Тема 4
благородної патини захищає поверхню міді від
подальшого руйнування. Поміркуйте, чи доцільно використовувати для очищення бронзових
скульптур і пам’ятників хлоридну кислоту. Підтвердьте свою думку рівняннями реакцій.
9. Під впливом кислотних дощів руйнуються
мармурові скульптури (рис. 29.7). Наведіть кілька прикладів хімічних рівнянь, які описують цей
процес, класифікуйте відповідні хімічні реакції.
10. До складу засобу для прочищання засміРис. 29.7. Руйнування мармурової чених каналізаційних труб входять натрій гідроксид і натрій карбонат. Засіб для чищення санскульптури під впливом
технічних виробів містить хлоридну кислоту.
кислотних дощів
Поясніть, чому не можна використовувати ці два
засоби одночасно. Відповідь підтвердьте хімічними рівняннями.
11. Запишіть рівняння реакції, яка відбувається у шлунку за участю кальцій карбонату – одного з компонентів антацидного препарату.
12. Обґрунтуйте, чому відбувається реакція між аргентум(І) нітратом і хлоридною
кислотою. За потреби використайте таблицю розчинності.
13. Використовуючи таблицю розчинності, наведіть приклади рівнянь реакцій за
участю солі та кислоти, якщо один з продуктів реакцій – осад.

Творча майстерня
Складіть сенкан на тему «Кислоти».

Дізнайтеся більше:
https://www.youtube.com/watch?v=bCFLl4B3h3g
https://www.youtube.com/watch?v=x5e8e99-lVI
https://www.youtube.com/watch?v=eDscbZadP8w

§ 30. Ñîë³ (ñåðåäí³), ¿õíÿ ïîøèðåí³ñòü ó ïðèðîä³
òà ïðàêòè÷íå çíà÷åííÿ, ñêëàä, íàçâè, ô³çè÷í³ âëàñòèâîñò³
До нас в науку! Ми навчим,
Почому хліб і сіль почім!
Тарас Шевченко

Після опрацювання параграфа ви зможете:
z
z
z
z
z

називати
и солі за сучасною українською хімічною номенклатурою;
наводити приклади
и середніх солей, складати
и формули цих сполук та розрізняти
и їх;
описувати
и поширеність солей у природі;
характеризувати
и фізичні властивості й оцінювати
и значення солей;
висловлювати судження
я про вплив солей на навколишнє середовище і здоров’я
людини.

Ñîëі íàâêîëî íàñ, їõíіé ñêëàä. Íàéâіäîìіøîþ é íàéáіëüø øèðîêî âæèâàíîþ ñіëëþ є êóõîííà ñіëü – íàòðіé õëîðèä NaCl (ðèñ. 30.1).
Âè ìîæåòå çàïèñàòè íà äîøöі ôîðìóëó êóõîííîї ñîëі, âèêîðèñòîâóþ÷è
іíøó ñіëü – êàëüöіé êàðáîíàò CaCO3 – êðåéäó (ðèñ. 30.2).
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Ðèñ. 30.1. 1. Êóõîííà ñіëü. 2. Áóäîâà êðèñòàëà íàòðіé õëîðèäó
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Ðèñ. 30.2. Êàëüöіé êàðáîíàò ó ñêëàäі êðåéäè é ìàðìóðó. 1. Øêіëüíà êðåéäà.
2. Ïàì’ÿòíèê êíÿãèíі Îëüçі íà Ìèõàéëіâñüêіé ïëîùі Êèєâà âèãîòîâëåíî ç áіëîãî
ìàðìóðó

