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Як к о р и сту в ати ся  п ідручн иком

Юний друже!
Ти завершив вивчення хімії у 7-му класі, зрозумів суть 

початкових хімічних понять. Тепер твоє першочергове за
вдання — опанувати розрахунки за хімічними формулами і 
засвоїти відомості про класи неорганічних сполук. Цей на
вчальний матеріал, разом із відомостями про хімічні еле
менти, створює фундамент для усвідомленого сприймання 
центрального питання курсу хімії — періодичного закону і 
періодичної системи хімічних елементів Д. І. Менделєєва та 
інших теоретичних питань.

Однак, звичайно, за період літніх канікул могло дещо й 
забутися. Тому курс 8-го класу починається з повторення 
найважливіших питань, що вивчалися в 7-му класі. Серйоз
но постався до уроків повторення — і ти обов’язково поно
виш у пам’яті основні відомості. А головне — уважно пра
цюй з підручником.

Працюючи з підручником, дотримуйся таких правил:
1. Текст параграфа читай вдумливо, без зайвого поспіху, 

звертай увагу на вимоги до знань і вмінь, які в даному разі 
висуваються. Вони зазначені до початку тексту параграфа й 
виділені курсивом. Це допоможе тобі краще орієнтуватися 
в навчальному матеріалі.

2. Читаючи текст, записуй формули й рівняння реакцій, 
а для цього заведи собі окремий зошит.

3. Не починай вивчення наступного матеріалу, не зрозу
мівши і не засвоївши попереднього.

4. У тексті параграфів трапляються запитання «Чому?», 
«Для чого?» та інші, на які обов’язково потрібно відповіда
ти. Це допоможе тобі замислитися над прочитаним і вияви
ти причинно-наслідкові зв’язки у матеріалі, що вивчається.

5. Щоб допомогти тобі в роботі з підручником, найважли
віший матеріал, на який потрібно звернути особливу увагу, 
чи той, що потребує запам’ятовування, виділено кольором 
або жирним шрифтом.
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6. Звертай увагу і на текст, надрукований дрібним шриф
том. Уважно читай його, хоча для засвоєння він не є обов’яз
ковим (дається лише для ознайомлення).

7. Для самоконтролю здобутих знань у процесі самостій
ної навчальної роботи з підручником систематично виконуй 
наведені наприкінці параграфів завдання — запитання, 
вправи, задачі, тести. Вони розміщені в порядку зростання 
складності й поділені на нормативні та додаткові. Намагай
ся виконувати якомога більше завдань, обираючи їх на свій 
розсуд. Особливо складні, комбіновані чи такі, що виходять 
за межі програми, позначені зірочкою.

8. Правильність виконання завдань перевіряй за відпові
дями, наведеними наприкінці підручника.

9. Не забувай користуватися іменним та предметним по
кажчиками, поданими також наприкінці підручника. З їх
ньою допомогою тобі буде легше отримати потрібну інфор
мацію або відшукати матеріал, який слід повторити.

10. Звертайся й до тлумачного словничка (с. 194). Він до
поможе тобі з’ясувати зміст незрозумілих слів і нових тер
мінів, що трапляються вперше.

11. Для поглиблення знань читай також інші книжки з 
хімії, у тім числі науково-популярну літературу, яку поре
комендує тобі вчитель.

12. Починаючи вивчення хімії у 8-му класі, повтори пра
вила поведінки в хімічному кабінеті та правила техніки без
пеки, які вивчалися в 7-му класі, й дотримуйся їх.

Бажаю тобі успіхів у навчанні!
Автор
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ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ УЧНІВ У КАБІНЕТІ ХІМІЇ

Учень зобов’язаний:
^  Входити до кабінету хімії і лаборантської тільки з дозволу 

вчителя.
^  Входити в кабінет і виходити з кабінету спокійно, щоб 

ненароком не перекинути хімічний посуд, приладдя чи 
склянки з реактивами, що стоять на столах.

^  Займати в кабінеті завжди одне й те саме робоче місце й 
не переходити на інше місце без дозволу вчителя.

^  Підтримувати чистоту й порядок на своєму робочому міс
ці, прибирати за собою.

'ґ Під час роботи не тримати на лабораторному столі нічого 
зайвого. На ньому можуть бути підручник, збірник задач, 
довідник, зошит і письмове приладдя.

'ґ Всі досліди виконувати самостійно, крім тих, які за вка
зівкою вчителя виконуються парами або групами з 3—4 
учнів.

^  Не починати роботу, доки не перевірено, чи є все необхід
не для дослідів, і не продумано послідовність виконання 
кожного з них.

'ґ Працювати сидячи, швидко, але без зайвої квапливості, 
під час роботи дотримуватися тиші.

'ґ Записувати у зошиті хід виконання роботи, спостережен
ня, рівняння виконаних реакцій, робити висновки відра
зу ж після виконання досліду.

'ґ Дбайливо ставитися до обладнання кабінету.
^  Дотримуватися правил користування водою, газом, елек

тричним струмом, не відкривати крани і не вмикати 
електричні прилади без потреби.

'ґ Дотримуватися правил нагрівання, поводження з реак
тивами, хімічним посудом, лабораторним обладнанням. 
Знати запобіжні заходи під час роботи в кабінеті хімії.

^  Знати місце знаходження у кабінеті аптечки, протипо
жежних засобів і вміти ними користуватися в разі по
треби.
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ПОВТОРЕННЯ 
ОСНОВНИХ ПИТАНЬ 
КУРСУ ХІМІЇ 
7-го КЛАСУ



Хімія — наука, яка вивчає речо
вини та їх перетворення

У минулому навчальному році ти ді
знався, що вивчає хімія, чому її треба 
вивчати, і здобув уявлення про науко
ві методи пізнання хімії. Усвідомив, що 
таке хімічні елементи, з яких склада
ються прості й складні речовини. Вмієш 
записувати хімічні формули сполук, що 
складаються з двох елементів за їхньою 
валентністю. Розумієш, як складати рів
няння хімічних реакцій та виконувати 
найпростіші хімічні досліди.

Повтори коротко основне з вивченого. 
Ці знання стануть тобі у пригоді під час 
вивчення нового матеріалу у 8-му класі.

Атом — найдрібніша частинка 
речовини, що складається з по
зитивно зарядженого ядра і не
гативно заряджених електронів

Хімічний елемент — вид ато
мів з однаковим зарядом ядра 
(протонним числом)

НАЙВАЖЛИВІШІ ПОНЯТТЯ ХІМІЇ
Ти вже знаєш, що хімія вивчає речо

вини та їх перетворення. Речовини мають 
дискретну будову, тобто не є суцільними, 
а складаються з окремих структурних 
частинок — атомів, молекул, йонів тощо. 
Найдрібнішою частинкою речовини є 
атом. Він складається з позитивно за
рядженого ядра і негативно заряджених 
електронів. У цілому атом електроней- 
тральний, оскільки число електронів 
у атомі дорівнює числу протонів у ядрі, 
тобто величині заряду ядра.

Вид атомів з однаковим зарядом ядра 
(,протонним числом), називається хіміч
ним елементом. Усі відомі сьогодні хі
мічні елементи систематизовані в періо
дичній системі, з якої за протонним чис
лом елемента (атомним номером) можна 
довідатися про величину заряду ядра 
його атома.
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• Знайди в періодичній системі хімічні елемен
ти: а) з порядковими номерами 13, 16, 26 
і запиши їх хімічні символи та назви; б) Нат-

А1 26.982 Si 14
28,086 Р 15

30,974
[Ne]3sJ3p' (Ne]3sV ПЧеІЗ̂ Зр3

Алюміній Силіцій фосфор

рій, Магній, Хлор і запиши їх хімічні символи
та величини зарядів ядер їх атомів.
Хімічні елементи утворюють як прості, 

так і складні речовини.
• Пригадай, які речовини називають простими 

(складними) і наведи по два приклади.
• Із наведеного переліку Н20, Ог, AI, S, CaO, С02 

випиши окремо формули простих і складних 
речовин,зазнач їх назви.
Атоми хімічних елементів мають певну 

масу. Вона надзвичайно мала, тому на 
практиці використовують замість абсо
лютної відносну атомну масу (АГ). Ця 
величина показує, у скільки разів маса 
атома даного елемента більше 1/12 маси 
атома Карбону, прийнятого в науці за 
еталон:

. , . ч т(атома), кг
А Г(Х1М. е л е м е н т )  =   7і---------—“г-------

/п(еталона), кг

Відносна атомна маса пока
зує, у скільки разів маса атома 
елемента більше 1/12 маси ато
ма Карбону

Відносна атомна маса — б ез
розмірна величина

Хімічна формула — умовний 
запис складу речовини за д о 
помогою символів хімічних еле
ментів та індексів

Як відношення однотипних величин 
відносна атомна маса — безрозмірна ве
личина, її виражають абстрактним чис
лом.
• Знайди в періодичній системі хімічні елемен

ти Оксиген, Барій, Фосфор, Цинк, запиши їх 
символи й величину відносної атомної маси. 
Не забудь заокруглювати числа.
Склад речовин передають хімічними 

формулами. Хімічною формулою  нази
вають умовний запис якісного і кількіс
ного складу речовини за допомогою сим
волів хімічних елементів та індексів. 
Якісний склад показує, атоми яких 
елементів утворюють сполуку. К ількіс
ний склад — скільки атомів кожного

Приклад хімічної формули: 
якісний склад

А
АІ20 3

V
кількісний склад
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ЗМІНЮВАННЯ ЗАБАРВЛЕННЯ ІНДИКАТОРІВ 
У РОЗЧИНАХ КИСЛОТ І ЛУГІВ

Індикатори
Колір індикатора в середовищі

нейтральному кислому лужному

Л АКМ УС Ф іолетовий Ч ервоний Синій

Ф ЕН О Л 
Ф Т А Л Е ЇН Б езбарвн ий Б езбарвний М алиновий

М ЕТИЛОВИЙ
О РА Н Ж Е В И Й О ранж евий Р ож еви й Ж овтий

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ДЕЯКИМИ 
ФІЗИЧНИМИ ВЕЛИЧИНАМИ

Ф із и ч н а  в е л и ч и н а
П о з н а 
ч е н н я

Р ів н я н н я  д л я  в и з н а ч е н н я  
ф із и ч н о ї  в е л и ч и н и

О д и н и ц я

М о л я р н а  м а с а м М  = —; М  = 2£>н, 
п  1

к г /м о л ь ,  г /м о л ь ,
1 г /М О Л Ь  =  1 (Г 3 к г /м о л ь  ;

М а с а  р е ч о в и н и т т  =  Ур;  т  =  М п к г , г

К іл ь к іс т ь  р е ч о в и н и п
т  V  N

п  = — ; п  = — ; п  = ------
М  ут лгА

м ол ь

О б ’є м  г а з у V у = ~; У = у т п  
р

м 3 , л

М о л я р н и й  о б ’є м Vтт у  - І .  у  -М  
п  р

м 3/м о л ь , л /м о л ь

Г у с т и н а р
т  М  ,  . . 

р =  — ; р =  —  (д л я  г а з ів )
п У т

к г /м 3, г / с м 3 , г / л ,  г /м л

В ід н о с н а  г у с т и н а  г а з ів в й  =  2 > = " і  
Рг м2 —



Валентність — властивість ато
мів хімічного елемента з ’єдну
ватися з певним числом атомів 
того самого або інших хімічних 
елементів

Приклади: 

IV! III II
сн4 аі2о3

Формульна маса — сума від
носних атомних мас хімічних 
елементів, що входять до скла
ду речовини

МЛН3РО4) = 3 + 31 + 64 = 98

елемента в молекулі, а для речовин не- 
молекулярної будови — співвідношення 
між кількостями атомів різних елементів 
у складі речовини.

Хімічні формули виводять на підставі 
експериментальних даних. Якщо речо
вина складається з двох елементів, то її 
формулу можна вивести, знаючи валент
ність елементів. Кількісно валентність 
визначається числом атомів Гідрогену, 
які приєднує атом хімічного елемента. 
Але ти знаєш, що таке пояснення валент
ності дуже спрощене, бо не всі елементи 
утворюють сполуки з Гідрогеном. Зате 
майже всі елементи утворюють сполуки 
з Оксигеном. Знаючи, що Оксиген дво
валентний, у формулах бінарних сполук 
можна визначати валентність елемента, 
сполученого з Оксигеном.
• Визнач валентність атомів елементів у сполу

ках: ВаО, Н20, ІМН3, Р20 5.
• Знаючи, що Нітроген виявляє змінну валент

ність від 1 до 4 включно, напиши формули 
відповідних оксидів Нітрогену.
За хімічною формулою речовини можна 

обчислити відносну молекулярну (або 
формульну) масу речовини (Мг). Вона 
дорівнює сумі відносних атомних мас хі
мічних елементів, що входять до складу 
цієї речовини, і є безрозмірною величи
ною.

За хімічною формулою можна обчис
лити й масову частку хімічного еле
мента в речовині. Масова частка також 
безрозмірна величина. Вона дорівнює 
відношенню маси хімічного елемента до 
загальної маси речовини. Знаючи масову 
частку, можна визначити масу хімічного 
елемента в будь-якій масі речовини.
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П риклад 1. Обчисли масову частку 
Силіцію в кремнеземі 8Ю2.

Дано:
8Ю2
И^ві) — ?

Р озв’я зу в ан н я :
МГ(8Ю2) = 28 + 16 • 2 = 60;

ИДві) = §77 « 0,47, або 47%.ьи

В ідповідь. Масова частка Силіцію 
в кремнеземі становить 47 % (М7(8і) = 
= 47 %).

Масова частка дорівнює від
ношенню маси елемента до 
формульної маси речовини

]У = Мг

П риклад 2. Яку масу фосфору можна 
дістати з фосфор(У) оксиду масою 10 т,
якщо масова частка Фосфору в ньому масова частка -  безрозмірна

величина
Р о зв ’язу в ан н я :
1 т Р20 5 містить

1 т • 0,44 = 0,44 т Р; * •
10 т Р20 5 містить 

0,44 • 10 = 4,4 т Р.
В ідповідь. З Р20 5 масою 10 т мож- Кожна речовина має певні влас

на дістати фосфор масою 4,4 т (т(Р) = тивості 
= 4,4 т).

Дано:
т (Р 20 5) = 10 т 
УР(Р) = 0,44
т(Р) — ?

Кожна речовина має певні ознаки, за 
якими вона подібна до інших речовин 
або відрізняється від них, тобто має певні 
властивості.
• Які ознаки належать до фізичних властивос

тей речовин? Хімічні реакції — явища, під
Схарактеризуй фізичні властивості натрій час перебігу яких одні речовини 
хлориду (кухонної солі), алюмінію, води. перетворюються на інші
Хімічні властивості речовин виявля

ються під час перебігу хімічних реакцій.
Хімічні реакції, що відбуваються між 
речовинами, виражають за допомогою 
хімічних рівнянь. Вони складаються
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Хімічне рівняння — умовний 
запис реакції за допомогою хі
мічних формул і математичних 
знаків

на підставі закону збереж ення маси 
речовин, суть якого полягає в тім, що 
маса речовин, які вступили в реакцію, 
дорівнює масі речовин, які утворилися 
внаслідок реакції.

Закон збереження маси ре
човин: маса речовин, які всту
пили в реакцію, дорівнює масі 
речовин, які утворилися внаслі
док реакції

• Напиши рівняння хімічних реакцій за подани
ми схемами:

Н2О * Н2 ^ О2
КМп04— * К2Мп04 + Мп02 + 0 2 
Мд + 0 2— * МдО 
Ре + 02—* Ре304 
АІ + СІг— ► АІСІз 
Р + 0 2 — * Р2О5

• До якого типу хімічних реакцій належать дані 
приклади? Які ще типи хімічних реакцій ти 
знаєш і за якими ознаками їх розрізняють?

Завдання для самоконтролю
1. У періодичній системі хімічних елементів знайди елементи з порядко

вими номерами 6 , 9, 20, запиши їх символи, зазнач величину відносної 
атомної маси.

2. Із наведеного переліку формул речовин MgO, Н2, Fe, Cl2, С 02, Na20  випи
ши окремо формули простих і складних речовин та зазнач їх назви.

3 . За наведеними формулами сполук CaO, N2, 0 2, Р2О5, HCl, Н20 , NH3 визнач 
валентність атомів елементів у цих сполуках.

4 . Розстав коефіцієнти у поданих схемах хімічних реакцій:
N2 "T Н2 * NH3 Оа “Г О2 * СаО
Mg + N2— * Mg3N2 КСІ03— » KCl + 0 2
Mg + СІ2— * MgCI2 AI + HCl— ► AICI3 + H2

5. Обчисли масову частку Сульфуру в сульфур(УІ) оксиді S 0 3.
6 . Яку масу заліза можна добути з ферум(ІІІ) оксиду масою 100 кг, якщо 

масова частка Феруму в оксиді становить 70 %?
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КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. 
РОЗРАХУНКИ 
ЗА ХІМІЧНИМИ 
ФОРМУЛАМИ

/ і і  =
і  і  1 М  0 ^ . )  — 9 8  с / М е л ь

—— Р(СОі)=1$6г,т



§ 1. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ, моль

Тобі треба
розуміти зміст понять: кількість речовини; 

моль; число Авогадро;
уміти здійснювати розрахунки з використан

ням зазначених понять.

Мал. 1. Один моль різних 
речовин — сульфатної кислоти 

і цукру (сахарози)

Відомо, що для вивчення навколиш
нього світу недостатньо лише спостері
гати й описувати об’єкти. Важливо ще 
характеризувати їх кількісно, тобто яки
мись величинами. Порцію води, напри
клад, можна характеризувати кількісно, 
вимірявши її об’єм у літрах або масу в 
грамах. Але для хіміка поряд з цим важ
ливо ще знати число структурних части
нок (атомів, молекул або йонів), які міс
тяться в цій порції речовини, оскільки 
саме вони вступатимуть у хімічну вза
ємодію. Ось чому в хімії і суміжних з нею 
науках використовують фізичну величи
ну — кількість речовини.

Кількість речовин — це фізична 
величина, що визначається числом 
структурних частинок (атомів, молекул, 
йонів тощо), які містяться в даній пор
ції речовини.

Вона позначається латинською літе
рою п (єн) або грецькою V (ню), оскільки 
літерою п (єн) позначається також і чис
ло атомів.

За одиницю кількості речовини прий
нято моль.

Кількість речовини можна вимірювати не 
М о л ь  — ОДИНИЦЯ КІЛЬКОСТІ р е -  ҐЛ”  лише в молях. Одиниця кількості речовини,
човини(уСІ) 1ППП є--

'  яка в 1000 разів більша за моль, називається
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кіломоль — кмоль (1 кмоль містить 1000 моль), 
а одиниця кількості речовини, яка в 1000 разів 
менша за моль, називається мілімоль — ммоль 
(1 моль містить 1000 ммоль).

Моль — це така кількість речовини, яка міс
тить стільки частинок (атомів, молекул, йонів 
та ін.), скільки міститься атомів у Карбоні ма
сою 0,012 кг (12 г).

Отже, маса 1 моль вуглецю дорівнює 
12 г. А скільки у цій порції вуглецю кіль
кістю речовини 1 моль міститься атомів 
Карбону?

Експериментально доведено, що 1 моль 
речовини містить 6,02 • 1023 (скорочено 
6 • 1023) частинок (атомів, молекул, йонів 
та ін.). Це число на честь італійського 
вченого називається числом Авогадро. 
Зазвичай число Авогадро позначають 
латинською літерою N  з індексом А, тоб
то Л/д.

Число Авогадро 6,02- 1023 показує число час
тинок, які містяться в 1 моль будь-якої речо
вини незалежно від її агрегатного стану.

6,02 -1023 — це число Авогадро, а фі- 
зико-хімічна константа, що відповідає 
цьому числу, називається сталою Аво
гадро, позначається також А/д. Якщо 
1 моль речовини містить 6,02-1023 час
тинок, то:

ЛГд = 6;02..10-3- = 6,02 1023 моль'1.1 моль
Це настільки велике число, що через 

силу піддається уяві. Проте спробуємо 
показати всю грандіозність цього числа.

6,02- 1023 — число Авогадро

АМЕДЕО АВОГАДРО 
(1776—1856)

Італійський фізик і хімік. За
клав основи молекулярної теорії, 
відкрив один із газових законів, 
названий його ім’ям. Визначив 
склад і відносну молекулярну 
масу багатьох речовин. Довів, 
що молекули водню, кисню, азо
ту, хлору двоатомні. Його праці 
сприяли подальшому розвитку 
атомно-молекулярної теорії

6 ,02- 1023 моль-1 — стала 
Авогадро Л/д
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Якби ми спромоглися виміряти всю воду 
Світового океану склянками, то дістали 
б майже 7 • 1014 склянок. Хоча це число 
саме по собі величезне, але воно стано
вить лише одну мільярдну частину ста
лої Авогадро!

Інший приклад. Число макових зерня
ток, що дорівнює 6 • 1023, має масу 1013 т. 
Цією масою макових зерняток можна 
було б покрити всю поверхню Землі ша
ром в 1 м. Іще приклад. Пустеля Сахара 
містить менше трьох моль найдрібніших 
піщинок.

Отже, 1 моль будь-якої речовини міс
тить ІУд частинок, тобто 6 • 1023. Напри
клад, 1 моль міді — це 6 ■ 1023 атомів Ку- 
пруму Си; 1 моль кисню — 6 • 1023 молекул 
0 2 або 12 ■ 1023 атомів Оксигену; 1 моль 
кухонної солі ИаСІ — 6 • 1023 формульних 
одиниць N8СІ.

Розглянемо приклади розрахунків із 
використанням сталої Авогадро.

П риклад 1. Яке число молекул міс
тить вуглекислий газ кількістю речовини 
4 моль?

Р о зв ’язу в ан н я :
Дано:
у(С02) = 4 моль
ІУ(С02) — ?

ІУд = 6 • 1023 моль-1;
А7 = Л7Л • V;
ІУ(С02) = 6 ■ 1023 моль-1 • 4 моль = 
= 24 • 1023 молекул.

В і д п о в і д ь .  У вуглекислому газі кількістю ре
човини 4 моль міститься 24 • 1023 молекул С02.

П риклад 2. Скільки атомів і скільки 
молекул міститься у хлорі кількістю ре
човини 3 моль?
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Р озв’язу в ан н я :
Дано:
у(С12) = 3 моль
І\Щ 2) - ?  
п( СІ) — ?

А/д = 6 ■ 1023 моль-1; 
ІУ(С12) = 6 • 1023 моль-1 • 
= 18 1023 м олекул.

З моль =

Оскільки кожна молекула хлору С12 
містить два атоми, то атомів Хлору в 
З моль С12 буде вдвічі більше, ніж моле
кул, тобто 18 ■ 1023 • 2 = 36 • 1023 атомів.

В і д п о в і д ь .  У хлорі кількістю 
речовини З моль міститься 18-1023 моле
кул С12 і 36 • 1023 атомів Хлору СІ.

ВИСНОВКИ
Кількість речовини — це фізична величина, що визнача
ється числом структурних частинок, які містяться в даній  
порції речовини.
Моль — це одиниця кількості речовини.
Один моль будь-якої речовини містить 6,02 • 1023 структур
них частинок (формульних одиниць).

Завдання для самоконтролю
1. Скільки атомів Гідрогену й Оксигену міститься у воді Н20  кількістю речо

вини 1 моль (виконати усно)?
2. Скільки атомів містить: а) мідь кількістю речовини 3 моль; б) залізо кількіс

тю речовини 0,5 моль?
3. Скільки молекул і атомів містить азот И2 кількістю речовини 2 моль?
4. Яку кількість речовини становить: а) З-1023 атомів Сульфуру; б) 18 • 1023 

молекул брому Вг2?
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Додаткові завдання
5*. Заповни таблицю:

Речовина Формула Кількість ре
човини, моль Маса, г

Число 
молекул 

або атомів

В оден ь н 2 6 -Ю 23

Ре 2 моль
О О N5 22  г

6 *. Число атомів Оксигену в озоні 0 3 масою 24 г становить
(а) 6 -Ю23; (в) 12 • 1023;
(б) 3 - 1023; (г) 18 • 1023.

7*. У пробірку налили воду об’ємом 18 см3 і закрили корком, але не щільно, 
а так, щоб щосекунди з неї випаровувався 1 млрд молекул. Скільки часу (го
дин, днів, років) мине, поки вся вода випариться?

§ 2 . М ОЛЯРНА МАСА

Тобі треба
знати і вміти пояснювати: суть поняття «моляр

на маса»; одиницю молярної маси; 
вміти: обчислювати молярну масу; встанов

лювати взаємозв’язок її з іншими фізич
ними величинами.

Між масою т і кількістю речовини V 
існує певний зв’язок. Щоб його виразити, 
скористаємося поняттям молярна маса 
(позначається М).

Молярна маса — це фізична величина, що 
дорівнює відношенню маси речовини до від
повідної кількості речовини.

м  = ™- м
V
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Одиниця молярної маси — кілограм 
на моль (кг/моль) або грам на моль 
(г/моль). Виходить, що
маса 1 моль речовини і є її молярною масою.

Числове значення молярної маси до
рівнює відносній атомній або відносній 
молекулярній (формульній) масі речо
вини. Наприклад, потрібно з’ясувати, яка 
молярна маса кисню. Оскільки Мг{0 2) = 
= 32, то

М(Ог) = Г ■ = 32 г/моль.1 моль
А яка молярна маса заліза?
Аг(Ре) = 56;
М(¥е) = 56 г/моль.
Молярну масу складної речовини мож

на обчислити, виходячи з молярних мас 
хімічних елементів, які входять до її 
складу, наприклад:

МГ(Н28 0 4) = 1 • 2 + 32 + 16 • 4 = 98;
М(Н28 0 4) = 98 г/моль.
т (1 моль Н28 0 4) = 98 г, тобто 98 г суль

фатної кислоти Н28 0 4 — це її маса, що 
відповідає кількості речовини 1 моль.

Отже, молярна маса — це стала харак
теристика кожної окремої речовини. Вона 
виражає залежність між масою і кількіс
тю речовини, а тому дає змогу визначати 
одну величину за відомою іншою, напри
клад масу за кількістю речовини і навпа
ки, кількість речовини за масою:

т = М  ■ V (г); V = = (моль)

т = М  (г/моль) • V (моль) = М \(г);
V = т (г) : М  (г/моль) = -Ц- (моль) .

/М(Н25 0 4) = 98 г/моль

/И(Н20) = 18 г/моль

Молярна маса — це
1 моль речовини

маса
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П риклад 1. Яка маса відповідає маг
ній оксиду М^О кількістю речовини 
6 моль?

Р о зв ’язу в ан н я :
Дано:
у(]У^О) = 6 моль 
т(ІУ^О) — ?

т, = М  V;
М(М^О) = 24 + 16 = 40 г/моль; 
/п(]У^О) = 40 г/моль • 6 моль = 240 г.

В і д п о в і д ь .  К ількості речовини магній оксиду М^О 
6 моль відповідає його маса, що дорівнює 240 г.

П риклад 2. Яка кількість речовини 
ортофосфатної кислоти Н3Р 0 4 відповідає 
її масі 392 г?

Р о зв ’язу в ан н я :
Дано:
т (Н 3Р 0 4) = 392 г 
у(Н3Р 0 4) — ? М(Н3Р 0 4) =1 ■ 3 + 31 + 16 • 4 = 98 г/моль;

у (Н 3Р 0 4) 392 г 
98 г/моль = 4 моль.

В і д п о в і д ь .  Ортофосфатній кислоті масою 392 г відпо
відає кількість речовини 4 моль.

Поняття «молярна маса» можна вико
ристати і для обчислення масової частки 
елемента в речовині за формулою:

УУ _ т  (елемента) 
т  (речовини)'

П риклад 3. Обчислити масові частки 
елементів у сульфур(УІ) оксиді ЯОз.

Р о зв ’я зу в ан н я .
М(БОз) = 32 + 16 • 3 = 80 г/моль;
М(Б) = 32 г/моль;
^ ( 8) = 32 г/моль = 0 4 або 40 0/о.

80 г/моль
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Ж(0) = 100 % -  40 % = 60 %.
В і д п о в і д ь .  Масова частка Сульфу- 

ру в його оксиді становить 40 %, а Окси- 
гену — 60 %.

Поняття «молярна маса» використовуєть
ся й тоді, коли хімічну формулу речовини 
встановлюють на підставі експерименталь
них даних.

Приклад 4. Зразок хімічної сполуки 
масою 2,61 г містить 1,65 г Цинку та 0,96 г 
Сульфуру. Яка формула цієї сполуки?

Р озв’я зу в ан н я :
Дано:
лг̂ Пхву) = 3,01 г 
т(2п) = 1,65 г 
т(Б) = 0,96 г

2пх8у — ?

Знайди відношення кількості речовини Цинку до кіль
кості речовини Сульфуру за формулою:

За періодичною системою Д. І. Менделєєва визнач моляр
ні маси елементів:
М(1 п) = 65 г/моль; М(в) = 32 г/моль. Знайди кількість 
речовини Zu і в у зразку:

у(гп) = 1,65 г 
65 г/моль 
0,96 г 32

= 0,03 моль;

32 г/моль = 0,03 моль.

Відношення знайдених величин становить ^п) : (Э) = 
= 0,03 : 0,03 моль = 1 моль : 1 моль.
Отже, на один моль атомів Цинку в сполуці припадає 
один моль атомів Сульфуру.

В і д п о в і д ь .  Формула сполуки 2пЭ — цинк сульфід.
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висновки
Молярна маса — це маса 1 моль речовини.
Молярна маса чисельно дорівнює формульній масі речо
вини. Одиницями молярної маси є кілограм на моль (кг/ 
моль) або грам на моль (г/моль).
Молярна маса виражає залежність між масою і кількістю 
речовини: масу можна визначити за кількістю речовини і, 
навпаки, кількість речовини за масою:

т = М V;

Завдання для самоконтролю
1. Зважили 2,7 г алюмінію. Якій кількості речовини відповідає дана 

порція алюмінію?
2. Для реакції потрібно взяти сірку й цинк кількістю речовини по 

0,5 моль. Яку масу кожної з речовин потрібно зважити?
3. Обчисли, яку кількість речовини становить метан СН4 масоюі г.
4 . Столова ложка вміщує 18 г води. У склянку налили три столові 

ложки води. Скільки молекул води міститься в склянці?
Додаткові завдання

5. Як показав аналіз, зразок хімічної сполуки масою 160 г містить 
128 г Купруму і 32 г Оксигену. Знайди формулу сполуки.

6 . Обчисли масу 15 • 1023 молекул кисню.
7 . Яку кількість речовини натрій хлориду №СІ містить пачка кухон

ної солі масою 1 кг?
8*. Визнач масу руди, в якій масова частка домішок становить 

ЗО %, що необхідна для добування заліза масою 50 т.
9*. Зразок хімічної сполуки масою 32,5 г містить 21,3 г Хлору, ре

шта припадає на Ферум. Визнач формулу цієї сполуки і зазнач 
її назву.

10*. Виведи формулу сполуки Сульфуру з Оксигеном, якщо масові 
частки елементів становлять, відповідно, по 50 %. Зазнач наз
ву сполуки.

22



§ 3 . ЗАКОН О Б ’ЄМНИХ ВІДНОШ ЕНЬ ГАЗІВ. 
М ОЛЯРНИЙ О Б ’ЄМ ГАЗУ

Тобі треба
знати і вміти пояснювати суть: закону об’ємних 

відношень; закону Авогадро; поняття 
«молярний об’єм газу»;

вміти: обчислювати об’єми газів за рівнянням 
реакції та молярний об'єм газу; вста
новлювати взаємозв’язок між фізичними 
величинами.

Сподіваюсь, ти розумієш, що в разі 
проведення реакцій за участю газів не
зручно вимірювати їх маси. Тому в ла
бораторіях і на підприємствах, де вико
ристовують або добувають газуваті речо
вини, вимірюють не маси, а об’єми газів, 
користуючись при цьому законом, який 
розкриває об’ємні відношення газів.

Перші кількісні дослідження реакцій 
між газами здійснив французький уче
ний Ж. Л. Гей-Люссак. У 1808 р. він ви
явив закономірність, яка відома в науці 
як закон об’ємних відношень, або «хіміч
ний» закон Гей-Люссака:

у хімічних реакціях об'єми газуватих речовин 
(реагентів і продуктів реакції) відносяться між 
собою як невеликі цілі числа.

Цей закон справедливий за умови, що 
об’єми газів виміряні за однакових тем
ператури і тиску. Ж. Л. Гей-Люссак екс
периментально довів, що 1 об’єм водню 
взаємодіє з 1 об’ємом хлору і при цьому 
утворюється 2 об’єми хлороводню:

Н2 + С12 = 2НС1
1 об’єм 1 об’єм 2 об’єми

Жозеф Луї Гей-Люссак 
(1778—1850)

Французький хімік і фізик. 
Відкрив газові закони, які були 
названі його іменем, та закон 
простих об’ємних відношень. До
вів, що Хлор, Йод, Калій, Натрій, 
Фосфор і Сульфур — хімічні еле
менти. Виготовив чисту синиль
ну кислоту, здобув ціан. Побуду
вав перші діаграми розчинності 
(1819). Удосконалив методи хі
мічного аналізу, поклав початок 
об’ємному аналізові. Винайшов 
башту для вловлювання нітро
ген оксидів у виробництві суль
фатної кислоти (башта Гей-Люс- 
сака)
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Об'єми газів, які вступають у 
реакцію й утворюються вна
слідок її перебігу, відповідають 
коефіцієнтам у рівнянні хімічної 
реакції

Виявилося, що відношення об’ємів га
зів, які вступають у реакцію й утворю
ються внаслідок її перебігу, відповідає 
коефіцієнтам у рівнянні хімічної реак
ції й дорівнює 1 :1 :  2.

Оскільки це так, можна обчислювати 
об’єми газів за коефіцієнтами в рівнян
ні реакції, не вдаючись до інших обчис
лень (молярний об’єм газу, молярна маса 
тощо).

П риклад 1. Який об’єм кисню необ
хідний для спалювання водню об’ємом 
10 м3?

Р о зв ’я зу в ан н я :
Дано:
У(Н2) = 10 м3
У( 0 2) - ?

2Н2 + 0 2 — 2Н20
2 об’єми 1 об’єм
3 рівняння реакції видно, що водень і кисень 
реагують в об’ємному відношенні 2 : 1 .  Який 
би об’єм водню не було взято, кисню потрібно 
вдвічі менше. Отже,
2 : 1 = 10 : х, звідки х = 5.

В і д п о в і д ь .  Для спалювання водню об’ємом 10 м3 потрі
бен кисень об’ємом 5 м3 (1Д02) = 5 м3).

Виявлену Ж. Л. Гей-Люссаком зако
номірність простих співвідношень між 
об’ємами газів, що реагують, пояснив за
кон, відкритий у 1811 році італійським 
ученим А. Авогадро:

в однакових об’ємах різних газів за однакових 
умов міститься однакове число молекул.

Ти можеш запитати, як це можна зро
зуміти, адже у різних газів молекули різ
ні за розміром?
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З курсу фізики тобі відомо, що моле
кули в газах розміщені так далеко одна 
від одної, що відстань між ними в багато 
разів перевищує розмір самих молекул. 
Тому об’єм газу визначається не роз
міром його молекул, а відстанями між  
ними. Якщо взяти різні гази за однако
вої температури і однакового тиску, то 
й відстані між молекулами в усіх газах 
будуть приблизно однаковими. От і вихо
дить, що за однакових умов у однакових 
об’ємах газів міститься однакове число 
молекул.

Справедливим є і зворотне твер
дження: однакове число молекул будь- 
яких газів за однакових умов займає од
наковий об’єм. Однакове число молекул 
(6,02 • 1023) міститься в 1 моль будь-якого 
газу. Отже, із закону Авогадро випливає 
наслідок: 1 моль газу за однакових умов 
займає однаковий об’єм. Цей об’єм нази
вається м олярним  об ’єм ом  газу (позна
чається Ут).

Молярний об’єм газу — це фізична ве
личина, що дорівнює відношенню об’єму 
до кількості речовини:

Молярний об’єм газу вимірюється в 
кубічних метрах на моль (м3/моль) або в 
літрах на моль (л/моль).

Встановлено, що за нормальних умов 
(н. у.) об’єм будь-якого газу, взятого кіль
кістю речовини 1 моль, приблизно ста
лий і дорівнює 22,4 л.

Молярний о б ’єм — це об’єм 
1 моль газу

Молярний об’єм газу, взятого 
за нормальних умов, дорівнює 
22,4 л/моль

Нормальні умови (н. у.) — це стан
дартні фізичні умови, що визначаються 
тиском р = 101 325 Па (760 мм рт. ст.)
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і термодинамічною температурою Т  = 
-273,15К(Ь = 0 °С). У 1984р. Міжнародний 
Союз чистої і прикладної хімії (ІЮПАК) 
рекомендував вважати як стандартні 
тиск 105 Па (100 кПа) і температуру

яка виражає залежність між молярним 
об’ємом газу, об’ємом і кількістю речови
ни, можна розв’язувати різні задачі.

П риклад 2. Обчисли молярний об’єм 
карбон(ІУ) оксиду С02, якщо відомо, що 
за нормальних умов 0,5 моль його займає 
об’єм 11,2 л.

У(СОа) = 11,2 л 
Ут(С02) - ?
В і д п о в і д ь .  Ут(С02) = 22,4 л/моль.

П риклад 3. Яку кількість речовини 
за н. у. становить кисень об’ємом 44,8 л?

Нормальні умови (н. у.):
р = 100 кПа,
Т = 273 К (0 °С)

273 К (0 °С).
Застосовуючи формулу

Р о з в ’я з у в а н н я :
Дано:
у(С02) = 0,5 моль = 22,4 л/моль.

Р о з в ’я з у в а н н я :
Дано:
У(02) = 44,8 л 
Ут = 22,4 моль

ТО V =

г(02) — ? звідси у(0 2) = 44,8 л = 2 моль.22,4 л/моль

В і д п о в і д ь .  у(0 2) = 2 моль.
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П риклад 4. Який об’єм за н. у. займа
тиме вуглекислий газ, узятий кількістю 
речовини 0,25 моль?

Роз в ’я з у в а н н я :
Дано:
у(С02) = 0,25 моль 
Ут = 22,4 л/моль
У(С02) — ?

Ут=— \ ТО У =V
звідси У(С02) =
= 22,4 л/моль • 0,25 моль = 5,6 л.

В і д п о в і д ь .  У(С02) = 5,6 л.

П риклад 5*. Який об’єм кисню мож
на добути, якщо розкласти електричним 
струмом воду масою 180 г?

Роз в ’я з у в а н н я :
Дано:
т(Н 20) -  180 г 
У(02) —  ?

2 Н20  = 2Н2 + 0 2
V = 2 моль V = 1 моль
М=  2 ■ 18 = 36 г/моль Ут = 22,4 л/моль 
т = 36 г V = 22,4 л
36 г : 22,4 л = 180 г : х

22,4 л 180 г 11Пх = — ------- = 112 л.36 г

В і д п о в і д ь .  Якщо розкласти воду масою 180 г, то за н. у. можна 
добути кисень об’ємом 112 л. * У

ВИСНОВКИ
У рівняннях хімічних реакцій коефіцієнти перед форму
лами газуватих речовин відповідають об’ємам цих газів. 
Будь-які гази кількістю речовини 1 моль за однакових 
умов займають однаковий об’єм. Цей об’єм називається 
молярним об’ємом газу.
Молярний об’єм газу за н. у. дорівнює 22,4 л/моль. 
Нормальні умови (н. у.) — тиск 100 кПа (1 атм) і темпера
тура 273 К (0 °С).
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Завдання для самоконтролю
1. Азот N2 кількістю  речовини 2 моль за н. у. займає об’єм

(а) 22,4 л; (б) 11,2 л; (в) 44,8 л; (г)5,6л.
2. Карбон(ІІ) оксид об’ємом 20 л спалили в кисні. При цьому утворився кар- 

6oh(IV) ок с и д  об’ємом
(а)5л; (б) 10л; (в) 2 0 л; (г)40л.

І
З. На спалювання сірководню H2S витрачено кисень об'ємом 15 л. Об’єм 

добутого при цьому сульфур(І\/) оксиду дорівнює

(а) 5 л; (б) 10 л; (в) 20 л; (г)40л.
4 . Чи вистачить 80 м3 кисню для спалювання метану СН4 об’ємом 50 м3?
5*. Яка кількість речовини бертолетової солі КСЮ3 розклалася, якщо утво

рився кисень об'ємом 16,8 л (н. у.)?

Додаткові завдання
6 *. Знайди масу калій перманганату КМп04, яку треба витратити, аби до

бути кисень об’ємом 28 л (н. у.).
7*. Змішали хлор об ’ємом 2 л і водень об ’ємом 3 л. Суміш підірвали. Які гази 

і в якому об ’ємі залишаться після реакції?
8 *. Для синтезу амоніаку NH3 було взято азот N2 об’ємом 15 м3 і водень Н2 

об’ємом 30 м3 (н. у.). Які гази і в якому об ’ємі залишаться після синтезу? 
9*. Чи вистачить водню, що утворився внаслідок взаємодії цинку кількістю 

речовини 0,5 моль з хлоридною кислотою НСІ, для відновлення заліза 
масою 11 г із залізної ожарини Fe30 4?

10*. Скільки молекул міститься в 1 л кисню (н. у.)? Скільки молекул кисню 
(приблизно) є в хімічному кабінеті вашої школи?
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§ 4 . ВІДНОСНА ГУСТИНА ГАЗІВ

Тобі треба
розуміти■ зміст поняття «відносна густина 

газів»;
обчислювати відносну густину газів.

З курсу фізики ти знаєш, що для по
рівняння маси й об’єму різних тіл, вико
ристовують фізичну величину — густину, 
яка чисельно дорівнює відношенню маси 
тіла до його об’єму (позначається грець
кою літерою р — читається «ро»). Одини
ця густини — кілограм на кубічний метр 
(кг/м3) або грам на кубічний сантиметр 
(г/см3):

Наприклад, для кисню 0 2, молярна 
маса якого 32 г/моль, а молярний об’єм 
(для будь-якого газу за нормальних умов) 
дорівнює 22,4 л/моль, густина становить:

Р (0 2)
32 г/моль 

22,4 л/моль = 1,43 г/л.

