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Дарагія сябры!

Вы працягваеце сваё падарожжа ў дзіўную краіну пад назвай Хімія, асновы 
мовы якой вы ўжо асвоілі, даведаліся аб розных хімічных рэчывах і іх уласціва-
сцях, а галоўнае, зразумелі, што хімія — гэта навука аб хімічных ператварэннях 
рэчываў, якая вывучае перш за ўсё самыя разнастайныя хімічныя рэакцыі. 
У 8-м класе вы пазнаёміліся з перыядычным законам — асновай сучаснай 

хіміі, усяго прыродазнаўства, навучыліся карыстацца перыядычнай сістэмай хі-
мічных элементаў. Гэтыя веды разам з уяўленнямі аб будове атамаў, якія атры-
маны вамі пры вывучэнні курсаў фізікі і хіміі, дапамаглі зразумець асновы тэ-
орыі будовы рэчываў: што такое хімічная сувязь, як уплывае будова рэчываў на 
іх уласцівасці. 
Вы ўжо ведаеце, што ўсе хімічныя элементы падзяляюцца на металы і не-

металы. У 9-м класе вы будзеце больш падрабязна вывучаць хімію неметалаў, 
фізічныя і хімічныя ўласцівасці простых рэчываў і важнейшых злучэнняў, якія 
яны ўтвараюць, іх прымяненне ў жыцці і дзейнасці чалавека. 
У гэтым навучальным годзе вы таксама пазнаёміцеся з новым для вас раз-

дзелам хіміі — арганічнай хіміяй, якая вывучае арганічныя рэчывы. Да арганіч-
ных адносяцца рэчывы, якія абавязкова змяшчаюць у сваім саставе вуглярод. 
Такіх рэчываў, прыродных і атрыманых хімічным шляхам, больш за  60 млн, 
некаторыя з іх вам знаёмы са штодзённага жыцця, напрыклад глюкоза, цук-
роза, крухмал, воцатная і лімонная кіслоты, метан, поліэтылен, капрон, ней-
лон і інш.
Новыя тэрміны, паняцці, азначэнні ў падручніку адзначаны знакам и коле-

рам, вывады пададзены на каляровым фоне.
 Малюнкі дапамогуць больш наглядна ўявіць будову розных рэчываў, іх ула-

сцівасці і галіны прымянення, а таксама працэсы, аб якіх гаворыцца ў тэксце. 
Інфармацыя ў табліцах мае даведачны характар і, як правіла, не прызначана для 
запамінання. У канцы параграфаў ёсць вывады. Прачытайце іх, гэтым вы пра-
верыце, як засвоены матэрыял.
Акрамя асноўнага тэксту, у параграфах пададзена рубрыка «Цікава ведаць», 

у якой прыводзяцца цікавыя факты з гісторыі развіцця хіміі, аб знаходжанні рэ-
чываў у прыродзе і іх выкарыстанні. 
Пасля кожнага параграфа прапанаваны пытанні, заданні і разліковыя за-

дачы, прызначаныя для самастойнай работы. Выкананне гэтых заданняў будзе 
садзейнічаць больш якаснаму засваенню зместу вучэбнага прадмета. 
Вывучэнне школьнага курса хіміі прадугледжвае выкананне лабараторных 

доследаў і практычных работ. Інструкцыі, неабходныя для іх выканання, пры-
ведзены ў падручніку. 

Правообладатель Народная асвета
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У канцы кнігі ёсць прадметны паказальнік, з дапамогай якога вы зможаце 
хутка адшукаць неабходную вам інфармацыю. На ўсе разліковыя задачы да-
дзены адказы.
У падручніку вы сустрэнеце наступныя ўмоўныя абазначэнні:

— азначэнні і правілы;

— цікава ведаць.

Памятайце: набытыя веды спатрэбяцца вам не толькі для паспяховага вы-
вучэння хіміі і іншых раздзелаў прыродазнаўства ў старшых класах школы, але 
і ў штодзённым жыцці, будучай працоўнай дзейнасці.
Жадаем вам поспехаў у вывучэнні хіміі! 

Аўтары

Правообладатель Народная асвета
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6 Неметалы

§ 1. Агульная характарыстыка неметалаў

У курсе хіміі 7-га і 8-га класаў вы ўжо пазнаёміліся з многімі элементамі 
неметаламі і іх злучэннямі. Найбольш вядомыя неметалы — вадарод, кісларод 
і іх злучэнне — вада. 
Традыцыйнае дзяленне элементаў на металы і неметалы гістарычна

ўзнікла з-за таго, што простыя рэчывы, утвораныя атамамі элементаў металаў, 
як правіла, знаходзяцца ў цвёрдым стане і праяўляюць металічныя ўласцівасці 
(бляск, высокую цепла- і электраправоднасць, коўкасць, пластычнасць і г. д.), а 
простыя рэчывы, ўтвораныя атамамі элементаў неметалаў, гэтымі ўласцівасцямі 
пры звычайных умовах не валодаюць. 

Становішча ў перыядычнай сістэме
Да неметалаў адносяцца 23 хімічныя элементы са 118 вядомых на сён-

няшні дзень. Усе неметалы з’яўляюцца элементамі галоўных груп, г. зн. А-груп. 
У перыядычнай сістэме мяжа паміж металамі і неметаламі праходзіць па сту-
пеньчатай лініі ў напрамку ад бору В да элемента з атамным нумарам 118. Эле-
менты, размешчаныя справа ад гэтай лініі ў IIIA—VIIIA-групах, з’яўляюцца не-
металамі. Да іх адносіцца і вадарод Н, які звычайна размяшчаюць у IA-групе, 
але часта яго змяшчаюць і ў VIIА-групу (мал. 1). 
Найбольш тыповымі неметаламі з’яўляюцца 10 элементаў: вадарод Н, 

кісларод О, вуглярод С, азот N, фосфар Р, сера S, а таксама галагены —
фтор F, хлор Cl, бром Br і ёд I. Шэсць неметалаў — гэта так званыя высака-
родныя газы: гелій He, неон Ne, аргон Ar, крыптон Kr, ксенон Xe, радон Rn.
Элементы, размешчаныя ўздоўж умоўнай размежавальнай лініі: бор В, 

крэмній Si, германій Ge, мыш’як As, селен Se, тэлур Te і астат At, адносяцца 

Мал. 1. Становішча неметалаў у перыядычнай сістэме хімічных элементаў

Правообладатель Народная асвета
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да неметалаў, але могуць праяўляць і некаторыя металічныя ўласцівасці. Гэтыя 
элементы часам называюць паўметаламі. 

Электронная будова атамаў неметалаў
У атамаў большасці неметалаў (акрамя вадароду, гелію і бору) на знешнім 

электронным слоі (электроннай абалонцы) знаходзіцца параўнальна многа 
электронаў: ад 4 да 8. Лік электронаў на знешнім электронным слоі атамаў не-
металаў роўны лікаваму значэнню нумару А-групы. Напрыклад, вуглярод і крэм-
ній, элементы IVA-групы, змяшчаюць на знешнім электронным слоі па 4 элект-
роны (мал. 2), а азот і фосфар, элементы VA-групы, па — 5 электронаў (мал. 3).

Электраадмоўнасць неметалаў вышэйшая за электраадмоўнасць металаў. 
Электроны знешняга электроннага слоя ў атамаў неметалаў трывала звязаны з 
ядром, таму найбольш характэрнай уласцівасцю атамаў неметалаў з’яўляецца іх 
здольнасць далучаць электроны для завяршэння знешняга электроннага слоя. 
Гэта адпавядае больш устойліваму васьміэлектроннаму стану атамаў неметалаў. 
Калі абазначыць атам хімічнага элемента літарай Э, то працэс далучэння элект-
ронаў можна запісаць так:

Э + nе–  Эn–.

Пры ўзаемадзеянні з атамамі металаў і вадароду атамы неметалаў звы-
чайна выступаюць у якасці акісляльнікаў (г. зн. далучаюць электроны). Пры 
гэтым утвараюцца злучэнні, у якіх неметалы праяўляюць адмоўную ступень 
акіслення. Напрыклад, у сульфідзе жалеза(II) FeS сера мае ступень акіс-
лення −2:

2е–

Fe + S  =  FeS.
0 +2−20

У якасці аднаўляльнікаў атамы неметалаў выступаюць пры ўзаемадзеянні з 
атамамі больш электраадмоўных неметалаў. У злучэннях, якія ўтвараюцца, яны 

Мал. 2. Схемы электроннай будовы 
атамаў вугляроду і крэмнію

Мал. 3. Схемы электроннай будовы 
атамаў азоту і фосфару

Правообладатель Народная асвета
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праяўляюць дадатныя ступені акіслення. Напрыклад, у аксідзе серы(IV) SO2 
сера мае ступень акіслення +4:

0 +4−20

4е–

S + O2 = SO2.

Максімальная дадатная ступень акіслення атама неметалу звы-
чайна лікава роўна нумару А-групы, у якой ён знаходзіцца ў перыядыч-
най сістэме (за выключэннем кіслароду і фтору). Напрыклад, у вугляроду
і крэмнію — +4 (CO2, SiF4), у азоту і фосфару — +5 (N2O5, PCl5), у хлору —
+7 (Cl2O7) і г. д. Сера, з’яўляючыся элементам VIA-групы, можа праяўляць мак-
сімальную дадатную ступень акіслення +6 (SF6, SO3).
Некаторыя неметалы праяўляюць некалькі дадатных ступеней акіслення. 

Напрыклад, азот, акрамя максімальнай (+5), можа праяўляць ступені акіслен-
ня +1, +2, + 3 і + 4 (N2O, NO, N2O3, NO2), а хлор, акрамя ступені акіслення +7,
яшчэ і +1, +3, +5 (Cl2O, ClF3, ClF5).

Мінімальная адмоўная ступень акіслення атама неметалу роўна роз-
насці: лікавае значэнне нумара А-групы − 8. У азоту і фосфару мінімальная 
адмоўная ступень акіслення роўна −3 (Na3N, Mg3P2), у атамаў галагенаў —
−1 (KCl), у серы — −2 (H2S). 

Неметалы ў прыродзе
Нягледзячы на адносна невялікі лік элементаў 

неметалаў, іх масавая доля ў зямной кары складае 
амаль 80 %, а ў Сусвеце дасягае 99 % (у асноў-
ным за кошт вадароду Н і гелію Не). 
Жывая матэрыя таксама складаецца ў асноў-

ным са злучэнняў элементаў неметалаў: вугляро-
ду С, кіслароду О, вадароду Н, азоту N, фосфа-
ру Р і серы S. Гэтыя элементы часта называюць 
арганагеннымі, г. зн. утвараючымі жывыя ар-
ганізмы. Масавая доля арганагенных элементаў 
у жывых і раслінных арганізмах перавышае 95 %. 
Многія іншыя элементы неметалы, нягледзячы 
на іх нязначную наяўнасць у жывых арганізмах, 
таксама адносяцца да жыццёва неабходных, на-
прыклад: селен Se, бром Br, ёд I.
Распаўсюджанасць элементаў неметалаў у 

зямной кары істотна адрозніваецца (мал. 4): на 
долю кіслароду прыходзіцца больш за 49 % масы 

Мал. 4. Змяшчальнасць элемен-
таў неметалаў у зямной кары

Правообладатель Народная асвета
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зямной кары, на долю крэмнію — каля 28 %, а на долю такіх неметалаў, як 
бром Br, ёд I, селен Se, тэлур Te і інш., — толькі сотыя долі працэнта масы 
зямной кары. 

У апошнія гады вучоныя вызначылі, што селен, маса якога ў арганізме чалавека каля 
15 мг, ахоўвае клеткі ад шкоднага ўздзеяння ўльтрафіялетавага і радыеактыўнага апра-
меньвання, садзейнічае ўмацаванню імуннай сістэмы. Прыроднымі назапашвальнікамі 
селену з’яўляюцца грыбы (мал. 5). Напрыклад, лісічкі, апенькі і маслякі змяшчаюць се-
лен масай ад 2 да 7 мг на 1 кг сухой масы, значна больш гэтага элемента змяшчаецца ў 
ядавітых грыбах (бледная паганка, мухаморы). На думку вучоных, вялікія канцэнтрацыі 
селену ў грыбах з’яўляюцца ўмовай велізарнай скорасці іх росту: бо грыбы растуць, як 
кажуць, на вачах. Аднак трэба памятаць, што ўжыванне прадуктаў, якія змяшчаюць се-
лен у колькасцях, большых за 5 мг на 1 кг ежы, прыводзіць да вострага атручэння ар-
ганізма чалавека.

У прыродзе неметалы сустракаюцца як у выглядзе простых рэчываў (N2, O2 
і інш.), так і ў выглядзе складаных арганічных і неарганічных злучэнняў. Боль-
шая частка неарганічных рэчываў, якія змяшчаюць неметалы, уваходзіць у са-
стаў мінералаў і горных парод у выглядзе аксідаў (SiO2, Fe2O3 і інш.), сульфі-
даў (ZnS, FeS2 і інш.), хларыдаў (KCl, NaCl і інш.), солей кіслародзмяшчаль-
ных кіслот — сульфатаў, карбанатаў, сілікатаў, фасфатаў і інш.

Усе неметалы з’яўляюцца элементамі галоўных груп, г. зн. А-груп, пе-
рыядычнай сістэмы. 
Атамы неметалаў могуць праяўляць як адмоўныя, так і дадатныя сту-

пені акіслення.
Максімальная дадатная ступень акіслення атама неметалу звычайна лі-

кава роўна нумару А-групы ў перыядычнай сістэме элементаў.
Мінімальная адмоўная ступень акіслення атама неметалу роўна роз-

насці: лікавае значэнне нумара А-групы − 8.

Мал. 5. Грыбы — прыродныя накапляльнікі селену: а — ядомыя грыбы;
б — неядомыя грыбы

Правообладатель Народная асвета
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Пытанні і заданні

1. Разгледзьце становішча неметалаў у перыядычнай сістэме хімічных элемен-
таў. Ці можна правесці дакладную мяжу паміж металамі і неметаламі?

2. Састаўце электронныя схемы атамаў кіслароду і аргону.
3. Якія ступені акіслення могуць праяўляць неметалы ў сваіх злучэннях? Вызна-

чыце ступень акіслення хлору ў злучэннях: KCl, Cl2O7, KClO3; азоту — у злучэннях: 
NH3, N2O, KNO3.

4. Вызначыце ступені акіслення неметалаў у прыведзеных злучэннях: AlBr3, 
Na2O, MgI2, P2O5, H2Se, SF6, PCl3, CaH2. 

5. Пакажыце максімальную дадатную і мінімальную адмоўную ступені акіслення 
наступных неметалаў: P, Se, Br. Састаўце формулы кіслародных і вадародных злу-
чэнняў неметалаў у гэтых ступенях акіслення.

6. Якія з неметалаў часцей за ўсё сустракаюцца: а) у Сусвеце; б) у зямной кары; 
в) у жывых арганізмах?

7. У выглядзе якіх злучэнняў неметалы ўваходзяць у састаў мінералаў і горных 
парод?

8. Сярод прыведзеных ураўненняў выберыце ўраўненні акісляльна-аднаўленчых 
рэакцый, пакажыце акісляльнік і аднаўляльнік, а таксама састаўце схемы пераходу 
электронаў ад аднаўляльніку да акісляльніку:

а) CaO + CO2 = CaCO3;
б) 3H2 + N2 = 2NH3;
в) 2SO2 + O2 = 2SO3.
9. Разлічыце масу вады, якая ўтвараецца пры выбуху сумесі вадароду масай 2 г

і кіслароду масай 12 г.

§ 2. Простыя рэчывы неметалы

Хімічныя элементы неметалы ўтвараюць простыя рэчывы малекулярнай 
будовы (напрыклад, O2, N2, S8, высакародныя газы) і немалекулярнай будовы 
(напрыклад, вуглярод у выглядзе алмазу і графіту).
Простыя рэчывы неметалы характарызуюцца большай колькасцю як

фізічных, так і хімічных уласцівасцей.

Фізічныя ўласцівасці
Вы ўжо ведаеце, што пры звычайных умовах кісларод і вадарод — газа-

падобныя рэчывы, якія складаюцца з двухатамных малекул О2 і Н2. Газа-
падобнымі рэчывамі з’яўляюцца таксама азот N2, фтор F2 і хлор Cl2. Простыя
рэчывы элементаў VIIIA-групы складаюцца з аднаатамных малекул і таксама 
ўяўляюць сабой газы: He, Ne, Ar і інш.

Правообладатель Народная асвета
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Адзінай вадкасцю пры звычайных умовах сярод простых рэчываў неметалаў 
з’яўляецца бром Br2 (мал. 6). Усе астатнія неметалы — цвёрдыя рэчывы, якія 
існуюць у выглядзе атамных крышталёў (бор B, крэмній Si) або ў выглядзе ма-
лекулярных крышталёў (ёд I2 (мал. 7), фосфар P4, сера S8).
Многія неметалы валодаюць характэрнай для іх афарбоўкай: графіт — 

шэра-чорнай, бром — чырвона-бурай, сера — жоўтай, хлор — жоўта-зялёнай, 
ёд — фіялетава-чорнай і г. д.
У шырокім інтэрвале змяняюцца і іншыя фізічныя ўласцівасці немета-

лаў. Так, тэмпература плаўлення графіту складае 3850 °С, а ў гелію яна роў-
на −272 °С. Высокія тэмпературы плаўлення характэрны для простых рэчываў, 
якія існуюць у выглядзе атамных крышталёў (C, Si), а нізкія — для рэчываў, 
што існуюць у цвёрдым стане ў выглядзе малекулярных крышталёў (O2, N2).

Шчыльнасць газападобных неметалаў розная: ад самай найменшай 
(0,09 г/дм3) у вадароду Н2 да 9,73 г/дм3 у радону Rn. 

Радыеактыўны газ радон Rn выкарыстоўваюць у медыцынскай практыцы для лячэння 
апорна-рухальнага апарату, сардэчных і нервовых захворванняў. Прымяненне такога газу 
звычайна адбываецца пад жорсткім кантролем з боку медыцынскага персаналу. Разам з 
гэтым у папулярнай і экалагічнай літаратуры часта ўпамінаецца «радонавая праблема». 
Яна звязана з дастаткова высокім узроўнем апраменьвання, якое чалавек рызыкуе атры-
маць ад радону, што вылучаецца праз разломы зямной кары.

Цвёрдыя неметалы таксама дастаткова значна адрозніваюцца па шчыль-
насці: ад самага лёгкага фосфару P (1,82 г/см3) да самага цяжкага тэлуру Te
(6,24 г/см3). Звярніце ўвагу на тое, што шчыльнасць газаў звычайна выра-
жаецца ў грамах на кубічны дэцыметр (г/дм3), у той час як шчыльнасць 
цвёрдых рэчываў — у грамах на кубічны сантыметр (г/см3).

Мал. 6. Вадкі бром
Мал. 7. Будова малекулярнага 
крышталя ёду

Простыя рэчывы неметалы

Правообладатель Народная асвета
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Адрозніваюцца неметалы і па электраправоднасці: большасць з іх — ізаля-
тары. Простае рэчыва вугляроду — графіт — з’яўляецца добрым правадніком 
электрычнага току. Крэмній Si, селен Se і тэлур Te валодаюць паўправадніко-
вымі ўласцівасцямі.

Алатропія
Хімічны элемент кісларод у прыродзе існуе ў выглядзе двух простых рэ-

чываў — кіслароду O2 і азону O3. Розны састаў, а значыць, і розная будова 
малекул абумоўліваюць і розныя ўласцівасці гэтых рэчываў. Напрыклад, кісла-
род O2 — газ без колеру і паху, а азон O3 — газ светла-блакітнага колеру з рэз-

кім характэрным пахам. Яны адрозніва-
юцца таксама тэмпературамі плаўлен-
ня і кіпення, рэакцыйнай здольнасцю.
У прыродзе азон утвараецца пры 

навальнічных разрадах і пры акісленні 
смалы хвойных дрэў. Большая част-
ка азону знаходзіцца ў верхніх слаях 
атмасферы, утвараючы азоновы слой, 
які ахоўвае жывыя арганізмы на Зям-
лі ад знішчальнага і жорсткага ўльтра-
фіялетавага выпраменьвання Сонца 
(мал. 8).

Невялікія колькасці азону ў паветры з’яўляюцца лекавымі для людзей з захворваннямі 
лёгкіх. Аднак моцнае абагачэнне паветра азонам можа быць небяспечным для здароўя: 
павелічэнне наяўнасці азону ў паветры вышэй за гранічна дапушчальную канцэнтрацыю 
прыводзіць да ўзнікнення галаўнога болю, раздражнення дыхальных шляхоў і вачэй,
а затым да аслаблення сардэчнай дзейнасці. Крыніцамі азону з’яўляюцца прыборы,
у час працы якіх адбываецца высакавольтны электрычны разрад, — капіравальныя
ўстаноўкі (ксераксы) і лазерныя прынтары, а таксама крыніцы ўльтрафіялетавага
і рэнтгенаўскага выпраменьванняў. Таму памяшканні, у якіх знаходзяцца такія прыборы,
неабходна часта праветрываць.

Хімічны элемент вуглярод у прыродзе існуе пераважна ў выглядзе 
двух простых рэчываў — алмазу і графіту. Гэтыя простыя рэчывы ад-
розніваюцца будовай сваіх крышталічных рашотак і, як вынік гэтага, ула-
сцівасцямі. Графіт (мал. 9) — мяккае шэра-чорнае рэчыва, а алмаз — пра-
зрысты крышталь, самае цвёрдае прыроднае рэчыва (мал. 10). Графіт, як 
вам ужо вядома, добра праводзіць электрычны ток, а алмаз з’яўляецца ізаля-
тарам.

Мал. 8. Схема разбурэння азонавага слоя 
Зямлі

Правообладатель Народная асвета
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Многія элементы існуюць у выглядзе некалькіх простых рэчываў, напрыклад 
сера S, фосфар P і інш. Усяго на 118 хімічных элементаў прыходзіцца больш за 
400 простых рэчываў. 

Існаванне элементаў у выглядзе некалькіх простых рэчываў называецца 
алатропіяй (ад грэч. алатропія — другая ўласцівасць), а самі такія 
простыя рэчывы — алатропнымі мадыфікацыямі. 

Хімічныя ўласцівасці
Простыя рэчывы неметалы істотна адрозніваюцца паміж сабой па хімічнай 

актыўнасці. Найбольшую хімічную актыўнасць праяўляюць галагены і кісларод. 
Сера, фосфар, а асабліва вуглярод і крэмній уступаюць у хімічныя рэакцыі, як 
правіла, толькі пры павышаных тэмпературах. Большасць рэакцый неметалаў 
адносіцца да акісляльна-аднаўленчых рэакцый.
У якасці акісляльнікаў неметалы ўзаемадзейнічаюць з металамі. Напры-

клад, многія металы гараць у кіслародзе і хлоры з утварэннем адпаведна аксі-
даў і хларыдаў:

0

аксід магнію

+2 −20

2 ⋅ 2e–

O+ 2 = 2Mg 2MgO;
t

хларыд жалеза(III)

+3 −100

2 ⋅ 3е– 

2Fe + 3Cl2 =
t
 2FeCl3.

Мал. 9. Графіт Мал. 10. Прыродныя алмазы

Простыя рэчывы неметалы

Правообладатель Народная асвета
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У рэакцыях з вадародам неметалы выступаюць у якасці акісляльнікаў, а ва-
дарод — у якасці аднаўляльніку:

серавадарод

00

2 ⋅ 1е–  

2  = .H 2HS S+
+1−2t

Неметалы ўзаемадзейнічаюць адзін з адным, напрыклад:

хларыд серы(II)

00

 2е–  

 = .S 22 ClCl S+
+2−1

У гэтай рэакцыі хлор выступае ў якасці акісляльніку, а сера — у якасці 
аднаўляльніку. 
Неметалы ўступаюць у рэакцыі і са складанымі рэчывамі:

00
 = 2KI 22 KClCl 2+ I +

2 ⋅ 1е–

−1 −1
.

Больш падрабязна з хімічнымі ўласцівасцямі неметалаў вы пазнаёміцеся ў 
наступных параграфах.

Простыя рэчывы неметалы істотна адрозніваюцца паміж сабой па сва-
іх фізічных і хімічных уласцівасцях.
Існаванне элемента ў выглядзе некалькіх простых рэчываў называецца 

алатропіяй.  

Пытанні і заданні

1. З прыведзенага пераліку простых рэчываў неметалаў — вуглярод (графіт), 
вуглярод (алмаз), кісларод, азон, азот, гелій, ёд, крэмній — выпішыце ў сшытак рэ-
чывы: а) малекулярнай будовы; б) немалекулярнай будовы.

2. У якіх агрэгатных станах могуць знаходзіцца неметалы ў звычайных умовах?
3. Якія агрэгатныя станы характэрны для простых рэчываў VIIA-групы? Прывядзі-

це прыклады.
4. Дайце азначэнне паняцця «алатропія». 
5. Чым адрозніваюцца адна ад адной алатропныя мадыфікацыі аднаго і таго ж 

элемента: а) графіт і алмаз; б) кісларод і азон?
6. Разлічыце хімічную колькасць і аб’ём (н. у.) кіслароду, які патрабуецца для 

спальвання металічнага кальцыю масай 100 г.

Правообладатель Народная асвета
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7. Назавіце наступныя злучэнні: СаСl2, FeO, Al2S3, KI. Разлічыце масавую долю 
неметалу ў кожным з іх.

8. Вызначыце ступені акіслення атамаў у бінарных злучэннях — I2O5, CS2, CaS, 
PCl5. Назавіце гэтыя злучэнні.

9. Запішыце ўраўненне рэакцыі хлору з ёдыдам натрыю. Пакажыце акісляльнік
і аднаўляльнік. Вызначыце масу ёдыду натрыю, які ўступіць у рэакцыю з хлорам
аб’ёмам (н. у.) 11,2 дм3.

§ 3. Галагены — элементы VIIA-групы

Галагены (ад грэч. halos — соль і genes — утваральны) — элементы VIIА-
групы перыядычнай сістэмы: фтор F, хлор Сl, бром Вг, ёд I і астат At, які 
вельмі рэдка сустракаецца ў прыродзе. Да пачатку XIX ст. солі лічылі злучэн-
нямі асноў з кіслотамі. Атрыманне хларыду натрыю з натрыю і хлору было та-
кім незвычайным, што хлор у 1811 г. назвалі галагенам, г. зн. «нараджаючым 
солі». Пазней гэта назва — галагены — замацавалася за ўсімі элементамі 
VIIА-групы.

Будова атамаў
У атамаў галагенаў на знешнім элект-

ронным слоі знаходзіцца па 7 электронаў 
(мал. 11), г. зн. да завяршэння гэтага слоя 
не хапае толькі аднаго электрона. Таму ў 
сваіх бінарных злучэннях з металамі і ва-
дародам галагены маюць ступень акіслення, 

роўную −1, напрыклад: NaF
−1

,  KF
−1

,  HCl
−1

 і 
да т. п. 
З павелічэннем атамнага нумара галагенаў расце зарад ядра іх ата-

маў, павялічваецца лік электронных слаёў, а значыць, павялічваюцца ра-
дыусы атамаў. У выніку гэтага памяншаецца электраадмоўнасць элемен-
таў, аслабляюцца іх неметалічныя ўласцівасці. Таму ў злучэннях з больш 
электраадмоўнымі элементамі (F, O, N) атамы хлору, брому і ёду праяўля-

юць дадатныя ступені акіслення: +1, +3, +5, +7, напрыклад: HClO
+1

,  I F
+3

3 ,

KClO
+5

3 ,  Cl O2

+7

7 .  

Састаў і фізічныя ўласцівасці простых рэчываў
Простыя рэчывы галагены складаюцца з двухатамных малекул: F2, Cl2, Br2, 

I2. Хімічная сувязь паміж атамамі ў малекулах простых рэчываў — кавалентная 
непалярная. 

Мал. 11. Схемы электроннай будовы 
атамаў фтору і хлору

Галагены — элементы VIIA-групы

Правообладатель Народная асвета
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З павелічэннем малекулярнай масы галагенаў тэмпературы плаўлення і кі-
пення простых рэчываў павышаюцца, павялічваецца іх шчыльнасць, узмацняец-
ца інтэнсіўнасць афарбоўкі. Гэта звязана перш за ўсё з узмацненнем міжмалеку-
лярнага ўзаемадзеяння. Таму, калі пры звычайных умовах фтор і хлор — газы, 
то бром — вадкасць, а ёд — ужо цвёрдае крышталічнае рэчыва. Змяняецца і 
інтэнсіўнасць афарбоўкі рэчываў: фтор — светла-жоўты газ, хлор — газ жоў-
та-зялёнага колеру, бром — чырвона-карычневая вадкасць, а ёд — бліскучыя 
чорна-фіялетавыя крышталі.
Усе галагены маюць рэзкі характэрны пах і з’яўляюцца вельмі таксічнымі 

рэчывамі.

Назва хімічнага элемента «фтор» паходзіць ад грэчаскага слова «фторас» — разбу-
раючы. Работа з простым рэчывам фторам вельмі небяспечная: самая нязначная не-
асцярожнасць — і ў чалавека разбураюцца зубы, псуюцца ногці, павышаецца ломкасць 
касцей, крывяносныя сасуды робяцца крохкімі. Але аказваецца, што фтор неабходны 
арганізму чалавека. Было вызначана, што ў састаў зубной эмалі ўваходзіць да 0,02 %
іонаў фтору, якія паступаюць у арганізм з пітной вадой.

Малекулы галагенаў непалярныя, таму ў вадзе галагены раствараюцца ад-
носна слаба. Напрыклад, у 1 аб’ёме вады пры 20 °С раствараецца 2,5 аб’ёму 
хлору.
Водныя растворы хлору і брому называюцца адпаведна хлорнай вадой і 

бромнай вадой. 

Хімічныя ўласцівасці
Хімічная актыўнасць простых рэчываў галагенаў вельмі высокая. Яны праяў-

ляюць моцныя акісляльныя ўласцівасці, энергічна рэагуючы з металамі і боль-
шасцю неметалаў, акісляюць рад складаных рэчываў.  
Асабліва ярка акісляльныя ўласцівасці галагенаў 

праяўляюцца пры іх узаемадзеянні з металамі. Фтор рэ-
агуе з усімі металамі без выключэння, з большасцю з 
іх без награвання:

0 +2 −10

2e–

F+ 2 2 = Mg MgF .

Астатнія галагены рэагуюць з металамі звычайна 
пры награванні (мал.12):

+3 −100
2 ⋅ 3е

2Fe + 3Cl2 =
t
 2FeCl3;

–

Мал. 12. Гарэнне жалеза 
ў хлоры

Правообладатель Народная асвета
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+2 −100
2е–

Cu + Br2  =  CuBr2;
t

+3 −100
2 ⋅ 3е– 

2Al + 3I2  =  2AlI3.
t

Падобная заканамернасць назіраецца і ў рэакцыях галагенаў з вадаро-
дам. Калі фтор узаемадзейнічае з вадародам у любых умовах з выбухам, то су-
месь хлору з вадародам рэагуе з  выбухам толькі пры падпальванні або апра-
меньванні прамым сонечным святлом, бром узаемадзейнічае з вадародам пры 
награванні і без выбуху. Рэакцыя ж злучэння ёду з вадародам працякае па-
вольна нават пры награванні. У выніку гэтых рэакцый (запішыце іх ураўненні 
самастойна) утвараюцца адпаведна фторавадарод HF, хлоравадарод HCl, 
бромавадарод HBr і ёдавадарод HI. У гэтых рэакцыях наглядна праяўляец-
ца аслабленне акісляльных уласцівасцей простых рэчываў галагенаў ад фтору
да ёду. 
У якасці акісляльнікаў галагены здольны рэагаваць і са многімі складанымі 

рэчывамі. Напрыклад, хлор, узаемадзейнічаючы з брамідамі і ёдыдамі металаў, 
выцясняе бром і ёд з водных раствораў гэтых солей:

2 ⋅ 1е– 

0       −1 0
Cl2 + 2KBr  =  2KCl + Br2;

−1

2 ⋅ 1е– 

0 0
Cl2 + 2NaI  =  2NaCl + I 2.

−1−1

Гэтыя рэакцыі пацвярджаюць, што простае рэчыва хлор праяўляе больш 
моцныя акісляльныя ўласцівасці, чым галагены, якія стаяць у групе ніжэй.

У злучэннях з іншымі элементамі галагены праяўляюць ступені акіслен-
ня: −1, +1, +3, +5, +7. Фтор у злучэннях з іншымі элементамі праяўляе па-
стаянную ступень акіслення −1.
Простыя рэчывы галагены складаюцца з двухатамных малекул.
Галагены з’яўляюцца акісляльнікамі ў адносінах да большасці металаў, 

неметалаў і многіх складаных рэчываў.
Акісляльная здольнасць простых рэчываў галагенаў памяншаецца ад 

фтору да ёду.

Галагены — элементы VIIA-групы

Правообладатель Народная асвета
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Пытанні і заданні

1. Чым падобныя па будове і чым адрозніваюцца наступныя часціцы: 

а) Cl
0

 і Cl−;  б) Cl
0

 і Br
0

;  в) F
0

 і Ne?
0

2. Колькі ўсяго электронаў змяшчаецца ў малекуле брому? Колькі агульных 
электронных пар удзельнічае ва ўтварэнні хімічнай сувязі?

3. Які аб’ём пры н. у. займае хлор хімічнай колькасцю 4 моль? Колькі малекул 
хлору знаходзіцца ў гэтым аб’ёме?

4. Вызначыце ступені акіслення галагенаў у наступных злучэннях: HF, OF2, NCl3, 

KClO3, NaBrO4, H5IO6.
5. Чаму простыя рэчывы галагены з’яўляюцца акісляльнікамі? Прывядзіце па

1-2 прыклады хімічных рэакцый, якія ілюструюць акісляльныя ўласцівасці простых рэ-
чываў галагенаў.

6. Пры награванні алюмінію ў току хлору быў атрыманы хларыд алюмінію масай 
26,7 г. Разлічыце хімічную колькасць хлору, які ўступіў у рэакцыю.

7. Ці можна вывесці пляму ёду на тканіне, калі апрацаваць яе растворам ку-
хоннай солі? Чаму?

8. Разлічыце аб’ём (н. у.) хлору, які неабходны для поўнага выцяснення ўсяго ёду 

з раствору ёдыду калію аб’ёмам 200 см3 (шчыльнасць раствору 1,23 г/см3) і масавай 
доляй солі, роўнай 25,6 %.

9. Састаўце ўраўненні рэакцый, якія ілюструюць наступныя ператварэнні: 

NaI  NaBr  Br2  FеBr3.

Пакажыце ў кожнай рэакцыі акісляльнік і аднаўляльнік.

§ 4. Хлоравадарод. Саляная кіслата і хларыды

Пры ўзаемадзеянні хлору з вадародам утвараецца хлоравадарод HCl. Гэта 
бясколерны газ з рэзкім пахам, некалькі цяжэйшы за паветра. Хімічная сувязь 

у малекуле HCl  кавалентная палярная:

H
δ+

  Cl
δ−

.

Малекула HCl палярная.
Хлоравадарод добра раствараецца ў вадзе: пры 0 °С у 

1 аб’ёме вады можна растварыць да 500 аб’ёмаў хлорава-
дароду. Гэта лёгка праверыць, калі цыліндр, запоўнены гэ-
тым газам, апусціць у пасудзіну з вадой (куды загадзя на-
капана некалькі кропель лакмусу). Вада хутка паднімецца 
ўверх, пры гэтым раствор афарбуецца ў чырвоны колер, 
што сведчыць аб утварэнні кіслага раствору ў цыліндры 
(мал. 13).

Мал. 13. Растварэнне 
хлоравадароду ў вадзе

Правообладатель Народная асвета
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Саляная кіслата
Раствор хлоравадароду ў вадзе — хлоравадародная кіслата, якую часта на-

зываюць салянай кіслатой. Гэта бясколерная вадкасць з рэзкім пахам. У кан-
цэнтраванай кіслаце масавая доля HCl складае каля 37 %. 
Саляная кіслата з’яўляецца моцнай аднаасноўнай кіслатой, у разбаўленым 

растворы поўнасцю дысацыіруе на іоны:

HCl  H+ + Cl–.

Саляная кіслата праяўляе характэрныя для кіслот уласцівасці. Яна змяняе 
афарбоўку індыкатараў: лакмус і метыларанж у растворы HCl робяцца чырво-
нымі. Саляная кіслата ўзаемадзейнічае з тымі металамі, якія ў радзе актыўнасці 
металаў размешчаны да вадароду:

Fe + 2HCl = FeCl2 + H2 ;
Fe + 2H+ = Fe2+ + H2 .

У гэтых рэакцыях іоны вадароду выступаюць у якасці акісляльніку.
Саляная кіслата ўзаемадзейнічае з асноўнымі аксідамі:

ВаО + 2HCl = ВаCl2 + H2O;
ВаО + 2H+ = Ва2+ + H2O;

з асновамі: 
Ва(ОН)2 + 2HCl = BaCl2 + 2H2O;

OH– + H+ = H2O;
з солямі:

Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + H2O + CO2 ;
CO3

2−  + 2H+ = H2O + CO2 .

Рэакцыі з солямі адбываюцца толькі тады, калі 
ўтвараецца асадак, газ або слабы электраліт.

Солі салянай кіслаты
Солі салянай кіслаты называюцца хларыдамі. Боль-

шасць хларыдаў растваральныя ў вадзе. Да практычна 
нерастваральных адносіцца хларыд серабра(I) AgCl. 
Гэта ўласцівасць хларыду серабра(I) выкарыстоўваецца 
для выяўлення хларыд-іонаў у растворы. Пры дабаўлен-
ні раствору нітрату серабра(I) AgNO3 да раствору хла-
рыду (або самой салянай кіслаты) выпадае белы тва-
рожысты асадак хларыду серабра(I) (мал. 14):

AgNO3 + NaCl = AgCl  + NaNO3;
Ag+ + Cl– = AgCl .

Мал. 14. Якасная рэакцыя
на хларыд-іоны

Хлоравадарод. Саляная кіслата і хларыды
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Такая рэакцыя з’яўляецца якаснай рэакцыяй на іоны хлору, а нітрат се-
рабра служыць рэактывам на саляную кіслату і яе солі.
Калі наяўнасць хларыд-іонаў у растворы невялікая, то асадак не выпадае, 

а назіраецца памутненне раствору. Гэтай рэакцыяй можна карыстацца для пра-
веркі наяўнасці іонаў Cl– у пітной вадзе.

Прымяненне салянай кіслаты і хларыдаў
Саляная кіслата і яе солі адносяцца да тых рэчываў, якія пастаянна супра-

ваджаюць чалавека, з’яўляючыся неад’емнай часткай яго жыцця.
У вялікіх аб’ёмах саляная кіслата расходуецца ў самых розных галінах прак-

тычнай дзейнасці чалавека: у хімічнай, харчовай і фармацэўтычнай прамысло-
васці, для апрацоўкі паверхні металаў і інш. Як рэагент саляная кіслата вы-
карыстоўваецца ва ўсіх хімічных лабараторыях.
Важнейшымі солямі салянай кіслаты з’яўляюцца хларыды натрыю і калію. 

Кухонная соль NaCl — неабходная частка ежы, з’яўляецца 
асноўным кансервантам пры падрыхтоўцы харчовых прадуктаў 
да працяглага захоўвання. 

Кухонная (каменная) соль здаўна цанілася вельмі высока. Ёю за-
мест грошай плацілі жалаванне рымскім воінам і крыжаносцам. У 
Кітаі выраблялі саляныя манеты, на якіх ставілася кляймо валадара 
(мал. 15). А ў Эфіопіі яшчэ і ў XIX ст. выкарыстоўваліся саляныя 
грошы — стандартныя брускі каменнай солі.

Хларыд калію KCl — каштоўнае мінеральнае ўгнаенне. 
Гэта асноўны экспартны прадукт хімічнай прамысловасці Бе-
ларусі (мал. 16). Хларыд цынку ZnCl2 шырока выкарыстоўваецца для прапіткі 
драўніны з мэтай папярэджання яе гніення, а таксама пры паянні металаў. Хла-

Мал. 15. Саляная 
манета

Мал. 16. ААТ «Беларуськалій» і прадукцыя прадпрыемства

Правообладатель Народная асвета



21

рыды іншых металаў выкарыстоўваюцца ў сельскай гаспадарцы, хімічнай пра-
мысловасці, медыцыне. 

Прадуктам узаемадзеяння хлору з вадародам з’яўляецца хлоравада-
род — бясколерны газ з рэзкім пахам, цяжэйшы за паветра.
Раствор хлоравадароду ў вадзе — моцная кіслата, якая называецца хло-

равадароднай або салянай.
Саляная кіслата праяўляе ўсе тыповыя ўласцівасці кіслот: узаемадзей-

нічае з асновамі, асноўнымі аксідамі, солямі і металамі, якія стаяць у радзе 
аткыўнасці да вадароду.
Солі салянай кіслаты называюцца хларыдамі.
Рэактывам на саляную кіслату і яе солі служыць раствор нітрату се-

рабра(I). 

Пытанні і заданні

1. Апішыце фізічныя ўласцівасці хлоравадароду.
2. Карыстаючыся данымі тэксту параграфа, разлічыце растваральнасць хлора-

вадароду ў вадзе ў молях на 1 дм3 вады. 
3. Ахарактарызуйце хімічныя ўласцівасці салянай кіслаты. Запішыце прыклады 

адпаведных рэакцый.
4. Састаўце малекулярныя і скарочаныя іонныя ўраўненні рэакцый паміж саля-

най кіслатой і: а) магніем; б) аксідам кальцыю; в) гідраксідам алюмінію; г) нітратам 
свінцу(II).

5. Якімі доследамі можна даказаць, што ў састаў салянай кіслаты ўваходзяць 
іоны вадароду і хлору? Напішыце ўраўненні адпаведных рэакцый.

6. Разлічыце аб’ёмы (н. у.) вадароду і хлору, неабходных для атрымання хло-

равадароду аб’ёмам 72,4 дм3.
7. Масавая доля хлоравадароду ў страўнікавым соку складае 3 %. Разлічыце  

аб’ём (н. у.) хлоравадароду, які спатрэбіцца для прыгатавання такога раствору ма-
сай 500 г.

8. У трох прабірках знаходзяцца водныя растворы: а) хлору; б) хларыду натрыю; 
в) нітрату серабра(I). Як іх адрозніць?

9. Разлічыце масу салянай кіслаты з масавай доляй HCl 15 %, неабходнай для 
нейтралізацыі раствору, што змяшчае NaOH масай 100 г. Вылічыце хімічную коль-
касць хлоравадароду, які змяшчаецца ў паказаным растворы.

10. Састаўце ўраўненні рэакцый, якія неабходна правесці для выканання наступ-
ных ператварэнняў:    

а) H2  HCl  Cl2  PCl3; 
б) NaCl  ?  KCl  ?  HCl;
в) Cl2  HCl  CuCl2  FeCl2  AgCl.

Хлоравадарод. Саляная кіслата і хларыды
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§ 5. Галагены ў прыродзе. Біялагічнае значэнне
і прымяненне галагенаў і іх злучэнняў

Злучэнні галагенаў, асабліва хлору і фтору, дастаткова шырока распаў-
сюджаны ў прыродзе. Яны адыгрываюць важную ролю ў развіцці жывых ар-
ганізмаў, шырока выкарыстоўваюцца ў самых розных сферах дзейнасці чала-
века.

Распаўсюджанасць у прыродзе
З прычыны таго, што галагены — моцныя акісляльнікі, у прыродзе яны 

сустракаюцца ў выглядзе злучэнняў. Шырока распаўсюджаны мінералы і гор-
ныя пароды, якія змяшчаюць галагеніды, напрыклад хларыды — солі салянай 
кіслаты. Найбольш распаўсюджанымі з’яўляюцца галіт (каменная, або ку-
хонная, соль) NaCl, сільвін KCl, карналіт KCl  MgCl2  6H2O і інш. У Беларусі 
паблізу Салігорска знаходзіцца самае вялікае ў Еўропе Старобінскае радовішча 
сільвініту, які ўяўляе сабой сумесь хларыдаў калію і натрыю з прымесямі. Сіль-
вініт мае стракатую афарбоўку — чырвоныя, ружовыя, сінія і аранжавыя кры-
шталі (мал. 17). Гэта галоўнае мінеральнае багацце нашай краіны. 

Фтор у прыродзе сустракаецца ў выглядзе флюарыту, або плавіковага 
шпату, CaF2 (мал. 18), крыяліту Na3AlF6, фторапатыту 3Ca3(PO4)2  CaF2 
і некаторых іншых мінералаў і горных парод.

Бром і ёд сваіх мінералаў не ўтвараюць, але іх злучэнні канцэнтруюцца
ў марскіх і падземных водах, назапашваюцца марскімі водарасцямі. 
У марской вадзе і падземных водах усе галагены змяшчаюцца ў выглядзе со-

лей. Так, напрыклад, у марской вадзе аб’ёмам 1 дм3 змяшчаецца хларыд натрыю 
масай каля 25—30 г. У Беларусі ў глыбінях Прыпяцкага прагіну знаходзяцца ве-

Мал. 17. Сільвініт Мал. 18. Прыродныя злучэнні фто-
ру: 1, 2, 3 — флюарыты; 4 — фтор-
апатыт 
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лізарныя запасы расолаў, якія ўяўляюць сабой водныя растворы брамідаў і ёды-
даў самых розных металаў. Падземныя расолы — вельмі перспектыўная кры-
ніца атрымання брому, ёду, літыю і іншых рэдкіх элементаў.

Біялагічнае значэнне галагенаў
Усе галагены ў выглядзе простых рэчываў (F2, Cl2, Br2, I2) з’яўляюцца моц-

нымі акісляльнікамі, яны вельмі таксічныя. Аднак у саставе розных злучэнняў 
галагены адыгрываюць істотную ролю ў росце і развіцці раслін, жывёл і ча-
лавека.
Без фтору немагчыма нармальнае развіццё касцявога шкілета, асабліва зу-

боў чалавека і жывёл. Фторзмяшчальныя рэчывы ўдзельнічаюць у пабудаванні 
зубной эмалі, надаючы ёй, разам з кальцыем, цвёрдасць і белізну. Пры недахопе 
фтору ў арганізме чалавека адбываецца псаванне зубной тканкі, развіваецца ка-
рыес. У раёнах з недастатковай наяўнасцю фтору ў пітной вадзе і іншых прадук-
тах харчавання, у прыватнасці ў Беларусі, кухонную соль часта «фтарыруюць» 
(мал. 19), г. зн. дабаўляюць у яе фтарыд натрыю NaF.

Хлор — адзін з хімічных элементаў, які забяспечвае паўнацэннае існаван-
не жывых арганізмаў. Асноўная форма паступлення хлору ў арганізм — хла-
рыд натрыю. У целе дарослага чалавека змяшчаецца NaCl масай больш за
200 г, з якіх каля 45 г растворана ў крыві. Соль падтрымлівае нармальную дзей-
насць клетак, з якіх складаюцца ўсе тканкі і органы. Хларыд натрыю — кры-
ніца салянай кіслаты ў страўніку, якая ўваходзіць у састаў страўнікавага соку. 
Даросламу чалавеку неабходна атрымліваць у дзень хларыд натрыю масай пры-
кладна 5-6 г, уключаючы і тую соль, якая ўваходзіць у састаў прадуктаў хар-
чавання.
Яшчэ адзін галаген — бром — таксама вельмі важны для арганізма ча-

лавека. Злучэнні гэтага  элемента рэгулююць працэсы ўзбуджэння і тар-
мажэння цэнтральнай нервовай сістэмы,
таму для лячэння нервовых хвароб (пера-
тамленне, неўрастэніі) урачы прапісваюць 
«бром» — бромзмяшчальныя прэпараты, 
напрыклад NaBr.
Апошні з разглядаемых намі галаге-

наў — ёд — таксама элемент, без якога 
чалавек не можа жыць: недахоп яго ў ва-
дзе і ежы паніжае выпрацоўку гармону шчы-
тападобнай залозы. Недахоп гэтага гармону 
прыводзіць да захворвання шчытападобнай 
залозы, так званай «валлёвай хваробы». Ёд 

Мал. 19. Ёдаваная і фтарыраваная 
соль

Галагены ў прыродзе. Біялагічнае значэнне і прымяненне галагенаў
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трапляе ў арганізм разам з ежай: хлебам, яй-
цамі, фасоляй, цыбуляй, морквай, гарбузамі 
і асабліва марской капустай (мал. 20). Для 
прафілактыкі захворванняў шчытападобнай 
залозы рэкамендуецца прымяняць ёдава-
ную соль (гл. мал. 19). Гэта звычайная ку-
хонная соль, у 100 г якой змяшчаецца ёдыд 
калію KI масай 1 мг. 
З-за высокай колькасці злучэнняў бро-

му і ёду ў паветры прыморскіх раёнаў вельмі 
карысна дыхаць марскім паветрам. 

Адно з самых небяспечных для жыцця і здароўя рэчываў — дыяксін — змяшчае хлор. 

Злучэнні хлору і фтору з вугляродам — фрэоны (напрыклад, CCl2F2) — бясшкодныя 
для чалавека, але з’яўляюцца адной з прычын разбурэння азонавага слоя Зямлі.

Прымяненне галагенаў
Па маштабах прамысловага прымянення хлор намнога пераўзыходзіць усе 

астатнія галагены (мал. 21). У вялікіх колькасцях малекулярны хлор выкары-

Мал. 20. Прадукты, якія змяшчаюць ёд

Мал. 21. Прымяненне хлору і яго злучэнняў: 1 — атрыманне салянай кіслаты; 2 — адбель-
ванне паперы і тканіны; 3 — атрыманне сінтэтычнага каучуку і пластмас; 4 — вытвор-
часць лякарстваў; 5 — вытворчасць растваральнікаў; 6 — абеззаражванне вады
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25

стоўваецца для абеззаражвання пітной вады. Хлор і яго злучэнні прымяняюцца 
для адбельвання льняных і баваўняных тканін, паперы, драўніны і г. д. Асабліва 
многа яго расходуецца пры вытворчасці пластмас, каўчукоў, фарбавальнікаў, 
розных растваральнікаў. Велізарныя маштабы выкарыстання хлору ў вытвор-
часці салянай кіслаты.
Вадкі фтарыд кіслароду выкарыстоўваюць як акісляльнік у ракетным па-

ліве. Шырока прымяняецца фторзмяшчальны арганічны палімер тэфлон, які 
валодае вельмі высокай хімічнай стойкасцю і малым каэфіцыентам трэння. Не-
каторыя фторвугляроды валодаюць унікальнай здольнасцю раствараць газы, 
у прыватнасці кісларод, на гэтым грунтуецца іх выкарыстанне ў якасці кро-
вазамяняльніка («блакітная кроў»). Злучэнні фтору ўваходзяць у састаў зубных 
пастаў для замацавання зубной эмалі. 
Асноўнымі спажыўцамі брому і ёду з’яўляюцца  фармацэўтычная і хімічная 

прамысловасць. Дастаткова ўспомніць ёдную настойку — спіртавы раствор 
ёду, які прымяняецца для апрацоўкі ран і драпін на скуры. 

Галагены ў прыродзе існуюць толькі ў выглядзе злучэнняў з іншымі эле-
ментамі.
Усе простыя рэчывы галагены таксічныя. 
Галагены ў форме галагенід-іонаў маюць важнае значэнне для жыцця-

дзейнасці жывых арганізмаў.
Асноўнымі спажыўцамі галагенаў з’яўляюцца фармацэўтычная і хімічная 

прамысловасць.

Пытанні і заданні

1. Чаму ў прыродзе не сустракаюцца галагены ў форме простых рэчываў? На-
завіце асноўныя прыродныя крыніцы для атрымання галагенаў. 

2. У выглядзе якіх злучэнняў хлор сустракаецца ў прыродзе?
3. Раскажыце аб біялагічнай значнасці кожнага з галагенаў.
4. Для чаго праводзяць ёдаванне і фтарыраванне кухоннай солі?
5. Разлічыце масу простага рэчыва фтору, якое можна атрымаць з мінералу 

флюарыту масай 160 г.

6. У водным растворы масай 120 г змяшчаецца CaCl2  хімічнай колькасцю
0,1 моль. Вызначыце масавую долю іонаў хлору ў гэтым растворы.

7. Састаўце ўраўненні рэакцый, якія ілюструюць наступныя ператварэнні:
а) Кl  I2  AgI; 
б) Cl2  NaCl  HCl.
8. Разлічыце масу ёду, неабходнага для прыгатавання ёднай настойкі масай

560 г, калі масавая доля рэчыва ў растворы складае 0,08. 

Галагены ў прыродзе. Біялагічнае значэнне і прымяненне галагенаў
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9. У піваварэнні карыстаюцца плавіковай кіслатой HF для знішчэння бактэ-
рый малочнакіслага, воцатнакіслага і іншых непажаданых для асноўнага працэсу 
відаў браджэння. Пры дабаўленні раствору плавіковай кіслаты масай 10 г з маса-

вай доляй HF, роўнай 30 %, да вадкасці аб’ёмам 100 дм3, якая зброджваецца, гэ-
тыя бактэрыі гінуць, а бактэрыі спіртавога браджэння захоўваюцца. Разлічыце ма-
савую долю HF у вадкасці, якая зброджваецца, прыняўшы яе шчыльнасць роўнай

1 г/см3.

§ 6. Кісларод і сера  — элементы VIA-групы

У VIA-групу перыядычнай сістэмы хімічных элементаў уваходзяць кісла-
род О, сера S, яшчэ два неметалы — селен Se і тэлур Te і адзін метал — па-
лоній Po. Першыя чатыры элементы здаўна аб’ядноўваюць адной агульнай на-
звай — халькагены, што абазначае «якія нараджаюць руды». Палоній — ра-
дыеактыўны элемент.

Будова атамаў
На знешнім электронным слоі ў атамаў элементаў VIA-групы змяшчаецца 

па 6 электронаў (мал. 22). Значыць, ім не хапае двух электронаў да завяршэн-
ня гэтага слоя. Таму ў сваіх злучэннях з металамі і вадародам халькагены звы-

чайна праяўляюць ступень акіслення, роўную –2, напрыклад: FeO
−2

,  Al S2 3

2−
,

H Te2

2−
 і г. д.

Кісларод — другі па электраадмоўнасці элемент пасля фтору, толькі атамы 
фтору здольны аднімаць у яго электроны. Кісларод праяўляе дадатную ступень 

акіслення +2 у злучэнні OF2. У групе звер-
ху ўніз здольнасць далучаць электроны па-
мяншаецца і, значыць, акісляльныя ўла-
сцівасці элементаў аслабляюцца. У злу-
чэннях з больш электраадмоўнымі эле-
ментамі (F, O, N, Cl, Br) атамы серы, 
селену і телуру праяўляюць дадатныя 
ступені акіслення, часцей +4 і +6, напрык-

лад: TeO
+4

2, SeO
+6

3, H SO2 4

6+
.

Кісларод і сера ў прыродзе
Кісларод складае амаль палову масы зямной кары (49 %), уваходзячы ў 

самыя розныя злучэнні: вада, аксіды, солі і г. д. Аднак асноўнай крыніцай кі-

Мал. 22. Схемы электроннай будовы 
атамаў кіслароду і серы
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слароду для жыцця на Зямлі і прамысловых 
мэт з’яўляецца атмасфернае паветра, у якім 
на долю кіслароду прыходзіцца каля 21 % 
па аб’ёме. 
Нягледзячы на велізарныя маштабы 

выкарыстання кіслароду (працэсы гарэння, 
дыхання, прамысловыя патрэбы і г. д.), яго 
наяўнасць у атмасферы захоўваецца паста-
яннай дзякуючы жыццядзейнасці зялёных 
раслін. 
Сера таксама адносіцца да распаўсю-

джаных элементаў (каля 0,05 % ад масы 
зямной кары). Яна сустракаецца як у выглядзе самароднай серы, так і ў саставе 
мінералаў і горных парод: сульфідаў (ZnS — цынкавая падманка, FeS2 — пі-
рыт (мал. 23), HgS — кінавар, PbS — свінцовы бляск і інш.) і сульфатаў 
(CaSO4  2H2O — гіпс, Na2SO4  10H2O — глаўберава соль і інш.).
Кісларод і сера — неад’емная частка жывой матэрыі. Так, кісларод скла-

дае ад 50 да 85 % масы тканак раслін і жывёл. Сера таксама ўваходзіць у жы-
выя арганізмы ў саставе  бялкоў. Больш падрабязна аб гэтым вы даведаецеся 
ў другой частцы падручніка. 

Спецыфічныя пахі часнаку, цыбулі, гарчыцы і капусты выклікаюцца арганічнымі злу-
чэннямі серы. Напрыклад, крыніцай паху часнаку з’яўляецца злучэнне аліцын. Вы-
творныя ад гэтага слова сустракаюцца ў многіх назвах прэпаратаў з часнаку. Слёзата-
чывае злучэнне, якое вылучаецца пры наразанні цыбулі, таксама з’яўляецца злучэннем
серы.

Будова і фізічныя ўласцівасці простых рэчываў
У прыродзе ў свабодным выглядзе сустракаюцца 

толькі два першыя халькагены — кісларод і сера. Кі-
сларод у свабодным выглядзе існуе ў форме двух ала-
тропных мадыфікацый — кіслароду О2 і азону О3, якія 
адрозніваюцца па саставе (мал. 24) і фізічных уласці-
васцях (гл. § 2). Пры звычайных умовах гэта газы.
Сера існуе ў выглядзе некалькіх алатропных мады-

фікацый, якія адрозніваюцца па саставе і будове. Звы-
чайная крышталічная сера — рэчыва жоўтага коле-
ру — мае малекулярную будову. Яна складаецца з цык-

Мал. 23. Прыроднае злучэнне серы — 
пірыт

Мал. 24. Мадэлі мале-
кул кіслароду і азону

Кісларод і сера  — элементы VIA-групы
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лічных малекул S8 (мал. 25). Калі расплаўленую серу выліць у халодную ваду, 
то яна застыне ў выглядзе масы, падобнай да гумы (мал. 26). Гэта пластычная 
сера, пабудаваная ў выглядзе бясконцых ланцужкоў атамаў серы S  (мал. 27). 
Ва ўраўненнях хімічных рэакцый для спрашчэння простыя рэчывы серы запіс-
ваюць сімвалам S.

Мал. 25. Будова малекулы 
серы S8

Мал. 26. Атрыманне 
плас тычнай серы

Мал. 27. Пластычная сера (а) і яе будова (б)

Кісларод і азон у вадзе малараствараль-
ныя. Пры 20 °С у 100 аб’ёмах H2O раства-
раецца каля 3 аб’ёмаў O2, дзякуючы гэтаму 
ў лабараторыі яго можна збіраць метадам 
выцяснення вады (мал. 28). Сера ў вадзе 
не раствараецца наогул. Больш таго, яна 
нават не змочваецца вадой, таму парашок 

Мал. 28. Схема прыбора для атрымання кісларо-
ду ў лабараторыі
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серы плавае на паверхні вады, хоць шчыльнасць серы (2,07 г/см3) у два разы 
большая за шчыльнасць вады.

У злучэннях з іншымі элементамі кісларод часцей праяўляе сту-
пень акіслення  −2, астатнія халькагены ў злучэннях з металамі і вада-
родам — −2, а ў злучэннях з больш электраадмоўнымі элементамі —
+4 і +6.
Кісларод з’яўляецца самым распаўсюджаным элементам на Зямлі. Сера 

таксама адносіцца да ліку найбольш распаўсюджаных элементаў. 
Простыя рэчывы кіслароду і серы існуюць у выглядзе некалькіх ала-

тропных мадыфікацый.

Пытанні і заданні

1. Чаму першыя чатыры элементы VIA-групы называюць халькагенамі? Прывя-
дзіце прыклады прыродных злучэнняў кіслароду і серы.

2. Вызначыце ступені акіслення кіслароду ў злучэннях: FeO, Fe2O3, SeO2, H2SO3, 

H2O2.
3. Пакажыце найбольш характэрныя ступені акіслення серы ў яе злучэннях. Пры-

вядзіце прыклады.
4. Якія алатропныя мадыфікацыі ўтвараюць кісларод і сера? Чым алатропныя 

мадыфікацыі серы адрозніваюцца адна ад адной? 

5. У якім з аксідаў большая масавая доля кіслароду — FeO, Fe2O3 або Fe3O4? 
Адказ пацвердзіце разлікам.

6. Разлічыце масавую долю серы ў злучэннях:
а) ZnS; б) HgS;  в) PbS.
7. Разлічыце хімічную колькасць і масу серы, якая ўступіць у рэакцыю з вада-

родам аб’ёмам (н. у.) 11,2 дм3, калі ў выніку рэакцыі ўтвараецца серавадарод H2S. 

8. Якая маса газавай сумесі азону і кіслароду аб’ёмам (н. у.) 10 дм3, калі
аб’ёмная доля азону ў ёй роўна 5 %?

9. Якія доказы таго, што жывёлы і расліны дыхаюць кіслародам, вы можаце пры-
весці? (Для адказу на пытанне выкарыстайце матэрыял з курса  біялогіі.)

§ 7. Хімічныя ўласцівасці кіслароду і серы. 
Прымяненне простых рэчываў

Простыя рэчывы кісларод і сера ўзаемадзейнічаюць з большасцю простых 
рэчываў і многімі складанымі рэчывамі. Пры гэтым рэакцыйная здольнасць
кіслароду звычайна больш высокая, чым серы.

Хімічныя ўласцівасці кіслароду і серы. Прымяненне простых рэчываў
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Хімічныя ўласцівасці кіслароду
Практычна ва ўсіх сваіх рэакцыях кісларод выступае ў якасці акісляльніку. 

Ён непасрэдна ўзаемадзейнічае амаль з усімі простымі рэчывамі, акрамя га-
лагенаў, высакародных газаў, серабра, золата і плаціны. Асноўнымі прадуктамі 
такіх рэакцый звычайна з’яўляюцца аксіды.
З некаторымі металамі рэакцыі адбываюцца нават без награвання. На-

прыклад, на паверхні алюмінію ўтвараецца плёнка аксіду, якая перашкаджае 
далейшаму акісленню металу: 

0 0 −2+3

4 ⋅ 3е– 

4Al +  3O2  =  2Al2O3.

Але для працякання большасці рэакцый кіслароду з металамі патрабуецца 
награванне, часам значнае: 

2–3+ 2–2+ 0 0
3Fe + 2O2 = Fe3O4 (FeO ⋅ Fe2O3).

t

У гэтай рэакцыі фактычна ўтвараюцца два аксіды жалеза — FeO і Fe2O3, 
таму формулу жалезнай акаліны (прадукту акіслення металу) часта паказваюць 
у выглядзе Fe3O4 (FeO  Fe2O3).
Пры акісленні неметалаў кіслародам звычайна вылучаецца вялікая коль-

касць цеплаты (Q), напрыклад:
4е– 

2–4+ 0 0
C + O2  =  CO2 + Q;

t
          

4 ⋅ 1е– 

2–1+ 00
2H2 + O2  =  2H2O + Q.t

Адной з нямногіх рэакцый, якая працякае з паглынаннем цеплаты, з’яўляецца 
ўзаемадзеянне кіслароду з азотам з утварэннем аксіду азоту(II):

2 ⋅ 2е– 

2–2+  0
N2 + O2  =t   2NO – Q.

0

Кісларод лёгка акісляе і многія складаныя рэчывы, перш за ўсё арганічныя, 
напрыклад метан:

8е– 

–4 0 –2 +4–2
CH4 + 2O2  =  2H2O + CO2 + Q.

t

Пры гэтым, як правіла, утвараюцца аксіды.
Рэакцыі акіслення з удзелам кіслароду паветра складаюць аснову многіх 

прыродных працэсаў: гарэння, дыхання, гніення арганічных астаткаў.
Правообладатель Народная асвета
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Хімічныя ўласцівасці серы
Сера рэагуе з многімі металамі, акрамя золата і пла-

ціны, праяўляючы пры гэтым акісляльныя ўласцівасці, 
напрыклад (мал. 29):

2е– 

0 0 +2–2
Cu + S  =t   CuS;           

2е– 

0 0 +2–2
Hg + S  =  HgS.

Прадуктамі такога ўзаемадзеяння з’яўляюцца суль-
фіды.

