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Անալիտիկ քիմիան հիմնարար գիտություն է, որն 

ուսումնասիրվում է բոլոր քիմիական, քիմիատեխնոլոգիա-

կան և դեղագիտական ֆակուլտետների ուսանողների կող-

մից: Այն հսկայական տեղ ունի երիտասարդ դեղագետ մաս-

նագետների պատրաստման գործընթացում: Ներկայացված 

ձեռնարկը կազմված է դեղագիտության ֆակուլտետի երկար-

ամյա փորձ ունեցող դասախոսների կողմից «Անալիտիկ 

քիմիա» առարկայի պետական չափորոշիչներին և ծրագ-

րերին համապատասխան: 

Ձեռնարկը նախատեսված է դեղագիտություն ուսում-

նասիրող մասնագետների, անալիտիկ և դեղագիտական քի-

միա դասավանդող դասախոսների և դեղագիտության ֆա-

կուլտետի ուսանողների համար: 

Ձեռնարկը կազմված է 6 գլուխներից, որոնք ընդգրկում 

են կատիոնների համակարգված ու կոտորակային անալիզի, 

որակական կիսամիկրոանալիզի հիմնական դրույթները` 

ըստ կատիոնների սուլֆիդային դասակարգման: Ներառված 

են քիմիական անալիզի տարրերը,կատիոնների անալիտիկ 

խմբերի ընդհանուր բնութագրերը, կատիոնների կենսաբա-

նական դերը, նոր քիմիական մեթոդների կիրառումը որա-

կական անալիզում: Նոր ձեռնարկի առավելություններից են 

մասնագիտական տեղեկատվության արդիականացումը: 

Ըստ թեմաների ներկայացված են մոլեկուլների, բյուրեղա-

ցանցերի, α - և γ- ձևափոխությունների գնդաձողային մոդել-

ներ, բյուրեղների մանրադիտակային պատկերներ, անալիզի 
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ուրվագրեր, իոնների գունափոխությունը և էլեկտրոդային 

պոտենցիալների կախվածությունը PH-ից, հայտաբերման 

ռեակցիաները պատկերող նկարներ: Յուրաքանչյուր բաժին 

ամփոփվում է թեստային առաջադրանքներով և խնդիրներով 

որոնք համապատասխանում են եվրոպական ժամանակա-

կից կրթական համակարգի և դրանից բխող նոր ուսումնա-

կան ծրագրերի պահանջներին: Հեղինակները իրենց շնորհա-

կալությունն են հայտնում ձեռնարկի գրախոսներ ԵՊՀ դեղա-

գիտության ամբիոնի պրոֆ., ք.գ.դ., Հ.Գ. Խաչատրյանին, 

ԵՊԲՀ-ի ֆարմացիայի ամբիոնի դոցենտ բ.գ.թ. Ֆ.Ա. 

Սարգսյանին օգտակար խորհուրդների և դիտողությունների 

համար: 
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Անալիտիկ քիմիան գիտություն է քիմիական անալիզի 

մեթոդների, կատարման միջոցների (գործիքներ, ազդանյութեր, 

ստանդարտ նմուշներ, համակարգչային ծրագրեր), ինչպես նաև 

նյութի քիմիական կառուցվածքի պարզաբանման վերաբերյալ: 

Քիմիական անալիզում տարբերում են հայտաբերման (որակա-

կան անալիզ) և որոշման (քանակական անալիզ) մեթոդներ: 

Որակական անալիզը նախատեսված է նյութի որակական 

բաղադրություն որոշելու համար: Պայմանավորված նպատա-

կադրված խնդրով`կատարվում է քիմիական տարրերի, իզո-

տոպների, իոնների, (ֆունկցիոնալ խմբերի), մոլեկուլների, ֆա-

զերի բաղադրության (օրինակ`պղնձի օքսիդը և սուլֆիդը հան-

քում տարբեր ֆազերում են) անալիզ: 

Քանակական անալիզով որոշվում է նյութի նմուշի, մոլե-

կուլի քանակական բաղադրությունը: 

Նյութերի անալիզը կատարում են տարբեր մեթոդներով` 

քիմիական, ֆիզիկական, ֆիզիկաքիմիական (գործիքային) և 

կենսաբանական: 

Քիմիական մեթոդները հիմնված են տվյալ նյութի քի-

միական հատկությունների օգտագործման վրա, իսկ անալիզի 

արդյունքը գրանցվում է ակնադիտությամբ: 

Գործիքային մեթոդում կիրառվում են սարքեր, որոնք 

գրանցում են նյութերի հատկությունները կամ այդ հատկու-
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թյունների փոփոխությունները: Գործիքային մեթոդները բա-

ժանվում են երկու խմբի`ֆիզիկական և ֆիզիկաքիմիական: 

Ֆիզիկական մեթոդներում քիմիական ռեակցիաներ չեն 

իրականացվում: 

Վերլուծության ֆիզիկաքիմիական մեթոդներում դիտարկ-

վում են քիմիական ռեակցիաներին ուղեկցող էլեկտրաքիմիա-

կան կամ օպտիկական հատկությունների փոփոխությունները: 

Կենսաբանական մեթոդները կիրառվում են կենսաբա-

նորեն ակտիվ նյութերի անալիզում: Օրինակ` հակաբիոտիկնե-

րի անալիզը կատարվում է ըստ դրանց` միկրոօրգանիզմների 

աճը կանգնեցնելու ունակության: 

Կենդանի օրգանիզմի տարբեր օրգաններում և հյուսվածք-

ներում քիմիական տարրերի պարունակությունը որոշելիս կա-

տարվում է օրգանական նյութերի հանքայնացում ազոտական, 

ծծմբական կամ պերքլորական թթուներով, Na2CO3-ով, NaOH-

ով, այնուհետև ստացված խառնուրդում որոշվում են փնտրվող 

տարրերը: 

Որակական անալիզի դասական քիմիական եղանակը 

հիմնված է որակական անալիտիկ ռեակցիաների կիրառման 

վրա, որոնք ուղեկցվում են որոշակի անալիտիկ էֆեկտով 

(նստվածքի առաջացում կամ լուծում, գազի անջատում, գույնի 

փոփոխություն): 

Անալիտիկ քիմիայում իոնների դասակարգման հիմքում 

այդ իոնների առաջացրած աղերի և հիդրօքսիդների լուծելիութ-

յան տարբերությունն է, որը հնարավորություն է ընձեռում 

իոնները խմբավորելու և բաժանելու միմյանցից: 



7 

Գոյություն ունեն կատիոնների անալիտիկ խմբային բա-

ժանման տարբեր համակարգեր՝ ծծմբաջրածնային, թթվահիմ-

նային, ամոնիակաֆոսֆատային, թիոացետամիդային և այլն: 

Յուրաքանչյուր մեթոդ ունի իր առավելությունները և թերու-

թյունները: 

Կատիոնների որակական անալիզի դասական մեթոդը 

հիմնված է կատիոնների սուլֆիդային դասակարգման վրա, որը 

ներառում է հինգ անալիտիկ խումբ`ըստ այդ կատիոնների 

առաջացրած սուլֆիդների, քլորիդների, կարբոնատների, 

հիդրօքսիդների լուծելիության: 

Կատիոնների աղերի և հիդրօքսիդների լուծելիությունը և 

շատ այլ հատկություններ ֆունկցիոնալ կախման մեջ են տար-

րերի պարբերական համակարգում այդ կատիոններին համա-

պատասխան տարրերի ունեցած դիրքից: S տարրերի կատիոն-

ներն օժտված են 2 և 8-էլեկտրոնանոց արտաքին շերտով 

(Li+,Na+,K+, Mg2+,Ca2+,Sr2+,Ba2+) և թույլ բևեռացնողներ են, իրենք էլ 

դժվար են բևեռանում: 

Նկ. 1. Ատոմային օրբիտալի լայնական 

կտրվածքը: 

Նման կատիոնների և սուլֆիդ իոնների փոխազդեցութ-

յունը չի ուղեկցվում էլեկտրոնային թաղանթների նկատելի 

դեֆորմացիայով: Այդ կատիոնները չեն առաջացնում ջրում ան-

լուծելի սուլֆիդներ և պատկանում են I և II անալիտիկ 

խմբերին: 



8 

Նկ. 2. Ոչ բևեռացված էլեկտրոնային ամպի պատկերը: 

Ag+, Hg2+, As3+, As5+, Pb2+, Sn2+, Sn4+, Sb3+, Sb5+, Bi3+ և ուրիշ 

կատիոններ, որոնք օժտված են բազմաէլեկտրոն (18, 18+2) 

արտաքին շերտով, ուժեղ բևեռացնողներ են, և միաժամանակ 

իրենք հեշտ բևեռանում են: 

Նկ. 3. Բևեռացված էլեկտրոնային ամպի պատկերը: 

Այդ կատիոնները հեշտությամբ դեֆորմացվող էլեկտրո-

նային թաղանթով սուլֆիդ իոնների հետ փոխազդելիս տեղի է 

ոնենում երկու իոնների ուժեղ բևեռացում և դրանց արտաքին 

էլեկտրոնային թաղանթների նշանակալից դեֆորմացիա: Դրան 

համապատասխան արտաքին էլեկտրոնային թաղանթի 18e և 
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(18+2)e կառուցվածքով կատիոններն առաջացնում են դժվա-

րալույծ սուլֆիդներ` լուծման հաստատունի շատ փոքր արժե-

քով և պատկանում են կատիոնների IV և V անալիտիկ խմբե-

րին: 

Անցողիկ տարրերը, որոնք ունեն անավարտ 18-էլեկտրո-

նանոց արտաքին թաղանթի էլեկտրոնային կառուցվածք (Mn2+, 

Fe2+, Fe3+, Co2+, Ni2+ և ուրիշներ), միջանկյալ տեղ են զբաղեցնում` 

ըստ սուլֆիդների լուծելիության և առաջացնում են III անա-

լիտիկ խումբը: 

Այսպիսով, ըստ սուլֆիդային դասակարգման՝ կատիոն-

ները ստորաբաժանվում են հետևյալ հինգ անալիտիկ խմբերի. 

1) I անալիտիկ խմբի կատիոններ` Li+, Na+, K+, NH4+, Mg2+:

Խմբային ազդանյութը բացակայում է: 

2) II անալիտիկ խմբի կատիոններ` Ca2+, Sr2+, Ba2+: Խմբային

ազդանյութը` (NH4)2CO3 թույլ հիմնային միջավայրում 

(NH4OH/NH4Cl): 

3) III անալիտիկ խմբի կատիոններ`Al3+, Fe3+, Cr3+, Fe2+,

Mn2+, Zn2+, Ni2+,Co2+. խմբային ազդանյութը` (NH4)2S թույլ 

հիմնային կամ չեզոք միջավայրում: 

4) IV անալիտիկ խմբի կատիոններ` Cu2+, Cd2+, Hg2+, Bi3+,

As3+, As5+, Sb3+, Sb5+, Sn2+, Sn4+. խմբային ազդանյութը ծծմբա-

ջրածինն է` նոսր աղաթթվի առկայությամբ: 

5) V անալիտիկ խմբի կատիոններ` Ag+, Hg22+, Pb2+: Այս

խումբն ունի 2 խմբային ազդանյութ` 

1) ծծմբաջրածին,

2) նոսր աղաթթու:
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Կատիոնների առաջին անալիտիկ խմբին են պատկանում 

Li+, Na+, K+, NH4 +, Mg2+ և որոշ հազվագյուտ տարրերի իոններ: 

Այս բոլոր կատիոնների սուլֆիդները, քլորիդները, հիդրօքսիդ-

ները, կարբոնատները, բացառությամբ Mg2+-ի հիդրօքսիդի և 

կարբոնատի, ջրում լավ են լուծվում, որով էլ տարբերվում են 

մնացած անալիտիկ խմբերի կատիոններից: Հետևաբար առա-

ջին անալիտիկ խմբի կատիոնները չի կարելի նստեցնել մյուս 

խմբերի խմբային ազդանյութերով` [H2S, (NH4)2S, (NH4)2CO3]: 

K+, Na+, Mg2+, NH4+ կատիոնների հայտաբերմանը մյուս 

խմբերի կատիոնները խանգարում են, այդ պատճառով այս կա-

տիոնները կարելի է հայտաբերել միայն մնացած իոնները լու-

ծույթից հեռացնելուց հետո: 

Նատրիում՝ Na և կալիում՝ K տարրերը, որոնց անվանում 

են նաև ալկալիական մետաղներ, ընդգրկված են պարբերական 

համակարգի առաջին խմբի գլխավոր ենթախմբում: Դրանք 

խիստ ռեակցունակ մետաղներ են: Սենյակային ջերմաստիճա-

նում պայթյունով ռեակցում են ջրի հետ՝ առաջացնելով ալկա-

լիներ: Ուժեղ թթուների կալիումական և նատրիումական 

աղերը հիդրոլիզի չեն ենթարկվում, այդ աղերի ջրային լուծույթ-

ները չեզոք են: 

Ամոնիակի լուծույթը թույլ հիմնային է: Դա վկայում է, որ 

ամոնիումի հիդրօքսիդը դիսոցվում է՝ (OH)- իոններ առաջացնե-

լով.  

NH4OH  (NH4)+ + (OH)– 
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Առաջին խմբի կատիոններից առանձնանում է Mg2+ իոնը, 

որը քիմիական տարրերի պարբերական համակարգի երկրորդ 

խմբում է գտնվում,առաջին և երկրորդ անալիտիկ խմբի կա-

տիոնների միջև անցումային տարր է: Mg2+-ը երկրորդ խմբի կա-

տիոնների հետ ունի այն ընդհանուր հատկությունը, որ դրա 

հիմնային կարբոնատը՝ (MgOH)2CO3, ջրում քիչ լուծվող է: Սա-

կայն այն ջրում լուծվում է ամոնիումի աղերի առկայությամբ, 

առաջանում է (NH4)2[Mg(CO3)2] կոմպլեքսը, ու քանի որ երկրորդ 

խմբի կատիոնների նստեցումը ամոնիումի կարբոնատով կա-

տարվում է NH4Cl-ի առկայությամբ, ուստի Mg2+ իոնները երկ-

րորդ խմբի կատիոնների հետ չեն նստում, մնում են լուծույթում: 

Այդ իսկ պատճառով Mg2+-իոնը դասվում է կատիոնների առա-

ջին անալիտիկ խմբում: 

Կենդանի նյութում տարրերի քանակական պարունա-

կությունը հակադարձ համեմատական է դրանց ատոմի զանգ-

վածային թվին: Ատոմի զանգվածային թվի մեծացմանը զուգըն-

թաց փոքրանում է նյութափոխանակության գործընթացին 

նրանց մասնակցության չափը, սակայն մեծանում է թունավո-

րությունը: Որոշ տարրեր կենդանի օրգանիզմում կարող են փո-

խարինել միմյանց՝ ազդելով կենսամոլեկուլների կառուցվածքի 

և կենսաքիմիական պրոցեսների ակտիվության վրա: Այդպիսի 

նմանակ զույգերի օրինակ են՝ Ca-Ba, Zn-Hg, Fe-Ni(Co), Na-Li, K-

Li, Ca-Sr, Ni-Cu և այլն: Այդ երևույթը բացատրվում է տարրերի 

ատոմների նման կառուցվածքով և շառավիղների թվային մոտ 

արժեքներով: 
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Na+ և K+ իոնները տարածված են ամբողջ օրգանիզմում: 

Դրանք հայտաբերվում են օրգանիզմի համարյա բոլոր հյուս-

վածքներում և կենսաբանական հեղուկներում: Na+, K+, Mg2+ իոն-

ները օրգանիզմում գտնվում են բացառապես որպես իոններ: 

Այս տարրերին բնութագրական է հաստատուն օքսիդացման 

աստիճանը, և օրգանիզմում չեն մասնակցում օքսիդավերա-

կանգնման պրոցեսներին: Նատրիումը հիմնականում արտաբջ-

ջային տարր է: Օրգանիզմում նյութափոխանակությանը մաս-

նակցող Na+ իոնների մոտ 95%-ը պարունակում են միջբջջային 

հեղուկները: Na+ իոնների հետ են կապված կենսաբանական հե-

ղուկների օսմոտիկ ճնշման հաստատունության՝ իզոօսմիումի 

ապահովումը, ջրի պահումը հյուսվածքներում: 

Նկ. 4. Na+ և K+ իոնների բաշխումը ներբջջային և արտաբջջային 

հեղուկներում 

Կալիումը ներբջջային կատիոն է: Կալիում իոնները մաս-

նակցում են նյարդային իմպուլսի փոխանցմանը, մկանների 

կծկմանը և սրտի գործունեության կարգավորմանը: 

Na+-ը և K+-ը ակտիվացնում են բջջաթաղանթի նատրիում - 

կալիում ադենոզինեռֆոսֆատազ ֆերմենտը (Na+/K+ ական պոմպ), 
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որն ապահովում է իոնների կոնցենտրացիաների հաստատունու-

թյունը բջջի ներսում և դրսում: 

Նշված երկու իոնների կոնցենտրացիաների տարբերութ-

յունները պայմանավորում են թաղանթային պոտենցիալի ծագու-

մը: Na կամ K տարրերի իոնները Li+-իոնով փոխարինելիս փոխ-

վում է պոտենցիալների տարբերությունը նյարդային բջիջների 

բջջաթաղանթի վրա, և նյարդային իմպուլս չի փոխանցվում: 

Կենսաբանական հեղուկներում և հյուսվածքներում Mg2+-ը 

գտնվում է ինչպես իոնի ձևով,այնպես էլ սպիտակուցների հետ 

կապված վիճակում կոմպլեքս միացությունների ձևով: Mg2+ 

իոնները բազմաթիվ ֆերմենտատիվ համակարգերի անփոխա-

րինելի բաղադրիչ են և ակտիվացնող: Ներբջջային հեղուկում 

առկա է Mg2+ իոնների մեծ քանակ, հիմնականում MgԱԵռՖ2- և 

MgԱԵրկՖ- կոմպլեքսների ձևով: Mg2+-իոնները մտնում են քլո-

րոֆիլի (բույսերի կանաչ պիգմենտ) բաղադրության մեջ (նկ. 5): 

Բոլոր այս տարրերի և՛ պակասը, և՛ ավելցուկը հանգեցնում են 

օրգանիզմի կենսագործունեության խանգարմանը: 

Նկ. 5. Քլորոֆիլի մոլեկուլի կառուցվածքը: 
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Վերը նշված իոնների դեղապատրաստուկներից հայտնի 

են NaCl, KBr, NaBr, NaI, KI-ի լուծույթները: Օգտագործվում են 

NaCl-ի 0,9% իզոտոնիկ լուծույթը ներարկումների նպատակով, 

ինչպես նաև` 3, 5 և 10 զանգվածային բաժնով հիպերտոնիկ լու-

ծույթները` որպես արտաքին թրջոցներ թարախային վերքերը 

մշակելիս: KCl-ն օգտագործվում են սրտի ռիթմի խանգարումնե-

րի, ինչպես նաև հիպոկալեմիայի դեպքում: KBr, NaBr-ը ունեն 

հանգստացնող ազդեցություն, որը պայմանավորված է գլխուղե-

ղի կեղևի պրոցեսների արգելակմամբ: NaI, KI-ի լուծույթներն 

օգտագործվում են հիպերթիրեոզի, էնդեմիկ խպիպի դեպքում, 

նաև երբ սնունդը և ջուրը բավարար քանակով յոդ չեն պարու-

նակում: 

Մագնեզիումի օքսիդը, մագնեզիումի կարբոնատն օգտա-

գործվում է ստամոքսահյութի բարձր թթվայնության դեպքում 

(անտացիդ ազդեցություն): Մագնեզիումի սուլֆատն օգտագործ-

վում է որպես լուծողական, անոթալայնիչ և հանգստացնող մի-

ջոց: 

Աղյուսակ 1. 

S տարրերի որոշ կենսաքիմիական ցուցանիշներ. 
Ցուցանիշներ(միջին) Na+ K+ Mg2+ Ca2+

1.Տարրի զանգվածն
օրգանիզմում(գ) 

100 140 19 1000 

2.Օրական օգտագործվող չափը(գ) 5-10 2-6 0,3 1,1 

3.Կոնցենտրացիան արյան
պլազմայում (մմոլ/լ) 

140 5,0 1,0 2,5 

4.Կոնցենտրացիան բջջում(մմոլ/լ) 10 160 13 1,0 

Na+ իոնների մեծ քանակ օրգանիզմը ստանում է մրգերի, 

բանջարեղենի և կերակրի աղի միջոցով: K+ իոնների մեծ քանակ 

պարունակում են չոր մրգերը, ծիրանը, բանանը: Mg2+ իոնների 

մեծ քանակ պարունակում է աղանդերը, ձկնեղենը, հացա-

մթերքը, ընդեղենը: 
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Na+ և K+ իոնները թույլ կոմպլեքսագոյացնողներ են: Համե-

մատաբար կայուն կոմպլեքս միացություններ առաջացնում են 

մակրոցիկլիկ լիգանդների՝ կրաուն եթերների և կրիպտանդ-

ների հետ: Առաջացած կոմպլեքս միացությունների կայունու-

թյունը պայմանավորված է կատիոնի շառավղի և մակրոցիկլի 

ներքին խոռոչի չափսերով [նկ.6]: Կրաուն եթերների դեպքում 

կայունությունը պայմանավորված է թթվածնի ատոմների թվից: 

K+ իոններն առավել կայուն կոմպլեքս են առաջացնում 

18-կրաուն- 6 եթերի հետ: K+ իոնների համար թթվածնի ատոմ-

ների առավել հավանական թիվը 6 է [նկ. 7]: Na+ իոններն 

առավել կայուն կոմպլեքս են առաջացնում 15-կրաուն - 5 եթերի 

հետ: Na+ իոնների համար թթվածնի ատոմների առավել հավա-

նական թիվը 5-ն է, Cs+ իոններինը` 8-ը: Եթե կրաուն եթերի 

ներքին խոռոչը փոքր է կատիոնի համար, ապա մի կատիոնը 

կարող է իրեն շրջապատել երկու կրաուն եթերով, իսկ եթե 

իրավիճակը հակառակն է, կրաուն եթերի խոռոչում կտեղավոր-

վեն երկու կատիոն: Նման կոմպլեքսների կայունությունը փոքր 

է [նկ.6]: 

ա)  բ) 

Նկ. 6. Կրաուն եթերի մոդելը,եթե խոռոչի չափսը կատիոնի չափսից` 

ա) փոքր է, բ) մեծ է: 
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Աղյուսակ 2. 
Որոշ մետաղների և կրաուն եթերների առաջացրած կոմպլեքսների 

կայունության հաստատունների (PK) արժեքները. 

միացու 

թյուն 

լուծիչ Կատիոններ 

Na+ K+ Rb+ Cs2+ Ca2+ Sr2+ Ba2+ 

15-կրաուն- 5 H2O 0,7 0,74 0,62 - - 1,95 1,71 

18-կրաուն- 6 H2O 0,8 2,03 1,56 0,5 0,5 2,72 3,78 

18-կրաուն- 6 CH3OH 4,36 6,05 5,35 2,51* 2,51* 5,00* 6,00* 

դիբենզո-18-

կրաուն- 6 

H2O 1,16 1,64 1,08 - - 1,00 1,95 

դիբենզո-18-

կրաուն- 6 

CH3OH 4,36 5,00 - - - - 4,28 

դիազո-18-

կրաուն- 6 

CH3CN 4,3 4,32 3,37 - - 2,56 2,97 

դիազո-18-

կրաուն- 6 

CH3OH 1,00 2,04 1,2 - - - - 

*մեթանոլի 30% ջրային լուծույթ: 

Նկ. 7. K+իոնի և 18- կրաուն-6 եթերի կոմպլեքսագոյացման ուրվագիրը 

(գծային և մոդելային): 
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Կրիպտանդների կառուցվածքում գոյություն ունի ինքնա-

տիպ ներմոլեկուլային խոռոչ, որտեղ կարող է թաքնվել իոնը 

[նկ.8]: 

Նկ.8. K+իոնի և կրիպտանդի առաջացրած կոմպլեքս միացությունը: 

Կրաուն եթերներն առաջին անգամ սինթեզվել են ԱՄՆ-

ում 1967թ. (Չ. Պեդերսեն), կրիպտանդները՝ Ֆրանսիայում 

1969թ. (Ժ.Մ. Լեն): Մակրոցիկլային լիգանդի ճիշտ ընտրությու-

նը հնարավորություն է տալիս ընտրողաբար կապելու Na+ և K+ 

իոնները: Ալկալիական մետաղների կոմպլեքսագոյացնող հատ-

կությունը ժամանակակից քիմիայի ակտիվ ուսումնասիրվող 

ուղղություններից է, որը բժշկության մեջ ունի ներդրումային 

նշանակություն: Կրաուն եթերներն օգտագործվում են ծանր մե-

տաղները, վտանգավոր ռադիոակտիվ իոնները (օրինակ՝ ցե-

զիում-137) օրգանիզմից դուրս բերելու համար, ինչպես նաև այն 

հիվանդությունները բուժելու նպատակով, որոնք պայմանա-

վորված են օրգանիզմում որևէ մետաղի կատիոնի կուտակմամբ 

կամ պակասով: 

Նստվածքագոյացման հիման վրա K+ իոնները հայտաբեր-

ելու ռեակցիաները մեծաթիվ չեն: Դրանցից կարևորներն են. 

1. Գինեքարաթթվի և կալիումի աղի փոխազդեցությունից,

նատրիումի ացետատի առկայությամբ ստացվում է կալիումի 
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հիդրոտարտրատ, որը լուծույթից անջատվում է որպես սպի-

տակ բյուրեղական նստվածքի (դ.գ.): 

KCl + CH3COONa + H2C4H4O6  KHC4H4O6  + NaCl + CH3COOH 

Փորձ 1. Այս փորձն իրականացնելու համար փորձանոթի 

մեջ լցնում են կալիումի աղի 4-5 կաթիլ լուծույթ, նույնքան էլ գի-

նեքարային թթվի լուծույթ և նատրիումի ացետատի լուծույթ: 

Փորձանոթը սառեցնում են և փորձանոթի պատերը շփում ա-

պակյա ձողիկով՝ բյուրեղացման կենտրոն ստեղծելու նպատա-

կով: Ստացված սուսպենզիան բաժանում են 4 մասի՝ KHC4H4O6 

դժվարալույծ միացության հատկությունները՝ վարքը թթուների, 

հիմքերի և տաքացման նկատմամբ ուսումնասիրելու համար. 

ա) 1-ին փորձանոթի պղտոր լուծույթին ավելացնում են 

HCl, HNO3 կամ H2SO4: Նստվածքը լուծվում է. 

KHC4H4O6 + HCl=KCl+ H2C4H4O6 

բ) 2-րդ փորձանոթի պղտոր լուծույթին ավելացնում են 

NaOH կամ KOH: Նստվածքը լուծվում է. 

KHC4H4O6+ KOH= K2C4H4O6 +H2O 

գ) 3-րդ փորձանոթի պղտոր լուծույթին ավելացնում են 

CH3COOH: Նստվածքը չի լուծվում: Առաջանում է ացետատային 

բուֆերային համակարգ` pH=5: Այդ պայմաններում կալիումի 

հիդրոտարտրատը լրիվ է նստում: 

դ) 4-րդ փորձանոթի պղտոր լուծույթին ավելացնում են 

թորած ջուր և տաքացնում ջրային բաղնիքի վրա: Նստվածքը 

լուծվում է: Հետևաբար ջերմաստիճանը բարձրացնելիս 

KHC4H4O6 աղի լուծելիությունը մեծանում է: 

Կատարված փորձերի արդյունքներից ակնհայտ է, որ գի-

նեթթվով կալիում իոնների հայտաբերման ռեակցիան անհրա-

ժեշտ է իրականացնել հետևյալ պայմաններում` 
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 լուծույթում K+ իոնների մեծ կոնցենտրացիա,

սառը պայմաններ,

 թույլ թթվային միջավայր (pH 4 - 7):

2. Կալիումի լուծելի աղերի և նատրիումի հեքսանիտ-

րոկոբալտատի փոխազդեցությունից առաջանում է դեղին 

նստվածք՝ K2Na[Co(NO2)6] (դ.գ.). 

2KCl + Na3[Co(NO2)6]  K2Na[Co(NO2)6] ↓+ 2NaCl 

2K+ + Na+ + [Co(NO2)6]3–
→ K2Na[Co(NO2)6] ↓ 

Փորձ 2. Կալիումի աղի 2 կաթիլ լուծույթին ավելացնել 2-3 

կաթիլ ազդանյութ և նատրիումի ացետատ: Առաջացած վառ դե-

ղին գույնի նստվածքը լուծվում է թթուներում, քանի որ առաջա-

նում է անկայուն H3[Co(NO2)6], իսկ հիմքերի առկայությամբ ա-

ռաջանում է գորշ գույնի Co(OH)3: 

Ռեակցիայի զգայունությունը բարձրանում է AgNO3-ի առ-

կայությամբ, քանի որ առաջանում է անլուծելի աղ՝ 

K2Ag[Co(NO2)6]. 

2K++Ag++[Co(NO2)6]3– K2Ag[Co(NO2)6]↓ 

NH4+ իոնները նույնպես տալիս են դեղին նստվածք՝ 

(NH4)2Na[Co(NO2)6]: Կալիումի համապատասխան միացությու-

նից տարբերվում է նրանով, որ այն տաքացնելիս քայքայվում է; 

Այդ պատճառով NH4+ իոնների առկայությամբ K+ իոնների 

հայտաբերման ռեակցիան անհրաժեշտ է իրականացնել տա-

քացման պայմաններում: 

3. K+ իոնները փոխազդում են Na[B(C6H5)4]–ի հետ: Այս

ռեակցիան ընտրողական է (դ.գ.). արդյունքում առաջանում է 

կալիումի տետրաֆենիլբորատի սպիտակ նստվածք. 

