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Основні класи неорганічних сполук

1. Äîñëіäіòü äіþ íà ôåíîëôòàëåїí ðîç÷èíіâ ñóëüôàòíîї êèñëîòè, êàëіé
ãіäðîêñèäó, êàëіé íіòðàòó.

2. Çäіéñíіòü ðåàêöіþ íåéòðàëіçàöії.
3. Äîáóäüòå íåðîç÷èííèé ñóëüôàò.
4. Äîáóäüòå âíàñëіäîê îäíîãî ïåðåòâîðåííÿ ðîç÷èííèé ñóëüôàò і ãàçó-

âàòèé îêñèä.
5. Äîáóäüòå àìôîòåðíèé ãіäðîêñèä, à ç íüîãî – ðîç÷èííèé ñóëüôàò.

Âàðіàíò 2.3
Ðåàêòèâè: õëîðèäíà êèñëîòà; çàëіçî; ðîç÷èíè íàòðіé ãіäðîêñèäó, áàðіé 

õëîðèäó, êóïðóì(ІІ) ñóëüôàòó, ëàêìóñó.
1. Äîñëіäіòü äіþ õëîðèäíîї êèñëîòè, íàòðіé ãіäðîêñèäó òà áàðіé õëîðè-

äó íà ëàêìóñ ó ðîç÷èíі.
2. Çäіéñíіòü ðåàêöіþ íåéòðàëіçàöії.
3. Äîáóäüòå ìіäü.
4. Äîáóäüòå âíàñëіäîê îäíîãî ïåðåòâîðåííÿ íåðîç÷èííèé ñóëüôàò òà 

ðîç÷èííèé õëîðèä.
5. Äîáóäüòå íåðîç÷èííèé ãіäðîêñèä, à ç íüîãî – îêñèä.

Âàðіàíò 2.4
Ðåàêòèâè: çàëіçî (ñòàëåâèé âèðіá); ðîç÷èíè ñóëüôàòíîї êèñëîòè, êàëіé 

ãіäðîêñèäó, êàëіé ñóëüôàòó, êóïðóì(ІІ) õëîðèäó, áàðіé íіòðàòó, ìåòèëîâî-
ãî îðàíæåâîãî.

1. Äîñëіäіòü äіþ ðîç÷èíіâ ñóëüôàòíîї êèñëîòè, êàëіé ãіäðîêñèäó, êàëіé
ñóëüôàòó íà ìåòèëîâèé îðàíæåâèé.

2. Çäіéñíіòü ðåàêöіþ íåéòðàëіçàöії.
3. Äîáóäüòå âîäåíü.
4. Äîáóäüòå âíàñëіäîê îäíîãî ïåðåòâîðåííÿ íåðîç÷èííèé ñóëüôàò òà 

ðîç÷èííèé íіòðàò.
5. Äîáóäüòå íåðîç÷èííèé ãіäðîêñèä, à ç íüîãî – ðîç÷èííèé ñóëüôàò.

§ 33. Çàãàëüí³ ñïîñîáè äîáóâàííÿ îêñèä³â,
êèñëîò, îñíîâ, ñîëåé

Природа так про все подбала,
що всюди ти знаходиш чого вчитися.

Леонардо да Вінчі

Після опрацювання параграфа ви зможете:
 назвати загальні способи добування оксидів, кислот, основ, солей, схарактеризу-
вати їх та складати відповідні рівняння реакцій;и

 встановлювати генетичний зв’язок між простими і складними речовинами, класа-и
ми неорганічних сполук.
Ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ òåìè «Îñíîâíі êëàñè íåîðãàíі÷íèõ ñïîëóê» âè íàêîïè-

÷èëè ÷èìàëèé îáñÿã çíàíü ïðî їõíі õіìі÷íі âëàñòèâîñòі òà ãåíåòè÷íі çâ’ÿçêè
ìіæ íèìè. Òîæ ÷àñ ñèñòåìàòèçóâàòè çäîáóòі âіäîìîñòі é óçàãàëüíèòè їõ.