Рэакцыя ўзаемадзеяння з серай з’яўляецца асновай спосабу 
выдалення і абясшкоджвання разлітай ртуці, напрыклад з 
разбітага тэрмометра. Ртуць, якая папала ў шчыліны і іншыя 
цяжкадаступныя месцы, засыпаюць парашком серы. Такі 
працэс называюць дэмеркурызацыяй.

Акісляльныя ўласцівасці серы праяўляюцца і ў рэакцыях з некаторымі 
неметаламі. Сера ўзаемадзейнічае з вадародам пры награванні, утвараючы 
лятучае злучэнне — серавадарод H2S:

 

0 0 +1
H   + S  =  H S.

2 ⋅ 1е–  

2 2

−2t

Серавадарод — бясколерны газ з рэзкім пахам тухлых яец. Больш пра-
вільна сказаць, што тухлыя яйцы  пахнуць серавадародам, паколькі ён утва-
раецца пры гніенні раслінных і жывёльных арганізмаў. Серавадарод ядавіты. 
Таму яго ўдыханне можа прывесці да цяжкага атручэння. Аднак у невялікіх 
колькасцях серавадарод выкарыстоўваецца ў лячэбных 
мэтах, ён змяшчаецца ў водах некаторых мінеральных
крыніц. 

Аднаўленчыя ўласцівасці серы праяўляюцца пры 
ўзаемадзеянні з кіслародам (мал. 30): 

−2

4е– 

0 0
S + O2  =  SO2 + Q.

+4t

Прымяненне простых рэчываў кіслароду і серы
Прымяненне кіслароду заснавана на яго акісляльных 

уласцівасцях і ўласцівасці падтрымліваць дыханне. Як 
акісляльнік ён шырока выкарыстоўваецца ў металургіі, 
хімічнай прамысловасці, іншых тэхналагічных працэсах. 

Мал. 29. Узаемадзеян-
не се ры з меддзю

Мал. 30. Гарэнне серы 
ў кіслародзе

Хімічныя ўласцівасці кіслароду і серы. Прымяненне простых рэчываў
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Кісларод прымяняюць у якасці акісляльніку паліва ў 
ракетных рухавіках (мал. 31). 
З удзелам кіслароду выконваецца адзін з найваж-

нейшых працэсаў жыццядзейнасці — дыханне. У ме-
дыцыне пры лёгачных і сардэчных захворваннях, калі 
замаруднена дыханне, хворым даюць кісларод з кі-
слародных падушак або змяшчаюць іх у спецыяльныя 
палаты, у якіх падтрымліваецца неабходная канцэнт-
рацыя кіслароду. Акісленне кіслародам тлушчаў, бял-
коў і вугляводаў служыць крыніцай энергіі для жывых 
арганізмаў. 
Азон выкарыстоўваецца для азанавання паветра і 

пітной вады, абясшкоджвання прамысловых сцёкавых 
вод, як сродак для дэзінфіцыравання ў медыцыне,  як 

акісляльнік ракетнага паліва, у якасці сродку для адбельвання.
 Больш за палову здабычы серы расходуецца на вытворчасць сернай кі-

слаты, самага шматтанажнага хімічнага прадукту. Пры награванні серы з каў-
чуком атрымліваюць гуму. Як гаручае рэчыва сера ўваходзіць у састаў чорнага 
пораху, запалкавых галовак. Шырока прымяняецца сера ў сельскай гаспадарцы 
для барацьбы са шкоднікамі раслін. У медыцыне серу выкарыстоўваюць для ля-
чэння скурных захворванняў. 

Кісларод і сера ўзаемадзейнічаюць з многімі простымі і складанымі рэ-
чывамі. 
Практычна ва ўсіх рэакцыях кісларод выступае ў якасці акісляльніку.
Сера ў хімічных рэакцыях праяўляе як акісляльныя, так і аднаўленчыя  

ўласцівасці.

Пытанні і заданні

1. З якімі простымі рэчывамі кісларод і сера непасрэдна не ўзаемадзейніча-
юць? 

2. Састаўце ўраўненні рэакцый кіслароду з: а) кальцыем; б) магніем; в) меддзю. 
Вызначыце масавую долю неметалу ў аксідах, што ўтварыліся.

3. Запішыце 1-2 прыклады хімічных рэакцый,  у якіх сера выступае ў якасці:
а) акісляльніку; б) аднаўляльніку. 

4. Састаўце ўраўненні рэакцый серы з: а) цынкам; б) алюмініем; в) натрыем.
5. Разлічыце аб’ём (н. у.) паветра, якое патрабуецца для поўнага спальвання 

серы масай 9,6 кг.

Мал. 31. Запуск ракеты
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6. Разлічыце масу кіслароду, неабходнага для поўнага спальвання метану СН4 
хімічнай колькасцю 5 моль, а таксама аб’ём (н. у.) вуглякіслага газу, які пры гэтым 
утвараецца.

7. Разлічыце масу серы і аб’ём газападобнага фтору, неабходных для атрыман-
ня фтарыду серы(VI) масай 292 г. Які аб’ём (н. у.) займае атрыманы газ?

8. Вядома, што серавадарод вельмі ядавіты. Ён выклікае атручэнне пры наяўна-
сці ў паветры ўжо каля 0,01 % па аб’ёме. Ці будзе дасягнута небяспечная наяўнасць 
гэтага газу ў паветры памяшкання, памеры якога супадаюць з памерамі вашага кла-
са, калі ў рэакцыю з вадародам уступіць сера масай 64 г?

9. Падрыхтуйце паведамленне аб ролі кіслароду ў прыродных і прамысловых 
працэсах.

§ 8. Аксіды серы. Серная кіслата 

Сярод злучэнняў серы найбольшае значэнне маюць яе аксіды і кіслоты.

Аксіды серы
Сера ўтварае з кіслародам два аксіды: аксід серы(IV), або сярністы газ, 

SO2 і аксід серы(VI) SO3.
Аксід серы(IV) — гэта бясколерны газ з характэрным пахам.
Графічная формула малекулы аксіду серы(IV):

O S O

Аксід серы(IV) з’яўляецца кіслотным аксідам, праяўляючы ўсе адпаведныя 
хімічныя ўласцівасці. 
Пры растварэнні аксіду серы(IV) у вадзе ўтвараецца слабая двухасноўная 

сярністая кіслата:
SO2 + H2O = H2SO3.

У гэтым лёгка пераканацца па змяненні фіялетавага колеру лакмусу на чыр-
воны ў водным растворы аксіду серы(IV). Сярністая кіслата няўстойлівая і існуе 
толькі ў растворы. Солі гэтай кіслаты называюцца сульфітамі.

Сярністы газ валодае бактэрыцыдным дзеяннем. Таму яго шырока выкарыстоўваюць 
для апрацоўкі сховішчаў для агародніны і садавіны, каб захаваць іх ад загнівання. Сяр-
ністы газ, як і солі сярністай кіслаты, прымяняюць для адбельвання саломы, воўны, па-
перы, тканіны.

Аксід серы(VI) SO3 уяўляе сабой бясколерную вадкасць, якая пры тэм-
пературы, ніжэйшай за 17 °С, ператвараецца ў белае крышталічнае рэчыва.

Аксіды серы. Серная кіслата
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Гэта тыповы кіслотны аксід — вельмі гіграска-
пічнае рэчыва, актыўна паглынае ваду з вылучэннем 
цеплаты, утвараючы серную кіслату:

SO3 + H2O = H2SO4 + Q.

Солі сернай кіслаты называюцца сульфатамі.
Графічная формула аксіду серы(VI):

O

SO O

Сярністы газ, які трапляе ў атмасферу пры спальванні паліва, акісляецца да SO3, які ў 

воблаках утварае H2SO4. Гэтыя працэсы прыводзяць да выпадання кіслотных дажджоў, 
якія згубна дзейнічаюць на ўсё жывое (мал. 32).

Будова малекулы сернай кіслаты
Мадэль малекулы сернай кіслаты паказана на малюнку 33. У малеку-

ле H2SO4 атам серы злучаны з чатырма атамамі кіслароду за кошт утварэння 
дзвюх двайных сувязей S O і дзвюх адзінарных сувязей S OH:

H O S O H

O

O

Сувязь О Н у сернай кіслаце моцна паляр-
ная, таму ў H2SO4 ярка выражаны кіслотныя ўла-
сцівасці. Серная кіслата — моцны электраліт, ды-
сацыіруе ў разбаўленых водных растворах у адну
стадыю:

H2SO4  2Н+ + SO4
2− .

Фізічныя ўласцівасці сернай кіслаты
Чыстая серная кіслата — бясколерная масляністая нелятучая вадкасць без 

паху, прыкладна ў 2 разы цяжэйшая за ваду. Яна змешваецца з вадой у любых 
суадносінах. Пры прыгатаванні водных раствораў сернай кіслаты вылучаецца 
вялікая колькасць цеплаты, адбываецца разаграванне сумесі, якое можа су-
праваджацца яе распырскваннем. Напомнім правіла разбаўлення канцэнтра-

Мал. 32. Дрэвы, якія пацярпелі ад кіслотных дажджоў

Мал. 33. Мадэль малекулы 
сернай кіслаты
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ванай сернай кіслаты: кіслату асцярожна 
тонкім струменьчыкам уліваюць у ваду пры 
бесперапынным перамешванні раствору
(мал. 34). 
Звычайна водны раствор сернай кі-

слаты з масавай доляй H2SO4, большай за
70 %, называюць канцэнтраванай сернай 
кіслатой, а меншай за 70 %, — разбаўле-
най сернай кіслатой.

Канцэнтраваная серная кіслата выкарыстоўваецца як водаадымальны агент, напрыклад 
для асушкі газаў (мал. 35). Яна здольна адымаць ваду і ў іншых рэчываў, у састаў якіх 
уваходзіць вадарод і кісларод. Так, пад дзеяннем канцэнтраванай сернай кіслаты цукар 
апальваецца і рэакцыйная маса ўспушваецца (мал. 36):

C12H22O11  12C + 11H2O.

Мал. 34. Прыгатаванне раствору сер-
най кіслаты

Мал. 36. Дзеянне канцэнт ра ванай сер-
най кіслаты на цукар

Мал. 35. Прымяненне канцэнтраванай 
сернай кіслаты для асушкі газаў

Пры пападанні на скуру канцэнтраваная серная кіслата выклікае моцныя 
апёкі.

Аксід серы(IV) і аксід серы(VI) уяўляюць сабой тыповыя кіслотныя аксі-
ды. Пры ўзаемадзеянні з вадой яны ўтвараюць адпаведна сярністую і сер-
ную кіслоты.
Серная кіслата — бясколерная, масляністая вадкасць. У водных рас-

творах з’яўляецца моцным электралітам. Солі сернай кіслаты называюцца 
сульфатамі.

Аксіды серы. Серная кіслата
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Пытанні і заданні

1. Вызначыце аб’ём (н. у.) і хімічную колькасць сярністага газу, атрыманага пры 
спальванні серы масай 9,6 кг. 

2. Ахарактарызуйце фізічныя і хімічныя ўласцівасці сярністага газу.
3. Запішыце ўраўненні рэакцый аксіду серы(IV) і аксіду серы(VI) з наступнымі рэ-

чывамі: а) вадой; б) аксідам барыю; в) гідраксідам натрыю. Назавіце злучэнні, якія 
ўтварыліся.

4. Змяшалі аксід кальцыю масай 150 г з лішкам аксіду серы(VI). Якая соль утва-
рылася ў выніку рэакцыі і якая яе маса?

5. Апішыце фізічныя ўласцівасці сернай кіслаты.
6. Некалі паміж шклом у падвойных аконных рамах на зіму ставілі шклянку з 

канцэнтраванай сернай кіслатой, каб шкло не пацела. Якую ролю ў дадзеным вы-
падку адыгрывала серная кіслата? 

7. Ваду аб’ёмам 1 дм3 насыцілі аксідам серы(VI). У выніку маса раствору скла-
ла 1180 г. Вызначыце масу зыходнага аксіду і масавую долю сернай кіслаты ў атры-
маным растворы.

8. Разлічыце масу і хімічную колькасць аксіду серы(VI), які неабходна раства-

рыць у вадзе аб’ёмам 100 см3 для атрымання раствору сернай кіслаты з масавай до-
ляй, роўнай 50 %.

9. Запішыце ўраўненні рэакцый, з дапамогай якіх можна выканаць наступныя пе-
ратварэнні: 

S  SO2  SO3  H2SO4  ВаSO4
 
 K2SO4

Пакажыце сярод гэтых рэакцый акісляльна-аднаўленчыя, вызначыце акісляльнікі 
і аднаўляльнікі. 

§ 9. Хімічныя ўласцівасці і прымяненне сернай кіслаты

Серная кіслата была атрымана алхімікамі яшчэ ў XIII ст. і называлася тады 
купарваснае масла. З яе дапамогай былі атрыманы і іншыя мінеральныя (не-
арганічныя) кіслоты — саляная, азотная. 
Разгледзім асноўныя хімічныя ўласцівасці сернай кіслаты.

Хімічныя ўласцівасці
Разбаўленая серная кіслата праяўляе ўсе характэрныя для кіслот ула-

сцівасці. Яна змяняе афарбоўку індыкатараў: лакмус і метыларанж у растворы 
H2SO4 робяцца чырвонымі. Разбаўленая H2SO4 узаемадзейнічае з металамі, якія 
стаяць у радзе актыўнасці да вадароду, з вылучэннем вадароду: 

Zn H SO разб.) ZnSO H2

0 1 2 0

2 4 4+ = +
+ +

( ;
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з аксідамі металаў:

MgO + H2SO4 (разб.) = MgSO4 + H2O;
з асновамі:

2KOH + H2SO4 (разб.) = K2SO4 + 2H2O;

з солямі, выцясняючы больш слабыя кіслоты:  

Na2CO3 + H2SO4 (разб.) = Na2SO4 + H2O + CO2 .

Састаўце самастойна скарочаныя іонныя ўраўненні прыведзеных рэак-
цый.

Канцэнтраваная серная кіслата па сваіх хімічных уласцівасцях 
адрозніваецца ад разбаўленай. Яна з’яўляецца больш моцным акісляльнікам 
за кошт атамаў серы, якія маюць ступень акіслення +6. Канцэнтраваная H2SO4 

здольна ўзаемадзейнічаць з металамі, якія стаяць у радзе актыўнасці не толь-
кі да, але і пасля вадароду (акрамя золата і плаціны). Прадэманструем дзе-
янне канцэнтраванай сернай кіслаты на медзь. Пры прыліванні канцэнтраванай 
сернай кіслаты ў прабірку з меддзю і награванні сумесі раствор афарбоўваец-
ца ў шэравата-сіні колер і назіраецца вылучэнне газу (кіслотнага аксіду SO2)
(мал. 37):
 2е– 

Cu 2H SO канц.) CuSO SO H O
0 6 2 4

2 4 4 2 22+ = + +
+ + +

( .
t

Жалеза, алюміній і некаторыя іншыя актыўныя металы пры звычайных умо-
вах не рэагуюць з канцэнтраванай сернай кіслатой (пасівіруюцца ёй). Таму кан-
цэнтраваную серную кіслату можна захоўваць і перавозіць у стальных цыстэрнах 
(мал. 38). Канцэнтраваная серная кіслата здольна ўзаемадзейнічаць з простымі 
рэчывамі неметаламі, а таксама з многімі складанымі, у тым ліку арганічнымі 

Мал. 37. Дзеянне канцэнтра ванай сер-
най кіслаты на медзь

Мал. 38. Цыстэрна для перавозкі кан-
цэнтраванай сернай кіслаты

Хімічныя ўласцівасці і прымяненне сернай кіслаты
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злучэннямі. Серная кіслата апальвае паперу і драўніну, разбурае адзенне і ску-
ру — гэта вельмі небяспечна. 

Солі сернай кіслаты
Паколькі серная кіслата двухасноўная, то яна ўтварае два тыпы солей — 

сярэднія солі, напрыклад сульфат натрыю Na2SO4: 

H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + H2O,

і кіслыя солі, напрыклад гідрасульфат натрыю NaHSO4:

H2SO4 + NaOH = NaHSO4 + H2O.

Частка слова гідра- ў назве кіслотнага астатку сведчыць аб наяўнасці
ў яго саставе атама вадароду.
Большасць сульфатаў і гідрасульфатаў добра растваральныя ў вадзе. 

Крышталічны сульфат натрыю лёгка далучае ваду, звязваючы да 10 малекул H2O на 
адну формульную адзінку Na2SO4. Таму бязводны сульфат натрыю дабаўляецца ў мно-
гія пральныя парашкі для захавання іх сыпучасці.

Дрэнна растваральныя сульфаты шчолачназямель-
ных металаў IIА-групы, практычна не растваральны 
сульфат барыю. Пры дабаўленні раствору солі барыю, 
напрыклад хларыду барыю BaCl2, да водных раствораў 
сернай кіслаты або сульфатаў утвараецца асадак суль-
фату барыю белага колеру (мал. 39):

BaCl2
 + Na2SO4 = BaSO4  + 2NaCl.

Таму растваральныя солі барыю з’яўляюцца рэ-
актывам на серную кіслату і яе солі. 

Лабараторны дослед 1
Выяўленне сульфат-іонаў у растворы

1. У выдадзены вам раствор сернай кіслаты прыліце некалькі кропель рас-
твору хларыду барыю. Што пры гэтым назіраецца? Запішыце ўраўненне рэакцыі 
ў малекулярнай і скарочанай іоннай формах. 

2. Дакажыце, што раствор сульфату натрыю таксама змяшчае сульфат-іоны.

Прымяненне сернай кіслаты і сульфатаў
Серная кіслата — галоўны прадукт асноўнай хімічнай вытворчасці. Аб гэ-

тым сведчаць і маштабы яе сусветнай вытворчасці, якія дасягаюць соцень мі-

Мал. 39. Сульфат барыю
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льёнаў тон. У Беларусі серную кіслату атрымліваюць на ААТ «Гомельскі хімічны 
завод», ААТ «Гродна Азот» і некаторых іншых хімічных заводах. 
Серная кіслата — адзін з важнейшых прадуктаў, якія выкарыстоўваюцца 

ў розных галінах прамысловасці. Асноўнымі яе выкарыстальнікамі з’яўляюцца 
вытворчасці мінеральных угнаенняў, салянай, воцатнай і іншых кіслот, выбу-
ховых рэчываў, фарбавальнікаў, лякарстваў. Серная кіслата прымяняецца так-
сама ў металургіі, для ачысткі нафтапрадуктаў, як электраліт у кіслотных аку-
мулятарах і г. д. 
Солі сернай кіслаты выкарыстоўваюцца ў якасці мінеральных угнаенняў, 

у будаўніцтве, у медыцыне, для барацьбы са шкоднікамі раслін, у вытворчасці
соды і шкла. Напрыклад, крышталегідраты сульфату медзі(II) CuSO4  5H2O 
(медны купарвас) і сульфату жалеза(II) FeSO4  7H2O (жалезны купарвас)
выкарыстоўваюцца ў сельскай гаспадарцы для барацьбы са шкоднікамі раслін, 
як антысептычны сродак для прапітвання драўніны, у вытворчасці фарбаваль-
нікаў, а MgSO4  7H2O (горкая, або англійская, соль) шырока прымяняецца ў 
медыцыне, у тым ліку як моцны слабіцельны сродак. 
З выкарыстаннем у будаўніцтве, медыцыне і іншых галінах паўвадкага

гіпсу CaSO4  0,5H2O і гіпсу CaSO4  2H2O вы пазнаёміцеся ў § 19. 

Разбаўленая серная кіслата праяўляе ўсе характэрныя для кіслот 
уласцівасці: узаемадзейнічае з металамі, якія стаяць у радзе актыўна-
сці да вадароду, з вылучэннем вадароду; з аксідамі металаў; з асновамі;
з солямі. 
Пры ўзаемадзеянні канцэнтраванай сернай кіслаты з меддзю вылуча-

ецца аксід серы(IV).
Рэактывам на серную кіслату і яе солі з’яўляюцца растваральныя солі 

барыю. 

Пытанні і заданні

1. Да разбаўленага раствору сернай кіслаты дабавілі: а) лакмус; б) фенолфта-
леін; в) метыларанж. Як зменіцца афарбоўка індыкатару?

2. Якія ўласцівасці праяўляе разбаўленая серная кіслата? Пацвердзіце адказ 
ураўненнямі рэакцый.

3. Разлічыце масу аксіду магнію, які поўнасцю прарэагуе з растворам сернай кі-
слаты масай 500 г і масавай доляй кіслаты, роўнай 20 %.

4. Чаму канцэнтраваную серную кіслату можна захоўваць у стальных ёмістасцях, 
а для захоўвання разбаўленай сернай кіслаты гэтыя ёмістасці пакрываюць унутры кі-
слотастойкім матэрыялам? 

Хімічныя ўласцівасці і прымяненне сернай кіслаты
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5. Разлічыце аб’ём (н. у.) сярністага газу, які вылучаецца пры ўзаемадзеянні ме-
дзі масай 12,8 г з лішкам канцэнтраванай сернай кіслаты.

6. Вызначыце масу раствору хларыду барыю з масавай доляй BaCl2, роўнай 10 %,
неабходнага для асаджэння сульфат-іонаў, якія змяшчаюцца ў растворы сульфату 

натрыю масай 10 г з масавай доляй Na2SО4, роўнай 5 %. Чаму роўна маса асадку, 
які ўтварыўся?

7. Запішыце ўраўненні рэакцый, з дапамогай якіх можна выканаць наступныя пе-
ратварэнні: 

а) S  HgS  SO2  SO3  H2SO4; 
б) S  ZnS  H2S  SO2  Na2SO3; 
в) H2SO4  CuSO4  Cu(OH)2  CuCl2.

Пакажыце сярод іх акісляльна-аднаўленчыя, вызначыце акісляльнікі і аднаў-
ляльнікі.

8. Разлічыце масы вады і раствору сернай кіслаты з масавай доляй H2SO4, роў-
най 80 %, якія неабходны для прыгатавання раствору масай 400 г з масавай доляй 

H2SO4, роўнай 20 %.
9. Пры дзеянні сернай кіслаты на сумесь хларыду натрыю і сульфату натрыю ма-

сай 3,24 г быў атрыманы сульфат натрыю масай 3,53 г. Якая масавая доля сульфату 
натрыю ў зыходнай сумесі?

§ 10. Азот і фосфар — элементы VA-групы

У VA-групе перыядычнай сістэмы размешчаны неметалы азот N, фос-
фар Р і мыш’як As, а таксама сурма Sb і вісмут Bi, якія адносяцца да ме-
талаў.
Уласцівасці атамаў элементаў VA-групы, а таксама ўласцівасці іх про-

стых рэчываў заканамерна змяняюцца з ростам атамнага нумара: неметалічныя
ўласцівасці памяншаюцца, а металічныя — узмацняюцца.

Будова атамаў
На знешнім электронным слоі ў атамаў элементаў VA-групы ёсць па пяць 

электронаў (гл. мал. 3). Значыць, ім не хапае трох электронаў да завяршэн-
ня гэтага слоя. Таму ў сваіх злучэннях з металамі і вадародам гэтыя элементы 
(акрамя вісмуту) звычайна праяўляюць ступень акіслення, роўную −3, напрык-

лад: NH
−3

3,  Ca P3 2

3−
.

Максімальная дадатная ступень акіслення, якая праяўляецца элементамі 
VA-групы ў злучэннях (перш за ўсё з кіслародам і галагенамі), роўна +5, на-

прыклад: HNO
+5

3, P O
+5

2 5.
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Азот і фосфар у прыродзе
Малекулярны азот знаходзіцца вакол нас штодзённа: яго аб’ёмная доля ў па-

ветры складае 78 %. Зямная атмасфера служыць асноўнай крыніцай гэтага важ-
нейшага элемента. Азот уваходзіць у састаў бялкоў і іншых складаных малекул. 
Хімічны элемент VA-групы фосфар у прыродзе сустракаецца галоўным чы-

нам у выглядзе фасфатаў. Так, фасфат кальцыю Ca3(PO4)2 з’яўляецца асноўным 
кампанентам мінералу апатыту. Фосфар выключна важны для росту і развіцця 
раслін і жывёлы. У арганізме дарослага чалавека змяшчаецца гэты элемент ма-
сай каля 0,75 кг. Асабліва многа фосфару ўтрымліваюць косці шкілета і зубы. 

Будова і фізічныя ўласцівасці простых рэчываў
Простае рэчыва азот складаецца з двухатамных малекул N2. Атамы азоту ў 

малекуле звязаны паміж сабой трыма агульнымі электроннымі парамі: 

N N

Пры звычайных умовах азот — бясколерны газ, без смаку і паху, не яда-
віты. Малекулы азоту не палярныя, таму азот маларастваральны ў вадзе. Жы-
вёла ў атмасферы чыстага азоту гіне з-за таго, што пазбаўляецца неабходнага 
для дыхання кіслароду. З гэтым звязана назва азоту, якая паходзіць ад грэчаскага 
слова «азоас» — «непрыгодны для жыцця». 

Пры павелічэнні ціску растваральнасць азоту ў тлушчавых і бялковых тканках арганізму 
павялічваецца. Гэта прыводзіць да стану «азотнага наркозу» ў вадалазаў: чалавек не 
можа ўпэўнена кіраваць сваімі рухамі. Таму пры апусканні на вялікія глыбіні замест 
сціснутага паветра карыстаюцца штучнай дыхальнай сумессю, у якой азот заменены
геліем. 

У свабодным стане фосфар утварае некалькі алатропных мадыфікацый, якія 
называюцца белым, чырвоным і чорным фосфарам. 
У прасцейшай малекуле P4 кожны з чатырох атамаў фосфару звязаны ка-

валентнай сувяззю з трыма астатнімі (мал. 40).
З такіх малекул, якія маюць форму тэтраэдра, скла-
даецца белы фосфар. Як малекулярнае злучэн-
не белы фосфар лёгкаплаўкі і лятучы. Белы фос-
фар — моцна ядавітае рэчыва, нават у малых до-
зах дзейнічае смяротна. 

У 1669 г. фосфар упершыню быў атрыманы алхімікам  
Брандам у свабодным стане ў выглядзе масы, якая свя-
цілася ў цемнаце. Адсюль паходзіць і назва гэтага эле-
мента (слова «фосфар» у перакладзе з грэчаскай мовы 
азначае «святланосны»).

Мал. 40. Будова малеку лы бе-
лага фосфару

Азот і фосфар — элементы VA-групы
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На святле і пры награванні да 300 °С без доступу паветра белы фосфар 
ператвараецца ў парашок, колер якога можа быць ад чырвона-бурага да чыр-
вонага і фіялетавага, — чырвоны фосфар. Чырвоны фосфар не лятучы, не
растваральны ў вадзе, не ядавіты. Ён выкарыстоўваецца ў вытворчасці запалак.

Сучасныя запалкі, якія запальваюцца пры трэнні аб спецыяльную паверхню, вынай-
дзены ў 1855 г. у Швецыі. На бакавыя паверхні запалкавага пачка наносяць масу, што 
складаецца з чырвонага фосфару, аксіду жалеза(III) Fe2O3, злучэнняў сурмы і марганцу, 
прымесі здробненага шкла і клею. У састаў запалкавай галоўкі ўваходзіць хларат калію 
KClO3, сера, напаўняльнікі і клей. Пры трэнні запалкавай галоўкі аб фосфарныя намазкі 
адбываецца загаранне:

6 5 5 3
0 5 1 5

2 5P KClO KCl P O3+ = + +
+ − +

Q.

Чырвоны і чорны фосфар, з якім вы больш падрабязна пазнаёміцеся ў курсе 
хіміі 10-га класа, маюць складаную структуру. Пры запісе ўраўненняў хімічных 
рэакцый гэтыя мадыфікацыі фосфару абазначаюць звычайна літарай Р. 

Хімічныя ўласцівасці азоту і фосфару 
Простае рэчыва азот N2 хімічна малаактыўнае і, галоўным чынам, усту-

пае ў хімічныя рэакцыі толькі пры высокіх тэмпературах. Фосфар хімічна больш 
актыўны, чым азот. 

Акісляльныя ўласцівасці азоту праяўляюцца ў рэакцыях з вадародам 
і актыўнымі металамі. Так, з вадародам азот злучаецца ў прысутнасці ка-
талізатара (кат.) пры высокай тэмпературы (t) і вялікім ціску (p), утвараючы
аміяк: 6 ⋅ 1е– 

1+ 3– 0 0
3H2 + N2 =  2NH3.

t, р

З металаў пры звычайных умовах азот рэагуе толькі з літыем, утвараючы 
нітрыд літыю: 6 ⋅ 1е– 

3– 1+ 0 0
6Li  +  N2  =  2Li3N.

Узаемадзеянне азоту з іншымі металамі адбываецца толькі пры высокіх тэм-
пературах.

Акісляльныя ўласцівасці фосфару праяўляюцца пры яго ўзаемадзеянні з 
найбольш актыўнымі металамі: 

3 ⋅ 2е– 

3–2+ 0 0
3Ca + 2P  =  Ca3P2.

фасфід кальцыю
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Аднаўленчыя ўласцівасці азоту і фосфару 
праяўляюцца пры іх узаемадзеянні з кіслародам. 
Так, азот рэагуе з кіслародам пры тэмпературы 
каля 3000 °С, утвараючы аксід азоту(II):

2 ⋅ 2е– 

0 0 +2–2
N2 + O2 = 2NO.t

Гэта рэакцыя можа таксама адбывацца пры 
прапусканні праз сумесь газаў электрычнага раз-
раду, напрыклад пры разрадзе маланкі ў час на-
вальніцы (мал. 41). 
Фосфар таксама акісляецца кіслародам, 

праяўляючы пры гэтым аднаўленчыя ўласцівасці. Але ў розных мадыфікацый 
фосфару хімічная актыўнасць розная. Напрыклад, белы фосфар лёгка акі-
сляецца на паветры пры пакаёвай тэмпературы з утварэннем аксіду фос-
фару(III): 

4 ⋅ 3е– 

2–3+ 0 0
P4 + 3O2  =  2P2O3.

Акісленне белага фосфару суправаджаецца свячэннем. Белы і чырвоны 
фосфар загараюцца пры падпальванні і гараць асляпляльна яркім полымем з 
утварэннем белага дыму аксіду фосфару(V):

4 ⋅ 5е–

2– 5+ 0 0
4P + 5O2  =  2P2O5.

t

Простае рэчыва азот складаецца з двухатамных малекул N2. 
Азот — хімічна малаактыўнае рэчыва пры пакаёвай тэмпературы.
Фосфар утварае некалькі алатропных мадыфікацый — белы фосфар, 

чырвоны фосфар, чорны фосфар. Белы фосфар — моцна ядавітае рэ-
чыва.
Азот і фосфар праяўляюць аднаўленчыя ўласцівасці ў рэакцыі з кісла-

родам і акісляльныя — у рэакцыях з актыўнымі металамі. 

Мал. 41. Утварэнне аксіду азо-
ту(II) у прыродзе

Азот і фосфар — элементы VA-групы
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Пытанні і заданні

1. Памер атама якога элемента — азоту або фосфару — большы? Абгрунтуйце 
чаму. 

2. Азот на нямецкай мове называецца Stickstoff (удушлівае рэчыва), на англій-
скай — Nitrogen (які нараджае салетру). Якая з гэтых назваў лепш паказвае ўла-
сцівасці простага рэчыва, а якая — хімічнага элемента?

3. Запішыце формулу асноўнага прыроднага злучэння фосфару. Разлічыце ма-
савую долю ў ім атамаў фосфару.

4. Як даказаць, што белы і чырвоны фосфар з’яўляюцца алатропнымі мадыфі-
кацыямі аднаго і таго ж элемента?

5. Чаму белы фосфар нельга захоўваць на паветры? Дакажыце гэта з дапамо-
гай ураўнення рэакцыі.

6. Запішыце ўраўненні рэакцый, якія характарызуюць хімічныя ўласцівасці:
а) азоту; б) фосфару.

7. Ад якога элемента — ад фосфару да хлору ці наадварот — будуць зруш-
вацца электроны пры ўтварэнні бінарнага злучэння паміж гэтымі элементамі? Вы-
ведзіце формулу такога злучэння, у якім фосфар праяўляе ступень акіслення, роў-
ную +5.

8. Дзе змяшчаецца больш малекул: у вадародзе масай 4 г або ў аксідзе азоту(II) 
масай 3 г?

§ 11. Аміяк

Адным з важнейшых злучэнняў азоту з’яўляецца аміяк NН3, у якім ступень 
акіслення азоту роўна −3. У формулах бінарных злучэнняў на першым месцы 
звычайна паказваецца элемент з дадатнай ступенню акіслення яго атамаў, але 
формулу аміяку традыцыйна запісваюць NН3.
Графічная формула малекулы аміяку:

H N H

H

Малекула аміяку мае форму пі-
раміды (мал. 42).
Хімічныя сувязі паміж атамам азо-

ту і атамамі вадароду ў малекуле NН3 
з’яўляюцца кавалентнымі палярны-
мі, агульныя электронныя пары моц-
на зрушаны да атама азоту, элемента 
з большай электраадмоўнасцю. Гэта Мал. 42. Схема будовы малекулы аміяку
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прыводзіць да высокай палярнасці ўсёй малекулы аміяку, таму яна з’яўляецца 
дыполем.

Фізічныя ўласцівасці
Аміяк — бясколерны газ, з рэзкім характэрным пахам, ядавіты. Ён доб-

ра растваральны ў вадзе. У адным аб’ёме вады пры пакаёвай тэмпературы рас-
твараецца каля 700 аб’ёмаў аміяку. Водны раствор з масавай доляй аміяку, роў-
най 3 %, у быце называецца нашатырным спіртам. Пад такой жа назвай ён 
прадаецца ў аптэках. У тэхніцы водны раствор з масавай доляй аміяку, роўнай 
25 %, называюць аміячнай вадой.
Пры павелічэнні ціску або ахаладжэнні аміяк лёгка звадкоўваецца. Вад-

кі аміяк пры выпарэнні паглынае многа цеплаты, таму яго прымяняюць у ха-
ладзільных устаноўках, для атрымання штучнага лёду на спартыўных збуда-
ваннях. 

Аміяк (на еўрапейскіх мовах яго назва гучыць як «амонікан») сваёй назвай абавяза-
ны аазісу Амона ў Паўночнай Афрыцы, размешчанаму на перакрыжаванні караван-

ных шляхоў. У гарачым клімаце мачавіна (NH2)2CO, якая змяшчаецца ў экскрэмен-
тах жывёл, раскладаецца вельмі хутка. Адным з прадуктаў раскладання і з’яўляецца
аміяк. 

Хімічныя ўласцівасці 
Для аміяку характэрны рэакцыі акіслення і далучэння.
Ступень акіслення атама азоту ў малекуле аміяку роўна −3, таму аміяк пра-

яўляе аднаўленчыя ўласцівасці, акісляючыся кіслародам і іншымі акісляльні-
камі. Рэакцыя гарэння аміяку ў чыстым кіслародзе адбываецца згодна з ураў-
неннем: 

4 ⋅ 3е– 

–3 0 0 –2
4NH3 + 3O2  =  2N2 + 6H2O.

t

Пры ўдзеле каталізатару аміяк рэагуе з кіслародам 
з утварэннем аксіду азоту(II) NO. Больш падрабязна 
гэту рэакцыю вы будзеце вывучаць у 10-м класе. 

Сумесі аміяку з кіслародам або паветрам могуць 
узрывацца пры награванні, таму яны небяспечныя. 
З вадой і кіслотамі аміяк уступае ў рэакцыі да-

лучэння. Апусцім у ваду, да якой дабаўлена некалькі 
кропель фенолфталеіну, сухую колбу, запоўненую амі-
якам і закрытую коркам з устаўленай у яго трубачкай 
(мал. 43). З бясколернай вады пачне біць малінавы 

Мал. 43. Растварэнне амія-
ку ў вадзе

Аміяк
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«фантан». Пры растварэнні аміяку ў вадзе адбываецца хімічная рэакцыя з утва-
рэннем гідрату аміяку NH3  H2О, які часткова дысацыіруе на катыёны амо-
нію NH4

+  і гідраксід-аніёны ОН– (мал. 44): 

NH3 + H2О  NH3  H2О  NH4
+  + ОН–.

Раствор аміяку ў вадзе (аміячная вада) за кошт наяўнасці ў ім гідраксід-
іонаў валодае ўласцівасцямі слабай асновы, таму ў доследзе, які ілюструе рас-
тваральнасць аміяку ў вадзе, «фантан» афарбоўваецца ў малінавы колер. Калі 
замест фенолфталеіну ў ваду дабавіць лакмус, то раствор афарбуецца ў сіні
колер. 
Паколькі рэакцыя ўзаемадзеяння аміяку з вадой абарачальная, то ў рас-

творы, акрамя катыёнаў амонію NH4
+  і гідраксід-аніёнаў ОН–, знаходзяцца ней-

тральныя малекулы аміяку і вады. Аміячная вада пахне 
аміякам, які выпарваецца з яе пры стаянні на адкры-
тым паветры або пры награванні. 
Разгледзім узаемадзеянне аміяку з кіслотамі. Аб-

макнём адну шкляную палачку ў канцэнтраваны рас-
твор аміяку, а другую — у канцэнтраваную саляную 
кіслату і паднясём іх адна да адной (мал. 45). З’явіц-
ца белы дым — утвараецца соль хларыд амонію
(мал. 46): 

NH3 + HCl = NH4Cl.

Як аснова аміяк здольны рэагаваць з іншымі кі-
слотамі, утвараючы адпаведныя солі амонію. Гэтыя рэ-
акцыі адбываюцца без змянення ступені акіслення ата-
маў азоту. 

Мал. 44. Схема рэакцыі аміяку з вадой

Мал. 45. Узаемадзеянне 
аміяку з хлоравадаро-
дам
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Прымяненне

Аміяк прымяняецца для вытворчасці азотнай кіслаты і мінеральных угна-
енняў, лекавых прэпаратаў, выбуховых рэчываў, фарбавальнікаў. Акрамя таго, 
яго выкарыстоўваюць у медыцыне ў выглядзе нашатырнага спірту і ў якасці хо-
ладаагенту ў халадзільных устаноўках. 

Аміяк — бясколерны газ, з рэзкім характэрным пахам, добра раства-
ральны ў вадзе.
Для аміяку характэрны рэакцыі акіслення і далучэння. 
Аміяк акісляецца кіслародам, праяўляючы пры гэтым аднаўленчыя ўла-

сцівасці.
У рэакцыі далучэння аміяк уступае з вадой і кіслотамі.

Пытанні і заданні

1. Разлічыце масы азоту і вадароду, якія неабходна ўзяць для атрымання аміяку 
хімічнай колькасцю 6 моль. 

2. Вызначыце аб’ём (н. у.) аміяку, які можна атрымаць з азоту масай 280 кг.
3. Як растлумачыць добрую растваральнасць у вадзе аміяку і дрэнную раства-

ральнасць азоту? 
4. У адной пасудзіне знаходзіцца азот, у другой — аміяк. Як адрозніць гэтыя 

газы? 
5. Запішыце прыклады рэакцый з удзелам аміяку, у якіх ён праяўляе ўласцівасці 

асновы. 
6. З прыведзеных ураўненняў выберыце тыя, у якіх азот праяўляе аднаўленчыя 

ўласцівасці:

а) N2 + O2 = 2NO; в) N2 + 3H2 = 2NH3; 

б) N2 + 3Mg = Mg3N2; г) N2 + 6Li = 2Li3N.

Мал. 46. Схема рэакцыі аміяку з хлоравадародам

Аміяк
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7. Запішыце ўраўненні рэакцый, з дапамогай якіх можна выканаць наступныя пе-
ратварэнні:

а) NH3  NH4Cl  NH4NO3  NH3;

б) NH3  (NH4)2SO4  NH4Cl  NH3.

8. Чаму вадароднае злучэнне азоту NH3 праяўляе ў растворы асноўныя ўласці-

васці, а HCl і H2S — кіслотныя? Запішыце ўраўненні адпаведных рэакцый.

9. У вадзе аб’ёмам 24,9 см3 раствораны аміяк аб’ёмам (н. у.) 6,72 дм3. Якая ма-

савая доля NH3 у атрыманым растворы?
10. Разлічыце аб’ём (н. у.) і хімічную колькасць аміяку, які неабходны для 

поўнай нейтралізацыі сернай кіслаты ў яе водным растворы масай 120 г, калі 

w(H2SO4) = 20 %.

§ 12. Аксіды азоту і азотная кіслата

У сваіх кіслародзмяшчальных злучэннях (аксідах, кіслотах, солях) азот пра-
яўляе дадатныя ступені акіслення ад +1 да +5.

Аксіды азоту
Азот утварае аксіды, якія адпавядаюць усім яго дадатным ступеням акі-

слення. Як ужо адзначалася ў § 10, азот пры ўзаемадзеянні з кіслародам утва-
рае толькі аксід азоту(II) NO. Гэта рэакцыя адбываецца пры вельмі высокай 
тэмпературы (≈ 3000 °С), дзякуючы чаму існуе жыццё на Зямлі. У адваротным 
выпадку наша атмасфера замест сумесі кіслароду і азоту складалася б з аксідаў 
азоту, якія вельмі таксічныя. 
Аксід азоту(II) лёгка акісляецца кіслародам паветра, утвараючы буры, яда-

віты газ — аксід азоту(IV):
2 ⋅ 2е–  

2–4+ 0 2+
2NO + O2  =  2NO2.

Пры растварэнні аксіду азоту(IV) у вадзе пры лішку кіслароду ўтвараецца 
азотная кіслата:

4 ⋅ 1е– 

–2+5 0 4+
4NO2 + 2H2O + O2  =  4HNO3.

Азотная кіслата
Азотная кіслата HNO3 вядома, прынамсі, з XIII ст., ёй карысталіся яшчэ 

алхімікі. Гэта кіслата шырока выкарыстоўваецца для атрымання самых розных 
хімічных злучэнняў, у вытворчасці мінеральных угнаенняў. 
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Азотная кіслата — бясколерная вад-
касць з рэзкім удушлівым пахам, добра рас-
твараецца ў вадзе, змешваецца ў ёй у любых 
суадносінах. Пара азотнай кіслаты таксічная, 
таму абыходзіцца з ёй трэба вельмі асця-
рожна.
Азотная кіслата  — моцны электраліт, у 

водным растворы практычна поўнасцю дыса-
цыіруе на іоны:

HNO3  H+ + NO3
− .

Прысутнасць у разбаўленым водным растворы азотнай кіслаты іонаў ва-
дароду можна выявіць па змяненні афарбоўкі індыкатару: лакмус афарбуецца 
ў чырвоны колер (мал. 47).

Хімічныя ўласцівасці азотнай кіслаты
Падобна да іншых кіслот, азотная кіслата ўступае ў рэакцыі з асноў -

нымі аксідамі і асновамі; пры гэтым утвараюцца солі азотнай кіслаты — ніт-
раты:

2HNO3 + CuO = Cu(NO3)2 + H2O;
HNO3 + NaOH = NaNO3 + H2O.

Нітраты шчолачных, шчолачназямельных металаў і амонію называюць са-
летрамі. Напрыклад, КNО3 — ка лійная салетра, NH4NО3 — аміячная салет-
ра, NaNО3 — натрыевая салетра. Яны з’яўляюцца цвёрдымі крышталічнымі 
рэчывамі, добра растваральнымі ў вадзе. Усе нітраты ядавітыя.

Азотная кіслата як моцная кіслата ўзаемадзейнічае 
з солямі больш слабых і больш лятучых кіслот, 
напрыклад: 

2HNO3 + CaCO3 = Ca(NO3)2 + CO2  + H2O.

Азотная кіслата праяўляе акісляльныя ўласцівасці 
ў адносінах да металаў, але ў адрозненне ад іншых 
кіслот яна рэагуе з большасцю металаў, акрамя 
высакародных. 
Прадуктамі ўзаемадзеяння азотнай кіслаты з 

металамі з’яўляюцца нітраты металаў і злучэнні азоту 
з меншай ступенню акіслення, чым у азотнай кіслаце. 
Напрыклад, калі змясціць на дно колбы абрэзкі меднага 
дроту (мал. 48) і асцярожна (у выцяжной шафе!) 

Мал. 47. Змяненне афарбоўкі інды-
катару ў растворы азотнай кіслаты

Мал. 48. Узаемадзеянне 
ме дзі з канцэнтраванай 
азот най кіслатой

Аксіды азоту і азотная кіслата
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прыліць да іх канцэнтраваную азотную кіслату, то адразу ж пачне вылучацца 
буры газ — аксід азоту(IV):

 2е– 

4+ 2+ 5+ 0 
Cu + 4HNO3 (канц.)  =  Cu(NO3)2 + 2NO2  + 2H2O.

Азотная кіслата здольна акісляць і іншыя рэчывы, як неарганічныя, так 
і арганічныя. Таму з азотнай кіслатой трэба абыходзіцца вельмі асцярожна: 
не разліваць, не дапушчаць пападання кіслаты на скуру (рэагуе з бялкамі, з 
прычыны гэтага на скуры ўтвараюцца жоўтыя плямы), на адзенне (пашкоджвае 
воўну і натуральны шоўк).

Прымяненне азотнай кіслаты
Азотная кіслата шырока выкарыстоўваецца для атрымання мінеральных 

угнаенняў, лекавых прэпаратаў, выбуховых рэчываў, палімерных матэрыялаў, 
фарбавальнікаў і да т. п. Нітраты прымяняюцца ў якасці ўгнаенняў, як акі-
сляльнікі ў ракетным паліве і піратэхнічных сумесях, для вытворчасці
шкла.

Азотная кіслата — бясколерная вадкасць, з рэзкім удушлівым пахам, 
добра растваральная ў вадзе. 
Азотная кіслата ўступае ў рэакцыю з асноўнымі аксідамі, асновамі і со-

лямі. 
Азотная кіслата праяўляе акісляльныя ўласцівасці пры ўзаемадзеянні

з металамі і многімі неметаламі. 
Солі азотнай кіслаты называюць нітратамі. 

Пытанні і заданні

1. Састаўце формулы аксідаў, у якіх азот праяўляе ступені акіслення +1, +2, +3, 
+4, +5. У якім з аксідаў масавая доля азоту найбольшая? Найменшая? Адказ аб-
грунтуйце разлікамі. 

2. Ці можна збіраць аксід азоту(IV) над вадой? Адказ пацвердзіце запісам ад-
паведнага ўраўнення рэакцыі.

3. Больш за 350 гадоў таму нямецкі хімік Глаўбер атрымаў у выніку ўзаемадзе-
яння нітрату калію з сернай кіслатой «спірытус нутры» — «дух салетры». Якая су-
часная назва гэтага рэчыва? Напішыце ўраўненне рэакцыі яго атрымання.

4. Прывядзіце прыклады рэакцый абмену з удзелам азотнай кіслаты. Састаўце 
ўраўненні гэтых рэакцый.

Правообладатель Народная асвета
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5. Напішыце ўраўненні рэакцый, у выніку якіх можна выканаць наступныя пе-
ратварэнні: 

а) азотная кіслата  нітрат медзі(II)  медзь  аксід медзі(II);

б) N2  Li3N  NH3  NO  NO2  HNO3  KNO3  KNO2.
6. Запішыце ўраўненне рэакцыі паміж гідраксідам кальцыю і азотнай кіслатой у 

малекулярнай і іонна-малекулярнай формах.
7. Разлічыце хімічную колькасць азотнай кіслаты, якая змяшчаецца ў яе рас-

творы масай 500 г з масавай доляй растворанага рэчыва, роўнай 0,25.
8. Да раствору, які змяшчае гідраксід калію масай 5,6 г, прылілі лішак раствору 

азотнай кіслаты. Вызначыце хімічную колькасць солі, якая атрымалася.
9. Вызначыце масу раствору азотнай кіслаты з масавай доляй  62 %, неабход-

нага для поўнага растварэння медзі масай 64 г.
10. У раствор нітрату серабра(I) была апушчана пласцінка цынку. Праз некаторы 

час маса пласцінкі змянілася. Растлумачце чаму. 

§ 13. Аксіды фосфару і фосфарная кіслата 

Сярод неарганічных злучэнняў фосфару найбольшае значэнне маюць яго 
аксіды, фосфарная кіслата H3РO4 і яе солі.

Аксіды фосфару
У залежнасці ад алатропнай мадыфікацыі фосфару і ўмоў правядзення яго 

акіслення можна атрымаць аксід фосфару(III) або аксід фосфару(V). З § 10 вы 
ведаеце, што белы фосфар лёгка акісляецца на паветры пры пакаёвай тэм-
пературы з утварэннем аксіду фосфару(III): 

4 ⋅ 3е–  

–2+30 0
P4  + 3O2 2 =  2P O3.

Чырвоны фосфар пры пакаёвай тэмпературы
ўстойлівы да акіслення, але загараецца пры падпаль-
ванні і гарыць асляпляльна яркім полымем з утварэн-
нем белага дыму аксіду фосфару(V) (мал. 49):

4 ⋅ 5е–  

–2+50 0
P  +  5O2 2 =  2P O5.4

t

Белы фосфар пры згаранні таксама ўтварае аксід 
фосфару(V).
Аксіды фосфару валодаюць кіслотнымі ўласціва-

сцямі: узаемадзейнічаюць з металамі, асноўнымі аксі-
Мал. 49. Гарэнне чырвона-
га фосфару

Аксіды фосфару і фосфарная кіслата  
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дамі і асновамі. З прадуктамі гэтых рэакцый вы пазнаёміцеся больш падрабязна 
ў 10-м класе. 
Пры растварэнні аксіду фосфару(V) у вадзе ўтвараецца фосфарная кісла-

та H3PO4:

P2O5 + 3H2O = 2H3PO4.

Фосфарная кіслата і яе солі
У малекуле H3РO4 атам фосфару злучаны з чатырма атамамі кісларо-

ду за кошт утварэння адной двайной сувязі Р O і трох адзінарных сувязей
Р OH. Фосфарная кіслата H3PO4 з’яўляецца трох асноўнай кіслатой. 
Графічная формула фосфарнай кіслаты:

H O P O H,

O

O

H

а мадэль яе малекулы паказана на малюнку 50.
Слабая фосфарная кіслата дысацыіруе ступень-

чата:
H3PO4  H+ + H PO2 4

− ;

H PO2 4
−   H+ + HPO4

2− ;

HPO4
2−   H+ + PO4

3− .

Фосфарная кіслата праяўляе ўласцівасці, характэрныя для кіслот: змя-
няе афарбоўку індыкатаў, рэагуе з асноўнымі аксідамі, асновамі і солямі. На-
прыклад, пры ўзаемадзеянні гідраксіду натрыю з фосфарнай кіслатой у за-
лежнасці ад мольных суадносін кіслаты і шчолачы могуць утварацца тры тыпы
солей: 

сярэднія — фасфаты (Na3PO4):

3NaOН + H3PO4 = Na3PO4 + 3H2O;

кіслыя — гідрафасфаты (Na2НPO4):

2NaOН + H3PO4 = Na2HPO4 + 2H2O

і дыгідрафасфаты (NaН2PO4):

NaOН + H3PO4 = NaH2PO4 + H2O.

Мал. 50. Мадэль малеку-
лы фосфарнай кіслаты
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Прыстаўка ды- ў назве дыгідрафасфатаў паказвае на тое, што лік атамаў 
вадароду ў саставе аніёна роўны двум. 
Большасць сярэдніх фасфатаў, акрамя фасфатаў шчолачных металаў, не-

растваральныя, кіслыя фасфаты, як правіла, добра растваральныя ў вадзе.

Прымяненне фосфарнай кіслаты і  фасфатаў
Асноўная галіна выкарыстання фосфарнай кіслаты — вытворчасць  фос-

фарных угнаенняў, а таксама атрыманне кармавых фасфатаў, сінтэтычных мый-
ных і водазмякчальных сродкаў. Фасфаты выкарыстоўваюцца як фосфарныя 
ўгнаенні. 
З уласцівасцямі фосфарнай кіслаты H3PO4 і яе солей больш падрабязна вы 

пазнаёміцеся ў курсе хіміі 10-га класа.

Да найбольш распаўсюджаных злучэнняў фосфару адносяцца аксіды, 
фосфарная кіслата і яе солі.

Пытанні і заданні

1. Вызначыце ступені акіслення атамаў азоту і фосфару ў наступных злучэннях: 

а) NF3, N2O5, HNO2; б) PCl3, H3PO4.
2. Якія аксіды фосфару вы ведаеце? Запішыце іх формулы, пакажыце ступені 

акіслення атамаў фосфару.
3. Аксід фосфару(V) прымяняецца як абязводжвальны сродак. Запішыце ўраў-

ненне рэакцыі, якая адбываецца пры звязванні вады дадзеным аксідам.
4. Разлічыце масу фосфарнай кіслаты, якую можна атрымаць пры рэакцыі з ва-

дой аксіду фосфару(V) хімічнай колькасцю 5 моль. 
5. Разлічыце аб’ём вады, неабходнай для атрымання фосфарнай кіслаты масай 

100 г з аксіду фосфару(V).
6. Запішыце ўраўненні рэакцый, якія адбываюцца пры паступовым прыліванні да 

раствору гідраксіду барыю лішку раствору фосфарнай кіслаты. Якія солі пры гэтым 
будуць утварацца? Назавіце іх.

7. Назавіце соль, якая ўтвараецца ў выніку рэакцыі, і вызначыце яе масу, калі 
вядома, што ў раствор, што змяшчае фосфарную кіслату хімічнай колькасцю 1 моль, 
дабавілі гідраксід натрыю хімічнай колькасцю 2 моль. 

8. Вядома, што ў састаў касцявой тканкі ўваходзіць да 58 % фасфату каль-

цыю Ca3(PO4)2. Разлічыце масу фосфару, які змяшчаецца ў касцявой тканцы ма-
сай 10 кг.

9. Запішыце ўраўненні рэакцый, з дапамогай якіх можна выканаць наступныя пе-

ратварэнні: P  P2O5  H3PO4  NaH2PO4  Na2HPO4  Na3PO4.

Аксіды фосфару і фосфарная кіслата 
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§ 14. Мінеральныя ўгнаенні

Да важнейшых хімічных элементаў, неабходных для развіцця раслін, ад-
носяцца азот, фосфар і калій. Акрамя названых, для росту і развіцця раслін 
неабходны і іншыя хімічныя элементы: сера, магній, жалеза і кальцый. Пера-
лічаныя сем элементаў называюць макраэлементамі. Раслінам яшчэ патрэбны 
хоць і ў вельмі невялікіх колькасцях марганец, крэмній, бор, медзь, цынк, ма-
лібдэн і іншыя элементы — мікраэлементы (мал. 51). 
Так, напрыклад, жалеза і марганец адыгрываюць важную ролю ў працэсе 

фотасінтэзу раслін. Калі вырошчваць расліну на глебе, якая не змяшчае на-
ват слядоў жалеза, то яе лісце і сцёблы будуць белымі. Медзь і малібдэн са-
дзейнічаюць лепшаму засваенню азоту. Мікраэлементы адыгрываюць важную 
ролю не толькі ў раслінных, але і ў жывёльных арганізмах. 
Неабходныя элементы расліны атрымліваюць з глебы ў выглядзе раства-

ральных злучэнняў.
Напрыклад, азот расліны засвойваюць або ў выглядзе нітрат-іона NO3

− ,  

або ў выглядзе іона амонію NH4
+ ,  а фосфар  — у выглядзе фасфат-іона PO4

3−  

Мал. 51. Макра- і мікраэлементы, неабходныя для развіцця  раслін
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(мал. 52). Калі такіх злучэнняў у глебе мала, то трэба іх дабаўляць да нормы. 
Таму ў глебу з даўніх часоў уносяць гной або мінеральныя ўгнаенні. 

Угнаенні — гэта рэчывы, якія змяшчаюць хімічныя элементы, неаб-
ходныя для жыўлення раслін; іх уносяць у глебу для павышэння ўра-
джайнасці.  

Існуюць бактэрыі, якія здольны засвойваць азот непасрэдна з паветра. Гэтыя бактэрыі 
жывуць у клубеньчыках каранёў бабовых раслін: лубіну, сачавіцы, канюшыны, гароху, 
фасолі.

Азотныя ўгнаенні
Да мінеральных азотных угнаенняў адносяцца сульфат амонію (NH4)2SO4, 

хларыд амонію NH4Cl, салетры: NaNO3, КNО3, Ca(NO3)2, NH4NO3, мача-
віна CO(NH2)2 і інш. Арганічныя азотныя ўгнаенні — гэта гной, кампост 
(угнаенне, якое атрымліваюць з арганічных астаткаў у выніку іх біялагічнага 
раскладання), памёт і зялёныя ўгнаенні на аснове бабовых раслін. Акра-
мя азоту, яны змяшчаюць яшчэ і іншыя элементы, неабходныя для жыўлення
раслін. 
У вялікай колькасці высокаканцэнтраваныя азотныя ўгнаенні ў Беларусі вы-

рабляюцца на ААТ «Гродна Азот» (мал. 53).

Мал. 52. Шляхі засваення раслінамі неабходных элементаў

Мінеральныя ўгнаенні
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Фосфарныя ўгнаенні
У якасці фосфарных угнаенняў часцей за ўсё выкарыстоўваюць розныя 

фасфаты кальцыю, напрыклад здробнены прыродны мінерал фасфарыт (фас-
фарытная мука), асноўны кампанент якога фасфат кальцыю Ca3(PO4)2. Фас-
фарыт дрэнна растваральны ў вадзе. Да добра растваральных у вадзе фосфарных 
угнаенняў адносяцца двайны суперфасфат Ca(H2PO4)2, амафос — сумесь двух 
солей: NH4H2PO4 і (NH4)2HPO4. Фосфарныя ўгнаенні ў Беларусі вырабляюць 
на ААТ «Гомельскі хімічны завод».

Калійныя ўгнаенні
У якасці калійных угнаенняў часцей за ўсё выкарыстоўваюць хларыд ка-

лію KCl і нітрат калію КNО3.
Самае вялікае ў Еўропе Старобінскае радовішча калійных солей размешча-

на на тэрыторыі Беларусі, паблізу Салігорска. Тут на глыбіні ад 300 да 1000 м 
залягаюць мільярды тон сільвініту — галоўнага мінеральнага багацця нашай 
краіны.
Сільвініт уяўляе сабой крышталі хларыду калію і хларыду натрыю, якія

зрасліся (гл. мал. 17).
Важным калійным угнаеннем з’яўляецца таксама попел дроў, саломы, сцёб-

лаў раслін, у якіх калій знаходзіцца ў выглядзе карбанату калію (паташу) 
K2CO3. Гэта рэчыва добра растваральнае ў вадзе і лёгка засвойваецца раслінамі. 
Акрамя таго, у зале змяшчаецца фосфар, кальцый і іншыя элементы, неабход-
ныя для развіцця раслін. 

Мал. 53. ААТ «Гродна Азот» 
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Пры ўнясенні мінеральных угнаенняў у глебу неабходна ўлічваць састаў 
глебы і яе кіслотнасць, а таксама строга прытрымлівацца нормаў. Напрыклад, 
лішкавае ўнясенне ў глебу азотных угнаенняў прыводзіць да таго, што нітраты 
трапляюць у харчовыя прадукты, забруджваюць іх і робяць непрыгоднымі для 
ўжывання. Наяўнасць нітратаў у гародніне, садавіне і іншых прадуктах не па-
вінна перавышаць гранічна дапушчальнай канцэнтрацыі (5 мг/кг у суткі). Пры 
выкарыстанні экалагічна чыстых прадуктаў чалавек у суткі спажывае нітратаў 
прыкладна 100—200 мг, з іх 60—70 % — з агароднінай, а 10—20 % —
з вадой. 

Угнаенні — гэта рэчывы, якія змяшчаюць хімічныя элементы, неаб-
ходныя для развіцця раслін; іх уносяць у глебу для павышэння ўраджай-
насці.
Да важнейшых хімічных элементаў, неабходных для развіцця раслін, ад-

носіцца азот, фосфар і калій.

Пытанні і заданні

1. Назавіце тры важнейшыя хімічныя элементы, неабходныя для развіцця
раслін. 

2. Вылічыце масавыя долі азоту ў наступных угнаеннях: (NH4)2SO4, NaNO3,

NH4NO3. Якое з гэтых угнаенняў можа быць названа найбольш канцэнтраваным? 
Чаму?

3. Паляпшэння ўласцівасцей кіслых глеб дасягаюць шляхам вапнаван-

ня — унясення гашанай вапны Ca(OH)2 або вапняку CaCO3. Ці можна для паляп-
шэння саставу і ўраджайнасці кіслых глеб змешваць аміячную салетру з гашанай
вапнай?

4. Вызначыце масу раствору азотнай кіслаты з масавай доляй HNO3, роўнай
50 %, неабходнага для атрымання нітрату амонію масай 1 т, без уліку страт.

5. На складзе ўгнаенняў у аднолькавых мяшках захоўваліся каліевая салетра і 
хларыд амонію. Лабарант для правядзення аналізу адсыпаў крыху кожнага з угна-
енняў, але пераблытаў прабіркі з рэчывамі. Дапамажыце яму распазнаць гэтыя два 
рэчывы. 

6. Кармавая дабаўка прэцыпітат уяўляе сабой крышталегідрат солі кальцыю, у 
якім на кожную формульную адзінку солі прыходзіцца дзве малекулы вады. Выведзіце 
формулу прэцыпітату, калі вядомы састаў бязводнай солі: Са — 29,7 %, Н — 0,735 %, 
Р — 22,77 %, О — 47,05 %.

7. У зале драўніны елкі масавая доля карбанату калію складае 26,4 %. Вызна-
чыце масу салянай кіслаты з масавай доляй HCl, роўнай 20 %, якая поўнасцю ней-
тралізуе карбанат калію, што змяшчаецца ў зале драўніны елкі масай 100 г.

Мінеральныя ўгнаенні
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8. Якія віды ўгнаенняў выкарыстоўваюць у вашай мясцовасці? Пад якія сельска-
гаспадарчыя культуры іх уносяць? Падрыхтуйце паведамленне на тэму «Мінеральныя 
ўгнаенні і іх роля ў сельскагаспадарчай вытворчасці».

Дамашні эксперымент. У дзве невялікія шклянкі пакладзіце па цыбулі-
не і наліце крыху вады. У адну шклянку падлівайце водаправодную ваду, 
а ў другую — ваду з растворанымі ў ёй угнаеннямі. Апішыце свае на-
зіранні.

§ 15. Вуглярод і крэмній — элементы IVA-групы

У IVA-групу перыядычнай сістэмы ўваходзяць вуглярод C, крэмній Si, 
германій Ge, волава Sn і свінец Pb. У групе з ростам атамнага нумара па-
вялічваецца атамны радыус, неметалічныя ўласцівасці аслабляюцца, а мета-
лічныя — узмацняюцца (апошнія тры элементы адносяцца да металаў). 

Будова атамаў
У атамаў вугляроду і крэмнію на знешнім электронным слоі знаходзіц-

ца па чатыры электроны (гл. мал. 2) і да яго завяршэння не хапае чатырох 
электронаў. Таму ў сваіх злучэннях з металамі вуглярод і крэмній могуць

праяўляць адмоўную ступень акіслення, роўную −4, напрыклад: Al C4 3

4−
, Mg Si2

4−
 

і інш.
У злучэннях з больш электраадмоўнымі элементамі атамы вугляроду і крэм-

нію праяўляюць дадатныя ступені акіслення, звычайна +4, але часам і +2, на-

прыклад: SiO
+4

2 ,  CO
+4

2 ,  CO
+2

 і г. д.
Вы ўжо ведаеце, што асновай усяго жывога на Зямлі — ад мікраарганізмаў 

да чалавека — з’яўляюцца злучэнні вугляроду. 

Распаўсюджанасць у прыродзе
Вуглярод складае аснову арганічнага жыцця на Зямлі, а крэмній — адзін 

з галоўных элементаў нежывой прыроды. У прыродзе вуглярод сустракаецца ў 
выглядзе простых рэчываў, аксідаў СО і СО2, карбанатаў (напрыклад, CaCO3 у 
саставе мелу, мармуру, вапняку), выкапнёвага паліва (вугаль, нафта, газ). Боль-
шасць злучэнняў вугляроду адносяць да так званых арганічных (ад слова «ар-
ганізм») рэчываў, якія больш падрабязна будуць разгледжаны ў наступных раз-
дзелах падручніка. 
Крэмній — самы распаўсюджаны элемент у зямной кары (масавая доля  — 

27,6 %) пасля кіслароду. Зямная кара амаль на 75 % складаецца са злучэнняў 
Правообладатель Народная асвета
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крэмнію. У прыродзе крэмній сустракаецца пераважна ў выглядзе аксіду крэм-
нію(IV) SiO2 і солей крэмніевай кіслаты — сілікатаў. 