K++ Na[B(C6H5)4]  K[B(C6H5)4] +Na+ 
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4. Պերքլորական թթուն՝ HClO4, K+ իոնների հետ առաջաց-

նում է կալիումի պերքլորատի սպիտակ նստվածք [նկ. 9]. 

K++ HClO4 KClO4 ↓+H+ 

ա) բ) 

Նկ. 9. KClO4 –ի սպիտակ նստվածքի առաջացումը` 

ա) ջրում բ) C2H5OH ավելացնելիս (ԼԱC2H5OH<ԼԱH2O): 

Այս ռեակցիան կարելի է իրականացնել նաև Na+ իոնների 

առկայությամբ, քանի որ NaClO4-ը լուծվում է ջրում: 

Փորձ 3. Կալիումի աղի 2 կաթիլ լուծույթին ավելացնում են 

2 կաթիլ պերքլորական թթու և սառեցնում: Առաջանում է 

նստվածք: Էթիլ սպիրտի առկայությամբ KClO4 աղի լուծելիութ-

յունը խիստ ընկնում է: 

5. Բոցի գունավորման ռեակցիա (դ.գ.):

Եթե շիկացած պլատինի լարի (կարելի է նաև վերցնել նիք-

րոմային լար) վրա տեղավորենք կալիումի աղի բյուրեղներ և 

պահենք կրակի վրա, ապա բոցը կստանա բաց մանուշակա-

գույն երանգ [նկ.10]: 
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Na+ իոնների առկայության դեպքում բոցի մանուշակա-

գույնը քողարկվում է դեղին գույնով, այդ պատճառով բոցին նա-

յում են կապույտ ապակու միջով, որը դեղին գույնը չի անցկաց-

նում: 

Նկ. 10.K+ իոնները բոցը գունավորում են մանուշակագույն: 

Նկ.11. K-ի և ջրի փոխազդեցությունն ուղեկցվում է 

մանուշակագույն բոցով: 

Մետաղական նատրիումը փափուկ մետաղ է, փոխազդում 

է ջրի հետ՝առաջացնելով մեծ քանակությամբ ջերմություն, որի 
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հաշվին Na-ը բոցավառվում է՝այրվելով դեղին բոցով [նկ. 12], 

պահում են կերոսինի մեջ կամ հերմետիկ փակ սրվակներում: 

Նկ. 12. Մետաղական Na -ի և ջրի փոխազդեցությունը: 

1. Կալիումի հեքսահիդրօքսոանտիմոնատը՝ K[Sb(OH)6],

նատրիում իոնների հետ առաջացնում է նատրիումի հեքսահիդ-

րօքսոանտիմոնատ` Na[Sb(OH)6], որը սպիտակ բյուրեղական 

նստվածք է (դ.գ.). 

NaCl+K[Sb(OH)6] Na[Sb(OH)6] +KCl 

Na++[Sb(OH)6]– Na[Sb(OH)6]   

Na+ իոնների հայտաբերումը K[Sb(OH)6]-ի միջոցով կատա-

րում են չեզոք կամ թույլ հիմնային միջավայրում՝ խիտ լուծույթ-

ներից: Թթուները քայքայում են ազդանյութը, իսկ ալկալիները 

լուծում են Na[Sb(OH)6] նստվածքը՝ առաջացնելով լավ լուծելի 

Na3SbO4 չեզոք աղը: Ռեակցիան իրականացնում են ցածր ջեր-

մաստիճանում (մոտ 00C): 

2. Միկրոբյուրեղային ռեակցիա ուրանիլացետատի`

UO2(CH3COO)2 կամ ցինկուրանիլացետատի հետ (դ.գ.). 

3UO2(CH3COO)2+2Na+2NaUO2 (CH3COO)3 +UO22+ 

Zn[(UO2)3(CH3COՕ)8]+CH3COOH+Na++9H2O 

NaZn[(UO2)3(CH3COO)9] · 9H2O↓ 
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Փորձ 4. Առարկայական ապակու վրա կաթեցնում են հե-

տազոտվող աղի 1 կաթիլ լուծույթ և զգուշորեն գոլորշիացնում, 

ապա ավելացնում են քացախաթթվով նոսրացված ազդանյութի 

մեկ կաթիլ լուծույթ: Առաջանում է դեղին նստվածք՝ քառանիստ 

և ութանիստ բյուրեղների ձևով: 

Նկ. 13. NaZn[(UO2)3(CH3COO)9] · 9H2O-ի քառանիստ և ութանիստ 

բյուրեղների մանրադիտակային պատկերը: 

3. Բոցի գունավորման ռեակցիա (դ.գ.)

Ռեակցիան կատարում են K+ իոնների հայտաբերման 

ռեակցիային համանման: 

Նկ.14.Na+ իոնները բոցը գունավորում են դեղին գույնով: 
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ա)  բ)

Նկ.15. ա) NH3-ի, բ) NH4+ -ի գնդաձողային մոդելները: 

1. Ալկալիները` NaOH, KOH, տաքացման պայմաններում

ամոնիումի աղերի լուծույթներից դուրս են մղում գազային ամո-

նիակ (դ.գ.). 

NH4++ OH– NH3 +H2O 

Փորձ 5. Այս ռեակցիան կատարելու համար փորձանոթում 

վերցնում են ամոնիումի աղի լուծույթի 1-2 կաթիլ ավելացնում 

հիմքի լուծույթի 3-4 կաթիլ և թույլ տաքացնում: Անջատված ա-

մոնիակը կարելի է հայտաբերել ոչ միայն հոտով, այլև`  

 լակմուսի թաց թղթի կապույտ գունավորմամբ [նկ.16].

Նկ. 16. Լակմուսի թաց թղթի կապույտ գունավորումը (PH>7) : 

 Hg2(NO3)2-ով ներծծված թղթի գույնի սևացումով.

2Hg2(NO3)2+4NH3 + H2O  [HgO .HgNH2] NO3 +2Hg  + 3NH4NO3 
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2. Նեսլերի ազդանյութը` K2[HgI4], KOH–ի առկայությամբ,

ամոնիումի աղերի հետ առաջացնում է բնորոշ կարմրագորշ 

նստվածք`  

NH4+ + 2 [HgI4]2– +2OH-  [Hg2I2NH2]I + 5 I– + 2H2O 

Այս ռեակցիային խանգարում են Hg2+, Sn2+, Sb3+ իոնները, 

որոնք քաքայում են Նեսլերի ազդանյութը, ինչպես նաև Co2+, 

Ni2+, Cu2+ իոնները, որոնք KOH-ի հետ առաջացնում են դժվարա-

լույծ գունավոր հիդրօքսիդներ: 

Նեսլերի ազդանյութով NH4+ իոնների հայտաբերման 

ռեակցիան շատ զգայուն է և օգտագործվում է դեղագործական 

պատրաստուկներում ամոնիումի հետքերը որոշելու, ինչպես 

նաև ջրի սանիտարական անալիզի նպատակով: 

1. Ալկալիները Mg2+ իոնների հետ առաջացնում են սպի-

տակ, ամորֆ նստվածք (դ.գ.). 

MgCI2 + 2 NaOH  Mg (OH)2  + 2HCI 

Mg2+ + 2OH-  Mg(OH)2  

Այս ռեակցիան կիրառվում է Mg2+-ն անջատելու նպատա-

կով, քանի որ առաջին խմբի մնացած բոլոր կատիոնների հիդ-

րօքսիդները ջրում լավ են լուծվում: Ռեակցիայի զգայունությու-

նը բարձրացնելու նպատակով ավելացնում են բյուրեղական 

յոդ. 

I2 + 2OH– IO– + I– + H2O 
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Եթե Mg2+-ը լրիվ նստել է, ապա յոդը OH– իոնների ավել-

ցուկից գունազրկվում է: 

2. Նատրիումի հիդրոֆոսֆատը` Na2HPO4, մագնեզիումի

աղերի հետ NH4OH-ի և NH4Cl-ի առկայությամբ առաջացնում է 

սպիտակ բյուրեղային նստվածք (դ.գ.). 

MgCl2+Na2HPO4 +NH4OH             MgNH4PO4  +2NaCl + H2O 

Mg2+ + HPO42- + NH4OHMgNH4PO4  + H2O 

Ամոնիումի աղն ավելացվում է` ամոնիակի առկայութ-

յամբ Mg(OH)2 նստվածքի առաջացումը կանխելու նպատակով 

(pH=8,2-9,2): Ամոնիումի աղի մեծ ավելցուկի դեպքում առաջա-

նում են Mg2+-ի լուծելի կոմպլեքսներ`[MgCl3]-, [MgCl4]2-: Նըստ-

վածքը լուծվում է ուժեղ թթուներում և քացախաթթվում:Այս 

ռեակցիային խանգարում են չլուծվող ֆոսֆատներ առաջացնող 

բոլոր կատիոնները`Li+, Ca2+, Ba2+, Sr2+ և այլն: 

3. Կաթիլային ռեակցիան հիմնված է այն բանի վրա, որ

Mg(OH)2–ը մասնակիորեն լուծվում է ջրում, և ստեղծվում է հիմ-

նային միջավայր (pH=10), որտեղ ֆենոլֆտալեինը ստանում է 

մորու գույն: 

Այս ռեակցիան իրականացնելու համար ֆենոլֆտալեինա-

յին թղթի վրա կաթեցնում են մեկական կաթիլ հետազոտվող 

նյութի և ամոնիակի 2Ն լուծույթներ: Թուղթը ներկվում է կար-

միր գույնով, որը պայմանավորված է ինչպես NH4OH-ի ավել-

ցուկով, այնպես էլ մագնեզիումի հիդրօքսիդի առաջացումով. 

Mg2+ + 2NH4OH Mg (OH)2  + 2NH4+ 

Այնուհետև թուղթը պահելով բոցի վրա` զգուշորեն չորաց-

նում են: Ջուրը և ամոնիակը ցնդում են, կարմիր գունավորումն 

անհետանում է: Ջուր կաթեցնելիս, Mg2+-ի առկայության դեպ-

քում, թուղթը կրկին կարմրում է՝ Mg(OH)2-ի մասնակի լուծման 

NH4Cl 
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հետևանքով: Այս ռեակցիան հնարավորություն է տալիս հայ-

տաբերելու Mg2+ իոնները K+, Na+, Ca2+, Sr2+, Ba2+ իոնների առկա-

յության պայմաններում: 

4. Միկրոբյուրեղադիտման ռեակցիա

Քիչ քանակությամբ NH4Cl պարունակող մագնեզիումի ա-

ղի ամոնիակային լուծույթի կաթիլը կաթեցնում են առարկայա-

կան ապակու վրա, ավելացնում Na2HPO4.12H2O-ի մի քանի բյու-

րեղ և դիտում մանրադիտակով: Դիտվում է վեցթևանի և 

չորսթևանի աստղիկների առաջացում (նկ. 17). 

Նկ.17. Na2HPO4.12H2O-ի բյուրեղների մանրադիտակային պատկերը: 

5. 8-օքսիքինոլինը (C9H7ON) մագնեզիումի աղերի ամո-

նիակային լուծույթի (NH4OH,NH4Cl) հետ փոխազդելիս առա-

ջացնում է դեղնականաչավուն մագնեզիումի օքսիքինոլինատ՝ 

քիչ լուծելի ներկոմպլեքսային միացություն: 

2 +

N

OH

Mg
2+

+ NH4OH

O

N

Mg
O

N
NH4  + + H2O

8-օքսիքինոլինը կոմպլեքս միացություններ է առաջաց-

նում Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+ իոնների հետ, որոնցից առավել մեծ 
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կայունություն է ցուցաբերում Mg2+ -ի օքսիքինոլատը: Այս ռեակ-

ցիայի զգայունությունը 0,25 մկգ /մլ է: 

6. Mg2+ կատիոնների համար շատ զգայուն ազդանյութ է քի-

նալիզարինը հիմնային միջավայրում: Ռեակցիան տարվում է 

սպիրտային լուծույթում: Այդ լուծույթին մագնեզիումի աղի լուծույթ 

ավելացնելիս առաջանում է կապույտ գույնի նստվածք. 

Այս ռեակցիայի զգայունությունը 0,25 մկգ/մլ է: 

Աղյուսակ 2.1. 

Ազդանյութեր Կատիոններ 

K+ Na+ NH4+ Mg2+ 

NaHC4H4O6 

KHC4H4O6

սպիտակ 

նստվածք 

— 

NH4HC4H4O6 

սպիտակ 

նստվածք 

— 

Na3[Co(NO2)6] 

K2Na[Co(NO2)] 

դեղին 

նստվածք 

(NH4)2Na[Co 

(NO2)6] 

դեղին 

նստվածք 

— 

K[Sb(OH)6] — 

Na[Sb(OH)6] 

սպիտակ 

նստվածք 

HSbO3 

սպիտակ 

ամորֆ 

նստվածք

Mg[Sb(OH)6]2

սպիտակ 

նստվածք

KOH, NaOH — — 
անջատվում 

է NH3 

Mg(OH)2 

սպիտակ 

նստվածք 

Zn[(UO2)3(CH3C — NaZn[(UO2)3 — — 

+ Mg2+ OH- 

Mg(OH) 
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OO)8] 

+CH3COOH 

(CH3COO)9] · 

9H2O 

դեղին 

նստվածք 

K2[HgI4] +KOH — — 

[Hg2I2NH2]I 

կարմրա 

գորշ 

նստվածք 

Mg(OH)2 

Na2HPO4+NH4Cl

+ NH4OH 
— — — 

MgNH4PO4

սպիտակ 

նստվածք 

OH
N

(NH4OH, NH4Cl) 

Mg(OՔ)2 

դեղնա- 

կանաչա 

վուն 

նստվածք 

HClO4 KClO4 -- -- -- 

Աղերի 

ցնդելիությունը 
քիչ ցնդող քիչ ցնդող ցնդող քիչ ցնդող 

Բոցի 

գունավորումը 

Մանուշակա 

գույն 
դեղին — — 

Որպես ուսումնահետազոտական աշխատանք ուսանողնե-

րին առաջարկվում է որոշել, թե s-տարրերի որ կատիոնն են պա-

րունակում դասախոսի կողմից տրված տարբեր լուծույթները: Վեր-

լուծման ենթակա յուրաքանչյուր լուծույթ կարող է պարունակել 

կատիոնների առաջին անալիտիկ խմբին պատկանող կատիոննե-

րից (NH4+, K+, Na+, Mg2+ ) մեկը: 

Վերլուծությունը կատարվում է ըստ հետևյալ պլանի: 
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1. Լուծույթի pH-ը որոշելը ունիվերսալ հայտանյութով կամ

հայտանյութերի հավաքածուով: Եթե լուծույթում առկա է NH4+, 

Mg2+ կատիոններից որևէ մեկը, ապա հիդրոլիզի պատճառով 

կդիտվի թթվային ռեակցիա : 

2. NH4+-ի հայտաբերումը

Անալիզը հարկ է սկսել ամոնիումի հայտաբերումից, որի 

առկայությունը խանգարում է K+ և Na+ իոնները հայտաբերելուն: 

Հետազոտվող լուծույթի 2 կաթիլին ավելացնել NaOH-ի 2Ն լու-

ծույթ 2-4 կաթիլ և խոնավ ֆենոլֆտալեինային թղթի առկայութ-

յամբ տաքացնել: Ամոնիակի բնորոշ հոտը և ֆենոլֆտալեինային 

թղթի կարմրելը վկայում են NH4+-ի առկայության մասին: 

3. Mg2+-ի հայտաբերումը

Հետազոտվող լուծույթի 2-3 կաթիլին ավելացնել 2Ն HCl-ի 

լուծույթ մինչև թթվային ռեակցիա, Na2HPO4-ի լուծույթի 1-2 կա-

թիլ և կաթիլներով` NH4OH-ի լուծույթ (մինչև ամոնիակի հոտի 

զգացվելը): Սպիտակ բյուրեղական նստվածքը վկայում է Mg2+ 

իոնների առկայության մասին: 

4. NH4 +-ի հեռացումը

Եթե լուծույթում առկա են NH4+ իոններ, ապա անհրաժեշտ է 

դրանք հեռացնել նախքան K+ իոնները հայտաբերելը: Այդ նպատա-

կով հետազոտվող լուծույթի 12-15 կաթիլը լցնել միկրոտիգելի կամ 

հախճապակե թասի մեջ, թթվեցնել խիտ HNO3-ով կամ աղաթթվով, 

գոլորշիացնել մինչև չորանալը և շիկացնել մինչև սպիտակ գույնի 

անհետանալը: Չոր մնացորդին ավելացնել Նեսլերի ազդանյութ: Ե-

թե անջատվում է դեղին կամ նարնջագորշ նստվածք, ապա NH4+ 

իոնները լրիվ չեն անջատվել: 
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Ուրոտրոպինի նստեցումը նույնպես հնարավորություն է 

տալիս ամոնիումի կատիոնը հեռացնելու լուծույթից առանց գոլոր-

շիացնելու և շիկացնելու, որից հետո կարելի է որոշել K+ իոնը. 

4NH3 + 6CHOH(CH2)6N4 + 6H2O 

4NH4Cl + 4NaOH + 6CHOH  (CH2)6N4 + 4NaCl + 10H2O 

5. K+ - ի հայտաբերումը

NH4+ իոնները հեռացնելուց հետո հետազոտվող լուծույթի 

2 կաթիլին ավելացնել Na3[Co(NO2)6]-ի լուծույթի 2-3 կաթիլ և 

CH3COONa-ի լուծույթի 1-2 կաթիլ: K2Na[Co(NO2)6] դեղին 

նստվածքի առաջացումը K+-ի առկայության ապացույցն է: 

Կարելի է K+-իոններ հայտաբերել պերքլորական թթվով, որին 

չեն խանգարում NH4+ և Na+ իոնները: 

6. Mg2+-ի հեռացումը

NH4+ իոնները հեռացնելուց հետո, եթե առկա են Mg2+ իոն-

ներ, ավելացնել KOH-ի լուծույթ (մինչև ուժեղ հիմնային ռեակ-

ցիա) և մի քանի րոպե եռացնել: Առաջացած Mg(OH)2-ի 

նստվածքը ցենտրիֆուգել և հեռացնել: 

7. Na+-ի հայտաբերումը

Mg2+ իոնները հեռացնելուց հետո ցենտրիֆուգատին ավե-

լացնել 2 ն աղաթթվի լուծույթ մինչև թթվային ռեակցիա (ստու-

գել ունիվերսալ հայտանյութի թղթով), գոլորշիացնել մինչև չո-

րանալը (HCl-ի ավելցուկը հեռացնելու նպատակով), ջուր ավե-

լացնել, ստացված լուծույթը տեղափոխել փորձանոթի մեջ և ա-

նընդհատ խառնելով` ավելացնել K[Sb(OH)6]-ի լուծույթ, սառեց-

նել: Սպիտակ նստվածքի առաջացումը նատրիում իոնների առ-

կայության ապացույցն է: 
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ԱՌԱՋԻՆ ԽՄԲԻ ԿԱՏԻՈՆՆԵՐԻ ԱՆԱԼԻԶԻ ՈՒՐՎԱԳԻՐԸ 

1. NH4+ -ը հայտաբերելը`

1) OH-,t0

2) K2[HgI4]+KOH

2. Mg+2 –ը հայտաբերելը`

1) OH–

2) Na2HPO4, NH4OH, NH4Cl

3. NH4+ -ի հեռացումը`

1) խ. HCl, tօ 

2) խ. HNO3, tօ 

4. NH4+ -ի ստուգումը`

1)K2[HgI4]+KOH

5. K+-ը հայտաբերելը`

1) H2C4H4O6 , CH3COONa, սառեցում

2) HClO4

6. Mg2+ -ի հեռացումը`

1) NaOH

7. Ցենտրիֆուգում:

8. Na+ -ը հայտաբերելը`

1) K[Sb(OH)6]
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Կատիոնների երկրորդ անալիտիկ խմբում միավորված են 

Ca2+, Sr2+ և Ba2+ իոնները: Ի տարբերություն կատիոնների առա-

ջին անալիտիկ խմբի՝ երկրորդ անալիտիկ խմբի կատիոնները 

տարբեր անիոնների հետ առաջացնում են քիչ լուծելի աղեր՝ 

սուլֆատներ, ֆոսֆատներ, օքսալատներ, կարբոնատներ: 

Թվարկված ո՞ր աղի ձևով է անհրաժեշտ բաժանել II խումբը ա-

ռաջինից: Այդ հարցի պատասխանը որոշվում է՝ ելնելով մի 

շարք նկատառումներից. 

Առաջին հերթին աղը պետք է քիչ լուծելի լինի, ունենա

լուծելիության արտադրյալի (ԼԱ) հնարավոր փոքր արժեք: Օրի-

նակ` ջրային լուծույթից հնարավոր չէ լրիվ նստեցնել 2-րդ խմբի 

կատիոնները որպես սուլֆատներ, քանի որ դրանցից մեկը՝ 

CaSO4-ը, ունի ԼԱ-ի մեծ արժեք (2,37.10–5), իսկ BaSO4-ը չի լուծ-

վում թթուներում, և այդ պատճառով առաջին խմբից բաժանե-

լուց հետո դժվար է նստվածքը լուծույթ անցկացնել: 

 Հնարավոր չէ նաև 2-րդ խմբի կատիոնների անջատումը

որպես ֆոսֆատներ և օքսալատներ, քանի որ PO43– և C2O42– իոն-

ների մուտքը լուծույթ դժվարացնում է անալիզի հետագա ընթաց-

քը. մեծ թվով կատիոնների հետ են նստվածք առաջացնում: 

 Համեմատաբար ընդունելի է երկրորդ խմբի կատիոննե-

րի բաժանումը առաջին խմբից որպես կարբոնատներ՝ CaCO3, 

BaCO3 և SrCO3, քանի որ այս աղերի ԼԱ-ն համեմատաբար փոքր 

է (10-9 կարգի), և գործնականում հնարավոր է երկրորդ խմբի բո-

լոր կատիոնների լրիվ նստեցումը: Ստացված նստվածքը լուծե-

լի դարձնել այնքան էլ դժվար չէ, քանի որ ի տարբերություն 
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սուլֆատների` կարբոնատները թույլ թթվի աղեր են և հեշտութ-

յամբ լուծվում են թթուներում: Վերջապես, նստեցնող CO32– իոն-

ների ավելցուկը թթվեցնելիս լուծույթից հեշտությամբ հեռաց-

վում է որպես CO2 գազ. 

CO3-2 + 2H+ = CO2 + H2O 

Այսպիսով, երկրորդ խմբի կատիոնների վերլուծության 

համար առավել կարևոր հատկությունը դրանց կարբոնատնե-

րի՝ CaCO3-ի, BaCO3-ի և SrCO3 –ի լուծելիության փոքր արժեքն է 

(գործնականում չլուծվող են): Այս հատկությունն էլ կիրառվում 

է երկրորդ խմբի կատիոններն առաջին խմբի կատիոններից բա-

ժանելու համար: 

Առաջին և երկրորդ խմբի կատիոնների սուլֆիդները ջրում 

լուծելի են, որով էլ տարբերվում են 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ անալիտիկ 

խմբերի կատիոններից: 

Երկրորդ անալիտիկ խմբի խմբային ազդանյութն ամո-

նիումի կարբոնատն է՝ (NH4)2CO3-ը: Նատրիումի և կալիումի 

կարբոնատները չեն կարող խմբային ազդանյութ լինել, քանի որ 

լուծույթ են մտցվում Na+ կամ K+ կատիոններ, և դրանով իսկ քո-

ղարկվում է այդ կատիոնների առկայությունը լուծույթում: Ամո-

նիում իոնի ավելացումը հնարավոր է, քանի որ այն հայտաբեր-

վում է նախքան խմբային ազդանյութի ավելացումը: 

Երկրորդ անալիտիկ խմբի կատիոններին համապատաս-

խան մետաղները՝ Ca, Sr և Ba, պատկանում են քիմիական տար-

րերի պարբերական համակարգի երկրորդ խմբի գլխավոր են-

թախմբին: Դրանք հողալկալիական մետաղներն են, որոնք սեն-

յակային ջերմաստիճանում փոխազդում են ջրի հետ: Քիմիական 

ակտիվությունը մեծանում է Ca-ից դեպի Ba: Այս կատիոնների ա-

ղերի լուծույթները համարյա չեզոք են (pH=6): Ca2+, Sr2+ և Ba2+ իոն-
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ներն ունեն ութ էլեկտրոնային ավարտուն արտաքին թաղանթ-

ներ: Ջրային լուծույթներում այս իոններն անգույն են: 

Կալցիումի իոնները մագնեզիումի, կալիումի և նատրիու-

մի հետ միասին ցանկացած բջջի կենսագործունեության անփո-

խարինելի տարրերն են: Դրանց հարաբերությունն օրգանիզ-

մում պետք է լինի խիստ որոշակի: Կալցիումի իոնները մաս-

նակցում են նյութափոխանակությանը, ոսկրային հյուսվածքի 

ձևավորմանը և կմախքի կառուցմանը: 

ա)      բ) 
Նկ.18. ա) ոսկրային հյուսվածքը Ca2+ իոնների նորմալ 

պարունակությամբ, բ) ոսկրային հյուսվածքը Ca2+ իոնների քիչ 

պարունակությամբ (օստեոպորոզ): 

Կալցիումի քանակի ավելացումը լավացնում է սննդի յու-

րացումը, կարգավորում սրտի աշխատանքը, իսկ պակասը 

հանգեցնում է օստեոպորոզի: 

Բժշկության մեջ լայն կիրառություն ունեն կալցիումի սուլ-

ֆատը` CaSO4 . 0,5H2O և քլորիդը` CaCI2: Առաջինն օգտագործ-

վում է գիպսով վիրակապերի դեպքում, ինչպես նաև ատամնա-
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տեխնիկայում, իսկ երկրորդը կիրառվում է ներերակային նե-

րարկման դեպքում: Կալցիումի քլորիդն օգնում է օրգանիզմին 

պայքարելու այտուցների, բորբոքումների, ալերգիաների դեմ, 

սիրտ-անոթային համակարգից հանում է սպազմը, լավացնում 

արյան մակարդելիությունը: 

Ba-ի բոլոր միացությունները, բացի սուլֆատից, թունավոր 

են: Առաջացնու են մենինգոէնցեֆալիտ՝ ուղեղի և ուղեղի թա-

ղանթի բորբոքում, սրտամկանի ախտահարում, կաթվածահա-

րություն, իսկ մեծ չափաբաժիններով` դեգեներատիվ փոփո-

խություններ լյարդում: Քիչ քանակներով բարիումը խթանում է 

ոսկրային ուղեղի գործունեությունը: Բժշկության ոլորտում մեծ 

է հետաքրքրությունը բարիումի սուլֆատի նկատմամբ, որը 

խիստ կլանում է ռենտգենյան ճառագայթները: Դրա շնորհիվ 

այդ աղն օգտագործվում է աղեստամոքսային համակարգի 

ռենտգենասկոպիայում: 

Ստրոնցիումը խառնուկ միկրոտարրերից է:Դրա քանա-

կությունը մարդու օրգանիզմում 10-3 % է: Ստրոնցիումը կու-

տակվում է ոսկորներում՝ մասնակի փոխարինելով կալցիու-

մին: Մասնակցում է ոսկրագոյացման (օստեոգենեզ) գործըն-

թացին: 90Sr ռադիոակտիվ իզոտոպն օրգանիզմ ընկնելիս 

հաստատվել է, որ այն հիմնականում կուտակվում է այն տե-

ղերում, որտեղ ինտենսիվ օստիոգենեզ է կատարվում: 

Ստրոնցիումի պարունակության որոշումն արյան պլազմա-

յում և էրիթրոցիտներում օգտագործվում է լեյկոզ հիվանդու-

թյունը ախտորոշելու համար: Այդ թեստը պայմանավորված 

է նրանով, որ լեյկոզների դեպքում ստրոնցիումի պարունա-

կությունը պլազմայում պակասում է, իսկ էրիթրոցիտներում՝ 

մեծանում: Վտանգավոր է օրգանիզմում Ca տարրի փոխա-
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րինումը 90Sr իզոտոպով, որը մեծ քանակներով կուտակվում 

է միջուկային պայթյունների կամ ատոմակայանների վթարի 

դեպքում: 90Sr ռադիոնուկլիդը քայքայում է ողնուղեղը: 
89Sr և 90Sr ռադիոակտիվ իզոտոպները կիրառվում են ճա-

ռագայթային թերապիայում ոսկրային ուռուցքները բուժելու 

նպատակով: 
 

 

Երկրորդ խմբի կատիոնների համար որպես խմբային ազ-

դանյութ է ծառայում ամոնիումի կարբոնատը՝ (NH4)2CO3: 

Երկրորդ խմբի կատիոնների նստեցումը խմբային ազդան-

յութով անհրաժեշտ է կատարել այնպիսի պայմաններում, 

որոնք ապահովում են այդ կատիոնների լրիվ անջատումը առա-

ջին խմբի կատիոններից: Երկրորդ խմբի կատիոնների դժվարա-

լույծ կարբոնատների լրիվ նստեցման կարևորագույն պայման-

ներից մեկը լուծույթի pH-ի որոշակի արժեքն է: pH-ի արժեքը 

մեծ մասամբ կանխորոշվում է լուծույթում առկա (NH4)2CO3-ի ա-

վելցուկից, որը լուծույթում համարյա լրիվ հիդրոլիզվում է ըստ 

հետևյալ հավասարման. 

