчываў з’яўляюцца электралітамі: а) раствор 
сульфату калію; б) хлоравадарод; в) расплаўлены гідраксід калію; г) раствор 
хлоравадароду; д) раствор глюкозы; е) водны раствор кіслароду? 

4. Ці праводзіць электрычны ток вада: а) дыстыляваная; б) крынічная; 
в) калодзежная; г) дажджавая; д) марская; е) мінеральная? Адказ абгрунтуйце.

5. З прапанаваных формул і назваў рэчываў Ва(ОН)2, Na2SO4, AgNO3, 
гліцэрына, FeCl2, HI, O2, спірт, H2O, KI, H2SO4, воцатная кіслата, H3PO4, Br2, 
КОН, Al2(SO4)3, ZnCl2 выпішыце адпаведна: а) неэлектраліты; б) электраліты 
з іоннай сувяззю; в) электраліты з кавалентнай палярнай сувяззю. 

6. Што вы будзеце назіраць, калі апусціце электроды, звязаныя з кры-
ніцай пастаяннага току: а) у раствор сернай кіслаты, б) у бязводную серную 
кіслату?

7. Як вы лічыце, чаму ў акумулятарах знаходзіцца не дыстыляваная 
вада, а раствор сернай кіслаты?

8. Да раствору масай 2000 г з масавай доляй хларыду натрыю, роўнай 
0,075, дабавілі ваду масай 120 г. Разлічыце масавую долю солі ў новым рас-
творы.

§ 30. Электралітычная дысацыяцыя

Для тлумачэння электраправоднасці раствораў і расплаваў электралітаў 
шведскі вучоны Свантэ Арэн і у с  у 1887 г. прапанаваў тэорыю, якая атры-
мала назву тэорыя электралітычнай дысацыяцыі.

Тэорыя электралітычнай дысацыяцыі
Згодна з гэтай тэорыяй, пры растварэнні ў вадзе або пры расплаўленні 

электраліты распадаюцца (дысацыіруюць) на іоны — дадатна і адмоўна за-
раджаныя часціцы.

Распад электралітаў на іоны ў водных растворах 
або расплавах называецца электралітычнай ды-
сацыяцыяй.

Свантэ Аўгуст Арэніус

(1859—1927)

Шведскі хімік. Аўтар тэорыі электралітычнай дысацы-
яцыі. Заснавальнік вучэння аб скорасці хімічнай рэакцыі. 
Лаўрэат Нобелеўскай прэміі (1903).
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Пры дысацыяцыі электралітаў утвараюцца як простыя іоны,  якія скла-
даюцца з аднаго атама — (K+, Na+, Mg2+, Cl−, S2− і інш.), так і складаныя іоны, 
якія складаюцца з некалькіх атамаў (NO3

− ,  SO4
2− ,  PO4

3−  і інш.). Запомніце, што 
знакі зарадаў іонаў запісваюць справа ўверсе пасля арабскай лічбы, якая па-
казвае значэнне зараду (у адрозненне ад абазначэння ступеней акіслення эле-

ментаў: Ca
+2

S
−2

).

Слова «іон» у перакладзе з грэчаскай мовы азначае «вандроўны». У растворах іоны 
бесперапынна перамяшчаюцца («вандруюць») у розных напрамках.

Галоўнай прычынай электралітычнай дысацыяцыі ў водных растворах 
з’яўляецца ўзаемадзеянне малекул вады з электралітамі.
Пры апусканні крышталя іоннага злучэння ў ваду палярныя малекулы 

вады (дыполі) прыцягваюцца да іонаў, якія знаходзяцца на паверхні крыш-
таля: да дадатна зараджаных іонаў сваімі адмоўнымі полюсамі, а да адмоўна 
зараджаных іонаў — дадатнымі полюсамі (мал. 87). Пад дзеяннем малекул 
вады крышталічная структура злучэння разбураецца з утварэннем асобных іо-
наў, абкружаных дыполямі вады. Такія іоны называюцца гідратыраванымі 
іонамі.

Мал. 87. Схема дысацыяцыі іоннага злучэння ў водным растворы

Электралітычная дысацыяцыя
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Звычайна ва ўраўненнях электралітычнай дысацыяцыі не запісваюць фор-
мулы малекул вады, звязаных з  іонамі ў растворы:

NaCl    Na+ + Cl−.

Пры запісе ўраўненняў электралітычнай дысацыяцыі прытрымліваюцца на-
ступных правілаў: 
у левай частцы ўраўнення электралітычнай дысацыяцыі запісваецца фор-

мула рэчыва, у правай — формула іонаў, на якія дадзенае рэчыва дысацыіруе; 
калі ў формуле рэчыва паказаны два, тры або больш простых або скла-

даных іонаў, то столькі ж іонаў будзе і ў растворы; іх колькасць паказваецца 
каэфіцыентамі:

Na2CO3    2Na+ + CO3
2− ;

AlCl3    Al3+ + 3Cl−;

Ba(OH)2    Ba2+ + 2OH−.

У малекулах з кавалентным тыпам сувязей няма гатовых іонаў. Таму пры 
растварэнні большасці такіх рэчываў адбываецца толькі разрыў слабых міжма-
лекулярных сувязей і размеркаванне гідратыраваных малекул, што ўтварыліся, 
па ўсім аб’ёме раствору. Але калі кавалентная сувязь у малекуле моцна па-
лярная, як, напрыклад, у малекуле хлоравадароду HCl, то пад дзеяннем дыполяў 
вады сувязь разрываецца з утварэннем гідратыраваных іонаў вадароду і хлору, 
якія пераходзяць у раствор (мал. 88):

HCl    H+ + Cl−.

Калі малекулы рэчываў, якія раствараюцца, утвораны з атамаў за кошт ка-
валентных непалярных або малапалярных хімічных сувязей, то дысацыяцыі гэ-
тых рэчываў у водных растворах не адбываецца. Таму такія рэчывы з’яўляюцца 
неэлектралітамі, напрыклад О3, Р4, РН3. 
Значыць, электралітамі могуць быць толькі рэчывы з іонным і ка-

валентным палярным тыпам хімічнай сувязі.

Мал. 88. Схема дысацыяцыі рэчыва малекулярнай будовы (HCl) у водным растворы
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Распад электраліту на іоны ў водным растворы або расплаве называецца 
электралітычнай дысацыяцыяй.
Галоўнай прычынай электралітычнай дысацыяцыі ў растворы з’яўляецца 

ўзаемадзеянне малекул вады з электралітам. 
Агульная сума дадатных зарадаў іонаў роўна суме адмоўных зарадаў іо-

наў, паколькі растворы (расплавы) цалкам электранейтральныя.

Пытанні і заданні

1. Дайце азначэнне электралітычнай дысацыяцыі. Якая роля вады пры 
дысацыяцыі?

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

3. Што паказвае ўраўненне: LiCl    Li+ + Cl−? Як здзейсніць гэты працэс 
у звычайных умовах? 

4. Складзіце ўраўненні электралітычнай дысацыяцыі сульфату калію, ні-
трату кальцыю, гідраксіду калію, хларыду жалеза(III).

5. Чым адрозніваецца працэс дысацыяцыі кавалентных палярных злу-
чэнняў ад працэсу дысацыяцыі іонных?

6. Складзіце ўраўненні электралітычнай дысацыяцыі азотнай і ёдавада-
роднай кіслот.

7. Выпішыце формулы рэчываў з кавалентнай непалярнай сувяззю, з які-
мі не адбываецца электралітычнай дысацыяцыі ў водных растворах: CaCl2, 
HBr, N2, KI, O2, H2, AlCl3, P4. Чаму гэтыя рэчывы вельмі мала або практычна 
не раствараюцца ў вадзе?

8. Вылічыце сумарны лік молей іонаў H+ і SO4
2− ,  якія ўтвараюцца ў вы-

ніку дысацыяцыі ў вадзе сернай кіслаты хімічнай колькасцю 0,25 моль.
9. Вылічыце лік гідраксід-іонаў (ОН−), якія знаходзяцца ў растворы мас-

сай 220 г з масавай доляй гідраксіду барыю 0,2.
10*. Пры некаторых захворваннях у кроў уводзяць фізіялагічны раствор, 

які ўяўляе сабой водны раствор з масавай доляй кухоннай солі NaCl, роўнай 
0,9 %.  Вылічыце: а) масу солі і масу вады, якія неабходна ўзяць для пры-
гатавання фізіялагічнага раствору масай 10 кг; б) масу солі, якая ўводзіцца 
ў арганізм чалавека з фізіялагічным растворам масай 200 г; в) масу іонаў 
хлору ў фізіялагічным растворы масай 200 г.

Электралітычная дысацыяцыя
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§ 31. Іоны ў растворах электралітаў. 
Моцныя і слабыя электраліты

Іоны ў растворах электралітаў
Іоны, на якія дысацыіруюць электраліты ў водным растворы, адрозніваюцца 

па сваіх уласцівасцях ад нейтральных атамаў і малекул, з якіх яны ўтварыліся. 
Пры растварэнні кухоннай солі ў вадзе, як вы ўжо ведаеце, іоны натрыю і хло-
ру пераходзяць з крышталічнай рашоткі солі ў раствор:

NaCl    Na+ + Cl−.

Параўнаем уласцівасці атамаў і іонаў натрыю (табл. 16).

Т абл і ц а  16. Адрозненні атамаў натрыю Na0 ад іонаў Na+

Атамы Na0 Іоны Na+

1. Змяшчаюць 1 электрон на знешнім (трэцім) 
слоі; слой не завершаны

1. Не змяшчаюць электронаў на трэ-
цім слоі; другі слой завершаны

2. Умоўны радыус R 2. Умоўны радус меншы за R

3. Не маюць зараду, г. зн. электранейтральныя 3. Маюць зарад 1+

4. Уваходзяць у састаў простага рэчыва натрыю 4. Уваходзяць у састаў складаных рэ-
чываў — іонных злучэнняў

5. Рэагуюць з вадой з утварэннем шчолачы 5. Не рэагуюць з вадой

Высокая хімічная актыўнасць атама натрыю абумоўлена тым, што ў яго на 
знешнім электронным слоі знаходзіцца ўсяго адзін электрон. Пры ўзаемадзеянні 
з іншымі атамамі атам натрыю вызваляецца ад гэтага электрона і ператвараецца 
ў значна больш устойлівую часціцу — іон Na+ (мал. 89). Так, атамы натрыю ўзае-

Мал. 89. Схема электроннай будовы атама і іона натрыю: а — ператварэнне атама 
ў іон; б — параўнальныя памеры атама і іона
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мадзейнічаюць з вадой, выцясняючы з яе вадарод, а пры растварэнні кухоннай 
солі ў вадзе вадарод не вылучаецца. 
Уласцівасці іонаў хлору Cl− таксама будуць адрознівацца ад уласцівасцей 

атамаў хлору Cl (табл. 17).

Т абл і ц а   17. Адрозненні атамаў хлору  Cl0 ад іонаў хлору Cl−

Атамы Cl0 Іоны Cl−

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

1.  Змяшчаюць 8 электронаў на 
знешнім (трэцім) слоі; слой завер-
шаны

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

3.  Не маюць зараду, г. зн. электранейтральныя 3.  Маюць зарад 1−

4.  Уваходзяць у састаў простага рэчыва хлору 4.  Уваходзяць у састаў складаных 
рэчываў — іонных злучэнняў

5.  Рэагуюць з вадой з утварэннем новых рэчываў 5.  Не рэагуюць з вадой

Хімічная актыўнасць атама хлору выклікаецца недахопам аднаго электрона 
на знешнім электронным слоі для яго завяршэння (мал. 90). Гэты электрон атам 
хлору далучае пры ўзаемадзеянні з атамамі металаў, ператвараючыся пры гэтым 
ва ўстойлівы іон хлору Cl−. 
Атамы хлору Cl могуць злучацца адзін з адным кавалентнай непалярнай су-

вяззю, утвараючы малекулу Cl2. Свабодны хлор Cl2 — атрутны газ з зеленаватай 
афарбоўкай і характэрным пахам, а іоны хлору Cl− — бясколерныя і не маюць 
паху. Раствор кухоннай солі, як і сама соль, шырока выкарыстоўваецца пры 
прыгатаванні ежы, не наносячы шкоды арганізму.

Мал. 90. Схема электроннай будовы атама і іона хлору: а — ператварэнне атама ў іон; 
б — параўнальныя памеры атама і іона

Іоны ў растворах электралітаў
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Аналагічным чынам адрозніваюцца ўласцівасці атамаў вадароду H, малеку-
лярнага вадароду H2  і іонаў вадароду H

+. Малекулярны вадарод H2 — гэта газ, 
які амаль  не раствараецца ў вадзе і гарыць на паветры. Іоны вадароду H+, на-
адварот,  у вадзе могуць знаходзіцца ў вельмі вялікай колькасці.
Такім чынам, адрозненні ва ўласцівасцях атамаў і іонаў аднаго і таго 

ж элемента тлумачацца рознай электроннай будовай гэтых часціц. 
У растворы іоны знаходзяцца ў хаатычным руху. Але калі апусціць у раствор 

электраліту электроды і падаць на іх электрычнае напружанне, то іоны набудуць 
накіраваны рух: дадатна зараджаныя іоны будуць  перамяшчацца да катода (ад-
моўнага электрода), а адмоўна зараджаныя іоны — да анода (дадатнага элек-
трода). Таму дадатна зараджаныя іоны атрымалі назву катыёны, а адмоўна за-
раджаныя — аніёны. Сляды руху афарбаваных іонаў (напрыклад, Ni2+) мож-
на назіраць на вільготнай фільтравальнай паперы, калі на яе змясціць крупінкі 
солі NiSO4 (мал. 91).
Уласцівасці іонаў у растворах шмат у чым адрозніваюцца і ад уласцівасцей 

гэтых жа іонаў у бязводных рэчывах. Так, напрыклад, катыёны медзі Cu2+ у суль-
фаце медзі(II) практычна бясколерныя, а медны купарвас (мал. 92) і раствор гэ-
тай солі маюць блакітны колер. Гэта абумоўлена перш за ўсё гідратацыяй ка-
тыёнаў медзі Cu2+, г.зн. іх узаемадзеяннем з малекуламі вады.

Моцныя і слабыя электраліты

У залежнасці ад здольнасці да дысацыяцыі ўсе электраліты ўмоўна падзяля-
юць на дзве групы — моцныя і слабыя. Да моцных электралітаў адносяць рэ-
чывы, якія пры растварэнні  практычна поўнасцю дысацыіруюць на іоны: амаль 
усе солі, LiOH, KOH, NaOH і іншыя шчолачы, HCl, H2SO4, HNO3  і рад іншых 

Мал. 91. Рух іонаў у электрычным полі Мал. 92. Медны купарвас (1) і бязводны 
сульфат медзі (2)
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кіслот, якія так і называюцца моцныя кіслоты. Дысацыяцыю такіх электралітаў 
запісваюць у выглядзе ўраўнення распаду са стрэлкай у адным напрамку:

KI    K+ + I−;
H2SO4    2H+ + SO4

2− ;
LiOH    Li+ + OH−.

Да слабых электралітаў адносяць рэчывы, якія дысацыіруюць пры рас-
тварэнні на іоны ў нязначнай ступені. Напрыклад, у растворах такіх кіслот, як 
H2S, H2CO3, HNO2 (азоцістая кіслата) і іншых, побач з іонамі змяшчаюцца 
малекулы, што не дысацыіравалі. У слабых электралітаў працэс дысацыя-
цыі абарачальны. Гэта азначае, што адначасова ў растворы адбываюцца два 
процілеглыя працэсы: распад малекул на іоны (дысацыяцыя) і злучэнне іо-
наў у малекулы (асацыяцыя). Дысацыяцыю такіх электралітаў (напрыклад, 
азоцістай кіслаты HNO2) запісваюць у выглядзе ўраўнення з дзвюма стрэл-
камі :

HNO2  H+ + NO
–
2 .

дысацыяцыя

асацыяцыя

Чыстая вада з’яўляецца слабым электралітам, яна вельмі нязначна дыса-
цыіруе на іоны вадароду і гідраксід-іоны:

H2O  H+ + OH−.

Наяўнасць гэтых іонаў у вадзе вельмі нязначная, таму дысацыяцыю вады 
звычайна не прымаюць да ўвагі, а асяроддзе ў дыстыляванай вадзе з’яўляецца 
нейтральным.

Адрозненні ва ўласцівасцях атамаў і іонаў аднаго і таго ж элемента тлу-
мачацца рознай электроннай будовай гэтых часціц.
Дадатна зараджаныя іоны называюцца катыёнамі, а адмоўна зараджа-

ныя — аніёнамі.
Па здольнасці дысацыіраваць у водных растворах электраліты падзяля-

юцца на моцныя і слабыя.

Пытанні і заданні

1. Як называюцца і чым адрозніваюцца паміж сабой часціцы, запісаныя 
сімваламі: а) Cl, Cl−, Cl2;  б) Na, Na+; в) H, H+, H2?

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

Іоны ў растворах электралітаў
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3. У растворы якой кіслаты — азотнай або серавадароднай — з ад-
нолькавай масавай доляй кіслаты лямпачка прыбора для вызначэння элек-
траправоднасці вадкасцей будзе гарэць больш ярка? Чаму? 

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

5. Якія з прапанаваных іонаў з’яўляюцца катыёнамі, а якія — аніёнамі: 
Ba2+, Li+, Sr2+, Mn2+, Pb2+, PO4

3− ,  F−?
6. Складзіце ўраўненні электралітычнай дысацыяцыі спачатку моцных 

электралітаў, а затым слабых электралітаў: (Cu(NO3)2, HNO3, H2CO3, K2SO4, 
H2O, NaOH, H2S, Cl2, Al2(SO4)3 , HNO2).

7. У вадзе з вадаправоду выяўляюцца іоны: Na+, Ca2+, Fe3+, Cl−, SO4
2− ,  

HCO3
− .  Напішыце формулы магчымых рэчываў, якія знаходзяцца ў гэтай 

вадзе. 
8. Якія рэчывы знаходзяцца ў марской вадзе, калі ў ёй выяўляюцца на-

ступныя іоны: Ca2+, Na+, Mg2+, Br−, Cl−, SO4
2− ,  HCO3

− ?
9. Размясціце формулы наступных рэчываў — AlCl3, NaCl, CaCl2 — 

у рад па меры павелічэння ліку іонаў, якія ўтвараюцца пры дысацыяцыі 
1 моль солі.

§ 32. Электралітычная дысацыяцыя кіслот, асноў і солей

На аснове тэорыі электралітычнай дысацыяцыі хімічныя злучэнні класіфі-
куюць і па іх стане ў растворах.
З курса хіміі 7-га класа вы ведаеце, што хімічныя рэчывы можна падзяліць 

на асноўныя класы: аксіды, кіслоты, асновы, солі.
Так, напрыклад, водныя растворы кіслот маюць некаторыя агульныя ўлас-

цівасці. Для іх характэрны кіслы смак, здольнасць афарбоўваць лакмус у чыр-
воны колер, узаемадзейнічаць з некаторымі металамі з вылучэннем вадароду. Зу-
сім гэтак жа некаторыя агульныя ўласцівасці маюць водныя растворы ўсіх шчо-
лачаў, растворы солей адной і той жа кіслаты або солей аднаго і таго ж метала. 
Прычыну агульнасці ўласцівасцей трэба шукаць у асаблівасцях электралітычнай 
дысацыяцыі названых злучэнняў. 

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

HCl    H+ + Cl−;
HNO3    H+ + NO3

− .

Малекулы кіслот могуць змяшчаць розную колькасць атамаў вадароду. Лік 
атамаў вадароду ў малекуле кіслаты, які здольны замяшчацца атамамі металу 
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з утварэннем солі, вызначае асноў-
насць кіслаты. Так, напрыклад HCl  
і HNO3 — аднаасноўныя кіслоты, 
H2SO4 і H2CO3 — двухасноўныя, 
H3PO4 — трохасноўная.
Ураўненні дысацыяцыі многаас-

ноўных моцных кіслот звычайна за-
пісваюць у адну стадыю:

H2SO4    2H+ + SO4
2− .

Дысацыяцыя многаасноўных слабых кіслот адбываецца больш складана, 
чым моцных. У водных растворах слабых кіслот побач з іонамі вадароду і аніёна-
мі кіслотнага астатку прысутнічаюць і малекулы, якія не распаліся на іоны. На-
яўнасць малекул вызначае некаторыя ўласцівасці такіх раствораў. Напрыклад, 
спецыфічны пах серавадароднай кіслаты H2S звязаны з наяўнасцю ў растворы 
малекул, якія не дысацыіравалі на іоны.

Разгледзім больш падрабязна дысацыяцыю слабай вугальнай кіслаты H2CO3. Іоны ва-
дароду адшчапляюцца ад малекулы вугальнай кіслаты не адначасова, як у выпадку моц-
ных кіслот, а паслядоўна. На першай ступені дысацыяцыі H2CO3 утвараюцца катыёны 
вадароду і аніёны HCO3

−  (мал. 93):

H2CO3  H+ + HCO3
−  (першая ступень).

Аніёны HCO3
−  называюцца гідракарбанат-іонамі. Гідракарбанат-іоны таксама дысацы-

іруюць (мал. 94):

 HCO3
−   H+ + CO3

2−  

(другая ступень).

Пры гэтым дысацыяцыя кіслаты па другой ступені адбываецца больш слаба.

Такім чынам, у растворы любой 
кіслаты змяшчаюцца іоны вадароду 
H+, якія і абумоўліваюць агульныя 
ўласцівасці водных раствораў кіс-
лот: іх кіслы смак, здольнасць афар-
боўваць лакмус у чырвоны колер, 
узаемадзейнічаць з некаторымі ме-
таламі з вылучэннем вадароду. 
У газу хлоравадароду HCl, так-

сама як і ў бязводнай сернай кіслаты,  

Мал. 93. Схема дысацыяцыі вугальнай кіслаты 
(першая ступень)

Мал. 94. Схема дысацыяцыі гідракарбанат-
іона (другая ступень)

Электралітычная дысацыяцыя кіслот, асноў і солей
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кіслотныя ўласцівасці адсутнічаюць. Гэтыя ўласцівасці праяўляюцца толькі ў 
водных растворах названых рэчываў.
Значыць, можна даць такое азначэнне кіслот: кіслоты — гэта электраліты, 

пры дысацыяцыі якіх у водных растворах у якасці катыёнаў утвараюцца толь-
кі іоны вадароду.
Растваральныя ў вадзе асновы называюцца шчолачамі. Пры дысацыяцыі 

шчолачаў утвараюцца катыёны металаў і гідраксід-іоны:

NaOH    Na+ + OH−;

KOH    K+ + OH−;

Ca(OH)2    Ca2+ + 2OH−.

Мыльнасць раствораў шчолачаў навобмацак, здольнасць афарбоўваць лак-
мус у сіні колер, іх едкае дзеянне — вынік прысутнасці ў водным растворы гі-
драксід-іонаў OH−. 
Таму можна даць такое азначэнне асноў: асновы — гэта электраліты, пры 

дысацыяцыі якіх у водных растворах у якасці аніёнаў утвараюцца толькі гі-
драксід-іоны.
Разам з тым і кіслоты і асновы маюць індывідуальныя ўласцівасці, якія за-

лежаць адпаведна ад прыроды аніёна або катыёна. Некаторыя ўласцівасці сер-
най кіслаты (напрыклад, утварэнне асадку з  растворам хларыду барыю) абу-
моўлены ўласцівасцямі яе аніёна SO4

2−  (мал. 95).
Солі ў водных растворах дысацыіруюць на катыёны, звычайна металаў,  

і аніёны кіслотных астаткаў:

NaI    Na+ + I−;
CaCl2    Ca2+ + 2Cl−;

Al2(SO4)3    2Al3+ + 3SO4
2− ;

NaCl    Na+ + Cl−.