Будова і фізічныя ўласцівасці простых рэчываў
Вуглярод можа існаваць у выглядзе некалькіх простых рэчываў. У быце 

мы сутыкаемся  з такімі простымі рэчывамі, утворанымі атамамі вугляроду, як 
сажа, вугаль і графіт. Праведзеныя ў ся-
рэдзіне XX ст. даследаванні выявілі, што 
будова гэтых рэчываў шмат у чым сходная. 
Сажа, драўняны вугаль, які атрымліваецца 
пры награванні драўніны без доступу па-
ветра, і кокс, што атрыманы з каменна-
га вугалю, складаюцца з найдрабнейшых
часціц графіту, будова якога паказана
на малюнку 54. 
Драўняны вугаль валодае здольнасцю 

канцэнтраваць на сваёй паверхні (ад-
сарбіраваць) пару, газы і рэчывы з вад-
кіх раствораў. Гэта тлумачыцца тым, што 
ён мае вельмі вялікую паверхню. Змесцім 
у шклянку з растворам лакмусу стоўчаны 
драўняны вугаль (мал. 55) і вытрымаем некаторы час. Вадкасць абясколерваец-
ца, паколькі вугаль паглынае растворанае рэчыва (мал. 56). Сарбцыйныя ўла-
сцівасці вугалю шырока прымяняюцца ў процівагазах, на хімічнай вытворчасці 
для паглынання растваральнікаў, для абясколервання і ачысткі цукарнага сі-
ропу, масла, тлушчаў, пітной вады, а таксама ў медыцыне.  

Мал. 54. Схема будовы крышталя гра-
фіту

Мал. 55. Драўняны вугаль
і шклянка з растворам лак-
мусу

Мал. 56. Драўняны вугаль 
у шклянцы з растворам 
лакмусу пасля вытрымкі

Вуглярод і крэмній — элементы IVA-групы
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У адрозненне ад графіту ў алмазе 
(мал. 57) кожны атам вугляроду звязаны 
з іншымі чатырма хімічнымі сувязямі, на-
кіраванымі да вяршынь тэтраэдра. Усе ча-
тыры сувязі паміж атамамі вугляроду ад-
нолькавыя, невялікія па даўжыні і таму 
вельмі трывалыя. Характар сувязей па-
між атамамі прыводзіць да таго, што ал-
маз — самае цвёрдае прыроднае рэчыва 
з усіх вядомых. Штучна аграненыя алмазы 
называюцца брыльянтамі.
Вядомы і іншыя алатропныя мадыфі-

кацыі вугляроду: карбін і фулерэны. З імі 
вы пазнаёміцеся ў курсе хіміі 10-га кла-
са. 

У тым, што розныя мадыфікацыі вугляроду ўяўляюць сабой відазмяненні 
аднаго і таго ж элемента, можна пераканацца, спальваючы іх у кіслародзе. Па-
сля іх гарэння атрымліваецца адзін і той жа прадукт — аксід вугляроду(IV) 
і нічога больш. Акрамя таго, роўныя масы графіту, алмазу, карбіну і фулерэну 
дадуць адну і тую ж колькасць вуглякіслага газу. 

У канцы XVIII ст. вядомы французскі хімік Лавуазье разам са сваімі калегамі купіў не-
вялікі алмаз і спаліў яго ў велізарнай «запальнай машыне» з дапамогай сонечнага пра-

меня (мал. 58). Пры гэтым вылучыўся толькі адзін прадукт — вуглякіслы газ СО2. Вуг-

Мал. 57. Схема будовы крышталя ал-
мазу

Мал. 58. «Запальная машына» Лавуазье
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лякіслы газ Лавуазье атрымаў і пры спальванні драўнянага вугалю. Гэтыя доследы да-
зволілі вучонаму лічыць, што алмаз і вугаль маюць адзін пачатак. У 1787 г. з’явілася 
першая назва вугляроду — карбонеум. У 1824 г. была прапанавана назва вуглярод.

У пэўных умовах магчыма ператварэнне адной мадыфікацыі вугляроду ў 
другую. Так, пры моцным награванні без доступу паветра алмаз чарнее і пе-
ратвараецца ў графіт. Штучныя алмазы можна атрымаць з графіту пры тэм-
пературы вышэй за 2000 °С і ціску каля 100 000 атм.
Пры запісе ўраўненняў хімічных рэакцый розныя мадыфікацыі вугляроду 

абазначаюцца літарай С.
Крышталічная рашотка крэмнію аналагічная крышталічнай рашотцы ал-

мазу, паказанай на малюнку 57. Але, у адрозненне ад алмазу, крэмній валодае 
здольнасцю праводзіць электрычны ток пры пэўных умовах. Пры награванні 
або асвятленні электраправоднасць крэмнію павялічваецца. Менавіта таму ён 
прымяняецца ў сонечных батарэях для пераўтварэння энергіі сонечнага выпра-
меньвання ў электрычную энергію. 
Крэмній прымяняюць таксама ў вытворчасці спецыяльных сталей, якія

адрозніваюцца высокай гарачатрываласцю, у якасці аднаўляльніку пры пра-
мысловым атрыманні металаў з руд. 

У цяперашні час атрымліваюць крэмній 99,9999999-працэнтнай чысціні. Гэта азначае, 
што сярод мільярда атамаў крэмнію можа быць толькі адзін атам іншага элемента.

Хімічныя ўласцівасці вугляроду і крэмнію
Атамы вугляроду і крэмнію ў простых рэчывах звязаны паміж сабой тры-

валымі кавалентнымі сувязямі. Таму вуглярод і крэмній рэагуюць з іншымі рэ-
чывамі, як правіла, пры награванні. 
Пры ўзаемадзеянні з атамамі менш электраадмоўных элементаў (металаў) 

атамы вугляроду і крэмнію далучаюць электроны (аднаўляюцца), набываючы 
пры гэтым адмоўныя ступені акіслення. Значыць, простыя рэчывы вуглярод і 
крэмній будуць праяўляць акісляльныя ўласцівасці.
Акісляльныя ўласцівасці вугляроду і крэмнію праяўляюцца пры іх узаема-

дзеянні з металамі пры высокай тэмпературы: 

 = 

4 ⋅ 3е– 

4–3+ 0 0
4Al + 3C  Al4C3;

карбід
алюмінію

t

          

 = 
сіліцыд
магнію

2 ⋅ 2е– 

4– 2+ 0 0
2Mg + Si  Mg2Si.t

Злучэнні, якія атрымліваюцца, адпаведна называюцца карбідамі і сілі-
цыдамі.

Вуглярод і крэмній — элементы IVA-групы
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Пры ўзаемадзеянні з атамамі больш электраадмоўных элементаў атамы
вугляроду і крэмнію могуць аддаваць электроны (акісляцца), набываючы
дадатныя ступені акіслення. Пры гэтым простыя рэчывы вуглярод і крэмній
будуць праяўляць аднаўленчыя ўласцівасці. 
Вуглярод і крэмній праяўляюць аднаўленчыя ўласцівасці пры ўзаемадзеянні 

з кіслародам, утвараючы пры гэтым аксіды: 

4е– 

0 0 +4–2
C + O2  =t   CO2 ;            

4е– 

0 0 +4–2
Si + O2  =t   SiO2 .

Пры вельмі высокіх тэмпературах крэмній узаемадзейнічае з вугляродам, 
утвараючы карбід крэмнію (карбарунд): 

4е– 

0 0
C + Si   =   SiC .

+4–4t

У гэтай рэакцыі крэмній выступае ў якасці аднаўляльніку, а вуглярод — у 
якасці акісляльніку.
Аднаўленчыя ўласцівасці вугляроду і крэмнію праяўляюцца і ў рэакцыях са 

складанымі рэчывамі. З курса хіміі 8-га класа вы ўжо ведаеце аб прымяненні 
вугляроду для атрымання металаў з іх аксідаў:

3 ⋅ 4е– 

4+ 0 3+ 0
3C + 2Fe2O3  =  4Fe + 3CO2 .

t

Гэта адзін з самых першых хімічных працэсаў, асвоеных чалавекам.

Вядома некалькі простых рэчываў, якія пабудаваны з атамаў вугляроду: 
алмаз, графіт, карбін, фулерэны. 
Структура простага рэчыва крэмнію аналагічная структуры алмазу.
Пры ўзаемадзеянні з іншымі рэчывамі вуглярод і крэмній могуць пра-

яўляць як аднаўленчыя, так і акісляльныя ўласцівасці.

Пытанні і заданні

1. Ахарактарызуйце вуглярод і крэмній, паказаўшы іх становішча ў перыядычнай 
сістэме (парадкавы нумар, група, падгрупа, перыяд) і будову атама (зарад ядра, лік 
электронных слаёў, лік знешніх электронаў). Характарыстыкі запішыце ў выглядзе 
табліцы.
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2. Запішыце ўраўненне хімічнай рэакцыі, з дапамогай якой можна даказаць, што 
графіт і алмаз — простыя рэчывы аднаго і таго ж хімічнага элемента.

3. Часам пры атручэннях урачы рэкамендуюць актываваны вугаль — спрасава-
ны ў таблеткі парашок вугалю з вялікай паверхняй. Якую ролю адыгрывае вугаль у 
дадзеным выпадку?

4. Разлічыце хімічную колькасць кіслароду, які патрабуецца для ператварэння 
вугляроду масай 500 г у вуглякіслы газ. 

5. Разлічыце хімічную колькасць карбіду алюмінію Al4C3, які ўтвараецца пры ўза-
емадзеянні металічнага алюмінію з вугляродам масай 48 г.

6. Крэмній упершыню быў атрыманы прапусканнем пары фтарыду крэмнію(IV) 
над нагрэтым каліем. Напішыце ўраўненне гэтай рэакцыі. Вылічыце хімічную коль-
касць фтарыду крэмнію(IV), які прарэагуе з каліем масай 78 г.

7. Звышчысты крэмній можна атрымаць шляхам ператварэння чыстага крэм-
нію ў брамід крэмнію(IV), які затым аднаўляюць вадародам. Напішыце ўраўненні ад-
паведных рэакцый. Вылічыце хімічную колькасць браміду крэмнію(IV), які неабходна 
аднавіць для атрымання крэмнію масай 10 кг.

8. Запішыце ўраўненне рэакцыі атрымання хрому з аксіду хрому(III) пры аднаў-
ленні яго крэмніем. Разлічыце масу крэмнію, неабходнага для аднаўлення хрому з 

Cr2O3 масай 18 кг. 
9. Састаўце 2-3 ураўненні рэакцый, якія характарызуюць аднаўленчыя ўласціва-

сці вугляроду. У кожнай з гэтых рэакцый назавіце акісляльнік. 

Дамашні эксперымент. У некалькі шклянак наліце афарбаваныя вад-
касці: чай, кампот, раствор сінькі для бялізны, раствор, прыгатаваны з не-
калькіх кропель зялёнкі ў вадзе. У кожны раствор апусціце некалькі стоў-
чаных таблетак актываванага вугалю і пакіньце на некаторы час. Як зме-
ніцца афарбоўка ўзятых раствораў? Якую ўласцівасць вугалю пацвярджае 
змяненне афарбоўкі? 

§ 16. Аксіды вугляроду і крэмнію

Сярод неарганічных злучэнняў вугляроду і крэмнію найбольшае значэн-
не маюць іх кіслародныя злучэнні: аксіды, вугальная і крэмніевая кіслоты і іх 
солі.

Аксід вугляроду(II)
Мадэль малекулы аксіду вугляроду(II) пака-

зана на малюнку 59. Ён адносіцца да несолеўтва-
ральных аксідаў, паколькі не ўзаемадзейнічае ў звы-
чайных умовах ні з кіслотамі, ні са шчолачамі. Для гэ-
тага злучэння характэрны аднаўленчыя ўласцівасці. 

Мал. 59. Мадэль малеку-
лы аксіду вугляроду(II)

Аксіды вугляроду і крэмнію
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Мы ўжо разглядалі прымяненне аксіду вугляроду(II) для аднаўлення металаў
з руд:

3 ⋅ 2е–  

4+ 0 3+2+  
3CO + Fe 2O3   =   2Fe + 3CO2.t

Аксід вугляроду(II) гарыць на паветры блакітным полымем з вылучэннем 
вялікай колькасці цеплаты, ператвараючыся ў вуглякіслы газ:

0

2 ⋅ 2е– 

2– –4+ 2 2+
2CO + O2  =  2CO2 .

t

Аксід вугляроду(II) СО утвараецца пры няпоўным згаранні паліва (дровы, торф, ву-
галь) у печы і можа трапляць у паветра памяшканняў. Пры ўдыханні чалавекам та-
кога паветра здараецца атручэнне (чад), таму СО называюць чадным газам. Чад-
ны газ змяшчаецца таксама ў тытунёвым дыме і выхлапных газах аўтамабіляў. Аксід 
вугляроду(II) — моцны яд! Пры ўдыханні ён звязваецца з гемаглабінам крыві больш 
трывала, чым кісларод, і тым самым блакіруе перанос кіслароду ў арганізме. Уз-
нікае кіслароднае галаданне, якое суправаджаецца галаўным болем, стратай пры-
томнасці. Пры моцным атручэнні магчымы смяротны зыход. Чалавека, які пацярпеў 
ад чаднага газу, трэба як мага хутчэй вынесці на свежае паветра, а затым выклікаць
урача.

Аксід вугляроду(II) з’яўляецца зыходнай сыравінай для атрымання вялікай 
колькасці арганічных рэчываў. У той жа час ён адзін з найбольш небяспечных 
забруджвальнікаў атмасфернага паветра. 

Аксід вугляроду(IV)
З аксідам вугляроду(IV), або вуглякіслым 

газам, CO2 вы ўжо знаёмы. Графічная формула 
малекулы гэтага аксіду:

O C O ,

а мадэль малекулы вуглякіслага газу паказана 
на малюнку 60. 
Малярная маса СО2 у 1,5 раза большая за сярэднюю малярную масу па-

ветра (29 г/моль), таму вуглякіслы газ цяжэйшы за паветра. Сам вуглякіслы 
газ не ядавіты, але ён не падтрымлівае дыханне, таму ў яго атмасферы жывёла 
і чалавек гінуць ад адсутнасці кіслароду. 
Вуглякіслы газ пад ціскам ператвараецца ў вадкасць, якая пры ахаладжэнні 

зацвердзявае, утвараючы белае рэчыва, што нагадвае снег (сухі лёд). Сухі лёд 

Мал. 60. Мадэль малекулы вугля-
кіслага газу
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пры звычайным ціску не плавіцца, а адразу ж выпараецца, паколькі мае ма-
лекулярную крышталічную рашотку. Ён шырока выкарыстоўваецца як аха-
ладжальны сродак для захавання скорапсавальных прадуктаў, напрыклад ма-
рожанага. 
Вуглякіслы газ можа быць атрыманы пры ўзаемадзеянні вугляроду з

кіслародам пры награванні:
4е– 

2–4+0          0
C + O2    =  CO2.

t

Ён таксама ўтвараецца пры спальванні розных арганічных рэчываў (метану, 
цукру, спірту і інш.). Рэакцыя суправаджаецца вылучэннем вялікай колькасці 
цеплаты, таму спальванне вугалю, розных арганічных рэчываў выкарыстоўва-
юць для атрымання цеплавой энергіі. Вуглякіслы газ утвараецца пры дыханні 
жывых арганізмаў і гніенні іх астаткаў. 
У прамысловасці аксід вугляроду(IV) атрымліваюць абпальваннем вапняку 

CaCO3:

CaCO3 =
t

 CaO + CO2 . 

У лабараторыі яго можна атрымаць дзеяннем кіслот на карбанаты, напры-
клад на карбанат кальцыю CaCO3 у выглядзе мелу або мармуру (мал. 61):

CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + H2O + CO2 .

Вуглякіслы газ з’яўляецца кіслотным аксідам, ён нязначна раствараецца ў 
вадзе, утвараючы пры гэтым слабую вугальную кіслату:

CO2 + H2O = H2CO3.

З асноўнымі аксідамі CO2 утварае солі 
вугальнай кіслаты — карбанаты:

CaO + CO2 = CaCO3.

Вуглякіслы газ узаемадзейнічае і з асно-
вамі. Так, пры прапусканні яго праз насычаны 
раствор гідраксіду кальцыю, які называецца 
вапнавай вадой, раствор мутнее і выпадае 
асадак карбанату кальцыю:

CO2 + Ca(OH)2 = CaCO3  + H2O.

Гэта рэакцыя з’яўляецца якаснай на CO2.
Мал. 61. Атрыманне вуглякіслага га-
зу ў лабараторыі
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Правообладатель Народная асвета



66 Неметалы

Аксід крэмнію(IV)
Аксід крэмнію(IV) уяўляе сабой цвёр-

дае тугаплаўкае рэчыва (тэмпература плаў-
лення — 1713 °С), нерастваральнае ў ва-
дзе. Высокая тэмпература плаўлення гэ-
тага рэчыва сведчыць аб тым, што яно мае 
немалекулярную будову. 
У аксідзе крэмнію(IV) атамы крэмнію і 

кіслароду звязаны паміж сабой кавалентны-
мі сувязямі ў гіганцкім крышталі (мал. 62).
Для апісання саставу такіх рэчываў, як 
вы памятаеце, карыстаюцца формульнымі
адзінкамі. Формульная адзінка SiO2 паказвае, што ў саставе аксіду крэмнію(IV) 
на кожны атам крэмнію прыходзіцца два атамы кіслароду.

У прыродзе аксід крэмнію(IV) існуе ў выглядзе вялікага ліку мадыфікацый (крэменязём, 
кварц, крыстабаліт і інш.), якія ўтвараюць і рачны пясок, і горны хрусталь (мал. 63), 
і шырока распаўсюджаны на тэрыторыі Беларусі крэмень. Часта ў прыродзе мінералы 

на аснове SiO2 змяшчаюць прымесі аксідаў жалеза, алюмінію, хрому і іншых элементаў, 
якія надаюць ім пэўную афарбоўку. Такія мінералы выкарыстоўваюць у якасці каштоўных 
і вырабных камянёў (напрыклад, яшма, халцэдон, агат, цытрын, аметыст і інш.).

Аксід крэмнію(IV) — хімічна неактыўнае рэчыва. Напрыклад, з вадой SiO2 
не рэагуе. Але як кіслотны аксід SiO2 рэагуе з асноўнымі аксідамі, шчолачамі 
і некаторымі солямі, напрыклад карбанатамі, пры награванні або сплаўленні з 
утварэннем солей слабай крэмніевай кіслаты — сілікатаў:

SiO2 + СaO =
t

 СaSiO3;

SiO2 + 2NaOH =
t

 Na2SiO3 + H2O;

SiO2 + Na2CO3 =
t

 Na2SiO3 + CO2 .

Мал. 62. Схема будовы крышталя аксі-
ду крэмнію(IV)

Мал. 63. Мінералы на аснове аксіду крэмнію(IV): а — горны хрусталь; 
б — цытрын; в — аметыст
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Для аксіду вугляроду(II) характэрны аднаўленчыя ўласцівасці.
Аксід вугляроду(IV) — вуглякіслы газ — з’яўляецца кіслотным аксідам. 

Пры растварэнні ў вадзе ён утварае слабую вугальную кіслату.
Вуглякіслы газ узаемадзейнічае з асноўнымі аксідамі і з асновамі, утва-

раючы карбанаты і гідракарбанаты.
Аксід крэмнію(IV) SiO2 з’яўляецца кіслотным аксідам. Пры награванні 

або сплаўленні SiO2 рэагуе з асноўнымі аксідамі, шчолачамі і некаторымі 
солямі.

Пытанні і заданні

1. Як можна ўстанавіць наяўнасць вуглякіслага газу ў яго сумесі з азотам?
2. Для таго каб ачысціць СО ад прымесей СО2, сумесь газаў прапусцілі праз рас-

твор гідраксіду калію. Запішыце адпаведныя ўраўненні рэакцый.
3. Разлічыце масу карбанату кальцыю, які неабходна ўзяць для атрымання вуг-

лякіслага газу хімічнай колькасцю 100 моль.
4. Пры захаванні на паветры цвёрды гідраксід натрыю NaOH ператвараецца ў 

белую парашкападобную масу. Растлумачце, што пры гэтым адбываецца, і састаўце 
ўраўненне адпаведнай рэакцыі.

5. Разлічыце хімічную колькасць кіслароду, які неабходна ўзяць для таго, каб пе-
ратварыць СО масай 104 г у вуглякіслы газ.

6.  Як раздзяліць сумесь двух аксідаў вугляроду: а) фізічным спосабам; б) хі-
мічным спосабам?

7. Вызначыце масу аксіду вугляроду(II), неабходнага для поўнага аднаўлення жа-
леза з аксіду жалеза(III) масай 112 г.

8. Працэс прамысловага атрымання чыгуну можна апісаць наступнай схемай:
а) вугаль (вуглярод) + кісларод  газ А; 
б) газ А + вугаль  газ Б;
в) газ Б + аксід жалеза(III)  жалеза + газ А.
Запішыце адпаведныя ўраўненні хімічных рэакцый і назавіце газы А і Б.
9. Запішыце 2-3 ураўненні рэакцый, з дапамогай якіх можна ператварыць аксід 

крэмнію(IV) у растваральныя ў вадзе хімічныя злучэнні.
10. З якой мэтай прымяняюць сухі лёд? У чым яго перавага ў параўнанні са звы-

чайным лёдам?

Практычная работа 1
Атрыманне і вывучэнне ўласцівасцей аксіду вугляроду(IV) 

I. Атрыманне аксіду вугляроду(IV)
Досле д  1. У прабірку змясціце некалькі кавалачкаў мармуру або мелу, 

прыліце да іх разбаўленую саляную кіслату аб’ёмам 2-3 см3. Закрыйце пра-

Аксіды вугляроду і крэмнію
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бірку коркам з газаадводнай трубкай. Збярыце газ, які вылучаецца, у прабірку 
метадам выцяснення паветра. Як трэба размясціць прабірку — уверх або ўніз 
дном? Чаму?

II. Даследаванне ўласцівасцей аксіду вугляроду(IV)
Досле д  1. Унясіце ў прабірку з вуглякіслым газам запаленую лучынку. 

Што вы назіраеце? 
Досле д  2. Прапусціце газ, які вылучаецца, у прабірку з растворам гідра-

ксіду кальцыю (вапнавай вадой). Апішыце і растлумачце з’явы, якія назіраеце. 
Напішыце ўраўненне рэакцыі ў малекулярнай і скарочанай іоннай формах. Ці 
выпадзе асадак пры замене Ca(OH)2 на CaCl2?
Аформіце справаздачу аб праробленых доследах і зрабіце вывады.

§ 17. Вугальная кіслата і яе солі

Вуглякіслы газ пры растварэнні ў вадзе ўтварае вугальную кіслату, 
якая ўяўляе сабой вельмі нетрывалае рэчыва. Пры спробе вылучыць гэту кі-
слату з раствору яна практычна поўнасцю раскладаецца на вуглякіслы газ
і ваду:

H2CO3 = H2O + CO2 .

У той жа час раствор CO2 у вадзе злёгку кіславаты на смак і праяўляе сла-
бавыражаную кіслую рэакцыю на лакмус (раствор індыкатару афарбоўваецца 
ў ружовы колер). Таму раствор аксіду вугляроду(IV) у вадзе можна лічыць рас-
творам вугальнай кіслаты. У гэтым растворы вугальная кіслата, з’яўляючыся 
слабай двухасноўнай кіслатой, дысацыіруе ступеньчата, адшчапляючы іоны ва-
дароду. Пры гэтым на першай ступені дысацыяцыі, акрамя іона вадароду Н+, 
утвараецца гідракарбанат-іон HCO :3

−

H2CO3  H+ + HCO3
−.

Частка слова гідра- ў назве кіслотнага астатку, як вы ўжо ведаеце, свед-
чыць аб наяўнасці ў яго саставе атама вадароду. Солі, якія змяшчаюць такі кі-
слотны астатак, называюцца гідракарбанатамі.
На другой ступені гідракарбанат-іон дысацыіруе з утварэннем іона вадароду 

і карбанат-іона CO3
2−:

HCO3
−   H+ + CO3

2−.

Солі, якія змяшчаюць карбанат-іон, з’яўляюцца сярэднімі і называюцца 
карбанатамі.
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Хімічныя ўласцівасці солей вугальнай кіслаты
Солі вугальнай кіслаты, акрамя карбанатаў большасці шчолачных металаў, 

пры награванні раскладаюцца з вылучэннем вуглякіслага газу: 

CaCO3 =
t

 CaO + CO2 ;

2NaHCO3 =
t

 Na2CO3 + CO2  + H2O.

Карбанаты і гідракарбанаты як солі 
вельмі слабай кіслаты ўзаемадзейнічаюць 
з усімі больш моцнымі кіслотамі з вы-
лучэннем вуглякіслага газу. Калі кап-
нуць на кавалачак мелу, які ўяўляе са-
бой карбанат кальцыю, салянай кіслатой, 
то назіраецца характэрнае «закіпанне» 
з-за бурнага вылучэння вуглякіслага газу
(мал. 64): 

CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + H2O + CO2 .

Такое выпрабаванне можна праводзіць і з цвёрдымі карбанатамі, і з іх рас-
творамі. Прыведзеную рэакцыю можна разглядаць як якасную рэакцыю для 
вызначэння карбанат-іонаў. 
Для растваральных карбанатаў якасную рэакцыю можна запісаць у ска-

рочанай іоннай форме: 

CO3
2−  + 2H+ = H2O + CO2 .

Карбанатамі можна карыстацца для нейтралізацыі кіслот, паколькі пры іх узаемадзеянні 
з кіслотамі адбываецца звязванне іонаў вадароду. Напрыклад, вапняк, які складаецца 

ў асноўным з CaCO3, у размолатым выглядзе і даламітавую муку (CaCO3  MgCO3) 
уносяць у глебы пры іх празмернай кіслотнасці. Аналагічную ролю выконвае і драўняная 
зала, таму што змяшчае карбанат калію.

Лабараторны дослед 2

Выяўленне карбанат-іонаў

У адну прабірку пакладзіце кавалачак мелу велічынёй з гарошыну, а
ў другую наліце раствор соды. У абедзве прабіркі прыліце саляную кіслату
аб’ёмам па 1-2 см3. Што пры гэтым назіраецца? Запішыце ўраўненні адпаведных 
рэакцый у малекулярнай і скарочанай іоннай формах. 

Мал. 64. «Закіпанне» мелу пад дзеян-
нем салянай кіслаты

Вугальная кіслата і яе солі

Правообладатель Народная асвета
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Ператварэнні карбанатаў і гідракарбанатаў
Калі прапусціць вуглякіслы газ праз раствор гідраксіду кальцыю (мал. 65), 

то будзе назірацца памутненне раствору з-за выпадзення асадку:

Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3  + H2O.

Пры далейшым прапусканні вуглякіслага газу праз суспензію (завісь цвёр-
дых часціц карбанату кальцыю ў вадзе), якая ўтварылася, цвёрдыя часціцы бу-
дуць растварацца, вадкасць зноў стане празрыстай. Гэта абумоўлена ўтварэннем 
растваральнага ў вадзе гідракарбанату кальцыю:

CaCO3 + H2O + CO2 = Ca(HCO3)2.

Пры награванні гідракарбанат кальцыю ператвараецца ў карбанат:

 t
Ca(HCO3)2 = CaCO3 + H2O + CO2 .

У прыродзе наяўнасць працэсаў з удзелам вуглякіслага газу, вады, вапняку, мелу, мар-
муру (усе гэтыя рэчывы па хімічным саставе ўяўляюць сабой карбанат кальцыю) пры-
водзіць да іх паступовага растварэння з-за ператварэння ў гідракарбанаты. У выніку 
ў зямной кары з’яўляюцца велізарныя поласці, пячоры. Гідракарбанат кальцыю існуе 
толькі ў растворы. Пры выдаленні вады ён пераходзіць у карбанат. Так у пячорах утва-
раюцца сталактыты і сталагміты (мал. 66), якія складаюцца з карбанату кальцыю. 

Прымяненне солей вугальнай кіслаты
Адна з солей вугальнай кіслаты, якая найбольш шырока прымяняец-

ца,— карбанат натрыю. Ён вядомы пад назвамі кальцыніраваная сода Na2CO3 
і крышталічная сода Na2CO3  10H2O. У прыродзе гэтыя рэчывы практыч-
на не сустракаюцца, таму іх сінтэзуюць, атрымліваючы спачатку гідракарбанат
натрыю NaНCO3.

Мал. 65. Узаемадзеянне вуглякіслага газу 
з растворам гідраксіду кальцыю

Мал. 66. Сталактыты і сталагміты

Правообладатель Народная асвета
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Назва «кальцыніраваная сода» паказвае на спосаб атрымання бязводнага карбанату 
натрыю пры напальванні NaНCO3 (ад лац. кальцынацыя). Крышталічная сода ўтва-
раецца пры крышталізацыі солі з водных раствораў і змяшчае ваду ў сваім саставе.

Соду прымяняюць пры вытворчасці мыла, шкла, для атрымання неарга-
нічных фарбавальнікаў, злучэнняў натрыю, у вытворчасці алюмінію і многіх ін-
шых прадуктаў. 
Кіслую соль — гідракарбанат натрыю NaHCO3 — называюць пітной со-

дай. Пітная сода прымяняецца ў быце і харчовай прамысловасці. Калі дабавіць 
пітную соду ў цеста, то пры выпяканні вырабаў яна раскладаецца з вылучэннем 
вуглякіслага газу. Гэта прыводзіць да разрыхлення цеста, і вырабы з яго ро-
бяцца больш порыстымі. 

Раней карбанаты — солі вугальнай кіслаты — называлі вуглякіслымі. Пры гэтым у
назвах кіслых солей з’яўляліся два словы «кіслы». Так, пітную соду (мал. 67) часта
называюць «кіслы вуглякіслы натрый» або «двухвуглякіслы натрый».

Карбанат кальцыю, які існуе ў прыродзе ў выглядзе мармуру і вапняку, вы-
карыстоўваюць у будаўніцтве ў якасці абліцовачных і архітэктурна-будаўнічых 
матэрыялаў. На малюнку 68 вы бачыце адну са станцый Мінскага метрапалітэ-
на, пры будаўніцтве якой шырока выкарыстоўвалі аздабленне мармурам. 

Слабая вугальная кіслата H2CO3 утвараецца пры растварэнні вуглякі-
слага газу ў вадзе. 
Вугальная кіслата ўтварае два тыпы солей: сярэднія — карбанаты — і 

кіслыя — гідракарбанаты. Карбанаты і гідракарбанаты здольны да ўзаема-
ператварэнняў.

Мал. 67. Пітная сода Мал. 68. Станцыя Мінскага метрапалітэ-
на, аз добленая мармурам

Вугальная кіслата і яе солі

Правообладатель Народная асвета
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Карбанаты як солі слабай кіслаты ўзаемадзейнічаюць з усімі больш моц-
нымі кіслотамі з вылучэннем вуглякіслага газу. 
Солі вугальнай кіслаты, акрамя карбанатаў большасці шчолачных ме-

талаў, пры награванні раскладаюцца з вылучэннем вуглякіслага газу. 

Пытанні і заданні

1. Чым абумоўлены кіслы смак газіраваных і некаторых мінеральных вод?
2. Састаўце ўраўненні, якія адпавядаюць рэакцыям карбанату калію і карбана-

ту магнію з салянай кіслатой. Запішыце гэтыя ўраўненні ў скарочаным іонным вы-
глядзе. 

3. Састаўце поўныя малекулярныя ўраўненні рэакцый, якія выражаны наступны-
мі малекулярна-іоннымі ўраўненнямі: 

а) Ca2+ + CO3
2−  = CaCO3;     б) CO3

2−  + 2H+ = CO2  + Н2О.

4. З якімі з рэчываў — салянай кіслатой, сульфатам барыю, нітратам кальцыю, 
брамідам натрыю — будзе рэагаваць карбанат калію? Запішыце магчымыя ўраўненні 
рэакцый.

5. Пры ўзаемадзеянні з кіслатой шчолачы, якая доўгі час захоўвалася ў шклян-
цы з няшчыльна закрытай накрыўкай, вылучаюцца пузыркі газу. Што гэта за газ? 
Як вы можаце растлумачыць працэс, які назіраеце? 

6. Як можна атрымаць карбанат натрыю, маючы металічны натрый і іншыя не-
абходныя для рэакцый рэчывы? Запішыце ўраўненні рэакцый.

7. Вызначыце масу карбанату натрыю, неабходнага для поўнай нейтралізацыі 
раствору сернай кіслаты масай 200 г з масавай доляй Н2SO4 49 %.

8. Запішыце ўраўненні рэакцый, якія дазваляюць выканаць наступныя ператва-
рэнні:

CaO  Ca(OH)2  CaCO3  Ca(HCO3)2  CaCO3  CO2.

9. Якая масавая доля Na2CO3 у крышталічнай содзе?
10.  Вызначыце масу вады, неабходнай для прыгатавання 10 %-га раствору кар-

банату натрыю з крышталічнай соды масай 54 г.

§ 18. Крэмніевая кіслата і яе солі

Аксід крэмнію(IV) у вадзе не раствараецца і з ёй не ўзаемадзейнічае. Таму 
крэмніевую кіслату атрымліваюць, дзейнічаючы больш моцнымі кіслотамі на 
растворы яе солей. Яна атрымліваецца ў выглядзе студзяністага асадку, які змя-
шчае ваду (мал. 69). Крэмніевая кіслата мае складаны састаў з агульнай фор-
мулай nSiO2  mH2O. Аднак умоўна састаў гэтай кіслаты апісваецца найпра-
сцейшай формулай H2SiO3:

Na2SiO3 + 2HCl = H2SiO3  + 2NaCl.

Правообладатель Народная асвета
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Крэмніевая кіслата слаба раствараецца ў вадзе. Яна з’яўляецца нетрыва-
лым злучэннем: пры награванні або пры працяглым захаванні паступова рас-
кладаецца на ваду і аксід крэмнію(IV): 

H2SiO3 = Н2О + SiO2.

Крэмніевая кіслата вельмі слабая.

Пры поўным абязводжванні асадку крэмніевай кіслаты ўтвараецца вельмі порысты 
аморфны аксід крэмнію(IV) — сілікагель (мал. 70). Сілікагель мае развітую паверхню, 
а таму выдатна паглынае вільгаць. У хімічных лабараторыях сілікагель выкарыстоўваюць 
для асушкі газаў.

Солі крэмніевай кіслаты 
Солі крэмніевай кіслаты называюць сілікатамі. Растваральныя толькі сі-

лікаты шчолачных металаў. Сілікаты калію і натрыю называюць раствараль-
ным шклом, а іх канцэнтраваныя водныя растворы — вадкім шклом. Вы су-
тыкаецеся з вадкім шклом, выкарыстоўваючы сілікатны клей. Канцэнтрава-
ны водны раствор сілікату натрыю прымяняецца не толькі ў якасці клею, але
і для прапіткі вырабаў з драўніны, тканіны з мэтай надання ім вогнетрывалых 
уласцівасцей. Падрыхтуем дзве аднолькавыя палоскі паперы. Адну з іх пакрыем 
тонкім слоем сілікатнага клею (вадкага шкла) і высушым на паветры. Затым
адначасова ўнясём палоскі ў полымя спіртоўкі (мал. 71, 72). Што пры гэтым 
назіраецца? 
Калі ў разбаўлены раствор сілікату натрыю змясціць некалькі крышталікаў 

афарбаваных солей, то праз некаторы час у растворы з’явяцца доўгія каляро-
выя ніткі ў выглядзе галінак. Атрымліваецца «сілікатны сад» (мал. 73). З асаб-
лівасцямі гэтага працэсу вы можаце пазнаёміцца, калі прачытаеце дадатковую 
літаратуру. 

Мал. 69. Утварэнне крэмніевай кіс-
латы

Мал. 70. Сілікагель

Крэмніевая кіслата і яе солі

Правообладатель Народная асвета
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У саставе сілікатаў часта сустракаецца алюміній — трэці па распаўсюджанасці ў зям-
ной кары пасля кіслароду і крэмнію элемент. У гэтым выпадку яны называюцца алюма-
сілікатамі. Будова алюмасілікатаў вельмі складаная. Таму іх састаў часта запіс -
ваюць не ў выглядзе формулы індывідуальнага хімічнага рэчыва, а ў выглядзе злу-
чэння аксідаў. Напрыклад, састаў каліевага палявога шпату выражаецца фор-

мулай K2O  Al2O3  6SiO2 замест формулы K2[Al2Si6O16]. Саставу каалініту —

галоўнай састаўной часткі глін — адпавядае формула Al2O3  2SiO2  2H2O. Прырод-
ныя крэменязёмы, сілікаты і гліна з’яўляюцца сыравінай для сілікатнай прамысло-
васці.

Крэмніевую кіслату H2SiO3 можна атрымаць пры дзеянні больш моцных 
кіслот на растворы яе солей. 
Солі крэмніевай кіслаты называюцца сілікатамі. 
Водныя растворы сілікатаў калію і натрыю называюць вадкім шклом.

Пытанні і заданні

1. Якое з прыродных злучэнняў уяўляе сабой чысты аксід крэмнію(IV)? Як зы-
ходзячы з гэтага злучэння можна атрымаць крэмніевую кіслату? Запішыце ўраўненні 
адпаведных рэакцый.

2. Разлічыце масавую долю крэмнію ў крэмніевай кіслаце.
3. Дадзены тры расцёртыя ў парашок рэчывы: цукар, мел і рачны пясок. Пра-

пануйце 1-2 спосабы для таго, каб адрозніць гэтыя рэчывы.
4. Разлічыце масу вады, якая вылучыцца пры поўным абязводжванні крэм-

ніевай кіслаты, калі пры гэтым утвараецца аксід крэмнію(IV) хімічнай колькасцю
1,25 моль.

Мал. 71. Гарэнне паперы, 
па  крытай сілікатным клеем

Мал. 72. Гарэнне чыстай па-
перы

Мал. 73. «Сілікатны 
сад»

Правообладатель Народная асвета
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5. Сілікат натрыю атрымліваюць пры сплаўленні аксіду крэмнію(IV) з кар-
банатам натрыю. Запішыце ўраўненне гэтай рэакцыі. Разлічыце хімічную коль-
касць аксіду крэмнію(IV), які неабходна ўзяць для атрымання сілікату натрыю ма-
сай 50 г.

6. Разлічыце хімічную колькасць сілікату калію, які можна атрымаць з пяску ма-

сай 100 г, масавая доля SiO2 у якім роўна 92 %.
7. Вызначыце масу раствору салянай кіслаты з масавай доляй HCl, роўнай 20 %, 

неабходнай для ўзаемадзеяння з сілікатам натрыю хімічнай колькасцю 0,05 моль.
8. Сілікаты якіх металаў называюць растваральным шклом?
9. Запішыце ўраўненні рэакцый, у адпаведнасці з якімі адбываюцца наступныя 

ператварэнні: 

Si  SiO2  Na2SiO3  H2SiO3  SiO2.

Дамашні эксперымент. Пакецікі з сілікагелем часта бываюць пакладзе-
ны ў каробкі з абуткам або бытавымі прыборамі. Калі вы знайшлі такі па-
кецік, то можаце прарабіць з яго змесцівам некалькі доследаў. Такія ж до-
следы можна прарабіць з напаўняльнікам для каціных туалетаў, якія змя-
шчаюць сілікагель. 1. Наліце ў пластыкавы посуд вады і дабаўце туды крыху
афарбаванай вадкасці. Насыпце ў раствор сілікагель, перамяшайце і вы-
трымайце некаторы час. Вадкасць абясколерыцца. Як вы думаеце, чаму? 
2. Вазьміце два аднолькавыя слоікі са шчыльнымі накрыўкамі. У кожны на-
ліце пахучай вадкасці (напрыклад, адэкалону). У адзін са слоікаў дабаўце 
некалькі гранул сілікагелю. Закрыйце слоікі накрыўкамі. Праз 4-5 гадзін па-
раўнайце пах у абодвух слоіках.

Практычная работа 2

Рашэнне эксперыментальных задач па тэме «Неметалы»

Задача 1. Дакажыце доследным шляхам, што шалупіна курынага яйца змя-
шчае карбанат кальцыю. Састаўце ўраўненне хімічнай рэакцыі.

Задача 2. У дзвюх пранумараваных прабірках знаходзяцца растворы хла-
рыду натрыю і сілікату натрыю. Вызначыце, у якой з прабірак знаходзіцца кож-
ная соль. Састаўце ўраўненні хімічных рэакцый у малекулярнай і скарочанай 
іоннай формах. 

Задача 3. З воднага раствору сілікату натрыю (сілікатны клей) атрымайце 
крэмніевую кіслату. Састаўце ўраўненне хімічнай рэакцыі. 

Задача 4. У дзвюх пранумараваных прабірках знаходзяцца растворы суль-
фату натрыю і карбанату натрыю. Вызначыце, у якой з прабірак знаходзіцца 
кожная соль. Састаўце ўраўненні хімічных рэакцый у малекулярнай і скарочанай 
іоннай формах. 

Крэмніевая кіслата і яе солі

Правообладатель Народная асвета
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Задача 5. Выканайце практычна наступныя хімічныя ператварэнні: 

NaOH  Na2SO4  BaSO4.

Састаўце ўраўненні адпаведных хімічных рэакцый у малекулярнай і ска-
рочанай іоннай формах. 

Задача 6. Выканайце практычна наступныя хімічныя ператварэнні:

CaCl2  CaCO3  CO2.

Састаўце ўраўненні адпаведных хімічных рэакцый у малекулярнай і ска-
рочанай іоннай формах. 

§ 19. Будаўнічыя матэрыялы на аснове
прыродных аксідаў і солей

З даўніх часоў чалавек стараўся выкарыстаць навакольнае асяроддзе: ваду, 
агонь, раслінны і жывёльны свет, глебу, камяні. Менавіта з каменю ён зрабіў 
першыя прылады для працы і палявання. На заранку ўзнікнення цывілізацыі 
(15 000 гадоў да н. э.) з’явіліся першыя няхітрыя каменныя збудаванні. Камяні 
трэба было змацоўваць паміж сабой, каб збудаванне не развалілася. У сувязі
з гэтым пачалі выкарыстоўвацца вяжучыя рэчывы. Чалавек навучыўся
карыстацца глінай, вырабляць з яе розныя рэчы. Крыху пазней узнікла вытвор-
часць цэглы і шкла. Так нараджалася будаўнічае рамяство. 
Сучасная будаўнічая індустрыя выкарыстоўвае неарганічныя злучэнні ў са-

мым розным выглядзе: матэрыялы з сілікатных расплаваў (шкла), керамічныя 
вырабы, вяжучыя рэчывы. Асноўнай крыніцай сыравіны для вытворчасці бу-
даўнічых матэрыялаў з’яўляюцца прыродныя злучэнні: пясок, вапняк, сілікаты, 
алюмасілікаты, гліна.
Пазнаёмімся з прадукцыяй сілікатнай прамысловасці больш падрабязна.

Керамічныя матэрыялы
Слова «кераміка» паходзіць ад грэчаскага слова «керамас» — гліна, глі-

няны посуд. Асноўнай сыравінай для яе вытворчасці служаць розныя сарты
асадачных горных парод — глін. Гліны здольны ўтвараць з вадой пластычную 
масу. Вільготнай гліне можна надаць любую форму. Калі гліну абпаліць пры вы-
сокай тэмпературы, то яна неабарачальна цвярдзее, што і выкарыстоўваецца
ў вытворчасці керамічных вырабаў.
Кераміка ўяўляе сабой адзін з самых старажытных штучных матэрыялаў. 

Раскопкі паказваюць, што керамічныя вырабы былі вядомы чалавеку з эпохі 
неаліту, г. зн. больш за 10 тыс. гадоў таму.
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Першымі керамічнымі матэрыяламі былі цэгла, пліткі, гаспадарчы посуд
і самыя розныя ёмістасці (мал. 74).
Да керамічных вырабаў адносіцца будаўнічая цэгла, чарапіца, вогне-

трывалыя і абліцовачныя матэрыялы, сантэхнічнае абсталяванне (ван-
ны, ракавіны і інш.), лабараторны посуд (мал. 75) і інш.
Пасля абпальвання керамічныя вырабы атрымліваюцца порыстымі і во-

дапранікальнымі. Таму кераміку, якая выкарыстоўваецца, напрыклад, у якасці 
посуду, пакрываюць палівай — легкаплаўкімі сумесямі, якія пасля спецыяль-
най тэрмічнай апрацоўкі ўтвараюць на паверхні вырабаў шклопадобную масу
(мал. 76). 

Мал. 74. Керамічныя вырабы

Мал. 75. Керамічны лабара тор-
ны посуд

Мал. 76. Керамічныя вырабы, па кры-
тыя палівай

Вяжучыя будаўнічыя матэрыялы
Вяжучыя будаўнічыя матэрыялы ўяўляюць сабой рэчывы або сумесі 

рэчываў, якія здольны пры змешванні ўтвараць вязкую масу, што па-
ступова зацвердзявае. 

Будаўнічыя матэрыялы на аснове прыродных аксідаў і солей

Правообладатель Народная асвета



78 Неметалы

Адным з самых старажытных будаў-
нічых матэрыялаў з’яўляецца вапна. Ад-
розніваюць нягашаную вапну CaO і га-
шаную вапну Ca(OH)2. Нягашаную вапну 
атрымліваюць пры раскладанні карбанату 
кальцыю:

CaCO3 =
t

 CaO + CO2 .

Аксід кальцыю CaO (нягашаную вапну) 
пераводзяць у гідраксід («гасяць» вадой):

CaO + H2O = Ca(OH)2.

Гэта рэакцыя адбываецца з вылучэннем 
вялікай колькасці цеплаты, што прыводзіць да моцнага разагравання сумесі 
(мал. 77). Гашаную вапну Ca(OH)2 у сумесі з пяском выкарыстоўваюць у яка-
сці вяжучага будаўнічага матэрыялу.
Другім прыкладам вяжучых будаўнічых матэрыялаў з’яўляецца цэмент. 

У Беларусі яго вырабляюць на адным з самых буйных у Еўропе прадпрыем-
стваў — ААТ «Краснасельскбудматэрыялы».

Для атрымання цэменту ў спецыяльных печах, якія верцяцца, спякаюць сумесь вапняку 
СаСО3 і гліны. Пры высокай тэмпературы паміж глінай і вапняком адбываюцца складаныя 
хімічныя рэакцыі, якія прыводзяць да ўтварэння розных злучэнняў крэмнію і алюмінію. 
Спечаную масу мелюць і атрымліваюць парашок шэрага колеру. Калі цэмент змяшаць з 
вадой, то ўтвараецца цестападобная маса, якая праз некаторы час зацвердзявае. Гэта ўла-
сцівасць цэменту і выкарыстоўваецца ў будаўніцтве для змацавання, напрыклад, цаглін пры 
пабудаванні сцен. Акрамя таго, на аснове цэменту рыхтуюць будаўнічыя растворы для тын-
коўкі сцен і столі з мэтай атрымання роўных паверхняў і аховы ад знешніх уздзеянняў. 

З сумесі цэменту, пяску і вады з да-
баўленнем дробнага шчэбеню або гра-
вію атрымліваюць бетон. Пры змешванні
цэменту са шлакам атрымліваюць шла-
кабетон. Калі ў бетон увесці каркас з жа-
лезных стрыжняў, то атрымліваецца жа-
лезабетон. Бетон і жалезабетон шырока 
прымяняюцца пры будаўніцтве буйных па-
будаванняў (плацін, мастоў, прамысловых 
прадпрыемстваў і інш.). Увядзенне ў бетон 
хімічных рэчываў пэўнага саставу дазваляе 
атрымліваць пенабетон (мал. 78), які ад-

Мал. 77. Змяненне тэмпературы ў хо-
дзе рэакцыі «гашэння» вапны

Мал. 78. Пенабетон
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розніваецца лёгкасцю, высокімі цепла- і гукаізаляцыйнымі ўласцівасцямі. Най-
важнейшым адрозненнем бетону ад вапнавага раствору з’яўляецца тое, што пры 
яго зацвердзяванні адбываецца паглынанне вады.
У якасці вяжучага матэрыялу выкарыстоўваюць таксама алебастр

2CaSO4  H2O, які часта называюць паўводным гіпсам. Формулу злучэння за-
пісваюць наступным чынам: CaSO4  0,5H2O. Пры змешванні з вадой паўводны 
гіпс паглынае яе і пераходзіць у гіпс у адпаведнасці з ураўненнем:

CaSO4  0,5H2O + 1,5H2O = CaSO4   2H2O.

Гэту ўласцівасць гіпсу шырока выкарыстоўваюць у будаўніцтве для пры-
гатавання сухой тынкоўкі, пліт і панэляў для перагародак, архітэктурных дэталей 
(мал. 79). Знаходзіць гіпс прымяненне і ў медыцынскай практыцы — у хірургіі 
і траўматалогіі для вырабу гіпсавых павязак, якія забяспечваюць нерухомасць 
асобных частак цела. 

Шкло
Часцей за ўсё мы сутыкаемся са шклом на аснове розных сілікатаў, 

і ў быце слова «шкло» ўжываецца для абазначэння менавіта сілікатнага
шкла. 
Акрамя прыгожага знешняга выгляду, шкло валодае нізкай цеплаправод-

насцю і высокай празрыстасцю, што дазваляе выкарыстоўваць яго ў вокнах 
будынкаў. Шкляныя вырабы, у адрозненне ад металічных, не зведваюць ка-
розіі. Пры награванні шкло лёгка выцягваецца ў тонкія, доўгія ніткі, з якіх вы-
рабляюць шклавату, шкловалакно і шклотканіну. Шклавата і шкловалакно 
выкарыстоўваюцца ў якасці гука- і цеплаізалятараў. Тканіна, вырабленая са 
шкловалакна, валодае высокай хімічнай трываласцю, вогнетрываласцю і элек-
траізаляцыйнымі ўласцівасцямі. Яна прымяняецца ў хімічнай прамысловасці, 

Мал. 79. Архітэктурныя дэталі з гіпсу на франтоне будынка Палаца прафсаюзаў 
у Мінску

Будаўнічыя матэрыялы на аснове прыродных аксідаў і солей
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для вырабу адзення для пажарных і электразваршчыкаў. Самымі буйнымі вы-
творцамі шкланітак і шклотканіны рознага прызначэння на тэрыторыі Беларусі 
з’яўляецца ААТ «Полацк-Шкловалакно».
Шкло ўстойлівае да ўздзеяння вады і кіслот (акрамя плавіковай кіслаты 

HF), таму яго шырока выкарыстоўваюць для вырабу хімічнага посуду і розных 
прыбораў. На малюнку 80 паказаны ўзоры шклянога посуду, які выкарыстоў-
ваецца ў лабараторнай практыцы. 
Шкло не з’яўляецца індывідуальным злучэннем, а ўяўляе сабой сплаў не-

калькіх рэчываў. Для атрымання сілікатнага шкла (як гавораць у прамысловасці, 
«пры варцы шкла») у якасці зыходных матэрыялаў выкарыстоўваюць SiO2 (пя-
сок), Na2CO3 (соду) і СаСО3 (мел або вапняк). Зыходную сумесь рэчываў на-
граваюць да тэмпературы 800—1400 °С і атрымліваюць звычайнае аконнае 
шкло, састаў якога можна ўмоўна апісаць формулай Na2O  CaO  6SiO2: 

 t
СаСО3 + Na2CO3 + 6SiO2 = Na2О  СаО  6SiO2 + 2СО2 .

Часта пры варцы шкла для надання яму спецыфічных уласцівасцей і афар-
боўкі ў зыходную сумесь дабаўляюць розныя солі і аксіды. Напрыклад, дабаў-
ленне аксіду свінцу(II) РbО дазваляе атрымаць хрусталь — шкло, якое моц-
на праламляе прамені святла і прымяняецца ў оптыцы для вырабу лінзаў, пры-
змаў, а таксама для вырабу хрустальнага посуду (мал. 81). 

З чыстага аксіду крэмнію(IV) атрымліваюць так званае кварцавае шкло. Кварцавае 
шкло ўстойлівае пры награванні да 1000—1200 °С. Пры награванні кварцавае шкло, 
у адрозненне ад звычайнага шкла, практычна не расшыраецца, а пры ахаладжэнні не 
сціскаецца. Таму, напрыклад, шклянку, вырабленую з кварцавага шкла, можна нагрэць 
да тэмпературы 1000 °С, а затым рэзка ахаладзіць пад струменем халоднай вады. Квар-

Мал. 80. Шкляны лабараторны посуд Мал. 81. Вырабы з хрустальнага 
шкла
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цавая шклянка пры гэтым не разбурыцца. Кварцавае шкло мае яшчэ адну дадатную пе-
равагу: яно прапускае ультрафіялетавыя прамені. Кварцавае шкло выкарыстоўваюць у 
вытворчасці навуковай і прамысловай апаратуры, з яго робяць абалонкі медыцынскіх 
лямпаў для апраменьвання хворых УФ-святлом.

Шкло з’яўляецца экалагічна чыстым матэрыялам. Яно можа зведваць дру-
гасную перапрацоўку, не забруджваючы навакольнае асяроддзе. На тэрыторыі 
Рэспублікі Беларусь ёсць некалькі буйных заводаў па вытворчасці шкляных вы-
рабаў рознага прызначэння: ААТ «Гомельскі шкляны завод — Гомельшкло», 
ААТ «Шклозавод “Нёман”» і інш. 

Асноўнай крыніцай сыравіны для вытворчасці будаўнічых матэрыялаў 
з’яўляюцца прыродныя злучэнні: пясок, гліна, вапна, сілікаты і алюма-
сілікаты.
Да будаўнічых матэрыялаў адносяцца шкло, кераміка, вяжучыя матэры-

ялы і вырабы з іх.

Пытанні і заданні

1. Якія прадпрыемствы керамічнай прамысловасці на Беларусі вы ведаеце? Дзе 
яны размешчаны?

2. Назавіце вядомыя вам вяжучыя будаўнічыя матэрыялы. Запішыце ў сшытку 
іх назвы.

3. На якой уласцівасці гіпсу заснавана яго здольнасць да зацвердзявання? За-
пішыце ўраўненне рэакцыі цвярдзення гіпсу.

4. Што такое цэмент і дзе ён выкарыстоўваецца?
5. У састаў цэменту ўваходзіць сілікат кальцыю, у якім масавая доля CaO роўна 

73,7 %, а масавая доля аксіду крэмнію(IV) — 26,3 %. Разлічыце хімічную колькасць 

CaO, які прыходзіцца ў гэтым злучэнні на SiO2 хімічнай колькасцю 1 моль.
6. Якія рэчывы з’яўляюцца сыравінай пры атрыманні шкла? Паспрабуйце рас-

тлумачыць, чаму працэс атрымання шкла называюць «варкай».
7. Масавая доля аксіду натрыю ў бутэлечным шкле роўна 15 %. Разлічыце масу 

карбанату натрыю, які неабходны для атрымання такога шкла масай 1 т.
8. Разлічыце хімічную колькасць карбанату кальцыю і аксіду крэмнію(IV), якія не-

абходны для атрымання аконнага шкла саставу Na2O  CaO  6SiO2 масай 2 т.
9. Запішыце ўраўненні рэакцый, з дапамогай якіх можна выканаць наступныя 

ператварэнні:

Si  SiO2  MgSiO3  H2SiO3  SiO2  Na2O  CaO  6SiO2.

Будаўнічыя матэрыялы на аснове прыродных аксідаў і солей
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У гэтым навучальным годзе вы пазнаёміліся з саставам, будовай і ўласці-
васцямі розных злучэнняў, утвораных з удзелам атамаў неметалаў. Асаблівая 
роля сярод усіх неметалаў належыць элементу вугляроду, які з’яўляецца асно-
вай усяго жывога на нашай планеце. Яго ўнікальнасць пацвярджаецца таксама 
тым, што злучэнняў вугляроду налічваецца больш за 60 млн у параўнанні з не-
калькімі сотнямі тысяч рэчываў, якія не змяшчаюць гэты элемент. 
Рэчывы, у састаў якіх уваходзяць атамы вугляроду, адносяць да арганічных 

злучэнняў (выключэнні: аксіды вугляроду, солі вугальнай кіслаты і інш., якія 
адносяцца да неарганічных злучэнняў). З некаторымі арганічнымі злучэннямі, 
магчыма, вы ўжо знаёмыя. 

Неарганічныя злучэнні,
якія змяшчаюць вуглярод

Арганічныя злучэнні

СО, СО2, Na2CO3 Метан, бензін, глюкоза,
бялкі, палімеры

Усе арганічныя злучэнні абавязкова змяшчаюць вуглярод. Акрамя вуг-
ляроду, у састаў арганічных злучэнняў могуць уваходзіць атамы вадароду, азо-
ту, серы і іншых элементаў.
Пачынаючы з гэтага раздзела, вы будзеце знаёміцца з арганічнымі злу-

чэннямі, вывучаць іх састаў, будову і хімічныя ўласцівасці. 

Раздзел хіміі, які вывучае арганічныя злучэнні і іх ператварэнні, на-
зываюць арганічнай хіміяй.

§ 20. Агульная характарыстыка арганічных злучэнняў

Арганічныя злучэнні класіфікуюць на вуглевадароды і іх вытворныя, якія, у 
сваю чаргу, падзяляюць на кіслародзмяшчальныя і азотзмяшчальныя арганічныя 
злучэнні. Асаблівую групу складаюць высокамалекулярныя злучэнні, малекулы 
якіх маюць велізарную адносную малекулярную масу. Класіфікацыя арганічных 
злучэнняў пададзена ў табліцы 1.
Найпрасцейшымі арганічнымі злучэннямі з’яўляюцца вуглевадароды. У са-

стаў малекул вуглевадародаў уваходзяць атамы толькі двух элементаў — вуг-
ляроду і вадароду. 
Вуглевадароды шырока распаўсюджаны ў прыродзе: нафта і прыродны газ, 

прадукты іх перапрацоўкі амаль поўнасцю складаюцца з вуглевадародаў. 
Правообладатель Народная асвета
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Табл і ц а  1. Класіфікацыя арганічных злучэнняў

Вугле-
вадароды

Вытворныя
вуглевадародаў Высокамалеку-

лярныя злучэнніКіслародзмяшчаль-
ныя злучэнні

Азотзмяшчаль-
ныя злучэнні

Алканы Спірты Аміны Сінтэтычныя
палімеры

Алкены Карбонавыя кіслоты Амінакіслоты Поліцукрыды

Алкіны Тлушчы Бялкі

Арэны Вугляводы

Будова арганічных злучэнняў
Важнай асаблівасцю атамаў вугляроду, якая адрознівае іх ад атамаў іншых 

элементаў, з’яўляецца здольнасць утвараць устойлівыя хімічныя сувязі адзін з 
адным. У саставе ўстойлівых малекул вуглевадародаў можа змяшчацца вялікі 
лік атамаў вугляроду — некалькі соцень тысяч звязаных адзін з адным атамаў. 
Такой асаблівасцю не валодае ні крэмній, ні азот, якія з’яўляюцца вельмі бліз-
кімі суседзямі вугляроду па перыядычнай сістэме.
Атамы вугляроду могуць звязвацца паміж сабой у ланцугі рознай даўжыні 

або цыклы рознай велічыні. На малюнку 82 прыведзены формулы двух вугле-
вадародаў лінейнай і цыклічнай будовы, у малекулы якіх уваходзяць тры ата-
мы вугляроду.  
Большасць арганічных злучэнняў у цвёрдым выглядзе маюць малекуляр-

ную крышталічную рашотку, у якой малекулы звязаны паміж сабой слабымі 

Мал. 82. Будова ланцугоў атамаў вугляроду: а — лінейная; б — цыклічная

Правообладатель Народная асвета
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сіламі міжмалекулярнага ўзаемадзеяння. Па гэтай прычыне большасць арга-
нічных злучэнняў маюць параўнальна невысокія тэмпературы кіпення і плаў-
лення. 
Малекулы вуглевадародаў звязаны паміж сабой пераважна кавалентнымі 

сувязямі. Велічыні электраадмоўнасці атамаў вугляроду і вадароду мала адрозні-
ваюцца адна ад адной, таму кавалентныя сувязі С Н валодаюць малой паляр-
насцю. Малекулы вуглевадародаў таксама валодаюць невялікай палярнасцю, 
што абумоўлівае практычную іх нерастваральнасць у палярным растваральніку, 
якім з’яўляецца вада.
Вывучаныя раней законы хіміі, прысвечаныя будове атамаў і малекул, пры-

родзе хімічнай сувязі, палярнасці сувязей і малекул неарганічных рэчываў, поў-
насцю прымяняльныя да арганічных злучэнняў. 

Арганічныя злучэнні ў прыродзе
Арганічныя злучэнні складаюць асноўную частку ўсіх жывых арганізмаў, якія 

існуюць у прыродзе. Бялкі, ферменты, вітаміны, нуклеінавыя кіслоты і іншыя 
злучэнні з’яўляюцца арганічнымі. 
Крыніцай утварэння многіх прыродных арганічных злучэнняў з’яўляец-

ца глюкоза. Арганічнае рэчыва глюкоза ўтвараецца ў працэсе ўзаемадзеяння
неарганічных рэчываў аксіду вугляроду(IV) і вады ў зялёных частках раслін
пад дзеяннем сонечнага святла і ў прысутнасці хларафілу:

6 6 62 2 6 12 6 2CO H O С H O Oхларафіл+ ⎯ →⎯⎯⎯⎯⎯ +hν/ .
глюкоза

У выніку біяхімічных працэсаў глюкоза ператвараецца ў крухмал (мал. 83), 
цэлюлозу і іншыя рэчывы, якія таксама адносяцца да прыродных арганічных 
злучэнняў. 
Вакол нас мноства прадметаў, якія 

складаюцца з арганічных злучэнняў: 
адзенне з натуральных або хімічных ва-
локнаў, абутак, сшыткі, кнігі і г. д. Ежа 
чалавека і корм жывёл складаюцца з 
прыродных арганічных злучэнняў. На-
прыклад, вітамін С у пладах чорных 
парэчак адносіцца да прыродных ар-
ганічных рэчываў. Нафта, прыродны  
і спадарожныя газы, драўніна, торф і 
іншыя рэчывы таксама з’яўляюцца ар-
ганічнымі. 

Мал. 83. Утварэнне арганічных рэчываў
у прыродзе

Правообладатель Народная асвета
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Значэнне арганічных злучэнняў
На працягу ўсяго перыяду існавання чалавеку пагражалі голад і хваробы. 

Поспехі ў барацьбе за існаванне былі ў значнай ступені абумоўлены развіццём 
і дасягненнямі ў галіне арганічнай хіміі.
Напрыклад, значную ролю ў павышэнні ўраджайнасці сельскагаспадарчых 

культур адыгрываюць хімічныя сродкі аховы раслін, якія ўяўялюць сабой ар-
ганічныя злучэнні. Сярэдняй працягласці жыцця чалавека, якая павялічылася 
ў апошнія часы ў развітых краінах свету, садзейнічае і такі фактар, як шырокае 
прымяненне розных лекавых рэчываў і вітамінаў (мал. 84), якія атрымліваюць 
з дапамогай арганічнай хіміі. Поспехі арганічнай хіміі дазваляюць спадзявацца, 
што зусім у недалёкай будучыні з’явяцца лякарствы для лячэння невылечных на 
сягонняшні дзень захворванняў. 
Пры вывучэнні арганічнай хіміі вы пазнаёміцеся з некаторымі хімічнымі 

рэакцыямі, якія выконваюцца ў прамысловасці і лабараторыі. Гэтыя рэакцыі 
служаць для атрымання арганічных злучэнняў, якія называюцца сінтэтычнымі: 
большасць такіх злучэнняў не існуе ў прыродзе.
Колькасць сінтэтычных арганічных злучэнняў вельмі вялікая, пачынаючы ад 

лякарстваў і вітамінаў, вытворчасць якіх невялікая, да бензінавага і дызельнага 
паліва, мыйных сродкаў, вытворчасць якіх велізарная. 
Стварэнне і прымяненне экранаў і іншых дэталей у гадзінніках, мабільных 

тэлефонах, партатыўных камп’ютарах і плоскіх тэлевізарах зрабілася магчымым 
дзякуючы атрыманню сінтэтычных арганічных злучэнняў (мал. 85). 
Корпусы рознай радыёапаратуры, унутраныя часткі дамашніх халадзільні-

каў, дзіцячыя цацкі, адзенне для заняткаў спортам і загарадных прагулак — вось 
далёка не поўны пералік вырабаў, якія атрыманы на аснове арганічных рэчываў, 
што называюцца высокамалекулярнымі злучэннямі.