Êàëüöіé êàðáîíàò – ãîëîâíèé ñêëàäíèê ìàðìóðó òà øêàðàëóïè êóðÿ÷îãî
ÿéöÿ. Âіí, òàê ñàìî ÿê і ìàãíіé êàðáîíàò MgCO3 òà àëþìіíіé îðòîôîñôàò
AlPO4, âõîäèòü äî ñêëàäó àíòàöèäíèõ (ïðîòè ïå÷ії) ëіêàðñüêèõ çàñîáіâ. Íàòðіé ãіäðîãåíêàðáîíàò NaHCO3 – ïèòíà ñîäà – òàêîæ є ñіëëþ. І íàòðіé êàðáîíàò Na2CO3 – ïðàëüíà (êàëüöèíîâàíà) ñîäà, і àðãåíòóì(І) íіòðàò AgNO3
(ëÿïіñ), і ôåðóì(ІІІ) õëîðèä (õëîðíå çàëіçî) – ïðåäñòàâíèêè ñîëåé (ðèñ 30.3).
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Ðèñ. 30.3. 1. Õàð÷îâà ñîäà. 2. Ïðàëüíà (êàëüöèíîâàíà) ñîäà
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Ñèëіêàòíèé êëåé (ðîç÷èííå ñêëî) є âîäíèì ðîç÷èíîì ñîëåé – íàòðіé
ñèëіêàòó Na2SiO3 і êàëіé ñèëіêàòó K2SiO3. Íàòðіé ôëóîðèä NaF äîáàâëÿþòü äî çóáíîї ïàñòè äëÿ ïðîôіëàêòèêè êàðієñó. Êàëіé íіòðàò KNO3 і íàòðіé íіòðàò NaNO3 – ìіíåðàëüíі äîáðèâà. Ó õàð÷îâіé ïðîìèñëîâîñòі íàòðіé íіòðèò NaNO2 (õàð÷îâó äîáàâêó Å 250) äîáàâëÿþòü äî ì’ÿñíèõ
âèðîáіâ äëÿ íàäàííÿ їì ïðèâàáëèâîãî ðîæåâîãî êîëüîðó. Ïðîòå âàæëèâî
ïàì’ÿòàòè, ùî öÿ ðå÷îâèíà íåáåçïå÷íà äëÿ çäîðîâ’ÿ, ïåðåâèùåííÿ її ãðàíè÷íî ïðèïóñòèìîãî âìіñòó â ïðîäóêòàõ ñïðè÷èíÿє îòðóєííÿ îðãàíіçìó.
Ìàãíіé ñóëüôàò MgSO4 (êàðëîâàðñüêà, àáî àíãëіéñüêà, ñіëü) і íàòðіé
ñóëüôàò Na2SO4 (ãëàóáåðîâà ñіëü) – ïîñëàáëþâàëüíі çàñîáè. Êàëіé éîäèä
KI – êîìïîíåíò ïðåïàðàòіâ äëÿ ëіêóâàííÿ çàõâîðþâàíü ùèòîâèäíîї çàëîçè. Ðàçîì ç іíøîþ ñіëëþ – êàëіé éîäàòîì KIO3– éîãî âèêîðèñòîâóþòü
äëÿ çáàãà÷åííÿ õàð÷îâèõ ïðîäóêòіâ Éîäîì. Êàëіé õëîðàò KClO3 (áåðòîëåòîâà ñіëü) – ñêëàäíèê ñіðíèêîâèõ ãîëîâîê і ïіðîòåõíі÷íèõ ñóìіøåé.

Цікаво і пізнавально
Йодування солі та інших продуктів харчування є основою національних
програм із ліквідації йододефіциту в 120 країнах світу, зокрема в Україні.

Ñîëі – äîñèòü ïîøèðåíі ó ïðèðîäі ñïîëóêè. Âîäè ìîðіâ і îêåàíіâ, ìіíåðàëüíі é ґðóíòîâі âîäè ìіñòÿòü ñîëі – õëîðèäè, êàðáîíàòè, ñóëüôàòè, íіòðàòè òîùî. Ñîëі є â êðîâі і ôіçіîëîãі÷íèõ ðіäèíàõ æèâèõ îðãàíіçìіâ,
âõîäÿòü äî ñêëàäó çóáіâ і êіñòîê. Ìіíåðàë ôëþîðèò – êðèñòàëè ñîëі êàëüöіé ôëóîðèäó CaF2.
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Ðèñ. 30.4. Ñîëі â íàøîìó æèòòі. 1. Íàòðіé ôëóîðèä – ñêëàäíèê çóáíèõ ïàñò.
2. Êàëüöіé ôëóîðèä – ãîëîâíèé êîìïîíåíò ìіíåðàëó ôëþîðèòó. Éîãî âèêîðèñòîâóþòü â îïòèöі, ïëàâèëüíіé ïðîìèñëîâîñòі, äëÿ âèãîòîâëåííÿ þâåëіðíèõ âèðîáіâ

Àíàëіçóþ÷è õіìі÷íèé ñêëàä ñîëåé, ëåãêî äіéòè âèñíîâêó, ùî ñîëі – ñêëàäíі ðå÷îâèíè. Çàóâàæèìî, ùî âñі ñîëі – éîííі ñïîëóêè. Ñåðåäíі ñîëі ñêëàäàþòüñÿ ç êàòіîíіâ ìåòàëі÷íèõ åëåìåíòіâ é àíіîíіâ êèñëîòíèõ çàëèøêіâ.
ßê íàçâàòè ñіëü çà ñó÷àñíîþ íàóêîâîþ óêðàїíñüêîþ õіìі÷íîþ íîìåíêëàòóðîþ? Àëãîðèòì òàêèé:
1. Çàïèñóєìî íàçâó ìåòàëі÷íîãî åëåìåíòà (ó íàçèâíîìó âіäìіíêó îäíèíè).
2. Äëÿ õіìі÷íèõ åëåìåíòіâ çі çìіííîþ âàëåíòíіñòþ çàçíà÷àєìî її â äóæêàõ ïіñëÿ íàçâè õіìі÷íîãî åëåìåíòà (íå ðîáèìî ïðîáіëó ìіæ íàçâîþ õіìі÷íîãî åëåìåíòà і çàïèñîì ó äóæêàõ).
3. Çàïèñóєìî íàçâó êèñëîòíîãî çàëèøêó
ó (ó íàçèâíîìó âіäìіíêó îäíèíè).
Îäíàê ÷èìàëî ñîëåé ìàþòü òðèâіàëüíі íàçâè.
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Знайдіть поміж наведених назв солей тривіальні, дізнайтеся про їхнє походження.