Часто буває важливо знати легший чи 
важчий один газ від іншого чи від пові
тря (суміш газів). Це необхідно, аби ви
значити застосування газу в практичній 
діяльності людини чи зрозуміти, в яких 
шарах атмосфери він концентрується, а 
може, вирішити, як розмістити циліндр 
для збирання даного газу — догори дном 
їй отвором догори. З цією метою користу
ються поняттям «відносна густина газу».
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£>н2 = 2

А М,
29

Відносна густина газу — величина, що по
казує, у скільки разів відносна молекуляр
на маса одного газу більша або менша від 
відносної молекулярної маси іншого газу, 
взятого для порівняння.

£> = МГ1
м ,  •

Оскільки в однакових об’ємах різних 
газів за однакових умов міститься од
накова кількість молекул, то відносна 
густина газу показує, у скільки разів мо
лекула одного газу важча або легша від 
молекули іншого газу.

Наприклад, відносна молекулярна ма
са кисню 32, а водню — 2. Це означає, що 
кисень у 16 разів важчий від водню, тоб
то його відносна густина за воднем дорів
нює 16.

Найчастіше густину різних газів ви
значають саме відносно водню як най
легшого з усіх газів або відносно повітря. 
В станньому разі потрібно ділити на 
29 — середню молекулярну масу повітря:

я « , д . Мг. 
29 '

Відносну густину газу можна визна
чити і як відношення маси певного газу 
до маси такого самого об’єму іншого газу, 
взятих за однакових умов:

т2
Наприклад, маса 1 л С 02 дорівнює 

1,98 г, а маса 1 л Н2 за таких самих 
умов — 0,09 г. Звідси відносна густина 
карбон(ІУ) оксиду С 02 за воднем стано
вить 1,98 : 0,09 = 22, тобто вуглекислий
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газ С 02 у 22 рази важчий від водню або 
водень у 22 рази легший від вуглекис
лого газу С 02.

Знаючи густину одного газу відносно 
іншого, можна визначити молекуляр
ну, отже, й молярну масу газу за форму
лами:

М  -  2і )н2; М = 29Д,ов.
Молярна маса газу дорівнює його гус

тині відносно іншого газу, помноженій 
на молярну масу останнього.

Знаючи густину газу, можна обчисли
ти його молярний об’єм за відношенням 
молярної маси газу до його густини:

Ут = —  (л/моль). 
р

ВИСНОВКИ
Відносна густина газу показує, у скільки разів один газ важ
чий або легший від іншого.
Відносну густину газу можна обчислити за будь-яким іншим 
газом. Найчастіше порівнюють гази з воднем або повітрям. 
Знаючи густину, можна визначити молярну масу невідомого 
газу.

Завдання для самоконтролю
1. Густина сульфур(ІУ) оксиду за воднем дорівнює 32, отже, його відносна моле

кулярна маса становить
(а) 8 ; (6)16; (в) 32; (г) 64.

2. Густина карбон(ІУ) оксиду за воднем дорівнює
(а) 10; (6)22; (в) 20; (г) 25.

3. Молярна маса газуватої речовини, густина якої 1,96 г/л, дорівнює 
(а) 11 г/моль; (б) 22 г/моль; (в)44г/моль; (г) 88 г/моль;

4. Якщо густина пари деякої речовини за воднем дорівнює 4, то її густина за 
гелієм становить
(а) 8; (6)2; (в) 4; (г)1.
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Додаткові завдання
5. Які з названих газів — вуглекислий газ С 02, метан СН4) сульфур(І\/) оксид БСЬ, 

гелій Не — можна використати для наповнення дитячих повітряних кульок? 
Чому?

6. Формула газу, для якого відносна густина за повітрям становить 1,586, це
(а) N,0; (б) N0; (в) N0,; (г) БО,.

7 . 1 л деякого газу за н. у. має масу 3,17 г. Густина цього газу за гелієм дорівнює
(а) 17,00; (6)17,75; (в) 18,00; (г) 18,45.

8*. Хімічним аналізом встановлено, що газ має склад: 27,27 % С і 72,73 % О. Яка 
формула газу?

9*. Обчисли молярну масу газу, якщо його густина за воднем становить 8,5. Ви
знач формулу газу, знаючи, що масова частка Нітрогену в його складі стано
вить 82,35 %, а Гідрогену — 17,65 %.
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§ 5 . ОКСИДИ

Тобі треба
знати: назви і визначення оксидів; їх пошире

ність у природі й застосування; значен
ня води;

описувати: колообіг води в природі; 
вміти: наводити приклади оксидів;

складати формули оксидів 
за валентністю; називати оксиди 
за їх формулами.

С клад і назви  оксидів. Ти вже знаєш,
що метали і неметали з киснем утворю- 

Оксиди — складні речовини, ють оксиди
утворені двома елементами, од
ним із яких є Оксиген з валент- * Наведи один-два приклади рівнянь реакцій 
ністю 2 між:

а) металом і киснем;
б) неметалом і киснем.

Отже, внаслідок взаємодії багатьох 
простих речовин з киснем утворюються 
оксиди металів і оксиди неметалів.

Оксиди — це складні речовини, утворені дво
ма елементами, одним з яких є Оксиген з ва
лентністю 2.

За складом оксиди поділяються 
на оксиди металів і оксиди не
металів

Не кожна сполука хімічного елемента 
з Оксигеном є оксидом. Наприклад, гід-і і
роген пероксид Н2О2,оксиген дифлуорид
( Ж  до оксидів не належать. Про причини 
цього ти дізнаєшся в наступних класах.

Назви оксидів складаються з назви 
елемента та слова «оксид». Якщо елемент 
утворює кілька оксидів, то після назви 
елемента в дужках римською цифрою 
зазначають його валентність: СиО — ку- 
прум(ІІ) оксид, Си20  — купрум(І) оксид.
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Сталу валентність у назві оксиду не за
значають. Наприклад, Ха20  — натрій 
оксид, А120 3 — алюміній оксид. Вжива
ються також назви, в яких акцентується 
увага на кількості атомів Оксигену, що 
припадає на один атом іншого елемента: 
3 0 2 — сульфур діоксид, ЯОз — сульфур 
триоксид. Для окремих оксидів як сино
німи зберігаються назви, що склалися іс
торично і поширені в народній мові. Дея
кі з таких назв наведено в табл. 1.

Таблицу 1. Назви оксидів

Формула
оксиду

Наукова
назва

Традиційна
назва

счОУ

Карбон(ГУ) оксид, карбон діоксид Вуглекислий газ
СО Карбон(ІІ) оксид, карбон моноок- 

сид
Чадний газ

Н20 Гідроген оксид Вода
СаО Кальцій оксид Негашене вапно
MgO Магній оксид Палена магнезія
Ре30 4
(ГеО Ре20 3)

Ферум(ІІ) диферум(ІІІ) тетраоксид 
(не для запам’ятовування)

Залізна ожарина

За стандартних умов оксиди можуть 
перебувати в різних агрегатних станах.

Стандартні умови — це фізичні умови, що 
визначаються тиском 100 кПа (1 атм) і тем
пературою 298 К (25 °С).
• Наведи приклади оксидів, які являють собою: 

а) тверді речовини; б) рідини; в) гази. Запи
ши їх формули і зазнач назви.

Пош ирення у природі. Оксиди ба
гатьох елементів дуже поширені в при
роді. Як ти гадаєш, чому? Наприклад, 
така добре відома сполука, як звичайний
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Оксиди в природі річковий пісок (з деякими домішками) є 
оксидом з формулою 8Ю2 — силіцій(ІУ) 
оксид (кремнезем). Майже чистим крем
неземом є гірський кришталь. Цей оксид 
разом з алюміній оксидом А120 :! входить 
до складу глин та багатьох інших міне
ралів. З руд, які містять алюміній оксид 
А120 3, виплавляють алюміній. Звичай
ний наждак — це також алюміній оксид 
з домішками. Алюміній оксид з невели
ким вмістом різних домішок може бути 
і коштовним каменем (рубін, сапфір).

Дуже поширені в природі й оксиди 
Феруму — це різні залізні руди. Україна 
мас великі запаси залізних руд (Криво
різьке та Керченське родовища). До скла
ду повітря входить карбон(ІУ) оксид С 02 
(вуглекислий газ), об’ємна частка якого 
в повітрі становить 0,3 %. Однак найпо
ширенішим оксидом у природі є гідроген 
оксид Н20  (вода).

Вода — природний оксид. Вода — це 
найдивовижніша, найпоширеніша і най- 
необхідніша речовина на нашій планеті. 
Три чверті земної поверхні вкрито водою, 
вона утворює океани, моря, ріки й озера. 
У вигляді великих мас снігу і криги ле
жить вода цілорічно на вершинах висо
ких гір і в полярних країнах. У надрах 
Землі також є вода, що просочує ґрунт і 
гірські породи. Воді належить найваж
ливіша роль у геологічній історії нашої 
планети.

Вода впливає на клімат, оскільки має 
велику теплоємність. Нагріваючись, вона 
поглинає теплоту, а охолоджуючись, від
дає її і тим самим «вирівнює» клімат. Ба
гато води перебуває у газуватому стані в
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атмосфері. Молекули води, що розсіяні 
там (у хмарах у вигляді пари), захища
ють Землю від космічного холоду.

Вода має велике значення в житті лю
дини, рослин і тварин. Взагалі без води 
неможливе існування живих організмів 
в умовах Землі. Вода є середовищем, в 
якому відбуваються хімічні процеси в 
усякому організмі. Вона визначає об’єм 
і пружність клітин, транспортує в кліти
ну і з неї розчини речовин, охороняє клі
тину від різких коливань температури і 
сама бере участь у багатьох біохімічних 
реакціях, що забезпечують життєдіяль
ність організму. Відомо, що тіло людини 
приблизно на 65 % складається з води.

Велике значення вода має у промис
ловості, для транспорту, у будівництві. 
Особливо багато води потребують хіміч
на промисловість, металургійні підпри
ємства, текстильні фабрики, цукрові й 
крохмале-патокові заводи. Так, на ви
робництво 1 т сталі витрачається 300 м3 
води, 1 т паперу — 900 м3, 1 т хімічного 
волокна — понад 2000 м3.

Багато води потребує сільське госпо
дарство. Одній рослині соняшника треба 
за літо до 300 л води. На вирощування 
1 т картоплі необхідно 100 м3, а 1 т зер
на — 1000 м3 води.

Багато води витрачається у побуті. 
Кожна доросла людина щоденно спожи
ває з їжею майже 2 л води. Значно біль
ше вона витрачає її на побутові потреби. 
У великих містах витрати води станов
лять близько 100 л на людину щодоби. 
Не дивно, що загальний об’єм водовитра- 
чання в Україні з урахуванням втрат до
сягає ЗО км3 на рік, що становить 60 %

Вода — найпоширеніша речо
вина на Землі
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Чи знаєш ти, що найбагатша 
водою тканина організму лю
дини — склисте тіло ока? Воно 
містить 99 % води, а найбід- 
ніша — зубна емаль, 0,2 % Н20

Вода — джерело життя на Зем 
лі, сировина для промисловос
ті, джерело енергії, чинник, що 
визначає погоду, клімат Землі

Основні джерела води — моря 
й океани, річки й озера

Колообіг — процес, що завер
шується поверненням до вихід
ного стану й первісної форми

усього стоку її річок. Тому кожний з нас 
і ти особисто маєш усвідомити, що воду 
необхідно берегти.

Колообіг води в природі. Вода в 
природі постійно рухається, здійснюючи 
колообіг. Його рушійною силою є Сон
це, а головним джерелом води — Світо
вий океан. Майже чверть усієї сонячної 
енергії витрачається на випаровування 
води з поверхні водойм. Близько 2/3 ат
мосферної води повертається у вигляді 
опадів знову у Світовий океан, а 1/3 ви
падає на сушу. Ця вода поповнює льодо
вики, ріки й озера. У свою чергу, поверх
неві води знову стікають у моря й океани. 
Вода, що зволожує ґрунт, всмоктується 
корінням рослин. Разом з водою рослини 
одержують розчинні поживні речовини. 
В рослинах вода піднімається по стеблах 
і у вигляді пари надходить в атмосфе
ру через листя, і все повторюється знову 
(мал. 2).

ҐС Ьми
Перенесення вологи

и м и
Опии

ОКЕАНИ

Мал. 2. Колообіг води
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Колообіг води — винятково важливий 
процес. Він забезпечує сушу прісною во
дою, яка постійно оновлюється. Заміна 
води в річках відбувається в середньому 
ЗО разів на рік, тобто кожні 12 діб. Воло
га, яка міститься в ґрунті, оновлюється за 
1 рік. Води проточних озер повністю об
мінюються за десятки років, а непроточ
них — за 200—300 років. Води Світового 
океану оновлюються в середньому за 
3000 років.

Наведені дані дають уявлення про 
те, як багато часу потрібно для самоочи
щення водойм. Тому проблема охорони 
водних ресурсів від забруднення — це 
державна проблема. На підприємствах 
будують очисні споруди, аби забруднена 
вода не потрапляла у природні водойми. 
Розчинні у воді відходи вилучають і на
магаються переробляти, а очищену воду 
знову використовують на тому самому 
виробництві (замкнений цикл водопос
тачання).

В Україні прийнято Закон про охоро
ну й раціональне використання природ
них ресурсів, у тім числі й водних. Від 
кожного з нас і від тебе також залежить 
чистота природних водойм.

Застосування оксидів. Оксиди ши
роко використовують у промисловості. 
Оксиди Феруму, Алюмінію, Урану то
що — джерела добування металів. Про
зорі кристали корунду А120 3 викорис
товують в ювелірній промисловості як 
дорогоцінні камені: рубін — червоного, 
сапфір — синього кольору. Непрозорі 
кристали корунду застосовують для виго
товлення шліфувальних брусків та інших

Колообіг води — процес, що 
забезпечує сушу прісною во
дою, яка постійно оновлюється

Для всіх господарських потреб 
використовується прісна при
родна вода, тому її потрібно 
раціонально використовувати й 
оберігати від забруднення

Прикраса головного 
убору XVII ст.
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абразивних матеріалів. 8 і0 2 — річковий 
пісок використовують у будівництві та 
для виготовлення скла. СО — як паливо, 
а також відновник під час виплавляння 
сталі. 2пО — для виготовлення білої фар
би, Ее20 3 — коричневої, Сг20 3 — зеленої, 
С 02 — для газування фруктової води.

ВИСНОВКИ
Оксиди — це складні речовини, що складаються з двох хіміч
них елементів, одним з яких е Оксиген із валентністю 2.
За складом оксиди поділяють на оксиди металів і оксиди не
металів.
Оксиди дуже поширені в природі, оскільки кисень е однією з 
найактивніших речовин.
Найважливішим природним оксидом е вода — джерело жит
тя на Землі, сировина для промисловості, джерело енергії, 
чинник, що визначає погоду, клімат Землі. Основні джерела  
води — моря й океани, річки й озера. Для усіх господарських 
потреб використовується прісна природна вода після її очи
щення. Прісної води на Землі мало. Воду потрібно берегти.

Завдання для самоконтролю
1. Користуючись періодичною системою, напиши формули вищих оксидів Гідро

гену, Магнію, Натрію, Карбону, Алюмінію, Силіцію, Фосфору, Сульфуру, Барію. 
Зазнач назву кожного оксиду.

2. Із наведеного переліку формул сполук Н20 , NaOH, H2S 0 4, S 0 3, S i02, Н3Р04, CaO 
випиши формули оксидів. Зазнач їх назви.

3. Як ти думаєш, чому колообіг води в природі є винятково важливим процесом?
4 . Обчисли, в якому з оксидів — у нітроген(ІУ) оксиді чи у нітроген(\/) оксиді — 

масова частка Нітрогену більша.
5. Яка кількість речовини алюміній оксиду містить Оксиген кількістю речовини 

1,5 моль?
6*. Ферум утворює два оксиди, масова частка Феруму в яких становить 77,8 % 

і 70,0 %. Визнач формули цих оксидів і зазнач їх назви.
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§ 6 . ВЛАСТИВОСТІ ОКСИДІВ

Тобі треба
знати: фізичні властивості оксидів; класифіка

цію оксидів; хімічну властивість окси
дів — взаємодію з водою; 

вміти: записувати рівняння реакцій взаємодії 
оксидів із водою.

Ф ізичні властивості. Оксиди мають 
різні фізичні властивості. За стандартних 
умов більшість оксидів — тверді речови
ни (ВаО, СиО, Р20 5), деякі — рідкі (С120 7, 
Н20) і газуваті (С02, N0). Мають різний 
колір. Густина, температури плавлення і 
кипіння змінюються в широких межах.

Хімічні властивості. За хімічними 
властивостями оксиди поділяють на со
летворні та несолетворні, або байдужі. 
Несолетворних оксидів дуже мало, це — 
CO, SiO, NO, N20. В они не утворюють со
лей.

Оксиди за складом класифікують на 
оксиди металів і оксиди неметалів. Ді
знаємося, як вони ставляться до води.

Д о сл ід  1. У порцелянову чашку помі
щаємо грудочки свіжопрожареного каль
цій оксиду СаО (негашене вапно) і до
ливаємо до нього води (мал. 3). Спосте
рігається таке сильне розігрівання, що 
частина води перетворюється на пару, а 
грудочки розсипаються, перетворюючись 
на сухий пухкий порошок — гашене вап
но, або кальцій гідроксид Са(ОН)2. Виді
лення теплоти засвідчує, що відбулася 
реакція. Запиши рівняння цієї реакції:

СаО + Н20  = Са(ОН)2

Приклади оксидів металів: 
магній оксид МдО (білого ко
льору)
нікол(ІІ) оксид ІМЮ (темно-зеле
ного кольору)
ферум(ІІІ) оксид Ре20 3 (бурого 
кольору)

Приклади оксидів неметалів: 
нітроген(І\/) оксид N02 (бурого 
кольору)
хлор(І\/) оксид СЮ2 (зеленку
вато-жовтого кольору) 
силіцій(І\/) оксид БіОг (безбарв
ний)

Мал. 3. Гашення вапна
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Приклади оксидів металів, що 
взаємодіють з водою:

натрій оксид Na20  
літій оксид 1_і20  
барій оксид ВаО 
кальцій оксид СаО

Основи — гідроксиди металів

• Пригадай, як називаються реакції, що відбу
ваються з виділенням теплоти.

Так само, як кальцій оксид, сполуча
ються з водою й оксиди інших активних 
металів, наприклад оксиди Натрію, Л і
тію, Барію:

N320 + Н20  = 2ИаОН
Натрій гідроксид

Іл20  + Н20  = 2БІ0Н
Літій гідроксид

ВаО + Н20  = Ва(ОН)2
Барій гідроксид

Приклади оксидів металів, що 
не взаємодіють з водою:

плюмбум(ІІ) оксид РЬО 
хром(ІІ) оксид СЮ 
манган(ІІ) оксид МпО 
ферум(ІІ) оксид РеО

Оксиди, яким відповідають ос
нови (незалежно від того, реа
гують оксиди з водою чи ні) на
зиваються основними

Усі основні оксиди за стандарт
них умов — тверді речовини

Гідроксиди металів називають основа
ми. Основи, як і оксиди, утворюють клас 
неорганічних сполук.

Не всі оксиди металів безпосередньо 
реагують з водою. Більшість із них, на
приклад СиО, Ре20 3, А120 3, %пО, з водою 
не взаємодіє. То, може, відповідні цим 
оксидам гідроксиди (основи) не існують? 
Існують, але їх добувають непрямим шля
хом, як саме — дізнаєшся далі. А поки 
що зверни увагу на формули гідроксидів 
металів, що відповідають оксидам:

Оксиди металів, що не взаємодіють 
з водою

СиО — купрум(ІІ) оксид
Ге20 3 — ферум(ІІІ) оксид
А120 3 — алюміній оксид
ZnO — цинк оксид
Нерозчинні основи — гідроксиди ме

талів
Си(ОН)2 — купрум(ІІ) гідроксид 
Ге(ОН)3 — ферум(ІІІ) гідроксид 
А1(0Н)3 — алюміній гідроксид
Zn(OH)2 — цинк гідроксид
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Оксиди, яким відповідають основи (незалеж
но від того, реагують оксиди з водою чи ні) 
називаються основними.

Д о сл ід  2. У порцелянову чашку по
міщаємо фосфор(У) оксид і додаємо води. 
Реакція також екзотермічна. Суміш розі
грівається так, що вода закипає. Утворю
ється нова речовина — фосфатна, або ор- 
тофосфатна, кислота. Якщо вода холодна, 
то утворюється метафосфатна кислота:

Р20 5 + Н20  = 2НРОз
холодна Метафосфатна кислота

Р20 5 + ЗН20  = 2Н3Р 0 4
гаряча Ортофосфатна кислота

Під час взаємодії з водою багатьох ок
сидів неметалів, наприклад карбон(ІУ) 
оксиду С 02 або сульфур(УІ) оксиду ЯОз, 
також утворюються кислоти. Кислоти — 
це також певний клас неорганічних спо
лук:

С 02 + Н20  = Н2С 03
Карбонатна кислота

вОз + Н20  = Н23 0 4
Сульфатна кислота

• До якого типу належать розглянуті реакції вза
ємодії оксидів металів і неметалів з водою?

Виникає запитання, чи всі оксиди не
металів розчиняються у воді, утворюючи 
кислоти? Ні, не всі. Наприклад, силіцій(IV) 
оксид 8 і0 2 (річковий пісок) у воді не роз
чиняється й кислоти у такий спосіб не 
утворює. Але це не означає, що силікатна 
кислота Н28 і0 3 не існує. Вона так само, 
як і інші нерозчинні кислоти, що відпові-

Приклади оксидів неметалів, 
що взаємодіють з водою:

сульфур(І\/) оксид БОг 
сульфур(\/І) оксид БОз 
карбон(І\/) оксид С 02 
фосфор(\/) оксид Р20 5

Під час взаємодії з водою бага
тьох оксидів неметалів утворю
ються кислоти

Оксиди, яким відповідають кис
лоти (незалежно від того, реа
гують оксиди з водою чи ні), на
зиваються кислотними

Приклади кислотних оксидів, 
які за стандартних умов:

тверді — фосфор(\/) оксид Р20 5 
рідкі — нітроген(ІІІ) оксид ІЧ20 3 
газуваті — сульфур(І\/) оксид 
БОг
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дають нерозчинним оксидам неметалів, 
може бути добута непрямим шляхом.
Оксиди, яким відповідають кислоти (неза
лежно від того, реагують оксиди з водою чи 
ні), називаються кислотними.

Про інші хімічні властивості оксидів 
ти дізнаєшся пізніше.

ВИСНОВКИ
Оксиди активних металів взаємодіють з водою, утворюючи 
розчинні гідроксиди металів, або основи.
Оксиди металів, яким відповідають основи, називаються 
основними оксидами.
Оксиди неметалів взаємодіють з водою, утворюючи розчинні 
кислоти.
Оксиди неметалів, яким відповідають кислоти, називаються 
кислотними оксидами.
Кислотним і основним оксидам, що не розчиняються у воді, 
відповідають нерозчинні кислоти й нерозчинні основи. 
Кислотні й основні оксиди — солетворні.

Завдання для самоконтролю
1. Розстав коефіцієнти у таких схемах хімічних реакцій:

Na20  + Н20  — * NaOH 
СІ20 7 + Н20  — ► НСІ04 
N20 5 + Н20  — ► HN03

2. Які з наведених речовин можуть реагувати з водою: барій оксид, натрій оксид, 
сульфур(І\/) оксид, купрум(ІІ) оксид, силіцій(ІУ) оксид, сульфур(УІ) оксид? На
пиши рівняння реакцій.

3 . Напиши рівняння реакцій, що відповідають таким перетворенням:
а) С а — * С аО — »Са(ОН)2; б) С — » С 02 — ► Н2С 03.

4 . Обчисли масові частки елементів у натрій оксиді.

44



Додаткові завдання
5. Яку масу свинцевої руди треба взяти для добування свинцю масою 10 т? При

пускаємо, що домішок немає і руда являє собою чистий свинцевий блиск РЬБ.
6*. Визнач кількість речовини карбон(І\/) оксиду, необхідного для повної взаємо

дії з водою масою 1,8 г.
7*. Унаслідок спалювання металу масою 3 г утворився його оксид масою 4,2 г, 

в якому валентність атома металу 2. Який це метал?
8*. Виведи формулу одного з оксидів Мангану, якщо відомо, що співвідношення 

маси Мангану в ньому до маси Оксигену становить 1:1.

§ 7 . РОЗРАХУНКИ ЗА  РІВНЯННЯМИ 
ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ

Тобі треба
знати: алгоритм розв’язування розрахункової 

задачі;
уміти обчислювати масу речовини за відомою 

кількістю речовини; кількість речови
ни за відомою масою; об’єм газуватої 
речовини (н. у.) за відомою масою або 
кількістю речовини.

Ти вже знаєш, що хімічне рівнян
ня — умовний запис хімічної реакції за 
допомогою хімічних формул. Його скла
дають на основі закону збереження маси 
речовин, згідно з яким маса речовин, що 
вступають у реакцію, дорівнює масі ре
човин, що утворюються внаслідок реак
ції. Добираючи коефіцієнти до формул 
речовин, ти зрівнюєш число атомів кож
ного елемента в лівій і правій частинах і 
дістаєш хімічне рівняння, що відповідає 
закону збереження маси.

За хімічним рівнянням можна робити 
різні розрахунки — обчислювати кіль-

Хімічне рівняння — умовний 
запис хімічної реакції за допо
могою хімічних формул

Пам’ятай! Для розрахунків важ
ливо обирати такі одиниці вимі
рювання маси, об'єму, кількості 
речовини, які відповідають одна 
одній
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кість речовини, масу, об’єм вихідних ре
човин або продуктів реакції. Для цього 
потрібно спочатку записати скорочену 
умову задачі, правильно використову
ючи фізичні величини і їх позначення 
(табл. 2).

Т а б ли ц я  2. Співвідношення деяких фізико-хімічних величин та оди
ниць вимірювання

Одиниці
вимірювання

Маса,
т

Кількість 
речовини, V

Молярна 
маса, М Об’єм, V Молярний

об’єм, Vm
Найчастіше застосо
вуються під час 
вивчення хімії

г моль г/моль л л/моль

У 1000 разів більша кг кмоль кг/кмоль м3 м3/кмоль
У 1000 разів менша мг ммоль мг/ммоль мл мл/ммоль

Розглянемо конкретні приклади.

Рівняння хімічної реакції дає 
змогу здійснювати розрахун
ки маси, об ’єму або кількості 
речовини вихідних речовин чи 
продуктів реакції

П ри клад  1. Яку масу гашеного вапна 
Са(ОН)2 можна добути внаслідок взаємо
дії з водою кальцій оксиду масою 280 г?

Передусім запиши скорочену умову 
задачі та склади рівняння хімічної реак
ції.
Д ано: Р о зв ’я зу в а н н я :
лі(СаО) = 280 г СаО + Н20  = Са(ОН)2
т(Са(ОН)2) — ?

Варіант 1
Прочитай ще раз умову задачі та під

кресли відоме (що дано) і невідоме (що 
треба взнати). Над підкресленими фор
мулами простав вихідні дані з умови за
дачі:

280 г х
СаО + Н20  = Са(ОН)2 

Під формулами речовин запиши дані, 
які можна дістати з рівняння реакції:
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280 г x
CaO + Н20  = Са(ОН)2

М=  40 + 16 = 56 г/моль 
V = 1 моль
т = 1 моль • 56 г/моль = 56 г

М  = 40 + 32 + 2 = 74 г/моль 
V = 1 моль
т = 1 моль • 74 г/моль = 74 г

З рівняння реакції виходить, що вна
слідок взаємодії з водою 56 г СаО можна 
добути 74 г гашеного вапна Са(ОН)2, а 
якщо взяти не 56 г, а 280 г СаО, то можна 
добути гашеного вапна у стільки разів 
більше, у скільки 280 г більше за 56 г. 
Тобто ти бачиш, що між величинами існує 
пряма пропорційна залежність. Отже, ти 
можеш скласти пропорцію і розв’язати її:

Розв’язання задачі будується на 
використанні прямо пропорцій
ної залежності між кількісними 
характеристиками величин

56 г : 280 г = 74 г : х;
280 г -74 г 

56 г = 370 г.

Відповідь. Унаслідок взаємодії з водою 
кальцій оксиду масою 280 г, можна до
бути гашене вапно Са(ОН)2 масою 370 г 
(т(Са(ОН)2) = 370 г).

Варіант 2
СаО + Н20  =

v = 1 моль
М  = 40 + 16 = 56 г/моль

Са(ОН)2_________________
v = 1 моль
М  = 40 + 32 + 2 = 74 г/моль

Обчисли, яку кількість речовини ста
новлять 280 г.

v = v(CaO) = 280 г 
56 г/моль = 5 моль.

З рівняння реакції видно, якщо вза
ємодіє з водою кальцій оксид кількістю 
речовини 1 моль, то й утворюється каль
цій гідроксид кількістю речовини 1 моль.

V т
М
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m = v- М

Отже, якщо в реакцію вступає кальцій 
оксид кількістю речовини 5 моль, то й 
утвориться кальцій гідроксид кількістю 
речовини 5 моль, тобто:

т = v • М .
т(Са(ОН)2) = 5 моль • 74 г/моль = 370 г.

Відповідь. Унаслідок взаємодії з водою 
кальцій оксиду масою 280 г, можна до
бути гашене вапно Са(ОН)2 масою 370 г 
(т(Са(ОН)2) = 370 г).

П риклад  2. Яка кількість речовини 
нітроген(У) оксиду прореагувала з водою, 
якщо утворилася нітратна кислота HNO:) 
кількістю речовини 10 моль?

Дано: 
v(HN03) = 
= 10 моль
v(N 20 5) —  ?

Р о зв ’я зу в ан н я : 
х 10 моль

+ Н20  = 2НШ з 
V = 1 моль V = 2 моль
1 моль : х = 2 моль : 10 моль;

1 моль 10 моль _х =----- ------------- = 5 моль2 моль
Відповідь. Якщо утворилася нітратна 

кислота НЫ03 кількістю речовини 10 моль, 
то з водою прореагував нітроген(У) оксид 
кількістю речовини 5 моль (у(Ы20 5) = 
= 5 моль).

П риклад  3. Магній масою 3 г взає
модіє з киснем. Яка кількість речовини 
магній оксиду утвориться при цьому?
Дано: 
m(Mg) = 3 г
v(MgO) — ?

Р о зв ’я зу в а н н я :
З г х

2Mg + 0 2 = 2MgO 
v = 2 моль v = 2 моль
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Оскільки відносно магнію виявились 
різні одиниці вимірювання (грами і молі), 
треба визначити, яку кількість речовини 
становлять 3 г магнію: т

П : ЇЙ  -М(М{5) = 24 г/моль; М

" ( М Й = 2 4 ^ = 0 Д 2 5 м О Л Ь -
Рівняння реакції показує, якщо у вза

ємодію з киснем вступає 2 моль магнію, 
то утворюється 2 моль ІУ^О. Отже, якщо 
в реакцію вступає 0,125 моль Мд, то й 
утворюється 0,125 моль М^О.

Відповідь. Якщо з киснем взаємодіє 
магній масою 3 г, то утворюється магній 
оксид Л/^О кількістю речовини 0,125 моль 
(у(Л/^0) = 0,125 моль).

П риклад 4. Який об’єм кисню (н. у.) 
необхідний для окиснення алюмінію ма
сою 54 г?
Дано: 
т  (А1) = 54 г
У( 0 2) — ?

Р о зв ’я зу в а н н я :

Варіант 1
4А1 +
V = 4 моль 
М -  27 г/моль

3 0 2 = 2А120 3
V = З моль
Ут -  22,4 л/моль
V  = 22,4 л/моль • 3 моль = 67,2 л

V =  - ^ г ;  у(А1) =  — ^  Г—  = 2 моль. 
М ’ 7 27 г/моль

4 моль : 2 моль = 67,2 л : х\

2 моль • 67,2 л 
4 моль = 33,6 л.
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Відповідь. Для окиснення алюмінію 
масою 54 г необхідно витратити кисень 
об’ємом 33,6 л (н. у.) (У(02) = 33,6 л).

Варіант 2
54 г х

4А1 + 3 0 2 = 2А120 з

V = 4 моль 
М  = 27 г/моль
т = 27 г/моль • 4 моль = 108 г 
108 г : 54 г = 67,2 л : х;

V = 3 моль
Ут = 22,4 л/моль
V  = 22,4 л/моль ■ 3 моль = 67,2 л

х = 54 г-67,2 л 
108 г = 33,6 л.

Відповідь. Для окиснення алюмінію масою 54 г необхідно витратити 
кисень об’ємом 33,6 л (н. у.) (У(02) = 33,6 л).

Для розв'язування задачі треба 
знати формули, що виражають 
взаємозв’язок між величинами

Для кожної з речовин потрібно 
застосовувати одну й ту саму 
одиницю вимірювання

Виконуючи дії з іменованими числа
ми і використовуючи при цьому будь-які 
зручні одиниці вимірювання, стеж за тим, 
у яких одиницях має бути відповідь.

Зверни увагу, майже кожна хімічна 
задача може бути розв’язана кількома 
способами. Намагайся знаходити різні 
варіанти розв’язування конкретної зада
чі, а обирай той з них, який є найраціо- 
нальнішим.

Для розв’язування розрахункової за
дачі використовуй такий алгоритм:

1. Запиши скорочену умову задачі.
2. Склади рівняння хімічної реакції.
3. Підкресли в рівнянні формули ре

човин, про які йдеться в умові задачі (ві
домої і невідомої).

4. Над формулами речовин з умови за
дачі запиши відому величину й невідому 
з відповідними одиницями вимірювання 
(йдеться лише про чисті речовини, без 
домішок).
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5. Під формулами речовин з відомою і 
невідомою величиною запиши відповідні 
значення цих величин, знайдені за рів
нянням реакції.

6. Склади й розв’яжи пропорцію на 
підставі двох даних, узятих з рівняння 
реакції, і двох даних — з умови задачі.

7. Запиши повне формулювання від
повіді.

ВИСНОВКИ
Рівняння хімічної реакції відображає матеріальний ба
ланс процесу, тому воно дає змогу здійснювати розрахун
ки маси, об’єму або кількості речовини продуктів реакції 
чи вихідних речовин.
Щоб розв’язати хімічну задачу треба правильно написати 
формули речовин, вміти правильно скласти рівняння хі
мічної реакції і пам’ятати, що розв’язування задачі буду
ється на використанні прямо пропорційної залежності 
між кількісними характеристиками величин.
Для розв’язування задачі треба знати формули, що вира
жають взаємозв’язок між величинами (див. форзац).
Можна використовувати будь-які величини, але для кож
ної з речовин (чи взятої з умови задачі, чи з рівняння реак
ції) потрібно застосовувати одну й ту саму величину.

Завдання для самоконтролю
1. У виробництві гуми як наповнювач використовують сажу (являє собою  

майже чистий вуглець). Її добувають неповним спалюванням природного 
газу метану СН4 за рівнянням

СН4 + 0 2 = С + 2Н20
Обчисли масу метану, необхідного для добування сажі масою 1000 т.
2. Унаслідок взаємодії магнію кількістю речовини 0,1 моль з киснем утворю

ється магній оксид масою
(а) 1 г; (б) 2 г; (в)3г; (г)4г.
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3. Якщо в кисні спалити 4 г кальцію, то при цьому утвориться кальцій оксид масою
(а) 112 г; (б) 11,2 г; (в) 5,6 г; (г) 2,8 г.

4 . Якщо утворився купрум(ІІ) оксид масою 4 г, то з міддю прореагував кисень 
кількістю речовини і масою
(а) 0,025 моль, 0,8 г; (в) 1 моль, 160 г;
(б) 0,05 моль, 1,6 г; (г) 2 моль, 320 г.

5. Об’єм вуглекислого газу (н. у.), що утворюється внаслідок повного згоряння 
вуглецю кількістю речовини 0,3 моль, становить
(а) 3,36 л; (б) 6,72 л; (в) 13,44 л; (г) 22,2 л.

Додаткові завдання

6. Обчисли маси ртуті й кисню, необхідні для добування меркурій(ІІ) оксиду кіль
кістю речовини 0,1 моль.

7 . В якому випадку витратиться більший об ’єм кисню (н. у.) — у разі спалювання 
літію кількістю речовини 1 моль чи спалювання такої ж кількості речовини каль
цію? Відповідь підтвердь розрахунком.

8*. У зерносховищах для звільнення приміщення від шкідників зерна часто спа
люють сірку з розрахунку, аби кожний кубічний метр повітря містив не менше, 
як 50 г сульфур(ІУ) оксиду 3 0 2. Обчисли масу сірки, яку потрібно спалити в 
приміщенні об ’ємом 5000 м3.

9*. Барій спалили в кисні об ’ємом 5,6 л (н. у.). Яку масу барій гідроксиду Ва(ОН)2 
можна добути з утвореного оксиду?

10*. Фосфор масою 248 г спалили в кисні. Утворений оксид прокип’ятили з 
водою. Яка кількість речовини і якої з фосфатних кислот утворилася при 
цьому?

§ 8 . КИСЛОТИ
Тобі треба
мати уявлення: про поширення кислот у приро

ді; кислотний залишок; основність кислот; 
знати: формули і назви кислот; класифікацію 

кислот; правила поводження з кислотами; 
уміти обчислювати: валентність кислотного за

лишку.
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Склад кислот. Тобі вже відомі фор
мули деяких кислот, наприклад НС1 — 
хлоридна кислота, Н28 0 4 — сульфатна 
кислота, Н2Р 0 4 — ортофосфатна кисло
та. Зверни увагу, у формулах кислот на 
першому місці стоїть символ Гідрогену, а 
далі — атом або група атомів, що нази
ваються кислотним залишком. Під час 
хімічних реакцій кислотний залишок 
переходить без змін з однієї сполуки в 
іншу.

Д ослід . У демонстраційну пробірку 
наливаємо розчин сульфатної кислоти 
Н28 0 4, вміщуємо туди дві гранули цин
ку і закриваємо пробірку пробкою, в яку 
вставлена скляна трубочка з відтягнутим 
кінцем. Відбувається реакція, внаслідок 
якої виділяється газ. Це — водень Н2. Він 
горючий. Перевіримо водень на чистоту, 
перш ніж підпалювати його. Адже суміш 
водню з киснем або повітрям здатна ви
бухати, а чистий водень горить спокійно 
(мал. 4).

Що ж відбулось у пробірці? Запиши 
рівняння реакції:

2п + Н28 0 4 = 2п8 0 4 + Н2 і
Як бачиш, група атомів 8 0 4, не зміню

ючись, перейшла з однієї сполуки в іншу. 
Отже, в 0 4 — кислотний залишок суль
фатної кислоти.

Як правило, кислотні залишки утво
рюють елементи-неметали. За формула
ми кислот можна визначати валентність 
кислотних залишків.
Валентність кислотних залишків дорівнює 
числу атомів Гідрогену в молекулі кислоти, 
здатних заміщуватися на метал.

Приклади кислот:

хлоридна кислота

кислотний залишок

ортофосфатна
кислота

Під час хімічних реакцій кислот
ний залишок, не змінюючись, 
переходить з однієї сполуки в 
іншу

Мал. 4. Перевірка водню 
на чистоту
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Оце число атомів Гідрогену в кислоті 
називається основністю кислоти. На
приклад, сульфатна кислота Н2в 0 4 двох
основна, а валентність її кислотного за
лишку Б 04 дорівнює 2 (табл. 3).

Таблиця 3. Склад, назви і властивості кислот

Назва
кислоти

Формула
кислоти

Кислот
ний

залишок

Валент
ність кис
лотного 
залишку

Агрегатний стан кис
лоти за стандартних 

умов

Хлоридна (соляна) н е ї СІ І Існує лише в роз
чині

Нітратна (азотна) Н Ш з N03 І Рідина
Карбонатна (вугіль
на)

Н2СОз о О со II Існує лише в роз
чині

Силікатна (кремні
єва)

НгвіОз э ю 3 II Тверда речовина

Сульфідна (сірко
воднева)

н 2в в II Існує лише в роз
чині

Сульфатна (сірча
на)

Н28 0 4 чГОсо II Рідина

Ортофосфатна
(фосфорна)

н 3р о 4 Р 0 4 III Тверда речовина

П рим ітка. У дужках наведено тради
ційні назви кислот, які ще трапляються 
в літературі.

Чи знаєш ти, що першою кисло
тою, про яку дізналась людина, 
була, мабуть, оцтова кислота? 
Вона утворюється внаслідок 
скисання виноградного вина

К л аси ф ік ац ія  кислот. Кислоти поді
ляють:

а) за основністю на одно-, двох-, три- 
і багатоосновні (табл. 4).
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Таблиця 4. Класифікація кислот за 
основністю

КИСЛОТИ
Одноосновні Двохосновні Триосновні

неї H2S 0 4 НзР04
HNOa H2S i03
НРОз Н2СОз

б) за складом на оксигеновмісні й без- 
оксигенові (табл. 5).

Таблиця 5. Класифікація кислот за
складом

КИСЛОТИ
Оксигеновмісні Безоксигенові

Формула Назва Формула Назва
HN03
НРОз
Н2СОз
H2S 04
Н3Р 04

Нітратна
Метафосфатна
Карбонатна
Сульфатна
Ортофосфатна

неї
НВг
НІ
HF
H2S

Хлоридна
Бромідна
Йодидна
Флуоридна
Сульфідна

Звичайний оцет — це 
розчин оцтової кислоти

Фізичні властивості кислот. За
стандартних умов багато кислот — рі- Чи знаєш ти, що сульфатну кис 
дини (H2S 0 4, H N 03), але є й тверді кис- лотУ людина знає вже 1000 ро 
лоти — ортофосфатна Н3Р 0 4, метафос- ків 
фатна Н Р03, силікатна (драглиста маса)
H2Si03. Всі кислоти важчі за воду. Деякі 
кислоти леткі (HCl, H N 03), вони мають 
задушливий запах. Майже всі кислоти 
безбарвні.