Мал. 84.  Вітаміны Мал. 85. Вырабы, зробленыя з выка-
рыстаннем арганічных рэчываў
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87

У апошнія гады чалавецтва пачынае ўсё больш і больш звяртаць ува-
гу на некаторыя непажаданыя другасныя эфекты няправільнага выкары-
стання хімічных рэчываў, якія вырабляюцца прамысловасцю для патрэб гра-
мадства. Прыкладам можа быць сінтэтычны пестыцыд (рэчыва для ба-
рацьбы са шкоднымі мікраарганізмамі, раслінамі і насякомымі) ДДТ, вы-
творчасцю якога займаліся раней. Ён паспяхова выкарыстоўваўся для ба-
рацьбы з малярыяй, іншымі інфекцыйнымі захворваннямі, а таксама для ба-
рацьбы са шкоднікамі сельскай гаспадаркі. Гэта хлорарганічнае злучэнне хімічна 
ўстойлівае, не раскладаецца мікраарганізмамі, пры частым выкарыстанні ства-
рае астаткавую таксічнасць у рыб і птушак і перашкаджае размнажэнню пту-
шак. У цяперашні час злучэнне забаронена для выкарыстання ў большасці краін.

Раздзел хіміі, які вывучае арганічныя злучэнні і іх ператварэнні, называ-
юць арганічнай хіміяй.
Большасць арганічных злучэнняў маюць кавалентныя сувязі, а ў цвёрдым 

стане — малекулярную крышталічную рашотку.  

Пытанні і заданні

1. Назавіце вугляродзмяшчальныя рэчывы, якія адносяць да неарганічных.
2. Які тып хімічных сувязей характэрны для вуглевадародаў?
3. Назавіце найбольш распаўсюджанае прыроднае арганічнае злучэнне.
4. Якую дадатную ролю ў жыцці чалавека выконваюць арганічныя злучэнні? 

Прывядзіце 2-3 прыклады.
5. Прывядзіце па адным прыкладзе формул арганічных рэчываў лінейнай і цык-

лічнай будовы.
6. Састаўце схему атрымання глюкозы ў прыродных умовах з вуглякіслага газу 

і вады.
7. Якія злучэнні называюцца сінтэтычнымі?
8. Прывядзіце прыклады вырабаў, атрыманых на аснове высокамалекулярных 

злучэнняў.

9. Якія рэчывы ўтвараюцца пры згаранні метану СН4? Састаўце ўраўненне
рэакцыі.

§ 21. Спосабы паказу арганічных злучэнняў

Існуе некалькі спосабаў паказу малекул вуглевадародаў і іншых арганічных 
злучэнняў.
Пры запісе на паперы якасны і колькасны састаў арганічнага злучэння, 

які паказвае, атамы якіх элементаў і ў якой колькасці ўваходзяць у састаў ма-

Спосабы паказу арганічных злучэнняў

Правообладатель Народная асвета
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лекулы, адлюстроўваюць з дапамогай малекулярнай формулы. Напрыклад, ма-
лекулярная формула вуглевадароду этану — С2Н6. Гэты спосаб запісу формулы 
сведчыць аб тым, што ў састаў малекул этану ўваходзяць два атамы вугляроду 
і шэсць — вадароду: 

С H2 6

малекулярная 
формула этану

Паслядоўнасць злучэння атамаў у малекулах, або, інакш, хімічная будова,
у малекулярнай формуле нябачная. Пад хімічнай будовай разумеюць парадак 
злучэння атамаў у малекуле згодна з іх валентнасцю. 
Хімічную будову малекул вуглевадародаў, як і іншых арганічных злучэнняў, 

выражае структурная (графічная) формула: 

H C C H

H

H

H

H
структурная формула малекулы этану

Структурнымі называюць хімічныя формулы, у якіх паказаны парадак 
(паслядоўнасць) злучэння атамаў у малекулах.

У структурных формулах атамы элементаў абазначаюцца сімваламі, а хі-
мічныя сувязі — рысачкамі.
Рысачка, якая злучае два атамы, умоўна абазначае валентнасць. Чатыры 

рысачкі ў малекулах метану або этану, запісаныя каля сімвалаў атамаў вуг-
ляроду, абазначаюць іх чатырохвалентнасць і паказваюць хімічныя сувязі з ата-
мамі вадароду.
У сваю чаргу, адна рысачка каля сімвала атама вадароду сведчыць аб яго 

аднавалентнасці:

H C C H

H

H

H

H
чатыры рысачкі каля
сімвала атама вугляроду —
чатырохвалентны

адна рысачка каля сімвала атама 
вадароду — аднавалентны
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Далей вы будзеце карыстацца такім спосабам паказу малекул, таму што 
хімічныя ўласцівасці арганічнага злучэння вызначаюцца структурнай фор-
мулай.
Для зручнасці запісу формулы вуглевадародаў, як і формулы іншых арга-

нічных злучэнняў, часта паказваюць з дапамогай скарочаных структурных фор-
мул.
Напрыклад:

скарочаныя структурныя 
формулы малекулы этану

абоСH3 СH3 СH3СH3

Высветлім, які выгляд павінна мець структурная формула вуглевадароду, 
малекулярная формула якога C3H8.
Мы добра ведаем, што атамы вадароду з’яўляюцца аднавалентнымі, таму ў 

малекулах арганічных рэчываў злучэнне іх аднаго з адным немагчымае. Аднак 
магчыма злучэнне атамаў вугляроду аднаго з адным, паколькі вуглярод з’яў-
ляецца чатырохвалентным:

C C C

Пры такім спосабе пабудавання структурнай формулы злучэння С3Н8 ёсць 
магчымасць утварэння васьмі сувязей з аднавалентнымі атамамі, у нашым вы-
падку — з атамамі вадароду. 
Дапісаўшы сімвалы васьмі атамаў вадароду, атрымліваем правільна састаў-

леную структурную формулу рэчыва, малекулярная формула якога C3H8:

H C C C H

H

H

H

H

H

H

Пры напісанні структурных формул арганічных злучэнняў спачатку за-
пісваюць сімвалы атамаў вугляроду, звязваючы іх паміж сабой; затым, 
улічваючы чатырохвалентнасць атама вугляроду, запісваюць сімвалы 
іншых атамаў.

Спосабы паказу арганічных злучэнняў

Правообладатель Народная асвета
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Розныя спосабы адлюстравання малекул этану паказаны на малюн-
ку 86.
Пры запісе формул малекул на паперы часта губляюцца іх важныя асаб-

лівасці прасторавай будовы. Асаблівасці прасторавай будовы малекул вуг-
левадародаў і іншых арганічных злучэнняў найбольш зручна паказваць у вы-

глядзе прасторавых мадэляў, выкана-
ных з палімерных або іншых матэрыялаў
(мал. 87). 
Мадэлі малекул бываюць шарастрыжнё-

выя і маштабныя (паўсферычныя). Самымі 
простымі мадэлямі з’яўляюцца шарастрыж-
нёвыя (гл. мал. 87, а): атамы паказваюцца ў 
выглядзе шарыкаў розных памераў і колеру, 
а хімічныя валентныя сувязі — у выглядзе 
трубак або стрыжняў з пластмасы або ме-
талу. Шарастрыжнёвыя мадэлі малекул на-
глядна паказваюць узаемнае размяшчэнне 
атамаў у прасторы, а таксама велічыню ва-

Мал. 86. Графічныя спосабы паказу формулы аднаго і таго ж рэчыва

Мал. 87. Паказ арганічных малекул
з дапамогай мадэляў: 
а — шарастрыжнёвых (мадэль мале-
кулы этану); б — паўсферычных, або 
маштабных (мадэль малекулы хлор-
метану)
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лентных вуглоў і паслядоўнасць сувязей 
паміж атамамі. 
Недахопам такіх мадэляў з’яўляецца 

тое, што можа стварыцца ўражанне, што 
ўнутры малекулы ёсць свабодная прасто-
ра. Адсутнасць свабоднай прасторы і пра-
вільныя прапорцыі радыусаў адпаведных 
атамаў паказаны ў маштабных мадэлях 
(гл. мал. 87, б): атамы тут маюць выгляд 
сфер, памеры якіх прапарцыянальныя ра-
дыусам атамаў. Аднак паказваць складаныя малекулы з вялікім лікам атамаў та-
кім спосабам нязручна. Таму шырокае распаўсюджанне атрымалі шарастрыж-
нёвыя мадэлі малекул (мал. 88).

Малекулы арганічных злучэнняў могуць быць паказаны рознымі спо-
сабамі, аднак іх хімічную будову выражаюць структурныя (графічныя) фор-
мулы.

Пытанні і заданні

1.  Якую інфармацыю можна атрымаць з малекулярнай формулы арганічнага 
злучэння?

2.  Прыведзены назвы і формулы розных рэчываў: а) аксід вугляроду(IV) CO2;

б) дыхлорметан CH2Cl2; в) метан СН4; г) карбанат натрыю Na2CO3. Якія з іх адносяц-
ца да арганічных рэчываў?

3.  Назавіце адрозненні паміж шарастрыжнёвымі і маштабнымі мадэлямі малекул 
арганічных злучэнняў.

4.  Растлумачце сутнасць паняцця «хімічная будова рэчыва».
5.  Хімічную сувязь паміж якімі атамамі паказвае рысачка ў скарочанай струк-

турнай формуле этану СН3 СН3? 
6.  Пакажыце агульны лік атамаў у малекуле метану: а) 2; б) 3; в) 4; г) 5.
7.  Паспрабуйце напісаць структурную формулу арганічнага злучэння, малеку-

лярная формула якога C2H5Cl і якое з’яўляецца вытворным вуглевадароду этану.
8.  Адлюструйце злучэнне, паказанае на малюнку 88, у выглядзе структурнай 

формулы.
9.  На падставе прасторавага відарысу малекулы этану (гл. мал. 86) паспрабуйце 

паказаць прасторавую будову малекулы, малекулярная формула якой C2H5Cl.

10.  Састаўце ўраўненне рэакцыі паміж карбідам алюмінію Al4C3 і вадой з утва-
рэннем метану і гідраксіду алюмінію.

Мал. 88. Шарастрыжнёвая мадэль мале-
кулы арганічнага злучэння

Спосабы паказу арганічных злучэнняў
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§ 22. Тэорыя хімічнай будовы
арганічных злучэнняў

Яшчэ ў пачатку XIX ст. пад арганічнымі злучэннямі разумелі рэчывы, якія 
маглі стварацца толькі жывымі арганізмамі. 
Здольнасць жывых арганізмаў сінтэзаваць арганічныя рэчывы дала пад-

ставу шведскаму вучонаму Й. Берцэліусу ўвесці тэрмін «арганічная хімія» 
ў «Падручнік хіміі», выдадзены ў 1808 г. Сам Берцэліус і іншыя хімікі таго 
часу лічылі, што арганічныя рэчывы не могуць быць атрыманы ў лабарато-
рыі, а ўтвараюцца толькі ў жывых арганізмах з дапамогай «жыццёвай сілы» 
(ад лац. vis vitalis). Зыходзячы з гэтага тэорыя атрымала назву віталіс-
тычнай.
Памылковасць віталістычнага вучэння была абгрунтавана ў работах ня-

мецкага вучонага Ф. Вёлера, які сінтэзаваў у 1828 г. арганічнае рэчыва ма-
чавіну з неарганічных рэчываў. Таму пачаткам развіцця арганічнай хіміі мож-
на лічыць работы Ф. Вёлера.
Чаму з тых часоў узнікла і інтэнсіўна развіваецца частка хіміі, прысвеча-

ная толькі злучэнням, якія змяшчаюць атамы вугляроду, — арганічным злу-
чэнням?
Усе жыццёва важныя рэчывы, такія як бялкі, вітаміны, ферменты, тлу-

шчы, вугляводы, нуклеінавыя кіслоты, змяшчаюць атамы вугляроду. Хімічныя 
рэакцыі, якія адбываюцца ў жывых арганізмах, праходзяць з удзелам паказаных 
злучэнняў, і, значыць, іх можна назваць арганічнымі рэакцыямі. Чалавек не 
можа абыходзіцца без ежы, лякарстваў і паліва (газ, бензін, газа). Усё гэта
арганічныя рэчывы.
Акрамя таго, у апошні час атрымана шмат сінтэтычных арганічных рэчываў, 

напрыклад высокамалекулярных злучэнняў, якія не існуюць у прыродзе, але над-
звычайна неабходныя для існавання чалавека. 

Фрыдрых Вёлер

(1800—1882)

Нямецкі хімік. Працаваў як у неарганічнай, так і ў
арганічнай хіміі. Упершыню атрымаў прыроднае арга-
нічнае злучэнне з неарганічных рэчываў.
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З даўніх часоў людзі навучыліся выкарыстоўваць у штодзённым жыцці 
прыродныя арганічныя злучэнні. З тлушчу атрымлівалі мыла, пры награванні 
ў вадзе розных частак раслін — першыя лякарствы і дэзадаранты, з пурпуро-
вых смаўжоў — фарбавальнае рэчыва, якое выкарыстоўвалі для фарбавання
тканін. 
У Сярэднія вякі было вядома вельмі мала індывідуальных  арганічных злу-

чэнняў. Асноўная дзейнасць алхімікаў у той перыяд зводзілася да вывучэння 
ператварэнняў адных рэчываў у другія. У наступныя перыяды іх дзейнасць 
была накіравана на вылучэнне з частак раслін або жывёл розных лекавых 
рэчываў.
У канцы XVIII ст. А. Лавуазье распрацаваў метады вызначэння якаснага і 

колькаснага саставу арганічных рэчываў, што з’явілася значным стымулам для 
развіцця арганічнай хіміі. 
Назапашаны да другой паловы XIX ст. вялікі фактычны матэрыял патра-

баваў сістэматызацыі і стварэння адзінай тэорыі, якая б тлумачыла ўласцівасці 
арганічных злучэнняў.
А. М. Бутлераў сказаў: «Толькі з дапамогай тэорыі веды, складаючыся ў звя-

занае цэлае, робяцца навуковымі ведамі — стройнае злучэнне фактычных ве-
даў з тэорыямі складае навуку».
Вельмі важнымі для развіцця арганічнай хіміі як навукі з’явіліся работы

А. Бутлерава, Ф. Кекуле і А. Купера, якія залажылі асновы тэорыі хімічнай 
будовы арганічных злучэнняў.

Першае палажэнне гэтай тэорыі заключаецца ў наступным. 

Атамы ў малекулах арганічных рэчываў злучаны хімічнымі сувязямі ў 
адпаведнасці з іх валентнасцю. Вуглярод у арганічных злучэннях заў-
сёды чатырохвалентны, кісларод —  двухвалентны, а вадарод і галаге-
ны — аднавалентныя. 

Аляксандр Міхайлавіч
Бутлераў 

(1828—1886)

Рускі хімік. Адзін са стваральнікаў тэорыі хімічнай бу-
довы арганічных злучэнняў. Ажыццявіў першы сін-
тэз глюкозы з фармальдэгіду ў прысутнасці гідраксіду 
кальцыю.

Тэорыя хімічнай будовы арганічных злучэнняў
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Валентнасць элементаў у арганічных злучэннях пастаянная:

C3H CH2 CH2 CH3

вуглярод чатырохвалентны

вуглярод чатырохвалентны

С С
Н

Н

Н

Н

Разгледзім больш складаны прыклад. Высветлім, які выгляд мае структур-
ная формула арганічнага рэчыва з малекулярнай формулай СН4О. У састаў рэ-
чыва ўваходзяць атамы трох элементаў, валентнасці якіх нам вядомы. Пачынаем 
запісваць структурную формулу з вугляроду. Калі мы дабавім усе чатыры ата-
мы вадароду, то атрымаем структурную формулу метану, да якой дабавіць атам 
кіслароду немагчыма. Значыць, спачатку да атама вугляроду запішам атам кі-
слароду:

С O

Цяпер для заканчэння напісання структурнай формулы дабаўляем атамы 
вадароду, што засталіся, згодна з валентнасцю атамаў вугляроду і кіслароду. 
Атрымліваем структурную формулу арганічнага злучэння, у якой парадак злу-
чэння атамаў адбываецца згодна з іх валентнасцю:

O

кісларод двухвалентны

вуглярод чатырохвалентны

Другое палажэнне тэорыі хімічнай будовы арганічных злучэнняў можна 
сфармуляваць наступным чынам. 

Уласцівасці рэчываў залежаць не толькі ад таго, атамы якіх элементаў 
уваходзяць у састаў малекул, але і ад парадку, або паслядоўнасці, злу-
чэння атамаў у малекулах, г. зн. ад хімічнай будовы. 

Розны парадак звязвання атамаў у малекулах пры аднолькавай малекуляр-
най формуле прыводзіць да рознай хімічнай будовы і, значыць, да розных рэ-
чываў. 
Разгледзім другое палажэнне на прыкладзе напісання структурных формул 

рэчываў, малекулярная формула якіх C2H4Cl2. Як і раней, пачынаем напісанне 
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з атамаў вугляроду, звязваючы іх з атамамі хлору з улікам валентнасці, і атрым-
ліваем два розныя варыянты: у адным атамы хлору звязаны з рознымі атамамі 
вугляроду, у другім — з адным і тым жа атамам вугляроду:

Сl СlС С Сl

Сl

С С

Для заканчэння напісання структурных формул дабаўляем атамы вадароду 
згодна з валентнасцю вугляроду і атрымліваем дзве розныя структурныя фор-
мулы і, значыць,  розныя рэчывы 1 і 2:

Сl СlС С

H

H

H

H

Сl

СlС С

H

H

H

H

1 2

Кожная формула адпавядае малекулам пэўнага рэчыва. Пацвярджэннем 
гэтага з’яўляюцца розныя фізічныя ўласцівасці дадзеных рэчываў.

Табл і ц а  2. Фізічныя ўласцівасці рэчываў рознай хімічнай будовы

Рэчыва
Скарочаныя

структурныя формулы
Тэмпература
плаўлення, °С

Тэмпература
кіпення, °С

Рэчыва 1 CH2Cl CH2Cl –96,7 +57,3

Рэчыва 2 CH3 CHCl2 –42,0 +83,7

Звярніце ўвагу, што структурныя формулы рэчываў 1 і 2 могуць мець іншы 
выгляд. Напрыклад, розны запіс структурных формул аднаго і таго ж рэ-
чыва 1: 

Сl СlС С

H

H

H

H

Сl

СlС С

H

H

H

H Сl

СlС С

HH

H

1 1 1 1

H

Сl Сl

С С

H

HH

H

Яны аднолькавыя і правільныя, таму што ва ўсіх чатырох спосабах паказу 
формулы дадзенага рэчыва атамы хлору знаходзяцца каля розных атамаў вуг-
ляроду. 

Тэорыя хімічнай будовы арганічных злучэнняў
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Далей мы пазнаёмімся са схемамі і ўраўненнямі хімічных рэакцый арганіч-
ных злучэнняў. Пры іх састаўленні прымяняюцца толькі структурныя формулы 
адпаведных злучэнняў.

Атамы ў малекулах злучаюцца паміж сабой у пэўным парадку хімічнымі 
сувязямі ў адпаведнасці з іх валентнасцю. 
Уласцівасці рэчываў залежаць не толькі ад таго, атамы якіх элементаў 

уваходзяць у састаў малекул, але і ад парадку злучэння атамаў у малекулах.

Пытанні і заданні

1. Якія валентнасці маюць атамы вугляроду і кіслароду ў арганічных злучэннях?
2. Назавіце хімікаў XIX ст. — заснавальнікаў тэорыі хімічнай будовы арганічных 

злучэнняў.
3. Сфармулюйце асноўныя палажэнні тэорыі хімічнай будовы арганічных 

злучэнняў.
4. Вызначыце, колькі розных злучэнняў паказана наступнымі структурнымі фор-

муламі:

1

43

2

5. Прыведзены структурныя формулы рэчываў: 

1
Br

Br

4

2

3

Br

Br

 
Якія з іх з’яўляюцца аднолькавымі?
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6. Вылічыце масавыя долі вугляроду і вадароду ў арганічным рэчыве, малеку-
лярная формула якога С8Н8 (кубан).

7. Вучань напісаў формулу арганічнага злучэння ў выглядзе СН3СНСН3. Знай-
дзіце і выпраўце памылку. Памятайце, што валентнасць вугляроду — 4, вадаро-
ду — 1.

8. Пакажыце розныя запісы (не менш за тры) структурных формул рэчыва: 

H

H

Сl

H

Cl

9. Запішыце дзве структурныя формулы з розным парадкам злучэння атамаў рэ-
чыва, малекулярная формула якога C2H4Br2.

10.  Пакажыце структурную формулу злучэння С4Н10. Калі ў вас атрымаліся дзве 
структурныя формулы з розным парадкам злучэння атамаў і правільнай валентна-
сцю, то радуйцеся сваім поспехам у вывучэнні арганічнай хіміі. 

§ 23. Насычаныя вуглевадароды. Метан 

У залежнасці ад тыпу кавалентнай сувязі паміж атамамі вугляроду ў мале-
кулах вуглевадародаў іх падзяляюць на насычаныя (якія змяшчаюць адзінарныя 
сувязі) і ненасычаныя (якія змяшчаюць двайныя або трайныя сувязі). Струк-
турныя формулы некаторых прадстаўнікоў вуглевадародаў наступныя: 

насычаныя ненасычаныя

этан (адзінарная сувязь)

C C HH

H H

HH
этылен (двайная сувязь) ацэтылен (трайная сувязь)

C C

H

HH

H

C C HH

Будова і фізічныя ўласцівасці метану
Найпрасцейшым прадстаўніком насычаных вуглевадародаў з адным атамам 

вугляроду ў саставе малекулы з’яўляецца метан СН4. Яго структурная формула:

H C H

H

H

Насычаныя вуглевадароды. Метан
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Паказаная такім чынам структурная 
формула метану не сведчыць поўнасцю 
аб яго будове. Малекула метану не з’яў-
ляецца плоскай, як гэта можа паказацца, 
а мае строга пэўную прасторавую будову. 
Вызначана, што ў прасторы малекула ме-
тану мае тэтраэдрычную будову (мал. 89): 
атам вугляроду знаходзіцца ў цэнтры тэт-
раэдра, а атамы вадароду — у вяршынях 
тэтраэдра. 

Па гэтай прычыне пры паказе малекулы метану ў плоскасці паперы можна 
размяшчаць толькі тры атамы: два атамы вадароду і атам вугляроду. Два атамы 
вадароду, якія засталіся, і іх хімічныя сувязі будуць размяшчацца па-за плос-
касцю — адзін перад плоскасцю (яго сувязь паказана ў выглядзе тлустага клі-
на), другі за плоскасцю (яго сувязь паказана перарывістым клінам).
У малекуле метану ўсе хімічныя сувязі С Н з’яўляюцца  раўнацэннымі, 

а вуглы паміж імі аднолькавыя і складаюць прыблізна 109°. Розныя мадэлі ма-
лекулы метану паказаны на малюнку 90.

Мал. 89. Тэтраэдрычная будова малеку-
лы метану

Мал. 90. Маштабная (а) і шарастрыжнёвыя (б, в) ма-
дэлі малекулы метану

Малекула метану мае тэтраэдрычную будову.

Пры звычайных умовах метан —  газ, які не мае паху і колеру. Малекула 
метану з’яўляецца непалярнай. Метан практычна не раствараецца ў вадзе. 

Пры нізкіх тэмпературах і высокім ціску (у акіяне) метан утварае злучэнні з вадой — гід-
раты метану, якія з’яўляюцца крыніцамі метану ў прыродзе. Гэтыя злучэнні ўстойлівыя 
толькі пры тэмпературы 0 °С і ціску, што існуе на глыбіні 250 м. Пры атмасферным ціс-
ку гідраты метану ўстойлівыя дастатковы час пры тэмпературы −80 °С.
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Хімічныя ўласцівасці метану
Электронная схема атама вугляроду сведчыць аб тым, што 

на знешнім электронным слоі ў атаме вугляроду знаходзіцца 
чатыры электроны (мал. 91). Для завяршэння знешняга 
электроннага слоя атаму вугляроду неабходны чатыры элект-
роны. Таму атам вугляроду пры ўтварэнні малекулы метану 
абагульвае неабходны лік электронаў з чатырма атамамі ва-
дароду. Кожны атам вадароду ўтварае хімічную сувязь з атамам 
вугляроду з дапамогай агульнай пары, якая належыць абодвум 
атамам адначасова. Кавалентныя сувязі, якія ўтвараюцца,  на-
зываюць адзінарнымі. 
Атам вугляроду ў малекуле метану не можа ўтвараць больш за чатыры су-

вязі: усе сувязі ўжо насычаны. Таму метан не здольны далучаць да сябе атамы 
іншых элементаў і для яго характэрны рэакцыі замяшчэння.
Метан у хімічных рэакцыях малаактыўны: не ўзаемадзейнічае з канцэнтра-

ванымі растворамі кіслот і шчолачаў. Нават пры прапусканні метану праз рас-
твор моцнага акісляльніку KMnO4 ніякіх змен не назіраецца. 

1) Для метану характэрны галоўным чынам рэакцыі замяшчэння атамаў 
вадароду на атамы галагенаў.
У цемнаце метан не рэагуе з хлорам або бромам. Аднак пры асвятленні (або 

награванні) лёгка праходзіць рэакцыя замяшчэння любога атама вадароду, на-
прыклад, на атам хлору з утварэннем хлорметану:

CH

H

H
метан хлорметан

+  Cl2H
hν

C lH

H

H

+ HClC

Метан называюць зыходным рэчывам, хлорметан — прадуктам рэакцыі, а 
хлор — рэагентам. Звычайна ў якасці рэагентаў прымяняюць неарганічныя рэ-
чывы. У арганічнай хіміі, у адрозненне ад неарганічнай, пры запісе хімічных рэак-
цый паміж зыходным рэчывам і канечным прадуктам звычайна ставіцца стрэлка. 
Прааналізуем, што адбываецца ў час рэакцыі метану з хлорам. У выніку 

рэакцыі ўтвараецца новае сінтэтычнае арганічнае рэчыва — хлорметан. Гэта і 
ёсць першы прыклад рэакцыі сінтэзу: з зыходнага рэчыва — метану — атрым-
ліваецца новае рэчыва — хлорметан. Спрошчана можна ўявіць, што новае рэ-
чыва атрымліваецца ў выніку таго, што адна сувязь С Н у малекуле метану 
разрываецца і ўтвараецца новая сувязь С Cl. Пад хімічнымі ўласцівасцямі

Мал. 91. Схема 
электроннай бу-
довы атама вуг-
ляроду

Насычаныя вуглевадароды. Метан
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арганічных злучэнняў часта разумеюць ператварэнні хімічных сувязей у пра-
цэсе рэакцый.
Пры лішку хлору адбываецца паслядоўны разрыў астатніх трох С Н-сувя-

зей у малекуле метану і могуць атрымлівацца розныя хлорвытворныя метану:

H C Cl

H

H

H C Cl

H

Cl

H C Cl

Cl

Cl

Cl C Cl

Cl

Cl
хлорметан дыхлорметан трыхлорметан

(хлараформ)
тэтрахлорметан

(чатыроххлорысты
вуглярод)

У якасці прыкладу разгледзім ураўненне рэакцыі атрымання тэтрахлорме-
тану з метану:

C HH

H

H

+ 4Cl2 C ClCl

Cl

Cl

+  4HClhν

метан тэтрахлорметан

У гэтай рэакцыі адбываюцца тыя ж самыя працэсы, што і пры сінтэзе 
хлорметану.
Мадэлі малекул хлорвытворных метану паказаны на малюнку 92. Усе хлор-

вытворныя метану (акрамя хлорметану) выкарыстоўваюцца ў якасці раства-
ральнікаў.

Вельмі мала хлорвытворных вуглевадародаў (хлоралканы) знойдзена ў жывой прыродзе. 
Больш за ўсё іх знаходзіцца ў марскіх арганізмах, якія жывуць у вадзе з вялікай на-
яўнасцю хларыд-іонаў. Галагеналканы часцей за ўсё з’яўляюцца таксічнымі. Чырвоныя 
водарасці, напрыклад, сінтэзуюць галагеналканы, якія да таго ж агідна смярдзяць і таму 
пужаюць драпежнікаў.

Мал. 92. Мадэлі хлараваных вуглевадародаў
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2) Для метану характэрны рэакцыі акіслення. Метан лёгка згарае на па-
ветры (поўнае згаранне) з вылучэннем вялікай колькасці цеплаты:

CH4 + 2O2  CO2  + 2H2O + Q.

Пры недахопе кіслароду можа ўтварацца надзвычай таксічны аксід вугля-
роду(II):

2CH4 + 3O2  2CO + 4H2O + Q.

Прыродны газ і рудніковы газ у шахтах складаюцца амаль з чыстага метану. 
Сумесі метану з кіслародам (1 : 2 па аб’ёме) або паветрам (1 : 10) надзвычай 
небяспечныя і прыводзяць да выбухаў у шахтах або памяшканнях пры ўцечцы 
газу.

Прымяненне метану
Паколькі пры згаранні метану вылучаецца вялікая колькасць цеплаты, то 

гэта рэакцыя з’яўляецца падставай для прымянення метану ў быце для ацяплення 
жылля і прыгатавання ежы, а таксама як паліва ў аўтамабілях (мал. 93).

Мал. 93. Прымяненне метану: 1 — у быце для прыгатавання ежы і ацяплення жылля, у 
якасці паліва для аўтамабіляў; 2 — атрыманне метанолу; 3 — вытворчасць раствараль-
нікаў; 4 — атрыманне ацэтылену, неабходнага для зварачных работ; 5, 6 — атрыманне 
сажы, якая ідзе на вытвочасць гумы, чарніла, ваксы

Насычаныя вуглевадароды. Метан
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У прамысловасці метан як паліва выкарыстоўваюць у цеплаэлектрацэнтралях 
для вытворчасці электраэнергіі. Пры хімічнай перапрацоўцы метану атрымліва-
юць метанол СН3ОН, ацэтылен С2Н2 і розныя растваральнікі.
Пры моцным награванні метану без доступу паветра адбываецца яго рас-

кладанне з утварэннем тэхнічнага вугляроду (сажы) і вадароду:

CH C + 2H   .4 2
1100 C° �

Малекула метану ў прасторы мае тэтраэдрычную будову.
Для метану характэрны рэакцыі замяшчэння і акіслення. 

Пытанні і заданні

1. Апішыце прасторавую будову малекулы метану.
2. Вылічыце масавую долю вугляроду ў: а) дыхлорметане CH2Cl2;  б) тэтрахлор-

метане СCl4.
3. Растлумачце, чаму метан адносяць да насычаных вуглевадародаў.
4. Запішыце ўраўненне рэакцыі метану хімічнай колькасцю 1 моль з бромам хі-

мічнай колькасцю 1 моль пры асвятленні.
5. Вылічыце масу хлорметану, які ўтварыўся пры рэакцыі метану масай 32 г з 

хлорам пры асвятленні.
6. Напішыце ўраўненне рэакцыі метану хімічнай колькасцю 1 моль з хлорам хі-

мічнай колькасцю 3 моль пры асвятленні. 
7. Якія рэчывы ўтвараюцца пры згаранні этану СН3 СН3 у лішку кіслароду? 

Састаўце ўраўненне рэакцыі.
8. Напішыце дзве розныя структурныя формулы рэчываў, якія маюць малекуляр-

ную формулу C3H7Cl.
9. Якія рэчывы ўтвараюцца пры згаранні этану пры недахопе кіслароду? Састаў-

це ўраўненне рэакцыі.
10.  Напішыце дзве розныя структурныя формулы рэчываў, якія маюць малеку-

лярную формулу C2H4Cl2.

§ 24. Будова і фізічныя ўласцівасці алканаў

Састаў і будова гамолагаў метану
Метан з’яўляецца першым прадстаўніком вялікага класа насычаных вуг-

левадародаў (алканаў). 

Вуглевадароды, якія змяшчаюць у саставе малекул толькі адзінарныя 
С С-сувязі, называюць алканамі.

У якасці іншых прадстаўнікоў гэтага класа вы будзеце вывучаць этан С2Н6, 
прапан С3Н8 і бутан С4Н10. 
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Малекулярныя і структурныя формулы гэтых вуглевадародаў, запісаныя ў 
парадку павелічэння лікаў атамаў вугляроду ў малекуле, наступныя:

малекулярныя формулы

 СН4 С2H6 C3H8 C4H10

структурныя формулы

H C H

H

H

H C C H

H

H

H

H

метан этан прапан бутан

H C C C C H

H

H

H

H

H

H

H

H

H C C C H

H

H

H

H

H

H

Як відаць, суседнія вуглевадароды адрозніваюцца адзін ад аднаго на групу 
атамаў СН2 , якая называецца гамалагічнай рознасцю. Напрыклад, этан 
адрозніваецца на адну групу СН2  ад метану, а прапан адрозніваецца ад эта-
ну таксама на адну такую ж групу атамаў. Рад вуглевадародаў, які ўтвараецца, 
называюць гамалагічным радам (ад грэч. homologos — падобны), а члены раду 
называюцца гамолагамі. 

Рад рэчываў аднаго класа, у якім суседнія члены рада адрозніваюцца 
адзін ад аднаго на групу атамаў СН2  і маюць падобныя хімічныя 
ўласцівасці, называюць гамалагічным радам.

Састаў любога члена гамалагічнага рада алканаў можна вывесці з агульнай 
формулы: СnH2n + 2,  дзе n — лік атамаў вугляроду ў саставе малекул. 
Ланцуг атамаў вугляроду спрошчана паказваюць у выглядзе вугляроднага 

шкілета наступным чынам:

бутан

або

прапан

C3H CH2 CH3

C3H CH3

або

C3H CH2CH2 CH3

C3H
CH3

У другім выпадку часткова апускаюць сімвалы атамаў вугляроду і вадароду, 
падразумяваючы, што стыкі дзвюх ліній паказваюць атамы вугляроду з двума 
атамамі вадароду.  
Атамы вугляроду ў малекулах алканаў, пачынаючы з прапану, у прасто-

ры размешчаны не па прамой лініі, а зігзагападобна. Прычына гэтага робіцца 

Будова і фізічныя ўласцівасці алканаў
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зразумелай, калі разглядаць тэтраэдрычную мадэль малекулы метану. Згодна з 
гэтай мадэллю сувязі С Н накіраваны строга да вяршынь тетраэдра і вугал 
паміж імі прыблізна роўны 109°: 

Відавочна, што сувязі С С у малекуле пра-
пану павінны быць таксама накіраваны да вяршынь 
тэтраэдра і вугал паміж імі таксама роўны 109°:

Мадэль малекулы прапану паказана на малюнку 94.
Групы атамаў (напрыклад, СН3  або С2Н5 ) у малекулах алканаў мо-

гуць адносна свабодна абарачацца (вярцецца) вакол адзінарных сувязей і зай-
маць у прасторы розныя становішчы. Таму малекулы этану або бутану можна 
паказаць рознымі спосабамі:

H

H

H
H

H
H

H

H

H

H

H

H CH3

CH3 CH3

CH3

Паслядоўнасць звязвання атамаў у малекуле пры розных спосабах яе па-
казу не змяняецца. 

У малекулах алканаў магчыма свабоднае абарачэнне груп атамаў вакол 
адзінарных С С-сувязей.

Хімічныя ўласцівасці гамолагаў алканаў падобныя да ўласцівасцей метану: 
яны таксама валодаюць невялікай рэакцыйнай здольнасцю і характэрнымі для 
іх з’яўляюцца рэакцыі замяшчэння і акіслення. 

Фізічныя ўласцівасці алканаў
Звесткі аб фізічных уласцівасцях некаторых алканаў пададзены ў таб-

ліцы 3.

Мал. 94. Мадэль малекулы 
прапану
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Табл і ц а  3. Фізічныя ўласцівасці некаторых алканаў

Малекуляр-
ная формула

Назва
Адносная малеку-

лярная маса
Тэмпература, °С

плаўлення кіпення

СН4 Метан 16 –182 –162

С2Н6 Этан 30 –183 –88,5

С3Н8 Прапан 44 –187 –42

С4Н10 Бутан 58 –138 –0,5

С5Н12 Пентан 72 –130 +36

С6Н14 Гексан 86 –94 +69

С7Н16 Гептан 100 –90 +98

Як сведчаць даныя табліцы, з павелічэннем ліку атамаў вугляроду тэмпера-
туры кіпення алканаў павялічваюцца. Напрыклад, алкан, адносная малекуляр-
ная маса якога 100, мае тэмпературу кіпення каля +100 °С. 
Паколькі алканы ў цвёрдым стане маюць малекулярную крышталічную ра-

шотку, то міжмалекулярныя сілы іх адносна слабыя, што і ўплывае на тэм-
пературы плаўлення і кіпення алканаў. Першыя чатыры алканы маюць тэм-
пературы кіпення ніжэй за пакаёвую (+25 °С) і з’яўляюцца пры звычайных умо-
вах газамі. Прапан і бутан пад невялікім ціскам могуць знаходзіцца ў вадкім ста-
не і пры звычайнай тэмпературы. 
Вуглевадароды не маюць колеру, вадкія — валодаюць характэрным пахам, 

цвёрдыя — паху не маюць, практычна не раствараюцца ў вадзе. 
Вадкія вуглевадароды, напрыклад пентан і гексан, узаемна і неабмежавана 

раствараюцца. Гэта тлумачыцца іх падобнай будовай і сіламі міжмалекулярнага 
ўзаемадзеяння амаль аднолькавага тыпу і велічыні, што пацвярджае старадаўняе 
правіла «падобнае раствараецца ў падобным». Па гэтай прычыне яны добра 
ачышчаюць паверхні, забруджаныя мінеральнымі масламі.    
Метан складае асноўную частку (да 97 % па аб’ёме) прыроднага газу, змя-

шчаецца разам з этанам, прапанам і бутанам у газах, якія вылучаюцца пры зда-
бычы нафты і каменнага вугалю.

Рад вуглевадародаў, суседнія члены якога адрозніваюцца на адну групу 
атамаў ( СН2 ), называюць гамалагічным радам, а члены рада — га-
молагамі. 
Агульная формула алканаў СnH2n + 2.
Гамолагі маюць зыходныя хімічныя ўласцівасці і фізічныя ўласцівасці, 

якія заканамерна змяняюцца.

Будова і фізічныя ўласцівасці алканаў
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Пытанні і заданні

1. Запішыце агульную формулу алканаў.
2. Сфармулюйце азначэнне гамалагічнага рада алканаў і гамалагічнай роз-

насці. 
3. Напішыце малекулярныя формулы вуглевадародаў з лікам атамаў вугляроду 

ў малекулах, роўным: а) 3; б) 4.
4. Сярод прыведзеных малекулярных формул рэчываў выберыце тыя, якія ад-

носяцца да насычаных вуглевадародаў: а) С3Н8; б) С2Н4; в) С2Н6.
5. Малекула арганічнага злучэння паказана наступным чынам:

Колькі атамаў вугляроду і вадароду складаюць паказаную малекулу?
6. Вызначыце малекулярную формулу алкану, масавая доля вугляроду ў якім 

роўна 81,82 %.

7. Напішыце структурную формулу злучэння (СН3)3СН.
8. Вызначыце, колькі розных злучэнняў паказана наступнымі структурнымі фор-

муламі: 

а)

г)

б)

2 2

д) 2 2

в)
2 2

9. Пакажыце лік атамаў вугляроду ў малекуле арганічнага злучэння 

:

а) 6; б) 7; в) 8; г) 9.

10.  Напішыце ўраўненне рэакцыі этану хімічнай колькасцю 1 моль з бромам хі-
мічнай колькасцю 1 моль пры асвятленні.
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§ 25. Паняцце аб ізамерыі

Запішам некалькі рэчываў гамалагічнага рада алканаў, выкарыстоўваючы 
для гэтага іх скарочаныя структурныя формулы: 

 СН3СН2СН3   СН3СН2СН2СН3   СН3СН2СН2СН2СН3

 прапан бутан пентан

Можна бачыць, што, пачынаючы з прапану, кожны атам вугляроду, які зна-
ходзіцца ўнутры ланцуга, звязаны толькі з двума суседнімі атамамі вугляроду. 
Такое размяшчэнне называюць неразгалінаваным ланцугом атамаў вугляроду. 
Ці можна для прапану С3Н8 запісаць розныя структурныя формулы? На-

прыклад:

CH3 CH2

CH3 CH3 CH2

CH3

Нягледзячы на іншую, здавалася б, форму запісу, паслядоўнасць звязвання 
атамаў і, значыць, хімічная будова не змяняецца. Абедзве структурныя фор-
мулы аднолькавыя і прадстаўляюць адно і тое ж рэчыва — прапан С3Н8. Цэнт-
ральны атам вугляроду ў абедзвюх структурных формулах звязаны з двума су-
седнімі атамамі вугляроду.
Аднак ужо для наступнага за прапанам вуглевадароду — бутану — мож-

на напісаць структурную формулу, у якой атам вугляроду звязаны з трыма су-
седнімі атамамі вугляроду. Атрыманыя структурныя формулы пададзены ў таб-
ліцы 4.

Табл і ц а  4. Структурныя формулы вуглевадародаў С4Н10

C  C  C  C

шкілет сувязей
атамаў вугляроду

СН3  СН2  СН2  СН3

С4Н10

1
C4H10

2

шкілет сувязей
атамаў вугляроду

неразгалінаваны ланцуг
атамаў вугляроду

разгалінаваны ланцуг
атамаў вугляроду

Паняцце аб ізамерыі
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Калі параўнаць прыведзеныя структурныя формулы 1 і 2, то відаць, што 
яны адрозніваюцца, таму што маюць розны парадак злучэння атамаў, хоць і ад-
нолькавую малекулярную формулу — С4Н10. 
У такім выпадку гавораць, што гэтыя рэчывы маюць розную хімічную бу-

дову. Формулай 1 паказана рэчыва з неразгалінаваным ланцугом атамаў вуг-
ляроду. Цэнтральныя атамы вугляроду ў формуле 1 звязаны толькі з двума су-
седнімі атамамі вугляроду. У другім выпадку (формула 2) цэнтральны атам вуг-
ляроду звязаны з трыма суседнімі атамамі вугляроду. Такое размяшчэнне на-
зываюць разгалінаваным ланцугом атамаў вугляроду. 
Значыць, адной і той жа малекулярнай формуле С4Н10 адпавядаюць два рэ-

чывы, якія маюць розны парадак злучэння атамаў вугляроду і, значыць, розную 
хімічную будову: 

CH3  CH2  CH2  CH   або  
C4H10  бутан

,   або   

ізабутан

ізамеры

,

З’ява існавання розных злучэнняў, якія маюць адзін і той жа састаў, 
але розную хімічную будову, называецца ізамерыяй, а самі злучэн-
ні — ізамерамі. 

Злучэнні, якія маюць адзін і той жа састаў, г. зн. адну і тую ж малекулярную 
формулу, але розную хімічную будову, маюць розныя хімічныя і фізічныя ўла-
сцівасці, напрыклад тэмпературы кіпення або плаўлення (табл. 5). 

Табл і ц а  5. Фізічныя ўласцівасці ізамераў С4Н10 

Малекулярная
формула

Структурныя
формулы ізамераў

Тэмпература, °С

плаўлення кіпення

С4Н10 СН3 СН2 СН2 СН3 –138,3 –0,5

С4Н10

 

–159,4 –11,7
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Мадэлі малекул бутану і ізабутану паказаны на малюнку 95.
Лік ізамераў для канкрэтнага вуглевадароду залежыць ад ліку атамаў вуг-

ляроду ў саставе малекул. Так, для вуглевадароду, які мае пяць атамаў вугляроду, 
лік ізамераў роўны 3, а для вуглевадароду з дзесяццю атамамі вугляроду ў са-
ставе малекул лік ізамераў ужо роўны 75. 
У арганічнай хіміі ізамеры падзяляюць на структурныя і прасторавыя. Пра-

сторавыя ізамеры маюць аднолькавыя структурныя формулы, але рознае раз-
мяшчэнне атамаў у прасторы і ў гэтым курсе вывучацца не будуць. Вядома не-
калькі відаў структурнай ізамерыі. Адзін від разгледжаны на прыкладзе вуг-
левадароду з малекулярнай формулай С4Н10. Ізамерыю такога віду называюць 
ізамерыяй ланцуга (вугляроднага шкілета). 
Другі від структурнай ізамерыі з’яўялецца тады, калі ў малекуле вуглева-

дароду з атамам вугляроду звязаны іншы атам, не атам вадароду, напрыклад 
атам галагену. Замена аднаго атама вадароду на атам, напрыклад, брому у ма-
лекулах метану або этану не прыводзіць да з’яўлення ізамераў. Аднак заме-
на аднаго атама вадароду на атам галагену ў малекуле прапану прыводзіць да 
з’яўлення ізамераў. Напрыклад, вядомы два ізамеры, малекулярная формула
якіх C3H7Br:

У адным ізамеры атам брому знаходзіцца ў канцы (або пачатку) ланцуга, а 
ў другім ізамеры — пасярэдзіне ланцуга. Ізамерыю, якая ўзнікла з-за рознага 
становішча атама галагену ў ланцугу, называюць ізамерыяй становішча.

Мал. 95. Мадэлі малекул бутану (а) і ізабутану (б)

Паняцце аб ізамерыі
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Злучэнні, якія маюць адзін і той жа састаў, але розную хімічную будову, 
называюць ізамерамі.

Пытанні і заданні

1. Чым адрозніваюцца разгалінаваны і неразгалінаваны ланцуг атамаў вугля-
роду?

2. Растлумачце з’яву ізамерыі арганічных злучэнняў.
3. Вызначыце, колькі розных злучэнняў паказана наступнымі структурнымі фор-

муламі:

a) CH3  CH2  CH2  CH3 б) в) 

г)        д)         е) 

4. Назавіце алканы, якія не маюць ізамераў.
5. Вызначыце малекулярную формулу алкану, масавая доля вугляроду ў якім 

роўна 82,76 %.
6. Знайдзіце ізамеры сярод рэчываў, скарочаныя структурныя формулы якіх 

прыведзены:

1

  

2

 

3 4

7. Дадзены скарочаныя структурныя формулы рэчываў: а) (СН3)2СНBr;

б) (СН3)3С СН3. Напішыце іх структурныя формулы.
8. Сярод прыведзеных формул выпішыце: а) аднолькавыя; б) формулы ізамераў:

а) б)

Правообладатель Народная асвета



111

в) г) д) )( 4

9. Назавіце лік ізамераў з малекулярнай формулай C2H4Br2:

а) 1;  б) 2;  в) 3;  г) 4.

10. Напішыце структурныя формулы ізамераў з малекулярнай формулай
С5Н12.

§ 26. Наменклатура алканаў і іх вытворных 

Гістарычна склалася так, што адно і тое ж арганічнае злучэнне можна пра-
вільна называць некалькімі назвамі, якія часам зусім адрозніваюцца.
У пачатку развіцця арганічнай хіміі назвы злучэнняў звычайна звязваліся 

з іх паходжаннем. Напрыклад, арганічную кіслату, выяўленую ў мурашках, на-
звалі мурашынай, у шчаўі — шчаўевай і г. д. Назва «метан» паходзіць ад на-
звы групы метылен СН2  (літаральна — «дачка драўнянага спірту»; ад 
грэч. methu — віно, hyle — дрэва, суфікс ene — дачка некага; Ж. Дзюма 
паказваў драўняны спірт (метанол) СН3ОН у выглядзе СН2  Н2О). У 1866 г.
А. Гофман прапанаваў назваць найпрасцейшы алкан СН4 метанам. Так узнікалі 
трывіяльныя назвы. Да іх адносяцца назвы алканаў С1 С4: метан, этан, 
прапан і бутан.
З павелічэннем ліку адкрываемых вучонымі арганічных злучэнняў узнік-

ла неабходнасць у строгіх і зразумелых правілах іх назвы. Такія правілы былі 
створаны, і з таго часу арганічныя рэчывы пачалі атрымліваць сістэматычныя 
назвы, хоць работа па ўдасканаленні гэтых правіл працягваецца і ў цяпераш-
ні час. 
Паколькі назвы першых чатырох алканаў заканчваюцца суфіксам -ан, то 

назвы наступных членаў гамалагічнага рада алканаў з неразгалінаваным вуг-
ляродным ланцугом утвораны ад грэчаскіх назваў лікаў (пазначаны курсівам 
у табл. 6) з дабаўленнем суфікса -ан. Агульная назва насычаных вуглевадаро-
даў — алканы. Назвы і малекулярныя формулы алканаў, якія змяшчаюць ад ад-
наго да дзесяці (уключна) атамаў вугляроду ў саставе малекул, пададзены ў таб-
ліцы 6 (не для запамінання).

Назвы алканаў утвараюць з грэчаскіх назваў лікаў з дабаўленнем
суфікса -ан.

Наменклатура алканаў і іх вытворных
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Табл і ц а  6. Назвы алканаў з неразгалінаваным вугляродным ланцугом
па сістэматычнай наменклатуры 

Малеку-
лярная 
формула

Назва
Лік 

структурных 
ізамераў

Малеку-
лярная

 формула
Назва

Лік 
структурных 
ізамераў

СН4 Метан 1 С6Н14 Гексан 5

С2Н6 Этан 1 С7Н16 Гептан 9

С3Н8 Прапан 1 С8Н18 Актан 18

С4Н10 Бутан 2 С9Н20 Нанан 35

С5Н12 Пентан 3 С10Н22 Дэкан 75

Вывучаючы неарганічную хімію, вы карысталіся назвамі групы атамаў у ма-
лекуле, напрыклад сульфаты, нітраты і г. д. Дакладна гэтак жа назвамі груп ата-
маў зручна карыстацца і ў арганічнай хіміі: 

ланцуг атамаў

група атамаў

Групу атамаў, якая мае ў саставе толькі атамы вугляроду і вадароду і ўтво-
рана з алканаў, напрыклад СН3—, называюць алкільнай групай. Назвы ал-
кільных груп утвараюць заменай суфікса -ан у назве зыходнага вуглевадароду 
на суфікс -ыл(-іл), напрыклад:

CH4 метан; СH3  метыл;
СH3 СH3 этан; СH3 СH2  этыл.

Злучэнні з разгалінавымі вугляроднымі ланцугамі разглядаюць як вы-
творныя алкану з неразгалінавым ланцугом, дзе адзін або некалькі атамаў 
вадароду замешчаны на алкільныя групы. Аснову вызначае найбольш доў-
гі ланцуг атамаў вугляроду і адпаведная яму назва алкану. Вугляродны лан-
цуг нумаруюць арабскімі лічбамі, пачынаючы з таго канца, бліжэй да 
якога знаходзіцца алкільная група (другая яе назва — замяшчальнік). 
Напрыклад:
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-2 метылбутан

ланцуг атамаў — бутан
замяшчальнік — метыл

Лічбу, якая паказвае, пры якім атаме вугляроду знаходзіцца замяшчальнік, 
і яго назву размяшчаюць перад назвай алкану. Такім чынам, разгледжанае 
намі злучэнне называюць 2-метылбутанам. Лік аднолькавых замяшчальнікаў 
паказваецца грэчаскімі лікамі: два — ды, тры — тры, чатыры — тэтра. Напры-
клад, наступнае злучэнне па сістэматычнай наменклатуры называюць 2,2-ды-
метылпрапанам:

Замяшчальнікамі могуць быць як розныя алкільныя групы, так і атамы ін-
шых элементаў. У такіх выпадках у назве іх размяшчаюць у алфавітным парадку 
(па першай літары іх назвы). Напрыклад, злучэнне

па сістэматычнай наменклатуры называецца 2-метыл-3-хлорбутанам. 

Вучоныя атрымалі вельмі незвычайныя арганічныя рэчывы, напрыклад кубан (тры-

віяльная назва)  , які складаецца з васьмі атамаў вугляроду і васьмі атамаў ва-

дароду: кожная вяршыня куба ўяўляе сабой атам вугляроду і звязаны з ім атам вада-
роду.

Выкарыстанне разгледжаных правіл пры назве рэчыва дазваляе лёг-
ка адрозніць ізамеры па іх назве. Напрыклад, з малекулярнай формулай 
С4H10 існуюць два розныя рэчывы. Малекулярная формула не паказвае, аб 
якім рэчыве адбываецца гаворка. Таму, калі вы запішаце структурныя фор-
мулы рэчываў або назавяце іх, то будзе зразумела, аб якім ізамеры вы гаво-
рыце:

Наменклатура алканаў і іх вытворных
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бутан

2-метылпрапан
(ізабутан)

Назвы алканаў з неразгалінаваным вугляродным ланцугом утвараюць, 
як правіла, ад грэчаскіх назваў лікаў з дабаўленнем суфікса -ан.
Назвы алкільных груп утвараюць заменай суфікса -ан у назве зыходнага 

вуглевадароду на суфікс -ыл(-іл).
Аснову назвы алканаў з разгалінаваным ланцугом складае найбольш 

доўгі ланцуг атамаў вугляроду. 

Пытанні і заданні

1. Як утвараюцца сістэматычныя назвы алканаў з неразгалінавым ланцугом ата-
маў вугляроду, наступных за бутанам? 

2. Напішыце структурныя формулы алкільных груп з неразгалінаваным вугля-
родным ланцугом, якія маюць у сваім саставе 1 і 2 атамы вугляроду, і назавіце іх. 

3. Запішыце назвы наступных злучэнняў па сістэматычнай наменклатуры:

а)  б)  в)

4. Запішыце назвы найпрасцейшых монагалагеналканаў, якія не маюць іза мераў.
5. Напішыце структурныя формулы 2-метыл-2-хлорбутану; 2,2-дыбромпрапану; 

2,2-дыметылпрапану.
6. Напішыце структурныя формулы і назавіце па сістэматычнай наменклатуры 

злучэнні, скарочаныя структурныя формулы якіх:

а) СНF3; б) (СН3)3СCl; в) (CH3)2CHCH2Br.
7. Запішыце малекулярную формулу злучэння:
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8. Галагеналкан, малекулярная формула якога C2H4Cl2, існуе ў выглядзе двух 
ізамераў. Запішыце іх назвы.

9. Назавіце па сістэматычнай наменклатуры формулы ўсіх трох ізамераў, ма-
лекулярная формула якіх C5H12.

10. Пры ўзаемадзеянні этану хімічнай колькасцю 1 моль з хлорам хімічнай коль-
касцю 2 моль на святле два атамы вадароду ў малекуле этану могуць замяшчацца 
на атамы галагену. Запішыце ўраўненне рэакцыі. 

§ 27. Ненасычаныя вуглевадароды. Этылен

Насычаныя вуглевадароды, як вам ужо вядома, характарызуюцца наяўна-
сцю адзінарных сувязей паміж атамамі вугляроду. Атамы вугляроду здольны 
таксама злучацца адзін з адным дзвюма кавалентнымі сувязямі (двайнымі су-
вязямі). З існаваннем такіх сувязей вы пазнаёміліся на прыкладзе малекулы 
аксіду вугляроду(IV):

О С О

Вуглевадароды, якія змяшчаюць у саставе малекул адну двайную
С С-сувязь, называюць ненасычанымі (негранічнымі) вуглевадаро-
дамі або алкенамі.

Будова і фізічныя ўласцівасці этылену
Найпрасцейшым ненасычаным злучэннем з адной двайной сувяззю з’яў-

ляецца  этылен (трывіяльная назва). Па сістэматычнай наменклатуры  — этэн. 
Малекулярная формула этылену С2Н4. Пабудуем структурную формулу этылену, 
які змяшчае двайную С С-сувязь:

120°

Формула этылену сведчыць аб тым, што 
атам вугляроду ўтварае чатыры кавалент-
ныя сувязі, з’яўляецца чатырохвалентным.
У адрозненне ад метану, які мае пра-

сторавую тэтраэдрычную будову, малеку-
ла этылену плоская. Усе шэсць атамаў ма-
лекулы этылену ляжаць у адной плоскасці 
(мал. 96). Эксперыментальна выяўлена, 
што валентныя вуглы ў малекуле этылену 
прыблізна роўны 120°.

Мал. 96. Прасторавая будова малекулы 
этылену

Ненасычаныя вуглевадароды. Этылен
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Мадэлі малекулы этылену паказаны 
на малюнку 97.

Малекула этылену мае плоскасную будову.

Па фізічных уласцівасцях этылен нагадвае метан: міжмалекулярныя ўза-
емадзеянні таксама слабыя. Пры звычайных умовах этылен — газ са слабым 
пахам, нязначна раствараецца ў вадзе, лепш — у арганічных растваральніках. 
Гарыць яркім куродымным полымем.

Хімічныя ўласцівасці этылену
У адрозненне ад адносна інертнага метану, этылен з’яўляецца рэакцыйна-

здольным рэчывам і лёгка зведвае розныя хімічныя рэакцыі. Вялікая рэакцый-
ная здольнасць яго тлумачыцца наяўнасцю двайной сувязі ў малекуле. Боль-
шасць рэакцый этылену адбываецца з разрывам адной з дзвюх С С-сувязей. 
Таму найбольш характэрнымі ўласцівасцямі этылену з’яўляюцца рэакцыі да-
лучэння. 

1) Вадарод далучаецца да этылену ў прысутнасці каталізатараў з утварэннем 
этану:

 

кат., t

 

этылен этан

Што адбылося ў час рэакцыі? Разарвалася адна хімічная сувязь С С
(з дзвюх) у малекуле этылену і сувязь у малекуле вадароду, а ўтварыліся дзве 
новыя С Н-сувязі ў малекуле этану:

 

кат., t, Н2

  
 

этылен этан

Сувязі, якія разарваліся, і новыя сувязі, якія ўтварыліся, паказаны пунк-
цірнымі лініямі. 

Мал. 97. Мадэлі малекулы этылену:
а — маштабная; б — шарастрыжнёвая
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2) Этылен можа далучаць так-
сама галагены (бром і хлор) пры 
пакаёвай тэмпературы. Пры пра-
пусканні лішку этылену ў колбу з 
растворам брому ў чатыроххлоры-
стым вугляродзе афарбоўка бро-
му знікае (мал. 98), паколькі ўтва-
раецца 1,2-дыбромэтан:

этылен 1,2-дыбромэтан

Гэта рэакцыя можа прымяняцца як якасная рэакцыя на арганічныя злу-
чэнні, якія змяшчаюць двайныя С С-сувязі.

Атрыманне і прымяненне этылену
Этылен у прамысловасці атрымліваюць награваннем пры высокай 

тэмпературы (крэкінг, ад англ. crack — расшчапляць) вуглевадародаў, 
якія змяшчаюцца ў спадарожных газах нафты, а таксама ў першай фрак-
цыі, атрыманай пры перагонцы нафты. Найбольшы выхад атрымліваецца
з этану:

CH3  CH3 
t

 CH2  CH2 + H  .2

Этылен займае першае месца сярод прадуктаў арганічнага сінтэ-
зу. Яго прымяняюць для атрымання палімера поліэтылену, этылавага спір-
ту і іншых арганічных рэчываў, а таксама розных арганічных растваральнікаў
(мал. 99).

Усе атамы малекулы этылену знаходзяцца ў адной плоскасці. 
Характэрнымі хімічнымі ўласцівасцямі этылену з’яўляюцца рэакцыі да-

лучэння (вадароду і галагенаў).

Мал. 98. Схема прыбора для рэакцыі 
раствору брому з этыленам: а — да 
рэакцыі; б — пасля рэакцыі

Ненасычаныя вуглевадароды. Этылен
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Пытанні і заданні

1. Параўнайце прасторавую будову малекул метану і этылену. 
2. Напішыце ўраўненні рэакцый этылену з вадародам, бромам. Пакажыце ўмо-

вы, пры якіх яны адбываюцца. 
3. Што з’яўляецца прыметай працякання рэакцыі брому з этыленам? 
4. Вызначыце валентныя вуглы ў малекуле этылену:

а) 90°; б) 109°; в) 120°; г) 180°.

5. Запішыце ўраўненне рэакцыі этылену з хлорам. Назавіце прадукт, які ўтва-
раецца.

6. Састаўце ўраўненні рэакцый, якія неабходна правесці, каб выканаць наступ-
ныя ператварэнні:

СН3 СН3  CH2 CH2  CH2Br CH2Br.

7. Начарціце ў сшытку табліцу і запоўніце яе, выкарыстоўваючы словы «так»
і «не».

Мал. 99. Прымяненне этылену: 1 — атрыманне этанолу; 2 — атрыманне розных ар-
ганічных рэчываў; 3 — вытворчасць поліэтылену; 4 — для паскарэння паспявання са-
давіны; 5 — атрыманне растваральнікаў
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Хімічныя ўласцівасці Метан Этылен

1. Атам вадароду ў малекуле вуглева-
дароду замяшчаецца на атам галагену

2. Два атамы галагену далучаюцца да 
малекулы вуглевадароду

3. Ці патрэбны каталізатар у рэакцыі 
вуглевадароду з галагенам?

4. Ці адбываецца рэакцыя вуглевада-
роду з галагенамі ў цемнаце?

8. Вылічыце масу 1,2-дыхлорэтану, які ўтвараецца пры ўзаемадзеянні этэну ма-
сай 14 г з лішкам хлору.

9. Прапануйце структурную формулу прадукту наступнай рэакцыі:

CH3CH CH2 Br2+

10. У малекуле СН3СН СН2 у адной плоскасці знаходзіцца наступная коль-
касць атамаў: а) 4;  б) 5;  в) 6;  г) 9. Выберыце правільны адказ.

§ 28. Будова і ўласцівасці алкенаў

Гамолагі этылену і іх наменклатура
Этылен з’яўляецца першым прадстаўніком вялікага класа ненасычаных вуг-

левадародаў з адной двайной сувяззю — алкенаў. Таксама, як і алканы, іх мож-
на паказаць у выглядзе гамалагічнага рада, у якім кожны наступны вуглевадарод 
адрозніваецца ад папярэдняга на групу  СН2 . Найпрасцейшы гамолаг эты-
лену — прапен:

,         або          

Агульная формула гамалагічнага рада ненасычаных вуглевадародаў з адной 
двайной сувяззю: CnH2n, дзе n — лік атамаў вугляроду ў малекуле вуглевада-
роду.
Па сістэматычнай наменклатуры назвы алкенаў утвараюць, змяняючы су-

фікс -ан адпаведнага насычанага вуглевадароду на суфікс -эн(-ен). Вугля-

Будова і ўласцівасці алкенаў
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родны ланцуг нумаруюць з таго канца, да якога бліжэй двайная сувязь. На-
прыклад: 

бутэн-1 4-бром-2-метылбутэн-1

Br

У выпадку некалькіх замяшчальнікаў назвы іх размяшчаюць у алфавітным 
парадку (па першай літары іх назваў). 

Структурная ізамерыя алкенаў
Для алкенаў, як і для алканаў, характэрна ізамерыя ланцуга. Разгледзім яе 

на прыкладзе алкену з малекулярнай формулай С4Н8:

 ланцугі рознай даўжыні

С4Н8 С4Н8 

Раней мы разглядалі ізамерыю рознага размяшчэння атама галагену ў лан-
цугу атамаў вугляроду алканаў. Размяшчэнне двайной сувязі ў ланцугу атамаў 
вугляроду алкенаў таксама можа быць розным. Разгледзім яе на прыкладзе ал-
кену з малекулярнай формулай С4Н8:

С4Н8 С4Н8 
бутэн-1 бутэн-2

Звярніце ўвагу на тое, што бутэн-1 і бутэн-2 маюць аднолькавыя мале-
кулярныя формулы, але розную хімічную будову: двайная сувязь займае роз-
нае становішча ў ланцугу атамаў вугляроду. Такія рэчывы таксама называюць 
структурнымі ізамерамі. Бутэн-1 і бутэн-2 з’яўляюцца структурнымі ізаме-
рамі. Ізамерыя ў дадзеным выпадку абумоўлена розным размяшчэннем двайной 
сувязі — ізамерыяй становішча двайной сувязі. 

Агульную формулу СnH2n маюць не толькі алкены, але і іншы клас вуглевадародаў — 
цыклаалканы. Напрыклад, пры n = 3 агульнай формуле С3Н6 адпавядаюць рэчывы роз-
най хімічнай будовы:
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 прапен цыклапрапан

Прапен і цыклапрапан з’яўляюцца ізамерамі. Гэта прыклад трэцяга віду структурнай іза-
мерыі — міжкласавай ізамерыі. 