Äîáóâàííÿ îêñèäіâ çäіéñíþþòü ó ðіçíі ñïîñîáè. Âè âæå çíàєòå ç êóðñó 
õіìії 7 êëàñó, ùî îêñèäè є ïðîäóêòàìè âçàєìîäії ïðîñòèõ і ñêëàäíèõ ðå÷î-
âèí ç êèñíåì (ðèñ. 33.1). Âèíÿòêè – çîëîòî, ïëàòèíà, іíåðòíі ãàçè òîùî.
Öі ðå÷îâèíè ç êèñíåì íå ðåàãóþòü.
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Тема 4

Ðèñ. 33.1. 1 – ãîðіííÿ ìàãíіþ Mg + O2  MgO; 2 – ãîðіííÿ ôîñôîðó P + O2   P2O5; 
3 – ãîðіííÿ ñіðêè S + O2  SO2; 4 – ãîðіííÿ ìåòàíó CH4 + O2  CO2 + H2O.

Çàâäàííÿ. Ïåðåòâîðіòü öі і íàâåäåíі äàëі ñõåìè ðåàêöіé íà õіìі÷íі ðіâíÿííÿ

2 31 4

Îêñèäè óòâîðþþòüñÿ é óíàñëіäîê ðîçêëàäàííÿ äåÿêèõ îêñèãåíîâìіñ-
íèõ ðå÷îâèí çà íàãðіâàííÿ. Íàïðèêëàä, âèïàëþâàííÿì âàïíÿêó (êàëüöіé
êàðáîíàòó) äîáóâàþòü íåãàøåíå âàïíî (êàëüöіé îêñèä) і âóãëåêèñëèé ãàç
(êàðáîí(IV) îêñèä):

CaCO3 CaO + CO2 .

Ïîìіæ ïðîäóêòіâ ðåàêöіé ðîçêëàäó íåðîç÷èííèõ îñíîâ, äåÿêèõ ñîëåé
òà îêñèãåíîâìіñíèõ êèñëîò є îêñèäè:

Cu(OH)2 CuO + H2O;

KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2;

(CuOH)2CO3 CuO + CO2 + H2O;

Pb(NO3)2 PbO + NO2 + O2;

HNO3 H2O + NO2  + O2;

Fe(NO3)2 Fe2O3 + NO2  + O2;

FeSO4 Fe2O3 + SO2  + SO3;

(NH4)2Cr2O7 N2  + H2O + Cr2O3 (ðèñ. 33.2).

Óíàñëіäîê íàãðіâàííÿ ñîëåé ç êèñëîòíèìè òà àìôîòåðíèìè îêñèäàìè
òàêîæ ìîæóòü óòâîðþâàòèñÿ îêñèäè. Ìîæëèâіñòü ïåðåáіãó ðåàêöії â öüî-
ìó âèïàäêó çàëåæèòü âіä âіäíîñíîї ëåòêîñòі îêñèäіâ – ìåíø ëåòêèé îêñèä
âèòіñíÿє áіëüø ëåòêèé îêñèä іç ñîëі:

Na2CO3 + SiÎ2 Na2SiÎ3 + CO2 (ðèñ. 33.3);

Ca3(PO4)2 + SiÎ2 CaSiÎ3 + P2O5;

Na2SO4 + B2O3 NaBO2 + SO2  + O2 ;

KNO3 + Al2O3 KAlÎ2 + NO2   + O2  .
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Основні класи неорганічних сполук

Ðèñ. 33.2. Õіìі÷íèé âóëêàí. Õðîì(ІІІ) îêñèä (1) – îäèí
ç ïðîäóêòіâ ðîçêëàäàííÿ àìîíіé äèõðîìàòó (2)

21

Ïîìіæ ïðîäóêòіâ âçàєìîäії ñîëåé ñëàáêèõ íåñòіéêèõ êèñëîò іç ñèëüíè-
ìè êèñëîòàìè є îêñèäè:

Na2CO3 + HCl NaCl + CO2   + H2O (ðèñ. 33.4).

Äієþ âîäîâіäáèðíèõ ðå÷îâèí íà êèñëîòè àáî ñîëі ìîæíà äîáóòè îêñèäè:

HNO3 + P2O5  (HPO3)4 + N2O5;

KMnO4 + H2SO4(êîíö.)O  K2SO4O  + Mn2O7 + H2O;

KClO4 + H2SO4(êîíö.)O  K2SO4O  + Cl2O7 + H2O.

