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під час варіння скла замінив поташ (калій карбонат) натрій сульфатом. Складіть рівняння реакцій, які відбуваються під час сплавляння золи та натрій сульфату з кварцовим піском (силіцій(IV) оксидом). Класифікуйте ці хімічні реакції. Оцініть значення
винаходу Лаксмана для збереження лісів.
9. Доберіть приклади хімічних рівнянь, які відповідають перетворенням, наведеним на
рисунку 33.8. Назвіть реагенти та продукти хімічних реакцій. Класифікуйте хімічні реакції.

Рис. 33.8. Генетичні зв’язки між класами неорганічних сполук

Творча майстерня
Складіть сенкан на тему «Основні класи неорганічних сполук».

Дізнайтеся більше:
https://www.youtube.com/watch?v=SmPEmon2hhw
https://www.youtube.com/watch?v=hLBSwoHS23s
https://www.youtube.com/watch?v=qFy5lX6yHP0

34. Ãåíåòè÷í³ çâ’ÿçêè ì³æ îñíîâíèìè
êëàñàìè íåîðãàí³÷íèõ ñïîëóê
Жодна наука не потребує експерименту такою мірою,
як хімія. Її основні закони, теорії та висновки спираються
на факти. Тому постійний контроль дослідом необхідний.
Майкл Фарадей

Після опрацювання параграфа ви зможете:
z установлювати
и генетичний зв’язок між простими і складними речовинами, класами неорганічних сполук;

z розв’язувати
и експериментальні задачі;
z висловлювати
и судження про значення хімічного експерименту як джерела знань.
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Ìіæ êëàñàìè íåîðãàíі÷íèõ ñïîëóê іñíóþòü çâ’ÿçêè, ÿêі íàçèâàþòü ãåíåòè÷íèìè. Ãåíåòè÷íèé (âіä ãðåö. genesis) – òîé, ùî âêàçóє íà ïîõîäæåííÿ,
âèíèêíåííÿ, ïðîöåñ óòâîðåííÿ. Öåé çâ’ÿçîê ïîëÿãàє â òîìó, ùî ç ðå÷îâèí
îäíîãî êëàñó íåîðãàíі÷íèõ ñïîëóê ìîæíà îäåðæàòè ðå÷îâèíè – ïðåäñòàâíèêè іíøèõ êëàñіâ. Îòæå, ãåíåòè÷íі çâ’ÿçêè – öå çâ’ÿçêè ìіæ ðіçíèìè
êëàñàìè ñïîëóê, ÿêі ґðóíòóþòüñÿ íà їõíіõ âçàєìîïåðåòâîðåííÿõ. Äî ãåíåòè÷íîãî ðÿäó ðå÷îâèí âõîäÿòü ïðåäñòàâíèêè ðіçíèõ êëàñіâ íåîðãàíі÷íèõ
ñïîëóê îäíîãî é òîãî ñàìîãî õіìі÷íîãî åëåìåíòà. Âîíè ìàþòü єäèíå ïîõîäæåííÿ – ãåíåçèñ – і ïîâ’ÿçàíі âçàєìîïåðåòâîðåííÿìè.
З наведеного переліку виберіть формули речовин, які належать до генетичного
ряду сірки: Nа, H2O, Na2SO3, АlCl3, S, Н2SO3, Na3PO4, N2, КOН, SO2, Mg.

Ãåíåòè÷íі ðÿäè ìåòàëіâ і íåìåòàëіâ. Äëÿ ìåòàëіâ âèîêðåìëþþòü êіëüêà
ðіçíîâèäіâ ãåíåòè÷íèõ ðÿäіâ.
1. Ãåíåòè÷íèé ðÿä ìåòàëó, ó ÿêîìó ãіäðàòîì îêñèäó ìåòàëі÷íîãî åëåìåíòà є
ëóã. Öåé ðÿä ó çàãàëüíîìó âèãëÿäі ìîæíà çîáðàçèòè òàêèìè ïåðåòâîðåííÿìè:
метал

основний оксид

луг

сіль

Íàïðèêëàä, ãåíåòè÷íèé ðÿä ëіòіþ:
Li

Li2O

LiOH

LiCl.

2. Ãåíåòè÷íîìó ðÿäó, â ÿêîìó ãіäðàòîì îêñèäó ìåòàëі÷íîãî åëåìåíòà є
íåðîç÷èííà îñíîâà, âіäïîâіäàє ëàíöþæîê ïåðåòâîðåíü:
метал

основний оксид

сіль

нерозчинна основа

сіль

метал

Çîêðåìà, ãåíåòè÷íèé ðÿä ìіäі òàêèé:
Cu

CuO

CuCl2

Cu(OH)2

CuSO4

Cu.

3. Ïîìіæ íåìåòàëіâ òàêîæ ìîæíà âèîêðåìèòè äâà ðіçíîâèäè ãåíåòè÷íèõ ðÿäіâ. Ãåíåòè÷íèé ðÿä íåìåòàëіâ, äå ëàíêîþ ðÿäó є ðîç÷èííà îêñèãåíîâìіñíà êèñëîòà. Ëàíöþæîê ïåðåòâîðåíü òàêèé:
неметал

кислотний оксид

розчинна кислота

сіль

Íàïðèêëàä: P P2O5 H3PO4 Li3PO4.
4. Ãåíåòè÷íèé ðÿä íåìåòàëіâ, äå ëàíêîþ ðÿäó є íåðîç÷èííà îêñèãåíîâìіñíà êèñëîòà. Ëàíöþæîê ïåðåòâîðåíü òàêèé:
неметал

кислотний оксид

сіль

нерозчинна кислота

кислотний оксид

Íàïðèêëàä: Si SiO2 Na2SiO3 H2SiO3 SiO2.
Îòæå, іñíóþòü äâà îñíîâíèõ øëÿõè ãåíåòè÷íèõ çâ’ÿçêіâ ìіæ íåîðãàíі÷íèìè ðå÷îâèíàìè: îäèí ç íèõ ïî÷èíàєòüñÿ ìåòàëàìè, äðóãèé – íåìåòàëàìè.
Íàïðèêëàä, êàëüöіé îðòîôîñôàò ìîæíà îäåðæàòè øëÿõîì ïîñëіäîâíèõ
ïåðåòâîðåíü ç íåìåòàëó ôîñôîðó òà ç ìåòàëó êàëüöіþ:
P
Íåìåòàë