Па хімічных уласцівасцях алкены нагадваюць этылен: большасць рэакцый 
алкенаў характарызуюцца разрывам двайной сувязі. 

Фізічныя ўласцівасці алкенаў
Фізічныя ўласцівасці некаторых алкенаў пададзены ў табліцы 7.

Табл і ц а  7. Фізічныя ўласцівасці некаторых алкенаў

Структурная формула Назва
Адносная

малекулярная 
маса

Тэмпература, °С

плаўлення кіпення 

СН2 СН2 Этэн 28 –169 –102

СН2 СН СН3 Прапен 42 –185,2 –48

СН2 СН СН2 СН3 Бутэн-1 56 –185,4 –6,5

Як сведчаць даныя табліцы 7, з павелічэннем малекулярнай масы алкену 
тэмпература кіпення павялічваецца. 
Па фізічных уласцівасцях алкены нагадваюць алканы: найпрасцейшыя ал-

кены, якія змяшчаюць два—чатыры (С2—С4) атамы вугляроду ў саставе ма-
лекул, пры пакаёвай тэмпературы з’яўляюцца газамі. Пачынаючы з С5, алкены 
з’яўляюцца вадкасцямі з характэрным пахам. Алкены практычна не раствара-
юцца ў вадзе. 

Ненасычаныя вуглевадароды з адной двайной сувяззю (алкены) утва-
раюць гамалагічны рад, агульная формула якога СnH2n. 

Па сістэматычнай наменклатуры назвы алкенаў утвараюць, змяняючы 
суфікс -ан адпаведнага насычанага вуглевадароду на суфікс -эн (-ен).

Пытанні і заданні

1. З прапанаваных малекулярных формул вуглевадародаў выберыце формулы 
алкенаў: а) С2Н6; б) С2Н4; в) С3Н8; г) С3Н4.

2. Запішыце назвы двух найпрасцейшых алкенаў, якія не маюць ізамераў роз-
нага становішча двайной сувязі. 

Будова і ўласцівасці алкенаў
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3. Выберыце гамолагі этылену: 

a) б)  

в)  г)  

4. Назавіце злучэнні, формулы якіх прыведзены, па сістэматычнай намен-
клатуры:

a)  б)  

в)  г)  

д)  

5. Пакажыце структурныя формулы: а) 2-метылбутэну-1; б) 2-хлор бутэну-2.
6. Назавіце па сістэматычнай наменклатуры злучэнне, формула якога: 

 

 

 

7. Пры ўзаемадзеянні этылену з вадародам у прысутнасці каталізатара атрымалі 
этан масай 15 г. Вылічыце хімічную колькасць этылену, які зрасходавалі.

8. Разлічыце аб’ём (н. у.) (у дм3) хлору, які неабходны для ўзаемадзеяння з эты-
ленам масай 21 г.

9. Запішыце ўраўненне рэакцыі прапену з вадародам. Назавіце алкан, які ўтва-
рыўся.

10. Запішыце назвы структурных ізамераў з малекулярнай формулай С3H5Br.
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Лабараторны дослед 3
Выраб шарастрыжнёвых мадэлей малекул вуглевадародаў

1. Састаўце мадэль малекулы метану. Для гэтага з набору мадэлей для са-
стаўлення малекул вазьміце шарык чорнага колеру, які сімвалізуе атам вуг-
ляроду, і неабходную колькасць шарыкаў белага колеру, што сімвалізуюць ата-
мы вадароду. Выкарыстоўваючы дэталі набору мадэлей, неабходныя для злу-
чэння шарыкаў, састаўце шарастрыжнёвую мадэль малекулы метану. 

2. Састаўце шарастрыжнёвую мадэль малекулы прапану або бутану, выка-
рыстоўваючы той жа спосаб састаўлення мадэлі, што і ў папярэднім выпадку.

3. Састаўце шарастрыжнёвую мадэль малекулы этылену спосабам, апіса-
ным у папярэднім выпадку.

4. Зрабіце вывады аб прасторавай будове адпаведных малекул вуглевада-
родаў.

§ 29. Паняцце аб алкінах

Будова ацэтылену
Атамы вугляроду могуць звязвацца адзін з адным не толькі з утварэннем 

кавалентных адзінарных або двайных сувязей, але таксама з дапамогай кава-
лентных трайных сувязей. 

Вуглевадароды, якія змяшчаюць у саставе малекул трайную сувязь, на-
зываюць алкінамі.

Найпрасцейшым ненасычаным вуглевадародам з трайной сувяззю з’яўляец-
ца  ацэтылен (этын). Малекулярная формула ацэтылену С2Н2. 
Структурная формула ацэтылену:

С

180°

180°

СH H

У адрозненне ад этылену, які мае плоскасную бу-
дову, ацэтылен мае лінейную будову: усе чатыры атамы 
малекулы ацэтылену ляжаць на адной прамой з вугламі 
сувязей, роўнымі 180°. Кожны атам вугляроду ўтварае 
чатыры хімічныя сувязі — тры хімічныя сувязі з атамам 
вугляроду і адну — з атамам вадароду.
Мадэль малекулы ацэтылену паказана на малюн-

ку 100.
Мал. 100. Маштабная ма-
дэль малекулы ацэтылену

Паняцце аб алкінах

Правообладатель Народная асвета



124 Уводзіны ў арганічную хімію. Вуглевадароды

Ацэтылен пры звычайных умовах уяўляе сабой бясколерны газ, сумесь
якога з паветрам узрываецца ад іскры. Ацэтылен дрэнна раствараецца ў вадзе, 
добра раствараецца ў ацэтоне: у адным аб’ёме ацэтону пры звычайных умовах 
раствараецца 25 аб’ёмаў ацэтылену.

Хімічныя ўласцівасці ацэтылену 
Хімічныя ўласцівасці ацэтылену вызначаюцца наяўнасцю ў яго малекуле ка-

валентнай трайной сувязі. Характэрнымі ўласцівасцямі ацэтылену, як і любых 
злучэнняў з кратнымі сувязямі, з’яўляюцца рэакцыі далучэння. 
Напрыклад, пры далучэнні вадароду хімічнай колькасцю 1 моль да ацэ-

тылену хімічнай колькасцю 1 моль у прысутнасці каталізатара ўтвараецца 
этылен:

 
кат.

 
ацэтылен этылен

.

У дадзенай рэакцыі адбываецца разрыў толькі адной кавалентнай сувязі ў 
малекуле ацэтылену. 
Этылен у сваю чаргу таксама можа ўзаемадзейнічаць з вадародам у пры-

сутнасці каталізатара з утварэннем этану. Таму можна напісаць сумарнае ўраў-
ненне далучэння вадароду хімічнай колькасцю 2 моль да ацэтылену хімічнай 
колькасцю 1 моль з разрывам дзвюх кавалентных сувязей і ўтварэннем 
этану:

кат.
  CH3  CH3

ацэтылен этан

.

Гамалагічны рад алкінаў
Ацэтылен з’яўляецца найпрасцейшым прадстаўніком класа ненасычаных 

вуглевадародаў з трайной сувяззю. Пачынаючы з ацэтылену, можна пабудаваць 
гамалагічны рад, у якім кожны наступны вуглевадарод адрозніваецца ад па-
пярэдняга на адну групу СН2 :

  

2H2 C3H4 C 4H6

Агульная формула гамалагічнага рада ненасычаных вуглевадародаў з ад-
ной трайной сувяззю СnH2n – 2, дзе n — лік атамаў вугляроду ў малекуле вуг-
левадароду. Іх агульная назва па сістэматычнай наменклатуры алкіны.
Па сістэматычнай наменклатуры назвы ацэтылену і яго гамолагаў утва-

раюцца змяненнем суфікса -ан адпаведнага насычанага вуглевадароду на суфікс 
-ын(-ін). Правілы сістэматычнай наменклатуры дазваляюць выкарыстанне за-
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мест назвы «этын» трывіяльнай назвы «ацэтылен». Становішча трайной сувязі 
паказваецца лічбай таксама, як і ў выпадку алкенаў. Нумарацыю ланцуга ата-
маў вугляроду выконваюць такім чынам, каб атам вугляроду, за якім ідзе трай-
ная сувязь, атрымаў найменшы нумар. Напрыклад:  

  
C2H2 C3H4 C4H6

этын прапін  бутын-1

Ізамерыя алкінаў
Для алкінаў, таксама як і для алкенаў, характэрна ізамерыя ланцуга і 

ізамерыя рознага становішча трайной сувязі. Разгледзім ізамеры на прыкладзе 
алкінаў, малекулярная формула якіх  С5Н8:

C5H8 C5H8

C5H8 C5H8

пентын-1

5

5 5

ізамерыя ланцуга

ізамерыя стновішча
трайной сувязі

пентын-2

Атрыманне і прымяненне ацэтылену
У лабараторыі ацэтылен атрымліваюць дзеян-

нем вады на карбід кальцыю СаС2. Пры гэтым ад-
бываецца наступная рэакцыя:

CaC2 + 2H2O   + Ca(OH)  .2
 карбід   ацэтылен
 кальцыю

У сумесі з кіслародам ацэтылен шырока
выкарыстоўваюць для рэзкі і зваркі металаў
(мал. 101).

Мал. 101. Рэзка металічна-
га вырабу ацэтыленавай га-
рэлкай

Паняцце аб алкінах
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Характэрнымі ўласцівасцямі ацэтылену з’яўляюцца рэакцыі далу-
чэння.
Ненасычаныя вуглевадароды з адной трайной сувяззю (алкіны) утва-

раюць гамалагічны рад, агульная формула якога СnH2n – 2.
Для алкінаў характэрны розныя віды структурнай ізамерыі.
Па сістэматычнай наменклатуры назвы ацэтылену і яго гамолагаў утва-

раюць змяненнем суфікса -ан адпаведнага насычанага вуглевадароду на су-
фікс -ын (-ін).  

Пытанні і заданні

1. Запішыце агульную формулу алкінаў.
2. Прывядзіце па адным прыкладзе ненасычаных вуглевадародаў з двайной і 

трайной сувязямі, якія змяшчаюць у саставе малекул тры атамы вугляроду. 
3. З прапанаваных малекулярных формул арганічных злучэнняў састаўце струк-

турныя формулы алкінаў: а) С2Н6; б) С2Н2; в) С2Н4; г) С3Н8; д) С3Н4.
4. Пакажыце гамолагі ацэтылену:

a) 

3

 б) 

в)  г) 

5. Запішыце назву злучэння, якое мае наступную будову:

6. Вызначыце малекулярную формулу невядомага вуглевадароду, шчыльнасць 
(н. у.) якога роўна 1,786 г/дм3, а масавая доля вугляроду  90 %.

7. Пакажыце лік атамаў вугляроду і вадароду ў формуле вуглевадароду, які мае 

наступную будову: 
  

.
8. Запішыце назвы структурных ізамераў з малекулярнай формулай С3H3Br.
9. Састаўце ўраўненне рэакцыі прапіну хімічнай колькасцю 1 моль з вадародам 

хімічнай колькасцю 1 моль. 
10. Напішыце структурныя формулы і назвы арганічных злучэнняў, зашыфрава-

ных літарамі, у радзе ператварэнняў:

CaC2 
H2O

 A 
H2 2/кат.

 Б 
Br

 CH Br  CH22 Br.

дыбромэтан
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§ 30. Паняцце аб араматычных вуглевадародах

У арганічнай хіміі вядомы не толькі злучэнні, вугляродны шкілет якіх уяўляе 
сабой неразгалінаваныя або разгалінаваныя ланцугі. Існуе вялікі лік злучэнняў, у 
якіх атамы вугляроду, злучаючыся адзін з адным, утвараюць замкнутыя цыклы: 

 

цыклапрапан цыклагексан цыклагексен бензол

321

Два рэчывы, формулы якіх прыведзены ў першай рамцы, з’яўляюцца 
прадстаўнікамі насычаных вуглевадародаў цыклічнай будовы, іх называюць 
цыклаалканамі. Рэчыва, формула якога паказана ў другой рамцы, адносіцца 
да ненасычаных вуглевадародаў таксама цыклічнай будовы, яго называюць 
цыклаалкенам. 
У трэцяй рамцы прыведзена формула бензолу, які адносіцца да асоб-

най групы моцна ненасычаных рэчываў, што належаць да араматычных 
вуглевадародаў. Структурная формула найпрасцейшага прадстаўніка арама-
тычных вуглевадародаў — бензолу — была ўпершыню прапанавана нямецкім 
хімікам А. Кекуле.

Назву «араматычныя» гэтыя злучэнні атрымалі таму, што першыя вылучаныя
з прыродных сумесей араматычныя злучэнні мелі характэрны прыемны пах (ад грэч.
aroma — пах).

Фрыдрых Аўгуст
Кекуле

(1829 —1896)

Нямецкі хімік. Упершыню прапанаваў цыклічную фор-
мулу бензолу. Адзін са стваральнікаў тэорыі хімічнай 
будовы арганічных злучэнняў.

Паняцце аб араматычных вуглевадародах
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Разгледзім больш падрабязна некаторыя характарыстыкі бензолу, каб скла-
сці першапачатковае ўражанне аб араматычных вуглевадародах. 

Будова бензолу
Малекулярная формула бензолу С6Н6. У адрозненне ад разгледжаных раней 

вуглевадародаў на шэсць атамаў вугляроду ў малекуле бензолу прыпадае толь-
кі шэсць атамаў вадароду. Разгледзьце табліцу 8, у якой прыведзены формулы 
цыклічных рэчываў з шасцю атамамі вугляроду. 

Табл і ц а  8. Састаў рэчываў цыклічнай будовы

Малеку-
лярная 
формула 

Назва 
Суадносіна
атамаў
С і Н

Структурная
формула

Тып структуры 

С6Н12 Цыклагексан 6 : 12 насычаны

С6Н10 Цыклагексен 6 : 10 ненасычаны

С6Н6 Бензол 6 : 6 максімальна
ненасычаны;
араматычны

З прыведзеных формул і суадносін атамаў вугляроду і вадароду ў малекуле 
бензолу можна зрабіць вывад, што вуглярод-вугляродныя сувязі ў малекуле 
бензолу ненасычаныя. Аднак эксперыментальна даказана, што бензол у звы-
чайных умовах не ўступае ў рэакцыі далучэння, характэрныя для ненасычаных 
вуглевадародаў. Атрымліваюцца яўныя супярэчнасці паміж структурнай фор-
мулай бензолу з двайнымі сувязямі і хімічнымі ўласцівасцямі, вызначанымі экс-
перыментам. Гэта знайшло адлюстраванне ў тым, што структурная формула ара-
матычнага вуглевадароду — бензолу — паказваецца рознымі спосабамі:
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4

 

 21 3

Пры запісе структурных формул бензолу і іншых араматычных вуглевада-
родаў не заўсёды запісваюць сімвалы атамаў вугляроду (3) або вугляроду і ва-
дароду (4). Унутры цыкла паказваюць тры двайныя сувязі (1) або малююць 
круг (2). Менавіта формулы 3 і 4 больш часта вы-
карыстоўваюцца хімікамі пры напісанні ўраўнен-
няў хімічных рэакцый з удзелам араматычных злу-
чэнняў. 
Аб прычынах напісання розных структурных 

формул для бензолу вы даведаецеся пры вывучэн-
ні арганічнай хіміі ў 11-м класе.
Як даказана эксперыментальна, малекула 

бензолу мае плоскасную будову — усе дванац-
цаць атамаў малекулы размешчаны ў адной плос-
касці. Шарастрыжнёвая мадэль малекулы бензолу 
прыведзена на малюнку 102.
Агульная формула араматычных вуглевадаро-

даў СnH2n – 6.

Фізічныя ўласцівасці бензолу
Бензол — празрыстая вадкасць з характэрным пахам. Адносіцца да вельмі 

ядавітых злучэнняў, якія валодаюць канцэрагеннымі ўласцівасцямі. 

Хімічныя ўласцівасці бензолу
У адрозненне ад ненасычаных злучэнняў, для якіх характэрны рэакцыі да-

лучэння, для бензолу характэрны рэакцыі замяшчэння. 
Напрыклад, бензол уступае ў хімічную рэакцыю з бромам (або хлорам) у 

прысутнасці каталізатара AlCl3: 

Мал. 102. Шарастрыжнёвая ма-
дэль малекулы бензолу

Паняцце аб араматычных вуглевадародах
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бензол бромбензол

AlСl3 

Адзін з атамаў вадароду ў малекуле бензолу замяшчаецца на атам брому з 
утварэннем другога араматычнага злучэння — бромбензолу. Звычайна рэакцыі 
такога тыпу апісваюць спрошчаным спосабам:

AlСl3 

бензол бромбензол

У перасмажаным кураняці, тытунёвым дыме, пячной сажы і выхлапных газах дызельных 
рухавікоў выяўлены такія араматычныя злучэнні, як пірэн і бензапірэн, якія таксама, 
як і бензол, валодаюць канцэрагеннымі ўласцівасцямі:

пірэн  бензапірэн

Бензол і яго гамолагі шырока выкарыстоўваюцца ў прамысловасці для сін-
тэзу фарбавальнікаў, выбуховых і духмяных рэчываў.

Бензол — найпрасцейшы прадстаўнік араматычных вуглевадародаў, 
агульная формула якіх СnH2n – 6.
Характэрнымі хімічнымі ўласцівасцямі бензолу з’яўляюцца рэакцыі за-

мяшчэння. У якасці рэагентаў выкарыстоўваюць хлор або бром у прысут-
насці каталізатара. 
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Пытанні і заданні

1. Запішыце структурную формулу найпрасцейшага цыклаалкану.
2. Растлумачце, чаму структурная формула бензолу паказваецца некалькімі спо-

сабамі.
3. Выберыце правільны адказ. Малекула бензолу мае будову: а) плоскасную;

б) тэтраэдрычную; в) лінейную; г) няма адказу.
4. Вызначыце, якія з прапанаваных злучэнняў з’яўляюцца араматычнымі: 

а)  б) 

в)  г) 

5. Напішыце схему рэакцыі бензолу з хлорам у прысутнасці хларыду алюмінію. 

6. У якім з рэчываў — С6Н6 або С6Н14 — масавая доля вугляроду большая? Ад-
каз спачатку запішыце, не выконваючы матэматычныя разлікі, а затым пацвердзіце 
свае меркаванні адпаведнымі разлікамі. 

7. Дакажыце, што злучэнне, структура якога:

1,2-дыметылбензол

,

з’яўляецца гамолагам бензолу.
8. Пры ўзаемадзеянні бензолу з бромам у прысутнасці хларыду алюмінію атры-

малі бромбензол масай 7,85 г. Вылічыце масу бензолу, які зрасходавалі.
9. Састаўце ўраўненне рэакцыі бензолу хімічнай колькасцю 1 моль з вадародам 

хімічнай колькасцю 3 моль у прысутнасці каталізатара.

Паняцце аб араматычных вуглевадародах
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10. Напішыце структурныя формулы арганічных злучэнняў, зашыфраваных лі-
тарамі, у наступным радзе ператварэнняў: 

+  3H 
Cl  /hν 

A B. 2
2

§ 31. Прыродны газ і нафта

Галоўнымі крыніцамі атрымання насычаных, ненасычаных і араматычных 
вуглевадародаў з’яўляюцца прыродны газ і нафта. 
Паколькі асноўныя прымесі метану ў прыродным газе — этан, прапан і бу-

тан, то пад невялікім ціскам лёгка аддзяляюць ад прыроднага газу вадкую су-
месь прапану і бутану, якой потым запаўняюць газавыя балоны.
Нафта ўяўляе сабой у асноўным сумесь насычаных і цыклічных вуглевада-

родаў, якія змяшчаюць да пяцідзесяці і больш атамаў выгляроду ў саставе ма-
лекул, напрыклад: 

CH4 CH3  CH3  

Нафта з’яўляецца прадуктам, які ўтварыўся ў выніку біялагічных і хімічных 
змяненняў раслінных і жывёльных рэшткаў на працягу мільёнаў гадоў. Складаны 
састаў нафты можна назіраць пры перагонцы ў прыборы, які паказаны на 
малюнку 103. 
Паколькі нафта з’яўляецца сумессю рэчываў, то яна не мае пэўнай тэмпе-

ратуры кіпення, а пераганяецца ў шырокім інтэрвале тэмператур. Існуе пэўная 
заканамернасць: чым большая малекулярная маса вуглевадароду, тым вышэй-
шая яго тэмпература кіпення. Гэта і выкарыстоўваюць на нафтаперагонных за-
водах: нафту перагонкай падзяляюць на асобныя часткі, або фракцыі — сумесі 
розных рэчываў, якія маюць блізкія тэмпературы кіпення. Асобныя фрак-
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цыі адрозніваюцца саставам і інтэрвалам тэм-
ператур перагонкі. Прыблізны састаў фрак-
цый і іх тэмпературы кіпення паказаны ў таб-
ліцы 9.

Табл і ц а  9. Прадукты перагонкі нафты

Фракцыі
Тэмпература
перагонкі, °С

Лік атамаў вугляроду
ў вуглевадародах фракцыі

Газ ніжэй за 25 С1 — С4

Бензін 40—180 С5 — С11

Газа 180—320 С12 — С18

Газойль (дызельнае паліва) 270—370 С18 і больш

Даныя табліцы сведчаць аб тым, што, напрыклад, першая фракцыя змя-
шчае метан (С1), этан (С2), прапан (С3) і два ізамеры бутану (С4). Кожная 
фракцыя, такім чынам, з’яўляецца вельмі складанай сумессю гамолагаў і іза-
мерных вуглевадародаў. Схема падзелу нафты на фракцыі  паказана на ма-
люнку 104. 

Бензін прымяняюць у аўтамабільных рухавіках, газу — у трактарных і авія-
цыйных, а газойль — у дызельных рухавіках. Астатак пасля перагонкі наф-
ты — мазут — таксама падзяляюць на фракцыі: саляравае масла, змазачнае 
масла, вазелін і парафін. Гудрон, які застаецца пасля гэтага, прымяняюць у 
вытворчасці асфальту. 
Пераважная колькасць здабываемых вуглевадародаў выкарыстоўваецца ў 

якасці паліва: для абагравання жылля і прыгатавання ежы, для цеплавых элек-
трастанцый і ў рухавіках унутранага згарання. 

Мал. 103. Схема прыбора для перагонкі 
нафты ў лабараторыі

Мал. 104. Схема падзелу нафты на 
ф ракцыі: 1 — сырая нафта;
2 — газы; 3 — бензін; 4 — газа;
5 — газойль; 6 — мазут

Прыродны газ і нафта
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Асноўная хімічная рэакцыя, якая адбываецца ў рухавіках, заключаецца ў 
згаранні сумесі вуглевадародаў з кіслародам паветра і вылучэнні вялікай коль-
касці цеплаты (паказана на прыкладзе актану): 

2C8H18 + 25O2  16CO2 + 18H2O + Q.

Пры гэтым у выхлапныя газы трапляюць прадукты згарання сумесі вуглева-
дародаў: СО2 і Н2О. Пры няпоўным згаранні вуглевадародаў утвараецца таксічны 
аксід вугляроду(IV) СО. Па гэтай прычыне аўтамабіль з працуючым рухавіком 
павінен знаходзіцца ў памяшканні, якое добра праветрываецца (гаражы).
Для паляпшэння якасці бензінавых фракцый, якія атрымліваюцца пры про-

стай перагонцы нафты, да іх часам дабаўляюць пэўную колькасць тэтраэтыл-
свінцу (этыліраваны бензін надзвычай ядавіты!). Пры згаранні этыліраванага 
бензіну разам з выхлапнымі газамі, што змяшчаюць СО2, Н2О, СО, вылучаецца 
вялікая колькасць злучэнняў свінцу, якія асядаюць на траве і дрэвах уздоўж 
магістраляў. Вось чаму нельга збіраць ягады, грыбы і пасці жывёлу ўздоўж
аўтамабільных дарог! 
У цяперашні час асноўная колькасць бензіну, які прымяняецца, не змяшчае 

тэтраэтылсвінцу. У бензін дабаўляюць іншыя, менш таксічныя рэчывы. 
Другім пабочным эфектам выкарыстання бензінавых рухавікоў, акрамя таксіч-

насці адпрацаваных газаў, з’яўляецца вылучэнне вялікай колькасці аксіду вугляро-
ду(IV). Выявілася, што гэты аксід, метан і галагеналканы могуць паглынаць інфра-
чырвонае выпраменьванне Зямлі, ператвараючы яго ў цеплату, што прыводзіць да 
так званага парніковага эфекту, г. зн. павышэння тэмпературы нашай планеты. 

Асноўнымі прадуктамі перапрацоўкі нафты з’яўляюцца бензін, газа і ды-
зельнае паліва.
Парніковы эфект абумоўлены назапашваннем у атмасферы аксіду вуг-

ляроду(IV), метану і галагеналканаў.

Пытанні і заданні

1. Якія вуглевадароды змяшчаюцца ў прыродным газе?
2. Ці можна запісаць хімічную формулу нафты?
3. Назавіце асноўныя фракцыі, якія ўтвараюцца пры перагонцы нафты.
4. Назавіце асноўныя экалагічныя праблемы, якія ўзнікаюць пры выкарыстанні 

бензінавых рухавікоў.
5. Як вы разумееце тэрмін «парніковы эфект»?
6. Растлумачце значэнне экалагічнага кантролю работы бензінавых рухавікоў.
7. Чаму нельга збіраць ягады, грыбы і пасці жывёлу ўздоўж аўтамабільных дарог?

8. Запішыце ўраўненне згарання алкану С7Н16 у лішку кіслароду.
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У дадзеным раздзеле вы пазнаёміцеся з некаторымі прадстаўнікамі тых кла-
саў арганічных рэчываў, у састаў якіх, акрамя вугляроду і вадароду, уваходзіць 
кісларод. Такія злучэнні называюць кіслародзмяшчальнымі арганічнымі злу-
чэннямі. Кісларод у малекулах гэтых злучэнняў уваходзіць у састаў груп ата-
маў, якія называюцца функцыянальнымі групамі, напрыклад ОН, СНО, 
СООН.

Функцыянальная група — гэта атам або група атамаў, якія вызнача-
юць прыналежнасць і характэрныя хімічныя ўласцівасці дадзенага кла-
са арганічных злучэнняў. 

§ 32. Спірты

Адным са шматлікіх класаў кіслародзмяшчальных арганічных злучэнняў 
з’яўляюцца спірты. 

Спіртамі называюцца вытворныя вуглевадародаў, у малекулах якіх 
адзін або некалькі атамаў вадароду замешчаны на гідраксільную групу 

ОН. Група ОН — функцыянальная група спіртоў. 

У залежнасці ад будовы вугляроднага ланцуга адрозніваюць спірты: на-
сычаныя, ненасычаныя і інш. Напрыклад:

спірт вуглевадарод

СH3 CH2 OH — насычаны;  СH3 CH3 — насычаны;

CH2 CH CH2 OH — ненасычаны;  CH2 CH CH3 — ненасычаны.

У залежнасці ад ліку функцыянальных груп у  малекуле адрозніваюць
спірты:

аднаатамныя — CH3OH; 

мнагаатамныя (двухатамныя, трохатамныя і інш.) — CH2OH CH(OH) CH2OH.

Прадметам вашага вывучэння ў дадзеным курсе будуць насычаныя адна-
атамныя і мнагаатамныя спірты, будову і ўласцівасці якіх мы разгледзім на пры-
кладзе некалькіх прадстаўнікоў класа.

Насычаныя аднаатамныя спірты

Будова

Насычанымі аднаатамнымі спіртамі называюць вытворныя алканаў, у ма-
лекулах якіх адзін атам вадароду замешчаны на гідраксільную групу. 
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Метанол CH3OH — найпрасцейшы прадстаўнік насычаных аднаатамных 
спіртоў, этанол C2H5OH — яго найбліжэйшы гамолаг. Структурныя і малеку-
лярныя формулы спіртоў пададзены ў табліцы 10.

Табл і ц а  10. Формулы і назвы найпрасцейшых спіртоў

            Назва 

Формула
Метанол Этанол

структурная CH3  OH,  або

алкільная група

функцыянальная 
група

CH3  CH2  OH,  або 

малекулярная СН4О С2Н6О

Прасторавае размяшчэнне атамаў вугляроду і вадароду ў алкільных групах 
спіртоў такое ж, як і ў алканах, вытворнымі якіх з’яўляюцца насычаныя спірты. 
Валентныя вуглы Н С Н і Н С С у алкільных групах спіртоў такія ж, як 
у алканах, і складаюць прыблізна 109°.
Шарастрыжнёвыя і маштабныя мадэлі малекул метанолу і этанолу, якія па-

казваюць іх прасторавую будову, дадзены на малюнках 105 і 106. 

Мал. 105. Мадэлі малекулы мета-
нолу: а — маштабная; б — ша-
растрыжнёвая

Мал. 106. Мадэлі малекулы этанолу: 
а — маштабная; б — шарастрыж-
нёвая

У агульным выглядзе формула аднаатамных насычаных спіртоў запісваецца 
наступным чынам: R OH, дзе R — алкільная група.
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Наменклатура
Сістэматычныя назвы насычаных аднаатамных спіртоў з неразгалінаваным 

ланцугом вугляродных атамаў па наменклатуры ІЮПАК утвараюць ад назвы ад-
паведнага алкану з дабаўленнем суфікса -ол. Суфікс -ол сведчыць аб тым, што ў 
малекуле арганічнага злучэння прысутнічае функцыянальная гідраксільная гру-
па ОН. 
Сістэматычная наменклатура дапускае выкарыстанне назваў, звязаных з 

назвамі алкільных груп, напрыклад СН3ОН — метылавы спірт, С2Н5ОН — 
этылавы спірт. У табліцы 11 пададзены формулы некалькіх алканаў і адпавед-
ных ім насычаных аднаатамных спіртоў, якія змяшчаюць функцыянальную групу 
пры канцавым атаме вугляроду, і іх назвы (у абодвух выпадках неразгалінаваныя 
вугляродныя ланцугі).

Табл і ц а  11. Алканы і адпаведныя ім насычаныя 
аднаатамныя спірты

Алкан Спірт

формула назва
алкільная 
група

формула назва

СН4 Метан СН3 СН3ОН Метанол (метылавы)

С2Н6 Этан С2Н5 С2Н5ОН
Этанол
(этылавы)

С3Н8 Прапан С3Н7 С3Н7ОН
Прапанол
(прапілавы)

С4Н10 Бутан С4Н9 С4Н9ОН
Бутанол 
(бутылавы)

С5Н12 Пентан С5Н11 С5Н11ОН
Пентанол
(пентылавы)

Насычаныя аднаатамныя спірты, як і алканы, утвараюць гамалагічны рад, у 
якім кожны наступны член адрозніваецца ад папярэдняга на гамалагічную роз-
насць СН2  (гл. табл. 11). 

Агульная формула алканаў CnH2n + 2, а агульная формула іх вытворных — насычаных 
аднаатамных спіртоў CnH2n + 1OH. Зыходзячы з агульнай формулы, вы зможаце сама-
стойна саставіць формулу насычанага аднаатамнага спірту з паказаным лікам атамаў 
вугляроду ў малекуле. 
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Ізамерыя
Для насычаных аднаатамных спіртоў характэрна структурная ізамерыя, якая 

вызначаецца ізамерыяй вугляроднага ланцуга. 
На прыкладзе спірту, састаў якога C4H10O, можна паказаць ізамеры, што 

адрозніваюцца будовай вугляроднага ланцуга і ўзнікаюць у выніку рознага па-
радку злучэння атамаў вугляроду ў малекулах. Параўнаем ізамеры спірту з іза-
мерамі алкану — бутану C4H10, для якога таксама характэрна ізамерыя ланцуга:  

 
бутан бутанол-1

 
2-метылпрапан -2 метылпрапанол-1

Пры складанні назваў спіртоў з разгалінаваным вугляродным ланцугом вы-
карыстоўваюцца вядомыя вам правілы назваў адпаведных алканаў з разгаліна-
ваным вугляродным ланцугом. 
Для спіртоў, як і для рэчываў, што маюць у саставе малекул функцыяналь-

ную групу, характэрны такі від структурнай ізамерыі, як ізамерыя становішча 
функцыянальнай групы. Напрыклад:

                 

прапанол-1 прапанол-2

С3Н8О C 3H8O

Гэтыя два спірты — структурныя ізамеры. Яны маюць аднолькавы састаў, 
але розную хімічную будову.
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Фізічныя ўласцівасці
Метанол (метылавы спірт) — бясколерная лятучая вадкасць са своеасаб-

лівым пахам. Ён добра раствараецца ў вадзе і сам з’яўляецца растваральнікам 
розных арганічных рэчываў. 
Метанол надзвычай ядавіты, небяспечная і яго пара. Метанол з’яўляецца 

ядам нервова-паралітычнага дзеяння, ужыванне невялікай дозы прыводзіць да 
страты зроку і нават смерці чалавека. 

Метылавы спірт упершыню быў атрыманы пры сухой перагонцы драўніны (награванне 
без доступу паветра з кандэнсацыяй газападобных рэчываў, якія ўтвараюцца). Па гэтай 
прычыне яго яшчэ называюць драўняным спіртам. Формулу драўнянага спірту вы-
значыў французскі хімік Жан Батыст Дзюма ў 1834 г., і толькі праз 25 гадоў пасля гэ-
тага метылавы спірт быў атрыманы сінтэтычным шляхам. 

Этанол (этылавы спірт) — бясколерная лятучая рухомая вадкасць, якая 
мае характэрны алкагольны пах. Ён добра раствараецца ў вадзе ў любых су-
адносінах і ў многіх арганічных рэчывах. 

Спірты — вытворныя вуглевадародаў, у малекулах якіх адзін або не-
калькі атамаў вадароду замешчаны на гідраксільную групу ОН.
Насычанымі аднаатамнымі спіртамі называюць вытворныя алканаў, 

у малекулах якіх адзін атам вадароду замешчаны на гідраксільную групу 
ОН.
Метанол і этанол — прадстаўнікі насычаных аднаатамных спіртоў, 

яны — гамолагі.
Структурная ізамерыя спіртоў абумоўлена розным парадкам сувязі па-

між атамамі вугляроду ў вугляродным ланцугу і розным становішчам функ-
цыянальнай групы пры аднолькавым вугляродным ланцугу.  

Пытанні і заданні

1. Якія арганічныя рэчывы адносяць да: а) спіртоў; б) насычаных аднаатамных 
спіртоў? 

2. Састаўце структурныя і малекулярныя формулы метанолу, этанолу, прапа-
нолу-1. У структурных формулах падкрэсліце функцыянальную групу і назавіце яе.

3. Выберыце з прапанаваных назваў арганічных рэчываў — этэн, метанол, пра-
пан, прапанол, пентан, прапен, этанол — назвы спіртоў. Назавіце прымету, на пад-
ставе якой быў зроблены ваш выбар.

4. Назавіце па наменклатуры ІЮПАК спірты, формулы якіх:

C2H5OH CH3 CH2 CH2OH
СН3 СН(ОН) СН3  CH3 CH2 CH2 CH2OH

Правообладатель Народная асвета
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Запішыце вядомыя вам трывіяльныя назвы спіртоў.
5. Выберыце гамолагі сярод рэчываў, формулы якіх прыведзены, назавіце іх:

а) С2Н2, СН3ОН, С2Н6, СН4, С2Н5ОН;

б) С3Н8, С2Н5ОН, С2Н4, С3Н7ОН, С3Н6.

6. Зыходзячы з агульнай формулы насычаных аднаатамных спіртоў CnH2n + 1OH, 
састаўце формулы спіртоў з лікам атамаў вугляроду ў малекулах, роўным 6 і 7.

7. Чаму можна сцвярджаць, не праводзячы разлікаў, што масавая доля вугляро-
ду ў абодвух спіртах, структурныя формулы якіх:

CH3 CH CH3

OH

   і СН3  СН2  СН2ОН, 

аднолькавая?
8. Растлумачце, у якога са спіртоў — этанолу або бутанолу — могуць быць струк-

турныя ізамеры, абумоўленыя становішчам функцыянальнай групы. 
9. Чым у адносінах адзін да аднаго з’яўляюцца спірты, структурныя формулы якіх:

CH CH2

OH

   CH3   а) і ;СН3 СН3  СН2  СН2  СН2ОН

CH CH22    CH3  б) і ?СН3 HOСН 2  СН2  СН2  СН2ОН

Растлумачце чаму.
10. Узяты водныя растворы метанолу і этанолу масай па 40 г з роўнай масавай 

доляй спіртоў — 25 %. У якім з раствораў змяшчаецца спірт з меншай хімічнай коль-
касцю (моль)?

§ 33. Хімічныя ўласцівасці этанолу

Хімічныя ўласцівасці, характэрныя для аднаатамных насычаных спіртоў, раз-
гледзім на прыкладзе этанолу.

1) Этанол рэагуе з актыўнымі металамі, напрыклад натрыем, пры гэтым 
вылучаецца малекулярны вадарод 
(мал. 107).
Эксперыментальна было дака-

зана, што са спірту хімічнай колькасцю 
1 моль можна атрымаць малекулярны 
вадарод хімічнай колькасцю 0,5 моль:

С2Н5ОН  H .2
1 моль 0,5 моль

Такая колькасная суадносіна спір-
ту і вадароду сведчыць аб асаблівасці 

Мал. 107. Рэакцыя этанолу з металічным 
натрыем

Хімічныя ўласцівасці этанолу
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142 Кіслародзмяшчальныя арганічныя злучэнні

аднаго з шасці атамаў вадароду ў малекуле спірту. Гэтым асаблівым атамам з’яў-
ляецца атам вадароду гідраксільнай групы. Ён, у адрозненне ад атамаў вадароду 
алкільнай групы, злучаны не з атамам вугляроду, а з атамам кіслароду, і менавіта 
ён замяшчаецца на атам металу. Таму ўраўненне хімічнай рэакцыі спірту з ме-
таламі запісваецца наступным чынам:

2С2Н5  ОН + 2Na  2C  .2H5  ONa + H2 

этанол этылат натрыю

Прадукты замяшчэння атама вадароду гідраксільнай групы на атам металу 
называюцца алкагалятамі (алкаксідамі). У дадзенай рэакцыі — гэта этылат 
натрыю (этаксід натрыю). Выявіць яго можна, калі выпарыць невялікую коль-

касць раствору, узятага з пасудзіны, у якой ад-
бывалася рэакцыя. Пры гэтым на шкляной пла-
сцінцы застануцца крышталікі этылату натрыю.

2) Этанол, як і ўсе спірты, гарыць пры пад-
пальванні на паветры з вылучэннем вялікай 
колькасці цеплаты. Пераканацца ў гэтым можна, 
калі наліць невялікую колькасць этанолу ў фар-
форавую пасудзіну і падпаліць яго (мал. 108). У 
гэтай рэакцыі спірт акісляецца да канечных пра-
дуктаў — вуглякіслага газу і вады:

C2H5OH + 3O2  2CO2  + 3H2O + 1374 кДж.

Высокая цеплатворная здольнасць этанолу і іншых спіртоў абумоўлівае 
прымяненне іх у якасці вадкага паліва.

Акісленне этанолу некаторымі іншымі акісляльнікамі адбываецца з утварэннем рэчываў 
іншых класаў арганічных злучэнняў. Гэтыя рэакцыі выкарыстоўваюцца на практыцы з 
рознай мэтай. Так, напрыклад, пры ферментатыўным акісленні этанолу атрымліваюць 
такі важны прадукт, як харчовая воцатная кіслата:

C2H5OH COOH. 
[O]

C
 

H3
этанол воцатная  кіслата

Гэту рэакцыю можна разглядаць як рэакцыю частковага акіслення спірту ў адрозненне 
ад рэакцыі поўнага акіслення (гарэння), пры якой утвараюцца канечныя прадукты: вуг-
лякіслы газ і вада. Прымяненне рэакцыі частковага акіслення этанолу сумессю солей 
хрому з сернай кіслатой знайшло ў рабоце паліцыі некаторых краін. Паколькі пры акі-
сленні этанолу названай сумессю змяняецца афарбоўка солей хрому з жоўтага колеру 
на зялёны, то рэакцыю выкарыстоўваюць для выяўлення пары этанолу ў паветры, якое 
выдыхае вадзіцель аўтамашыны.

Мал. 108. Гарэнне этанолу

Правообладатель Народная асвета
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Прымяненне этанолу
Этанол выкарыстоўваецца (мал. 109) як растваральнік арганічных рэчы-

ваў і пры вытворчасці многіх лякарстваў, адэкалонаў, духоў; з этылавага спір-
ту атрымліваюць харчовую воцатную ксілату, а таксама сінтэзуюць многія ар-
ганічныя рэчывы; яго выкарыстоўваюць у медыцынскай практыцы. Этанол у 
сумесі з бензінам у некаторых краінах прымяняецца ў якасці гаручага для ру-
хавікоў унутранага згарання. Этанол, што атрымліваюць пры ферментатыўным 
расшчапленні цукрыстых рэчываў, якія змяшчаюцца ў розных харчовых пра-
дуктах (пшаніца, бульба і інш.), называюць харчовым. Яго выкарыстоўваюць у 
кандытарскай прамысловасці і для прыгатавання алкагольных напояў. 
Трэба памятаць, што этанол з’яўляецца моцным наркатычным рэчывам. Трап-

ляючы ў арганізм, спірт хутка ўсмоктваецца ў кроў, выклікаючы ап’яненне. Пра-
цяглае ўжыванне спіртных напояў прыводзіць да алкагалізму — захворвання, якое 
разбурае арганізм чалавека. Небяспечны для здароўя чалавека не толькі сам эта-
нол, але і таксічныя прадукты яго хімічных ператварэнняў у арганізме. 

Слова алкаголь для назвы этанолу ўпершыню прымяніў сярэдневяковы доктар і пры-
родазнавец Парацэльс. Гэта слова паходзіць ад арабскага al-kohol, што азначае «адур-
маньваючы».

Мал. 109. Прымяненне этанолу: 1 — атрыманне воцатнай кіслаты; 2 — у сумесі з бен-
зінам паліва для рухавікоў унутранага згарання; 3 — вытворчасць духоў, адэкалонаў; 
4 — вытворчасць сінтэтычнага каўчуку; 5 — вытворчасць лякарстваў; 6 — раствараль-
нік; 7 — вытворчасць лакаў, фарбаў

Хімічныя ўласцівасці этанолу

Правообладатель Народная асвета
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Бязводны этылавы спірт называюць абсалютным спіртам. А спіртам-
рэктыфікатам называюць сумесь спірту з вадой, у якой масавая доля вады 
роўна прыкладна 4,5 %. Ён прымяняецца ў медыцыне, для сінтэзу арганічных 
рэчываў.
Для тэхнічных мэт выкарыстоўваюць тэхнічны спірт, які называецца дэ-

натуратам. Дэнатурат атрымліваюць пры дабаўленні да сінтэтычна атрыманага 
этанолу крыху метанолу, рэчываў, якія непрыемна пахнуць, і фарбавальных рэ-
чываў. Такі спірт непрыгодны для выкарыстання. Ён смяротна небяспечны для ча-
лавека. 

Характэрныя хімічныя ўласцівасці спіртоў вызначаюцца наяўнасцю ў іх 
малекулах функцыянальнай групы ОН. 
Этанол шырока выкарыстоўваецца ў многіх галінах прамысловасці (фар-

мацэўтычнай, лакафарбавальнай, кандытарскай, бытавой хіміі і інш.).  

Пытанні і заданні

1. Назавіце хімічныя рэакцыі, характэрныя для этанолу.
2. Растлумачце, зыходзячы з будовы малекулы этанолу, які атам вадароду і чаму 

будзе замяшчацца на атам металу ў рэакцыі з актыўнымі металамі.
3. Чым адрозніваюцца паміж сабой рэакцыя гарэння і рэакцыя частковага акі-

слення спіртоў? Састаўце ўраўненне рэакцыі гарэння метанолу.
4. Састаўце ўраўненні хімічных рэакцый, з дапамогай якіх можна выканаць на-

ступныя ператварэнні: а) метан  хлорметан; б) этанол  этылат натрыю. На-
завіце тып рэакцый.

5. Як вы думаеце, ці характэрны для прапанолу-1 такія ж хімічныя ўласцівасці, 
як і для этанолу? 

6. Чаму метанол і дэнатурат (дэнатураваны этанол) нельга выкарыстоўваць для 
прыгатавання якіх-небудзь напояў або ў чыстым выглядзе?

7. Выберыце пары рэчываў, у рэакцыі якіх вылучаецца вадарод: а) метанол і на-
трый; б) саляная кіслата і цынк; в) серная кіслата (канцэнтраваная) і медзь; г) вада і 
натрый; д) серная кіслата (разбаўленая) і магній; е) гідраксід натрыю і калій.

8. Разлічыце аб’ём (н. у.) вадароду, які вылучыцца ў рэакцыі металічнага на-
трыю, узятага з лішкам, з этанолам масай 14,72 г.

9. Разлічыце аб’ём (н. у.) кіслароду, які неабходны для спальвання этанолу хі-
мічнай колькасцю 0,45 моль.

10. Лішак металічнага натрыю ўнеслі паслядоўна ў прабіркі з метанолам і этано-
лам, узятымі ў роўных хімічных колькасцях. У якой суадносіне будуць знаходзіцца аб’-
ёмы (н. у.) вадароду, які вылучыўся ў рэакцыях? Прапануйце найбольш рацыянальны 
спосаб рашэння задачы.

Правообладатель Народная асвета
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§ 34. Мнагаатамныя спірты

У арганічнай хіміі, акрамя аднаатамных спіртоў, існуюць спірты, якія змя-
шчаюць у малекуле дзве і больш гідраксільных груп. Гэта спірты двухатамныя 
(этыленгліколь), трохатамныя (гліцэрына), чатырохатамныя, пяці атамныя, ша-
сціатамныя. Такія спірты адносяцца да мнагаатамных спіртоў.

Мнагаатамнымі спіртамі называюць вытворныя вуглевадародаў, у ма-
лекулах якіх два і больш атамаў вадароду каля суседніх атамаў вугляроду 
замешчаны на гідраксільныя групы. 

Разгледзім будову і ўласцівасці мнагаатамных спіртоў на прыкладзе глі-
цэрыны.

Будова гліцэрыны
Гліцэрына СH2OH CHOH CH2OH з’яўляецца найпрасцейшым прад-

стаўніком гамалагічнага рада трохатамных спіртоў. Яе можна разглядаць як вы-
творнае прапану, у малекуле якога тры атамы вадароду каля суседніх атамаў 
вугляроду замешчаны на гідраксільныя групы. Таму гліцэрыну адносяць да мна-
гаатамных насычаных спіртоў. 
Структурную формулу гліцэрыны можна запісаць некалькімі спосабамі:

H C C

H

OH

H

OH

H

H

OH

C , або , 

або CH2OH  CHOH  CH2OH.

Шарастрыжнёвая мадэль малекулы глі-
цэрыны, якая паказвае яе прасторавую будову, 
дадзена на малюнку 110.

Фізічныя ўласцівасці гліцэрыны
Гліцэрына — бясколерная вязкая вадкасць, салодкая на смак, без паху; глі-

цэрына не лятучая. Яна валодае высокай гіграскапічнасцю і паглынае вільгаць з 
паветра да 40 % па масе. Гліцэрына добра раствараецца ў вадзе, у чым вы пе-
раканаецеся, выканаўшы лабараторны дослед, а таксама ў метаноле і этаноле. 

Гліцэрыну адкрыў знакаміты шведскі хімік Карл Шэеле ў 1779 г. Награваючы аліўка-
вы алей з кіслатой, ён атрымаў мазь, якая была салодкай на смак. З мазі Шэеле вы-
лучыў вязкую вадкасць, якую назваў масляным цукрам. Гэта і была гліцэрына (ад грэч. 
glykeros — салодкі).  

Мал. 110. Шарастрыжнёвая ма-
дэль малекулы гліцэрыны

Мнагаатамныя спірты
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Хімічныя ўласцівасці 
Хімічныя ўласцівасці гліцэрыны такія ж, як і этанолу. Абумоўлены яны на-

яўнасцю гідраксільных груп у саставе малекул і таму ў многім падобны да ўла-
сцівасцей аднаатамных спіртоў.

1) Гліцэрына ўзаемадзейнічае са шчолачнымі металамі. У рэакцыі гліцэ-
рыны са шчолачнымі металамі атамы вадароду ў гідраксільных групах таксама, 
як і ў этанолу, замяшчаюцца на атамы гэтых металаў. Пры гэтым магчыма за-
мяшчэнне атама вадароду ў адной, дзвюх або трох групах. Ураўненне рэакцыі 
гліцэрыны з натрыем, узятых у колькаснай суадносіне 1 : 3, можна запісаць на-
ступным чынам:

  
гліцэрына трынатрыйгліцэрат

.

2) Валодаючы некаторымі хімічнымі ўласцівасця-
мі, падобнымі да ўласцівасцей насычаных аднаатамных 
спіртоў, гліцэрына мае і спецыфічныя ўласцівасці, абу-
моўленыя наяўнасцю ў саставе малекулы некалькіх 
функцыянальных груп ОН. 
Калі ў шклянку з растворам шчолачы прыбавіць не-

калькі кропель раствору сульфату медзі(II) і да свежа-
асаджанага гідраксіду медзі(II), які ўтварыўся, прыліць 
раствор гліцэрыны, то ўтвараецца празрысты раствор 
ярка-сіняга колеру (мал. 111). Гэтыя змяненні вы мо-
жаце назіраць пры выкананні лабараторнага доследу. 
Аднаатамныя спірты не здольны ўступаць у такую 

рэакцыю, таму яна часта выкарыстоўваецца для якас-
нага выяўлення мнагаатамных спіртоў. Рэакцыю гліцэ-

рыны і іншых мнагаатамных спіртоў са свежаасаджаным гідраксідам медзі(II) 
адносяць да якаснай рэакцыі на мнагаатамныя спірты, якія змяшчаюць гід-
раксільныя групы каля суседніх атамаў вугляроду. 

Прымяненне мнагаатамных спіртоў
Мнагаатамныя спірты знаходзяць шырокае і самае рознае прымяненне, абу-

моўленае іх уласцівасцямі. 
Уласцівасць гліцэрыны паглынаць вільгаць паветра, г. зн. змякчаць зма-

заныя ёю паверхні, шырока выкарыстоўваецца для вытворчасці кляёў, змазак, 
крэму для абутку, пры вырабе скуры, тканіны і паперы. 

Мал. 111. Якасная рэак-
цыя на гліцэрыну

Правообладатель Народная асвета
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Гліцэрына таксама шырока выкарыстоў-
ваецца ў касметыцы, фармацэўтычнай і хар-
човай прамысловасці. У касметычных срод-
ках гліцэрына адыгрывае ролю памякчаль-
нага і супакойлівага кампанента. Гліцэрыну 
дабаўляюць да зубной пасты, каб папярэдзіць 
яе высыханне, а да кандытарскіх вырабаў глі-
цэрыну дабаўляюць, каб папярэдзіць іх кры-
шталізацыю. 
У прамысловасці гліцэрыну выкарыстоўва-

юць для вытворчасці выбуховых рэчываў, палімераў, антыфрызаў. Спіртавы рас-
твор нітрагліцэрыны — рэчыва, атрыманага на аснове гліцэрыны, з масавай до-
ляй 1 % — выкарыстоўваецца як сродак для расшырэння крывяносных сасудаў 
пры некаторых захворваннях сардэчна-сасудзістай сістэмы.
Двухатамны спірт этыленгліколь (мал. 112) прымяняецца ў яка-

сці антыфрызу — незамярзаючай вадкасці для ахаладжэння рухавікоў 
унутранага згарання. Найбольш часта прымяняльная сумесь складаец-
ца з роўных частак дыстыляванай вады і этыленгліколю і змяшчае інгібі-
тары карозіі. Такая сумесь не замярзае пры тэмпературы –40 °С і кіпіць 
пры +116 °С. 
Этыленгліколь шырока выкарыстоўваецца як зыходнае рэчыва для атры-

мання сінтэтычных валокнаў, у прыватнасці добра вядомага валакна лаўсан, 
якое вырабляюць на ААТ «Магілёўхімвалакно». 

Шасціатамны спірт СН2ОН  (СНОН)4 СН2ОН мае салодкі смак і выкарыстоўва-
ецца хворымі на дыябет у якасці заменніка цукру. 

Гліцэрына СН2ОН СНОН СН2ОН — мнагаатамны спірт. 
Хімічныя ўласцівасці гліцэрыны абумоўлены наяўнасцю ў саставе ма-

лекул некалькіх функцыянальных гідраксільных груп. 
Якаснай рэакцыяй на мнагаатамныя спірты з’яўляецца рэакцыя з гід-

раксідам медзі(II).
Гліцэрына і этыленгліколь выкарыстоўваюцца ў многіх галінах вытвор-

часці (парфумернай, харчовай, гарбарнай, фармацэўтычнай, палімернай 
і інш.).

Мал. 112. Шарастрыжнёвая ма-
дэль малекулы этыленгліколю

Мнагаатамныя спірты

Правообладатель Народная асвета
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Пытанні і заданні

1. Якія арганічныя рэчывы адносяць да насычаных мнагаатамных спіртоў? 
2. Сярод прыведзеных формул злучэнняў:

СH

СH

3  CH2OH   CH2OH  CH2OH

2OH  CHOH  CH2OH СH3  O  СH3

СH3  CHOH  CH2OH H73 OHC

выберыце тыя злучэнні, якія адносяцца да: а) аднаатамных спіртоў; б) мнагаатамных 
спіртоў.

3. Дакажыце, што гліцэрына не з’яўляецца гамолагам этыленгліколю, формула 
ягога CH2OH CH2OH.

4. Якую рэакцыю можна правесці для якаснага вызначэння мнагаатамнага спір-
ту гліцэрыны? Адзначце прыметы рэакцыі.

5. Дадзены формулы рэчываў: K, Na, H2О, Cu(OH)2, NaCl, O2. З якімі з іх рэ-
агуюць: а) этанол і гліцэрына; б) толькі гліцэрына? Запішыце (на выбар) два ўраў-
ненні рэакцый.

6. Параўнайце фізічныя ўласцівасці гліцэрыны і этанолу. Адзначце агульныя і 
розныя ўласцівасці. 

7. Вызначыце масавую долю (у %) гліцэрыны ў растворы, які атрыманы пры рас-
тварэнні гліцэрыны масай 46,8 г у вадзе масай 133,2 г.

8. Запішыце ўраўненне рэакцыі двухатамнага спірту этыленгліколю з металічным 
натрыем, узятым з лішкам.

9. Пара гліцэрыны гарыць з утварэннем вуглякіслага газу і вады. Разлічыце аб’-
ём (н. у.) кіслароду, які спатрэбіцца для спальвання гліцэрыны хімічнай колькасцю 
1 моль.

10. Пры ўзаемадзеянні металічнага натрыю, узятага з лішкам, з этанолам і глі-
цэрынай вылучыўся вадарод аб’ёмам (н. у.) па 16,8 дм3 у кожным выпадку. Ці ад-
нолькавыя хімічныя колькасці (моль) спіртоў, якія ўступілі ў рэакцыю? Атрыманы вы-
нік растлумачце.

Лабараторны дослед 4
Вывучэнне ўласцівасцей гліцэрыны

1. Разгледзьце ўзор гліцэрыны. Адзначце яе фізічныя ўласцівасці (агрэгатны 
стан, колер, пах, вязкасць).

2. Наліце ў прабірку ваду аб’ёмам прыкладна 1 см3 і прыліце гліцэрыну роў-
нага аб’ёму, страсяніце сумесь. Дабаўце ў прабірку яшчэ столькі ж гліцэрыны, 
колькі і ў першы раз, зноў страсяніце сумесь. Ці адбылося растварэнне? 

3. Да раствору гідраксіду натрыю (з масавай доляй 10 %) аб’ёмам 1 см3 
прыліце некалькі кропель раствору сульфату медзі(II) (з масавай доляй 5%). 
Да свежаасаджанага гідраксіду медзі(II) дабаўце раствор гліцэрыны аб’ёмам 
1 см3. Назірайце за зменамі, які адбываюцца. 

Правообладатель Народная асвета
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§ 35. Карбонавыя кіслоты

Да кіслародзмяшчальных арганічных злучэнняў, акрамя спіртоў, адносяцца 
арганічныя кіслоты, якія звычайна называюць карбонавымі. Трывіяльныя на-
звы і смак некаторых з іх, такіх як лімонная, яблычная, воцатная, шчаўевая, вам 
добра вядомы з жыццёвага вопыту.
Кіслотамі дадзеныя злучэнні названы з-за іх хімічных уласцівасцей, а кар-

бонавымі яны называюцца таму, што, у адрозненне ад неарганічных кіслот, аба-
вязкова змяшчаюць у сваім саставе вуглярод (ад лац. Carboneum — вуглярод). 
Кісларод у карбонавых кіслотах уваходзіць у састаў функцыянальнай групы
СООН, якая называецца карбаксільнай групай.

Карбонавымі кіслотамі называюць арганічныя злучэнні, у малекулах 
якіх змяшчаецца адна або некалькі карбаксільных груп.

Існуе вялікая колькасць карбонавых кіслот. Як і спірты, па будове вуг-
ляроднага ланцуга адрозніваюць кіслоты насычаныя, ненасычаныя, арама-
тычныя:

CH3—COOH CH3  (CH2)7  CH  CH  (CH2)7  COOH
  алеінавая  кіслата

(насычаная) (ненасычаная)
воцатная кіслата

COOH

 бензойная кіслата
(араматычная)

У залежнасці ад ліку карбаксільных груп у малекуле карбонавыя кіслоты 
падзяляюць на аднаасноўныя, двухасноўныя, трохасноўныя:

CH3  COOH HOOC  COOH CH2 C CH2

OH

HOOC COOH

COOH

1 3

2

воцатная кіслата    лімонная кіслата
(двухасноўная ( ) трохасноўная)

1 1 2

(аднаасноўная)
шчаўевая кіслата

Формулы і назвы кіслот, акрамя воцатнай, прыведзены ў азнаямленчым 
плане.

Карбонавыя кіслоты

Правообладатель Народная асвета
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Напрыканцы XVIII ст. было вядома каля дзесяці карбонавых кіслот, якія ў чыстым вы-
глядзе ўдалося вылучыць шведскаму хіміку К. Шэеле. Толькі праз некалькі дзясяткаў 
гадоў пасля гэтага хімікі вызначылі састаў і будову карбонавых кіслот, даказалі, што іс-
нуюць многаасноўныя карбонавыя кіслоты (напрыклад, шчаўевая, лімонная і інш.).

Насычаныя аднаасноўныя карбонавыя кіслоты
У дадзеным курсе вы будзеце вывучаць будову і ўласцівасці толькі некаль-

кіх прадстаўнікоў насычаных аднаасноўных карбонавых кіслот. У малекулах 
такіх кіслот змяшчаецца адна карбаксільная група, якая злучана з алкільнай 
групай.
У агульным выглядзе формула аднаасноўных карбонавых кіслот запісваецца 

RCOOH, дзе R  — алкільная група.
Прасторавая будова алкільных груп у малекулах насычаных карбонавых 

кіслот такая ж, як і ў алканах: валентныя вуглы Н С Н і Н С С роўны 
прыблізна 109°. 

Мурашыная кіслата
Найпрасцейшым прадстаўніком насычаных аднаасноўных карбонавых кі-

слот з’яўляецца мурашыная кіслата НСООН. Гэта адзіная кіслата, у малекуле 
якой функцыянальная група злучана з атамам вадароду. Структурная формула 
кіслаты: 

H C

O

функцыянальная 
група

OH

На малюнку 113 паказаны маштабная 
і шарастрыжнёвая мадэлі малекулы мура-
шынай кіслаты.

Назва мурашынай кіслаты таксама, як і назвы воцатнай і стэарынавай кіслот, адносіцца да 
трывіяльных назваў, якія гістарычна склаліся і звязаны з іх паходжаннем у прыродзе. Сістэма-
тычныя назвы кіслот: НСООН — метанавая кіслата і СН3СООН — этанавая кіслата.

Мурашыная кіслата — вадкасць, якая мае рэзкі пах, добра раствараль-
ная ў вадзе, адна з самых моцных кіслот. Мурашыная кіслата ядавітая, пры 
пападанні на скуру яна выклікае апёкі. Магчыма, што вам даводзілася звед-
ваць раздражняльнае дзеянне мурашынай кіслаты, калі вас джаліла пчала, або 

Мал. 113. Мадэлі малекулы мурашы-
най кіслаты: а — маштабная; б — ша-
растрыжнёвая

Правообладатель Народная асвета
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кусалі мурашкі, або калі дакраналіся да крапівы 
(мал. 114).
Калі ў прабірку з растворам мурашынай кісла-

ты дабавіць некалькі кропель раствору лакмусу, 
то афарбоўка індыкатару зменіцца з сіняй на чыр-
воную. Гэта сведчыць аб тым, што ў растворы ёсць 
іоны вадароду. Мурашыная кіслата ў водным рас-
творы дысацыіруе з утварэннем іонаў вадароду.

Мурашыная кіслата была адкрыта ў 1794 г. нямецкім 
хімікам Маргграфам у выдзяленнях рыжых мурашак. 
Яна таксама знаходзіцца ў валасках пякучай крапівы, 
у хваінках елкі. Мурашыная кіслата валодае бактэры-
цыднымі ўласцівасцямі. У некаторых краінах яе пры-
мяняюць як кансервант пры нарыхтоўцы сіласу. 
У народнай медыцыне мурашыную кіслату выкары-
стоўваюць для лячэння рэўматычнага болю і рады-
куліту, пры гэтым крыніцай лякарства служаць жы-
выя мурашкі.
Існуе бытавы тэрмін мурашыны спірт. Гэта раствор мурашынай кіслаты ў этылавым 
спірце з масавай доляй кіслаты 1,4 %. Ён прымяняецца ў медыцыне.

Арганічныя вытворныя мурашынай кіслаты прымяняюцца ў якасці раства-
ральнікаў і прыгатавання духмяных рэчываў, фруктовых эсэнцый.

Воцатная кіслата
Воцатная кіслата CH3COOH — гамолаг мурашынай кіслаты, яе струк-

турная формула:
O

СС ,   або   H H3

H

H OH

O

СС

OH

Мадэлі, якія адлюстроўваюць 
прасторавую будову малекулы во-
цатнай кіслаты, паказаны на ма-
люнку 115.

Мал. 114. У выдзяленнях мура-
шак (а) і валасках крапівы (б) 
змяшчаецца мурашыная кі-
слата

Мал. 115. Мадэлі малекулы воцатнай 
кіслаты: а — маштабная; б — шара-
стрыжнёвая

Карбонавыя кіслоты
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Воцатная кіслата, як і іншыя карбонавыя кісло-
ты з нізкай малекулярнай масай (ніжэйшыя кісло-
ты), — бясколерная вадкасць з характэрным рэзкім 
пахам, добра растваральная ў вадзе. Пры тэмпературы, 
меншай за 16,5 °С, бязводная воцатная кіслата пера-
твараецца ў цвёрдае крышталічнае рэчыва, падобнае да 
лёду, таму яе часам называюць ледзяной воцатнай кі-
слатой (мал. 116). З прымесямі вады кіслата пры гэтай 
тэмпературы ў цвёрдае рэчыва не ператвараецца.
Водныя растворы воцатнай кіслаты з масавай до-

ляй кіслаты 70—80 % называюць воцатнай эсэнцы-
яй, а растворы кіслаты з масавай доляй рэчыва 5—9 % 
прымяняюць у быце пад назвай сталовага воцату. 

Стэарынавая кіслата
Стэарынавая кіслата C17H35COOH, маштабная мадэль якой паказана на 

малюнку 117, адносіцца да вышэйшых насычаных карбонавых кіслот. Вы-
шэйшымі ў арганічнай хіміі называюць карбонавыя кіслоты, якія змяшчаюць 
у саставе малекулы не менш за дзевяць атамаў вугляроду. Стэарынавая кісла-
та з’яўляецца гамолагам воцатнай кіслаты. Скарочаная структурная формула 
стэарынавай кіслаты:3

C

O

OH

(CH2)16CH3

Стэарынавая кіслата — белае, тлустае навобмацак рэчыва і, як усе вы-
шэйшыя насычаныя кіслоты, цвёрдае, без паху, у вадзе нерастваральнае.
Калі расплавіць стэарынавую кіслату і капнуць на палоску ўніверсаль-

най індыкатарнай паперы, то яна афарбуецца ў чырвоны колер, што сведчыць 
аб наяўнасці іонаў вадароду, г. зн. кіслага асяроддзя. У расплаўленым стане 
стэарынавая кіслата дысацыіруе. 