NH4+ + 2

3CO + H2O  HCO3– + NH4OH 

Ակնհայտ է, որ (NH4)2CO3-ի լուծույթը, ըստ էության, հա-

մարժեք քանակներով NH4OH և NH4HCO3 խառնուրդ է, այսինքն՝ 

ամոնիումային բուֆերային համակարգ է, որի pH 9,2: pH-ի այս 

արժեքի պայմաններում 2-րդ խմբի կատիոնների կարբոնատնե-

րը գործնականում լրիվ նստում են, իսկ K+, Na+, NH4+ իոնները 

մնում են լուծույթում, քանի որ դրանց կարբոնատները լուծելի 

են: Չնայած մագնեզիումի հիմնային կարբոնատը (MgOH)2CO3, 

ինչպես նաև` Mg(OH)2–ը ջրում քիչ լուծելի են, բայց pH 9,2-ի 
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դեպքում նստվածք չեն առաջացնում: Մագնեզիումի նշված 

միացությունների նստեցումը սկսվում է pH>10,4 պայմաննե-

րում: Այսպիսով, նստեցումը կատարելով pH 9,2-ի պայմաննե-

րում, կատարվում է I և II խմբի կատիոնների լրիվ բաժանում: 

Բացի դրանից, անհրաժեշտ է հաշվի առնել լուծույթի բուֆերա-

յին տարողությունը, քանի որ (NH4)2CO3-ի լուծույթը NH4OH-ի և 

NH4HCO3-ի համարժեք քանակների խառնուրդ է, հետևաբար II 

անալիտիկ խմբի կատիոնների նստեցումը (NH4)2CO3-ով կա-

տարվում է ըստ հետևյալ հավասարման. 

Me2+ +HCO3-+NH4OHMeCO3↓ +NH4+ +H2O 

Այս հավասարումից երևում է, որ NH4OH-ը մասնակցում է 

ռեակցիային, և NH4+ իոնները կուտակվում են լուծույթում: 

Ամոնիումային բուֆերային լուծույթի pH-ի մեծությունը 

որոշող հավասարումն է` 

Լուծույթում NH4+ իոններ կուտակվելու հետևանքով կոն-

ցենտրացիաների հարաբերությունը փոքրանում է 1-ից, և դրան 

համապատասխան` լուծույթի pH-ի արժեքը փոքրանում է 

9,24-ից: pH-ի արժեքի որոշակի փոքրացումը հանգեցնում է 2-րդ 

խմբի կատիոնների ոչ լրիվ նստեցմանը: Սրանից հետևում է, որ 

բավական չէ լուծույթ մտցնել միայն (NH4)2CO3, որն ունի pH-ի 

պահանջվող մեծությունը, այլ անհրաժեշտ է հոգալ, որ լուծույթն 

ունենա բավարար բուֆերային տարողություն: Դրա համար 

խմբային ազդանյութից առաջ լուծույթին նախ` ավելացնում են 

ամոնիակի լուծույթ՝ մինչև հոտի զգացվելը, ապա` քիչ քանա-

կով NH4Cl: Ամոնիակը չեզոքացնում է ազատ թթուները, և 

ստեղծվում է այնպիսի հիմնային միջավայր, որի պայմաննե-
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րում կարող են նստել Mg2+ իոնները: NH4Cl-ի ավելացումը 

նվազեցնում է pH-ի արժեքը մինչև pH=9: Միևնույն ժամանակ 

լուծույթի բուֆերային տարողությունը ամոնիակի և ամոնիումի 

քլորիդի ներմուծմամբ այնքան է մեծանում, որ NH4OH-ի սպառ-

վելը և NH4+-ի կուտակվելը նստեցման գործընթացում լուծույթի 

pH -ի նկատելի փոփոխություն չի առաջացնում: 

Երկրորդ խմբի կատիոնների նստեցման պայմաններից է 

նաև լուծույթի ջերմաստիճանը: (NH4)2CO3-ը մասնակիորեն քայ-

քայվում է` առաջացնելով ջուր և ամոնիումի կարբամինատ, 

որը լուծույթում նվազեցնում է 2

3
CO  իոնների կոնցենտրացիան. 

(NH4)2CO3 NH2COONH4 + H2O 

Սակայն երկրորդ խմբի կատիոնների նստեցումը կատար-

վում է 800C -ում, քանի որ ջերմաստիճանի բարձրացումը հավա-

սարակշռությունը տեղաշարժում է դեպի ձախ` դեպի ամոնիու-

մի կարբոնատի առաջացման կողմը: Չափավոր տաքացումն 

անհրաժեշտ է նաև կարբոնատների ամորֆ նստվածքը բյուրե-

ղականի վերածվելու գործընթացն արագացնելու համար: 

Այսպիսով, 2-րդ խմբի կատիոնների նստեցումը խմբային 

ազդանյութով անհրաժեշտ է իրականացնել 800C-ում ամոնիակի 

և ամոնիում քլորիդի առկայությամբ pH = 9,2 պայմաններում: 

Լաբորատոր աշխատանք: Խմբային ազդանյութի ազդե-

ցությունը. Ba2+, Sr2+ և Ca2+ -ի լուծելի աղերի 1-2 մլ լուծույթին կա-

թիլներով ավելացնել 2ն NH4OH-ի և NH4Cl-ի լուծույթ, և փորձա-

նոթի պարունակությունը, ջրային բաղնիքի վրա տաքացնե-

լով,ավելացնել (NH4)2CO3-ի լուծույթ: Առաջանում է BaCO3, SrCO3 

և CaCO3 աղերի խառնուրդի սպիտակ նստվածք: Ստացված 

կարբոնատները լուծվում են աղաթթվում, ազոտական թթվում և 

քացախաթթվում, օրինակ` 
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CaCO3 +2CH3COOHCa2++2CH3COO- +H2O+CO2

Ca2+-ի քանակը մեծ է կաթնամթերքում, ելակում, ձվում, 

աղանդերում, քունջութում: 

Sr2+-ը որպես միկրոտարր, պարունակում են բանջարե-

ղենի որոշ տեսակներ (բազուկ, բողկ): 

1. Ba2+ իոնները կալիումի երկքրոմատի հետ առաջացնում

են BaCrO4 դեղին նստվածք: BaCr2O7 չի առաջանում, քանի որ 

Cr2O72– իոնները ջրի հետ առաջացնում են CrO42– իոններ. 

Cr2O72- + H2O  2HCrO4–2H++2CrO42- 

Cr2O72- + 2Ba2+ 2BaCrO4↓ 

Ընթացող ռեակցիայի գումարային հավասարումն է. 

Cr2O72- + 2Ba2+ + H2O 2BaCrO4↓ +2H+ 

Ռեակցիայի արդյունքում առաջանում է ուժեղ թթու, և այդ 

պատճառով ռեակցիան մինչև վերջ չի ընթանում: Բարիումը 

լրիվ նստեցնելու նպատակով ավելացվում է CH3COONa: Այս 

դեպքում ուժեղ թթուն փոխարինվում է թույլով, որում բարիումի 

քրոմատն անլուծելի է. 

CH3COO- +H+ CH3COOH 

CH3COONa-ը վերցնում են ավելցուկով, որպեսզի առաջանա 

ացետատային բուֆերային խառնուրդ, այսինքն` CH3COONa-ի մի 

մասը մնում է չփոխազդած, որն ապահովում է pH-ի հաստատու-

նություն՝ pH= 5: 
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Sr2+ և Ca2+ իոնները K2Cr2O7-ի հետ նստվածք չեն առաջաց-

նում և Ba2+-ի հայտաբերմանը չեն խանգարում: Այս ռեակցիան 

միաժամանակ օգտագործվում է Ba2+ իոնները Ca2+ և Sr2+ իոններից 

անջատելու համար: 

2. Ba2+ իոնների և ծծմբական թթվի ու դրա լուծելի աղերի

փոխազդեցությունից առաջանում է BaSO4 սպիտակ նստվածք 

(դ.գ.) [նկ.19]. 

ա)    բ) 

Նկ. 19. ա) Ba2+ և SO42- իոնների փոխազդեցության մոդելը. 

բ) BaSO4 բյուրեղների մանրադիտակային պատկերը: 

BaCl2+H2SO4  BaSO4+2HCl 

KMnO4 ավելացնելիս BaSO4-ի բյուրեղավանդակը ստա-

նում է մանուշակագույն երանգ, SrSO4-ը ներկվում է մասամբ, 

իսկ CaSO4-ը ընդհանրապես չի ներկվում: Պատճառը օկլուզիան 

է. առաջանում է mBaSO4 . nKMnO4: 

3. Ամոնիումի օքսալատի՝ (NH4)2C2O4 և Ba2+ իոնների փո-

խազդեցությունից առաջանում է BaC2O4 սպիտակ նստվածք. 

BaCl2 + (NH4)2C2O4  BaC2O4+2NH4Cl 

Ba2+ + C2O42- BaC2O4 
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Նստվածքը լուծվում է աղաթթվում և HNO3-ում, իսկ տա-

քացման պայմաններում՝ նաև խիտ CH3COOH-ում: 

4. Նատրիումի հիդրոֆոսֆատի՝ Na2HPO4 և Ba2+ իոնների

փոխազդեցությունից առաջանում է BaHPO4–ի սպիտակ 

նստվածք. 

Ba2+ + HPO42- BaHPO4 

BaHPO4 – ը լուծելի է աղաթթվում, HNO3-ում և CH3COOH-

ում: Եթե ռեակցիան ընթանում է հիմքի կամ ամոնիակի առկա-

յությամբ, ապա HPO42– իոնները փոխարկվում են PO43–-ի և 

նստում որպես չեզոք աղ. 

HPO42- + OH-PO43- + H2O 

3Ba2+ + 2PO43-  Ba3(PO4)2↓ 

3BaCl2+2Na2HPO4+ 2NH4OH  Ba3(PO4)2 + 4NaCl + 2NH4Cl + 2H2O 

Ba3(PO4)2-ը լուծվում է թթուներում: 

5. Ba2+ իոնները նատրիումի ռոդիզոնատի հետ առաջացնում

են բարիումի ռոդիզոնատի կարմրագորշ նստվածք [նկ.20]: HCl-ի 

ազդեցությունից գույնը չի անհետանում, այլ վերածվում է կարմ-

րավարդագույնի, քանի որ ռոդիզոնատը փոխարկվում է հիդրոռո-

դիզոնատի. 

O
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O

NaO

NaO

O
+ Ba2+
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Նկ. 20. Բարիումի ռոդիզոնատի կարմրագորշ նստվածքի առաջացումը: 

6. Բոցի գունավորման ռեակցիան

Բարիումի ցնդող աղերը, օրինակ՝ BaCl2, Ba(NO3)2, բոցին 

տալիս են դեղնականաչավուն գունավորում [նկ.21]: 

Նկ. 21. Ba2+ իոնները բոցը գունավորում են դեղնականաչավուն: 

1. Ծծմբական թթվի, նրա լուծելի աղերի և Sr2+ իոնների փո-

խազդեցությունից առաջանում է SrSO4 սպիտակ նստվածք, որը 

թթուներում գործնականում անլուծելի է. 
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SrCl2 + H2SO4  SrSO4 + 2HCl 

Sr2+ + SՕ42– SrSO4 

2. Գիպսաջուրը, այսինքն՝ CaSO4.2H2O-ի ջրային հագեցած

լուծույթը, Sr2+-ի հետ նույնպես առաջացնում է նստվածք (պղտո-

րություն)՝ SrSO4: Սա բացատրվում է նրանով, որ չնայած գիպսը 

ջրում վատ լուծվող նյութ է, այնուամենայնիվ նրա լուծելիութ-

յան արտադրյալը (ԼԱ=2,37.10–5) մեծ է SrSO4-ի լուծելիության ար-

տադրյալից (ԼԱ=3,2.10-7): Քանի որ CaSO4-ի կոնցենտրացիան լու-

ծույթում շատ փոքր է, ուստի ռեակցիայի արդյունքում առաջա-

նում է ոչ թե նստվածք, այլ միայն պղտորություն և այն էլ ոչ 

միանգամից: Լուծույթի տաքացնելն արագացնում է այդ գործըն-

թացը: 

3. Նատրիումի հիդրոֆոսֆատի՝ Na2HPO4 և Sr2+ իոնների

փոխազդեցությունից առաջանում է սպիտակ նստվածք. 

SrCl2 + Na2HPO4  SrHPO4 + 2NaCl 

Sr2+ + HPO42–  SrHPO4 

4. Ամոնիումի օքսալատի (NH4)2C2O4 և Sr2+ իոնների փո-

խազդեցությունից նույնպես առաջանում է սպիտակ նստվածք. 

SrCl2 + (NH4)2C2O4   SrC2O4+ NH4Cl 

Sr2+ + C2O42–  SrC2O4 

5. Կաթիլային ռեակցիա նատրիումի ռոդիզոնատի հետ

Ֆիլտրի թղթի վրա կաթեցնում ենք ստրոնցիումի աղի չե-

զոք լուծույթի և նատրիումի ռոդիզոնատի ջրային լուծույթի մե-

կական կաթիլ: Առաջանում է կարմրագորշ գունավորում, որն 

անհետանում է նոսր աղաթթվի կաթիլից (ռեակցիան ընթանում 

է Ba2+ իոնի նման): 
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6. Բոցի գունավորման ռեակցիա

Ստրոնցիումի ցնդող աղերը բոցին տալիս են կարմինային 

կարմիր գույն [նկ. 22]: 

Նկ. 22. Sr2+ իոնները բոցը գունավորում են կարմինային կարմիր: 

1. Ամոնիումի օքսալատի՝ (NH4)2C2O4 և Ca2+ իոնների փո-

խազդեցությունից առաջանում է կալցիումի օքսալատի սպի-

տակ նստվածք, որը լուծվում է հանքային թթուներում, բայց ան-

լուծելի է նոսր քացախաթթվում: Այս ռեակցիան դեղագիտական 

քիմիայում կարևոր նշանակություն ունի Ca2+ իոնների իսկութ-

յունը որոշելու համար: Սակայն դրան խանգարում են Ba2+ և Sr2+ 

իոնները, որոնք (NH4)2C2O4-ի հետ նույնպես նստվածք են առա-

ջացնում (դ.գ.). 

CaCl2 + (NH4)2C2O4   CaC2O4 + 2NH4Cl 

Ca2++ C2O42–  CaC2O4 
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2. Լուծելի սուլֆատների (SO42– իոններ) և կալցիումի աղերի

խիտ լուծույթների փոխազդեցության արդյունքում Ca2+ իոնները 

նստում են, որպես սպիտակ նստվածք. 

Ca2+ + SO42– CaSO4

Նստվածքը լուծվում է (NH4)2SO4-ի լուծույթում՝ լուծելի 

կոմպլեքս աղ՝ (NH4)2[Ca(SO4)2] , առաջացնելու պատճառով. 

CaSO4 +(NH4)2SO4 = (NH4)2[Ca(SO4)2]

3. Կալիումի հեքսացիանոֆերատը (II) հնարավորություն է

տալիս ոչ միայն հայտաբերելու Ca2+-ը Sr2+-ի առկայությամբ, 

այլև բաժանելու այդ կատիոնները. 

Ca2+ + 2NH4+ + [Fe(CN)6]4– Ca(NH4)2[Fe(CN)6] 

Ռեակցիան ընթանում է ամոնիումային բուֆերային խառ-

նուրդի առկայությամբ՝ (NH4Cl+NH4OH) pH9, տաքացման պայ-

մաններում: Առաջանում է CH3COOH-ում լուծելի սպիտակ, բյու-

րեղական նստվածք: 

Ba2+-ի առկայությամբ Ca2+-ի հայտաբերելը K4[Fe(CN)6]-ով 

աննպատակահարմար է, քանի որ բարձր կոնցենտրացիաների 

դեպքում Ba2+-ը նույնպես նստվածք է առաջացնում: 

4. Նատրիումի հիդրոֆոսֆատի՝ Na2HPO4 և Ca2+ իոնների

փոխազդեցությունից առաջանում է սպիտակ նստվածք` 

CaHPO4, որը լուծելի է թթուներում, նույնիսկ CH3COOH-ում. 

Ca2+ + HPO42– Ca HPO4

5. Ca2+ իոնները հիմնային միջավայրում Na-ի ռոդիզոնա-

տի հետ առաջացնում են մանուշակագույն նստվածք. 
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Ba2+ և Sr2+ իոնները հիմնային միջավայրում այս ռեակցիան 

չեն տալիս, որի պատճառով Ca2+-ը կարելի է որոշել Ba2+ և Sr2+ 

իոնների առկայությամբ: 

6. Բոցի գունավորման ռեակցիան (դ.գ.)

Կալցիումի ցնդող աղերը անգույն բոցին տալիս են աղյու-

սակարմիր գունավորում [նկ. 23]: 

Նկ. 23. Ca2+ իոնները բոցը գունավորում են աղյուսակարմիր: 

7. 8-օքսիքինոլինի հետ բոլոր երեք կատիոններն էլ առա-

ջացնում են գունավոր ներկոմպլեքսային միացություններ : 
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Աղյուսակ 3.1. 

Ազդանյութեր Կատիոններ 

Ba2+ Sr2+ Ca2+ 

(NH4)2CO3 BaCO3 SrCO3 CaCO3 

Na2CO3, K2CO3 BaCO3 SrCO3 CaCO3 

Na2HPO4 BaHPO4 SrHPO4 CaHPO4 

H2SO4 և լուծելի սուլֆատ-

ներ 

BaSO4 SrSO4 CaSO4 

CaSO4.2H2O BaSO4 SrSO4 — 

(NH4)2C2O4 BaC2O4 SrC2O4 CaC2O4 

K2CrO4 BaCrO4 SrCrO4 — 

K2Cr2O7+CH3COONa BaCrO4 — — 

K4[Fe(CN)6]+NH4OH+NH4Cl — — Ca(NH4)2[Fe(CN)6] 

Na-ռոդիզոնատ BaRdz SrRdz Ca2(OH)2Rdz 

OH
N

Ba(OՔ)2 Sr(OՔ)2 Ca(OՔ)2 

Բոցի գունավորումը դեղնա- 

կանաչ 

կարմի-

նային 

կարմիր 

աղյուսակարմիր 

Որպես ուսումնահետազոտական աշխատանք՝ ուսանող-

ներին առաջարկվում է որոշել, թե երկրորդ խմբի որ կատիոնն 

են պարունակում դասախոսի կողմից առաջարկված լուծույթնե-

րը: Վերլուծման ենթակա յուրաքանչյուր լուծույթ կարող է պա-
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րունակել կատիոնների երկրորդ (Ba2+, Sr2+, Ca2+) անալիտիկ 

խմբին պատկանող կատիոնները: 

Վերլուծությունը կատարվում է ըստ հետևյալ պլանի. 

1. Ba2+-ի հայտաբերումը

Հետազոտվող լուծույթին ավելացնել CH3COONa և K2Cr2O7: 

Եթե առաջանում է BaCrO4 նստվածք, նշանակում է լուծույթում 

առկա են Ba2+-ի իոններ: 

2. Ba2+-ի իոնների անջատումը

Հետազոտվող լուծույթին ավելացնել CH3COONa (pH 4-5), 

K2Cr2O7 (ավելցուկով): Լուծույթը պետք է գունավորվի նարնջա-

գույն, որը ցույց է տալիս 2

72OCr -ի ավելցուկը: Թեթև տաքացնել 

և ցենտրիֆուգել: 

3. Ստուգել Ba2+-ի լրիվ անջատումը

4. K2Cr2O7-ի ավելցուկի հեռացումը:

Ցենտրիֆուգատին ավելացնել բյուրեղային Na2CO3 մինչև 

թույլ հիմնային ռեակցիա (pH<10) և տաքացնել 2-3 րոպե: 

Նստում են SrCO3-ը և CaCO3-ը: Ցենտրիֆուգել և նստվածքն ան-

ջատել լուծույթից: 

5. Նստվածքը լուծել CH3COOH-ի մեջ:

6. Sr2+-ի իոնների անջատումը և հայտաբերումը:

Քացախաթթվական լուծույթից վերցնել նմուշ, ավելացնել 

գիպսաջուր և տաքացնել: Լուծույթում Sr2+ իոնների առկայության 

դեպքում առաջանում է պղտորություն` SrSO4: Sr2+ իոններն ամ-

բողջ լուծույթից նստեցնում են՝ ավելացնելով 8-10 կաթիլ 

(NH4)2SO4 (ավելցուկով), մի քանի կաթիլ NH4OH և տաքացնում: 

Sr2+-ը նստում է որպես SrSO4, իսկ կալցիումի սուլֆատը, ունենա-

լով համեմատաբար մեծ ԼԱ, մնում է լուծույթում: Ցենտրիֆուգե-

լուց հետո ցենտրիֆուգատն առանձնացնում են: 
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7. Ca2+-ի հայտաբերումը

Լուծույթին ավելացնել (NH4)2C2O4 և տաքացնել: Եթե առա-

ջացավ սպիտակ նստվածք, նշանակում է՝ լուծույթում առկա են 

Ca2+ իոններ: 

1. Ba2+ հայտաբերում`

2. Ba2+ հեռացում                     

3. Ցենտրիֆուգում

4. K2Cr2O7 ավելցուկի հեռացում

5. Ցենտրիֆուգում, pH<10

6. Նստվածք               

7. Sr2+ հայտաբերումը լուծույթում                  

8. Sr2+ հեռացում`

9. Ցենտրիֆուգում

10. Ca2+ հայտաբերումը լուծույթում` 

Աշխատանքը կատարվում է ըստ ստորև բերված պլանի 

1. Նախնական ստուգում.

ա) ունիվերսալ հայտանյութի միջոցով լուծույթի pH-ը որոշելը: 

բ) NH4+-ը հայտաբերելը: 

Հետազոտվող լուծույթի 1-2 կաթիլին ավելացնել NaOH և 

տաքացնել: Ամոնիակի սուր հոտի առաջացումը վկայում է 

NH4+-ի առկայության մասին: Լակմուսի թաց թուղթը NH3-ից 

+K2Cr2O7 (ավելցուկ) 

CH3COONa 

   +Na2CO3, t0 

   +CH3COOH 

 +CaSO4· 2H2O, t0 

+(NH4)2SO4 
t0, NH4OH 

+(NH4)2C2O4 

+K2Cr2O7 , CH3COONa 
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կապտում է: NH4+-ը կարելի է հայտաբերել նաև Նեսլերի ազ-

դանյութով: 

գ) 2-րդ խմբի կատիոնների հայտաբերումը 

Հետազոտվող լուծույթին ավելացնել NH4Cl –ի լուծույթի 1-

2 կաթիլ, NH4OH և (NH4)2CO3 -ի լուծույթների 3-4-ական կաթիլ: 

Տաքացնել մինչև 60-700C: Նստվածքի առաջացումը ցույց է տա-

լիս 2-րդ խմբի կատիոնների առկայությունը լուծույթում: 

2. Երկրորդ խմբի կատիոնների անջատումը առաջին խմբի

կատիոններից: 

Հետազոտվող լուծույթին ավելացնել 2-3 կաթիլ NH4Cl, 3-4 

կաթիլ NH4OH (pH=9), տաքացնել մինչև 60-700C և ավելացնել 

(NH4)2CO3-ի լուծույթի 8-10 կաթիլ: Փորձանոթի պարունակութ-

յունը, լավ խառնելով, տաքացնել 1-2 րոպե ջրային բաղնիքում, 

նստվածքը ցենտրիֆուգել և նստվածքը լուծույթից չառանձնաց-

նելով` (NH4)2CO3-ի լուծույթի մի քանի կաթիլով ստուգել լրիվ 

նստեցումը: 

2-րդ խմբի կատիոնների լրիվ նստեցումից հետո նստված-

քն անջատել լուծույթից: 

3. 2-րդ խմբի վերլուծությունը

ա) նստվածքը լուծել CH3COOH-ում, 

բ) Ba2+-ը հայտաբերել: 

Լուծույթի կաթիլին ավելացնել CH3COONa-ի և K2Cr2O7-ի մե-

կական կաթիլ: BaCrO4-ի դեղին նստվածքը հաստատում է Ba2+-ի 

առկայությունը: 

գ) Ba2+-ի անջատումը 

Ամբողջ լուծույթին ավելացնել CH3COONa (pH4-5) և կա-

թիլներով K2Cr2O7 - ի լուծույթ մինչև նստվածքի վերևում առկա 

լուծույթը գունավորվի դեղնանարնջագույն: Դա վկայում է լու-
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ծույթում Cr2O72–-ի ավելցուկի մասին, հետևաբար և Ba2+-ի լրիվ 

նստեցման մասին: 1-2 րոպե տաքացնելուց հետո խառնուրդը 

ցենտրիֆուգում են և BaCrO4 –ի նստվածքը թափում: 

դ) K2Cr2O7 –ի ավելցուկի հեռացումը 

Լուծույթին ավելացնել բյուրեղական Na2CO3 մինչև հիմնա-

յին ռեակցիա (pH<10) և փորձանոթի պարունակությունը ջրային 

բաղնիքի վրա տաքացնել 2-3 րոպե: Առաջացած SrCO3 և CaCO3 

նստվածքները ցենտրիֆուգելով անջատել և լուծել 4-6 կաթիլ 

քացախաթթվում: 

ե) Sr2+-ի հայտաբերումը 

Ցենտրիֆուգատի 1-2 կաթիլին ավելացնել CaSO4-ի հագե-

ցած լուծույթի 2-3 կաթիլ և տաքացնել ջրային բաղնիքի վրա: 

Պղտորության առաջանալը վկայում է Sr2+-ի առկայության մա-

սին: 

զ) Մնացած լուծույթին ավելացնել ավելցուկով (NH4)2SՕ4 

լուծույթի 8-10 կաթիլ և մի քանի կաթիլ NH4OH: Ապա տաքացնել 

10-15 րոպե: Sr2+-ը նստում է որպես SrSO4, իսկ կալցիումի սուլ-

ֆատը մնում է լուծույթում: Սրան նպաստում է նաև 

(NH4)2[Ca(SO4)2] կոմպլեքս միացության առաջացումը: Նստված-

քը ցենտրիֆուգելուց հետո թափում են: 

է) Ca2+-ի հայտաբերումը 

Լուծույթին ավելացնել (NH4)2C2O4, եթե առաջանում է CaC2O4 

սպիտակ նստվածք, ապա լուծույթում առկա են Ca2+ իոններ: 

4. Առաջին խմբի կատիոնների վերլուծությունը

ա) Mg2+-ի հայտաբերում 

Թիվ 1 ցենտրիֆուգատի 2-3 կաթիլին ավելացնել Na2HPO4: 

MgNH4PO4 սպիտակ բյուրեղական նստվածքի առաջացու-

մը հաստատում է Mg2+-ի առկայությունը: 
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բ) NH4+-ի հեռացում 

գ) K+-ի հայտաբերումը: 

Mg2+-ը չի խանգարում K+-ի հայտաբերմանը: 

NH4+-ը հեռացնելուց հետո 2-3 կաթիլ լուծույթ վերցնել և 

պահպանելով ռեակցիայի պայմանները՝ NaHC4H4O6 ավելացնել: 

KHC4H4O6 սպիտակ նստվածքի առաջացումը հաստատում է K+-

ի առկայությունը: 

դ) Mg2+-ի հեռացումը 

Լուծույթին ավելացնել KOH (ավելցուկով), տաքացնել 1-2 

րոպե մինչև 60-700C: Առաջացած Mg(OH)2-ը ցենտրիֆուգել և 

թափել: 

ե) Na+ և KOH պարունակող ցենտրիֆուգատը չեզոքացնել, 

խտացնել, թթվեցնել 2Ն HCl-ով և գոլորշիացնել հախճապակյա 

թասիկում: Չոր մնացորդը թեթևակի շիկացնել՝ HCl-ի մնացորդը 

հեռացնելու նպատակով, սառեցնել և լուծել 3-4 կաթիլ թորած 

ջրում: 

զ) Na+-ի հայտաբերումը 

Թասիկի լուծույթը տեղափոխել փորձանոթի մեջ և ավե-

լացնել K[Sb(OH)6]՝ պահպանելով Na+-ի ռեակցիայի պայմաննե-

րը: Սպիտակ նստվածքի առաջացումը Na+ իոնների առկայութ-

յան ապացույցն է: 
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Երրորդ անալիտիկ խմբին պատկանում են Al3+, Cr3+, Fe3+, 

Co2+, Fe2+, Mn2+, Zn2+, Ni2+, Ti4+ կատիոնները: Ի տարբերություն ա-

ռաջին և երկրորդ խմբի կատիոնների` այս խմբի կատիոնների 

սուլֆիդները ջրում չեն լուծվում, բայց հեշտ լուծվում են նոսր 

թթուներում, որով էլ երրորդ խմբի կատիոնները տարբերվում 

են չորրորդ և հինգերորդ խմբի կատիոններից: 

Երրորդ անալիտիկ խմբի կատիոնների բաժանումը կա-

տարվում է ամոնիումի սուլֆիդով՝ (NH4)2S (pH  8,7): 

Երրորդ անալիտիկ խմբի կատիոնները, ալյումինից բացի, 

պատկանում են քիմիական տարրերի պարբերական համա-

կարգի չորրորդ մեծ պարբերությանը: Դրանք d-տարրեր են, ո-

րոնց ատոմներում էլեկտրոններով լրացումը կատարվում է եր-

րորդ էլեկտրոնային շերտի d-ենթամակարդակում, որից հե-

տևում է, որ այդ կատիոնների արտաքին էլեկտրոնային շերտն 

անավարտ է: 

Երրորդ անալիտիկ խմբի կատիոններն օժտված են մի 

շարք առանձնահատկություններով. դրանք են` 

Երրորդ անալիտիկ խմբի կատիոնները, ի տարբերություն 

առաջին և երկրորդ խմբի կատիոնների, միացություններում ցու-

ցաբերում են հիմնականում փոփոխական օքսիդացման աստի-

ճան: 
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Հաստատուն օքսիդացման աստիճան ունեն միայն Zn2+ և 

Al3+ իոնները: Այս անալիտիկ խմբի մյուս տարրերը, ունենալով 

անավարտ արտաքին էլեկտրոնային շերտեր, միացություննե-

րում ցուցաբերում են փոփոխական օքսիդացման աստիճան և 

հետևաբար լուծույթներում կարող են գոյություն ունենալ որպես 

տարբեր լիցքեր ունեցող կատիոններ, որոնք էլ ավելացվող ազ-

դանյութերի հետ տարբեր ձևերով կփոխազդեն: Օրինակ` Mn3+ և 

Cr2+ կատիոնները համեմատաբար անկայուն են և ռեակցիայի 

պայմաններում փոխարկվում են Mn2+ և Cr3+ կատիոնների: 

Օքսիդների և հիդրօքսիդների քիմիական բնույթը: Կա-

տիոնների առաջին և երկրորդ խմբին պատկանում են ալկա-

լիական և հողալկալիական մետաղների կատիոնները, որոնց 

օքսիդներին համապատասխանում են ջրում հեշտ լուծվող հիդ-

րօքսիդներ՝ ալկալիներ, բացի Mg2+ կատիոնից: Կատիոնների եր-

րորդ անալիտիկ խմբի իոններին համապատասխանող հիդրօք-

սիդները կա՛մ դժվարալույծ, թույլ հիմքեր են, կա՛մ ցուցաբերում 

են ամֆոտեր հատկություններ: Այսպես, օրինակ` Al(OH)3, 

Zn(OH)2, Cr(OH)3 ամֆոտեր հիդրօքսիդներ են: Ասվածից հե-

տևում է, որ, օրինակ, Cr3+-ը լուծույթում կարող է լինել կա՛մ որ-

պես կատիոններ՝ Cr3+, կա՛մ որպես անիոններ՝ CrO2–, ընդ որում, 

առաջինները գերակշռում են թթվային միջավայրում, իսկ երկ-

րորդները՝ հիմնային: 

Fe(OH)2, Mn(OH)2, Ni(OH)2, Co(OH)2 հիդրօքսիդները թույլ 

հիմքեր են: 

Աղերի հիդրոլիզը: 3-րդ խմբի կատիոններին համապա-

տասխան հիդրօքսիդների հիմնային հատկությունները թույլ են 

արտահայտված: Այդ պատճառով դրանց առաջացրած աղերն 

այս կամ այն չափով ենթարկվում են հիդրոլիզի: Ընդ որում, այդ 
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կատիոնների` ուժեղ թթուների հետ առաջացրած աղերի հիդրո-

լիզի հետևանքով լուծույթներն ունենում են թթվային ռեակցիա 

(pH<7): Նման բնույթի աղերի հիդրոլիզը ճնշելու նպատակով ա-

վելացնում են թթու: 

Վերօքս հատկությունները: Քանի որ կատիոնների երրորդ 

անալիտիկ խմբում ընդգրկված են միացություններում փոփո-

խական օքսիդացման աստճան ցուցաբերող տարրեր, ապա այդ 

խմբի վերլուծության ընթացքում լայնորեն օգտագործվում են 

օքսիդավերականգնման ռեակցիաներ: Դրանք առավել մեծ նշա-

նակություն ունեն Mn2+, Cr2+, Fe2+ կատիոնները հայտաբերելու և 

անջատելու համար: 

Կոմպլեքսագոյացման հատկությունները: Կոմպլեքսագո-

յացմամբ օժտված են հիմնականում այն տարրերը, որոնք Ի.Դ. 