O2

P2O5

H2O

Êèñëîòíèé
îêñèä

H3PO4

Ca(OH)2

Êèñëîòà

Ca3(PO4)2;
Ñіëü
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Ca
Ìåòàë

O2

CaO

H2O

Îñíîâíèé
îêñèä

Ca(OH)2
Îñíîâà
(ëóã)

H3PO4

Ca3(PO4)2.
Ñіëü

Âèêîíàéìî öі äîñëіäè (òÿãà!). Íàëëєìî â òîâñòîñòіííó êîëáó òðîõè äèñòèëüîâàíîї âîäè. Çàïîâíèìî êîëáó êèñíåì âèòіñíåííÿì ïîâіòðÿ. Ïіäïàëèìî â ëîæå÷öі ÷åðâîíèé ôîñôîð. Âіí ãîðèòü æîâòóâàòèì ïîëóì’ÿì. Øâèäêî âíåñåìî éîãî â êîëáó ç êèñíåì і çàêîðêóєìî її. Ïîëóì’ÿ ñòàє
ñëіïó÷î-áіëèì. Ãóñòèé áіëèé äèì çàïîâíþє êîëáó. Öå ÷àñòèíêè ôîñôîð(V)
îêñèäó – ïðîäóêòó çãîðÿííÿ ôîñôîðó. Îáåðåæíî çáîâòàєìî âìіñò êîëáè.
Ïîñòóïîâî áіëèé äèì çíèêàє – àäæå ôîñôîð(V) îêñèä âçàєìîäіє ç ãàðÿ÷îþ
âîäîþ, óòâîðþþ÷è îðòîôîñôàòíó êèñëîòó. Ùîá ïåðåñâіä÷èòèñÿ â öüîìó,
çà äîïîìîãîþ ñêëÿíîї ïàëè÷êè íàíåñåìî êіëüêà êðàïåëü îäåðæàíîãî ðîç÷èíó íà óíіâåðñàëüíèé іíäèêàòîðíèé ïàïіðåöü. Âіí çìіíþє çàáàðâëåííÿ
íà ÷åðâîíèé.
Âåëèêèé îøóðîê êàëüöіþ àêóðàòíî ðîçïëþùèìî ìîëîòêîì ó äóæå òîíêèé øàð. Âіçüìåìî ñòðóæêó ùèïöÿìè, ðîçæàðèìî ðîçïëþùåíèé êіí÷èê
ó ïîëóì’ї ïàëüíèêà é øâèäêî çàíóðèìî
â êîëáó ç êèñíåì. ßêùî êіí÷èê ñòðóæêè
P
Ca
Ìåòàë
ë
à
ò
äîñèòü òîíêèé, ìåòàë ëåãêî çàéìåòüñÿ.
å
ì
å
Í
Êàëüöіé ãîðèòü õàðàêòåðíèì öåãëÿíî÷åðâîíèì ïîëóì’ÿì ç óòâîðåííÿì áіëîãî ïóõêîãî ïîðîøêó êàëüöіé îêñèäó.
P
O
O
Ïіñëÿ îõîëîäæåííÿ â êîëáó ç êàëüöіé
2
Ca
5
îêñèäîì äîáàâèìî òðîõè âîäè, çáîâòàєìî é çàëèøèìî íà ÿêèéñü ÷àñ. Êàëüöіé
îêñèä ïðîðåàãóє ç âîäîþ, óòâîðèòüñÿ
H
çàâèñü
êàëüöіé ãіäðîêñèäó. Âіäôіëüòðó)
Îñíîâà Ca(OH 2 3 PO4 Êèñëîòà
єìî çàâèñü êàëüöіé ãіäðîêñèäó é äîáàâèìî äî ôіëüòðàòó êіëüêà êðàïåëü
ôåíîëôòàëåїíó. Ðîç÷èí íàáóäå ìàëèíîâîãî çàáàðâëåííÿ, òîìó ùî êàëüöіé ãіä)
ðîêñèä – ëóã.
O 2
Ñіëü
Ca 3(P 4
Äî ðîç÷èíó îðòîôîñôàòíîї êèñëîòè,
äîáóòîãî â ïîïåðåäíüîìó äîñëіäі, äîÐèñ. 34.1. Ãåíåòè÷íі ðÿäè ìåòàëó
ëëєìî ðîç÷èí êàëüöіé ãіäðîêñèäó.
é íåìåòàëó òà çâ’ÿçêè ìіæ íèìè
Óòâîðèòüñÿ áіëèé îñàä êàëüöіé îðòîôîñôàòó, ìàëèíîâå çàáàðâëåííÿ ôåíîëôòàëåїíó çíèêíå. Îòæå, êèñëîòà
íåéòðàëіçóâàëà ëóã. Óñі öі ïåðåòâîðåííÿ íàâåäåíî íà ðèñóíêó 34.1.
Î÷åâèäíî, ùî öÿ ñõåìà íå âіäîáðàæàє âñüîãî ðîçìàїòòÿ ãåíåòè÷íèõ
çâ’ÿçêіâ, áî іñíóþòü é іíøі øëÿõè âçàєìîïåðåòâîðåíü ñïîëóê ðіçíèõ êëàñіâ. Íàïðèêëàä, êàëüöіé îðòîôîñôàò ìîæíà äîáóòè é ó òàêі ñïîñîáè:
Ca

1
H2O

Ìåòàë
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Ca(OH)2
Îñíîâà
(ëóã)

2
P2O5

Ca3(PO4)2;
Ñіëü
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P
Íåìåòàë

3
O2

P2O5

4
CaO

Êèñëîòíèé
îêñèä

Ca3(PO4)2.
Ñіëü

Перетворіть схеми реакцій та їхні фрагменти на хімічні рівняння:
Сa + H2O
Ca(OH)2 + H2↑;
Ca(OH)2 + P2O5
P + O2

... ;

... ;

P2O5 + CaO
... .
Назвіть реагенти й продукти реакцій. Класифікуйте хімічні реакції.

Äî òîãî æ íèçêà ìåòàëі÷íèõ åëåìåíòіâ óòâîðþє íå ëèøå îñíîâíі, à é
àìôîòåðíі îêñèäè é ãіäðîêñèäè. Òîæ áіëüø ïîâíî ðіçíîìàíіòíі ãåíåòè÷íі
çâ’ÿçêè ìіæ îñíîâíèìè êëàñàìè íåîðãàíі÷íèõ ñïîëóê îïèñóє ñõåìà íà
ðèñóíêó 34.2.