У састаў складаных арганічных рэчываў, якія з’яўляюцца асновай тлушчаў, уваходзяць 
астаткі вышэйшых насычаных аднаасноўных карбонавых кіслот — стэарынавай і паль-
міцінавай C15H31COOН, а таксама астаткі ненасычаных кіслот, напрыклад алеінавай 

Мал. 116. Ледзяная во-
цатная кіслата

Мал. 117. Маштабная ма-
дэль малекулы стэарына-
вай кіслаты
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C17H33COOН. Гэтыя кіслоты раней вылучалі з тлушчаў і таму называлі тлустымі кі-
слотамі. Гэта назва захавалася і ў наш час. Упершыню тлуставыя кіслоты з тлушчаў 
здолеў вылучыць французскі хімік М. Шаўрэль на пачатку ХIX ст.

Карбонавыя кіслоты — гэта арганічныя рэчывы, у малекулах якіх змя-
шчаецца адна або некалькі функцыянальных карбаксільных груп. 
У малекулах насычаных аднаасноўных карбонавых кіслот змяшчаецца 

адна функцыянальная карбаксільная група, злучаная з алкільнай групай. 
Мурашыная, воцатная і стэарынавая кіслоты — прадстаўнікі насычаных 

аднаасноўных карбонавых кіслот, яны — гамолагі.

Пытанні і заданні

1. Якія арганічныя злучэнні адносяць да карбонавых кіслот?
2. Сфармулюйце азначэнне насычаных аднаасноўных карбонавых кіслот.
3. Што азначаюць паняцці «вышэйшыя» і «ніжэйшыя» карбонавыя кіслоты? 
4. Запішыце структурныя формулы мурашынай і воцатнай кіслот, падкрэсліце 

функцыянальную групу і назавіце яе.
5. Што агульнае ў саставе і будове карбонавых кіслот, формулы якіх: 
а) CH3 СOOH; б) CH2 CH COOH; в) HOOC CH2 COOH? 
Чым яны адрозніваюцца адна ад адной?
6. Растлумачце, чаму воцатную кіслату адносяць да насычаных аднаасноўных 

карбонавых кіслот.
7. Дакажыце, што стэарынавая кіслата — гамолаг воцатнай кіслаты.
8. Ахарактарызуйце фізічныя ўласцівасці мурашынай (метанавай) і воцатнай 

(этанавай) кіслот. Чаму растворы гэтых кіслот маюць кіслы смак?
9. У дзвюх прабірках знаходзяцца бясколерныя растворы мурашынай кіслаты і 

гідраксіду натрыю. Як доследным шляхам вызначыць, у якой з прабірак знаходзіцца 
раствор кіслаты?

10. Для кансервавання агуркоў неабходны раствор воцатнай кіслаты з масавай 
доляй, роўнай 6 %. У вас ёсць раствор масай 100 г з масавай доляй воцатнай кі-
слаты, роўнай 24 %. Што трэба зрабіць, каб ваш раствор ператварыць у сталовы во-
цат з паказанай масавай доляй? 

§ 36. Хімічныя ўласцівасці і прымяненне воцатнай кіслаты  

Хімічныя ўласцівасці насычаных аднаасноўных карбонавых кіслот абумоў-
лены наяўнасцю ў саставе іх малекул функцыянальнай групы СООН. Рас-
тваральныя ў вадзе насычаныя аднаасноўныя карбонавыя кіслоты ў водным рас-
творы дысацыіруюць на катыёны вадароду і аніёны кіслотнага астатку. Менавіта 

Хімічныя ўласцівасці і прымяненне воцатнай кіслаты
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наяўнасць катыёнаў вадароду надае кіслотам кіслы смак і спецыфічныя хімічныя 
ўласцівасці. Карбонавыя кіслоты — слабыя электраліты.
Разгледзім хімічныя ўласцівасці насычаных аднаасноўных карбонавых кіс-

лот на прыкладзе воцатнай кіслаты. 

Хімічныя ўласцівасці
1) Воцатная кіслата з’яўляецца электралітам, хоць і слабым, паколькі ў вод-

ным растворы дысацыіруе на іоны толькі невялікая частка яе малекул. Ураў-
ненне электралітычнай дысацыяцыі во-
цатнай кіслаты можна запісаць наступ-
ным чынам: 

CH3COOH  CH3COO– + H+.

Звярніце ўвагу на тое, што ва ўраў-
ненні дысацыяцыі слабых электралітаў 
замест знака роўнасці запісваюць знак 
абарачальнасці працэсу . 
Раствор воцатнай кіслаты змяняе 

афарбоўку лакмусу з сіняга на чырвоны 
колер (мал. 118), паказваючы тым самым 
на наяўнасць у растворы іонаў вадароду. 

2) Пры дзеянні на раствор воцатнай 
кіслаты некаторых актыўных металаў (на-
прыклад, Mg, Zn, Al) адбываецца рэак-

цыя замяшчэння. Атам вадароду карбаксільнай групы замяшчаецца на атам ме-
талу, пры гэтым вылучаецца вадарод і ўтвараецца раствор солі:

2CH3COOH + Mg  (CH3COO)2 Mg + H2 

воцатная кіслата   ацэтат магнію

.

Солі воцатнай кіслаты называюць ацэтатамі, большасць з іх растваральныя 
ў вадзе.
Вылучэнне вадароду ў рэакцыі слабай воцатнай кіслаты з магніем, зразумела, 

адбываецца больш павольна, чым у рэакцыі з моцнымі неарганічнымі кіслотамі. 
3) Пры дабаўленні раствору воцатнай кіслаты да асноўнага аксіду (напры-

клад, аксіду магнію) аксід раствараецца, паколькі адбываецца хімічная рэакцыя 
і ўтвараецца растваральная ў вадзе соль:

2CH3COOH + MgO  (CH3COO)2 Mg + H2O.
ацэтат магнію

Мал. 118. Параўнанне кіслотных ула-
сцівасцей этанолу (а) і воцатнай кіс-
латы (б)
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4) Воцатная кіслата ўзаемадзейнічае са шчолачамі з утварэннем солей (ацэ-
татаў) і вады. У гэтым можна пераканацца, выканаўшы наступны дослед.
У прабірку з растворам гідраксіду натрыю капнем некалькі кропель фенол-

фталеіну, які афарбуецца ў малінавы колер, паказваючы тым самым на наяўнасць 
у растворы іонаў ОН–. Затым у прабірку прыльём лішак раствору воцатнай кі-
слаты, пры гэтым раствор абясколерыцца, паколькі адбудзецца рэакцыя ней-
тралізацыі:

COOH + NaOH  CHCH3 3COONa + H2O.
ацэтат  натрыю

5) Калі ў прабірку з парашком карбанату кальцыю дабавіць раствор воцат-
най кіслаты, то назіраецца бурнае вылучэнне вуглякіслага газу ў адпаведнасці 
з рэакцыяй абмену: 

2CH3COOH + CaCO3  (CH3COO)2 Ca + CO2  + H2O.
 ацэтат кальцыю

Рэакцыя воцатнай кіслаты з металамі адбываецца са змяненнем ступені 
акіслення, усе астатнія разгледжаныя рэакцыі адбываюцца без змянення сту-
пені акіслення. 
Вывучаючы хімічныя ўласцівасці воцатнай кіслаты, вы змаглі пераканацца, 

што яны падобныя да хімічных уласцівасцей неарганічных кіслот. 

Воцатная кіслата, як і іншыя карбонавыя кіслоты, узаемадзейнічае са спіртамі з утва-
рэннем злучэнняў, якія ў арганічнай хіміі адносяць да класа складаных эфіраў. Дух-
мянасць кветак, пладоў, ягад у значнай ступені абумоўлена прысутнасцю ў іх розных 
складаных эфіраў. 
Тлушчы, уласцівасці якіх вы будзеце вывучаць у наступным параграфе, па сваёй будове 
таксама ўяўляюць сабой складаныя эфіры, вытворныя трохатамнага спірту гліцэрыны і 
карбонавых кіслот. 

Прымяненне
Воцатная кіслата і яе вытворныя знаходзяць рознае прымяненне (мал. 119). 

У хімічнай прамысловасці воцатная кіслата прымяняецца для вытворчасці штуч-
нага шоўку, пластмас, фарбавальнікаў (індыга), лекавых прэпаратаў, адным з 
якіх з’яўляецца вядомы вам з жыццёвага вопыту аспірын. 
Воцатная кіслата — добры растваральнік многіх арганічных рэчываў, таму 

выкарыстоўваецца пры фарбаванні, у гарбарнай вытворчасці, лакафарбавай 
прамысловасці. 
Воцатная кіслата з’яўляецца выдатным кансервантам, таму прымяняецца ў 

быце для кансервавання харчовых прадуктаў. Кансервавальнае дзеянне кіслаты 

Хімічныя ўласцівасці і прымяненне воцатнай кіслаты
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абумоўлена тым, што кіслае асяроддзе, якое ствараецца ёй, стрымлівае развіццё 
плесневых грыбоў і гніласных бактэрый.
Гербіцыды, якія атрымліваюцца на аснове воцатнай кіслаты, прымяняюцца 

ў сельскай гаспадарцы для барацьбы з пустазеллем. 

Хімічныя ўласцівасці воцатнай кіслаты, як і ўсіх карбонавых кіслот, абу-
моўлены наяўнасцю ў саставе малекул функцыянальнай групы СООН.
Воцатная кіслата ўступае ў рэакцыю з актыўнымі металамі, асноўнымі 

аксідамі, асновамі, солямі больш слабых кіслот, утвараючы адпаведныя 
солі (ацэтаты).
Воцатная кіслата знаходзіць шырокае прымяненне ў многіх галінах вы-

творчасці (хімічнай, лакафарбавай, гарбарнай, харчовай і інш.). 

Пытанні і заданні

1. Якія змяненні і чаму адбудуцца з растворам лакмусу, калі некалькі яго кро-
пель дабавіць у раствор воцатнай кіслаты?

Мал. 119. Прымяненне воцатнай кіслаты: 1 — вытворчасць ацэтатнага шоўку; 
2 — кансервант і прыправа для ежы; 3 — фруктовыя эсэнцыі; 4 — вытворчасць 
гербіцыдаў; 5 — у парфумерыі і касметыцы; 6 — вытворчасць фарбавальнікаў
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2. Як доследным шляхам адрозніць раствор воцатнай кіслаты ад раствору эты-
лавага спірту? Адказ абгрунтуйце.

3. Пералічыце вядомыя вам хімічныя ўласцівасці воцатнай кіслаты. 
4. Выберыце формулы рэчываў, з якімі рэагуе воцатная кіслата, і састаўце ад-

паведныя ўраўненні рэакцый: Na2CO3, Zn, H2O, K2SO4, MgO, NaOH, Cu. Адзначце 
тып рэакцый.

5. Растлумачце, у чым заключаецца прынцыповае адрозненне паміж рэакцыямі 
воцатнай кіслаты з цынкам і аксідам цынку. 

6. Разлічыце масу воцатнай кіслаты, неабходнай для нейтралізацыі гідраксіду ка-
лію хімічнай колькасцю 0,21 моль.

7. Разлічыце аб’ём (н. у.) вадароду, які вылучыцца ў рэакцыі воцатнай кіслаты 
хімічнай колькасцю 0,85 моль з цынкам, узятым з лішкам.

8. Пры акісленні этанолу хімічнай колькасцю 20 моль атрымалі воцатную кіслату 
па рэакцыі 

C OH2H5 C COOH.H3 
[O]

Атрыманую кіслату растварылі ў вадзе масай 800 г. Вызначыце масавую долю 
воцатнай кіслаты ў растворы.

9. Для нейтралізацыі якой з прыведзеных кіслот — СН3СООН, H2SO4, HCl, H3PO4, 
узятых хімічнай колькасцю 1 моль кожная, патрабуецца найбольшая хімічная коль-
касць гідраксіду натрыю? Адказ абгрунтуйце.

Дамашні эксперымент. Выпрабуйце дзеянне раствору воцатнай кіслаты 
(выкарыстайце сталовы воцат) на мел (СаСО3), металы (алюміній, жалеза і 
інш.). Вызначыце, ці зменіцца афарбоўка якіх-небудзь раслінных сокаў (бу-
ракоў, чарніц, апельсіна і інш.) пад дзеяннем воцатнай кіслаты.

Лабараторны дослед 5
Вывучэнне хімічных уласцівасцей воцатнай кіслаты

1. Наліце ў кожную з трох прабірак раствор воцатнай кіслаты (з масавай 
доляй 5—6 %) аб’ёмам прыкладна па 1,0—2,0 см3.

2. У адну прабірку дабаўце некалькі кропель раствору лакмусу (або ме-
тыларанжу), а затым нейтралізуйце раствор кіслаты растворам шчолачы (з ма-
савай доляй 5 %). Адзначце, што вы назіраеце.

3. У другую прабірку з растворам воцатнай кіслаты апусціце 1—2 гранулы 
цынку. Адзначце, што вы назіраеце.

4. У трэцюю прабірку з растворам воцатнай кіслаты апусціце кавалачак 
мармуру (карбанат кальцыю). Адзначце, што вы назіраеце.

5. Састаўце ўраўненні рэакцый для кожнага працэсу; запішыце, што вы на-
зіралі ў ходзе рэакцый. 

Хімічныя ўласцівасці і прымяненне воцатнай кіслаты
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§ 37. Тлушчы

Тлушчы ўваходзяць у састаў усіх жывых арганізмаў. Адрозніваюць пры-
родныя тлушчы жывёльнага і расліннага паходжання. У раслінах тлушчы скан-
цэнтраваны галоўным чынам у насенні і пладах. Напрыклад, у насенні лёну змя-
шчаецца да 47 % тлушчаў, а ў насенні сланечніку — 45 %. У арганізме чалавека 
і жывёлы тлушчы сканцэнтраваны звычайна ў падскурным слоі. 

Састаў і будова
Асноўным кампанентам жывёльных і раслінных тлушчаў, што вызначае іх 

уласцівасці, з’яўляюцца складаныя рэчывы, якія называюцца ў арганічнай хіміі 
гліцэрыдамі. Яны з’яўляюцца прадуктамі рэакцыі трохатамнага спірту глі-
цэрыны і ў большасці выпадкаў вышэйшых карбонавых кіслот з вялікім лікам 
атамаў вугляроду ў малекуле, напрыклад стэарынавай кіслаты C17H35COOН. 
Гэтыя злучэнні адносяцца да класа складаных эфіраў, з уласцівасцямі якіх вы 
падрабязна пазнаёміцеся ў курсе хіміі 11-га класа. 
Будову гліцэрыдаў можна паказаць на прыкладзе трыстэарату — склада-

нага эфіру гліцэрыны і стэарынавай кіслаты. Схема, якая ілюструе будову ма-
лекулы гліцэрыду, прыведзена на малюнку 120. Яна прыводзіцца толькі як ілю-
страцыя будовы малекулы і не патрабуе запамінання.
У састаў малекул трыгліцэрыдаў уваходзяць астаткі розных вышэйшых кар-

бонавых кіслот і не вельмі часта — астаткі 
ніжэйшых. Напрыклад, у сметанковым ма-
сле змяшчаецца ў невялікай колькасці глі-
цэрыд маслянай кіслаты С3Н7СООН. Ма-
штабная мадэль малекулы гліцэрыду па-
казана на малюнку 121.

Мал. 120. Схема будовы малекулы 
гліцэрыду

Мал. 121. Маштабная ма-
дэль малекулы гліцэрыду
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У саставе прыродных тлушчаў, акрамя гліцэрыдаў, ёсць і іншыя кампаненты. Найваж-
нейшымі з іх з’яўляюцца фасфатыды — складаныя арганічныя рэчывы, якія змяшчаюць 
астаткі фосфарнай кіслаты. Пры працяглым захаванні тлушчаў фасфатыды выпадаюць 
у асадак. Гэта яны садзейнічаюць утварэнню смачнай скарыначкі на падсмажанай буль-
бе. У жывёльных тлушчах ёсць стэроіды, напрыклад халестэрын, а таксама свабодныя 
карбонавыя кіслоты.

Фізічныя ўласцівасці
Тлушчы бываюць цвёрдыя і вадкія (мал. 122). 

Тлушчы жывёльнага паходжання пры пакаёвай 
тэмпературы, як правіла, знаходзяцца ў цвёр-
дым стане, але пры награванні пераходзяць у 
вадкі стан. Ёсць і вадкія тлушчы жывёльнага 
паходжання, напрыклад рыбін тлушч. Тлушчы 
расліннага паходжання, іх часта называюць 
алеямі (сланечнікавы, кукурузны, рапсавы, 
аліўкавы, ільняны і інш.), пры пакаёвай тэм-
пературы знаходзяцца ў вадкім стане. Але вядомы і выключэнні. Так, пальмавы 
алей — цвёрды ў звычайных умовах тлушч. 
Агрэгатны стан тлушчаў залежыць ад саставу гліцэрыдаў. У састаў цвёр-

дых тлушчаў уваходзяць пераважна астаткі вышэйшых насычаных карбона-
вых кіслот, галоўным чынам пальміцінавай С15Н31СООН і стэарынавай 
С17Н35СООН.
У састаў гліцэрыдаў алеяў уваходзяць пераважна астаткі вышэйшых нена-

сычаных карбонавых кіслот, галоўным чынам алеінавай С17Н33СООН. У састаў 
тлушчаў рознага паходжання ўваходзяць гліцэрыды з рознай колькасцю астат-
каў насычаных і ненасычаных карбонавых кіслот.
Азнаямленчыя звесткі аб саставе некаторых тлушчаў пададзены ў таблі-

цы 12.
Табл і ц а  1 2 .  Колькасць астаткаў карбонавых кіслот 

у саставе тлушчаў (% па масе)

Тлушчы
Карбонавыя кіслоты

насычаныя ненасычаныя

Ялавічны 49 44,5

Сала свіное 47 47

Сланечнікавы алей 9 86

Аліўкавы алей 9 90

Мал. 122. Харчовыя тлушчы 

Тлушчы
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Усе тлушчы лягчэйшыя за ваду і ў вадзе не раствараюцца. Але ў арганічных 
растваральніках  — бензіне, бензоле, хлараформе і інш. — тлушчы добра рас-
тваральныя.

Хімічныя ўласцівасці
Для гліцэрыдаў, з якіх складаюцца тлушчы, характэрна рэакцыя гідролізу, 

г. зн. рэакцыя раскладання вадой. Гідроліз тлушчаў праводзяць у прамысловых 
маштабах пры розных умовах у залежнасці ад таго, якія прадукты неабходна 
атрымаць у выніку рэакцыі. Калі гідроліз адбываецца ў прысутнасці мінеральных 
кіслот, то ў выніку атрымліваюць гліцэрыну і карбонавыя кіслоты. Калі працэс 
адбываецца ў прысутнасці шчолачы (шчолачны гідроліз), то ў выніку атрым-
ліваюць гліцэрыну і солі вышэйшых карбонавых кіслот, якія называюць мылам. 
Схема шчолачнага гідролізу тлушчаў пададзена ў азнаямленчым плане на 

малюнку 123.
Сумесь натрыевых солей вышэйшых карбонавых кіслот уяўляе сабой асно-

ву звычайнага цвёрдага мыла (С15Н31СООNa, С17Н35СООNa, С17Н33СООNa), 
а сумесь каліевых солей гэтых кіслот — аснову вадкага мыла (С15Н31СООК, 
С17Н35СООК, С17Н33СООК).
У арганізме чалавека гідроліз тлушчаў адбываецца пад уздзеяннем фер-

ментаў з утварэннем гліцэрыны і карбонавых кіслот.
Частковы гідроліз могуць зведваць тлушчы, якія выкарыстоўваюцца ў хар-

чаванні, пры працяглым захаванні на паветры. Пры гэтым тлушчы ялчаюць, 
г. зн. адбываецца змяненне іх смакавых якасцей у выніку ўтварэння ніжэйшых 
карбонавых кіслот, напрыклад маслянай кіслаты С3Н7СООН, якая мае над-
звычай непрыемны пах. Уздзеянне павышанай тэмпературы і святла паскарае 
працэс ялчання тлушчаў.

Мал. 123. Схема шчолачнага гідролізу тлушчу
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Тлушчы, як і большасць арганічных рэчываў, гараць на паветры. У гэтым можна пера-
канацца, калі выканаць наступны дослед. У фарфоравую пасудзіну з невялікай колькасцю 
расліннага алею апускаецца кнот, зроблены з марлі, і пасля таго, як ён прамасліцца, пад-
пальваецца. Тлушч гарыць яркім полымем, якое моцна куродыміць. Вадкія тлушчы вы-
карыстоўваліся чалавекам здаўна ў якасці крыніцы святла. 

Прымяненне
Тлушчы — неабходная частка харчу. Практычна ўсе жывёльныя тлушчы і 

большая частка раслінных алеяў прыгодныя для харчавання. 

«Валагодскае масла» змяшчае 15 % вады, а «Сялянскае масла» — 25 %. Затое «Ся-
лянскае» ў параўнанні з «Валагодскім» больш багатае бялкамі і вітамінамі групы В. 

У арганізме чалавека ў працэсе акіслення тлушчаў вылучаецца значная 
колькасць энергіі, неабходнай для падтрымання пастаяннай тэмпературы цела 
і праходжання іншых фізіялагічных працэсаў. У выніку гідролізу тлушчаў у ар-
ганізм чалавека паступаюць карбонавыя кіслоты і гліцэрына, неабходныя для 
пабудавання ўласных тлушчаў. 
Тлушчы выкарыстоўваюцца ў фармацэўтычнай прамысловасці. Касторавае 

масла, якое атрымліваецца з клешчавіны, не з’яўляецца прадуктам харчавання. 
Яно прымяняецца ў медыцынскай практыцы. 
У працэсе прамысловай перапрацоўкі тлушчаў атрымліваюць каштоўныя 

ў прамысловых адносінах прадукты: карбонавыя кіслоты, гліцэрыну, солі кар-
бонавых кіслот, мыла (мал. 124). 

Пры вырабе розных сартоў туалетнага мыла да натрыевых і каліевых солей вышэйшых 
карбонавых кіслот, якія атрымліваюць пры гідролізе тлушчаў, дабаўляюць гліцэрыну, 
фарбавальнікі, духмяныя рэчывы, антысептыкі.

Мыла растваральнае ў вадзе і мае мый-
ную ўласцівасць. У цяперашні час, акрамя 
мыла, шырока выкарыстоўваюцца розныя 
сінтэтычныя мыйныя сродкі (СМС), да якіх 
адносяцца складаныя па саставе арганічныя 
злучэнні, што сінтэзуюцца з нехарчовай сы-
равіны. 
Па хімічнай будове мыла і сінтэтычныя 

мыйныя сродкі падобныя, аднолькавы і ме-
ханізм іх дзеяння ў мяккай вадзе. У жорст-
кай жа вадзе, якая змяшчае іоны кальцыю 
і магнію, мыла страчвае мыйную ўласці- Мал. 124. Розныя гатункі мыла

Тлушчы
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васць, паколькі солі кальцыю, магнію і вышэйшых карбонавых кіслот, што ўтва-
раюцца, нерастваральныя і выпадаюць у асадак. Сінтэтычныя мыйныя сродкі ад-
розніваюцца тым, што кальцыевыя і магніевыя солі рэчываў, якія ўваходзяць у 
іх састаў, растваральныя ў вадзе. Таму СМС можна з поспехам выкарыстоўваць 
пры мыцці ў жорсткай вадзе.
Перавага СМС перад мылам, заключаецца ў тым, што іх растворы маюць 

нейтральнае асяроддзе і таму не разбураюць адчувальныя да шчолачаў тэкстыль-
ныя вырабы, не раз’ядаюць скуру рук. Раствор мыла ў вадзе мае шчолачнае ася-
роддзе, у чым лёгка пераканацца, калі капнуць некалькі кропель раствору фе-
нолфталеіну ў прабіркі з растворамі СМС і мыла. Раствор мыла афарбуецца ў 
малінавы колер, паказваючы тым самым на наяўнасць іонаў ОН– у растворы.

Асноўным кампанентам прыродных тлушчаў з’яўляюцца гліцэрыды — 
вытворныя трохатамнага спірту гліцэрыны і вышэйшых карбонавых кіслот.
Адна з найважнейшых уласцівасцей тлушчаў — іх здольнасць зведваць 

гідроліз. У выніку кіслотнага гідролізу тлушчаў атрымліваюць карбонавыя кі-
слоты і гліцэрыну, а ў выніку шчолачнага гідролізу — гліцэрыну і солі шчо-
лачных металаў (мыла). 
Тлушчы з’яўляюцца адным з важнейшых прадуктаў харчавання, кры-

ніцай энергіі, неабходнай для жыццядзейнасці чалавека.

Пытанні і заданні

1. Растлумачце значэнне тэрміна «тлушчы» з пункту гледжання арганічнай хіміі.
2. Сфармулюйце фізічныя ўласцівасці тлушчаў.
3. Што ўяўляе сабой гліцэрыд?
4. Чым адрозніваецца будова цвёрдых і вадкіх тлушчаў?
5. Назавіце вядомыя вам хімічныя ўласцівасці тлушчаў і прадукты, якія атрым-

ліваюцца ў выніку хімічнай перапрацоўкі тлушчаў. 
6. Выберыце формулы рэчываў, з якіх у жывых арганізмах могуць сінтэзавацца 

гліцэрыды: 

С2Н5ОН СН2ОН  СН2ОН СН3СООН С17Н33СООН С4Н10 

СН2ОН  СНОН  СН2ОН НСООН С17Н35СООН.

7. Якія рэчывы і чаму называюць мылам? У чым заключаецца перавага СМС 
перад мылам?

8. Як вы думаеце, ці можна ў дамашніх умовах, маючы ў сваім распараджэнні 
толькі кавалачак мыла, вызначыць, у якой вадзе вы мыеце бялізну — жорсткай або 
няжорсткай? Адказ абгрунтуйце.

9. Разлічыце хімічную колькасць гліцэрыны, якую можна атрымаць пры гідролізе 
гліцэрыду масай 8065,2 г. Малярная маса гліцэрыду роўна 858 г/моль.
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Лабараторны дослед 6
Дзеянне мыла і сінтэтычных мыйных сродкаў у жорсткай вадзе

1. Наліце ў дзве прабіркі мяккую ваду аб’ёмам прыкладна па 3 см3 і дабаў-
ляйце кроплямі, лічачы іх, у першую прабірку раствор мыла, а ў другую — рас-
твор сінтэтычных мыйных сродкаў (з масавай доляй 1 %). Змесціва прабірак ус-
трэсвайце пасля кожнай кроплі да ўтварэння ўстойлівай пены. 

2. Наліце ў дзве прабіркі жорсткую ваду аб’ёмам прыкладна па 3 см3 і 
дабаўляйце кроплямі, лічачы іх, у першую прабірку раствор мыла, а ў дру-
гую — раствор сінтэтычных мыйных сродкаў. Змесціва прабірак устрэсвайце 
пасля кожнай кроплі да ўтварэння ўстойлівай пены.

3. Наліце ў дзве прабіркі растворы мыла і СМС аб’ёмам па 2 см3. Дабаўце 
ў кожную раствор хларыду кальцыю (з масавай доляй 5 %) аб’ёмам па 2 см3, 
устрасяніце прабіркі. Запішыце, што вы назіраеце.

§ 38. Вугляводы. Глюкоза

Вугляводы — адзін з важнейшых класаў прыродных арганічных злу-
чэнняў.
З жыццёвага вопыту вам добра вядомы некаторыя прадстаўнікі вугляводаў, 

напрыклад цукроза, або звычайны цукар, глюкоза, фруктоза, крухмал, і іх фі-
зічныя ўласцівасці. 
Акрамя названых рэчываў, да вугляводаў адносяць вялікі лік розных злучэн-

няў — ад нізкамалекулярных да палімерных з адноснай малекулярнай масай у не-
калькі мільёнаў. 
Назва «вугляводы» не паказвае ні састаў, ні будову, ні ўласцівасці ўсіх прад-

стаўнікоў класа. Яна склалася гістарычна. Пры вывучэнні першых прадстаўнікоў 
дадзенага класа было адзначана, што састаў іх малекул адпавядае агульнай фор-
муле Cn(H2O)m, што і з’явілася падставай для назвы класа. 

Першыя вывучаныя вугляводы (глюкоза, фруктоза, цукроза) мелі салодкі смак. Таму 
з’явілася другая назва гэтага класа рэчываў — цукры, або цукрыды.

Вядомы вугляводы, састаў якіх не адпавядае формуле Cn(H2O)m, і ў той 
жа час ў арганічнай хіміі ёсць рэчывы, састаў якіх адпавядае гэтай фор-
муле, а іх хімічная будова і ўласцівасці не адпавядаюць уласцівасцям вугля-
водаў.
Сучаснае паняцце класа «Вугляводы» грунтуецца менавіта на падабенстве 

хімічнай будовы і ўласцівасцей рэчываў. 

Вугляводы. Глюкоза
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У дадзеным курсе вы пазнаёміцеся з будовай і ўласцівасцямі некалькіх 
прадстаўнікоў трох груп вугляводаў — глюкозай (монацукрыд), цукрозай (ды-
цукрыд), крухмалам і цэлюлозай (поліцукрыды), якія маюць важнае значэнне 
для жыццядзейнасці чалавека. 

Глюкоза
З курса біялогіі вам вядома, што ўтвараецца глюкоза раслінамі ў працэ-

се фотасінтэзу. Сумарнае ўраўненне гэтага працэсу можна запісаць наступным 
чынам:

6CO2 + 6H2O 
энергія сонечнага святла  

хларафіл
 C6H12O6 + 6O2  – 2816 кДж.

глюкоза кісларод

Глюкоза сустракаецца ва ўсіх ор-
ганах раслін, у спелай садавіне і ягадах 
(мал. 125). Асабліва многа яе ў вінагра-
дзе, таму глюкозу таксама называюць ві-
наградным цукрам. Ёсць яна і ў крыві 
жывёльных арганізмаў. У крыві чалавека, 
напрыклад, масавая доля глюкозы скла-
дае прыкладна 0,1 %. Перавышэнне та-
кой наяўнасці глюкозы ў крыві сведчыць 
аб парушэнні вугляводнага абмену і маг-
чымым развіцці цукровай хваробы, так 
званага дыябету.

Будова і ўласцівасці глюкозы
Глюкоза (ад грэч. glykys — салодкі) — бясколернае крышталічнае рэчыва, 

добра растваральнае ў вадзе, салодкае на смак.
Глюкоза — найбольш распаўсюджаны ў прыродзе монацукрыд, адзін з 

найпрасцейшых вугляводаў, яе састаў выражаецца малекулярнай формулай 
C6H12O6. Глюкозу адносяць да групы вугляводаў, так званых монацукрыдаў, таму, 
што яна не зведвае гідроліз, г. зн. не ператвараецца ў працэсе гідролізу ў больш 
простае злучэнне, якое адносіцца да класа вугляводаў. 
Эксперыментальна вызначана, што ў прыродзе глюкоза існуе ў лінейнай 

і цыклічных формах з перавагай цыклічных. У сувязі з гэтым хімічная будо-
ва малекул глюкозы выражаецца лінейнай і цыклічнымі структурнымі форму-
ламі.
Структурная формула лінейнай формы глюкозы, якая знаходзіцца ў рас-

творы, наступная:

Мал. 125. Садавіна — прыродная кры-
ніца глюкозы
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функцыянальныя  групы 

Малекулы крышталічнай глюкозы маюць цыклічную будову, напрыклад:

Мадэль малекулы глюкозы цыклічнай формы паказана на малюнку 126.
Астаткі малекул цыклічных формаў глюкозы ўваходзяць у састаў высокамалекулярных 
злучэнняў крухмалу і цэлюлозы.

Аналіз структурнай формулы паказвае, што ў састаў малекул глюкозы ўва-
ходзіць пяць функцыянальных гідраксільных груп. Значыць, у малекулах глю-
козы змяшчаецца некалькі функцыянальных груп 
ОН, як і ў малекулах мнагаатамных спіртоў. Да-

казаць, што ў малекулах глюкозы змяшчаецца не-
калькі груп ОН, можна, калі правесці рэакцыю 
са свежаасаджаным гідраксідам медзі(II). У выніку 
гэтай рэакцыі гэтакcама, як і ў выпадку з гліцэ-
рынай, утвараецца празрысты раствор ярка-сіняга 
колеру (мал. 127). Вы ўжо ведаеце, што якаснай 
рэакцыяй на прысутнасць у малекуле некалькіх 
гідраксільных груп, якія знаходзяцца каля сусед-
ніх атамаў вугляроду, якраз і з’яўляецца рэакцыя 
з гідраксідам медзі(II).
Наяўнасць у малекулах глюкозы некалькіх гід-

раксільных груп, таксама як і ў мнагаатамных спір-
тах, сведчыць аб тым, што гэтыя рэчывы маюць 
рад аналагічных хімічных рэакцый. Акрамя функ-

Мал. 126. Шарастрыжнёвая ма-
дэль малекулы глюкозы

Вугляводы. Глюкоза
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цыянальных гідраксільных груп, у малекулах не-
цыклічнай формы глюкозы ёсць функцыянальная 

група C
O

H

, якая таксама вызначае рад харак-

тэрных хімічных уласцівасцей глюкозы. Але ў курсе 
9-га класа гэтыя ўласцівасці не разглядаюцца. Тут 
вы пазнаёміцеся толькі з адной уласцівасцю глю-
козы — рэакцыяй браджэння. 
Рэакцыя браджэння — гэта складаны пра-

цэс расшчаплення монацукрыдаў пад дзеяннем 
ферментаў, якія выпрацоўваюцца рознымі мік-
раарганізмамі. Глюкоза здольна расшчапляцца з 
утварэннем рэчываў іншых класаў арганічных злу-

чэнняў з меншай малекулярнай масай. 
У выніку браджэння, у залежнасці ад умоў яго праходжання, могуць утва-

рацца розныя прадукты. 
Пад уплывам дражджэй адбываецца спіртавое браджэнне глюкозы, якое 

выкарыстоўваецца ў вінаробстве і піваварэнні:

C6H12O6 
дрожджы

 2C2H5OH + 2CO2 .
глюкоза этанол

Атрыманне такіх малочных прадуктаў, як сыракваша, кефір, тварог, смя-
тана, сыр (мал. 128), а таксама квашанне капусты звязана з працэсам малочна-
кіслага браджэння глюкозы пад уплывам ферментаў малочнакіслых бактэрый. 
У выніку рэакцыі ўтвараецца малочная 
кіслата, смак якой вам добра вядомы.

Малочнакіслае браджэнне выражаецца 
ўраўненнем:

C6H12O6 
фермент

глюкоза малочная кіслата

 .

Звярніце ўвагу на тое, якія функцыяналь-
ныя групы ўваходзяць у састаў малекул 
малочнай кіслаты.

Мал. 127. Якасная рэакцыя 
на глюкозу як мнагаатамны 
спірт

Мал. 128. Малочнакіслыя прадукты і 
сыры
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Прымяненне глюкозы
Глюкоза — каштоўнае пажыўнае рэчыва. Большая частка глюкозы, якая 

паступае ў арганізм, у тканках зведвае павольнае акісленне з вылучэннем энер-
гіі і ўтварэннем канечных прадуктаў — вуглякіслага газу і вады: 

С6Н12О6 + 6О2  6СО2  + 6Н2О + Q.

Энергія, якая вылучаецца ў выніку акіслення глюкозы, у значнай ступені 
забяспечвае энергетычныя патрэбнасці арганізма чалавека. 
Глюкозу прымяняюць у медыцыне як пажыўнае рэчыва і кампанент крова-

замяняльных супрацьшокавых вадкасцей. Выкарыстоўваецца яна ў вытворчасці 
лімоннай кіслаты, аскарбінавай кіслаты (вітаміну С), біятыну (вітаміну Н, 
аднаго з вітамінаў групы В).

Да групы вітамінаў В, акрамя біятыну, адносяцца вітаміны В1, В2, В6, В12, вітамін РР. 
Ужываць вітаміны дадзенай групы неабходна для вызвалення энергіі, якая змяшчаецца 
ў ежы чалавека. Акрамя таго, гэтыя вітаміны садзейнічаюць падтрыманню скуры і мы-
шачных тканак у здаровым стане. Пры недахопе ў ежы вітамінаў гэтай групы могуць раз-
вівацца розныя захворванні.
Вітаміны групы В змяшчаюцца ў малацэ, печані, розных крупах.

Выкарыстоўваецца глюкоза ў кандытарскай прамысловасці для прыгата-
вання карамелі, мармеладу, пернікаў; для атрымання харчовага этанолу, ма-
лочнай кіслаты.

Глюкоза — вуглявод, адзін з галоўных прадуктаў фотасінтэзу, прадстаў-
нік монацукрыдаў.
Пад дзеяннем ферментаў глюкоза зведвае браджэнне; рэакцыя з гідра-

ксідам медзі(II) выкарыстоўваецца для якаснага выяўлення некалькіх функ-
цыянальных груп, якія знаходзяцца ў саставе малекул глюкозы. 
Глюкоза — энергетычна каштоўнае пажыўнае рэчыва; яна выкарыстоў-

ваецца ў медыцынскай практыцы, кандытарскай вытворчасці, для атрымання 
харчовага спірту, малочнай кіслаты, некаторых вітамінаў і інш.

Пытанні і заданні

1. Прывядзіце прыклады выкарыстання глюкозы.
2. На падставе якой прыметы глюкозу адносяць да монацукрыдаў? 
3. Запішыце малекулярную формулу глюкозы і састаўце структурную формулу 

глюкозы лінейнай формы. Адзначце функцыянальныя групы.

Вугляводы. Глюкоза
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4. У дзвюх прабірках знаходзяцца растворы глюкозы і этанолу. З дапамогай якіх 
рэакцый можна вызначыць, у якой з прабірак знаходзіцца кожнае з рэчываў? 

5. Запішыце ўраўненне рэакцыі атрымання этанолу з глюкозы. Прывядзіце на-
зву рэакцыі.

6. Разгледзьце структурныя формулы воцатнай і малочнай кіслот і пакажыце 
рысы падабенства і адрознення ў будове гэтых кіслот. Як вы думаеце, якімі агуль-
нымі хімічнымі ўласцівасцямі могуць валодаць гэтыя кіслоты? 

7. Састаўце ўраўненні рэакцый сінтэзу глюкозы ў прыродзе і акіслення яе ў ар-
ганізме чалавека і параўнайце іх. У чым заключаецца прынцыповае адрозненне гэ-
тых рэакцый?

8. Разлічыце хімічную колькасць вуглякіслага газу, які ўтвараецца пры поўным 
акісленні глюкозы масай 133,2 г.

9. У працэсе спіртавога браджэння глюкозы масай 648 г атрымалі этанол, які 
растварылі ў вадзе аб’ёмам 496,8 см3. Разлічыце масавую долю этанолу ў рас-
творы.

10. Разлічыце масу глюкозы, якая зведала спіртавое браджэнне, калі ў рэакцыі 
вылучыўся такі ж аб’ём (н. у.) газу, як і ў рэакцыі воцатнай кіслаты масай 186 г з маг-
ніем, узятым з лішкам.

§ 39. Цукроза

Знаходжанне ў прыродзе
Цукроза С12Н22О11 — вуглявод, які ў залежнасці ад прыроднай крыніцы 

называюць трысняговым або бурачным цукрам (звычайны цукар), шырока рас-
паўсюджаны ў раслінным свеце. Цукроза змяшчаецца ў соку ўсіх раслін. Асаб-
ліва шмат яе ў караняплодах цукровых буракоў (у сярэднім 16—20 %), у сцёб-
лах цукровага трыснягу (у соку 14—26 %), у соку цукровага клёна. Цукровы 
трыснёг, цукровы клён і цукровыя буракі (мал. 129) спецыяльна вырошчваюць, 
каб атрымліваць з іх цукрозу.
Трысняговы цукар быў вядомы многа стагоддзяў таму да нашай эры, яго 

радзімай лічыцца Індыя, дзе яго атрымлівалі з цукровага трыснягу. З цягам 

Мал. 129. Прыродныя кры-
ніцы цукрозы: а — цукровы 
трыснёг; б — цукровыя бу-
ракі; в — цукровы клён
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часу цукровы трыснёг з Індыі быў завезены ў Паўднёвую Амерыку і Паўночную 
Афрыку (Сірыя, Егіпет), дзе таксама пачалі атрымліваць цукар. 
У Еўропу трысняговы цукар пачалі завозіць толькі з XVI ст., да гэтага часу 

еўрапейцы не былі знаёмы з цукрам. Атрымліваць цукар з цукровых буракоў у 
Еўропе пачалі толькі на пачатку XIX ст. У гэты час былі пабудаваны першыя 
заводы па вытворчасці цукру ў Германіі і Расіі.
У цяперашні час цукар з цукровых буракоў у прамысловых маштабах атрым-

ліваюць і ў Рэспубліцы Беларусь на ААТ «Скідальскі цукровы камбінат», ААТ «Га-
радзейскі цукровы камбінат», ААТ «Слуцкі цукроварафінадны камбінат» і інш.
Цукар, атрыманы з цукровых буракоў і цукровага трыснягу, як правіла, ста-

ранна ачышчаюць. Такі цукар — практычна стопрацэнтная цукроза, пазбаўлены 
усякага прысмаку, акрамя салодкага смаку.
Кляновы цукар часта спецыяльна не ачышчаюць, таму ён злёгку жаўтаваты і 

змяшчае невялікую колькасць прымесей, якія надаюць яму своеасаблівы смак. 

Бурачны або трысняговы сок, з якога здабыта большая частка цукрозы, мае цёмна-ка-
рычневы колер і называецца патакай. Патака выкарыстоўваецца ў кандытарскай пра-
мысловасці для вытворчасці пернікаў.

Уласцівасці
Цукроза — бясколернае крышталічнае рэчыва, добра растваральнае ў ва-

дзе, салодкае на смак.
Цукроза зведвае гідроліз, г. зн. раскладаецца вадой. Калі да раствору цук-

розы дабавіць раствор сернай кіслаты і сумесь пракіпяціць, то ў працэсе гід-
ролізу ўтвараецца сумесь вугляводаў, якая складаецца з двух розных монацук-
рыдаў. Даказана, што адным з іх з’яўляецца глюкоза, а другім — фруктоза. 
Малекулярная формула фруктозы такая ж, як і глюкозы — С6Н12О6. Значыць, 
малекулы цукрозы складаюцца з астаткаў малекул двух монацукрыдаў: глюкозы 
і фруктозы. Таму цукрозу адносяць да вугляводаў дыцукрыдаў.
Спрошчана ўраўненне гідролізу цукрозы можна запісаць наступным чы-

нам: 

С12Н22О11 + Н2О
H2SO4, t

 С6Н12О6 + С6Н12О6,
цукроза  глюкоза фруктоза

або 
H2SO4, t

C6H11O5  O   C6H11O5 6H12O6 + C6H12O6.
  

астатак астатак 
глюкозы фруктозы глюкоза фруктозаH  OH

C

Цукроза
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Фруктоза (або пладовы цукар) змяшчаецца ў спелай садавіне, мёдзе, дзе яе 
доля дасягае 50 %. Яна прыкладна ў два разы саладзейшая за цукрозу і часта 
рэкамендуецца для ўжывання людзям з парушэннямі абмену рэчываў.

Фруктоза С6Н12О6 з’яўляецца ізамерам глюкозы С6Н12О6 . Калі вы параўнаеце струк-
турныя формулы лінейнай будовы гэтых вугляводаў, то можаце ўбачыць прыметы па-
дабенства і адрознення ў будове малекул: 

фруктозаглюкоза

Цукроза пад дзеяннем моцных акісляльнікаў (KClO3) і ў прысутнасці не-
вялікай колькасці этанолу раскладаецца з утварэннем вугляроду, вады, аксіду 
вугляроду(IV) і арганічных рэчываў складанай цыклічнай будовы.
Пры награванні кускавы цукар плавіцца, апальваецца, але не гарыць. За-

вісь жа цукровага пылу ў паветры выбухованебяспечная.

У прыродзе, акрамя цукрозы, існуюць і іншыя дыцукрыды, састаў якіх адпавядае ма-
лекулярнай формуле C12H22O11. Вы, зразумела, адзначалі, калі пілі малако, яго злёгку 
саладкаваты смак. Гэта смак дыцукрыду лактозы (або малочнага цукру). Малако роз-
най жывёлы змяшчае ад 2 да 8 % лактозы. У параўнанні з цукрозай салодкасць лактозы 
меншая прыкладна ў пяць разоў.
Лактозу, якую атрымліваюць з малочнай сыроваткі, прымяняюць як напаўняльнік пры 
вырабе таблетак лекавых сродкаў.
У прарослым зерні злакаў змяшчаецца соладавы цукар, або мальтоза. Сваю назву маль-
тоза атрымала ад «мальта» — экстракту прарослага ячменю. Мальт выкарыстоўваецца 
для прыгатавання віскі і піва. 

Прымяненне
Цукроза ў асноўным выкарыстоўваецца ў якасці прадукту харчавання. Ад-

нак арганізм чалавека непасрэдна не засвойвае цукрозу. Пад дзеяннем стра-
вавальных сокаў, якія выдзяляюцца ў кішэчніку, адбываецца гідроліз цукрозы з 
утварэннем монацукрыдаў (глюкоза, фруктоза), якія засвойваюцца арганізмам. 
Большая частка глюкозы, якая паступае такім чынам у арганізм, пры акісленні 
ў значнай ступені забяспечвае энергетычныя патрэбнасці арганізма чалавека.

Вам будзе цікава даведацца, што існуе рэчыва — сахарын (яно прымяняецца як за-
меннік цукру, які не засвойваецца арганізмам), які саладзейшы за цукрозу прыкладна ў 
300—400 разоў.
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Шырока выкарыстоўваецца цукроза ў кандытарскай прамысловасці і пры 
выпечцы здобных хлебабулачных вырабаў, тортаў, пірожных.
У кандытарскай прамысловасці, акрамя цукрозы, прымяняецца таксама 

інвертны цукар, які дабаўляюць у варэнне, джэмы, карамельныя начынкі, каб 
яны не зацукроўваліся. Інвертным цукрам называюць сумесь монацукрыдаў, якія 
ўтвараюцца ў працэсе гідролізу цукрозы. 

Цукроза С12Н22О11 — прыродны дыцукрыд, малекулы якога складаюцца 
з астаткаў дзвюх малекул монацукрыдаў — глюкозы і фруктозы.
Цукроза зведвае гідроліз з утварэннем двух монацукрыдаў.
Цукроза — важны і неабходны прадукт харчавання, яе ў асноўным 

атрымліваюць з цукровых буракоў і цукровага трыснягу.

Пытанні і заданні

1. Параўнайце малекулярную формулу цукрозы і агульную формулу вугляводаў 
і вызначыце, ці адпавядаюць яны адна адной.

2. На падставе якой прыметы цукрозу адносяць да дыцукрыдаў?
3. Не выконваючы разлікаў, пакажыце, у якіх двух вугляводаў сярод прапана-

ваных — глюкоза, цукроза, фруктоза — масавая доля вугляроду аднолькавая. Ад-
каз абгрунтуйце.

4. Ці можна разглядаць цукрозу як гамолаг глюкозы, а глюкозу — як ізамер 
фруктозы? Адказ абгрунтуйце.

5. У чым праяўляецца адрозненне і ў чым падабенства паміж гідролізам тры-
гліцэрыдаў і цукрозы?

6. У лабараторыі правялі наступны дослед: у прабірку з невялікай колькасцю 
раствору гідраксіду натрыю дабавілі кроплямі раствор сульфату медзі(II). Затым у гэ-
тую ж прабірку дабавілі раствор цукрозы і перамяшалі сумесь. У выніку ўтварыўся 
празрысты раствор ярка-сіняга колеру. Растлумачце, аб чым сведчаць змены, якія 
адбыліся.

7. Разлічыце масу цукрозы і аб’ём вады, якія неабходна ўзяць для атрымання 
цукровага сіропу масай 800 г з масавай доляй цукрозы, роўнай 65 %.

8. Вызначыце масу глюкозы, якую можна атрымаць у выніку гідролізу цукрозы 
масай 1312,73 г, што змяшчае 1 % прымесі па масе.

9. Глюкоза, атрыманая ў працэсе гідролізу цукрозы масай х г, зведала спір-
тавое браджэнне. У выніку рэакцыі атрымалі этанол хімічнай колькасцю 100 моль. 
Вызначыце масу цукрозы.

Цукроза
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Да азотзмяшчальных арганічных злучэнняў адносіцца вялікая колькасць 
злучэнняў, у састаў якіх, акрамя вугляроду і вадароду, уваходзіць таксама азот. 
У дадзеным раздзеле вы пазнаёміцеся з некалькімі прадстаўнікамі двух класаў 
азотзмяшчальных арганічных злучэнняў. Гэта аміны і амінакіслоты. 

§ 40. Аміны

Да амінаў адносяцца арганічныя злучэнні, што разглядаюцца як вы-
творныя аміяку, у малекулах якога атамы вадароду (адзін, два або тры) 
замешчаны на вуглевадародныя замяшчальнікі.

Першасныя насычаныя аміны
Да першасных насычаных амінаў адносяцца арганічныя вытворныя аміяку, у 

малекулах якіх адзін атам вадароду замешчаны на алкільную групу. Напрыклад: 
CH3 NH2, C2H5 NH2. 
У малекулах першасных амінаў у якасці функцыянальнай групы змяшчаец-

ца аднавалентны астатак аміяку NH2, які называецца амінагрупай. У агуль-
ным выглядзе формула першасных насычаных амінаў запісваецца R NH2 , дзе 
R — алкільная група. 

Метыламін CH3NH2 — найпрасцейшы прадстаўнік першасных насычаных 
амінаў. Яго можна разглядаць як вытворнае аміяку, у малекуле якога адзін атам 
вадароду замешчаны на алкільную групу СН3 :

H N H

H

H С N

H

H H

  3 2CH  NH  ,    або

метыламінаміяк
H

Маштабная і шарастрыжнёвая мадэлі малекулы метыламіну паказаны на ма-
люнку 130.
Метыламін — газападобнае рэчыва з 

характэрным пахам, які нагадвае пах амія-
ку, лёгка растваральнае ў вадзе.
Метыламін, з’яўляючыся вытворным 

аміяку, як і аміяк, праяўляе ярка выража-
ныя асноўныя ўласцівасці. Менавіта наяў-

Мал. 130. Мадэлі малекулы метыламіну:
а — маштабная; б — шарастрыжнёвая
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насць функцыянальнай амінагрупы NH2 у саставе малекул абумоўлівае ўла-
сцівасці метыламіну як арганічнай асновы ў рэакцыях з вадой і мінеральнымі 
кіслотамі. 

1) Пры растварэнні метыламіну ў вадзе, таксама як і пры растварэнні ў ва-
дзе аміяку, утвараюцца растворы, якія праяўляюць шчолачную рэакцыю. 
Абедзве рэакцыі абарачальныя. У растворах, акрамя катыёнаў амонію, 

метыламонію і гідраксід-іонаў ОН–, змяшчаюцца малекулы вады і  малекулы 
аміяку і метыламіну:

O 4 NH
аміяк

NH3 2  + H   +  +    OH– 
іон 

амонію
 гідраксід-

іон

;

O2 + H  

 гідраксід-
іон

CH3  NH2  CH3NH3
+ + OH .–

іон 
метыламонію

метыламін  

Выявіць гідраксід-іоны ў растворы метыламіну ў вадзе можна з дапамо-
гай індыкатараў. Пры дзеянні, напрыклад, раствору фенолфталеіну на раствор 
метыламіну ў вадзе назіраецца ярка-малінавая афарбоўка, а пры выкарыстан-
ні індыкатару метыларанжу афарбоўка змяняецца на жоўтую (мал. 131). Ха-
рактэрнае змяненне афарбоўкі сведчыць аб наяўнасці у растворы гідраксід-
іонаў.

2) Аналагічна аміяку метыламін рэагуе з мінеральнымі кіслотамі, утвараючы 
солі амонію ў рэакцыі далучэння. Напрыклад:

CH3  NH2  CH3NH3
+Cl .–

хларыд 
метыламонію

 

 + HCl

метыламін

Асноўныя ўласцівасці метыламі-
ну выражаны больш моцна, чым амія-
ку, з-за наяўнасці ў малекуле алкіль-
най групы. 
Разгледжаныя рэакцыі харак-

тэрны і для іншых прадстаўнікоў пер-

Мал. 131. Дзеянне індыкатараў на рас-
твор метыламіну: а — фенолфталеіну; 
б — метыларанжу
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шасных насычаных амінаў, напрыклад этыламіну 
С2Н5NН2, прапіламіну С3Н7NН2.
Састаў малекул метыламіну, этыламіну, 

прапіламіну адрозніваецца адзін ад аднаго на групу 
СН2 . Гэтыя рэчывы — гамолагі.
Метыламін, як і іншыя прадстаўнікі гамалагіч-

нага рада насычаных першасных амінаў (C2H5NH2, 
C3H7NH2 і інш), утвараецца ў прыродзе пры раскла-
данні амінакіслот, якія ўваходзяць у састаў бялкоў, 
і, значыць, з’яўляецца прадуктам жыццядзейнасці 
жывых арганізмаў.

У селядзечным расоле, салёным селядцы (мал. 132) у значнай колькасці змяшча-
юцца дыметыламін (CH3)2NH і трыметыламін (CH3)3N, надаючы ім своеасаблі-
вы пах.

Араматычныя аміны
У арганічнай хіміі, акрамя першасных насычаных амінаў, існуюць першас-

ныя араматычныя аміны.
Араматычнымі амінамі называюць аміны, у малекулах якіх амінагрупа 

NH2 звязана непасрэдна з бензольным кольцам.
Анілін С6H5NH2 (ад араб. АН-Ніл — індыга) — найпрасцейшы прадстаўнік 

першасных араматычных амінаў. Структурная формула аніліну паказваецца роз-
нымі спосабамі:

CH CH

CH CH

N

C

CH

NH2

H H

1 2 3

NH2

H

H

H

H

H

Структурныя формулы аніліну можна запісваць з паказам сімвалаў атамаў 
вугляроду і атамаў вадароду (1, 2) або без іх (3).
Анілін — бясколерная масляністая вадкасць, мала растваральная ў вадзе, 

ядавітая, таму не выкарыстоўваецца пры выкананні хімічных доследаў у школь-

Мал. 132. Салёны селядзец
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най лабараторыі. Маштабная мадэль малекулы ані-
ліну прыведзена на малюнку 133.
З вадой анілін практычна не рэагуе. У гэтым 

можна пераканацца, калі да сумесі аніліну ў ва-
дзе дабавіць некалькі кропель раствору фенол-
фталеіну. Пры гэтым не з’яўляецца характэрная 
малінавая афарбоўка, паколькі адсутнічаюць гідра- 
ксід-іоны. 
Анілін, таксама як і метыламін, утварае солі пры 

ўзаемадзеянні з моцнымі неарганічнымі кіслотамі 
(мал. 134). Напрыклад: 

С6H5NH2 + HCl  C6H5NH3
+Cl .–

анілін  хларыд
феніламонію

Назва солі хларыд феніламонію звязана з назвай 
вуглевадароднай групы С6Н5  (феніл).
Асноўныя ўласцівасці аніліну такія ж, як і ме-

тыламіну, абумоўлены наяўнасцю ў саставе малекулы 
функцыянальнай амінагрупы NH2.
У аніліну асноўныя ўласцівасці выражаны больш 

слаба, чым у метыламіну. Прычына гэтага заключа-
ецца ў рознай будове вуглевадародных груп, якія з 
рознай сілай уплываюць на рэакцыйную здольнасць 
функцыянальнай групы. 

Прымяненне амінаў
Аміны знаходзяць шырокае прымяненне ў розных галінах вытворчасці 

(мал. 135). Так, напрыклад метыламін выкарыстоўваецца для сінтэзу лекавых 
рэчываў, пестыцыдаў. Аміны прымяняюцца ў вытворчасці такіх вядомых па-
лімераў, як нейлон і поліўрэтан, а таксама пры атрыманні некаторых лекавых 
сродкаў, пластмас, фарбавальнікаў. 
Вытворчасць сінтэтычных анілінавых фарбавальнікаў — важнейшая галіна 

хімічнай прамысловасці. Сінтэтычныя фарбавальнікі прыйшлі на змену пры-
родным фарбавальнікам, такім як пурпур, індыга, вядомым чалавецтву яшчэ 
3000 гадоў таму да н. э., пасля адкрыцця англійскага хіміка В. Г. Перкіна. 
Ён у 1856 г. атрымаў першы сінтэтычны фарбавальнік, названы анілінавым 
ліловым. 

Мал. 134. Рэакцыя аніліну з 
салянай кіслатой

Мал. 133. Маштабная ма-
дэль малекулы аніліну
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У цяперашні час сярод вядомых класаў фарбавальнікаў амаль палову скла-
даюць азафарбавальнікі, атрыманыя з аніліну і яго вытворных. Шырокае рас-
паўсюджанне азафарбавальнікаў абумоўлена іх даступнасцю і атрыманнем тры-
валых колераў тканіны. 
З канца XIX ст. з’явілася магчымасць сінтэзаваць такі фарбавальнік, як ін-

дыга. Ён шырока прымяняецца для фарбавання баваўняных тканін. Вытворчасць 
сінтэтычнага фарбавальніка індыга рэзка павялічылася ў апошнія дзесяцігоддзі 
ў сувязі з тым, што яго выкарыстоўваюць для фарбавання тканін, з якіх шы-
юць джынсы. 

Да першасных амінаў адносяцца арганічныя вытворныя аміяку, у мале-
кулах якога адзін атам вадароду замешчаны на алкільную групу (насычаныя 
аміны), або астатак бензольнага кольца С6Н5   (араматычныя аміны).
Функцыянальная група першасных амінаў NH2.
Аміны праяўляюць асноўныя ўласцівасці ў рэакцыях з мінеральнымі

кіслотамі. 
Аміны знаходзяць шырокае прымяненне ў вытворчасці фарбавальнікаў, 

лекавых сродкаў, пластмас і інш. 

Мал. 135. Прымяненне амінаў: 1 — атрыманне лякарстваў; 2 — вытворчасць вы-
буховых рэчываў; 3 — вытворчасць пестыцыдаў; 4 — ракетнае паліва; 5 — вы-
творчасць фарбавальнікаў; 6 — атрыманне пластмас
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Пытанні і заданні

1. Якія арганічныя злучэнні адносяцца да: а) амінаў; б) першасных амінаў?
2. Запішыце структурныя формулы метыламіну і этыламіну. Пакажыце функ-

цыянальную групу.
3. Параўнайце формулы двух амінаў — метыламіну і этыламіну — і вызначыце, да 

якога гамалагічнага рада арганічных злучэнняў і чаму можна аднесці гэтыя рэчывы.
4. Ці можна амін, формула якога СН3 NH СН3, аднесці да першасных амі-

наў? Адказ абгрунтуйце.
5. Выберыце з прыведзеных формул формулы першасных амінаў: 
CH3OH, C3H7NH2, CH3NO2, C6H5NH2, C2H5COOH, C17H35СООNа, NH3, HCOOH, 

(СН3)2NH, C2H5NH2, NH3  Н2О.
6. На падставе якой прыметы метыламін і этыламін адносяць да насычаных амі-

наў, а анілін — да араматычных?
7. Якія з рэчываў могуць рэагаваць паміж сабой: а) вада, метыламін, анілін; 

б) этыламін, саляная кіслата, магній, анілін? Напішыце ўраўненні адпаведных рэак-
цый.

8. Разлічыце хімічную колькасць метыламіну, неабходнага для атрымання хла-
рыду метыламонію масай 54 г.

9. Разлічыце аб’ём (н. у.) метыламіну, які неабходна прапусціць праз лішак са-
лянай кіслаты, каб атрымаць соль масай 261,9 г.

10. Саляная кіслата з масавай доляй хлоравадароду 35 % прарэагавала ў ад-
ным выпадку з анілінам масай 31,62 г, а ў другім — з этыламінам масай 15,30 г. 
Вызначыце хімічную колькасць солей, якія ўтварыліся ў абедзвюх рэакцыях, і масу 
затрачанай кіслаты ў кожнай рэакцыі. Прывядзіце найбольш кароткі шлях рашэння 
задачы.

§ 41. Амінакіслоты

Амінакіслоты — гэта арганічныя злучэнні, якія змяшчаюць карбаксіль-
ную групу СООН і амінагрупу NH2. 

Існуюць амінакіслоты прыроднага паходжання, яны выяўлены ў жывых ар-
ганізмах (раслінах і жывёлах). Амінакіслоты таксама атрымліваюць сінтэтычна 
ў лабараторыях і на вытворчасці.
У дадзеным параграфе вы пазнаёміцеся з будовай і ўласцівасцямі амінакі-

слот прыроднага паходжання на прыкладзе амінавоцатнай кіслаты. 

Будова амінавоцатнай кіслаты
Вы вывучалі будову і ўласцівасці карбонавых кіслот і ведаеце, што ў ма-

лекулах карбонавых кіслот змяшчаецца карбаксільная група, якая вызначае ўла-
сцівасці кіслот. У малекулах амінакіслот таксама змяшчаецца функцыянальная 
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карбаксільная група СООН. Але, акрамя карбаксільнай групы, у малеку-
лах амінакіслот змяшчаецца яшчэ адна функцыянальная група — амінагрупа 

NH2, такая ж, як у малекулах першасных амінаў. 
Найпрасцейшым прадстаўніком прыродных амінакіслот з’яўляецца аміна-

воцатная кіслата H2N CH2 COOH, структурная формула якой: 

CN C
OH

O

H

H H

H

Трывіяльная назва амінавоцатнай кіслаты — 
гліцын.
Шарастрыжнёвая мадэль малекулы амінаво-

цатнай кіслаты паказана на малюнку 136.
У табліцы 13 для азнаямлення прыведзены 

структурныя формулы і трывіяльныя назвы не-
калькіх амінакіслот, астаткі якіх уваходзяць у са-
стаў прыродных бялкоў. Звярніце ўвагу пры аналізе 
структурных формул, што ў малекулах усіх пры-
родных амінакіслот, якія ўтвараюць бялкі, абедзве 
функцыянальныя групы звязаны з адным і тым жа 
атамам вугляроду. 

Табл і ц а  1 3 .  Некаторыя амінакіслоты, вылучаныя з прыродных бялкоў

Назва Структурная формула

Гліцын (амінавоцатная кіслата) H2N CH2 COOH

Аланін

Серын

Цыстэін

Мал. 136. Шарастрыжнёвая 
мадэль малекулы амінаво-
цатнай кіслаты

Амінакіслоты
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Назва Структурная формула

Глутамінавая кіслата

Тыразін

Фізічныя ўласцівасці
Амінакіслоты — бясколерныя крышталічныя рэчывы, добра растваральныя 

ў вадзе. Яны могуць быць салодкімі, як амінавоцатная кіслата, без смаку і на-
ват горкімі. 

Хімічныя ўласцівасці
У саставе малекул амінавоцатнай кіслаты ёсць карбаксільная група, якая 

абумоўлівае кіслотныя ўласцівасці, і амінагрупа, што мае асноўныя ўласцівасці. 
З прычыны гэтага амінавоцатная кіслата праяўляе і кіслотныя, і асноўныя ўла-
сцівасці.

1) Амінавоцатная кіслата рэагуе з асновамі як кіслата з утварэннем солі і 
вады:

   

H2N  CH2  COOH + NaOH  H2N  CH2  COONa + H2O.
амінавоцатная  кіслата  натрыевая соль

амінавоцатнай  кіслаты

У гэтым можна пераканацца, прарабіўшы наступны 
дослед. У шклянку з растворам шчолачы дабаўляецца 
некалькі кропель раствору фенолфталеіну, пры гэтым 
раствор афарбоўваецца ў малінавы колер. Затым гэты 
раствор паступова прыліваецца ў шклянку з растворам 
амінавоцатнай кіслаты. Пры гэтым малінавая афарбоў-
ка знікае, паколькі адбываецца рэакцыя нейтралізацыі 
(мал. 137).