Ôîðìóëè ñîëåé ñêëàäàþòü ç óðàõóâàííÿì âàëåíòíîñòі ìåòàëі÷íèõ åëåìåíòіâ і êèñëîòíèõ çàëèøêіâ. Ñóìàðíà âàëåíòíіñòü êàòіîíіâ ìåòàëі÷íîãî
åëåìåíòà ó ñòðóêòóðíіé îäèíèöі ñîëі äîðіâíþє ñóìàðíіé âàëåíòíîñòі àíіîíіâ êèñëîòíîãî çàëèøêó. Íàïðèêëàä, ñóìàðíà âàëåíòíіñòü êàòіîíіâ Àëþìіíіþ і ñóëüôàò-àíіîíіâ ó ñòðóêòóðíіé îäèíèöі àëþìіíіé ñóëüôàòó äîðіâIII

6
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íþє 6: Al2(SO4)3. Ïîñëіäîâíіñòü ñêëàäàííÿ õіìі÷íîї ôîðìóëè ñîëі,
íàïðèêëàä êàëüöіé îðòîôîñôàòó, òàêà:
Çàïèñóєìî ïîðó÷ ñèìâîë ìåòàëі÷íîãî åëåìåíòà òà
ôîðìóëó êèñëîòíîãî çàëèøêó.

CaPO4

Çàçíà÷àєìî âàëåíòíіñòü ìåòàëі÷íîãî åëåìåíòà òà
êèñëîòíîãî çàëèøêó.

CaPO
O4

Îá÷èñëþєìî íàéìåíøå ñïіëüíå êðàòíå äëÿ çíà÷åíü
âàëåíòíîñòі ìåòàëі÷íîãî åëåìåíòà òà êèñëîòíîãî
çàëèøêó.
Øëÿõîì äіëåííÿ íàéìåíøîãî ñïіëüíîãî êðàòíîãî
íà âàëåíòíіñòü îá÷èñëþєìî âіäïîâіäíі іíäåêñè.
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Çàïèñóєìî õіìі÷íó ôîðìóëó ñîëі.

III

Ca3(PO4)2

Ôіçè÷íі âëàñòèâîñòі ñîëåé. Çà çâè÷àéíèõ óìîâ óñі ñîëі – êðèñòàëі÷íі
ðå÷îâèíè. Ïðî ðîç÷èííіñòü ñîëåé ó âîäі ìîæíà äіçíàòèñÿ ç äîâіäêîâîї òàáëèöі (ïðèãàäàéòå, ÿêîї ñàìå).
Порівняйте розчинність магній нітрату, плюмбум(ІІ) сульфату і аргентум(І) хлориду. Складіть хімічні формули цих солей.

Ñîëі çàáàðâëåíі â ðіçíі êîëüîðè, òîìó ÷èìàëî ç íèõ âèêîðèñòîâóþòü ÿê
ïіãìåíòè äëÿ âèãîòîâëåííÿ ôàðá (ðèñ. 30.5).

1

2

Ðèñ. 30.5. 1. Ñîëі âèêîðèñòîâóþòü ÿê ïіãìåíòè ó ñêëàäі ôàðá. 2. Êіíîâàð
ïðèòÿãóє і ìàíèòü íàñ, ÿê âîãîíü, íà ÿêèé ëþäèíà çàâæäè ãîòîâà
æàäіáíî äèâèòèñÿ. Âàñèëü Êàíäèíñüêèé
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Цікаво і пізнавально
У країнах Давнього Сходу меркурій(ІІ) сульфід HgS – кіновар – називали
кров’ю дракона.

Ñîëі ìàþòü ðіçíèé ñìàê: íàòðіé õëîðèä, êàëіé õëîðèä, íàòðіé ñóëüôàò – ñîëîíèé, ìàãíіé ñóëüôàò – ãіðêèé, à áåðèëіé õëîðèä і ïëþìáóì(ІІ)
àöåòàò – ñîëîäêèé.
Дізнайтеся, використовуючи різноманітні джерела інформації: а) який хімічний
елемент спочатку було запропоновано назвати Гліцинієм і чому; б) де застосовують речовину, яку алхіміки називали «цукор-сатурн».

Îäíàê ïàì’ÿòàéòå, ùî êóøòóâàòè ðå÷îâèíè íà ñìàê ó õіìі÷íèõ ëàáîðàòîðіÿõ çàáîðîíåíî! Öå ñòîñóєòüñÿ é ïîáóòîâèõ õіìіêàòіâ. Ïîìіæ ñîëåé
є ïîðіâíÿíî áåçïå÷íі ðå÷îâèíè, ÿêі âèêîðèñòîâóþòü ÿê õàð÷îñìàêîâі äîáàâêè, ðîçïóøóâà÷і òіñòà òîùî. Ïðîòå іñíóє ÷èìàëî îòðóéíèõ ñîëåé. Çîêðåìà, äóæå íåáåçïå÷íèìè є ñîëі Ïëþìáóìó(ІІ), Íіêåëþ(ІІ), Ìåðêóðіþ(ІІ),
Êàäìіþ(ІІ) òîùî. Òîæ ïîòðіáíî áóòè îñîáëèâî îáåðåæíèìè ïіä ÷àñ ðîáîòè
ç íèìè, íå äîïóñêàòè їõíüîãî ïîòðàïëÿííÿ â äîâêіëëÿ ó ñêëàäі ïðîìèñëîâèõ âіäõîäіâ і ïîáóòîâîãî ñìіòòÿ.