Ðèñ. 34.2. Ãåíåòè÷íі çâ’ÿçêè ìіæ îñíîâíèìè êëàñàìè íåîðãàíі÷íèõ ñïîëóê

Çíà÷åííÿ åêñïåðèìåíòàëüíîãî ìåòîäó â õіìії âàæêî ïåðåîöіíèòè. Âè
çìîãëè ïåðåñâіä÷èòèñÿ â öüîìó, íàìàãàþ÷èñü îñÿãíóòè êëàñèôіêàöіþ íåîðãàíі÷íèõ ðå÷îâèí, óñòàíîâèòè ãåíåòè÷íі çâ’ÿçêè ìіæ íèìè. Öåé ìåòîä
ïіçíàííÿ ґðóíòóєòüñÿ íà êîíòðîëüîâàíіé âçàєìîäії äîñëіäíèêà ç îá’єêòîì
äîñëіäæåííÿ â çàäàíèõ åêñïåðèìåíòàòîðîì óìîâàõ. Ïëàíóþòü åêñïåðèìåíò íà îñíîâі âèõіäíèõ іäåé, òåîðіé, çíàíü. Åêñïåðèìåíòàòîð çäîáóâàє
іíôîðìàöіþ ïðî äîñëіäæóâàíèé îá’єêò ó êîíòðîëüîâàíèõ, øòó÷íî ñòâîðåíèõ óìîâàõ. Ñàìå öå âіäðіçíÿє åêñïåðèìåíò âіä ñïîñòåðåæåííÿ.
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Ïіä ÷àñ ïðîâåäåííÿ åêñïåðèìåíòàëüíîãî äîñëіäæåííÿ îá’єêòà çàçâè÷àé
ñòâîðþþòü òàêó ñèòóàöіþ, êîëè çìіíþєòüñÿ ëèøå îäíà ç õàðàêòåðèñòèê
àáî äîñëіäæóâàíîãî îá’єêòà, àáî іíñòðóìåíòà äîñëіäæåííÿ. Öå íåîáõіäíî
äëÿ òîãî, ùîá ìîæíà áóëî âñòàíîâèòè øóêàíі âçàєìîçâ’ÿçêè äîñëіäæóâàíèõ
âëàñòèâîñòåé îá’єêòà ç êîíòðîëüîâàíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè åêñïåðèìåíòàëüíîї ñèòóàöії. (Ïîìіðêóéòå é âèñëîâіòü ïðèïóùåííÿ, ÷îìó íåäîöіëüíî
çìіíþâàòè áіëüøå îäíієї êîíòðîëüîâàíîї õàðàêòåðèñòèêè åêñïåðèìåíòàëüíîї ñèòóàöії).
Îñíîâó ïіçíàííÿ íîâîãî ó ïðèðîäі ñòàíîâëÿòü åêñïåðèìåíòè. Їõíÿ ìåòà –
óñòàíîâèòè, ÷è є â äîñëіäæóâàíîãî îá’єêòà ïåâíà âëàñòèâіñòü. Ïіä ÷àñ їõíüîãî çäіéñíåííÿ åêñïåðèìåíòàëüíó ñèòóàöіþ îðãàíіçóþòü òàê, ùîá íàäіéíî
êîíòðîëüîâàíèé åôåêò äàâàâ çìîãó íà ïîñòàâëåíå Ïðèðîäі çàïèòàííÿ
îäåðæàòè âіäïîâіäü ó íàéïðîñòіøіé ôîðìі «Òàê» àáî «Íі». Íà óðîêàõ õіìії
ñòàâèòè Ïðèðîäі òàêі çàïèòàííÿ é âèçíà÷àòè øëÿõè ïîøóêó âіäïîâіäåé íà
íèõ âè áóäåòå ïіä ÷àñ ðîçâ’ÿçóâàííÿ åêñïåðèìåíòàëüíèõ çàäà÷.
Åêñïåðèìåíòàëüíі çàäà÷і – ÿêіñíі çàäà÷і, ÿêі ðîçâ’ÿçóþòü åêñïåðèìåíòàëüíèì øëÿõîì. Öå âèä ñàìîñòіéíîї ðîáîòè, ó ÿêіé ó÷èòåëü ëèøå
äàâàòèìå âàì çàâäàííÿ, à âèáіð øëÿõó ðîçâ’ÿçàííÿ é ïðîâåäåííÿ åêñïåðèìåíòó âè âèçíà÷àòèìåòå ñàìîñòіéíî. Òîáòî àêòèâíî çàñòîñîâóâàòèìåòå
íå ëèøå òåîðåòè÷íі çíàííÿ, à é óìіííÿ âèêîíóâàòè äîñëіäè, ïåðåäáà÷àòè
ðåçóëüòàòè.
Ó ïðîöåñі ðîçâ’ÿçóâàííÿ åêñïåðèìåíòàëüíèõ çàäà÷ âè íå ëèøå âèêîíóâàòèìåòå ëîãі÷íі îïåðàöії, ïîäіáíі äî òèõ, ÿêі çäіéñíþєòå ïіä ÷àñ
ðîçâ’ÿçóâàííÿ ìàòåìàòè÷íèõ çàäà÷. Íà âàñ ÷åêàє ñõîäæåííÿ íà íîâèé
ñêëàäíèé ùàáåëü ïіçíàííÿ – ïåðåõіä âіä äóìêè äî ïðàêòè÷íèõ äіé. Äóæå
âàæëèâî, ùîá ïðàêòè÷íèì äіÿì ïåðåäóâàëî òåîðåòè÷íå ðîçâ’ÿçàííÿ. Òîäі
çàëèøàòèìåòüñÿ ìåíøå ìіñöÿ äëÿ ìåòîäó ñïðîá (і ïîìèëîê), âàøà äіÿëüíіñòü
áóäå áіëüø óñâіäîìëåíîþ, à її ðåçóëüòàò – ïðîäóêòèâíіøèì.
Ðîçâ’ÿçóâàííÿ åêñïåðèìåíòàëüíèõ çàäà÷ ìàє íà ìåòі ñèñòåìàòè÷íі
âïðàâè, ïîâ’ÿçàíі іç çàñòîñóâàííÿì çíàíü íà ïðàêòèöі, à òàêîæ âèðîáëåííÿ åêñïåðèìåíòàëüíèõ óìіíü і íàâè÷îê, íåîáõіäíèõ ïіä ÷àñ ðіçíîìàíіòíèõ
äîñëіäæåíü. Ó òàêèé ñïîñіá âè íå ëèøå âäîñêîíàëþâàòèìåòå íàáóòі ðàíіøå âìіííÿ é íàâè÷êè, àëå é íàâ÷àòèìåòåñü çàñòîñîâóâàòè çäîáóòі çíàííÿ ó
çíàéîìèõ і íîâèõ ñèòóàöіÿõ. Öüîìó ñïðèÿòèìå ñàìîñòіéíå çíàõîäæåííÿ
òåîðåòè÷íîãî ðîçâ’ÿçàííÿ ïîñòàâëåíîãî çàâäàííÿ ç îáîâ’ÿçêîâîþ ïåðåâіðêîþ
äîñëіäíèì øëÿõîì ïðàâèëüíîñòі çäîáóòîãî ðåçóëüòàòó.
Åòàïè ðîçâ’ÿçóâàííÿ åêñïåðèìåíòàëüíîї çàäà÷і òàêі:
 îñìèñëåííÿ óìîâè çàäà÷і;
 òåîðåòè÷íå ðîçâ’ÿçóâàííÿ çàäà÷і, ç’ÿñóâàííÿ óìîâ ïåðåáіãó ðåàêöіé,
їõíüîї ñóòíîñòі;
 ïіäãîòîâêà ðåàêòèâіâ і îáëàäíàííÿ;
 ïðàêòè÷íå ðîçâ’ÿçóâàííÿ çàäà÷і.
Íàéáіëüø ïîøèðåíі âèäè åêñïåðèìåíòàëüíèõ çàäà÷ òі, ìåòà ÿêèõ – äîáóâàííÿ òà ðîçïіçíàâàííÿ ðå÷îâèí. Ðîçãëÿíüìî àëãîðèòìè їõíüîãî ðîçâ’ÿçóâàííÿ.
Ïðèêëàä 1. Åêñïåðèìåíòàëüíî çäіéñíіòü òàêі ïåðåòâîðåííÿ:
ZnCl2
186