Уласцівасці раствораў солей таксама абумоў-
лены ўласцівасцямі ўсіх іонаў, якія ўтвараюцца ў 
працэсе дысацыяцыі. Так, напрыклад салёны смак 
кухоннай солі абумоўлены наяўнасцю ў растворы 
іонаў хлору. 
Дзяленне рэчываў на кіслоты і асновы звя-

зана з наяўнасцю іонаў H+ і OH− у іх водных рас-
творах. Раствор, у якім знаходзяцца аднолькавыя 
колькасці іонаў H+ і OH−, як у чыстай вадзе, на-
зываюць нейтральным. Калі ў растворы змяш-

Мал. 95. Утварэнне асадку 
ў рэакцыі сернай кіслаты 
H2SO4 і хларыду барыю 
BaCl2
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чаецца больш іонаў H+, такі раствор на-
зываюць кіслым, а раствор, у якім больш 
іонаў OH−, — шчолачным. Выявіць іоны 
H+ і OH−  у растворах можна з дапамогай 
індыкатараў (мал. 96).

Лабараторны дослед 3

Выяўленне катыёнаў вадароду і гідраксід-іонаў у растворах

1. У прабірку з растворам сернай кіслаты (або салянай кіслаты) прыліце 1-2 
кроплі лакмусу (або метыларанжу). Звярніце ўвагу на змяненне афарбоўкі 
індыкатару.  Кіслым або шчолачным з’яўляецца дадзены раствор?

2. У прабірку з растворам гідраксіду натрыю ўнясіце 2-3 кроплі фенолфталеіну. 
З’яўленне малінавай афарбоўкі сведчыць аб наяўнасці ў растворы гідрак-
сід-іонаў. Паўтарыце дослед выяўлення гідраксід-іонаў у растворы шчолачы 
з дапамогай лакмусу або метыларанжу. Рэзультаты доследаў можаце афор-
міць у выглядзе табліцы.

Іон
Афарбоўка індыкатараў

лакмус метыларанж фенолфталеін

Н+

ОН−

Уласцівасці водных раствораў моцных электралітаў вызначаюцца ўлас-
цівасцямі іонаў, якія ўтвараюцца пры дысацыяцыі гэтых электралітаў.
Кіслоты — электраліты, у водных растворах якіх у якасці катыёнаў утва-

раюцца толькі іоны вадароду.
Асновы — электраліты, у водных растворах якіх у якасці аніёнаў утва-

раюцца толькі гідраксід-іоны.
Солі — электраліты, у водных растворах якіх утвараюцца катыёны ме-

талу і аніёны кіслотнага астатку.
Калі наяўнасць іонаў H+ у растворы большая за наяўнасць іонаў OH−, 

такі раствор называюць кіслым, а раствор, у якім наяўнасць іонаў OH−  боль-
шая за наяўнасць іонаў  H+, — шчолачным.

Мал. 96. Афарбоўка лакмусу ў нейтраль-
ным (1), шчолачным (2) і кіслым (3) асяроддзі

Электралітычная дысацыяцыя кіслот, асноў і солей
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Пытанні і заданні

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

2. Складзіце ўраўненні электралітычнай дысацыяцыі наступных рэчываў: 
а) ёдавадароднай кіслаты HI; б) сярністай кіслаты H2SO3; в) гідраксіду барыю 
Ba(OH)2; г) нітрату медзі (II) Cu(NO3)2; д) хларыду кальцыю Сal2.

3. Адзначце, у якіх выразах ідзе гаворка аб HCl газападобным, а ў 
якім — аб яго водным растворы: а) змешчаная ў яго сухая лакмусавая па-
перка чырванее; б) утвараецца ў рэакцыі хлору з вадародам; в) запаўняе са-
бой увесь аб’ём пасудзіны; г) можа мець шчыльнасць большую, чым шчыль-
насць вады. Як называюць водны раствор хлоравадароду?

4. Якія з асноў, формулы якіх NaOH, Cu(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3, раства-
ральныя ў вадзе? Як называюцца гэтыя асновы? Запішыце ўраўненні іх ды-
сацыяцыі.

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

6. Напішыце формулы рэчываў, у растворах якіх змяшчаюцца іоны: 
а) Al3+ і Cl− ; б)  Ba2+ і NO3

− ;  в) Na+ і CO3
2− ;  г) Fe3+ і SO4

2− .
7. Вызначце лік катыёнаў, якія ўтвараюцца ў растворы, што змяшчае 

сульфат жалеза(III) масай 220 г.
8. Вылічыце масу сульфату натрыю ў растворы, калі вядома, што ў ім 

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

9*. Вылічыце, якая сумарная хімічная колькасць іонаў змяшчаецца 
ў растворы, што атрыманы пры растварэнні ў вадзе хлоравадароду HCl: 
а) аб’ёмам (н. у.)1,12 дм3; б) масай 73 г. Дысацыяцыю вады не прымаць 
у разлік.

§ 33. Рэакцыі іоннага абмену

Пазнаёміўшыся з дысацыяцыяй солей, кіслот і шчолачаў у водных раство-
рах, мы даведаліся, што моцныя электраліты існуюць у  растворах толькі ў вы-
глядзе іонаў. Значыць, усе рэакцыі, якія адбываюцца паміж электралітамі ў рас-
творах, з’яўляюцца рэакцыямі паміж іонамі або іоннымі рэакцыямі.

Іоннымі рэакцыямі называюцца рэакцыі, якія адбываюцца ў водных 
растворах з удзелам іонаў электралітаў.

Многія рэакцыі, якія адбываюцца ў растворах, адносяцца да рэакцый аб-
мену. Напомнім, што да гэтага тыпу адносяцца рэакцыі паміж складанымі рэ-
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чывамі, у выніку якіх гэтыя рэчывы абменьваюцца сваімі састаўнымі часткамі. 
Такімі састаўнымі часткамі рэчываў у электралітах з’яўляюцца іоны.
Рэакцыі іоннага абмену ў растворах электралітаў адбываюцца толькі  ў тым 

выпадку, калі ў выніку ўзаемадзеяння паміж іонамі ўтвараюцца малараствараль-
ныя, газападобныя або маладысацыіруючыя рэчывы (вада або іншыя слабыя 
электраліты). 
Разгледзім прыклады такіх працэсаў.

Рэакцыя іоннага абмену з утварэннем слабага электраліту

Вы ўжо добра ведаеце, што рэакцыя паміж кіслатой і асновай назы-
ваецца рэакцыяй нейтралізацыі. У выніку такога працэсу ўтвараюцца солі 
і вада:

HCl + NaOH = NaCl + H2O.

Ураўненне рэакцыі, запісанае ў такой форме, звычайна называюць малеку-
лярным (або  ўраўненнем у малекулярным выглядзе). Малекулярным ураў-
неннем можа запісвацца любая рэакцыя.
За ходам нейтралізацыі зручна сачыць з дапамогай індыкатару, змяненне 

афарбоўкі якога сведчыць аб заканчэнні рэакцыі паміж кіслатой і шчолаччу.
Тры з чатырох удзельнікаў (HCl, NaOH і NaCl) рэакцыі, якая разгляда-

ецца, з’яўляюцца моцнымі электралітамі, г. зн. знаходзяцца ў растворы ў вы-
глядзе іонаў (мал. 97). Вада — слабы электраліт, які практычна не дысацыіруе 
на іоны. Таму іоннае ўраўненне дадзенай рэакцыі можна запісаць наступным 
чынам:

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

Такі запіс працэсу называецца поўным іонным ураўненнем. У іонным ураў-
ненні ўсе моцныя электраліты запісваюцца ў выглядзе формул іх іонаў. Цвёрдыя 
і газападобныя рэчывы, слабыя электраліты (уключаючы ваду) — у выглядзе 
малекулярных формул або формульных адзінак.

Мал. 97. Схема рэакцыі нейтралізацыі

Рэакцыі іоннага абмену
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Калі ў поўным іонным ураўненні ў правай і ле-
вай яго частках выключыць (скараціць)  адноль-

кавыя па хімічным саставе і ліку іоны (Na+ і Cl− ), то атрымаем скарочанае іон-
нае ўраўненне  (мал. 98):

H+ + OH− = H2O.

Ва ўраўненні такога віду звычайна спачатку запісваецца катыён, а потым 
аніён.
Апошняе ўраўненне паказвае, што рэакцыя нейтралізацыі зводзіцца да ўзае-

мадзеяння іонаў вадароду з гідраксід-іонамі  з утварэннем маладысацыіру-
ючага рэчыва, якім з’яўляецца вада. 
Запішыце самастойна ўсе тры формы ўраўненняў рэакцыі нейтралізацыі па-

між азотнай кіслатой і гідраксідам калію. Вы пераканаецеся ў тым, што любая 
рэакцыя паміж моцнай кіслатой і шчолаччу зводзіцца да ўзаемадзеяння іонаў ва-
дароду з гідраксід-іонамі. Таму адно і тое ж скарочанае іоннае ўраўненне можа 
апісваць некалькі рэакцый іоннага абмену з удзелам розных рэчываў, і яму бу-
дуць адпавядаць некалькі ўраўненняў у малекулярным выглядзе.

Рэакцыі іоннага абмену з утварэннем асадку

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

BaCl2 + Na2SO4 = BaSO4  + 2NaCl.

Поўнае іоннае ўраўненне такой рэакцыі мае наступны выгляд:

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

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

Ba2+ + SO4
2−  = BaSO4 .

Такое ўраўненне паказвае, што пры ўзаемадзеянні раствору сульфату на-
трыю з растворам хларыду барыю адбываецца звязванне іонаў барыю Ba2+ з 
сульфат-іонамі SO4

2−  з утварэннем асадку сульфату барыю (мал. 99). Зусім такое 

Мал. 98. Схема скарочанага іоннага ўраўнення рэакцыі 
нейтралізацыі
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ж скарочанае іоннае ўраўненне атрымаецца, калі замест хларыду барыю ўзяць, 
напрыклад, нітрат барыю Ba(NO3)2, а замест сульфату натрыю — сульфат ка-
лію K2SO4 або серную кіслату H2SO4. Такім чынам, аднаму і таму ж скарочанаму 
іоннаму ўраўненню будуць адпавядаць некалькі ўраўненняў у малекулярным вы-
глядзе.
Пры састаўленні ўраўненняў рэакцый абмену з утварэннем асадку неабход-

на карыстацца табліцай растваральнасці (гл. форзац II), у якой паказана рас-
тваральнасць электралітаў у вадзе.
Напрыклад, неабходна вызначыць, ці будзе  выпадаць асадак пры зліванні 

раствораў нітрату кальцыю Ca(NO3)2 і карбанату калію K2CO3. Запісваем ураў-
ненне рэакцыі:

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

Для вызначэння растваральнасці карбанату кальцыю CaCO3  у табліцы 
растваральнасці  знаходзім слупок катыёна Ca2+ і радок аніёна  CO3

2− .  У мес-
цы іх перасячэння стаіць літара «н». Гэта азначае, што карбанат кальцыю не-
растваральны ў вадзе, і пры змешванні раствораў нітрату кальцыю і карбанату 
калію  выпадае ў асадак. 
Аналагічна вызначаем, што нітрат калію KNO3 у вадзе растваральны. Зна-

чыць, поўнае іоннае ўраўненне рэакцыі:

Ca2+ + 2NO3
−  + 2K+ + CO3

2− =  CaCO3  + 2K+ + 2NO3
− ,

а ў скарочаным іонным выглядзе:

Ca2+ + CO3
2−  = CaCO3 .

Мал. 99. Схема рэакцыі ўтварэння асадку 
сульфату барыю BaSO4 

Рэакцыі іоннага абмену
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Прочырк у табліцы растваральнасці 
азначае, што рэчыва не існуе або расклада-
ецца вадой.

Рэакцыі іоннага абмену з вылучэннем газу

Звязванне іонаў прыводзіць і да ўтварэння 
газападобнага прадукту, які вылучаецца з раст-
вору. 
Напрыклад, калі да раствору соды Na2CO3 

прыліць раствор сернай кіслаты, то будзе назірацца вылучэнне пузыркоў ву-
глякіслага газу (мал. 100):

Na2CO3 + H2SO4 =  Na2SO4 + CO2  + H2O.

У поўнай іоннай форме гэта ўраўненне запісваецца наступным чынам:

2Na+ + CO3
2− + 2H+ + SO4

2− =  2Na+ + SO4
2−  + CO2  + H2O.

Скарочанае іоннае ўраўненне рэакцыі ў гэтым выпадку такое:

2H+ + CO3
2− =  CO2  + H2O.

Такім чынам, рэакцыі іоннага абмену ў растворах электралітаў адбываюцца 
поўнасцю («да канца»), калі выконваецца адна з наступных умоў:

1) утвараецца асадак;
2) вылучаецца газападобнае рэчыва;
3) утвараецца вада або іншы слабы электраліт.
З пункту гледжання тэорыі электралітычнай дысацыяцыі гэта азначае, што 

ў рэакцыі ўтвараюцца рэчывы, атрыманыя ў выніку звязвання іонаў у асадак, 
газ або маладысацыіруючае рэчыва.

Многія рэакцыі паміж растворамі электралітаў з’яўляюцца рэакцыямі 
абмену паміж іонамі, г. зн. іоннымі рэакцыямі.
Рэакцыі іоннага абмену адбываюцца толькі ў тым выпадку, калі ў вы-

ніку ўтвараюцца маларастваральныя, газападобныя або маладысацыіруючыя 
рэчывы. 
Ураўненні рэакцый, якія паказваюць узаемадзеянне паміж іонамі ў рас-

творы, называюцца іоннымі ўраўненнямі — поўнымі або скарочанымі.

Мал. 100. Вылучэнне вуглякіслага газу ў рэакцыі раство-
ру соды Na2CO3  і сернай кіслаты H2SO4
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Пытанні і заданні

1. Назавіце ўмовы, пры якіх адбываюцца рэакцыі іоннага абмену ў рас-
творах.

2. Па якіх прыметах можна вызначыць, што рэакцыя іоннага абмену ад-
бываецца да канца?

3. У якім парадку састаўляюцца ўраўненні рэакцый іоннага абмену?
4. Назавіце адрозненні скарочанага іоннага ўраўнення ад поўнага іон-

нага ўраўнення.
5. Расстаўце каэфіцыенты і, карыстаючыся табліцай растваральнасці, 

складзіце поўныя і скарочаныя іонныя ўраўненні наступных рэакцый:
а) KOH + HNO3 = KNO3 + H2O;
б) K2CO3 + HCl    KCl + H2O + CO2;
в) NaOH + Fe(NO3)2    Fe(OH)2 + NaNO3;
г) Ca(NO3)2 + K2CO3    CaCO3 + KNO3;
д) FeCl3 + KOH    Fe(OH)3 + KCl;
е) FeCl2 + AgNO3    Fe(NO3)2 + AgCl.
6. Складзіце малекулярныя і іонныя ўраўненні рэакцый паміж растворамі:
а) хларыду калію і нітрату серабра(I);
б) гідраксіду натрыю і сульфату медзі(II);
в*) сульфату алюмінію і хларыду барыю;
г) нітрату барыю і сульфату калію.
7. Напішыце поўныя і скарочаныя іонныя ўраўненні магчымых рэакцый па-

між растворамі солей, якія зліваюцца парамі: Na2CO3 і ВаCl2; AgNO3 і Na3PO4.
8. Састаўце малекулярныя ўраўненні рэакцый, якія выражаны скароча-

нымі іоннымі ўраўненнямі:
а) Fe2+ + 2OH− = Fe(OH)2 ;
б) Mg(OH)2 + 2H+ = Mg2+ + 2H2O.
9. Вызначце масу раствору сернай кіслаты з масавай доляй кіслаты 

20 %, неабходнага для нейтралізацыі раствору гідраксіду натрыю масай 
200 г з масавай доляй шчолачы 0,1.

10. Складзіце максімальна магчымы лік ураўненняў рэакцый паміж іо-
намі Cu2+, Fe3+, OH−, NO3

− ,  S2−, H+, SO4
2− ,  Cl−, Ba2+. Да трох з іх падбярыце 

малекулярныя ўраўненні рэакцый.

Практычная работа 2

Рэакцыі іоннага абмену паміж растворамі электралітаў

Мэта  рабо ты: замацаваць веды аб рэакцыях іоннага абмену ў растворах 
электралітаў; навучыцца карыстацца табліцай растваральнасці.

Рэакцыі іоннага абмену
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1. Вызначце магчымасць праходжання хімічных рэакцый паміж растворамі 
электралітаў: 
а) карбанату натрыю і салянай кіслаты; 
б) сульфату медзі(II) і гідраксіду натрыю; 
в) хларыду натрыю і сернай кіслаты.
2. Падбярыце рэактывы, з дапамогай якіх можна ўтварыць асадкі з аніёнамі 

солей: CO3
2− ,  SO4

2− .
3. Правядзіце рэакцыю нейтралізацыі раствору сернай (салянай) кіслаты ў 

прысутнасці індыкатару.  
Ураўненні магчымых рэакцый запішыце ў малекулярнай, поўнай іоннай і 

скарочанай іоннай формах.

§ 34. Прыклады разлікаў па тэме «Растворы»

Вывучэнне тэмы «Растворы» звязана з рознымі па складанасці колькаснымі 
разлікамі. Для разлікаў часта выкарыстоўваюцца такія велічыні, як масавая доля 
растворанага рэчыва w, маса раствору т (раствору), маса рэчыва т (рэчыва).
Гэтыя велічыні звязаны паміж сабой формулай:

w m
m

( ) .( )
( )

рэчыва рэчыва
раствору

=

Рэчывы ў растворах узаемадзейнічаюць адно з адным у пэўных масавых або 
мольных дачыненнях. Гэтыя дачыненні вызначаюцца па ўраўненнях рэакцый, 
што адбываюцца ў растворах. 
Можна вылічыць масу або хімічную колькасць прадукту рэакцыі, калі 

для яго атрымання ўзяты раствор з пэўнай масавай доляй растворанага зы-
ходнага рэчыва. Можна вылічыць масавую долю ў растворы або хімічную 
колькасць зыходных рэчываў, калі вядомы масы або аб’ёмы прадуктаў рэ-
акцыі.
Пры ўсіх падобных разліках часта зрабіць патрэбны вывад, правесці вы-

лічэнні лягчэй, калі параўноўваць не масы або аб’ёмы рэчываў, а іх хімічныя 
колькасці.

Прыклад 1. Вызначце масавую долю хлоравадароду ў салянай кіслаце, 
атрыманай пры растварэнні хлоравадароду аб’ёмам 56 дм3 у вадзе аб’ёмам 
0,2 дм3. Шчыльнасць вады роўна 1 г/см3.
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Дад з ена :

V(HCl) = 56 дм3

V(H2O) = 0,2 дм3

ρ (H2O) = 1 г/см3

Рашэнне

1. Вызначым масу вады:

1 дм3 = 1000 см3;   0,2 дм3 = 200 см3;
т (H2O) = V  ρ = 200 см3  1,00 г/см3 = 200 г.

2. Вызначым хімічную колькасць і масу хлоравада-

роду:

w(HCl) — ?

n V
V

=
m

;

n V
V

( ) , ;( )

, /
HCl моль

m

дм

дм моль
= = =HCl 56

22 4

3

3 2 5

m = n  M; т (HCl) = 2,5 моль  36,5 г/моль = 91,25 г.

3. Вызначым масу раствору:

т(раствору) = т(рэчыва) + т(вады) = 91,25 г + 200 г = 291,25 г.

4. Вызначым масавую долю хлоравадароду ў растворы:

w m
m

( ) , ,( )
( )

,
,

HCl HCl
раствору

г
г

= = =91 25
291 25

0 31  або 31 %.

Адка з: масавая доля хлоравадароду ў салянай кіслаце роўна 31 %.

Прыклад 2. У раствор хларыду жалеза(III)  масай 200 г дабавілі раствор 
шчолачы. У выніку выпаў асадак гідраксіду жалеза(ІІІ) масай 32,1 г. Вызначце 
масавую долю солі ў першапачатковым растворы.

Дад з ена :

m (раствору FeCl3) = 200 г
m (Fe(ОН)3) = 32,1 г

Рашэнне

1. Значэнні малярных мас:

М (FeCl3) = 162,5 г/моль;

М (Fe(OH)3) = 107 г/моль.w (FeCl3) — ?

2. Хімічная колькасць гідраксіду жалеза(III):

n (Fe(ОН)3) = 32,1 : 107 = 0,3 (моль).

3. Паколькі разлікі выконваюцца толькі на аснове злучэнняў жалеза, не 
мае значэння, раствор якой шчолачы быў узяты для рэакцыі. Дапусцім, гэта гі-
драксід натрыю.

Прыклады разлікаў па тэме «Растворы»
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Складзём ураўненне рэакцыі і вызначым хімічную колькасць і масу хларыду 
жалеза(III), які ўступіў у рэакцыю:

 х моль 0,3 моль

FeCl3 + 3NaOH = Fe(OH)3  + 3NaCl,
 1 моль 1 моль

адсюль х = 0,3 моль;

m (FeCl3) = 0,3  162,5 = 48,75 (г).

4. Разлічым масавую долю солі ў зыходным растворы:

w
m

m
( ) , .

( )

( )
,FeCl

FeCl

раствору
 г

 г3
3 48 75

200
0 24= = =

Адка з: масавая доля солі ў першапачатковым растворы роўна 0,24.

Прыклад  3. Да раствору масай 200 г з масавай доляй сернай кіслаты 4,9 % 
дабавілі раствор гідраксіду натрыю масай 400 г з масавай доляй шчолачы 0,04. 
Якой будзе афарбоўка індыкатару лакмусу ў растворы пасля рэакцыі?

Дад з ена :

m (раствору H2SO4) = 200 г
w (H2SO4) = 4,9 % = 0,049
m (раствору NaОН) = 400 г
w (NaОН) = 0,04

Рашэнне

1. Значэнні малярных мас рэчываў:

М (NaOH) = 40 г/моль;
М (H2SO4) = 98 г/моль.

2. Масы рэчываў у растворах:

т (H2SO4) = 200  0,049 = 9,8 (г);Афарбоўка лакмусу пасля 
рэакцыі — ?

т (NaOH) = 400  0,04 = 16 (г).

3. Хімічная колькасць рэчываў:

n (NaOH) = 16
40

 = 0,4 (моль);

n (H2SO4) = 9 8
98
,  = 0,1 (моль).

4. Складзём ураўненне рэакцыі і вызначым  хімічную колькасць гідраксіду 
натрыю, неабходнага для нейтралізацыі сернай кіслаты ў растворы:

 х моль 0,1 моль

2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2Н2О.
 2 моль 1 моль
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Адсюль х = 0,2 моль. Такая хімічная колькасць гідраксіду натрыю неабходна 
для поўнай нейтралізацыі сернай кіслаты ў растворы.

5. Параўнаем атрыманы лік молей з данымі задачы. Нам дадзены 0,4 моль 
гідраксіду натрыю, а для рэакцыі неабходна 0,2 моль, значыць, шчолачы будзе
з лішкам. Гэты лішак вызначыць шчолачнае асяроддзе раствору, у якім лакмус 
будзе сіняга колеру.

Адка з: колер лакмусу — сіні.

Прыклад 4. Вылічыце аб’ём (н. у.) газу, які вылучыцца ў выніку рэакцыі 
лішку салянай кіслаты з растворам карбанату натрыю масай 212 г і масавай 
доляй солі  0,2.

Дад з ена :

m (раствору Na2CO3) = 212 г

w (Na2CO3) = 0,2

Рашэнне

1. Значэнне малярнай масы рэчыва:

М(Na2CO3) = 106 г/моль.

2. Маса рэчыва ў растворы: 
V(CO2) — ?

т (Na2CO3) = 212  0,2 = 42,4 (г).
3. Хімічная колькасць карбанату натрыю:

n (Na2CO3) = 42 4
106

,  = 0,4 (моль).

4. Саставім ураўненне рэакцыі і адзначым хімічныя колькасці вуглякіслага 
газу і карбанату натрыю:

 0,4 моль х моль

Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + Н2О + CO2.
 1 моль 1 моль

5. Па ўраўненні рэакцыі вызначым хімічную колькасць вуглякіслага газу, які 
вылучыўся ў рэакцыі карбанату натрыю з салянай кіслатой:

1 моль Na2CO3 — 1 моль СО2;
0,4 моль Na2CO3 — х моль СО2

Адсюль х = 0,4 моль. Значыць, 0,4 моль вуглякіслага газу вылучылася ў 
выніку рэакцыі.

6. Аб’ём вуглякіслага газу роўны:

V(CO2) = Vm  n (CO2) = 22,4 дм3 /моль  0,4 моль = 8,96 дм3.

Адка з: 8,96 дм3 вуглякіслага газу вылучылася ў выніку рэакцыі.