ÏÐÎ ÃÎËÎÂÍÅ
z Ñîëі – äîñèòü ïîøèðåíі ó ïðèðîäі ñïîëóêè. Їõ øèðîêî çàñòîñîâóþòü
ó òåõíіöі é ïîâñÿêäåííîìó æèòòі.
z Óñі ñîëі – éîííі ñïîëóêè.
z Ñåðåäíі ñîëі ñêëàäàþòüñÿ ç êàòіîíіâ ìåòàëі÷íèõ åëåìåíòіâ é àíіîíіâ
êèñëîòíèõ çàëèøêіâ.
z Çà ñòàíäàðòíèõ óìîâ óñі ñîëі – êðèñòàëі÷íі ðå÷îâèíè.
z Ïðî ðîç÷èííіñòü ñîëåé ó âîäі ìîæíà äіçíàòèñÿ ç äîâіäêîâîї òàáëèöі
«Ðîç÷èííіñòü êèñëîò, îñíîâ, àìôîòåðíèõ ãіäðîêñèäіâ і ñîëåé ó âîäі».
z Ñîëі çàáàðâëåíі â ðіçíі êîëüîðè, ðіçíі íà ñìàê.
z Ïîìіæ ñîëåé є ïîðіâíÿíî áåçïå÷íі ðå÷îâèíè, ïðîòå іñíóє ÷èìàëî îòðóéíèõ
ñîëåé. Òîæ ïîòðіáíî áóòè îñîáëèâî îáåðåæíèìè ïіä ÷àñ ðîáîòè ç íèìè.
Перевірте себе
1. Які речовини називають середніми солями? 2. Які кристалічні ґратки в солей?
3. Яка послідовність складання хімічної формули солі? 4. Як назвати сіль відповідно
до сучасної української хімічної номенклатури? 5. Опишіть поширеність солей у природі.

Застосуйте свої знання й уміння
1. Назвіть солі за їхніми хімічними формулами: Mg(NO3)2, CuCl, CuSO4, Na2SO3,
FeS, K3PO4.
2. Наведіть три приклади середніх солей.
3. Складіть хімічні формули солей, які можуть бути утворені катіонами металічних
елементів і аніонами кислотних залишків, наведеними в таблиці «Розчинність кислот,
основ, амфотерних гідроксидів і солей у воді». Назвіть ці солі.
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4. Проаналізуйте хімічні формули: LiOH, H2SO4, MgO, HI, Fe(OH)2, Ba(OH)2, Cr(OH)2,
CaSO4, MgBr2, SO2, MgSO4, KHSO4, KOH, H3PO4, Al2O3, HBr, Cu2(OH)2CO3, Ca(OH)2,
Mn(OH)2, BaS, KBr, SiO2, FeSO4. Класифікуйте ці речовини. Чи є поміж наведених хімічні формули речовин, які ви не змогли класифікувати? Про що це свідчить?
5. Схарактеризуйте фізичні властивості солей. Поміркуйте й спробуйте пояснити,
які властивості солей зумовили їхнє використання як пігментів для виготовлення фарб.
6. Оцініть значення солей у житті людини.
7. Відомо, що жовта та червона полива декоративного порцелянового та керамічного посуду містить солі Плюмбуму та Кадмію. Поясніть, чому такий посуд не можна
використовувати для приготування та зберігання їжі.
8. Висловіть судження про вплив солей на навколишнє середовище і здоров’я людини.
9. Обчисліть масові частки хімічних елементів у солях, формули яких наведено
в тексті параграфа.
10*. Одна таблетка антацидного препарату «Ренні» містить кальцій карбонат масою
0,6 г і магній карбонат масою 0,125 г. Обчисліть кількості речовини (моль) цих солей в
упаковці з 48 таблеток препарату. Який об’єм (л) карбон(IV) оксиду (н. у.) утвориться,
якщо таблетка засобу повністю розчиниться у шлунковому соку?
11. Препарат «Регідрон» використовують для лікування проносу в дітей. В одному
пакетику цього лікарського засобу, окрім інших компонентів, міститься натрій хлорид
кількістю речовини 0,06 моль і калій хлорид кількістю речовини 0,03 моль. Обчисліть
маси (г) цих солей у пакетику.
12. У йододефіцитних регіонах використовують йодовану кухонну сіль. Її виготовляють, добавляючи до натрій хлориду масою 100 кг калій йодид масою 2,5 г. Обчисліть
масові частки (%) солей у цій суміші.

ворча майстерня
Підготуйте презентацію «Солі-пігменти в майстерні художника».
2. Разом з однокласниками підготуйте для молодших школярів роз’яснювальний
захід «Велика шкода від маленької батарейки».