Zn(OH)2

Na2[Zn(OH)4]

Zn(OH)2.
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Ïîñëіäîâíіñòü äіé

Îôîðìëåííÿ ðîçâ’ÿçàííÿ
Òåîðåòè÷íà ÷àñòèíà

Ïðîíóìåðóéòå
ëàíêó ëàíöþãà

êîæíó

Ñêëàäіòü ðіâíÿííÿ ðåàêöіé äëÿ êîæíîї ëàíêè
ëàíöþãà,
ґðóíòóþ÷èñü
íà çíàííÿõ ïðî äîáóâàííÿ é âëàñòèâîñòі ðå÷îâèí
ðіçíèõ êëàñіâ

ZnCl2

1

Zn(OH)2

2

Na2[Zn(OH)4]

3

Zn(OH)2

1) ZnCl2 + 2NaOH = Zn(OH)2 ↓ + 2NaCl;
2) Zn(OH)2 + 2NaOH = Na2[Zn(OH)4];
3) Na2[Zn(OH)4] + 2HCl = Zn(OH)2 + 2NàCl +
+ 2H2O

Ïåðåâіðòå íàÿâíіñòü íå- Çàìіñòü íàòðіé ãіäðîêñèäó ÿê ðåàãåíò ìîæíà
îáõіäíèõ ðåàêòèâіâ, à çà âèêîðèñòàòè êàëіé ãіäðîêñèä, à çàìіñòü îäíіїõíüîї âіäñóòíîñòі ïðî- єї êèñëîòè (õëîðèäíîї) – іíøó (ñóëüôàòíó)
äóìàéòå іíøèé âàðіàíò
ðîçâ’ÿçàííÿ
çàâäàííÿ
ç âèêîðèñòàííÿì íàÿâíèõ ðåàêòèâіâ
Ïðîäóìàéòå óìîâè ïåðåáіãó êîæíîї ðåàêöії é
êіëüêîñòі âèêîðèñòîâóâàíèõ ðå÷îâèí

Äî ðîç÷èíó öèíê õëîðèäó ëóã ïîòðіáíî äîëèâàòè ïî êðàïëÿõ, áî ÿêùî äîëèòè íàäëèøîê
ëóãó, òî íå óòâîðèòüñÿ îñàä öèíê ãіäðîêñèäó,
îñêіëüêè âіäðàçó óòâîðèòüñÿ ðîç÷èííà ñіëü
íàòðіé òåòðàãіäðîêñîöèíêàò Na2[Zn(OH)4]

Åêñïåðèìåíòàëüíà ÷àñòèíà
Çäіéñíіòü óñі ïåðåòâîðåííÿ åêñïåðèìåíòàëüíî é
çàôіêñóéòå çìіíè, ùî âіäáóâàþòüñÿ ç ðå÷îâèíàìè

ZnCl2

1

Zn(OH)2

2

Áåçáàðâ- Áіëèé
íèé ðîç- äðàãëèñòèé
÷èí
îñàä

Na2[Zn(OH)4]
Áåçáàðâíèé
ðîç÷èí

3

Zn(OH)2
Áіëèé
äðàãëèñòèé
îñàä

Ïðèêëàä 2. Äîñëіäíèì øëÿõîì âèçíà÷òå, ó ÿêіé ñêëÿíöі ìіñòèòüñÿ
õëîðèäíà êèñëîòà, ó ÿêіé – ðîç÷èí íàòðіé õëîðèäó, ó ÿêіé – ðîç÷èí
íàòðіé ñóëüôàòó.
Òåîðåòè÷íà ÷àñòèíà
Ïðîàíàëіçóéòå
ñêëàä
êîæíîї ðå÷îâèíè é âèçíà÷òå ðåàêòèâè, íåîáõіäíі äëÿ ðîçïіçíàâàííÿ