Кислоти — їдкі речовини. Особливо 
небезпечні сульфатна, нітратна та хло- 
ридна кислоти. Вони роз’їдають папір, 
деревину, тканини. Бризки кислот, що 
потрапили на шкіру, можуть спричини-
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ти хімічний опік. Тому поводитися з кис
лотами треба обережно. Особливо слід 
берегти очі. В хімічних лабораторіях під 
час роботи з кислотами очі захищають 
окулярами. Якщо бризки кислоти потра
пили на шкіру або в очі, їх треба негайно 
змити великою кількістю води і зверну
тися до медпункту.

Лимон містить лимонну кислоту

Яблуко містить яблучну кислоту

До складу мінеральних вод вхо
дить карбонатна кислота

Поширення у природі. Мабуть, ти 
знаєш, що багато харчових продуктів 
кислі на смак. Такого смаку їм надають 
органічні кислоти (вивчатимуться пізні
ше). Кислий смак лимона зумовлений 
наявністю лимонної кислоти, яблука — 
яблучної кислоти, кислого молока — мо
лочної кислоти. Щавель має кислий смак, 
бо в його листі міститься щавлева кисло
та. Оцет є розчином оцтової кислоти.

Неорганічні кислоти, які ти зараз ви
вчаєш, також трапляються у природі у 
вільному стані. Наприклад, сульфідна 
(сірководнева) кислота H2S є у вулканіч
них газах і у водах мінеральних джерел 
(Мацеста — Сочі на Чорноморському 
узбережжі Кавказу, в Україні — Неми- 
рів). Хлоридна кислота НС1 входить до 
складу шлункового соку. Карбонатна кис
лота Н2С 03 — до складу природних міне
ральних вод (Боржомі, Єсентуки, Нарзан 
на Кавказі, в Україні — Миргородська, 
Лужанська, Свалява, Трускавецька). Ні
тратна H N 03 і сульфітна H2S 0 3 кислоти 
трапляються в дощовій воді («кислотні 
дощі»).

Застосування кислот. Найбільше 
значення має сульфатна кислота H2S04. 
її використовують для добування ін-
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ших кислот, солей, мінеральних добрив, 
пластмас, штучного волокна, ліків, фарб, 
вибухових речовин тощо. Серед найваж
ливіших кислот — хлоридна НС1 й ні
тратна HN 03. їх застосовують для добу
вання солей, ліків, мінеральних добрив, 
багатьох органічних сполук.

У життєдіяльності організмів кислоти 
відіграють важливу роль. Тому спожи
вання їх у невеликих кількостях необ
хідне. В організм людини кислоти потра
пляють з овочами, фруктами та іншими 
продуктами.

ВИСНОВКИ
Кислоти — складні речовини, 
що містять у своєму складі Гід
роген, здатний заміщуватися 
на метал, і кислотний залишок. 
За складом кислоти бувають 
оксигеновмісні та безоксиге- 
нові, а за основністю — одно-, 
двох-, три- і багатоосновні. 
Основність кислоти визнача
ється числом атомів Гідрогену, 
які заміщуються металом.
Від основності кислоти зале
жить валентність кислотного 
залишку — атома або групи ато
мів, що під час хімічної реакції 
переходить без змін з молекули 
кислоти до іншої сполуки.

Чи знаєш ти, що сульфатну кис
лоту Н23 0 4 називають хлібом 
хімічної промисловості? Без неї 
неможливо виробництво кис
лот, солей, добрив, барвників та 
багатьох інших речовин, а також 
здійснення майже всіх органіч
них синтезів

Приклади використання кислот 
у побуті:

Автомобільний акумулятор міс
тить сульфатну кислоту
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§ 9 . ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КИСЛОТ

ПРИКЛАДИ

Оксигеновмісні
І

Н2304 
Н3Р04 
НІЧОз 
НгБОз

КИСЛОТ

БЄЗОКСИГ6НОВІ

і
неї
НВг
НР
НІ

Індикатори — речовини, що змі
нюють своє забарвлення під дією 
кислот (чи лугів)

Тобі треба
знати: суть поняття «індикатор»; хімічні власти

вості кислот; суть реакцій заміщення та 
обміну;

уміти: розпізнавати розчини кислот; користу
ватися рядом активності металів; скла
дати рівняння реакцій, що відображають 
хімічні властивості кислот.

Тобі відомо, що хімічні властивості ре
човин виявляються тільки в процесі пе
ретворення одних речовин на інші. Тому 
почнемо з дослідів, які продемонструють 
найхарактерніші властивості кислот.
1. Кислоти діють на індикатори (речовини- 

визначники).
Д о сл ід  1. У три пробірки з розчином 

сульфатної кислоти Н2!304 додамо по 
кілька крапель індикаторів: у першу — 
лакмусу, розчин стає червоним; у другу — 
метилового оранжевого, розчин стає ро
жево-червоним; у третю — фенолфталеї
ну, розчин залишається безбарвним.

Речовини, які змінюють своє забарвлення під 
дією кислот (або лугів), називаються індика
торами.

Лакмус, метиловий оранжевий (мети
лоранж), фенолфталеїн — індикатори 
на кислоти і луги (див. таблицю на фор
заці).
2. Кислоти взаємодіють з  металами

Д о сл ід  2. У три пробірки наливаємо 
розбавленої сульфатної кислоти. У першу 
вміщуємо кусочок магнію 1У̂ , у дру
гу — цинку Zn, у третю — міді Си. Що
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відбувається? Можна помітити, що маг
ній енергійно реагує з кислотою, витісня
ючи водень, цинк — дещо повільніше, а 
мідь — не реагує.

Mg + Н28 0 4 = МЄ8 0 4 + Н2 Т 
гп + Н28 0 4 = ZnS04 + Н2 Т 
Си + Н28 0 4 *  (реакція не відбувається) 
Краплю розчину з першої і другої про

бірки наносимо на скляну пластинку й 
нагріваємо в полум’ї спиртівки. Вода ви
паровується, а на пластинці залишають
ся білі плями, утворені дрібними крис
таликами речовини, — це солі: магній 
сульфат MgS04 і цинк сульфат ZnS04. 
Відбулися реакції, у процесі яких атоми 
Магнію і Цинку замістили атоми Гідро
гену в сульфатній кислоті, внаслідок чого 
утворилися солі MgS04 і ZnS04 та виді
лився водень Н2. Такі реакції належать 
до реакцій заміщення.

Реакції заміщення — це хімічні реакції, що від
буваються між простими і складними речови
нами, в процесі яких атоми простої речовини 
заміщують атоми одного з елементів у склад
ній речовині, утворюючи нову просту і нову 
складну речовини.

Виявляється, всі метали за активністю 
заміщення Гідрогену в кислоті (витіснен
ня водню з кислоти) можна розмістити в 
ряд:

Іл, К, Ва, Са, N3, Mg, А1, Мп, 2п, Ге, 
N1, 8п, РЬ, (Н2), Си, ї ^ ,  Ag, Рї;, Аи.
Утворився так званий ряд активності 

металів (витискувальний ряд). Уперше 
його склав на основі експериментальних 
даних видатний російський та україн-

Випарювання рідини 
на скельці
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Микола Миколайович 
Бекетов 

(1827—1911)

Російський і український фізи
ко-хімік, академік Петербурзької 
Академії наук (з 1886), професор 
Харківського університету (з 1859), 
де вперше як самостійну наукову 
дисципліну читав курс фізичної 
хімії. Відкрив спосіб відновлен
ня металів з їх оксидів алюміні
єм, заклав основи алюмінотер- 
мії. Склав (1863) ряд активності 
металів, який було названо його 
іменем. Один із засновників фі
зичної хімії

Реакції заміщення — це хіміч
ні реакції, що відбуваються між 
простими і складними речовина
ми, в процесі яких атоми простої 
речовини заміщують атоми од
ного з елементів у складній ре
човині, утворюючи нову просту 
і нову складну речовини

ський учений М. М. Бекетов. Метали в 
цьому ряду розміщені в порядку змен
шення їх активності. Метали, що стоять 
ліворуч від водню, здатні витісняти його 
з кислоти (крім нітратної), а ті, що стоять 
праворуч від водню, — ні1.
3. Кислоти взаємодіють з основними

оксидами.
Д о сл ід  3. У пробірку з чорним порош

ком купрум(ІІ) оксиду додаємо трохи роз
бавленої хлоридної кислоти і пробірку 
підігріваємо. З ’являється зеленкувато- 
блакитне забарвлення. Такий колір має 
розчин купруму(ІІ) хлориду СиС12:

СиО + 2НС1 = СиС12 + Н20
Відбулася реакція, у процесі якої ато

ми Купруму з купрум(ІІ) оксиду СиО та 
атоми Гідрогену з хлоридної кислоти НС1 
обмінялися місцями. Такі реакції нази
ваються реакціями обміну.

Реакції обміну — це реакції між двома склад
ними речовинами, в процесі яких вони обмі
нюються своїми складовими, утворюючи дві 
нові складні речовини.

ВИСНОВКИ
К ислоти мають м олекулярну будову. 
Завдяки  наявності Гідрогену в їх моле
кулах, водні розчини кислот виявляю ть 
спільні властивості, а саме:
— зміню ю ть колір  індикатора: лакмус 
і м етилоранж  у кислому середовищ і 
набуваю ть червоного забарвлення;

1 Під час взаємодії нітратної кислоти з метала
ми виділяються інші гази.
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— взаємодіють з металами, що стоять у 
ряду активності металів ліворуч від вод
ню, утворюючи сіль і виділяючи водень, 
тобто вступають у реакції заміщення;
— взаємодіють з основними оксидами, 
утворюючи сіль і воду, тобто вступають 
у реакції обміну.

Реакції обміну — це реакції між 
двома складними речовинами, 
в процесі яких вони обмінюють
ся своїми складовими, утворю
ючи дві нові складні речовини

Завдання для самоконтролю
1. Як виявити, що молоко вже почало скисати, хоча це ще не відчувається на 

смак?
2. Як хімічним шляхом відрізнити срібло від цинку?
3. В якому разі виділятиметься водень під час змішування: а) цинку і сульфатної 

кислоти; б) алюмінію і хлоридної кислоти; в) ртуті й хлоридної кислоти; г) маг
нію та сульфатної кислоти; д) барію та ортофосфатної кислоти. Напиши рів
няння можливих реакцій.

4. Напиши рівняння хімічних реакцій, що відбуваються в разі таких перетворень: 
а) С— » С 02— * Н2С 03; б) Р — » Р20 5— *> НР03.

5. Яка кількість речовини ферум(ІІІ) сульфату утвориться внаслідок взаємодії 
ферум(ІІІ) оксиду з сульфатною кислотою масою 490 г?

6. Поміркуй, чи розширилися твої знання про хімічні властивості оксидів у ре
зультаті вивчення кислот? Відповідь обґрунтуй.

Додаткові завдання
7. Склади формули кислот, які містять такі кислотні залишки: СІ04 із валентністю 

1; 3 е 0 4 із валентністю 2; А$04 із валентністю 3. Назви ці кислоти.
8. Напиши рівняння реакцій у тих випадках, де  вони можливі:

гпО + НСІ— ► № 20  + НІЧОз— ► ВаО + НМ03— *
Мд + Н3Р04 — » Ре20 3 + НСІ — » К20  + Н2Б 04 — ►
Си + НСІ — * АІ + Н23 0 4 — » Нд + Н23 0 4 — *■

9. Унаслідок взаємодії магнію з хлоридною кислотою кількістю речовини 
0,5 моль можна добути водень об'ємом (н. у.)

(а)4,2л; (б) 8,4л; (в) 5,6 л; (г) 22,4л.
10*. Яка кількість речовини сульфатної кислоти необхідна для взаємодії з тим 

алюміній оксидом, який утворився внаслідок взаємодії з киснем алюмінію ма
сою 216 г.
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§ 1 0 . ХЛОРИДНА КИСЛОТА І Х ЛО РО ВО ДЕН Ь

Вата

HiSOt

Мал. 5. Добування хлоридної 
кислоти в лабораторії

Тобі треба
мати уявлення: про застосування хлоридної 

кислоти та її значення;
знати: спосіб добування хлоридної кислоти в 

лабораторії; фізичні властивості хлоро
водню; хімічні властивості хлоридної 
кислоти;

вміти: складати рівняння реакцій, що ілюстру
ють хімічні властивості хлоридної кислоти.

Д обування хлоридної кислоти. Хло- 
ридна кислота являє собою розчин газу- 
ватої речовини хлороводню НС1 у воді. 
Отже, щоб дістати хлоридну кислоту, 
треба добути хлороводень і розчинити 
його у воді.

У лабораторних умовах хлороводень 
НС1 добувають із кристалічного натрій 
хлориду NaCl (кухонна сіль) під час на
грівання з концентрованою сульфатною 
кислотою (мал. 5).

У разі слабкого нагрівання не весь Гід
роген сульфатної кислоти обмінюється 
на Натрій, тому утворюється так звана 
кисла сіль — натрій гідрогенсульфат
N aH S04:

NaCl + H ,S04 = NaHS04 + HCl î
У разі сильного нагрівання — натрій 

сульфат Na2S 04 (середня сіль):
2NaCl + H2S 0 4 = Na2S 0 4 + 2НС1 \

Ф ізи ч н і властивості хлороводню .
Хлороводень НС1 — безбарвний газ із 
різким запахом, трохи важчий за повітря, 
дуже добре розчиняється у воді: за тем
ператури 20 °С в одному об’ємі води роз-
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чиняється майже 500 об’ємів хлороводню, 
у вологому повітрі «димить». Чому?

Якщо добутий хлороводень поглинути 
водою, як показано на мал. 5, то при цьо
му утвориться розбавлена хлоридна кис
лота. Зверни увагу на малюнок: кінець 
газовідвідної трубки, з якої виділяється 
хлороводень, не торкається поверхні 
води. Чому?

Концентрована хлоридна кислота (ма
сова частка НС1 дорівнює 37—40 %) — це 
безбарвний розчин, який «димить» у во
логому повітрі, з різким запахом унаслі
док виділення хлороводню.

Х ім ічні власти вості х л о р и д н о ї к и с
лоти. Хлоридна кислота має високу хі
мічну активність. Вона виявляє загальні 
властивості, характерні для більшості 
кислот. Пригадай, які саме.

1. Зм ін а  забар в л ен н я  індикаторів: 
лакмус у хлоридній кислоті червоніє, ме
тилоранж — рожевіє, фенолфталеїн за
лишається безбарвним.

2. В заєм од ія  з  м еталам и:

Mg + 2НС1 = MgCh + Н2 т
Виконай ла б о р а т о р н и й  д о с л ід .  Візьми дві пробірки з хлоридною кис
лотою (по 1 мл в кожній). У першу обережно опусти гранулу цинку, а в 
другу — кусочок мідного дроту. Що спостерігається? Чому? Напиши 
відповідні рівняння реакцій.
З пробірки, в якій відбулася реакція між цинком і хлоридною кисло
тою, відбери піпеткою 1—2 краплі розчину, помісти на предметне скло 
і, тримаючи високо над полум’ям, випари розчин. Що залишилося на 
склі? Що це засвідчує?

3. Взаємодія з  основними оксидами:

Ре20з + 6НС1 = 2РеС1з + ЗН20

Хлороводень у 1,26 раза важчий 
за повітря, тому його збирають, 
опустивши газовідвідну трубку 
в суху посудину

Хлороводень легко розчиняєть
ся у воді з виділенням великої 
кількості теплоти
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За якими ознаками можна висновува
ти про перебіг реакції?

На відміну від хлоридної кислоти су
хий хлороводень за стандартних умов не 
реагує ні з металами, ні з їх оксидами. 
Тому його зберігають у стальних балонах 
під тиском.

Хлоридна кислота -  водний 4. Якісна реакція на хлоридну кислоту
розчин хлороводню та 11 СОЛІ*

Хлоридна кислота взаємодіє з розчи
ном аргентум нітрату AgNOз, утворюючи 
білий сирнистий осад (схожий на звур
джене молоко) аргентум хлориду AgCl, 
який не розчиняється ні у воді, ні в кис
лотах:

НС1 + AgNOз = А8С1 і  + Н Ж >3

Аргентум нітрат АдІ\І03 — реак
тив на хлоридну кислоту та хло
риди

КаСІ + АЄШ 3 = АЄС11 + ХаИОз 
Цю особливу властивість хлоридної 

кислоти використовують, аби розпізнати 
її та її солі серед інших кислот та солей.
Аргентум нітрат АдІЧ03 — реактив на хлорид
ну кислоту та її солі, хлориди.

Застосування хлоридної кислоти.
З усіх безоксигенових кислот хлоридна 
кислота має особливо велике значення. 
Вона широко використовується в суспіль
ному господарстві. Її застосовують для 
добування хлоридів металів (Цинку, 
Феруму, Мангану), для очищення по
верхні металів від оксидів перед лудін
ням (вкриття оловом), нікелюванням, 
хромуванням. Щоб сам метал при цьому 
не реагував з кислотою, до неї добавля
ють спеціальні речовини — інгібітори 
(сповільнювачі реакцій), які захищають 
метал від руйнування в кислоті, але не
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перешкоджають оксидам з нею взаємо
діяти.

Хлоридна кислота використовується в 
медицині. Вона входить до складу шлун
кового соку (майже 0,3 %), сприяє пере
травлюванню їжі й убиває хвороботворні 
бактерії. За нестачі в шлунковому соку 
хлоридної кислоти лікар призначає вжи
вати її всередину (розбавлений розчин). 
Якщо ж вміст НС1 у шлунковому соку 
підвищений, відчувається печія. У та
кому разі людина вживає ліки для ней
тралізації надлишку хлоридної кислоти 
в шлунку.

Хлоридну кислоту перевозять у скля
них суліях або стальних посудинах, вкри
тих зсередини гумою. Якщо ж до кислоти 
додати інгібіторів, то її можна перевози
ти і в стальних цистернах.

Інгібітори — речовини, що спо
вільнюють хімічні реакції

ВИСНОВКИ
Х лоридна кислота являє собою водний розчин 
хлороводню. Вона має високу хімічну активність. 
За  стандартних умов виявляє властивості, хар ак 
терні взагал і для кислот: зм іню є забарвлен н я ін
дикаторів, взаєм одіє з м еталам и та оксидам и ме
талів.
Особливою хімічною властивістю  хлоридної кис
лоти є здатність взаєм одіяти  з аргентум  н ітра
том AgNOз, утворюю чи білий осад АйСІ, який  не 
розчиняється ні у воді, ні в кислотах. Ця реакц ія  
використовується для розп ізнавання хлоридної 
кислоти та її солей, тому називається якісною .
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Завдання для самоконтролю
1. Що являє собою хлороводень і як його можна добути?
2. Напиши рівняння реакцій, що ілюструють хімічні властивості хлоридної кис

лоти.
3 . Як довести: а) що водний розчин — кислота; б) що ця кислота — хлоридна? Де 

треба, напиши рівняння реакції.
4 . Напиши рівняння реакцій, що відображають такі перетворення:

а) Мд — » МдО — ► МдСІ2; б) АІ — ► АІ20 3 — » AI2(S04)3.
5. Об'єм водню (н. у.), який можна добути внаслідок дії хлоридної кислоти на 

магній кількістю речовини 5 моль, дорівнює
(а) 14л; (б) 28 л; (в)56л; (г)112л.

Додаткові завдання
6. Маса ферум(ІІІ) оксиду, яку можна зняти з поверхні металу, якщо взяти для 

очищення хлоридну кислоту, що містить хлороводень кількістю речовини ЗО 
моль, дорівнює
(а) 800 г; (б) 400 г; (в) 200 г; (г) 100 г.

7*. Для синтезу хлороводню взято водень масою 32 кг і хлор масою 355 кг. Об
числи масу хлороводню, що утворився. Який газ і якої маси залишиться?

8*. Хлороводень, що утворився внаслідок обробки сульфатною кислотою кіль
кістю речовини 0,02 моль суміші солей масою 6,46 г, яка містить кальцій хло
рид, поглинули розчином аргентум нітрату. Визнач масу утвореного арген- 
тум хлориду і масову частку кальцій хлориду в суміші солей (інших хлоридів 
у складі суміші немає).

9*. В одному об ’ємі води розчинили 125 об ’ємів хлороводню (н. у.). Обчисли ма
сову частку НСІ у добутому розчині хлоридної кислоти.

10*. Натрій хлорид масою 5,85 г прореагував з сульфатною кислотою. Газ, що 
при цьому виділився, пропустили через 200 мл розчину срібла нітрату з ма
совою часткою AgN03 10 % і густиною 1,1 г/мл. Визнач масу осаду, що утво
рився при цьому.
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§ 1 1 . основи

Тобі треба
знати: класифікацію основ; властивості основ;

правила поводження з лугами; 
уміти: розпізнавати розчини лугів; записува

ти формули основ і виводити їх назви; 
складати рівняння реакцій, що ілюстру
ють хімічні властивості основ.

Склад і назви основ. Вивчаючи хіміч
ні властивості оксидів, тобі вже стало відо
мо, що оксиди активних металів (Натрію, 
Калію, Кальцію, Барію) взаємодіють з во
дою, утворюючи гідрати оксидів, або гід
роксиди:

Оксиди активних металів, вза
ємодіючи з водою, утворюють 
гідроксиди:

№20 + Н20 = 2МаОН

СаО + Н20  = Са(ОН)2
Кальцій гідроксид

Гідроксиди металів із загальною фор
мулою Ме(ОН)„, де Ме — метал, а п — 
валентність цього металу (як правило, 
п < 3), належать до класу основ.

Основи — сполуки, що скла
даються з атома металу і гідро- 
ксогруп

Основами називають складні речовини, до 
складу яких входять лише атоми металу і гід
роксильні групи.

Гідроксильна група, або гідроксогру- 
па, утворюється з молекул води Н20:

Н—ОН
її валентність завжди 1 (чому?). Кіль

кість гідроксогруп у складі основи зале
жить від валентності металу. Відповідно 
і назви гідроксидів утворюються з на
зви металу в називному відмінку і слова 
«гідроксид». Наприклад, НаОН — натрій 
гідроксид, А1(ОН)3 — алюміній гідроксид. 
Для металів, що мають змінну валент-

Кількість гідроксогруп у складі 
основи залежить від валентнос
ті металу

Усі основи мають немолекуляр- 
ну будову
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ПРИКЛАДИ ОСНОВ
1
т ї

Розчинні (луги)
і

Нерозчинні
1

№ОН
▼

РЬ(ОН)2

КОН Мд(ОН)2

Са(ОН)2 Ре(ОН)3

Ва(ОН)2 Си(ОН)2

їдкі луги (№ОН, КОН) роз’їда
ють шкіру, тканини та інші речо
вини. їх не можна брати руками 
(спричиняють опіки), а тільки 
пінцетом

Чи знаєш ти, звідки походить 
слово «луг»? Так називали мил
кий настій попелу, що викорис
товувався для прання

ність, у дужках після назви металу рим
ською цифрою зазначають його валент
ність в даному гідроксиді.

Наприклад, Ге(ОН)3 — ферум(ІІІ) гід
роксид, Ре(ОН)2 — ферум(ІІ) гідроксид.

Усі гідроксиди мають немолекулярну 
будову. їх формули показують не склад 
молекул, оскільки в кристалах гідро
ксидів молекул немає, а співвідношення 
атомів металу і гідроксильних груп.

Класифікація основ. За розчин
ністю у воді основи поділяють на: а) роз
чинні, або луги, — ИаОН, КОН, Са(ОН)2, 
Ва(ОН)2 тощо; б) нерозчинні — купрум(ІІ) 
гідроксид Си(ОН)2, ферум(ІІІ) гідроксид 
Ре(ОН)3 та ін.

Фізичні властивості основ. За стан
дартних умов усі луги — тверді речови
ни білого кольору, добре розчинні у воді. 
ИаОН і КОН — милкі на дотик, дуже 
їдкі. Вони роз’їдають шкіру, тканини, па
пір та інші матеріали. За цю властивість 
їх називають їдкими лугами. Так, натрій 
гідроксид ИаОН — їдкий натр, а калій 
гідроксид КОН — їдке калі.

У зв’язку з тим, що кристалічні їдкі 
луги, що потрапили на шкіру, спричи
няють опіки, їх не можна брати руками, 
а тільки пінцетом. Якщо ж розчин лугу 
все ж таки потрапив на шкіру, необхідно 
відразу ж змити його великою кількістю 
води, аж доки щезне відчуття милкості, 
а потім нейтралізувати розчином борної 
кислоти Н3В 03.

Нерозчинні основи також тверді ре
човини, але вони по-різному забарвлені. 
Так, купрум(ІІ) гідроксид Си(ОН)2 має 
блакитний із зеленкуватим відтінком ко
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лір, ферум(ІІІ) гідроксид Ре(ОН):і — бу- Основи -  за стандартних умов 
рий, а Ре(ОН)2 — блідо-зеленкуватий, тверді речовини 
майже білий.

Хімічні властивості основ. Хімічні 
властивості лугів різноманітніші, ніж не
розчинних гідроксидів. Для ознайомлен
ня з ними виконай лабораторні досліди, 
наведені нижче.

Д о с л ід  1. У дві пробірки налий розчини: в першу — натрій гідроксиду, 
в другу — кальцій гідроксиду, а в третю — насип трохи ферум(ІІІ) гідро
ксиду і додай сюди 1—2 мл води. У кожну пробірку додай по 1—2 кра
плі фенолфталеїну (або лакмусу). Що спостерігаєш? Що це засвідчує? 
Далі до  вмісту перших двох пробірок краплями додавай розбавленої 
хлоридної кислоти до  повної нейтралізації лугу — натрій гідроксиду та 
кальцій гідроксиду. Що спостерігаєш? Які речовини утворилися? З а 
пиши рівняння відповідних реакцій:

№ОН + НСІ = №СІ + Н20  
Са(ОН)2 + 2НСІ = СаСІ2 + 2Н20

Д о с л ід  2 . На дно двох пробірок поклади за допомогою мікрошпателя 
або лопатки: в першу — купрум(ІІ) гідроксид, у другу — ферум(ІІІ) гід
роксид. В одну пробірку долий 0,5 мл розбавленої хлоридної кислоти, 
а в другу — стільки само розчину сульфатної кислоти. Перемішай вміст 
пробірок струшуванням. Що спостерігаєш? Якого кольору набули р оз
чини? Які нові речовини утворилися? Запиши рівняння реакцій:

Си(ОН)2 + 2НСІ = СиСІ2 + 2Н20  
2Ре(ОН)3 + ЗНгБОд = Ре2(3 0 4)3 + 6Н20  

Реакції між основами і кислотами, внаслідок яких утворюються 
сіль і вода, називають реакціями нейтралізації. Вони належать 
д о  реакцій обміну.
Д о с л ід  3 . У пробірку налий 1 мл вапняної води (прозорий розчин каль
цій гідроксиду Са(ОН)2). Через одноразову скляну трубочку (або по
ліетиленову для коктейлю) обереж но видихай повітря у вапняну воду. 
Розчин каламутніє, оскільки утворюється нерозчинна сіль СаС 03 — 
кальцій карбонат:

Са(ОН)2 + С 0 2 = СаСОз 1 + Н20
Що засвідчує даний дослід? Дослід засвідчує те, що розчинні основи 
(луги) можуть взаємодіяти з оксидами неметалів, тобто кислотними 
оксидами, утворюючи сіль і воду.
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Зверни увагу, утворюється сіль тієї кислоти, яка відповідає даному 
кислотному оксиду. У даному разі кислотному оксиду С 0 2 відповідає 
кислота Н2С 0 3, ось чому у формулі солі поряд з хімічним символом м е
талу Са стоїть не оксид С 0 2, а кислотний залишок С 0 3 тієї кислоти, яка 
відповідає цьому оксиду.
Д о с л ід  4 . На дно сухої пробірки вмісти трохи купрум(ІІ) гідроксиду. 
Пробірку закріпи похило в тримачі лабораторного штатива. Спочатку 
прогрій усю пробірку, а потім нагрівай те місце, д е  міститься купрум(ІІ) 
гідроксид. Які зміни відбуваються з речовиною? Що спостерігаєш на 
стінках пробірки? Якого кольору утворюється нова тверда речовина? 
Запиши рівняння реакції:

ґ
Си(ОН)2 = СиО + Н20  

блакитний чорний
Отже, нерозчинні основи під час нагрівання розкладаються на оксид 
металу (основний оксид) і воду.

.. . . .  Узагальнимо набуті знання, порівню-
Реакціі нейтралізації належать ючи хімічні властивості розчинних і не-
до реакцій обміну розчинних основ (табл. 6).

Таблш^я 6. Х імічні властивості основ
ОСНОВА

розчинна (луг) нерозчинна
1. Діє на індикатори На індикатори не діє
2. Усі основи взаємодіють з кислотами, утворюючи сіль і воду, — 
реакція нейтралізації:

КОН + Н Ш 3 = К Ш з + Н20  
Си(ОН)2 + 2НС1 = СиС12 + 2Н20

3. Взаємодіє з оксидами немета
лів (кислотними оксидами): 
Ва(ОН)2 + Я02 = ВаБОз і + Н20

3 кислотними оксидами реакції 
не характерні

4. їдкі луги ИаОН і КОН під час 
нагрівання не розкладаються

Під час нагрівання розкладаються 
на основний оксид і воду:

і
2Ее(ОН)з = Ре20з 1 + ЗН20
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Застосування основ. Натрій гідро
ксид ИаОН використовують у виробни
цтві мила, паперу, штучного волокна, 
для очищення нафтопродуктів. Калій 
гідроксид КОН — у виробництві рідкого 
мила та як електроліт для лужних аку
муляторів. Кальцій гідроксид Са(ОН).. 
(гашене вапно) — як будівельний мате
ріал.

Чи знаєш ти, що суміш піску, 
подрібненого каменю та вапна 
Са(ОН)2 використовували в бу
дівельній справі ще 2 000 років 
тому?

ВИСНОВКИ
Основи мають нем олекулярну будову. Завдяки  наявності гід
роксильної групи в їхньому складі, водні розчини основ (луги) 
мають спільні властивості — зміню ю ть колір  індикаторів: л ак 
мус у луж ном у середовищ і синіє, ф енолф талеїн  набуває ма
линового забарвлення, а м етилоранж  — жовтого. Н ерозчинні 
основи на індикатори  не діють.
Спільною властивістю  для всіх основ (і розчинних, і н ероз
чинних) є здатність взаєм одіяти  з кислотам и, тобто вступати 
в реакцію  ней трал ізац ії, утворюю чи сіль і воду.
Розчинні основи — луги — взаємодію ть з кислотним и окси
дами (оксидами нем еталів), утворюю чи сіль тіє ї кислоти, що 
відповідає взятому оксиду, і воду.
Н ерозчинні основи, на відміну від лугів, розкладаю ться під 
час нагрівання на основний оксид і воду.

Завдання для самоконтролю
1. Які речовини належать до основ і як їх класифікують? Наведи приклади.
2. Чому гідроксильна група має валентність 1?
3. Розкажи, що тобі відомо про натрій гідроксид?
4. Напиши рівняння реакцій, які ілюструють властивості таких основ: КОН 

і Fe(OH)3.
5. Як здійснити такі перетворення:

Са — ► СаО — ► Са(ОН)2 — » Ca(N03)2?
Напиши відповідні рівняння реакцій.
6. Де більша масова частка Купруму: у купрум(І) гідроксиді чи у купрум(ІІ) гідро

ксиді? Відповідь обґрунтуй, не вдаючись до обчислень.
7. Який об’єм (н. у.) сульфур(ІУ) оксиду можна поглинути розчином, що містить 

барій гідроксид кількістю речовини 3 моль?
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Додаткові завдання
8. У результаті прожарювання алюміній гідроксиду масою 312 т можна добути 

алюміній оксид масою
(а) 21т; (б) 51т; (в) 102 т; (г)204т.

9 . Як здійснити такі перетворення:
Р — * Рг0 5— ► Н3Р 04— * Мд3(Р04)2?

Напиши відповідні рівняння реакцій.
10*. Який об ’єм (н. у.) водню виділиться, якщо розчинити у воді лужний метал 

кількістю речовини 1 моль?
11 *. До розчину, що містить 2 моль натрій гідроксиду, додали розчин, що містить 

2 моль сульфатної кислоти. Утворений розчин випарили досуха. Яка сіль 
утворилася при цьому? Визнач масу цієї солі.

12*. Скільки молекул води припадатиме на кожну молекулу натрій гідроксиду в 
розчині, добутому дією натрію масою 2,3 г на воду масою 19,8 г?

13*. Унаслідок спалювання двовалентного металу масою 6 г утворився його 
оксид масою 8,4 г. Який це метал? Яку масу гідроксиду цього металу можна 
добути, якщо утворений оксид розчинити у воді?

14*. Унаслідок взаємодії з водою одновалентного металу масою 19,5 г виділився 
водень об ’ємом 5,6 л (н. у.). Назви метал і обчисли кількість речовини води, 
необхідної для взаємодії з металом зазначеної маси.

§ 1 2 . АМ ФОТЕРНІ ГІДРОКСИДИ Й ОКСИДИ

Тобі треба
розуміти: зміст поняття «амфотерність»; 
знати: типові амфотерні гідроксиди й оксиди; 
вміти: складати рівняння реакцій, що доводять 

амфотерність 2п(ОН)г і гпО.

Елементи-неметали, оксиди й 
гідрати оксидів яких виявляють 
лише кислотні властивості,— це 
типові неметали

Тобі вже відомо, що метали і немета
ли утворюють оксиди, яким відповідають 
певні основи або кислоти, наприклад;

С О , ^  Н ,С03
Типовий Кислотний Кислота 
неметал оксид
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Хімічні елементи-неметали, оксиди й 
гідрати оксидів яких виявляють тільки 
кислотні властивості, називають типо
вими неметалами. Наприклад, Б, N. Р, 
СІ тощо.

С а—» СаО —* Са(ОН)2 
Типовий Основний Основа 
метал оксид

Хімічні елементи-метали, оксиди й 
гідроксиди яких виявляють тільки осно
вні властивості, називають типовими 
металами. Наприклад, Иа, К, Ва, Са, 

тощо.
Є ще й такі елементи, оксиди й гід

роксиди яких здатні виявляти подвійні 
властивості — як кислотні, так і основні. 
До них належить Цинк. Його гідроксид, 
реагуючи з кислотою, виявляє основні 
властивості, а реагуючи з лугом, — кис
лотні.

Здатність речовини виявляти кислотні або 
основні властивості залежно від природи 
сполуки, з якою вона взаємодіє, називається 
амфотерністю.

Елементи-метали, оксиди й гід
рати оксидів яких виявляють 
лише оснбвні властивості, — це 
типові метали

Амфотерність — здатність ре
човини виявляти кислотні чи 
основні властивості залежно від 
природи другого компонента, 
який бере участь у взаємодії

Аби переконатися в цьому, виконай 
лабораторні досліди.

Д о с л ід  1. У пробірку з розчином цинк хлориду 2пСІ2 додавай краплями 
розчин лугу №ОН. Після додавання кожної краплі розчину лугу злегка 
струшуй пробірку. Незабаром вона заповниться білим осадом  цинк 
гідроксиду гп(ОН)2 у вигляді драглистої маси або пластівців: 

гпСІг + 2№ОН = гп(ОН)2 і  + 2№СІ
Д о с л ід  2 . Розділи вміст пробірки разом з утвореним осадом  на дві по
рції, переливши половину в іншу пробірку. До однієї порції додай трохи 
розбавленої хлоридної кислоти, а до  другої — розчин лугу. Що спосте
рігаєш? Чому осад зник, розчинився? Що це засвідчує? Напиши рів
няння відповідних реакцій і зроби висновок про властивості (основні 
чи кислотні), що їх виявляє цинк гідроксид під час взаємодії з  кислотою 
та з  лугом.
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ПРИКЛАДИ
\

Амфотерні Амфотерні
оксиди гідроксиди

1 1
ВеО Ве(ОН)2
АІ20 3 АІ(ОН)3
гп о 2 п(ОН)2
Сг20 3 Сг(ОН)3

Амфотерна речовина, реагуючи 
з  сильною кислотою, виявляє 
основні властивості, а реагуючи 
з сильною основою (лугом), — 
кислотні

Як було помітно, осад цинк гідроксиду 
розчинився в обох пробірках. Отже, цинк 
гідроксид 2п(ОН)2 прореагував і з кис
лотою, і з лугом. Якщо Zn(OH)2 реагує з 
кислотою, то він поводить себе як основа, 
утворюючи сіль і воду:

г П(ОН)2 + 2нсі = гпсі2 + 2Н2о
Цинк хлорид

Якщо ж цинк гідроксид Zn(OH)2 реа
гує з лугом, то він поводить себе як кис
лота Н ^ п 0 2. Так, під час сплавляння з 
типовим лугом цинк гідроксид виявляє 
кислотні властивості, утворюючи також 
сіль і воду:

гп(он)2 + гшон = Ыа2гп02 + гн2о
(Н22п0 2) Натрій цинкат

А
У розчинах процес зв язаний не тільки 

із заміщенням атомів Гідрогену в Zn(OH)2 
на метал, а переважно з приєднанням 
гідроксид-іонів до молекул гідроксиду. 
Тому утворюються гідроксоцинкати (гід- 
роксосолі слабких кислот):

гп(ОН)2 + 2ИаОН = Ыа2[гп(ОН)4]
Натрій тетрагідроксоцинкат

Алюміній виявляє подвійні влас
тивості. Він реагує з виділенням 
водню як з кислотами, так і з 
лугами (у водному розчині та в 
розплаві)

Отже, цинк гідроксид Zn(OH)2 легко 
взаємодіє і з кислотами з утворенням со
лей цинку, і з надлишком лугу з утворен
ням цинкатів. Це означає, що цинк гід
роксид — амфотерна сполука.

Такі ж подвійні властивості виявляє й 
цинк оксид:

гпо + 2Ныо3 = гП(ш 3)2 + н2о
Цинк нітрат

гпо + 2Кон = к2гпо2 + н2о
Калій цинкат
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У реакції з кислотою цинк оксид вияв
ляє властивості основного оксиду, а в ре
акції з лугом — кислотного оксиду. Отже, 
ZnO — амфотерний оксид.

Багато хімічних елементів утворюють 
амфотерні оксиди, наприклад ВеО, А120;(, 
Сг20з, і відповідні їм амфотерні гідрокси
ди Ве(ОН)2, А1(ОН)3, Сг(ОН):і.

Для Алюмінію, на відміну від інших елементів, 
характерно, що не тільки його оксид АІ20 3 і гід
роксид АІ(ОН)3 — амфотерні сполуки, а й сам 
алюміній може виявляти подвійні властивості. 
Він реагує з виділенням водню як з кислотами, 
так і з лугами (у водному розчині і в розплаві):

2АІ + 6НСІ = 2АІСІ3 + ЗН2 Т 
Алюміній хлорид

2АІ + 6Н20  + 2МаОН = 2Ма[АІ(ОН)4] + ЗН2 Т
Натрій тетрагідроксоалюмінат

2АІ + 6№ОН (розплав) = 2Ма3АЮ3 + ЗН21
Натрій ортоалюмінат

ВИСНОВКИ
Під амфотерністю розуміють здатність хімічної сполуки 
виявляти кислотні або основні властивості залежно від 
природи іншої сполуки, яка бере участь у кислотно-осно
вній взаємодії.
Амфотерна речовина, реагуючи з сильною кислотою, ви
являє основні властивості, а реагуючи з сильною основою  
(лугом) — кислотні.
Типовими амфотерними гідроксидами є 7п(ОН)2, Ве(ОН)2, 
А1(ОН)3, Сг(ОН)3 тощо.
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Завдання для самоконтролю
1. У чому полягає суть амфотерності? Поясни на конкретному прикладі.
2. Як здійснити такі перетворення:

2п— ► гпО— » 2п(МОз)2— * 2п(ОН)2— * № 22п02?
Напиши відповідні рівняння реакцій і зазнач назви продуктів реакції.
3 . Для добування цинк гідроксиду можна використати реакцію, що відбувається 

за схемою
(а ) 2пО + НгО (в) 2пСІ2 + №ОН

нестача
(б) 2пСІ2 + ЫаОН (г) гпО + ЫаОН

надлишок розчин

Додаткові завдання
4*. На сплавляння берилій гідроксиду з лугом витрачено калій гідроксид масою 

28 г. Кількість речовини калій берилату, що утворився при цьому, становить
(а) 1 моль; (б) 0,5 моль; (в) 0,25 моль; (г) 0,125 моль.

5*. Змішали розчин, що містить цинк нітрат кількістю речовини 2 моль, з розчи
ном, що містить натрій гідроксид кількістю речовини 8 моль. Маса утвореної 
при цьому солі дорівнює
(а) 340 г; (б) 349 г; (в) 179 г; (г)698г.

6*. Визнач масову частку алюмінію і магнію в їхньому сплаві з міддю, якщо відо
мо, що внаслідок дії на сплав масою 2,6 г розчином лугу виділився водень 
об’ємом 1,12л (н. у.), а при дії на таку саму масу сплаву хлоридної кислоти 
виділяється водень об ’ємом 2,24 л (н. у.).
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§ 1 3 . СОЛІ

Тобі треба
мати уявлення: про поширення солей у природі; 
знати: склад солей; фізичні властивості солей; 
уміти: складати формули солей і виводити їх 

назви.
Склад солей. Ти вже знаєш, що в ре

зультаті багатьох реакцій, які відбува
ються з оксидами, кислотами, основами, 
утворюються солі.
Солі — це складні речовини, до складу яких 
входять атоми металу й кислотні залишки.

Складаючи формулу солі, на першому 
місці треба написати хімічний символ 
металу, поруч — кислотний залишок, 
тоді зазначити валентність та розстави
ти індекси. При цьому слід керуватися 
таким правилом:
сума одиниць валентності атомів металу має 
дорівнювати сумі одиниць валентності кис
лотних залишків.