Дізнайтеся більше:
https://www.youtube.com/watch?v=PJ_LnxUvPgU
https://www.youtube.com/watch?v=hRqfN8cElt0
https://www.youtube.com/watch?v=SimI7-fonP0
https://www.youtube.com/watch?v=KayGZHiXiNo

§ 31. Õ³ì³÷í³ âëàñòèâîñò³ ñåðåäí³õ ñîëåé: âçàºìîä³ÿ
ç êèñëîòàìè, ëóãàìè, ³íøèìè ñîëÿìè, ìåòàëàìè
Немає долі без солі.
Українське народне прислів’я

Після опрацювання параграфа ви зможете:
z характеризувати
и хімічні властивості середніх солей і складати відповідні рівняння реакцій;

z прогнозувати
и перебіг хімічних реакцій солей з металами, використовуючи ряд активності.

Ðåàêöії ñåðåäíіõ ñîëåé ç êèñëîòàìè òà ëóãàìè âàì óæå âіäîìі. Ùîá çàêðіïèòè íàáóòі çíàííÿ é óìіííÿ, âèêîíàéòå òåñòîâå çàâäàííÿ òà ëàáîðàòîðíі
äîñëіäè (çà ïîðàäîþ â÷èòåëÿ – іíäèâіäóàëüíî àáî â ìàëіé íàâ÷àëüíіé ãðóïі).
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Установіть відповідність між лівими і правими частинами схем хімічних реакцій.
Перетворіть схеми хімічних реакцій на хімічні рівняння. Класифікуйте хімічні
реакції, назвіть реагенти та продукти.
Реагенти:

Продукти реакції:

1) Ba(OH)2 + CuSO4

а) BaSO4 + H2O

2) BaCO3 + H2SO4

б) BaSO4 + CO2 + H2O

3) Ba(OH)2 + H2SO4

в) BaSO4 + Cu(OH)2

4) Zn + H2SO4

г) BaS + CuO + H2O

5) Mg + HCl

д) BaSO4 + CuO + H2O
е) MgCl2 + H2
ж) MgCl2 + H2O
з) ZnSO4 + H2O
i) ZnSO4 + H2

Óâàãà! Ïіä ÷àñ âèêîíàííÿ ëàáîðàòîðíèõ äîñëіäіâ äëÿ ëіïøîãî ñïîñòåðåæåííÿ âèêîðèñòîâóéòå êîíòðàñòíèé åêðàí. ßêùî äîñëіäè âèêîíóєòå ó
ïðîáіðêàõ, áåðіòü ïî 5 êðàïåëü ðîç÷èíіâ ðåàãåíòіâ.
ßêùî äîñëіä âèêîíóєòå â çàãëèáèíàõ ïëàñòèíè, òî äîñèòü óçÿòè ïî
2–3 êðàïëі ðîç÷èíіâ ðåàãåíòіâ.
Áóäüòå îñîáëèâî îáåðåæíі ïіä ÷àñ ðîáîòè ç їäêèìè òà îòðóéíèìè ðå÷îâèíàìè! (Ðèñ. 31.1).
Âàì âèäàíî øòàòèâ ç ïðîáіðêàìè àáî
ïëàñòèíó äëÿ êðàïåëüíîãî àíàëіçó, ïіïåòêè ñêëÿíі ïàëè÷êè, ÷îðíî-áіëèé
åêðàí; ðîç÷èíè ãіäðîêñèäіâ Íàòðіþ і Êàëіþ, êóïðóì(ІІ) ñóëüôàòó, ôåðóì(ІІІ)
õëîðèäó, íàòðіé êàðáîíàòó, êàëüöіé õëîðèäó.
Ðèñ. 31.1
ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÈÉ ÄÎÑËІÄ 6
Âçàєìîäіÿ ñîëåé ç ëóãàìè â ðîç÷èíі
Çàâäàííÿ. Âèêîíàéòå äîñëіäè і ç’ÿñóéòå, çà ÿêèõ óìîâ âіäáóâàþòüñÿ äî
êіíöÿ ðåàêöії ìіæ ñîëÿìè òà ëóãàìè â ðîç÷èíі. Ïіä ÷àñ âèêîíàííÿ äîñëіäіâ âèêîðèñòàéòå òàáëèöþ ðîç÷èííîñòі òà âèòèñêóâàëüíèé ðÿä êèñëîò.
Îïèøіòü ñïîñòåðåæåííÿ, ñêëàäіòü ðіâíÿííÿ ïðîðîáëåíèõ ðåàêöіé.
1. Ó ïðîáіðêó íàëèéòå ðîç÷èí êóïðóì(ІІ) ñóëüôàòó é äîáàâòå ðîç÷èí íàòðіé ãіäðîêñèäó.
2. Ó ïðîáіðêó íàëèéòå ðîç÷èí ôåðóì(ІІІ) õëîðèäó é äîáàâòå ðîç÷èí êàëіé
ãіäðîêñèäó.
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Âçàєìîäіÿ ìіæ ñåðåäíіìè ñîëÿìè â ðîç÷èíі âіäáóâàєòüñÿ çà óìîâè, ùî
õî÷à á îäèí іç ïðîäóêòіâ ðåàêöії є íåðîç÷èííîþ ñïîëóêîþ. Íàïðèêëàä,
óíàñëіäîê çìіøóâàííÿ äâîõ áåçáàðâíèõ ðîç÷èíіâ – ïëþìáóì(ІІ) íіòðàòó é
êàëіé éîäèäó – óòâîðþþòüñÿ äâі ñîëі. Îäíà ç íèõ – ðîç÷èííà ñïîëóêà,
à іíøà âèïàäàє ó âèãëÿäі ÿñêðàâî-æîâòîãî îñàäó (ðèñ. 31.2).

