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ПЕРЕДМОВА 

 

В професійній підготовці фахівців з лісового господарства важливе 

місце займає курс «Хімія», який дозволяє здобувачам вищої освіти засвоїти 

теоретичний матеріал про будову атому, електролітичну дисоціацію, окисно-

відновні реакції, основні класи неорганічних сполук, характеристики 

елементів періодичної системи тощо. 

 В процесі лабораторних занять з неорганічної хімії формуються 

навички проведення хімічного експерименту, організації робочого місця, 

збирання нескладних приладів, дотримання техніки безпеки. 

Виконання кожного досліду є своєрідним науковим дослідженням з 

постановкою задачі, її теоретичним обґрунтуванням і експериментальною 

перевіркою висловленої гіпотези. Однією з обов'язкових вимог при 

виконанні лабораторних робіт є індивідуальна робота студента. Здобувачі 

вищої освіти, перш ніж приступити до виконання роботи, повинні вивчити 

відповідний розділ підручника, продумати хід виконання роботи, підібрати 

необхідний посуд, реактиви і зібрати прилад. Це забезпечує самостійність 

навчання, сприяє глибокому і різнобічному вивченню неорганічної хімії. 

Крім того, така методика проведення лабораторних занять дає можливість 

вивчити хімічні явища та процеси, навчитись швидко і правильно 

орієнтуватись в хімічних властивостях неорганічних речовин, їх 

перетвореннях. 

Пропоновані методичні рекомендації до лабораторних робіт з курсу 

―Хімія‖ знайомлять ЗВО з технікою роботи в хімічній лабораторії при 

виконанні дослідів з основних тем курсу. До кожної лабораторної роботи 

подаються короткі теоретичні відомості та контрольні питання. 

Для захисту лабораторної роботи здобувач вищої освіти повинен 

відповісти на всі контрольні питання з методичних вказівок та на два 

питання, за вибором викладача, з лекційного курсу по темі лабораторної 

роботи. Для денної форми навчання за кожну лабораторну роботу здобувач 

вищої освіти отримує певну кількість балів з урахуванням максимальної 

кількості балів. При цьому враховується якість оформлення звіту та повнота 

відповідей на питання при захисті лабораторної роботи. 

 

https://eln.stu.cn.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=23338&displayformat=dictionary
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Лабораторна робота № 1 

 

Тема: ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ В ХІМІЧНІЙ ЛАБОРАТОРІЇ. 

ПЕРША ДОПОМОГА ПРИ ОПІКАХ І ОТРУЄННЯХ. ХІМІЧНИЙ ПОСУД 

ТА ЙОГО КЛАСИФІКАЦІЯ. МЕТОДИ ХІМІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ.  

 

Мета: Ознайомитись з організацією хімічної лабораторії, правилами 

роботи в ній, основними прийомами виконання лабораторних робіт, хімічним 

посудом першою допомогою при опіках і отруєннях 

 

Теоретичні відомості 

Правила роботи та техніки безпеки під час роботи в хімічній 

лабораторії 

Неакуратність, неуважне виконання лабораторної роботи, незнання 

установки, неправильна поведінка в лабораторії можуть привести до 

нещасних випадків: опіків, втрати зору, пожеж, вибухів та ін. Для 

запобігання цього при роботі в хімічній лабораторії студенти повинні 

дотримуватися правил поведінки і техніки безпеки: 

1. Всі роботи в навчальній хімічній лабораторії проводять під безпосереднім 

керівництвом викладача. 

2. В лабораторії повинні бути інструкції по дотриманню правил техніки 

безпеки при виконанні різних видів робіт. 

3. До роботи допускаються студенти, які пройшли інструктаж по техніці 

безпеки і отримали допуск до занять. 

4. Категорично забороняється заходити в лабораторію у верхньому одязі 

або заносити його. На лабораторні заняття з хімії студентам рекомендується 

вдягати спеціальні халати. 

5. В лабораторії недозволені жарти. Без дозволу викладача неможна 

торкатися установок, які знаходяться в лабораторії, приладів і реактивів. 

6. На початку лабораторного заняття необхідно підготувати робоче місце, 

для чого потрібно забрати зі стола книги, портфелі, сумки та інші предмети у 

шухляди в столах, отримати необхідні реактиви та лабораторні приладдя, 

взяти зошит (журнал) для записів. Не приступати до виконання досліду, не 

засвоївши змісту та послідовності операцій. Добре слідкувати за ходом 

досліду і фіксувати зміну забарвлення, випадання осадів, виділення газу, 

вимірювання швидкості реакції та ін. При виконанні робіт у кожному досліді 

слід дотримуватися схеми: «прочитати – зробити – записати – зробити 

висновки». Не брати на свій стіл предмети загального використання, 

реактиви із других столів, а також реактиви, які зберігаються у витяжній 

шафі: реактивів яких не вистачає потрібно попросити у лаборанта. 

7. Приливати реактиви потрібно в тому об’ємі, який вказаний в інструкції: 

надто великі об’єми реактивів призводять до їх перевитрат, а в ряді випадків– 

до побічних процесів, спотворюючи результати досліду. Категорично 

забороняється проводити досліди, які не передбаченні методичною 
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інструкцією лабораторної роботи! 

8. Приливаючи реактиви із баночки, пробки потрібно класти на стіл сухим 

кінцем. Баночку потрібно тримати так, щоб етикетка була направлена до 

долоні, а горловина баночки торкалася стінки посудини, в яку переливається 

реактив. Цей процес робиться над столом збоку від методичної інструкції і 

зошитів. По закінченні переливання баночка закривається пробкою і 

ставиться на місце так, щоб етикетка була направлена в бік працюючих. 

Реактиви, взяті в надлишку, зливати назад в склянку забороняється. 

Накопичення на столі пробок від склянок неприпустимо! Якщо декілька 

реактивів відмірюються однією і тією ж піпеткою або циліндром, то не 

потрібно забувати кожного разу мити їх дистильованою водою. 

9. Після закінчення роботи здобувач вищої освіти зобов’язаний: 

a. вміст пробірок і стаканів (включаючи і ті пробірки, які 

знаходяться у витяжній шафі) злити в посудину для зливу і добре вимити 

посуд. Під час роботи із солями срібла залишки зливають в приготовленні 

для цього склянки. Зразки металів, які знаходяться в стаканах і пробірках 

(кусочки, дріт, пластинки,), потрібно промити водою і покласти на 

попереднє місце. 

b. навести порядок і чистоту на робочому місці (на робочому столі та 

у витяжній шафі). 

c. залишати лабораторію можна тільки з дозволу чергового. Перед 

тим як іти, рекомендується вимити руки з милом. 

10. Черговий здобувач вищої освіти зобов’язаний: 

a. прийняти робоче місце у здобувача вищої освіти, звернути увагу на 

стан пристроїв, реактивних склянок, чистоту пробірок, столів і витяжної шафи; 

b. перевірити, чи виключенні всі електроприлади, витяжна система, 

чи закриті крани водопостачання; 

c. залишати лабораторію – тільки з дозволу лаборанта. 

11. Посуд повинен бути завжди вимитим; не проводити досліди в брудному 

посуді. 

12. Акуратно поводитися з скляним хімічним посудом. Залишки розбитого 

посуду прибирати за допомогою совка та щітки. 

13. Всі роботи, що пов'язані з утворенням отруйних, летких неприємним з 

запахом речовин, проводити в витяжній шафі. 

14. Не можна користуватися електроприладами без відповідного 

інструктажу. Вмикаючи їх в мережу не можна триматись за металічні 

предмети (труби. крани та ін.). Забороняється вмикати та вимикати 

електроприлади мокрими руками, а також користуватися несправними чи з 

оголеними проводами приладами. 

15. При нагріванні пробірок із рідиною необхідно отвір направляти в бік від 

сусіда. Особливо потрібно бути уважним при нагріванні рідини, яка містить 

осад. Щоб уникнути викиду, необхідно пробірку час від часу забирати із зони 

нагріву і збовтувати. Нагрівання потрібно починати з верхньої частини осаду. 

Якщо стався викид із пробірки, потрібно за допомогою ганчірки ліквідувати 
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наслідок, а ганчірку промити під краном. 

16. Нагрівання легколетких речовин і горючих рідин (ацетон, бензол, ефіри, 

спирти та інші) у відкритих посудинах на газових пальниках або поблизу 

вогню забороняється! Перегонку цих рідин проводять у спеціальних колбах, 

встановлених на водяних або піщаних банях. 

17. Нічого не пробувати на смак. Забороняється приймати їжу в хімічній 

лабораторії. Багато хімічних сполук є отруйні! Пити воду із хімічної 

посудини і зберігати продукти харчування в лабораторії забороняється! 

18. Не нахилятися над посудиною, в якій нагрівається рідина. 

19. Гази і пари рідин необхідно нюхати обережно. Для цього пробірку або 

іншу посудину потрібно тримати на деякій відстані від обличчя і легким 

помахом долоні правої руки зробити дифузію газів і парів рідини. 

20. Досліди, пов’язані з виділенням отруйних газів і парів (амоніак, оксиди 

нітрогену, SO2, HCl, H2S, хлор, бром та інші), а також із використанням 

отруйних летких рідин  (дихлоретан, хлороформ, бензен, анілін та 

ін.), проводять у витяжній шафі. 

21. Особливо треба бути обережним під час роботи з гарячою 

концентрованою сульфатною кислотою; попадання води в неї викликає 

небезпечний вибух посудини. Пробірки, в яких досліджується відношення 

металів до гарячої концентрованої сульфатної кислоти, необхідно спочатку 

охолодити під тягою, а потім обережно вилити із них вміст в спеціальну 

посудину- ексикатор, в якій міститься вода. 

22. Змішування і розбавлення речовин, які супроводжуються виділенням 

тепла, потрібно проводити в термостійкій або фарфоровій посудині. При 

розбавленні концентрованої сульфатної кислоти потрібно тонким 

струменем лити кислоту у воду (не навпаки) і перемішувати. 

23. Недопустиме засмоктування їдких і отруйних рідин в піпетку ротом. 

Для цього потрібно користуватися гумовою грушею або спеціальною 

установкою. 

24. Якщо трапилося розлиття великого об’єму сильної кислоти або лугу, 

необхідно це місце засипати піском і розмішати; пісок видалити, а залишок 

рідини змити водою. Проводити ці операції потрібно в гумових чоботах, 

фартуху, рукавицях, захисних окулярах, а якщо розлиті леткі речовини 

(хлоридна, нітратна кислоти та ін.), - у протигазі. 

25. Білий фосфор викликає небезпечні опіки, які дуже довго загоюються. 

Всі роботи з ним виконуються під витяжною шафою із використанням 

необхідних засобів захисту (окуляри, рукавиці та ін.) 

26. Металічна ртуть викликає небезпечні для здоров’я концентрації парів. 

Розлиту на стіл або на підлогу ртуть необхідно обов’язково зібрати, а там, де 

це неможливо (в щілинах), засипати порошком сірки. Категорично 

забороняється брати ртуть в руки і засмоктувати ротом! 

27. Лужні метали (натрій, калій та ін.) при контакті з водою можуть дати 

небезпечні вибухи і викликати опіки. Досліди повинні проводитися з малими 

кількостями лужних металів і застереженнями, вказаними у відповідних 
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інструкціях. 

ЛАБОРАТОРНИЙ ХІМІЧНИЙ ПОСУД 
У хімічних лабораторіях для роботи з речовинами найбільш широко 

використовується посуд із спеціального хімічного скла. Як і віконне скло, 

воно прозоре, але на відміну від нього, хімічне скло має підвищену термічну і 

хімічну стійкість. Воно може витримувати різкі перепади температури (не 

тріскається) і контакт із агресивними речовинами. Тільки флуоридна 

(плавикова) кислота і концентровані розчини лугів здатні зруйнувати хімічне 

скло. Чим вища масова частка силіцій (IV) оксиду у склі, тим воно термічно і 

хімічно стійкіше. Хорошим хімічним склом є пірекс, у складі якого масова 

частка SiO2 становить 80 %. Таке скло починає розм'якшуватися при 

температурі 620 
о
С. Кращим хімічним склом є кварцове стекло, яке 

складається майже з чистого кварцу SiO2. Воно витримує дуже різкі перепади 

температури і починає розм'якшуватися при температурі 1650 
о
С. 

Хімічний лабораторний посуд можна поділити на такі групи: 

- посуд загального призначення; 

- посуд спеціального призначення; 

- мірний посуд; 

- керамічний (порцеляновий) посуд. 

 

Посуд загального призначення 
Пробірки (рис. 1) - це вузькі циліндричної форми посудини із 

закругленим дном; вони бувають різної величини та діаметра і з різного скла. 

Використовують для проведення дослідів з невеликими кількостями 

реактивів. 

 
Рис. 1. Пробірки: 

а – проста, б – градуйована, в – мікропробірка, г – конічна центрифужна. 

 

Під час проведення реакцій у пробірці реактиви не слід застосовувати у 

великих кількостях. Зовсім не припустимо, щоб після додавання якого 

небудь реагенту пробірка була повна до країв. Реакцію проводять з 

невеликою кількістю речовини, достатньо буває 1/4 або навіть 1/8 ємності 

пробірки. Пробірки можна нагрівати на відкритому полум’ї, використовуючи 

спеціальний тримач. 

Хімічні стакани - це тонкостінні циліндри (рис.2) різної ємності (від 25 

см
3
 до 5 дм

3
). Вони бувають двох видів: з носиками і без носиків. Стакани 
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виготовляють із тугоплавкого та з хімічно стійкого скла. Хімічні стакани 

використовують для приготування розчинів, для проведення реакцій і 

зважування речовин. Нагрівати стакани із звичайного скла на полум’ї не 

можна – від цього вони тріскаються. Нагрівання слід проводити тільки через 

сітку, вкриту азбестом, або на водяній бані. 

 

Рис. 2. Хімічні стакани: 

а – з «носиком», б – без «носика», в – калібрований. 

 

Рідину в стакані перемішують або плавними круговими рухами, або 

скляною паличкою (не торкаючись нею стінок стакана!), або на магнітній 

мішалці. Стакани з речовинами не можна нагрівати на відкритому полум'ї, 

але можна користуватися електричними плитками. Дно стакану при цьому 

повинно бути сухим. 

Колби (рис. 3) різного об’єму (від 25 см
3
 до 5 дм

3
), форми та товщини 

стінок використовують для приготування і зберігання розчинів, для 

проведення реакцій. 

 

Рис. 3. Колби: 

а – плоскодонна, б – круглодонна, в – колба Вюрца, г – конічна (колба 

Ерленмейєра). 

 

Круглодонні колби виготовляють із звичайного і спеціального скла, їх 

застосовують при багатьох роботах. Деякі круглодонні колби мають коротке, 

але широке горло. 

Для перегонки рідини використовують спеціальні колби, наприклад, 

колби Вюрца ємністю від 50 мл до 1-2л; вони являють собою круглодонні 

колби з довгим горлом, від якого відходить під кутом довга, вузька відвідна 

трубка. 

Конічні колби (Ерленмейєра) широко застосовують при аналітичних 

роботах (титруванні). Вони бувають різної ємності, з носиками і без носиків. 