2) З моцнымі неарганічнымі кіслотамі амінавоцатная 
кіслата рэагуе як аснова:

H2N  CH2  COOH + HCl . 
+
NH3CH2COOH Cl–

 амінавоцатная кіслата  хлорыставадародная соль
амінавоцатнай  кіслаты

Мал. 137. Рэакцыя амі-
навоцатнай кіслаты са 
шчолаччу

Працяг
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У гэтым таксама можна пераканацца на 
доследзе. У прабірку з салянай кіслатой да-
баўляецца некалькі кропель раствору лакмусу. 
Раствор кіслаты змяняе афарбоўку лакмусу з 
сіняга на чырвоны колер. Затым у прабірку 
прыліваецца паступова раствор амінавоцатнай 
кіслаты. Чырвоны колер раствору знікае, зна-
чыць, амінавоцатная кіслата ўступіла ў рэак-
цыю з мінеральнай кіслатой з утварэннем солі 
па амінагрупе.
Разгледжаныя рэакцыі сведчаць аб тым, што амінакіслоты ўзаемадзейніча-

юць як з кіслотамі, так і з асновамі, значыць, іх можна аднесці да рэчываў ам-
фатэрнага характару. 

3) Адной з важнейшых уласцівасцей амінакіслот з’яўляецца здольнасць 
узаемадзейнічаць адна з адной. Пры ўзаемадзеянні амінакіслот паміж сабой кар-
баксільная група адной малекулы і амінагрупа другой утвараюць пептыдную су-
вязь і новае рэчыва — дыпептыд (мал. 138). 
У рэакцыю здольны ўступаць малекулы як адной і той жа, так і розных амі-

накіслот. Дыпептыд складаецца з астаткаў малекул дзвюх амінакіслот, звязаных 

паміж сабой групай атамаў , якая называецца пептыднай групай. 

Напрыклад:

пептыдная група

+ H  O.2

амінавоцатная  кіслата

дыпептыд

Мал. 138. Маштабная мадэль ма-
лекулы дыпептыду

Амінакіслоты
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Дыпептыд за кошт карбаксільнай групы можа рэагаваць з другой малекулай 
амінакіслаты, затым з трэцяй і г. д. Пры вялікім ліку розных малекул амінакіслот 
у выніку рэакцыі ўтвараецца макрамалекула поліпептыду.
Рэакцыя міжмалекулярнага ўзаемадзеяння вялікага ліку розных амінакіслот 

складае аснову пабудавання малекул прыроднага бялку — галоўнага носьбіта 
жыцця на Зямлі.

Прымяненне
Асаблівае значэнне амінакіслот у прыродзе заключаецца ў тым, што з іх бу-

дуюцца ўсе раслінныя і жывёльныя бялкі. Амінакіслоты выкарыстоўваюцца ў 
якасці лекавых сродкаў пры лячэнні некаторых хвароб, напрыклад язвы страў-
ніка, нервовых захворванняў і інш.; у сельскай гаспадарцы для падкормкі жы-
вёлы. 

Амінакіслоты неразгалінаванай будовы з функцыянальнымі групамі на канцах малекул 
прымяняюць у прамысловасці для атрымання сінтэтычных валокнаў. Напрыклад, з амі-
накапронавай кіслаты 

атрымліваюць сінтэтычнае валакно капрон.

Амінакіслоты — арганічныя злучэнні, якія абавязкова змяшчаюць 
дзве функцыянальныя групы: карбаксільную групу ( СООН) і амінагрупу 
( NH2).
Амінакіслоты праяўляюць кіслотныя і асноўныя ўласцівасці ў рэакцыях 

з асновамі і неарганічнымі кіслотамі; узаемадзейнічаюць паміж сабой.

Пытанні і заданні

1. Якія арганічныя злучэнні адносяцца да класа амінакіслот?
2. У чым асаблівасць хімічнай будовы амінакіслот, якія вылучаюцца з прыродных 

бялкоў?
3. Чаму амінакіслоты называюць амфатэрнымі злучэннямі?
4. Якую рэакцыю на індыкатары (кіслую, асноўную або нейтральную) дае рас-

твор амінавоцатнай кіслаты? Адказ абгрунтуйце.
5. Сярод рэчываў, формулы якіх — C6H5NH2, H2NСH2СOOH, CH3CH(OH)COOH, 

HOCH2CH(NH2)CООH, CH3NH2, выпішыце амінакіслоты.
6. З якімі з рэчываў — гідраксід калію, вада, саляная кіслата, амінакіслата ала-

нін CH3 CH(NH2) COOH — можа рэагаваць амінавоцатная кіслата? Састаўце два 
(на ваш выбар) ураўненні рэакцый.
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7. Запішыце назву кожнай з груп атамаў: 

а) —COOH б) —OH г ) C

O

N

H

 в) —NH2

У саставе рэчываў якіх класаў арганічных злучэнняў яны змяшчаюцца?
8. Да якога класа злучэнняў адносяцца рэчывы, якія ўтвараюцца ў рэакцыі амі-

накіслот: а) са шчолачамі; б) з мінеральнымі кіслотамі?
9. Разлічыце масу раствору шчолачы з масавай доляй гідраксіду калію 12 %, 

які неабходна ўзяць для рэакцыі з амінавоцатнай кіслатой хімічнай колькасцю 
0,24 моль.

10. У рэакцыі салянай кіслаты з лішкам амінавоцатнай кіслаты атрымалі соль 
масай 13,38 г. Разлічыце масу амінавоцатнай кіслаты, якая ўступіла ў рэакцыю.

Практычная работа 3
Рашэнне эксперыментальных задач

Варыянт 1
Задача 1. Дакажыце доследным шляхам, што ў дадзенай прабірцы змяшча-

ецца гліцэрына.
Задача 2. Дакажыце доследным шляхам, што амінавоцатная кіслата пра-

яўляе кіслотныя ўласцівасці.
Задача 3. У дзвюх пранумараваных прабірках знаходзяцца растворы во-

цатнай кіслаты і пральнага парашку (СМС). Вызначыце, у якой з прабірак зна-
ходзіцца кожнае рэчыва.

Варыянт 2
Задача 1. Дакажыце доследным шляхам, што амінавоцатная кіслата пра-

яўляе асноўныя ўласцівасці.
Задача 2. Дакажыце доследным шляхам, што ў малекуле глюкозы змяшча-

ецца некалькі функцыянальных гідраксільных груп.
Задача 3. У дзвюх пранумараваных прабірках знаходзяцца раствор воцатнай 

кіслаты і раствор мыла. Вызначыце, у якой з прабірак знаходзіцца кожнае рэ-
чыва. 

Амінакіслоты
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Вуглевадароды і іх вытворныя, якія вы вывучалі да гэтага часу, з’яўля-
юцца малекуламі, якія маюць параўнальна невялікія малекулярныя масы. 
Напрыклад, адносная малекулярная маса вады 18, а тлушчу — каля 400. 
Але нават малекулу тлушчу гіганцкай назваць нельга. Гіганцкія малеку-
лы — гэта малекулы арганічных злучэнняў, якія маюць адносныя малеку-
лярныя масы ў сотні тысяч і больш. Гэта высокамалекулярныя злучэнні 
(палімеры). Да такіх рэчываў адносяцца, напрыклад, поліцукрыды (крух-
мал і цэлюлоза), бялкі і нуклеінавыя кіслоты, якія называюць пры-
роднымі палімерамі і якія ўтвараюцца ў раслінных і жывёльных арганіз-
мах. Высокамалекулярныя злучэнні атрымліваюцца таксама і сінтэтычным 
спосабам.

§ 42. Агульныя звесткі аб высокамалекулярных 
злучэннях

Па хімічным саставе высокамалекулярныя злучэнні падзяляюць на ар-
ганічныя, элементаарганічныя і неарганічныя. У арганічнай хіміі асновай 
большасці высокамалекулярных злучэнняў з’яўляецца вуглярод, а ў неарга-
нічнай хіміі вядомы палімеры, асновай якіх з’яўляюцца, напрыклад, крэм-
ній або фосфар. У дадзеным курсе будуць вывучацца толькі арганічныя па-
лімеры. 
Малекулу палімера можна паказаць у выглядзе доўгага ланцуга атамаў, на-

прыклад вугляроду, які мае вялікую малекулярную масу. 
Прыродныя палімеры вядомы і прымяняліся чалавекам з даўніх часоў. На-

прыклад, застылы сок раслін у выглядзе каўчуку, смалы або бурштыну, рогі 
жывёл, панцыры чарапах (мал. 139) і інш. з’яўляюцца палімернымі рэчывамі. 
Яны выкарыстоўваліся для вырабу прадметаў хатняга ўжытку, упрыгажэнняў і 
лёгка перапрацоўваліся пры награванні або пад 
ціскам. З цягам часу людзі навучыліся іх пера-
працоўваць хімічным спосабам для атрымання 
іншых патрэбных матэрыялаў: напрыклад, да-
баўляючы да натуральнага каўчуку серу пры на-
граванні, атрымалі гуму. 
Першы прамысловы палімер — цэлулоід 

быў атрыманы на аснове хімічнай мадыфікацыі 
прыроднага палімера — цэлюлозы.
Аднак прыродных палімераў было яўна 

недастаткова для патрэб чалавека, таму пача-
Мал. 139. Панцыр чарапахі — 
прыродны палімер

Правообладатель Народная асвета



186 Высокамалекулярныя злучэнні

лі атрымліваць палімеры сінтэтычнымі 
метадамі хіміі — з’явіліся сінтэтычныя 
палімеры. Да ліку сінтэтычных па-
лімераў адносяцца, напрыклад, полі-
этылен, полівінілхларыд (ПВХ), по-
літэтрафторэтылен (тэфлон), по-
лістырол (мал. 140).

Будова
Будову высокамалекулярных злучэнняў разгледзім на прыкладзе сінтэ-

тычных, г. зн. такіх злучэнняў, якія атрымліваюць у выніку хімічных рэакцый у 
лабараторыі або прамысловасці. 
Прыкладам найпрасцейшага сінтэтычнага палімера з’яўляецца поліэтылен. 

Малекулу палімера можна паказаць у выглядзе доўгага ланцуга звязаных аднаго 
з адным, як у вуглевадародах, атамаў вугляроду:

Такім чынам, поліэтылен падобны да насычаных вуглевадародаў, таму што 
складаецца толькі з атамаў вугляроду і вадароду. Аналагічную будову мае по-
лістырол: 

астаткі араматычнага вуглевадароду бензолу

Акрамя атамаў вадароду, з вугляродам могуць быць звязаны і атамы іншых 
элементаў, напрыклад атамы хлору (полівінілхларыд), фтору (тэфлон). 

Утварэнне палімераў
Высокамалекулярныя злучэнні ўтвараюцца ў выніку рэакцыі полімерыза-

цыі. Разгледзім яе на прыкладзе атрымання палімера поліэтылену. Малекулы 
этылену, якія змяшчаюць двайныя С С-сувязі, здольныя да разрыву адной з 
сувязей і далучэння паслядоўна адна да адной з утварэннем структур з вялікай 
малекулярнай масай — макрамалекул:

Мал. 140. Сінтэтычныя палімеры
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манамер
этылен

палімер
поліэтылен

.

Зыходнае рэчыва (у дадзеным выпадку этылен) называюць манамерам, а 
макрамалекулы, якія ўтвараюцца, — палімерам. Літара n паказвае лік малекул 
манамера, якія злучыліся ў працэсе полімерызацыі. 

Полімерызацыяй называецца рэакцыя злучэння малекул манамераў 
адна з адной з утварэннем высокамалекулярных злучэнняў.

Запіс прадукту рэакцыі полімерызацыі этылену ў выглядзе

 (  СН2  СН2  )n

азначае вялікі лік структурных (манамерных) звёнаў  СН2  СН2  , якія 
паўтараюцца. Напрыклад, фрагмент малекулы палімера, які складаецца з трох 
звёнаў:

(  СН2  СН2  СН2  СН2  СН2  СН2 )  ... ...

Макрамалекулы, што ўтвараюцца пры полімерызацыі, маюць розны лік 
структурных звёнаў, якія часцей за ўсё адрозніваюцца адзін ад аднаго. Па гэтай 
прычыне палімеры звычайна характарызуюць адноснай сярэдняй малекулярнай 
масай. 
Рэакцыя полімерызацыі прымяняецца для атрымання поліэтылену, полі-

вінілхларыду і полістыролу.

Фізічныя ўласцівасці палімераў
Практычна карысныя ўласцівасці палімераў абумоўлены іх фізічнымі ўла-

сцівасцямі, напрыклад спалучэннем лёгкасці, але дастатковай трываласці, а так-
сама слабымі змяненнямі ўласцівасцей у працэсе выкарыстання. 
Уласцівасці палімераў звычайна змяняюць шляхам увядзення нізкамалеку-

лярных рэчываў, так званых пластыфікатараў. 

Найбольш часта прымяняецца пластыфікатар:

С

С

O

O

3OCH

3OCH

дыметылфталат

Правообладатель Народная асвета



188 Высокамалекулярныя злучэнні

Пластыфікатары выкарыстоўваюцца з мэтай паніжэння тэмпературы масы 
рэчываў, якія перапрацоўваюцца, або паляпшэння патрэбных уласцівасцей пла-
стычных мас (пластмас), што ўтвараюцца, напрыклад марозаўстойлівасці, вог-
нетрывалых або ізаляцыйных характарыстык. У састаў пластмас, акрамя па-
лімернага рэчыва і пластыфікатараў, уваходзяць фарбавальнікі і стабілізатары, 
якія павышаюць устойлівасць палімера да дзеяння кіслароду паветра або цеп-
лавых уздзеянняў. 
Фізічныя ўласцівасці пластмас прынцыпова адрозніваюцца ў адносінах да 

награвання.
Адна група палімераў пры награванні лёгка размякчаецца, змяняе форму, 

а пры ахаладжэнні зацвердзявае, захоўваючы нададзеную форму. Да высока-
малекулярных злучэнняў, якія валодаюць такімі ўласцівасцямі, адносяцца по-
ліэтылен, полівінілхларыд і полістырол. 
Макрамалекулы палімераў такога тыпу маюць пераважна лінейную струк-

туру.
Другі тып высокамалекулярных злучэнняў пры першым награванні раз-

мякчаецца, набывае патрэбную форму, затым робіцца непластычным, не раз-
мякчаецца і не плавіцца. Да такіх высокамалекулярных злучэнняў адносяц-
ца фенолфармальдэгідныя смолы, эпаксідныя смолы і поліўрэтаны, якія на-
бываюць трохмерную сятчатую структуру і якія ў дадзеным курсе не разгля-
даюцца. 
Большасць палімераў з’яўляюцца тэрмічнымі і электрычнымі ізалятара-

мі. Напрыклад, політэтрафторэтылен (тэфлон) устойлівы пры награванні да 
280 °С. 

Поліэтылен
Існуюць два прынцыпова розныя спосабы атрымання поліэтылену з мана-

мера — этылену. Полімерызацыю этылену па першым спосабе праводзяць пры 
высокім ціску (1500—3000 атм). У гэтым выпадку атрымліваюць поліэтылен 
нізкай шчыльнасці (каля 500 структурных звёнаў):

поліэтылен разгалінаванай будовы 
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Малекулы поліэтылену нізкай шчыльнасці маюць разгалінаваную структуру, 
як паказана на малюнку 141, а.
Другім, больш сучасным спосабам атрымання поліэтылену з’ўляецца по-

лімерызацыя этылену пры невялікім ціску (1—10 атм) у прысутнасці асаблівых 
каталізатараў. Такім чынам атрымліваюць палімер высокай шчыльнасці (каля 
10 000 структурных звёнаў): 

поліэтылен  лінейнай  будовы

Асаблівасцю гэтага працэсу з’ўляецца атрыманне малекул палімера ліней-
най структуры (мал. 141, б). Поліэтылен высокай шчыльнасці валодае знач-
на лепшай механічнай трываласцю ў параўнанні з поліэтыленам нізкай шчыль-
насці. 
Поліэтылен нізкай шчыльнасці прымяняюць для вырабу ўпаковачных ма-

тэрыялаў, пакетаў для захавання харчовых прадуктаў або адзення. Поліэтылен 
высокай шчыльнасці выкарыстоўваюць для вырабу дзіцячых цацак, а таксама 
пакетаў для малака, сокаў і вадкіх мыйных сродкаў. 
Прымяненне поліэтылену паказана на малюнку 142.

Рэакцыя злучэння малекул манамераў адна з адной з утварэннем вы-
сокамалекулярных злучэнняў называецца полімерызацыяй. 
Уласцівасці палімераў змяняюць шляхам увядзення нізкамалекулярных 

рэчываў, так званых пластыфікатараў. 

Мал. 141. Структура поліэтылену: а — нізкай шчыльнасці; 
б — высокай шчыльнасці
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Пытанні і заданні

1. Назавіце вядомыя вам прыродныя палімеры.
2. Сфармулюйце азначэнне рэакцыі полімерызацыі.
3. Запішыце структурную формулу фрагмента малекулы поліэтылену, які змя-

шчае 4 структурныя (манамерныя) звёны.
4. Назавіце вядомыя вам сінтэтычныя высокамалекулярныя злучэнні.
5. Разлічыце масу этылену ў грамах, неабходнага для атрымання поліэтылену 

масай 10 кг.
6. Пры полімерызацыі этылену ўтварыўся палімер з адноснай малекулярнай 

масай 56 000. Вылічыце лік малекул манамера, якія ўдзельнічалі ва ўтварэнні па-
лімера.

7. Як вы разумееце тэрмін «пластмасы»?
8. На падставе структурнай формулы фрагмента полістыролу прапануйце фор-

мулу манамера.

Мал. 142. Прымяненне поліэтылену: 1 — трубы; 2 — аднаразовыя шпры-
цы; 3 — дзіцячыя цацкі; 4 — дэталі механізмаў; 5 —  плёнка для парнікоў; 
6 — прадметы хатняга ўжытку; 7 — клейкая стужка; 8 — пакеты 
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§ 43. Крухмал

Шырока распаўсюджанымі прыроднымі высокамалекулярнымі злучэннямі 
з’яўляюцца поліцукрыды крухмал і цэлюлоза. Разгледзім будову, фізічныя і хі-
мічныя ўласцівасці крухмалу. 
У працэсе фотасінтэзу ў зялёных лісцях раслін сінтэзуецца глюкоза, з якой 

у выніку далейшых хімічных ператварэнняў утвараецца палімернае рэчыва 
крухмал: 

nC6H12O6  (C6H10O5)n + nH2O.

глюкоза крухмал

Крухмал шырока распаўсюджаны ў прыродзе. Ён, напрыклад, змяшчаецца 
ў вялікай колькасці ў зерні жыта, рысу, кукурузы — ад 70 да 80 % і іншых рас-
лін, у клубнях бульбы яго каля 25 %. У клетках раслін крухмал знаходзіцца ў 
выглядзе крухмальных уключэнняў рознай формы (мал. 143).

Будова 
Крухмал (C6H10O5)n — высокамалекулярны поліцукрыд. Яго макрамалеку-

лы складаюцца з элементарных звёнаў (C6H10O5), якія шматкратна паўтараюц-
ца, — астаткаў цыклічнай формы глюкозы.
Лік элементарных звёнаў, якія паўтараюцца, у макрамалекуле крухмалу 

можа вагацца ад некалькіх соцень да некалькіх тысяч. Макрамалекулы крух-
малу адрозніваюцца не толькі лікам элементарных звёнаў і, адпаведна, адноснай 
малекулярнай масай (ад некалькіх тысяч да мільёна), але і структурай. 
Для крухмалу характэрны макрамалекулы лінейнай і разгалінаванай струк-

туры (мал. 144).  

Мал. 143. Крухмальныя ўключэнні ў клетках: 
а — зярнят жыта; б — клубняў бульбы

Мал. 144. Бульба (а) і схема будовы 
макрамалекул крухмалу (б): 1 — лі-
нейная; 2 — разгалінаваная

Крухмал
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Уласцівасці
Крухмал — белае аморфнае рэчыва, нерастваральнае ў халоднай вадзе, у 

гарачай вадзе ён набухае, пры гэтым утвараецца клейстар. У адрозненне ад 
глюкозы і цукрозы крухмал не мае салодкага смаку. 
Крухмал, як і цукроза, зведвае гідроліз, г. зн. раскладанне вадой у пры-

сутнасці мінеральных кіслот. Пры поўным гідролізе макрамалекулы крух-
малу распадаюцца з утварэннем соцень тысяч малекул монацукрыду — 
глюкозы:

O  (C6H H SO , t
10O5)n + nH2

2 4 nC6H12O6

крухмал глюкоза

.

Схематычна працэс гідролізу на прыкладзе фрагмента малекулы крухмалу 
можна паказаць наступным чынам:

фрагмент малекулы крухмалу

  n C6H12O6
глюкоза

.

Пры аналізе прапанаванай схемы вы можаце заўважыць, што ў працэсе гід-
ролізу разрываюцца сувязі паміж элементарнымі звёнамі крухмалу і да кожнага 
звяна далучаецца малекула вады. У выніку кожнае элементарнае звяно мак-
рамалекулы ператвараецца ў малекулу глюкозы. Малекул глюкозы ў гэтым вы-
падку ўтвараецца столькі, колькі было элементарных звёнаў у макрамалекуле. 
Вынік гідролізу крухмалу з’яўляецца доказам таго, што крухмал — гэта полі-
цукрыд. 

Рэакцыю ператварэння крухмалу ў глюкозу каталітычным дзеяннем сернай кіслаты (гід-
роліз) адкрыў на пачатку XIX ст. рускі вучоны К. Кірхгоф. Распрацаваны ім спосаб гід-
ролізу не страціў свайго значэння і ў цяперашні час.

У арганізме чалавека гідроліз крухмалу адбываецца пад дзеяннем фермен-
таў, якія змяшчаюцца ў стрававальнай сістэме. Працэс гідролізу пачынаецца 
ўжо пры перажоўванні ежы ў роце пад дзеяннем ферментаў сліны. Далей гід-
роліз крухмалу працягваецца ў страўніку і кішэчніку чалавека. Канчатковым 
прадуктам гідролізу з’яўляецца глюкоза. 

Працэс гідролізу крухмалу адбываецца ступеньчата. Спачатку ўтвараюцца прамежкавыя 
прадукты з меншай малекулярнай масай, чым у крухмалу, — дэкстрыны. 
Частковы гідроліз крухмалу з утварэннем дэкстрынаў адбываецца пры варцы бульбы і 
круп, выпечцы хлеба. Утварэннем клейкіх дэкстрынаў тлумачыцца з’яўленне саладкава-
тай скарыначкі на хлебе і смажанай бульбе.
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Пры прасаванні накрухмаленай бялізны пад дзеяннем высокай тэмпературы таксама ад-
бываецца раскладанне крухмалу з утварэннем дэкстрынаў, аб чым сведчыць шчыльная 
бліскучая плёнка на бялізне. 

Адна з характэрных рэакцый крухмалу — яго рэакцыя з ёдам. Пры дзеянні 
раствору ёду на крухмальны клейстар утвараецца злучэнне характэрнага сіняга 
колеру. Пры награванні крухмальнага клейстару афарбоўка знікае і з’яўляецца 
зноў пры яго ахаладжэнні. 
Рэакцыя з ёдам выкарыстоўваецца для якаснага вызначэння крухмалу. 

Пераканацца ў гэтым вы зможаце пры выкананні лабараторнага доследу і ў да-
машніх умовах, выпрабоўваючы прадукты харчавання на наяўнасць у іх крух-
малу растворам ёднай настойкі. 

Прымяненне 
Крухмал выкарыстоўваецца як пажыўнае рэчыва, паколькі з’яўляецца важ-

нейшай крыніцай вугляводаў для чалавека. Непасрэдна крухмал арганізмам ча-
лавека не засвойваецца, але, як вы ўжо ведаеце, канчатковым прадуктам гід-
ролізу крухмалу з’яўляецца глюкоза, якая лёгка засвойваецца арганізмам. Яна 
ўсмоктваецца ў крывяносную сістэму, а затым у працэсе тканкавага дыхання 
расшчапляецца з утварэннем вуглякіслага газу і вады, а таксама з вылучэннем 
энергіі. 

У арганізмах млекакормячых вугляводы назапашваюцца ў печані і шкілетнай мускула-
туры ў форме глікагену — рэчыва, якое называецца таксама жывёльным крухмалам 
і мае падобную да крухмалу хімічную будову. Падобна да расліннага крухмалу, глікаген 
таксама гідралізуецца да глюкозы. 
Глікаген пры дзеянні на яго раствору ёднай настойкі, у адрозненне ад крухмалу, дае він-
на-чырвоную афарбоўку.

Крухмал прымяняецца ў многіх галінах вытворчасці і ў быце. З крухмалу 
атрымліваюць глюкозу і дэкстрыны, неабходныя для прыгатавання прысмакаў 
(мармеладу, жэле, тартоў). Крухмал выкарыстоўваецца для праклейвання па-
перы і кардону. Вялікая колькасць крухмалу расходуецца ў тэкстыльнай пра-
мысловасці для прапіткі тканін пры афарбоўцы. Крухмал выкарыстоўваецца пры 
прыгатаванні таблетак, пастаў як напаўняльнік для вытворчасці палімерных па-
крыццяў, якія прымяняюцца ў харчовай прамысловасці.

Крухмал (C6H10O5)n — поліцукрыд прыроднага паходжання, макрама-
лекулы якога складаюцца з вялікага ліку астаткаў глюкозы; малекулы крух-
малу маюць як лінейную, так і разгалінаваную будову. 

Крухмал
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Крухмал зведвае гідроліз. Якаснай рэакцыяй на наяўнасць крухмалу з’яў-
ляецца рэакцыя з ёдам.
Крухмал — каштоўны прадукт харчавання. Ён таксама выкарыстоўва-

ецца ў розных галінах вытворчасці (харчовай, тэкстыльнай, фармацэўтычнай 
прамысловасці і інш.). 

Пытанні і заданні

1. На падставе якой прыметы крухмал адносяць да поліцукрыдаў?
2. Ахарактарызуйце будову макрамалекул крухмалу.
3. З дапамогай якой рэакцыі можна адрозніць крухмальны клейстар ад раствору 

цукрозы?
4. Эксперыментальна даказана, што сок няспелай садавіны (яблыка, грушы) дае 

рэакцыю з ёдам, а спелай — не дае такой рэакцыі. Растлумачце гэту з’яву.
5. З жыццёвага вопыту вам вядома, што вараная бульба валодае клейкім дзе-

яннем. Як растлумачыць дадзеную з’яву?
6. У выніку доследу крухмал масай 100 г поўнасцю зведаў гідроліз. Як вы ду-

маеце, маса атрыманай глюкозы будзе большай або меншай за масу ўзятага для рэ-
акцыі крухмалу і чаму? 

7. Састаўце ўраўненні рэакцый, з дапамогай якіх можна выканаць наступныя пе-
ратварэнні:

X + Y  C6H12O6  (С6H10O5)n  C6H12O6  C2H5OH.

8. Вылічыце масу бульбы з масавай доляй крухмалу 20 %, якая патрабуецца для 
атрымання глюкозы масай 99 кг. 

Дамашні эксперымент. 1. Выпрабуйце розныя прадукты харчавання на 
наяўнасць у іх крухмалу. Для гэтага разбаўце вадой прыкладна ў дзесяць 
разоў спіртавы раствор ёду і капніце некалькі кропель раствору на зубную 
пасту і розныя прадукты харчавання: сырую і вараную бульбу, белы хлеб, пя-
чэнне, булачку, здробнены рыс. 2. Накрухмальце крухмальным клейстарам 
абрэзак тканіны, высушыце і прапрасуйце. Параўнайце гэты абрэзак тканіны 
з іншым, які не крухмалілі пасля мыцця.

Лабараторны дослед 7
Узаемадзеянне крухмалу з ёдам

1. Наліце ў прабірку крухмальны клейстар аб’ёмам 1—2 см3, разбаўце яго 
вадой.

2. Дабаўце кроплямі ў прабірку спіртавы раствор ёду. Запішыце, што вы 
назіраеце.
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3. Акуратна награвайце (але не даводзьце да кіпення) прабірку з сумессю 
над полымем спіртоўкі. Уважліва сачыце за зменамі, якія адбываюцца ў пра-
бірцы. 

4. Ахаладзіце змесціва прабіркі. Запісвайце змены, якія пры гэтым адбы-
ваюцца. 

5. Капніце некалькі кропель ёднай настойкі на кавалачак белага хлеба (або 
бульбы). Запішыце, што вы назіраеце.

§ 44. Цэлюлоза

Цэлюлоза, як і крухмал, з’яўляецца прыродным высокамалекулярным злу-
чэннем і таксама шырока распаўсюджана ў прыродзе. Яна ўваходзіць у састаў 
абалонак усіх раслінных клетак. Назва рэчыва «цэлюлоза», або «клятчатка», 
паходзіць ад лацінскага слова «cellula», што ў перакладзе азначае «клетка».
Цэлюлоза надае раслінам неабход-

ную эластычнасць і трываласць. Многія 
віды дрэў маюць вышыню, якая дасягае 
дзясяткаў метраў, і валодаюць пры гэ-
тым вялікай трываласцю. 
Узорам практычна чыстай цэлюло-

зы з’яўляецца вата, атрыманая з ачы-
шчанай бавоўны (мал. 145). Валокны 
лёну, бавоўны ў асноўным складаюцца 
з цэлюлозы, а ў драўніне яна складае 
практычна палову масы ў разліку на су-
хое рэчыва.

Будова
Цэлюлоза (С6H10O5)n — высокамалекулярны поліцукрыд. Макрамалекулы 

цэлюлозы складаюцца з вялікага ліку элементарных звёнаў (С6H10O5), якія ўяў-
ляюць сабой астаткі малекул глюкозы цыклічнай формы. Утварэнне цэлюлозы, 
як і крухмалу, адбываецца ў выніку складаных біяхімічных працэсаў, якія па-
чынаюцца з фотасінтэзу найпрасцейшых вугляводаў. 
Цэлюлоза і крухмал маюць аднолькавыя па саставе элементарныя звёны і, 

значыць, адну і тую ж малекулярную формулу (С6H10O5)n , але, нягледзячы на 
аднолькавы састаў, гэта два розныя рэчывы. Макрамалекулы цэлюлозы пабу-
даваны з іншай, чым крухмал, цыклічнай формы глюкозы, астаткі малекул якой 
злучаны ў прасторы інакш, чым у макрамалекулах крухмалу. Макрамалекулы цэ-
люлозы і крухмалу адрозніваюцца таксама лікам элементарных звёнаў і сваёй 

Мал. 145. Каробачка бавоўны

Цэлюлоза
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структурай. Лік элементарных звёнаў (С6H10O5) у мак-
рамалекулах цэлюлозы звычайна больш высокі, чым у 
макрамалекулах крухмалу, у сувязі з чым у цэлюлозы 
больш высокая сярэдняя адносная малекулярная маса. 
Яна можа дасягаць да 10—20 млн. Напрыклад, сярэд-
няя адносная малекулярная маса цэлюлозы ў бавойне 
1,7 млн, а ў лёне — 6 млн.
Макрамалекулы цэлюлозы, у адрозненне ад крух-

малу, маюць у асноўным лінейную структуру (мал. 146). 
Калі пры гэтым макрамалекулы размешчаны паралель-
на адна адной, як у лёне, бавоўне, каноплі, то ўтвараюц-
ца натуральныя валокны, якія вылучаюць з гэтых раслін 
для атрымання нітак і вытворчасці тканін. У цэлюлозе 

драўніны макрамалекулы, хоць і маюць лінейную структуру, але размешчаны ха-
атычна, не арыентаваны ў адным напрамку.  

Уласцівасці
Чыстая цэлюлоза — цвёрдае рэчыва белага або шэрага колеру, без паху і 

смаку, нерастваральнае ў вадзе, валодае валакністай будовай і механічнай тры-
валасцю. 
Цэлюлоза, як і крухмал, зведвае гідроліз пры награванні ў прысутнасці кан-

цэнтраванай сернай кіслаты, якая выконвае ролю каталізатара. У выніку поў-
нага гідролізу ўтвараецца вялікі лік малекул аднаго рэчыва — монацукрыду 
глюкозы. Працэс гідролізу цэлюлозы, як і крухмалу, адбываецца ступеньчата, 
з утварэннем канчатковага прадукту — глюкозы. Таму кароткі запіс працэсу 
гідролізу цэлюлозы можа быць паказаны такой сама схемай, як і гідроліз крух-
малу:

O  (C6H H SO , t
10O5)n + n .H2

2 4 nC6H12O6

цэлюлоза  глюкоза

З другой хімічнай уласцівасцю цэлюлозы, якая адрознівае яе ад крухмалу, 
вы добра знаёмы з асабістага жыццёвага вопыту. Цэлюлоза добра гарыць. Пры 
гэтым вылучаецца цеплавая і светлавая энергія. 

Прымяненне 
Цэлюлоза і прадукты, якія атрымліваюцца на яе аснове, знаходзяць самае 

шырокае і рознае прымяненне ў жыцці чалавека (мал. 147).
Дзякуючы сваёй механічнай трываласці цэлюлоза ў саставе драўніны вы-

карыстоўваецца ў будаўніцтве, з яе вырабляюць мэблю і розныя сталярныя 

Мал. 146. Будова мак-
рамалекул цэлюлозы
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прыстасаванні. Вырабленая з драўніны цэлюлоза выкарыстоўваецца для атры-
мання паперы. 

Вытворчасць паперы пачалася больш чым за дзве тысячы гадоў таму ў Кітаі. Прайшло 
шмат вякоў перш чым папера стала вядомай спачатку ў Індыі (VII ст.), затым у Заходняй 
Азіі (VIII ст.) і Афрыцы (Х ст.). Упершыню атрымліваць паперу ў Еўропе (у Іспаніі) па-
чалі толькі ў XII ст. Паступова папера пачала з’яўляцца ў многіх краінах Еўропы спа-
чатку прывазная, а затым пачала наладжвацца ўласная вытворчасць. 
Пісьменнасць жа была вядома з пачатку трэцяга тысячагоддзя да н. э., г. зн. за-
доўга да вынаходніцтва паперы. Асноўнымі папярэднікамі паперы як матэрыялу, 
на які наносілася пісьмо, былі папірус і пергамент. Папірус для пісьма пачалі вы-
карыстоўваць каля 4000 гадоў таму. Яго выраблялі з расліны папірус (Cyperus pa-
pyrus), якая расла ў Егіпце ў балоцістай мясцовасці каля ракі Ніл. Сцябло расліны 
ачышчалі ад кары і лубу і з беласнежнага матэрыялу наразалі тонкія палосы, якія 
ўкладвалі слаямі ўдоўж і ўпоперак. Затым з палос механічнай сілай выціскалі рас-
лінны сок. Гэты сок склейваў палосы папірусу. Пасля высушвання на сонцы лісты, якія 
атрымліваліся, шліфавалі каменем або скурай. Папірус — трывалы і даўгавечны ма-
тэрыял.

Мал. 147. Прымяненне цэлюлозы: 1 — вырабы хатняга ўжытку; 2 — выбуховыя рэчывы; 
3 — штучны шоўк; 4 — клей, лакі, фарбы; 5 — папера; 6 — кінаплёнка

Цэлюлоза

Правообладатель Народная асвета



198 Высокамалекулярныя злучэнні

Цэлюлоза, здабытая з драўніны, з’яўляецца даступнай сыравінай для ар-
ганічнага сінтэзу. З яе атрымліваюць простыя і складаныя эфіры, якія выкары-
стоўваюцца ў вытворчасці пластмасс, штучнага валакна, негаручай плёнкі, ла-
каў, цэлулоіду, кляёў, выбуховых рэчываў і інш. 
Пры поўным гідролізе цэлюлозы ўтвараецца глюкоза, якая зброджваннем 

далей ператвараецца ў этылавы спірт (тэхнічны).

Вам будзе цікава даведацца, што пры перапрацоўцы сухой драўніны масай 1 т мож-
на атрымаць: дрожджы бялковыя кармавые (масай 44 кг), этылавы спірт (аб’ёмам 
185 дм3), метылавы спірт (аб’ёмам 2,75 дм3), вугальную кіслату (масай 70 кг) і яшчэ 
шмат іншых арганічных злучэнняў.

Шмат баваўнянага і льнянога валакна выкарыстоўваецца для атрымання 
баваўняных і льняных тканін, вяровак, канатаў. 

Цэлюлоза (С6H10O5)n — поліцукрыд прыроднага паходжання, макра-
малекулы якога складаюцца з вялікага ліку астаткаў малекул глюкозы, што 
маюць лінейную будову.
Цэлюлоза і прадукты яе перапрацоўкі знаходзяць самае шырокае пры-

мяненне (вытворчасць мэблі, паперы, штучных тканін, нітак, баваўняных 
тканін, спіртоў, выбуховых рэчываў і інш.). 

Пытанні і заданні

1. Назавіце галіны прымянення цэлюлозы.
2. Пералічыце фізічныя ўласцівасці цэлюлозы.
3. Прывядзіце самы просты спосаб, які дазваляе даказаць наяўнасць вугляроду 

ў саставе цэлюлозы.
4. На падставе якой прыметы цэлюлозу адносяць да поліцукрыдаў?
5. Ахарактарызуйце будову макрамалекул цэлюлозы. 
6. Чым адрозніваюцца будовы макрамалекул крухмалу і цэлюлозы? У чым пра-

яўляецца падобнасць у будове іх макрамалекул?
7. Параўнайце хімічныя ўласцівасці цэлюлозы і крухмалу, адзначце агульныя і 

розныя ўласцівасці гэтых рэчываў.
8. Прывядзіце факты, якія пацвярджаюць, што цэлюлоза і крухмал — поліцукры-

ды, цукроза — дыцукрыд, а глюкоза — монацукрыд. 
9. Не праводзячы разлікаў, вызначыце, у якіх вугляводах — цэлюлоза, цукроза, 

крухмал, глюкоза — масавая доля вугляроду (%) аднолькавая. Адказ абгрунтуйце.
10. Якое слова — «большая» або «меншая» — трэба запісаць замест пропуску ў 

наступным сказе: «Правялі поўны гідроліз цэлюлозы масай 500 кг. Маса атрыманага 
прадукту рэакцыі стала … за масу цэлюлозы».
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§ 45. Бялкі

Бялкі таксама, як і поліцукрыды, адносяцца да прыродных высокамалеку-
лярных злучэнняў. 
У прыродзе бялкі распаўсюджаны вельмі шырока. Яны з’яўляюцца асно-

вай усіх жывых арганізмаў. Розныя бялкі сустракаюцца ва ўсіх раслінных і жы-
вёльных клетках і тканках, у сухажыллях, скуры, валасах; у жывёлы — у шэрсці, 
капытах, рагах. Бялкі ўваходзяць у састаў ферментаў, што паскараюць шмат-
лікія рэакцыі, якія адбываюцца ў арганізме. У арганізме чалавека змяшчаецца 
да ста тысяч розных відаў бялкоў, кожны з якіх адыгрывае пэўную і выключную 
ролю ў працэсах жыццядзейнасці. 

Бактэрыяльныя таксіны, многія яды змей, антыбіётыкі таксама з’яўляюцца бялковымі 
рэчывамі.

Будова
Бялкі сінтэзуюцца ў клетках раслін і жывёл з амінакіслот. Практычна ўсе 

бялкі пабудаваны з 20 відаў амінакіслот. Формулы і назвы некаторых з іх у азна-
ямленчым плане пададзены ў табліцы 13 у § 41.

Бялкі — палімерныя рэчывы, іх макрамалекулы складаюцца з вяліка-
га ліку амінакіслотных астаткаў, звязаных паміж сабой пептыднай групай
СО NH . З двух дзясяткаў амінакіслот пабу-

даваны малекулы многіх тысяч розных бялкоў. Гэта 
робіцца магчымым дзякуючы рознай паслядоўнасці 
злучэння амінакіслотных астаткаў у макрамалекуле 
бялку. Кожны бялок мае строга пэўную паслядоўнасць 
і лік амінакіслотнах астаткаў. Паслядоўнасць амінакі-
слотных астаткаў у лінейным поліпептыдным ланцугу 
называецца першаснай структурай бялковай малекулы 
(мал. 148).
Існуюць другасная (мал. 149) і трацічная струк-

туры малекул бялка, вывучэнне якіх прадугледжана ў 
курсе хіміі 11-га класа.

Вывучэнню будовы бялку вучоныя многіх краін прысвяцілі 
некалькі стагоддзяў. Першы ачышчаны бялок — клейкавіну 
пшаніцы — вылучылі на пачатку XVIII ст., і толькі праз сто 
гадоў пасля гэтага з бялку было вылучана асноўнае звяно 
будовы бялкоў — амінакіслата. Сінтэзаваць бялок вучоныя 
змаглі толькі ў другой палове XX ст.

Мал.  148. Першасная 
структура бялку

Бялкі
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Бялковая малекула можа змяшчаць ад ад-
ной да некалькіх соцень і нават тысяч амінакі-
слотных астаткаў, таму адносныя малекулярныя 
масы бялкоў вагаюцца ад дзясяткаў тысяч да 
некалькіх мільёнаў. Напрыклад, адносная мале-
кулярная маса бялка яйца складае 44 000, ге-
маглабіну крыві — 68 000, бялка, які вылучаны 
са смаўжа, — 6 700 000, а бялка віруса гры-
пу — 32 000 000.
У састаў бялкоў уваходзіць вуглярод, ва-

дарод, кісларод, азот. Многія бялкі змяшчаюць 
таксама серу, а некаторыя — фосфар.

Адным з бялкоў, у састаў якога ўваходзіць фосфар, 
з’яўляецца казеін (от лат. caseus — сыр). Казеін — 
асноўная бялковая фракцыя каровіна малака (80 % 
ад усіх бялкоў малака). У жаночым малаку таксама 
змяшчаецца казеін, але яго там у два разы менш, чым у каровіным. Казеін валодае здоль-
насцю да стварожвання, якая мае вялікае значэнне для эфектыўнай асіміляцыі малака но-
ванароджанымі, паколькі забяспечвае яго затрымку ў страўніку. Казеін змяшчае ўсе не-
абходныя арганізму амінакіслоты, у тым ліку і незаменныя. Ён з’яўляецца галоўнай са-
стаўной часткай тварагу і сыру. 

Уласцівасці
Разгледзім некалькі ўласцівасцей бялкоў.
1) Па здольнасці растварацца ў вадзе бялкі падзяляюцца на раствараль-

ныя і нерастваральныя. Некаторыя бялкі, напрыклад бялок курынага яйца, рас-
твараюцца ў вадзе. Іншыя  — раствараюцца ў разбаўленых растворах солей, а 
некаторыя  — не валодаюць уласцівасцю растваральнасці (бялкі шэрсці, по-
крыўных тканак, пазногцяў, пёраў і г. д.). 

2) Пры награванні, пад дзеяннем радыеактыўнага выпраменьвання або нека-
торых рэчываў (кіслоты, шчолачы, солі цяжкіх металаў і інш.) парушаецца прасто-
равая структура бялкоў, і яны губляюць сваю біялагічную актыўнасць, нягледзячы 
на тое, што першасная структура бялка захоўваецца. Гэта з’ява называецца дэ-
натурацыяй. У працэсе дэнатурацыі адбываецца змяненне ўпарадкаванай струк-
туры на неўпарадкаваную (мал. 150) і бялок вылучаецца з раствору. Дэнатурацыя 
бялка адбываецца, напрыклад, пры варцы мяса, смажанні яец (мал. 151). 

3) Бялкі, як і поліцукрыды, зведваюць гідроліз. У выніку гідролізу ўтва-
раецца сумесь амінакіслот, з якіх вылучаюць індывідуальныя амінакіслоты. 

Мал. 149. Другасная структура бялку
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Пры вельмі моцным награванні бялкі апальваюцца і нават загараюцца. Пры гэтым утва-
раюцца рэчывы са своеасаблівым пахам паленых пёраў, які характэрны прадуктам рас-
кладання бялкоў. На падставе гэтай уласцівасці бялкоў можна лёгка адрозніць натураль-
нае футра ад штучнага і шарсцяныя тканіны ад сінтэтычных, калі пачаргова падпальваць 
варсінкі футра або ніткі з тканіны і параўноўваць пах. 

Спрошчаная схема гідролізу бялку на прыкладзе ўчастка ланцуга, які скла-
даецца з астаткаў трох амінакіслот, прыведзена на малюнку 152.

Мал. 150. Схема дэнатурацыі малекулы 
бялку: а — бялок да дэнатурацыі; б — дэ-
натураваны бялок

Мал. 151. Дэнатурацыя бялку пры га-
таванні яечні

 

пептыдная група

HCl, t
H2O

амінакіслата  
(гліцын)

амінакіслата
(аланін)

Мал. 152. Схема гідролізу ўчастка макрамалекулы бялку

Бялкі

Правообладатель Народная асвета
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Пры гідролізе бялкоў разрываюцца сувязі паміж астаткамі амінакіслот (або 
амінакіслотнымі звёнамі) і да кожнага звяна далучаюцца часткі малекулы вады 
( Н, ОН). У выніку разбураецца першасная структура бялкоў, і кожны амі-
накіслотны астатак ператвараецца ў індывідуальную амінакіслату. 
Засваенне бялкоў у арганізме чалавека пачынаецца з іх гідролізу пад дзе-

яннем ферментаў (таксама бялковых утварэнняў). Далей амінакіслоты ўсмоктва-
юцца ў кроў і паступаюць у клеткі ўсіх тканак. З астаткаў амінакіслот арганізм 
будуе ўласцівыя менавіта яму амінакіслоты, а затым бялкі. 

4) Для выяўлення ў растворы бялкоў выкарыстоўваюць якасныя рэакцыі. Іх 
яшчэ называюць каляровымі, паколькі ў выніку з’яўляецца характэрнае афар-
боўванне. Па гэтых рэакцыях можна распазнаваць бялкі сярод іншых арганічных 
рэчываў. Пазнаёмімся з дзвюма з такіх рэакцый, адну з якіх вы праробіце пры 
выкананні лабараторнага доследу. 
Прысутнасць бялкоў у растворы выяўляецца па характэрным фіялетавым 

афарбаванні, якое з’яўляецца пры дабаўленні да раствору бялку раствору шчо-
лачы, а затым раствору солі медзі(II).
Другая каляровая рэакцыя бялкоў — з’яўленне жоўтай афарбоўкі пры дзе-

янні на іх канцэнтраванай азотнай кіслаты, якая пераходзіць у аранжавую пры 
дабаўленні раствору шчолачы. 

Бялкі — прыродныя высокамалекулярныя злучэнні, якія складаюцца з 
астаткаў амінакіслот, звязаных пептыднай сувяззю. Паслядоўнасць амінакі-
слотных астаткаў называюць першаснай структурай малекулы бялку. 
Бялкам уласцівы з’явы дэнатурацыі, гідроліз і каляровыя рэакцыі, якія 

выкарыстоўваюцца для якаснага вызначэння бялкоў у растворы.

Пытанні і заданні

1. Якія арганічныя злучэнні адносяцца да бялкоў?
2. Як вы разумееце, што такое першасная структура бялковай малекулы?
3. З дапамогай якой групы атамаў адбываецца сувязь у макрамалекуле бялку? 

Як называецца такая сувязь?
4. На якія групы падзяляюць бялкі па іх адносіне да вады? Прывядзіце адпа-

ведныя прыклады.
5. Якія змены адбываюцца з малекуламі бялку пры дэнатурацыі?
6. Апішыце каляровыя рэакцыі бялкоў.
7. У дзвюх прабірках знаходзяцца бясколерныя растворы: у адной з іх — раствор 

бялку, у другой — раствор глюкозы. Як вызначыць змесціва кожнай прабіркі?
8. Пералічыце вядомыя вам прыродныя высокамалекулярныя злучэнні і пакажы-

це, чым адрозніваюцца будовы іх макрамалекул.
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Дамашні эксперымент. 1. Наліце ў шклянку крыху малака (малако змя-
шчае значную колькасць бялку казеіну) і дабаўце ў яго некалькі кропель 
соку лімона, які змяшчае лімонную кіслату. Назірайце за рэакцыяй, якая ад-
бываецца, і растлумачце яе. 2. Вазьміце пінцэтам невялікую шарсцяную або 
шаўковую нітку з натуральнай тканіны, унясіце яе ў полымя і хутка адніміце 
ад агню. Паўтарыце дослед з ніткай з сінтэтычнай тканіны. Параўнайце вы-
нікі. Па якіх прыметах можна адрозніць адну нітку ад другой?

Лабараторны дослед 8
Каляровыя рэакцыі бялкоў

1. Наліце ў прабірку раствор бялку аб’ёмам прыкладна 1 см3 і дабаўце рас-
твор гідраксіду натрыю такога ж аб’ёму.

2. Дабаўце далей у прабірку 2—3 кроплі разбаўленага, амаль бясколерна-
га раствору сульфату медзі(II) і змесціва старанна перамяшайце. Што вы на-
зіраеце? 

3. У другую прабірку з растворам бялку настаўнік дабавіць некалькі кро-
пель канцэнтраванай азотнай кіслаты і асцярожна нагрэе змесціва прабіркі, за-
тым ахалодзіць і дабавіць раствор шчолачы.
Адзначце, якія змяненні пры гэтым адбываюцца. 

Практычная работа 4
Рашэнне эксперыментальных задач

Варыянт 1
Задача 1. Дакажыце доследным шляхам, што ў дадзеным растворы змя-

шчаецца бялок.
Задача 2. У дзвюх пранумараваных прабірках знаходзяцца раствор мыла і 

крухмальны клейстар. Вызначыце доследным шляхам змесціва кожнай прабіркі.
Задача 3. Выберыце з ліку прапанаваных рэчываў — Na2SO4, MgCl2, 

CaCO3 — патрэбны рэактыў і, выкарыстоўваючы яго, атрымайце соль воцат-
най кіслаты.

Варыянт 2
Задача 1. Дакажыце доследным шляхам, што белы хлеб змяшчае крухмал.
Задача 2. У дзвюх пранумараваных прабірках знаходзяцца растворы бялку 

і амінавоцатнай кіслаты. Вызначыце доследным шляхам змесціва кожнай пра-
біркі.

Задача 3. Выберыце з ліку прапанаваных рэчываў — KNO3, CaSO4, K 2CO3 — 
патрэбны рэактыў і, выкарыстоўваючы яго, атрымайце соль воцатнай кіслаты.

Бялкі

Правообладатель Народная асвета
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§ 46. Асноўныя паняцці хіміі 

Заканчваецца першы этап вывучэння хіміі ў школе. Вы набылі ўжо пэўны 
аб’ём ведаў па агульнай, неарганічнай і арганічнай хіміі. Ведаеце формулы мно-
гіх простых і складаных рэчываў, іх уласцівасці, умееце састаўляць ураўненні хі-
мічных рэакцый і рашаць даволі складаныя задачы.
У двух апошніх класах сярэдняй школы, г. зн. на другім этапе вывучэння хі-

міі, вам давядзецца паглыбіць гэтыя веды, пазнаць шмат новага, у тым ліку і аб 
ужо знаёмых рэчывах і рэакцыях, тэорыях і заканамернасцях праходжання роз-
ных хімічных працэсаў. 
Новыя веды і ўменні, якія вы набудзеце пры далейшым вывучэнні хіміі, 

шмат у чым грунтуюцца на тых паняццях і законах, якія вам ужо знаёмы. Яны 
складаюць навуковы фундамент навукі хімія і выкарыстоўваюцца ва ўсіх яе 
раздзелах. Зразумела, што гэтыя паняцці і законы будуць удакладняцца і па-
глыбляцца на больш высокім навуковым узроўні, але прынцыповая аснова за-
хаваецца, таму вельмі важна ўжо цяпер добра іх ведаць і ўмець карыстацца як 
пры вывучэнні тэорыі, так і пры выкананні самых розных практычных заданняў. 
Нагадаем больш важныя паняцці і законы, з якімі вы пазнаёміліся за тры 

гады вывучэння хіміі. 
Хімія — навука аб рэчывах і іх ператварэннях у іншыя рэчывы.
З гэтага азначэння відавочна, што асноўным прадметам хіміі з’яўляецца вы-

вучэнне рэчываў і іх ператварэнняў, г. зн. хімічных рэакцый.

Рэчыва
Рэчыва — гэта тое, з чаго складаюцца фізічныя целы.
Гэта пачатковае, самае простае азначэнне рэчыва. Аднак вы ўжо ведаеце, 

што рэчыва складаецца з больш дробных часціц — атамаў. 
Атам — найдрабнейшая, хімічна непадзельная часціца, якая складаецца 

з дадатна зараджанага ядра і адмоўна зараджаных электронаў. 
Атамы звязаны паміж сабой сіламі хімічнай сувязі ў малекулы, крышталі 

і іншыя часціцы.
Малекула — найменшая часціца рэчыва, здольная існаваць самастойна 

і захоўваць яго хімічныя ўласцівасці.
Атамы ў працэсе ўзаемадзеяння паміж сабой ператвараюцца ў зараджаныя 

часціцы — іоны.
Іоны — зараджаныя часціцы, якія ўтвараюцца з атамаў у выніку аддачы 

або далучэння электронаў.
І атамы, і аднаатамныя іоны, якія з іх утвараюцца (тыпу Na+, Cl–, Ba2+ 

і да т. п.), называюцца атамнымі часціцамі. Таму паняцце хімічны элемент 
набывае больш дакладнае азначэнне.

Правообладатель Народная асвета
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Хімічны элемент — від атамных часціц (атамаў або іонаў) з аднолькавым 
дадатным зарадам ядра.
Аб’яднанне хімічных элементаў у адзіную сістэму, устанаўленне глыбокай 

унутранай сувязі паміж імі вызначаюцца перыядычным законам Мендзялеева.
Уласцівасці атамаў хімічных элементаў, а таксама састаў і ўласцівасці рэ-

чываў, якія яны ўтвараюць, знаходзяцца ў перыядычнай залежнасці ад за-
радаў атамных ядзер.
Усе рэчывы пабудаваны з часціц трох тыпаў: атамаў, іонаў або малекул 

(мал. 153). 
Кожнае хімічнае рэчыва характарызуецца трыма асноўнымі складальнымі: 

саставам, будовай і ўласцівасцямі. Праяўленне пэўных фізічных і хімічных ула-
сцівасцей любога рэчыва вызначаецца яго саставам і будовай. 

Мал. 153. Агульная схема саставу, будовы і ўласцівасцей хімічных рэчываў

Правообладатель Народная асвета
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Усе рэчывы па саставе можна падзяліць на два віды: простыя — утво-
раныя атамамі аднаго хімічнага элемента, і складаныя — утвораныя атамамі 
розных хімічных элементаў.
Важнейшай характарыстыкай хімічнага рэчыва з’яўляецца будова, г. зн. 

парадак злучэння паміж сабой часціц, з якіх яно ўтворана. Спалучэнне адноль-
кавых малекул за кошт сіл міжмалекулярнага ўзаемадзеяння прыводзіць да 
ўтварэння рэчываў малекулярнай будовы. Яна характэрна, перш за ўсё, для ар-
ганічных і некаторых неарганічных рэчываў.
Рэчывы, у крышталях якіх няма малекул, называюцца немалекулярнымі. 

Такія рэчывы ўтвораны з велізарнага ліку атамных часціц, звязаных паміж сабой 
сіламі хімічных сувязей. У залежнасці ад віду часціц і тыпу хімічнай сувязі паміж 
імі адрозніваюць кавалентныя (атамныя), іонныя і металічныя крышталі.
Пэўную порцыю любога рэчыва Х можна колькасна ахарактарызаваць з да-

памогай розных фізічных велічынь, з многімі з якіх вы ўжо знаёмы (мал. 154).

Мал. 154. Асноўныя колькасныя характарыстыкі рэчыва

Правообладатель Народная асвета
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Хімічныя рэакцыі
Хімічныя рэакцыі — гэта з’явы, пры якіх адбываецца ператварэнне ад-

ных рэчываў у другія. 
Пры такіх ператварэннях разбураецца структура зыходных рэчываў з-за 

разрыву хімічных сувязей, узнікаюць новыя рэчывы з новымі сувязямі і іншай 
будовай. Аднак прырода і агульны лік атамаў кожнага элемента застаюцца па-
стаяннымі, а гэта азначае, што і сумарная маса рэчыва пасля рэакцыі не змяня-
ецца. Гэта заканамернасць выражаецца законам захавання масы рэчываў.

Агульная маса рэчываў, якія ўступілі ў хімічную рэакцыю, роўна масе рэ-
чываў, якія ўтварыліся.
Па суадносіне ліку зыходных рэчываў і прадуктаў рэакцыі адрозніваюць 

тыпы хімічных рэакцый: злучэння, раскладання, замяшчэння, абмену.
Рэакцыі злучэння — рэакцыі, пры якіх з некалькіх рэчываў утвараецца 

адно новае складанае рэчыва:

CaО + H2O = Ca(OH)2;

H2 + Cl2 = 2HCl.

Рэакцыі раскладання — рэакцыі, пры якіх з аднаго складанага рэчыва 
ўтвараецца некалькі новых рэчываў: 

 t
CaCO3 = CaO + CO2 ;

 t
NH4Cl = NH3 + HCl.

Рэакцыі замяшчэння — рэакцыі, пры якіх атамы простага рэчыва за-
мяшчаюць атамы аднаго з элементаў у складаным рэчыве:

Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2 ;
 t

CuO + H2 = Cu + H2O.

Рэакцыі абмену — рэакцыі, у выніку якіх два складаныя рэчывы аб-
меньваюцца сваімі састаўнымі часткамі, утвараючы два новыя рэчывы:

NaOH + HCl = NaCl + H2O;

BaCl2 + Na2SO4 = BaSO4 + 2NaCl.

З іншымі тыпамі рэакцый вы пазнаёміцеся пры далейшым вывучэнні хіміі.
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Пытанні і заданні

1. Дайце азначэнне паняцця «хімічны элемент». Чым адрозніваецца гэта паняц-
це ад паняцця «простае рэчыва»?

2. Успомніце, якія тыпы складаных неарганічных рэчываў вам вядомы. Напішыце 
схему іх узаемаператварэнняў на прыкладзе злучэнняў барыю і серы.

3. Запішыце ўраўненні рэакцый, якія неабходна правесці, каб выканаць на-
ступныя ператварэнні: а) P  P2O5  H3PO4  K3PO4  Ca3(PO4)2  H3PО4; б) Cu  

 CuO  Cu(OH)2  CuSO4  CuCl2  Cu.
4. Ахарактарызуйце колькасна згодна са схемай на малюнку 154: а) порцыю бяз-

воднай сернай кіслаты масай 24,5 г і шчыльнасцю 1,84 г/см3; б) порцыю карбанату 
кальцыю хімічнай колькасцю 0,5 моль і шчыльнасцю 2,8 г/см3.

5. Прывядзіце па 2 прыклады рэакцый: а) злучэння; б) раскладання; в) замя-
шчэння; г) абмену. Якія з іх з’яўляюцца акісляльна-аднаўленчымі? У гэтых рэакцыях 
пакажыце рэчыва акісляльнік і рэчыва аднаўляльнік.

6. Вызначыце хімічную колькасць сульфіду алюмінію, атрыманага пры ўзаема-
дзеянні алюмінію масай 6,3 г з серай. Разлічыце масавую долю металу ў сульфідзе.

7. Пры награванні карбанату кальцыю атрымалі вуглякіслы газ масай 40 г. Раз-
лічыце масу і хімічную колькасць карбанату кальцыю, узятага для рэакцыі.

8. Пры ўзаемадзеянні цынку з салянай кіслатой, масавая доля HCl у якой роўна 
22 %, вылучыўся газ аб’ёмам (н. у.) 11,2 дм3. Разлічыце масу раствору кіслаты, за-
трачанага на рэакцыю.

9. У выніку ўзаемадзеяння раствору солі барыю з растворам сернай кіслаты 
ўтварыўся асадак хімічнай колькасцю 0,5 моль. Вызначыце масу растваральнай солі 
барыю, якая ўступіла ў рэакцыю, калі гэта: а) хларыд барыю; б) нітрат барыю. 

§ 47. Неметалы і іх злучэнні

Агульная характарыстыка неметалаў
Вы ўжо даведаліся, што сярод 118 вядомых у цяперашні час хімічных эле-

ментаў менавіта элементы неметалы ўваходзяць у састаў злучэнняў, якія ўтва-
раюць вялікую (больш за 80 %) частку жыццёвай прасторы чалавека: атмас-
феры, гідрасферы і зямной кары (літасферы). З 65 млн хімічных рэчываў на 
долю металаў і іх злучэнняў прыходзіцца менш за 1 млн.
Неметалы — асноўныя элементы жывой прыроды. Менавіта вуглярод С, 

кісларод О, вадарод Н, азот N, фосфар Р і серу S называюць арганагеннымі, 
падкрэсліваючы іх незаменнасць для існавання жывёл і раслін. Да жыццёва 
неабходных (незаменных) адносяцца і яшчэ некаторыя хімічныя элементы не-
металы, без якіх немагчыма нармальная жыццядзейнасць арганізма: селен Se, 
хлор Cl, бром Br, ёд I. Такія элементы называюць біягеннымі. Да біягенных эле-
ментаў адносяцца таксама K, Na, Ca, Mg, Mn, Co, Fe, Zn, Mo, V.

Неметалы і іх злучэнні

Правообладатель Народная асвета
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Простыя рэчывы
Простыя рэчывы неметалы могуць існаваць як у выглядзе аднаатамных 

малекул — высакародныя газы (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn), так і ў выглядзе больш 
складаных злучэнняў, у якіх атамы неметалу звязаны паміж сабой кавалентнай 
непалярнай сувяззю. З дапамогай гэтай сувязі ўтвараюцца розныя па саставе і 
будове простыя рэчывы неметалы. Гэта могуць быць мнагаатамныя малекулы, 
якія складаюцца з двух (кісларод O2, вадарод H2, азот N2, хлор Cl2, бром Br2, 
ёд I2), трох (азон O3), чатырох (белы фосфар P4), васьмі (крышталічная сера S8), 
дванаццаці (бор B12) атамаў, а таксама немалекулярныя злучэнні, што ўяўляюць 
сабой атамныя крышталі або аморфныя рэчывы, такія як алмаз і графіт C, 
крэмній Si, чорны фосфар P, пластычная сера S. Яны складаюцца з бясконцага 
ліку адпаведных атамаў. Некаторыя неметалы могуць існаваць у выглядзе не-
калькіх простых рэчываў (алатропных мадыфікацый). Уласцівасці алатропных 
мадыфікацый залежаць ад таго, як і ў якой колькасці звязаны паміж сабой ата-
мы ў дадзеным рэчыве (кісларод O2 і азон O3) і як яны размешчаны ў прасторы 
(алмаз і графіт).

Некаторыя неметалы ў цвёрдым выгля-
дзе існуюць у аморфным стане, г. зн. ад-
розніваюцца больш неўпарадкаваным раз-
мяшчэннем часціц, чым крышталі. У ад-
розненне ад крышталёў аморфныя рэ-
чывы не маюць пастаяннай тэмпературы 
плаўлення, больш устойлівыя і хімічна ак-
тыўныя. Шырокае прымяненне знаходзяць 
аморфны крэмній і вуглярод (шкловугля-
род). Са шклавугляроду, у прыватнасці,
вырабляюць вельмі трывалую спартыўную 
амуніцыю (мал. 156).

Пры запісе ўраўненняў хімічных рэакцый для спрашчэння простыя рэчывы 
неметалы, якія ўтвораны мнагаатамнымі малекуламі або маюць немалекулярную 
будову, запісваюць адным сімвалам, напрыклад: S, Р, В, С:

S + H2 = H2S.

Будова атамаў неметалаў і ўласцівасці 
іх простых рэчываў і злучэнняў
Уласцівасці простых і складаных рэчываў, якія ўтвараюцца неметаламі, 

знаходзяцца ў цеснай сувязі з будовай іх атамаў і звязаны са становішчам 
элементаў неметалаў у перыядычнай сістэме хімічных элементаў (гл. мал. 1). 

Мал. 155. Спартыўны веласіпед 
са шклавугляроду

Правообладатель Народная асвета
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Элементы неметалы знаходзяцца ў правым верхнім вугле перыядычнай табліцы, 
займаючы большую частку малых перыядаў і размяшчаючыся ў канцы вялікіх 
перыядаў. З павелічэннем атамных нумароў (г. зн. злева направа па перыядзе) 
неметалічныя ўласцівасці гэтых элементаў узмацняюцца. У групах неметалічныя 
ўласцівасці хімічных элементаў узмацняюцца знізу ўверх. 
Прычынамі такога змянення ўласцівасцей з’яўляюцца змяненні электрон-

най структуры і радыусаў атамаў: з павелічэннем атамнага нумара элемента ў 
перыядзе павялічваецца лік электронаў на знешнім электронным слоі іх ата-
маў, яны мацней прыцягваюцца ядром, радыус атама памяншаецца. У гру-
пе ў атамаў элементаў павялічваецца лік электронных слаёў, і сувязь элект-
ронаў знешняга слою з ядром, наадварот, аслабляецца, радыус атама павяліч-
ваецца. 