PbI2 осад

Ðèñ. 31.2. Ðåàêöіÿ ïëþìáóì(ІІ) íіòðàòó é êàëіé éîäèäó â ðîç÷èíі.
Çàâäàííÿ. Ïåðåòâîðіòü ñõåìó ðåàêöії ïëþìáóì(ІІ) íіòðàòó é êàëіé
éîäèäó KI + Pb(NO3)2
KNO3 + PbI2 íà õіìі÷íå ðіâíÿííÿ

Ùîá ïåðåñâіä÷èòèñÿ, çà ÿêèõ óìîâ ìîæëèâà ðåàêöіÿ îáìіíó ìіæ ñîëÿìè â ðîç÷èíі, âèêîíàéòå ëàáîðàòîðíèé äîñëіä.
ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÈÉ ÄÎÑËІÄ 7
Ðåàêöіÿ îáìіíó ìіæ ñîëÿìè â ðîç÷èíі
Âàì âèäàíî øòàòèâ ç ïðîáіðêàìè àáî ïëàñòèíó äëÿ êðàïåëüíîãî àíàëіçó, ïіïåòêè, ñêëÿíі ïàëè÷êè, ÷îðíî-áіëèé åêðàí; ðîç÷èíè íàòðіé ñóëüôàòó,
íàòðіé õëîðèäó, àðãåíòóì(І) íіòðàòó, íàòðіé êàðáîíàòó, êàëüöіé õëîðèäó,
áàðіé íіòðàòó.
Çàâäàííÿ. Âèêîíàéòå äîñëіäè і ç’ÿñóéòå, çà ÿêèõ óìîâ ðåàêöії îáìіíó
ìіæ ñîëÿìè ó ðîç÷èíі âіäáóâàþòüñÿ äî êіíöÿ. Ïіä ÷àñ âèêîíàííÿ äîñëіäіâ
âèêîðèñòàéòå òàáëèöþ ðîç÷èííîñòі. Îïèøіòü ñïîñòåðåæåííÿ, ñêëàäіòü
ðіâíÿííÿ ïðîðîáëåíèõ ðåàêöіé.
1. Ó ïðîáіðêó íàëèéòå ðîç÷èí íàòðіé ñóëüôàòó é äîáàâòå ðîç÷èí áàðіé
íіòðàòó.
2. Ó ïðîáіðêó íàëèéòå ðîç÷èí íàòðіé õëîðèäó é äîáàâòå ðîç÷èí
àðãåíòóì(І) íіòðàòó.
3. Ó ïðîáіðêó íàëèéòå ðîç÷èí íàòðіé êàðáîíàòó é äîáàâòå ðîç÷èí êàëüöіé õëîðèäó.
4. Ó ïðîáіðêó íàëèéòå ðîç÷èí íàòðіé êàðáîíàòó é äîáàâòå ðîç÷èí áàðіé
íіòðàòó.
Çäàòíіñòü ñåðåäíіõ ñîëåé âçàєìîäіÿòè â ðîç÷èíі ç ìåòàëàìè ìîæíà ñïðîãíîçóâàòè çà äîâіäêîâîþ òàáëèöåþ «Ðÿä àêòèâíîñòі ìåòàëіâ». Ùî ëіâіøå
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ðîçòàøîâàíèé ìåòàë ó öüîìó ðÿäó, òî âіí àêòèâíіøèé. Òîáòî âèòіñíÿòèìå ç
ðîç÷èíіâ ñîëåé ìåòàëè, ðîçìіùåíі ïðàâіøå âіä íüîãî. Íàïðèêëàä, àëþìіíіé
âèòіñíÿòèìå ìіäü ç ðîç÷èíó êóïðóì(ІІ) ñóëüôàòó (ðèñ. 31.3):
Al + CuSO4

Al2(SO4)3 + Cu .

Ðèñ. 31.3. Àëþìіíієâà ôîëüãà ïîñòóïîâî âêðèâàєòüñÿ øàðîì ìіäі. Ðîç÷èí
çíåáàðâëþєòüñÿ – àäæå äðóãèì ïðîäóêòîì ðåàêöії є áåçáàðâíèé àëþìіíіé ñóëüôàò

Ìіäü âèòіñíÿє ñðіáëî ç ðîç÷èíó àðãåíòóì(І) íіòðàòó, àëå íå ðåàãóє ç
öèíê íіòðàòîì ó ðîç÷èíі (ðèñ. 31.4):
Cu + AgNO3

Cu(NO3)2 + Ag

Cu + Zn(NO3)2

1

2

Ðèñ. 31.4. Ìіäü âèòіñíÿє ñðіáëî ç ðîç÷èíó àðãåíòóì(І) íіòðàòó, àëå íå ðåàãóє
іç öèíê íіòðàòîì ó ðîç÷èíі. 2. Öèíê âèòіñíÿє ìіäü ç ðîç÷èíó êóïðóì(ІІ) ñóëüôàòó

Íàòîìіñòü öèíê âèòіñíÿòèìå ìіäü ç ðîç÷èíó êóïðóì(ІІ) ñóëüôàòó:
Zn + CuSO4

ZnSO4 + Cu .