Лійки (рис. 4) різних конструкцій і розмірів мають різні призначення. 

Хімічні лійки (конічної форми) служать для переливання рідин, пересипання 
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порошків, для проведення фільтрування. Крапельні лійки використовують для 

введення рідин в реакційне середовище невеликими порціями або по 

краплях. Розподільчі лійки застосовують для розділення рідин, які не 

змішуються. Запобіжні лійки використовують для оберігання від викиду 

рідини при її скипанні або від викиду розчину кислоти із апарату Кіппа. 

 

Рис. 4. Лійки: 

а - хімічна для сипучих речовин (з короткою і широкою трубкою); б -хімічна 

для рідин; в, г - крапельні; д - розподільча; е - запобіжна лійка Вельтера. 

 

Крапельниці (рис. 5) різної форми використовують для 

зберігання та дозування індикаторів та розчинів деяких речовин. 

 

Рис. 5. Крапельниці. 

 

Кристалізатори (рис. 6) – тонкостінні скляні плоскодонні 

посудини різних діаметрів і ємності. Їх застосовують в процесах 

кристалізації для охолодження насичених розчинів, для збирання газів 

методом витіснення води, а інколи в них проводять випарювання. 

Нагрівати кристалізатори можна тільки на водяній бані, оскільки вони 

виготовлені із товстого скла. 

 

Рис. 6. Кристалізатор. 

 

Посуд спеціального призначення 
Ексикатори (рис.7) – прилади для повільного висушування і зберігання 

речовин, що легко вбирають вологу із повітря. У нижню частину ексикатора 
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поміщають осушувачі (Р2О5, СаСl2 (безводн.), H2SO4 (конц.). Над ними 

кладуть фарфорову пластину з отворами, на яку поміщають посудини з 

речовинами, які висушуються. Ексикатори виготовлені з товстого скла, тому 

їх не можна сильно нагрівати. Ексикатори закривають скляними кришками, 

краї яких приперті до верхньої частини циліндра.  

Усередину ексикатора, на дно циліндра, на конусоподібну частину, 

зазвичай кладуть фарфорову вкладку. Замість вкладок можна користуватися 

звичайним склом (крім тих випадків, коли в ексикатор ставлять гарячі тиглі). 

Ексикатори дуже часто доводиться переносити з місця на місце і при цьому 

нерідкі випадки, коли кришка сповзає і розбивається. Тому обов’язково слід 

притримувати кришку. 

               

                                                             Рис. 7. Ексикатор: 

1 – резервуар, 2 – пришліфована 

кришка, 3 – фарфорова пластина,  

4 – осушувач. 

 

 

 

 

Мірний посуд 
Мірним називають посуд, який застосовують для вимірювання об’ємів 

рідини. Його поділяють на два типи: 

1. Посуд для приблизного вимірювання об’єму: мірні циліндри, 

мензурки, градуйовані стакани та колби. 

2. Посуд для точного вимірювання об’ємів : мірні колби, бюретки і 

піпетки. Посуд такого типу не можна нагрівати (вимірювати об’єми гарячих 

розчинів і сушити в сушильній шафі). Він не призначений для зберігання 

розчинів. 

При використанні мірного посуду високої точності його необхідно 

розташовувати строго вертикально на рівні очей і відлік показів проводити 

по нижньому меніску рідини (рис. 8) 

 

                    

 

 

нижній меніск рідини 
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Рис. 8 Відлік показів мірного посуду по нижньому меніску рідини 

 

Мірні циліндри (рис.9) – скляні товстостінні посудини з нанесеними 

на зовнішній стінці поділками, які використовують для вимірювання 

приблизних об’ємів рідин. Вони бувають різної ємності: від 5–10 мл до 1 л і 

більше. Щоб відміряти потрібний об’єм рідини, її наливають у мірний 

циліндр до тих пір, поки нижній меніск не досягне рівня потрібної поділки. 

Крім циліндрів, з тією ж метою застосовують мензурки (рис. 9). Це 

посудини конічної форми, на стінках яких є шкала ділення. Вона дуже зручна 

для відстоювання каламутних рідин, коли осад збирається в нижній звужені 

частині мензурки. 

 
Рис. 9. Мірний посуд для приблизного вимірювання об’ємів: 

а – мірні циліндри, б – мензурки. 

 

Мірні колби – найнеобхідніший посуд для більшості аналітичних 

робіт (рис. 10). Мірні колби являють собою плоскодонні колби і 

використовуються для приготування розчинів певного об’єму з точними 

значеннями концентрацій розчиненої речовини. Об’єм мірних колб може 

бути від 25 см
3
 до 2000 см

3
.  

 

 

 

 

 
 

обмежувальна мітка 

 

 

 

Рис. 10.  Мірні колби. 
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Мірні колби мають спеціальну обмежувальну мітку на горлі, яка 

відповідає їх об’єму і повинна співпадати з нижнім меніском рідини. 

Здебільшого мірні колби мають пришліфовані скляні пробки В інших 

випадках для закривання мірних колб використовують гумові пробки 

відповідного розміру. Ці пробки можна застосовувати майже в усіх 

випадках приготування розчинів точної концентрації. 
Бюретки. Застосовують для виміру точних об’ємів рідин при 

титруванні. Бюретки бувають з різними затворами: з краниками, зажимами 

Мора і зі скляними кульками (рис. 11). 

 

 

Рис.11. Бюретки: 

а – із краном, б – із зажимом Мора, в – зі скляною кулькою. 

 

Піпетки для рідин (рис. 12) використовують для виміру і відбору 

строго зазначеного об’єму рідини. Розрізняють градуйовані і неградуйовані 

піпетки. Неградуйовані піпетки (піпетки Мора), як і мірні колби, мають 

обмежувальні мітки. 

 

Рис. 12. Піпетки: 

а, б – градуйовані, в – неградуйована (піпетка Мора). 

 

Для заповнення піпетки нижній кінець її опускають у рідину і втягують 

рідину за допомогою груші. Необхідно, щоб кінчик піпетки весь час був у 

рідині. Рідину набирають так, щоб вона піднялась на 2-3 см вище мітки, 

потім швидко закривають верхній отвір вказівним пальцем правої руки, 

притримуючи водночас піпетку великим і середнім пальцями. Дуже корисно 

вказівний палець зволожити, бо вологий палець більш щільно закриває 

піпетку. 
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Рис. 13. Положення піпетки під час 

установлення меніска на рівні мітки. 

 

Рис. 14. Виливання розчину з піпетки 

 

Коли піпетка наповнена, послаблюють натиск вказівного пальця, в 

результаті чого рідина буде повільно витікати із піпетки; як тільки нижній 

меніск рідини опиниться на одному рівні з міткою, палець знову 

притискають (рис. 13). Якщо на кінці піпетки після цього буде висіти крапля, 

її слід обережно видалити. Увести піпетку в посудину, відняти вказівний 

палець і дати рідині стекти по стінці посудини. Після того як рідина витече, 

піпетку тримають ще 5 сек. (рахуючи до 5) притуленою до стінки посудини, 

злегка повертаючи навколо осі, після чого витягують піпетку, не звертаючи 

уваги на рідину, що залишилася в ній. 

Виливання розчину із піпетки в конічну колбу показано на рис 14. 

Дуже важливо, щоб розчин стікав майже по стінці конічної колби і не 

розбризкувався, так як при цьому частина розчину, який виливається, може 

попасти на стінку колби і при наступному титруванні не вступить у реакцію з 

розчином, який надходить із бюретки. 

Слід пам’ятати, об’єм рідини, який витікає із піпетки, залежить від 

способу витікання. Тому ніколи не слід виганяти залишки рідини із піпетки 

видуванням або нагрівати рукою розширену частину піпетки. 

 

Керамічний та високовогнетривкий посуд 

Фарфоровий посуд має ряд переваг перед скляним: він більш міцний, 

не боїться сильного нагрівання, в нього можна наливати гарячі рідини, не 

боячись за цілість посуду, тощо. Недоліками виробів із фарфору є те, що 

вони важкі, непрозорі і значно дорожчі скляних. Розглянемо фарфоровий 

посуд, який найбільш часто використовується у лабораторіях. 

Стакани – тих же видів і ємкостей, що і скляні (рис. 15, г). 

Випарювальні чашки (рис. 15, в) широко застосовуються в 

лабораторіях. Вони бувають різних ємностей, з діаметром від 3-4 см до 50 см 

і більше. В середині чашки обов’язково покриті глазур’ю, зовні глазур 

доходить до 1/3-1/2 висоти від краю. Хоча фарфорові чашки можна нагрівати 

на голому полум’ї, але краще при випарюванні застосовувати азбестовані 
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сітки або водяні бані, так як нагрівання в цьому випадку рівномірніше. 

Ступки застосовують для подрібнення твердих речовин (рис.15, д). 

Тиглі (рис. 15, б) – фарфоровий посуд з фарфоровими кришками. В 

тиглях прожарюють різні речовини, спалюють органічні сполуки при певній 

зольності тощо. Фарфорові тиглі можна нагрівати до температури не вище 

1200°С; таку температуру можна одержати, якщо прожарювання вести в 

муфельній печі. У фарфоровому тиглі не можна проводити плавлення з 

луговою речовиною, наприклад, з вуглекислим натрієм, а також працювати з 

плавиковою кислотою, тому що фарфор при цьому руйнується. 

 

 

Рис. 15. Керамічний (порцеляновий) посуд: 

а – лійки Бюхнера; б – порцеляновий тигель с кришкою; 

в – випарювальна чашка; г – стакани; д – ступка с пестиком. 

Перша медична допомога при хімічних опіках шкіри 

Всі роботи з концентрованими кислотами і лугами треба проводити 

обов’язково у витяжні шафі і з використанням захисних пристосувань 

(окуляри, рукавички). 

Якщо кислота випадково вилилась, її спочатку засипають піском , щоб 

він увібрав кислоту. Потім пісок прибирають з місця, де була пролита 

кислота, засипають гідроксидом кальцію чи карбонатом натрію, а після цього 

змивають водою і протирають насухо. 

Треба пам’ятати, що при розбавленні концентрованих кислот 

(особливо сульфатної) потрібно лити їх струмочком у воду, тобто більш 

важку рідину до більш легкої для ефективного їх перемішування - тоді не 

відбувається перегрівів, викидів рідини із посуду 

При попаданні на шкіру кислоти чи лугу потрібно видалити рідину 

ватним тампоном, промити уражене місце великою кількістю води з під 

крана (не менше 15 хв. і краще теплою). Потім накласти пов’язку, просочену 

нейтральною рідиною. 

При опіках кислотами (хлоридною, нітратною, сульфатною, 

фосфатною), а також хлором чи бромом, у якості нейтралізатора беруть 2% 

суміш карбонату магнію чи гідрокарбонату натрію (NaHCO3). 

При опіках лугами уражене місце слід нейтралізувати 2% розчином 
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оцтової (СН3СООН) чи лимонної кислот. 

 

Заходи безпеки під час робот із ртуттю 

Треба пам’ятати, що пари ртуті, її солі та меркурійорганічні сполуки є 

сильними отрутами! В організм людини ртуть проникає, головним чином, 

через легені, але може попадати через шлунково-кишковий тракт, шкіру і 

слизові оболонки. Більша частина ртуті переходить у кров і накопичується в 

печінці, нирках. 

Гострі отруєння ртуттю зустрічаються рідко, більшість захворювань – 

результат хронічного отруєння, яке проявляється у вигляді розладів нервової 

системи, підвищеного збудження, головної болі, тремтіння рук і голови, 

швидкої втомлюваності і, врешті-решт, втрати працездатності. 

Зберігати металічну ртуть потрібно в герметичних посудинах. 

Пам’ятайте! Шар рідини, налитий зверху на ртуть, не перешкоджає 

її випаровуванню, так як розчинність ртуті в багатьох рідинах вища, ніж у 

повітрі (у воді 3·10
-7

моль/л, що утричі перевищує концентрацію її насинених 

парів при тій же температурі). 

Посуд після зберігання ртуті заливають на ніч розбавленим розчином 

нітратної кислоти (при цьому ртуть окиснюється до димеркурій динітрату), 

отриманий розчин, як і всі використані меркурійвмісні рідини, зливають в 

спеціальну банку з розчином лугу, а посуд миють під краном. 

Особливо небезпечні розливи металічної ртуті. Небезпека збільшується 

у тих випадках, коли ртуть забивається у щілини у вигляді маленьких 

крапель, над якими створюється підвищений тиск пари, а загальна поверхня 

випаровування виявляється особливо високою. Це змушує дуже уважно 

збирати випадково пролиту ртуть. 

Димеркуризація приміщення і меблів включає три обов’язкові 

процедури: 

1. Механічну очистку від видимих кульок ртуті Хімічну обробку 

забруднених поверхонь. 

2. Вологе прибирання з метою видалення продуктів реакції 

ртуті з хімічними реагентами. 
Великі кількості ртуті зручно засмоктувати в спеціальні скляні пастки 

за допомогою гумової груші. Дрібні кульки можна збирати, змітаючи їх 

волосяною кісточкою у совок із гладкого паперу, а потім в спеціальну банку. 

Із заглибин і щілин ртуть видаляють за допомогою смужок чи кісточок із 

металів, які легко амальгамуються: міді, латуні, білої жесті (перед 

використанням їх промивають ацетоном, потім занурюють у розбавлену 

нітратну кислоту, і , нарешті, промивають водою). 

Оскільки під час механічної очистки неможливо видалити пари ртуті, 

адсорбовані поверхнею меблів, підлоги і т.д., то потрібна їх хімічна обробка. 

Обробку проводять розчинами оксидників, наприклад, 20 %-вим розчином 

ферум(ІІІ) хлориду, під дією якого в присутності повітря ртуть 

перетворюється в оксигенвмісні і хлорвмісні сполуки. Поверхню далі 
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ретельно промивають мильною, а потім чистою водою. Відтак отримані при 

хімічній обробці продукти на повітрі розкладаються з виділенням ртуті, тому 

потрібне негайне вологе прибирання приміщення. 

Замість розчину ферум (ІІІ) хлориду можна використовувати розчин 

калій перманганату з масовою часткою 0,2 %, підкислений хлоридною 

кислотою (d = 1,19) із розрахунку 5 мл кислоти на 1 л розчину. Через 5 днів 

після димеркуризації слід провести контрольний аналіз повітря. 

 

Реактиви 

Всі речовини і їх розчини в лабораторіях зберігаються в бутлях, 

склянках і інших посудинах з етикетками, на яких написані формули або 

назви реагентів та за необхідності вказана концентрація розчину. Посудини 

закриваються різьбовими кришками або добре притертими скляними 

корками. Виняток складають концентровані кислоти, луги, речовини з 

неприємним запахом і сильно леткі речовини, які зазвичай поміщають у 

витяжну шафу. 

За ступенем очистки реактиви поділяють на шість класів 

(кваліфікацій): 

1) технічні (техн.); 

2) очищені (оч.); 

3) чисті (ч.); 

4) чисті для аналізу (ч. д. а.); 

5) хімічно чисті (х. ч.); 

6) особливо чисті (о. ч.). 