Прыклады разлікаў па тэме «Растворы»
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Пытанні і заданні

1. Да раствору нітрату серабра(I) масай 10 г з масавай доляй солі 30 % 
дабавілі раствор хларыду калію да спынення выпадзення асадку. Вылічыце 
масу асадку, які ўтварыўся.

2*. Разлічыце масавую долю бромавадароднай кіслаты, якая атрыма-
лася ў выніку растварэння бромавадароду аб’ёмам (н. у.) 100 дм3 у 1 дм3 
вады.

3. Да раствору азотнай кіслаты масай 200 г з масавай доляй кісла-
ты 6,3 % дабавілі раствор гідраксіду натрыю масай 200 г з масавай до-
ляй шчолачы 0,04. Якой будзе афарбоўка лакмусу ў растворы пасля 
рэакцыі?

4. Ці хопіць раствору хларыду барыю масай 200 г з масавай доляй солі 
20,8 % для поўнага асаджэння сульфат-іонаў з раствору сернай кіслаты ма-
сай 200 г з масавай доляй кіслаты 0,208? 

5. Разлічыце масу раствору сернай кіслаты з масавай доляй H2SO4  0,4  
і масу вады, якія спатрэбяцца для атрымання раствору масай 500 г з ма-
савай доляй кіслаты 0,25.

6. Раствор карбанату натрыю масай 300 г апрацавалі салянай кіслатой 
да спынення вылучэння газу, аб’ём (н. у.) якога склаў 4,48 дм3. Вызначце ма-
савую долю солі ў першапачатковым растворы.

7. Разлічыце, ці хопіць раствору карбанату натрыю масай 220 г з ма-
савай доляй солі 0,3 для поўнага асаджэння іонаў кальцыю з раствору ма-
сай 200 г з масавай доляй хларыду кальцыю  25 %. Чаму роўна маса асад-
ку, які ўтварыўся?

 8*. Да раствору сульфату медзі(II) масай 40 г, масавая доля солі ў 
якім 10 %, дабавілі раствор гідраксіду калію КОН з масавай доляй шчолачы 
5 % да спынення выпадзення асадку. Вылічыце масу асадку, які ўтварыўся, 
і масу дабаўленага раствору шчолачы.

§ 35. Вада і растворы ў жыццядзейнасці чалавека

Вада з’яўляецца адным з самых важных рэчываў на Зямлі. Разам з паветрам 
і глебай яна з’яўляецца галоўнай складальнай часткай асяроддзя, у якім жыве 
чалавек.  З удзелам вады адбываюцца практычна ўсе асноўныя хімічныя і бі-
ялагічныя працэсы ў жывёльных і раслінных арганізмах. Клетачны сок, які за-
паўняе клеткі жывых арганізмаў, уяўляе сабой раствор розных пажыўных і бі-
ялагічна актыўных рэчываў. У гэтым растворы і адбываюцца ўсе найважнейшыя 
хімічныя рэакцыі, якія забяспечваюць жыццядзейнасць арганізмаў. 
Геалагічныя працэсы, глебаўтварэнне таксама немагчымы без вады. Ве-

лізарную колькасць вады расходуюць прамысловасць і сельская гаспадарка. Па 
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ацэнках вучоных, у свеце штодзённа расходуецца больш за 5 м3 вады на ча-
лавека: сюды ўваходзяць расходы на асабістыя патрэбы, у сельскай гаспадарцы 
і прамысловасці.
Вада ў прыродзе сустракаецца ў выглядзе салёнай (марской) і прэснай. Доля 

прэснай вады складае ўсяго 2,7 %, з якіх больш за 2 % засяроджана ў палярных 
ільдах і ледавіках. У сувязі з недахопам прэснай вады распрацаваны праекты 
транспарціроўкі айсбергаў (мал. 101) з раёнаў Паўночнага і Паўднёвага полюсаў 
непасрэдна да спажыўцоў вады. Аднак гэтыя  праекты пакуль не реалізаваны. 
Усе прыродныя воды з’яўляюцца растворамі. Яны маюць велізарнае значэн-

не для прыроды і жыцця чалавека. З прыродных водных раствораў утварыліся 
горныя пароды і глебы. Расліны бяруць усе неабходныя для іх рэчывы з гле-
бы толькі ў выглядзе раствораў. Засваенне ежы жывёлай таксама адбываецца 
праз раствораны стан. Хімічныя рэакцыі як у лабараторыі, так і на вытворчасці 
хутчэй за ўсё адбываюцца, калі рэчывы, якія рэагуюць, знаходзяцца ў раство-
раным стане.  
Прыродныя воды па наяўнасці ў іх раствораных солей (мінералізацыі) па-

дзяляюцца на прэсныя (пітныя), мінеральныя і расолы. У прэснай вадзе мі-
нералізацыя не павінна перавышаць 0,1 %. У мінеральных водах (мал. 102) на-
яўнасць раствораных солей дасягае 4 % . Мінералізацыя вод расолаў дасягае 
некалькіх дзясяткаў працэнтаў. 
У нашай рэспубліцы больш за 100 крыніц мінеральных вод. Расолы Пры-

пяцкага прагіну захоўваюць пад зямлёй велізарныя запасы водных раствораў со-
лей розных металаў, у тым ліку і вельмі рэдкіх. Гэта вельмі перспектыўная кры-

Мал. 101. Айсберг — крыніца прэснай 
вады

Мал. 102. Мінеральная вада з розных 
крыніц

Вада і растворы ў жыццядзейнасці чалавека
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ніца прамысловага атрымання самых розных каштоўных рэчываў, перш за ўсё 
брому і ёду.

Праблемы якасці вады
Запасы прэснай вады ў прыродзе абмежаваныя. Яе ўжо не хапае на-

ват у самых забяспечаных вадой рэгіёнах свету. Прыгоднасць вады для піц-
ця залежыць ад яе якасці, якая вызначаецца такімі паказчыкамі, як праз-
рыстасць, афарбоўка, смак, пах, электраправоднасць, жорсткасць, наяўнасць 
розных прымесей. На жаль, вада ў прыродзе ўсё больш забруджваецца 
самымі рознымі адходамі жыццядзейнасці чалавека. На малюнку 103 пака-
заны асноўныя шляхі забруджвання вадаёмаў і крыніц прэснай вады. Цвёр-
дыя адходы робяць ваду непразрыстай для сонечнага святла, што пры-
водзіць да парушэння працэсу фотасінтэзу. Лішкавая колькасць у вадзе ні-
тратаў і фасфатаў выклікае ўзмоцнены рост у вадаёмах прасцейшых водарасцей 
(мал. 104). У рэшце рэшт гэта прыводзіць да парушэння экалагічнай раўнавагі 
ў вадаёмах. 
Многія з адходаў, якія забруджваюць вадаёмы, з’яўляюцца вельмі таксічны-

мі рэчывамі, здольнымі назапашвацца ў арганізмах жывёл, а затым па ланцугу 

Мал. 103. Асноўныя крыніцы забруджвання вады: 1 — дажджы, якія змяшчаюць шкодныя 
рэчывы; 2 — выкарыстанне мінеральных угнаенняў, сродкаў аховы раслін; 3 — адвалы
горных парод і адходаў вытворчасцей, звалкі смецця; 4 — каналізацыйныя сцёкі; 
5 — сцёкі прамысловых прадпрыемстваў; 6 — катастрофы нафтаналіўных суднаў
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харчавання пападаць і да чалавека. Перавышэнне дапушчальнага ўзроўню ні-
тратаў у пітной вадзе можа прыводзіць да ўзнікнення анкалагічных захворванняў. 
Таму кожны з нас павінен памятаць аб неабходнасці эканоміі вады, клапаціцца 
аб чыстаце і захоўванні крыніц чыстай вады. 
Для таго каб эканоміць ваду, не дапускаць непатрэбных яе трат, вучоныя 

распрацоўваюць розныя спосабы скарачэння яе расходу ў сельскай гаспадарцы, 
прамысловасці, у быце. Для гэтага на вытворчасці ствараюць замкнутыя цыклы 
выкарыстання вады, паляпшаюць спосабы яе ачысткі, удасканальваюць тэх-
налогіі эканамічнага выкарыстання (мал. 105).

Жорсткасць вады

Нават самая чыстая вада з’яўляецца растворам. Прыродную ваду, якая 
змяшчае значную колькасць іонаў Са2+ і Mg2+, называюць жорсткай. Гэтыя 
іоны рэагуюць з мылам, утвараючы нерастваральныя рэчывы. Таму ў такой 
вадзе мыла дрэнна пеніцца. Пры ўзаемадзеянні з сінтэтычнымі мыйнымі срод-
камі нерастваральныя асадкі не ўтвараюцца, але названыя іоны неспрыяльна 
адбіваюцца на эфектыўнасці дзеяння пральных парашкоў. У жорсткай вадзе 
цяжка разварваецца гародніна. 
У штодзённым жыцці часцей за ўсё мы сустракаемся з так званай карба-

натнай, або часовай, жорсткасцю вады. Пры кіпячэнні такой вады, якая змяш-
чае Са(НСО3)2 і Mg(НСО3)2, у воданагравальных устройствах (у тым ліку і 
ў чайніках) (мал. 106) утвараюцца мінеральныя нерастваральныя адкладанні 
CaCO3 і MgCO3 (накіп).

Мал. 104. Водарасці на паверхні 
вадаёма, забруджанага азотнымі 
ўгнаеннямі

Мал. 105. Збудаванні для ачысткі вады

Вада і растворы ў жыццядзейнасці чалавека
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Гэта адбываецца з-за таго, што солі, 
якія абумоўліваюць жорсткасць вады, 
раскладаюцца:

Са(НСО3)2 =
t

 СаСО3  + Н2О + СО2

і ўтвараюць нерастваральны асадак 
карбанатаў. Накіп (мал. 106) дрэнна пра-
водзіць цеплату, выклікае павелічэнне 
расходу паліва і паскарае зношванне па-
равых катлоў і кацельных установак.

Выдаленне лішкаў катыёнаў Са2+ і Mg2+  называецца змякчэннем вады. 
Змякчэнне можа дасягацца ў пэўнай ступені звычайным кіпячэннем вады:

Mg(HCO3)2 =
t

 MgCO3  + H2O + CO2

або  апрацоўкай рознымі рэагентамі (напрыклад, содай). Пры гэтым іоны Са2+ і 
Mg2+  выдаляюцца ў выглядзе нерастваральных солей CaCO3 і MgCO3:

СаCl2 + Na2CO3 = CaCO3  + 2NaCl;

Са2+ + CO3
2−  = СаСО3 .

Іоны Са2+ і Mg2+ можна таксама  выдаліць з вады з дапамогай катыянітаў. Катыя-
нітамі называюць складаныя рэчывы, зусім нерастваральныя ў вадзе і здольныя аб-
меньваць свае катыёны (напрыклад, Na+) на катыёны Са2+ і Mg 2+ .
Калі абазначыць агульную формулу такога катыяніту, як Na2R, дзе R — складаны кіс-
лотны астатак, то схему такога выдалення іонаў з вады ў скарочаным іонным выглядзе 
можна запісаць  так:

Ca2++ Na2R = 2Na+ + CaR.

Іоны Ca2+ пераходзяць з раствору ў катыяніт, а іоны Na+ — у раствор. Яны не ўплы-
ваюць на жорсткасць вады. Такі абмен іонамі паміж катыянітам і растворам называецца 
іонаабменным.

Няводныя растворы
Крамя вады, у якасці растваральнікаў выкарыстоўваюць бензін, спірт, ацэ-

тон і іншыя вадкасці, з якімі вы ўжо сутыкаліся ў быце. Напрыклад, тлушч не 
раствараецца ў вадзе, але раствараецца ў бензіне і лёгка выдаляецца з тканіны ў 
выглядзе раствору ў бензіне. Таму тлустыя плямы з тканіны выдаляюць («выво-
дзяць») бензінам. Крышталічны ёд у вадзе таксама не раствараецца, таму вядомы
вам аптэчны раствор ёду рыхтуюць, раствараючы яго ў спірце. Арганічныя рас-
тваральнікі прымяняюцца пры вытворчасці лакафарбавых матэрыялаў. Праў-

Мал. 106. Накіп у воданагравальных 
устройствах
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да, у апошні час яны ўсё часцей замяняюцца водна-эмульсійнымі фарбамі. Гэта 
шмат у чым звязана з тым, што арганічныя растваральнікі ў працэсе высыхання 
фарбаў выпараюцца ў атмасферу, забруджваючы пры гэтым навакольнае ася-
роддзе. 
У медыцыне няводныя растваральнікі выкарыстоўваюць пры прыгатаванні 

лекавых сродкаў, напрыклад розных спіртавых настоек. 
Арганічныя растваральнікі шырока прымяняюць для вылучэння масел з на-

сення раслін. Рапсавы алей, які атрымліваецца такім чынам, у апошнія гады 
пачынаюць выкарыстоўваць у якасці альтэрнатыўнага паліва ў рухавіках уну-
транага згарання.

Лабараторны дослед 4

Памяншэнне жорсткасці вады

1. У дзве прабіркі набярыце жорсткай (водаправоднай або калодзежнай) вады 
аб’ёмом 1-2 см3. Да вады ў першай прабірцы дабаўце прыкладна такі ж 
аб’ём раствору соды. Звярніце ўвагу на невялікае памутненне раствору.

2. Прафільтруйце атрыманую завісь і адфільтраваную (змякчоную) ваду 
аб’ёмом 1-2 см3 пераліце ў чыстую прабірку.

3. Асцярожна выпарыце 3
4

 аб’ёму вады ў абедзвюх прабірках — з мяккай і 

жорсткай вадой. Адзначце, у якой з прабірак на сценках накіпу будзе больш. 
Чаму?

Вада займае найважнейшае месца ў прыродзе і жыцці чалавека.
Запасы прэснай вады ў прыродзе абмежаваныя, таму ваду трэба бе-

рагчы, расходаваць эканомна і не дапускаць яе забруджвання. 
Вада, якая змяшчае іоны Са2+ і Mg2+, называецца жорсткай.
Жорсткасць вады памяншаюць кіпячэннем, апрацоўкай рознымі хіміч-

нымі рэчывамі.

Пытанні і заданні

1. Якую ролю адыгрывае вада ў прыродзе і ў жыцці чалавека?
2. Вядома, што працяглае ўжыванне дыстыляванай вады шкодна для ар-

ганізма. Растлумачце чаму.
3. Разлічыце страты вады ў кватэры за суткі, калі з няшчыльна закры-

тага крана выцякае вада аб’ёмам 1 дм3 у мінуту. 
4. Якая вада называецца жорсткай? У чым праяўляецца жорсткасць 

вады ў быце і прамысловасці?

Вада і растворы ў жыццядзейнасці чалавека

Правообладатель Народная асвета



156 Растворы

5. Што такое змякчэнне вады? Прывядзіце спосабы змякчэння вады на 
прыкладзе солі Mg(HCO3)2.

6. Разлічыце, колькі вады вы павінны атрымаць з ежай у дзень, калі 
для захавання воднага балансу чалавеку неабходна вада масай 40 г на 1 кг 
масы цела. Выканайце такія разлікі для ўсіх членаў вашай сям’і. 

7. Прывядзіце прыклады водных і няводных раствораў, якія прымяняюц-
ца ў штодзённым жыцці.

8.  Састаўце ўраўненне рэакцыі, якая працякае па схеме:

MgCl2 + Na2CO3    MgCO3  + NaCl,

у поўным і скарочаным іонным выглядзе.
9. Для выдалення накіпу прымяняюць саляную кіслату. Састаўце ўраў-

ненне рэакцыі CaCO3 як асноўнага кампанента накіпу з салянай кіслатой у 
малекулярным, поўным і скарочаным іонным выглядзе.

Дамашні эксперымент. Правядзіце ўлік вады, якую вы зрасходавалі на 
асабістыя патрэбы прыкладна на працягу двух дзён (з улікам вады на хар-
чаванне). Паспрабуйце вызначыць спосабы эканоміі вады за гэты час. Раз-
лічыце, які аб’ём вады можна такім чынам сэканоміць за месяц, год.
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§ 36. Металы ў перыядычнай сістэме элементаў

Чалавек пазнаёміўся з металамі яшчэ на заранку цывілізацыі і аж да сярэ-
дзіны XVIII ст. меў справу з сямю асноўнымі металамі (золата Au, серабро Ag, 
ртуць Hg, волава Sn, свінец Pb, медзь Cu, жалеза Fe). Але ўжо на пачатку XIX ст.
было вядома больш за 30 металаў. Цяпер шырока выкарыстоўваецца больш 
за 75 металаў, а таксама некалькі тысяч сплаваў на іх аснове і дзясяткі тысяч 
самых разнастайных злучэнняў, у састаў якіх уваходзяць металы.
Металы складаюць большасць хімічных элементаў: 95 з 118 вядомых на 

цяперашні час. У табліцы перыядычнай сістэмы металы і неметалы звычай-
на падзяляюцца тлустай ступеньчатай лініяй, якая пачынаецца ад вадаро -
ду Н і да элемента з атамным нумарам 118 (гл. форзац I). Гэта мяжа дастат-
кова ўмоўная, паколькі элементы, якія размешчаны ўздоўж яе (крэмній Si, 
германій Ge, мыш’як As, сурма Sb, тэлур Te), могуць праяўляць як металіч-
ныя, так і неметалічныя ўласцівасці. Гэтыя элементы часам называюць паў-
металамі.

Металічная сувязь
Галоўная адрозная асаблівасць атамаў металаў звязана з іх электроннай 

будовай. Як ужо адзначалася ў §19, атамы металаў могуць параўнальна лёгка 
аддаваць электроны, якія ў металічным крышталі пераходзяць у агульнае ка-
рыстанне. Пры гэтым атамы ператвараюцца ў дадатна зараджаныя катыёны, 
якія ўтрымліваюцца разам за кошт прыцяжэння да электронаў, што перамяш-
чаюцца па ўсім аб’ёме крышталя металу. 
Металічная сувязь мае як агульныя рысы з іоннай і кавалентнай сувязямі, 

так і адрозненні. Металічная сувязь вызначае фізічныя і хімічныя ўласцівасці 
простых рэчываў металаў. 

Металы груп А
З элементаў груп А (галоўных груп) металамі з’яўляюцца ўсе элементы 

груп IA (акрамя вадароду) і IIA, а таксама частка элементаў груп IIIA—VIA, 
размешчаных ніжэй за ўмоўную мяжу.
Атамы металаў IA—IIIA-груп маюць на знешнім электронным слоі ад аднаго 

да трох электронаў (мал. 107), якія лёгка аддаюць пры ўтварэнні хімічнай сувязі. 
Адначасова атамы гэтых металаў (Ме) ператвараюцца ў дадатна зараджаныя 
іоны — катыёны, напрыклад:

Ме0 – nе– = Меn+, дзе n = 1, 2, 3.

У IА-групе перыядычнай сістэмы знаходзяцца актыўныя шчолачныя ме-
талы: літый Li, натрый Na, калій K, рубідый Rb, цэзій Cs і францый Fr. 
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Радыусы атамаў шчолачных металаў павялічваюцца ад літыю да францыю, 
электрон на знешнім электронным слоі размяшчаецца ўсё далей ад ядра 
атама. Хімічная актыўнасць шчолачных металаў па групе зверху ўніз павяліч-
ваецца.
У IIА-групе перыядычнай сістэмы размешчаны берылій Be, магній 

Mg, кальцый Ca, стронцый Sr, барый Ba і радый Ra. Усе яны, акрамя 
берылію, з’яўляюцца элементамі з ярка выражанымі металічнымі 
ўласцівасцямі. Найбольшае падабенства ў хімічных уласцівасцях назіраецца ў 
шчолачназямельных металаў: кальцыю, стронцыю і барыю. 

Цвёрды астатак, які атрымліваецца пры напальванні вапняку CaCO3, алхімікі называлі 
«зямлёй». Пры дзеянні «зямлі» на ваду атрымлівалі шчолачны раствор, адкуль і ўзнікла 
назва «шчолачная зямля». У XVIII ст. было вядома некалькі шчолачных зямель, і, калі 
ў 1808 г. англічанін Г. Дэв і  вылучыў з іх металы, яны атрымалі назву шчолачназя-
мельныя металы.

Металічныя ўласцівасці атамаў элементаў IIA-групы нарастаюць з павелі-
чэннем радыуса атамаў, г. зн. па групе зверху ўніз. 

Да металаў адносіцца частка элементаў IIIA-групы ад алюмінію Аl і ніжэй. 
Алюміній — найбольш распаўсюджаны метал на Зямлі.

Металы груп В
Да металаў адносяцца ўсе элементы груп В перыядычнай сістэмы. Гэтыя 

элементы часта называюць пераходнымі, паколькі ў вялікіх перыядах перыя-
дычнай сістэмы яны аддзяляюць элементы IA- і IIA-груп ад элементаў IIIА—
VIIIA-груп. Металамі груп В з’яўляюцца такія распаўсюджаныя элементы, як 
жалеза Fe, медзь Cu, цынк Zn, хром Cr, нікель Ni. 

Мал. 107. Электронныя схемы будовы атамаў некаторых металаў
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У IIIВ-групе перыядычнай сістэмы, акрамя скандыю Sc, ітрыю Y, лан-
тану La і актынію Ас, знаходзяцца яшчэ 14 элементаў лантанідаў і
14 элементаў актынідаў. У перыядычнай сістэме лантаніды і актыніды звы-
чайна размяшчаюцца ніжэй асноўнай табліцы.

Большасць элементаў у перыядычнай сістэме хімічных элементаў ад-
носіцца да металаў.
Хімічная сувязь паміж атамамі і іонамі металу праз абагуленыя элек-

троны называецца металічнай сувяззю.
У атамаў большасці металаў на знешнім электронным слоі знаходзіцца 

ад 1 да 3 электронаў. Аддаючы гэтыя электроны, атамы ператвараюцца ў 
дадатна зараджаныя іоны — катыёны.

Пытанні і заданні

1. Колькі з вядомых у цяперашні час хімічных элементаў адносіцца да ме-
талаў? Якое месца ў перыядычнай сістэме элементаў займаюць металы?

2. Якія металы названы ў гонар планет?
3. Запішыце электронныя схемы атамаў наступных элементаў: Ве, Ar, 

Са, S, Na. Якія з гэтых элементаў адносяцца да металаў? Чаму?
4*. Назавіце агульныя рысы і адрозненні: а) металічнай і кавалентнай 

сувязей; б) металічнай і іоннай сувязей.
5. Як змяняюцца радыусы атамаў металаў, якія размешчаны ў IА-групе? 

Чаму?
6. Запішыце электронныя схемы атамаў і іонаў: а) калію; б) алюмінію. 

Чым адрозніваюцца электронныя будовы атамаў і іонаў?
7. Карыстаючыся перыядычнай табліцай хімічных элементаў, запішыце 

па тры прыклады металаў: а) А-груп; б) В-груп; в) лантанідаў; г) актынідаў. 
Запішыце іх хімічныя сімвалы і атамныя нумары.

8. Вызначце хімічную колькасць металічнага натрыю, калі яго маса роў-
на: а) 4,6 г; б) 0,92 г.

9. Запішыце ўраўненні рэакцый, з дапамогай якіх можна выканаць на-
ступныя ператварэнні:

а) K    KOH    KCl;
б) Cu    CuO    CuCl2.
10*. Разлічыце хімічную колькасць іонаў натрыю, якія змяшчаюцца ў 

растворы кухоннай солі масай 200 г з масавай доляй хларыду натрыю, роў-
най 5,85 %.
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§ 37. Фізічныя ўласцівасці металаў

Фізічныя ўласцівасці простых рэчываў металаў абумоўлены як іх прыродай, 
так і асаблівасцямі будовы іх крышталёў.
Пры звычайных умовах усе металы, акрамя ртуці Hg, — цвёрдыя 

непразрыстыя крышталічныя рэчывы. 
Для металаў (мал. 108) у злітках або ў буйных крышталях характэрны 

металічны бляск, які звязаны са здольнасцю паверхні металаў адбіваць 
светлавыя прамені, а не прапускаць іх, як шкло, і не паглынаць, як сажа.
Большасць металаў у вельмі здробненым стане маюць цёмна-шэры або 
чорны колер, медзь Cu — чырвоны колер (мал. 109), золата Au —
жоўты.