Перетворіть схеми реакцій металів із солями в розчинах на хімічні рівняння.
Назвіть реагенти і продукти хімічних реакцій. Класифікуйте хімічні реакції.
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ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÈÉ ÄÎÑËІÄ 8
Âçàєìîäіÿ ìåòàëіâ іç ñîëÿìè ó âîäíîìó ðîç÷èíі
Âàì âèäàíî øòàòèâ ç ïðîáіðêàìè àáî ïëàñòèíó äëÿ êðàïåëüíîãî àíàëіçó, ïіïåòêè, ñêëÿíі ïàëè÷êè, ÷îðíî-áіëèé åêðàí; ðîç÷èíè êóïðóì(ІІ) ñóëüôàòó, öèíê ñóëüôàòó, çàëіçî, öèíê, ìіäü.
Çàâäàííÿ. Äîñëіäіòü çäàòíіñòü ìåòàëіâ âèòіñíÿòè îäèí îäíîãî ç ðîç÷èíіâ ñîëåé. Ïіä ÷àñ ôîðìóëþâàííÿ âèñíîâêіâ ñêîðèñòàéòåñÿ äîâіäêîâîþ
òàáëèöåþ «Ðÿä àêòèâíîñòі ìåòàëіâ». Îïèøіòü ñïîñòåðåæåííÿ, ñêëàäіòü
ðіâíÿííÿ ïðîðîáëåíèõ ðåàêöіé.
Äîñëіäè 1–4. Òðîõè íàõèëÿþ÷è ïðîáіðêè, îáåðåæíî ïîìіñòіòü ó ïåðøó
ç íèõ êóñî÷îê çàëіçà, ó äðóãó – öèíêó, ó òðåòþ é ÷åòâåðòó – ìіäі. Íàëèéòå
ó ïåðøі äâі ïðîáіðêè ïîðöії ðîç÷èíó êóïðóì(ІІ) ñóëüôàòó îá’єìîì ïî
1,5 ìë, ó òðåòþ é ÷åòâåðòó – òàêі ñàìі ïîðöії ðîç÷èíó öèíê ñóëüôàòó.
Îïèøіòü ñïîñòåðåæåííÿ, ñêëàäіòü ðіâíÿííÿ ðåàêöіé, ÿêі âіäáóëèñÿ. Ïîðіâíÿéòå çäàòíіñòü ìåòàëіâ âèòіñíÿòè îäèí îäíîãî ç ðîç÷èíіâ ñîëåé, ñôîðìóëþéòå âèñíîâîê.

ÏÐÎ ÃÎËÎÂÍÅ
z Õіìі÷íі ðåàêöії ìіæ äâîìà ñîëÿìè òà ñіëëþ é ëóãîì ó ðîç÷èíі ìîæëèâі
çà óìîâè, ùî õî÷à á îäèí іç ïðîäóêòіâ ðåàêöії – íåðîç÷èííà ñïîëóêà.
z Òàêîæ ìîæëèâà ðåàêöіÿ â ðîç÷èíі ìіæ êèñëîòîþ òà ñіëëþ, ÿêùî õî÷à á
îäèí ç її ïðîäóêòіâ íå ðîç÷èíÿєòüñÿ ó âîäі.
z Ñèëüíі òà/àáî íåëåòêі êèñëîòè âèòіñíÿþòü ñëàáêі òà/àáî ëåòêі êèñëîòè
ç їõíіõ ñîëåé. Öі ðåàêöії íàëåæàòü äî ðåàêöіé îáìіíó.
z Çäàòíіñòü ñåðåäíіõ ñîëåé âçàєìîäіÿòè â ðîç÷èíі ç ìåòàëàìè ìîæíà
ñïðîãíîçóâàòè çà äîâіäêîâîþ òàáëèöåþ «Ðÿä àêòèâíîñòі ìåòàëіâ». Ùî
ëіâіøå ðîçòàøîâàíèé ìåòàë ó öüîìó ðÿäó, òî âіí àêòèâíіøèé. Òîáòî âèòіñíÿòèìå ç ðîç÷èíіâ ñîëåé ìåòàëè, ðîçìіùåíі ïðàâіøå âіä íüîãî. Öі
ðåàêöії íàëåæàòü äî ðåàêöіé çàìіùåííÿ.
Перевірте себе
1. З якими речовинами реагують середні солі? 2. За якої умови можливі реакції між
двома солями, сіллю й лугом у розчині? 3. За якої умови можливі реакції в розчині між
кислотою та сіллю? 4. До якого типу належать реакції між двома солями, сіллю й лугом, сіллю й кислотою в розчині? 5. Як спрогнозувати здатність середніх солей взаємодіяти в розчині з металами?