Ïîìіæ ðå÷îâèí, ÿêі ïîòðіáíî ðîçðіçíèòè, –
îäíà êèñëîòà é äâі ñåðåäíі ñîëі.
Õëîðèäíà êèñëîòà çìіíþє çàáàðâëåííÿ іíäèêàòîðіâ.
Îáèäâі ñîëі ìіñòÿòü êàòіîíè Íàòðіþ, òîìó їõ
ïîòðіáíî ðîçðіçíÿòè çà àíіîíàìè. Ùîá ðîçðіçíèòè íàòðіé õëîðèä і íàòðіé ñóëüôàò, ïîòðіáíî, âèêîðèñòîâóþ÷è òàáëèöþ ðîç÷èííîñòі, äîáðàòè êàòіîí, ÿêèé óòâîðþє ðîç÷èííèé
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õëîðèä і íåðîç÷èííèé ñóëüôàò (àáî íàâïàêè).
Öіé óìîâі âіäïîâіäàє êàòіîí Áàðіþ.
Ùîá äîâåñòè íàÿâíіñòü íàòðіé õëîðèäó â ðîç÷èíі, ÿêèé ìіñòèòüñÿ ó òðåòіé ïðîáіðöі, ïîòðіáíî äîáðàòè êàòіîí, ÿêèé ç õëîðèä-àíіîíîì óòâîðþє íåðîç÷èííó ñïîëóêó. Öіé óìîâі
âіäïîâіäàє êàòіîí Àðãåíòóìó(І)
Âèáåðіòü øëÿõ ðîçâ’ÿ- Ñêëàäàєìî ïëàí: à) âèçíà÷åííÿ õëîðèäíîї
çàííÿ çàâäàííÿ (ðîçïіç- êèñëîòè çà äîïîìîãîþ ðîç÷èíó ëàêìóñó;
íàâàííÿ ðå÷îâèí)
á) âèçíà÷åííÿ ðîç÷èíó íàòðіé ñóëüôàòó çà
äîïîìîãîþ ðîç÷èíó áàðіé õëîðèäó; â) äîâåäåííÿ íàÿâíîñòі íàòðіé õëîðèäó â ðîç÷èíі çà
äîïîìîãîþ ðîç÷èíó àðãåíòóì(І) íіòðàòó
Ïåðåâіðòå íàÿâíіñòü íåîáõіäíèõ ðåàêòèâіâ, à çà
їõíüîї âіäñóòíîñòі ïðîäóìàéòå іíøèé âàðіàíò
ðîçâ’ÿçàííÿ çàâäàííÿ ç
âèêîðèñòàííÿì íàÿâíèõ
ðåàêòèâіâ

Çàìіñòü ðîç÷èíó ëàêìóñó ìîæíà âèêîðèñòàòè ðîç÷èí ìåòèëîâîãî îðàíæåâîãî àáî óíіâåðñàëüíèé іíäèêàòîðíèé ïàïіð.
Çàìіñòü ðîç÷èíó áàðіé õëîðèäó ìîæíà âèêîðèñòàòè ðîç÷èí áàðіé íіòðàòó àáî ðîç÷èíè
êàëüöіé õëîðèäó ÷è êàëüöіé íіòðàòó.
Çàìіñòü ðîç÷èíó àðãåíòóì(І) íіòðàòó ìîæíà
âèêîðèñòàòè ðîç÷èí ïëþìáóì(ІІ) íіòðàòó

Åêñïåðèìåíòàëüíà ÷àñòèíà
Âіäáåðіòü ïðîáè âèäàíèõ Ó ðîç÷èíі ç ïåðøîї ñêëÿíêè ôіîëåòîâèé ëàêðå÷îâèí ó ÷èñòі ïðîáіð- ìóñ íàáóâ ÷åðâîíîãî êîëüîðó. Îòæå, ó ñêëÿíêè, ïðîíóìåðóéòå їõ і äî- öі № 1 ìіñòèòüñÿ õëîðèäíà êèñëîòà
áàâòå â óñі ïðîáіðêè ïåðøèé ðåàêòèâ. Çàôіêñóéòå
ñïîñòåðåæåííÿ. Çðîáіòü
âèñíîâîê
Ó ÷èñòі ïðîáіðêè âіäáåðіòü ïîðöії ðå÷îâèí ç òèõ
ñêëÿíîê, óìіñò ÿêèõ ùå
íå âèçíà÷åíî, é äîáàâòå
äðóãèé ðåàêòèâ. Çàôіêñóéòå
ñïîñòåðåæåííÿ.
Çðîáіòü âèñíîâîê

Óíàñëіäîê äîáàâëÿííÿ ðîç÷èíó áàðіé õëîðèäó äî ðîç÷èíó ðå÷îâèíè ç òðåòüîї ñêëÿíêè
óòâîðèâñÿ áіëèé äðіáíîêðèñòàëі÷íèé îñàä.
Âèñíîâîê: ó ñêëÿíöі № 3 ìіñòèòüñÿ ðîç÷èí
íàòðіé ñóëüôàòó

Ó ÷èñòó ïðîáіðêó âіäáåðіòü ïîðöіþ íàñòóïíîї
ðå÷îâèíè é äîâåäіòü, ÿêà
öå ðå÷îâèíà

Óíàñëіäîê äîáàâëÿííÿ ðîç÷èíó àðãåíòóì(І)
íіòðàòó äî ðîç÷èíó ðå÷îâèíè ç äðóãîї ñêëÿíêè óòâîðèâñÿ áіëèé ñèðíèñòèé îñàä. Âèñíîâîê: ó ñêëÿíöі № 2 ìіñòèòüñÿ ðîç÷èí íàòðіé
õëîðèäó

Çðîáіòü çàãàëüíèé âèñíî- Âèñíîâîê: ó ïåðøіé ñêëÿíöі ìіñòèòüñÿ õëîâîê, ó ÿêіé ñêëÿíöі ìіñ- ðèäíà êèñëîòà, ó äðóãèé – ðîç÷èí íàòðіé
òèòüñÿ ÿêà ðå÷îâèíà
õëîðèäó, ó òðåòіé – ðîç÷èí íàòðіé ñóëüôàòó
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Ðîçâ’ÿçàííÿ åêñïåðèìåíòàëüíîї çàäà÷і ç ðîçïіçíàâàííÿ ðå÷îâèí ìîæíà
ñòèñëî îôîðìèòè â òàêèé ñïîñіá:
Ðå÷îâèíè
№1