Наприклад, тобі потрібно скласти фор
мулу алюмінієвої солі сульфатної кис
лоти. Як треба діяти? Спершу напиши 
хімічний символ алюмінію А1, поруч — 
кислотний залишок сульфатної кислоти 
Н28 0 4, тобто 8 0 4. Над знаком Алюмінію 
напиши валентність 3 (визнач за пері
одичною системою хімічних елементів). 
Над кислотним залишком надпиши його 
валентність 2 (за основністю кислоти). 
За допомогою індексів зрівняй сумарні 
валентності. Найменше спільне кратне 
для чисел 3 і 2 дорівнює 6. Шукаємо ін
декс для Алюмінію, ділячи 6 на його ва
лентність, дістаємо 2. Так само ділимо 6

Приклади реакцій, унаслідок
яких утворюються солі:

Мд + Н23 0 4 = МдБОд + Н2 Т 
Магній 
сульфат

СиО + 2НСІ = СиСІ2 + Н20  
Купрум(ІІ) 
хлорид

Са(ОН)2 + 2НІ\І03 =
= Са(М03)2 + 2Н20  

Кальцій 
нітрат

Солі — складні речовини, утво
рені атомами металів і кислот
ними залишками
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Сума одиниць валентності ато
мів металу має дорівнювати 
сумі одиниць валентності кис
лотних залишків

Формулами солей передають 
співвідношення атомів металу 
та кислотного залишку

Солі — речовини немолекуляр- 
ної будови

на валентність кислотного залишку, діс
таємо 3. Звідси формула

А12(804)3; 3-2 = 2-3.
При цьому пам’ятай, хоча ми вира

жаємо склад солей хімічними формула
ми, але в кристалах солі молекул немає. 
Формули солей передають не склад мо
лекул, а співвідношення атомів металу 
й кислотного залишку. Для алюміній 
сульфату АІ2(804)3 таке співвідношення 
дорівнює 2 : 3. Отже, солі — речовини не- 
молекулярної будови.

За формулами солей можна обчислю
вати значення відносної молекулярної 
(формульної) і молярної мас, пам’ятаючи 
при цьому, що реальних молекул у крис
талах солей немає, вони побудовані з ін
ших частинок — йонів.

Назви солей. За міжнародною хіміч
ною номенклатурою назва солі складаєть
ся з назви елемента-металу й латинської 
назви кислотного залишку. Звичайно 
ж латинська назва кислотного залишку 
походить від латинської назви кислоти, 
яка, у свою чергу, походить від латинської 
назви елемента, що утворює кислоту. При 
цьому назва солі безоксигенової кислоти 
має суфікс -ид (-ід), а оксигеновмісної — 
-ат в разі максимальної валентності кис- 
лотоутворюючого елемента і -іт у разі його 
нижчої валентності. Для металів, що ма
ють змінну валентність, у дужках після 
назви металу римською цифрою зазнача
ють його валентність у даній солі (табл. 7).

Розглядаючи формули солей за табл. 7, 
ти можеш зробити висновок, що солі — це 
продукти заміщення атомів Гідрогену в 
кислоті на атоми металу. Якщо кислота
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двох- чи багатоосновна, то атоми Гідро- солі — продукти заміщення
гену замішуються не всі одночасно, а по- атомів Гідрогену в кислоті на
слідовно. Тоді може виникнути ситуація, атоми металу
коли один атом Гідрогену замістився на
метал, а інший — залишився. У такому
разі утворюється так звана кисла сіль,
на відміну від солі середньої, яка атомів
Гідрогену не містить:

2№ ОН + Н ^О , = № 28 0 4 + 2Н20
2 моль 1 моль Натрій сульфат

№ 0Н  + Н28 0 4 = N311804 + Н20
1 моль 1 моль Натрій гідрогенсульфат

Таблиця 7. Склад та назви солей
Формула 

кислоти, що 
утворює сіль

Кислотний 
залишок 

і його назва

Валентність
кислотного
залишку

Приклади солей

н е ї СІ — хло
рид

І №С1 — натрій хлорид; 
СаС12 — кальцій хлорид

Н28 Э — суль
фід

II К28 — калій сульфід; 
№ зв — натрій сульфід

НЖ>3 N 0 3 -
нітрат

І № N 03 — натрій нітрат;
Си (N0 ,3)3 — купрум(ІІ) нітрат

н 2с о 3 С 03 — кар
бонат

II СаСОз — кальцій карбонат; 
І ^ С 0 3 — магній карбонат

НгвіОз ЭЮ3 — силі
кат

II № 28Юз — натрій силікат; 
СавіОз — кальцій силікат

НгвОз вОз — 
сульфіт

II КгЭОз — калій сульфіт; 
N83803 — натрій сульфіт

Н28 0 4 в о 4 —
сульфат

II N83804 — натрій сульфат; 
Гез(804)3 — ферум(ІІІ) сульфат; 
Си804 — купрум(ІІ) сульфат

Н3Р 0 4 Р 0 4 — фос
фат (орто
фосфат)

III К 3 РО 4  — калій ортофосфат; 
Ва3(Р04)2 — барій ортофосфат
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СОЛІ

середні кислі
т І

Ca(N03)2 KHS04
NaCI NaH2P 04
ZnS04 Ca(HS)2

• Дайте назви солей, формули 
яких наведено вище

Чи знаєш ти,
що кухонна сіль №СІ — одна 
з найдавніших речовин? Коли 
і як вона стала відома людям, 
наука не знає. Кухонну сіль лю
дина споживає, мабуть, стільки 
років, скільки їй самій. У мину
лому деякі народи Центральної 
Африки за 1 кг солі віддавали 
1 кг золота. Потреба в солі дуже 
велика. Сучасна людина щоро
ку споживає від 5 до 10 кг солі. 
Археологічні розкопки засвідчу
ють, що в Прикарпатті видобу
вали сіль кілька десятків тисячо
літь тому. Нині головним джере
лом солі є вода морів, океанів, 
солоних озер. На Землі запаси 
солі практично невичерпні

Як же взнати, яка сіль утвориться? 
Все залежить від кількості речовин, які 
реагують. Якщо є надлишок кислоти, то 
утворюється кисла сіль, якщо є надли
шок лугу, — середня сіль.

Ф ізичні властивості солей. За стан
дартних умов усі солі — тверді кристаліч
ні речовини різного кольору. Мають різну 
розчинність у воді (див. таблицю розчин
ності на форзаці). Так, усі солі нітратної 
кислоти — нітрати — добре розчинні 
(NaNO:i, Mg(N03)2 та ін.). Усі солі Натрію 
і Калію також добре розчинні у воді (КС1, 
Na2S 0 4 та ін.). А солі фосфатної, карбо
натної, силікатної кислот майже всі не
розчинні, за винятком солей Калію і На
трію. Є солі малорозчинні, наприклад 
кальцій сульфат CaSO,, і практично не
розчинні, наприклад аргентум хлорид 
AgCl і барій сульфат BaS04.

П ош ирення у природі. Солі доволі 
поширені у природі й відіграють важли
ву роль у процесах обміну речовин у жи
вих організмах. Солі містяться в клітин
ному соку, крові, сльозах, поті, входять 
до складу різних тканин: кісткової, нер
вової, м’язової.

Масова частка солей в організмі людини 
становить 5,5 %. Живі організми потребу
ють постійного надходження солей. Тва
ринні організми одержують їх із питною во
дою та харчовими продуктами, а в рослини 
солі надходять з ґрунту разом з водою.

Солі мають велике значення і в сус
пільному господарстві. їх використову
ють для добування багатьох металів, 
мінеральних добрив, скла, мінеральних 
фарб, миючих засобів, кислот тощо.
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висновки
Солі мають немолекулярну будову. Це — продукти замі
щення атомів Гідрогену в кислоті на атоми металу. Вони 
являють собою складні речовини, що містять атоми мета
лу й кислотні залишки.
Назви солей утворюються від назв відповідних кислот. 
Солі поділяють на середні (продукти повного заміщення 
Гідрогену кислоти на метал) і кислі (продукти неповного 
заміщення Гідрогену кислоти на метал).

Завдання для самоконтролю
1. Напиши формули солей за їх назвою: а) кальцій хлорид; б) магній нітрат; 

в) алюміній сульфат; г) натрій силікат; д) цинк сульфід.
2. Напиши назви солей за їх формулами:

а) МдС03; б) СиСІ2; в) СиСІ; г) № 3Р 04; д) Ва(ІЧ03)2.
3. Із наведеного переліку формул речовин випиши окремо формули сер ед

ніх і кислих солей і зазнач їх назви: Ре2(5 0 4)3, Р е304, ІЧа25 0 4, МаНБСХі, 
К2С 03, СаНР04, Ва3(Р04)2, Са(Н2Р 04)2, Сг(М03)3, ІЧаНСОз.

4 . Як ти думаєш, чому одноосновні кислоти не утворюють кислих солей? 
Відповідь мотивуй.

5. Яка сіль — середня чи кисла — утвориться внаслідок дії надлишку кисло
ти на основний оксид металу? Покажи на конкретному прикладі.
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§ 1 4 . ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СОЛЕЙ

Тобі треба
знати: хімічні властивості солей; 
уміти: складати рівняння реакцій, що ілюстру

ють хімічні властивості солей.

П очнем о з лабораторних дослідів.

Д о с л ід  1. У дві пробірки налий по 1 мл розчину купрум(ІІ) сульфату й 
обереж но (по стінці пробірки!) опусти в одну пробірку гранулу цинку, а 
в іншу — очищений від іржі залізний цвях. Що спостерігається? Чому? 
Який висновок можна зробити?
Висновок. Солі реагують з  металами:

СиБОд + Zг\ = гп Б 04 + Си 
СиБ04 + Ре = РеБ04 + Си

Але зверни увагу: солі реагують не з усіма металами, а лише з тими, які 
в ряду активності металів (див. § 9) розміщені ліворуч від того металу, 
який входить до  складу солі. Наприклад, така реакція, як

Ад + Си(МОз)г *  не відбудеться (чому?).
Відбувається тільки така реакція, коли активніший метал витісняє менш 
активний метал з розчину його солі, внаслідок чого утворюється нова 
сіль і новий метал.
Пам’ятай! Для взаємодії солей з  металами не можна брати дуже 
активні метали, наприклад У, N3, К, Са, оскільки вони взаєм о
діють з  водою за стандартних умов, а реакція солей з  металами 
відбувається у водному розчині.
Д о с л ід  2 . Візьми дві пробірки. У першу налий розчин ферум(ІІІ) хло
риду і долий розчин натрій гідроксиду, а в другу — розчин натрій суль
фату і долий розчин барій гідроксиду. Що спостерігається у пробірках? 
Що це засвідчує? Зроби висновок.

РеСІз + ЗМаОН = Ре(ОН)3 і  + 3№СІ 
бурий осад

N83804 + Ва(ОН)2 = 2№ 0Н  + ВаБ041
білий осад

Висновок. Солі реагують з  розчинними основами — лугами. Реак-
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ція відбувається лише у водному розчині. Це означає, що для реакції 
треба брати не сухі кристалічні солі, а їх водні розчини. При цьому у 
водних розчинах речовини обмінюються своїми складовими, внаслі
док чого утворюється нова сіль і нова основа.
Пам’ятай! Речовини, що реагують, треба підбирати так, щоб 
у результаті реакції одна з новоутворених речовин (основа або 
сіль) випадала в осад.
Д о с л ід  3 . В одну пробірку помісти (обережно!) кусочок мармуру СаС03, 
а в іншу — розчин натрій карбонату Na2C 0 3 (1 мл). В обидві пробірки 
додай трохи розбавленої хлоридної кислоти НСІ. Що спостерігається? 
Зроби висновок.

Висновок. Солі реагують з  кислотами. Для реакції можна брати як 
суху сіль, так і її водний розчин. Відбувається реакція обміну, внаслідок 
якої утворюється нова сіль і нова кислота. Оскільки карбонатна кисло
та И2С 03 дуже нестійка, вона відразу ж розкладається на свій оксид — 
вуглекислий газ С 0 2 і воду.
Пам’ятай! Реакція між сіллю і кислотою відбуватиметься лише 
тоді, коли:
— утворюється осад  (нова сіль), не розчинний у кислотах:

АдКЮз + НСІ = АдСІ 1 + НІМ03
— кислота, що реагує, сильніша від тієї, якою утворена сіль:

Са3(Р 04)г + ЗН2в 0 4 = ЗСаБ04 і + 2Н3Р 04
— сіль утворена леткою кислотою, а реагуюча кислота нелетка:

2ИаМ03 + Н2Б 04 = Иа28 0 4 + 2НМ03 Т 
Д о с л ід  4 . У дві пробірки налий розчину натрій карбонату о б ’ємом по 
0,5 мл. В одну з пробірок долий стільки ж розчину барій нітрату, а в 
іншу — цинк хлориду. Що спостерігається? Чому? Зроби висновок. 
Зверни увагу на умови, за яких ці реакції відбуваються (див. таблицю 
розчинності на форзаці підручника).

СаСОз + 2НСІ = СаСІ2 + Н2С 0 3

Н20  С 0 2 Î
Na2C 0 3 + 2НСІ = 2NaCI + С 0 2 Î + Н20

Na2C 0 3 + Ba(N 03)2 — 2N aN 03 + ВаС 031 
Na2C 03 + ZnCI2 = 2NaCI + ZnC03 j
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Висновок. Солі взаємодіють одна з одною. У водному розчині від
бувається реакція обміну, внаслідок якої утворюються дві нові солі. 
Пам’ятай! Реакція між двома солями відбуватиметься тільки 
тоді, коли обидві солі взято у розчині, а одна з новоутворених со 
лей випадатиме в осад.

ВИСНОВКИ
Солі мають спільні хімічні властивості. За певних умов 
вони можуть взаємодіяти з металами, лугами, кислотами 
і між собою.

Завдання для самоконтролю
1. Які хімічні властивості характерні для солей? Відповідь ілюструй рівняннями 

реакцій.
2. З якими із зазначених речовин реагуватиме ферум(ІІ) хлорид: а) мідь; б) каль

цій карбонат; в) натрій гідроксид; г) аргентум нітрат; д) купрум(ІІ) гідроксид; 
е) цинк. Напиши рівняння можливих реакцій.

3 . Під час взаємодії заліза масою 7 г із розчином купрум(ІІ) сульфату можна д о 
бути мідь масою

(а) 2 г; (б) 4 г; (в) 8 г; (г) 16 г.
4 . Унаслідок нейтралізації нітратною кислотою калій гідроксиду кількістю речо

вини 2 моль утворюється калій нітрат масою
(а) 202 г; (б) 20,2 г; (в) 101 г; (г) 10 г.

5. Напиши рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетво
рення, і зазнач тип кожної реакції:

S ► SO2 *■ H2SO3 * ИЗгЗОз 
Na— ► Na20 — ► NaOH— ► Na2Zn02

Додаткові завдання
6 *. Як здійснити такі перетворення:

Ва— >• Ва(ОН)2— * Ba(N03)2— * ВаС03— * ВаСІ2 
Zn— ► ZnSO,— * ZnCI2— * Zn(OH)2— * Na2[Zn(OH)4]

Напиши відповідні рівняння реакцій.
7*. Як трьома різними способами добути: а) купрум(ІІ) хлорид; б) магній орто- 

фосфат? Напиши відповідні рівняння реакцій.
8*. Обчисли масу осаду, який утвориться, якщо до розчину натрій сульфату ма

сою 200 г з масовою часткою солі 7,1 % добавити розчин барій хлориду.
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9*. Залізну пластинку масою 50 г занурено в розчин купруму(ІІ) сульфату. Коли 
вона вкрилася міддю, ЇЇ маса збільшилась на 1,5 г. Обчисли масу заліза, що 
перейшло в розчин, і масу міді, що осіла на пластинці.

10*. Дано два розчини масою по 800 г кожний. В одному розчині міститься барій 
хлорид кількістю речовини 0,4 моль, а в іншому — калій хлорид кількістю 
речовини 0,6 моль. Визнач масову частину солі в кожному розчині.

11 *. До розчину купрум(ІІ) сульфату масою 62 г з масовою часткою Си304 5 % 
додали розчин барій хлориду масою 31,2 г з масовою часткою ВаСІ2 20 %. 
Розчин профільтрували. Які речовини та якої маси перейшли у фільтрат?

ПРАКТИЧНА РОБОТА 1

Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук
На цьому занятті тобі треба застосувати набуті знання для дослі

дження деяких властивостей оксидів, кислот, основ, солей. Це надасть 
тобі змогу переконатися в значенні експериментального методу для ви
вчення властивостей речовини. Виконуй тільки ті два-три завдання, які 
призначить тобі вчитель. На закінчення склади звіт про виконану ро
боту, наведи короткі пояснення до дослідів та напиши хімічні рівняння 
всіх виконаних реакцій, зазнач їх тип і умови проведення.
Завдан н я 1. Тобі видано два метали — магній у вигляді порошку і мідь 

у вигляді дротинки (або пластинки). Добудь оксиди цих 
металів, використовуючи їхню властивість сполучатися з 
киснем повітря. Зазнач колір утворених оксидів. 

Завдан н я 2. Користуючись виданими реактивами, добудь купрум(ІІ) 
гідроксид і доведи, що ця речовина є основою.

Завдан н я 3. Доведи кислотні властивості сульфатної кислоти. 
Завдан н я 4. Здійсни взаємодію купрум(ІІ) оксиду із хлоридною кис

лотою. Які властивості купрум(ІІ) оксиду характеризує це 
перетворення?

Завдан н я 5. Здійсни реакцію нейтралізації розчину сульфатної кис
лоти розчином натрій гідроксиду. Який реактив ще необ
хідний, аби довести, що реакція відбулась і розчин у про
бірці — нейтральний?

Завдання 6. Як, використовуючи розчин вапняної води Са(ОН)2, можна
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довести, що вуглекислий газ, який ти видихаєш, є кислот
ним оксидом?

Зав дан н я  7. Порівняй відношення до нагрівання лугів і нерозчинних 
основ.

Зав дан н я  8. Порівняй відношення до кислот розчинних і нерозчинних 
основ.

Зав дан н я  9. Досліди, чи можуть дві різні солі вступати між собою в 
реакцію обміну. Зазнач умови, що необхідні для такої ре
акції.

Зав дан н я  10. Досліди хімічні властивості:
а) хлоридної кислоти; 
в) кальцій гідроксиду;

б) сульфатної кислоти; 
г) натрій гідроксиду.

4Р + 5 0 2 = 2Р20 5 

2Н2Б + 3 0 2 = 2 8 0 2 + 2НгО 

2Ре(ОН)3 = Ре20 3 + ЗН20

§ 1 5 . ЗАГАЛЬНІ СПОСОБИ ДОБУВАННЯ 
ОКСИДІВ, КИСЛОТ, ОСНОВ, СОЛЕЙ

Тобі треба
знати: основні способи добування оксидів, кис

лот, основ, солей;
уміти: складати відповідні рівняння хімічних ре

акцій.

Д обув ан н я  ок си дів . Оксиди можна 
добути різними способами. Головними є 
три.

1. Безпосереднє сполучення простої ре
човини — металу або неметалу — з кис
нем за різних умов:

21У̂ + 02 = 2М̂О
С + 0 2 = С 02

2. Горіння складних речовин:
СН4 + 2 0 2 — С 02 + 2Н20

3. Розкладання під час нагрівання кис
невих сполук (гідроксидів, карбонатів 
тощо):
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Cu(OH)2 = CuO + H20  
H2S 04 = S 03 + H20  
CaC03 = CaO + C 02

Д обув ан н я  кислот. Багато оксиге- 
новмісних кислот можна добути взаємо
дією кислотних оксидів з водою, напри
клад:

S 03 + Н20  = H2S 0 4 
N20 5 + Н20  = 2HN03 

Але ти пам’ятаєш, що не всі кислоти 
можна добути, розчинюючи відповід
ний оксид у воді. Так, силіцій(ІУ) оксид 
Si02 — складова річкового піску — у воді 
не розчиняється. Проте і йому відповідає 
певна кислота — силікатна H2Si03, тіль
ки добувають її не з оксиду, а іншим спо
собом:

Na2Si03 + H2S 0 4 = Na2S 0 4 + H2Si03i 
Безкисневі кислоти HCl, HBr, HI, H2S 

добувають синтезом з водню та неметалу 
й наступним розчиненням водневої спо
луки у воді:

Н2 + С12 = 2НС1
Д обув ан н я  лугів. Розчинні гідрокси

ди (луги) можна добути внаслідок взає
модії активних металів з водою або окси
дів активних металів з водою:

2Na + 2Н20  = 2NaOH + H2Î 
ВаО + Н20  = Ва(ОН)2 

Н ер озч и н н і у воді осн ов и  добува
ють дією лугів на водні розчини відпо
відних солей:

FeS04 + 2NaOH = Fe(OH)2i + Na2S 0 4 
Д обування солей. Найважливіші спо

соби добування солей:

Р20 5 + ЗН20  = 2Н3Р 04

H2 + S = H2S

CaO + Н20  = Са(ОН)2

CuCI2 + 2NaOH =

= Cu(OH)2l  + 2NaCI
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1. Реакція нейтралізації:
КОН + H N 03 = KNO:i + Н20

2. Взаємодія кислот з основними окси
дами:

CuO + H2S 0 4 = CuS04 + Н20
3. Взаємодія кислот із солями:

ВаС12 + H2S 0 4 = BaS04 і + 2НС1
4. Взаємодія кислот з металами:

Mg + 2НС1 = MgCl2 + Н21
5. Взаємодія двох різних солей:

AgN03 + KCl = AgCli + KN03
6. Взаємодія солей з металами:

Fe + CuS04 = FeS04 + Cu
7. Взаємодія солей з лугами:

ЗКОН + FeCl3 = Fe(OH)31 + ЗКС1
8. Взаємодія лугів з кислотними окси

дами:
Са(ОН)2 + С 02 = СаСОз 1 + Н20

9. Взаємодія основних оксидів з кис
лотними:

CaO + S i02 = CaSiOs
10. Взаємодія металів із неметалами:

Fe + S = FeS
Є й інші способи добування солей. 

Отже, солі утворюються внаслідок хіміч
ної взаємодії неорганічних сполук різних 
класів між собою та з простими речови
нами.

Завдання для самоконтролю
1. Напиши рівняння реакцій добування: а) цинк оксиду і б) фосфор(\/) оксиду 

двома способами.
2. Напиши рівняння реакцій добування: а) алюміній сульфату чотирма способа

ми і б) магній хлориду п’ятьма способами.
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Завдання для самоконтролю
3. Унаслідок дії нітратної кислоти на натрій карбонат кількістю речовини 0,25 

моль виділяється карбон(ІУ) оксид об ’ємом (н. у.)
(а) 22,4 л; (б) 11,2л; (в)5,6л; (г)2,8л.

4*. Якщо пропускати надлишок сульфур діоксиду крізь розчин гашеного вапна, 
утворюється кисла сіль. Напиши рівняння реакції та обчисли об ’єм сульфур 
діоксиду (н. у.), який прореагував з гашеним вапном, якщо при цьому добуто 
кальцій гідрогенсульфіт масою 50,5 кг.

§ 1 6 . КЛАСИФІКАЦІЯ НЕОРГАНІЧНИХ 
РЕЧОВИН. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

Тобі треба
знати: класифікацію неорганічних сполук; 
уміти: порівнювати склад і властивості речовин 

різних класів; виявляти залежність між 
складом, властивостями і застосуван
ням речовин; класифікувати речовини і 
реакції; встановлювати генетичний зв’я
зок між класами неорганічних сполук.

Тобі вже відомі деякі неорганічні речо
вини та ознаки їх поділу на окремі класи. 
Тепер треба передусім узагальнити зна
ння про класифікацію речовин і переві
рити уміння здійснювати її.

Поняття «класифікація» не є хімічним. 
Воно — загальнонаукове, оскільки рів
ною мірою належить усім наукам. Адже 
на ранніх етапах розвитку будь-якої на
уки спочатку збираються факти, далі їх 
класифікують, тобто об’єднують у групи 
за однією або кількома загальними озна
ками і т. д.

Для класифікації неорганічних сполук 
основною ознакою є їх хімічний склад. 
Саме за складом усі неорганічні речо
вини поділяють на групи, класи, яким

Класифікація — розподіл о б ’єк
тів по групах, розрядах, класах

Основна ознака класифікації 
неорганічних сполук — їх хіміч
ний склад
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характерні спільні хімічні властивості. 
Повторити й узагальнити свої знання 
про них тобі допоможе схема класифіка
ції неорганічних речовин (мал. 6).

Мал. 6. Схема класифікації неорганічних речовин

Розглядаючи схему, постарайся відпо
вісти на запитання й виконати завдання, 
наведені нижче. Якщо ти відчуєш труд
нощі або захочеш перевірити правиль
ність своєї відповіді, звернися до тексту 
підручників 7-го і 8-го класів, номери па
раграфів яких зазначено в дужках у кін
ці кожного запитання.

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ
1. Які речовини називаються простими? На які дві групи вони поді

ляються? Наведи приклади (7 кл., § 7).
2. Які речовини називаються складними? (7 кл., § 7).
3. На які класи поділяються складні неорганічні речовини? Наведи 

відповідні приклади (8 кл., § 5, 8, 11, 13).
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4. Які речовини називаються оксидами? За якою ознакою і як їх кла
сифікують? (8 кл., § 5, 16).

Зверни увагу, коли розглядався клас оксидів, то вивчалася лише одна 
їх хімічна властивість — здатність оксидів неметалів взаємодіяти з во
дою, утворюючи кислоти, через що їх і називають кислотними оксидами, 
і здатність оксидів активних металів також взаємодіяти з водою, але 
утворювати при цьому луги (розчинні основи), через що їх називають 
основними оксидами. Під час вивчення хімічних властивостей інших 
класів сполук (кислот, основ, солей) траплялися реакції, що ілюструють 
інші хімічні властивості оксидів. Отже, тепер є нагода узагальнити зна
ння про хімічні властивості оксидів (табл. 8).

Таблиця 8. Хімічні властивості оксидів
ОКСИДИ

Основні К и с л о т н і

1. Реагують з водою:
СаО + Н20  = Са(ОН)2 S 0 3 + Н20  = H ,S04

2. Реагують з кислотами: 2. Реагують з основами:
CuO + H2S 04 = CuS04 + Н20 С 02 + Са(ОН)2 = СаСОз і  + Н20

3. Реагують між собою:
CaO + S 0 2 = CaS03 (сплавляння)

Зверни увагу на останнє рівняння реакції. Тут висвітлюється нова 
хімічна властивість оксидів — здатність реагувати між собою з утво
ренням солі, але за умови, що вони різні за складом, протилежні за 
властивостями: один — оксид металу (основний), інший — оксид неме
талу (кислотний).

5. Що таке основа? Який склад цих речовин? Які властивості для них 
характерні? (8 кл., § 11).

6. Які речовини називають кислотами? Як їх класифікують? Які влас
тивості для них характерні? (8 кл., § 8, 9).

7. Які речовини належать до солей? З якими речовинами можуть вза
ємодіяти солі? (8 кл., § 13, 14).

Ознайомлення з хімічними власти
востями основних класів неорганічних 
сполук показує, що між ними існує вза
ємозв’язок, який можна подати такою 
схемою:
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• Розглянь схему й подумай, які ще можливі 
шляхи одержання солей.

Усі речовини між собою взає
мозв’язані

Із схеми видно, що існує два ряди ре
човин із протилежними властивостями 
(див. по вертикалі). Один ряд:

Метал — » Основний оксид —► Основа
характерний для елемента-металу. Дру
гий ряд:

З речовин одного класу внаслі- Неметал * Кислотний оксид * Кислота
док різноманітних перетворень характерний для елемента-неметалу. Про- 
можна одержати речовини ін- стежується генетичний зв’язок між ре- 
шого класу новинами всередині ряду і між рядами.

У взаємодії речовин (див. по горизонта
лі) виявляється протилежність власти
востей: метали реагують з неметалами; 
основні оксиди — з кислотними оксида
ми і кислотами; основи — з кислотами та 
кислотними оксидами.

Отже, речовини взаємозв’язані. З ре
човин одного класу за допомогою різно
манітних хімічних реакцій можна добу
ти речовини іншого класу.

92



висновки
Складні неорганічні речовини поділяються на класи: оксиди, 
основи, кислоти і солі. Кожний із цих класів, у свою чергу, по
діляється на групи. Так, оксиди бувають основні, кислотні та 
амфотерні. Основи — розчинні у воді (луги) і нерозчинні. Кис
лоти за складом класифікують на оксигеновмісні та безокси- 
генові, а за основністю — на одно-, двох-, три- і багатоосновні. 
Солі поділяють на середні й кислі.
Усі речовини між собою взаємозв’язані за походженням і за 
реакціями як між простими речовинами, так і між простими 
і складними речовинами, між складними речовинами — пред
ставниками різних класів, між речовинами взагалі.
Існує підпорядкованість речовин та їх перетворень загальним 
законам. Знання взаємозв’язків між речовинами потрібні лю
дині для керування їх перетвореннями, для добування нових 
сполук, потрібних у промисловому виробництві, сільському 
господарстві, побуті тощо.

Завдання для самоконтролю
1. Із наведеного переліку формул речовин випиши окремо формули оксидів, 

кислот, основ, солей і зазнач їх назви: HCl, H2Si03, К20 , NaOH, Ва(ОН)2, К2С 03, 
HN03, Fe(OH)3, H2S, S 0 2, H2S 0 4, Al20 3, Mg3(P04)2, FeS04.

2. Порівняй склад: a) оксидів і основ; б) оксидів і кислот; в) кислот і солей; 
г) основ і солей. Чим вони подібні і чим відмінні?

3. З якими речовинами, формули яких наведено, може взаємодіяти кальцій 
оксид: HCl, NaOH, Н20 , С 02, H2S 0 4, MgO? Напиши рівняння можливих реакцій.

4. З якими речовинами, формули яких HCl, Са(ОН)2, FeO, С 02, H2S 0 4, може реа
гувати натрій гідроксид? Напиши рівняння можливих реакцій.

5. У двох пробірках (без етикеток) містяться тверді речовини. Відомо, що це 
кальцій оксид і ферум(ІІІ) оксид. Як визначити, де яка речовина?

6. Склади чотири рівняння відомих тобі типів реакцій, в яких вода є або вихідним 
реагентом, або кінцевим продуктом.

7. Напиши рівняння реакцій, що показують зв’язок між речовинами різних класів, 
поданий у загальному вигляді такою схемою:

93



Додаткові завдання
8*. Напиши рівняння реакцій, що відповідають перетворенням у такому генетич

ному ряду: натрій — * натрій гідроксид — * натрій сульфат — *■ натрій хло
рид — * натрій нітрат.

9*. Напиши рівняння реакцій добування: а) калій гідроксиду трьома способами;
б) кальцій ортофосфату чотирма способами.

10*. Якщо на натрій гідроксид подіяти карбон(І\/) оксидом, який виділяється вна
слідок взаємодії з хлоридною кислотою кальцій карбонату масою 500 кг, то 
можна добути натрій карбонат масою 
(а) 550 кг; (б) 530 кг; (в) 520 кг; (г) 510 кг.

11*. Воднем (н. у.), що виділяється внаслідок взаємодії алюмінію з сульфатною 
кислотою масою 588 г, можна відновити з ферум(ІІІ) оксиду залізо кількістю 
речовини
(а) 1 моль; (б) 2 моль; (в) 3 моль; (г) 4 моль.

12*. Цинкову пластинку масою 20,1 г занурено в розчин плюмбум(ІІ) нітрату. Піс
ля завершення реакції маса пластинки стала 27,1 г. Маса свинцю, що осів на 
пластинці (вважати, що весь свинець виділився), дорівнює
(а) 10,2 г; (б) 20,4 г; (в) 5 ,1г; (г) 51 г.

13*. Обчисли масу купрум(ІІ) сульфіду, що утворився внаслідок пропускання 
сірководню об ’ємом 5,6 л (н. у.) крізь розчин купрум(ІІ) сульфату об'ємом 
208,9 мл з масовою часткою розчиненої речовини 18 % і густиною 1,2 г/мл. 
Яка маса купрум(ІІ) сульфату залишиться в розчині?
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ПРАКТИЧНА РОБОТА 2

Розв’язування експериментальних задач
На цьому занятті тобі треба застосувати набуті знання про оксиди, 

кислоти, основи і солі для виконання й пояснення дослідів. Уважно про
читай завдання. Продумай план проведення досліду. Підбери необхідні 
реактиви й посуд. І лише після цього починай виконувати досліди. Не 
забудь, що у видані пробірки нічого додавати не можна, бо зіпсуєш за
дачу. Бери лише пробу, тобто потроху відливай в іншу пусту пробірку. 
Закінчивши дослід, одразу ж записуй рівняння виконаної реакції. При 
цьому зазначай, де треба, агрегатний стан вихідних речовин і продуктів 
реакції, їх колір і умови перебігу.
Задача 1. У трьох пронумерованих пробірках містяться розчини натрій 

хлориду, натрій гідроксиду і хлоридної кислоти. Доведи, у 
якій пробірці міститься кожний із них.

Задача 2. У трьох пронумерованих пробірках містяться розчини суль
фатної кислоти, калій сульфату, калій гідроксиду. Доведи, в 
якій пробірці міститься кожний із них.

Задача 3. Добудь цинк гідроксид і доведи практично, що він — амфо
терна сполука.

Задача 4. З натрій гідроксиду добудь натрій хлорид.
Задача 5. Добудь купрум(ІІ) гідроксид, а з нього — купрум(ІІ) оксид. 
Задача 6. З купрум(ІІ) сульфату добудь купрум(ІІ) хлорид.
Задача 7. З купрум(ІІ) хлориду добудь купрум(ІІ) нітрат.
Задача 8. З ферум(ІІІ) оксиду добудь ферум(ІІІ) гідроксид.
Задача 9. З купрум(ІІ) оксиду добудь купрум(ІІ) гідроксид.
Задача 10. Здійсни практично такі перетворення:
а) магній —* магній сульфат —» магній гідроксид — » магній хлорид;
б) купрум(ІІ) оксид —* купрум(ІІ) хлорид —» купрум(ІІ) гідроксид — ► 
купрум(ІІ) сульфат;

95



в) купрум(ІІ) карбонат —* купрум(ІІ) нітрат —» купрум(ІІ) 
гідроксид —» купрум(ІІ) оксид;
г) ферум(ІІІ) сульфат —» ферум(ІІІ) гідроксид —»• ферум(ІІІ) 
оксид —* ферум(ІІІ) хлорид.

а
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§ 1 7 . СП РО БИ  КЛАСИФІКАЦІЇ ХІМІЧНИХ 
ЕЛЕМЕНТІВ

Тобі треба
мати уявлення: про перші спроби класифікації 

хімічних елементів.

Перша класифікація хімічних 
елементів — це їх поділ на ме
тали і неметали

Система — сукупність елемен
тів, які перебувають у певних 
відношеннях і зв’язках один з 
одним, утворюючи цілісність, 
єдність

Відомо, що розвиток будь-якої науки 
проходить етапи нагромадження і ви
вчення фактів, їх класифікації і вияв
лення зв’язків між фактами, встанов
лення певних закономірностей. Так само 
і в хімії. Окремі хімічні елементи були 
відомі за давніх-давен, коли хімії як на
уки ще не було. Проте наприкінці XVIII 
і особливо в XIX ст. число елементів по
чало стрімко збільшуватися. До середини 
XIX ст. вже було відомо 63 хімічні еле
менти, які утворювали сотні тисяч хіміч
них сполук. Нагромадження знань про 
хімічні елементи та їхні сполуки спричи
нило необхідність привести цю багатома
нітність у певну систему.

Поняття «система» у перекладі з грець
кої означає «ціле, складене з частин». 
Система відрізняється від простої суми 
частин тим, що в ній між частинами вста
новлюються взаємозв’язки і залежності. 
В системі знань про хімічні елементи 
також необхідно встановити залежність, 
природні зв’язки між відомими на той 
час елементами.

Одну з перших спроб класифікації 
хімічних елементів здійснив у 1804 р. 
шведський хімік Я. Берцеліус. Він по
ділив усі відомі тоді 32 елементи на дві 
групи — метали і неметали за відмінніс
тю властивостей простих речовин. Але ця 
класифікація виявилася непридатною,
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оскільки вона не враховувала властивос
ті перехідних металів, які утворюють ам
фотерні оксиди і гідроксиди, а тому по
сідають проміжне місце між металами і 
неметалами.

Пошуки тривали. Хіміки брали за 
основу класифікації хімічних елементів 
подібність властивостей простих і склад
них речовин, які вони утворюють. Так 
були виокремлені кілька родин подібних 
хімічних елементів.

ВИСНОВКИ
Першою класифікацією хімічних елементів був їх  поділ 
на метали і неметали. Виявлення природних груп поді
бних за властивостями елементів стало дальшим кроком 
на шляху розвитку їх класифікації.

§ 1 8 . ПОНЯТТЯ ПРО ЛУЖНІ МЕТАЛИ

Тобі треба
знати: фізичні й хімічні властивості лужних ме

талів;
уміти: складати рівняння відповідних реакцій; 

пояснювати характер змінення влас
тивостей лужних металів залежно від 
відносної атомної маси відповідних еле
ментів.

До родини лужних металів належать 
елементи: Літій Ьі, Натрій Иа, Калій К, 
Рубідій Ш), Цезій Сз і Францій Рг (радіо
активний елемент).

Пригадай, що згідно з новою українською 
термінологією назви хімічних елементів пи
шуться з великої літери, а назви простих речо
вин, утворених цими елементами, — з малої.
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Лужні метали — 
найактивніші метали

Під час повільного окиснення 
натрію або горіння в умовах не
стачі кисню утворюється оксид:

4№ + 0 2 = 2№20 

Чи знаєш ти,
що калій навіть займається, 
коли на нього потрапляє воло
га? Його гасять кухонною сіллю 
N801 чи содою № 2С 03

• Знайди лужні метали за періодичною систе
мою хімічних елементів.

Усі лужні метали в сполуках виявля
ють валентність 1. Утворені ними прості 
речовини — метали. Вони мають одна
кову кристалічну структуру, металіч
ний блиск, м’які (легко ріжуться ножем), 
пластичні, легкоплавкі. Мають невелику 
густину (легші за воду). Добре проводять 
електричний струм і теплоту.

У хімічному відношенні порівняно з 
рештою металів лужним металам власти
ва висока хімічна активність. Так, якщо 
розрізати ножем кусок натрію або калію, 
то на свіжому зрізі він матиме яскравий 
металічний блиск, який одразу ж, прак
тично миттєво, тьмянішає через окиснен
ня киснем повітря.

• Напиши рівняння реакції окиснення літію кис
нем повітря.

Тому й зберігають літій, натрій, калій 
у посудинах під шаром гасу, а рубідій і 
цезій — у запаяних ампулах, з яких ви
далено повітря.

Висока хімічна активність лужних ме
талів виявляється й під час взаємодії їх 
з водою.

Д о сл ід  1. У склянку з водою опускає
мо кусочок натрію (мал. 7). Він одразу ж 
спливе на її поверхню (чому?) і розпла
виться, бо при цьому виділяється тепло
та. Блискуча крапля натрію швидко ру
хається по поверхні води, шипить і змен
шується в розмірі, доки не щезне. Крапля 
рухається, бо її штовхає газ, що виділя
ється при цьому. Аби дізнатися, який це 
газ, зберемо його в пробірку і піднесемо
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до полум’я. Чутно характерний приглу
шений звук «п-пах», властивий горінню 
чистого водню. Якщо водень не чистий 
(змішаний з повітрям) — різкий «гавка
ючий» звук. Отже, в результаті взаємодії 
натрію з водою виділяється водень Н2 
й утворюється луг КаОН:

2Ш  + 2Н20  = 2ИаОН + Н21
Наявність лугу КаОН можна виявити, 

якщо до розчину додати 1—2 краплі фе
нолфталеїну або на предметне скло по
містити 1—2 краплі розчину і випарити з 
нього воду. Залишається тверда біла ре
човина — натрій гідроксид МаОН (їдкий 
натр).

Лужні метали енергійно реагують та
кож з хлором С12, сіркою Б та іншими не
металами.

• Знаючи валентність Хлору 1, а Сульфуру 2, на
пиши відповідні рівняння реакцій.

Деякі властивості лужних металів на
ведено в табл. 9. •

• Різна хімічна активність лужних металів віднос
но кисню та води пов’язана зі зміною віднос
ної атомної маси: чим вона більша, тим більша 
активність лужного металу.

Мал. 7. Взаємодія натрію 
з водою
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Таблиця 9. Властивості лужних металів

З таблиці видно, що властивості про
стих і складних речовин закономірно 
змінюються в міру збільшення відносних 
атомних мас елементів. Так, температу
ра плавлення лужних металів у ряду лі
тій — францій знижується, а густина — 
збільшується. * Зі

ВИСНОВКИ
Лужні метали — одна з природних родин подібних за влас
тивостями елементів. Усі вони утворюють: а) прості речови
ни — типові метали, які мають подібні фізичні й хімічні влас
тивості, й б) основні оксиди складу І^О та відповідні їм гідро
ксиди — луги складу ЛОН.
Зі збільшенням відносної атомної маси лужних металів тем
пература плавлення простих речовин (лужних металів, утво
рених цими елементами) знижується, а густина зростає. 
Лужні метали за стандартних умов активно взаємодіють з во
дою, киснем повітря та іншими неметалами. Різна хімічна ак
тивність відносно кисню та води також зв’язана зі зміною від-
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носної атомної маси: чим вона більша, тим більша активність 
лужного металу.
Відмінність між лужними металами проявляється в тім, що 
спільні для них властивості у різних металів виражені різною  
мірою: зі збільшенням відносної атомної маси закономірно 
змінюються їх  фізичні властивості, збільшується хімічна ак
тивність відносно кисню й води. * 1 2 3 4 5 6 7

Завдання для самоконтролю
1. Назви елементи, які утворюють родину лужних металів, і, користуючись дани

ми, що наведені в табл. 9, порівняй їх фізичні властивості.
2. Який із лужних металів можна розплавити, тримаючи в руці запаяну ампулу з 

цим металом? Чому його не можна просто покласти на долоню, як інші мета
ли, наприклад залізо або мідь? Відповідь поясни.