Застосуйте свої знання й уміння
1. Схарактеризуйте хімічні властивості середніх солей, складіть відповідні рівняння
реакцій.
2. Відтворіть хімічні рівняння за наведеними фрагментами схем хімічних реакцій:
NaI + Pb(NO3)2
KOH + ...
... + K2SO4

... + PbI2 ;

Cu(OH)2 + K2SO4 ;
BaSO4 + KOH ;

Ba(NO3)2 + H2SO4

BaSO4 + ... .

165

Тема 4
Назвіть реагенти та продукти хімічних реакцій, класифікуйте ці реакції.
3. Карбонати Кальцію й Магнію часто трапляються у глинах, які застосовують для
виробництва керамічної цегли. Їх легко виявити за виділенням вуглекислого газу під
час дії на глину хлоридної кислоти. Складіть відповідні хімічні рівняння, назвіть реагенти
та продукти хімічних реакцій. Класифікуйте хімічні реакції.
4. «Книжка дуже попсована, уся у сметані. Сметана та взялася струпом. Хімічний
дослід того струпа виявив, що то – крейда». Остап Вишня. Поміркуйте й опишіть хімічний дослід, який підтвердив би, що досліджувана «сметана» містила кальцій карбонат.
Складіть відповідне хімічне рівняння. Назвіть реагенти та продукти хімічної реакції,
класифікуйте її.
5. Складіть рівняння хімічних реакцій, які відбуваються під час занурення цинкової пластинки в розчин: а) натрій хлориду; б) аргентум(І) нітрату; в) калій карбонату;
г) купрум(ІІ) хлориду.
6. Батьки доручили студентам Наталці й Сергію виготовити розчин купрум(ІІ) сульфату для обприскування фруктових дерев на присадибній ділянці. Студенти засперечалися: Наталка запропонувала виготовити розчин в оцинкованому відрі, а Сергій – у
пластмасовому. Хто з них має рацію? Долучіться до дискусії й обґрунтуйте свою позицію.
7. Алхіміки вважали, що існують речовини, розчини яких здатні перетворювати
залізо на мідь. Поміркуйте й висловіть припущення, що саме могло бути причиною
цього хибного висновку. Підтвердьте свою думку хімічними рівняннями.
8. Один з різновидів хімічних грілок заповнений абсолютно сухою сумішшю залізних (або алюмінієвих) ошурок із солями Купруму(ІІ) (наприклад, купрум(ІІ) хлориду).
Унаслідок добавляння води температура відразу ж істотно підвищується за рахунок
теплоти, яка виділяється під час перебігу хімічної реакції. Складіть відповідні хімічні
рівняння, назвіть реагенти та продукти хімічних реакцій. Класифікуйте хімічні реакції.
9*. Валерій знайшов у Інтернеті опис дослідів з вирощування «хімічних дерев». Щоб
виростити «сатурнове дерево», або «дерево Парацельса», у скляний циліндр наливають водний розчин солі Плюмбуму(ІІ) й занурюють у нього очищену тонким наждаковим
папером цинкову пластину. Згодом на цинковій поверхні виростають гіллясті й блискучі,
зрослі між собою кристали свинцю. Щоб виростити «дерево Юпітера», треба занурити цинкову пластину в розчин станум(ІІ) хлориду. «Дерево Діани» вирощують у такий
спосіб: у скляну посудину із краплею ртуті на дні наливають водний розчин аргентум(I)
нітрату. На поверхні ртутної краплі починають рости блискучі голчасті кристали срібла,
а за годину в посудині виростає блискуче срібне деревце.
Оцініть вірогідність цієї інформації, підтвердьте свою думку відповідними хімічними
рівняннями. Висловіть припущення, чому дослід з вирощування «дерева Діани» заборонено виконувати у шкільній хімічній лабораторії.
10. Обчисліть масу (г) плюмбум(ІІ) йодиду, який можна одержати взаємодією
плюмбум(ІІ) нітрату кількістю речовини 5 моль з достатньою кількістю калій йодиду в
розчині.
11. Обчисліть об’єм (л) вуглекислого газу (н. у.), який виділиться внаслідок дії
достатньої кількості хлоридної кислоти на магній карбонат масою 168 г.
12. Обчисліть масу (г) срібла, яке витіснить мідь кількістю речовини 0,5 моль з
достатньої кількості розчину аргентум(І) нітрату.
13 Обчисліть масу (г) міді, яку витіснить цинк масою 13 г з достатньої кількості
ну купрум(ІІ) сульфату.

Творча майстерня
Виконайте дослід. Попередньо зробіть кілька «метеликів». Крила виріжте з кового цигаркового паперу й приклейте до тілець (уламків сірника) для більшої
стійкості в польоті. Підготуйте банку із широкою шийкою, герметично закриту пробкою, у яку вставлено лійку. Діаметр лійки вгорі має бути не більше за 10 см. У банку
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