Մենդելեևի պարբերական համակարգում դասավորված են մեծ 

պարբերությունների միջին մասում, հետևաբար կոմպլեքսագո-

յացումը երրորդ անալիտիկ խմբի կատիոնների համար բնու-

թագրական է: Օրինակ` Co2+, Ni2+, Zn2+ կատիոնները NH4OH-ի 

ավելցուկի հետ առաջացնում են [Co(NH3)6]2+, [Ni(NH3)6]2+, [Zn 

(NH3)6]2+ կոմպլեքս իոնները: Այս պայմաններում Al3+, Fe3+, Cr3+ և 

Ti4+ իոնները նստում են որպես հիդրօքսիդներ, քանի որ դրանց 

լուծելիության արտադրյալները շատ փոքր են: pH9 պայման-

ներում, որը համապատասխանում է NH4OH+NH4Cl բուֆերային 

խառնուրդին, հիշյալ կատիոններն ամիակատներ չեն առաջաց-

նում: Այսպիսով, NH4OH+NH4Cl խառնուրդի միջոցով երրորդ 

խմբի կատիոնները կարելի է բաժանել 2 ենթախմբի` 

առաջին ենթախումբ` Co2+, Ni2+, Zn2+, Mn2+, 

երկրորդ ենթախումբ` Al3+, Fe2+, Fe3+, Cr3+ և Ti4+ 
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Ալյումին: Ըստ մարդու օրգանիզմում ալյումինի պարունա-

կության (10-5 %)` այն պատկանում է խառնուկ միկրոտարրե-

րին: Ալյումինն ազդում է էպիթելային և շարակցական հյուս-

վածքների զարգացման, ոսկրային հյուսվածքի վերականգնման, 

ֆոսֆորի փոխանակության վրա, մասնակցում է ֆերմենտատիվ 

գործընթացներին: Շատ դեպքերում ալյումինը տեղակալում է 

Mg2+ և Ca2+ կատիոններին, որոնք ֆերմենտներն ակտիվացնող-

ներ են` Me2+E + AI3+  Me2+ + AI3+E 

Նման տեղակալումը հնարավոր է նշված իոնների մի 

շարք նման հատկությունների շնորհիվ: Օրինակ` AI3+ և Mg2+ 

իոնների շառավիղները համարյա նույնն են, ունեն նույն կոոր-

դինացիոն թիվը՝ 6: 

Օրգանիզմում ալյումինի ավելցուկն արգելակում է հեմոգ-

լոբինի սինթեզը: Տվյալներ կան, որ ալյումինը կատալիզում է 

տրանսամինացման ռեակցիան: 

Քրոմ (III) : Քրոմը պատկանում է խառնուկ միկրոտարրե-

րին, պարունակում են բուսական և կենդանական օրգանիզմնե-

րը: Քրոմ պարունակող մետաղյա իրերը թունավոր չեն, սակայն 

մետաղի փոշին գրգռում է թոքերի հյուսվածքները: 

Cr(III) միացություններն պակաս թունավոր են, քան Cr(VI) 

միացությունները: Քրոմի բոլոր միացությունները գրգռում են 

մաշկը՝ առաջացնելով մաշկաբորբ: Մասնագիտական գրակա-

նության մեջ տվյալներ կան, որ Cr(VI) միացությունները կանցե-

րոգեն են: 

Երկաթ (II) և երկաթ (III): Երկաթը ամենատարածված 

ծանր մետաղն է կենդանի օրգանիզմում: Դրա միացություններն 
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օրգանիզմում տարբեր գործառույթներ ունեն, որոնցից երկու 

հիմնական ֆունկցիաներն են` 

թթվածնի տեղափոխությունը թոքերից դեպի հյուսվածքներ,

 մասնակցությունը էլեկտրոնի փոխանցման շղթայում:

Երկաթի ազատ իոններն օրգանիզմի բջիջների համար 

թունավոր են, այդ պատճառով էլ այն կապված վիճակում է` 

որպես կոմպլեքս միացություններ կամ սպիտակուցային թա-

ղանթով պատված: 

Տարբերում են օրգանիզմում պարունակվող երկաթի երկու 

տեսակ՝ հեմային և ոչ հեմային: Հեմային երկաթը հեմոգլոբինի և 

միոգլոբինի բաղադրության մեջ է և կազմում է ներծծվող երկա-

թի մեծ մասը: 

Նկ. 24. Հեմոգլոբինի կառուցվածքը: 

Ոչ հեմային երկաթ պարունակում են բուսական ծագում 

ունեցող մթերքները: 

Օրգանիզմում երկաթի պահանջարկը զգացվում է հատ-

կապես աճման, զարգացման շրջանում և մեծ քանակությամբ 

արյուն կորցնելիս: 
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Օրգանիզմում երկաթի պակասությունը հանգեցնում է մի 

շարք հիվանդությունների, օրինակ` սակավարյունության, որն 

ուղեկցվում է օրգանիզմի զարգացման խախտմամբ, թուլութ-

յամբ և այլ ախտաբանական ազդեցություններով: Սակավարյու-

նությունը բուժելու համար օգտագործում են +2 և +3 օքսիդաց-

ման աստիճանով երկաթի պատրաստուկները: Ավելի լավ են 

ներծծվում Fe2+ դեղապատրաստուկները, վատ` Fe3+: Երկաթի 

ներծծման համար երկաթ պարունակող դեղամիջոցները նշա-

նակում են ստամոքսահյութի կամ նոսր աղաթթվի հետ: Հայտնի 

են երկաթ տարր պարունակող 20-ից ավելի դեղապատրաս-

տուկներ, այդ թվում` լակտան երկաթ, հեմոստիմուլին, ֆիտո-

ֆերոլակտոլ, ֆերոկալ, ակտիֆերին, մալտոֆեր, սորբիֆեր 

դուրուլես , տոտեմա , ֆենլյուս , ֆերինժեկտ և այլն: 

Կոբալտը ՝ Co2+, վիտամին B12-ի բաղադրամասն է: B12–ը 

մարդու օրգանիզմում չի սինթեզվում: Պարունակությունը մե-

ծահասակ մարդու օրգանիզմում 2-5մգ է: B12–ը (ցիանոկոբա-

լամին) որոշ ֆերմենտների բաղադրամասն է, որոնք մասնակ-

ցում են սպիտակուցների, ճարպերի, ածխաջրերի օքսիդացման 

գործընթացին, ջրածնի ատոմի և մեթիլ խմբերի տեղափոխմա-

նը: Կատալիզում է հոմոցիստեին ամինաթթվից մեթիոնին ամի-

նաթթվի առաջացումը: Վիտամին B12-ը մասնակցում է արյու-

նաստեղծ գործընթացներին: Վիտամին B12-ի պահեստարանն 

օրգանիզմում լյարդն է, անբավարարության դեպքում զարգա-

նում է չարորակ սակավարյունություն: Վիտամին B12-ի քանա-

կությունը մեծ է ձկնեղենում, լյարդում, երիկամներում: Ավելի 

քիչ քանակություն պարունակում են միսը, կաթը, կաթնաշոռը, 

ձվի դեղնուցը: 
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Նկ. 25.Վիտամին B-12 –ի (կոբալամին) կառուցվածքի ուրվագիրը: 

Տիտանի պարունակությունն օրգանիզմում 9-20 մգ է: 

Բավական շատ է թոքերում, ավշա հանգույցներում: Թոքերում 

դրա պարունակությունը տարիների ընթացքում շատանում է, 

որը պայմանավորված է օդի փոշում տիտանի պարունակութ-

յամբ: Տիտանը օրգանիզմում արագացնում է արյան սպիտա-

կուցների վերականգնումը, մեծացնում է էրիթրոցիտների քա-

նակությունը: Լեյկոզով, խոցային հիվանդություններով տառա-

պողների շրջանում դիտվում է տիտանի քանակության 

նվազում: Սննդամթերքներում օգտագործվող տիտանի երկօք-

սիդը անվնաս է, նրա ազդեցությունն օրգանիզմի վրա հետա-

զոտվում է: Տիտանի երկօքսիդն օգտագործվում է որպես 

սննդային հավելուկ՝ E 171, պարունակվում է չոր կաթի մեջ, 

պահածոյացված մթերքներում: Օգտագործվում է ալյուրը սպի-

տակեցնելու համար: Տիտանի երկօքսիդ հանդիպում է տարբեր 

դեղապատրաստուկներում, վիտամինային կոմպլեքսներում: 

Դրա դերը դեղն ավելի ներկայացնելի (սպիտակ) դարձնելն է: 

Ընկնելով օրգանիզմ` TiO2-ի նանոմասնիկները կուտակվում են, 
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քանի որ օրգանիզմում չկա այնպիսի մեխանիզմ, որը TiO2-ը 

դուրս է հանում: TiO2-ի նանոմասնիկները՝ 4-5նմ մեծությամբ, 

ազդում են գրիպի որոշ տեսակի վիրուսի (h3n2) վրա: 

Նկ. 26. TiO2-ի նանոմասնիկների ազդեցությունը գրիպի 

(h3n2) վիրուսի վրա: 

1-5 ժամ հետո գրիպի վիրուսն ամբողջովին քայքայվում է 

նույնիսկ մթության մեջ, առանց ուլտրամանուշակագույն ճա-

ռագայթման: Քանի որ վիրուսի պատը կազմված է լիպիդներից, 

ուստի հնարավոր է, որ TiO2-ը ազդի նաև մարդու բջիջների վրա 

և դրանք նույնպես քայքայի: 

3-րդ խմբի կատիոնների նստեցումն իրականացվում է ա-

մոնիումի սուլֆիդով՝ (NH4)2S-ով, որն էլ այդ խմբի խմբային ազ-

դանյութն է: Ինչպես միշտ, թույլ թթուների կամ թույլ հիմքերի 

աղերը նստեցնելիս կարևորագույն պայմաններից մեկը լուծույ-

թի pH-ի արժեքն է: Հաշվարկները ցույց են տվել, որ ծծմբաջրած-

նով 3-րդ խմբի բոլոր կատիոնների լրիվ նստեցման համար 

անհրաժեշտ է լուծույթում թույլ հիմնային միջավայր (pH 8,7) 

ապահովել: 
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3-րդ խմբի կատիոնների աղերի լուծույթում հիդրոլիզի 

հետևանքով թթվային միջավայր է ստեղծվում: Բացի դրանից, 

H+ իոնները կուտակվում են, օրինակ, հետևյալ ռեակցիայով. 

Zn2+ + H2S  ZnS  + 2H+ 

Այդ պատճառով անհրաժեշտ է լուծույթին ավելացնել բու-

ֆերային խառնուրդ, որը կապահովի pH-ի հաստատունությու-

նը 8,7-ից ոչ պակաս: Այս պայմանի համար լրիվ բավարար է ա-

մոնիակային բուֆերային համակարգը` NH4OH/NH4CI, որի pH-

ը 8-9-ի սահմաններում է ՝ NH4OH և NH4CI բաղադրամասերի 

կոնցենտրացիաների հարաբերությ ամբ պայմանավորված: 

Առաջին հայացքից կարող է թվալ, թե (NH4)2S-ով երրորդ 

խմբի կատիոնները նստեցնելիս բուֆերային համակարգ ավե-

լացնելու կարիք չկա, քանի որ ամոնիումի սուլֆիդն առաջին 

փուլում 100 %-ով հիդրոլիզի է ենթարկվում՝ ըստ հետևյալ հա-

վասարման. 

NH4+ + S2– + H2O NH4OH + HS–

Հիդրոլիզի հետևանքով (NH4)2S-ի լուծույթն ինքն է ամո-

նիակային բուֆերային խառնուրդ, որի pH = 9,25: Սակայն իրա-

կանում դա այդպես չէ: Այստեղ պետք է հոգ տանել ոչ միայն քի-

միական վերլուծություն սկսելու պահին անհրաժեշտ մեծութ-

յամբ pH-ով բուֆերային խառնուրդ ներմուծելու մասին, այլև 

այն մասին, որ այդ մեծությունը գործնականորեն մնա հաստա-

տուն, այսինքն` բուֆերային խառնուրդի տարողությունը բավա-

րար լինի: Այն, որ իսկապես այս դեպքում (NH4)2S-ի ավելաց-

մամբ հնարավոր չէ սահմանափակվել, հաստատվում է հե-

տևյալ նկատառումներով: 

  Երրորդ խմբի կատիոնների աղերի լուծույթները (առա-

ջացած ուժեղ թթվից) հիդրոլիզի հետևանքով ունեն թթվային 



67 

ռեակցիա: Բացի դրանից, սիստեմատիկ անալիզի ընթացքում` 

IV և Vխմբի կատիոնները ծծմբաջրածնով նստեցնելիս լուծույ-

թին ավելացվում է HCl: Այդ թթուների չեզոքացման համար 

անհրաժեշտ կլիներ ավելացնել շատ մեծ քանակությամբ 

(NH4)2S, իսկ մթնոլորտ կթափանցեր թունավոր ծծմբաջրածին՝ 

ըստ հետևյալ ռեակցիայի. 

(NH4)2S + 2HCl = 2NH4Cl + H2S

  Նկատի ունենալով (NH4)2S հիդրոլիզը, որի հետևանքով

այդ աղի ջրային լուծույթն իրականում NH4OH և NH4HS–ի խառ-

նուրդ է, կարելի է գրել ռեակցիայի իոնական հավասարումը` 

NH4OH+ HS- +2H+=H2S + H2O+ NH4+ 

Ռեակցիայի հավասարումից երևում է, որ ամոնիումի 

սուլֆիդի և թթուների փոխազդեցությունն ուղեկցվում է NH4+-ի 

կուտակմամբ: Նույնը կատարվում է նաև III խմբի կատիոնները 

նստեցնելիս. 

Me2+ + NH4OH+ HS-=MeS↓+ H2O+ NH4+ 

Հետևաբար չնայած ամոնիումի սուլֆիդի լուծույթը պա-

րունակում է միևնույն քանակությամբ NH4OH-ի մոլեկուլներ և 

NH4+ իոններ, սակայն վերը նշված ռեակցիաների հետևանքով 

կոնցենտրացիաների հավասարությունը խախտվում է, հարա-

բերությունը դառնում է մեկից փոքր, և լուծույթի pH-ի արժեքը 

համապատասխանաբար փոքրանում է 9,25-ից, որը երևում է 

հետևյալ հավասարումից. 

][NH

OH][NH
lg4,7614pH

4

4




Եթե pH-ի նշված արժեքի նվազումը զգալի է, այսինքն` 

եթե լուծույթի բուֆերային տարողությունը բավարար չէ, ապա 

III խմբի կատիոնների նստեցումը կարող է լրիվ չլինել: 
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Վերը շարադրվածից երևում է, որ երրորդ անալիտիկ 

խմբի կատիոնների նստեցումը, անմիջականորեն ամոնիումի 

սուլֆիդ ավելացնելով, նպատակահարմար չէ, չնայած այն ունի 

pH-ի անհրաժեշտ արժեք: Սկզբում անհրաժեշտ է թթուներն ա-

մոնիակով չեզոքացնել: Սակայն քանի որ NH4OH-ի ավելացումը 

կարող է հանգեցնել Mg(OH)2 –ի առաջացման, ապա ավելաց-

վում է նաև անհրաժեշտ քանակով ամոնիումի քլորիդ, որպեսզի 

pH-ի արժեքը չմեծանա 9,3-ից: Այսինքն` մինչև խմբային ազ-

դանյութ ավելացնելը, անհրաժեշտ է լուծույթ ներմուծել ամո-

նիակային բուֆերային լուծույթ, որը կմեծացնի բուֆերային տա-

րողությունն այնքան, որ NH4+ իոնների կուտակումը կամ 

NH4OH-ի ծախսվելը pH-ի նկատելի փոփոխություն չի առաջաց-

նի: 

Հարկ է նշել, որ ուժեղ հիմնային միջավայր նույնպես չի 

կարելի ստեղծել, քանի որ այդ դեպքում` 

  3-րդ խմբի կատիոնների հետ լրիվ կնստեն Mg2+ իոնները,

  անալիզի պայմաններում առաջացած ալյումինի և քրո-

մի(III) երկդիմի հիդրօքսիդները լուծվում են` առաջացնելով 

AlO2–, CrO2–, որոնք առաջին և երկրորդ խմբերի կատիոնների 

հետ միասին մնում են լուծույթում: 

Այսպիսով, III խմբի կատիոնների նստեցումը խմբային 

ազդանյութով՝ (NH4)2S, իրականացվում է NH4OH և NH4Cl առ-

կայությամբ pH = 8,7 պայմաններում: 

III խմբի բոլոր կատիոնների սուլֆիդները նստվածք են 

անցնում, բացառությամբ Al3+, Cr3+ և Ti4+-ի, որոնք լրիվ նստում 

են որպես հիդրօքսիդներ: Al3+, Cr3+, Ti4+ հիդրօքսիդները քիչ լու-

ծելի են: I և II խմբի կատիոնները, (NH4)2S –ի ավելցուկը և ամո-

նիումի այլ միացություններ մնում են լուծույթում: 
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Վերլուծության ճշգրիտ ընթացքին խանգարում է նաև ան-

լուծելի նյութերի կոլոիդ վիճակն անցնելը: Կոլոիդ լուծույթի ա-

ռաջացումը կանխվում է NH4Cl–ի ավելցուկով: Այն աղարկում է 

կոլոիդները: 

p և d տարրերի սուլֆիդների ցածր լուծելիությունը բա-

ցատրվում է համապատասխան կատիոնների ուժեղ բևեռացնող 

և մեծ շառավիղ ունեցող S2– անիոնի հեշտ բևեռացվող հատկութ-

յամբ: Սուլֆիդներում կապի կովալենտայնությունը կատիոնի 

լիցքի մեծացմանը և շառավղի փոքրացմանը զուգահեռ աճում է, 

որով էլ պայմանավորված է կատիոնի բևեռացնող հատկության 

փոփոխությունը: Դրանով է բացատրվում սուլֆիդների լուծե-

լիության փոքրացումը d-տարրերի շարքում՝ MnS –ից միչև ZnS: 

(NH4)2S խմբային ազդանյութով նստում են այն սուլֆիդնե-

րը (MS), որոնց ԼԱ<10–8 . 

Me2+ + S2– MeS K 1=βMS=1/ԼԱMS 

H2O H+ + OH–  K2=Kw
2=10-28

2H+ + S2– H2S 
203

10

11

2




SH
K

K

MeSMeS

hK
LULU

8

20

28 10

10

10 










Նստեցման համար մեծ նշանակություն ունի միջավայրի 

pH-ը: Հաշվի առնելով ազատ S2– իոնների մասնաբաժինը՝ կարե-

լի է հաշվել պայմանական լուծելիության արտադրյալը (ԼԱ՛), ո-

րը պայմանավորված է միջավայրի pH-ով. 

Cs

S ][ 


2

  ԼԱ = [Me2+][S2–] [S2–]=α.CS 

ԼԱ = [M2+] . α.CS ԼԱ՛ = ԼԱ/α  =[M2+] . CS pԼԱ՛ = pԼԱ – pK 

CS -ը S2– -ի գումարային քանակությունն է լուծույթում: 
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Այս խմբի սուլֆիդների լուծվելը ուժեղ թթուներում որոշ-

վում է ընդհանուր հավասարակշռային հաստատունով. 

MS + 2H+ M2+ + H2S 

MS M2++ S2–   K1 = ԼԱMS 

2H+ + S2- H2S   
SH

2

2
K

1
K   

K հավ.=K1 .K 2= ԼԱMS/KH2S= ԼԱMS/1,3.10-20 

Այսպիսով, ըստ Kհավ արժեքի` ուժեղ, ոչ օքսիդիչ թթունե-

րում այն սուլֆիդներն են լուծվում, որոնց ԼԱMS>>1,3.10–20: Այդ-

պիսի ԼԱ արժեքներ ունեն FeS, MnS, NiS, իսկ ուժեղ թթուների 

ավելցուկում լուծվում են նաև CoS, ZnS-ը: 

Ներկայացնենք խմբային ազդանյութի փոխազդեցությունը 

երրորդ խմբի առանձին կատիոնների հետ: 

Կոնաձև փորձանոթներում վերցրե՛ք 3-ական կաթիլ եր-

կաթի (II), երկաթի (III), մանգանի, ցինկի, նիկելի և կոբալտի ա-

ղերի լուծույթներ և դրանց վրա ամոնիակի, ամոնիումի քլորիդի 

և ամոնիումի սուլֆիդի լուծույթների 2-3-ական կաթիլ ավելաց-

րե՛ք: Նստում են համապատասխան կատիոնների սուլֆիդները: 

Fe2S3–ը վերականգնվում է՝ առաջացնելով FeS. 

FeCl3 + (NH4)2S  FeCl2 + 2NH4Cl + S0↓ 

FeCl2 + (NH4)2S  2NH4Cl +FeS սև 

FeSO4 + (NH4)2S  (NH4)2SO4 + FeS սև 

MnCl2 + (NH4)2S  2NH4Cl + MnS մարմնագույն 

CoSO4 + (NH4)2S  (NH4)2SO4 +CoS սև 

ZnCl2 + (NH4)2S 2NH4Cl + ZnSսպիտակ 

NiCl2 + (NH4)2S  2NH4Cl + NiS սև 

Նշված սուլֆիդները, բացի CoS և NiS–ից, լուծվում են նոսր 

թթուներում՝ անջատելով գազային H2S, օրինակ` 
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FeS + 2HCl = FeCl2 + H2S  

MnS + 2HCl = MnCl2 + H2S  

ZnS + 2HCl = ZnCl2 + H2S  

NiS և CoS գոյություն ունեն որպես մի քանինալոտրոպ ձ-

ևափոխություններ, որոնք տարբեր լուծելիություն ունեն: 

Նկ. 27. (NiS)a  α - ձևափոխության գնդաձողային մոդելը: 

Այսպես,(CoS)a և (NiS)a α ձևափոխությունները փոխարկ-

վում են (CoS) -ի և (NiS)-ի  ձևերի, իսկ վերջիններս չեն լուծ-

վում նոսր թթուներում: 

Նկ. 28. (NiS) -ձևափոխության գնդաձողային մոդելը: 

NiS և CoS –ը լուծվում են, եթե տաքացման պայմաններում 

թթվի հետ համատեղ ավելացվում է օքսիդիչ, օրինակ՝ H2O2. 
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CoS + 2H+ + H2O2 = Co2+ + H2O + S 

NiS + 2H+ + H2O2 = Ni2+ + 2H2O + S 

Նման ձևով է ազդում նաև 6 Ն ազոտական թթուն տաքաց-

ման պայմաններում: Կալիումի կամ նատրիումի նիտրատի մի 

քանի բյուրեղիկներ կատալիտիկ արագացնում են ռեակցիան` 

3CoS + 8H+ +2NO3- = 3Co2+ + 3S + 2NO  + 4H2O 

 (NH4)2S-ի լուծույթն ալյումինի, քրոմի, տիտանի աղերի

լուծույթների հետ փոխազդելիս որպես նստվածք անջատվում 

են ոչ թե սուլֆիդները, այլ համապատասխան հիդրօքսիդները` 

2AlCl3 + 3(NH4)2S = Al2S3 + 6NH4Cl 

Al2S3-ը ենթարկվում է ոչ դարձելի հիդրոլիզի, և առաջա-

նում է Al(OH)3 սպիտակ դոնդողանման նստվածք` 

Al2S3 + 6HOH = 2Al(OH)3  + 3H2S  

2CrCl3 + 3(NH4)2S = Cr2S3 + 6NH4Cl 

Cr2S3 + 6HOH = 3H2S + 2Cr(OH)3   մոխրագույն 

Al(OH)3 և Cr(OH)3 նստվածքները լուծվում են HCl-ում կամ 

H2SO4-ում, ինչպես նաև ալկալիների լուծույթում, օրինակ` 

Al(OH)3 + 3HCl = AlCl3 + 3H2O 

Cr(OH)3 + 3HCl = CrCl3 + 3H2O 

Al(OH)3+NaOH+2H2O=Na[Al(OH)4.2H2O] 
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Cr 3+-աղերի լուծույթները կանաչ գույն ունեն կամ մանուշա-

կագույն են: 

Նկ. 29. Cr, Cr2+, Cr3+, Cr(OH)3, [Cr(OH)4]-, Cr2O72-,CrO42--ի անցումային 

էլեկտրոդային պոտենցիալների կախվածությունը PH-ի արժեքներից: 

Ալկալիների՝ KOH, NaOH ազդեցությամբ Cr3+ իոններն ա-

ռաջացնում են Cr(OH)3–ի գորշ մանուշակագույն կամ գորշ կա-

նաչավուն նստվածք. 

Cr3+ + 3OH- = Cr(OH)3

Cr(OH)3 ամֆոտեր հիդրօքսիդ է. կարող է փոխազդել և՛ 

թթվի, և՛ հիմքի հետ. 

Cr(OH)3 + 3HCI = CrCI3 + 3H2O 

Cr(OH)3 + NaOH  >CrO2 + 2H2O 

Ի տարբերություն ալյումինատների` քրոմիտները լրիվ 

հիդրոլիզվում են՝ առաջացնելով Cr(OH)3. 

NaCrO2 + 2H2O = Cr(OH)3 + NaOH 

հալում 
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2. Ամոնիակի լուծույթը Cr3+-ի աղերի ջրային լուծույթներին

ավելացնելիս առաջանում է Cr(OH)3 նստվածքը, որը լուծվում է 

ազդանյութի ավելցուկում՝ առաջացնելով լուծելի կոմպլեքս 

միացություն. 

Cr(OH)3 + 6NH4OH  [Cr(NH3)6](OH)3 + 6H2O 

3. Նատրիումի հիդրոֆոսֆատը՝ Na2HPO4, փոխազդում է

Cr3+-ի հետ` առաջացնելով CrPO4-ի կանաչավուն նստվածք, որը 

լուծվում է հանքային թթուներում և հիմքերում: 

4. Cr 3+-ի օքսիդացումը մինչև Cr 6+ հնարավոր է իրականացնել

տարբեր օքսիդիչներով՝ H2O2, Cl2, KMnO4: Օքսիդիչների ազդեցութ-

յամբ քրոմ(III) իոններն առաջացնում են քրոմական և երկքրոմա-

կան թթուների աղեր: 

Cr3+-ի օքսիդացումը հիմնային միջավայրում հանգեց-

նում է դեղին գույնի քրոմատների առաջացմանը. 