Звычайна ўсе металы падзяляюць на чорныя — жалеза і яго сплавы, каляровыя — 
медзь, нікель і інш. Назва «чорныя металы» ўзнікла з-за таго, што ў неапрацаваным 
выглядзе жалеза і яго сплавы пакрыты чорнай плёнкай аксіду жалеза — FeO  Fe2O3. 
Такая назва захавалася з таго часу, калі ў тэхніцы прымянялі толькі сплавы жалеза і 
медзі.

Для металаў характэрны высокая цеплаправоднасць і электраправод-
насць. Яны абумоўлены лёгкасцю перамяшчэння электронаў у крышталічнай 
рашотцы металаў. 
Пры звычайных умовах самая высокая цепла- і электраправоднасць у се-

рабра Ag. Калі прыняць цеплаправоднасць серабра за адзінку, то найменшай 

Мал. 108. Узоры некаторых металаў:
1 — волава; 2 — алюміній; 3 — медзь; 
4 — жалеза; 5 — серабро; 6 — цынк; 
7 — малібдэн

Мал. 109. Металы ў парашкападобным 
стане: 1 — цынк; 2 — алюміній;
3 — жалеза; 4 — медзь; 5 — тытан;
6 — магній

Фізічныя ўласцівасці металаў
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адноснай цеплаправоднасцю з па-
казаных на дыяграме (мал. 110) 
рэчываў будзе валодаць ртуць Hg. 
Але нават пры гэтым цеплапра-
воднасць ртуці ў 10 разоў вышэй 
за цеплаправоднасць шкла. 
Па электраправоднасці ме-

талы размяшчаюцца ў тым жа
парадку, што і па цеплаправод-
насці.
З-за высокай электраправод-

насці і адноснай таннасці ў якас-
ці матэрыялаў для электрычных 

правадоў звычайна прымяняюць медзь Cu і алюміній Al.
Пры параўнанні цвёрдасці розных рэчываў больш цвёрдым лічыцца тое 

рэчыва, якое пакідае след на другім пры драпанні. Найбольшай цвёрдасцю сярод 
металаў валодаюць хром Cr і вальфрам W, шчолачныя металы найбольш мяккія. 
З металаў, якія маюць шырокае прымяненне, найбольш мяккімі з’яўляюцца 
волава Sn і свінец Pb.

У старажытнасці для пісьма і малявання выкарыстоўвалі свінцовыя або сярэбраныя 
палачкі. Да нашых дзён захаваліся сярэбраныя малюнкі геніяльных мастакоў Леанарда 
да Вінчы, Альбрэхта Дзюрэра, Лукаса Кранаха.

Характэрная ўласцівасць металаў — пластычнасць — праяўляецца ў іх 
коўкасці. Многія металы могуць быць расплюшчаны ў тонкія паўпразрыстыя 
лісты або выцягнуты ў тонкі дрот. Чэмпіёнам па пластычнасці з’яўляецца зола-
та Au, якое можна расплюшчыць да такой малой таўшчыні, што яно зробіцца 
практычна празрыстым. Таўшчыня такога залатога лістка складае 0,001 мм, а 
адным кілаграмам залатой фольгі можна пакрыць паверхню плошчай больш 
за 500 м2 (мал. 111).
З астатніх фізічных уласцівасцей металаў найбольш важныя ў практычных 

адносінах — шчыльнасць і тэмпература плаўлення (табл. 18). 
Па шчыльнасці металы падзяляюць на лёгкія (іх шчыльнасць меншая за 

5,0 г/см3) і цяжкія.

Мал. 110. Дыяграма адноснай
цеплаправоднасці металаў
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Да лёгкіх металаў адносяцца алюміній Al, які шырока выкарыстоўваецца 
ў самалётабудаванні (мал. 112), магній Mg, тытан Ti. Самы цяжкі метал —
осмій Os.

Табл і ц а  18. Некаторые фізічныя ўласцівасці металаў

Метал
Хімічны
сімвал

Шчыльнась,
 г/см3

Тэмпература 
плаўлення, °С

Літый Li 0,53 181

Калій K 0,86 64

Натрый Na 0,97 98

Кальцый Ca 1,55 839

Магній Mg 1,74 649

Алюміній Al 2,70 660

Галій Ga 5,90 30

Цынк Zn 7,13 420

Волава Sn 7,30 232

Жалеза Fe 7,87 1535

Медзь Cu 8,96 1083

Серабро Ag 10,49 962

Мал. 111. Пазалочаны купал сабора Мал. 112. Самалёт з алюмініевых сплаваў

Фізічныя ўласцівасці металаў

Правообладатель Народная асвета



164 Металы

Метал
Хімічны
сімвал

Шчыльнась,
 г/см3

Тэмпература 
плаўлення, °С

Свінец Pb 11,34 327

Ртуць Hg 13,55 –39

Золата Au 19,32 1064

Вальфрам W 19,32 3410

Осмій Os 22,59 3045

Тэмпературы плаўлення металаў змяняюцца 
ў шырокіх межах. Самы лёгкаплаўкі метал — 
ртуць Hg. Яна зацвердзявае пры тэмпературы 
амаль на 39 градусаў ніжэй за нуль. Найбольш 
тугаплаўкім металам з’яўляецца вальфрам W 
(тэмпература плаўлення 3410 °С), з якога вы-
рабляюць ніткі напальвання для электрычных 
лямпачак. Акрамя вальфраму, у лямпачцы мож-
на выявіць яшчэ 8 металаў: жалеза, нікель, 
цынк, медзь, малібдэн, волава, свінец і сурму
(мал. 113).

Уласцівасці металаў абумоўлены як іх прыродай, так і асаблівасцямі 
будовы металічных крышталёў. 
Агульнымі фізічнымі ўласцівасцямі металаў як простых рэчываў 

з’яўляюцца характэрны металічны бляск, высокія цеплаправоднасць і элек-
траправоднасць, пластычнасць.

Пытанні і заданні

1. Які агрэгатны стан характэрны для металаў пры звычайных умовах?
2. Які з металаў валодае самай высокай і які — самай нізкай цепла- і 

электраправоднасцю?
3. Чаму гавораць «хуткі, як ртуць»?
4. Карыстаючыся данымі табліцы 18, пакажыце самы лёгкі і самы цяжкі, 

самы тугаплаўкі і самы лёгкаплаўкі металы. 

Працяг

Мал. 113. Металы, якія выка-
рыстоўваюцца пры вырабе 
электрычнай лямпачкі
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5. З прапанаваных уласцівасцей выпішыце ў сшытак характэрныя для 
большасці металаў: высокая тэмпература плаўлення, бляск, пах, электрапра-
воднасць, цякучасць, эластычнасць, цеплаправоднасць, трываласць, нізкая 
тэмпература плаўлення, пластычнасць, вадкі стан, газападобны стан, цвёр-
ды стан, коўкасць, непразрыстасць, празрыстасць.

6. Які з металаў можна расплавіць на руцэ чалавека?
7. Чаму металы добра праводзяць электрычны ток?
8. Карыстаючыся данымі табліцы 18, разлічыце масу куба, даўжыня кан-

та якога 10 см, вырабленага з: а) алюмінію; б) золата; в) жалеза. Якой хіміч-
най колькасці металу адпавядае дадзеная маса?

9. Разлічыце хімічную колькасць медзі ва ўзоры металу масай 128 г.
10*. Разлічыце масу металічнага свінцу, узятага ў такой жа хімічнай 

колькасці, як і металічны літый масай 70 г.

Дамашні эксперымент. Знайдзіце дома кавалачкі алюмініевага дроту, 
меднага дроту, тонкі жалезны цвік. Паспрабуйце з дапамогай малатка рас-
плюшчыць гэтыя ўзоры ў пласцінку. Зрабіце вывад аб коўкасці разглядае-
мых металаў.

§ 38. Сплавы

У расплаўленым стане многія металы, напрыклад волава Sn і свінец Pb,
золата Au і серабро Ag, медзь Cu і цынк Zn, звычайна змешваюцца па-
між сабой, утвараючы аднародную вадкую сумесь — расплаў. Пры засты-
ванні аднароднага расплаву атрымліваюць цвёрдую масу, якую называюць
сплавам.

Сплаў — гэта аднародная сістэма, якая складаецца з двух або больш 
металаў, або з металаў і неметалаў.

Сплавы валодаюць характэрнымі металічнымі ўласцівасцямі: бляскам, вы-
сокай цепла- і электраправоднасцю. Паміж атамамі і іонамі металаў у сплавах 
існуе металічная сувязь.
Фізічныя ўласцівасці сплаваў адрозніваюцца ад уласцівасцей рэчы-

ваў, якія іх складаюць. Напрыклад, сплаў медзі Cu і цынку Zn — латунь 
значна цвярдзей, чым асобна ўзятыя металы. Да серабра або золата, якія 
ў чыстым выглядзе вельмі мяккія, для надання ім цвёрдасці дабаўляюць 
медзь, хоць у чыстым выглядзе яна таксама значна мякчэйшая за атрыманы
сплаў.

Сплавы
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Для вытворчасці залатых вырабаў выкарыстоўваюць сплавы золата з меддзю. У за-
лежнасці ад масавай долі ў іх золата адрозніваюць пробы: 960 (на 960 масавых час-
так золата прыпадае 40 масавых частак медзі) — вышэйшая проба, 920 — ювелірны 
метал, 880 — 750 — манетны сплаў, 750 — 375 — сплаў для ювелірных вырабаў, 
360 — сплаў для корпусаў гадзіннікаў. Проба золата можа быць выражана і ў каратах. 
У гэтым выпадку яна паказвае, колькі каратаў (1 карат = 0,2 г) чыстага золата змяш-
чаецца ў 24 каратах сплаву. Проба пры гэтым выражаецца лікамі 22, 18 і 14. Само 
слова «карат» паходзіць ад назвы зярнят субтрапічнага дрэва, якое выкарыстоўвалі для 
ўзважвання золата і каштоўных камянёў.

Тэмпература плаўлення большасці сплаваў ніжэйшая за тэмпературу плаў-
лення найбольш легкаплаўкага з металаў, якія ўтвараюць сплаў. Супастаўце, 
напрыклад, тэмпературу плаўлення сплаву волава Sn і свінцу Pb — прыпою 

(табл. 19), роўную 180 °С, з тэмпературамі 
плаўлення чыстых металаў, якія дадзены ў 
табліцы 18. 
Камбінуючы розныя металы ў розных 

колькасных суадносінах, можна атрымаць 
вялікую колькасць сплаваў з важнымі тэх-
нічнымі ўласцівасцямі: лёгкія, кіслотаўстой-
лівыя, звышцвёрдыя і г. д. Назвы найбольш 
распаўсюджаных сплаваў, іх састаў і галіны 
прымянення пададзены ў табліцы 19, а ўзо-
ры вырабаў са сплаваў на малюнках 114
і 115. 

Мал. 114. Вырабы са сплаваў на аснове алюмінію

Мал. 115. Помнік, выраблены з бронзы
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Табл і ц а  19.  Сплавы металаў

Назва
сплаву

Прыкладны
састаў

Уласцівасці Прымяненне

Бронза 80—92 % медзі,
2 % цынку,
6 % волава

Цвёрдасць Дэталі машын, прыбо-
ры, мастацкія адліўкі

Манель-
метал

65—70 % нікелю,
30 % медзі, 
дабаўкі жалеза
і марганцу

Каразійная стой-
касць,
устойлівасць да 
сцірання 

Лопасці турбін, хіміч-
ная, суднабудаўнічая, 
нафтавая, медыцынская 
прамысловасць, выраб 
манет

Латунь 50—96 % медзі,
4—50 % цынку

Каразійная 
стойкасць

Машынабудаванне, хімі-
ч ная прамысловасць, 
вытворчасць бытавых 
тавараў

Мельхіёр 70—80 % нікелю,
18—30 % медзі,
дабаўкі жалеза 
і марганцу

Каразійная стой-
касць, 
прыгожы знешні 
выгляд

Медыцынская тэхніка, 
выраб бытавога посуду, 
мастацкіх вырабаў

Прыпой 50—70 % волава,
30—50 % свінцу
і інш.

Нізкая тэмпера-
тура плаўлення
(180 °С)

Пайка металічных вы-
рабаў

Дуралюмін 80—95 % алюмінію, 
1,3—1,5 % медзі,
0,5 % магнію, 
0,5 % марганцу і 
інш.

Высокая 
трываласць, 
лёгкасць

Авіябудаванне, дэталі 
веласіпедаў і інш.

Нержавеючая
сталь

60—80 % жалеза,
10—20 % хрому,
8—20 % нікелю
і інш.

Механічная тры-
валасць, каразій-
ная стойкасць

Хірургічныя інстру-
менты, кухонны посуд, 
ракавіны і інш.

У састаў сплаваў могуць уваходзіць не толькі металы, але і неметалы. 
Так, напрыклад, чыгун уяўляе сабой сплаў жалеза Fe з вугляродам C. Наяў-
насць вугляроду ў чыгуне складае 2—4 % па масе, што прыводзіць да яго крох-
касці. 
Чыгун выкарыстоўваюць як сыравіну для вытворчасці другога распаўсю-

джанага сплаву жалеза — сталі, у якой змяшчаецца менш за 2 % вугляроду 

Сплавы
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па масе. У адрозненне ад чыгуна сталь 
можна каваць, штампаваць, пракатваць 
(мал. 116). 

Для надання сталям пэўных уласцівасцей 
у іх састаў уводзяць іншыя металы, бор і 
крэмній. Такія сталі называюцца легіра-
ванымі. Напрыклад, сталь, якая легіра-
вана вальфрамам, адрозніваецца высо-
кай цвёрдасцю, таму яна прымяняецца 
для вырабу рэжучых інструментаў. Легіраванне малібдэнам прыводзіць да павышэння 
цвёрдасці і трываласці сталі, павышэння яе зносаўстойлівасці, а сталь, якая легіравана 
кобальтам, выкарыстоўваецца для вырабу пастаянных магнітаў.

Сплаў — гэта аднародная сістэма, якая складаецца з двух або больш 
металаў, або з металаў і неметалаў. 
Фізічныя ўласцівасці сплаваў адрозніваюцца ад уласцівасцей металаў, 

якія іх складаюць.
Чыгун і сталь — найбольш распаўсюджаныя сплавы жалеза.

Пытанні і заданні

1. Назавіце сплавы, знаёмыя вам з паўсядзённага жыцця. Чаму ў народ-
най гаспадарцы сплавы выкарыстоўваюць часцей, чым чыстыя металы?

2. Як змяняюцца пры пераходзе ад металаў да сплаваў іх цвёрдасць і 
тэмпература плаўлення? Прывядзіце прыклады.

3. Карыстаючыся данымі табліцы 19, выпішыце назвы сплаваў, у якіх 
масавая доля вышэйшая: а) медзі; б) цынку; в) нікелю.

4. Карыстаючыся данымі табліцы 19, разлічыце масу цынку ў бронзе 
масай 200 г.

5. Вызначце масу сплаву мельхіёру, які змяшчае металічны нікель масай 
170 г. Масавую долю нікелю ў сплаве прыміце роўнай 75 %.

6. Прывядзіце прыклады сплаваў, у састаў якіх уваходзіць неметал. Што 
вы ведаеце аб выкарыстанні гэтых сплаваў?

7. Разлічыце хімічную колькасць медзі ў манель-метале масай 100 г, калі 
масавая доля гэтага металу ў сплаве складае 30 %.

Мал. 116. Пракатка стальнога вырабу
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8*. У хімічных лабараторыях часта выкарыстоўваюць лёгкаплаўкі (tпл. =
= 68 °С) сплаў Вуда, які змяшчае (па масе) 50 % вісмуту, 25 % свінцу, а 
таксама волава і кадмій. Разлічыце хімічную колькасць свінцу ў сплаве, які 
прыпадае на 1 моль вісмуту.

9. Сплавы металаў таксама, як і індывідуальныя металы, добра право-
дзяць электрычны ток. Як вы можаце гэта растлумачыць?

10*. У салянай кіслаце растварылі сплаў алюмінію з меддзю масай
4,8 г. Маса металу, які не растварыўся, склала 2,1 г. Вызначце масавую долю 
кожнага металу ў сплаве.

§ 39. Агульныя хімічныя ўласцівасці металаў.
Узаемадзеянне з неметаламі

Нягледзячы на разнастайнасць хімічных рэакцый металаў, усе гэтыя рэак-
цыі з’яўляюцца акісляльна-аднаўленчымі і адносяцца да рэакцый злучэння або 
замяшчэння. У хімічных рэакцыях атамы металаў аддаюць электроны знешняга 
электроннага слою, г. зн. акісляюцца, выступаючы пры гэтым у якасці адноўні-
каў. У злучэннях, якія ўтвараюцца, атамы металаў праяўляюць дадатныя ступені 
акіслення. У агульным выглядзе гэта можна паказаць схемай:

Ме0 − nе− = Меn+.

Састаў прадуктаў узаемадзеяння металаў з іншымі рэчывамі залежыць ад 
прыроды гэтых рэчываў і ўмоў правядзення рэакцыі.

Узаемадзеянне металаў з неметаламі
З кіслародам узаемадзейнічаюць практычна ўсе металы, акрамя золата Au 

і плаціны Pt, утвараючы пры гэтым аксіды. 
Шчолачныя і шчолачназямельныя металы пры звычайнай тэмпературы 

лёгка аксіляюцца на паветры, таму іх захоўваюць у закрытых пасудзінах пад 
слоем газы або масла (мал. 117):

−2  2e
0 0

2Ca  +  O2  =  2CaO.

−

2 + 2 −

На паверхні некаторых металаў 
(алюміній Al, цынк Zn, свінец Pb) 
ужо пры звычайнай тэмпературы ўтва-

Мал. 117. Захоўванне шчолачных металаў:
1 — літый; 2 — цэзій; 3 — натрый

Агульныя хімічныя ўласцівасці металаў. Узаемадзеянне з неметаламі
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раецца тонкая шчыльная плёнка аксіду, якая ахоўвае іх ад далейшага акіс-
лення:

4  3e

0 0 
4Al  +  3O2 = 2Al2O3.

+3 −2

−

Многія металы ўзаемадзейнічаюць з кіслародам пры награванні: медзь пры 
награванні на паветры чарнее, паколькі пакрываецца плёнкай чорнага аксіду 
медзі(II):

2 2e

0 0 t
2Cu  +  O2 = 2CuO,

−

2 + 2 −

а пры гарэнні жалеза ўтвараецца акаліна — аксід жалеза(II, III) FeO  Fe2O3 

(або Fe3O4): 8e

0 0 t 
3Fe + 2O2 =  (FeO   Fe ).2O3Fe3O4

−

+3 −2+2 −2

Магній пры падпальванні на паветры згарае з яркай успышкай, утвараючы 
аксід магнію:

2  2e−

0 0 t  +2 −2
2Mg + O2 = 2MgO .

Лабараторны дослед 5

Узаемадзеянне медзі з кіслародам

Са свежазачышчанага меднага дроту зрабіце невялікую спіраль, абматаўшы 
дрот вакол алоўка або ручкі. Звярніцу ўвагу на чырвоны колер медзі. За-
мацуйце спіраль у трымальніку для прабірак і ўнясіце ў полымя спіртоўкі. 
Награвайце 1-2 мін, затым ахаладзіце і разгледзьце, ці змяніўся колер 
спіралі. Якога колеру аксід медзі(II), які ўтварыўся? Састаўце ўраўненне 
рэакцыі акіслення медзі пры награванні.

Вы ўжо знаёмы з рэакцыяй жалеза з серай:
2e−

 0          0   t    +2 −2
Fe  +  S  =  Fe S.

Аналагічным чынам узаемадзейнічаюць з серай і іншыя металы. Калі змя-
шаць невялікую колькасць парашку алюмінію з парашком серы і нагрэць зверху 
сумесь полымем лучынкі, то ў выніку бурнай рэакцыі (мал. 118 ) утвараецца 
сульфід алюмінію:
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2  3e−

0           0    
t

2Al  +  3S  =  Al2S3.
3 + 2 −

Металы ўзаемадзейнічаюць з галагенамі — фторам, хлорам, бромам 
і ёдам — з утварэннем солей. У выцяжной шафе можна прадэманстраваць 
узаемадзеянне алюмінію Al з ёдам I2 (мал. 119). Рэакцыя пачынаецца, калі да 
сумесі парашкоў алюмінію і ёду дабавіць адну кроплю вады. У выніку рэакцыі 
ўтвараецца ёдыд алюмінію:

2  3e−

0           0  +3 −1
2Al  +  3I2 = 2AlI3.

Металы могуць узаемадзейнічаць і з іншымі неметаламі.

У хімічных рэакцыях простыя рэчывы металы акісляюцца, выступаючы 
ў якасці адноўнікаў.
Простыя рэчывы металы ўзаемадзейнічаюць з неметаламі: кіслародам, 

серай, галагенамі і інш.

Пытанні і заданні

1. Прывядзіце прыклады атрымання 2-3 аксідаў металаў у выніку рэак-
цый металаў з кіслародам.

2. Якія простыя рэчывы трэба ўзяць для атрымання наступных злучэн-
няў: аксіду магнію, сульфіду цынку, ёдыду кальцыю? Запішыце ўраўненні 
рэакцый атрымання дадзеных рэчываў.

Мал. 118. Узаемадзеянне алюмінію
з серай

Мал. 119. Узаемадзеянне алюмінію
з ёдам

Агульныя хімічныя ўласцівасці металаў. Узаемадзеянне з неметаламі
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3. Які з металаў — натрый або калій — будзе больш энергічна рэагаваць 
з хлорам? Чаму? 

4. Састаўце ўраўненні рэакцый алюмінію з хлорам і бромам. Вызнач-
це масу алюмінію, які поўнасцю прарэагуе з хлорам аб’ёмам (н. у.)
13,44 дм3.

5. Пры ўзаемадзеяннні алюмінію з ёдам утварыўся ёдыд алюмінію
масай 128 г. Разлічыце хімічную колькасць алюмінію, які ўступіў у
рэакцыю.

6. Які аб’ём (н. у.) хлору неабходны для поўнага ўзаемадзеяння з жале-
зам масай 84 г з утварэннем хларыду жалеза(III) FeCl3?

7. У якім выпадку — пры акісленні магнію масай 1 г або кальцыю такой 
жа масы — для рэакцыі спатрэбіцца большы аб’ём (н. у.) кіслароду?

8*. Састаўце самастойна задачу, у якой неабходна вызначыць масу ак-
сіду медзі(II), які атрымліваецца з зададзенай хімічнай колькасці медзі.

9. Запішыце ўраўненні рэакцый, з дапамогай якіх можна выканаць на-
ступныя ператварэнні: 

Са  СаО  Са(OH)2  СаCl2  СаSO4.

10*. Нагрэлі сумесь парашкоў алюмінію масай 56,7 г і серы масай 96 г. 
Якія рэчывы і ў якіх хімічных колькасцях будуць у сумесі пасля заканчэння 
рэакцыі?

§ 40. Рад актыўнасці металаў. Узаемадзеянне металаў
з разбаўленымі кіслотамі 

Металы як простыя рэчывы актыўна ўзаемадзейнічаюць са складанымі 
рэчывамі. Здольнасць металу ўступаць у акісляльна-аднаўленчыя рэакцыі ў 
водных растворах можна ацаніць, ведаючы становішча металу ў радзе актыў-
насці. 

Рад актыўнасці металаў
З курса хіміі 7-га класа вы ведаеце, што хімічная актыўнасць металаў у 

рэакцыях з кіслотамі залежыць ад становішча металу ў радзе актыўнасці, або 
выцясняльным радзе металаў. Разгледзім рад актыўнасці металаў больш 
падрабязна.

Аднаўленчыя ўласцівасці металаў

K  Ba   Ca   Na   Mg   Al   Zn   Fe   Ni   Sn   Pb   (H2) Cu   Hg   Ag  Pt   Au   
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У гэты рад разам з металамі ўключаны і адзіны неметал — вадарод, які 
таксама, як і металы, здольны ўтвараць дадатна зараджаныя іоны. 
Чым бліжэй да пачатку рада размешчаны метал, тым больш лёгка яго атамы 

аддаюць электроны, удзельнічаючы ў акісляльна-аднаўленчых працэсах у вод-
ных растворах. Інакш кажучы, у радзе актыўнасці справа налева аднаўленчыя 
ўласцівасці простых рэчываў металаў павышаюцца.