3. Як ти думаєш, чому лужні метали мають таку назву? Відповідь поясни.
4. Які спільні хімічні властивості мають лужні метали? Відповідь ілюструй рівнян

нями реакцій.
5. Напиши рівняння реакцій, що відбуваються між: а) літій оксидом і сульфур(\/І) 

оксидом; б) літій оксидом і хлоридною кислотою; в) натрій гідроксидом і суль
фатною кислотою; г) рубідій гідроксидом і нітратною кислотою.

Додаткові завдання
6. Напиши рівняння реакцій між: а) калієм і хлором; б) цезієм і сіркою; в) рубіді

єм і водою; г) цезій оксидом і водою; д) калій гідроксидом і ортофосфатною  
кислотою.

7 . Якими двома способами можна добути натрій гідроксид? Напиши рівняння 
відповідних реакцій.

8*. Одновалентний метал масою 17 г спалили в кисні об ’ємом 1,12 л (н. у.). На
зви метал, який було спалено.

9*. На нейтралізацію нітратної кислоти масою 25,2 г витрачено гідроксид луж
ного металу масою точно 22,4 г. Напиши формулу цього гідроксиду і зазнач 
його назву.

10*. Дано схему генетичного ряду елемента И:
Я— * ЯО— » Р(ОН)2— » ВСІ2.

Визнач, до якої родини належить цей елемент і напиши відповідні рівняння ре
акцій.
11*. На лужний метал масою 3,5 г подіяли водою. При цьому виділився водень 

об’ємом 5,6 л (н. у.). Який лужний метал прореагував з водою?
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§ 1 9 . ПОНЯТТЯ ПРО ГАЛОГЕНИ

Тобі треба
знати: фізичні й хімічні властивості галогенів; 
уміти: складати рівняння відповідних реакцій; 

пояснювати характер змінення власти
востей галогенів залежно від відносної 
атомної маси хімічних елементів.

До галогенів належать Флуор Б, Хлор 
СІ, Бром Вг, Йод І і Астат Аі (радіоак
тивний елемент). Це ще одна природна 
родина подібних за властивостями хіміч
них елементів.

• За періодичною системою знайди елементи- 
галогени.

Ці елементи утворюють прості речо
вини, які також називаються галогена
ми. Вони являють собою типові немета 
ли. За стандартних умов фтор Б2 — газ. 
хлор С12 — газ, бром Вг2 — рідина, йод 
І2 — легкоплавка кристалічна речовина 
О™. = 113,5 °С).

Галогенам властива леткість і надзви 
чайно висока хімічна активність. Вони 
вступають у взаємодію майже з усіма 
простими речовинами. Особливо швидко 
і з виділенням великої кількості теплоти 
відбувається сполучення галогенів із ме 
талами.

Д о сл ід  1 (у витяжній шафі). У колбу 
Галогени — найактивніші заповнену хлором, вносимо металічну 

неметали ложку для спалювання речовин з роз
плавленим натрієм. В атмосфері хлору 
натрій згоряє зі сліпучим спалахом, а на 
стінках циліндра з’являється білий наліт 
натрій хлориду:

V I I

К  18,998
[Нс|2ї22р! 

Флуор_______

СІ 35.453
ПЧсІЗа^Зр’ 

Хлор____________

54,938 М і і
|Ат)За54з3

____ Манган

В Г  79.904
[Аг]3(і|04534р*

Бром________
43 гжч
(99) 1  С
ІК тИ ^ї2

Технецій 
*3 

126,90 
[Кг)4<І,05в25р5 

ІОД_____________

186,21 І І Є
рСе)4С45<156*3

А І  (210)
[ХеВГ'зЛЛр*

Астат___________

,2«, В И
[Ип]5Г*6<і!7з2

Борій
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2№  + С12 = 2ИаС1
Мідь, залізо та багато інших металів 

згоряють у хлорі, утворюючи відповідні 
солі.

Д о сл ід  2 (у витяжній шафі). На дно 
великої колби або банки насипаємо шар 
піску, аби колба (банка) не лопнула під 
час досліду, і всипаємо свіжоподрібнений 
порошок кристалічного стибію. Він заго
ряється в хлорі яскравим світлом, утво
рюючи білий дим — 8ЬС15 і БЬСІз (отруй
ні).

Мал. 8. Горіння натрію в хлорі

• Напиши рівняння реакцій.

Подібно взаємодіють з металами бром 
і йод.

За здатність безпосередньо сполуча
тись із металами з утворенням типових 
солей елементи Флуор, Хлор, Бром, Йод 
називають галогенами, що з грецької 
буквально означає «солеродні» (ті, що на
роджують солі).

Галогени взаємодіють з багатьма не
металами, у тім числі з воднем. Так, 
фтор Р2 у суміші з воднем вибухає навіть 
у темряві й на холоді, хлор С12 з воднем 
вибухає на яскравому світлі або під час 
нагрівання (за стандартних умов без 
освітлення хлор практично не взаємодіє 
з воднем). Бром Вг2 взаємодіє з воднем 
менш енергійно і лише під час нагріван
ня. Йод реагує з воднем лише при до
сить сильному нагріванні і не повністю, 
оскільки утворений йодоводень НІ — не
стійка сполука:

Н2 + Б2 = 2НБ Н2 + Вг2 = 2НВг
Н2 + С12 = 2НС1 Н2 + І2 = 2НІ

Мал. 9. Горіння стибію в хлорі

Галогени — хімічно активні 
елементи, тому в природі вони 
трапляються лише у складі спо
лук, виявляючи валентність 1. 
Приклади природних сполук 
галогенів: Флуору — плавико
вий шпат СаР2; Хлору — кам’я
на (кухонна) сіль ЫаС1; сполуки 
Брому та Йоду є у воді бурових 
свердловин, у воді морів та д е 
яких озер, а також у морських 
водоростях
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Хоча активність галогенів при цьому 
різна, та склад продуктів реакції одна
ковий: утворюються газуваті сполуки — 
галогеноводні HF, НС1, НВг, НІ, водні 
розчини яких є кислотами. Деякі власти
вості галогенів подано в табл. 10.

Таблиця 10. Властивості галогенів
Хімічний елемент Проста речовина Сполуки

Назва Сим
вол

Від
носна

атомна
маса

Фор
мула

Агрегат
ний стан

Забарв
лення

Хімічна
актив
ність

Кис
лота

Сіль
(при
клад)

Флуор F 19 f 2 Газ Зеленкувато-
жовте силюється

HF MgF2

Хлор СІ 35,5 сі, Газ Жовто-зелене неї MgCl2
Бром Вг 80 Вг2 Рідина Червоно-буре НВг MgBr2
Йод І 127 І2 Тверда

речовина
Чорно-фіоле
тове

НІ Mgl2

Учені поступово дізналися й про інші 
групи елементів, що мають подібні влас
тивості. Так, одну групу подібних еле
ментів склали Нітроген, Фосфор, Арсен, 
Стибій, Вісмут, іншу — Оксиген, Суль- 
фур, Селен, Телур (див. періодичну сис
тему хімічних елементів).

Виявлення природних груп подібних 
за властивостями елементів стало важ
ливим етапом на шляху розвитку кла
сифікації хімічних елементів. Якщо пер
шою класифікацією був поділ елементів 
на металічні й неметалічні (на основі 
протилежних властивостей їх простих 
речовин — металів і неметалів), то далі 
було виявлено природні групи, всереди
ні яких спостерігався взаємозв’язок між 
елементами. Проте такі групи елементів 
розглядалися відособлено. Загального

1

V VI

N 14.007
! H 4 * V

Н ітроген

О  ,,Л
О к си ген

P •*
Г  70.474

|N c |.V .y  
Ф о с ф о р _________

>0.44: V  
| N r|îd ,4>:

В ан ад ій

ч  14c l  32.066 
|N « |V V

24  Г г51.4%  t  ґ  
|A iP d V

Х р о м

* і з
AS 74.922

|A r |7 d " '4 fV
SC

|A r|M "V 4 p *
С о л е й

iU  N b
|K t]4 .l'v

Ніобій

S« M o
|k rH J5 >

М ол іб д ен

S b  ,:■ * »
|K r|4d "S»:Sp' 

С тибій

Т е  .„SI
ІКгЩІ' W  

Т елур  ]

180,95 T  a 
|X cJ4 r*5JW

Т антал

W
|X v |4 l"5»lW

В о л ь ф р а м ,

В І 208.4g 
|X c|4l<,M ’" « « V  

Бн«4ут

Р о
|Xe)l**W бч бр* 

Полоній

!” вь
|Kii |M“ W ‘7s-

Д убніи
2 w , Se

С и б о р і їй
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зв’язку між елементами ще не виявили.
Адже було важко припустити, що між 
елементами, протилежними за власти
востями, наприклад між лужними мета
лами і галогенами, існує взаємозв’язок.

Але спроби робилися. Багато вчених на
магалося розібратись у величезній кіль
кості фактів. Так, у 1864 р. німецький хі
мік Лотар Мейєр опублікував таблицю, в 
якій йому вдалося із 63 відомих на той час 
елементів розмістити 27 за зростанням їх 
відносних атомних мас. Усі відомі елемен
ти Лотар Мейєр не зміг включити у цю та
блицю, оскільки для більшості з них ще не 
були визначені відносні атомні маси.

Історія розвитку хімії показала, що 
Лотар Мейєр був на правильному шляху 
у своїх спробах класифікувати елемен
ти. Адже він за основу брав єдину на той 
час загальну для всіх хімічних елементів 
фізичну величину — масу. Проте від
крити закон, який об’єднує всі елементи 
у струнку систему, вдалося у 1869 р. ве
ликому російському вченому, професору 
Петербурзького університету Д. І. Менде
лєєву.

висновки
Галогени — природна родина елементів, що являють собою  
типові неметали. Зі збільшенням відносної атомної маси цих 
елементів темнішає їх забарвлення й закономірно змінюється 
агрегатний стан від газуватої до твердої речовини.
Галогени активно взаємодіють з металами, утворюючи солі. 
Вони реагують з воднем, утворюючи газуваті галогеноводні, 
водні розчини яких є кислотами. Зі збільшенням відносної 
атомної маси хімічна активність галогенів послаблюється. 
Галогени за властивостями протилежні лужним металам: 
якщо галогени — типові неметали, то лужні метали — типові 
метали.

Юліус Лотар Мейєр 
(1830—1895)

Німецький хімік. Склав таб
лицю (1864) 27 хімічних елемен
тів, розміщених за зростанням 
атомних мас і валентністю, але 
не зробив теоретичних узагаль
нень. Слідом за Менделєєвим 
(1870) склав повну таблицю хі
мічних елементів. Побудував 
криві атомних об’ємів елементів
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Багато спроб класифікації елементів зробили різні вчені, а 
успіху досяг великий російський учений Д. І. Менделеев, яко
му вдалося об’єднати всі елементи (подібні й відмінні за влас
тивостями) в єдину систему хімічних елементів.

Завдання для самоконтролю
1. За якими ознаками хімічні елементи об ’єднані: а) в родину лужних мета

лів; б) у родину галогенів?
2. Напиши рівняння реакцій, що ілюструють хімічні властивості галогенів.
3 . Які властивості галогенів засвідчують, що вони є типовими неметалами? 

Напиши рівняння реакцій.
4 . За якими ознаками галогени відрізняються: а) один від одного; б) від луж

них металів? Відповідь мотивуй.
5 . Схарактеризуй хімічні властивості брому. Сформулюй закономірність 

зміни властивостей галогенів зі збільшенням відносної атомної маси.
6 . Визнач, до якої родини належить хімічний елемент, якщо формула його 

оксиду ИгО. Напиши рівняння реакцій, які ілюструють хімічні властивості 
цього оксиду.

7 . Якщо розчинити у воді лужний метал кількістю речовини 1 моль, то можна 
дістати водень о б ’ємом (н. у.)
(а) 5,6 л; (б) 11,2 л; (в) 22,4 л; (г) 44,8 л.

Додаткові завдання
8. В одну з природних груп елементів були об ’єднані Кальцій, Стронцій та 

Барій, які дістали назву лужноземельних металів. Знайди їх у періодичній 
системі хімічних елементів, напиши формули їх оксидів та гідроксидів і 
зазнач назви цих сполук.

9*. Вищий оксид хімічного елемента має склад ЯО. Визнач валентність еле
мента в цій сполуці. Напиши формулу гідроксиду, що відповідає даному 
оксиду, і передбач його властивості. Напиши рівняння хімічних реакцій, 
що підтверджують передбачені властивості.

10. Чи вистачить 2 л хлору (н. у.), аби добути стибій(У) хлорид унаслідок спа
лювання стибію масою 5 г?

11. Кількість речовини алюміній броміду, що утворюється внаслідок взаємо
дії алюмінію з бромом масою 12 г, становить
(а) 1 моль; (6)0,1 моль; (в) 0,01 моль; (г) 0,05 моль.
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§ 2 0 . ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН 
Д . І. М ЕНДЕЛЄЄВА

Тобі треба
мати уявлення: про відкриття періодичного за 

кону;
знати: менделєєвське формулювання періо

дичного закону;
розуміти суть: такої закономірності, як періо

дичність.

Ти вже знаєш, що вчені за часів 
Д. І. Менделєєва, намагаючись класи
фікувати відомі хімічні елементи, поді
лили їх на родини. Було відомо 6 груп 
подібних за властивостями елементів; 
лужні метали, лужноземельні метали, 
галогени, група Оксигену, група Нітро
гену і група Карбону (знайди їх за пері
одичною системою). Але згрупувати всі 
відомі на той час 63 хімічні елементи не 
вдавалося. Знання про них були урив
часті. У той час учені думали, що при
родні групи елементів, особливо проти
лежні за властивостями, ніяк між собою 
не зв’язані. І хоча вони звертали увагу на 
зв’язок властивостей речовин з відносною 
атомною масою елемента, що утворює цю 
речовину, їм не вдалося об’єднати всі 
елементи в єдину систему. Спираючись 
на праці своїх попередників, це завдан
ня розв’язав великий російський учений 
Д. І. Менделєєв.

На відміну від своїх попередників 
Д. І. Менделєєв був глибоко перекона
ний, що між усіма хімічними елемента
ми, як подібними за властивостями, так 
і відмінними, повинен існувати природ-

Дмитро Іванович Менделєєв 
(1834—1907)

Російський хімік, різнобічний 
учений, педагог, прогресивний 
громадський діяч. Працював ви
кладачем гімназії в Одесі. Про
фесор Петербурзького універси
тету (з 1865). Очолював Головну 
палату мір та вагів (з 1893). Ві
діграв значну роль у розвитку 
хімії та інших галузей природо
знавства. Відкрив (1869) періо
дичний закон хімічних елемен
тів — один із головних законів 
природи
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Перший варіант періодичної 
системи, створеної 

Д. І. Менделєєвим у 1869 р.

Чи знаєш ти,
що назви одних елементів 
пов’язані з назвами планет Со
нячної системи (Селен Бе, що 
з грецької означає Місяць), ін
ших — з назвами континентів 
і держав (Європій Еи, Рутеній 
Яи — на честь стародавньої 
назви Росі? — Рутенія), ще ін
ших — з іменами вчених (Но
белій N0 — на честь Альфреда 
Нобеля, вченого-хіміка, вина
хідника динаміту, який запо
вів свої капітали для премій за 
наукові відкриття)? Знайди за 
періодичною системою ще інші 
приклади

ний загальний зв’язок, який об’єднував 
би всі елементи в єдину систему.

За основу систематизації хімічних еле
ментів Д. І. Менделєєв (так само, як і ра
ніше Лотар Мейер) обрав відносну атом
ну масу, вважаючи її головною харак
теристикою елемента, оскільки вона не 
змінюється під час утворення елементом 
простих і складних речовин. Водночас 
Д. І. Менделєєв не розглядав масу як 
єдину характеристику елемента. Він на
давав великого значення ще й його хі
мічним властивостям.

Згрупувавши більшість відомих тоді 
хімічних елементів у кілька горизон
тальних рядів так, щоб вертикальні 
стовпчики включали елементи, подібні 
за хімічними властивостями, Д. І. Мен
делєєв у 1869 р. розробив періодичну сис
тему у формі таблиці — прообраз сучас
ної періодичної системи хімічних еле
ментів. А далі добудовував і доповнював 
цю первісну таблицю, доки не включив 
до неї всі відомі на той час 63 елементи. 
Один із останніх варіантів періодичної 
системи, створеної Д. І. Менделєєвим, за 
формою мало чим відрізняється від відо
мої нам сучасної періодичної системи 
(див. форзац).

• Розглянь фрагмент періодичної системи 
(табл. 11) і зроби висновок, як у порядку зрос
тання відносних атомних мас елементів змі
нюються: а) властивості елементів; б) власти
вості простих і складних речовин, утворених 
елементами; в) валентність елементів (у спо
луках з Оксигеном); г) валентність елементів 
(у сполуках з Гідрогеном).
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Таблиця 11. Зміна властивостей хімічних елементів
Символ хіміч
ного елемента

Ьі Ве в С N 0 р Ые

Відносна 
атомна маса

7 9 11 12 14 16 19 20

Вищий оксид ЬІгО ВеО в 20 з С02 N,05 — — —
Гідрат оксиду ЬІОН Ве(ОН)2 НзВОз н 2с о 3 Н Ш 3 — — —
Летка сполу
ка з Гідроге
ном “ '

с н 4 ЫН.) Н20 НР

Символ хіміч
ного елемента

N3 Ме А1 Єі р Э СІ Аг

Відносна 
атомна маса

23 24 27 28 31 32 35,5 40

Вищий оксид Ыа20 І^ О А120 3 ЭЮ2 р 20 5 ЭОз С120 7 —
Гідрат оксиду ЫаОН М^ОН)2 А1(0Н)3 НгвІО) н ,р о 4 н 2э о 4 нею ., —
Летка сполу
ка з Гідроге
ном

ЭЩ4 РНз н ,э н е ї

Загальна 
формула ви
щого оксиду

ИгО и о К20з КО 2 ИїОв ИОз к2о 7

Загальна 
формула лет
кої сполуки 
з Гідрогеном

ІШ4 ЯНз ІШ2 и н

Вивчаючи зміну властивостей елемен
тів, розміщених у ряд у порядку зростан
ня їх відносних атомних мас, Д. І. Менде
лєєв виявив повторення однакових ознак 
у хімічних елементів і назвав цю законо
мірність періодичністю. Виявлену за
кономірність він сформулював у вигляді 
періодичного закону, суть якого опублі
кував у 1869 р.:

СТОЛЕТИЕ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ІЛКОНЛ 
Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА
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властивості елементів, а тому і властивості 
утворених ними простих і складних речовин 
перебувають у періодичній залежності від ве
личини атомних мас елементів.

ВИСНОВКИ
Періодичний закон відкрив російський учений Д. І. Мен
делеев у 1869 році. Його суть, за Д. І. Менделєєвим, поля
гає в тому, що властивості хімічних елементів та їх сполук 
перебувають у періодичній залежності від атомної маси 
елементів.

§  2 1 .  ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ 
ЕЛЕМЕНТІВ Д . І. М ЕНДЕЛЄЄВА

Чи знаєш ти,
що назви деяких елементів за
позичені з міфології народного 
епосу? Так, Титан Ті названий на 
честь казкової цариці ельфів Ти
танії зі старонімецького епосу. 
Ванадій V — на честь сканди
навської богині краси Ванадіс. 
Прометій Рпл — міфічного героя 
Прометея, який нібито вкрав з 
неба вогонь і передав його лю
дям, тощо

Тобі треба
знати: структуру короткої форми періодичної 

системи хімічних елементів; 
розуміти суть: закономірностей періодичної 

системи; понять «період» і «група»; 
уміти: складати формули вищих оксидів хіміч

них елементів, відповідних гідроксидів і 
визначати їх характер; бінарних сполук 
хімічних елементів із Гідрогеном.

Заслуга Д. І. Менделєєва полягає в 
тім, що виявлену залежність він зрозу
мів як об’єктивну закономірність приро
ди, чого не змогли зробити його попере
дники. Завдяки відкриттю періодичного 
закону було виявлено, що всі елементи 
взаємозв’язані, підпорядковані єдиному 
закону і становлять єдину систему, яка 
справедливо була названа на честь уче-
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ного «періодичною системою Х ІМ ІЧ Н И Х  

елементів Д. І. Менделєєва».
Одним із способів зображення періо

дичної системи елементів є графічне (та
бличне) вираження періодичного закону 
хімічних елементів, так званий короткий 
варіант побудови періодичної системи 
(див. форзац).

Для побудови системи Д. І. Менделє
єву довелося припустити інші значення 
відносних атомних мас майже у 20 еле
ментів. Так, більшість учених вважали 
відносну атомну масу Берилію такою, що 
дорівнює 13,5 (знайди Ве за періодичною 
системою). Однак за сукупністю власти
востей Д. І. Менделєєв розмістив Бери
лій між Літієм і Бором, зробивши висно
вки, що відносна атомна маса Берилію 
має дорівнювати 9. Пізніше експеримен
тальні дослідження довели справедли
вість припущення Д. І. Менделєєва. Це 
було перше практичне застосування пе
ріодичної системи.

Будуючи періодичну систему, Д . І. Мен
делєєв залишив багато клітинок вільни
ми. Серед 63 відомих тоді елементів ще 
не було таких, які за величиною віднос
них атомних мас і сукупністю властивос
тей могли б зайняти ці місця. Тим самим 
він довів, що повинні існувати елемен
ти, котрі були ще невідомі. Він дійшов 
висновку, що їх властивості мають бути 
проміжними між властивостями сусідніх 
елементів, що розміщуються ліворуч і 
праворуч у тому самому ряду, й сусідніх 
елементів, що стоять вище і нижче. Це 
такі елементи, як Галій Ца, Германій Це 
і Скандій Бс. Д. І. Менделєєв назвав їх,

Властивості елементів, а тому 
і властивості утворених ними 
простих і складних речовин пе
ребувають у періодичній залеж
ності від величини атомних мас 
елементів

Іл 3
6,941 Ве 4

9,0122 В 5
10,811

Літій
[Нс]2з'

Берилій
(Не]28!

Бор
[Нс]2$12р|

п.

Визначення атомної маси Бери
лію — перше практичне застосу
вання періодичної системи

Чи знаєш ти,
звідки пішов вираз «танталові 
муки», який вживається, коли 
людина не може домогтися сво
єї мети, хоча вона й близько? 
Тантал — син міфічного бога 
Зевса — за провину був при
речений на вічний голод і спра
гу, стоячи по горло у воді під 
деревом зі стиглими плодами. 
Учені-хіміки, які добували еле
мент Тантал Та з руд, також 
зазнавали «танталових мук». 
У 1802 р. шведський учений 
Екеберг відкрив оксид елемен
та, а вважав його за метал. Ме
талічний тантал добули лише 
через 100 років
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Чи знаєш ти,
що хімічний елемент Гелій Не 
вперше був відкритий на Сонці 
(1868) і лише через 27 років ан
глійському вченому У. Рамзаю 
вдалося виявити газувату речо
вину гелій в умовах Землі?

Період — горизонтальний ряд 
хімічних елементів, що почина
ється лужним металом і закінчу
ється інертним елементом

відповідно, екаалюміній, екасиліцій та 
екабор1.

Тріумфом періодичного закону було 
відкриття в 1875 р. французьким ученим 
Лекок де Буабодраном нового елемента, 
названого Галієм (на честь стародавньої 
назви Франції). Властивості Галію, ви
значені експериментально, повністю збі
галися із властивостями екаалюмінію, 
передбаченими Д. І. Менделєєвим.

Впродовж наступних 15 років передба
чення Д. І. Менделєєва блискуче підтвер
дились: були відкриті прості речовини, 
утворені передбаченими елементами.

Проте наприкінці XIX ст. були від
криті інертні гази (Не, Ие, Аг, Кг, Хе). їх 
молекули одноатомні. На відміну від усіх 
інших неметалів, вони не утворюють спо
лук із Гідрогеном і металами. Несподіва
не відкриття інертних газів стало важ
ким випробуванням для періодичної сис
теми, оскільки для них не було вільних 
клітинок. Д. І. Менделєєв утворив для 
них окрему групу (нульову), розмістивши 
інертні гази між галогенами і лужними 
металами. У результаті періоди набули 
свого логічного завершення. Все це зу
мовило загальне визнання періодичного 
закону і періодичної системи елементів.

Яка ж структура короткої форми пері
одичної системи? Основними структур
ними одиницями є періоди і групи.

П ер іод  — це гори зон тал ьн и й  ряд  
х ім іч н и х  ел ем ен тів , розм іщ ен и х  у по-

1 Ека — слово, запозичене Д. І. Менделєєвим зі стародавньої писемної мови 
Індії — санскриту. «Ека» означає «один». Пропонуючи заздалегідну назву елемен
та № 31 екаалюміній, Д. І. Менделєєв виходив із того, що він «іде за алюмінієм», 
перший його аналог.
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рядку зр остан н я  їх  в ідн осн и х  атом 
них м ас, щ о починається  л уж н и м  
м еталом  і зак ін чується  ін ер тн и м  га
зом .
• Визнач за періодичною системою, які періо

ди є винятком з цього правила (чому?).

Усього періодів сім. Із них перші три — 
малі періоди, бо кожний складається з 
одного ряду хімічних елементів. Почи
наючи З четвертого, Ідуть великі періоди то 
(кожний складається з двох рядів). Усьо- >« 
го рядів десять. Кожний період містить Ь 
певне число хімічних елементів: Є

1- й період (малий) — 2 елементи;
2- й період (малий) — 8 елементів; о
3- й період (малий) — 8 елементів; 8
4- й період (великий) — 18 елементів;
5- й період (великий) — 18 елементів;
6- й період (великий) — 32 елементи;
7- й період (великий) — досі ще не за

вершений, містить поки що 24 елементи.
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Група — це вертикальний стовпчик, в якому 
один під одним розміщені подібні за власти
востями хімічні елементи.

Усього груп вісім. Кожна з них поді
ляється на дві підгрупи: А — головну, 
до складу якої входять елементи ма
лих періодів (типові) і Б — побічну, яка 
складається тільки з елементів великих 
періодів, вони є неповними аналогами 
типових елементів і навіть можуть дуже 
відрізнятися від них за властивостями. 
Так, сьома група складається з головної 
підгрупи — Флуор, Хлор (типові елемен
ти) та їх аналоги — Бром, Йод, Астат, і 
побічної, до складу якої входять елемен
ти тільки великих періодів — Манган,

Елементи кожної 
хімічні аналоги

підгрупи
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У періодах металічні властивос
ті послаблюються, а неметаліч- 
ні — посилюються (у великих 
періодах це відбувається по
вільніше, ніж у малих)

Технецій, Реній. Елементи головної під
групи — активні неметали, а елементи 
побічної — метали.

Основні закономірності 
періодичної системи:

26
55.847 Р е 58,933 С О

28
58,69 №

[ЛгрЛ'Чз1 [А гІЗЛ ї1 [А гр Л з1
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Рутеній
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[Кг]4<і*581

Родій

* 4 2  РСІ
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Паладій

76 /-V
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[Хе]4Ґ45<і6б82

Осмій

77 ж
192,22 І Г

Іридій

195.08 Рі 
Платина

родина платинових металів

1. У малих періодах із зростанням від
носних атомних мас елементів спостері
гається поступове послаблення металіч
них і наростання неметалічних влас
тивостей.

2. У великих періодах спостерігається 
деяка періодичність у зміні властивостей 
всередині самих періодів. У парних рядах 
великих періодів металічні властивос
ті елементів послаблюються повільно, в 
результаті всі елементи парних рядів — 
метали. У непарних рядах великих пе
ріодів властивості елементів змінюються 
так само, я к і в  елементів малих періодів: 
металічні властивості послаблюються, 
а неметалічні — посилюються.

3. Особливу подібність властивостей 
виявляють елементи, розміщені всереди
ні великих періодів, наприкінці кожного 
парного ряду. Це так звані тріади: Фе- 
рум — Кобальт — Нікол, що утворюють 
родину Феруму, і дві інші: Рутеній — Ро
дій — Паладій та Осмій — Іридій — Пла
тина, що утворюють родину платинових 
металів (платиноїдів). Виділяють ще ро
дину лантаноїдів (14 елементів шостого 
періоду) і родину актиноїдів (14 елемен
тів сьомого періоду). Елементи кожної з 
цих родин за властивостями дуже подіб
ні між собою.

4. У групах у міру зростання віднос
них атомних мас елементів їх металічні 
властивості посилюються, а немета-
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лічні — послаблюються (в елементів по- у групах металічні властивості 
бічних підгруп бувають винятки). посилюються, а неметалічні —

5. У періодичній системі посилення послаблюються 
металічних властивостей елементів у
групах зверху вниз і послаблення їх у 
періодах зліва направо зумовлюють по
яву діагональної подібності. Так, Бери
лій більше подібний до Алюмінію, ніж до 
Магнію, а Бор — до Силіцію, ніж до Алю
мінію (див. періодичну систему).

6. У періодах валентність елементів 
зростає: у малих періодах — від 1 до 8, 
у великих періодах — двічі, що й дало 
Д. І. Менделєєву підставу розмістити еле
менти великих періодів у два ряди.

7. У групах валентність елементів, як 
правило, відповідає номеру групи. Деякі 
елементи побічних підгруп можуть вияв
ляти й іншу валентність. Так, Купрум —
елемент І групи побічної підгрупи --
утворює оксиди Си20  і СиО та гідроксиди 
СиОН та Си(ОН)2, де валентність Купру- 
му дорівнює 1 і 2.

8. Елементи перших трьох груп — ме
тали, вони летких сполук з Гідрогеном не 
утворюють. Це характерно для елементів 
головних підгруп IV—VII груп. При цьо
му валентність елемента дорівнює різни
ці між числом 8 і номером групи, в якій 
розміщується елемент.

Завдання для самоконтролю
1. Як змінюються властивості елементів у періодах і групах? Назви найактивніші 

метал і неметал.
2. В якого з елементів металічні властивості виявлені сильніше:

а) Са, ЯЬ, Мп; б) Ві, Р, N7 Відповідь мотивуй.
3. За хімічними властивостями радіоактивний елемент Радій найбільш подібний

до (а) Францію: (б) Актинію; (в) Барію; (г) Лантану.
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4. Металічний характер властивостей елементів у ряду Мд—Са—Бг—Ва
(а) послаблюється; (в) не змінюється;
(б) посилюється; (г) спочатку послаблюється, а далі посилюється.

5. Найслабші металічні властивості виявляє елемент
(а) Мд; (б) №; (в)АІ (г) Бі.

6 . Хімічний елемент, що виявляє амфотерні властивості, — це
(а) Ве; (б) Са; (в) Ва; (г) N.

7 . Лужному металу відповідає порядковий номер
(а) 10; (6)11; (в) 12; (г) 13.

8 . Хімічний елемент, що належить до галогенів, — це 
(а)Ферум; (б) Манган; (в) Йод; (г) Неон.

9. Летка сполука елемента з Гідрогеном має загальну формулу ВН3. Елемент на
лежить до групи
(а) III; (б) IV; (в)У; (г) VI.

Додаткові завдання
10. Неметалічні властивості елементів у ряду М—Р—Аб—БЬ—Ві

(а) послаблюються; (в) не змінюються;
(б) посилюються; (г) спочатку послаблюються, а далі посилюються.

11. Серед зазначених нижче елементів 4-го періоду елемент, що може виявляти 
однакові значення валентності за Оксигеном і Гідрогеном, — це
(а) Бром; (б) Селен; (в) Арсен; (г) Германій.

12*. Відносна атомна маса елемента дорівнює 31. Він утворює оксид, в якому 
масова частка цього елемента становить 0,437. Формула цього оксиду
(а) Р20 3; (б) Р20 5,

а характер оксиду
(в) основний; (г) кислотний; (д) амфотерний.

13*. Визнач валентність Хлору в перхлоратній (хлорній) кислоті НСЮ4, напиши 
формулу оксиду, який відповідає цій кислоті, і формулу леткої сполуки Хлору 
з Гідрогеном.
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§ 2 2 . БУДОВА АТОМА. Ф ІЗИ ЧН И Й  ЗМ ІС Т 
ПЕРІОДИЧНОГО ЗАКОНУ

Тобі треба
мати уявлення: про радіоактивність; 
знати: сучасне формулювання періодичного 

закону; будову атома;
уміти: визначати протонне число атома еле

мента

Тобі вже відомо, що Д. І. Менделєєв 
узагальнив великий обсяг знань і відкрив 
фундаментальний закон природи — пе
ріодичний закон. Але рівень тогочасних 
знань не давав змоги розкрити фізичний 
зміст періодичного закону, виявити при
чини періодичної зміни властивостей 
елементів залежно від зростання їх атом
них мас. Це стало можливим лише після 
з’ясування будови атома.

У науці довго панувала думка, що ато
ми — найменші частинки речовини і не 
містять інших, простіших складових час
тинок. Тому вони неподільні і не можуть 
перетворюватися на інші атоми. Проте 
наприкінці XIX ст. фізики експеримен
тально підтвердили складність будови 
атома. Відкриття рентгенівських проме
нів (1895), явища радіоактивності (1896), 
електрона (1897) спричинили революцію 
в природознавстві, зокрема сприяли пе
регляду уявлень про структуру і власти
вості речовини, оскільки атом виявився 
складним утворенням. Саме відкриття 
радіоактивності відіграло велику роль 
у встановленні складної природи атома 
і розкритті його структури.

Поняття про радіоактивність. До
сліджуючи солі Урану, французький

Періодичний закон і періодична 
система показали взаємозв’я
зок хімічних елементів

Антуан Анрі Беккерель 
(1852—1908)

Французький фізик, член 
Паризької Академії наук (з 
1889). Його наукові праці при
свячені фотохімії, електрохімії, 
магнетизму, оптиці, електриці, 
метеорології. Відкрив разом із 
подружжям Марії і П’єра Кюрі 
природну радіоактивність со
лей Урану, за що був удостоє
ний Нобелівської премії (1903)
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Мал. 10. Дія електричного 
поля на радіоактивне 

випромінювання:
1 — джерело випромінювання

у свинцевому контейнері;
2 — катод; 3 — анод; 4 — екран 
для реєстрування випроміню

вання (вкритий речовиною, що 
може світитися під впливом яко

гось джерела енергії)

фізик А. Беккерель виявив, що елемент 
Уран випромінює невидимі для OKajipo- 
мені, подібні до рентгенівських. Його 
дослідами зацікавилися інші вчені. Зо
крема, Марія Склодовська-Кюрі встано
вила, що сполуки Торію Th також мають 
цю здатність. Разом зі своїм чоловіком, 
французьким фізиком П’єром Кюрі, вона 
відкрила два нові елементи, названі за її 
пропозицією Полонієм Ро (від лат. Polo
nia — Польща) і Радієм Ra (від лат. radi
us — промінь), які виявилися значно по
тужнішими джерелами випромінювання, 
ніж Уран і Торій. Таку здатність деяких 
елементів назвали радіоактивністю, а 
елементи — радіоактивними.

Вивчаючи природу радіоактивного ви
промінювання, англійський фізик Ер- 
нест Резерфорд установив, що воно нео
днорідне: під дією електричного поля по
діляється на три пучки, один з яких не 
змінює свого початкового напрямку, отже, 
не несе електричного заряду, — це у-ви- 
промінювання (електромагнітні хвилі), а 
два інші — відхиляються у протилежні 
боки до зарядів електричного поля (мал. 
10). Це а-проміння (ядра атомів елемента 
Гелію) і (3-проміння (потік електронів).

Вчення про радіоактивність підтвер
дило складність будови атома.

Будова атома. Вивчаючи розсіюван
ня а-частинок, які проходять крізь тонкі 
металеві пластинки, Е. Резерфорд у 1911 р. 
запропонував схему будови атома, що діс
тала назву ядерна модель атома. Згідно 
з цією моделлю атом складається з по
зитивно зарядженого ядра і негативно 
заряджених електронів, що обертаються
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навколо нього. Позитивний заряд ядра 
нейтралізується сумарним негативним 
зарядом електронів, так що атом загалом 
електронейтральний.

Порядковий номер елемента — за
ряд ядра його атома. Численні експе
риментальні дослідження англійських 
учених (Е. Резерфорда, Г. Мозлі, 1917 р.) 
показали, що
заряд ядра атома дорівнює порядковому но
меру елемента в періодичній системі.

Так було розкрито фізичний зміст по
рядкового номера. Він виявився дуже 
важливою константою, що виражає вели
чину заряду ядра. Оскільки атом загалом 
електронейтральний, то й число електро
нів у атомі також дорівнює порядковому 
номеру елемента. Наприклад, порядко
вий номер елемента Феруму Ге — 26. Це 
означає, що заряд ядра його атома +26, 
а оскільки атом електронейтральний, то 
й електронів повинно бути 26, сумарний 
негативний заряд яких становить -26 
(заряд електрона — найменший нега
тивний заряд, прийнятий за одиницю).

Відкриття фізичного змісту порядко
вого номера дало нове обґрунтування 
розміщенню елементів у періодичній 
системі. З’ясувалося, що елементи роз
міщені не стільки за зростанням атомної 
маси, скільки за зростанням заряду ядер 
їх атомів. Дістала пояснення й удавана 
суперечність у системі Д. І. Менделєє
ва — розміщення трьох пар елементів 
(Аргон і Калій, Кобальт і Нікол, Телур і 
Йод) не в порядку зростання їх атомних 
мас, а навпаки. Виявилось, що таке роз

Марія Склодовська-Кюрі 
(1867—1934)

Польська і французька вче
на — фізик і хімік, одна з твор
ців учення про радіоактивність. 
Виявила радіоактивність Торію. 
Разом із П’ером Кюрі відкрила 
Полоній і Радій. Запропонувала 
термін «радіоактивність». Добу
ла металічний радій (1910) і до
слідила його властивості. Лауре
ат Нобелівської премії з фізики 
(1903) разом із П. Кюрі та А. Бек- 
керелем. Лауреат Нобелівської 
премії з хімії (1911)

Елементи в періодичній системі 
розміщені за зростанням вели
чини заряду ядер їх атомів
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міщення відповідає величині зарядів 
ядер атомів цих елементів. Отже, супер
ечності немає.

На основі відкриття фізичного значен
ня порядкового номера періодичний за
кон Д. І. Менделєєва нині формулюється 
так:

властивості елементів і утворених ними про
стих і складних речовин перебувають у пері
одичній залежності від величини заряду ядер 
їх атомів.

Ернест Резерфорд 
(1871—1937)

Англійський фізик, член Лон
донського королівського това
риства (з 1903), один із творців 
учення про радіоактивність і 
будову атома. Відкрив а- і (5-про- 
мені та визначив їхню природу 
(1899). Вперше експерименталь
но виявив перетворення нераді- 
оактивних елементів (Нітрогену 
в Оксиген) внаслідок опроміню
вання а-частинками. Запропону
вав ядерну модель будови атома 
(1911). Здійснив першу штучну 
ядерну реакцію (1919). Передба
чив існування нейтрона. Лауре
ат Нобелівської премії (1908)

Уточнення формулювання періодич
ного закону — необхідний наслідок 
дальшого розвитку пізнання. Періодич
ний закон — це об’єктивний закон при
роди. Він реально існує і діє незалежно 
від людської свідомості, а його форму
лювання відображає рівень розуміння 
людством цього закону. З часом форму
лювання законів (як і понять) може змі
нюватись, якщо нові відкриття дають 
змогу глибше зрозуміти їхню суть. Саме 
так відбулось і з періодичним законом, 
через що виникла необхідність уточнити 
його формулювання. Приклад із форму
люванням періодичного закону дає тобі 
змогу зрозуміти закономірності процесу 
пізнання: від вивчення й узагальнення 
фактів — до виявлення закону природи 
і далі до пояснення цього закону на осно
ві нових фактів.
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Властивості елементів та їх спо
лук перебувають у періодичній 
залежності від величини заряду 
ядер їх атом

ВИСНОВКИ
Наукові відкриття наприкінці XIX ст. — відкриття рентге
нівських променів, радіоактивності, електрона — сприя
ли перегляду поглядів на атом як найпростішу, найменшу 
частинку речовини.
Атом — складне утворення. Він складається з позитивно 
зарядженого ядра і негативно заряджених електронів. 
Величина заряду ядра атома дорівнює порядковому номе
ру елемента в періодичній системі.
Елементи в періодичній системі розміщені за зростанням  
величини заряду ядер їх атомів.
Властивості елементів та їх сполук перебувають у періо
дичній залежності від величини заряду ядер їх атомів.

Завдання для самоконтролю
1. У чому полягає суть радіоактивності? Хто і як відкрив це явище? Назви 

два-три радіоактивні елементи.
2. Що являє собою атом? Хто вперше запропонував модель атома?
3. У чому полягає фізичний зміст порядкового номера елемента?
4. Визнач заряд ядра атомів Нітрогену, Неону, Магнію, Сульфуру і число 

електронів у атомах цих елементів.
5. Наведи сучасне формулювання періодичного закону і порівняй його з 

менделєєвським (див. § 20). Як ти думаєш, чи принижує велич менделє- 
євського відкриття зміна з часом формулювання відкритого ним закону? 
Відповідь обґрунтуй.
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§ 2 3 . СКЛАД АТОМНИХ Я Д Е Р. ІЗОТОПИ

Тобі треба
мати уявлення: про стабільні й радіоактивні ізо

топи; радіаційну безпеку;
розуміти зміст і вміти користув ітися поняттями: 

протон, протонне число; нейтрон; нуклон- 
не число; нуклід; ізотопи;

уміти визначати: число нейтронів у ядрі певного 
нукліда.

Атом складається з позитивно 
зарядженого ядра і негативно 
заряджених електронів

Ядро атома складається з про
тонів і нейтронів

Ти вже знаєш, що атом складається 
з ядра й електронів. У свою чергу, ядро 
атома, згідно з сучасними уявлення
ми, складається з протонів і нейтронів, 
загальна назва яких нуклони (від лат. 
nucleus — ядро).

Що собою являють оці субатомні час
тинки? Аби відповісти на це запитання, 
розглянь табл. 12.

Таблиця 12. Характеристика субатомних частинок

Частинка Символ Система атомних одиниць
Маса, а. о. м. Заряд, а. о. з.