По мірі збільшення номера кваліфікації збільшується ступінь очистки 

речовини. В особливо чистих реактивах    міститься дуже мало    домішок 

(10
-10

%). Для лабораторних дослідів найчастіше використовуються реактиви 

кваліфікації «ч.», «ч.д.а.», «х.ч.». 

 

Завдання: 

1. Ознайомитись з організацією хімічної лабораторії. Відмітити основні 

меблі та обладнання. З’ясувати, хто відповідає за чистоту і порядок на 

робочому місці, які функції чергового студента. 

2. Коротко записати вимоги при роботі з реактивами, відмітивши: 

• чим набирати реактиви  

• чи можна переносити склянки з реактивами 

• що слід робити з речовинами, яких було взято забагато 

• де слід проводити роботу зі шкідливими речовинами 

• чи обов’язково записувати результати роботи. 

3. Ознайомитись з технікою безпеки при роботі в хімічній лабораторії, 

коротко записати. 
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4. Відмітити дії в разі потрапляння на шкіру концентрованої кислоти або 

лугу. 

5. Ознайомитись з рекомендаціями першої допомоги при хімічних 

отруєннях. 

6. Ознайомитись з правилами користування нагрівальними приладами, 

коротко записати. 

7. Ознайомитись з елементами техніки лабораторних робіт, відмітивши: 

• Які нагрівальні прилади використовують в хімічній лабораторії 

для нагрівання; 

• Яку з областей полум’я слід використовувати для нагрівання і 

чому; 

• Яким посудом слід користуватись при нагріванні; 

• Що собою являє тримач, як ним користуватись; 

• Які прилади використовують при висушуванні твердих речовин, 

а які – при пропалюванні або сплавленні; 

• Яким приладом користуються для охолодження пропалених або 

сплавлених речовин. Його будова і правила роботи з ним; 

• Як проводити зважування на технохімічних терезах; 

• Як готують фільтрувальний папір та проводять фільтрування; 

• Як миють та сушать хімічний посуд; 

• Що собою являє титрування; 

• Який мірний посуд використовують в хімічній лабораторії. 

Замалюйте бюретку, піпетку, мірну колбу. 

8. Нагрівання рідини в пробірці 

Налити у пробірку 2-3 мл дистильованої води і нагріти її на спиртівці до 

кипіння. 

9. Фільтрування 

Виготовити фільтр, вмістити його в лійку і по скляній паличці налити 

розчин з осадом на фільтр. Осад на фільтрі 3-4 рази промити 

дистильованою водою з промивальниці. 

10. Зробити загальний висновок до роботи. 

 

Контрольні запитання 

1. Чим відрізнається скло, яке використовують для виготовлення 

хімічного посуду, від «віконного» скла? Що таке «кварцеве» скло? Які 

його властивості? 

2. Які речовини руйнують скло? 

3. На які групи можна поділити хімічний скляний посуд за призначенням? 

4. Наведіть приклади хімічного скляного посуду загального призначення. 

5. Наведіть приклади хімічного скляного посуду спеціального 

призначення. 

6. Наведіть приклади мірного посуду. 

7. Що таке пробірки? Для чого вони використовуються? 
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8. Що таке хімічні стакани? Для чого вони використовуються? Які хімічні 

стакани належать до термостійких? 

9. Які є різновиди колб? Для чого вони використовуються? 

10. Яке призначення лійок? Як їх класифікують? 

11. Для чого використовуються крапельниці? 

12. Що таке кристалізатор? Для чого він використовуються? 

13. Що таке ексикатори? Для чого вони використовуються? 

14. Що таке холодильники? Для чого вони використовуються? 

15. Назвіть основні види мірного посуду. 

16. Як проводити відлік показів мірного посуду? 

17. Охарактеризуйте мірні циліндри та мензурки. 

18. Чим відрізняються мензурки від мірних циліндрів? 

19. Для чого використовуються мірні колби? 

20. Для яких лабораторних операцій застосовуються бюретки? 

21. Що таке піпетки? 

22. Як потрібно набирати розчин у піпетку? 

23. Наведіть приклади лабораторного фарфорового посуду. 

24. Чи можна вважати чистим скляний посуд, якщо на ньому після 

миття залишаються краплини? 

25. Коли лабораторний хімічний посуд миють тільки водою або 

миючими засобами? 

26. У яких випадках використовують хромову суміш? 

27. Назвіть складові хромової суміші. 

28. Як можна візуально визначити, що хромова суміш втратила свої 

окиснювальні властивості? 

29. Яка перша допомога при хімічних опіках шкіри? 

30. Які дії потрібно виконати у випадку попадання на шкіру кислоти? 

31. Які дії потрібно виконати у випадку попадання на шкіру лугу? 

32. Як класифікують хімічні роеактиви за чистотою? 

33. Які заходи безпеки під час роботи із ртуттю? 
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Лабораторна робота № 2 

 

Тема: КЛАСИФІАЦІЯ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК, ТИПИ 

ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ І СУЧАСНА НОМЕНКЛАТУРА НЕОРГАНІЧНИХ 

СПОЛУК. 

 

Мета: вивчити кислотно-основні властивості і методи одержання 

типових представників основних класів неорганічних сполук, ознайомитись з 

типами хімічних реакцій, вивчити сучасну номенклатуру неорганічних 

сполук. 

 

Обладнання та реактиви: 

Прилади та посуд: 1) штатив з пробірками, 2) спиртівка, 3) 

пробіркотримач, 4) металева ложка. 

Матеріали та реактиви: фенофталеїн, універсальний індикаторний 

папір, (СuОН)2СО3 (кр.), S (порошок), залізний цвях, КМnO4 (кр.), А12O3, 

Fe2O3, CaO, CuO, ZnO. 

Розчини: NaOH (2н), HCl (0,5н , 2н), NH4OH (1н), AgNО3 (0,1н), KI 

(0,1н), 6) Na2SО4 (0,5н), NaCl (0,5н), BaCl2 (0,5н), A12(SО4)3 (0,5н), 

FeCl3 (0,5н), CaCl2 (0,5н), CuSО4 (0,5н), MgCl2 (0,5н), ZnS04 (0,5н), FеСl3, 

СuSО4, МnСl2 та NiSО4  

 

Теоретичні відомості 

Речовини поділяються на прості і складні. Прості речовини 

складаються з атомів одного хімічного елементу, а складні – з атомів різних 

елементів. Складні речовини називаються хімічними сполуками.  
ПРОСТІ РЕЧОВИНИ поділяються на метали і неметали. До неметалів 

відносяться речовини, утворені атомами двадцяти двох хімічних елементів: 

Гідрогену, благородних газів, галогенів, Оксигену, Сульфуру, Селену, 

Телуру, Нітрогену, Фосфору, Арсену, Карбону, Силіцію, Бору. Усі інші 

хімічні елементи і їх прості речовини – метали. 
Метали в хімічних реакціях тільки віддають електрони, тобто є 

відновниками, тому в сполуках їх атоми мають тільки позитивні ступені 

окиснення. Неметали в реакціях можуть приймати і віддавати електрони, 

тобто поводитися і як окисники, і як відновники, тому ступені окиснення 

неметалів в сполуках можуть бути як негативними, так і позитивними.  
СКЛАДНІ РЕЧОВИНИ (хімічні сполуки) дуже численні і різноманітні 

за складом і властивостям. Вивчення речовин полегшує їх класифікація, 

оскільки, знаючи особливості класу сполук, можна охарактеризувати 

властивості їхніх окремих представників. 
Основними класами неорганічних – сполук є оксиди, гідроксиди 

(основи і кислоти) і солі.  
Оксидами називаються бінарні сполуки хімічних елементів з киснем, в 

яких ступінь окиснення Оксигену дорівнює 2. 
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За хімічними властивостями оксиди поділяються на солетворні і 

несолетворні (СО, NO, N2O). Солетворні оксиди, у свою чергу, поділяються 

на основні (Na2O, CaO, FeO та ін.), кислотні (SO2, SO3, SiO2, CO2 і т.д.) й 

амфотерні (ZnO, Al2O3, Сr2O3, SnO та ін.). 
Гідроксидами є сполуки солетворних оксидів з водою. За типом і 

продуктами електролітичної дисоціації у водних розчинах і за хімічними 

властивостями гідроксиди поділяються на основи (NaOH, КOH, Mg(OH)2, 

Ba(OH)2, Fe(OH)3 та ін.), кислоти (H2SO3, H2SO4, HNO3, H3РO4, HСlO4 та ін.) і 

амфотерні гідроксиди, або амфоліти (Be(OH)2, Zn(OH)2, Sn(OH)2, Sn(OH)4, 

Al(OH)3, Cr(OH)3, Mn(OH)4 та ін.). 

 Cолі є продуктами заміщення атомів Гідрогену в кислоті на метал або 

гідроксид-аніонів в основах на кислотний залишок. Згідно з теорією 

електролітичної дисоціації, солями називаються речовини, під час дисоціації 

яких утворюються катіони металів (а також NH
4+

 – катіон амонію) і аніони 

кислотних залишків. Солі поділяють на нормальні, або середні (Na2SO4, K2S, 

Na2SiO3 та ін.), кислі, або гідросолі (NaHCO3, KHSO4, NaHS та ін.), основні, 

або гідроксосолі (ZnOHCl, (CuOH)2CO3, AlOH(NO3)2 і т. д.), подвійні 

(KNaCO3, KAl(SO4)2 та ін.), змішані (СаСlOCl, або СаOСl2, Sr(HS)Cl та ін.) і 

оксосолі (SbOCl, BiONO3, TiOCl2 та ін.).  
Існують сполуки, які не відносяться до основних класів речовин: 

гідриди, карбіди, нітриди, сульфокислоти і сульфосолі, комплексні сполуки 

та ін. Вони вивчаються на заняттях з хімії елементів та їх сполук. 

 
Рис. 16. Зв’язок між основними класами неорганічних сполук 

 

 

Завдання: 

Дослід 1. Взаємодія оксидів з водою 

Внести у пробірку небагато Na2O, СаО, СuО, ZnО. Долити у кожну 

пробірку 3-4 краплі дистильованої води і збовтати. Додати фенолфталеїн. Які 

оксиди взаємодіють з водою ? Написати рівняння реакцій. 
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Дослід 2. Одержання малорозчинних у воді гідроксидів 

Помістити у пробірки номер 1, 2, 3, 4 по 4-5 крапель розчинів FеСl3, 

СuSО4, МnСl2 та NiSО4 і додати в кожну пробірку по 2-3 краплі будь-якого 

лугу. Що при цьому відбувається? Звернути увагу на колір осадів. Написати 

рівняння реакцій. До осадів у пробірках № 3 і № 4 додати розчин Н2SО4. Що 

відбувається? Написати рівняння реакцій. 

 

Дослід 3. Одержання амфотерних гідроксидів 

У пробірки помістити по 6-8 крапель розчинів солей алюмінію, цинку і 

хрому (ІІІ). У кожну пробірку додати 2-4 краплі розчину лугу. Що при цьому 

утворюється? Написати рівняння реакцій. Кожний із одержаних осадів 

розділити на дві частини. До однієї частини додати розчин НNО3, до другої – 

надлишок розчину лугу. Що при цьому відбувається? Написати рівняння 

реакцій. 

 

Дослід 4. Взаємодія основних оксидів з кислотами 

У пробірку помістити небагато СuО, додати 3-4 краплі розчину НСl і 

підігріти. Що відбувається? Написати рівняння реакцій. 

 

Дослід 5. Взаємодія солі з сіллю 

У пробірку до 3-5 крапель розчину ВаСl2 додати 2-3 краплі розчину 

Nа2SО4. Що відбувається? У пробірку з 2-3 краплями розчину АgNО3 додати 

1-2 краплі КСl. Що відбувається? Написати рівняння реакцій. Аналогічним 

способом одержати СаСО3. 

 

Дослід 6. Реакції заміщення 

В розчин купрум (II) сульфату помістити залізний цвях, а через деякий 

час вийняти його. Що ви побачили на цвяху? Дати пояснення та написати 

рівняння відповідної хімічної реакції. 

Зробити загальний висновок до лабораторної роботи.  

 

Контрольні питання: 

1. Запропонуйте класифікацію солей за будь-якою класифікаційною 

ознакою. 

2. Для простих речовин літію і фосфору напишіть рівняння реакцій, 

що відповідають всім перетворенням, що зображені на схемі . 

3. Які класи сполук, вказані в класифікації оксидів і гідроксидів за 

кислотно-основними властивостями, відсутні на схемі (рис. 16)? Вкажіть ці 

класи. Зобразіть схему зв'язку між основними класами неорганічних сполук, 

з урахуванням цих класів. 

4. До якого класу неорганічних сполук відносяться наведені 

речовини: СuО, Na2O, К2O, N2O5, Al2O3, СО, Н2O. Назвіть кожну сполуку та 

вкажіть які властивості (основні, кислотні чи амфотерні) вони проявляють. 
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5. До якого класу неорганічних сполук відносяться наведені 

речовини: NaOH, Са(ОН)2, КОН, А1(ОН)3, Mg(OH)2, Ва(ОН)2. Назвіть кожну 

сполуку та вкажіть які властивості (основні, кислотні чи амфотерні) вони 

проявляють. 

6. До якого класу неорганічних сполук відносяться наведені 

речовини: НС1, HNO3, HNO2, H2SO4, H2SO3, Н2СO3, H2S, H2SiO3, H3PO4. 

Назвіть кожну сполуку та вкажіть які властивості (основні, кислотні чи 

амфотерні) вони проявляють. 

7. До якого класу неорганічних сполук відносяться наведені 

речовини: CuS, Na2SO3, K2SO4, А1(NO3)3, AgBr, КНСО3, Na2HPO4. Назвіть 

кожну сполуку. 

8. Скласти рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити 

наступні перетворення. Назвіть тип кожної реакції та дайте назви вихідним 

речовинам та продуктам. 

а) Fe2O3 → Fe(OH)3 → FeCl3 → Fe(NO3)3 → Fe2O3 

б) H2SO4 → SO2 → Na2SO3 →SO2 — H2SO4 

9. Скласти рівняння реакцій одержання всіма можливими 

способами солей CuSO4 та CuС12. 

10. Написати рівняння реакцій з утворенням кислих солей. До якого 

типу відносяться реакції? Дайте назви всіх сполук. 

Mg(OH)2 + H2SO4 → 

Са(ОН)2 + Н3РО4 → 

NaOH + Н2СO3 → 

11. Написати рівняння реакцій перетворення вказаних нижче солей в 

середні солі: Na2HPO4, А1(ОН)2С1, Bi(ОH)(NO3)2 

12. Скласти рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити 

наступні перетворення. Назвіть тип кожної реакції та дайте назви вихідним 

речовинам та продуктам. 

а) Р → Р2O5 → Н3РO4 → Са3(РО4)2 → Са(Н2РО4)2 

б) CuO → Сu(ОН)2 → CuSO4 → Cu → Cu(NO3)2 

в) Са(НСO3)2 → СаСОз → СаО → СаС12 → СаСОз 
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Лабораторна робота № 3 

Тема: ЕЛЕКТРОЛІТИЧНА ДИСОЦІАЦІЯ. РОЗЧИНИ 

ЕЛЕКТРОЛІТІВ. ЙОННІ РЕАКЦІЇ. 