Узаемадзеянне металаў з разбаўленымі кіслотамі
Актыўнасць металаў пры іх узаемадзеянні з разбаўленымі кіслотамі зале-

жыць ад становішча металу ў радзе актыўнасці. Металы, якія стаяць у радзе 
актыўнасці да вадароду здольны выцясняць яго з разбаўленых раствораў многіх 
кіслот (салянай, сернай і інш.):

  2e−

 0          +1         +2
Mg + H2SO4 = M (разб.) gSO4 + H2 .

0

Метал у дадзенай рэакцыі выступае ў якасці адноўніка, а іоны вадаро-
ду — у якасці акісляльніка.
Металы ж, якія стаяць у радзе актыўнасці пасля вадароду, да такога ўзае-

мадзеяння не здольныя: 

Cu + HClразб. ≠ не ўзаемадзейнічаюць. 

Лабараторны дослед 6

Узаемадзеянне металаў з растворамі кіслот

1. У дзве прабіркі наліце па 2 см3 салянай (або раствору сернай) кіслаты. 
2. У адну з прабірак апусціце кавалачак цынку, у другую — медзі. 
3. Паназірайце за змяненнямі, якія адбываюцца ў прабірках. Запішыце свае 
назіранні ў сшытак. Прывядзіце неабходныя ўраўненні рэакцый.

4. Зрабіце вывад аб актыўнасці дадзеных металаў у рэакцыі з салянай (сернай) 
кіс латой.

Хімічныя ўласцівасці металаў залежаць ад іх становішча ў радзе ак-
тыўнасці металаў. 
Простыя рэчывы металы, якія стаяць у радзе актыўнасці да вадароду, 

узаемадзейнічаюць з разбаўленымі кіслотамі.

Рад актыўнасці металаў. Узаемадзеянне металаў з разбаўленымі кіслотамі
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Пытанні і заданні

1. Якую інфармацыю аб акісляльна-аднаўленчых уласцівасцях простага 
рэчыва металу можна атрымаць на падставе яго становішча ў радзе актыў-
насці металаў?

2*. Чаму ў рад актыўнасці металаў уключаюць вадарод?
3. На падставе становішча ў радзе актыўнасці параўнайце здольнасць 

аддаваць электроны атамамі:
а) магнію і жалеза;
б) алюмінію і медзі;
в) натрыю і серабра.
4. Пры ўзаемадзеянні металічнага жалеза з разбаўленай салянай кісла-

той утвараецца хларыд жалеза(II) і вылучаецца вадарод. Запішыце ўраўнен-
не рэакцыі. Пакажыце рэчыва-акісляльнік і рэчыва-адноўнік.

5. Запішыце ўраўненні рэакцый з растворам сернай кіслаты: а) жа-
леза; б) цынку; в) магнію. У кожнай рэакцыі пакажыце акісляльнік і ад-
ноўнік.

6*. Два вучні праводзілі эксперымент, уносячы ў прабіркі з разбаўленым 
растворам сернай кіслаты розныя металы. Вынікі эксперыменту яны запісалі 
ў выглядзе табліцы.

Метал Газ, які вылучаецца Іншыя змяненні

Магній Вадарод Магній хутка раствараецца, утвараецца бяс-
колерны раствор

Жалеза Газ не вылучаецца Жалеза павольна раствараецца, утвараецца 
раствор бледна-зялёнага колеру

Цынк Цынк раствараецца, утвараецца бясколерны 
раствор

Дапоўніце табліцу. Адзін з запісаў у табліцы зроблены няправіль-
на, вызначце які. Як даказаць, што газ, які вылучаецца, з’яўляецца вада-
родам?

7. Для поўнага растварэння алюмінію спатрэбіўся раствор сернай кісла-
ты масай 200 г з масавай доляй кіслаты, роўнай 9,8 %. Разлічыце аб’ём
(н. у.) вадароду, які вылучыўся.

8. Жалеза хімічнай колькасцю 1 моль поўнасцю растварылася ў салянай 
кіслаце. Знайдзіце масу солі, якая пры гэтым утварылася. 
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9*. Да раствору сернай кіслаты пэўнай масы дабавілі цынк: а) масай 
20 г; б) хімічнай колькасцю 0,5 моль. Як зменіцца маса раствору ў выніку 
рэакцыі? Адказ пацвердзіце разлікам.

10*. Вызначце масавую долю солі ў растворы, якая атрымана пасля 
дабаўлення магнію масай 24 г да раствору сернай кіслаты аб’ёмам 1 дм3 
з масавай доляй кіслаты, роўнай 10 %. Шчыльнасць атрыманага раствору 
прыміце роўнай 1 г/см3.

§ 41. Узаемадзеянне металаў з вадой
і растворамі солей іншых металаў

Становішча металу ў радзе актыўнасці вызначае і яго паводзіны пры ўзае-
мадзеянні з вадой і растворамі солей іншых металаў. 

Узаемадзеянне металаў з вадой
Найбольш актыўныя шчолачныя і шчолачназямельныя металы (калій K, 

натрый Na, кальцый Ca, барый Ba), якія стаяць на пачатку выцясняльнага 
рада, здольны эфектыўна ўзаемадзейнічаць з вадой.
Напрыклад, калі натрый змясціць у ёмістасць з вадой, то ён будзе рухацца 

па паверхні вады, бурна рэагуючы з ёй. Пры гэтым вылучаецца вадарод і 
ўтвараецца гідракісд натрыю. Калі дабавіць у атрыманы раствор фенолфталеін, 
то раствор афарбуецца ў малінавы колер (мал.120):

2  1e−

0          +1        +1               0
2Na + 2H2O = 2NaOH +  H2 .

Металічны натрый у прыведзенай рэакцыі выступае ў якасці адноўніка, а 
вада — у якасці акісляльніка.

Магній Mg і алюміній Al пасля 
выдалення з іх паверхні плёнкі аксіду 
таксама здольныя ўзаемадзейнічаць з 
вадой з вылучэннем вадароду. Некаторыя 
металы, якія стаяць у радзе актыўнасці да 
вадароду, напрыклад цынк Zn і жалеза 
Fe, узаемадзейнічаюць з вадой пры 
награванні.

Металы, якія стаяць у ра дзе 
актыўнасці пасля вадароду, не вы-
цясняюць яго з вады ні пры якіх
умовах. Мал. 120. Узаемадзеянне натрыю з вадой

Узаемадзеянне металаў з вадой і растворамі солей іншых металаў
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Узаемадзеянне металаў з растворамі солей іншых металаў
Успомнім, што больш актыўны метал здольны выцясняць іоны іншага ме-

талу з водных раствораў яго солей, напрыклад ва ўжо вядомай вам рэакцыі 
ўзаемадзеяння жалеза з растворам солі медзі(II):

2e−
0 +2 +2 0

Fe  +   CuSO4  =  FeSO4  +   Cu.

У гэтай рэакцыі жалеза выступае ў ролі адноўніка, само пры гэтым акіс-
ляючыся. Атамы жалеза ператвараюцца ў іоны жалеза:

Fe0 − 2e− = Fe2+.

Сульфат медзі(II) выступае ў гэтай рэакцыі як акісляльнік. Іоны медзі Cu2+ 
аднаўляюцца, ператвараючыся ў атамы медзі:

Cu2+ + 2e− = Cu0.

У выніку акісляльна-аднаўленчай рэакцыі электроны ад атамаў жалеза пе-
раходзяць да іонаў медзі(II):

2e−

Fe0 +  Cu2+ =  Fe2+ + Cu0.

Вы можаце самастойна правесці гэты дослед, апусціўшы жалезны цвік у 
водны раствор меднага купарвасу.

Лабараторны дослед 7

Узаемадзеянне металаў з растворамі солей

1. Медны дрот апусціце ў прабірку з растворам сульфату алюмінію
Al2(SO4)3. Ці адбываецца хімічная рэакцыя? Ці ёсць яе бачныя пры-
меты?

2. Змясціце старанна зачышчаны жалезны дрот у прабірку з растворам суль-
фату медзі(II).. Праз 1 мін выньце дрот з раствору. Апішыце змяненні, якія 
вы ўбачылі. Запішыце ўраўненне хімічнай рэакцыі.

3. Які вывад аб параўнальнай актыўнасці алюмінію, жалеза і медзі можна 
зрабіць на аснове выкананага вамі доследу?

Для таго каб вызначыць, які метал будзе выцясняць іоны іншага металу з 
водных раствораў яго солей, неабходна ведаць становішча металу ў радзе ак-
тыўнасці. Металы, размешчаныя ў гэтым радзе, пачынаючы ад магнію і далей 
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управа, здольны выцясняць наступныя за імі металы з водных раствораў іх 
солей. Напрыклад: 

2e−

0           +2 +2                   0
Zn  + CuSO4  =  ZnSO4  + Cu.

Актыўныя металы здольны бурна рэагаваць з вадой з вылучэннем вадаро-
ду, таму іх нельга выкарыстоўваць для выцяснення менш актыўных металаў з 
водных раствораў іх солей.

Рэакцыі выцяснення аднаго металу іншым з раствору яго солей можна выканаць, не 
прыводзячы ў судакрананне метал з растворам солі іншага металу. Працэсы акіслення 
і аднаўлення прасторава падзелены ў гальванічных элементах, дзе праходжанне хіміч-
най рэакцыі прыводзіць да ўзнікнення электрычнага току. Таму гальванічныя элементы 
з’яўляюцца хімічнымі крыніцамі току. У якасці хімічных крыніц току выкарыстоў-
ваюцца таксама батарэі гальванічных элементаў (у быце — «батарэйкі» (мал. 121)) 
і акумулятары (мал. 122). З работай усіх гэтых прыстасаванняў вы пазнаёміцеся ў 
старшых класах.

Простыя рэчывы металы ўступаюць у хімічныя рэакцыі з вадой і рас-
творамі солей іншых металаў у залежнасці ад іх становішча ў радзе актыў-
насці.

Пытанні і заданні

1. Назавіце вядомыя вам металы, якія: а) выцясняюць вадарод з вады; 
б) не выцясняюць вадарод з вады; в) не выцясняюць вадарод з раствораў 
кіслот.

Мал. 121. Сухія гальванічныя элементы Мал. 122. Свінцовы акумулятар

Узаемадзеянне металаў з вадой і растворамі солей іншых металаў
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2. Аб чым сведчыць малінавая афарбоўка фенолфталеіну, які з’яўляецца 
ў водным растворы пасля рэакцыі металічнага натрыю з вадой? У які колер 
афарбуецца лакмус у гэтым выпадку?

3. Разлічыце масу натрыю, неабходнага для выцяснення з вады вадаро-
ду хімічнай колькасцю 3 моль.

4. Для апырсквання садоў з мэтай абароны ад шкоднікаў выкарыстоў-
ваюць бардоскую вадкасць, у састаў якой уваходзіць раствор сульфату 
медзі(II). Ці можна захоўваць раствор сульфату медзі(II) у жалезным вядры? 
Адказ абгрунтуйце. 

5. Чаму нельга выкарыстаць натрый для выцяснення серабра з воднага 
раствору нітрату серабра(I)? 

6. У выніку ўзаемадзеяння жалеза з растворам солі медзі(II) вылучылася 
металічная медзь масай 64 г. Разлічыце хімічную колькасць жалеза, якое 
ўступіла ў рэакцыю.

7. Карыстаючыся радам актыўнасці металаў, запоўніце табліцу, 
паставіўшы ў адпаведных графах «+» для магчымых рэакцый і «–» для прак-
тычна неажыццявімых рэакцый.

Ураўненне рэакцыі
Магчымасць праходжання рэакцыі

ў водным растворы

Zn + FeCl2 = Fe + ZnCl2

Fe + 3AgNO3 = 3Ag + Fe(NO3)3

Cu + 2NaCl = CuCl2 + 2Na

Fe + CaCl2 = Ca + FeCl2

8*. Жалезную пласцінку масай 84 г змясцілі ў раствор, які змяшчае 
сульфат медзі(II) хімічнай колькасцю 0,5 моль. На колькі грамаў зменіцца 
маса пласцінкі пасля заканчэння рэакцыі?

9. Запішыце ўраўненні рэакцый, з дапамогай якіх можна выканаць пе-
ратварэнні: 

Zn    ZnO    ZnCl2    Zn(OH)2    ZnO.

Дамашні эксперымент.  І ржаўленне  жалеза . На наступным уроку 
мы будзем разглядаць, як уплываюць умовы знешняга асяроддзя на пра-
цэс ржаўлення жалеза. Вазьміце тры бутэлечкі (можна з-пад лякарстваў), 
старанна іх вымыйце. Адну бутэлечку прасушыце, пакладзіце ў яе невялікі, 
папярэдне вымыты цвік, герметычна закрыйце. У другую бутэлечку наліце 
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4

 кіпячонай вады (калі ёсць магчымасць, лепш дыстыляванай), апусціце 

ў яе цвік такой сама велічыні, як і ў першую бутэлечку. Бутэлечку можна 
накрыць кавалачкам кардону. У трэцяй бутэлечцы ўсё зрабіце таксама, як і 
ў другой, толькі ў ваду насыпце крыху кухоннай солі. Праз 3-4 дні праверце, 
якія змяненні адбыліся з цвікамі. Раскажыце аб выніках доследу на ўроку, 
прадэманструйце іх. 

§ 42. Карозія металаў і сплаваў

Пад дзеяннем хімічных рэчываў, якія знаходзяцца ў паветры, дажджу, снегу, 
глебавай вільгаці, металічныя матэрыялы паступова разбураюцца, падвярга-
ючыся карозіі, што з лацінскай мовы азначае раз’яданне. Асабліва моцнае 
разбуральнае ўздзеянне на металы аказваюць кісларод і кіслоты, раствораныя 
ў вадзе. 

Карозія — гэта разбурэнне металаў і сплаваў пад уздзеяннем нава-
кольнага асяроддзя.

Пры карозіі металаў і сплаваў адбываюцца акісляльна-аднаўленчыя рэак-
цыі, у выніку якіх атамы металу ўзаемадзейнічаюць з кампанентамі навакольнага 
асяроддзя, акісляюцца і пераходзяць у іоны:

Fe0 − 2e− = Fe2+;
Cu0 − 2e− = Cu2+.

Так, напрыклад, пад дзеяннем паветра і пары вады, якая ў ім знаходзіцца, на 
паверхні медных і бронзавых вырабаў утвараецца зялёная плёнка злучэння медзі 
складанага саставу (CuOH)2CO3, так званая паціна (мал. 123). Гэта прыводзіць 
да разбурэння помнікаў, якое асабліва заўважнае ў гарадах з вільготнай атмасфе-
рай, што знаходзяцца на беразе мора.
Карозію зведваюць розныя металы і 

сплавы, але найбольш часта даводзіцца 
сутыкацца з карозіяй самага распаўсю-
джанага металу — жалеза. Працэс карозіі 
жалеза часта называюць іржаўленнем. 
Аўтамабілі, сельскагаспадарчыя ма-
шыны, стальныя бэлькі, кухонны по-

Мал. 123. Паціна на паверхні медных
і бронзавых вырабаў

Карозія металаў і сплаваў
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суд — усе гэтыя вырабы, будучы новы-
мі, маюць прыгожы выгляд і бліскучую 
паверхню. Але пры захаванні ў вільготнай 
атмасферы і пры недастатковым доглядзе 
яны пакрываюцца бурымі плямамі ржы 
(мал. 124), састаў якой можна выразіць 
абагульненай формулай Fe2O3  nH2O. 

(У дамашнім эксперыменце да па-
пярэдняга параграфа вам было прапа-

навана даследаваць уплыванне розных фактараў на карозію жалеза. Прадэ-
манструйце вынікі вашых даследаванняў.) 
Састаў прадуктаў карозіі металаў і яе скорасць залежаць не толькі ад стану 

навакольнага асяроддзя, яго вільготнасці і тэмпературы, але і ад наяўнасці лю-
бых неаднароднасцей у саставе металу (прымесей, участкаў, якія адрозніваюцца 
адзін ад аднаго тэмпературай, шчыльнасцю, станам паверхні і інш.). 

Каля горада Дэлі ў Індыі знаходзіцца жалезная калона з вельмі маленькімі плямкамі 
ржы, хоць яе ўзрост амаль 1700 гадоў. Гэта знакамітая Кутубская калона вышынёй 
7,3 м і масай 6,5 т. Згодна з адной з гіпотэз, даўгавечнасць і каразійная ўстойлівасць 
калоны тлумачацца нізкай вільготнасцю, характэрнай для дадзенай мясцовасці, і вельмі 
нязначнай колькасцю розных прымесей у жалезе.

Карозія пры кантакце двух металаў
Калі прывесці жалеза Fe у судакрананне з волавам Sn, размешчаным у 

радзе актыўнасці металаў больш управа ад жалеза, то карозія жалеза рэзка 
ўзмацняецца (мал. 125, а). 
Пры кантакце жалеза Fe з металам, які стаіць у радзе актыўнасці больш 

улева, напрыклад цынкам Zn, карозія жалеза будзе запавольвацца. Замест 

Мал. 124. Іржа на вырабе з жалеза

Мал. 125. Карозія пры кантакце жалеза з волавам (а) і цынкам (б)
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іржы выяўляецца рэчыва белага колеру, якое з’яўляецца гідраксідам цынку 
Zn(OH)2 (мал. 125, б). У дадзеным выпадку цынк акісляецца як больш актыўны
метал.
Такім чынам, карозія металу ўзмацняецца пры яго судакрананні з менш 

актыўным металам і запавольваецца ў кантакце з больш актыўным ме-
талам.

Карозія — гэта разбурэнне металаў і сплаваў пад уздзеяннем нава-
кольнага асяроддзя.
Пры карозіі металаў і сплаваў адбываюцца акісляльна-аднаўленчыя 

рэакцыі, у выніку якіх атамы металу ўзаемадзейнічаюць з кампанентамі 
навакольнага асяроддзя, акісляюцца. 
Карозія металу рэзко ўзмацняецца пры судакрананні яго з менш ак-

тыўным металам і запавольваецца, калі метал судакранаецца з больш ак-
тыўным металам. 

Пытанні і заданні

1. Прывядзіце 2-3 ураўненні рэакцый акіслення жалеза пры ўзаемадзе-
янні яго з простымі і складанымі рэчывамі.

2*. Якое рэчыва адыгрывае галоўную ролю ў якасці акісляльніка пры 
карозіі жалеза ў водным асяроддзі?

3. Пералічыце фактары, якія прыводзяць да паскарэння карозіі металаў. 
Пры якіх умовах карозія жалеза адбываецца найбольш інтэнсіўна?

4. Пры кантакце жалеза з якім з металаў — меддзю або цынкам — ка-
розія жалеза будзе запавольвацца? Прывядзіце прыклад двух іншых мета-
лаў, выкарыстанне якіх прывядзе да запавольвання карозіі жалеза.

5. Калі ў раствор солі серабра(I) змесціць медную пласцінку, папярэдне 
ачысціўшы яе паверхню, то праз некаторы час на ёй вырастуць прыгожыя 
бліскучыя крышталі. Растлумачце, што пры гэтым адбываецца. Запішыце 
ўраўненне адпаведнай рэакцыі. Адзначце акісляльнік і адноўнік.

6. У літаратуры апісаны выпадак з вельмі дарагой яхтай, якая была аб-
шыта сплавам медзі з нікелем, які выкарыстоўваецца для вырабу манет, а ў 
падводнай частцы была жалезнай. Яхта прыйшла ў поўную непрыгоднасць, 
не паспеўшы нават пабываць ні ў адным плаванні. Як вы растлумачыце гэты 
выпадак?

7. Чаму ўрачы-стаматолагі не рэкамендуюць побач са стальной ставіць 
залатую зубную каронку?

8. Наяўнасць у паветры вялікіх канцэнтрацый аксідаў серы і азоту вы-
клікае выпадзенне «кіслотных дажджоў», якія прыводзяць да карозіі ме-

Карозія металаў і сплаваў
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талаў. Вызначце масу і хімічную колькасць жалеза, што можа растварыц-
ца ў растворы сернай кіслаты масай 3 кг з масавай доляй Н2SO4, роў-
най 0,15 %.

9. Састаўце ўраўненні рэакцый, якія неабходна правесці, каб выканаць 
наступныя ператварэнні: 

a) Fe    FeCl3    Fe(OH)3    Fe2O3;
б) Fe    FeCl2    Fe(OH)2    FeО.

§ 43. Ахова металаў ад карозіі

Карозія металаў прыводзіць да вялікага эканамічнага ўрону. Велізарныя 
матэрыяльныя страты звязаны з карозіяй нафта- і трубаправодаў, дэталей ма-
шын, марскіх суднаў і рознага абсталявання. Па розных даных ад 10 да 30 % 
вырабленага ў свеце металу штогод губляецца ад карозіі.
У залежнасці ад прыроды металу, умоў, а таксама ад прызначэння металіч-

ных вырабаў прымяняюць розныя метады аховы металаў ад карозіі. Адным з 
найбольш распаўсюджаных метадаў з’яўляецца нанясенне ахоўных пакрыццяў 
(мал. 126). 
Да неметалічных пакрыццяў адносяць пакрыцці металічных вырабаў ла-

камі, фарбамі, змазкамі, эмалямі (мал. 127). Лакі і фарбы перашкаджаюць 
доступ вадзе, кіслароду і іншым акісляльнікам, што знаходзяцца ў паветры, 
да паверхні металу. Эмалі — пакрыцці на аснове злучэнняў крэмнію Si, для 
якіх характэрна высокая стойкасць у вільготным асяроддзі і пры павышанай 
тэмпературы. 

Мал. 126. Нанясенне ахоўнага пакрыцця 
на корпус аўтамабіля

Мал. 127. Металічныя вырабы з ахоўнымі 
эмалевымі пакрыццямі
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У 1617 г. у Англіі быў выдадзены патэнт 
№ 4 на вынаходніцтва аховы даспехаў — 
кальчугі і лат — ад карозіі шляхам выка-
рыстання спецыяльнага масла.

Яшчэ адным спосабам аховы мета-
лаў ад карозіі з’яўляецца нанясенне на 
іх паверхню аксідных плёнак (аксідзіраванне). Разнавіднасцю хімічнага ак-
сідзіравання з’яўляецца вараненне сталі. Шляхам апрацоўкі паверхні сталь-
ных вырабаў рознымі акісляльнікамі можна атрымаць аксідныя плёнкі розна-
га колеру (сіняга, чорнага, цёмна-карычневага). Часта праводзяць апрацоўку 
паверхні металу растворамі фосфарнай кіслаты або яе солей (фосфацыра-
ванне).
Адным з найважнейшых метадаў аховы металаў ад карозіі з’яўляецца на-

нясенне на іх паверхню слоя іншага металу. У якасці матэрыялу для пакрыцця 
прымяняюць як чыстыя металы (хром, нікель, цынк, волава, серабро і інш.), 
так і розныя сплавы (бронза, латунь і інш.). У штодзённым жыцці мы суст-
ракаемся з пакрыццямі жалеза як больш актыўным металам — цынкам Zn 
(цынкаванне), так і менш актыўнымі металамі — волавам Sn (луджэнне), 
нікелем Ni (нікеліраванне), хромам (храміраванне) (мал. 128). 
Істотна панізіць скорасць карозіі можна шляхам змянення ўласцівасцей 

каразійнага асяроддзя, напрыклад выдаленнем кіслароду з раствору элект-
раліту ў выніку кіпячэння. 
У некаторых выпадках для запавольвання карозіі выкарыстоўваюць рэчывы, 

якія аслабляюць яе, — інгібітары. Увядзенне інгібітараў карозіі ў саляную 
кіслату дазваляе захоўваць і перавозіць яе ў стальной тары. Саляная кіслата з 
дабаўкамі інгібітараў знайшла прымяненне для ачысткі паравых катлоў ад накіпу 
і выдалення з паверхні металу ржы і акаліны. Накіп, іржа і аксіды металаў у 
кіслаце раствараюцца, а металы не раствараюцца.