№2

№3

Ðåàêòèâè
Ðîç÷èí
ëàêìóñó

Ðîç÷èí áàðіé
õëîðèäó

Ðîç÷èí àðãåíòóì(І)
íіòðàòó

Çìіíèâ
êîëіð íà
÷åðâîíèé

–

–

–

–

–

Na2SO4 + BaCl2 =
= BaSO4 ↓ + 2NaCl
áіëèé
äðіáíîêðèñòàëі÷íèé

NaCl + AgNO3 =
= AgCl + NaNO3
áіëèé
ñèðíèñòèé

–

Âèñíîâîê
HCl

NaCl

Na2SO4

Îêðіì åêñïåðèìåíòàëüíèõ çàäà÷ ç äîáóâàííÿ òà ðîçïіçíàâàííÿ ðå÷îâèí, іñíóþòü é іíøі òèïè, ìåòîþ ÿêèõ є:
 ñïîñòåðåæåííÿ ôіçè÷íèõ і õіìі÷íèõ ÿâèù і ïîÿñíåííÿ їõíüîї ñóòі;
êëàñèôіêàöіÿ ðå÷îâèí;
 ïіäòâåðäæåííÿ ÿêіñíîãî ñêëàäó ðå÷îâèí, õàðàêòåðèñòèêà їõíіõ âëàñòèâîñòåé;
 âèçíà÷åííÿ äîìіøîê ó ïåâíîìó îá’єêòі, ïîÿñíåííÿ ïðè÷èí âèáîðó ïåâíîãî ñïîñîáó âèçíà÷åííÿ ñêëàäó ñóìіøåé;
 âèäіëåííÿ ðå÷îâèíè â ÷èñòîìó âèãëÿäі іç ñóìіøі, ïîÿñíåííÿ ïðè÷èí âèáîðó ïåâíîãî ñïîñîáó ðîçäіëåííÿ ñóìіøі;
 ïðîâåäåííÿ õàðàêòåðíèõ ðåàêöіé і ïîÿñíåííÿ òèïîâèõ âëàñòèâîñòåé
ðå÷îâèí;
 âèãîòîâëåííÿ ðîç÷èíіâ ðå÷îâèí ç ðіçíîþ ìàñîâîþ ÷àñòêîþ é ïîÿñíåííÿ
ïðèéîìіâ їõíüîãî âèãîòîâëåííÿ.
Öі çàäà÷і ìîæóòü áóòè ñêëàäíèêàìè êîìáіíîâàíèõ åêñïåðèìåíòàëüíèõ çàäà÷, ðîçâ’ÿçóâàííÿ ÿêèõ ïîòðåáóє ãëèáîêèõ çíàíü і ìіöíèõ óìіíü òà íàâè÷îê.
Äëÿ òîãî ùîá çàêðіïèòè çíàííÿ ïðî åêñïåðèìåíòàëüíèé ìåòîä ó õіìії
òà âìіííÿ ðîçâ’ÿçóâàòè åêñïåðèìåíòàëüíі çàäà÷і, âèêîíàéòå ëàáîðàòîðíèé
äîñëіä.
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ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÈÉ ÄÎÑËІÄ 9
Ðîçâ’ÿçóâàííÿ åêñïåðèìåíòàëüíèõ çàäà÷
Âèêîíàéòå çà ïîðàäîþ â÷èòåëÿ іíäèâіäóàëüíî àáî â ìàëіé íàâ÷àëüíіé ãðóïі îäèí ç âàðіàíòіâ çàâäàíü.
1. Åêñïåðèìåíòàëüíî çäіéñíіòü ïåðåòâîðåííÿ.
І âàðіàíò. Íàòðіé ãіäðîêñèä íàòðіé ñóëüôàò íàòðіé
õëîðèä;
ІІ âàðіàíò. Êóïðóì(ІІ) ñóëüôàò êóïðóì(ІІ) ãіäðîêñèä
êóïðóì(ІІ) íіòðàò;
2. Äîñëіäíèì øëÿõîì âèçíà÷òå ðå÷îâèíè ó ïðîíóìåðîâàíèõ ñêëÿíêàõ.
І âàðіàíò. Õëîðèäíà êèñëîòà, ðîç÷èí íàòðіé ãіäðîêñèäó, ðîç÷èí íàòðіé õëîðèäó.
ІІ âàðіàíò. Ðîç÷èíè ñóëüôàòíîї êèñëîòè, íàòðіé õëîðèäó, íàòðіé ñóëüôàòó.
Íàáóòі ïіä ÷àñ ëàáîðàòîðíîãî äîñëіäó çíàííÿ é óìіííÿ ñòàíóòü âàì
ó ïðèãîäі íà íàñòóïíèõ óðîêàõ, êîëè âè âèêîíóâàòèìåòå ïðàêòè÷íі ðîáîòè,
à òàêîæ ó ïîäàëüøîìó âèâ÷åííі õіìії òà ïîâñÿêäåííîìó æèòòі.

ÏÐÎ ÃÎËÎÂÍÅ
z Ìіæ êëàñàìè íåîðãàíі÷íèõ ñïîëóê іñíóþòü çâ’ÿçêè, ÿêі íàçèâàþòü
ãåíåòè÷íèìè.
z Ãåíåòè÷íі çâ’ÿçêè – öå çâ’ÿçêè ìіæ ðіçíèìè êëàñàìè ñïîëóê, ÿêі ґðóíòóþòüñÿ íà їõíіõ âçàєìîïåðåòâîðåííÿõ.
z Äî ãåíåòè÷íîãî ðÿäó ðå÷îâèí âõîäÿòü ïðåäñòàâíèêè ðіçíèõ êëàñіâ íåîðãàíі÷íèõ ñïîëóê îäíîãî é òîãî ñàìîãî õіìі÷íîãî åëåìåíòà.
z Âîíè ìàþòü єäèíå ïîõîäæåííÿ – ãåíåçèñ – і ïîâ’ÿçàíі âçàєìîïåðåòâîðåííÿìè.
z Іñíóþòü äâà îñíîâíèõ øëÿõè ãåíåòè÷íèõ çâ’ÿçêіâ ìіæ íåîðãàíі÷íèìè
ðå÷îâèíàìè: îäèí ç íèõ ïî÷èíàєòüñÿ ìåòàëàìè, іíøèé – íåìåòàëàìè.
z Â åêñïåðèìåíòі ìè çäîáóâàєìî іíôîðìàöіþ ïðî äîñëіäæóâàíèé îá’єêò
ó êîíòðîëüîâàíèõ, øòó÷íî ñòâîðåíèõ óìîâàõ. Ñàìå öå âіäðіçíÿє éîãî
âіä ñïîñòåðåæåííÿ.
z Åêñïåðèìåíòàëüíі çàäà÷і – ÿêіñíі çàäà÷і, ÿêі ðîçâ’ÿçóþòü åêñïåðèìåíòàëüíèì øëÿõîì.
Перевірте себе
1. Що означає термін «генетичний»? 2. Що таке генетичний зв’язок між класами
неорганічних сполук? 3. Які ознаки характеризують генетичний ряд? 4. Які є два основних шляхи генетичних зв’язків між неорганічними речовинами? 5. Яке значення
експериментального методу в хімії? 6. Які задачі називають експериментальними?
7. Які два типи експериментальних задач найпоширеніші?