Cr3+ + 2OH-  CrO2-+ 2H+ 

2CrO2-+ H2O2 + 2OH- 2CrO42-+ 4H2O 

Փորձի նկարագրությունը. Cr3+-ի աղի 2-3 կաթիլ լուծույթին 

ավելացրե՛ք NaOH-ի 2ն լուծույթի 4-5 կաթիլ, H2O2-ի 3%-անոց 

լուծույթի 2-3 կաթիլ և տաքացրե՛ք մի քանի րոպե՝ մինչև լուծույ-

թի կանաչ գունավորման անցումը դեղինի: Ստացված լուծույ-

թին BaCI2 –ի մի քանի կաթիլ լուծույթ ավելացնելիս առաջանում 

է BaCrO4-ի դեղին նստվածք: 

Cr3+-ի օքսիդացումը թթվային միջավայրում հանգեցնում

է նարնջագույն երկքրոմատների առաջացմանը. 

10Cr3+ + 6MnՕ4-+ 11H2O = 5Cr2O72– + 6Mn2+ + 22H+ 

Cr3+ իոնները ամոնիումի գերսուլֆատով՝ (NH4)2S2O8 , 

թթվային միջավայրում օքսիդացնելիս առաջանում է Cr2O72–. 

2Cr3+ + 3S2O82– + 7H2O = Cr2O72– + 6SO42– + 14H+ 
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Նկ.30. Cr3+ և S2O82– իոնների փոխազդեցության գնդաձողային մոդելը: 

Ռեակցիան արագ է ընթանում AgNO3 կատալիզատորի առկա-

յությամբ: 

Առաջացած երկքրոմատ իոնը H2O2-ի 

հետ փոխազդեցության մեջ դնելիս առա-

ջանում է քրոմի գերօքսիդ` CrO5 կամ 

H2CrO6 գերքրոմական թթու:  

Եթե ռեակցիոն խառնուրդին ավելացնենք եթերի և իզոա-

միլսպիրտի խառնուրդ ու թափահարենք, ապա քրոմի պերօք-

սիդի սպիրտաեթերային շերտ անցնելու հետևանքով խառնուր-

դի վերին շերտը կներկվի կապույտ գույնով: CrO5–ի առաջաց-

ման ռեակցիան շատ զգայուն է (2,5 մկգ) և յուրահատուկ: 

5. Չոր ռեակցիա (մարգարտահատիկի առաջացում)

Փորձի նկարագրությունը: Շիկացած պլատինե լարի վրա 

տեղավորել Na2B4O7.10H2O-ի բյուրեղներ և պահել բոցի վրա այն-

քան ժամանակ, մինչև որ բյուրեղները դադարեն ուռչել: Այնու-

հետև լարը հանել բոցի միջից և սառեցնել: Առաջացած մարգար-

տահատիկի վրա տեղավորել քիչ քանակով Cr(OH)3 և նորից շի-
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կացնել: Առաջանում է զմրուխտյա կանաչ գունավորումով մար-

գարտահատիկ: Նույնը դիտվում է, եթե NaNH4HPO4-ը տա-

քացնում ենք մետաղի(II) կարբոնատի հետ. 

3Na2B4O7 + 4Cr(OH)34Cr(BO2)3 + 3Na2O+ 6H2O 

NaNH4HPO4+MeCO3 t
MeNaPO4+CO2+NH3+H2O 

Նկ. 31. Գունավոր մարգարտահատիկներ: 

6.Եռագույն հեղուկի առաջացումը 

Փորձի նկարագրությունը: Փորձանոթի մեջ լցնել 5մլ կա-

լիումի երկքրոմատի նարնջագույն լուծույթ, ավելացնել 10մլ 

դիէթիլ եթեր (չխառնել), 2մլ նոսր ծծմբական թթու և 10% զանգ-

վածային բաժնով H2O2-ի 1մլ լուծույթ: H2O2-ը արագ փոխազդում 

է K2Cr2O7-ի հետ, առաջանում է կապույտ գույնի անկայուն CrO5, 

որը փոխարկվում է մուգ կանաչ, համարյա սև Cr2(SO4)3-ի: Իսկ 

վերին շերտը ներկվում է երկնագույն` ի հաշիվ քրոմի պերօք-

սիդի (CrO5). 

K2Cr2O7+H2SO4+4 H2O2 = 2CrO5 + K2SO4 + 5H2O 

2CrO5+ 3H2SO4 +7H2O2 = 7O2 + Cr2(SO4)3 + 10H2O 
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Նկ. 32. Cr –ի տարբեր իոններով եռագույն (նարնջագույն, սև, կապույտ) 

հեղուկի առաջացումը: 

1. Ամոնիակի և AI3+-ի աղերի ջրային լուծույթների փոխազ-

դեցությունից նստում է սպիտակ, ամորֆ Al(OH)3 ,որն ամոնիա-

կի շատ մեծ ավելցուկում կարող է լուծվել. 

Al3+ + 3NH3 + 3H2O =Al(OH)3  + 3NH4+ 

Al(OH)3 - ը օժտված է երկդիմի հատկությամբ. 

Al(OH)3 + 3HCl=AlCl3+3H2O 

Al(OH)3 +NaOH + 2H2O  Na[Al(OH)42H2O] 

NH4Cl-ի առկայությամբ տաքացման պայմաններում ալ-

յումինատը ենթարկվում է հիդրոլիզի և առաջացնում է AI(OH)3 

նստվածք. 

Na[Al(OH)4 .2H2O] + NH4Cl  Al(OH)3  + NH3  + NaCl + 3H2O 

3. Չոր ռեակցիա: Կոբալտի նիտրատը` Co(NO3)2 –ը, Al3+-ի

աղերի հետ շիկացնելիս առաջացնում է կապույտ գույնի կոբալ-

տի ալյումինատ, որը կոչվում է տենդերային կապույտ (դ.գ.). 

2Al2(SO4)3 + 2Co(NO3)2  2Co(AlO2)2 + 4NO2  + O2 + 6SO3

Ռեակցիան կարելի է կատարել ֆիլտրի թղթի վրա, որի 

այրումից առաջնում է կապույտ մոխիր: 
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3. Նատրիումի հիդրոֆոսֆատը՝ Na2HPO4 նստեցնում է Al3+-

ը որպես AlPO4 սպիտակ դոնդողանման նստվածք, միջավայրի 

PH=7, ի հաշիվ առաջացող NaH2PO4/Na2HPO4 բուֆերի, AlPO4-ը 

լուծվում է ուժեղ թթուներում, գործնականորեն չի լուծվում 

քացախաթթվում (PH<5). 

Al3++HPO42–  AlPO4 + H+ 

4. Ալիզարինը (1,2-դիօքսիանտրաքինոն) Al(OH)3-ի հետ

NH4OH-ի առկայությամբ, առաջացնում է վառ կարմիր քիչ լուծ-

վող ներկոմպլեքսային միացություն՝ ալյումինիումի ալիզարի-

նատ, որը կոչվում է ալյումինային լաք. 

O O

Al(OH)3
+

O OH

OH

HO–Al–OH

OO

OH H2O+

Այս ռեակցիան շատ կատիոններ են տալիս, այդ պատճա-

ռով նպատակահարմար է ռեակցիան տանել K4[Fe(CN)6]-ի քո-

ղարկիչի առկայությամբ: Խանգարող կատիոններն առաջաց-

նում են անլուծելի հեքսացիանոֆերատներ: 

5. 8-Oքսիքինոլինը ացետատային բուֆերի (pH=5) առկա-

յությամբ Al3+ իոններ պարունակող լուծույթի հետ տաքացնել 

70-800. առաջացնում է ալյումինի օքսիքինոլատի դեղնականա-

չավուն բյուրեղական նստվածք (C9H6NO)3AI, որը լուծվում է 

հանքային թթուներում. 
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6. Ալյումինոնը՝ աուրինեռկարբոնաթթվի ամոնիումային ա-

ղը, C22H11O9(NH4)3, Al(OH)3-ի հետ կարմիր միացություն է առաջաց-

նում, որն ունի հետևյալ բանաձևը. 

Նկ. 33. Ալյումինոնային կարմիր լաքի փաթիլների առաջացումը: 

Ռեակցիան կատարելու համար քիչ քանակով քացախաթ-

թու պարունակող ալյումինի աղի լուծույթի 2 կաթիլին ավելաց-

րե՛ք 1-2 կաթիլ 1%-անոց ալյումինոնի սպիրտային լուծույթ, 

խառնուրդը տաքացրե՛ք ջրային բաղնիքի վրա`մինչև եռալը, ա-

վելացրե՛ք NH4OH-ի լուծույթ (մինչև հոտի հայտնվելը) և 

(NH4)2CO3-ի 2Ն լուծույթի 2-3 կաթիլ: Առաջանում են ալյումի-
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նոնային կարմիր լաքի փաթիլներ, որը վկայում է Al3+ կատիոն-

ների առկայության մասին: Ռեակցիան շատ զգայուն է, սակայն 

պետք է նկատի ունենալ, որ բացի ալյումինից ալյումինոնի հետ 

կարմիր լաք են առաջացնում նաև Fe3+, Cr3+ և Ca2+ իոնները: Ի 

տարբերություն ալյումինային լաքի` քրոմի առաջացրած լաքը 

քայքայվում է ամոնիակի, իսկ կալցիումինը՝ ամոնիումի կարբո-

նատի ազդեցությամբ: Fe3+ իոնները պետք է նախապես հեռաց-

վեն ալկալու լուծույթի ավելցուկով, որից հետո լուծույթը թթվեց-

վում է քացախաթթվով: 

7.Նատրիումի ացետատը՝ CH3COONa, տաքացման պայ-

մաններում նստեցնում է Al3+-ը որպես սպիտակ փաթիլներ: 

Առաջանում է ալյումինի հիդրօքսոացետատների ծավալուն 

նստվածք: 

Նկ. 34. CH3COONa-ի փոխազդեցությունը 

Al3+ իոնների հետ ջրային լուծույթում: 

Fe2+ աղերի լուծույթները բաց կանաչ են, իսկ նոսր լուծույթ-

ներն անգույն են: 

1. Կծու ալկալիները` NaOH-ը և KOH-ը, լուծույթներից

նստեցնում են Fe2+ իոնները որպես Fe(OH)2 , որն ունի կեղտոտ 

կանաչ գույն և օդում գորշանում է`առաջացնելով Fe(OH)3 . 

Fe2+ +2OH– = Fe(OH)2
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4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O = 4Fe(OH)3

Fe(OH)2 -ը չի լուծվում ալկալիներում:

2. Ամոնիակի լուծույթը Fe2+ աղերի ջրային լուծույթից

նստեցնում է Fe(OH)2-ը: Բայց այս նստեցումը լրիվ չէ, քանի որ 

Fe(OH)2-ի լուծելիության արտադրյալի արժեքը մեծ է (ԼԱ=1.10-15) 

և ամոնիակային բուֆերի առկայությամբ այդ մեծությանը չի 

հասնում: 

3. Ալկալիական մետաղների և ամոնիումի կարբոնատների

ազդեցությամբ Fe2+-իոնները նստում են լուծույթից որպես 

FeCO3–ի սպիտակ նստվածք , որն օդում արագ գորշանում է. 

Fe2+ + CO32– =FeCO3  

4FeCO3 + 6H2O + O2 = 4CO2 + 4Fe(OH)3

4. Կալիումի հեքսացիանոֆերատ (III)-ը՝ K3[Fe(CN)6], օքսի-

դացնում է Fe2+ իոնները՝ մինչև Fe3+. 

Fe2+ + [Fe(CN)6]3– = Fe3+ + [Fe(CN)6]4– 

Fe3+ իոններն առաջացնում են կապույտ նստվածք. 

Fe3+ + K+ + [Fe(CN)6]4– =KFe[Fe(CN)6 ] 

Նստվածքը թթուներում չի լուծվում, բայց քայքայվում է 

ալկալիների ազդեցությամ: 

5.Դիմեթիլգլիօքսիմ (Չուգաևի ազդանյութ): Fe2+ իոնների 

հետ այդ ազդանյութը փոխազդելիս ջրում լուծելի, կարմիր ներ-

կոմպլեքսային միացություն է առաջանում: Ռեակցիան կա-

տարվում է ամոնիակի միջավայրում` գինեթթվի առկայութ-

յամբ: Վերջինս ավելացվում է Fe3+ իոնները որպես կոմպլեքս 

կապելու համար. 
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Fe3+ իոնները միջավայրում մնալու դեպքում ամոնիակի 

հետ կառաջացնեն նստվածք` Fe(OH)3: Fe2+-ի որոշմանը խանգա-

րում են Ni2+ իոնները: 

6.Ամոնիումի սուլֆիդը՝ (NH4)2S, Fe2+-ի լուծույթներից 

նստեցնում է սև նստվածք` FeS: Նստվածքը լուծվում է նոսր 

հանքային թթուներում (դ.գ.). 

Fe2++ S2– = FeS 

FeS + 2HCl = FeCl2 + H2S 

7. Fe2+-ի օքսիդացումը մինչև Fe3+: Fe2+ իոններն օժտված են

վերականգնող հատկությամբ և թթվային միջավայրում տարբեր 

օքսիդիչներով` H2O2, KMnO4, K2Cr2O7, հեշտությամբ օքսիդա-

նում են. 

10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 = 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4+8H2O 

8. Fe2+-ի օքսիդացումը հիմնային միջավայրում կարելի է ի-

րականացնել H2O2-ի միջոցով. 

2Fe2+ + 4OH- + H2O2 = 2Fe(OH)3

Նկ. 35. Fe , Fe2+ , Fe3+, Fe(OH)2 , Fe(OH)3 , FeO42_ի անցումային 

էլեկտրոդային պոտենցիալների կախվածությունը PH-ի արժեքներից: 
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Fe3+-աղերի լուծույթներն ունեն դեղին կամ կարմրագորշ 

գունավորում: 

1. Կծու ալկալիները` NaOH, KOH, Fe3+-ի աղերի ջրային լու-

ծույթներից նստեցնում են գորշ նստվածք` Fe(OH)3, որը, ի տար-

բերություն Cr(OH)3, Al(OH)3, Zn(OH)2, օժտված է շատ թույլ ար-

տահայտված երկդիմի հատկությամբ. 

Fe3+ + 3OH– = Fe(OH)3 

2. Ամոնիումի ռոդանիդը` NH4SCN կամ կալիումի ռոդանի-

դը KSCN, Fe3+ աղերի ջրային լուծույթների հետ տալիս է կարմիր 

երկաթի թիոցիանատ: Ռոդանիդ իոնի կոնցենտրացիայով 

պայմանավորված` առաջանում են քանակական տարբեր բա-

ղադրությամբ կոմպլեքսներ. 

Fe3+ + SCN– [Fe SCN]2+ 

Fe3+ + 2SCN– [Fe(SCN)2]+ 

Fe3+ + 3SCN– [Fe(SCN)3] 

Fe3++ 6SCN– [Fe(SCN)6]3– 

Նկ. 36. Fe3++ n SCN– [Fe(SCN)n] (3-n) կարմիր կոմպլեքսների 

առաջացումը: 
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3. Կալիումի հեքսացիանոֆերատ (II)-ը՝ K4[Fe(CN)6], մեծ

ավելցուկ Fe3+-ի հետ առաջացնում է մուգ կապույտ նստվածք. 

4K+ + Fe3++ [Fe(CN)6]4– = KFe[Fe(CN)6]+3K+ 

K4[Fe(CN)6]-ի բավարար քանակի դեպքում առաջանում է 

մուգ կապույտ գույնի նստվածք. 

4Fe3++3 [Fe(CN)6]4– = Fe4[Fe(CN)6]3 

Ռեակցիայի ընթացքին նպաստում է լուծույթի թթվեցումը: 

Ալկալիների ազդեցությամբ նստվածքը քայքայվում է՝ առաջաց-

նելով Fe(OH)3: Հայտաբերման նվազագույնը 0,05γ է, սահմա-

նային նոսրացումը` 1:106 : 

4. Նատրիումի հիդրոֆոսֆատը՝ Na2HPO4, Fe3+ իոնների հետ

առաջացնում է FePO4-ի բաց դեղնավուն նստվածք. 

Fe3+ + 2HPO42– = FePO4   + H2PO4– 

8. Սուլֆոսալիցիլաթթուն և սալիցիլաթթուն Fe3+ իոնների

հետ առաջացնում են կապտամանուշակագույն կոմպլեքս միա-

ցություններ, որոնց գույնն անհետանում է հանքային թթուների 

առկայությամբ, իսկ քացախաթթվի առկայությամբ գույնը չի 

անհետանում (դ.գ.). 
3–

C6H4(OH)COOH+ Fe
+3

H4C6

COO

O 3

Fe + 6H
+

3

Նկ. 37. Fe3+-ի սալիցիլատի առաջացումը: 
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6. Նատրիումի սուլֆիդի՝ Na2S –ի խիտ լուծույթի և Fe3+ իոն-

ների փոխազդեցությունից սառեցման պայմաններում առաջա-

նում է Fe2S3 սև նստվածքը. 2Fe3+ + 3S2– = Fe2S3

Mn2+-ի աղերի լուծույթներն ունեն բաց վարդագույն գու-

նավորում: Նոսր լուծույթներն անգույն են: 

1. Կծու ալկալիները՝ NaOH և KOH, փոխազդում են Mn2+-ի

իոնների հետ` առաջացնելով Mn(OH)2 սպիտակ նստվածք. 

Mn2+ + 2OH– = Mn(OH)2

Նստվածքն օդում արագ գորշանում է՝ փոխարկվելով 

MnO(OH)2-ի. 

2Mn(OH)2+O2+2H2O2Mn(OH)42MnO(OH)2+2H2O 

Նկ. 38. Mn , Mn2+ , Mn(OH)2 , Mn3O4 , Mn2O3 , MnO2 , MnO4- անցումային 

էլեկտրոդայի պոտենցիալների կախվածությունը PH-ի արժեքներից: 

2. Ամոնիումի և ալկալիական մետաղների կարբոնատները

փոխազդում են Mn2+ իոնների հետ` առաջացնելով սպիտակ 

նստվածք՝ MnCO3 , որը լուծվում է թթուներում. 
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MnCO3  + 2H+ Mn2+ + H2O + CO2 

3. Ամոնիումի հիդրօքսիդը՝ NH4OH, փոխազդում է Mn2+-ի

իոնների հետ` առաջացնելով Mn(OH)2 –ի սպիտակ նստվածք, 

սակայն նստեցումը լրիվ չի կատարվում, քանի որ Mn(OH)2-ի 

ԼԱ–ն համեմատաբար մեծ է , և բացի դրանից, ռեակցիայի ըն-

թացքում կուտակվում են NH4+ իոններ. 

Mn2+ + 2NH4OH  Mn(OH)2  + 2NH4+ 

NH4+ իոններ կուտակվելու հետևանքով լուծույթի pH–ը 

փոքրանում է 10,83–ից (այդ մեծությունն ապահովում է մանգա-

նի հիդրօքսիդի լրիվ նստեցումը): Եթե ամոնիումի քլորիդն ավե-

լացվում է բավարար քանակությամբ, ապա Mn(OH)2 ընդհան-

րապես չի առաջանա (հիշեցնենք, որ նման երևույթ նկատվել է 

Mg(OH)2 –ի և Fe(OH)2 –ի դեպքում): Ամոնիակի և ամոնիումային 

աղի խառնուրդի նկատմամբ Mn2+ իոնների այս վերաբերմունքն 

օգտագործվում է այդ իոնները Al3+, Cr3+, Fe3+ և Ti4+- իոններից 

բաժանելու համար: Ամոնիակի և ամոնիումային աղի խառնուր-

դից նշված իոնները որպես Al(OH)3, Cr(OH)3, Fe(OH)3 և TI(OH)4 

հիդրօքսիդներ գործնականում լրիվ նստում են: Սակայն այդ 

բաժանումը լրիվ չէ, քանի որ ամոնիակի առկայությամբ Mn2+ 

իոններն օդի թթվածնով աստիճանաբար օքսիդանում են՝ առա-

ջացնելով MnO(OH)2 անլուծելի միացությունը: 

4. Օքսիդիչների ազդեցությամբ Mn2+ իոններն օքսիդանում

են մինչև MnO4–, որն ունի մորու գույն: Օքսիդացումը կարելի է 

իրականացնել տարբեր օքսիդիչներով: Դիտարկենք հետևյալ 

մեթոդները. 

ա. Ամոնիումի սուլֆագերօքսիդի՝ (NH4)2S2O8 ազդեցությամբ 

թթվային միջավայրում տաքացման պայմաններում AgNO3 կա-
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տալիզատորի առկայությամբ Mn2+ իոններն օքսիդանում են 

մինչև MnO4-, որը կանխում է MnSO4–ի փոխարկումը H2MnO3-ի. 

2MnSO4 + 5(NH4)2S2O8 + 8H2O = 2HMnO4 + 5(NH4)2SO4 + 7H2SO4 

բ. Կապարի դիօքսիդը՝ PbO2, ազոտական թթվի առկայութ-

յամբ տաքացման պայմաններում առաջացնում է HMnO4, որը 

ներկում է խառնուրդը մորեգույն. 

2MnSO4 + 5PbO2 + 6HNO3 = 2HMnO4 + 2PbSO4 + 3Pb(NO3)2 + 2H2O 

Mn2+ -ի օքսիդացումը մինչև Mn+7 յուրահատուկ է և հնա-

րավորություն է տալիս հայտաբերելու Mn2+ իոնները այլ իոննե-

րի առկայությամբ: 

5. Չոր ռեակցիա (մարգարտահատիկի առաջացում). շիկա-

ցած պլատինե լարի վրա տեղավորե՛ք Na2CO3-ի բյուրեղներ և 

պահե՛ք բոցի վրա այնքան ժամանակ, մինչև որ բյուրեղները 

դադարեն ուռչել: Առաջացած մարգարտահատիկի վրա տեղա-

վորե՛ք փոքր քանակով MnSO4 կամ MnO(OH)2 և կրկին շիկաց-

րե՛ք: Կանաչ մարգարտահատիկի առաջացումը հետազոտվող 

լուծույթում մանգանի առկայության ապացույցն է. 

3MnO(OH)2 + 3Na2CO3 + KClO3 = 3Na2MnO4 + KCl + 3H2O + 3CO2 

Zn2+ -ի աղերի լուծույթներն անգույն են: 

1. Կծու ալկալիները՝ NaOH և KOH, Zn2+-ի իոնների հետ ա-

ռաջացնում են սպիտակ նստվածք՝ Zn(OH)2, որը լուծվում է 

թթուներում և ալկալիներում. 

Zn2+ + 2OH– = Zn(OH)2  

Zn(OH)2 + 2H+ = Zn2+ + 2H2O 

Zn(OH)2 + 2OH– = ZnO22– + 2H2O 
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2. Ամոնիումի հիդրօքսիդը՝ NH4OH, նստեցնում է Zn2+

իոնները որպես Zn(OH)2 հիդրօքսիդ, որը լուծվում է NH4OH-ի 

ավելցուկում, առաջանում է [Zn(NH3)4](OH)2 ջրալույծ կոմպլեքս 

միացությունը. 

Zn(OH)2  + 4NH3 = [Zn(NH3)4](OH)2] 

3. Նատրիումի հիդրոֆոսֆատը՝ Na2HPO4, փոխազդում է

Zn2+ իոնների հետ`առաջացնելով Zn3(PO4)2 սպիտակ նստվածք, 

որը լուծվում է թթուներում, ալկալիներում և ամոնիակաջրում. 

3Zn2+ + 4HPO42– = Zn3(PO4)2  + 2H2PO4– 

4. Նատրիումի սուլֆիդը՝ Na2S, նստեցնում է Zn2+-ի իոնները

որպես ZnS սպիտակ նստվածք (դ.գ.). 

Zn2+ + S2– = ZnS

Նկ. 39. ZnS-ի բյուրեղավանդակի գնդաձողային մոդելը: 

5. Կալիումի հեքսացիանոֆերատի (II)՝ K4[Fe(CN)6] և Zn2+

իոնների փոխազդեցությունից առաջանում է սպիտակ նըստ-

վածք՝ կալիումի և ցինկի հեքսացիանոֆերատ կոմպլեքս աղը, ո-

րը չի լուծվում նոսր աղաթթվում, բայց լուծվում է ալկալիներում 

(դ.գ.). 

2K+ + 3Zn2+ + 2[Fe(CN)6]4– = K2Zn3[Fe(CN)6]2
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Այս ռեակցիայով կարելի է տարբերել Al3+ իոնները Zn2+ 

իոններից: 

6. Կալիումի հեքսացիանոֆերատը (III)՝ K3[Fe(CN)6]Zn2+

իոնների հետ առաջացնում է դեղնադարչնագույն նստվածք. 

3Zn2+ + 2[Fe(CN)6]3– = Zn3[Fe(CN)6]2

Նստվածքը լուծվում է և՛ աղաթթվում, և՛ ամոնիումի հիդ-

րօքսիդում: 

7. Դիթիզոնը (դիֆենիլթիոկարբազոն) Zn2+-ի հետ առաջաց-

նում է ցինկի դիթիզոնատ, որը քլորոֆորմային շերտին 

տալիս է կարմիր գույն. 

Այս ռեակցիան օգտագործվում է կոտորակային անալի-

զում: 

8. Չոր ռեակցիա

Ֆիլտրի թղթի կտորը թրջե՛ք ցինկի աղի լուծույթով, ապա 

կոբալտի նիտրատի լուծույթով, չորացրե՛ք և այրե՛ք: Արդյուն-

քում ստացվում է կանաչ գույնի կոբալտի ցինկատ (Ռինմանի 

կանաչ) (դ.գ.). 

Zn(NO3)2 + Co(NO3)2 = CoZnO2 + 4NO2 + O2 

Կոբալտի աղերի բյուրեղահիդրատները և աղերի նոսր 

լուծույթները վարդագույն են, որը պայմանավորված է 

[Co(H2O)6]2+ հիդրատացված իոնների առկայությամբ: Ջուրը հե-

ռացնելիս վարդագույն գունավորումը փոխվում է կապույտի, ո-
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րը բացատրվում է կոմպլեքս իոնների դեհիդրատացումով և ջրի 

մոլեկուլների ուրիշ լիգանդներով փոխանակումով: 

1. Ալկալիները՝ NaOH և KOH, փոխազդում են Co2+-ի հետ`

առաջացնելով հիմնային աղի կապույտ գույնի նստվածք: Ալկա-

լիի հետագա ավելացումից և տաքացումից նստվածքը փո-

խարկվում է կոբալտի վարդագույն հիդրօքսիդի. 

Co2+ + Cl– + OH– CoOHCl  

CoOHCl + OH–Co(OH)2   + Cl– 

4Co(OH)2 + O2 + 2H2O  4Co(OH)3

Նկ. 40.Կապույտ CoOHCl -ից վարդագույն Co(OH)2 -ի առաջացումը: 

Օդում Co(OH)2 նստվածքը գորշանում է՝ փոխարկվելով 

Co(OH)3-ի: 

Co2+ իոնները, ալկալու և H2O2–ի հետ փոխազդելով, 

առաջանում է գորշ Cr(OH)3 նստվածք. 

2Co2+ + 4OH– + H2O2 2Co(OH)3

2. Ամոնիակը փոխազդում է Co2+ իոնների հետ՝ առաջաց-

նելով հիմնային աղի կապույտ նստվածք, որը լուծվում է ամո-

նիակի ավելցուկում. 

CoOHCl  + 7NH4OH  [Co(NH3)6]2+ + 2OH– + NH4+ + Cl– + 6H2O 

3. Ալկալիական մետաղների կարբոնատների և Co2+ իոննե-

րի փոխազդեցությունից առաջանում է փոփոխական բաղադ-

CoOHCl 

Co(OH)2 

Co(OH)3 
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րությամբ հիմնային աղերի կարմիր նստվածք, որը լուծվում է 

թթուներում, ամոնիակում և (NH4)2CO3-ում: 

4. Նատրիումի հիդրոֆոսֆատը՝ Na2HPO4, փոխազդում է

Co2+ իոնների հետ` առաջացնելով մանուշակագույն նըստ-

վածք`CoHPO4 , որը լուծվում է հանքային թթուներում և քացա-

խաթթվում՝ CH3COOH: 

5. Ամոնիումի ռոդանիդը՝ NH4SCN, փոխազդում է Co2+ իոն-

ների հետ` առաջացնելով (NH4)2[Co(SCN)4] կոմպլեքս աղը. 

Co2+ + 4SCN–  [Co(SCN)4]2– 

Այս ռեակցիան հարմար է կատարել կաթիլային եղանա-

կով լրագրի թղթի վրա, քանի որ կոբալտի ռոդանիդային կոմպ-

լեքսը շատ անկայուն է (Kանկ = 1.10-3): Լրագրի թուղթը պարունա-

կում է լիգնին, որի առկայությամբ ռոդանիդային կոմպլեքսը 

ձեռք է բերում մեծ կայունություն և ջրից չի քայքայվում: 

Լրագրի թուղթը թրջվում է NH4SCN-ի և NH4F-ի լուծույթով 

ու չորացվում: Հետազոտվող լուծույթի մեկ կաթիլից ֆիլտրի 

թղթի վրա առաջանում է կապույտ բիծ: Եթե առկա են այլ իոն-

ներ, օրինակ` Fe3+, ապա դրանք կապվում են ֆտորիդ իոնների 

հետ և ռեակցիայի ընթացքին չեն խանգարում: 

6. Կալիումի նիտրիտը՝ KNO2, քացախաթթվի առկայութ-

յամբ փոխազդում է Co2+ իոնների հետ` առաջացնելով դեղին 

բյուրեղական կոմպլեքս միացություն՝ K3[Co(NO2)6], որը չի լուծ-

վում ջրում. 

Co2++7NO2–+3K++2CH3COOHK3[Co(NO2)6]↓ +NO+2CH3COO–+ H2O 

Նոսր լուծույթներում նստվածքն առաջանում է տաքացնե-

լիս` որոշ ժամանակ անց: Այս ռեակցիան հնարավորություն է 

տալիս տարբերելու Co2+ իոնները Ni2+ իոններից և օգտագործ-

վում է դրանք բաժանելու համար: 
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7. Չոր ռեակցիա

Co2+-ի միացությունները Na2B4O7.10H2O –ի հետ տաքացնելիս 

առաջանում է սադափի փայլով կապույտ մարգարտահատիկ 

(նկարագրումը տես Cr3+-ում). 