Састаў інгібітараў карозіі часта робіцца прафесійным сакрэтам майстроў, якія працу-
юць з металам. Так, напрыклад, дамаскія майстры для зняцця ржаўчыны са зброевага 
металу карысталіся растворамі сернай кіслаты з дабаўленнем піўных дражджэй, мукі, 
крухмалу. А збройнікі Урала рыхтавалі спецыяльныя «травільныя супы» для барацьбы 
з карозіяй.

Мал. 128. Вырабы з металічнымі пакрыццямі: 
а — храміраваны; б — нікеляваны; в — ацын-
каваны

Ахова металаў ад карозіі
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Адным з эфектыўных спосабаў бара-
цьбы з карозіяй з’яўляецца стварэнне ка-
разійна-ўстойлівых сплаваў. Да іх адно-
сяцца нержавеючыя сталі (мал. 129),
якія змяшчаюць дабаўкі хрому і нікелю. 
Прычынай павышанай каразійнай устой-
лівасці нержавеючых сталей з’яўляецца 
ўтварэнне на іх паверхні трывалай ак-
сіднай плёнкі, якая складаецца з аксідаў 
хрому і жалеза.

Рэчывы, якія аслабляюць карозію, называюцца інгібітарамі карозіі.
Для аховы металаў ад карозіі выкарыстоўваюць нанясенне ахоўных па-

крыццяў, увядзенне ў растворы інгібітараў, стварэнне каразійна-ўстойлівых 
сплаваў.

Пытанні і заданні

1. Чаму неабходна ахоўваць металы ад карозіі? Назавіце вядомыя вам 
метады аховы металаў ад карозіі. З якімі з іх вы сутыкаецеся ў штодзённым 
жыцці? 

2. Пры цынкаванні на паверхню жалезных вырабаў наносяць тонкі 
слой цынку. Які метал будзе пры гэтым хутчэй разбурацца? Адказ абгрун-
туйце.

3. Чаму пры працяглых стаянках у моры або порце да борту судна пры-
мацоўваюць зліткі са сплаваў актыўных металаў — магнію або цынку?

4*. Што будзе адбывацца з вырабам з жалеза, які пакрыты нікелем, калі 
нанесці на паверхню глыбокія драпіны? 

5. Якія неметалічныя пакрыцці вы ведаеце? На чым грунтуецца іх ахоў-
нае дзеянне?

6*. Прапануйце 2-3 варыянты аховы металаў ад карозіі шляхам змянен-
ня ўласцівасцей каразійнага асяроддзя. 

7. Што такое інгібітар карозіі? 
8. Разлічыце масу раствору сульфату медзі(II) з масавай доляй солі 10 %, 

неабходнага для поўнага растварэння металічнага цынку хімічнай колькасцю 
0,1 моль. Разлічыце масу медзі, якая пры гэтым вылучыцца.

Мал. 129. Канструкцыі з нержавеючай сталі
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9. Запішыце ўраўненні рэакцый, з дапамогай якіх можна выканаць на-
ступныя ператварэнні: 

CuCl2  Cu  CuO  CuSO4  Cu(OH)2  CuO.

§ 44. Злучэнні металаў. Аксіды і гідраксіды 

У выніку ўзаемадзеяння металаў з простымі і складанымі рэчывамі ўтвара-
юцца розныя злучэнні металаў: аксіды, сульфіды, гідраксіды, солі і інш. 

Аксіды металаў
Найбольш вядомыя злучэнні металаў з кіслародам — аксіды (мал. 130). 

Аксіды металаў шырока распаўсюджаны ў прыродзе. Многія з іх выкарыстоўва-
юцца ў тэхніцы і маюць уласныя назвы, напрыклад CaO — нягашаная вапна, 
Fe2O3 — гематыт, Al2O3 — карунд і інш.
Аксіды большасці металаў можна атрымаць пры ўзаемадзеянні металаў з 

кіслародам:
2e−

0 0 
2Mg  +   O2 =

 +2  −2 

2

 2MgO.

Утвараюцца аксіды таксама пры тэрмічным раскладанні некаторых гідра-
ксідаў:

2Fe(OH)3 =
t

 Fe2O3 + 3H2O

або карбанатаў:

СаСО3 =
t

 СаО + СО2.

Аксіды металаў праяўляюць асноў-
ны (аксід калію K2O, аксід магнію MgO, 
аксід кальцыю CaO, аксід жалеза(II) FeO 
і інш.), амфатэрны (аксід цынку ZnO, 
аксід алюмінію Al2O3, аксід жалеза(III) 
Fe2O3 і інш..) або кіслотны (аксід 
марганцу(VII) Mn2O7, аксід хрому(VI) 
CrO3 і інш.) характар. 

Мал. 130. Аксіды металаў: 1 — Al2O3;
2 — CuO; 3 — PbO; 4 — Nd2O3; 5 — Cr2O3;
6 — Fe2O3

Злучэнні металаў. Аксіды і гідраксіды
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Напрыклад, пры ўзаемадзеянні з кіслотамі асноўныя аксіды ўтвараюць соль 
і ваду:

MgO + 2HCl = MgCl2 + H2O.

Аксіды шчолачных і шчолачназямельных металаў энергічна рэагуюць з ва-
дой, утвараючы гідраксіды:

Na2O + H2O = 2NaOH;
CaO + H2O = Ca(OH)2.

Амфатэрныя ўласцівасці аксіду цынку ZnO праяўляюцца ў яго здольнасці 
ўзаемадзейнічаць як з кіслатой, так і са шчолаччу. 
Кіслотныя аксіды металаў узаемадзейнічаюць са шчолачамі і вадой.

Гідраксіды металаў
Гідраксіды шчолачных металаў — гэта цвёрдыя, белыя, крышталічныя 

рэчывы. Яны добра раствараюцца ў вадзе, здольны паглынаць вільгаць з па-
ветра, таму пры захоўванні на паветры расплываюцца (мал.131). Водныя рас-
творы гідраксідаў шчолачных металаў LiOH, NaOH, KOH раз’ядаюць тканіну, 
скуру, паперу, таму іх здаўна называюць едкімі шчолачамі. Пры рабоце са 
шчолачамі неабходна выконваць правілы тэхнікі бяспекі. Пры растварэнні ў 
вадзе асноўныя гідраксіды шчолачных металаў поўнасцю дысацыіруюць на ка-
тыёны металаў і гідраксід-іоны: 

NaOH  Na+ + OH−.

Гідраксід кальцыю Са(ОН)2 адносіцца да маларастваральных гідраксідаў. 
Але пры дабаўленні вады да Са(ОН)2 тая частка рэчыва, якая раствараецца, 

дысацыіруе поўнасцю: 

Са(ОН)2  Са2+ + 2ОН−.

Змяненне  афарбоўкі  індыкатара, 
напрыклад з’яўленне сіняга афарбоў-
вання ў прысутнасці лакмусу (мал. 132),
сведчыць аб наяўнасці гідраксід-іонаў 
у растворах гідраксіду кальцыю. Зна-
чыць, дадзенае злучэнне з’яўляецца 
асноў ным гідраксідам і моцным электра-
літам. 
Нерастваральныя гідраксіды металаў 

атрымліваюць у выніку ўзаемадзеяння 
солей металаў са шчолачамі:

FeCl3 + 3NaOH = Fe(OH)3  + 3NaCl.

Мал. 131. Гіграскапічнасць гідраксіду 
калію: 1 — бязводны KOH; 2 — KOH 
пасля знаходжання на паветры
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Для аксіду кальцыю здаўна вядома назва нягашаная вапна. Будаўнікі называюць гэта 
злучэнне «кіпелкай» за тое, што пры ўзаемадзеянні яго з вадой («гашэнні») вылучаецца 
многа цяпла, і вада закіпае (мал. 133). Пара, што ўтвараецца пры гэтым, разрыхляе 
вапну, яна распадаецца з утварэннем пушыстага парашку. Адсюль і назва гідраксіду 
кальцыю — гашаная вапна, «пушонка». Гідраксід кальцыю ў сумесі з пяском і ва-
дой прымяняюцца ў якасці будаўнічых раствораў для цаглянай кладкі і атынкоўвання 
сцен. Пры вялікай колькасці вады, якая дабаўляецца да аксіду кальцыю, атрымліва юць 
вапнавую ваду. Вапнавая вада ў лабараторыях выкарыстоўваецца для выяўлення вуг-
лякіслага газу.

Калі аксіды праяўляюць амфатэрныя ўласцівасці, то і адпавядаючыя ім 
гідраксіды таксама будуць праяўляць амфатэрныя ўласцівасці. Амфатэрныя 
гідраксіды алюмінію, цынку і жалеза(III) здольны ўзаемадзейнічаць не толькі з 
кіслотамі, але і са шчолачамі (гл. § 5). 
Кіслотным аксідам адпавядаюць гідраксіды — кіслоты. Так, напрыклад, 

аксіду марганцу(VII) Mn2O7 адпавядае мар-
ганцавая кіслата HMnO4. З каліевай сол-
лю гэтай кіслаты — перманганатам калію 
KMnO4 (марганцоўкай) мы часта сустрака-
емся ў быце.

Мастакі-жывапісцы часта выкарыстоўваюць 
мінеральныя фарбы, у састаў якіх уваходзяць 
аксіды і гідраксіды металаў (мал. 134). Сі-
няя фарба (кобальт) атрымліваецца з сумесі 
гідраксідаў кобальту і алюмінію, а ізумрудная 
зелень — гэта ў асноўным злучэнне аксідаў 
хрому(III) Cr2O3 і бору B2O3.

Мал. 133. Гашэнне вапны

Мал. 134. Вырабы, афарбаваныя 
мінеральнымі фарбамі

Мал. 132. Афарбоўка індыкатараў у раст -
воры гідраксіду кальцыю: 1 — фенол-
фталеіну; 2 — лакмусу; 3 — метыларанжу

Злучэнні металаў. Аксіды і гідраксіды
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У выніку ўзаемадзеяння металаў з простымі і складанымі рэчывамі ўтва-
раюцца аксіды і гідраксіды. 
Аксіды і гідраксіды металаў праяўляюць кіслотны, асноўны і амфатэрны 

характар.

Пытанні і заданні

1. Запішыце ўраўненне рэакцыі барыю з кіслародам. Як даказаць, што 
аксід барыю валодае асноўнымі ўласцівасцямі? Запішыце ўраўненні адпа-
ведных рэакцый.

2. Які характар — кіслотны або асноўны — праяўляюць наступныя аксі-
ды: MnO, Mn2O7, Cu2O, CrO3? Вызначце ступені акіслення атамаў металаў у 
гэтых аксідах.

3. Прывядзіце па два прыклады асноўных, кіслотных і амфатэрных аксі-
даў. Запішыце ўраўненне рэакцыі амфатэрнага аксіду з салянай кіслатой.

4. Разлічыце масу салянай кіслаты з масавай долей НCl, роўнай 25 %, 
якую неабходна ўзяць для поўнага растварэння аксіду магнію масай 8 г.

5. Запішыце ўраўненні дысацыяцыі гідраксідаў: а) натрыю; б) кальцыю.
6. Якія індыкатары можна ўзяць для таго, каб выявіць гідраксід-іоны ў 

растворах шчолачаў? Як індыкатары зменяць сваю афарбоўку? 
7. Для пабелкі былі прыгатаваны суспензія мелу (карбанату кальцыю) і 

суспензія гашанай вапны. Ці можна вызначыць, што знаходзіцца ў кожным з 
вёдзер, карыстаючыся індыкатарам? 

8. З дапамогай якога з рэчываў — сульфату натрыю, сернай кіслаты, 
магнію — можна нейтралізаваць раствор гідраксіду натрыю?

9. Да раствору, які змяшчае гідраксід натрыю масай 10 г, прылілі рас-
твор, што змяшчае азотную кіслату масай 10 г. Якая рэакцыя асяроддзя ат-
рыманага раствору: кіслая, нейтральная або шчолачная? Адказ пацвярдзіце 
разлікам.

10. Запішыце ўраўненні рэакцый, якія неабходна правесці, каб выканаць 
наступныя ператварэнні:

MgSO4 MgO

Mg     Mg(OH)2  

  MgCl2                                      Mg(NO3)2
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§ 45. Солі металаў. Якаснае выяўленне іонаў металаў

Сярод злучэнняў металаў найбольшай разнастайнасцю адрозніваюцца 
солі.

Солі металаў
Актыўныя металы і металы ў нізкіх ступенях аксілення ўваходзяць у састаў 

солей у выглядзе катыёнаў. Так, шчолачныя і шчолачназямельныя металы ў 
свабодным стане ў прыродзе не існуюць з прычыны іх вялікай хімічнай ак-
тыўнасці. Найбольш вядомыя іх солі: NaCl — кухонная соль, КСl — калій-
ная соль, СаСО3 — мел, мармур, вапняк, К2СО3 — паташ, BaSO4 — барыт
і г. д. 
Солі металаў можна атрымаць рознымі спосабамі. Напрыклад, пры ўзае-

мадзеянні металаў з кіслотамі:
2e−

0 +1  +2 
Fe + 2HCl = FeCl  +  H22

0
;

аксідаў металаў з кіслотамі:

ZnO + 2HCl = ZnCl2 + H2O;

гідраксідаў металаў з кіслотамі:

NaOH + HCl = NaCl + H2O;

солей з кіслотамі або іншымі солямі:

AgNO3 + NaCl = AgCl + NaNO3.

Выяўленне іонаў металаў у растворах солей
На практыцы часта бывае неабходна вызначыць наяўнасць іонаў металу 

ў яго злучэннях. Для гэтага можна правесці якасную рэакцыю на прысут-
насць катыёнаў металу ў водным растворы, пры якой назіраецца змяненне 
афарбоўкі раствору, з’яўленне або растварэнне асадку, вылучэнне газу, з’яўлен-
не паху.
Часцей за ўсё для выяўлення іонаў металаў у растворах выкарыстоўваюць 

рэакцыі, якія прыводзяць да выпадзення асадку ў выглядзе нерастваральных со-
лей. Напрыклад, рэакцыя водных раствораў хларыду барыю і сульфату натрыю 
адбываецца з утварэннем белага нерастваральнага ў кіслаце асадку сульфату 
барыю: 

BaCl2 + Na2SO4 = 2NaCl + BaSO4 ;

Ba2+ + SO4
2−  = BaSO4 .

Солі металаў. Якаснае выяўленне іонаў металаў
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Калі ў прабірку з водным растворам хларыду кальцыю прыліць водны рас-
твор сульфату натрыю, то таксама будзе назірацца выпадзенне асадку:

CaCl2 + Na2SO4 = 2NaCl + CaSO4 ;

Ca2+ + SO4
2−  = CaSO4 .

Такім чынам, раствор, які змяшчае сульфат-іоны, можа быць выкарыстаны 
для якаснага выяўлення іонаў барыю і кальцыю. 
Утварэнне асадку будзе назірацца і пры ўзаемадзеянні растваральных злу-

чэнняў кальцыю і барыю з растворамі карбанатаў (мал. 135).

Лабараторны дослед 8

Выяўленне іонаў кальцыю ў растворы

У прабірку наліце раствор хларыду кальцыю (або нітрату кальцыю) аб’ёмам 
1-2 см3 і дабаўце да яго прыкладна такі ж аб’ём раствору карбанату натрыю. 
Звярніце ўвагу на асадак белага колеру, які выпаў. Састаўце ўраўненне 
хімічнай рэакцыі. 

У адрозненне ад бясколерных раствораў солей кальцыю і барыю водныя 
растворы солей медзі(II) афарбаваны ў сіні колер. У ходзе рэакцыі раствору 
солі медзі(II) са шчолачамі, напрыклад гідраксідам калію, утвараецца сіні асадак 
гідраксіду медзі(II) (мал. 136):

Cu2+ + 2OH− = Cu(OH)2 .

Гэту рэакцыю можна разглядаць як якасную на іоны медзі(II).

Мал. 135. Узаемадзеянне 
водных раст вораў хларыду 
кальцыю і карбанату 
натрыю

Мал. 136. Утварэнне асадку гідраксіду 
медзі(II) Cu(OH)2
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Выяўленне іонаў металаў у саставе цвёрдых солей
Іоны металаў у саставе цвёрдых солей можна вызначаць па афарбоўванні 

імі полымя газавай гарэлкі або спіртоўкі. Напрыклад, катыёны літыю афарбоў-
ваюць полымя ў чырвоны колер, катыёны натрыю — у жоўты колер, катыё-
ны калію надаюць полымю светла-фіялетавую афарбоўку, катыёны кальцыю 
афарбоўваюць полымя ў цагельна-чырвоны колер, катыёны барыю — у зеле-
навата-жоўты (мал. 137). На ўласцівасці іонаў металаў афарбоўваць полымя 
ў розныя колеры заснавана іх прымяненне ў бенгальскіх агнях і феерверках
(мал. 138). 

Узаемасувязь паміж злучэннямі металаў
З дапамогай вядомых вам хімічных рэакцый можна выканаць пераход не 

толькі ад простых рэчываў металаў да іх злучэнняў, але і ад адных складаных 
рэчываў да другіх. Так, напрыклад, правёўшы паслядоўны рад (ланцужок) пе-
ратварэнняў 

Ca
0

  CaO
+2

  Ca OH
+2

2( )   CaSO
+2

4 ,

можна паказаць, што простае рэчыва кальцый з’яўляецца роданачальнікам 
складаных рэчываў, што валодаюць асноўнымі ўласцівасцямі, паміж якімі іс-
нуе ўзаемасувязь. 
Пры ўзаемадзеянні кальцыю з кіслародам утвараецца аксід кальцыю:

2  2e−

0 0           
2Ca + O2 = 2CaO.

+2 −2 

Мал. 137. Афарбоўванне полымя ў прысутнасці 
солей: 1 — літыю; 2 — натрыю; 3 — калію;
4 — кальцыю; 5 — барыю Мал. 138. Святочны феерверк

Солі металаў. Якаснае выяўленне іонаў металаў
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Растварэнне аксіду кальцыю ў вадзе прыводзіць да ўтварэння гідраксіду 
кальцыю:

СаО + Н2О = Са(ОН)2.

Гэта аснова пад дзеяннем сернай кіслаты пераходзіць у соль сульфат
кальцыю:

Ca(OH)2 + H2SO4 = CaSO4 + 2H2O.

У састаў усіх гэтых складаных рэчываў уваходзіць катыён кальцыю Ca2+.

Для якаснага выяўлення іонаў кальцыю Ca2+ і барыю Ba2+ у водных 
растворах можна выкарыстаць растворы сульфатаў і карбанатаў. 
Іоны некаторых металаў у саставе цвёрдых солей афарбоўваюць полымя 

ў розныя колеры. 
Простыя рэчывы металы з’яўляюцца роданачальнікамі складаных 

рэчываў, паміж якімі існуе ўзаемасувязь.

Пытанні і заданні

1. Запішыце ўраўненні рэакцый атрымання хларыду цынку з простага 
рэчыва, аксіду і гідраксіду цынку.

2. Назавіце солі металаў, з якімі вы сустракаецеся ў штодзённым жыцці.
3. Разлічыце хімічную колькасць хларыду натрыю і масу вады, якую не-

абходна ўзяць для прыгатавання раствору масай 1 кг для засолкі агуркоў, 
калі масавая доля кухоннай солі ў ім складае 5 %.

4. Запішыце ўраўненне якаснай рэакцыі на іоны барыю ў скарочаным 
іонным выглядзе.

5. Дадзены дзве прабіркі з белымі крышталічнымі рэчывамі. Вядома, 
што ў адной з іх — хларыд барыю, у другой — хларыд натрыю. Прапануйце 
спосаб распазнання гэтых рэчываў. 

6. Вызначце масу сульфату барыю, які ўтвараецца пры ўзаемадзеянні 
хларыду барыю з растворам сернай кіслаты масай 200 г і масавай доляй 
H2SO4, роўнай 0,07.

7. Вызначце масу карбанату кальцыю, які выпадзе ў асадак пры ўзае-
мадзеянні раствору хларыду кальцыю з растворам, што змяшчае 0,5 моль 
карбанат-іонаў.

8. Вызначце масу гідраксіду медзі(II), што выпадае ў асадак з раствору, 
які змяшчае іоны медзі(II) хімічнай колькасцю 0,05 моль пры ўмове поўнага 
праходжання рэакцыі.

9*. Карыстаючыся табліцай растваральнасці кіслот, асноў і солей у 
вадзе, прапануйце злучэнні, якія можна выкарыстаць для якаснага выяўлення 
катыёнаў: а) серабра(I); б) жалеза(III); в) свінцу(II).
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10. Карыстаючыся планам, пададзеным у § 14, ахарактарызуйце кальцый 
па яго становішчы ў перыядычнай сістэме. Састаўце ўраўненні рэакцый 
кальцыю з вадародам, хлорам, салянай кіслатой.

Дамашні эксперымент. Афарбоўванне  полымя  ў  прысу тнасц і 
і о наў  натрыю. Вазьміце крыху кухоннай солі тонкага памолу і «пасаліце» 
полымя газавай пліты. Звярніце ўвагу на колер успышак, якія сведчаць аб 
наяўнасці іонаў Na+ у кухоннай солі.

§ 46. Знаходжанне металаў у прыродзе

Металы сустракаюцца ў прыродзе як у свабодным стане (самародныя ме-
талы), так і галоўным чынам у выглядзе злучэнняў. 

Металы ў зямной кары
Распаўсюджанасць металаў у зямной кары розная. Да найбольш распаўсю-

джаных металаў адносяцца алюміній (7,45 %), жалеза (4,20 %), каль-
цый (3,25 %), натрый (2,40 %), калій (2,35 %) і магній (2,35 %). Сумарнае 
ўтрыманне іншых металаў у зямной кары складае адзін працэнт (мал. 138). 
У зямной кары металы часцей за ўсё сустракаюцца ў выглядзе злучэнняў: 

аксідаў, сілікатаў, карбанатаў, сульфідаў, хларыдаў. Гэтыя злучэнні ўваходзяць 
у састаў руд і мінералаў. 

Мал. 139. Распаўсюджанасць металаў у зямной кары

Знаходжанне металаў у прыродзе

Правообладатель Народная асвета



194 Металы

Рудой называюць горную паро-
ду, атрыманне з якой чыстага металу 
эканамічна выгадна. У састаў руды 
ўваходзяць мінералы і прымесі ў вы-
глядзе пустой пароды. Мінералы — 
гэта прыродныя злучэнні, якія маюць 
пэўны хімічны састаў і ўласцівасці. У 
табліцы 20 пададзены назвы і хімічныя 

формулы некаторых распаўсюджаных мінералаў і парод. На малюнку 140 па-
казаны найбольш вядомыя мінералы жалеза (пірыт, або жалезны калчадан, 
FeS2), ртуці (кінавар HgS) і медзі (малахіт Cu(OH)2  CuCO3). Пірыт і кінавар 
выкарыстоўваюць у прамысловасці для атрымання адпаведных металаў, а ма-
лахіт як вырабны камень.

Адкладанні металаў на дне вадаёмаў — канкрэцыі — уяўляюць сабой гронкі, клубні 
або аладкі, якія густа ўсейваюць дно. Плоскія азёрныя і балотныя канкрэцыі велічынёй 
з невялікую манету (таму іх і называлі «капеечнай рудой») былі вядомы яшчэ ў Сярэднія 
стагоддзі. Здабыча і апрацоўка жалеза з балотных руд у той час былі шырока распаў-
сюджаны на тэрыторыі цяперашняй Беларусі. У наш час жалезамарганцавыя канкрэцыі, 
якія ахопліваюць велізарныя плошчы на дне акіянаў, называюць карыснымі выкапнямі 
XXI ст. Гэта найбагацейшая крыніца не толькі жалеза і марганцу, але і кобальту, нікелю, 
медзі, малібдэну.

Табл і ц а  20. Найбольш распаўсюджаныя мінералы і пароды

Назва Хімічны састаў

Чырвоны жалязняк (гематыт) Fe2O3

Магнітны жалязняк (магнетыт) Fe3O4

Буры жалязняк 2Fe2O3  3H2O

Жалезны калчадан (пірыт) FeS2

Каалін Al2O3  2SiO2  2H2O

Крыаліт 3NaF  AlF3

Мал. 140. Найбольш вядомыя мінералы:
1 — пірыт; 2 — кінавар;
3 — малахіт
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Назва Хімічны састаў

Баксіт Al2O3  nH2O

Карунд Al2O3

Сільвініт KCl  NaCl

Карналіт KCl  MgCl2  6H2O

Малахіт Cu(OH)2  CuCO3

Медны калчадан (халькапірыт) CuFeS2

Кінавар HgS

Гіпс CaSO4  2H2O

Сфалерыт ZnS

Лабараторны дослед 9

Азнаямленне з узорамі прыродных злучэнняў металаў

1. Разгледзьце выдадзеныя вам узоры руд і мінералаў. Звярніце ўвагу на іх 
колер, аднароднасць афарбоўкі, бляск.