Застосуйте свої знання й уміння
1. З наведеного переліку виберіть формули речовин, які належать до генетичного
ряду магнію: Nа, H2O, MgSO4, MgCl2, S, Н2SO3, K3PO4, O2, Mg(OН)2, SO3, Mg, MgO.
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2. Доберіть приклади до схем перетворень:
а) метал + неметал
сіль;
б) основний оксид + кислотний оксид
сіль;
в) основа + кислота
сіль + вода;
г) сіль + кислота
сіль + кислота;
д) метал + кисень
основний оксид;
е) неметал + кисень
кислотний оксид;
ж) основний оксид + вода
луг;
з) кислотний оксид + вода
кислота;
і) кислотний оксид + луг
сіль + вода;
к) основний оксид + кислота
сіль + вода.
3. Складіть хімічні рівняння, які відповідають генетичним рядам літію, міді, силіцію
(вони наведені в тексті параграфа) та сірки, заліза, алюмінію (їх наведено далі):
1) S

1

2) Fe
3) Al

SO2
1

1

2

FeCl2
Al2O3

H2SO3
2
2

3

Na2SO3

Fe(OH)2
Al2(SO4)3
7

3
3

4

SO2;

FeO;
Al(OH)3
AlCl3

5
6

4

Na[Al(OH)4]

Al

4. Проаналізуйте хімічні формули речовин з наведених далі рядків, назвіть їх і класифікуйте:
а) CaSO3, BaO, H2SO4, Fe(OH)3, Ba, SO3, BaCl2, Ba(OH)2, HBr;
б) S, HNO3, ZnCl2, SO2, Cu(OH)2, Na2SO3, H2O, H2SO3, LiOH, CaO, HCl;
в) CuO, H3PO4, C, H2CO3, CO2, Ca(OH)2, K2CO3, CuSO4, Fe(OH)2, N2, HI;
г) SiO2, K2O, Mg(OH)2, Si, NaOH, H2SiO3, Na, AgCl, K2SiO3, HF, Al2O3.
5. Виберіть з кожного рядка (див. завдання 4) формули двоосновних кислот.
6. Виберіть з кожного рядка (див. завдання 4) формулу основного оксиду. Визначте, з якими речовинами, формули яких наведено в рядку, реагуватиме цей оксид.
Складіть відповідні хімічні рівняння. Назвіть реагенти і продукти реакцій, класифікуйте хімічні реакції.
7. Виберіть з кожного рядка (див. завдання 4) формулу нерозчинної основи.
Визначте, з якими речовинами, формули яких наведено в рядках, реагуватиме ця
сполука. Складіть відповідні хімічні рівняння. Назвіть реагенти і продукти реакцій, класифікуйте хімічні реакції.
8. Виберіть з кожного рядка (див. завдання 4) формули оксигеновмісних кислот.
Визначте, з якими речовинами, формули яких наведено в рядках, реагуватимуть ці
сполуки. Складіть відповідні хімічні рівняння. Назвіть реагенти і продукти реакцій, класифікуйте хімічні реакції.
9. Виберіть з кожного рядка (див. завдання 4) формулу безоксигенової кислоти.
Визначте, з якими речовинами, формули яких наведено в рядках, реагуватиме ця
сполука. Складіть відповідні хімічні рівняння. Назвіть реагенти і продукти реакцій, класифікуйте хімічні реакції.
10. Виберіть з кожного рядка (див. завдання 4) формулу розчинної основи. Визначте, з якими речовинами, формули яких наведено в рядках, реагуватиме ця сполука.
Складіть відповідні хімічні рівняння. Назвіть реагенти і продукти реакцій, класифікуйте
хімічні реакції.
11. Складіть рівняння хімічних реакцій, які відображають генетичні зв’язки всередині
генетичних рядів стронцію й сірки та між представниками цих рядів (рис. 34.3).

191

Тема 4
Sr

S

SrO

SO2

Sr(OH)2

H2SO3
SrSO3
Рис. 34.3

12.* Проаналізуйте рисунок 34.4 й наведіть до нього приклади рівнянь реакцій, зазначте їхні типи.

МЕТАЛИ
СІЛЬ + МЕТАЛ

НЕМЕТАЛИ

СІЛЬ

+ О2

+ О2

ОСНОВНИЙ
ОКСИД

СІЛЬ + H2

КИСЛОТНИЙ
ОКСИД

СІЛЬ
HO
+H O 2
2
ІЛЬ +

+ H 2O

+ H 2O

С

СІЛЬ

СІЛЬ
СІЛЬ

+

ОТА

КИСЛ
НОВ
А

+ ОС

СІЛЬ + СІЛЬ

+ основний
оксид

КИСЛОТА
+ основа

+ кислотний
оксид

ОСНОВА

СІЛЬ

Рис. 34.4

Творча майстерня
Складіть сенкан на тему «Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних
к».

Дізнайтеся більше:
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d05469b0-69bd-11db-bd130800200c9c11/75972/
https://www.youtube.com/watch?v=82ZywNS-8wI
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Ïðàêòè÷íà ðîáîòà 2
ÐÎÇÂ’ßÇÓÂÀÍÍß ÅÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÜÍÈÕ ÇÀÄÀ×
Ïіä ÷àñ âèêîíàííÿ öієї ðîáîòè âè çàñòîñóєòå íàáóòі çíàííÿ ïðî âëàñòèâîñòі êëàñіâ íåîðãàíі÷íèõ ñïîëóê òà âçàєìîçâ’ÿçêè ìіæ íèìè, óäîñêîíàëèòå âìіííÿ ñêëàäàòè ïëàí åêñïåðèìåíòó é ïðîâîäèòè éîãî, ðîáèòè
âèñíîâêè, ðîçâ’ÿçóâàòè åêñïåðèìåíòàëüíі çàäà÷і.
Çà ïîòðåáè âèêîðèñòàéòå òàáëèöþ ðîç÷èííîñòі îñíîâ, êèñëîò, àìôîòåðíèõ ãіäðîêñèäіâ і ñîëåé ó âîäі.
Óâàãà! Äëÿ ëіïøîãî ñïîñòåðåæåííÿ âèêîðèñòîâóéòå êîíòðàñòíèé
åêðàí. ßêùî äîñëіäè âèêîíóєòå ó ïðîáіðêàõ, áåðіòü ïî 5 êðàïåëü ðîç÷èíіâ
ðåàãåíòіâ.
ßêùî äîñëіä âèêîíóєòå ó çàãëèáèíàõ ïëàñòèíè, òî äîñèòü óçÿòè
ïî 2–3 êðàïëі ðîç÷èíіâ ðåàãóþ÷èõ ðå÷îâèí.
Будьте особливо обережні під час роботи з їдкими й отруйними речовинами,
нагрівальними приладами та скляним хімічним посудом!