Електрон ё 0 (точніше 0,0005486) -1
Протон Р 1 (точніше 1,007277) +1
Нейтрон п 1 (точніше 1,008695) 0

Число протонів у ядрі атома д о 
рівнює порядковому номеру 
елемента і визначає його місце 
в періодичній системі

Виявляється, протон (символ р) має 
заряд +1, а нейтрон (символ п) заряду не 
має (електронейтральний). Число про
тонів у ядрі атома дорівнює порядковому 
номеру елемента і визначає його місце у 
періодичній системі. Тому порядковий 
номер елемента називають протонним 
числом. Отже,

протонне число (порядковий номер) дорів
нює величині заряду ядра атома елемента.
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Маса протона майже така сама, як 
і маса нейтрона, і становить одну атомну 
одиницю маси (а. о. м.), що в 1836 разів 
більше за масу електрона. Це означає, 
що практично вся маса атома зосередже
на в його ядрі.

Маса атома та його розміри надзвичайно 
малі. Ще менше ядро атома. Воно у 10—100 ти
сяч разів менше за атом. Якби атом можна було 
збільшити до розмірів Землі, то його ядро мало 
б радіус лише ЗО—60 м.

Як же утримуються протони й нейтрони в 
ядрі? Адже всі протони — позитивно заряджені, 
а нейтрони — електронейтральні. Чому ж ядро 
не розсипається на окремі частинки? Протони 
і нейтрони утримуються в ядрі специфічними 
ядерними силами. Ці сили діють лише на дуже 
малих відстанях (не більше 10~13 см) і досягають 
надзвичайної величини, яка в 100—1000 разів 
перевищує кулонівське відштовхування одно
йменно заряджених протонів. Природа ядер
них сил остаточно ще не з’ясована.

А як можна визначити склад атомних 
ядер? Ти знаєш, що протонне число (по
рядковий номер) елемента відповідає 
величині заряду ядра його атома, тобто 
числу протонів. І знаєш відносну атомну 
масу елемента, яка дорівнює переважно 
сумі протонів і нейтронів, тому легко об
числити число нейтронів у ядрі. Наприг 
клад, протонне число елемента Калію 
дорівнює 19. Це означає, що заряд ядра 
його атома +19, тобто в ядрі міститься 19 
протонів. Оскільки відносна атомна маса 
Калію — 39, то в ядрі його атома містить
ся 39 -  19 = 20 нейтронів.

Кожний вид атомів, незалежно від 
того, якому елементу він належить, од
нозначно описується сумою протонів і

Порядковий номер елемента в 
періодичній системі (протонне 
число) дорівнює величині заря
ду його ядра

Маса атома визначається ма
сою його ядра

Протони і нейтрони утримують
ся в ядрі ядерними силами

Кількість нейтронів у ядрі дорів
нює різниці між масою атома і 
масою протонів

Нуклонне число — сума прото
нів і нейтронів
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Нукліди — різновиди атомів нейтронів — нуклонним числом. Саме 
(атомних ядер) з певним зна- тому видів атомів більше, ніж елементів, 
ченням нуклонного числа Кожний окремий вид атомів (вид ядра)

називається нуклідом.
Нукліди — це різновиди атомів (атомних 
ядер) з певним числом протонів і нейтронів.

Приклади нуклідів

Назва Позначення

Калій-39 39К
Калій-40 40К

Ізотопи — нукліди одного хіміч
ного елемента, які мають одна • 
кове число протонів, але різне 
число нейтронів

Термін «нуклід» вживається для по
значення будь-яких атомів, що відрізня
ються складом ядра (або різним числом 
нуклонів, або при однаковому числі ну
клонів різним співвідношенням протонів 
і нейтронів).

Для позначення нукліда використо
вують або назву елемента, до якої через 
дефіс приєднують нуклонне число (Окси- 
ген-16), або символ елемента, зверху ліво
руч від якого також зазначають нуклон
не число (1(іО).

Якщо нукліди належать одному й тому 
самому хімічному елементу і мають од
накову кількість протонів, але різняться 
за кількістю нейтронів, то вони назива
ються ізотопними нуклідами, або просто 
ізотопами (від гр. їаос; (чит. ізос) — одна
ковий і толо<; (чит. топос) — місце).
Ізотопи — це нукліди одного хімічного еле
мента, які мають однакове протонне число 
(заряд ядра).

Позначення нуклідів Оксигену:

Оксиген-16, Оксиген-17, Окси- 
ген-18 або ,60 , ,70 , ,80

Зверни увагу, термін «ізотопи» вжива
ється лише у множині (застаріле «ізотоп» 
і є нуклід). Наприклад, природний Окси- 
ген, крім нуклідів 160 , містить ще атоми з 
нуклонними числами 17 і 18. Це означає, 
що в природному Оксигені є різні види 
атомів, які в ядрі містять однакову кіль
кість протонів (по 8), але різну кількість 
нейтронів (відповідно 8, 9, 10). Саме тому
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вони й різняться між собою атомною ма
сою. Зазначені нукліди 1вО, 170 , ,80  і є ізо
топами Оксигену.

Назви і символи ізотопів збігаються 
з назвами і символами відповідного хі
мічного елемента. Виняток становлять 
лише ізотопи найлегшого з елементів — 
Гідрогену. Вони мають нуклонні числа 1, 
2, 3 і власні назви та символи (табл. 13).

Таблиця 13. Ізотопи Гідрогену й Карбону

У періодичній системі ізотопи 
займають одне й те саме місце

Хімічний елемент — вид ато
мів з однаковим зарядом ядра 
(протонним числом)

Відкриття ізотопів дало змогу погли
бити знання про хімічний елемент як  
вид атомів, що характеризується од
наковим протонним числом (зарядом 
ядра).

Звичайно в природі більшість хімічних 
елементів існує у вигляді ізотопів. Тому від
носна атомна маса таких елементів визна
чається величинами відносних атомних мас 
кожного з нуклідів з урахуванням їх масової 
частки в природі. Наприклад, елемент Окси- 
ген являє собою суміш ізотопів — нуклідів 160 
99,757 %, 170  0,039 % і 180  0,204 %. Аби зна
йти відносну атомну масу Оксигену, треба:

Відносна атомна маса елемен
та в періодичній системі — це 
середнє значення атомних мас 
його ізотопів з урахуванням їх 
масових часток у природному 
елементі

Аг = 16 • 99,757 +17 ■ 0,039 +18 • 0,204 
100 15,99447.

Заокруглюємо знайдене середнє значен
ня, виходить Аг(0) = 16.
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Усі ізотопи елемента практично 
мають однакові хімічні власти
вості

Ізотопи

стабільні

,60 ,170, ,80 
39Аг, 40Аг 
'Х  «М

радіоактивні
І

1261 1311

,33Св, 137Сэ 
888г, 908г

Саме тому, що майже всі елементи — це 
суміші нуклідів, їх відносні атомні маси не 
цілочислові, а дробові.

Але ти можеш заперечити, чому ж тоді 
відносна атомна маса таких елементів як На
трій, Алюміній, Фосфор, Флуор, які не мають 
ізотопів, не є цілочисловою, а лише набли
жається до неї? Це пояснюється тим, що Кар
бон, який береться за точку відліку атомних 
мас інших елементів, сам складається з двох 
природних ізотопів 12С і 13С, а для визначен
ня відносної атомної маси береться один із 
природних ізотопів, саме 12С, або Карбон-12.

Оскільки ізотопи певного елемента ма
ють однакове протонне число (заряд ядра), а 
отже, й однакове число електронів, які одна
ково розміщені за енергетичними рівнями, 
то їх хімічні властивості також практично 
однакові. Тому можна говорити про хімічні 
властивості, наприклад Хлору, не беручи до 
уваги його ізотопний склад.

Ізотопи (окремі нукліди) поділяють на 
стабільні і радіоактивні (радіонукліди). 
Стабільні нукліди мають усі «парні» еле
менти і більшість «непарних» з протон
ним числом (зарядом ядра) < 83. Нукліди 
всіх елементів, розміщених у періодичній 
системі після Вісмуту, радіоактивні.

Радіоактивний розпад хімічних еле
ментів. У процесі радіоактивного випромі 
нювання атоми радіоактивних елементів роз 
падаються, перетворюючись на атоми інших 
елементів. Так, кожен атом Радію Иа розще 
плюється на атом Гелію Не та атом Радону 
Ші. Відповідні прості речовини — гелій і ра 
дон — належать до родини інертних газів: 

2ІІ Іа  -> гНе + 2Шіп
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Радон також радіоактивний. Він випро
мінює електрон і перетворюється на нуклід 
Францію-222 і т. д.:

222 р 222 тг' 0—
86 Г Ш  —> 87 Г Г  +  - \ С

Радіонукліди — нестійкі ізото
пи, що спонтанно перетворю
ються на інші нукліди, виділяю
чи енергію

На відміну від хімічних реакцій, під час 
яких атоми залишаються незмінними, у на
ведених рівняннях процесів радіоактивного 
розпаду відбувається перетворення одних 
атомів на інші. Такі процеси належать до 
ядерних реакцій.

Кожний радіонуклід має свою швидкість 
радіоактивного розпаду, яку неможливо ні 
збільшити, ні зменшити. Ця швидкість не 
залежить від конкретних чинників і харак
теризується періодом піврозпаду. Він пока
зує, що протягом деякого часу розпадається 
половина первинної кількості наявного раді
онукліда. В наступний такий самий інтервал 
часу розпадається половина залишку, тобто 
вдвічі менше, ще в наступний — ще вдвічі 
менше, ніж у попередній, і т. д. Спостеріга
ючи, наприклад, за зміною кількості Радону- 
222, встановили, що через 3,85 доби залиша
ється половина його початкової кількості, ще 
через 3,85 доби — тільки 1/4, потім 1/8 і т. д.

Інтервал часу, протягом якого кількість 
радіоактивних атомів даного елемента 
зменшується вдвічі, називають періодом 
піврозпаду.

Ця величина характеризує тривалість 
життя елемента. Для різних радіоактивних 
елементів вона коливається від часток секун
ди до мільярдів років. Так, для Полонію 218Ро 
період піврозпаду становить 3 хв, для Радію 
226ІІа — 1620 років, для Урану 238Ц — 4,5 
млрд років, що можна порівняти з віком Зем
лі, а для Торію 232ТЬ — втричі більше — 14 
млрд років. Зрозуміло, що аварія на Чорно-

Ядерні реакції — процеси ра
діоактивного розпаду, під час 
яких відбувається перетворен
ня одних атомів на інші

Період піврозпаду — інтервал 
часу, протягом якого кількість 
радіоактивних атомів даного 
елемента зменшується вдвічі

129



VI група періо
дичної системи РО (209) 

[Xe]f,45dl06s26p‘* 
Полоній

R 3  226.02
(Rn]7s2

Еади_______

II група періо
дичної системи

232.04 ТЬ 
[RnisfedW 
_______Торій

238,03 U 
[Rn]5f!6d'7s2 
_______ Уран

(родина
актиноїдів)

III група періо
дичної системи

Тривалий вплив навіть малих 
доз радіації чинить руйнівну дію 
на живі організми

бильській АЕС (1986 р.), унаслідок якої на 
Україну (та інші країни) «звалилася» майже 
вся таблиця Менделєєва з багатьма радіоак
тивними елементами, завдала непоправної 
шкоди передусім нашому народу.

Радіоактивне випромінювання (радіа
ція) небезпечне тим, що воно невидиме, 
не має ні запаху, ні смаку, тому людина 
його ніяк не відчуває. Проте воно, осо
бливо у-промені, має велику проникну 
здатність. Проникаючи всередину живих 
організмів, радіація викликає йонізацію 
молекул біологічної системи, руйнує клі
тинні мембрани, вражає клітини кістко
вого мозку тощо. А це призводить до ге
нетичних ушкоджень, які передаються 
у спадок майбутнім поколінням клітин, 
якщо клітини не встигли загинути. У 
свою чергу, це призводить до порушень 
імунної системи, зниження опірності жи
вого організму різним захворюванням 
тощо.

До недавнього часу вважалося, що іс
нує безпечний рівень, нижче за який 
радіація не впливає на здоров’я люди
ни. Нині такий погляд спростовано. Три
валий вплив малих доз радіації чинить 
руйнівну дію на живі організми. Багато 
які захворювання, що раніше ніколи не 
пов’язувалися з рівнем радіації (грип, 
пневмонія, діабет, хвороби серця і нирок, 
параліч), насправді суттєво залежать на
віть від малих доз опромінення, в тім 
числі й внутрішнього, що спричинюється 
потраплянням радіонуклідів всередину 
організму разом із питною водою і про
дуктами харчування.

Зменшити вплив радіації на здоров’я 
людини можна, якщо вживати таких за-
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ходів: не споживати забруднені радіону
клідами продукти харчування і питну 
воду; якомога частіше вживати такі про
дукти, які містять пектини (яблука, ли
мони, особливо їхня шкірка), що здатні 
«виводити радіацію»; вживати сорбен
ти — речовини, здатні вбирати і виводи
ти з організму радіонукліди; боротися з 
пилом: регулярно чистити одяг, взуття, 
мити підлогу, бо пил може містити радіо
активні елементи.

Після відкриття явища радіоактив
ного розпаду стало зрозуміло, що хіміч
ні елементи не є вічними і незмінними. 
Вони можуть перетворюватися один на 
одний. Цей факт засвідчує взаємозв’язок 
усіх елементів, їх спорідненість.

Чи знаєш ти,
що на відміну від м’яса сало не 
забруднюється радіонуклідами? 
Тому в Англії, коли вирощують 
свиней для одержання бекону, 
час від часу контролюють тов
щину шарів сала та м'яса, зго
довуючи тваринам короткожи- 
вучі радіонукліди та вимірюючи 
радіоактивність м’яса тварин

ВИСНОВКИ
Ядра атомів мають складну будову. Вони складаються з двох видів 
частинок — протонів і нейтронів, що утримуються ядерними силами. 
Протон р  — позитивно заряджена частинка із зарядом +1 і масою, яка 
практично дорівнює 1, тому ядра атомів заряджені позитивно. Вели
чина їх заряду чисельно дорівнює кількості протонів — протонному 
числу.
Нейтрон п — електронейтральна частинка, маса якої також практич
но дорівнює 1.
Маса атома визначається масою його ядра. Загальне число протонів 
і нейтронів — нуклонне число — обумовлює масу атома. Кількість 
нейтронів у ядрі чисельно дорівнює різниці між масою атома і масою  
протонів.
Загальна назва атомів (атомних ядер) з певним значенням нуклонно- 
го числа — нукліди.
Ізотопи — це нукліди одного хімічного елемента. Вони мають однако
ве число протонів, але різне число нейтронів. У періодичній системі 
ізотопи займають одне й те саме місце.
Нукліди бувають стабільні та радіоактивні. Останні самочинно роз
падаються, що супроводжується випромінюванням — радіацією, яка 
шкідливо впливає на все живе.
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Завдання для самоконтролю
1. Чому протонне число є важливою константою хімічного елемента? Відпо

відь обґрунтуй.
2. Протонне число елемента дорівнює загальному числу

(а) нейтронів; (в) нейтронів і протонів;
(б) протонів; (г) протонів і електронів.

3 . Основний внесок у масу атома роблять
(а ) протони й електрони; (в) протони й нейтрони;
(б) ядро; (г) нейтрони й електрони.

4 . Загальне число електронів у атомі елемента з протонним числом 13 і від
носною атомною масою 27 —
(а) 13; (6)14; (в) 27; (г) 40.

5. Число протонів у нукліді Фосфору —
(а) 15; (6)17; (в) 31; (г)46.

6 . Число нейтронів у нукліді Урану —
(а) 235; (6)92; (в) 327; (г) 146.

7 . Ядро атома одного з ізотопів Купруму містить 36 нейтронів. Нуклонне 
число цього нукліда дорівнює
(а) 96; (6)29; (в) 65; (г) 94.

Додаткові завдання
8 . Що таке хімічний елемент? Як пояснити існування дробових значень від

носних атомних мас елементів у періодичній системі?
9*. У молекулі нітроген(ІІ) оксиду число протонів дорівнює 

(а) ЗО; (6)15; (в) 14; (г) 16.
10*. Більше число протонів, ніж електронів, має

(а) атом Натрію; (в) сульфід-іон;
(б) атом Сульфуру; (г) йон Натрію.

11*. Атомне співвідношення ізотопів Літію з нуклонними числами 6 і 7 у при
родному елементі І_і дорівнює, відповідно, 7,3 і 92,7 % (атомних відсотків). 
Середня відносна атомна маса елемента Літію дорівнює 
(а) 6,52; (б) 6,73; (в) 6,82; (г) 6,93.

12*. За поданими схемами напиши рівняння таких ядерних реакцій: 
’1 С + ! Н - > ?  239и _ > 239М р  +  ?

'тС-Н гНе -> 1вС-Т? 1§С+ оП-> 4Ве + ?
зи + ? -*2гН е ?В + ?->§В+,]п
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§ 2 4 . СТАН ЕЛЕКТРОНІВ У АТОМІ

Тобі треба
мати уявлення: про рух електронів у атомі; спін 

електрона;
розуміти суть понять: орбіталь; електронна гус

тина;
уміти: схематично позначати орбіталь з двома 

електронами, що мають протилежні спі
ни; характеризувати в- і р-орбіталі.

Відомо, що в атомі будь-якого елемен
та електрони рухаються. Вони не можуть 
бути нерухомими, бо під дією сили при
тягання до позитивно зарядженого ядра 
вони впали б на ядро. Але електрони не 
обертаються навколо ядра, як думали 
раніше (згадай планетарну (ядерну) мо
дель атома Е. Резерфорда, § 22). Як же 
вони рухаються в атомі?

Щоб зрозуміти стан електрона в атомі, 
треба взяти до уваги подвійну природу 
електрона і той факт, що світ атома — 
це мікросвіт. Він не підкоряється зако
нам, вияв яких ми звикли спостерігати 
в житті, тобто в умовах макросвіту. Рух 
електрона в атомі неможливо описати 
певною траєкторією (неперервною ліні
єю, яку описує матеріальна точка як тіло 
під час руху). Можна говорити лише про 
більшу чи меншу ймовірність перебу
вання електрона в обмеженому об’ємі 
простору біля ядра (можлива й нульова 
ймовірність). Рухаючись в атомі, елек
трон займає тривимірну ділянку просто
ру біля ядра, що називається атомною 
орбіталлю.
Ділянка простору поблизу ядра, в якій най
імовірніше перебування електрона, назива
ється орбіталлю.

В атомі будь-якого елемента 
електрони рухаються, але вони 
не обертаються навколо ядра

Атомна орбіталь — тривимір
на ділянка простору біля ядра, 
в якій перебування електрона 
найімовірніше

133



У місцях електронної хмари, 
куди електрон потрапляє най
частіше, утворюється зона най
більшої електронної густини

Зрозуміло, що чітко визначити межі 
орбіталі неможливо, вони розпливчас
ті. Електрон заповнює простір поблизу 
ядра у формі хвилі, яку можна уявити як 
«електронну хмару». Негативний заряд 
електрона виявляється «розмазаним» в 
усьому об’ємі простору біля ядра, яке ото
чене тривимірною електронною хмарою. 
Густина електронної хмари різна в різ
них місцях. У тих місцях, куди електрон 
потрапляє найчастіше, утворюється зона 
найбільшої електронної густини. У міру 
віддалення від ядра електронна густина 
дуже швидко зменшується й стає такою 
малою, що нею можна знехтувати.

Спін — рух електрона навколо 
власної осі (спрощено)

На одній орбіталі може перебу
вати лише два електрони з ан- 
типаралельними спінами

Окрім руху біля ядра, електрон має ще свій 
власний рух — спін. Спрощено спін (від англ. 
spin — обертання) можна уявити як рух елек
трона навколо власної осі. Якщо два електро
ни мають однакові напрямки обертання, то 
говорять, що це електрони з паралельними 
спінами, а якщо напрямки обертання у них 
протилежні (один електрон обертається на
вколо власної осі за годинниковою стрілкою, 
а інший — проти годинникової стрілки), то 
це електрони з антипаралельними спіна
ми. Два електрони з протилежними спінами 
створюють навколо себе магнітне поле з про
тилежно спрямованими силовими лініями, 
що забезпечує умови для взаємного притя
гання електронів.

На одній орбіталі може перебувати 
лише два електрони, які мають проти
лежні спіни. Схематично атомну орбі- 
таль позначають так:

11і
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де квадрат (комірка) — це орбіталь, а 
стрілки — електрони з протилежними 
спінами. Одноелектронна орбіталь зо
бражується так:

І
Характеристика орбіталей. Якщо 

йдеться про ту частину електронної хма
ри (орбіталі), де її густина найбільша, то 
можна говорити про її розмір і форму. Так, 
залежно від величини енергії електронні 
хмари розрізняються за розмірами. Чим 
сильніше притягається електрон до ядра, 
тим його електронна хмара (орбіталь) 
менша за розміром, але щільніша (елек
тронна густина більша).

Орбіталі (електронні хмари) розрізня
ються не лише за розмірами, а й за фор
мою. Так, єдиний електрон в атомі Гідро
гену, рухаючись біля ядра, утворює елек
тронну хмару сферичної форми (форма 
кулі). Такі орбіталі позначають буквою 
в, а електрони, орбіталі яких мають сфе
ричну форму, називають в-електронами 
(мал. 11).

Проте орбіталі можуть мати й іншу 
форму, наприклад форму гантелі (об’єм
ної «вісімки») або ще складнішу. Такі ор
біталі позначають буквою р, а електрони, 
орбіталі яких мають гантелеподібну фор
му, називають р-електронами (див. мал. 
11). Центри орбіталей збігаються з цен
тром ядра.

р-Орбіталі відрізняються одна від од
ної розміщенням у просторі: вони розмі
щуються вздовж трьох взаємно перпен
дикулярних осей координат (мал. 12). 
Орбіталі складніших форм позначаються 
буквами <і, /т а  ін.

Мал. 11. Форми 
в- і р-орбіталей

Орбіталі, що мають сферичну 
форму, називаються в-орбіта- 
лями

р-Орбіталі мають гантелеподіб
ну форму

Мал. 12. Схема взаємного 
розміщення р-орбіталей 

у просторі
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Орбіталі різних форм відрізняються 
між собою ще й силою притягання до 
ядра. в-Електрони, орбіталі яких мають 
сферичну форму, притягуються до ядра 
сильніше, ніж р-електрони, орбіталі яких 
мають форму гантелі. А електрони з іще 
складнішими формами орбіталей притя
гуються ще слабкіше.

ВИСНОВКИ
Електрони в атомі перебувають у постійному русі, але 
вони не обертаються навколо ядра, як планети навколо 
Сонця. Простежити шлях, по якому рухається електрон, 
неможливо, бо в нього немає траєкторії руху. Електрон за
ймає тривимірну ділянку простору біля ядра, в якій його 
перебування найімовірніше. Таку ділянку простору при
йнято називати орбіталлю.
Орбіталі бувають різної форми — 8-, р-, сі-, /-орбіталі. Орбі
талі, що мають сферичну форму, називаються в-орбіталя- 
ми. р-Орбіталі мають гантелеподібну форму. Вони взаєм
но перпендикулярно орієнтовані у просторі вздовж осей 
х, у і 2 і позначаються відповідно рх, ру, рг. Найсильніше 
притягуються до ядра в-орбіталі, р-орбіталі слабкіше і т. д. 
На одній орбіталі може перебувати не більше двох елек
тронів.

Завдання для самоконтролю
1. Як ти уявляєш рух електрона в атомі хімічного елемента? Відповідь об

ґрунтуй.
2 . Яку форму має: а) в-орбіталь; б) р-орбіталь? Намалюй їхні моделі.
3 . Накресли три осі координат і намалюй уздовж них три р-орбіталі.
4 . Виліпи з пластиліну модель в-орбіталі. За допомогою сірників зобрази її 

розміщення відносно осей координат. Так само виготуй моделі р-орбіта- 
лей і розмісти їх у просторі одну відносно одної.
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§ 2 5 . БУДОВА ЕЛЕКТРОННОЇ ОБОЛОНКИ
АТОМА

Тобі треба
розуміти зміст понять: електронна оболонка ато

ма; енергетичний рівень (електронний 
шар);

знати: закономірності розподілу електронів у 
атомах перших 20-ти елементів; зв’язок 
електронної будови атома з місцем еле
мента в періодичній системі; 

уміти записувати: електронні формули ато
мів хімічних елементів; графічні схеми 
розподілу електронів у атомах перших 
20-ти елементів.

Ти вже знаєш, що атом складається з 
ядра й електронів, які утворюють елек
тронну оболонку атома. Число електро
нів на оболонці дорівнює числу протонів 
у ядрі атома і визначається протонним 
числом елемента (порядковим номером). 
Аби зрозуміти, як побудована електрон
на оболонка атома, потрібно з’ясувати, 
як розподіляється електронна густина 
біля ядра, тобто визначити ділянку про
стору, де можуть перебувати електрони 
даного атома.

Електрони в атомі розміщуються на 
різній відстані від ядра. Це пояснюється 
тим, що електрони мають різний запас 
енергії. Одні з них сильніше притягу
ються до ядра і розміщуються ближче до 
нього, вони міцніше зв’язані з ядром і їх 
важче вирвати з електронної оболонки. 
Інші — слабкіше притягуються і пере
бувають далі від ядра. А чим далі елек
трони від ядер, тим легше їх відірвати. 
Виходить, що в міру віддалення від ядра

р-елементи
ю .а 12.0 14.0 16.0 19.0 20.2

в С N о Р N 6

Боо Карбон Нітроген О« сигам Флуор Неон
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Число електронів на оболонці 
дорівнює числу протонів у ядрі 
атома і визначається протон
ним числом елемента
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Мал. 13. Схема будови 

енергетичних рівнів

Електрони в атомі мають різну 
енергію зв’язку з ядром, тому 
розміщуються навколо ядра 
електронними шарами

Число енергетичних рівнів до 
рівнює номеру періоду, в якому 
перебуває хімічний елемент

Який номер рівня, стільки й 
форм орбіталей, що його утво
рюють

атома запас енергії електрона збільшу
ється (мал. 13).

Електрони, що рухаються поблизу 
ядра, заслоняють (екранують) ядро від 
інших електронів, які притягуються до 
нього слабкіше і рухаються на більшій 
відстані від ядра. Так утворюються елек
тронні шари в електронній оболонці ато
ма. Кожний електронний шар складаєть
ся з електронів з близькими значеннями 
енергії, тому електронні шари називають 
ще енергетичними рівнями.

Ч исло енергетичних рівнів дорів
нює номеру періоду, в якому перебуває 
хімічний елемент. Отже, електронна обо
лонка атомів елементів першого періоду 
містить один енергетичний рівень, дру
гого періоду — два, третього — три і т. д.

Кожний енергетичний рівень склада
ється з орбіталей певної форми: перший 
містить одну й-орбіталь, другий — в- і р- 
орбіталі, третій — в-, р-, с(-орбіталі. Отже, 
зверни увагу: який номер рівня, стільки 
й форм орбіталей, що його утворюють.

Число орбіталей на енергетичних рів
нях різне, воно дорівнює ті2, де п — но
мер рівня. На першому рівні (п = 1) одна 
я-орбіталь, на другому (п = 2) — чоти
ри: одна я- і три р-орбіталі, на третьому 
(п = 3) — дев’ять: одна в-, три р- і п’ять 
<і-орбіталей (див. мал. 13). Зважаючи на 
те, що на кожній з орбіталей може пере
бувати не більше двох електронів, мак
симальна кількість електронів на тому 
чи іншому енергетичному рівні дорівнює 
2п2 (див. мал. 13). Схематично будову 
електронної оболонки атома можна по
казати так:
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Число ж електронів на зовнішньому 
енергетичному рівні електронної оболон
ки атома дорівнює номеру групи для хі
мічних елементів головних підгруп. Ці 
електрони називаються валентними. 
Саме вони визначають властивості еле
мента.

Тепер розглянемо конкретні прикла
ди. Атом Гідрогену має найменший за
ряд ядра (+1), отже, й один електрон. 
Він розмішується на єдиній в-орбіталі, 
утворюючи перший енергетичний рівень 
(див. мал. 13). Таке уявлення можна пе
редати за допомогою схеми

іі

Число орбіталей на енергетич
ному рівні дорівнює л2, а мак
симальна кількість електронів 
на ньому — 2л2, де л — номер 
рівня

Число електронів на зовніш
ньому енергетичному рівні ато
ма дорівнює номеру групи для 
елементів головних підгруп

(див. § 24) і за допомогою електронної 
формули їв1, де
Номер енергетичного —► їв1 *— Число електронів 
рівня I

Форма орбіталі

За Гідрогеном іде Гелій. Його атом 
містить ядро із зарядом +2, біля якого 
рухаються два електрони на тому самому 
першому енергетичному рівні:

їв2

и2Не їв2, або Н е.
Оскільки на першому енергетичному 

рівні може перебувати тільки два елек
трони, то в атомі Гелію перший рівень є 
завершеним.

В елементів другого періоду починає 
формуватися другий енергетичний рі-

Валентні електрони — елек
трони зовнішнього енергетич
ного рівня; вони визначають 
властивості елемента
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вень, на якому може перебувати не біль
ше 8 електронів (див. мал. 13).

Спробуй самостійно записати електрон
ні формули елементів другого періоду 
і покажи розподіл електронів за енерге
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Електрони заповнюють енерге
тичні рівні в порядку посла
блення притягання їх до ядра: 
спочатку в-, потім р-орбітапі, 
далі по одному, а якщо їх більше 
за число орбіталей, то по два, 
утворюючи електронні пари 
з протилежними спінами

1я

80  и 22822р4 О ї ї
П

2Р

9Е 1я22822р5 Р

2ви и !їв
и

140



10

2Р

Ие 1в22з22р6 Е

2 в н  п п
1я

п

Оскільки на зовнішньому енергетич
ному рівні не може бути більше 8 елек
тронів, то в атомі Неону другий рівень є 
завершеним.

В електронній оболонці атомів елемен
тів третього періоду починає формувати
ся третій енергетичний рівень. Згідно з 
формулою 2п2 на ньому може бути мак
симально 18 електронів (див. мал. 13), 
але повністю забудуватися він не встигає 
(чому?).
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Аргон_____

Енергетичні рівні та підрівні, 
орбіталі яких заповнені макси
мально, називаються заверше
ними

Спіни поодиноких електронів, 
що перебувають на різних орбі- 
талях, паралельні

Електронні конфігурації ато
мів — це умовне зображення 
розподілу електронів по орбі- 
талях на енергетичних рівнях 
і підрівнях

В атомі Аргону зовнішній енергетич
ний рівень містить 8 електронів, отже, 
він завершений. Проте забудова третього 
рівня цим не вичерпується, бо він може 
містити загалом 18 електронів, тобто ще 
10 електронів на <і-підрівні. Цей підрі- 
вень формуватиметься далі, у наступно
му періоді (вивчатиметься пізніше).

Записані вище електронні формули у 
поєднанні з графічними схемами розподі
лу електронів у так званих енергетичних 
комірках відбивають будову електронної 
оболонки атома, його електронну конфі
гурацію.

Складаючи схеми будови електронних 
оболонок атомів, керуйся таким алгорит
мом:

1. Спершу визнач загальне число елек
тронів на електронній оболонці за про
тонним числом елемента.

2. Далі визнач кількість енергетичних 
рівнів у електронній оболонці за номе
ром періоду.

3. Визнач максимальну кількість елек
тронів на кожному енергетичному рівні 
за формулою 2п2 (на зовнішньому рів
ні — за номером групи для елементів 
головних підгруп).

142



4. Пригадай, що кількість форм орбіта- 
лей, які утворюють даний енергетичний 
рівень, дорівнює номеру цього рівня.

5. Не забудь, що на кожній орбіталі 
може перебувати максимум два електро
ни (з протилежними спінами).

ВИСНОВКИ
Електрони в атомі мають різну енергію зв’язку з ядром: 
чим вона більша, тим ближче до ядра розміщується елек
трон. У результаті електрони в атомі розподіляються ша
рами, на різних енергетичних рівнях. Максимальна кіль
кість електронів на даному рівні дорівнює 2п 2: на першому 
рівні може бути тільки два електрони, на другому — вісім. 
Такі рівні е завершеними.
Число енергетичних рівнів дорівнює номеру періоду, в 
якому перебуває елемент.
Число електронів на зовнішньому рівні атома хімічного 
елемента дорівнює номеру групи (для елементів головних 
підгруп).
Електрони заповнюють енергетичні рівні в порядку по
слаблення притягання їх до ядра (від 1-го до наступних): 
спочатку в-орбіталі, потім р-орбіталі, далі по одному, а 
якщо їх  більше за число орбіталей — то по два, утворюючи 
електронні пари з протилежними спінами. Розподіл елек
тронів у атомі по орбіталях показує електронна формула.

Завдання для самоконтролю
1. Запиши електронні формули атомів Мд, Бі, СІ і графічно зобрази розмі

щення електронів за енергетичними комірками.
2. Максимальне число електронів, які можуть займати Зз-підрівень, дорів

нює
(а) 1; (6)2; (в) 6; (г) 8.

3. На зовнішньому енергетичному рівні атома Сульфуру міститься електро
нів
(а) 2; (6)4; (в) 6; (г)8.



4. Скільки завершених енергетичних рівнів міститься в атомах хімічних еле
ментів із протонними числами: а) 4; б) 10; в) 17? Відповідь поясни.

5. Число протонів у ядрі атома Феруму дорівнює
(а) 2; (6)8; (в) 26; (г) 56.

6 . Заповнення електронами р-підрівня відбувається в атомі
(а) Калію; (б) Сульфуру; (в) Гелію; (г) Алюмінію.

7. Число електронів на зовнішньому електронному р-підрівні атома Хлору 
дорівнює
(а) 7; (6)3; (в) 5; (г)6.

8 . Елемент, атом якого має конфігурацію І52252р63523 р \ — це
(а) АІ; (б)Са; (в) СІ; (г) N8.

Додаткові завдання
9. Запиши електронну конфігурацію атома Калію.
10. Електронна конфігурація 1522з22р63з23р6452 відповідає атому

(а) Кальцію; (б) Калію; (в) Скандію; (г) Аргону.
Склади схему розподілу електронів даного атома за енергетичними комір
ками.
11*. Електронну конфігурацію атома інертного газу має

(а) Те2-; (б) Си+; (в) Ее2*; (г) Сг3\
12*. Число електронів у йоні Хрому ^Сг3* дорівнює

(а) 21; (6)24; (в) 27; (г) 52.
13*. Частинки Ме°, № \  Б- мають однакове

(а) нуклонне число; (в) число електронів;
(б) число нейтронів; (г) протонне число.

14*. Скорочена електронна конфігурація основного стану ...Зс/54524р° відпо
відає атому із зарядом ядра
(а) 20; (6)25; (в) ЗО; (г)35.

15*. Серед наведених позначень електронних конфігурацій неможливими є 
(а) 1р’; (б) їв2; (в) 2сР; (г)3Р.

Відповідь мотивуй.
16*. Одну вільну р-орбіталь має на зовнішньому електронному рівні атом 

(а) Берилію; (б) Алюмінію; (в) Карбону; (г) Скандію.
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§ 2 6 . ЗАЛЕЖ НІСТЬ ВЛАСТИВОСТЕЙ 
ЕЛЕМЕНТІВ ВІД ПЕРІОДИЧНОЇ ЗМ ІНИ 
ЕЛЕКТРОННИХ СТРУКТУР АТОМІВ

Тобі треба
розуміти: зміст понять «радіус атома», «елек- 

тронегативність»; причини періодичного 
повторення властивостей хімічних еле
ментів;

уміти: визначати характер хімічних властивос
тей елементів.

Тобі вже відомо, іцо в періодах у міру 
зростання заряду ядра атомів елементів 
послідовно змінюється структура зовніш
нього енергетичного рівня (кількість ва
лентних електронів). Саме з цим пов’я 
зана зміна властивостей елементів, тобто 
тих ознак, які становлять їх відмінну осо
бливість. Такими ознаками можуть бути 
радіус атома, електронегативність, мета
лічний або неметалічний характер еле
мента та його сполук тощо.

Радіус атома. У періодах із зростан
ням зарядів ядер атомів елементів при
тягання ядром електронної оболонки 
посилюється — відбувається своєрідне 
«стискання» їх, і радіус атомів і йонів 
зменшується (мал. 14). Наприклад, у разі 
переходу від Літію до Неону заряд ядра 
поступово збільшується (від +3 до +10), 
що зумовлює зростання сил притягання 
електронів до ядра. Розміри атомів при 
цьому зменшуються. Тому на початку 
періодів розміщуються елементи, в яких 
невелике число валентних електронів 
(на зовнішньому енергетичному рівні) і 
великий радіус атома. А в групах навпа-

Мал. 14. Порівняльний 
розмір йонів
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Електронегативність елемен
та — здатність його атома при
тягувати електрони на свою 
електронну оболонку

Лайнус Карл Полінг 
(1901—1994)

Американський фізик і хімік, 
громадський діяч, академік На
ціональної академії наук США. 
Автор перших фундаменталь
них досліджень із застосування 
квантової механіки до вивчення 
хімічного зв’язку. Досліджував 
структуру білків, імунохімію, 
молекулярну генетику. Розра
хував величини йонних радіусів, 
сформулював загальні правила 
утворення йонних кристаліч
них структур, пояснив напрям- 
леність валентностей. Виступав 
проти випробування ядерної 
зброї. Учасник руху прихильни
ків миру в США. Лауреат Но
белівської премії з хімії (1954), 
Нобелівської премії миру (1962), 
Міжнародної Ленінської премії 
(1970)

ки: зі збільшенням кількості енергетич
них рівнів радіус атома збільшується.
У періодах із зростанням протонного числа 
радіус атомів елементів зменшується, а в гру
пах (головних підгрупах) — збільшується.

Зрозуміло, чим більший радіус атома, 
тим далі від ядра перебувають валентні 
електрони і тим слабкіше вони зв’язані з 
ядром, отже, легше від нього відривають
ся. Така структура атома характерна для 
елементів-металів.
• Схарактеризуй електронну будову атомів еле

ментів, розміщених у періодичній системі на
прикінці періодів, наприклад 2-го чи 3-го. До 
яких родин елементів вони мають належати?

Е лектронегативність . Відносна лег
кість відривання електронів є головною 
особливістю елементів з металічними 
властивостями. Атоми металів порівня
но легко віддають валентні електрони і 
не можуть приєднувати їх для добудови 
свого зовнішнього енергетичного рівня 
до його завершення. В цьому разі гово
рять, що для атомів металів електроне
гативність не характерна.

Електронегативністю елемента нази
вають властивість його атомів від
тягувати на себ е  ел ек тр он н у  густи
ну (порівняно з інш им и елем ентам и  
сполуки).

Чим вище електронегативність еле
мента, тим яскравіше виявлені у нього 
неметалічні властивості. За зниженням 
електронегативності елементи розміщу
ються у такий ряд:

Е > 0 > Г 4 > С 1 > В г > 8 > Р > С > Н >  
в і > А1 > > Са > Ш  > К > Се
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Отже, найбільша здатність до притя
гання електронів у Флуору, а наймен
ша — у Цезію.

Уперше шкалу електронегативностей 
елементів розробив американський хі
мік Лайнус Полінг (1932 р.). Він виявив У періодах електронегативність 
загальну тенденцію зміни електронега- елементів зростає, а в групах -  
тивностей елементів у періодичній сис- зменшується 
темі:
у періодах електронегативність елементів 
зростає зліва направо, а в групах — знизу 
вгору.

Як пояснити таку закономірність? 
Вона пояснюється тим, що в періодах у 
міру зростання зарядів ядер атомів кіль
кість валентних електронів збільшуєть
ся, радіус атомів зменшується, а їх здат
ність до приєднання електронів, яких не 
вистачає до завершення зовнішнього рів
ня, зростає. Отже, електронегативність 
збільшується. А в головних підгрупах 
навпаки: радіус атомів зростає, зв’язок 
валентних електронів з ядром посла
блюється і приєднання нових електронів 
утруднюється, тобто електронегативність 
зменшується.

Зміна металічних і неметалічних 
властивостей елементів. Металічний 
або неметалічний характер елемента за
лежить від електронної будови його атома.

Розглянемо, наприклад, елементи 
3-го періоду. Зверни увагу, як закономір
но змінюється електронна конфігурація 
їх атомів.

У періодах зліва направо елек
тронегативність елементів зрос
тає, металічні властивості по
слаблюються, а неметалічні — 
посилюються

Ца М8 А1 ві Р в СІ Аг
Зв1 Зв2 3в23р' 3в23р2 3в23р3 3в23р4 3в23р 5 3в23р 6
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У групах (головних підгрупах) 
знизу вгору електронегатив- 
ність елементів зростає, не- 
металічні властивості посилю
ються, а металічні — послаблю
ються

Властивості хімічних елемен
тів періодично повторюються, 
оскільки періодично повторю
ється будова зовнішніх енерге
тичних рівнів у їх атомах

^ 2о ІУ^О

В атомах елементів від N8 до А1 на зо
внішньому рівні мало електронів (1, 2, 3). 
Радіус атомів зменшується. Отже, зв’язок 
зовнішніх електронів з ядром поступово 
посилюється за рахунок притягання до 
ядра, і здатність атомів віддавати ці елек
трони зменшується. Це означає, що мета
лічні властивості елементів від Ка до А1 
послаблюються (Алюміній — перехідний 
елемент). Неметалічні ж властивості на
впаки посилюються від Силіцію до Фос
фору і Сульфуру. Найяскравіше вони 
виражені у Хлору — галогену. Це пояс
нюється тим, що зростає кількість елек
тронів зовнішнього рівня, радіус атомів 
зменшується, отже, притягання до ядра 
посилюється й посилюється електронега- 
тивність, тобто здатність до приєднання 
електронів. А це означає, що неметалічні 
властивості посилюються.

Завершується 3-й період інертним 
елементом Аргоном, який повторює голо
вним чином властивості Неону. В атомі 
Аргону зовнішній енергетичний рівень 
(8 електронів) так само завершений. 
Тому при переході до наступного періоду 
властивості елементів різко зміню-ються, 
і 4-й період знову починається лужним 
металом Калієм, який повторює пере
важно властивості Натрію.