2. Карыстаючыся данымі з табліцы 20, знайдзіце ў калекцыі руды, якія выка-
рыстоўваюцца для атрымання жалеза, алюмінію і медзі. Выпішыце назвы 
мінералаў, што змяшчаюцца ў гэтых рудах, у сшытак.

Некаторыя металы сустракаюцца ў прыродзе ў самародным стане, да іх 
адносяцца золата, серабро, медзь, плаціна, ртуць і інш.

Адным з самых вялікіх радовішчаў чыстага серабра быў так званы «сярэбраны тра-
туар» у Канадзе. Ён уяўляў сабой глыбу амаль чыстага серабра даўжынёй 30 м, якая 
паглыблялася ў зямлю на 18 м. Распрацоўка гэтага радовішча дала каля 20 т металу. 
Адзін з найбуйнейшых самародкаў серабра важыў амаль 109 кг.

Металы ў жывых арганізмах
У саставе жывых арганізмаў у розных колькасцях і формах знаходзяцца 

амаль усе хімічныя элементы. 

Працяг

Знаходжанне металаў у прыродзе
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Жывыя арганізмы прымаюць актыўны ўдзел у пераразмеркаванні хімічных 
элементаў у зямной кары. Напрыклад, кальцый Ca з’яўляецца элементам, жыц-
цёва неабходным для функцыянавання касцявога шкілета чалавека, нервовай 
і мышачнай сістэм. Таму неабходна ўключаць у рацыён харчавання прадукты, 
якія змяшчаюць гэты хімічны элемент (мал. 141). Калі жывы арганізм памірае, 
мінеральны астатак, які складаецца ў асноўным са злучэнняў кальцыю, вярта-
ецца ў навакольнае асяроддзе. 

Даследаванні, праведзеныя ў канцы XX ст. у Англіі, паказалі, што жыхары гарадоў, якія 
забяспечваюцца мяккай вадой, што не змяшчае солей кальцыю, часцей пакутуюць ад 
хвароб сэрца. Ужыванне вады з малымі дозамі іонаў кальцыю прыводзіць таксама да 
памяншэння агульнай масы і трываласці касцей, звужае сасуды мозга. Згодна з адной 
з гіпотэз, прычынай вымірання дыназаўраў з’явіўся недахоп кальцыю ў іх рацыёне.

Да біялагічна найбольш значных металаў звычайна адносяць наступныя дзе-
сяць: калій K, натрый Na, магній Mg , кальцый Ca, жалеза Fe, медзь Cu, кобальт 
Co, марганец Mn, цынк Zn і малібдэн Mo. Біялагічныя функцыі гэтых і іншых 
металаў, якія знаходзяцца ў жывых арганізмах у выглядзе розных злучэнняў, 
істотна адрозніваюцца. 
Пры недахопе калію расліны павольна растуць, іх лісце жаўцее, насенне 

губляе ўсходжасць, плады робяцца менш салодкімі. У арганізме чалавека іоны 
калію і натрыю вызначаюць працэсы ўсмоктвання рэчываў у органах і тканках, 
удзельнічаюць у перадачы імпульсаў у нервовых валокнах. 

Магній уваходзіць у састаў хларафілу раслін, які забяспечвае працэс 
фотасінтэзу, што суправаджаецца вылучэннем кіслароду. Недахоп магнію ў 
харчаванні чалавека прыводзіць да захворвання сардэчна-сасудзістай сістэмы, 
ператамленню.

Мал. 141. Прадукты харчавання, якія змяшчаюць кальцый
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Жалеза і марганец адыгрываюць важную ролю ў працэсе фотасінтэзу
раслін. Калі вырошчваць расліну на глебе, якая не змяшчае нават слядоў 
жалеза, то яе лісце і сцябло будуць белымі. Гэты элемент уваходзіць у састаў 
гемаглабіну крыві, які пераносіць кісларод ад органаў дыхання да іншых органаў 
і тканак. Афарбоўку крыві надаюць менавіта злучэнні жалеза. 

Медзь — адзін з найважнейшых мікраэлементаў, неабходных для развіцця 
раслін, які ўдзельнічае ў працэсе фотасінтэзу і ўплывае на засваенне азоту 
раслінамі. З прадстаўнікоў жывёльнага свету найбольшую колькасць медзі 
ўтрымліваюць вустрыцы, васьміногі і некаторыя іншыя малюскі. Медзь, якая 
змяшчаецца ў іх крыві, адыгрывае тую ж ролю, што і жалеза ў вышэйшых 
жывёл, надаючы крыві сінюю афарбоўку. У жывёлы, якая стаіць на больш 
высокіх ступенях развіцця, і ў чалавека медзь змяшчаецца галоўным чынам у 
печані. Пры недастатковым паступленні медзі з ежай у чалавека развіваецца 
малакроўе, з’яўляецца слабасць. 

Кобальт уваходзіць у састаў вітаміна В12, солі кобальту ўзмацняюць 
назапашванне ў арганізме некаторых іншых вітамінаў.

Цынк у малых дозах неабходны жывёльным і раслінным арганізмам. Неда-
хоп цынку ў ежы чалавека выклікае затрымку росту. Асабліва вялікую патрэбу 
ў гэтым мікраэлеменце зведваюць курцы і людзі, якія ўжываюць алкаголь. 

Малібдэн у жывых арганізмах удзельнічае ў працэсах абмену рэчываў, даз-
валяе бабовым раслінам усвойваць азот.

 Іншыя металы, злучэнні якіх знаходзяцца ў арганізме ў меншых колькас-
цях, таксама праяўляюць біягенныя ўласцівасці і здольны канцэнтравацца ў 
асобных органах і тканках. 

Сучасныя даследаванні паказалі, што колер валос залежыць ад наяўнасці ў іх мікрадоз 
тых або іншых металаў. Так, напрыклад светлыя валасы багаты нікелем, залацістыя — 
тытанам, а рыжую афарбоўку надае валасам малібдэн. У цёмных валасах утрыманне 
медзі больш высокае, чым у светлых. Пры страце медзі валасы робяцца сівымі.

Недахоп злучэнняў металаў у арганізме прыводзіць да парушэння яго дзей-
насці, але іх лішкавае ўтрыманне таксама шкоднае. Напрыклад, лішак злучэнняў 
медзі прыводзіць да парушэння псіхікі, лішак злучэнняў кобальту — паніжае 
функцыі шчытападобнай залозы. 

Многія металы і іх злучэнні з’яўляюцца вельмі атрутнымі і небяс-
печнымі для чалавека. Цяжкія металы здольны замяшчаць кальцый у саставе 
касцей і жалеза ў саставе гемаглабіну крыві, выклікаючы розныя захворванні. 
Вялікай небяспекай для чалавека з’яўляецца забруджванне навакольнага ася-
роддзя солямі свінцу Pb, кадмію Cd, цынку Zn, ртуці Hg. 

Знаходжанне металаў у прыродзе
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Некаторыя гісторыкі мяркуюць, што заняпад Рымскай імперыі быў абумоўлены масавым 
атручэннем свінцом. Вядома, што вадаправоды Старажытнага Рыма былі са свінцу. У 
свінцовых чанах захоўвалі ваду і віно. Трапляючы ў чалавечы арганізм, свінец выклікае 
паражэнне цэнтральнай нервовай сістэмы, прыводзіць да змянення саставу крыві.

Таму трэба ўважліва сачыць за наяўнасцю цяжкіх металаў у пітной вадзе і 
ежы. У Рэспубліцы Беларусь прынятыя стандарты, якія вызначаюць гранічна 
дапушчальныя канцэнтрацыі (ГДК) гэтых металаў у розных аб’ектах. 

У зямной кары металы сустракаюцца ў выглядзе хімічных злучэнняў, 
якія ўваходзяць у састаў руд і мінералаў, або ў самародным стане.
Рудой называюць горную пароду, атрыманне з якой чыстага металу 

эканамічна выгаднае.
 Мінералы — гэта прыродныя злучэнні, якія маюць пэўны хімічны 

састаў і ўласцівасці.
Многія металы з’яўляюцца элементамі, неабходнымі для функцыяна-

вання жывых арганізмаў. 
Вялікай небяспекай для чалавека з’яўляецца забруджванне наваколь-

нага асяроддзя солямі свінцу, кадмію, цынку, ртуці.

Пытанні і заданні

1. Якія металы сустракаюцца ў прыродзе ў самародным стане? Як вы 
можаце гэта растлумачыць?

2. Якія металы ўваходзяць у састаў жывых арганізмаў? 
3. Ведаючы сярэдняе ўтрыманне па масе калію і кальцыю ў зямной кары, 

вызначце якіх атамаў — калію або кальцыю — у зямной кары больш.
4. Запішыце формулы аксідаў жалеза(III) і алюмінію. Карыстаючыся да-

нымі з табліцы 20, вызначце, у састаў якіх парод і мінералаў уваходзяць 
гэтыя аксіды. 

5. Карыстаючыся данымі з табліцы 20, выпішыце назвы парод і мінера-
лаў, якія змяшчаюць у сваім саставе медзь. Разлічыце масавую долю медзі 
ў халькапірыце.

6. Разлічыце хімічную колькасць алюмінію, які можна атрымаць з кры-
аліту масай 10 т.

7. Карыстаючыся дадатковай літаратурай, падрыхтуйце паведамлен-
не аб утрыманні розных хімічных элементаў у прадуктах харчавання ча-
лавека.

8. Вядома, што ўтрыманне кальцыю ў гародніне (на 100 г прадукту) скла-
дае: у зялёнай салаце — 0,1 г; у рэпчатай цыбулі — 0,05 г; у капусце — 0,07 г; 
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у зялёным гароху — 0,15 г. У сярэднім у суткі чалавек павінен спажываць 
каля 1 г кальцыю. Разлічыце, колькі і якой гародніны неабходна з’ядаць у 
дзень, каб папоўніць дэфіцыт кальцыю ў арганізме.

9. Калі прыняць масу цела чалавека за 70 кг, то маса калію ў арганізме 
складзе 250 г. Разлічыце масавую долю калію ў арганізме чалавека.

10. Запішыце ўраўненні рэакцый, якія неабходна правесці, каб выканаць 
ператварэнні:

Zn  ZnO  ZnSO4  Zn(OH)2  Na2ZnO2.

Дамашні эксперымент. Пры вырабе запалак у састаў галовак дабаўля-
юць аксід жалеза(III) Fe2O3 (як называецца гэты мінерал?), які пры награванні 
набывае здольнасць намагнічвацца. Праверым гэта. Незапаленая запалка 
магнітам не прыцягваецца. Запаліце запалку, пагасіце яе і паднясіце агарак 
галоўкі запалкі да магніта. Чаму агарак прыцягваецца да магніта? Якія яшчэ 
злучэнні жалеза могуць мець магнітныя ўласцівасці? Дзе могуць прымяняц-
ца такія злучэнні?

§ 47. Хімічныя спосабы атрымання металаў
з іх прыродных злучэнняў

У сучаснай тэхніцы шырока выкарыстоўваюцца больш за 75 металаў і 
шматлікія сплавы на іх аснове. Таму вялікае значэнне надаецца прамысловым 
спосабам атрымання металаў з прыроднай сыравіны. Для атрымання металаў 
выкарыстоўваюць хімічныя і электрахімічныя метады. Разгледзім хімічныя 
метады больш падрабязна.
Атрыманне многіх металаў з іх руд праходзіць праз рад аднолькавых стадый: 

руду здрабняюць, апрацоўваюць з мэтай выдалення пустой пароды — абага-
чаюць, ператвараюць у аксід. Напрыклад, пры выкарыстанні сульфідных руд 
іх спачатку абпальваюць:

2  6e−

−2 0      t −2     +4 −2
2ZnS + + 3O2  =  2ZnO 2SО2 .

Затым з аксіду аднаўляюць метал:
4e−

+2           0 0t +4
2ZnO  C = + + CO2 . 2Zn

Атрыманы метал або сплаў апрацоўваюць, надаючы яму адпаведную 
форму.

Хімічныя спосабы атрымання металаў з іх прыродных злучэнняў
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Параўнальна нядаўна вучоныя выявілі незвычайную з’яву — здольнасць некаторых 
мікраводарасцей або бактэрый назапашваць на сваёй паверхні асобныя металы (на-
прыклад, золата) або іх аксіды. Мікраарганізм паступова абрастае «шубай» з мінераль-
ных часцінак, павялічваецца ў памерах у дзясяткі разоў, што дазваляе лёгка вылучыць 
мінеральныя часцінкі з раствору.

У працэсе вылучэння металаў з іх 
аксідаў у якасці адноўнікаў выкарыстоўва-
юць вуглярод, аксід вугляроду(II), вадарод, 
крэмній або больш актыўныя металы. 

Вуглярод (у выглядзе вугалю або кок-
су) з’яўляецца найбольш танным адноўні-
кам у працэсе атрымання металаў з руд. 
Калі ўнесці ў прабірку і нагрэць сумесь 
чорнага парашку аксіду медзі(II) з чор-
ным вугальным парашком, то адбываецца 
рэакцыя (мал. 142): 

4e−

+2            0  t    0 +4  
2CuO + C = 2Cu + CO2 .

Адноўленую медзь можна выявіць па пачырваненні змесціва прабіркі. 
Аднаўленнем вугляродам можна атрымаць і жалеза з яго аксіду пры высокіх 

тэмпературах:
 3 4e−

+3                0   t    0 +4 
2Fe2O3 + 3C =  4Fe +3CO2 .

Менавіта такі спосаб выкарыстоўвалі старажытныя металургі для атрымання 
жалеза з яго руд. Але спосаб аднаўлення жалеза вугляродам нязручны тым, 
што рэакцыя паміж двума цвёрдымі рэчывамі адбываецца толькі ў месцах іх 
судакранання. 
Аксід вуглероду(II) выкарыстоўваюць у якасці адноўніка для атрыман-

ня ў прамысловых маштабах жалеза, цынку і іншых каляровых металаў з іх
аксідаў:

3  2e−

 +3               +2 0  
 t +4

Fe2O3 +  3CO = 2Fe + 3CO2 .

Аднаўленне жалеза праводзяць у спецыяльных вертыкальных печах, якія 
называюцца доменнымі (мал. 143), вышынёй да некалькіх дзясяткаў метраў і 

Мал. 142. Узаемадзеянне аксіду
медзі(II) з вугалем

Правообладатель Народная асвета



201

ўнутраным аб’ёмам да 5000 м3. У домен-
ным працэсе атрымліваецца жалеза з ад-
носна вялікім (2−4 % па масе) утрыманнем 
вугляроду — чыгун. 
Чыгун ператвараецца ў сталь у спецы-

яльных устаноўках — мартэнаўскіх пе-
чах, канвертарах або электраплавільных 
печах (электрапечах). Схема электрапечы 
паказана на малюнку 144. Плаўка ў элект-

рапечах шырока выкарыстоўваецца і для другаснай перапрацоўкі металу, г. зн. 
пры переплаўцы металалому. Такія печы выкарыстоўваюцца, напрыклад, на 
Беларускім металургічным заводзе ў Жлобіне. 
Для атрымання некаторых металаў у якасці адноўніка выкарыстоўваюць 

вадарод: 6  1e−

+6              0    t   0          +1
WO3  3H2 = W  3H2O  +  + .

У якасці адноўнікаў можна таксама выкарыстоўваць больш актыўныя 
металы, здольныя выцясняць іншыя металы з іх аксідаў і солей. Гэты спосаб 
атрымання металаў называецца металатэрміяй. Калі ў якасці адноўніка выка-
рыстоўваюць алюміній, то гавораць аб алюмінатэрміі: 

2  3e−

+3                0   t    0        +3
Fe2O3 +  + 2Al = 2Fe  Al2O3.

Мал. 143. Схема будовы доменнай 
печы: 1 — засыпны апарат; 2 — 
паветра; 3 — чыгун

Мал. 144. Схема дугавой электраплавільнай 
печы: 1 — электроды; 2 — звод з вогнеўпорнай 
цэглы; 3 — расплаўлены метал; 4 — сталь

Хімічныя спосабы атрымання металаў з іх прыродных злучэнняў
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Аднаўленне жалеза метадам алюмі-
натэрміі да гэтага часу выкарыстоўваюць 
пры зварцы рэек (мал. 145).
Пры прамысловай вытворчасці мета-

лаў вялікае значэнне маюць пытанні аховы 
навакольнага асяроддзя ад забруджвання 
адходамі вытворчасці. Гэта дасягаецца 
шляхам комплекснага выкарыстан-
ня сыравіны, будаўніцтва ачышчальных 
збудаванняў для дэзактывацыі выкідаў, 
устройства замкнутых цыклаў водака-

рыстання. Рэкамендуецца таксама вынясенне прамысловых прадпрыемстваў за 
гарадскую рысу, стварэнне лесаахоўных зон вакол гарадоў і прамысловых цэнтраў. 

У аснову вылучэння металаў з руд пакладзены працэс аднаўлення. У 
якасці адноўнікаў выкарыстоўваюць вуглярод, аксід вугляроду(II), вадарод 
або больш актыўныя металы.
Ахова навакольнага асяроддзя пры прамысловай вытворчасці металаў 

прадугледжвае дэзактывацыю выкідаў, комплекснае выкарыстанне сыравіны 
і іншыя меры.

Пытанні і заданні

1. Назавіце важнейшыя адноўнікі, якія выкарыстоўваюцца пры здабы-
ванні металаў з руд. Адказ праілюструйце ўраўненнямі рэакцый. 

2. Запішыце схему атрымання цынку з цынкавай абманкі, якая змяшчае 
сульфід цынку ZnS, і адпаведныя ўраўненні рэакцый. У кожнай з рэакцый 
пакажыце акісляльнік і адноўнік.

3. Разлічыце хімічную колькасць жалеза, якое можна атрымаць пры ад-
наўленні вадародам магнітнага жалезняку Fe3O4 масай 100 кг.

4. На аднаўленне аксіду жалеза(III) да чыстага жалеза быў затрачаны 
чадны газ СО аб’ёмам (н. у.) 134,4 дм3. Вызначце масу атрыманага жалеза.

5*. Разлічыце, якую хімічную колькасць цынку можна атрымаць з руды 
сфалерыту ZnS масай 100 т, якая змяшчае 10 % інертных прымесей.

6. Вылічыце хімічную колькасць алюмінію, неабходнага для атрымання 
хрому масай 1 т з аксіду хрому(III) алюмінатэрмічным спосабам.

7*. Запішыце ўраўненне рэакцыі атрымання тытану з аксіду тытану(IV) 
магнійтэрмічным спосабам.

8*. Асноўная састаўная частка адной з медных руд — халькапірыт 
CuFeS2. Пры комплексным выкарыстанні гэтай руды можна атрымаць медзь, 

Мал. 145. Зварка рэек
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жалеза і серную кіслату. Вылічыце масы медзі і жалеза, якія можна атры-
маць з руды масай 1 т, калі ўтрыманне халькапірыту ў рудзе ў масавых до-
лях роўна 0,1. Выхад медзі і жалеза прыміце роўным 100 %.

9. Якія мерапрыемствы па ахове навакольнага асяроддзя неабходна 
праводзіць на металургічнай вытворчасці?

10. Запішыце ўраўненні рэакцый, якія неабходна правесці, каб выканаць 
ператварэнні:

а) ZnS  ZnO  Zn  ZnCl2;
б) Cu  CuO  CuSO4  Cu(OH)2  CuO  Cu.

§ 48. Электроліз

Хімічныя метады атрымання металаў з іх злучэнняў, разгледжаныя ў 
папярэднім параграфе, заснаваны на праходжанні акісляльна-аднаўленчых 
рэакцый, у выніку якіх адбываецца аднаўленне металаў. Рэакцыі аднаўлення 
металаў магчымы і пры прапусканні пас-
таяннага электрычнага току праз растворы 
або расплавы электралітаў. 

Акісляльна-аднаўленчыя рэакцыі, 
якія адбываюцца пры прапусканні 
электрычнага току праз растворы 
(або расплавы) электралітаў, на-
зываюцца электролізам.

Паняцце аб электролізе
Правядзём невялікі эксперымент. 

Нальём у U-падобную трубку прыбора 
(мал. 146) водны раствор хларыду медзі(II). 
Апусцім у кожнае калена трубкі вугальныя 
электроды і злучым іх з крыніцай паста-
яннага току, напрыклад акумулятарам. 
Пад дзеяннем электрычнага току катыё-
ны медзі(II) і аніёны хлору, якія ўтварыліся 
ў водным растворы ў выніку дысацыяцыі 
хларыду медзі(II):

CuCl2  Cu2+ + 2Cl−,

набываюць накіраваны рух.
Дадатна зараджаныя катыёны Cu2+ 

рухаюцца да адмоўна зараджанага элект-
Мал. 146. Схема электролізу раствору 
хларыду медзі(II)

Электроліз
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роду (катоду), на якім адбываецца аднаўленне іонаў медзі да нейтральных
атамаў: 

Cu2+ + 2е− = Cu0.

Адмоўна зараджаны электрод, на якім пры электролізе адбываецца
аднаўленне іонаў, называецца катодам.

На катодзе пры электролізе раствору хларыду медзі(II) адбываецца аса-
джэнне металічнай медзі чырванаватага колеру. 
Адмоўна зараджаныя аніёны Cl− пад дзеяннем электрычнага току руха-

юцца да дадатна зараджанага электроду (аноду), дзе акісляюцца да атамаў 
хлору:

Cl− − е− = Cl0.

Нейтральныя атамы хлору ўзаемадзейнічаюць паміж сабой з утварэннем 
малекулы простага рэчыва хлору:

2Cl = Cl2 .

Газападобны хлор будзе вылучацца на анодзе.

Дадатна зараджаны электрод, на якім пры электролізе адбываецца акіс-
ленне іонаў, называецца анодам.

Сумарнае ўраўненне электролізу воднага раствору хларыду медзі(II) можна 
запісаць наступным чынам:

CuCl
+ −2 1

2  = Cu
0

 + Cl2

0
.

Пры прапусканні электрычнага току праз водныя растворы солей катыёны 
металаў разраджаюцца па-рознаму ў залежнасці ад становішча металаў у радзе 
актыўнасці. Пры электролізе ў аднолькавых умовах лягчэй за ўсё будуць ад-
наўляцца іоны менш актыўных металаў, якія стаяць у радзе актыўнасці пасля 
вадароду: медзі, серабра, золата. 
Такі чынам, пры электролізе хімічная рэакцыя адбываецца за кошт энергіі 

электрычнага току, які падводзіцца звонку. Электрычны ток з’яўляецца раў-
напраўным удзельнікам працэсу, робячы акісляльнае і аднаўленчае дзеянне, 
прычым больш моцнае, чым звычайныя хімічныя рэчывы. 

Прымяненне электролізу
Электроліз шырока прымяняецца пры атрыманні хімічна актыўных мета-

лаў (калію K, натрыю Na, кальцыю Ca, магнію Mg, алюмінію Al) з расплаваў іх 
солей, а таксама неметалаў (фтору, хлору, вадароду, кіслароду) і рада складаных 
рэчываў, напрыклад шчолачаў. 
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Ачыстку металаў і атрыманне іх з ме-
талалому выконваюць таксама з дапамогай 
электролізу. Знаходзіць прымяненне элект-
роліз і для паліроўкі паверхні металаў, элек-
трахімічнай заточкі рэжучых інструментаў 
(брытваў, хірургічных нажоў). 
Электроліз шырока выкарыстоўваюць у 

прамысловасці для пакрыцця аднаго металу 
другім — нікеліравання, храміравання, 
залачэння, серабрэння — з мэтай ахо-
вы іх ад карозіі, для стварэння токаправо-
дзячых пакрыццяў, декаратыўных малюнкаў 
і да т. п. Асаджэннем металаў на паверхні 
металічных і неметалічных вырабаў займаецца гальванатэхніка, а самі такія 
пакрыцці называюцца гальванічнымі. Асаджэнне металу на паверхні вырабаў 
электралітычным шляхам дазваляе знімаць з іх найтанчэйшыя злепкі і копіі. 
Электралітычным шляхам наносяць тонкія слаі металу на электронныя платы 
і іншыя дэталі, якія выкарыстоўваюцца ў сучасных тэлевізарах, камп’ютарах, 
тэлефонах і да т. п. (мал. 147). 