Âàì âèäàíî øòàòèâ ç ïðîáіðêàìè àáî ïëàñòèíó äëÿ êðàïåëüíîãî àíàëіçó, ñêëÿíі ïàëè÷êè, ïіïåòêè, ÷îðíî-áіëèé åêðàí; ðîç÷èíè ëóãіâ, êèñëîò,
ñîëåé, íàãðіâàëüíèé ïðèëàä, òðèìà÷ äëÿ ïðîáіðîê òîùî.
Âèêîíàéòå äîñëіäè çà ïîðàäîþ â÷èòåëÿ, âèêîðèñòîâóþ÷è íàÿâíі ðåàêòèâè. Îïèøіòü ñïîñòåðåæåííÿ é ïîÿñíіòü їõ. Ñêëàäіòü âіäïîâіäíі
õіìі÷íі ðіâíÿííÿ. Çіñòàâòå ìåòó ðîáîòè ç îäåðæàíèìè ðåçóëüòàòàìè, ñôîðìóëþéòå é çàïèøіòü âèñíîâîê.
1. Äîñëіäíèì øëÿõîì âèçíà÷òå, ó ÿêіé ç ïðîíóìåðîâàíèõ ñêëÿíîê ìіñòÿòüñÿ:
à) õëîðèäíà êèñëîòà, ðîç÷èí íàòðіé ãіäðîêñèäó, ðîç÷èí íàòðіé õëîðèäó;
á) ñóëüôàòíà êèñëîòà, ðîç÷èí íàòðіé õëîðèäó, ðîç÷èí íàòðіé ñóëüôàòó;
â) ðîç÷èí êóïðóì(ІІ) ñóëüôàòó, ðîç÷èí êóïðóì(ІІ) íіòðàòó;
ã) ðîç÷èí ìàãíіé ñóëüôàòó, ðîç÷èí ìàãíіé õëîðèäó;
ä) êðèñòàëі÷íі êàëüöіé êàðáîíàò і ìàãíіé îêñèä;
å) êðèñòàëі÷íі íàòðіé êàðáîíàò і íàòðіé íіòðàò;
æ) ðîç÷èí àëþìіíіé ñóëüôàòó òà ðîç÷èí íàòðіé ñóëüôàòó.
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2. Åêñïåðèìåíòàëüíî çäіéñíіòü òàêі ïåðåòâîðåííÿ:
à) öèíê
öèíê ñóëüôàò
öèíê ãіäðîêñèä;
á) íàòðіé êàðáîíàò
íàòðіé ñóëüôàò
íàòðіé õëîðèä;
â) êóïðóì(ІІ) ñóëüôàò
êóïðóì(ІІ) ãіäðîêñèä
êóïðóì(ІІ) õëîðèä;
ã) ìàãíіé
ìàãíіé õëîðèä
ìàãíіé ãіäðîêñèä
ìàãíіé ñóëüôàò;
ä) êàëіé êàðáîíàò
êàëüöіé êàðáîíàò
êàðáîí(IV) îêñèä;
å) íàòðіé ãіäðîêñèä íàòðіé ñóëüôàò íàòðіé õëîðèä íàòðіé íіòðàò;
æ) àëþìіíіé õëîðèä
àëþìіíіé ãіäðîêñèä
Na[Al(OH)4]
àëþìіíіé
ãіäðîêñèä
àëþìіíіé ñóëüôàò.
3. Äîáóäüòå іç çàëіçà ôåðóì(ІІ) ñóëüôàò.
4. Ç ìàãíіé êàðáîíàòó äîáóäüòå ìàãíіé ãіäðîêñèä.
5. Ç ðîç÷èíó ñóëüôàòíîї êèñëîòè, êóïðóì(II) îêñèäó òà çàëіçà äîáóäüòå
ìіäü.
6. Äîâåäіòü, ùî äî ñêëàäó ìіíåðàëó êàëüöèòó âõîäèòü ñіëü êàðáîíàòíîї
êèñëîòè.
7. Çäіéñíіòü ïåðåòâîðåííÿ: íàòðіé ñèëіêàò
ñèëіêàòíà êèñëîòà.
8. Ç êàëіé êàðáîíàòó äîáóäüòå êàëіé ãіäðîêñèä.
9. Äîâåäіòü, ùî ðіäêèé çàñіá äëÿ âèäàëåííÿ íàêèïó ìіñòèòü êèñëîòó.
10*. Âèçíà÷òå, ó ÿêіé ç äâîõ ïðîíóìåðîâàíèõ ñêëÿíîê ìіñòèòüñÿ ðîç÷èí çàñîáó äëÿ ÷èùåííÿ ñàíòåõíіêè, à â ÿêіé – ðîç÷èí çàñîáó äëÿ î÷èùåííÿ ïîâåðõíі ïëèòè âіä æèðó.
11. Äîâåäіòü çà äîïîìîãîþ õàðàêòåðíèõ ðåàêöіé, ùî äî ñêëàäó ðîçïóøóâà÷à äëÿ ïå÷èâà âõîäèòü ñіëü êàðáîíàòíîї êèñëîòè. Ïîÿñíіòü, ÿêà âëàñòèâіñòü öієї ñîëі çóìîâëþє її çàñòîñóâàííÿ.
12. Äîâåäіòü, ùî âèäàíèé çðàçîê ñîëі «Áàðáàðà» ìіñòèòü ðîç÷èííі
ñóëüôàòè.
13*. Ç íàÿâíèõ ðåàêòèâіâ – êóïðóì(II) îêñèäó, âîäè, êóïðóì(II) õëîðèäó,
ðîç÷èíó çàñîáó äëÿ ïðî÷èùåííÿ êàíàëіçàöіéíèõ òðóá і õëîðèäíîї êèñëîòè – äîáóäüòå äâîìà ñïîñîáàìè êóïðóì(II) ãіäðîêñèä. Óêàæіòü ó êîæíîìó
âèïàäêó óìîâè ïåðåáіãó ðåàêöіé.
14. Äîâåäіòü, ùî ðіäêèé çàñіá äëÿ ïðî÷èùåííÿ çàñìі÷åíèõ êàíàëіçàöіéíèõ òðóá ìіñòèòü ëóã.
15. Äîâåäіòü, ùî çàñіá äëÿ ïðî÷èùåííÿ çàñìі÷åíèõ êàíàëіçàöіéíèõ
òðóá ìіñòèòü ñіëü êàðáîíàòíîї êèñëîòè.
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