2Co(OH)2 + Na2B4O7.10H2O = 2Co(BO2)2 +Na2O +12H2O 

8. Տրորման եղանակ (Ֆ.Մ. Ֆլավիցկի)

Հետազոտվող խառնուրդի մի քանի բյուրեղ տրորում են 

NH4SCN-ի մի քանի բյուրեղի հետ: Արդյունքում առաջանում է 

կապույտ կոմպլեքս աղ՝ (NH4)2[Co(SCN)4]: 

9. Նիտրոզո-R-աղը թթվային միջավայրում, տաքացման

պայմաններում, Co2+-ը օքսիդացնում է մինչև Co3+-ի` առաջաց-

նելով կարմիր ներկոմպլեքսային միացություն (դ.գ.): Ռեակ-

ցիան կատարվում է ացետատային բուֆերի առկայությամբ. 

10. Ֆիլտրի թուղթը թրջում են Zn2+ աղի և Co(NO3)2 լուծույթ-

ներով, չորացնում, ապա այրում: Մոխիրը ներկվում է կանաչ 

գույնով՝ Ռինմանի կանաչ (դ.գ.). 

Zn(NO3)2+Co(NO3)2CoZnO2+4NO2+O2 

Ni2+ իոններ պարունակող ջրային լուծույթները կանաչ են, 

քանի որ դրանք հիդրատացված են: 

1. Ալկալիների՝ NaOH և KOH և Ni2+ իոնների փոխազդե-

ցությունից առաջանում է կանաչ նստվածք՝ Ni(OH)2. 

Ni2+ +2OH– = Ni(OH)2↓ 
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Նստվածքը լուծելի է ամոնիակաջրում և թթուներում: 

2. Ամոնիակաջուրը փոխազդում է Ni2+ իոնների հետ՝ առա-

ջացնելով հիմնային աղի կանաչ նստվածք, որը լուծվում է ամո-

նիակի ավելցուկում, և գոյանում է կապույտ կոմպլեքս աղ. 

Ni(NO3)2 + NH3 + H2O = NiOHNO3  + NH4NO3 

NiOHNO3  + 5NH3 + NH4NO3 = [Ni(NH3)6](NO3)2 + H2O 

3. Նատրիումի հիդրոֆոսֆատի՝ Na2HPO4 և Ni2+ իոնների

փոխազդեցությունից առաջանում է կանաչ նստվածք՝ NiHPO4: 

4. Դիմեթիլգլիoքսիմի (Չուգաևի ազդանյութ) և Ni2+ իոնների

փոխազդեցությունից առաջանում է գույնի ներկոմպլեքսային 

միացություն: Ռեակցիան իրականացնում են ամոնիակի առկա-

յությամբ (pH 8-10): Եթե լուծույթում առկա են Fe2+ և Cu2+ իոններ, 

ապա դրանք փոխարկում են անլուծելի ֆոսֆատների` ավելաց-

նելով Na2HPO4: Այս ռեակցիան կարելի է իրականացնել ֆիլտրի 

թղթի վրա և կիրառել անալիզի կոտորակային եղանակում. 

Ni2+ +6NH3  [Ni(NH3)6]2+ 

[Ni(NH3)6]
2+

+ 2
H3C–C=N–OH

H3C–C=N–OH

H3C–C=N

H3C–C=N
Ni

N=C–CH3

N=C–CH3

O H — O

O — H O

+ NH42 + NH34
+

Նկ. 41. Նիկելի դիմեթիլգլօքսիմատի առաջացումը: 
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Ջրային լուծույթում Ti4+-ը անգույն է: 

1. Ամոնիումի սուլֆիդը՝ (NH4)2S-ը, Ti4+-ի հետ առաջաց-

նում է սպիտակ օրթոտիտանաթթվի (H4TiO4) նստվածք. 

Ti4++ 4S2-+ 4H2O  H4TiO4+ 4HS- 

Նստվածքը լուծվում է թթուներում: Լուծույթը երկարա-

ժամկետ եռացնելիս առաջանում է մետատիտանաթթու 

(H2TiO3), որը քիչ է լուծվում նոսր թթուներում. 

H4TiO4  H2TiO3 + H2O 

2. Ալկալիները և ամոնիակը Ti4+-ի հետ ևս առաջացնում են

H4TiO4-ի նստվածք: 

3. Ti4+-ի աղերը ջրային լուծույթում հիդրոլիզվում են:

Ti(OH)4-ը թույլ հիմք է, ուժեղ թթուների աղերի հիդրոլիզի հե-

տևանքով միջավայրը թթվային է. 

Ti(SO4)2 +2H2OTi(OH)2 SO4+H2SO4 

Իսկ Ti4+-ի և թույլ թթուներից առաջացած աղերը ջրում 

գոյություն չունեն: Եթե Ti4+-ի լուծույթին ավելացվի որևէ թույլ 

թթվի աղ, ապա կառաջանա TiO2.nH2O սպիտակ նստվածք, 

ինչպես (NH4)2S-ի դեպքում: 

4. Ti4+-ը վերականգնվում է մինչև Ti3+:

Փորձի ընթացքը: Ti4+ պարունակող լուծույթին ավելացնել 

մի քանի կաթիլ աղաթթվի խիտ լուծույթ և մետաղական ցինկի 

փոշի: Ti3+-ի մեծ քանակի դեպքում դիտվում է թույլ 

մանուշակագույն երանգ. 

2Ti4++Zn 2Ti3++Zn2+ 
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Նկ. 42. Ti4+-ից Ti3+ -ի առաջացումը: 

5. H2O2-ի հետ Ti4+-ը առաջացնում է դեղնանարնջագույն

պերօքսիդային միացություն, որը Ti4+-ին առավել բնորոշ ռեակ-

ցիա է. 

Ti(SO4)2 +H2O2[TiO2(SO4)2]2-+2H+ 

կամ՝ Ti(OH)22++ H2O2+(X-2)H2O[TiO2(H2O)x]2+ 

6. Քրոմատրոպային թթվի հետ.

Փորձի ընթացքը: Ֆիլտրի թղթի վրա կաթեցնել հետազոտ-

վող լուծույթի և ազդանյութի (քրոմատրոպային թթու) մեկական 

կաթիլ, դիտվում է բնորոշ կարմրագորշ նստվածքի առաջացում: 

+Ti4+   +H2O 

Fe3+-ը ազդանյութի հետ առաջացնում է կանաչ միացու-

թյուն, որի պատճառով Fe3+-ը նախ վերականգնում են մինչև Fe+2, 

SnCl2–ով: Ֆիլտրի թղթի վրա կաթեցնել մի կաթիլ SnCl2-ի լու-

ծույթ, հետո` մի կաթիլ Ti4+-ի լուծույթ և նորից մի կաթիլ SnCl2-ի 

լուծույթ, այնուհետև մի կաթիլ ազդանյութ: Այս ռեակցիան 



96 

հնարավորություն է տալիս որոշելու 2մկգ Ti4+: Ռեակցիայի 

զգայունությունը մեծանում է ացետատային բուֆերի առկա-

յությամբ (CH3COOH/CH3COONa): III խմբի մյուս կատիոններն 

այս ռեակցիային չեն խանգարում: 

Տրված լուծույթում հետևյալ հաջորդականությամբ հայ-

տաբերել կատիոնները. 

1. Fe3+-ի հայտաբերումը: Հետազոտվող լուծույթից վերցնել

նմուշ, ավելացնել K4[Fe((CN)6] կամ NH4SNC: Եթե ստացվի կա-

պույտ գույնի նստվածք կամ արյան կարմիր գունավորում հա-

մապատասխանորեն, նշանակում է` լուծույթում առկա են Fe3+ 

իոններ: 

2. Fe2+-ի հայտաբերումը: Տրված լուծույթից վերցնել նմուշ և

ավելացնել K3[Fe((CN)6]: Կապույտ նստվածքի առաջացումը Fe2+ 

իոնների առկայության ապացույցն է: 

3. Co2+-ի հայտաբերումը: Լրագրից կտրված ժապավենի

վրա մի քանի կաթիլ NH4SNC-ի հագեցած լուծույթ և նույնքան 

NH4F կամ NaF լուծույթ կաթեցնել: Չորացնել, ապա կաթեցնել 

հետազոտվող լուծույթի 1-2 կաթիլ: Սկզբում երևում է գորշ գույն 

(եթե կա Fe3+), որն արագ անհետանում է F– իոնների առկայութ-

յան հետևանքով, որից հետո ի հայտ է գալիս [Co(CNS)4]2– իոննե-

րին բնորոշ կապույտ գույն: 

4. Fe2+-ի օքսիդացումը: Հետազոտվող լուծույթին արքայա-

ջուր ավելացնել և մինչև եռալը տաքացնել: Ստուգել Fe2+-ի լրիվ 

օքսիդացումը: Լուծույթից վերցնել նմուշ և ավելացնել 
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K3[Fe(CN)6]: Եթե Fe2+-ը օքսիդացել է, ապա կապույտ նստվածք 

չի առաջանում: 

5. Հետազոտվող լուծույթի բաժանումը ենթախմբերի: Հե-

տազոտվող լուծույթին NH4Cl-ի հագեցած լուծույթ ավելացնել, 

տաքացնել, մշակել 25%-անոց ամոնիակաջրով՝ մինչև NH3-ի հո-

տի զգացվելը, և ցենտրիֆուգել: Al3+, Cr3+, Fe3+ և Ti4+ իոնները 

որպես հիդրօքսիդներ նստում են, իսկ մնացած իոնները մնում 

են լուծույթում՝ որպես Mn2+, [Zn(NH3)6]2+, [Ni(NH3)6]2+, 

[Co(NH3)6]2+ իոններ: Նստվածքն անջատել լուծույթից: 

6. Cr3+-ի և Al3+-ի անջատումը Fe3+-ից: Նստվածքին NaOH 6

Ն լուծույթի 5-6 կաթիլ ավելացնել, տաքացնել, այնուհետև H2O2 

լուծույթի 5-6 կաթիլ ավելացնել և խառնել: Al(OH)3-ը լուծվում է 

և անցնում լուծույթ որպես ալյումինատ, իսկ Cr(OH)3-ը՝ որպես 

CrO42–: Նստվածքում մնում է Fe(OH)3: Ցենտրիֆուգել: Ցենտրի-

ֆուգատում հայտաբերել Cr3+ և Al3+: 

ա. Քրոմի հայտաբերումը: Ցենտրիֆուգատից 2-3 կաթիլ 

կաթեցնել ֆիլտրի թղթի վրա, մազանոթի միջոցով բենզիդինի 

լուծույթով շրջափակել: Եթե առաջանում է կապույտ օղակ, նշա-

նակում է` հետազոտվող լուծույթում առկա են Cr3+ իոններ: 

բ. Ալյումինի հայտաբերումը: Ցենտրիֆուգատը թթվեցնել 

2Ն H2SO4 մինչև pH=4, ավելացնել NH4OH մինչև pH 9 և տաքաց-

նել: Եթե առաջանում են սպիտակ փաթիլներ, ապա լուծույթում 

առկա են Al3+ իոններ: 

7. Ni2+-ի հայտաբերումը Չուգաևի ազդանյութով: Ստուգել

5-րդ կետի ցենտրիֆուգատի pH-ը, որը կարևոր է Ni2+-ի հայտա-

բերման համար: Եթե լուծույթը թթվային է, ռեակցիան չի ընթա-

նա, քանի որ ստացված կոմպլեքսը կքայքայվի: Պետք է խուսա-

փել և NH3-ի ավելցուկից, քանի որ Ni2+-ը մնում է լուծույթում 
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որպես ամոնիակային կոմպլեքս: Եթե լուծույթի pH=10, ապա ա-

վելացնել 25% քացախաթթու և կանոնավորել pH-ը 5-9-ի սահ-

մաններում: Վերցնել 1-2 կաթիլ և ավելացնել նույնքան ազդան-

յութ: Կարմիր նստվածքի առաջացումը Ni2+ իոնների առկայութ-

յան ապացույցն է: 

8. Mn2+-ի և Zn2+-ի հայտաբերումը: Ցենտրիֆուգատին (տե'ս

5-րդ կետը) ավելացնել 30% NaOH կամ KOH:Եթե օդում գորշա-

ցող սպիտակ նստվածք է առաջանում, ապա լուծույթում Mn2+ 

իոններ են առկա: Նստվածքը ցենտրիֆուգել (Zn2+-ը անցնում է 

լուծույթ որպես 2

2
ZnO  ), ցենտրիֆուգատին H2S-ի լուծույթ ավե-

լացնել: Սպիտակ նստվածքի առաջացումը Zn2+ իոնների առկա-

յության նշանն է: 
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1. Նախնական փորձարկում

Ուշադրություն դարձնել լուծույթի գույնին և գունավոր 

իոնների առկայության մասին հետևություն անել. 

Որոշել լուծույթի pH-ը ունիվերսալ հայտանյութով: 

NH4+- ի հայտաբերում: 

Հետազոտվող լուծույթից նմուշ վերցնել, NaOH-ի լուծույթ 

ավելացնել և տաքացնել: Ամոնիակի հոտը վկայում է, որ լուծույ-

թում առկա են NH4+ իոններ: 

Fe3+ և Fe2+-ի հայտաբերումը կատարել մինչև անալիզը 

սկսելը, քանի որ փորձի ընթացքում Fe3+-ը վեր ածվում է Fe2+-ի: 

Fe3+-ը հայտաբերել կաթիլային եղանակով՝ K4[Fe(CN)6] կամ 

KSCN-ով: Համապատասխան գույնի առաջացումը վկայում է 

Fe3+-ի առկայության մասին: Fe2+-ի համար նույնպես կիրառել 

կաթիլային եղանակ: Որպես ազդանյութ վերցնել K3[Fe(CN)6] 

(տուրնբուլյան կապույտ): 

2. Կատիոնների 3-րդ խմբի բաժանումը 1-ին և 2-րդ խմբերից:

Կոնաձև փորձանոթում վերցնել հետազոտվող լուծույթի 

20-35 կաթիլ, ավելացնել (NH4)2S 5-6 կաթիլ լուծույթ, ստացված 

նստվածքը ցենտրիֆուգել և լրիվ նստեցումն ստուգել: Նստված-

քը NH4NO3-ի տաք ջրային լուծույթով երկու անգամ լվանալ: 

3. Կատիոնների 3-րդ խմբի հետազոտումը կատարել վերը

նշված եղանակով: 

4. Թիվ 1 ցենտրիֆուգատը նախապատրաստել կատիոն-

ների 1-ին և 2-րդ խմբի խառնուրդը հետազոտելու համար: Որ-
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պեսզի S2–-ը օդի թթվածնից չօքսիդանա մինչև SO42–, պետք է լու-

ծույթը թթվեցնել CH3COOH-ով, տաքացնելով թեթև գոլորշիաց-

նել և ստուգել S2–-ի լրիվ հեռացումը: Ստուգումը կատարել կա-

թիլային եղանակով: Ֆիլտրի թղթի վրա կաթեցնել նշված և 

Pb(NO3)2-ի լուծույթներից մեկական կաթիլ: Եթե կաթիլների 

սահմանում սև հետք չի առաջանում, նշանակում է` S2–-ը լրիվ 

հեռացված է: Եթե լուծույթը պղտոր է (S0), ապա ցենտրիֆուգել: 

Լուծույթում կատարել 1-ին և 2-րդ խմբերի խառը հետազոտում 

(տե՛ս համապատասխան էջերում): 
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Այս խմբին են պատկանում Cu2+, Cd2+, Hg2+, Bi3+, As3+, As5+, 

Sb3+, Sb5+, Sn2+, Sn4+ իոնները: Լուծելի աղերն են նիտրատները, 

սուլֆատները և քլորիդները, իսկ մնացած աղերը և հիդրօքսիդ-

ներն անլուծելի են: Չորրորդ անալիտիկ խմբի կատիոնների 

խմբային ազդանյութը ծծմբաջրածինն է թթվային միջավայրում: 

Աղաթթվի ավելացումն անհրաժեշտ է, քանի որ այն` 

լուծում է 3-րդ խմբի սուլֆիդները, 

կանխում է 4-րդ խմբի կատիոնների աղերի հիդրոլիզը, 

As3+-ը և As5+-ը անիոնային ձևից անցնում են կատիոնա-

յին ձևի, այսինքն` արսենի առաջացրած H3AsO3, H3AsO4 թթու-

ները կամ դրանց համապատասխան աղերն աղաթթվի առկա-

յությամբ փոխարկվում են աղերի, որոնց մոլեկուլում As-ը հան-

դես է գալիս որպես կատիոն. 

H3AsՕ3 + 3HCl = AsCl3 + 3H2O 

H3AsՕ4 + 5HCl = AsCl5 + 4H2O 

Ծծմբաջրածնի ազդեցությամբ արսենը նստում է որպես As2S3 և As2S5 

2AsCl3 + 3H2S = As2S3   + 6HCI 

2AsCl5 + 5H2S = As2S5  + 10HCI 

4-րդ խմբի կատիոնները ստորաբաժանվում են երկու են-

թախմբի, որը պայմանավորված է նրանց սուլֆիդների լուծե-

լիությամբ՝ ամոնիումի պոլիսուլֆիդում`(NH4)4S9, ամոնիումի 

սուլֆիդում`(NH4)2S, NH4OH-ում և NaOH-ում: 
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1. Պղնձի ենթախումբ՝ Cu2+, Hg2+, Cd2+, Bi3+: Այս ենթախմբի

կատիոնների սուլֆիդները, շնորհիվ տարրերի հիմնային հատ-

կությունների գերակշռության, ալկալիներում չեն լուծվում: Չեն 

լուծվում նաև ամոնիումի սուլֆիդում և պոլիսուլֆիդում: 

2. Արսենի ենթախումբ՝ As3+, As5+, Sb5+, Sb3+, Sn2+, Sn4+: Այս

ենթախմբի իոնների սուլֆիդները լուծվում են ալկալիներում` 

առաջացնելով սուլֆո՝ (NH4)3AsSՕ2 , (NH4)3AsS2O, (NH4)3AsS3O, 

(NH4)3AsS2O2 և թիոաղեր՝ (NH4)3AsS3, (NH4)3AsS4: Բացի սուլֆիդ-

ներից, NaOH –ը և NH4OH-ը առաջացնում են արսենական և ար-

սենային թթվի աղեր՝ (NH4)3AsO4, (NH4)3AsO3 , Na3AsO4, Na3AsO3 : 

Պղինձը կենդանի օրգանիզմների անհրաժեշտ միկրո-

տարրերից մեկն է: Այն կյանքի մետաղ է: Մարդու օրգանիզմը 

պարունակում է  1,1 մմոլ պղինձ, որը հիմնականում խտաց-

ված է լյարդում, գլխուղեղում և արյան մեջ: 

Պղնձի աղերը փոխազդում են սուլֆիդների և ծծմբաջրած-

նի հետ` առաջացնելով ջրում անլուծելի սուլֆիդներ՝ CuS, Cu2S: 

Ծծմբի նկատմամբ պղնձի բարձր խնամակցությունը որոշում է 

Me–S կապի մեծ էներգիան, որն էլ իր հերթին պայմանավորում 

է այդ տարրի վարքը կենսաբանական համակարգում: Cu2+ իոն-

ների մեծ քանակը թունավոր է: Մետաղի իոնը ներթափանցում 

է սպիտակուցի մոլեկուլ, պասիվացնում ֆերմենտը՝ քայքայելով 

սպիտակուցը: 

Ներկայումս հայտնի են պղինձ պարունակող 25 սպիտա-

կուցներ և ֆերմենտներ: Ֆերմենտների մի մասը կատալիզում է 
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սուբստրատների փոխազդեցությունը թթվածնի հետ: Դրանք 

կազմում են օքսիգենազ և հիդրօքսիլազ ֆերմենտների խումբը: 

Հայտնի է պղինձ պարունակող ֆերմենտների մի մեծ 

խումբ, որոնք կատալիզում են օքսիդավերականգնման ռեակ-

ցիաները՝ էլեկտրոնի կամ պրոտոնի փոխանցումով: Դրանք 

ընդհանուր առմամբ կոչվում են օքսիդազներ: Դրանցից այնպի-

սի կարևոր շնչառական ֆերմենտ, ինչպիսին է ցիտոքրոմօքսի-

դազը, որը կատալիզում է հյուսվածքային շնչառության ավար-

տական փուլը: 

Հայտնի են պղինձ պարունակող սպիտակուցներ, օրինակ, 

սուպերօքսիդդիսմուտազը (ՍՕԴ), որոնք կատարում են շատ 

կարևոր ֆիզիոլոգիական գործառույթ. արագացնում են Օ2– սու-

պերօքսիդ իոնի քայքայման ռեակցիան: 

Cu2+-ը մասնակցում է ֆոտոսինթեզի պրոցեսին և բույսերի 

կողմից ազոտի յուրացմանը, նպաստում է շաքարի, սպիտա-

կուցների, օսլայի, վիտամինների սինթեզին: Cu-ը մասնակցում 

է նաև հեմոգլոբինի սինթեզին և արյունաստեղծման գործընթա-

ցին: Հանքային աղերի փոխանակության խանգարման հե-

տևանք է Վիլսոն - Կանավալովի հիվանդությունը, որի դեպքում 

Cu-ը օրգանիզմից հեռանում է մեզի միջոցով, և խանգարվում է 

Cu-ի կապը ցերուլոպլազմին սպիտակուցի հետ: Հիվանդների 

շրջանում զարգանում է նևրոզ, որը հետագայում փոխարկվում 

է հոգեկան խանգարումների: 

Մենկեսի սինդրոմը կրծքի երեխաների շրջանում, ինչպես 

հայտնի է, կապված է ժառանգականությամբ պայմանավորված 

Cu-ի ներծծման հետ: Դրա բնորոշ հատկանիշներն են ուղեղի 

ապաճը(հետաճ), Cu2+ պղնձի ցածր քանակությունը արյան շի-
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ճուկում և լյարդում, երկար ոսկորների ծայրերի քայքայումը, 

աորտայի էլաստինի դեգեներատիվ փոփոխությունները: 

Սնդիկը և կադմիումը խառնուկ տարրեր են: Սնդիկի մոտ 

70 %-ը կենտրոնացված է ճարպային և մկանային հյուսվածքնե-

րում: Կադմիումի 30 %-ը տեղայնացված է երիկամներում, մնա-

ցածը` լյարդում, թոքերում, ենթաստամոքսային գեղձում: Այդ 

երկու տարրերի լուծելի աղերը գրգռում են մաշկը և թունավոր 

են: Թունավոր են նաև մետաղները: Սնդիկի գոլորշիներով թու-

նավորումը կապված է էրիթրոցիտների ագլյուտինացմամբ 

(միմյանց կպչելով) և ֆերմենտների ազդեցության դանդաղեց-

մամբ: 

Կադմիումի թունավորությունը պայմանավորված է նուկ-

լեինաթթուների նկատմամբ ունեցած նրա խնամակցությամբ: 

Սնդիկով և կադմիումով քրոնիկական թունավորումը կա-

րող է հանգեցնել ոսկորների աղերի փոխանակության խախտ-

մանը: Դա բացատրվում է կալցիումի և նշված տարրերի շառա-

վիղների արժեքների մոտ լինելով՝ Cd2+(97 պմ), Hg2+(110 պմ) և 

Ca2+ (99 պմ): 

Ընդունված է, որ Hg-ը չնչին կոնցենտրացիաներով կենդա-

նի օրգանիզմների, հատկապես հյուսվածքների նորմալ բաղադ-

րամաս է: Բայց Hg-ի` որպես միկրոտարրի կենսաբանական դե-

րի մասին մասնագիտական գրականությունը լռում է: 

Bi և Sb տարրերը այն միկրոտարրերց են, որոնք միշտ առ-

կա են օրգանիզմում, բայց դրանց ֆիզիոլոգիական և կենսաքի-

միական դերը պարզված չէ: Վիսմուտի միացություններն ունեն 

հականեխիչ հատկություն, որի վրա հիմնված է դրանց կիրա-

ռությունը: Այս խմբի կատիոններից բժշկության տեսանկյունից 

հետաքրքրական են As-ի միացությունները: Դրանք օրգանիզմի 
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կենսագործունեությունը բարձրացնող միջոցներ են: Նպաստում 

են նյութափոխանակությանը, օրգանիզմի արյունաստեղծ օր-

գանների ֆունկցիային, նվազեցնում են ածխաթթվի և ազոտա-

յին արգասիքների արտաթորումն օրգանիզմից: Հայտնի են հե-

տևյալ դեղապատրաստուկները` “Acidum arsenicosum anhidri-

cum”, “Natrii arsenas”: Արսենը հիմնականում կուտակվում է ոս-

կորներում ու մազերում և երկար ժամանակ լրիվ դուրս չի գա-

լիս: Այս առանձնահատկությունն օգտագործվում է դատաքընն-

չական բժշկության մեջ` արսենով թունավորումը հաստատելու 

համար: Մեծ բաժիններով արսենի միացությունները շատ թու-

նավոր են, որը բացատրվում է ֆերմենտների և կենսաբանորեն 

այլ ակտիվ միացությունների սուլֆհիդրիլային խմբերի շրջա-

փակմամբ: 

Չորրորդ անալիտիկ խմբի կատիոնների խմբային ազդանյու-

թը ծծմբաջրածինն է թթվային միջավայրում: 

Ուշադրություն. ծծմբաջրածինը շատ թունավոր է, և դրանով 

բոլոր աշխատանքները պետք է կատարվեն քարշիչ պահարանի 

տակ: 

Առաջին ենթախումբ՝ Cu2+, Hg2+, Cd2+, Bi3+: 

Ծծմբաջրածինը թթվային լուծույթներից (pH=0,5) նստեցնում 

է 4-րդ խմբի կատիոնները որպես սուլֆիդներ: 5-րդ խմբի կա-

տիոնները նստում են որպես անլուծելի քլորիդներ:Ավելի բարձր 

pH-ի պայմաններում նստում է նաև ցինկի սուլֆիդը (pH= 2): 

Աղերի լուծույթներից կադմիումը նստում է որպես վառ դե-

ղին CdS , որի առաջացումը Cd2+ կատիոնի հայտաբերման կարևոր 

որակական ռեակցիան է: Եթե աղաթթուն լինի ավելի խիտ (1Մ), 
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ապա CdS-ը կլուծվի և չի հայտաբերվի: CdS-ի լուծելիությունը 

խիտ աղաթթվում պայմանավորված է [CdCl4]2– կոմպլեքս իոնի 

առաջացումով, որի հետևանքով Cd2+-ի կոնցենտրացիան խիստ 

ընկնում է: 

Ի տարբերություն CdS-ի` HgS-ը վատ լուծելի է (ԼԱ=1,6. 0-52) 

ոչ միայն աղաթթվում, այլև ազոտական թթվում: Դրանից օգտ-

վում են` սնդիկը չորրորդ խմբի մյուս կատիոններից բաժանելու 

համար: HgS-ի լուծումն իրականացվում է արքայաջրով 

(3HCl+HNO3), որն ավելի ուժեղ օքսիդիչ է, քան HNO3-ը, և նաև 

կապում է Hg2+-ը որպես [HgCl4]2– կոմպլեքս . 

3HgS + 2HNO3 + 12HCl = 3H2[HgCl4] + 3S  + 2NO  + 4H2O 

pH-ի կարգավորումը դժվարանում է նրանով, որ pH =0,5 –

ի սահմաններում հայտնի չեն համապատասխան բուֆերային 

խառնուրդներ: Ծծմբաջրածնի և արծաթի, կապարի, պղնձի, 

վիսմուտի և սնդիկի (I և II) աղերի լուծույթների փոխազդեցութ-

յունից առաջանում է Ag2S, PbS, CuS, Bi2S3 և HgS նստվածք: Սնդի-

կի աղերի հետ ռեակցիան ընթանում է երկու փուլով. 

I 3HgCl2 + 2H2S = 4HCl +HgCl2 . 2HgS   սպիտակ 

II HgCl2 .2HgS + H2S = 2HCl+3HgS  սև 

CdSO4 + H2S = H2SO4 +CdS  դեղին 

CuSO4 + H2S = H2SO4 + CuS  սև 

2Bi(NO3)3 + 3H2S =Bi2S3 + 6HNO3 

4-րդ ենթախմբի սուլֆիդների ԼԱ-ն այնքան փոքր է, որ լու-

ծույթ անցած սուլֆիդ իոնները չեն կապվում ջրածնի իոնների 

հետ և չեն լուծվում նոսր HCl-ում և H2SO4-ում: Դրանք տաքաց-

ման պայմաններում լուծվում են ազոտական թթվում, որը սուլ-

ֆիդ իոններն օքսիդացնում է մինչև ազատ ծծումբ. 
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3CuS  + 8HNO3 = 3Cu(NO3)2 + 2NO  + 3S  + 4H2O 

3CuS  + 2NO3– + 8H+ = 3Cu2+ + 3S  + 2NO  + 4H2O 

Արսենի ենթախմբի կատիոնների՝ As3+, As5+, Sb3+, Sb5+, Sn2+, 

Sn4+ և խմբային ազդանյութի փոխազդեցությունը դիտարկենք ա-

վելի մանրամասն: 

As3+ -ի միացություններ. արսենիտները՝ AsO33-, թթվային 

միջավայրում անցնում են As3+ կատիոնի, որը փոխազդում է 

խմբային ազդանյութի հետ. 

3AsCl3 + 3H2S= As2S3  + 6HCl 

2As3+ + 3H2S = As2S3   + 6H+ 

As2S3-ը չի լուծվում HCl-ում, բայց լուծվում է խիտ HNO3-

ում կամ արքայաջրում. 

As2S3 + 28 HNO3 t 2 H3AsO4 + 3 H2SO4 + 28NO2 + 8H2O 

Արսենիտների և արսենատների կարևորագույն ընդհա-

նուր հատկությունը թթուների ազդեցությամբ քայքայումն է 

սուլֆիդների առաջացմամբ. 