Электраадмоўнасць неметалаў таксама павялічваецца па перыядзе злева 
направа, а па групе — знізу ўверх, характарызуючы ўзмацненне неметалічных 
уласцівасцей. Адпаведна вышэйшая дадатная ступень акіслення ў аксідах 
неметалаў павялічваецца па перыядзе таксама злева направа, а адмоўная 
ступень акіслення ў злучэннях з вадародам (гідрыдах) памяншаецца ад –4 у 
метане да –1 у галагенавадародаў.
Са змяненнем неметалічных уласцівасцей хімічных элементаў цесна звя-

заны заканамернасці ў змяненнях уласцівасцей рэчываў, якія яны ўтвараюць. 
Так, неметалічныя ўласцівасці простых рэчываў павялічваюцца па перыядзе 
злева направа і па групе знізу ўверх. Кіслотныя ўласцівасці вышэйшых 
аксідаў і гідраксідаў неметалаў таксама ўзмацняюцца па перыядзе злева на-
права, а па групе — зверху ўніз аслабляюцца. Злева направа па перыядзе 
ўзмацняецца таксама кіслотны характар вадародных злучэнняў неметалаў. 
Напрыклад, аміяк NH3 праяўляе асноўныя ўласцівасці, узаемадзейнічаючы з 
кіслотамі, вада H2O з’яўляецца амфатэрным злучэннем, а хлоравадарод HCl мае 
ярка выражаны кіслотны характар.
Напомнім, што ў формулах бінарных, г. зн. утвораных двума элементамі, 

злучэнняў на першым месцы заўсёды запісваецца элемент з меншай электра-
адмоўнасцю, напрыклад: KCl, H2S, SiO2. Выключэнне складаюць некаторыя 
злучэнні азоту з вадародам, напрыклад аміяк, для якога прынята традыцый-
нае напісанне — NH3, а таксама метан — CH4. У сучаснай наменклатуры 
бінарныя злучэнні прынята называць па тым элеменце, які мае большую 
электраадмоўнасць, дабаўляючы да яго назвы суфікс -ід. Значыць, злучэнні 
неметалаў з металамі будуць называцца: у выпадку кіслароду — аксіды (CaO), 
вадароду — гідрыды (LiH), серы — сульфіды (Na2S), азоту — нітрыды (Li3N), 
хлору — хларыды (NaCl), вугляроду — карбіды (SiC).

Неметалы і іх злучэнні

Правообладатель Народная асвета
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Хімічныя ўласцівасці неметалаў
У хімічных рэакцыях неметалы могуць праяўляць як акісляльныя, так і ад-

наўленчыя ўласцівасці (акрамя фтору, які можа быць толькі акісляльнікам як 
самы электраадмоўны элемент). Пры гэтым хімічная актыўнасць неметалу за-
лежыць не толькі ад яго становішча ў перыядычнай сістэме, але і ад прыроды 
іншых рэагентаў і ўмоў правядзення рэакцыі. 

Акісляльныя ўласцівасці неметалаў у перыядах узмацняюцца злева на-
права, паколькі павялічваецца здольнасць іх атамаў набываць электроны. У 
групах зверху ўніз здольнасць атамаў набываць электроны памяншаецца, і, 
значыць, акісляльныя ўласцівасці ўтвораных імі простых рэчываў таксама 
аслабляюцца. Хімічная актыўнасць алатропных мадыфікацый аднаго і таго ж 
элемента таксама адрозніваецца. Так, азон значна больш актыўны, чым звы-
чайны кісларод, а белы фосфар — чым чырвоны.
Хімічныя ўласцівасці неметалаў характарызуюцца іх узаемадзеяннем з ме-

таламі, вадародам, іншымі неметаламі і складанымі рэчывамі (запішыце па ад-
ным ураўненні рэакцыі, якая характарызуе кожнае ператварэнне). Усе гэтыя рэ-
акцыі з’яўляюцца акісляльна-аднаўленчымі.
Як вы ўжо ведаеце, з дапамогай хімічных рэакцый можна выканаць пераход 

ад простых рэчываў да складаных і ад адных складаных рэчываў да другіх. На-
прыклад, калі ўзяць неметал серу, то можна паслядоўна выканаць наступныя 
ператварэнні:

S  SO2  SO3  H2SO4  CaSO4.

Гэты ланцужок ператварэнняў сведчыць, што простае рэчыва сера з’яўляецца 
роданачальнікам для складаных рэчываў, паміж якімі існуе ўзаемасувязь: 

неметал (S)  кіслотны аксід (SO3)  
 гідраксід кіслата (H2SO4)  соль (Na2SO4).

Простыя рэчывы неметалы адрозніваюцца па сваім саставе, будове і 
агрэгатным стане, характарызуюцца шырокім дыяпазонам фізічных уласці-
васцей і здольнасцю да алатропіі. 
Акісляльныя ўласцівасці простых рэчываў неметалаў, кіслотныя ўла-

сцівасці іх аксідаў і гідраксідаў у перыядах узмацняюцца злева направа, а ў 
групах — памяншаюцца зверху ўніз.

Правообладатель Народная асвета
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Пытанні і заданні

1. Як змяняюцца неметалічныя ўласцівасці ў радзе элементаў ад бору да фтору?
2. Аслабляюцца ці ўзмацняюцца неметалічныя ўласцівасці хімічных элементаў па 

групе ад кіслароду да тэлуру? Чаму? 
3. Састаўце формулы вышэйшага аксіду, гідраксіду і вадароднага злучэння 

крэмнію.
4. Як змяняюцца акісляльныя ўласцівасці неметалаў па групах і перыядах? Якія 

прычыны такога змянення? 
5. Зыходзячы з магчымых ступеней акіслення хлору (+1, +3, +5, +7), састаўце 

формулы аксідаў хлору і адпаведных ім гідраксідаў, улічваючы, што ўсе яны кіслотныя.
6. Састаўце формулы аксідаў і гідраксідаў серы і селену, у якіх гэтыя элементы 

праяўляюць ступені акіслення +4 і +6.
7. Пры ўзаемадзеянні вадароду з серай утварыўся газ серавадарод хімічнай 

колькасцю 5 моль. Разлічыце аб’ём (н. у.) вадароду і масу серы, якія ўступілі ў рэ-
акцыю. 

8. Хлор аб’ёмам (н. у.) 11,2 дм3 поўнасцю прарэагаваў з брамідам калію, маса-
вая доля якога ў водным растворы складала 20 %. Вызначце: а) масу раствору бра-
міду калію; б) масу і хімічную колькасць солі, якая ўтварылася ў выніку рэакцыі.

9. Запішыце ўраўненні рэакцый, якія неабходна правесці, каб выканаць наступ-
ныя ператварэнні: а) P  Ca3P2  PH3  H3PO4  Ca3(PO4)2; б) CO2  C  CO  

 K2CO3  CO2  Ca(HCO3)2;  в) N2  NO2   HNO3  NH4NO3  NH3  N2.

§ 48. Гамалагічныя рады і ізамерыя арганічных злучэнняў

Вы пазнаёміліся коратка з найважнейшымі прадстаўнікамі арганічных злу-
чэнняў. Гэты матэрыял курса арганічнай хіміі аб’ядноўваецца тэорыяй хімічнай 
будовы арганічных злучэнняў, асноўныя палажэнні якой наступныя: 

• атамы ў малекулах арганічных злучэнняў злучаны хімічнымі сувязямі ў 
адпаведнасці з іх валентнасцю; вуглярод у арганічных злучэннях чатырохвалент-
ны, кісларод — двухвалентны, а вадарод і галагены — аднавалентныя;

• уласцівасці рэчыва залежаць не толькі ад таго, якія атамы і ў якой коль-
касці ўваходзяць у састаў малекул, але і ад парадку злучэння іх у малекулах (хі-
мічнай будовы). 
Цяпер пасля вывучэння асноўных класаў арганічных злучэнняў і іх ула-

сцівасцей вы можаце больш поўна і глыбока ацаніць значэнне палажэнняў тэо-
рыі хімічнай будовы. 
Атамы вугляроду здольны паслядоўна злучацца адзін з адным з утварэннем 

вугляродных ланцугоў рознай даўжыні або цыклаў розных памераў, прыводзячы 
да ўстойлівых арганічных рэчываў. Існуе вялікі лік рэчываў у межах аднаго кла-
са, якія ў хіміі аб’яднаны ў гамалагічныя рады рэчываў з улікам аналагічных 
прымет.

Гамалагічныя рады і ізамерыя арганічных злучэнняў
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Гамалагічныя рады арганічных злучэнняў
На прыкладзе гамалагічнага рада насычаных вуглевадародаў напомнім зна-

чэнне асноўных паняццяў, якія характарызуюць гэтыя рады, а затым паспрабуем на 
канкрэтных прыкладах рэчываў іншых класаў пераканацца ў існаванні такіх радоў.
Метан, этан, прапан, бутан — прадстаўнікі гамалагічнага рада насычаных 

вуглевадародаў. Разгледзім малекулярныя і скарочаныя структурныя формулы 
гэтых рэчываў.

Малекулярныя формулы

CH4 C2H6 C3H8 C4H10

Скарочаныя структурныя формулы

CH4 CH3  CH3 CH3  CH2  CH3 CH3  CH2  CH2  CH3

метан этан прапан бутан

Кожны наступны член рада адрозніваецца ад папярэдняга на адну і тую ж 
групу атамаў CН2 , якая называецца гамалагічнай рознасцю. 
Агульная формула рэчываў гамалагічнага рада насычаных вуглевадародаў 

(алканаў) CnH2n + 2. Ведаючы агульную формулу рада і разумеючы, што ўяўляе 
сабой з’ява гамалогіі, можна напісаць формулу алкану з любым лікам атамаў 
вугляроду.

Некаторыя з алканаў яшчэ не сінтэзаваны або не вылучаны ў чыстым стане, калі яны 
існуюць у прыродзе. А для алкану з 1000 атамаў вугляроду правіламі нават не праду-
гледжана назва! У шматтомным даведніку арганічных злучэнняў Beilstein адным з апош-
ніх апісаных насычаных вуглевадародаў з’яўляецца алкан з 122 атамамі вугляроду: 
С122Н226.

З’ява гамалогіі ўласціва ўсім іншым класам арганічных злучэнняў. Успомнім 
назвы рэчываў з адной двайной сувяззю ў малекуле: этэн, прапен, бутэн-1. Ма-
лекулярныя і структурныя формулы гэтых рэчываў сведчаць аб тым, што яны 
гамолагі.

2H4 C

этэн прапен бутэн-1

C 3H6  C4H8

CH2  CH2 CH2  CH  CH3 2

1 2 3 4
  CH  CH2  CH3

Малекулярныя формулы

Скарочаныя структурные формулы

CH
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Агульная формула рэчываў гамалагічнага рада ненасычаных вуглевадародаў 
з адной двайной сувяззю мае выгляд: СnH2n. Выкарыстоўваючы агульную фор-
мулу, можна напісаць малекулярную формулу гамолага з любым лікам атамаў 
вугляроду, г. зн. дакладна такім сама чынам, як і ў выпадку з алканамі. 
Успомнім агульную формулу гамолагаў ненасычаных вуглевадародаў з трай-

ной сувяззю: CnH2n – 2. Выкарыстоўваючы агульную формулу, можна напісаць 
малекулярную формулу гамолагаў ацэтылену НС СН, напрыклад, з трыма 
С3Н4 і чатырма С4Н6 атамамі вугляроду. Іх малекулярныя і структурныя формулы 
таксама пацвярджаюць тое, што яны з’яўляюцца гамолагамі.

2H2 C C3H4  C4H6

ацэтылен
(этын)

  ССH H

прапін

C3   ССH H

бутын-1

  СС HC3H CH 2 

Малекулярныя формулы

Скарочаныя структурныя формулы

4 3 2 1

Знаёмячыся з прадстаўніком класа аднаатамных насычаных спіртоў, вам 
стала вядомай формула спірту этанолу — C2H5OH. Аднак прасцейшым спіртам 
гэтага рада з’яўляецца метанол СН3ОН. Акрамя дадзеных спіртоў, існуюць ін-
шыя спірты, састаў якіх выражаецца формулай CnH2n + 1OH. Гэтыя рэчывы так-
сама ўтвараюць гамалагічны рад.
З існаваннем гамолагаў вы знаёміліся і на прыкладзе прадстаўнікоў на-

сычаных аднаасноўных карбонавых кіслот — мурашынай і воцатнай. Рад такіх 
кіслот можна прадоўжыць. Разгледзеўшы формулы некалькіх кіслот, запісаных 
таксама ў парадку павелічэння ліку атамаў вугляроду, вы зможаце пераканацца 
ў наяўнасці гамалагічнага рада насычаных аднаасноўных кіслот, агульная фор-
мула якога наступная СnH2n + 1COOH: 

Н СООН, СН3 СООН,  СН3 СН2 СООН 

і г. д.
Для любых класаў арганічных злучэнняў існуе агульная формула рада. Гэ-

тай формулай можна карыстацца для напісання формул гамолагаў такім сама 
чынам, як і ў выпадку алканаў. 
У табліцы 14 прапанаваны формулы некалькіх прадстаўнікоў гамалагічных 

радоў. 

Гамалагічныя рады і ізамерыя арганічных злучэнняў
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Табл і ц а  14.  Гамалагічныя рады некаторых класаў 
арганічных злучэнняў

Назва 
класа

Агульная формула 
членаў гамалагічнага 

рада

Скарочаныя структурныя 
формулы гамолагаў

Алканы CnH2n + 2 CH4          CH3  CH3        CH3  CH2  CH3

Алкены CnH2n CH2  CH2        CH2  CH  CH3

CH2  CH  CH2  CH3

Алкіны CnH2n – 2     

Спірты CnH2n + 1OH CH3  OH       CH3  CH2  OH 

CH3  CH2  CH2  OH

Карбонавыя 
кіслоты

CnH2n + 1COOH Н  СООН       СН3  СООН       

СН3  СН2  СООН

Трэба адзначыць, што члены аднаго гамалагічнага рада маюць падобныя хі-
мічныя ўласцівасці. Напрыклад:

1) любыя гамолагі этылену далучаюць вадарод або галагены таксама, як 
этылен, па месцы разрыву двайной сувязі:

СН2 СН2 + Сl2  CH2Cl CH2Cl;

СН2 СН CH3 + Сl2  CH2Cl CHCl CH3;

2) гамолагі метанолу і этанолу рэагуюць (толькі з рознай скорасцю) з 
металічным натрыем:

2СН3 СН2 OH + 2Na  2CH3 СН2 ONa + H2↑;

2СН3 CH2 CH2 OH + 2Na  2CH3 CH2 CH2 ONa + H2↑;

3) гамолагі воцатнай кіслаты падобным чынам рэагуюць (таксама з рознай 
скорасцю) з актыўнымі металамі, шчолачамі:

2СН3 CH2 СООH + Mg  (СH3 CH2 COO)2Mg + H2↑;

CН3 CH2 СООH + NaOH  CH3 CH2 COONa + H2O.
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Ізамерыя арганічных злучэнняў
Злучэнні, якія маюць адзін і той жа якасны і колькасны састаў, але розную 

хімічную будову, называюць ізамерамі. Ізамерыя характэрна для ўсіх класаў ар-
ганічных злучэнняў. 
З ізамерыяй вы пазнаёміліся, калі разглядалі розную хімічную будову вуг-

левадароду, малекулярная формула якога С4Н10. Гэты вуглевадарод можа іс-
наваць у выглядзе двух ізамераў, што адрозніваюцца неразгалінаванай (а) і раз-
галінаванай (б) будовай вугляроднага шкілета:

CH3  CH2   CH2  CH3 

С4Н10 С4Н10

бутан ізабутан

бa

Ізамерыя ў рэчываў, якія маюць у сваім саставе функцыянальныя групы, 
напрыклад OH, праяўляецца розным размяшчэннем груп у вуглевадародным 
ланцугу. Разгледзім ізамеры на прыкладзе аднаатамных насычаных спіртоў.
Ізамеры спірту, састаў якога C3H7OH, наступныя:

CH3  CH2    CH2   ОН 

прапанол

3 2 1 3 2 1

-1

 прапанол-2

У табліцы 15 прыведзены рад фактаў, якія сведчаць аб адрозненні фізічных 
уласцівасцей ізамераў.

Табл і ц а  15. Уласцівасці двух ізамераў з малекулярнай формулай С3Н8О

Састаў Формула 
Назва 
рэчыва

Адносная 
малекулярная 

маса

Тэмпература, °С

плаўлення кіпення

С3Н7ОН CH3CH2CH2OH Пропанол-1 60 –127 +97,2

С3Н7ОН CH3 CH

ОH

3 CH Пропанол-2 60 –89,5 +82,4

Гамалагічныя рады і ізамерыя арганічных злучэнняў
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Фактычны матэрыял курса арганічнай хіміі аб’ядноўваецца тэорыяй хі-
мічнай будовы арганічных злучэнняў.
Разнастайнасць класаў і вялікі лік арганічных злучэнняў тлумачыцца: 

а) здольнасцю атамаў вугляроду злучацца адзін з адным з утварэннем доўгіх 
ланцугоў і цыклаў; б) трываласцю хімічных сувязей; в) з’явай ізамерыі.

Пытанні і заданні

1. Якая з’ява ў арганічнай хіміі называецца гамалогіяй? Што такое гамолагі?
2. Якія рэчывы ў арганічнай хіміі называюць ізамерамі?
3. Ці з’яўляюцца рэчывы — C2H6 і C2H4 — гамолагамі?
4. Запішыце агульныя формулы гамалагічных радоў алканаў і алкенаў. Чым яны 

адрозніваюцца адзін ад аднаго і па якой прычыне?
5. З прыведзеных формул рэчываў выберыце тыя, якія з’яўляюцца ізамерамі: 

6. Запішыце ўраўненні рэакцый узаемадзеяння: а) бутэну-2 з бромам; б) мета-
нолу з натрыем.

7. Назавіце тыпы ізамерыі і тыпы ізамераў у арганічнай хіміі.
8. Састаўце структурныя формулы ўсіх магчымых ізамераў, малекулярная фор-

мула якіх C4H9Cl.
9. Запішыце ўраўненне рэакцыі бутанавай кіслаты з гідраксідам калію.
10. Напішыце структурную формулу і назавіце па сістэматычнай наменклатуры 

прадукт рэакцыі паміж 2,3-дыметылбутэнам-2 і хлоравадародам. 

§ 49. Узаемасувязь асноўных класаў арганічных злучэнняў

Пры вывучэнні хімічных уласцівасцей прадстаўнікоў важнейшых класаў ар-
ганічных злучэнняў вы маглі пераканацца, што магчыма атрыманне рэчываў ад-
ных класаў з рэчываў іншых класаў. Значыць, розныя класы арганічных злу-
чэнняў звязаны адзін з адным канкрэтнымі хімічнымі рэакцыямі. 
У арганічнай хіміі адрозніваюць наступныя тыпы рэакцый.
Рэакцыі замяшчэння — рэакцыі, пры якіх адзін атам, часцей за ўсё атам 

вадароду, замяшчаецца на атам другога элемента:
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hν

 
метан хлорметан

;

2CH3 COOH + Mg  (CH3COO)2Mg + H2 .

 ацэтат  магніювоцатная  кіслата

У абодвух выпадках адбываецца замяшчэнне атама вадароду на атам дру-
гога элемента.

Рэакцыі далучэння — рэакцыі, пры якіх па месцы кратных сувязей (двай-
ной або трайной) адбываецца далучэнне простых рэчываў:

 

кат., t

 

этылен  этан

.

Асаблівасцю такіх рэакцый з’яўляецца разрыў адной кратнай сувязі або 
дзвюх.
Валоданне ведамі хімічных уласцівасцей рэчываў і ўзаемных пераходаў не-

абходна хімікам для таго, каб сінтэзаваць новыя рэчывы. 
Разгледзім для прыкладу, якія класы арганічных злучэнняў можна атрымаць 

з якога-небудзь канкрэтнага класа рэчываў, напрыклад з алкенаў. Усе запісы, 
якія ілюструюць працэсы, пакажам у выглядзе схем ператварэнняў. 
Схемы запісваюцца ў спрошчаным выглядзе: формулы зыходных і канеч-

ных злучэнняў раздзяляюцца стрэлкай. Над стрэлкай паказваюцца ўмовы пра-
вядзення рэакцыі, растваральнік або рэчывы, з дапамогай якіх можна выканаць 
ператварэнні: 

алкен алкан
 

H2, кат.

 ;

 
Br2, CCl4

 
алкен галагеналкан

;

Узаемасувязь асноўных класаў арганічных злучэнняў
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2H

алкін алкан

2/Ni
.

Значыць, сама магчымасць атрымання рэчываў аднаго класа з рэчываў 
другога закладзена ў прыродзе рэчыва. Валоданне ведамі гэтай прыроды, а 
таксама ўмовамі правядзення хімічных рэакцый дазваляе атрымліваць рэчывы 
аднаго класа з рэчываў другога класа. 
Аднак перад хімікамі ставіцца і больш складаная задача. Дапусцім, неаб-

ходна, зыходзячы з наяўнасці карбіду кальцыю, атрымаць этан:

CaC2  CH3 CH3.

Многія рэакцыі, у тым ліку і гэту, у адну стадыю правесці немагчыма. Неаб-
ходна ажыццявіць працэс атрымання этану ў некалькі стадый, г. зн. паслядоўна 
выканаўшы рад рэакцый. Значыць, у дадзеным выпадку для выканання задачы 
неабходна перш за ўсё тэарэтычнае рашэнне, вынікі якога можна запісваць у 
выглядзе пэўнай схемы, што будзе паказваць паслядоўнасць правядзення рэ-
акцый. 
Тэарэтычны аналіз рашэння дадзенай задачы лепш пачынаць з канечнага 

прадукту — этану. Этан можна лёгка атрымаць з этылену, які ў сваю чаргу 
атрымліваюць з ацэтылену. 
Прапанаваную задачу спачатку запісваюць у форме паслядоўных назваў рэ-

чываў:
карбід кальцыю  ацэтылен  этылен  этан.

Затым гэты рад запісваецца формуламі, зыходзячы з канкрэтнай задачы:

OH2
2 2 2CaC

H2/Ni H2/Ni
.

Далей запісваюцца ўраўненні рэакцый:

2CaC 2H O
ацэтылен

этылен

+

2H+

2

2 2

Ca(OH) ;

;

+

Ni

2H+ Ni

этан
3 3 .2 2

2 H

Трэба адзначыць, што атрыманне новых, не вядомых раней рэчываў з’яў-
ляецца толькі адной з многіх прычын сінтэзу. Часцей за ўсё сінтэз праводзіцца 
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для атрымання рэчываў з загадзя зададзенымі або патрэбнымі ўласцівасцямі або 
доказу будовы вылучанага прыроднага рэчыва.

Арганічныя рэчывы розных класаў узаемазвязаны адзін з адным, таму 
валоданне ведамі іх уласцівасцей дазваляе хімікам атрымліваць новыя рэ-
чывы, сінтэзаваць рэчывы з загадзя зададзенымі ўласцівасцямі.

Пытанні і заданні

1. Прывядзіце прыклад рэакцыі далучэння.
2. Назавіце асноўныя прычыны тэарэтычнага і практычнага характараў, якія сты-

мулююць вучоных-арганікаў сінтэзаваць рэчывы. 
3. Пакажыце тып рэакцыі

 �

4. Састаўце схемы двух спосабаў атрымання этану. 
5. Напішыце схему ператварэння: а) прапену ў прапан; б) бутэну-1 у бутан.
6. Якое рэчыва і якія ўмовы неабходна выкарыстаць для ператварэння этану ў 

хлорэтан?
7. Якія хімічныя рэакцыі трэба правесці, каб выканаць наступныя ператварэнні 

згодна са схемай: 
CO2  C6H12O6  C2H5OH?

8. Вызначыце, якія хімічныя рэакцыі трэба правесці для атрымання прадукту 
згодна з наступнай схемай ператварэнняў: 

C2H2  А  СН2BrСН2Br.

9. Пакажыце над стрэлкамі ў ланцугу ператварэнняў умовы выканання дадзеных 
рэакцый:

СaC2  HC CH  CH2 CH2  CH2Cl CH2Cl.

§ 50. Важнейшыя хімічныя складальныя ежы

Чалавеку для падтрымання нармальнага функцыянавання арганізма патра-
буюцца бялкі, тлушчы, вугляводы, вітаміны, а таксама неарганічныя рэчывы, 
мікраэлементы, вада. Гэтыя жыццёва важныя рэчывы ён атрымлівае з ежай 
(мал. 156). Валоданне ведамі будовы і ўласцівасцей такіх біялагічна важных рэ-
чываў, як бялкі, тлушчы і вугляводы, дазваляе зразумець іх хімічную прыроду і 
ператварэнні ў арганізме. Кожная з названых груп рэчываў выконвае ў арганізме 
чалавека канкрэтныя функцыі.

Важнейшыя хімічныя складальныя ежы

Правообладатель Народная асвета
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Бялкі
У арганізм чалавека бялкі трапляюць разам з прадуктамі харчавання. Ад-

розніваюць бялкі жывёльнага і расліннага паходжанняў. Жывёльныя бялкі змя-
шчаюцца ў мясе, рыбе, малочных прадуктах, яйцах. Раслінных бялкоў многа ў 
збожжавых і бабовых культурах. Унікальным саставам амінакіслот адрозніва-
юцца бялкі цвёрдых сартоў пшаніцы і, адпаведна, прадукты харчавання, пры-
гатаваныя з такой пшаніцы.
Бялкі, якія ўваходзяць у састаў ежы, у стрававальнай сістэме расшчапля-

юцца на асобныя амінакіслоты, з якіх арганізм будуе ўласцівыя яму бялкі. Амі-
накіслотны састаў бялкоў расліннага і жывёльнага паходжанняў не раўнацэнны, 
таму раслінная бялковая ежа не можа замяніць бялковую ежу жывёльнага па-
ходжання. Неабходна, каб прадукты харчавання змяшчалі абодва віды натураль-
ных бялкоў. 
Бялкі — найважнейшы кампанент прадуктаў харчавання, неабходны для 

пабудавання і аднаўлення тканак арганізма і папаўнення энергетычных затрат 
чалавека. Функцыі бялкоў у арганізме чалавека самыя розныя. Акрамя на-
званых, можна адзначыць і такія, як каталітычная, транспартная, ахоўная, ру-
хальная.

У лабараторыі вырашылі вызначыць, ці змяшчаюцца бялкі ў булённых кубіках «Магі» 
і «Галіна Бланка». Кубікі растварылі ў вадзе і да раствораў дабавілі рэактывы для пра-
вядзення якаснай рэакцыі на бялкі — растворы шчолачы і солі медзі(II). Ні ў адным з 
раствораў булённых кубікаў не з’явілася характэрная фіялетавая афарбоўка, якая б свед-
чыла аб наяўнасці бялка. 

Тлушчы
Тлушчы, таксама як і бялкі, паступаюць у наш арганізм з ежай. Тлушчы ча-

лавек атрымлівае, ужываючы мяса, асабліва тлустае, сала, а таксама розныя 
раслінныя алеі.

Мал. 156. Прадукты харчавання

Правообладатель Народная асвета



223

Пад уплывам ферментаў тлушчы ў арганізме расшчапляюцца на гліцэрыну 
і карбонавыя кіслоты, якія паступаюць у клеткі тканак, дзе арганізм сінтэзуе 
ўласцівыя яму тлушчы. Акісленне тлушчаў дае арганізму энергію, неабходную 
для жыццядзейнасці.
Тлушчы з’яўляюцца важнай крыніцай тлушчарастваральных вітамінаў. На-

прыклад, сметанковае масла, смятана, рыбін тлушч змяшчаюць вітаміны А і D, 
а арахісавы алей змяшчае вітамін Е. 

Існуюць раслінныя алеі, якія валодаюць незвычайнымі лекавымі ўласцівасцямі. Ва Ус-
ходняй Індыі расце расліна, з якой здабываюць хаўльмугравы алей. Гэтым алеем у Кі-
таі і Індыі сотні гадоў карысталіся для лячэння такой небяспечнай хваробы, як лепра 
(у быце яна называецца праказа).

У арганізме чалавека ў працэсе біяхімічных рэакцый з удзелам тлушчаў вы-
лучаецца значная колькасць энергіі, неабходнай чалавеку для падтрымання жыц-
ця. Пры поўным акісленні тлушчу масай 1 г у арганізме вылучаецца 37,7 кДж 
энергіі, што ў два разы больш, чым пры акісленні бялка або вугляводаў ма-
сай 1 г.
Акрамя крыніцы энергіі, тлушчы з’яўляюцца пастаўшчыком неабходных ар-

ганізму ненасычаных карбонавых кіслот, якія паступаюць у выніку гідролізу тлу-
шчаў, што змяшчаюць астаткі гэтых кіслот. Некаторыя ненасычаныя кіслоты не 
сінтэзуюцца ў арганізме чалавека, а для нармальнай жыццядзейнасці яны не-
абходныя, таму важна, каб гэтыя кіслоты з ежай паступалі ў арганізм штодзённа. 
Асабліва багаты такімі кіслотамі раслінныя алеі і рыбін тлушч. 
Мяркуецца, што ненасычаныя кіслоты садзейнічаюць паніжэнню халестэ-

рыну ў крыві чалавека. Лішак халестэрыну можа асядаць на сценках крывянос-
ных сасудаў і садзейнічаць узнікненню такой хваробы, як атэраскляроз. 

Вугляводы
Вугляводы — глюкоза, цукроза, крухмал — пападаюць у арганізм разам з 

багатай вугляводамі ежай: хлебам, мучнымі і макароннымі вырабамі, крупамі, 
бульбай, садавінай, гароднінай. У арганізме чалавека крухмал гідралізуецца да 
глюкозы, якая акісляецца ў кожнай клетцы арганізма. Пры гэтым вылучаецца 
тая колькасць энергіі, якая была затрачана ў малекуле пры яе ўтварэнні ў пра-
цэсе фотасінтэзу. Значыць, вугляводы — адна з крыніц энергіі ў арганізме.
З расліннай ежай у арганізм чалавека пападае клятчатка (цэлюлоза), якая 

не з’яўляецца пажыўным рэчывам, паколькі не расшчапляецца і не засвойва-
ецца арганізмам. Яна з’яўляецца неабходным баластавым кампанентам ежы і 
адыгрывае важную ролю ў рэгуляцыі дзейнасці кішэчніка, ахоўвае яго ад ме-
ханічнага і хімічнага раздражнення. 

Важнейшыя хімічныя складальныя ежы
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Вугляводы ўваходзяць у састаў клетак, прымаюць удзел у абмене рэчываў.
Патрэбнасць арганізма ў бялках, тлушчах, вугляводах, як і ў іншых групах 

рэчываў, абумоўлена хімічным саставам арганізма чалавека (мал. 157).

Вітаміны
У арганізме чалавека адбываюцца самыя складаныя рэакцыі, якія каталізу-

юцца ферментамі і для якіх не патрэбны высокія тэмпературы або высокі ціск. 
У гэтых рэакцыях удзельнічаюць вітаміны і некаторыя мінеральныя рэчывы, 
якія не сінтэзуюцца ў арганізме. Вось таму чалавек зведвае патрэбнасць у па-
стаянным папаўненні гэтых рэчываў з ежай. Звесткі аб наяўнасці некаторых ві-
тамінаў у прадуктах харчавання пададзены ў табліцы 16.

Табл і ц а  16. Наяўнасць вітамінаў у прадуктах харчавання

Вітамін Прадукты харчавання

А Печань марскіх жывёл, морква, салодкі перац, зялёная цыбуля, салата

В6 Зялёны перац, печань буйной рагатай жывёлы, зерне пшаніцы

В12 Печань і ныркі жывёлы, яечны жаўток

С Шыпшына, чорныя парэчкі, перац, пятрушка, клубніцы, цытрусавыя, бе-
лакачанная капуста і г. д.

D Печань траскі і тунца, сметанковае масла

Н Печань і ныркі жывёлы, зерне жыта, цвятная капуста

К Шпінат, цвятная і белакачанная капуста, таматы

Мал. 157. Хімічны састаў ар-
ганізма чалавека
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Вітаміны — гэта арганічныя рэчывы, якія патрабуюцца для нармальнага 
функцыянавання арганізма ў малых дозах. Іх можна класіфікаваць на тлушча-
растваральныя (вітаміны А, D, Е, К) і водарастваральныя (напрыклад, вітаміны 
групы В і вітамін С). 
Тлушчарастваральныя вітаміны могуць назапашвацца і захоўвацца ў печані 

і тлушчавых тканках. Аднак лішак тлушчарастваральных вітамінаў у арганізме 
можа выклікаць таксічныя эфекты.
Водарастваральныя вітаміны можна прымаць часта, але таксама малымі 

дозамі, як і тлушчарастваральныя. Лішак водарастваральных вітамінаў, у ад-
розненне ад тлушчарастваральных, выдзяляецца з мачой.
У працэсе прыгатавання ежы пры яе працяглай тэрмічнай апрацоўцы ві-

таміны разбураюцца. Значыць, важна вытрымліваць ежу пры высокай тэмпе-
ратуры строга пэўны час. 
Акрамя вітамінаў, якія паступаюць у арганізм з ежай, выкарыстоўваюцца 

розныя сінтэтычныя вітаміны або вітамінныя комплексы (гл. мал. 84). Гэта тлу-
мачыцца тым, што патрэбнасць чалавека ў вітамінах не могуць задаволіць толь-
кі вітаміны, якія змяшчаюцца ў ежы, асабліва зімой.

У садавіне і гародніне, акрамя розных вітамінаў, змяшчаецца шмат антыаксідантаў — 
рэчываў, якія ахоўваюць сардэчна-сасудзістую сістэму чалавека ад узнікнення такіх маг-
чымых захворванняў, як пухлінныя новаўтварэнні, катаракта, і памяншаюць скорасць 
старэння арганізма. Антыаксіданты таксама змяшчаюцца ў чорным шакаладзе, у ма-
лочным жа іх у два разы менш (у белым — іх наогул няма).

Дзённы рацыён харчавання школьніка
Адной з важнейшых праблем, ад рашэнны якой залежыць здароўе чалавека, 

з’яўляецца праблема правільнага харчавання.
Ва ўсіх краінах свету існуюць інстытуты харчавання, якія распрацоўваюць 

аптымальны рацыён для людзей рознага полу і ўзросту. Вы таксама можаце 
вызначыць узровень сваёй дапушчальнай энергетычнай нагрузкі, якую атрым-
ліваеце штодзённа з ежай. Чалавеку ў вашым узросце патрабуецца ежа, агуль-
ная энергетычная ёмістасць якой складае прыблізна ад 2500 ккал (дзяўчыны) 
да 2800 ккал (хлопцы) (для тых, хто займаецца спортам — на 300—500 ккал 
больш). Дзённая норма павінна прыкладна змяшчаць бялкі масай 75—90 г, тлу-
шчы масай 80—90 г і вугляводы масай 300—400 г, з іх монацукрыды масай не 
больш за 100 г.
Звесткі аб наяўнасці бялкоў, тлушчаў і вугляводаў у некаторых прадуктах 

харчавання і іх энергетычная каштоўнасць пададзены ў табліцы 18.

Важнейшыя хімічныя складальныя ежы

Правообладатель Народная асвета
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Табл і ц а  18. Наяўнасць бялкоў, тлушчаў і вугляводаў 
(у % на 100 г) у прадуктах харчавання

Прадукты

Наяўнасць Энергія

бя
лк
оў

тл
уш

ча
ў

ву
гл
яв
о-

да
ў кДж 

на 100 г ежы
ккал 

на 100 г ежы

Хлеб 
чорны

9 2 50 1010 241

Масла 0,5 85 0,8 3140 751

Ёгурт
(фруктовы)

5 1 18 410 98

Сыр 25 35 0 1810 432

Малако 3 4 5 270 65

Яйцо варанае 12 12 0,7 570 136

Кураня 30 7 0 770 184

Ялавічына 27 15 0 1600 382

Свініна 15 42 0 2100 502

Яблык 0,4 0,4 10 190 45

Банан 1 0 11 320 77

Апельсін 1 0,2 10 150 36

Морква 1 0 4 80 19

Чыпсы 6 38 49 2940 703

Шакалад 9 38 55 2000 478

Цукар 0 0 100 1650 394
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Прадукты

Наяўнасць Энергія

бя
лк
оў

тл
уш

ча
ў

ву
гл
яв
о-

да
ў кДж 

на 100 г ежы
ккал 

на 100 г ежы

Марожанае 4 11 20 890 212

Пірожнае 8 25 61 1700 401

Грэцкія крупы 13 4 55 1401 335

Макароны 11 1 75 1410 337

Для нармальнага функцыянавання арганізму патрабуюцца бялкі, тлу-
шчы, вугляводы, вітаміны, мінеральныя рэчывы.
Хімічныя складальныя бялкоў, тлушчаў, вугляводаў з’яўляюцца зыход-

нымі рэчывамі для пабудавання арганізмам чалавека ўласных індывідуальных 
тлушчаў, бялкоў і складаных небялковых арганічных рэчываў. 
Тлушчы, вугляводы, бялкі з’яўляюцца крыніцамі энергіі, неабходнай для 

падтрымання жыццядзейнасці арганізма чалавека. 

Пытанні і заданні

1. Назавіце арганічныя кампаненты ежы, неабходныя чалавеку.
2. Назавіце прадукты харчавання, якія найбольш багаты бялкамі, тлушчамі, вуг-

ляводамі.
3. Якія хімічныя рэакцыі адбываюцца ў арганізме з бялкамі і тлушчамі?
4. Якія хімічныя рэакцыі адбываюцца ў арганізме з вугляводамі (крухмалам, цук-

розай, глюкозай)?
5. Якія функцыі рэалізуе арганізм чалавека за кошт прадуктаў расшчаплення: 

а) бялкоў; б) тлушчаў; в) вугляводаў, што паступаюць у арганізм разам з ежай?
6. Як вы разумееце, што такое «дзённы рацыён харчавання»?
7. Састаўце некалькі варыянтаў харчавання на дзень, кампануючы адвольна 

прадукты харчавання так, каб энергетычная ёмістасць спажываемай ежы складала 
прыблізна 2600 ккал.

8. Разлічыце колькасць цеплаты, якая вылучаецца ў арганізме чалавека ў пра-
цэсе біяхімічных рэакцый з удзелам тлушчаў за: а) тыдзень; б) месяц (30 сут), калі 
маса сутачнай нормы тлушчу складае 100 г і пры акісленні тлушчу масай 1 г вы-
лучаецца прыкладна 37,7 кДж цеплаты.

Важнейшыя хімічныя складальныя ежы

Працяг

Правообладатель Народная асвета
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§ 51. Хімія і ахова навакольнага асяроддзя

Праблемы хімічнай бяспекі і граматнага выкарыстання дасягненняў хіміі ад-
носяцца да глабальных праблем сучаснай цывілізацыі. 

Біясфера
Навакольнае асяроддзе на нашай 

планеце ахоплівае сабой біясферу, 
г. зн. сферу арганічнага жыцця на 
Зямлі. З саставам біясферы вы па-
знаёміліся, вывучаючы біялогію, геа-
графію і іншыя прадметы. Напомнім, 
што ў састаў біясферы ўваходзяць: 
атмасфера, літасфера (частка зям-
ной кары і глеба), гідрасфера (акія-
ны, моры, рэкі, азёры, сажалкі), фло-
ра і фаўна, клімат. 
Біясфера, у якой існуе жыццё на 

нашай планеце, складаецца з рада 
экалагічных сістэм. Да канца XVII ст. 
паміж дзейнасцю чалавека і прыродай 
існавала раўнавага. Дзейнасць чала-
века, напрыклад высяканне лясоў, уз-
ворванне глебы, выкідванне розных 
рэчываў у атмасферу, кампенсава-
лася прыродай. Але ў наступныя пе-
рыяды гісторыі вытворчая дзейнасць 
чалавека прывяла да парушэння эка-
лагічнай раўнавагі, якая была скла-
дзена. Забруджванне навакольнага 
асяроддзя мы звязваем перш за ўсё 
з атручэннем вады, паветра, глебы, 
якое непасрэдна ўплывае на здароўе і самаадчуванне чалавека. На малюнку 158 
паказаны асноўныя тыпы забруджванняў вады і паветра і іх крыніцы. 

Хімія і вытворчасць
Многія хімічныя рэакцыі, аб якіх адбывалася гаворка ў папярэдніх пара-

графах, адбываюцца пры вырабе хімічнай прадукцыі ў прамысловых маштабах. 
Хімічная прамысловасць выпускае велізарную колькасць розных хімічных рэ-
чываў, і іх лік будзе павялічвацца па меры нарастання патрэбнасцей грамадства. 

Мал. 158. Асноўныя шляхі забруджвання 
вады і паветра: 1 — лясныя і тарфяныя па-
жары, спальванне смецця, вывяржэнні вул-
канаў; 2 — газападобныя адходы прамысло-
вых прадпрыемстваў; 3 — прадукты спаль-
вання паліва; 4 — адвалы горных парод і ад-
ходаў прамысловых прадпрыемстваў, смет-
нікі; 5 — выкарыстоўванне мінеральных 
угнаенняў і гною; 6 — сцёкі прамысловых 
прадпрыемстваў і каналізацыйныя скідванні; 
7 — хімічныя сродкі аховы раслін; 8 — наф-
тапрадукты і атрутныя рэчывы
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Лякарствы, угнаенні, мыла і мыйныя сродкі, фарбавальнікі, сінтэтычныя ва-
локны, харчовыя дабаўкі — гэта толькі некаторыя віды прадукцыі, выпуск якой 
залежыць ад хімічнай прамысловасці. Па аб’ёме прамысловай вытворчасці ў 
свеце лідзіруюць такія хімічныя злучэнні, як серная, азотная, саляная і фос-
фарная кіслоты; азот, хлор і кісларод; аксід кальцыю; гідраксід натрыю і інш. 
На першы погляд можа быць незразумелым, навошта існуе вытворчасць такога 
шкоднага злучэння, як хлор, але ніхто не пярэчыць супраць выкарыстання хлор-
змяшчальных лекавых прэпаратаў або каўчуку. 
У апошнія гады інтэнсіўна развіваецца новы падыход да вытворчасці хіміч-

ных рэчываў — зялёная хімія, якая грунтуецца на бяспечных для навакольнага 
асяроддзя хімічных сінтэзах, мінімізацыі энергетычных затрат, выкарыстанні ад-
наўляльнай сыравіны, атрыманні біяраскладаемых прадуктаў і інш. 

Працягласць раскладання розных адходаў у прыродных умовах істотна адрозніваецца. 
Так, макулатура раскладаецца на працягу 1—2 гадоў, пластмасы — на працягу 100 га-
доў, бляшанкі ад напояў — на працягу соцень гадоў.

Дзейнасць любога хімічнага прадпрыемства звязана з выкарыстаннем пры-
родных рэсурсаў (вада, паветра, мінеральная і арганічная сыравіна) і энергіі. 
Прадукты, якія атрымліваюць на хімічных прадпрыемствах, часта ўяўляюць рэ-
альную небяспеку для экасістэм, што існуюць. Акрамя таго, любая вытворчасць 
мае адходы. Газы выкідваюцца ў атмасферу, вадкія адходы — у каналізацыю, а 
часам і ў рэкі, цвёрдыя і некаторыя вадкія адходы спальваюць у спецыяльных 
печах або закопваюць на спецыяльна абсталяваных палігонах. 
Паколькі хімічныя прадпрыемствы патэнцыяльна небяспечныя, іх не бу-

дуюць непасрэдна ў гарадах. На саміх прадпрыемствах існуюць жорсткія патра-
баванні па ахове працы, устаноўлены гранічна дапушчальныя канцэнтрацыі 
(ГДК) шкодных рэчываў у атмасферы, прадугледжаны сродкі індывідуальнай 
аховы работнікаў. 

Хімічнае забруджванне навакольнага асяроддзя
Хімічнае забруджванне навакольнага асяроддзя абумоўлена многімі фак-

тарамі. Гэта перш за ўсё адходы хімічных вытворчасцей: яны атручваюць ваду, 
глебу і паветра. Забруджванне вады прыводзіць да павышэння канцэнтрацыі 
біягенных элементаў (азоту, серы, фосфару, калію і інш.). Гэта ў сваю чаргу 
выклікае бурнае развіццё водарасцей, вадаёмы ператвараюцца ў балоты. За-
бруджванне вады злучэннямі металаў (свінцу, ртуці, кадмію, селену і інш.) пры 
перавышэнні іх ГДК выклікае сур’ёзныя парушэнні ў здароўі людзей. Забрудж-
ванне арганічнымі рэчывамі прамысловага і прыроднага паходжання прыводзіць 
да памяншэння колькасці растворанага ў вадзе кіслароду, вадаёмы губляюць 
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здольнасць да самаачышчэння, вада набывае гніласны пах, гіне рыба і іншыя 
насельнікі вадаёмаў. 
Уздзеянне на атмасферу прадуктов спальвання паліва з-за наяўнасці ў іх вуг-

ляроду, азоту і серы прыводзіць да паніжэння якасці паветра і выклікае кіслотныя 
дажджы (мал. 159). З-за пераносу паветраных мас на вялікія адлегласці кіслотныя 
дажджы могуць выпадаць на адлегласці соцень кіламетраў ад крыніцы забрудж-
вання. Яны пагубна дзейнічаюць на будаўнічыя аб’екты, памятнікі архітэктуры 
(мал. 160). Выкіды вуглякіслага газу і хімічных рэчываў, якія паніжаюць на-
яўнасць азону, могуць прывесці да змянення кліма-
ту або ўтварэння «азонавых дзірак». Забруджванне 
атмасферы можа быць звязана таксама з пападан-
нем у яе цвёрдых часціц (цэментны пыл, пыл горна-
металургічных прапрыемстваў і г. д.). Назапашванне 
ў атмасферы пылу, які затрымлівае сонечныя пра-
мені, можа прывесці да паніжэння тэмпературы на 
Зямлі. 

Мал. 159. Кіслотныя ападкі і іх уплыў на экасістэмы

Мал. 160. Разбурэнне помніка даўніны
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Выкіды шкодных рэчываў рухавікамі ўнутранага згарання ва ўмовах высокай вільготнасці 
могуць прыводзіць да ўтварэння смогу ў атмасферы вялікіх гарадоў. Вядома многа эка-
лагічных катастроф з-за ўтварэння смогу, якія прывялі да гібелі людзей і масавага за-
хворвання.

Забруджванне глебы магчыма не толькі ў выпадку пападання ў яе адходаў 
хімічных вытворчасцей або солей цяжкіх металаў, але і пры няграматным пры-
мяненні мінеральных угнаенняў і пестыцыдаў. Рэчывы, якія забруджваюць гле-
бу, па харчовых ланцугах здольны пападаць у арганізм чалавека, канцэнтравацца 
ў ім і прыводзіць да атручэння. 
Нарэшце магчыма патэнцыяльнае забруджванне паветра, вады і глебы ра-

дыеактыўнымі адходамі, якія ўтвараюцца пры вытворчасці ядзернай зброі 
і атамнай энергіі. З асаблівай увагай да такіх забруджвальнікаў адносяцца ў 
сувязі з ліквідацыяй наступстваў аварыі на Чарнобыльскай АЭС у красавіку 
1986 г. і на АЭС Фукусіма-1 у Японіі ў 2011 г. 

Радыеактыўны стронцый-90 (90Sr) з’яўляецца аналагам кальцыю і пры паступленні ў ар-
ганізм уключаецца ў мінеральны абмен. Значная колькасць стронцыю адкладваецца ў 
шкілеце, прыводзячы да апраменьвання не толькі касцей і касцявога мозга, але і іншых 
тканак. Пры правільным харчаванні адбываецца вылучэнне стронцыю з арганізма, а га-
ладанне, насупраць, садзейнічае яго назапашванню. 

Галоўная праблема забруджвання навакольнага асяроддзя — бязграматнае 
выкарыстанне хімічных рэчываў. Таму вывучэнне хімічных і экалагічных ула-
сцівасцей рэчываў дазваляе не толькі іх рацыянальна выкарыстоўваць, але і зве-
сці да мінімуму адмоўныя ўздзеянні на навакольнае асяроддзе. 

Ахова навакольнага асяроддзя
Самымі лепшымі спосабамі вырашэння праблемы аховы навакольнага 

асяроддзя з’яўляецца прымяненне безадходных або малаадходных тэхналогій. 
Пры безадходнай тэхналогіі (мал. 161) рацыянальна выкарыстоўваюцца 
ўсе кампаненты сыравіны і энергіі ў тэхналагічным цыкле. У малаадходнай 
вытворчасці шкоднае ўздзеянне на асяроддзе не перавышае дапушчальнага 
ўзроўню. Напрыклад, пры прамысловым сінтэзе аміяку азот і вадарод (адходы), 
якія не прарэагавалі, шмат разоў вяртаюцца ў вытворчасць. 
На любой вытворчасці неабходна прадугледжваць ачыстку адходаў. Ме-

тады ачысткі адходаў можна падзяліць на фізічныя, хімічныя і біялагічныя. Да 
фізічных метадаў адносяць: фільтрацыю, асаджэнне ў спецыяльных адстойні-
ках, прамыванне, пыла- і газаўлоўліванне і інш. Хімічныя метады ачысткі ад-
ходаў звязаны з іх пераводам у нерастваральны або маларастваральны стан, ней-
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тралізацыяй, акісленнем або аднаўленнем. Напрыклад, адходы салянай кіслаты 
ў лабараторыі можна нейтралізаваць, калі апрацаваць яе содай:

2HCl + Na2CO3 = 2NaCl + H2O + CO2 .

У цяперашні час вялікае значэнне набывае біялагічная ачыстка сцёкавых 
вод (мал. 162). Пасля адстойнікаў сцёкавыя воды паступаюць у спецыяльную ка-
меру, дзе праз ваду прапускаюць паветра. Гэта прыводзіць да хуткага росту бак-
тэрый, якія жывяцца арганічнымі прымесямі ў вадзе. Бактэрыі ўтвараюць масу, 
якая называецца актыўным ілам. Гэты іл асядае ў адстойніках. Ступень ачысткі 
вады пры выкарыстанні біялагічнага спосабу дасягае 90 %. 
Неабходна адзначыць, што адходы вытворчасці могуць разглядацца як дру-

гасная сыравіна. Так, перапрацоўка адходаў ААТ «Гомельскі хімічны завод» да-
зволіць атрымаць гіпс, а цвёрдыя адходы выкарыстоўваць пры будаўніцтве дарог. 

Мал. 161. Схема безадходнай вытворчасці

Мал. 162. Устаноўка па ачыстцы сцёкавых вод

Правообладатель Народная асвета



233

Метал у выглядзе другаснай сыравіны выкарыстоўваецца ўжо даволі шырока: 
прыкладна палавіна сусветнай вытворчасці звязана з яго перапрацоўкай. 

Забруджванне навакольнага асяроддзя — гэта перш за ўсё атручэнне 
вады, паветра, глебы, якое непасрэдна ўплывае на здароўе і самаадчуванне 
чалавека.
Галоўная праблема забруджвання навакольнага асяроддзя звязана з бяз-

граматным выкарыстаннем хімічных рэчываў.
Самым лепшым спосабам аховы навакольнага асяроддзя з’яўляецца 

прымяненне безадходных або малаадходных тэхналогій, комплекснай пе-
рапрацоўкі адходаў.
Вядомы фізічныя, хімічныя і біялагічныя метады ачысткі адходаў. 

Пытанні і заданні

1. Назавіце асноўныя фактары, якія выклікаюць хімічнае забруджванне нава-
кольнага асяроддзя.

2. Да чаго могуць прывесці выкіды мінеральных угнаенняў у вадаёмы? Чаму 
з’яўленне сінезялёных водарасцей у вадаёмах — трывожная прымета?

3. Якія экалагічна небяспечныя газы могуць выкідвацца ў атмасферу пры рабо-
це прадпрыемства па вытворчасці: а) сернай кіслаты; б) азотнай кіслаты? Састаўце 
ўраўненні адпаведных рэакцый.

4. Запішыце ўраўненні рэакцый, якія дазваляюць растлумачыць прычыну пера-
тварэння мармуру ў гіпс у забруджанай атмасферы. 

5. Параўнайце экалагічную бяспечнасць арганічных і мінеральных угнаенняў. Ці 
вядомы вам нормы ўнясення мінеральных угнаенняў у глебу вашага рэгіёна?

6. Якія сродкі аховы раслін выкарыстоўваюцца ў вашай прысядзібнай (дачнай) 
гаспадарцы? Якія хімічныя рэчывы ўваходзяць у іх састаў? Уважліва прачытайце ін-
струкцыю па выкарыстанні пестыцыдаў. Якія правілы бяспекі трэба выконваць пры 
рабоце з імі?

7. Падрыхтуйце паведамленне аб экалагічных праблемах, звязаных з атрыман-
нем і перапрацоўкай шкла, цэменту.

8. Якія прадпрыемствы размешчаны ў вашым раёне (горадзе)? Якую прадук-
цыю яны выпускаюць? Як выконваецца перапрацоўка адходаў на гэтых прадпрыем-
ствах?
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Гамалагічная рознасць 103, 214
Гамалагічны рад
 алканаў 103, 214
 алкенаў 119, 214
 алкінаў 124, 214
 карбонавых кіслот 152, 215
 спіртоў 138, 215
Гамолагі 103
Гексан 105 
Гептан 105 
Германій 58
Гідроліз
 бялкоў 200
 крухмалу 192
 тлушчаў 160 
 цукрозы 169
 цэлюлозы 196
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Гідрыды 211
Гіпс 39, 79
Гліцын 179
Гліцэрыд 158
Гліцэрына 145
Глюкоза
 атрыманне 164
 будова 164 
 знаходжанне ў прыродзе 164 
 уласцівасці 164
Графіт 11, 12, 59
Група функцыянальная
 амінная 173 
 гідраксільная 136, 217
 карбаксільная 149
Групы
 алкільныя 112, 137, 150
 вуглевадародныя 112
 метыльная 112
 пептыдная 181
Д
Дыпептыды 181
Дыхлорметан 100
Дыцукрыды 164, 169
Дыяксін 24
Дэнатурацыя 200
Ё
Ёд 6, 11, 15, 23
Ёдавадарод 17
Ж 
Жалезная акаліна 30
З
Злучэнні араматычныя 127
І
Ізабутан 108
Ізамеры 108, 217
Ізамерыя арганічных злучэнняў 
 алканаў 107, 217
 алкенаў 120
 алкінаў 125
 спіртоў 139, 217
Ізамерыя структурная 109
К
Кераміка 76
Кісларод 10, 12, 27
Кіслата
 азотная 48

 алеінавая 149, 159
 амінавоцатная 179
 воцатная 149, 151
 вугальная 65, 68
 крэмніевая 72
 масляная 158
 мурашыная 150
 пальміцінавая 152, 159
 саляная 19
 серная 34
 стэарынавая 152, 159
 сярністая 33
 фосфарная 52
 хлоравадародная 19
Кіслотныя дажджы 34, 230
Кіслоты
 аднаасноўныя 149
 араматычныя 149
 вышэйшыя 152
 двухасноўныя 149
 карбонавыя 149
 насычаныя 149
 ненасычаныя 149
 ніжэйшыя 152, 158
Крухмал
 атрыманне 191
 будова 191
 знаходжанне ў прыродзе 191
 уласцівасці 192
Крэкінг 117
Крэмній 58, 61
Крышталі
 атамныя 11
 малекулярныя 11
Купарвас
 жалезны 39
 медны 39
Л
Лаўсан 147 
М
Мазут 133
Манамеры 187
Макраэлементы 54
Мармур 70, 71
Мачавіна 45, 55
Мел 70, 80
Металы 6, 43

Прадметны паказальнік

Правообладатель Народная асвета



236

Метан 97 
Метанавая кіслата 150
Метанол 137, 140
Метыламін 173
Мікраэлементы 54
Мінеральныя ўгнаенні
 азотныя 55
 калійныя 56
 фосфарныя 56
Монацукрыды 164
Мыйныя рэчывы сінтэтычныя 161
Мыш’як 40
Н
Наменклатура
 алканаў 111
 алкенаў 119
 спіртоў 137
Нафта
 знаходжанне ў прыродзе 132
 перагонка 132
 састаў 132
 уласцівасці 132
Нафтапрадукты 133
Неметалы 6, 209
П
Палімеры 185, 186
Палоній 26
Парніковы эфект 134
Пентан 105, 107
Пентыны 125
Пірыт 27
Полівінілхларыд 186
Поліпептыды 182
Полістырол 186
Поліцукрыды 164, 191
Поліэтылен 186, 188
Прапан 102, 105, 107
Прапен 119
Прапіламін 175
Прапін 125
Р
Рэакцыі 
 акіслення 101
 гарэння 101, 134
 гідролізу 160, 169, 192, 200, 201
 далучэння 45, 116, 124, 219
 замяшчэння 99, 129, 219
 полімерызацыі 186

 сінтэзу 99
Рэакцыі якасныя на
 алкены 117
 амонію іоны 45
 бялкі 202
 карбанат-іоны 69
 крухмал 193
 мнагаатамныя спірты 146
 сульфат-іоны 38
 хларыд-іоны 19
Рэчывы
 азотзмяшчальныя 173
 кіслародзмяшчальныя 136
 малекулярнай будовы 10, 206
 немалекулярнай будовы 10, 206
С
Свінец 58
Сувязь хімічная
 адзінарная 97, 99
 двайная 97, 115
 трайная 97, 123
Селен 26
Селітра
 аміячная 49, 55
 калійная 49, 55
 натрыевая 49, 55
Сера
 крышталічная 27
 пластычная 28
Серавадарод 31
Сільвініт 22, 56
Сода
 кальцыніраваная 70
 крышталічная 70
 пітная 71
Солі
 ацэтаты 154
 браміды 23
 гідракарбанаты 68, 70
 гідрафасфаты 52
 дыгідрафасфаты 52
 ёдыды 23
 карбанаты 9, 65, 68, 70
 нітраты 49
 сілікаты 9, 73
 сульфаты 9, 34, 39
 сульфіды 9, 31
 сульфіты 33
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 хларыды 9, 19, 22
 фасфаты 9, 52
 фтарыды 9, 52
Спірт
 нашатырны 45
 метылавы 138
 прапілавы 138
 этылавы 138
Спірты
 аднаатамныя 136
 азначэнне 136
 будова 136
 ізамерыя 139
 класіфікацыя 136
 мнагаатамныя 136, 145
 наменклатура 137
 насычаныя 136
 уласцівасці 140, 141
Структурнае звяно палімераў 187
Суперфасфат 56
Сурма 40
Т
Тлушчы
 будова 158
 прымяненне 161
 уласцівасці 159, 160
Трыхлорметан 100
Тэлур 26
Тэорыя хімічнай будовы 92, 213
Тэтрахлорметан 100
Ф
Фасфарыт 56
Фасфарытная мука 56
Формула агульная
 алканаў 103, 214
 алкенаў 119, 215
 алкінаў 124, 215
 кіслот аднаасноўных насычаных 150, 215
 спіртоў аднаатамных 137, 215

Формулы
 малекулярныя 88, 103
 структурныя 88, 103
Фосфар
 белы 41
 чырвоны 41, 42
 чорны 41
Фруктоза 169
Фрэоны 24
Фтор 6, 10, 15, 22, 23, 25
Фторавадарод 17
Х
Халькагены 26
Хларафіл 85
Хлараформ 100
Хлор 6, 10, 11, 15, 23
Хлоравадарод 17, 18
Хлорметан 99, 100
Ц
Цукроза 168
Цэлюлоза
 будова 195
 знаходжанне ў прыродзе 195
 уласцівасці 196
Цэмент 78
Ш
Шкло 79
Шкло вадкае 73
Э
Элементарнае звяно 192
Элементы арганагенныя 8, 209
Эсэнцыя воцатная 152
Этан 102, 116
Этанол 137, 140 
Этыламін 175
Этылен 115
Этыленгліколь 147
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Раздзел 1. Неметалы

§ 1. 9. 13,5 г.
§ 2. 6. 1,25 моль; 28 дм3. 9. 150 г.
§ 3. 3. 89,6 м3; 2,4  1024. 6. 0,3 моль. 

8. 4,26 дм3.
§ 4. 2. 22, 3 моль. 6. 36,2 дм3. 7. 9 дм3. 

9. 608 г; 2,5 моль.
§ 5. 5. 39,8 г. 6. 5,9 %. 8. 44,8 г. 

9. 0,003 %. 
§ 6. 5. Fe2O3. 6. 0,33; 0,14; 0,13. 

7. 0,5 моль; 16 г. 8. 14,64 г.
§ 7. 5. 32 000 дм3. 6. 320 г; 112 дм3. 7. 64 г;

 134,4 дм3; 44,8 дм3.
§ 8.  1. 6720 дм3; 300 моль. 4. 364,3 г 

CaSO4. 7. 180 г; 19 %. 8. 92,8 г; 
1,16 моль.

§ 9. 3. 40,8 г. 6. 4,48 дм3. 7. 7,28 г; 0,82 г. 
9. 300 г; 100 г. 10. 56 %.

§ 10. 3. 20 %. 7. У вадародзе.
§ 11. 1. 84 г; 12 г. 2. 448 000 дм3. 9.17 %. 

10. 0,98 моль; 21,95 дм3.
§ 12. 7. 1,98 моль. 8. 0,1 моль. 9. 406,5 г.
§ 13. 4. 980 г. 5. 27,5 см3. 7. Na2HPO4 — 

гідрафасфат натрыю; 142 г. 8. 20 %.
§ 14. 2. 0,21; 0,16; 0,35. 4. 1575 кг. 8. 69,4 г.
§ 15. 4. 37,5 моль. 5. 1,3 моль. 6. 0,5 моль. 

7. 357 моль. 8. 4,97 кг.
§ 16. 3. 10 кг. 5. 2,15 моль. 7. 58,8 г.
§ 17. 7. 106 г. 9. 37 %. 10. 146 г.
§ 18. 2. 36 %. 4. 22,4 г. 5. 0,41 моль. 

6. 1,53 моль. 7. 18,25 г.
§ 19. 5. 2,95 моль. 7. 256 кг. 8. 2094 моль 

CaCO3 і 2092 моль SiO2.

Раздзел 2. Уводзіны ў арганічную хімію. 
Вуглевадароды.

§ 22. 6. 92,3 % С; 7,7 % Н. 
§ 23. 2. а) 14,1 % С; б) 7,8 % С; 5. 101 г.
§ 24. 6. С3Н8.

§ 25. 5. С4Н10.

§ 27. 8. 49,5 г.
§ 28. 7. 0,5 моль. 8. 16,8 дм3.
§ 29. 6. С3Н4.

§ 30. 8. 3,9 г. 

Раздзел 3. Кіслародзмяшчальныя арга-
нічныя злучэнні

§ 32. 10. У растворы этанолу.
§ 33. 8. 3,584 дм3. 9. 30,24 дм3. 

10. V1 : V2 = 1 : 1.
§ 34. 7. 26 %. 9. 78,4 дм3. 10. 1,5 моль С2-

Н5ОН; 0,5 моль гліцэрыны.
§ 35. 10. Прыліць 300 г Н2О. 
§ 36. 6. 12,6 г. 7. 9,52 дм3. 8. 0,6. 

9. Н3РО4. 
§ 37. 9. 9,4 моль.   
§ 38. 8. 4,44 моль. 9. 0,4. 10. 139,5 г.
§ 39. 7. 520 г цукрозы; 280 см3 Н2О. 8. 684 г.

9. 17,1 кг.

Раздзел 4. Азотзмяшчальныя арганічныя 
злучэнні

§ 40. 8. 0,8 моль. 9. 86,912 дм3. 
10. 0,34 моль і 0,34 моль; 
па 35,46 г кіслаты ў абедзьвюх рэ-
акцыях.

§ 41. 9. 112 г. 10. 9 г.

Раздзел 5. Высокамалекулярныя злучэнні

§ 42. 5. 10 000 г. 6. 2000.
§ 43. 8. 445,5 кг.

Раздзел 6. Абагульненне ведаў за курс хіміі 
агульнаадукацыйнай базавай школы

§ 46. 6. 0,117 моль; 36 %. 7. 110 г; 
1,1 моль. 8. 165,9 г.

§ 47. 7. 112 дм3; 160 г. 8. 119 г; 74,5 г і 
1 моль.

§ 50. 8. а) 26 390 кДж; б) 113 100 кДж. 

Адказы на разліковыя задачы
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