 

Мета: На основі хімічних дослідів вивчити електроліти, дисоціацію 

солей, порівняти слабкі і сильні електроліти, закріпити знання про йонні 

реакції. 

 

Обладнання та реактиви: 
Прилади та посуд: 1) штатив з пробірками, 2) спиртівка, 

3) пробіркотримач, 4) металева ложка. 

Матеріали та реактиви: 1) лучинка, 2) універсальний індикаторний 

парпір, 3) (СuОН)2СО3 (кр.), 4) Mg (стрічка або порошок), 5) залізний цвях, 

6) КМnO4 (кр.), 7) Аl2O3, 8) Fe2O3, 9) CaO, 10) MgO, 11) CuO, 12) ZnO. 

Розчини: 1) NaOH (2н), 2) HCl (0,5н, 2н), 3) NH4OH (1н), 4) AgNО3 

(0,1н), 5) Kl (0,1н), 6) Na2SО4 (0,5н), 7) NaCl (0,5н), 8) BaCl2 (0,5н), 9) 

A12(SО4)3 (0,5н), 10) FeCl3 (0,5н), 11) CaCI2 (0,5н), 12) CuSO4 (0,5н), 13) MgCl2 

(0,5н), 14) ZnSO4 (0,5н), 15) Рb(NО3)2 (0,5н), 16) бромна вода, 17) крохмальний 

клейстер (1%) 

 

Теоретичні відомості 

Електроліти – кислоти, основи, солі – при розчиненні в полярних 

розчинниках розпадаються на заряджені частинки – йони. Це явище 

називається електролітичною дисоціацією. В залежності від ступеня 

дисоціації електроліти поділяють на сильні, середні та слабкі. При порівнянні 

сили електролітів необхідно брати розчини однакової нормальності, оскільки 

при розбавленні розчину ступінь дисоціації збільшується. Дисоціація 

електролітів в водних розчинах супроводжується гідратацією йонів, тобто 

взаємодією їх з полярними молекулами води, дипольні молекули води 

взаємодіють з йонами в розчині як за рахунок неподілених електронних пар, 

так і за рахунок утворення водневого зв’язку. 

Властивості водних розчинів кислот і основ визначаються тими 

йонами, на які вони дисоціюють. Кислоти можна визначити як електроліти, 

які утворюють при дисоціації у водних розчинах як катіони лише йони 

Гідрогену, а основи – як електроліти, що утворюють як аніони лише 

гідроксид-йони. 

Багатоосновні кислоти (наприклад, Н2SO4, Н2SiО3) та багатокислотні 

основи (наприклад, Са(ОН)2, Мg(ОН)2) як правило дисоціюють поступово 

(ступінчаста дисоціація). Ступінчастість дисоціації кислот і основ зумовлює 

можливість утворення кислих та основних солей. 

В розчинах електролітів реагують йони розчинних речовин. Реакції між 

йонами спрямовані в бік утворення важкорозчинних або малодисоційованих 

речовин:  

FeСl3 + 3NaОН → Fe(ОН)3 +3NaС1 
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Fe
3+

 + 3Cl
–
 + 3Na

+
 + 3OH

–
 → Fe(ОН)3 ↓ + 3Na

+
 + 3Cl

–
 

Виключаючи з йонного рівняння позначення йонів, що не вступили в 

хімічну взаємодію (Na
+
 та Cl

–
), можна привести його до більш простого 

вигляду: 

Fe
3+

 + 3OH
–
 → Fe(ОН)3 ↓ 

При складанні йонних рівнянь реакцій формули сильних електролітів 

записують в дисоційованому вигляді. Слабкі електроліти і важкорозчинні 

речовини в йонних рівняннях, як в правій, так і в лівій частинах рівності, 

зображують формулами недисоційованих сполук. 

Реакції в розчинах електролітів проходять лише в тому випадку, якщо в 

результаті утворюються молекули нової речовини: важкорозчинної, 

газоподібної або молодисоційованої. 

 

Завдання: 

1. Дисоціація солей: 

Взяти трохи кристалів купрум (II) хлориду і відмітити їх колір. 

Кришталик купрум (II) хлориду розчинити в 2-3 краплях води і 

відмітити забарвлення розчину. Потім додати декілька мл води і спостерігати 

зміну забарвлення розчину. Дати пояснення. Написати рівняння реакції 

дисоціації солі. 

 

2. Порівняння хімічної активності сильних і слабких 

електролітів: 

а) В одну пробірку налити 5-6 крапель 0,1н розчину хлоридної 

кислоти, а в іншу – стільки ж 0,1н розчину ацетатної кислоти. Опустити в 

кожну пробірку по однаковому шматочку цинку. Відмітити виділення газу 

(якого?) в пробірках. Написати рівняння реакцій. Порівняти інтенсивність 

цього процесу в кожній з пробірок і дати пояснення, користуючись даними 

про ступінь дисоціації хлоридної та ацетатної кислот в їх 0,1н розчинах. 

б) Налити в дві пробірки по 5-6 крапель розчину кальцій хлориду. В 

одну пробірку додати 5-6 крапель 2н розчину натрій гідроксиду, а в іншу – 

такий же об'єм 2н розчину амоніаку (розчини не повинні містити карбонатів). 

Відмітити випадіння білого осаду (якого?) в обох пробірках (з натрій 

гідроксидом раніше, а з розчином амоніаку – пізніше). Написати рівняння 

реакцій. Дати пояснення різної дії на кальцій хлорид взятих основ. 

 

3. Забарвлення індикаторів: 

а) Налити в три пробірки по 5-6 крапель дистильованої води і 

додати в кожну по 1 краплі одного з індикаторів: лакмусу, метилового 

оранжевого, фенолфталеїну. Спостерігати колір індикаторів в нейтральному 

середовищі. Одержані результати занести до таблиці 1. 

б) Налити в три пробірки по 5-6 крапель дистильованої води і 

додати в кожну по 1 краплі одного з індикаторів: лакмусу, метилового 

оранжевого, фенолфталеїну. Потім в кожну з пробірок додати 1 краплю 
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розчину кислоти. Спостерігати колір індикаторів в кислому середовищі. 

Одержані результати занести до таблиці 1. 

в) Налити в три пробірки по 5-6 крапель дистильованої води і 

додати в кожну по 1 краплі одного з індикаторів: лакмусу, метилового 

оранжевого, фенолфталеїну. В кожну з пробірок додати 1 краплю розчину 

лугу. Спостерігати колір індикаторів в лужному середовищі. Одержані 

результати занести до таблиці 1. 

 

Таблиця 1 – Забарвлення індикаторів в різних середовищах 

Середовище 
Забарвлення індикатора 

лакмус метиловий 
оранжевий фенолфталеїн 

нейтральне    
кисле    
лужне    

 

4. Йонні процеси (реакції обміну) 

а) Одержання малорозчинних основ 
У дві пробірки ввести по 2-3 краплі розчину ферум (III) хлориду. В одну з 

них додати декілька крапель розчину натрій гідроксиду, в другу – розчину 

барій гідроксиду. Відмітити колір осаду ферум (III) гідроксиду. Сполучення 

яких йонів відбувається в обох випадках? 

 

б) Одержання малорозчинних кислот 
В одну пробірку внести 2-3 краплі розчину натрій силікату, в другу – такий 

же об'єм амоній молібдату. В обидві пробірки ввести декілька крапель 

хлоридної кислоти до утворення осадів відповідних кислот. Написати 

молекулярні та йонні рівняння реакцій. 

 

в) Утворення слабких основ 
В одну пробірку внести 3-4 краплі розчину амоній хлориду, в другу – 

стільки ж амоній сульфату. В обидві пробірки додати декілька крапель 

розчину натрій гідроксиду і злегка їх нагріти. За запахом визначити, який газ 

виділяється. Написати молекулярні і йонні рівняння реакцій утворення 

слабкої основи амонію та її подальшого розкладу на амоніак і воду. 

 

г) Утворення слабких кислот 
В дві пробірки ввести по 2-3 краплини розчину соди. В одну з пробірок 

додати декілька крапель хлоридної кислоти, в другу – ацетатної. Що 

спостерігається? Написати молекулярні та йонні рівняння реакцій утворення 

слабкої карбонатної кислоти та її розкладу на воду і карбон (IV) оксид. 

 

д) Одержання малорозчинних солей 
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У дві пробірки ввести по 2-3 краплини розчину солі плюмбуму (II). В 

першу з них додати декілька крапель 2н розчину сульфатної кислоти, в другу 

– натрій сульфату. Який осад випаде в кожному випадку? 

Написати молекулярні та йонні рівняння реакцій. 

е) Одержання солі шляхом реакції нейтралізації 

В порцелянову чашку внести 20 крапель 2н розчину натрій гідроксиду і 

такий же об’єм 2н розчину хлоридної кислоти. Перемішати розчин скляною 

паличкою. Визначити реакцію середовища в розчині, для чого одну краплю 

розчину перенести скляною паличкою на червоний лакмусовий папірець, а 

іншу – на синій. Якщо середовище в розчині виявиться кислим, то 

нейтралізувати надлишок кислоти лугом, додаючи останній по краплинах 

доти, поки забарвлення обох лакмусових папірців не перестане змінюватись 

від краплини розчину. Якщо середовище в розчині виявиться лужним, то 

нейтралізувати надлишок лугу, додаючи кислоту. Написати молекулярне та 

йонне рівняння реакції нейтралізації. В чому суть цієї реакції? 

З порцелянової чашки з одержаним нейтральним розчином випарити воду. 

Яка речовина залишилась в чашці? 

 

Контрольні питання: 

1. Написати рівняння електролітичної дисоціації наступних речовин і 

показати, в яких випадках дисоціація відбувається ступінчасто: АlСl3, 

Сu(OН)2, Са(ОН)2, Н3РO4, H2SO3, NaOH. 

2. Написати рівняння послідовних стадій електролітичної дисоціації 

карбонатної кислоти і виразити в загальному вигляді їх константи 

дисоціації. 

3. Написати в молекулярній та йонній формі рівняння реакцій: 

CuCl2 + NaOH → 

Zn(OH)2 + HCl → 

Н3РО4 + Са(ОН)2 → 

СuSO4 + H2S → 

4. Виразити молекулярними рівняннями реакції: 

Pb
2+

 + SO4
2–

 → PbSO4 

H
+
 + OH

–
 → Н2O 

СО3
2–

 + 2 H
+
 → СO2 + Н2O 

Fe
3+

 + 3ОН
–
 → Fe(OH)3 

5. Розрахувати Кдис СН3СООН, якщо ступінь дисоціації її в 0,1н розчині 

дорівнює 1,32%. (1,7·10
–5

). 

6. Кдис HNO2 = 5·10
–4

. Розрахувати ступінь її дисоціації в 0,05 М розчині. 

7. Обчислити концентрацію Гідроксид-йонів і ступінь дисоціації 1н. 

розчину NH4OH Кдис = 1,8·10
–5

. 

8. Обчислити ступінь дисоціації та концентрацію йонів Гідрогену у 0,1М , 

розчині Н2СО3, Кдис якої (перший ступінь) дорівнює 3·10
–7

. 
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Лабораторна робота № 4 

 

Тема: ЙОННИЙ ДОБУТОК ВОДИ. ВОДНЕВИЙ ПОКАЗНИК. 

ГІДРОЛІЗ СОЛЕЙ. 

 

Мета: Засвоїти закономірності перебігу реакцій гідролізу, набути 

навичок визначення реакції середовища розчинів. З’ясувати вплив різних 

факторів на гідроліз. 

 

Обладнання та реактиви: 

Прилади та посуд: 1) штатив з пробірками, 2) спиртівка, 

3) пробіркотримач, 4) лійка, 5) скляна паличка. 

Матеріали та реактиви: 1) фільтрувальний папір, 2) універсальний 

індикаторний папір, 3) Mg (порошок). 

Розчини: 1) NaОН (2н), 2) НС1 (2н), 3) СН3СОONa (0,5н), 4) Na2СО3 

(0,5н), 5) NaС1 (0,5н), 6) МgСl2 (0,5н), 7) СuSO4 (0,5н), 8) А12(SO4)3 або А1С13 

(0,5н), 9) FеСl3 (0,5н), 10) лакмус, 11) фенолфталеїн 

 

Теоретичні відомості 

Вода є слабким електролітом і в дуже незначному ступені дисоціює на 

йони: Н2O ↔ Н
+
 + ОН

–
. 

Концентрація йонів Гідрогену та гідроксид-йонів у воді при 25 °С 

дорівнює 10
–7

 моль/л. 

Константа дисоціації води: Кдис = [Н
+
]·[ОН

–
] / [Н2О] 

Рівняння для константи дисоціації води можна записати так: 

Кдис [Н2О] = [Н
+
]·[ОН

–
] 

Оскільки ступінь дисоціації води дуже малий, то в рівнянні 

концентрацію недисоційованих молекул води [Н2О] можна вважати сталою 

величиною. Відповідно, і добуток Кдис [Н2О] є величиною сталою. Ця стала 

величина називається йонним добутком води і позначається Кв, (або Кw): Кв = 

[Н
+
]·[ОН

–
]. Отже, для води добуток концентрацій йонів Гідрогену і 

гідроксид-йонів є величина стала (при постійній температурі). Додавання до 

води кислот, лугів і солей зміщує рівновагу: Н2О ↔ Н
+
 + ОН

–
, але як би не 

змінювались концентрації йонів Н
+
 та йонів ОН

–
 в розчині, добуток їх 

залишається величиною сталою (при даній температурі). 

Відповідно, йонний добуток води є величиною сталою не лише для 

чистої води, але й для розбавлення водних розчинів будь-яких речовин. 

Чисельне значення Кв при кімнатній температурі: Кв=[Н
+
]·[ОН

–
]=10

–14
. 

Тому, знаючи концентрацію одного з йонів, легко розрахувати 

концентрацію другого йона: 

[Н
+
] = 10

–14
 /·[ОН

–
] моль/л;          [ОН

–
] = 10

–14
 /·[Н

+
] моль/л 

Таким чином, реакція будь-якого водного розчину може бути кількісно 

охарактеризована концентрацією лише одного з йонів води: нейтральне 
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середовище: [Н
+
] = 10

–7
 моль/л; кисле середовище: [Н

+
] > 10

–7
 моль/л; лужне 

середовище: [Н
+
] < 10

–7
 моль/л. 

При збільшенні в розчині йонів Н
+
 (розчинення кислоти) відбувається 

зменшення концентрації йонів ОН
–
. Навпаки, розчинення у воді лугу веде до 

збільшення концентрації йонів ОН
–
 і зниженню концентрації йонів Н

+
. 

Оскільки в хімії розчинів часто використовують значення концентрації 

йонів Н
+
 (або йонів ОН

–
), то для зручності введено уявлення про водневий 

показник, який позначають рН. 

Водневий показник (рН) – величина, яка характеризує концентрацію 

йонів Гідрогену і чисельно дорівнює десятковому логарифму цієї 

концентрації, вираженої в молях на літр із зворотним знаком. рН = -lg[Н
+
]. 