AsO43– + H2S + 2H+ = AsO2– + S  + 2H2O 

2AsO2– + 2H + 3H2S = As2S3   + 4H2O 

H3AsO4-ի աղի վրա H2S–ով ազդելիս կարելի է ստանալ 

նաև As2S5, եթե նստեցումը տարվի սառը պայմաններում, H2S-ի 

արագ հոսքով և խիտ HCl-ի ավելցուկի առկայությամբ: Ստաց-

ված սուլֆիդները ցենտրիֆուգմամբ առանձնացնում են և 4 մա-

սի բաժանում: Մի մասը լուծում են ազոտական թթվում, երկ-

րորդի վրա ավելացնում են նատրիումի սուլֆիդ, երրորդի վրա՝ 

նատրիումի կամ ամոնիումի հիդրօքսիդ, չորրորդի վրա՝ ամո-

նիումի կարբոնատ: Բոլոր դեպքերում նստվածքը լուծվում է, և 

արդյունքում առաջանում են սուլֆա- և թիոաղեր. 
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As2S3   + 3Na2S = 2Na3AsS3 

As2S3   + 6NH4OH = (NH4)3AsS3 + (NH4)3AsO3 + 3H2O 

As2S3   + 3(NH4)2CO3 = (NH4)3AsS3 + (NH4)3AsO3 + 3CO2 

As2S3   + 3(NH4)2S = 2(NH4)3AsS3 

As2S5 + 3(NH4)2S = 2(NH4)3AsS4 

As2S5 + 3Na2S = 2Na3AsS4 

As2S5  + 6NH4OH = (NH4)3AsS4 + (NH4)3AsO3 + 3H2O + S

As2S5  + 3(NH4)2CO3 = (NH4)3AsS4 + (NH4)3AsO3 + 3CO2 + S

Շատ կարևոր հատկություններից է As2S3 –ի և As2S5 –ի լու-

ծելիությունը (NH4)2CO3-ում՝ տարբերվելով As-ի ենթախմբի 

մյուս սուլֆիդներից: Այս հատկությունը կարելի է օգտագործել 

անալիզի ընթացքում As-ի անջատման համար: Այդ տարբե-

րության պատճառն այն է, որ (NH4)2CO3 –ի լուծույթում ստեղծ-

վում է համեմատաբար ոչ բարձր հիմնային միջավայր՝ pH= 9,19: 

Թիոաղեր կարող են առաջացնել միայն այն սուլֆիդները, որոնք 

օժտված են համեմատաբար ուժեղ թթվային հատկություննե-

րով: As-ի սուլֆիդները, ի տարբերություն պարբերական համա-

կարգի 5-րդ խմբի մյուս տարրերի, օժտված են ամենաբարձր 

թթվային հատկությամբ: 

Թիոաղերն առանձնահատուկ են նրանով, որ անիոնում 

արսենը հիմնականում առկա է +3 օքսիդացման աստիճանով: 

Սուլֆոթթուները շատ թույլ և անկայուն թթուներ են: Դրա-

նով է բացատրվում այն շատ կարևոր փաստը, որ դրանք թթու-

ների ազդեցությամբ քայքայվում են՝ անջատելով թիոթթուներ, 

որոնք իրենց հերթին առաջացնում են համապատասխան 

թիոանհիդրիդ և H2S. 

2(NH4)3AsS3 + 6HCl  6NH4Cl + 3H2S + As2S3  դեղին 

2(NH4)3AsS4 + 6HCl 6NH4Cl + 3H2S  +As2S5  դեղին 
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Sb3+ և Sb5+ 

SbCl3-ի և SbCl5-ի աղաթթվային լուծույթները պարունա-

կում են հիմնականում [SbCl6]3– և [SbCl6]– անիոններ, որոնք HCl-ի 

առկայությամբ pH=0,5 փոխազդեցության մեջ են մտնում H2S-ի 

հետ. 

2[SbCl6]3– + 3H2S 6H+ + 12Cl– + Sb2S3  նարնջագույն 

2[SbCl6]– + 5H2S  10H+ + 12Cl – + Sb2S5  նարնջագույն 

Առաջացած նստվածքները Na2S –ի և կծու ալկալիների 

հետ առաջացնում են լուծելի միացություններ, բայց, ի տարբե-

րություն As2S3 և As2S5-ի, չեն լուծվում (NH4)2CO3-ի մեջ : Sb2S5-ով 

պատում են լուցկու գլխիկը, որն այրվում է դեղնաերկնագույն 

բոցով: 

Sb2S5 + 3Na2S  2Na3SbS4 

Նկ. 43. Sb5+ -ը այրվում է դեղնաերկնագույն բոցով: 

Sn2+ և Sn4+ 

SnCl2-ը փոխազդում է H2S-ի հետ HCl-ի առկայությամբ` 

առաջացնելով գորշ նստվածք՝ SnS. 

SnCl2 + H2S 2HCl + SnS  գորշ 
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Ի տարբերություն արսենի ենթախմբի մյուս սուլֆիդների` 

SnS-ը ունի հիմնային բնույթ և չի լուծվում ո՛չ ալկալիներում, ո՛չ 

նատրիումի և ամոնիումի սուլֆիդներում: 

HCl-ով թթվեցնելիս (pH =0,5) SnCl4 լուծույթի մեջ, որը պա-

րունակում է [SnCl6]2– կոմպլեքս անիոններ, H2S անցկացնելիս 

նստում է SnS2 դեղին նստվածք, որը լուծելի է Na2S-ի մեջ, հիմքե-

րում, բայց անլուծելի է (NH4)2CO3-ում. 

SnCl4 + 2H2S = 4HCl + SnS2   դեղին 

SnS2 + Na2S = Na2SnS3 

Նկ. 44. SnS2 –ի բյուրեղավանդակի մոդելը: 

Մետաղական սնդիկը ստանդարտ պայմաններում հեղուկ է: 

Ջրային լուծույթներում Hg2+ իոններն անգույն են: 

1. Ալկալիները՝ NaOH և KOH-ը, Hg2+-ի հետ առաջացնում

են HgO դեղնակարմրավուն նստվածք. 

Hg2+ + 2OH– = HgՕ + H2O 
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Նկ. 45. HgՕ-ի փոշին և բյուրեղավանդակի մոդելը: 

2. Ամոնիակի լուծույթը Hg2+-ի հետ առաջացնում է

[HgNH2]Cl սպիտակ նստվածք, որն ազդանյութի ավելցուկում 

լուծվում է. 

HgCl2 + 2NH3 = [HgNH2 ]Cl



 + NH4Cl 

[HgNH2 ]Cl 



 + 2NH3 + NH4Cl = [Hg(NH3)4]Cl2 

3.Կալիումի յոդիդը՝ KI-ը, Hg2+-ի հետ առաջացնում է նարն-

ջակարմիր HgI2 նստվածք: HgI2–ը հայտնի է երկու ձևափո-

խություններով`(α և β): α-ն առաջացնում է կայուն կարմիր 

բյուրեղներ, β–ն` մետաստաբիլ՝ անկայուն դեղին բյուրեղներ: 

HgI2–ը KI-ի ավելցուկի հետ առաջացնում է ջրալույծ կայուն 

կոմպլեքս իոն (դ.գ.). 

Hg2+ + 2I-= HgI2



 

HgI2



+ 2KI = K2[HgI4]  

Այս ռեակցիան հնարավորություն է տալիս կաթիլային ե-

ղանակով որոշելու Hg2+-ը մնացած կատիոնների առկայութ-

յամբ` թղթի վրա թողնելով HgI2 -ի կարմիր հետք: 
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Նկ. 46. HgI2 –ի առաջացումը և լուծվելը  KI ավելցուկում: 

4.Կալիումի քրոմատը՝ K2CrO4, Hg2+-ի հետ առաջացնում է 

դեղին նստվածք` HgCrO4, որը մնալիս կարմրում է՝ հիմնային 

աղի`(HgOH)2CrO4 առաջացման հետևանքով. 

Hg2+ + CrO42–  HgCrO4

Նկ. 47. HgCrO4-ից (HgOH)2CrO4 -ի 

առաջացումը: 

5. Hg2+-ի վերականգնումը մինչև Hg22+, ապա մինչև Hg: Վե-

րականգնիչները (SnCl2, Cu) Hg2+-ի հետ առաջացնում են Hg2Cl2 

սպիտակ նստվածք, որն ազդանյութի ավելցուկում աստիճանա-

բար դառնում է մոխրագույն` վերականգնվելով մինչև մետաղա-

կան Hg. 

SnCl2  + 2HgCl2 = Hg2Cl2  + SnCl4 

Hg2Cl2  + Sn2+ = Sn4+ + 2Cl–+2Hg  սև 
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Եթե պղնձի թիթեղի վրա կաթեցնենք Hg2+ աղի մի կաթիլ, 

ապա թիթեղի վրա 4-5 րոպեից հետո առաջանում է սև բիծ. 

Hg2+ + Cu = Hg + Cu2+ 

Նկ. 48. Cu-ով Hg –ի վերականգնումը: 

9. Նատրիումի սուլֆիդը՝ Na2S, փոխազդում է Hg2+-ի հետ՝

առաջացնելով սև HgS նստվածք (դ.գ.). HgS–ը գոյություն ունի 

երկու` α և β ձևափոխություններով, α ձևն ունի կարմիր գույն, 

հայտնի է կինովար անունով:Այն երկաթի օքսիդի հետ միասին 

հին ժամանակներում օգտագործվում էր որպես կայուն 

ներկանյութ: 
 ձևը սև գույնի է:

ա ) բ) 

Նկ. 49. HgS-ի  ա) α և բ) β –ի ձևափոխությունները: 
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HgCl2 + Na2S = HgS  + 2NaCl 

Hg2+ + S2– = HgS  
HgS-ը լուծվում է արքայաջրում և չի լուծվում ո՛չ HCl-ում, 

ո՛չ էլ HNO3-ում: 

7. Դիֆենիլկարբազիդի և Hg2+-ի աղերի լուծույթների փո-

խազդեցությունից մանուշակագույն կամ կապույտ նստվածք է 

գոյանում. 

Bi3+ իոնները ջրային լուծույթում անգույն են: 

Մետաղական բիսմութի բյուրեղները բազմերանգ են: 

1.Ջրի ազդեցությունը (հիդրոլիզ): Bi3+-ի քլորիդը ջրային 

լուծույթում ենթարկվում է հիդրոլիզի և առաջանում է հիմնային 

աղ՝ որպես սպիտակ նստվածք. 

BiCl3 + 2H2O = Bi(OH)2Cl  + 2HCl 

Ստացված աղն անկայուն է և անմիջապես քայքայվում է` 

առաջացնելով նոր հիմնային աղ՝ բիսմութիլ քլորիդ. 

Bi(OH)2Cl  = BiOCl  + H2O 

BiՕCl  + 2H+ = Bi3+ + Cl– + H2O 

H2O-ով նոսրացնելիս կրկին առաջանում է OH խումբ պա-

րունակող հիմնային աղ՝ որպես նստվածք: 

2. Ալկալիները՝ NaOH և KOH Bi3+-ի հետ առաջացնում են

սպիտակ նստվածք, որը լուծվում է թթուներում. 

Hg 
2 +

+ 2 O=C 

NH–NH–C 6 H 5 

NH–NH–C 6    H 5 

C 6 H 5 –NH–N—Hg–N–HN–H  6  C  5

C 6 H 5 –NH–HN 

C= O + H 
+2 O=C 

H–N–NH–C 6 H 5 
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Bi3++3OH–=Bi(OH)3

3. Ամոնիակաջուրը՝ NH4OH Bi3+ իոնների հետ առաջաց-

նում է հիմնային աղի սպիտակ նստվածք, որի բաղադրությունը 

փոխվում է` պայմանավորված ազդանյութի քանակով և ջեր-

մաստիճանով. 

Bi(NO3)3 + NH4OH = BiOH(NO3)2  + NH4NO3 

Bi(NO3)3 + 2NH4OH = Bi(OH)2NO3  + 2NH4NO3 

Bi(NO3)3 + 3NH4OH = Bi(OH)3  + 3NH4NO3 

4. Նատրիումի սուլֆիդը՝ Na2S, Bi3+ իոնների հետ թթվային

միջավայրում Bi2S3 շագանակագույն նստվածք է առաջացնում 

(դ.գ.). 

2Bi3+ + 3S2– = Bi2S3  շագանակագույն 

5. Կալիումի երկքրոմատը՝ K2Cr2O7, Bi3+-ի հետ դեղին գույ-

նի վիսմուտի հիմնային երկքրոմատ`(BiO)2Cr2Օ7 նստվածք է ա-

ռաջացնում. 

2Bi3+ + K2Cr2O7 +2H2O(BiO)2Cr2Օ7 +4H+ +2K+ 

6. Կալիումի յոդիդը՝ KI –ը, Bi3+-ի հետ առաջացնում է BiI3

սև նստվածք, որը լուծվում է ազդանյութի ավելցուկում՝ առա-

ջացնելով կալիումի տետրայոդոբիսմութատ (III) դեղնա-

նարնջագույն ջրալույծ կոմպլեքսը. 

Bi3+ + 3I– = BiI3  սև 

BiI3  + KI = K[BiI4] 

10. Թիոմիզանյութը՝ SC(NH2)2, փոխազդում է Bi3+ իոնների

հետ՝ առաջացնելով [Bi(SC(NH2)2 )3]3+ դեղին կոմպլեքս : 

Bi3++ 3SC(NH2)2 =[Bi(SC(NH2)2 )3]3+ 
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Արսեն անվանումը, որը հանդիպել է դեռևս Արիստոտելի 

գրառումներում, ծագել է հունարեն արսեն`ուժեղ, առնական 

բառից և վերագրվել է արսենի միացություններին (օրգանիզմի 

վրա նրանց ունեցած ուժեղ ազդեցության պատճառով): Ռուսե-

րեն անվանումը (мышяк) վկայում է այս տարրի միացութ-

յունների` մկների և առնետների վրա ունեցած ազդեցության 

մասին: 

Արսենի աղերի ջրային լուծույթներն անգույն են: 

Արսենի միացությունները շատ թունավոր են: 

Պայմանավորված միջավայրի pH-ի արժեքով` արսենը 

լուծույթում կարող է լինել կա'մ As3+ և As5+ կատիոններ, կա'մ 

որպես AsO2– և AsO3– անիոններ:Արսենը որպես կատիոն առկա է 

ուժեղ թթվային միջավայրում, իսկ հիմնային միջավայրում ա-

ռաջանում են H3AsO3 կամ H3AsO4 թթուների աղերը: 

1. Արծաթի նիտրատը՝ AgNO3-ը , AsO33- իոնների հետ առա-

ջացնում է դեղին նստվածք՝ Ag3AsO3, իսկ AsO43– իոնների հետ

շագանակագույն նստվածք՝ Ag3AsO4 (դ.գ.), որոնք լուծվում են 

HNO3 –ում և NH4OH-ում. 
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AsO33– + 3Ag+ = Ag3AsO3  դեղին 

Ag3AsO3  + 3HNO3 = 3AgNO3 + H3AsO3 

Ag3AsO3  + 6NH3 = [Ag(NH3)2]3AsO3 

AsO4 3– + 3Ag+ = Ag3AsO4   շագանակագույն 

Ag3AsO4 + 3HNO3 = 3AgNO3 + H3AsO4 

Ag3AsO4  + 6NH3 = [Ag(NH3)2]3AsO4 

Մաշկի վրա արսենի միացությունների թունավոր բնույթը 

բացատրվում է գլյուկոզո- 1-արսենատի առաջացմամբ: 

Նկ. 50. Մաշկի վրա արսենի միացությունների ազդեցությունը: 

2. I2-ի լուծույթն օքսիդացնում է As3+-ը մինչև As5+: Ռեակ-

ցիան ընթանում է NaHCO3-ի առկայությամբ՝ դարձելիությունը 

կանխելու նպատակով (դ.գ.). 

H3AsO3 + I2 + H2O H3AsO4 + 2HI 

NaHCO3 + Hl = NaI + CO2 + H2O 

3. Մագնեզիալ խառնուրդը՝ MgSՕ4 + NH3 + NH4Cl, արսենատ

իոնների հետ առաջացնում է սպիտակ նստվածք, որը լուծվում է 

աղաթթվում (դ.գ.). 

HAsO42– + Mg2+ + NH3 MgNH4AsO4  

MgNH4AsՕ4 + 3HCl = MgCl2 + NH4Cl + H3AsՕ4 
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4. As3+ և As5+ վերականգնումը մինչև AsH3 (Գուտցայտի

ռեակցիան): Այս ռեակցիայով կարելի է որոշել արսենի հետքե-

րը. 

As3+ + 3Zn +3H+ = AsH3  + 3Zn2+ 

AsH3 + 6AgNO3 = [AsAg6(NO3)3]   + 3HNO3 

[AsAg6(NO3)3] + 3H2O = H3AsO3 + 6Ag  + 3HNO3 

AsH3-ը կարելի է որոշել HgCl2 սպիրտային լուծույթով 

ներծծված թղթի միջոցով: Թղթի վրա առաջանում է դեղին կամ 

նարնջագույն գունավորում ունեցող AsCl3.Hg.Hg2Cl2 (դ.գ.): 

5. Մոլիբդենային հեղուկը՝ (NH4)2MoO4, ազոտական թթվի

առկայությամբ տաքացման պայմաններում արսենի անիոնային 

տեսակների հետ առաջացնում է ամոնիումի արսենամոլիբդա-

տի դեղին բյուրեղային նստվածք (դ.գ.). 

Na2HAsO4 + 12(NH4)2MoO4 + 23HNՕ3 =(NH4)3 [AsMo12O40] . xH2O  + 

21NH4NO3 + 2NaNO3 + (12-x)H2O 

Ջրային լուծույթում Cd2+ իոններն անգույն են: 

1. Ալկալիները՝ KOH և NaOH, Cd2+ իոնների հետ առաջաց-

նում են Cd(OH)2 սպիտակ նստվածք, որը լուծելի է թթուներում. 

Cd2+ + 2OH– = Cd(OH)2

2. Ամոնիակի՝ NH3 լուծույթը Cd2+ իոնների  հետ տալիս է

Cd(OH)2 սպիտակ նստվածք, որը ազդանյութի ավելցուկում 

լուծվում է՝ առաջացնելով ամոնիակային կոմպլեքս. 

Cd(OH)2  + 4NH3 = [Cd(NH3)4](OH)2] 
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3. Սուլֆիդների ազդեցությամբ Cd2+ իոններն առաջացնում

են CdS դեղին նստվածք, որն անլուծելի է թթուներում և ալկալի-

ներում. 

Cd2+ + S2– = CdS

4. Cu2+, Pb2+ և Bi3+ իոններից Cd2+-ի բաժանումը գլիցերինով

NaOH-ի առկայությամբ: Cu2+, Pb2+ և Bi3+ իոնները գլիցերինի հետ 

առաջացնում են համապատասխան գլիցերատներ, իսկ Cd2+ 

իոնները նստում են որպես Cd(OH)2 նստվածք : 

Անտիմոնի աղերի լուծույթներն անգույն են: 

Sb3+ - իոնների ռեակցիաները 

1. Ալկալիները՝ NaOH և KOH, Sb3+ իոնների հետ առաջաց-

նում են Sb(OH)3 սպիտակ նստվածք. 

Sb3+ + 3OH– = Sb(OH)3  

H[SbCl6] + 6NaOH = SbO(OH)3  + 6NaCl + 2H2O 

Առաջացած նստվածքները բաժանել երկու մասի: Մի մա-

սին ավելացնել հիմք, մյուսին՝ թթու: Երկու դեպքում էլ նստված-

քները լուծվում են. 

Sb(OH)3 + OH– = [Sb(OH)4]– 

SbO(OH)3 + 6HCl = H[SbCl6] + 4H2O 

2. Ջրի ազդեցությունը (հիդրոլիզ).

Sb 3+ աղի լուծույթը նոսրացնելիս աղը ենթարկվում է հիդրոլի-

զի՝ առաջացնելով SbOCl սպիտակ նստվածք. 

SbCl3 + H2O = SbOCl  + 4H2O 

3. Նատրիումի թիոսուլֆատը՝ Na2S2O3, թույլ թթվային մի-

ջավայրում Sb3+-ի հետ առաջացնում է Sb2OS2 կարմիր նստվածք. 
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2SbCl3 + 2Na2S2O3 + 3H2O = Sb2OS2  + 2Na2SO4 + 6HCl 

Թթվի մեծ ավելցուկը քայքայում է Na2S2O3 ազդանյութը` 

առաջացնելով SO2 և S, և խանգարում է ռեակցիայի ընթացքին: 

4. Ծծմբաջրածինը՝ H2S, Sb3+ և Sb5+ իոնների հետ թթվային

միջավայրում առաջացնում է նարնջակարմիր նստվածքներ՝ 

Sb2S3 և Sb2S5, որոնք լուծվում են ծծմբի ավելցուկում՝ առաջացնե-

լով թիոաղեր. 

2Sb3+ + 3H2S = Sb2S3 + 6H+ 

Sb2S3 + 3Na2S = 2Na3SbS3 

2H[SbCl6] + 5H2S = Sb2S5 + 12HCl 

Sb2S5 + 3Na2S = 2Na3SbS4 

5. Sb3+ և Sb5+ իոնների վերականգնումը. Sb3+ և Sb5+ իոնները

թթվային միջավայրում, լարվածության շարքում մինչև անտի-

մոն եղող մետաղներով վերականգնվում են. 

3Sb3+ + 3Zn = 2Sb  + 3Zn2+ 

6. Կալիումի տետրայոդ մերկուրատը՝ K2[HgI4], հիմքի առ-

կայությամբ Sb3+-ով վերականգնվում է մինչև մետաղական Hg, 

որն առաջանում է որպես սև նստվածք. 

K2[HgI4] + [SbCl6]3– = Hg  + [SbCl6]– + 2KI + 2I– 

7. Ռոդամին B

Sb3+ իոններ պարունակող հետազոտվող լուծույթի մեկ կա-

թիլին ավելացնել խիտ HCl-ի լուծույթի 3 կաթիլ և KNO2-ի կամ 

NaNO2-ի 1Ն լուծույթի 1 կաթիլ: Sb3+ -ը օքսիդանում է մինչև Sb5+: 

Մեկ րոպեից ոչ շուտ նիտրատի ավելցուկը քայքայելու համար 

ավելացնել միզանյութի հագեցած լուծույթի մեկ կաթիլ: Անալի-

զի ենթարկվող լուծույթը նոսրացնել 3 մլ ջրով, այնուհետև ավե-

լացնել 3-4 կաթիլ մեթիլմանուշակագույնի 0,06%-անոց լուծույթ 
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և թափահարել: Առաջանում է մանուշակագույն կոմպլեքս միա-

ցություն: 

8. Ֆոսֆորամոլիբդենական թթու՝ H3[PMo12O40].xH2O: Մոլիբ-

դեն (VI), որը մտնում է անիոնի բաղադրության մեջ, ունի բարձր 

ռեակցունակություն, կարող է վերականգնվել` առաջացնելով 

հետերոպոլիկապույտ, որը մոլիբդենի ցածր օքսիդացման աս-

տիճանով տարբեր միացությունների խառնուրդ է: 

Ֆոսֆորամոլիբդենական թթվի 5%-անոց լուծույթով ծծեցված 

և չորացված ֆիլտրի թղթին ավելացնել հետազոտվող լուծույթի 1 

կաթիլ, այնուհետև այդ թուղթը մի քանի րոպե պահել ջրային գո-

լորշու վրա: Sb3+-ի առկայությամբ առաջանում է ինտենսիվ կա-

պույտ գունավորում: Այսպիսի գունավորում առաջանում է նաև 

Sn2+-ի առկայությամբ: Այդ պատճառով Sn2+ իոնները հետազոտվող 

լուծույթից պետք է բացակայեն: 

Sb5+ իոնների ռեակցիաները 

1. Ալկալիները՝ KOH, NaOH և NH4OH, փոխազդում են Sb5+-

ի հետ` առաջացնելով սպիտակ նստվածք. 

[SbCl6]-+ 5OH-= HSbO3  + 6Cl- + 2H2O 

2. Մետաղական Sn, Zn, Mg, Al և Fe-ը Sb5+-ի աղերի հետ

փոխազդում են այնպես, ինչպես Sb3+-ի աղերի հետ: 

Անագի աղերի ջրային լուծույթներն անգույն են: 

Sn2+-իոնների ռեակցիաները 

1. Ալկալիները՝ KOH, NaOH և NH4OH, փոխազդում են Sn2+

իոնի հետ` առաջացնելով Sb(OH)2 սպիտակ նստվածք. 

Sn2+ + 2OH– = Sn(OH)2
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Sn(OH)2-ը ամֆոտեր է, այսինքն` լուծվում է և՛ հիմքերում, 

և՛ թթուներում: 

Հիմքում լուծելիս առաջացնում են ստանիտներ. 

Sn(OH)2  + 2NaOH = Na2SnO2 + 2H2O 

2. Ծծմբաջրածինը՝ H2S, Sn2+-ի հետ առաջացնում է SnS մուգ

շագանակագույն նստվածք. 

Sn2+ + H2S = SnS  + 2H+ 

Նստվածքը չի լուծվում ալկալիներում և նատրիումի սուլ-

ֆիդի ավելցուկում (ի տարբերություն Sn4+, Sb3+, As5+-ի սուլֆիդ-

ների): 

3. Վերականգնման ռեակցիաներ: Sn2+-ը բավականին լավ

վերականգնիչ է և կարող է վերականգնել մեծաթիվ օքսիդիչնե-

րի: Դիտարկենք հետևյալ օրինակները. 

Սնդիկի(II) քլորիդի վերականգնումը: Վերցնել SnCI2-ի

լուծույթի 2-3 կաթիլ և ավելացնել HgCI2-ի լուծույթի մեկ կաթիլ: 

Առաջանում է Hg2CI2-ի սպիտակ նստվածք, որն աստիճանաբար 

սևանում է` մետաղական սնդիկ վերականգնվելու հետևանքով. 

SnCI2 + 2HgCI2 = Hg2CI2 + SnCI4 

Hg2CI2 + SnCI2 = Hg  + SnO32– + H2O 

Bi3+-ի վերականգնումը: Այս ռեակցիան կիրառվում է նաև

Bi3+-ի հայտաբերման համար. 

3SnO22– + 2Bi (OH )3 = 2Bi  + 3SnO32– + 3H2O 

Ստացվում է սև գույնի վիսմուտ: 

4. Դիթիոլը Sn2+-ի հետ առաջացնում է կարմիր անագի դի-

թիոլատ. 
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1. Ալկալիները՝ KOH և NaOH, Sn4+-ի հետ առաջացնում են

սպիտակ նստվածք, որն օժտված է ամֆոտեր հատկություն-

ներով. 

Sn4+ + 4OH– + 2H2O = H2[Sn(OH)6] 

Նստվածքը լուծվում է ալկալու ավելցուկում. 

H2[Sn(OH)6]   + 2OH– = [Sn(OH)6]2– + 2H2O 

Թթուներում նստվածքը լուծվում է` առաջացնելով կոմպ-

լեքս աղեր. 

H2[Sn(OH)6] + 6HCl = H2[SnCl6] + 6H2O 

2. Ի տարբերություն Sn2+-ի, Sn4+-ը չի վերականգնում Hg2+ և

Sb3+ աղերը, բայց թթվային միջավայրում վերականգնվում է մե-

տաղական Mg և Fe-ով. 

H2[SnCl6]+Mg=MgCl2+SnCl2+2HCl 

Առաջացած Sn2+-ը կարելի է որոշել Hg2+ և Bi3+ աղերով: 

3. Ծծմբաջրածնական թթուն՝ H2S, Sn4+-ի հետ, ի տարբե-

րություն Sn2+-ի, առաջացնում է SnS2 դեղին նստվածք, որը լուծ-

վում է խիտ աղաթթվում.

H2[SnCl6] + 2H2S = SnS2  + 6HCl 

SnS2  + (NH4)2S = (NH4)2SnS3 
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Նկ. 51. Cu, Cu2+, Cu(OH)2, Cu2O, [Cu(OH)4]2-_ի անցումային էլեկտրոդային 

պոտենցիալների կախվածությունը PH-ի արժեքներից: 

Cu2+  իոնի աղերի լուծույթները գունավորված են երկնա-

գույն կամ կանաչ: 

1.Ալկալիները՝ KOH և NaOH, Cu2+-ի հետ առաջացնում են 

երկնագույն նստվածք, որը տաքացնելիս սևանում է, քանի որ 

առաջացնում է CuO. 

ա)     բ) 

Նկ. 52. ա) (CuOH)2SO4 –ի առաջացում պղնձե իրերի մակերեսին: 

բ) CuO –ի գնդաձողային մոդելը: 

CuO 
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CuSO4 + 2NaOH = Na2SO4 + (CuOH)2 SO4 երկնագույն 

Cu2++2OH–=Cu(OH)2   երկնագույն 

Cu(OH)2 = H2O +CuO  սև

Cu(OH)2-ը լուծելի է ամոնիակի լուծույթում և օրգանական 

թթուներում (գինեթթու, կիտրոնաթթու)` առաջացնելով կոմպ-

լեքսային միացություններ: Կոնցենտրիկ հիմքերի լուծույթնե-

րում Cu(OH)2-ը լուծվում է`առաջացնելով կուպրիտներ, այ-

սինքն` ունի թույլ արտահայտված երկդիմի հատկություններ. 

Cu(OH)2 + 2NaOH =Na2CuO2 + 2H2O 

2. Ոչ մեծ քանակով NH4OH ավելացնելիս նստում է հիմ-

նային աղը կանաչավուն գույնով` (CuOH)2SO4, որը հեշտութ-

յամբ լուծվում է ազդանյութի ավելցուկում` առաջացնելով ին-

տենսիվ կապույտ պղնձաամոնիակային կոմպլեքս (դ.գ.). 