Відповідно змінам електронної будо
ви зовнішнього енергетичного рівня за
кономірно змінюється значення вищої 
валентності елементів, отже, й склад їх 
оксидів:

А1 8і Р в  СІ Аг
А120 з віО, Р ,0 5 вОз сі2о 7 —

Послаблення основних 
властивостей

Посилення кислотних 
властивостей
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Виконай лабораторні досліди.
У дві пробірки налий розчини натрій 
гідроксиду і сульфатної кислоти, до  
кожної додай по 2 краплі метило
ранжу. До першої пробірки додавай  
краплинами розчин кислоти, до  дру
гої — лугу. Що спостерігаєш? Чому? 
Напиши рівняння виконаних реакцій 
і зроби висновок про характер гідра
тів оксидів №  і 5(\/І).
У пробірку налий розчин алюміній 
хлориду і додавай краплинами р оз
чин лугу до  утворення драглистої 
маси. Вміст пробірки розділи на дві 
частини. До першої додай розчин 
кислоти, до  другої — лугу. Що спо
стерігається? Який висновок про 
характер алюміній гідроксиду можна
зробити?

Отже, так само можна простежити й 
зміну характеру гідратів оксидів, що від
повідають вищій валентності елементів:
N3011 M g (O H )2 А1(ОН)3 Н^іО-,

НзАЮз
Н3Р 0 4 Н28 0 4 н с ю 4

-------------------- ►
Послаблення основних 

властивостей
Посилення кислотних 

властивостей

ВИСНОВКИ
Розміри атомів визначаються зарядом ядра і будовою
електронної оболонки. Ось чому зміна радіусів атомів зі 
збільшенням протонного числа мас чітко виражений пе
ріодичний характер. У періодах радіус атомів поступово 
зменшується, а в головних підгрупах — збільшується.
Електронегативність характеризує здатність атома будь- 
якого елемента в хімічній сполуці притягувати електрони 
на свою електронну оболонку.
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Властивості хімічних елементів, розміщених у порядку 
зростання заряду ядра, змінюються періодично: у межах 
періоду металічні властивості елементів поступово посла
блюються, а неметалічні — посилюються; основні власти
вості оксидів і гідроксидів елементів поступово послаблю
ються, а кислотні — посилюються. У головних підгрупах 
елементів навпаки.
Властивості хімічних елементів періодично повторюють
ся, оскільки періодично повторюється будова зовнішніх 
енергетичних рівнів у їх  атомах.

Завдання для самоконтролю
1. Поясни причину періодичності в зміні властивостей хімічних елементів, роз

міщених у порядку зростання заряду ядра їх атомів.
2. Як пояснити з погляду теорії будови атома зміну властивостей елементів у пе

ріодах від металічних до неметалічних?
3. Як пояснити хімічну пасивність інертних газів?
4 . Наведи приклади періодично повторюваних явищ, які відомі тобі в результаті 

вивчення інших предметів.
5. Хімічні елементи Н, О, р Б, Р розмісти у порядку зростання їх електронегатив- 

ності.
6. Зростання атомних радіусів спостерігається в ряду елементів

(а) № , Мд, АІ, Бі; (в) О, Б, Бе, Те;
(б )  С, N ,0 , р (г) І, Вг, СІ, Р

7 . Максимальний радіус атома має елемент
(а) Ве; (б) Мд; (в) Са; (г) Яа.

8 . Найінтенсивніше реагуватимуть між собою
(а) Ре і Р; (в)МаіСІ2;
(б) Ві і Вг2; (г) Аи і І2.

9. Серед наведених електронних конфігурацій атома Оксигену неправильною є

а) І522з22р4; (б) (в)
10. Характеристики атомів елементів, що перебувають у періодичній залежності 

від заряду ядра, — це
(а) маса; (в) валентність;
(б) радіус; (г) металічні та неметалічні властивості.
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Додаткові завдання
11. Скільки завершених енергетичних рівнів міститься в атомах елементів з 

протонними числами: а) 5; б) 12; в) 18? Відповідь поясни.
12. Елементи розміщені у порядку зростання електронегативності в ряду

(а) Е СІ, Вг, І; (в)С, И.О.Е
(б) У, № , К, ИЬ; (г) О, Б, Бе, Те.

13. Формула вищого оксиду елемента із величиною заряду ядра +24 — це
(а) ЕО; (б) Е20 7; ( в ) Е03; (г)Е20 3.

14. Формула гідрогенної сполуки елемента з протонним числом +32 — це
(а) ЕН; ( б )  ЕН2; ( в ) ЕН3; (г ) ЕН4.

15*. Знаючи протонні числа елементів 8, 13, 18, але не користуючись періо
дичною системою, напиши електронні формули цих елементів і визнач 
їх хімічний характер.

16*. Елемент зі скороченою електронною конфігурацією незбудженого ста
ну атома ...ЗсТя2
(а) метал;
(б) розміщується у 3-му періоді;
(в) розміщується у головній підгрупі МІ групи;
(г) має валентність 3.

17*. Кислотні властивості сполук, формули яких наведені нижче, зростають 
уряду
(а) N,05, Р20 3, АБгОві (в) Н2Б е03, Н2Б 03і Н2Б04;
(б) НЕ НВг, НІ; (г) АІ20 3, Р20 5, СІ20 7.

18*. Елемент із протонним числом 114 повинен мати хімічні властивості, по
дібні до властивостей
(а) Платини И; (в) Плюмбуму РЬ;
(б) Арсену Ав; (г) Меркурію Нд.
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§ 2 7 .  ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ 
ЕЛЕМЕНТІВ У СВІТЛІ СУЧАСНИХ УЯВЛЕНЬ 
ПРО БУДОВУ АТОМА

Тобі треба
мати уявлення: про довгу форму періодичної 

системи;
знати: зв’язок періодичної системи елементів з 

будовою їх атомів; структуру довгої фор
ми періодичної системи;

уміти: характеризувати елемент за його місцем 
у періодичній системі.

Незважаючи на те, що нині відо
мо багато варіантів зображення 
періодичної системи хімічних 
елементів, їх суть не змінюєть
ся: елементи в періодичній сис
темі утворюють послідовність, 
що відповідає зарядам ядер їх 
атомів

Існує понад 500 різних видів зобра
ження періодичної системи — у вигляді 
таблиць, графіків, схем тощо. Найпоши
ренішими е табличні варіанти. Один із 
них ти вже знаєш. Це — короткоперіод- 
ний варіант, або коротка форма періо
дичної системи (див. перший форзац). 
Використовується ще довгоперіодний 
варіант, або довга форма періодичної сис
теми (див. другий форзац). Він також був 
розроблений Д. І. Менделєєвим.

Нині у світі великого поширення на
була довга форма. Вона дедалі стає попу
лярнішою, оскільки краще узгоджується 
з будовою атомів хімічних елементів. Але 
за своєю суттю і коротка, і довга форми 
періодичної системи в цілому ідентичні 
(тотожні, рівнозначні). Вони доповнюють 
одна одну. Але в їх структурі є деякі від
мінності.

У довгій формі періоди займають лише 
одну горизонталь, на два ряди не поділя
ються. Ліворуч розміщуються я-елементи 
(позначені рожевим кольором), в атомах 
яких заповнюються в-орбіталі (порівняй 
з короткою формою періодичної системи). 
Праворуч розміщуються р-елементи (по
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значені жовтим кольором). У в- і р-еле- 
ментів забудовується зовнішній енерге
тичний рівень.

У середній частині періодів розмішуються 
перехідні елементи (синій колір), в атомах 
яких заповнюються гі-орбіталі перед зовніш
нього рівня.

Родини лантаноїдів та актиноїдів (зеле
ний колір) — це /-елементи. В їх атомах запо
внюється третій ззовні рівень. Як правило, ці 
родини виносять за межі таблиці, як у корот
кій, так і в довгій формах. Відмінність у по
слідовності заповнення енергетичних рівнів 
(зовнішніх і розміщених глибше) пояснює 
причину різної довжини періодів.

Довга форма періодичної системи 
включає 16 груп (підгруп немає). З них 8 
груп А, що складаються з в- і р-елементів 
(відповідають головним підгрупам корот
кої форми) і 8 груп Б, що складаються з 
сі-елементів (відповідають побічним під
групам короткої форми).

Періодична повторюваність будови 
зовнішніх енергетичних рівнів атомів 
є причиною періодичної зміни власти
востей хімічних елементів. У цьому по
лягає фізична суть періодичного закону, 
яка не залежить від форми подання пе
ріодичної системи елементів.

Знаючи місце елемента в періодичній 
системі, можна судити про будову його 
атома, а відтак — і про властивості про
стої речовини, утвореної цим елементом, 
характер його оксиду й гідрату оксиду 
тощо.
• Користуючись довгою формою періодичної 

системи, схарактеризуй хімічний елемент 
Натрій. Що ти можеш сказати про нього на

і-елементи
4--------------- ►

1.0 4.0

н Н е

г (Дрогаи Гелій

і 2

6.9 9.0

и В е

Літій Берилій

3 4

23.0 243

N 3 м 8

Нагрій Магній

п 12

39,1 40.)

К С а

Калій Кальцій
19 20

85.5 87,6

К Ь Б г

Ру*дл» Стронцій

37 38

132,9 137,3

С е В а

Цезій Барій

55 5«

(223) (226)

Б г Л а

Францій Радій

*7 88

Фізична суть періодичного 
закону: періодична повторю
ваність будови зовнішніх енер
гетичних рівнів атомів — при
чина періодичної зміни власти
востей елементів
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Порядковий номер елемента 
дорівнює заряду ядра і показує 
кількість електронів у атомі

Номер періоду показує число 
енергетичних рівнів у електрон
ній оболонці атома, а номер 
енергетичного рівня — кількість 
форм орбіталей

підставі того місця, яке він займає у періо
дичній системі?

Перевір себе. Ось що у тебе повинно 
вийти.

Натрій Na — хімічний елемент, розмі
щений у 3-му періоді, в 1А групі. Протонне 
число (порядковий номер) — 11. Відносна 
атомна маса Ar(Na) = 23.

Ядро атома Натрію містить 11 прото
нів, оскільки заряд ядра +11, і 2 3 - 1 1  = 
= 12 нейтронів. В атомі Натрію є 11 елек
тронів, які розподіляються на 3-х енер
гетичних рівнях (згідно з номером пе
ріоду): на першому рівні 2 s-електрони, 
на другому — 8 (2 s і 6 р-електронів), на 
третьому — 1 s-електрон (який номер 
рівня, стільки й форм орбіталей). Отже, 
Натрій — s-елемент, в його атомі почи
нає формуватися 3-й рівень.

Атом Натрію має великий радіус, отже, 
притягання до ядра одного зовнішнього 
електрона невелике, і атом легко його 
втрачає, тому Натрій виявляє яскраво 
виражені металічні властивості, його ва
лентність дорівнює 1.

Проста речовина, утворена атомами 
Натрію як хімічного елемента, натрій — 
це типовий метал. Хімічний елемент На
трій утворює основний оксид Na20, яко
му відповідає гідроксид NaOH — типова 
основа, луг.

У такий спосіб можна схарактеризува
ти будь-який елемент. При цьому варто 
дотримуватися такої послідовності: місце 
в періодичній системі — » склад — * бу
дова — * властивості.

Розглянь ще один приклад — Хлор СІ 
і зверни увагу, що ті самі відомості мож
на подати у дещо скороченому вигляді,
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якщо обґрунтування зрозуміле і ти мо
жеш навести його усно.

1. Місце в періодичній системі: 3-й 
період, 7 А група, протонне число — 17,
Аг(СІ) = 35,5.

2. Склад атома: СІ = 17р+,
35 -  17 = 18п°, 17ё.

3. Будова атома: І822з22р63в223р5.
4. Властивості: Хлор міститься напри

кінці 3-го періоду, в його атомі добудову
ється 3-й період. Радіус атома невеликий, 
отже, притягання 7-ми зовнішніх (3в23р5) 
електронів збільшується, і атом легко 
приєднує на свою електронну оболонку 
один електрон, якого не вистачає до за
вершення зовнішнього рівня. Тому Хлор 
виявляє високу електронегативність. Він 
має яскраво виражені неметалічні влас
тивості.

Проста речовина, утворена атомами 
Хлору — газуватий хлор С12 — типовий 
неметал. Найвищий оксид С120 7, йому 
відповідає гідрат оксиду НСЮ4 — хлорна 
кислота.
ВИСНОВКИ

Незважаючи на те, що в наш час відомо багато варіантів 
зображення періодичної системи хімічних елементів, їх 
суть від цього не змінюється: елементи в періодичній сис
темі утворюють послідовність, що відповідає зарядам ядер 
їх  атомів.
Порядковий номер елемента в періодичній системі (про
тонне число) дорівнює заряду ядра і показує кількість 
електронів у атомі.
Номер періоду в періодичній системі показує число енер
гетичних рівнів у електронній оболонці атомів елементів, 
а номер енергетичного рівня — кількість форм орбіталей. 
Номер А групи в періодичній системі показує число елек
тронів на зовнішньому енергетичному рівні.

Схарактеризувати хімічний еле
мент можна у такий спосіб:
1) місце в періодичній системі;
2) склад;
3 )  будова;
4) властивості
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Завдання для самоконтролю
1. Знаючи місце Алюмінію в періодичній системі, схарактеризуй цей еле

мент.
2 . В якого елемента сильніше виявлені металічні властивості: а) у Літію чи 

Берилію; б) у Берилію чи Магнію? Відповідь поясни.
3. В якого елемента сильніше виявлені неметалічні властивості: а) у Сульфу- 

ру чи Фосфору; б) у Сульфуру чи Селену? Відповідь поясни.
4 . За розподілом електронів по енергетичних рівнях в атомі хімічного еле

мента — 2 , 8 , 2  електронів, визнач: а) місце елемента в періодичній систе
мі; б) властивості простої речовини; в) склад і властивості вищого оксиду 
й відповідного йому гідроксиду; г) склад леткої гідрогенної сполуки, якщо 
даний елемент її утворює.

5. Зазнач відповідність оксиду його характеру:
1) кислотний; а) Ма20;
2) основний; (б) Р20 5;
3) амфотерний. (в) 3 і0 2;

(г)гпО.
6. Періодично змінюються в періодичній системі

(а) величина заряду ядра атома;
(б) відносна атомна маса елемента;
(в) кількість енергетичних рівнів у електронній оболонці атома;
(г) кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні.

7 . У межах періоду збільшення протонного числа елемента супроводжується
(а) збільшенням атомного радіуса і зменшенням електронегативності;
(б) збільшенням атомного радіуса і збільшенням електронегативності;
(в) зменшенням атомного радіуса і зменшенням електронегативності;
(г) зменшенням атомного радіуса і збільшенням електронегативності.

8 . Знаючи протонні числа хімічних елементів № ЗО, №  11, №  18, визнач, чи 
будуть їх вищі оксиди взаємодіяти з кислотою, і напиши рівняння можли
вих реакцій.

Додаткові завдання
9*. Формула вищого гідроксиду елемента зі скороченою електронною кон

фігурацією ...3523р4
(а) Е(ОН)2; (б) НЕ04; (в) Н2Е04; (г) Е(ОН)3.

10*. Елемент зі скороченою електронною конфігурацією ...3з23р3
(а) неметал;
(б) перебуває у 3-му періоді;
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(в) має п’ять зовнішніх (валентних) електронів;
(г) перебуває у ЗА групі.

11*. Скорочені електронні конфігурації атомів елементів 7А групи
(а) ...3523р5;
(б) ...352Зр6ЗсРЛв2-,
(в) ...2з22р3;
(г) ...3523р63с/,04524р5.

12*. Конфігурація зовнішнього електронного шару елемента 4 з ’. Склади 
повну електронну формулу атома цього елемента. Зазнач період і гру
пу періодичної системи, де  він розміщений, а також склад ядра його 
атома і назви елемент.

13*. За розподілом електронів по енергетичних комірках зовнішнього рівня 
визнач елемент з найбільш сильно вираженими властивостями

1) металічними:

( а » 0
<б)Щ

(В)Н  

( г ) 0

2) неметалічними:

( е )

п

и

и

и
14*. Найбільш сильно виражені металічні властивості в елемента, скороче

на електронна конфігурація якого
(а) І522з2; ( в ) . . . 3 с/Мв2;
(б) ...3з23р3; (г) ...3в23р645’.

15*. Елементи, що розміщені в одній і тій самій групі А, — це
(а) ...28і; (в) ...3сРЛв2;
(б) ...3з23р3; (г) ...4з24р3.
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§ 2 8 . ЗНАЧЕННЯ ПЕРІОДИЧНОГО ЗАКОНУ 
І ПЕРІОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ХІМІЧНИХ 
ЕЛЕМЕНТІВ

Періодичний закон хімічних 
елементів — один з основних 
законів природи. Після його 
створення природознавство 
пережило наукову революцію, 
було розроблено нові теорії 
(будови речовини, відносності, 
квантової механіки), знайдено 
нові елементи, але ці відкриття 
не тільки не зруйнували періо
дичний закон і періодичну сис
тему, а й розвинули їх, надали 
їм нового змісту, затвердили їх 
фундаментальність

Тобі треба
розуміти значення періодичного закону: 

наукове; світоглядне

Періодичний закон Д. І. Менделєєва — 
один із найфундаментальніших і найза- 
гальніших законів природи, якому підпо
рядковані всі хімічні елементи Всесвіту. 
Адже з хімічних елементів складається 
вся жива і нежива природа. Отже, пері
одичний закон — це не тільки основний 
закон хімії, а й основний закон приро
ди. Його відкриття справило величезний 
вплив на розвиток хімії та фізики і не 
втратило свого значення й досі.

Н аукове значення. Відомо, що до 
Д. І. Менделєєва вчення про хімічні еле
менти являло собою сукупність розріз
нених, мало зв’язаних між собою знань. 
Завдання щодо об’єднання цих знань у 
струнку цілісну систему блискуче виконав 
Д. І. Менделєєв, відкривши періодичний 
закон, який, за визначенням академіка
О. М. Баха, послужив і продовжує слугу
вати провідною зіркою для тисячі нових 
досліджень і творчих пошуків у найріз
номанітніших галузях природознавства. 
Велич наукового подвигу Д. І. Менделєє
ва полягає в тім, що він розкрив внутріш
ній об’єктивний зв’язок між хімічними 
елементами, закон їх розвитку.

Періодичний закон озброює дослід
ників надійним засобом для пояснення 
явищ, у яких беруть участь хімічні еле
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менти, і для передбачення нових фактів. 
А це є найсуттєвішою ознакою будь-якої 
наукової теорії.

Передбачувальна сила періодичного 
закону повною мірою виявилася ще за 
життя Д. І. Менделєєва. Він указував на 
можливість існування багатьох невідо
мих елементів, відкриття яких (особливо 
Галію, Скандію, Германію) продемонстру
вало велике прогностичне значення пе
ріодичного закону і періодичної системи 
елементів для подальших досліджень.

На підставі періодичного закону 
Д. І. Менделєєв виправив відносні атомні 
маси 9-ти елементів, що були визначені 
неточно, і передбачив існування 10-ти 
елементів. Ці прогнози повністю справ
дилися.

Д. І. Менделєєв усвідомлював об’єктив
ність відкритого закону і вірив у його 
майбутнє. Він писав, що «... періодично
му законові майбутнє не загрожує руй
нуванням, а тільки надбудова і розвиток 
передбачаються». Так, Д. І. Менделєєв не 
вважав періодичну систему завершеною 
92-м елементом (Ураном). Він передба
чав можливість існування зауранових 
елементів. Усі вони тепер добуті штучно 
в результаті ядерних перетворень. Сьо
годні відомо вже 112 хімічних елементів.

Велику роль відіграв періодичний за
кон у розвитку теорії будови атома. Вка
завши на глибокий внутрішній зв’язок 
між елементами, він дав змогу зробити 
висновок, що всі атоми побудовані прин
ципово однаково. Тому створення моде
лей атомів стало можливим лише після 
відкриття періодичного закону і створен
ня періодичної системи елементів. У свою

Найбільше значення періодич
ного закону та періодичної сис
теми полягає в передбаченні 
існування нових елементів

Періодичний закон і періодична 
система показали взаємозв’я
зок хімічних елементів. У наш 
час закономірності періодичної 
зміни властивостей елементів 
використовуються в сучасній 
хімії, геології, геохімії, ядерній 
хімії, космохімії, різноманітних 
технологіях

Періодична система має вели
чезне значення для розуміння 
матеріального світу
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Періодичний закон — провід
на зірка для нових відкриттів 
і в хімії, і в фізиці, для пошуку 
і добування нових хімічних еле
ментів, для створення речовин 
і матеріалів із наперед задани
ми властивостями

( ^ м а
[Нл]5Г*36сі0752
Менделевій

Періодичну систему використо
вують під час розробки методів 
синтезу напівпровідників, нових 
каталізаторів тощо

чергу, знання будови атома дало змогу 
глибше зрозуміти суть періодичного за 
кону і періодичної системи елементів 
пояснити причину періодичності у зміні 
властивостей хімічних елементів.

Світоглядне значення. Крім науко 
вого, періодичний закон і періодична 
система елементів мають суттєве світо 
глядне значення. Вони показують, що 
всі елементи як подібні, так і відмінні за 
властивостями, містяться в єдиній систе 
мі, де їх властивості змінюються законо 
мірно, шляхом переходу кількісних змін 
(заряд ядра) у якісні (властивості еле 
ментів). Властивості будь-якого елемен 
та в періодичній системі виявляються у 
зв’язку з іншими елементами. Отже, пе 
ріодична система елементів переконливо 
доводить, що природа не є скупченням 
речовин, ізольованих одна від одної і не 
зв’язаних між собою. Вона ясно показує, 
що існує спорідненість між усіма хіміч 
ними елементами, що розвиток має міс
це не лише у світі тварин і рослин, а й в  
неорганічній природі.

Періодичний закон — провідна зірка 
для нових відкриттів і в хімії, і в фізиці, 
для пошуку і добування нових хімічних 
елементів, для створення речовин і ма
теріалів із наперед заданими властивос
тями. Він є тією науковою основою, яка 
зумовлює подальший розвиток сучасної 
хімії, теорії будови атома, ядерної фізи
ки та багатьох інших наук. Ось чому до
бутий групою американських учених під 
керівництвом Глена Сіборга у 1955 р. 
хімічний елемент № 101 був названий 
ними Менделевієм на честь великого ро
сійського вченого.
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§ 2 9 . ЖИТТЯ Й ДІЯЛЬН ІСТЬ 
Д . І. М ЕНДЕЛЄЄВА

Тобі треба
мати уявлення про: життя Д. І. Менделєєва;

його наукову діяльність; 
зв’язок з Україною.

Дмитро Іванович Менделєєв наро
дився у 1834 р. в Тобольську в родині 
директора гімназії. Ще гімназистом він 
виявив великий інтерес до природничих 
наук, а після закінчення гімназії всту
пив до природничо-математичного фа
культету Петербурзького педагогічного 
інституту. Закінчив інститут із золотою 
медаллю і був направлений учителем 
природознавства у Сімферополь.

У цей час йшла Кримська війна 
(1853—1856), і гімназія не працювала. 
Д. І. Менделєєв влаштувався в архіві, а 
згодом переїхав до Одеси і домігся посади 
викладача Першої одеської гімназії при 
Ришельєвському ліцеї. Тут він розробив 
гідратну теорію розчинів, потім блискуче 
захистив магістерську дисертацію «Про 
питомі об’єми». Незабаром 23-річний 
Менделєєв став доцентом і здобув право 
читати лекції у Петербурзькому універ
ситеті. Молодий учений продовжував на
укові дослідження стану і властивостей 
речовин. Він відбув дворічне наукове від
рядження до Гейдельберзького універси
тету (Німеччина), де досліджував влас
тивості газів, уперше визначив критичні 
температури багатьох із них і довів, що 
за певної температури всі гази можна пе
ретворити на рідини.

Д. І. Менделєєв у мантії 
Оксфордського університету 

(1894)
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Д. I. Менделеев у період роботи 
над курсом органічної хімії

У Німеччині Д. І. Менделєєв зблизив
ся з багатьма видатними вченими. Серед 
них були М. М. Бекетов, О. П. Бородін,
І. М. Сеченов та інші. У 1860 р. він узяв 
участь у Першому Міжнародному кон
гресі хіміків у Карлсруе.

Повернувшись до Петербурга, Менде
лєєв продовжував наукову і педагогіч
ну роботу в університеті. Після захисту 
в 1865 р. докторської дисертації «Про 
сполучення спирту з водою і розуміння 
розчинів як асоціацій» його було обрано 
професором Петербурзького технологіч
ного інституту, а потім — університету, 
в якому він керував кафедрою неорга
нічної хімії протягом 23-х років. Тут він 
з великою цікавістю працював над фун
даментальним підручником «Основи хі
мії». Пристрасне бажання об’єднати роз
різнені хімічні знання у певну систему 
породило у Менделєєва ідею пошуку спо
рідненості всіх хімічних елементів. Ця 
теоретична й експериментальна робота 
зумовила видатне відкриття всесвітнього 
значення — відкриття періодичного за
кону в 1869 р., коли Менделєєву було 35 
років.

Одночасно Менделєєв проводив вели
ку громадську роботу. За його ініціативи 
у 1868 р. було створено Російське фізико- 
хімічне товариство, де він уперше допо
вів про відкриття періодичного закону.

Теорія і практика завжди нерозривно 
поєднувались у діяльності Менделєєва. 
Навіть перелік питань, які вирішував 
учений, показує широчінь і важливість 
його праці. Менделєєв багато зробив у 
галузі точних вимірювань, заклав осно
ви теорії розчинів, запропонував про
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мисловий спосіб фракційного розділення 
нафти, винайшов новий вид бездимного 
пороху, пропагував використання міне
ральних добрив, зрошування посушли
вих земель. Він є автором фундамен
тальних досліджень не тільки в хімії, а й 
у галузях хімічної технології, фізики, ме
теорології, повітроплавання, метрології, 
сільського господарства, економіки, на
родної освіти тощо. Менделєєв турбував
ся про розумне використання корисних 
копалин, про економічно доцільне роз
міщення заводів на території держави. 
Д. І. Менделєєв був палким патріотом і 
сміливим захисником прогресивних ідей, 
що викликало невдоволення серед реак
ційних кіл Петербурзької академії наук. 
І хоча Д. І. Менделєєв був обраний почес
ним членом усіх академій світу, у себе на 
батьківщині його кандидатура до складу 
академії була забалотована, незважаючи 
на величезні заслуги перед наукою.

У 1890 р. під час студентських завору
шень Д. І. Менделєєв підтримував сту
дентів, виступив на їх захист, за що діс
тав грубу одповідь від царського міністра 
освіти і змушений був залишити універ
ситет. Проте його наукова й практична 
діяльність на цьому не припинилась. Він 
став організатором і першим директором 
Головної палати мір і ваги, брав участь у 
складанні митних тарифів, розробляв пи
тання господарського розвитку країни.

Багатогранна діяльність Д. І. Менде
лєєва була тісно пов’язана з розвитком 
науки, освіти та економіки України. 
Відомі його широкі зв’язки з багатьма 
передовими українськими хіміками та 
іншими вченими, особливо Київського і

Д. І. Менделєєв 
(з картини М. Ярошенка)
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Харківського університетів. Ще у 1871 р. 
Д. І. Менделєєв брав активну участь у 
3-му з’їзді природознавців, що відбувся 
у Києві.

Д. І. Менделєєв приділяв велику ува
гу організації вищої освіти, зокрема у 
1898 р. брав активну участь у створенні 
Київського політехнічного інституту (те
пер — Національний технічний універ
ситет «КПІ»), на території якого перед 
входом до хімічного корпусу йому вста
новлено пам’ятник. У 1903 р. він був го
ловою екзаменаційної комісії першого 
випуску інженерів та агрономів цього 
навчального закладу.

Д. І. Менделєєв плідно працював 
над розвитком вугільної промисловості 
в Україні. Після перебування на Дон
басі, де він вивчав питання видобутку 
й транспортування кам’яного вугілля, 
Д. І. Менделєєв висунув нову для того 
часу ідею підземної газифікації вугілля, 
яку вперше було втілено в життя лише в 
1937 р. у м. Горлівці (Донбас).

1907 р. Д. І. Менделєєв помер. Тисячні 
юрби народу проводжали його в останню 
путь. Попереду траурної процесії несли 
періодичну систему хімічних елементів. 
В особі Менделєєва світ втратив блиску
чого різнобічного вченого, ідеї якого про
довжують жити. їх розвивають учені на
шої Батьківщини і закордонних країн.
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§ ЗО. КОВАЛЕНТНИЙ З В ’Я ЗО К

Речовини не є суцільними, вони 
складаються з різних части
нок — атомів, молекул, йонів

Хімічний зв’язок — сила, яка 
утримує атоми (або будь-які 
інші частинки) в хімічній сполуці

В утворенні хімічного зв’язку 
беруть участь кулонівські сили, 
носіями яких є електрони та 
ядра атомів

Хімічний зв’язок виникає вна
слідок взаємодії позитивно за
ряджених ядер і негативно за
ряджених електронів

Тобі треба
розуміти, природу хімічного зв’язку; 
знати суть понять: ковалентний зв’язок поляр

ний і неполярний; кратний ковалентний 
зв’язок; диполь; основний і збуджений 
стан атома; валентність; 

уміти: записувати електронні й структурні фор
мули сполук.

Ти вже знаєш, що речовини склада
ються з різних частинок — атомів, моле
кул, йонів. А як ці частинки з’єднуються 
одна з одною? Які сили утримують їх у 
молекулах чи кристалах? Аби відповісти 
на ці запитання, потрібно ознайомитись 
із хімічним зв’язком.

Суть хімічного зв’язку. Атоми різ
них елементів, що входять до складу про
стих чи складних речовин, утримуються 
разом завдяки наявності хімічного зв’яз
ку. В його утворенні беруть участь куло
нівські сили, носіями яких є електрони 
і ядра атомів.

Хімічний зв’язок виникає внаслідок взаємодії 
позитивно заряджених ядер і негативно заря
джених електронів.

Уяви собі, що два атоми Гідрогену пе
ребувають на дуже великій відстані один 
від одного. Вони не взаємодіють між со
бою. У разі їх зближення починають ді
яти сили притягання між ядром одного 
атома та електроном іншого, а також сили 
відштовхування між ядрами і між елек
тронами обох атомів. На деякій відстані 
сили притягання переважають сили від
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штовхування. При дальшому зближенні 
атомів, навпаки, сили відштовхування 
починають переважати сили притяган
ня. Тому потенціальна енергія системи 
у разі зближення атомів Гідрогену спо
чатку знижується, а потім підвищується. 
Якщо ж сили притягання дорівнюють 
силам відштовхування, то енергія сис
теми в цьому випадку найменша. Такий 
стан системи найстійкіший, він відпові
дає утворенню молекули Н2. Отже,

хімічний зв'язок — це взаємодія атомів або 
будь- яких інших частинок у речовині, яка зу
мовлює їхнє сполучення в молекули чи крис
тали.

Така взаємодія спричинює зменшен
ня енергії утвореної молекули (кристала) 
порівняно з енергією поодиноких атомів, 
що взаємодіють.

Існує кілька типів хімічного зв’язку: 
ковалентний, йонний, металічний та ін.

Хімічний зв’язок — це взаємо
дія двох або кількох атомів (чи 
будь-яких інших частинок), уна
слідок якої утворюється хімічно 
стійка дво- або багатоатомна 
система (молекула чи кристал)

Ковалентний неполярний зв’язок.
Для прикладу розглянемо утворення 
молекули водню Н2. Тобі відомо, що кож
ний атом Гідрогену має в електронній 
оболонці один я-електрон, а завершеним 
для нього буде двохелектронний рівень, 
подібний завершеному рівню атома Ге
лію. У разі зближення двох атомів Гід
рогену за рахунок сил притягання, що 
діють між їхніми ядрами та електрона
ми, «-електронні хмари сферичної фор
ми обох атомів частково перекриваються. 
У місці перекривання виникає підви
щена електронна густина, яка притя
гує до себе ядра обох атомів і забезпечує 
міцність їхнього сполучення в молекулу.

Утворення хімічного зв’язку 
супроводжується зменшенням 
повної енергії системи

підвищена
електронна

густина
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Структурні формули — фор
мули, в яких спільні електронні 
пари зображено рискою

Н—О Н—N 1 1

Н—СІ

+

електронна
пара

Хімічний зв’язок, що утворю
ється за допомогою спільних 
електронних пар, називається 
ковалентним

Якщо неспарений валентний електрон 
позначити точкою, а спільну електронну 
пару — двома точками, то можна записа
ти схему утворення хімічного зв’язку між 
атомами Гідрогену в молекулі водню:

Н- + Н — * Н ^ Н
Якщо позначити спільну електронну 

пару рискою, то запис називають струк
турною формулою водню Н—Н.

Розглянемо ще один приклад утво
рення ковалентного зв’язку в молекулі 
фтору Г2. Кожний атом Флуору (елемент 
VII групи) має 7 валентних електронів, з 
них — один р-електрон не спарений:

2Р
А А А

1я "1
9Еі$22$22рг’ Е А

У разі зближення двох атомів Флуору 
відбувається перекривання хмар двох 
неспарених р-.електронів, утворюється 
спільна електронна пара:

:?• + •?: — > , або Е—Г

У наведеному прикладі зовнішній 
енергетичний рівень завершується до 
октету — восьми електронів.

Хімічний зв’язок, який утворюється за допо
могою спільних електронних пар, називають 
ковалентним зв’язком.

Слово «ковалентний» означає «спіль- 
новалентний»: атоми разом володіють усус
пільненими валентними електронами.

У розглянутих випадках спільна елек
тронна пара належить обом атомам одна-
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ковою мірою. Такий ковалентний зв’язок 
називають неполярним. Він виникає під 
час взаємодії атомів неметалів одного й 
того самого хімічного елемента, оскіль
ки в них однакова електронегативність. 
Так, у молекулах Н2, 0 2, Р2, С12 існує не
полярний ковалентний зв’язок.

Кратність ковалентного зв’язку. Бу
вають випадки, коли два атоми усуспіль
нюють кілька пар валентних електронів. 
У такому разі говорять про кратність ко
валентного з в ’язку. Якщо між атомами 
виникла одна спільна електронна пара, 
го такий ковалентний зв’язок називають 
одинарним, якщо дві — подвійним, якщо 
гри — потрійним. Розглянь, наприклад, 
:хему утворення потрійного ковалентно
го зв’язку в молекулі азоту М2:

ф  + •№ — * ф ! ф  — > : ^ № ,  або N—N

Ковалентний полярний зв’язок. Як
що атоми, що взаємодіють, мають різну 
злектронегативність (атоми різних неме
талів), то спільна електронна пара змі
шується до атома з більшою електроне- 
гативністю. У цьому разі виникає поляр
ний ковалентний зв’язок. Наприклад, у 
молекулі флуороводню НР зв’язок кова- 
пентний полярний:

Н:Р:, або Н— >Р
У результаті зміщення електронної 

пари в молекулі НР (стрілка показує на
прямок зміщення) молекула стає поляр
ною, виникає диполь.
Диполь — це система з двох зарядів, однако
вих за величиною і протилежних за знаком.

Якщо спільна електронна пара 
належить обом атомам однако
вою мірою, то такий ковалент
ний зв’язок називають непо
лярним

Якщо зв’язок утворюється за 
допомогою однієї спільної елек
тронної пари, його називають 
одинарним, якщо двох — по
двійним, якщо трьох — потрій
ним

потрійний
ковалентний

зв’язок
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Вважають, що атом, до якого зміщена 
електронна пара, набуває деякого нега
тивного заряду, а атом, від якого зміщена 
електронна пара, — деякого позитивного 
заряду:

8+  8-  

Н—
Якщо спільна електронна пара 
зміщується до атома з більшою 
електронегативністю, то такий 
ковалентний зв’язок називають 
полярним

Зл

ім ал. 15. Полярні молекули 
води та амоніаку

(гр. літера б (дельта) позначає частковий 
заряд, тобто менший за одиничний).

Полярний ковалентний зв’язок незавжди 
зумовлює утворення диполя. Наприклад, у 
разі формування молекули карбон(ІУ) окси
ду С 02 електронні пари зміщуються до Окси- 
гену як до більш електронегативного еле
мента. Але диполь не виникає, бо молекула 
симетрична, вона має лінійну будову:

8-  28+  8-

о = с = о
Молекули води Н20, навпаки, мають ку

тову будову. Полярні зв’язки О—Н розміщені 
під кутом 104,5°, що спричинює несиметрич
ність структури і полярність молекул води:

26-

О
А ._А
б+104'5“б+
н н

Кутові молекули сірководню Н23, пірамі
дальні молекули амоніаку ІМНз також мають 
несиметричну структуру, тому вони полярні 
(мал. 15).

Бувають випадки, коли кількість хі
мічних зв’язків, утворених атомом у спо
луці, більша за кількість неспарених 
електронів на зовнішньому енергетично
му рівні атома. Так, у атомі Карбону на 
зовнішньому рівні всього два неспарені
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електрони, але номер групи, в якій він 
розміщений, засвідчує, що в атомі має 
бути 4 валентні електрони. Звідки ж бе
руться ще два неспарені електрони?

Згадаємо електронну формулу Кар
бону:

6С 1а22в22р2

Додаткові два неспарені електрони 
з’являються в результаті розпаровування 
2а-електронної пари, яке відбувається 
безпосередньо в процесі взаємодії атомів 
Карбону з іншими атомами. При цьому 
атом переходить з основного стану у збу
джений:

2р
2я

Із п

бС а

або

енергія

вС*

2Р
► 2в и п
їв п

т

• енергія
:С ------— -*• - О• •

Основний Збуджений
стан стан

ПРИКЛАДИ
РЕЧОВИН. МОЛЕКУЛИ ЯКИХ

і
полярні

і
І4Н3 Н20  
БОг НСІ

і
неполярні

і
Н2 СІ2 N2
о2 со2

Як бачиш, за рахунок розпаровуван
ня електронної пари атом Карбону може 
утворювати 4 ковалентні зв’язки з інши
ми атомами, наприклад:

Н
Н
1

СН4 Н:С:Н н—с—н1
Н 1н Електрони, які беруть участь в

Молекулярна Електронна 
формула формула

Структурна
формула

утворенні хімічних зв’язків, на
зивають валентними

метану метану метану
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Валентність — здатність атома 
приєднувати певне число інших 
атомів

со2
Молекулярна
формула
карбон(ІУ)
оксиду

д :;с ::о
Електронна
формула
карбон(іУ)
оксиду

о=с=о
Структурна
формула
карбон(ІУ)
оксиду

За кількістю утворених ковалентних 
зв’язків визначають валентність еле
мента. Валентність (від лат. оаіепііа — 
сила) — це здатність атома приєд
нувати певне число інших атомів. Ця 
здатність залежить від кількості не- 
спарених електронів атома в основному 
або збудженому стані, що беруть участь 
в утворенні спільних електронних пар 
з електронами інших атомів. Величина 
валентності визначається, як правило, 
числом ковалентних зв’язків, які даний 
атом утворює з іншими атомами. Саме 
тому валентність не має знака — ні плюс, 
ні мінус. Якщо атом Гідрогену утворює 
один ковалентний зв’язок, то він однова
лентний, якщо атом Карбону утворює чо
тири зв’язки, то він — чотиривалентний.

ВИСНОВКИ
Хімічний зв’язок — це сила, яка утримує атоми (будь-які частинки) в хі
мічній сполуці. Вона виникає внаслідок взаємодії ядер і електронів. 
Хімічний зв’язок, що зумовлений утворенням спільних електронних 
пар, називається ковалентним. Він може бути полярним і неполяр
ним залежно від того, які атоми з’єднуються: якщо однакові — непо
лярний, якщо різні за електронегативністю — полярний.
Залежно від кількості спільних електронних пар, ковалентний зв’я
зок буває одинарним, подвійним, потрійним.
Спільні електронні пари утворюються внаслідок об’єднання неспаре- 
них валентних електронів атомів неметалів.
За кількістю неспарених електронів атома або кількістю утворених 
ковалентних зв’язків визначають валентність елемента.
У результаті утворення хімічного зв’язку атоми набувають стійкого 
завершеного зовнішнього енергетичного рівня.
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Завдання для самоконтролю
1. Як ти розумієш зміст поняття «хімічний зв’язок»? За рахунок чого він ви

никає?
2. Як утворюється ковалентний зв’язок? Які види ковалентного зв’язку ти 

знаєш? Чим вони подібні й чим відрізняються один від одного? Відповідь 
ілюструй прикладами.

3 . В яких речовинах існує лише неполярний ковалентний зв’язок? Чому?
4. Чому молекули інертних газів, на відміну від усіх інших неметалів, у вільно

му стані одноатомні?
5. Напиши електронну і структурну формули гідроген пероксиду Н20 2. Об

числи, скільки електронів міститься на зовнішньому енергетичному рівні 
атома Оксигену, скільки хімічних зв’язків у цій молекулі. Визнач тип кож
ного хімічного зв’язку.

6. Намалюй схему перекривання: а) s -електронних хмар двох атомів; б) s- 
електронної хмари одного атома і р-електронної хмари іншого атома (за 
будь-якою з осей х, у, z).

7 . Наведи електронну конфігурацію атома Оксигену і схему розподілу елек
тронів за орбіталями зовнішнього енергетичного рівня атома. Зроби ви
сновок, скільки електронів атома Оксигену можуть брати участь в утво
ренні ковалентних зв’язків з атомами Гідрогену?

8. Напиши електронні й структурні формули хлору СІ2, сірководню H2S, амо
ніаку NH3.

9. На підставі будови атомів Сульфуру й Гідрогену, поясни склад і будову 
молекули гідроген сульфіду H2S.

Додаткові завдання
10*. Неполярні молекули у речовини

(а) НСІ; (в) NH3;
(б) CF4; ( г ) H2S.

11*. Прикладом неполярної молекули, що містить полярний ковалентний
зв’язок, є
(а) N2; ( в ) NH3;
(б) Н20; (г) ССІ4.

12*. Під час утворення молекули НСІ перекриваються орбіталі типу
(а)р ір ; (в) s i  s;
6 )s ip ;  (г) с/ і р.