При рН = 7 середовище нейтральне, при рН < 7 кисле, при рН > 7 

лужне. 

Для визначення рН розчину використовуються різні методи. 

Застосовуються різні індикатори, які змінюють своє забарвлення в 

залежності від вмісту йонів Гідрогену у розчині. Може використовуватись 

універсальний індикаторний папір, який просочений сумішшю кислотно-

основних індикаторів зі значним інтервалом зміни забарвлення. Для 

універсального індикаторного паперу існує шкала, на яку нанесені кольори, 

що відповідають вмісту йонів Гідрогену в розчині в межах зміни рН від 1 до 

14. За допомогою універсального індикаторного паперу можна приблизно 

визначити зміну водневого показника середовища в результаті перебігу 

гідролізу будь-якої солі. 

Для кожного з індикаторів існують свої інтервали зміни концентрації 

йонів водню, в яких змінюється його забарвлення. Так, метилоранж змінює 

забарвлення від червоного до жовтого в області рН 3,1-4,4, фенолфталеїн – 

від безбарвного до червоного в області рН 5,0-8,0. Для більш точного 

визначення концентрації йонів Гідрогену в лабораторній практиці 

використовуються спеціальні прилади, які називаються рН-метрами. 

рН середовища має велике значення для перебігу багатьох біологічних, 

технологічних та хімічних процесів. 

Гідроліз – це хімічна взаємодія солей з водою, яка веде до утворення 

слабкого електроліту. 

Піддаються гідролізу солі, утворені: 

1. слабкою кислотою і сильною основою (наприклад, КСN, Nа2СО3, 

КSiО3). Зокрема в системі, яка складається з молекул КСN і Н2O, 

відбуваються наступні процеси дисоціації: 

КСN ↔ К
+
 + СN

–
  

Н2О ↔ Н
+
 + ОН

–
 

В результаті дисоціації в розчині поряд з молекулами води присутні 

йони К
+
, ОН

–
, Н

+
 і СN

–
. Останні взаємодіють між собою, утворюючи 

малодисоційовані молекули НСN. Це означає, що сіль підлягає гідролізу:  

КСN + Н2O ↔ KOH + HCN 

СN
–
 + Н2O ↔ ОН

–
 + HCN 
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В результаті гідролізу такої солі збільшується концентрація йонів ОН
–
. 

2. сильною кислотою і слабкою основою (наприклад, NH4NO3, NH4Cl) 

3. слабкою кислотою і слабкою основою (наприклад, (NH4)2СО3). 

Солі, утворені сильною кислотою і сильною основою не підлягають 

гідролізу, оскільки не взаємодіють з водою з утворенням слабких 

електролітів (наприклад, Na2SO4, KC1), 

При розчиненні солей багатоосновних кислот або основ гідроліз 

перебігає ступінчато. Наприклад, при взаємодії натрій сульфіду з водою 

відбуваються процеси: 

Na2S ↔ 2Na
+
 + S

2–
 

S
2–

 + H2О ↔ HS
–
 + ОН

–
 

HS
–
 + H2О ↔ H2S + ОН

–
 

Ступінь гідролізу залежить від хімічної природи слабкого електроліту, 

який утворюється при гідролізі, і він тим вище, чим слабкіше цей електроліт. 

Оскільки гідроліз солей супроводжується зміною величини водневого 

показника середовища, то дослідження процесів гідролізу спряжено з 

обов’язковим вимірюванням водневого показника розчину. 
 

Завдання: 

1. Реакція середовища розчинів солей при гідролізі: 

а) Підібрати розчини солей, утворених слабкою кислотою і сильною основою. 

Налити в одну пробірку 3 краплі розчину солі, утвореної одноосновною кислотою, в другу – 3 

краплі розчину солі, утвореної багатоосновною кислотою. Дослідити реакцію середовища 

розчинів, наносячи краплю розчину на лакмусовий папірець скляною паличкою. Записати 

молекулярні та йонні рівняння реакцій гідролізу взятих солей. Результати дослідження 

пояснити. В якому випадку гідроліз йде у декілька стадій (ступінчато)? 

б) Написати рівняння реакції гідролізу солі, утвореної слабкою основою і 

сильною кислотою в молекулярній та йонній формі. Як діє розчин такої солі на лакмус? 

Перевірити вірність висновку дослідом. Які йони зумовили зміну кольору лакмусу? В 

результаті якого процесу ці йони з’явились? 

в) Яку реакцію на лакмус повинен показувати розчин солі, утвореної сильною 

основою і сильною кислотою? Перевірити вірність висновку дослідом. Записати результати 

дослідження. 

г) Узагальнити результати дослідження розчинів солей на індикатор у вигляді 

таблиці 2. 
 

Таблиця 2 – Реакція середовища різних солей 

Формула 

солі  

Забарвлення 

лакмусу  

Реакція 

середовища  

Значення pH в 

розчині 
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Таблиця 3 – Забарвлення індикаторів в різних середовищах 

Середовище 
Забарвлення індикатора 

лакмус фенолфталеїн універсал. 

нейтральне червоний безбарвний червоний-жовтий 

кисле фіолетови

й 
безбарвний зелений 

лужне синій малиновий синій фіолетовий 

інтервал переходу 5,0-8,0 8,2-10 1-12 

 

2. Дослідженая продуктів гідролізу. 

Налити в пробірку 2-3 краплі розчину ферум (ІІІ) хлориду і дослідити 

його дію на лакмусовий папірець. Написати рівняння реакції гідролізу FеС13 

за першим ступенем. 

В розчин FеС13 ввести трохи порошку магнію. Спостерігати виділення 

пухирців газу. Який газ виділяється? Дати пояснення. 

 

3. Вплив температури на ступінь гідролізу. 

Змішати в пробірці по 2-3 краплі розчинів ферум (ІІІ) хлориду і натрій 

ацетату. Чи помітні зовнішні ознаки перебігу хімічної реакції? Нагріти 

рідину до кипіння. Що спостерігається? Написати рівняння реакції утворення 

ферум (ІІІ) ацетату і його гідролізу. 

 

4. Оборотність гідролізу. 

Написати рівняння реакції гідролізу натрій ацетату в молекулярній та 

йонній формі. Зробити передбачення реакції середовища розчину. До 

розчину СНзСООNа додати 2-3 краплі фенолфталеїну. Відмітити 

забарвлення розчину та його інтенсивність. 

Половину одержаного розчину відлити в іншу пробірку і залишити для 

порівняння, а розчин, що залишився, нагріти до кипіння. Відмітити зміну 

інтенсивності забарвлення. Охолодити розчин і порівняти його з 

контрольним зразком. Дати пояснення, виходячи з того, що гідроліз – 

ендотермічний процес. 

 

5. Повний гідроліз 

До 1 мл розчину солі алюмінію в пробірці прилити 1-2 мл розчину 

натрій карбонату Nа2СО3. Нагріти пробірку, відфільтрувати осад, що 

утворився, і промити його на фільтрі гарячою водою для видалення 

надлишку Nа2СО3. Довести дослідним шляхом, що отриманий осад є не 

сіллю карбонатної кислоти, а алюміній гідроксидом. Скласти рівняння 

реакцій утворення алюміній карбонату і його гідролізу. 

 

6. Зробити висновок до роботи. 
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Контрольні питання: 
1. Дайте визначення йонного добутку води. Яке його чисельне 

значення? 

2. Що називається водневим показником розчину? 

3. Яке чисельне значення має рН у нейтральних, кислих і лужних 

розчинах? 

4. Що таке індикатори, яка їхня природа, як ними користуватися? 

5. Що таке гідроліз? Які солі піддаються гідролізу? Як гідролізуються 

багатозарядні йони? 

6. Що таке ступінь гідролізу? 

7. Як змінюється ступінь гідролізу солі в залежності від концентрації, 

температури і природи солі? 

8. Які з перерахованих солей будуть піддаватися гідролізу: натрій 

сульфід, амоній ціанід, калій карбонат, літій сульфат, меркурій (II) 

нітрат, хром (III) сульфат, кальцій сульфат, натрій йодид, натрій 

нітрит. Напишіть йонні і молекулярні рівняння реакцій гідролізу. 

9. У який бік зміститься рівновага гідролізу солей натрій сульфіду, хром 

(IIІ) хлориду, алюміній нітрату при додаванні до розчину кислоти, 

лугу? Напишіть рівняння реакцій і вкажіть стрілками напрямок зсуву 

рівноваги. 
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Лабораторна робота № 5 

 

Тема: ШВИДКІСТЬ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ. ХІМІЧНА РІВНОВАГА. 

КАТАЛІЗ. 

 

Мета: Навчитись визначати швидкості гомогенних і гетерогенних 

хімічних реакцій при впливі різних факторів 

 

Теоретичні відомості 

Хімічні реакції перебігають з різною швидкістю. Ця швидкість 

вимірюється зміною концентрації реагуючих речовин за одиницю часу. 

Концентрацію найчастіше виражають числом молів в літрі, а час – в 

секундах. 

Швидкість хімічних реакцій залежить від різних факторів. Основним з 

них є природа реагуючих речовин. Швидкість хімічних реакцій також 

залежить від концентрації реагуючих речовин і від умов, за яких 

здійснюється реакція. 

Для того щоб молекули реагуючих речовин вступили в хімічну 

взаємодію, необхідно їх зіткнення. Відповідно, чим частіше будуть стикатись 

молекули реагуючих речовин, тим більшою буде швидкість реакції. Число 

зіткнень молекул за одиницю часу залежить від швидкості їх руху і від 

кількості їх на одиницю об’єму, тобто від температури і концентрації 

речовин. 

Але не кожне зіткнення між молекулами веде до утворення нових 

речовин. Хімічна взаємодія відбувається лише між ―активними‖ молекулами, 

тобто такими, що мають в момент зіткнення більшу енергію, ніж середня 

енергія молекул в системі. Надлишок над середньою енергією молекул, 

необхідний для того, щоб реакція почалась, називається енергією активації. 

Чим більша концентрація реагуючих речовин, тим більше і число ―активних‖ 

молекул в одиниці об’єму, а відповідно, і швидкість реакції. 

Вплив концентрації реагуючих речовин на швидкість хімічного 

процесу та його напрямок сформульований у вигляді закону дії мас: 

швидкість хімічної реакції прямо пропорційна добутку концентрацій 

реагуючих речовин. 

З підвищенням температури на кожні 10°С швидкість реакції зростає 

приблизно в 2-4 рази. Число, яке показує в скільки разів збільшується 

швидкість даної реакції при підвищенні температури на 10 °С, називається 

температурним коефіцієнтом. Як правило він становить 2-4. 

Речовини, що змінюють швидкість хімічного процесу, називаються 

каталізаторами. Каталізатори можуть бути тверді, рідкі, газоподібні 

речовини, склад і кількість яких до кінця реакції залишаються без змін. 

Зміна швидкості хімічної реакції в присутності каталізатора 

називається каталізом. 
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Розрізняють каталіз гомогенний та гетерогенний по тому, в одному чи в 

різних фазових станах знаходяться каталізатор і реагуючі речовини. 

Каталіз, при якому каталізатор знаходиться в колоїдному стані, 

одержав назву мікрогетерогенного. До цього роду каталізаторів відносяться 

біокаталітичні процеси, в яких каталізаторами є .ферменти. 

Поряд з речовинами, які прискорюють реакцію, застосовуюсь і 

речовини, які уповільнюють її. Такі речовини називаються інгібітори.  

Усі хімічні реакції можна розділити на необоротні та оборотні. 

Необоротні реакції – реакції, що перебігають практично до кінця в 

одному напрямку. 

Оборотні реакції – реакції, що перебігають одночасно у двох 

протилежних напрямках – прямому і зворотному. Відповідно пряма і 

зворотна реакції характеризуються швидкостями: швидкість прямої реакції 

та швидкість зворотної реакції. Коли швидкість прямої реакції та швидкість 

зворотної реакції однакові, настає хімічна рівновага Для кожної оборотної 

реакції можна вивести рівняння хімічної рівноваги. 

Зміщення хімічної рівноваги в основному залежить від трьох величин: 

1) концентрацій реагуючих речовин; 2) температури; 3) тиску, якщо в реакції 

беруть участь гази. Напрямок, в якому зміщується рівновага, визначається 

принципом Ле Шательє: якщо змінити одну з умов, за яких система 

знаходиться в стані хімічної рівноваги, наприклад концентрацію будь-якої з 

реагуючих речовин, або температуру, або тиск, то рівновага зміщується в 

напрямку тієї реакції, яка протидіє зробленій зміні. 

Каталізатори змінюють в рівному ступені швидкість прямого та 

зворотного процесу, сприяють скорішому встановленню рівноваги в системі, 

на здійснюючи, проте, будь-якого впливу на стан рівноваги. 

 

Завдання: 

1. Вплив концентрації реагуючих речовин на швидкість хімічної 

реакції в гомогенній системі 

Взаємодія натрій тіосульфату з сульфатною кислотою 

Реакція натрій тіосульфату з сульфатною кислотою перебігає за 

рівнянням:  

Na2S2O3 + Н2SO4 = Na2SO4 + S + SO2 + Н2O 

У три пронумеровані пробірки налити розбавлений (1:200) розчин 

натрій тіосульфату: в першу – 1 мл, в другу – 2 мл, в третю – 3 мл. До вмісту 

першої пробірки додати потім 2 мл води, а другої – 1 мл води (в третю 

пробірку воду не додавати). Потім в інші три пробірки налити по 1 мл 

розбавленої (1:200) сульфатної кислоти. В кожну пробірку з розчином 

NaS2O3 прилити при перемішуванні по 1 мл приготованої Н2SО4 і визначити 

час з моменту додавання кислоти до помутніння розчину в кожній пробірці. 

Записати результати за формою таблиці 4. 

Одержані результати зобразити графічно, відклавши на осі абсцис умовні 

концентрації Na2S2O3, а на осі ординат – швидкість реакції v =1/ τ.  
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Зробити висновок про залежність швидкості реакції від концентрації 

реагуючих речовин. Чи узгоджуються ваші спостереження з законом дії мас? 

Таблиця 4 – Результати швидкості реакції натрій тіосульфату з 

сульфатною кислотою в залежності від концентрації 

N 

про- 

бір- 

ки 

Об’єм 

розчину 

Na2S2O3, 

мл 

Об’єм 

Н2О, 

мл 

Об’єм 

розчину 

Н2SO4, 

мл 

Загаль- 

ний 

об’єм 

розчину, 

мл 

Умовна 

концен- 

трація 

NaS2O3 

Час 

помут-  

ніння 

розчину, 

τ 

Швидкість 

реакції в 

умовних 

одиницях,  
v =1/ τ 

1 1 2 1 4 1С  
 

2 2 1 1 4 2С  
 

3 3 - 1 4 3С  
 

 

2. Вплив температури та швидкість хімічної реакції в гомогенній 

системі 

Для досліду взяти розбавлені (1:200) розчини Na2S2O3 та Н2SO4. 

Налити в три нумеровані пробірки по 2 мл розчину Na2S2O3, в інші три 

пробірки – по 2 мл розчину сульфатної кислоти і поділити їх на три пари: по 

пробірці з розчином Na2S2O3 та Н2SO4 в кожній парі. 