Ðèñ. 33.3. Ïіä ÷àñ âèðîáíèöòâà ñêëà âіäáóâàєòüñÿ
íèçêà õіìі÷íèõ ðåàêöіé. Îäíà ç íèõ – âçàєìîäіÿ
íàòðіé êàðáîíàòó (ñîäè) іç ñèëіöіé(IV) îêñèäîì

(êâàðöîâèì ïіñêîì)

Ðèñ. 33.4. Óíàñëіäîê äії
õëîðèäíîї êèñëîòè íà íàòðіé

êàðáîíàò âèäіëÿєòüñÿ
êàðáîí(IV) îêñèä

Äîáóâàííÿ êèñëîò. Âàì óæå âіäîìî, ùî âçàєìîäієþ êèñëîòíèõ îêñèäіâ
ç âîäîþ äîáóâàþòü îêñèãåíîâìіñíі êèñëîòè:

SO2 + H2O  H2SO3;

P2O5 + H2O  H3PO4.

Áåçîêñèãåíîâі êèñëîòè óòâîðþþòüñÿ ïіä ÷àñ ðîç÷èíåííÿ ó âîäі ïðîäóê-
òіâ ðåàêöії âîäíþ ç äåÿêèìè íåìåòàëàìè. Ñàìå òàê ó ïðîìèñëîâîñòі âè-
ðîáëÿþòü õëîðèäíó êèñëîòó:

H2 + Cl2  HCl.

t
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Вода

ÑO2 + H2O → H2ÑO3

Çâåðíіòü óâàãó: êèñëîòíі îêñèäè і êèñëîòè ïåðåâàæíî óòâîðåíі íåìå-
òàëі÷íèìè åëåìåíòàìè. Îäíàê òðàïëÿþòüñÿ ìåòàëі÷íі åëåìåíòè, îêñèäè 
ÿêèõ – êèñëîòíі. Íàïðèêëàä, õðîì(VI) îêñèä óòâîðþє õðîìàòíó H2CrO4 і 
äèõðîìàòíó H2Cr2O7 êèñëîòè.

Перетворіть схему реакції на хімічне рівняння. До якого типу належить ця 
реакція?

Ïðèêëàäè ñêëàäàííÿ ðіâíÿíü ðåàêöіé ç âîäîþ êèñëîòíèõ і îñíîâíèõ 
îêñèäіâ íàâåäåíî íà ñõåìі (ðèñ. 28.1).

1           2  

Ðèñ. 28.1. Ñêëàäàííÿ ðіâíÿíü ðåàêöіé êèñëîòíèõ (1) і îñíîâíèõ (2) îêñèäіâ ç âî-
äîþ. Ìå – ñêîðî÷åíå ïîçíà÷åííÿ ìåòàëі÷íîãî åëåìåíòà 

Êèñëîòíі îïàäè. Óíàñëіäîê çãîðÿííÿ ïàëèâà â ïîâіòðÿ ïîòðàïëÿþòü êèñ-
ëîòíі îêñèäè – ñóëüôóð(IV) îêñèä, âóãëåêèñëèé ãàç, íіòðîãåí(IV) îêñèä. 
Âîíè ðåàãóþòü ç àòìîñôåðíîþ âîëîãîþ. Öå ïðèçâîäèòü äî óòâîðåííÿ êèñ-
ëîòíèõ îïàäіâ (ðèñ. 28.2). 

Îñü ÿê îïèñóє íàñëіäêè öüîãî åêîëîãі÷íîãî ëèõà Îêñàíà Çàáóæêî â ïîåçії 
«Ëèñò іç äà÷і»: «Ó íàñ іçíîâó ïî êèñëîòíèõ äîùàõ çàіðæàâіâ ãîðîä: ïî÷îðíі-
ëі öóðïàëêè ãóäèííÿ íàä çåìëåþ ñòèð÷àòü, ÿê íà çãàðèùі ñïàëå íèé äðіò».