§ 3 1 .  ЙОННИЙ З В ’Я ЗО К

Тобі треба
розуміти суть понять: йонний зв’язок; йон; 
уміти: пояснювати утворення йонного зв’язку в 

сполуках; характеризувати особливості 
йонного зв’язку.

Під час утворення сполук з еле
ментів, значення електронега- 
тивностей яких дуже різняться, 
спільні електронні пари повніс
тю зміщуються до більш елек
тронегативного атома

Ыа+СГ

Ти вже розумієш, як взаємодіють між 
собою неметали: між їх атомами встанов
люється ковалентний зв’язок. А тепер 
розглянемо, як взаємодіють неметали 
з металами. Атоми цих елементів дуже 
відрізняються за своєю електронегатив- 
ністю, тому спільна електронна пара, яка 
утворює зв’язок, настільки змішується до 
атома з більшою електронегативністю, 
що практично належить тільки цьому 
атому. Наприклад, натрій взаємодіє з 
хлором:

2Иа + С12 = 2КаС1
Зовнішній енергетичний рівень атома 

Натрію (як і будь-якого лужного металу) 
далекий від завершення — містить один 
електрон, який слабко зв’язаний з ядром, 
бо великий радіус атома. Тому під час хі
мічних перетворень атоми Натрію легко 
втрачають єдиний валентний електрон і 
перетворюються з нейтральних атомів на 
позитивно заряджені йони:

Иа0 -  1е— * Иа+

Заряд позитивного йона дорів
нює числу електронів, які атом 
втратив, заряд негативного 
йона — числу електронів, що 
атом приєднав

© » >  © » )
Передостанній енергетичний рівень з 

восьми електронів стає останнім, зовніш
нім, і атом Натрію набуває стійкого енерге
тичного рівня, подібно до атома Неону Ые.
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Зовнішній енергетичний рівень атома 
Хлору має сім валентних електронів. Він 
близький до завершення. Радіус атома 
Хлору невеликий, а електронегативність 
дуже велика. Тому атом Хлору приймає 
один електрон від атома Натрію, добудо
вуючи зовнішній рівень до октету (вось- 
миелектронної структури). У цьому разі 
атом Хлору набуває негативного заряду 
—1, перетворюючись на негативно заря
джений йон:

С1°+ 1е— * С1-

Йони — це електрично заря
джені частинки речовини, що 
утворилися з атомів або атом
них груп унаслідок втрати або 
приєднання електронів

(+17)) 2) 8)7 (+1^)2) в) 8

Отже, валентний електрон атома На
трію під час взаємодії з атомом Хлору по
вністю переходить на зовнішній рівень 
атома Хлору. Схематично цей процес
можна передати так: „ . „

Протилежно заряджені иони
Ыа-+ -СІ: — * + [:С1:]“ — * ЫаС1 притягуються один до одного й

утворюють йонні сполуки

Йони — це електрично заряджені частинки 
речовини, що утворилися з атомів або атом
них груп унаслідок втрати або приєднання 
електронів.

Різнойменно заряджені йони Натрію 
№ + і Хлору СГ, притягуючись один до од
ного завдяки наявності сили притягання, 
утворюють сполуку — натрій хлорид 
МаСІ. Цей процес можна записати ще й 
у такий спосіб:

N8° -  1е — » Иа+
С1° + 1е — » СГ 
Иа+ + СГ— > КаСІ

Речовини, що складаються з 
йонів, називаються йонними 
сполуками

Зв’язок між йонами — це йон- 
ний зв’язок
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Хімічний зв'язок, утворений за допомогою 
взаємодії йонів, називають йонним зв’язком.

Приклади речовин з  йонним 
типом хімічного зв  'язку:

NaCI, NaBr, NaF, MgCI2) MgS, 
NaOH, Li20 , СазРг, АІСІз, ВзО, 
KCl

Йонний зв’язок — крайній ви
падок полярного ковалентного 
зв’язку

Йонний зв’язок не має напрям- 
леності

Речовини, що складаються з йонів, на
зиваються йонними сполуками. Вони 
утворені типовими металами і типови
ми неметалами. Атоми металів віддають 
електрони, а атоми неметалів їх прийма
ють.

Розглянь рівняння реакцій утворення 
деяких йонних сполук:

а) взаємодія магнію з йодом:
2е

І ^ ,
Mg + I2 = Mg2+I2

б) окиснення кальцію:
2е

І ^
2Са + 0 2 = 2Са2+0 2-

в) горіння алюмінію в бромі:
Зе

2А1 + ЗВг2 = 2А13+Вгз
Зверни увагу, заряд йонів познача

ють зверху, праворуч від хімічного зна
ка: спочатку — цифру, а потім — знак «+» 
або «-».

Йонний зв’язок є крайнім випадком 
полярного ковалентного зв’язку. Йонні 
сполуки в твердому стані — кристалічні 
речовини. У йонних кристалах електро
статичне поле кожного йона поширюєть
ся у всіх напрямках, тому йонний з в ’язок 
не має напрямленості.



висновки
Йонний зв’язок обумовлений взаємодією між різноймен
но зарядженими йонами.
Сполуки з йонним типом хімічного зв’язку виникають 
у тому разі, коли взаємодіють атоми елементів з дуж е від
мінною електронегативністю — атоми типового металу 
і типового неметалу, тобто елементи, розміщені на почат
ку і в кінці періодів періодичної системи. Найтиповіший 
йонний зв’язок виникає в солях, утворених лужними мета
лами і галогенами.
Йонний зв’язок і неполярний ковалентний зв’язок — два 
крайні випадки розподілу електронної густини. Неполяр
ному зв’язку відповідає рівномірний розподіл спільної 
двохелектронної хмари між однаковими атомами. Якщо 
зв’язок йонний, навпаки, спільна електронна пара прак
тично повністю належить одному з атомів, у якого елек- 
тронегативність більша.

Завдання для самоконтролю
1. Що таке йонний зв’язок? Між якими елементами він виникає?
2. Чим відрізняється йонний зв’язок від ковалентного полярного і неполяр

ного? Відповідь поясни.
3. Напиши схеми утворення йонного зв’язку: а) у калій броміді КВг; б) у на

трій сульфіді № 28; в) у кальцій нітриді Са3М2. Поясни схеми.
4. Серед наведених формул речовин зазнач сполуки з йонним, полярним 

і неполярним ковалентними зв’язками і поясни їх будову: НІ, Н20 , РН3, 
СаБ, 1пС\2, БІН4, ССи.

5. Запиши формули сполук, до складу яких входять такі йони: а) ІМа+ і Вг; 
б) Са2’ і СІ'; в) К+ і Б2". Назви ці сполуки.

6. Яскраво виражений йонний зв’язок у парі атомів
(а )  К -Р ; (в )Р -Р ;
(б )  О -Р ; (г )Р -Р .

7. Хлор у сполуках утворює йонні зв’язки з
(а) К; (б) Н; (в) Са; (г) С.
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Додаткові завдання
8. Пара елементів, атоми яких під час хімічної взаємодії виявляють макси

мальну тенденцію до утворення сполуки з йонним зв’язком, — це
(а ) СиіР; ( в ) №і Р;
(б) С і N1; (г) Ш і Н.

9. Між атомами елементів з протонними числами 3 і 9 виникає зв’язок 
(а) ковалентний полярний; (б) ковалентний неполярний; (в) йонний.

10*. У натрій гідроксиді йонними є зв’язки
(а) між Натрієм і Оксигеном;
(б) між Гідрогеном і Оксигеном;
(в) між Натрієм і Гідрогеном;
(г) усі зв’язки.

11*. Порівняй будову йонів Мд2+ і Р" з будовою атома Неону. Знайди подібні 
й відмінні ознаки.

12*. На що перетворився б атом Аргону, якби з його ядра зник один протон, 
а електронна оболонка залишилася без змін?

13*. В якої з двох речовин: (а) І_іН; (б) СбН йонний  тип  хімічного зв’язку між 
атомами виражений сильніше? Чому?

§ 3 2 . КРИСТАЛІЧНІ ҐРАТКИ

Тобі треба
розуміти: залежність фізичних властивостей 

речовин від їх кристалічної будови;
знати типи кристалічних ґраток: йонні; атомні; 

молекулярні;
уміти: прогнозувати властивості речовин за

лежно від виду хімічного зв’язку і типу 
кристалічних ґраток.

Тобі вже відомі такі частинки, як ато
ми, молекули, йони. Це відносно проста 
форма організації речовини. У стандарт
них умовах ці частинки, як правило, ін
дивідуально не існують. За допомогою
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різних типів хімічних зв’язків вони об’єд
нуються й утворюють вишу форму орга
нізації речовини — хімічні сполуки, що 
поділяються на прості і складні речови
ни, які існують у твердому, рідкому та 
газуватому стані. Якщо гази характери
зуються повного невпорядкованістю роз
ташування молекул одна відносно одної, 
то в рідинах деяка впорядкованість час
тинок спостерігається. Адже для рідин 
характерна наявність певного об’єму, 
хоча й відсутня певна форма. Рідини 
займають проміжне місце між газами 
і твердими тілами, яким властивий су
ворий порядок розташування частинок, 
що утворюють речовину.

У твердих речовинах частинки розта
шовані у просторі суворо закономірно для 
кожної речовини. Щоб якось уявити цю 
закономірність, у тривимірному просторі 
подумки об’єднай центри молекул пря
мими лініями, які перетинаються. При 
цьому утвориться просторовий каркас, 
який називають кристалічними ґрат
ками. Місця, в яких лінії перетинаються, 
називають вузлами кристалічних ґра
ток. Залежно від природи частинок, що 
містяться у вузлах кристалічних ґраток, 
розрізняють йонні, атомні, молекуляр
ні кристалічні ґратки. Відомі ще й. мета
лічні кристалічні ґратки, їх вивчатимеш 
пізніше (мал. 16).

Йонні кристалічн і ґратки . Типо
вим представником сполук з йонним ти
пом кристалічних ґраток є натрій хлорид 
КаСІ. Його кристалічні ґратки утворе
ні йонами Натрію Иа+ та йонами Хлору 
СГ, які почергово розміщуються у вузлах

У твердих речовинах відстані 
між частинками (молекулами, 
атомами, йонами) малі, а сили 
взаємодії між ними — великі. 
Тверде тіло має певні об ’єм і 
форму, більшу густину, ніж гази 
і рідини, його частинки не руха
ються вільно, як у газах і ріди
нах, а розташовані у просторі 
певним чином

Кристалічні ґратки — розмі
щення в просторі йонів, атомів 
або молекул у певному систе
матичному порядку
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Мал. 16. Типи кристалічних ґраток: 
а — атомні; б — йонні; в — металічні; 

г — молекулярні

Мал. 17. Схема зображення 
йонних кристалічних ґраток 

натрій хлориду

У вузлах йонних кристалічних 
ґраток містяться позитивно й 
негативно заряджені йони, які 
чергуються один з одним

ґраток (мал. 17). Йони утримуються один 
з одним силами притягання, і кристал 
солі є ніби єдиним цілим.

Оскільки в кристалі сили притягання 
поширюються однаково в усіх напрямках, 
йони Натрію і Хлору сполучаються дуже 
міцно, хоча кожний із них не зафіксова
ний нерухомо. Йони безперервно здій
снюють теплові коливання навколо свого 
положення в ґратках. Міцність йонних 
кристалів залежить також і від заряду 
та радіуса йонів. Однак їх поступальний 
рух уздовж ґраток не відбувається, тому 
всі речовини з йонним зв’язком за стан
дартної температури — тверді (криста
лічні), з досить високою температурою 
плавлення і ще вищою — кипіння.

Молекул у йонних кристалах немає, 
є тільки йони. Лише у газуватому стані 
(пара) натрій хлорид існує у вигляді мо
лекул ИаСІ.

Йодібно до натрій хлориду майже всі 
солі, основні оксиди, гідроксиди склада
ються не з молекул, а з йонів.

Зверни увагу, хімічні формули йон
них сполук передають лише співвідно
шення позитивно і негативно зарядже
них йонів у кристалічних ґратках. Йон
ні сполуки в цілому електронейтральні. 
Наприклад, згідно з формулою йонного
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кристала СаР2 співвідношення позитив
но заряджених йонів Са2+ і негативно 
заряджених йонів Р у ґратках дорівнює 
1 : 2. Оскільки кожні два позитивні заря
ди Са2+ нейтралізуються двома негатив
ними зарядами 2Ё~, то речовина СаР2 — 
електронейтра льна.

Хоча реальних молекул у йонних крис
талах не існує, для однаковості з кова
лентними речовинами прийнято за допо
могою формул ЫаС1, СаР2 тощо переда
вати найпростіший склад йонної речови
ни та характеризувати її також певним 
значенням відносної молекулярної (фор- 
мульної) маси на підставі її формульного 
складу. А поняття про валентність як 
певне число ковалентних зв’язків до йон
них сполук застосувати неможливо (тому 
й будемо говорити про ступінь окиснення 
елементів).

Йонні кристалічні ґратки харак
терні для більшості солей, осно
вних оксидів і гідроксидів

Хімічні формули йонних сполук 
передають лише співвідношен
ня позитивно й негативно за
ряджених йонів у кристалічних 
ґратках

Атомні кристал ічн і ґратки . У вуз
лах атомних кристалічних ґраток міс
тяться окремі атоми, сполучені між собою 
ковалентними зв’язками. Такі криста
лічні ґратки має алмаз (мал. 18). У його 
кристалі кожний атом Карбону сполуче
ний ковалентними зв’язками з чотирма 
сусідніми атомами Карбону, тобто утво
рює чотири спільні електронні пари. Ось 
чому можна говорити, що Карбон — чо
тиривалентний елемент.

Ступінь окиснення Карбону також -4  або 
+4, залежно від того, з яким елементом він 
взаємодіє — СН4,С02.

Алмаз та інші речовини, які мають 
атомні кристалічні ґратки, характеризу
ються великою твердістю, дуже високи
ми температурами плавлення і кипіння,

Міцні ковалентні зв’язки між 
усіма атомами Карбону

Мал. 18. Схематичне зображен
ня атомних кристалічних ґраток 

алмазу
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У вузлах атомних кристалічних 
ґраток містяться атоми, що спо
лучені між собою ковалентними 
зв’язками (спільними електро
нними парами)

Мал. 19. Схематичне 
зображення молекулярних 
кристалічних ґраток йоду

вони практично не розчиняються в жод
них розчинниках, не проводять елек
тричний струм, оскільки вільних елек
тронів немає, всі 4 валентні електрони 
беруть участь в утворенні ковалентних 
зв’язків. Атомні ґратки мають лише дея
кі речовини у твердому стані (силіцій Яі, 
бор В, силіцій(ІУ) оксид 8 і0 2, силіцій(ІУ) 
карбід віС та ін.).

М олекулярні кристалічн і ґратки.
У вузлах молекулярних кристалічних ґра
ток містяться молекули як неполярні, так 
і полярні. Наприклад, у вузлах криста
лічних ґраток йоду містяться молекули 
йоду І2 (мал. 19). Сили міжмолекулярної 
взаємодії, так звані сили Ван-дер-Вааль- 
са, значно слабкіші за сили ковалентного 
зв’язку. Тому речовини з молекулярними 
ґратками мають невелику твердість, вони 
легкоплавкі і леткі. До таких речовин на
лежать, наприклад, йод, нафтален, бром, 
вода, спирт, хлор, амоніак ЫН3, метан 
СН4.

Отже, будова речовини та її власти
вості пов’язані. Тому якщо відома будова 
речовини, можна прогнозувати її власти
вості, і навпаки, якщо відомі властивості 
речовини, можна робити висновки про її 
будову.

Зв’язок будови і властивостей речовин 
показаний в узагальнюючій табл. 14.
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Таблиця 14. Тип кристалічних ґраток і властивості речовин

Ґратки
Струк

турна час
тинка

Хімічний
зв’язок

Міцність
зв’язку

Температура
плавлення

Електрич
на провід

ність
Механічні
властивості

Йонні Йон Йонний Велика Висока Діелек
трик

Твердість,
крихкість

Атомні Атом Ковалент
ний

Велика Висока Діелек
трики,
напівпро
відники

Велика
твердість

Моле
кулярні

Молекула Міжмоле
кулярний

Мала Низька Діелек
трики

Крихкість

ВИСНОВКИ
У кристалічних речовинах атоми, молекули, йони розм і
щуються в певному порядку, утворю ю чи кристал ічн і ґрат
ки. Розрізняю ть атомні, м олекулярні, йонні та м еталічні 
кристалічні ґратки.
Між будовою речовини, яка  визначається типом хімічного 
зв’язку і типом кристалічних ґраток, та  її  властивостям и 
існує певна залеж ність: чим м іцніш ий хім ічний зв’язок, 
що утримує частинки у вузлах кристалічних ґраток, тим 
міцніші кристали , тим твердіш а речовина, тим вищі її тем 
ператури плавлення і кипіння.

Завдання для самоконтролю
1. У чому полягає відмінність йонних, атомних і молекулярних кристалічних 

ґраток?
2. Як, знаючи фізичні властивості речовини, можна дійти висновку про тип її 

кристалічних ґраток? Покажи на прикладі.
3 . Поясни причину відмінності температури плавлення речовин із різним ти

пом кристалічних ґраток.
4 . За якими ознаками можна віднести до речовин з молекулярними криста

лічними ґратками: а) лід; б) нафтален?

183



5. Молекулярні кристалічні ґратки можуть мати речовини з хімічним зв’язком
(а) йонним; (в) ковалентним полярним;
(б) металічним; (г) ковалентним неполярним.

6. Речовини з молекулярними кристалічними ґратками
(а) легкоплавкі; (в) добре проводять електричний струм;
(б) леткі; (г) мають низьку теплопровідність.

7 . Речовина, що має найвищу температуру плавлення, — це
(а) йод; (б) лід; (в) кальцій флуорид.

Додаткові завдання
8*. Яке передбачення про кристалічні ґратки речовини можна висловити, 

якщо відомо, що за стандартних умов вона перебуває у газуватому стані, 
а за температури -  40 °С ця речовина являє собою безбарвні кристали, які 
не проводять електричний струм?

9*. Речовина, хімічні зв’язки в якій сформовані між атомами елементів із за
рядами ядер +1 і +16, у твердому стані має кристалічні ґратки 
(а) йонні; (б) молекулярні; (в) атомні.

10*. Речовина, утворена елементами із скороченими електронними конфігу
раціями атомів ...Зз’Зр0 і ...3523р5, має кристалічні ґратки 
(а) атомні; (б) йонні; (в) молекулярні.

§ 3 3 . ВАЛЕНТНІСТЬ І СТУПІНЬ ОКИСНЕННЯ 
ЕЛЕМЕНТІВ

Тобі треба
розуміти: сучасний зміст поняття валентності;

зміст поняття «ступінь окиснення»; 
уміти: складати формули бінарних сполук за 

ступенем окиснення елементів; визна
чати ступінь окиснення елементів за 
формулами бінарних сполук.

Пригадуєш, ми вивчали раніше понят
тя «валентність» і на його підставі скла
дали формули різних сполук та їх назви
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за сучасною номенклатурою. І ти вже 
знаєш, що валентність — це здатність 
атома приєднувати або заміщувати 
певне число інших атомів або атом
них груп з утворенням, хімічного з в ’я з
ку. А чому це так? Зрозуміти фізичний 
зміст валентності допомогла електронна 
теорія будови атома і хімічного з в ’язку. 
З розвитком цієї теорії змінилося і саме 
поняття валентності. У наш час
валентність визначається числом ковалент
них зв’язків, якими атом з ’єднаний з іншими 
атомами.

А число зв’язків, які може утворювати 
атом, дорівнює числу його неспарених 
електронів, які йдуть на утворення спіль
них електронних пар. При цьому поляр
ність утворених зв’язків не враховується, 
а тому валентність не має знака. Вона не 
може бути ні позитивною, ні негативною. 
Наприклад, у молекулах азоту N2 та амо
ніаку МНз атом Нітрогену N тривалент
ний, оскільки він з’єднаний з N і з Н трьо
ма спільними електронними парами (три 
зв’язки). Отже, валентність визначається 
тільки числом ковалентних зв’язків. Ось 
чому поняття «валентність» не можна за
стосовувати для сполук немолекулярної 
будови (з йонним, атомним, металічним 
зв’язками). Саме тому замість поняття 
«валентність» використовується поняття 
«ступінь окиснення».

Ступінь окиснення — це умовний заряд атома 
в речовині, який виник би на атомі за умови, 
що спільні електронні пари повністю змісти
лися б до більш електронегативного атома.

і  і

неї
І II

н2о
I I I  І

І Ш З
IV І

сн4
І VI II

Н 2 8 0 4
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+1 -2  

Н20

Р О N СІ

Ступінь окиснення, на відміну від ва
лентності, може мати позитивне, нега
тивне і нульове значення. Це значення 
зі знаком плюс чи мінус перед арабською 
цифрою зазначається над символом еле
мента або римською цифрою без знака 
у дужках після назви елемента. Напри
клад:

+1 -2  0 
Иа, О, Н2,

де ступені окиснення Натрію +1, Оксиге- 
ну -2, Гідрогену 0; або Ферум(ІІІ), Купру- 
м(ІІ), Нітроген(У) тощо.

Якщо сполука бінарна, то один із еле
ментів має позитивний ступінь окиснен
ня, а інший — негативний. Так, у біль
шості сполук Гідроген має ступінь окис
нення + 1, а Оксиген -2. Наприклад, у 
формулі води:

+  1 -2  
Н20.

Але це зовсім не означає, що атоми 
елемента, наприклад Гідрогену, несуть 
на собі заряд +1, а атоми Оксигену -2. Це 
умовні числа, якими домовилися позна
чати ступінь окиснення.

А як дізнатися, який елемент у сполу
ці виявляє позитивний ступінь окиснен
ня, а який — негативний?

З цією метою потрібно звернутися до 
ряду електронегативності хімічних еле
ментів:

Вг в  Р С Н Бі А1 Мв Са Ка Се

У бінарних сполуках хімічний еле
мент, що стоїть у цьому ряду лівіше, ви
являє негативний ступінь окиснення, а
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той, що стоїть правіше, — позитивний. 
Так, у сполуці хімічний елемент
Магній має позитивний ступінь окиснен- 
ня +2, а Оксиген — негативний ступінь 
окиснення -2.

Позитивні значення ступенів окис
нення мають ті атоми, які віддали свої 
електрони іншим атомам (зв’язувальна 
електронна хмара зміщена від них). На
приклад, атоми металів.

Негативні значення ступенів окиснен
ня мають ті атоми, які приєднали елек
трони від інших атомів (зв’язувальна 
електронна хмара зміщена до них). Не
гативне значення ступеня окиснення -1 
завжди має Флуор у всіх сполуках.

Нульове значення ступенів окиснення 
мають атоми в простих речовинах, на
приклад С12, N2, Н2, 0 2, Вг2, Е2, о с к іл ь к и  
у них зв’язувальна електронна пара не 
зміщена в жоден бік, а розміщена симе
трично.

Під час обчислення ступенів окиснен
ня слід пам’ятати, що:

1) алгебрична сума ступенів окиснен
ня всіх атомів у сполуці має дорівнювати 
нулю, наприклад у ферум(ІІІ) хлориді 
ЕеС13 сума усіх ступенів окиснення до
рівнює:

+3 + (-1) -3 = 0;
2) ступінь окиснення елементів у про

стих речовинах дорівнює нулю;
3) ступінь окиснення лужних металів 

завжди дорівнює +1;
4) ступінь окиснення Гідрогену в спо

луках, як правило, дорівнює +1;

+2 -2  

+ 1 - 1

Н Е

о

Е 2

+3 - 1

И е С І з

+1 -2  

М а 2 0
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5) Флуор в усіх сполуках має ступінь 
—2 окиснення —1;

О б) ступінь окиснення Оксигену в спо- 
_ 3 луках, як правило, дорівнює -2.
Наприклад,

+1+6 -2 0 -3+1 +1 +7 -2 +1-2
H2SO,, N2, NH3, K M n04, H2S 

Ступінь окиснення не слід ототожню
вати з валентністю навіть у тому разі, 
коли їхні значення збігаються. Напри
клад, у хлороводні НС1 ступінь окиснен
ня Гідрогену +1, Хлору -1 і валентність 
того й іншого елемента — І. А в молекулі 
азоту N2 (№=N) є  три електронні пари 
між атомами Нітрогену, тому він трива
лентний. Проте ступінь окиснення Ні
трогену дорівнює нулю, оскільки спільні 
електронні пари розміщені симетрично й 
однаковою мірою належать обом атомам. 
Через це в усіх простих речовинах ступінь 
окиснення елементів дорівнює нулю.

Періодична система елементів дає 
змогу за місцем того чи іншого елемента 
в ній дізнатися про ступінь його окиснен
ня (табл. 15).

Таблиця 15. Деякі значення ступенів окиснення еле
ментів 3-го періоду періодичної системи

Групи І II III IV V VI VII
Хімічний елемент Na Mg Al Si P S Cl
Найвищий позитивний 
ступінь окиснення

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7

Негативний ступінь 
окиснення

-4 -3 -2 -1

Наприклад, для Сульфуру як елемен
та VI групи ступінь окиснення дорівнює 
+6, для Нітрогену, елемента V групи, +5, 
для Барію, елемента II групи, +2. На під-
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ставі теорії будови атома це легко пояс
нити. Адже зовнішній електронний шар 
атомів цих елементів містить відповідно 
6, 5 і 2 валентні електрони. Під час взає
модії з більш електронегативним елемен
том, наприклад з Оксигеном, електрони 
зміщуються в бік Оксигену, а сполучені 
з ним елементи набувають ступеня окис- 
нення відповідно +6, +5, +2. Прикладами 
можуть бути сполуки вОз, Р20 5, ВаО.

Винятком є Флуор та Оксиген як най
більш електронегативні елементи (Флу
ор ніколи не виявляє позитивного ступе
ня окиснення, а Оксиген інколи виявляє,
тільки у сполуках з Флуором, наприклад

+2 -1
флуорид оксигену ОР2), а також деякі 
елементи VIII групи і підгрупи Купруму 
з І групи.

Найвищий ступінь окиснення у сполуках 
з Оксигеном, що чисельно дорівнює номеру 
групи, виявляють елементи не лише голо
вних підгруп, а й побічних, незважаючи на те, 
що на зовнішньому електронному шарі їхніх 
атомів найчастіше міститься 1—2 електрони 
незалежно від того, в якій групі вони пере
бувають. Наприклад, в оксиді мангану(УІІ) 
Мп20 7 ступінь окиснення Мангану, елемента 
VII групи, дорівнює +7, хоча на зовнішньому 
електронному шарі атома Мангану містяться 
два електрони (ще 5 валентних електронів 
розміщені на передостанньому шарі).

Поняття «ступінь окиснення», хоча й є 
формальним, широко використовується 
в хімії (особливо в неорганічній) під час 
класифікації хімічних процесів, скла
дання хімічних рівнянь тощо.

+6 -2  

Є О з

+5 - 2

Р20 5

+2 -2  

ВаО

+2 -2  

О Р 2
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висновки
З  розвитком  н аук и  зм ін и в ся  зм іст  поняття «валентність». 
В он о м ас чіткий і о дн озн ач н и й  сен с  тільки для сполук  
м ол ек ул я р н о ї будов и , д е  х ім іч н і зв ’язки  — ковалентн і, що 
зд ій сн ю ю ть ся  парою  елек трон ів .
П оняття «валентність» н е  м ож н а  застосовувати  д о  атомів  
ел ем ен тів , що входять д о  ск л аду  сполук  н ем ол ек ул я р н ої 
будови .
У н еор ган іч н ій  х ім ії зам ість  вален тн ості використовуєть
ся ступ ін ь  ок и сн ен н я . Це поняття ум овне, реального зм іс 
ту воно не м ас.
С тупінь ок и сн ен н я  ел ем ен та  м ож н а  визначати за  п ер іо 
ди ч н ою  си стем ою  х ім іч н и х  ел ем ен тів , у якій найвищ ий  
п ози ти в н и й  ступ ін ь  ок и сн ен н я  ел ем ен та  чисельно дор ів 
ню є н ом ер у  групи , в як ій  р озм іщ ен о  елем ент.
П ро негативний ступінь окиснення елем ента м ож на д ізн а 
тися, якщ о від ном ера групи, д е  він розм іщ ений, відняти 8. 
З н ан н я  ступ ен ів  ок и сн ен н я  д а є  зм огу  складати  ф орм ули  
б ін а р н и х  сп олук . У свою  чергу, за  ф ор м улам и  б ін ар н и х  
сп ол ук  м ож н а  обч ислю вати  ступ ен і ок и сн ен н я  елем ентів .

Завдання для самоконтролю
1. Як ти розумієш зміст поняття «ступінь окиснення»? У чому виявляється 

його подібність і відмінність порівняно з поняттям «валентність»?
2. Визнач ступені окиснення атомів елементів у сполуках, формули яких:

(а) N2, N02, N0, М20 5, N20, М20 3;
(б) МпБ 04, Мп0 2, Мп20 7, Мп20з;
(в) АЄгОз, АєНз, Н2, Н20;
(Г) СІ2О7, СІ2, СІгО, Ог, СІ2О5, СІ2О3.

3 . Визнач ступені окиснення атомів елементів у сполуках, формули яких:
(а) Н23 0 4, БОг, ЗОз, НгЗОз, М у304;
(б) НСІ04, НРОз, Ва(МОз)2, АІ2(3 0 4)3, Рг0 5;
(в) Са3(Р04)2, АІ(N03)3, К23 0 3, № 23 0 4.
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4. У молекулі білого фосфору Р4 валентність і ступінь окиснення атома Ф ос
фору дорівнюють відповідно
(а) 1 і +3; (б) 3 і +3; (в)ЗіО; (г) 2 і 0.

5. Атоми Нітрогену мають однаковий ступінь окиснення в сполуках, форму
ли яких
(а) НІЧ03; (б)Са3ІЧ2; (в)МН4СІ; (г) М20 3.

Додаткові завдання
6. Найменший ступінь окиснення атомів Сульфуру має речовина, формула 

якої
(а) Н28 0 4; (б) Ма28 0 3; (в )8 0 3; (г) АІ2(8 0 4)3.

7*. Ступінь окиснення атома Фосфору в йоні НР04 дорівнює 
(а )+5; (б) +3; (в) 0; (г) -5 .

8*. Передбач мінімальний і максимальний ступені окиснення Селену.
9*. Визнач ступені окиснення атомів елементів у таких сполуках:

0 2, Н20 , Н20 2, ОР2, Н2, ВаН2, №Н, Н28.
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В ідповід і

§ 1 2. п(Си) = 18 • 1023; пфе) = 3 ■ 1023
3. N(N2) = 12 • 1023; п(М2) = 24 • 1023
4. у(Э) = 0,5 моль; у(Вг2) = 3 моль
6. (б)
7. 18 см3 води — це 1 моль води, 

тобто 6 • 1023 молекул
§ 2 1. у(А1) = 0,1 моль

2. т(в) = 16 г; т(7.п) = 32,5 г
3. у(СН4) = 0,06 моль
4. М(Н20) = 18 • 1023 молекул
5. Си20
6. т ( 0 2) = 80 г
7. у(ЫаС1) = 17 моль
8. т(Р е20 3) = 102 т
9. ГеСІз
10. 8 0 2

§ 3 1. (в)
2. (в)
3. (б)
4. Не вистачить
5. у(КСЮз) = 0,5 моль
6. т(КМ п04) = 395 г
7. 1 л Н2 і 4 л НС1
8. 5 м3 Ы2 і 20 м:| ЫН;)
9. Вистачить
10. В 1 л будь-якого газу за н. у. міститься 
6 • 1023/22,4 = 2,7 • 1022 молекул.
Якщо площа кабінету хімії ЗО м2, висота 
стелі 4 м, то об’єм — 120 м3. Об’єм 0 2 (у пе
рерахунку на н. у.)
120 • 0,21 = 25,2 м2. Число молекул 
2,7 • 1022 ■ 25,2 • 1000 =
= 6,8 ■ 1026.
§4 2.(6)

3. (в)
4. (б)
6. (в)

7 . (6)
8. С02
9. Ш з
ИШ і) = 46,2 %

§ 5  5. у(А120 з) = 0,5 моль 
6. РеО; Ре20 3 

§6 4. ’ЩЫа) = 74%
5. т(РЬ8) = 11,5 т
6. у(С0 2) = 0,1 моль
7. Са
8. Мп20 7

§7 1. т(СН4)= 1333 т
2. (г)
3. (в)
4. (а)
5. (б)
6. т ( ^ )  = 20,1 г 
т ( 0 2) = 1,6 г
8. т(Э) = 125 кг
9. т(Ва(ОН)2) = 85,5 г
10. у(Н2Р04) = 8 моль

§9 5. у(Рє2(804)з) = 1,66 моль
9. (в)
10. у(Н2804, = 12 моль 

§ Ю 5. (г)
6. (а)
7. т(НС1) = 365 кг 
т(Н 2) = 2 кг
8. 1Р(СаС12) = 34,3 % 
т(АдС1) = 2,87 г
9. W(HC1) = 16,9 %
10. т(АіС1) = 14,35 г 

§11 7. у(в02) = 67,2 л
8. (г)
10. у(Н2) = 11,2 л
11. т(ЫаН804) = 240 г
12. 10 молекул Н20
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13. Ca; m(Ca(OH)2)=  11,1 г § 23 2. (б)
4. K; v(H20) = 0,5 моль 3. (б); (в)

§ 12 3. (в) 4. (а)
4. (в) 5. (а)
5. (г) 6. (г)
6. Ж(А1) = 34,6 % 7. (в)
И . (г) 9. (б)

§ 14 3. (в) Ю. (г)
4. (а) 9. (в)
8. m(BaS04) = 23,3 г 10. (а)
9. tfi(Fe) = 9,5 г 11. (г)

m(Cu) = 12 г § 25 2. (б)
10. ЩВаС12) = 10,4 % 3. (в)

W(KC1) = 5, 58 % 5. (в)
11. m(BaCl2) = 2,21 г 6. (а)

m(CuCl2) = 2,61 г 7. (в)
§ 15 3. (в) 8. А1

4. V(S02) = 5,6 м3 10. (а)
§ 16 10. (б) И. (а)

И. (г) 12. (а)
12. (а) 13. (в)
13. m(CuS) = 24 г 14. (б)
m(CuS04) = 5,12 г 15. (а); (в); (г)

§ 18 8. Rb 16. (в)
9. КОН § 26 6. (в)
11. Li 7. (г)

§ 19 7. (б) 8. (в)
10. Не вистачить 9. (б)
11. v(AlBr3) = 0,05 моль 12. (в)

§ 20 3. (в) 13. (в)
4. (б) 14. (г)
5.(6) 16. (а); (г)
6. (а) 17. (б); (в); (г)
7.(6) 18. (в)
8. (в) § 27 5. 1) (б); (в)
9. (в) 2) (а)
10. (а) 3) (г)
11- (г) 6. (в); (г)
12. (б); (г) 7. (г)
13. С120 7; НС1 9. (в)
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10. (а); (в) 10. (а)
11. (а); (г) 12. Аг
12. Калій 13. (б)
13. (а); (ж) §32 5. (в); (г)
14. (г) 6. (а); (б); (г)
15. (б); (г) 7. (в)

§30 10. (б) 9. (б)
П . (г) 10. (б)
12. S iP §33 4(в)

§31 6. (а) 5. (б); (в)
7. (а); (в) 6. (б)
8. (в) 7. (а)
9. (в) 8. -2; +6

Т л у м ач н и й  с л о в н и ч о к

Абразивний (лат. abrado — зіскоб
люю) — шліфувальний.
Алгоритм (лат. algorithmus) — сис
тема правил для розв’язування пев
ного класу задач. Від імені середньо
вічного узбецького математика аль- 
Хорезмі.
Бінарний (лат. binarius) — подвій
ний; бінарні сполуки — сполуки, що 
складаються з двох елементів. 
Генетичний — той, що вказує на по
ходження, розвиток.
Дискретний (лат. discretus — відо
кремлений, відособлений)— перерив- 
ний, протилежний неперервному. 
Еталон (фр. étalon) — 1) зразкова 
міра або зразковий вимірювальний

прилад; 2) переносно — зразок, міри
ло.
Ідентичний (лат. identicus) — рівно
значний, тотожний, однаковий. 
Йонізація (нім. ionisation) — пере
творення електрично нейтральних 
частинок середовища (атомів, моле
кул) на заряджені частинки — йони. 
Каркас (фр. carcasse, італ. carcassa) — 
несуча основа виробу або конструкції, 
що забезпечує їх міцність. 
Класифікація — розподіл об’єктів 
по групах, розрядах, класах. 
Компонент (лат. componens, сотро- 
nentis) — складова.
Конфігурація (лат. configuratio, від 
configuro — надаю подібної форми) —
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1) загальний вигляд, зовнішній обрис;
2) взаємне розміщення предметів;
3) електронна конфігурація атома — 
розподіл електронів у атомі відносно 
ядра та один одного.
Мікро... (від гр. малий) — частина 
складних слів, що означає дуже малий, 
найдрібніший, так само як «макро» — 
великий, а «мега» — величезний. На
приклад, мегасвіт — це світ планет і 
зірок.
Номенклатура (лат. nom.enda.tura — 
перелік, список) — система назв, ужи
ваних у будь-якій галузі науки, техні
ки, мистецтва тощо.
Октет (італ. оМеМо, від лат. осґо — ві
сім) — вісім.
Світовий океан — безперервна водя
на оболонка Землі, що оточує материки 
й острови і яка має спільний солевий 
склад.

Стандартні умови — фізичні умови, 
що визначаються тиском р  = 100 кПа 
(1 атм) і термодинамічною температу
рою 298 К (25 °С).
Суб... (лат. sub...) — префікс, що озна
чає: 1) розміщення під чимсь чи біля 
чогось, наприклад субтропіки; 2) під
порядкований, неосновний, неголов
ний.
Тенденція (нім. Tendenz, лат. tenden- 
tia, від tendo — прагну, прямую) —
1) напрям розвитку якогось явища;
2) прагнення, схильність, що властиві 
чому-небудь або кому-небудь.
Форзац (нім. Vorsats) — подвійний 
аркуш паперу, яким книжковий блок 
з’єднується з палітуркою. 
Фундаментальний (лат. fundam en
t a l )  — основний, головний, обґрун
тований, солідний, позитивний.

Ім ен н и й  п окаж чи к

Авогадро А., 15 Менделєєв Д. І., 4, 109, 161
Бекетов М. М., 60 Мозлі Г., 121
БеккерельА., 119, 121 Полінг Л., 146
Берцеліус Я., 98 Резерфорд Е., 120, 122
Гей-Люссак Ж. Л., 23 Сіборг Г., 160
Кюрі П., 119, 121 Склодовська-Кюрі М., 120, 121
Мейєр Л., 107
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П р е д м е т н и й  п окаж чи к

А
Авогадро число, 15 
Амфотерність, 73 
Атом, 8
— заряд ядра, 121
— збуджений стан, 171
— основний стан, 171
— радіус, 145
— ядерна модель, 120

В
Валентні електрони, 139, 171 
Валентність, 10, 172, 184 
Вандерваальсові сили, 182

Г
Галогени, 104 
Гамма-промені, 120 
Гідроксогрупа, 67 
Групи елементів, 115 
Густина газів, 29, ЗО

д
Дейтерій, 127 
Диполь, 169
Діагональна подібність, 117 

Е
Електронегативність, 146 
Електронна густина, 167
— конфігурація, 142
— оболонка атома, 137
— хмара, 135 
Електронний шар, 138 
Енергетичний рівень, 138 
Енергетичні комірки, 140

З
Завершений рівень, 139, 142 
Закон(и)
— Авогадро, 15, 24
— збереження маси речовин, 12
— об’ємних відношень, 23
— періодичний, 109 
Закономірності періодичної 
системи, 116

І
Ізотопи, 126 
Інгібітори, 65 
Індикатори, 58

К
Кислоти, 52
— властивості, 55, 58
— добування, 87
— застосування, 56
— основність, 54 
Кислотний залишок, 53 
Кількість речовини, 14 
Класифікація, 89
— кислот, 54
— неорганічних сполук, 89
— основ, 68
— солей, 78, 80
— хімічних елементів, 98 
Ковалентний зв’язок, 166
— кратність, 169
— неполярний, 167
— одинарний, 169
— подвійний, 169
— полярний, 169
— потрійний, 169
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Колообіг води, 38 
Кристалічні ґратки, 178
— атомні, 181
— йонні, 179
— молекулярні, 182

Л
Луги, 68, 87 
Лужні метали, 99

М
Масова частка, 10, 11 
Молекулярна маса, 19 
Моль, 14, 15 
Молярна маса, 18, 19 
Молярний об’єм, 25

Н
Нейтрони,124 
Нукліди, 126 
Нуклони, 124 
Нуклонне число, 125

О
Оксиди, 34
— амфотерні, 74, 75
— властивості, 41
— добування, 86
— застосування, 39
— кислотні, 43
— назви, 34, 35
— основні, 42
— поширення в природі, 35 
Орбіталь, 133
Основи, 67
— амфотерні, 72-75
— властивості, 68
— добування, 87
— застосування, 71

П
Період піврозпаду, 129 
Періодична система, 112
— довга форма, 152
— коротка форма, 112 
Періодичність, 111 
Полярність молекул, 170 
Протони, 124 
Протонне число, 124 
Порядковий номер елемента, 121

Р
Радіація, 130
Радіоактивний розпад, 128 
Радіоактивність, 119 
Радіонукліди, 129 
Реакції хімічні, 11
— заміщення, 59
— нейтралізації, 69
— обміну, 60, 69
Ряд активності металів, 59

С
Солі, 77
— властивості, 80, 82
— добування, 87, 88
— кислі, 79
— поширення в природі, 80
— середні, 77 
Спін, 134
Стандартні умови, 35 
Ступінь окиснення,184, 185

Т
Типові
— метали, 73
— неметали, 73 
Тритій, 127
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ф
Формула хімічна, 9
— електронна, 171
— молекулярна, 9, 171
— структурна, 168, 171

X
Хімічний зв’язок, 166
— йонний, 174

— ковалентний, 167, 169
— кратність, 169
— полярність, 170

Я
Ядерні реакції, 129
— сили, 125
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