Відмітити температуру повітря в лабораторії, злити разом розчини 

перших двох пробірок, струснути і визначити час з моменту додавання 

кислоти до помутніння розчину. 

Дві інші пробірки помістити в хімічний стакан з водою і нагріти воду 

до температури на 10°С вище кімнатної. За температурою свідкувати за 

термометром, зануреним у воду. Злити вміст пробірок, струснути і відмітити 

час від зливу до появи каламуті. 

Повторити дослід з двома пробірками, що залишились, нагрівши їх в 

тому ж стакані з водою до температури на 20°С вище кімнатної. Записати 

результати за наступною формою таблиці 5. 

 

Таблиця 5 – Вплив температури та швидкість хімічної реакції в 

гомогенній системі 

№ 

про- 

бірки 

Об'єм 

розчину 

Na2S2O3, 

мл 

Об’єм 

розчину 

Н2SO4, мл 

Температура, 

°С 

Час 

помутніння 

розчину, τ 

Швидкість 

реакції в 

умовних 

одиницях,  

v =1/ τ 

1 2 2    

2 2 2    

3 2 2    
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Скласти графік, який ілюструє залежність швидкості реакції від 

температури для даного досліду. Для цього на осі абсцис нанести в певному 

масштабі значення температури дослідів, а на осі ординат – величини 

швидкості реакції v =1/ τ. 

Зробити висновок про залежність швидкості хімічної реакції від 

температури. Які значення приймає температурний коефіцієнт для більшості 

реакцій? 

 

3. Гомогенний каталіз 

Окиснення мангану (II) в сполуки мангану (VII) легко спостерігати, 

оскільки йон Мn
2+

 практично безбарвний, а йон МnO4
–
 (в якому манган має 

ступінь окиснення +7) забарвлений у фіолетово-червоний колір. 

Внести у дві пробірки по 5-6 крапель розчину манган (II) сульфату або 

манган (ІІ) нітрату (але не манган (II) хлориду, оскільки хлорид-йони 

заважають проведенню реакції) і підкислити таким же об'ємом 2н розчину 

нітратної кислоти. В одну з пробірок додати одну краплю розчину аргентум 

нітрату і в обидві пробірки по декілька кришталиків кристалічної солі 

(NН4)2S2O8. Помістити обидві пробірки в стакан з гарячою водою. В якій 

пробірці раніше з'явилось фіолетово-червоне забарвлення?  

Реакція виражається рівнянням: 

2MnSO4 + 5(NН4)2S2O8 + 8Н2O = 2HMnO4 + 5 (NН4)2SO4 + 7H2SO4 

Нітратна кислота на реакцію не витрачається і додається для створення 

певної кислотності середовища на початку реакції. Як проміжні швидко 

перебігаючі процеси відбувається відновлення йонів аргентуму йонами 

мангану (ІІ) і зворотне окиснення аргентуму амоній персульфатом. Який йон є 

каталізатором в даному процесі? Зробити висновок про вплив на швидкість 

реакції каталізатора. 

 

4. Гетерогенний каталіз 

Прослідкувати каталітичну дію різник каталізаторів на реакцію 

розкладу гідроген пероксиду 2Н2О2 → 2Н2О + О2 та швидкість знебарвлення 

індигокарміну завдяки окисненню барвника киснем, який виділяється. 

Налити в три пробірки по п’ять краплин розчину індигокарміну. В 

першу пробірку додати щіпку манган (IV) оксиду МnО2 в другу – стільки ж 

плюмбум (IV) оксиду РbО2. Третю пробірку залишити як еталон. 

У трьох інших пробірках приготувати по 2 мл 30%-ного розчину 

гідроген пероксиду і швидко перелити їх в кожну з пробірок з барвником. 

Струснути всі три пробірки. Записати, через який проміжок часу знебарвився 

барвник в кожній з трьох пробірок, та зробити висновок про порівняльну 

каталітичну дію взятих каталізаторів. 

 

5. Вплив величини, поверхні реагуючих речовин на швидкість 

хімічної реакції в гетерогенній системі 

а) горіння металічного алюмінію 
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Взяти тигельними щипцями маленький шматочок алюмінієвої фольги і 

внести його в полум’я спиртівки. Відмітити, що горіння алюмінію не 

спостерігається. 

В це ж полум’я внести порошок алюмінію. Для цього невелику його 

кількість взяти маленькою ложечкою або шпателем і повільно сипати зверху 

в полум’я спиртівки. 

Відмітити явище, яке спостерігається, написати відповідне рівняння 

реакції і зробити висновок про вплив величини поверхні реагуючої речовини 

на швидкість реакції. 

 

б) розчинення кальцій карбонату в хлоридній кислоті 

Взяти два, за можливістю однакових, шматочки крейди розміром з 

горошину. Один з них покласти на фільтрувальний папір і скляною 

паличкою подрібнити його в порошок. Одержаний порошок помістити в 

пробірку. Другий шматочок крейди цілком занурити в іншу пробірку. В 

обидві пробірки одночасно додати однакову кількість (5-10 крапель) 

хлоридної кислоти густиною 1,19 г/см
3
. Спостерігати повне розчинення 

крейди. 

Описати всі спостереження. Написати рівняння відповідної реакції. 

Пояснити, чому швидкість розчинення крейди в цих випадках різна. 

6. Зробити загальний висновок до роботи. 

 

Контрольні питання: 
1. Написати математичний вираз швидкості для наступних реакцій: 

Н2 + Сl2 → 2НС1 

2Н2 + O2 → 2Н2O 

СuO + Н2 → Сu + Н2O 

2. Чому дорівнює константа швидкості хімічної реакції? Який фізичний 

зміст цієї величини? 

3. Як змінюється швидкість реакції: 2NO + O2 → 2NO2 а) при 

збільшенні концентрації NO в два рази; б) при одночасному 

збільшенні концентрації NO та O2 кожної в три рази? 

4. У скільки разів реакція горіння сірки в чистому кисні повинна 

перебігати швидше, ніж на повітрі? 

5. Як зміниться швидкість хімічної реакції 2А + 2В → С, якщо 

концентрацію однієї з реагуючих речовин збільшити в три рази, а 

температуру суміші знизити на 30°С? Температурний коефіцієнт 

дорівнює 2. 

6. Написати математичний вираз константи хімічної рівноваги для 

наступних реакцій: 

N2 + 3H2 ↔ 2NH3 

2NO2 ↔ N2O4 

7. В який бік змістяться рівноваги реакцій: 

2СO + O2 → 2СO2 + 568,48 кДж 
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2SO2 + O2 → 2SО3 + 172,38 кДж 

2НВr ↔ Н2 + Вr2 – 59,83 кДж 

2N2 + O2 → 2N2O – 56,90 кДж 

а) при зниженні температури; б) при підвищенні тиску? 

8. Рівновага реакції Н2 + І2 ↔ 2НІ встановилась за наступних 

концентрацій речовин, що брали в ній участь: [Н2] = 0,3 моль/л, [І2] = 

0,08 моль/л, [НІ] = 0,35 моль/л. Визначити вихідні концентрації йоду і 

водню. 
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Лабораторна робота № 6 

 

Тема: ОКИСНО-ВІДНОВНІ РЕАКЦІЇ. 

 

Мета: Засвоїти закономірності перебігу окисно-відновних реакцій, 

набути навичок проведення аналізу можливих продуктів реакції в залежності 

від середовища, в якому відбувається процес, від природи речовини, з якою 

реагує той або інший окисник або відновник. 

 

Теоретичні відомості 
Окисно-відновні реакції – реакції, які супроводжуються зміною 

ступеня окиснення елементів, що входять до складу реагуючих речовин: 

2 КI
–1

 + Сl2
0
 → І2

0
 + 2КСl

 –1
 

Елемент, атоми якого віддають електрони, називається відновником. 

Типові відновники – метали, Н2, С, Н2S, NН3, Мn
2+

 та ін. 

Процес віддачі (втрати) електронів називається окисленням. 

Елемент, атоми якого приймають електрони, називається окисником. 

Типові окисники – галогени, O3, O2, КМnO4, НС1O4, HNО3, К2Сr2O7 та ін. 

Процес приєднання електронів називається відновленням. 

В результаті реакції відновник окиснюється, а окисник відновлюється. 

 

Послідовність дій складання окисно-відновних реакцій 

Послідовність дій Схема реакції 

1. Подається схема ре-

акції (вихідні речовини 

та продукти їх вза-

ємодії) 

КМnO4 + К2SO3 + Н2SO4 = МnSO4 + К2SO4 +Н2O 

2. Позначаються ступе-

ні окиснення над ато-

мами елементів, у яких 

відбулась зміна 

КМn
+7

O4 + К2S
+4

O3 + Н2SO4 = Мn
+2

SO4 + 

К2S
+6

O4 +Н2O 

3. Складається схема 

електронного балансу 

Окисник Мn
+7

 + 5е → Мn
+2

 2 процес 

відновлення Відновник S
+4

 – 2е →S
+6

 5 процес 

окиснення 

4. Підставляються 

одержані коефіцієнти у 

схему реакції 

2КМnO4 + 5К2SO3 + Н2SO4 = 2МnSO4 + 

5К2SO4 +Н2O 

5. Урівнюється з обох 

боків рівняння реакції 

число атомів металу, 

кислотних залишків, 

атомів Гідрогену та 

Оксигену 

2КМnO4 + 5К2SO3 + 3Н2SO4 = 2МnSO4 + 

6К2SO4 +3Н2O 
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Завдання: 

1. Взаємодія металів і неметалів з кислотами. 

а) У чотири пробірки помістити по невеликому шматочку магнію, 

цинку, заліза, міді. У кожну пробірку приблизно на 1/3 об’єму додати 20%-

ного розчину сульфатної кислоти. Пояснити явища, що спостерігаються, і 

написати рівняння реакцій. 

б) Помістити в одну пробірку шматочок заліза, а в іншу – шматочок 

міді. Додати до обох пробірок по 3-4 мл концентрованої сульфатної кислоти. 

Вміст пробірок нагріти. Пояснити явища, що спостерігаються, і написати 

рівняння реакцій, що перебігають. 

в) У дві пробірки помістити по невеликому шматочку металічної 

міді. В першу пробірку додати 3-4 мл розведеної нітратної кислоти, а в другу 

– 3-4 мл концентрованої. Пояснити явища, що спостерігаються, і написати 

рівняння реакції, що перебігає. 

 

2. Окисні властивості калій перманганату в різних середовищах. 

а) У пробірку налити декілька мл сульфатної кислоти і натрій 

сульфіту, додати розчин калій перманганату. Пояснити знебарвлення 

розчину і написати рівняння реакції. 

б) У пробірку налити трохи калій перманганату і рівну кількість 

концентрованого розчину калій гідроксиду, а потім додавати розчин натрій 

сульфіту. Пояснити появу зеленого забарвлення і написати рівняння реакції, 

що перебігає. 

в) У пробірку налити розчин калій перманганату і долити невелику 

кількість натрій сульфіту. Пояснити утворення осаду і написати рівняння 

реакції, що перебігає. 

 

3. Окисно-відновні властивості сполук хрому. 

У пробірку налити декілька мл натрій сульфіту, додати сульфатної 

кислоти для підкислення і розчин калій біхромату. Пояснити зміни 

забарвлення розчину і написати рівняння реакції. 

 

4. Окисно-відновні властивості галогенів 

У пробірку з 2-3 мл ферум (ІІІ) хлориду додати декілька крапель 

розчину калій йодиду і крохмального клейстеру. Пояснити зміну забарвлення 

розчину і написати рівняння реакції. 

 

5. Окисно-відновні властивості гідроген пероксиду. 

а) Налити в пробірку декілька мл розчину солі мангану (II), додати до 

нього декілька мл лугу, а потім 2-3 мл 3%-ного розчину гідроген пероксиду. 

Пояснити явища, що спостерігаються. Написати рівняння реакції, вказати, 

яку функцію виконує в цій реакції гідроген пероксид. 

б) До невеликої кількості розчину калій перманганату, підкисленого 

сульфатною кислотою, додати декілька мл 3%-ного розчину гідроген 
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пероксиду. Пояснити виділення газу і написати рівняння реакції, вказуючи, 

яку функцію виконує гідроген пероксид в цій реакції. 

 

6. Витіснення металів із солей іншими металами. 

а) У дві пробірки налити на 1/3 об'єму розчин цинк сульфату. 

Опустити в одну з пробірок невеликий шматочок заліза, а в другу – свинцю. 

Пояснити відсутність взаємодії в цих розчинах. 

б) У дві пробірки налити на 1/3 об’єму розчин купрум (II) сульфату. 

Опустити в одну з пробірок невеликий шматочок заліза, а в другу – свинцю. 

Пояснити явища, що спостерігаються. 

 

7. Зробити загальний висновок до роботи. 

 

Контрольні питання і вправи: 

1. На які типи підрозділяються хімічні реакції? 

2. Які реакції називаються окисно-відновними? 

3. Чим характеризується процес окислення? 

4. Чим характеризується процес відновлення? 

5. Які способи застосовуються для вирівнювання окисно-відновних 

реакцій? 

6. Допишіть перераховані нижче реакції, вирівняйте їх і вкажіть окисник і 

відновник: 

Zn + Н2SO4 конц → 

Zn + Н2SO4 розб → 

Mg + HNO3 розб → 

Zn + HNO3 дуже розб → 

S + HNO3 → 

КМnO4 + FeSO4 + Н2SO4 → 

МnO2 + Br2 + KOH → 

K2Cr2O7 + KI + Н2SO4 → 

FeSO4 + Br2 + Н2SO4 → 

K2Cr2O7 + NaNO2 + Н2SO4 → 

CrCl3 + NaClO + NaOH → 
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Лабораторна робота № 7 

 

Тема: ВЛАСТИВОСТІ СПОЛУК ЕЛЕМЕНТІВ ГОЛОВНОЇ 

ПІДГРУПИ І ГРУПИ ПЕРІОДИЧНОЇ СИСТЕМИ. 

 

Мета: На основі хімічних дослідів вивчити хімічні властивості 

елементів головної підгрупи І групи періодичної системи, набути практичних 

навичок роботи в хімічній лабораторії. 

 

Теоретичні відомості 

В головній підгрупі І групи періодичної системи елементів Д. І. 

Менделєєва розташовані з-елементи: Літій (Lі) та його електронні аналоги: 

Натрій (Nа), Калій (К), Рубідій (Rb), Цезій (Сs), Францій (Fr) – елементи ns
1
. 

Літій, натрій, калій, рубідій, цезій, францій – лужні метали, оскільки натрій 

гідроксид та калій гідроксид здавна називають лугами. 

Атоми лужних металів мають єдиний валентний електрон ns
1
 і тому в 

сполуках з іншими елементами лужні метали завжди одновалентні, ступінь їх 

окиснення дорівнює +1. 

Прості речовини літій, натрій, калій, рубідій, францій – м’які сріблясто-

білі метали (цезій – золотаво-жовтий). Францій радіоактивний, стабільних 

ізотопів не має. 