Беларускія вучоныя распрацавалі асобы метад аднаўлення іонаў металаў у выглядзе тонкай 
плёнкі. Аказалася, што плёнкі бор-нікелевага сплаву валодаюць унікальным спалучэннем 
уласцівасцей, якія адпавядаюць як металам, так і неметалам (высокая цвёрдасць, тры-
валасць, каразійная стойкасць, пластычнасць, электраправоднасць, цеплаправоднасць).
Гэта дазволіла паспяхова выкарыстаць іх замест золата і серабра ў радыёэлектроніцы.

Акрамя названых галін прымянення электролізу, у апошнія гады гэты метад 
дастаткова шырока выкарыстоўваецца для ачысткі вады і выдалення раствора-
ных у ёй солей, ачысткі бялкоў, фруктовых сокаў і інш. 

Акісляльна-аднаўленчыя рэакцыі, якія адбываюцца пры прапусканні 
электрычнага току праз растворы (расплавы) электралітаў, называюцца 
электролізам.
Адмоўна зараджаны электрод, на якім адбываецца аднаўленне іонаў, 

называецца катодам. Дадатна зараджаны электрод, на якім адбываецца 
акісленне іонаў, называецца анодам.
Электроліз шырока прымяняецца пры атрыманні хімічна актыўных ме-

талаў, неметалаў і рада складаных рэчываў, для ачысткі металаў, пакрыцця 
паверхні аднаго металу другім.

Мал. 147. Пакрыццё з золата 
на электроннай плаце

Электроліз

Правообладатель Народная асвета
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Пытанні і заданні

1. Што такое электроліз?
2. Ці можна атрымаць шчолачныя металы электролізам водных раство-

раў іх солей? Адказ абгрунтуйце.
3. Ці можна замяніць U-падобную трубку, якую выкарыстоўваюць для 

дэманстрацыі электролізу, шклянкай або шкляным кубкам? Прыдумайце і 
абмяркуйце з настаўнікам уласную схему прыбора для правядзення элект-
ролізу.

4. Назавіце прадукты рэакцыі, якая адбываецца пры электролізе распла-
ву: а) хларыду калію; б) ёдыду натрыю.

5. На якім з электродаў — катоде або аноде — можа адбывацца кожны 
з працэсаў:

a) 2Cl− − 2e− = Cl2; б) 2Н + + 2е− = Н2; в) Fe2+ + 2e− = Fe?

6. Запішыце схему працэсу, які адбываецца на катодзе пры электралі-
тычнай ачыстцы соку ад прымесі іонаў медзі(II).

7. Вызначце масу медзі, якая вылучылася на катодзе пры поўным элек-
тролізе хларыду медзі(II) хімічнай колькасцю 2 моль.

8. Падрыхтуйце паведамленне аб прыктычным прымяненні электролізу.
9*. Магній, які вылучаецца пры поўным электролізе расплаву хларыду 

магнію масай 250 г, выкарысталі для атрымання тытану з аксіду тытану(IV) 
магнійтэрмічным спосабам. Вызначце хімічную колькасць тытану, якая была 
атрымана. 

§ 49. Выкарыстанне найважнейшых металаў і сплаваў

На працягу тысячагоддзяў чалавек выкарыстоўваў мета-
лы і сплавы. Этапы развіцця цывілізацыі сведчаць аб гэтым. 
Спачатку чалавек выкарыстоўваў вырабы з серабра і золата, 
якія сустракаюцца ў прыродзе ў самародным стане (мал. 148). 
Калі людзі навучыліся выплаўляць медзь і рабіць вырабы з яе, 
надышоў «медны век». «Медны век» змяніўся «бронзавым», а 
затым «жалезным векам». Канец XVIII і пачатак XIX ст. можна 
смела назваць эпохай сталі. Менавіта ў гэты час была зробле-
на большая частка адкрыццяў і вынаходніцтваў, якія складаюць 
аснову сучаснай металургічнай вытворчасці. 
У цяперашні час з-за высокай хімічнай устойлівасці вы-

сакародныя металы выкарыстоўваюць для вырабу элементаў 

Мал. 148. Залаты саркафаг фараона Тутанхамона

Правообладатель Народная асвета
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апаратуры і прыбораў, якія прызначаны для 
работы ў агрэсіўных асяроддзях. У прыват-
насці, каля 25—30 % сусветнай дабычы зо-
лата расходуецца на патрэбы электроннай 
прамысловасці. 

Серабро выкарыстоўваюць пры вырабе 
кантактаў, акумулятараў, вакуумных апара-
таў, фатаграфічных матэрыялаў, ювелірных 
вырабаў, каштоўных манет (мал. 149).

Яшчэ ў 2900 г. да н. э. заснавальнік старажытнаегіпецкай дзяржавы Мянес загадаў 
называць сваім імем адзінку кошту, якой адпавядаў злітак золата масай 14 г. З вель-
мі даўніх часоў для вырабу манет выкарыстоўваюцца золата, серабро і медзь. Бадай, 
самай буйной манетай у свеце была медная шведская манета масай каля 20 кг. У 
пятроўскія часы ў Расіі з медзі вырабляліся манеты вартасцю ў 1, 2, 5, 10 капеек, а 
таксама паўкапейкі і чвэрць капейкі. Сярод іх таксама былі дастаткова буйныя. Так, 
з 16 кг медзі выраблялася грашовых знакаў усяго на суму 10—15 рублёй, а таму 
жалаванне важнага чыноўніка магло быць такім цяжкім, што адвозілася дамоў на
рамізніку.

Яшчэ ў старажытнасці людзі заўважылі, што вада, якая знаходзіцца ў 
сярэбраных пасудзінах, не псуецца пры захоўванні, садзейнічае зажыўленню 
ран. Калі верыць старажытнаму гісторыку, то ў часы паходу Аляксандра Ма-
кедонскага ў Індыю афіцэры яго арміі больш рэдка хварэлі, чым салдаты. Ежа 
і пітво ў іх былі аднолькавымі, а вось посуд — розны: афіцэры карысталіся 
посудам, вырабленым з серабра. Толькі праз сотні гадоў вучоныя даказалі, што 
часціцы серабра, што змяшчаюцца ў вадзе ў вельмі невялікай канцэнтрацыі, 
маюць бактэрыцыдныя ўласцівасці, г. зн. забіваюць хваробатворныя бактэрыі. 
Сягоння медыцынскія прэпараты, якія змяшчаюць дробнадысперснае серабро, 
выкарыстоўваюцца пры лячэнні ран, парэзаў, апёкаў, страўнікава-кішачных за-
хворванняў.
З медзі вырабляюць дрот і токаправодзячыя дэталі апаратуры, інструменты 

для работы ў выбухованебяспечных і пажаранебяспечных цэхах, яе выкарыстоў-
ваюць у хімічным машынабудаванні. Галоўную каштоўнасць набылі яе высокая 
цепла- і электраправоднасць. Яшчэ адна каштоўная ўласцівасць медзі — яе 
немагнітнасць — выкарыстоўваецца для вырабу прыбораў для метэаралагічных 
і магнітных назіранняў. У якасці канструкцыйных матэрыялаў прымяняюцца 
сплавы медзі: латунь і бронза. 

Мал. 149. Памятныя беларускія манеты
з серабра

Выкарыстанне найважнейшых металаў і сплаваў

Правообладатель Народная асвета
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Аб прымяненні жалеза ў якасці канструкцый-
нага матэрыялу вы ведаеце многа (мал. 150). У ця-
перашні час вядома многа сплаваў гэтага металу, 
якія адрозніваюцца разнастайнасцю ўласцівасцей: 
устойлівыя ў марской вадзе, вытрымліваюць дзе-
янне высокіх тэмператур і агрэсіўных асяроддзяў; 
мяккія для вытворчасці дроту і жорсткія для вы-
творчасці спружын; магнітныя і немагнітныя і г. д.
Гэта звязана з наяўнасцю ў саставе сталей дабавак 
розных металаў: хрому, ванадыю, нікелю.

У перакладзе са старажытнай шумерскай мовы «жале-
за» — гэта «тое, што капнула з неба, нябеснае». Пер-
шае жалеза, з якім сутыкнулася чалавецтва, было жа-
леза з метэарытаў. У цяперашні час зафіксавана каля 
500 жалезных метэарытаў. Самы буйны жалезны ме-
тэарыт масай 60 т знойдзены 75 гадоў таму ў Паўднё-
ва-Заходняй Афрыцы, другі па велічыні — масай 30 т
знойдзены стагоддзем раней у Грэнландыі.

Алюміній, прамысловы спосаб атрымання якога быў распрацаваны толькі 
ў сярэдзіне XIX ст., у апошні час уваходзіць у лік найважнейшых тэхнічных ма-
тэрыялаў. Уласцівыя дадзенаму металу лёгкасць, высокая электраправоднасць 
(якая ненамнога ўступае электраправоднасці медзі), таннасць з’явіліся прычы-
най яго шырокага выкарыстання ў электратэхніцы, авія- і аўтамабілебудаванні, 
хімічнай прамысловасці, бытавой тэхніцы. Каштоўнай уласцівасцю алюмінію 
з’яўляецца тое, што ён не разбурае вітаміны. Таму з яго вырабляюць апаратуру 
для маслабойнай, цукровай, кандытарскай, піваварнай прамысловасці; тонкая 
алюмініевая фольга выкарыстоўваецца як упаковачны матэрыял для прадуктах 
харчавання (напрыклад, шакаладу). Прымяняецца алюміній як канструкцыйны 
матэрыял і ў будаўніцтве, пры вырабе спартыўнага інвентару, музычных інс-
трументаў, металізаванай тканіны. 

Рымскі гісторык Пліній Старэйшы сцвярджаў, што адзін майстра-ювелір падараваў рым-
скаму імператару Тыберыю (42 г. да н. э. — 37 г. н.э.) серабрысты кубак, які аказаўся ў 
некалькі разоў лягчэйшы за такія ж па памеры кубкі, вырабленыя з серабра. Уручаючы 
кубак, майстар дадаў, што атрымаў гэты метал з гліны і можа вырабіць з яго іншыя 
рэчы. Імператар спужаўся, што золата і серабро, якія ў яго ёсць, будуць абясцэненыя, 
і загадаў пакараць майстра, а яго майстэрню знішчыць.

Мал. 150. Стальная Эйфелева вежа

Правообладатель Народная асвета
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Развіццё навукі і тэхнікі, шматлікія вынаходствы прывялі да павышэння 
тэхнічнага значэння такіх металаў, як берылій Be, індый In, ніобій Nb, тытан Ti, 
цырконій Zr і многіх іншых. Хоць пластмасы, якія шырока выкарыстоўваюцца 
ў апошні час, замяняюць металы, вытворчасць металаў увесь час нарастае. 

Практычная работа 3

Рашэнне эксперыментальных задач па тэме «Металы»

Мэта  рабо ты: абагульніць і замацаваць веды аб хімічных уласцівас-
цях металаў; навучыцца эксперыментальна даследаваць уласцівасці ме-
талаў. 

Варыянт I

Задача 1. Вызначце, у якім месцы — да або пасля вадароду — у радзе 
актыўнасці металаў знаходзіцца выдадзены вам метал, які ў сваіх злучэннях 
праяўляе валентнасць, роўную двум. Які гэта можа быць метал? Складзіце 
ўраўненне хімічнай рэакцыі салянай кіслаты з гэтым металам, назавіце пра-
дукты рэакцыі. 

Задача 2. Вам выдадзены раствор хларыду кальцыю. З дапамогай якога з 
раствораў — хларыду калію, карбанату натрыю або салянай кіслаты — можна 
асадзіць іоны кальцыю з выдадзенага раствору? Правядзіце рэакцыю, складзіце 
яе ўраўненне ў малекулярным і скарочаным іонным выглядзе.

Задача 3. Выканайце эксперыментальна наступныя хімічныя ператварэнні: 
хларыд алюмінію  гідраксід алюмінію  сульфат алюмінію. Складзіце  ўраў-
ненні рэакцый у малекулярным і скарочаным іонным выглядзе. 

Варыянт II

Задача 1. Вызначце, у якім месцы — да або пасля вадароду — у радзе 
актыўнасці металаў знаходзіцца выдадзены вам метал, які ў сваіх злучэннях пра-
яўляе валентнасць, роўную тром. (Калі рэакцыя праходзіць дрэнна, падагрэйце 
сумесь.) Які гэта можа быць метал? Складзіце  ўраўненне хімічнай рэакцыі 
салянай кіслаты з гэтым металам, назавіце прадукты рэакцыі. 

Задача 2. Вам выдадзены раствор хларыду барыю. З дапамогай якога з 
раствораў — гідраксіду натрыю, сернай кіслаты або хларыду калію — можна 
асадзіць іоны барыю з выдадзенага раствору? Правядзіце рэакцыю, складзіце  
яе ўраўненне ў малекулярным і скарочаным іонным выглядзе.

Задача 3. Выканайце эксперыментальна наступныя хімічныя ператварэн-
ні: хларыд магнію  гідраксід магнію  сульфат магнію. Складзіце ўраўненні 
рэакцый у малекулярным і скарочаным іонным выглядзе.

Выкарыстанне найважнейшых металаў і сплаваў

Правообладатель Народная асвета
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Злучэнні іонныя 77
Золата 158, 206

І
Ізатопы 46
Інгібітары карозіі 183
Іонаабмен 154
Іоны 77

— гідратыраваныя 129
— простыя 83, 129
— складаныя 83, 129

Іржа 180
Іржаўленне 178, 179

К
Карозія 179
Карунд 185
Катод 134
Катыёны 134, 158, 204
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Катыяніты 154
Кіслоты 10, 15, 136, 173

— бескіслародныя 15
— кіслародзмяшчальныя 15

Класіфікацыя хімічных элементаў 24
Крышталегідраты 108
Крышталі 82

— атамныя 83
— іонныя 83
— малекулярныя 84
— металічныя 84

Крышталічная рашотка 82
Крышталічная структура 82
Кухонная соль 189

Л
Лакмус 26, 139
Лантаніды 160
Латунь 165
Луджэнне 183

М
Малекула 6, 72
Малахіт 194
Малярная маса 7, 8
Малярны аб’ём 8
Масавая доля растворанага рэчыва 119
Медзь 159, 161, 162, 170, 206, 207
Металатэрмія 201
Металы 10, 25

— лёгкія 162
— пераходныя 159
— цяжкія 162
— шчолачназямельныя 38, 159, 162, 
175
— шчолачныя 28, 38, 158, 162, 175

Метыларанж 26, 139
Міжмалекулярнае ўзаемадзеянне 80
Мінералізацыя 151
Мінералы 194

Н
Накіп 154
Нейтроны 42
Неметалы 10, 25, 204

Неэлектраліты 127
Нікеліраванне 183, 205
Нукліды 45

— радыеактыўныя 47
— стабільныя 47

П
Паціна 179
Пена 100
Пенакераміка 101
Пенаметалы 101
Пенапласт 101
Перыяд паўраспаду 48
Перыяды 37

— вялікія 38
— малыя 38

Перыядычная сістэма хімічных элемен-
таў 37
Перыядычны закон 36, 44
Пратоны 42
Прыпой 166, 167
Пыл 101

Р
Рад актыўнасці металаў 172
Радыеактыўнасць 42, 47
Радыенукліды 48
Растваральнасць 110

— вадкасцей 111
— газаў 111, 112
— цвёрдых рэчываў 111

Растваральнік 105, 107
Растворанае рэчыва 107
Растворы 107

— водныя 107
— канцэнтраваныя 115, 116
— кіслыя 139
— насычаныя 114
— нейтральныя 138
— ненасычаныя 114
— няводныя 107, 154
— разбаўленыя 115, 116
— шчолачныя 139

Руда 194
Рэакцыі абмену 140

— акісляльна-аднаўленчыя 89, 91
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— іонныя 140
— нейтралізацыі 16, 141

Рэчыва 5
— арганічныя 10
— неарганічныя 10
— простыя 6, 10
— складаныя 6, 10

С
Серабро 161, 206, 207
Сістэматызацыя хімічных элементаў 24
Солі 18, 138, 189
Сплавы 165, 184
Сталь 167, 184, 206
Сумесі рэчываў 98 

— аднародныя 98
— неаднародныя 98

Суспензіі 99

Т

Табліца растваральнасці 19, 110, 143
Туман 101

У

Ураўненне рэакцыі малекулярнае 141
— поўнае іоннае 141
— скарочанае іоннае 142

Ф

Фенолфталеін 139, 187
Формулы графічныя 70

— структурныя 70
Формульная адзінка 7
Фосфацыраванне 183

Х

Хімічнае злучэнне 6
Хімічная сувязь 66, 68

— адзінарная 70
— іонная 76, 77
— кавалентная 68, 69
— кратная 70

— металічная 79, 80
— непалярная 72
— палярная 74

Хімічнай сувязі прырода 66
— тыпы 67

Хімічны элемент 46
Хімічныя крыніцы току 177
Хімічная формула 6
Храміраванне 183, 205

Ч 
Чыгун 167, 201

Ш
Шчолачы 29, 138, 186, 204

Э
Электраадмоўнасць 73
Электраліты 126, 127

— моцныя 134
— слабыя 135

Электралітычная дысацыяцыя 128
— асноў 138
— кіслот 136
— солей 138

Электралітычнай дысацыяцыі тэорыя 128
Электрод 203
Электроліз 203
Электроннае воблака 50
Электронная абалонка 52
Электронная формула 69
Электронная шчыльнасць 68
Электронны газ 79
Электронны слой 52
Электроны 42

— валентныя 55
— няспараныя 51
— спараныя 51 

Эмульсія  99

Я
Ядро атама 42
Якасныя рэакцыі 189
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§ 1
5. Р4О6; 0,436 (О); 0,564 (Р). 6. а) 1,8  1023;
б) 1,8  1023; в) 1,8  1023; г) 1,8  1023. 7. а) 6,7 

 1024; б) 1,34  1025; в) 6,7  1024; 11,1 моль. 
9. Медзь — 192 г; серная кіслата — 294 г; 
вада — 54 г; крэйда — 300 г. 10. а) 67,2 дм3;
б) 33,6 дм3; в) 112 дм3; г) 5,6 м3.

§ 2
7. 0,117, або 11,7 %. 9. 56 дм3; 1,505  1024.

§ 3
6. 2 моль. 9. Так. 10. 44,55 г. 11. а) 134,4 дм3;
б) 44,8 м3.

§ 4
7. 0,4 моль і 31,2 г Al(OH)3; 0,6 моль і 58,8 г
H2SO4. 8. 8,8 г і 4,48 дм3. 10. 112 дм3.
11. 13,5 % Al; 86,5 % Cu. 12. а) ≈ 16 г;
б) ≈ 22,5 г. 13. 1,8 моль AgNO3; 0,9 моль 
H2SO4. 14. 0,4, або 40 %. 15. У выпадку цынку.

§ 5
6. На 22 г. 7. 0,03 моль. 8. 0,4 моль; 22,4 г.

§ 6
8. 92 г. 9. Ва (барый).

§ 7
6. а) 39,2 г; б) 98 г. 8. 76 г.

§ 9
5. 1,187  10−23 см3.

§ 14
9. S (сера). 10. Li (літый).

§ 22
4. 4 г.

§ 24
7. 2,5 моль; 0,385. 8. 1000,16 г. 9. 6,59 дм3.

§ 25
6. 170 г. 7. 180 г. 8. 188 г. 9. 286 г/моль; 
0,629. 10. 270 г.

§ 26
10. 320 г; 70 г. 11. 23 г. 12. 30 г.

§ 27
11. 434,75 г.

§ 28
2. 0,4. 3. 10 г. 4. 0,2. 5. 850 г. 6. 45 г.
7. 30 г. 8. 0,029, або 2,9 %. 9. 0,1, або 10 %.
10. 20,4 %. 11. а) Дабавіць NaCl масай
57 г; б) выпарыць ваду масай 133,3 г.
12. 0,216. 13. а) 34,2 г; б) 0,23.

§ 29
8. 0,071, або 7,1 %.

АДКАЗЫ ДА РАЗЛІКОВЫХ ЗАДАЧ

§ 30
8. 0,75 моль. 9. 3  1023. 10. а) 90 г солі; 
9910 г вады; б) 1,8 г; в) 1,1 г.

§ 32
5. а) 8 моль; б) 15 моль. 7. 6,62  1023.
8. 28,4 г. 9. а) 0,1 моль; б) 4 моль.

§ 33
9. 122,5 г.

§ 34
1. 2,53 г. 2. 26,5 %. 3. Фіялетавая.
4. Не. 5. 312,5 г кіслаты; 187,5 г вады.
6. 0,071, або 7,1 %. 7. Так. 8. 2,45 г; 56 г.

§ 35
3. 1440 дм3.

§ 36
8. а) 0,2 моль; б) 0,04 моль. 10. 0,2 моль.

§ 37
8. а) 2,7 кг; 100 моль; б) 19,32 кг; 98,1 моль;
в) 7,87 кг; 140,5 моль. 9. 2 моль. 10. 2072 г.

§ 38
4. 4 г. 5. 227 г. 7. 0,47 моль. 8. 0,5 моль.
10. w(Cu) = 43,75 %; w(Al) = 56,25 %.

§ 39
4. 10,8 г. 5. ≈ 0,3 моль. 6. 50,4 дм3. 7. Маг-
нію. 10. 0,1 моль Al; 1 моль Al2S3.

§ 40
7. 4,48 дм3. 8. 127 г. 9. Павялічыцца.
10. 0,117, або 11,7 %.

§ 41
3. 138 г. 6. 1 моль. 8. Павялічыцца на 4 г.

§ 42
8. 2,57 г; 0,046 моль.

§ 43
8. 160 г раствору; 6,4 г медзі.

§ 44
4. 58,4 г. 9. Шчолачная.

§ 45
3. 0,85 моль; 950 г. 6. 32,6 г. 7. 50 г. 8. 4,9 г.

§ 46
3. Кальцыю. 5. 0,348, або 34,8 %.
6. 47 619 моль. 9. ≈ 0,004, або 0,4 %.

§ 47
3. 1293 моль. 4. 224 г. 5. 927 835 моль.
6. 19 231 моль. 8. 34,8 кг; 30,4 кг.

§ 48
7. 128 г. 9. 1,3 моль.
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_____________________________________________________________________
(Назва і нумар школы)

Навучальны год Імя і прозвішча вучня
Стан

падручніка
пры атрыманні

Адзнака вучню 
за карыстанне 
падручнікам

20    /

20    /

20    /

20    /

20    /

Вучэбнае выданне

Шымановіч Ігар Яўгенавіч
Васілеўская Алена Іванаўна
Сячко Вольга Іванаўна

ХІМІЯ

Падручнік для 8 класа
ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі
з беларускай мовай навучання

3-е выданне, перапрацаванае

Заг. рэдакцыі В. Г. Бехціна. Рэдактар Л. М. Ясніцкая. Афармленне А. Г. Дашкевіч. Мастац-
кі рэдактар Л. У. Паўленка. Тэхнічны рэдактар М. І. Чаплаводская. Камп’ютарная вёрстка
Т. В. Свірыдзенка, А. Ю. Гурчонак, Г. А. Дудко. Карэктары В. С. Бабеня, Д. Р. Лосік,
Г. В. Алешка.

Падпісана ў друк 22.07.2011. Фармат 70  901/16. Папера афсетная. Гарнітура літаратур-
ная. Афсетны друк. Умоўн. друк. арк. 15,8 + 0,29 форз. Ул.-выд. арк. 13,1 + 0,33 форз. Ты-
раж 23 240 экз. Заказ      .

Выдавецкае рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства «Народная асвета»
Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь.
ЛИ № 02330/0494083 ад 03.02.2009. Пр. Пераможцаў, 11, 220004, Мінск.

ААТ «Паліграфкамбінат імя Я. Коласа». ЛП № 02330/0150496 ад 11.03.2009.
Вул. Чырвоная, 23, 220600, Мінск.
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