Êèñëîòíі îïàäè çìіíþþòü õіìі÷íèé ñêëàä ґðóíòіâ і ïîâåðõíåâèõ âîä. Öå 
íåãàòèâíî âïëèâàє íà äîâêіëëÿ: ãèíóòü ìåøêàíöі âîäîéì, ðîñëèíè, ïîãіðøó-
єòüñÿ çäîðîâ’ÿ ëþäåé, ðóéíóþòüñÿ ìåòàëåâі êîíñòðóêöії, áóäіâëі, ïàì’ÿòêè 

Кислотний дощ

SO2
СO2

NOX

Ðèñ. 28.2. Êèñëîòíі îïàäè óòâîðþþòüñÿ âíàñëіäîê 
âçàєìîäії êèñëîòíèõ îêñèäіâ ç âîäîþ
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êóëüòóðè (ðèñ. 28.3). Ùîá çàïîáіãòè óòâîðåííþ êèñëîòíèõ îïàäіâ, ïîòðіáíî 
îáìåæèòè íàäõîäæåííÿ êèñëîòíèõ îêñèäіâ ó ïîâіòðÿ. Ïîøèðåííÿ іíôîð-
ìàöії ïðî ïðè÷èíè é íàñëіäêè êèñëîòíèõ äîùіâ ñïðèÿòèìå åôåêòèâíіøîìó 
âèêîðèñòàííþ åíåðãії òà çìåíøåííþ çàáðóäíåííÿ äîâêіëëÿ.

   

Ðèñ. 28.3. Ðóéíіâíà äіÿ êèñëîòíèõ îïàäіâ

Іíäèêàòîðè. ßê ìîæíà ïåðåñâіä÷èòèñÿ, ùî âíàñëіäîê ðåàêöіé êèñëîòíèõ 
îêñèäіâ ç âîäîþ óòâîðþþòüñÿ êèñëîòè, à ïðîäóêòàìè ðåàêöії ç âîäîþ îêñè-
äіâ íàéáіëüø àêòèâíèõ ìåòàëі÷íèõ åëåìåíòіâ (Li, Na, K, Mg, Ca, Sr, Ba 
òîùî) є îñíîâè? Äëÿ öüîãî âèêîðèñòîâóþòü êèñëîòíî-îñíîâíі іíäè êàòîðè – 
ðå÷îâèíè-âèçíà÷íèêè (ïðèãàäàéòå, ïðî íèõ óæå éøëîñÿ â ïàðàãðàôі 2).

Цікаво і пізнавально

Невтомний дослідник, Бойль не обмежився отриманням настоїв з квітів. 
… Він зібрав цілющі трави, лишайники, чорнильний горішок, деревну кору і 
коріння рослин ... Багато різних за кольором настоїв приготував учений. Одні 
змінювали свій колір лише під дією кислот, інші – під дією лугів. Проте найціка-
вішим виявився фіолетовий настій, отриманий з лишайнику. Кислоти змінюва-
ли його колір на червоний, а луги – на синій. (За К. Маноловим).

Ó øêіëüíіé õіìі÷íіé ëàáîðàòîðії íàé÷àñòіøå âèêîðèñòîâóþòü ëàêìóñ 
(àáî éîãî ñèíòåòè÷íèé çàìіííèê ëàêìîїä), ìåòèëîâèé îðàíæåâèé і ôå-
íîëôòàëåїí. Ïðîòå ÷è íå íàéçðó÷íіøèì є âèêîðèñòàííÿ óíіâåðñàëüíîãî 
іíäèêàòîðíîãî ïàïåðó, ñìóæêè ÿêîãî ïðîñî÷åíі ñóìіøøþ іíäèêàòîðіâ. 
Êîëüîðè іíäèêàòîðіâ ó ðіçíèõ ñåðåäîâèùàõ íàâåäåíî â òàáëèöі 11.1.

Òàáëèöÿ 11.1
Êîëüîðè іíäèêàòîðіâ ó ðіçíèõ ñåðåäîâèùàõ

Íàçâà 
іíäèêàòîðà

Êîëіð ó ñåðåäîâèùі

ëóæíîìó íåéòðàëüíîìó êèñëîìó

Ëàêìóñ Ñèíіé Ôіîëåòîâèé ×åðâîíèé 

Ìåòèëîâèé îðàíæåâèé Æîâòèé Îðàíæåâèé Ðîæåâèé 

Óíіâåðñàëüíèé 
іíäèêàòîðíèé ïàïіð

Ñèíіé Æîâòèé ×åðâîíèé 

Ôåíîëôòàëåїí Ìàëèíîâèé Áåçáàðâíèé Áåçáàðâíèé
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