Лужні метали відносять до легких і дуже м’яких металів (ріжуться 

ножем). Низькі значення енергії йонізації характеризують високу відновну 

активність лужних металів. Усі вони енергійно розкладають воду, виділяючи 

водень: 

2Li + 2Н2O → 2LiОН + Н2 

Взаємодія калію з водою супроводжується самоспалахуванням водню, 

що виділяється, а рубідію та цезію – вибухом. 

Оксиди та гідроксиди лужних металів добре розчиняються у воді. 

Гідроксиди у водних розчинах йонізовані практично повністю і є найбільш 

сильними основами – лугами. 

Переважна більшість солей лужних металів добре розчинні у воді. 

 

Завдання: 
1. Взаємодія натрію з водою 

Налити в тигель до ¼ об’єму дистильованої води. Одержати у 

лаборанта на фільтрувальний папір маленький шматочок металічного натрію 

і пінцетом (не торкатись руками!) внести його в тигель з водою. Який газ 

виділяється? Після закінчення реакції в одержаний розчин додати одну 

краплю фенолфталеїну. Написати рівняння реакції. Який з металів – натрій 

чи калій повинен реагувати з водою більш інтенсивно? Відповідь 

обґрунтуйте. 
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2. Властивості натрій карбонату та натрій гідрогенкарбонату 

а) реакція середовища в розчині натрій карбонату та натрій 

гідрогенкарбонату 
Внести в три пробірки по 6-7 крапель дистильованої води. В кожну з 

них прилити таку ж кількість нейтрального розчину лакмусу. В одну 

пробірку внести 1 мікрошпатель кристалів натрій карбонату, в другу – таку ж 

кількість натрій гідрогенкарбонату. Третю пробірку залишити для 

порівняння. Перемішати розчини скляною паличкою. Порівняти забарвлення 

лакмусу в розчинах солей з його забарвленням в третій пробірці. Всі три 

пробірки зберегти як контрольні для наступного досліду. 

Відповісти на питання, яке середовище і чому: 

а) в розчині натрій карбонату; 

б) в розчині гідрогенкарбонату? 

Написати йонні та молекулярні рівняння реакцій. Чому відтінок 

забарвлення лакмусу в розчинах цих солей різний? Відповідь обґрунтуйте. 

б) термічний розклад натрій гідрогенкарбонату 

Помістити в тигель 3-4 мікрошпателі порошку натрій 

гідрогенкарбонату, поставити тигель в трикутник і пропалювати вміст 

полум’ям спиртівки протягом 10-15 хв. Охолодити тигель на повітрі, внести 

в нього 12-14 крапель дистильованої води, перемішати все скляною 

паличкою і розділити розчин на дві пробірки. Довести, що в розчині 

знаходиться сіль карбонатної кислоти. Для цього в одну з пробірок додати 3-

4 краплі 2н розчину хлоридної кислоти і спостерігати виділення пухирців 

газу. Який газ виділяється? В другу пробірку до одержаного розчину додати 

таку ж кількість нейтрального розчину лакмусу. Порівняти забарвлення 

лакмусу в даному розчині з забарвленням розчинів в контрольних пробірках, 

які залишились після попереднього досліду. За забарвленням лакмусу 

визначити, яка сіль знаходиться в розчині: натрій карбонат або натрій 

гідрогенкарбонат? 

Описати явища, що спостерігали. Написати рівняння реакції розкладу 

натрій гідрогенкарбонату при нагріванні. 

 

3. Гідроліз солей лужних металів 

В чотири пробірки покласти окремо по декілька кришталиків калій 

нітрату, натрій сульфіду, калій хлориду, калій карбонату. Прилити по 2-3 мл 

дистильованої води. В кожній з пробірок з'ясувати реакцію середовища 

розчину солі. Які солі підлягають гідролізу, а які ні? Дати пояснення. 

Написати відповідні реакції гідролізу. 

 

4. Одержання калій гідроксиду з калій карбонату 

Налити в стакан 10 мл води і розчинити в ній 10 г калій карбонату. 

Нагріти розчин до кипіння і додавати до нього невеликими порціями при 

перемішуванні 8-10 г добре подрібненого вапна. Отриманий розчин 
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кип’ятити, додаючи воду так, щоб об’єм рідини залишався приблизно 

однаковим до закінчення реакції. Впевнитись, що реакція дійшла до кінця. 

Для цього взяти частину рідини в пробірку і подіяти на неї НСl. По 

закінченні реакції дати розчину остигнути і відділити декантацією прозору 

рідину від осаду. Написати рівняння реакції взаємодії поташа з гашеним 

вапном. 

Пояснити перебіг цієї реакції в бік утворення калій гідроксиду, беручи 

до уваги розчинність СаСО3 та Са(ОН)2. 

 

5. Забарвлення полум’я солями лужних металів 

Очищену шляхом промивання в НСl і пропалювання платиновий або 

ніхромовий дріт внести в розчин будь-якої солі Калію, а потім в безбарвну 

частину полум'я спиртівки. Спостерігати забарвлення полум'я. Записати 

колір полум'я. Теж саме зробити з солями Літію та Натрію. 

Дріт після кожної солі промивати НСl і пропалювати до повного 

зникнення забарвлення полум'я. 

 

6. Зробити загальний висновок до роботи. 

 

Контрольні питання: 

1. Поясніть, як пов'язана з будовою їх атомів висока відновна 

властивість лужних металів? Наведіть приклади відновної 

властивості лужних металів, напишіть рівняння відповідних реакцій. 

2. Як змінюються величини атомних радіусів і енергії йонізації в ряду 

Літій- Францій? 

3. Як змінюється хімічна активність лужних металів? 

4. Поясніть положення літію в ряду активності металів. 

5. Напишіть реакції взаємодії лужних металів з галогенами, азотом, 

воднем, водою, аміаком і киснем. 

6. Чим пояснюються окисно-відновні властивості пероксидів лужних 

металів? Як їх одержують і які їх хімічні властивості? 

7. Чому лужні метали нестійкі на повітрі та у водних розчинах? Як 

зберігають ці метали? 

8. Напишіть рівняння реакцій, які відбуваються при насиченні розчину 

NaOH: а) хлором; б) сірчистим газом; в) сірководнем; г) 

вуглекислим газом. 
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Лабораторна робота № 8 

 

Тема: ВЛАСТИВОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ ГОЛОВНОЇ ПІДГРУПИ II 

ГРУПИ ПЕРІОДИЧНОЇ СИСТЕМИ. 

 

Мета: На основі хімічних дослідів вивчити хімічні властивості 

елементів головної підгрупи II групи періодичної системи, набути 

практичних навичок роботи в хімічній лабораторії. 

 

Теоретичні відомості 

В головній підгрупі II групи періодичної системи елементів Д.І. 

Менделєєва розташовані s-елементи Берилій (Ве) та його електронні аналоги: 

Магній (Mg), Кальцій (Са), Стронцій (Sr), Барій (Ва), Радій (Rа) – елементи 

ns
2
. 

Ці елементи, за виключенням Берилію та Магнію, називаються 

лужноземельними, оскільки розчини їх гідроксидів мають властивості лугів, 

а оксиди подібні до Аl2O3 та оксидів інших металів, які в минулому називали 

―зéмлі‖. 

Атоми металів підгрупи Ве мають на зовнішньому електронному шарі 

два спарених s-електрони ns
2
. При збудженні атомів один з s-електронів 

переходить на р-підрівень, тому метали головної підгрупи II групи 

двохвалентні і ступінь їх окиснення в сполуках з іншими елементами 

дорівнює +2. 

Берилій – метал сіро-сталевого кольору, твердий і крихкий. Магній – 

білий метал; його матовість пояснюється утворенням на повітрі оксидної 

плівки. Він м’якший та пластичніший за берилій. Кальцій і його аналоги (Sr, 

Ва, Rа) – сріблясто-білі метали, які вкриваються на повітрі жовтуватою 

плівкою в результаті утворення оксидів і нітридів. 

У ряду елементів головної підгрупи II групи, як і в інших головних 

підгрупах, зі збільшенням порядкового номеру енергія йонізації атомів 

зменшується, радіуси атомів і йонів збільшуються, металічні ознаки хімічних 

елементів посилюються. Поряд з цим залежність властивостей простих 

речовин (tпл, tкип та ін.) від порядкового номера має більш складний характер. 

Це пов’язано з тим, що при переході від Магнію до Кальцію і від Стронцію 

до Барію відбувається зміна структури кристалічних ґраток металів: Ве і Mg 

кристалізуються за типом гексагональної ґратки (більш щільне пакування), 

Са і Sr – кубічної гранецентрованої, а Ва – кубічної об’ємно-центрованої. 

 

Завдання: 

1. Одержання берилій гідроксиду та дослідження його властивостей  

У дві пробірки внести по 3-4 краплі розчину солі берилію. В кожну 

пробірку додати розчин лугу до утворення осаду берилій гідроксиду. 



46 

 

Дослідити відношення одержаного берилій гідроксиду до 2н хлоридної 

кислоти і до надлишку розчину лугу. 

Зробити висновок про властивості берилій гідроксиду і скласти схему 

рівноваги її дисоціації. Написати молекулярні та йонні рівняння реакцій: 

а) одержання берилій гідроксиду; 

б) взаємодії берилій гідроксиду з кислотою; 

в) взаємодії берилій гідроксиду з лугом. 

 

2. Гідроліз солей берилію 

До 5-6 крапель нейтрального розчину лакмусу додати такий же об’єм 

розчину берилій хлориду. В який колір забарвлюється лакмус? 

Дати пояснення явищу, що спостерігається і написати молекулярне та 

йонне рівняння відповідної реакції. 

 

3. Взаємодія металічного магнію з водою 

Взяти шматочок (1-2 см) магнієвої стрічки і очистити її поверхню 

наждачним папером від нальоту оксиду. В пробірку внести 6-7 крапель 

дистильованої води і опустити в неї підготовлений магній. Відмітити 

відсутність реакції при кімнатній температурі. Нагріти пробірку невеликим 

полум’ям спиртівки. Що спостерігається? Додати до одержаного розчину 

одну краплю фенолфталеїну. На утворення яких йонів в розчині вказує зміна 

забарвлення фенолфталеїну? 

Описати спостереження. Відповісти на питання. Написати рівняння 

реакції взаємодії магнію з водою при нагріванні. 

 

4. Взаємодія металічного магнію з кислотами 

У дві пробірки опустити по невеликому шматочку магнієвої стрічки. В 

одну пробірку додати декілька крапель 2н розчину хлоридної кислоти, в 

другу – таку ж кількість 2н розчину нітратної кислоти. 

Що відбувається з магнієм? Який газ виділяється: 

а) при взаємодії магнію з хлоридною кислотою; 

б) з нітратною кислотою? 

Написати рівняння реакцій. 

 

5. Одержання магній оксиду і взаємодія його з водою 

Взяти пінцетом 2-3 см магнієвої стрічки і запалити її в полум’ї 

спиртівки. Як тільки магній загориться, вийняти його з полум’я і тримати над 

тиглем. Магній оксид, що утворився, скинути в тигель, додати туди ж 

декілька крапель дистильованої води, розмішати все скляною паличкою і 

перелити вміст тигля в пробірку. Чому рідина каламутна? Довести утворення 

в розчині Mg(OH)2, додавши 1 краплю фенолфталеїну. 

Написати рівняння реакцій: 

а) утворення магній оксиду при горінні магнію; 

б) взаємодії магній оксиду з водою. 
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6. Одержання гідроксидів лужно-земельних металів 

До однакового об’єму розчинів СаСl2, SrСl2 та ВаС12, взятих в окремих 

пробірках, прилити розбавлений розчин натрій гідроксиду, який не містить 

карбонату. Відмітити осад в кожній з пробірок, його об’єм. Написати 

відповідні рівняння реакцій. 

 

7. Одержання і властивості карбонатів лужноземельних металів 

У три пробірки внести роздільно по 3-5 крапель розчинів солей 

кальцію, стронцію і барію. В кожну пробірку додати декілька крапель 

розчину натрій або калій карбонату. Відмітити утворення осадів та їх колір. 

Осад одержаних карбонатів розділити на дві частини. 

Одну частину осаду дослідити на розчинність у кислоті, для чого 

додати до кожної з пробірок декілька крапель 2н розчину хлоридної кислоти. 

Що спостерігається? Кислоту слід додавати обережно по краплинах, оскільки 

реакція йде енергійно і вміст пробірки може бути викинуто. Написати в 

молекулярному та йонному вигляді рівняння реакцій одержання карбонатів і 

їх розчинення в кислоті. 

Другу частину осаду кожної з пробірок нагріти. Відбувається розклад 

одержаних карбонатів з виділенням газу (якого?). Що являє собою інший 

продукт реакції розкладу? Як це довести? Перевірити його відношення до 

розчину хлоридної кислоти. Написати в молекулярному та йонному вигляді 

рівняння реакцій розкладу карбонатів і розчинення оксидів лужноземельних 

металів в кислоті. 

 

8. Порівняльна розчинність сульфатів лужноземельних металів 

У три пробірки внести по 3-4 краплі розчину: в першу – солі кальцію, в 

другу – солі стронцію, в третю – солі барію. В кожну пробірку додати по 5-6 

крапель насиченого розчину кальцій сульфату. Сульфати яких металів 

випадають в осад? Порівняти швидкості утворення цих осадів. 

Написати молекулярні та йонні рівняння відповідних реакцій. На 

основі досліду зробити висновок про відносну розчинність сульфатів 

лужноземельних металів. 

Виписати величини добутків розчинності сульфатів лужноземельних 

металів з таблиці. Чи відповідають ці величини зробленому висновку? 

 

9. Зробити висновок до роботи. 

 

Контрольні питання: 

1. Напишіть електронні формули атомів Літію, Калію і Цезію. Який з 

цих елементів є найбільш сильним відновником і чому? 

2. Чи можуть атоми лужних металів бути окисниками? 
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3. Яку реакцію середовища мають розчини солей лужних металів? 

Дайте пояснення. 

4.  Як можна одержати гідроксиди лужноземельних металів? Напишіть 

рівняння реакції. 

5.  Як можна одержати карбонати лужноземельних металів? Напишіть 

рівняння реакції. 

6. Які властивості карбонатів лужноземельних металів вам відомі? 

Напишіть відповідні рівняння реакцій. 
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Лабораторна робота № 9 

 

Тема: ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПОЛУК ЕЛЕМЕНТІВ ГОЛОВНОЇ 

ПІДГРУПИ V ГРУПИ ПЕРІОДИЧНОЇ СИСТЕМИ. 

 

Мета: На основі хімічних дослідів вивчити хімічні властивості сполук 

елементів головної підгрупи V групи періодичної системи, набути 

практичних навичок роботи в хімічній лабораторії. 

 

Теоретичні відомості 

В головній групі V групи періодичної системи елементів розташовані 

р- елементи – Нітроген N (...2s
2
2р

3
) та його електронні аналоги – Фосфор Р, 

Арсен As, Стибій Sb і Вісмут Ві. 

Порівняння енергії йонізації р-елементів V групи вказує на закономірне 

послаблення в ряду N-Р-Аs-Sb-Ві неметалічності атомів. 

У атомів р-елементів V групи у зовнішньому електронному шарі п’ять 

електронів (...ns
2
np

3
), тому для них характерний ступінь окислення -3, 

стійкість сполук з таким ступенем окислення в ряду N-Р-Аs-Sb-Ві помітно 

зменшується. Так, наприклад, нітрогену гідрид NH3 (амоніак) досить стійкий; 

далі стійкість гідридів ЕH3 (Е-елемент) знижується, а ВіН3 виявлено лише у 

вигляді слідів. 

Ступінь окиснення атому N і його аналогів в сполуках з більш 

електронегативними елементами позитивний і може змінюватись в межах від 

+1 до +5. У відповідності з електронною конфігурацією атомів (...ns
2
np

3
) 

більш стійкі сполуки зі ступенем окиснення елементів, що розглядаються: +3 

та +5. 

 

Завдання: 

1. Властивості амоніаку. 

а) Визначення реакції середовища розчину амоніаку. 

За допомогою лакмусового папірця дослідити реакцію середовища 

розчину амоніаку. Відмітити колір папірця та запах розчину, пояснити 

причину. 

Нагріти розчин амоніаку до кипіння, відмічаючи інтенсивність запаху. 

Прокип’ятити розчин 2-3 хвилини, дослідити його реакцію лакмусовим 

папірцем. Дати пояснення, підтвердивши його рівнянням реакції. 

б) Відновні властивості амоніаку. 

В пробірку внести 3-4 краплі калій перманганату і 3-5 крапель 25%-

ного розчину амоніаку. Суміш злегка підігріти на маленькому полум’ї 

спиртівки. Що відбулось із забарвленням розчину? 

 

2. Утворення і розпад нітритної кислоти 

Охолодити в пробірці 2-3 мл розчину натрій нітриту NaNО2 снігом 

(льодом) і потім прилити до нього розбавлений розчин сульфатної кислоти. 
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Відмітити колір розчину та газу над ним. Написати рівняння відповідної 

реакції, враховуючи, що відбувається реакція обміну. Пояснити, навіщо 

потрібно охолоджувати розчин. Відповідь підтвердити рівнянням реакції. 

 

3. Окисні та відновні властивості солей нітритної кислоти – 

нітритів. 

а) Окиснения нітритом калій йодиду. 

Внести в пробірку 2-4 краплі калій йодиду і стільки ж 2н сульфатної 

кислоти. Добавити 2-4 краплі розчину калій або натрій нітриту. Чим 

викликане сильне побуріння розчину? Написати відповідне рівняння реакції, 

враховуючи, що нітрит відновлюється до нітроген (II) оксиду, а калій йодид 

окиснюється до вільного йоду. 

б) Відновлення калій дихромату. 

2-3 краплі розчину калій дихромату підкислити (3-4 краплі) 

концентрованою сульфатною кислотою (ρ=1,84 г/см
3
) і добавити 4-6 крапель 

розчину калій або натрій нітриту. Відмітити зміну забарвлення розчину 

внаслідок переходу хрому (VI) в хром (III). Як змінився ступінь окислення 

нітрогену? Написати відповідне рівняння реакції. Чому нітрити можуть 

проявляти окисні і відновні властивості? 

 

4. Властивості нітратної кислоти 

а) Розклад при нагріванні 
Налити 1-2 мл нітратної кислоти в пробірку і закріпити її вертикально в 

штативі. Злегка нагріти кислоту. Внести в пробірку тліючу лучинку, 

тримаючи її щипцями. Тліюча лучинка загорілась. Дати пояснення та 

написати рівняння реакції, що відбувається при нагріванні НNО3. 

б) Дія концентрованої нітратної кислоти на метали 
В одну пробірку покласти шматочок цинку, а в другу – шматочок олова 

і потім прилити концентровану нітратну кислоту. Відмітити зміни в 

пробірках та пояснити їх. Написати відповідні рівняння реакцій, враховуючи, 

що цинк окиснюється до Zn (II), а олово до Sn (IV). 

в) Дія розбавленої нітратної кислоти на метали 
Покласти в пробірку небагато залізних стружок або ошурок і прилити 

помірно розведеної НNО3. Відмітити виділення газу (якого?). Написати 

рівняння відповідної реакції. 

В одну пробірку покласти шматочок цинку, в другу – шматочок олова і 

прилити в обидві пробірки сильно розбавленої нітратної кислоти. Протягом 

декількох хвилин рідину збовтувати. Потім з металу, який не прореагував, 

злити розчин в пробірку. До якого ступеню окиснення відновлюється 

Нітроген нітратної кислоти, який йон утворюється? Доведіть наявність цього 

йону в розчині. 

г) Дія концентрованої нітратної кислоти на неметали 
В порцелянову чашку налити небагато концентрованої нітратної 

кислоти, кинути шматочок сірки і нагріти. Відбувається виділення бурого 
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газу (NО2). Після охолодження рідини вилити її в пробірку з водою і виявити 

в розчині Н2SO4. Написати рівняння відповідних реакцій. 

д) Руйнування органічних речовин нітратною кислотою 

На шматочок шерстяної тканини нанести скляною паличкою краплю 

НNО3. Відмітити зміни тканини. 

 

5. Реакція на йон фосфатних кислот 

До розчину натрій гідрогенфосфату прилити розчин аргентум (І) 

нітрату. Відмітити колір осаду, що утворився. Що він собою являє? Написати 

рівняння реакції. 

Випробувати відношення осаду до розчину нітратної кислоти. Що 

спостерігається? Написати рівняння реакції. 

 

6. Солі фосфатної кислоти, їх властивості 

а) Натрій фосфати і їх гідроліз 

За величиною константи дисоціації фосфатної кислоти (Н3РО4) зробити 

припущення про здатність до гідролізу фосфатів лужних металів. 

Визначити реакцію середовища розчину Na3РО4. Дати пояснення, 

підтвердивши їх відповідними рівняннями. 

б) Одержання ферум (III) та алюміній (III) фосфатів 

В одну пробірку налити декілька мл розчину ферум (III) хлориду, в 

другу – алюміній сульфату. В першу пробірку додати натрій ацетат, а в другу 

– натрій гідрогенфосфат. Відмітити випадіння осаду (якого?) в кожній з 

пробірок, його колір. Написати рівняння реакцій. 

Випробувати відношення осадів до розчину хлоридної кислоти. 

Пояснити спостереження, написати відповідні рівняння реакцій. 

7. Зробити висновок до роботи. 

 

Контрольні питання: 

1. Як змінюються стійкість і відновна властивість сполук з Гідрогеном: 

а) у елементів V групи головної підгрупи при переході від Нітрогену до 

Бісмуту; б) у елементів одного й того ж періоду при переході від V 

групи головної підгрупи до VII групи головної підгрупи? 

2. Яка реакція середовища розчину амоніаку і як вона залежить від 

температури? Дайте пояснення. 

3. Окисні чи відновні властивості проявляє амоніак? Наведіть приклади. 

4. Напишіть рівняння реакцій взаємодії газоподібного амоніаку: а) з 

сірководнем: б) з фосфатною кислотою; в) з хлором. 

5. Напишіть в молекулярному та йонному вигляді рівняння реакцій 

взаємодії амоній гідроксиду, взятого у надлишку: а) з сульфатною 

кислотою; б) з нікель (II) сульфатом, приймаючи, що координаційне 

число нікелю (II)  дорівнює 4. 

6. Як можна одержати нітритну кислоту? Як запобігти розкладу цієї 

кислоти? 
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7. Окисні чи відновні властивості проявляють солі нітритної кислоти? 

Наведіть приклади. 

8. Окисні чи відновні властивості проявляє нітратна кислота? Дайте 

пояснення. Наведіть приклади. 

9. Напишіть рівняння реакцій взаємодії з розбавленою та 

концентрованою нітратною кислотою: а) цинку; б) заліза; в) міді; г) 

стибія. 

10. Напишіть рівняння ступінчастої дисоціації натрій ортофосфату. 

Концентрація якого аніону в розчині найбільша? Чим це пояснюється? 
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Лабораторна робота № 10 

 

Тема: ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПОЛУК ЕЛЕМЕНТІВ ГОЛОВНОЇ 

ПІДГРУПИ VI ГРУПИ ПЕРІОДИЧНОЇ СИСТЕМИ. 

 

Мета: На основі хімічних дослідів вивчити хімічні властивості сполук 

елементів головної підгрупи VI групи періодичної системи, набути 

практичних навичок роботи в хімічній лабораторії. 

 

Теоретичні відомості 

В головній підгрупі VI групи періодичної системи елементів 

розташовані р-елементи – Оксиген О, (…2s
2
2p

4
) та електронні аналоги – 

Сульфур S, Селен Sе, Телур Те, Полоній Ро (…ns
2
np

4
). 

Селен і Телур відносяться до числа розсіяних елементів, а Полоній – 

рідкий елемент, який не має стабільних ізотопів. Для нього відомо більше 20 

радіоактивних ізотопів. 

Порівняння енергії йонізації р-елементів VI групи вказує на 

закономірне послаблення в ряду О-S-Sе-Те-Ро неметалічності атомів. 

В атомах р-елементів VI групи у зовнішньому електронному шарі шість 

електронів, тому для них характерний ступінь окиснення -2 (…ns
2
np

6
). 

Стійкість сполук зі ступенем окиснення елемента -2, в ряду О-S-Sе-Те-Ро 

зменшується. Наприклад, енергія хімічного зв’язку Н-Е (де Е – елемент) в 

гідридах перерахованих елементів в ряду Н2О-Н2S-Н2Sе-Н2Те помітно 

знижується, а в полоній гідриді стає такою маленькою, що сполука Н2Ро 

розкладається в момент одержання. 

У сполуках з більш електронегативними елементами р-елементи VI 

групи мають позитивний ступінь окиснення. Для них (крім Оксигену) 

найбільш характерні ступені окислення +2, +4, +6, що відповідає 

поступовому нарощуванню числа неспарених електронів при збудженні 

атому елемента. 

 

Завдання: 

1. Одержання кисню. 

Закріпити вертикально в затискувачі штативу суху пробірку з 0,5 г 

кристалічного КМnО4 і нагріти. Випробувати газ, що виділяється, тліючою 

лучинкою. Написати рівняння реакції, що відбувається. 

 

2. Виявлення пероксиду гідрогену. 

Налити в пробірку 1 мл 3%-ного розчину пероксиду гідрогену, додати 

1-2 краплі розчину КІ і декілька крапель розбавленої сульфатної кислоти. 

Додати до суміші 1-2 мл крохмального клейстеру. Пояснити зміну 

забарвлення. Написати рівняння реакції, що відбулась. 
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3. Відновні властивості пероксиду гідрогену. 

Налити в пробірку 1 мл концентрованого розчину калій перманганату, 

2 мл розчину сульфатної кислоти і 1-2 мл розчину пероксиду гідрогену. 

Випробувати тліючою лучинкою газ, що виділяється. Відбулась зміна 

кольору розчину. Написати рівняння реакції. Пояснити процеси, що 

спостерігаються. 

 

4. Властивості сульфатної кислоти 

а) Взаємодія концентрованої сульфатної кислоти з неметалами. 

(Роботу проводити у витяжній шафі). 

У порцелянових чашках при обережному нагріванні провести реакції 

між концентрованою сульфатною кислотою і неметалами: в одній – з сіркою, 

в іншій – з вугіллям. Встановити за запахом (обережно!), який газ 

виділяється. Написати рівняння реакцій. Встановити, окисником чи 

відновником виступає сульфатна кислота. 

 

б) Дія розведеної сульфатної кислоти на метали. 

Взяти зразки металів: алюміній, мідь, цинк, залізо. Виходячи з 

положення цих металів в електрохімічному ряду напруги металів, зробити 

припущення про можливість перебігу реакцій між цими металами і 

розведеною сульфатною кислотою. Перевірити припущення на практиці. 

Описати ознаки реакцій, які відбуваються. Написати їх рівняння. З'ясувати 

окисник в реакціях, що відбулися. 

 

в) Дія концентрованої сульфатної кислоти на метали. (Роботу 

проводити у витяжній шафі). 

1. В пробірці при слабкому нагріванні провести реакцію між міддю 

і концентрованою сульфатною кислотою. Встановити за запахом 

(обережно!), який газ виділяється. Після досліду, коли пробірка остигла, 

відлити 2*3 мл розчину в іншу пробірку, добавити 5-6 мл води і збовтати. 

Відмітити колір розчину. Написати рівняння реакції. 

2. Подіяти концентрованою сульфатною кислотою на цинк. 

Пробірку злегка підігріти. Встановити за запахом (обережно!), який газ 

виділяється. Продовжити нагрівання. Спостерігати помутніння розчину. Дати 

пояснення. 

Фільтрувальним папером, змоченим розчином солі плюмбуму (II), або 

за запахом (обережно!) виявити виділення дигідроген сульфіду 

(сірководню). Написати всі реакції, які відбуваються. 

 

г) Дегідратуючі властивості сульфатної кислоти. (Роботу 

проводити у витяжній шафі). 

1. Дія сульфатної кислоти на клітковину. 
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Скляною паличкою, змоченою розчином Н2SO4 (1:1), написати будь-що 

на листку фільтрувального паперу, а потім підсушити папір над полум'ям 

спиртівки. Спостерігати за тим, що відбувається. 

2. Дія сульфатної кислоти на цукор. 

В хімічний стакан (100-150 мл) помістити 10 г дрібно потовченого 

цукру, добавити 1 мл води до утворення кашки і 4-5 мл концентрованої 

сульфатної кислоти. Розмішати скляною паличкою до одержання однорідної 

маси і, залишивши скляну паличку в стакані, спостерігати за тим, що 

відбувається. 

 

д) Взаємодія сульфатної кислоти з солями інших кислот. 
З твердих солей, які є в лабораторії, підібрати такі, які будуть 

взаємодіяти з концентрованою сульфатною кислотою. Помістити потроху 

твердих солей в пробірки. Додати концентровану Н2SO4 і нагріти на водяній 

бані. Дослідити колір і запах (обережно!) летких речовин, що утворюються. 

За допомогою вологого лакмусового папірця встановити характер 

речовин, що утворюються. Написати рівняння реакцій. 

 

5. Зробити висновок до роботи. 

 

Контрольні питання: 
1. Як в лабораторії можна одержати кисень? Як довести, що газ, який 

виділяється при реакції – кисень? 

2. Як можна виявити пероксид гідрогену? 

3. Властивості окисника чи відновника проявляє пероксид гідрогену? 

4. Які хімічні властивості проявляє сірка? 

5. При якому ступені окиснення Сульфур може бути: а) лише 

відновником; б) лише окисником; в) як окисником, так і 

відновником? 

6. Властивості відновника чи окисника проявляє сульфатна кислота? 

7. Вкажіть хімічні властивості сульфатної кислоти. 

8. Чому не можна застосовувати сульфатну кислоту: а) для одержання 

водню дією на неї свинцем; б) для осушення сірководню? Напишіть 

відповідні рівняння реакцій. 

9. Чому в залізних цистернах не можна перевозити розбавлену 

сульфатну кислоту, але можна перевозити кислоту при концентрації 

вище 93%? 
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