2CuSO4 + 2NH4OH = (CuOH)2SO4 + (NH4)2SO4 

(CuOH)2SO4 + (NH4)2SO4 + 6NH4OH =2[Cu(NH3)4]SO4 + 8H2O 

Ամոնիակային կոմպլեքսը քայքայվում է թթուներով և H2S-ով: 

3.Կալիումի հեքսացիանոֆերատ (II)-ը՝ K4[Fe(CN)6] , pH 7 

պայմաններում Cu2+-ի հետ առաջացնում է կարմրագորշ 

նստվածք՝ Cu-ի հեքսացիանոֆերատ(II)` Cu2[Fe(CN)6]. 

2CuSO4+K4[Fe(CN)6]Cu2[Fe(CN)6] ↓+2K2SO4 

Ամոնիակի լուծույթի ավելցուկում նստվածքը լուծվում է` 

վերածվելով պղնձի(II) տետրաամինհիդրօքսիդի. 

Cu2[Fe(CN)6]↓ +12NH3 +4H2O(NH4)4[Fe(CN)6]+ 2[Cu(NH3)4](OH)2 

Նստվածքը ալկալու հետ փոխազդում է`առաջացնելով 

Cu(OH)2. 

Cu2[Fe(CN)6] ↓+ 4OH–  [Fe(CN)6]4– + 2Cu(OH)2↓ երկնագույն 

4. Մետաղական Al, Fe և Zn –ը վերականգնում են Cu2+-ը

մինչև ազատ մետաղ (դ.գ.). 
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3Cu2++2Al2Al3+ + 3Cu↓ կարմիր
 

Նկ. 53. Մետաղական Al-ով Cu-ի վերականգնումը: 

Այս ռեակցիան օգտագործվում է Cu2+-ը Cd2+-ից անջատե-

լու համար: 

5. Կալիումի յոդիդը օքսիդանում է Cu2+-ի աղերով և ան-

ջատվում է ազատ I2, միաժամանակ անջատվում է քիչ լուծելի 

պղնձի յոդիդի`(CuI) նստվածք. 

2Cu2++4I–2CuI +I2

6. Նատրիումի թիոսուլֆատը՝ Na2S2O3, Cu2+-ի աղերի հետ

թթվային միջավայրում առաջացնում է CuS սև նստվածք. 

Cu2++S2O32–=CuS2O3  

CuS2O3+H2O=CuS  +H2SO4 (1:1) 

Եթե ազդանյութը վերցնենք թթվի ավելցուկային միջավայ-

րում, ապա առաջանում է Cu2S նստվածք. 

2CuSO4+4Na2S2O3=3Na2SO4+Na2S4O6+Cu2S +S+SO2 (1:2) 

Այս ռեակցիան հնարավորություն է տալիս բաժանելու 

Cu2+-ը Hg2+ իոններից, որի սուլֆիդները, ի տարբերություն CuS-

ի, չեն լուծվում ազոտական թթվում: 
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8. Cu2+ իոնը գլիցերինի հետ (ինչպես նաև գինեթթվի և

կիտրոնաթթվի) առաջացնում է ինտենսիվ կապույտ գունա-

վորում: 

Փորձի ընթացքը. CuSO4-ի լուծույթին ավելացնել NaOH-ի 

լուծույթ. կառաջանա երկնագույն Cu(OH)2: Ավելացնել գլիցերին 

և խառնել ապակե ձողիկով. կառաջանա կապույտ պղնձի 

գլիցերատ կոմպլեքս միացությունը: 

8. Բոցի գունավորման ռեակցիան

Cu2+-ի աղերն անգույն բոցը գունավորում են կապույտ 

կամ կանաչ: 

Նկ. 54. Cu2+ իոնները բոցը գունավորում են կապույտ կամ կանաչ: 
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1. Ստուգել արսենի օքսիդացման աստիճանը

IV խմբի կատիոնների նմուշին ավելացնել արծաթի նիտ-

րատի լուծույթ: Ag3AsO3 դեղին նստվածքի առաջացումը հաս-

տատում է As3+ կատիոնների առկայությունը: Եթե առաջանում է 

կարմրաշագանակագույն նստվածք՝ Ag3AsO4, ապա առկա են 

As5+ կատիոններ: 

2. Նստեցնել չորրորդ խմբի կատիոնները

Ամբողջ լուծույթին կաթիլներով ավելացնել 0,6 Ն HCl-ի 

լուծույթ մինչև pH 5 արժեքը (ստուգել ունիվերսալ հայտանյու-

թով): Փորձանոթը լուծույթով տեղադրել մինչև եռման ջերմաս-

տիճանը տաքացրած ջրի մեջ և 3 րոպե լուծույթի մեջ բաց թող-

նել գազային H2S (քարշիչ պահարանի տակ): Այնուհետև փոր-

ձանոթի պարունակությունը նոսրացնել մոտավորապես նույն 

ծավալով սառը թորած ջրով և կրկին 2 րոպե տևողությամբ լու-

ծույթը հագեցնել ծծմբաջրածնով: Նստվածքը ցենտրիֆուգելուց 

հետո ցենտրիֆուգատում լրիվ նստեցումը փորձարկել թարմ 

պատրաստված ծծմբաջրածնի լուծույթով: Եթե լրիվ նստեցում 

չի եղել,ապա լուծույթը նորից նոսրացնել 20 կաթիլ թորած ջրով 

և նորից հագեցնել H2S-ով: Նստվածքը լվանալ NH4Cl ջրային լու-

ծույթով: 

3. Բաժանել ենթախմբերի

Նստվածքին 10 կաթիլ (NH4)2S-ի հիմնային լուծույթ կամ Na2S-ի 

լուծույթ ավելացնել, խառնելով տաքացնել 40-500C (ավելի բարձր 

ջերմաստիճանում CuS-ը մասամբ կանցնի լուծույթ): Այդ պայման-

ներում արսենի ենթախմբի սուլֆիդները լուծվում են՝ առաջացնելով 

թիոաղեր, իսկ պղնձի ենթախմբի սուլֆիդները մնում են նստված-
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քում: Փորձանոթի պարունակությունը նոսրացնել 10 կաթիլ ջրով, 

նստվածքը ցենտրիֆուգել և բաժանել լուծույթից, կրկին մշակել 

Na2S-ով: Ցենտրիֆուգատները միացնել: 

4. Թիոաղերի քայքայումը

Ցենտրիֆուգատում կարող են լինել AsS33–, SbS43–, SnS32– 

իոններ, որոնց քայքայման համար կաթիլներով ավելացնել խիտ 

CH3COOH մինչև pH = 5 արժեքը: Այդ պայմաններում թիոաղերը 

քայքայվում են և դրանց համապատասխան սուլֆիդները՝ As2S3, 

Sb2S5 և SnS2, նստում են որպես նստվածք S-ի հետ միասին: Փոր-

ձանոթը նստվածքի հետ միասին մի քանի րոպե տաքացնել 

ջրային բաղնիքի վրա, ցենտրիֆուգել, ստուգել լրիվ նստեցումը, 

նորից ավելացնել մեկ կաթիլ CH3COOH: Հասնելով լրիվ նստեց-

ման` ցենտրիֆուգատը նստվածքից բաժանել: Նստվածքը լվա-

նալ NH4Cl-ի լուծույթով և հետազոտել: 

5. Անջատել As-իոնները Sb-ի և Sn-ի իոններից

Սուլֆիդների նստվածքին 5-6 կաթիլ խիտ աղաթթու ու 

հավասար ծավալով ջուր ավելացնել և 3-5 րոպե տաքացնել: Ա-

նագը և անտիմոնը լուծվում են՝ առաջացնելով [SbCl6]3– և 

[SnCl6]2–, իսկ As2S3, որը չի լուծվում HCl-ում, ծծմբի հետ միասին 

մնում է նստվածքում (արսենի սուլֆիդի մի փոքր քանակ կարող 

է անցնել լուծույթ): Որպեսզի արսենը լրիվ նստեցվի, ցենտրի-

ֆուգելուց առաջ տաք լուծույթի մեջ 1 րոպե տևողությամբ բաց 

թողնել H2S-ի հոսք: Նստվածքը լվանալ KNO3 պարունակող ջրով 

և 6-րդ կետի համաձայն` հետազոտել: 

6. As2S3 նստվածքը լուծել և հայտաբերել As3+ իոնները

Լվացած նստվածքին 5-7 կաթիլ ջուր և ավելցուկով չոր 

(NH4)2CO3 ավելացնել: Անընդհատ խառնելով` տաքացնել 1 րո-

պե: Այդ պայմաններում As2S3-ը լուծվում է` առաջացնելով 
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(NH4)3AsS3 և (NH4)3AsO3, իսկ ծծումբը մնում է չլուծված: Ծծումբը 

ցենտրիֆուգել և ցենտրիֆուգատը հետազոտել: Ցենտրիֆուգա-

տին զգուշությամբ (որպեսզի առաջացած CO2-ը դուրս չնետի 

հեղուկը) ավելացնել HCl-ի 2Ն լուծույթ մինչև թթվային ռեակ-

ցիա: As2S3-ի դեղին նստվածքի առաջացումը վկայում է As3+-ի 

առկայության մասին: 

7. Sn-ի և Sb-ի իոնների հայտաբերումը

5-րդ կետում ստացված ցենտրիֆուգատը, որը պարունա-

կում է [SnCl6]2-, [SbCl6]3– և HCl-ի ավելցուկ թորած ջրով նոսրաց-

նել և բաժանել 2 մասի: 

ա. Լուծույթի մի մասին ավելացնել բյուրեղական K2CrO4 

մինչև լուծույթի հագեցումը, Sn4+-ը անջատվում է`առաջացնելով 

կոմպլեքս իոն՝[Sn(CrO4)3]2–, ապա H2S-ի հոսք բաց թողնել: Եթե 

առաջանում է նարնջագույն նստվածք, ուրեմն հետազոտվող 

լուծույթում առկա են Sb3+ իոններ: 

բ. Լուծույթի 2-րդ մասին ավելացնել բյուրեղական գինեթ-

թու (Sb-ը առաջացնում է կայուն կոմպլեքս), ապա լուծույթը հա-

գեցնել H2S-ով: Եթե առաջանում է դեղին նստվածք, ապա հետա-

զոտվող լուծույթում անագ է առկա: 

8. Պղնձի ենթախմբի կատիոնների սուլֆիդների նստվածքի

լուծումը: 

Պղնձի ենթախմբի սուլֆիդները CuS, CdS, HgS, Bi2S3 3-րդ -

կետում ստացված նստվածքում են: Նստվածքին 5 կաթիլ ջուր և 

10 կաթիլ 6Ն HNO3 լուծույթ ավելացնել: Ռեակցիան արագացնե-

լու համար ավելացնել նաև KNO2 կամ NaNO2 մի փոքր բյուրե-

ղիկ: Փորձանոթը ջրային բաղնիքի վրա տաքացնել, չլուծված 

ծծմբի նստվածքը ապակե ձողիկով հավաքել և մի կողմ դնել: 
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Եթե հատիկավոր նստվածք է առաջացել, ապա դա կարող է լի-

նել HgS: Լուծույթն անջատել ենթանստվածքից: 

9. Bi3+-ի անջատումը և Cu2+-ի հայտաբերումը

8-րդ կետում ստացված լուծույթին 25%-անոց NH4OH-ի 

լուծույթ ավելացնել մինչև հիմնային ռեակցիա, որից հետո ևս 

2-3 կաթիլ NH4OH-ի լուծույթ ավելացնել: Bi3+ իոնը նստում է որ-

պես սպիտակ հիմնային աղ, որը վկայում է Bi3+-ի առկայության 

մասին, իսկ Cu2+ և Cd2+-ը կոմպլեքսներ են առաջացնում 

([Cd(NH3)4]2+, [Cu(NH3)4]2+) և մնում լուծույթում: Ամբողջ խառ-

նուրդը 2 րոպե տաքացնելուց հետո (Bi3+-ի հիմնային աղը լրիվ 

կոագուլացնելու նպատակով) ցենտրիֆուգել, լվանալուց հետո 

նստվածքը թափել: Ցենտրիֆուգատի կապույտ գույնը վկայում է 

Cu2+-ի առկայության մասին: 

10. Cd 2+-ի հայտաբերումը

ա. Եթե լուծույթում առկա է Cu2+, ապա այն նախօրոք 

պետք է անջատել: Դրա համար 9-րդ կետում ստացված կա-

պույտ գույնի ցենտրիֆուգատին կաթիլներով ավելացնել 2ն. 

HCl-ի լուծույթ մինչև կապույտը փոխվի երկնագույնի, նշել 

ծախսված աղաթթվի ծավալը (V1), որից հետո ավելացնել հա-

վասար (V1) ծավալով HCl-ի 2ն. լուծույթ, ստացված խառնուրդը 

տաքացնել և լուծույթի մեջ անցկացնել H2S-ի հոսք` CuS-ի սև 

նստվածքը ցենտրիֆուգել, ստուգել նստեցման լրիվությունը: 

Ցենտրիֆուգատը 3-4 անգամ նոսրացնել թորած ջրով և կրկին 

անցկացնել H2S-ի հոսք:Եթե առաջանա դեղին նստվածք (CdS), 

որը չի լուծվում NaOH-ում, վկայում է Cd2+-ի առկայության մա-

սին: 

բ. Եթե Cu2+-ը բացակայում է, ապա ամոնիակային լուծույ-

թը թթվեցնել (pH0,5) HCl-ի 2Ն լուծույթով և անցկացնել H2S-ի 
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հոսք: Դեղին նստվածքի առաջացումը վկայում է Cd2+-ի առկա-

յության մասին: 

11. Hg2+-ի հայտաբերումը

8-րդ կետում ստացված ծանր հատիկավոր նստվածքին 

ավելացնել HNO3 և մի քանի կաթիլ արքայաջուր, տեղափոխել 

հախճապակե բաժակի մեջ և գոլորշիացնել (ոչ մինչև վերջ): 

Մնացորդը տեղափոխել փորձանոթի մեջ և ավելացնել SnCl2: 

Եթե առաջանում է սպիտակ, աստիճանաբար սևացող 

նստվածք, ապա առկա են Hg2+ իոններ: 
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Կատիոնների 5-րդ անալիտիկական խմբին են պատկա-

նում Ag+, [Hg2]2+, Pb2+, Cu+, Au+, Tl+ իոնները: Ոսանողական 

դասընթացում ուսումնասիրում են Ag+, [Hg2]2+, Pb2+ իոնները: 

Այս կատիոնների նիտրատները և ացետատները ջրում լու-

ծելի աղեր են: 

Քլորիդների AgCl, Hg2Cl2, PbCl2 վերաբերմունքը ջրի, HCl-ի 

ավելցուկի, NH4OH-ի և այլ ազդանյութերի նկատմամբ ունի 

զգալի նշանակություն կատիոնների 5-րդ խմբի լրիվ անջատ-

ման համար: Այս խումբն ունի 2 խմբային ազդանյութ` 

1. H2S

2. նոսր HCl

Որպես խմբային ազդանյութ օգտագործվում է HCl-ը, 

որպեսզի 4-րդ խմբի կատիոնները ևս չնստեն: 

Ռեակցիաներ H2S-ի հետ՝ 

2Ag+ + S2-  Ag2S↓սև 
2

2
Hg  + S2-  HgS.Hg↓սև 

Pb2+ + S2-  PbS↓սև 

Ռեակցիաներ նոսր HCl–ի հետ` 

AgNO3 + HCl  AgCl  + HNO3 

Hg2(NO3)2 + 2HCl HNO3 + Hg2Cl2↓ սպիտակ 

Pb(NO3)2 + 2HCl  2HNO3+ PbCl2↓սպիտակ 

1. Փորձանոթի պարունակությունը թափահարելիս AgCl-ի

նստվածքը վեր ածվում է սպիտակ փաթիլների: Լույսի տակ 

դրանք դառնում են մանուշակագույն, նույնիսկ սև (քայքայվում 
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են): AgCl-ը թթուներում չի լուծվում, հեշտ լուծվում է ամոնիա-

կում` առաջացնելով ջրալույծ կոմպլեքս միացություններ. 

AgCl+2NH3 [Ag(NH3)2]Cl 

Եթե ստացված լուծույթի վրա ազդենք HNO3–ով, ապա նո-

րից կնստի AgCl. 

[Ag(NH3)2]Cl+2HNO3AgCl+2NH4NO3 

Ամոնիակն օգտագործում են անալիզի ընթացքում AgCl-ը 

Hg2Cl2-ից անջատելու համար, իսկ HNO3-ի հետագա ավելացու-

մը ստացված լուծույթի վրա օգնում է Ag+-ի հայտաբերելուն: 

HCl-ի մեծ կոնցենտրացիայի դեպքում AgCl նստվածքը 

մասամբ լուծվում է. 

AgCl + Cl– [AgCl2]– 

Այդ պատճառով կատիոնների 5-րդ խմբի նստեցման ժա-

մանակ չի կարելի օգտվել HCl-ի խիտ լուծույթից: 

2. Hg2Cl2 նստվածքն, ի տարբերություն AgCl-ի, ամոնիա-

կում չի լուծվում, այլ սևանում է, քանի որ առաջանում է կոմպ-

լեքս միացություն. 

Hg2Cl2+2NH4OH [NH2Hg2]Cl +NH4++Cl–+2H2O 

3. PbCl2 նստվածքը լուծվում է HCl-ի ավելցուկում: Այն լուծ-

վում է նաև տաք ջրում, որն օգտագործվում է AgCl-ից և Hg2Cl2-ից 

PbCl2 –ը անջատելու համար: 

Մեծահասակ մարդու օրգանիզմում պարունակվում է մոտ 

1մգ Ag (10-6%): Արծաթի աղերի հակամանրէային հատկութ-

յունները հայտնի են վաղուց: Բժշկության մեջ օգտագործվում են 

AgNO3-ի ջրային լուծույթը և Ag-ի կոլոիդ լուծույթները՝ պրո-

տարգոլ (8% Ag) և կոլարգոլ(70% Ag) դեղաձևերը: Մասնիկների 

չափսերը չի գերազանցում 1մկմ-ը, Ag-ի մասնիկի մակերեսը 
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պատված է ալբումինի սպիտակուցային թաղանթով (պրո-տար-

գոլ) կամ կոլագենով (կոլարգոլ): Սպիտակուցային թաղանթը 

պաշտպանում է Ag-ի բյուրեղիկներին կոագուլվելուց և ապա-

հովում է դրանց անցումը ջրային միջավայր: AgNO3-ի 7գ 

ընդունման դեպքում նկատվում է ուժեղ թունավորում: Պատ-

ճառը Ag+-իոնի փոխազդեցությունն է սպիտակուցների և նուկ-

լեինաթթուների S և N պարունակող խմբերի հետ: Արծաթ պա-

րունակող դեղաձևերն օգտագործվում են որպես հակա-

մանրէային և հակաբորբոքային միջոցներ: 

Pb-ի կենսաբանական դերն օրգանիզմում քիչ է ուսումնա-

սիրված: Ազդում է հոմեոստազի վրա, փոխում է որոշ ֆերմենտ-

ների ակտիվությունը: Նրա բոլոր միացությունները, առավելա-

պես ջրալույծները թունավոր են: Կապարի պարունակությունն 

օրգանիզմում 2-ից 200մգ է: Կապարի կենսաբանական դերը 

պայմանավորված է օրգանիզմում նրա կուտակվելու ունակու-

թյամբ: Կապարի 90%-ը կուտակվում է կմախքի ոսկորներում, 

առավել քիչ քանակությամբ`մազերում և լյարդում: Pb-ը և նրա 

միացություններն այն թույներից են, որոնք ազդում են կենտրո-

նական նյարդային համակարգի և արյունաստեղծ օրգանների 

վրա, ախտահարում են երիկամները, առաջացնում են աթերո-

սկլերոզ, արտրիտներ, պոտենցիայի նվազում, օրգանիզմից 

դուրս են մղում Ca,Zn,Se տարրերը, բարձրացնում են արյան 

ճնշումը: 

6.3. Ag+ իոնների ռեակցիաները 

Ag+ իոնը ջրային լուծույթներում անգույն է: 

1. Կծու ալկալիներ KOH-ը և NaOH-ը Ag2O-ի նստելու

հետևանքով Ag +-ի հետ առաջացնում են գորշ նստվածք. 

AgNO3+NaOHAgOH↓+NaNO3 
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Նկ. 55. Ag2O-ի առաջացումը 

մետաղական Ag-ի մակերեսին . 

2AgOH↓Ag2O+H2O 

Նստվածքի լուծումը NH4OH-ում պայմանավորված է ար-

ծաթի ամոնիակային կոմպլեքսի առաջացմամբ. 

Ag2O↓+ 4NH4OH  2[Ag(NH3)2]OH + 3H2O 

Ag2O-ի լուծումը NH4OH-ում անհրաժեշտ է կատարել 

NH4Cl-ի առկայությամբ, քանի որ հնարավոր է արծաթի ազիդի 

Ag3N առաջացում, որը պայթում է փոքր ցնցումից: 

1. Աղաթթուն Ag+-ի հետ առաջացնում է փաթիլանման

սպիտակ նստվածք`AgCl(դ.գ.), որը լուծվում է ամոնիակաջրում 

և խիտ աղաթթվում . 

Ag++Cl- = AgCl

2. K2CrO4-ը Ag+-ի հետ առաջացնում է Ag2CrO4 աղյուսա-

կարմիր նստվածք, որը լուծվում է NH4OH -ում և HNO3-ում. 

2AgNO3 + K2CrO4  2KNO3 + Ag2CrO4

4. Նատրիումի հիդրոֆոսֆատը՝ Na2HPO4, Ag+-ի հետ առա-

ջացնում է դեղին նստվածք՝ Ag3PO4 (կայուն է PH7-ում), որը 

լուծվում է HNO3-ում և NH4OH-ում: 
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Նկ. 56. Ag3PO4 –ի առաջացումը: 

3AgNO3+2HPO42–  Ag3PO4  + H2PO4– 

5. Յոդիդների և բրոմիդների լուծույթները Ag+-ի հետ առա-

ջացնում են բաց դեղին նստվածք՝ AgBr, և դեղին՝ AgI. 

AgNO3 + NaBr  AgBr  + NaNO3 

AgNO3 + NaI  AgI  + NaNO3 

AgI-ը չի լուծվում ամոնիակաջրում և թթուներում, բայց 

լուծվում է Na2S2O3–ի ջրային լուծույթում` առաջացնելով 

կոմպլեքս միացություն. 

AgI+ Na2S2O3Na[AgS2O3]+NaI

6.Na2S2O3-ը Ag+-ի հետ առաջացնում սպիտակ նստվածք` 

Ag2S2O3, որն արագ դեղնում է: Օդի ազդեցությամբ ժամանակի 

ընթացքում նստվածքը սևանում է. 

2AgNO3 + Na2S2O3  2NaNO3 + Ag2S2O3  սպիտակ 

Ag2S2O3 Ag2SO3  + S  դեղին

Ag2SO3 + S + H2O H2SO4 +Ag2S  սև 
Ի տարբերություն AgCl-ի`AgBr-ը NH4OH-ում լուծվում է 

աննշան, իսկ AgI-ը՝ չի լուծվում (ԼԱAgCl=1,78.10–10): 
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7. Ag+-ի վերականգնումը մինչև մետաղական արծաթի`

ա. վերականգնումը ֆորմալդեհիդով, 

բ. վերականգնումը Mn2+ իոններով: 

ա. Փորձանոթում տեղավորել արծաթի աղի (5%-անոց) լու-

ծույթի մի քանի կաթիլ և նոսրացնել 10 կաթիլ թորած ջրով, ավե-

լացնել 2Ն NH4OH-ի լուծույթի մի քանի կաթիլ նոսրացված ֆոր-

մալդեհիդի լուծույթ, տաքացնել ջրային բաղնիքի վրա: Փորձանո-

թի պատերի վրա առաջանում է մետաղական արծաթի փայլուն 

հայելանման շերտ (արծաթհայելու ռեակցիա) (դ.գ. ). 

2Ag++3NH4OH+HCOH 2Ag  + 3NH4+ + HCOO– + 2H2O 

Նկ. 57. Արծաթհայելու ռեակցիա: 

բ. Թղթի վրա տեղավորել 1 կաթիլ AgNO3-ի լուծույթ, ավե-

լացնել 1 կաթիլ HCl: Առաջացած AgCl-ի նստվածքը լվանալ 

ջրով, ավելացնել 1 կաթիլ Mn2+-ի լուծույթ և NaOH-ի խիտ լու-

ծույթ: Ag+-ի առկայության դեպքում առաջանում է սև հետք: 

Pb2+ իոնները ջրային լուծույթում անգույն են: 

1. NaOH, KOH և NH4OH-ը Pb2+-ի հետ առաջացնում է սպի-

տակ նստվածք, որն ունի ամֆոտեր հատկություն. 
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Pb2+ + 2OH–  Pb(OH)2 

Pb(OH)2  + 2NaOHNa2PbO2 + 2H2O 

Pb(OH)2  + 2HNO3Pb(NO3)2 + 2H2O 

Pb(OH)2 նստվածքն ամոնիակում չի լուծվում: 

2. Ծծմբական թթուն և դրա աղերը Pb2+-ը նստեցնում են

որպես սպիտակ նստվածք՝ PbSO4. 

Pb2+ +SO42–PbSO4

Նկ. 58. PbSO4-ի առաջացումը: 

Նստվածքը պլյումբատների առաջացման հետևանքով 

տաքացնելիս լուծվում է կծու ալկալիների լուծույթում. 

PbSO4  + 4OH–PbO22– + SO42– + 2H2O 

PbSO4-ը լուծվում է նաև 30%-անոց CH3COONH4-ում տա-

քացման պայմաններում. 

2PbSO4  + 2CH3COO– [Pb(CH3COO)2.PbSO4] + SO42– 



143 

3. K2CrO4 կամ K2Cr2O7 առաջացնում են դեղին , քիչ լուծելի

կապարի քրոմատ (ԼԱ=1,8գ10–14). 

Նկ. 59. PbCrO4 -ի առաջացումը: 

Pb2+ + CrO42– PbCrO4  

2Pb2++Cr2O72–+H2O  2PbCrO4 +2H+ 

Նստվածքը լուծվում է ալկալիների լուծույթում. 

PbCrO4  + 4OH–  PbO22–+2H2O + CrO42- 

4. KI-ը Pb2+-ի հետ առաջացնում է դեղին նստվածք (դ.գ.).

Pb2++2I–PbI2

Փորձանոթի պարունակությանն ավելացվում է մի քանի 

կաթիլ ջուր, 

2 Ն CH3COOH և տաքացվում: Նստվածքը լուծվում է: Փոր-

ձանոթը թողնում ենք, որ աստիճանաբար սառչի: PbI2-ը նստում 

է որպես փայլուն ոսկեգույն բյուրեղներ: Նստվածքը լուծվում է 

KI-ի ավելցուկում` առաջացնելով անգույն կալիումի քառայոդո-

պլյումբատ (II) կոմպլեքսը. 

PbI2 +2KIK2 [PbI4] 
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Նկ. 60. PbI2-ի առաջացումը: 

5. Na2HPO4-ը առաջացնում է սպիտակ նստվածք.

3Pb2+ + 4HPO42–Pb3(PO4)2  + 2H2PO4– 

6. Բենզիդին: 3%-անոց H2O2-ի ամոնիակային լուծույթով

թրջված ֆիլտրի թղթի վրա ավելացվում է 1 կաթիլ հետազոտվող 

լուծույթից: Թուղթը պահվում է եռացող ջրային բաղնիքի գոլոր-

շիների վրա: Ստացված Pb(OH)2-ը օքսիդանում է H2O2-ով մինչև 

PbO2 (գորշ գույն). 

Pb(OH)2 + H2O2PbO2 + 2H2O 

Եթե թղթի վրայի խոնավ մասը մշակվի 1 կաթիլ քացախա-

թթվային բենզիդինով, ապա ազդանյութն օքսիդանում է առա-

ջացած PbO2-ով, և հետքը կապտում է: 

7. Կապարի աղերի ջրային լուծույթին դիթիզոնի քլորոֆոր-

մային լուծույթ ավելացնելիս առաջանում է կոմպլեքս, որը քլո-

րոֆորմային շերտին հաղորդում է կարմիր գույն: 

8. NaCl–ը թթվային միջավայրում նստեցնում է սպիտակ

PbCl2, որը լուծվում է տաք ջրում. 

Pb2+ + 2Cl- = PbCl2
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1. NaOH և KOH-ը [Hg2]2+-ի հետ թափահարելիս առաջաց-

նում են սև նստվածք. 

[Hg2]2+ + 2OH– Hg2O + H2O 

2. NH4OH-ը Hg2Cl2-ի հետ փոխազդելիս առաջացնում է

սնդիկի քլորամիդային միացություն: 

Hg2Cl2+2NH4OH  [NH2Hg2]Cl  + NH4+ + Cl– + 2H2O 

[NH2Hg2]Cl  NH2HgCl + Hg  

3. [Hg2]2+ -ի լուծելի աղերը KI-ի հետ առաջացնում են կա-

նաչ գույնի նստվածք. 

[Hg2]2+ + 2I– Hg2I2

Նստվածքը լուծվում է ազդանյութի ավելցուկում` առա-

ջացնելով լուծելի կոմպլեքս միացություն և մետաղական սնդիկ. 

Hg2I2 +2I-[HgI4]2- +Hg

4. K2CrO4-ը [Hg2]2+-ի հետ առաջացնում է կարմիր

նստվածք. 

[Hg2]2+ + CrO42– Hg2CrO4

5. [Hg2]2+-ի վերականգնումը մինչև մետաղական սնդիկ

ա.SnCl2 + [Hg2]2+ Hg2Cl2  + Sn4+ 

Hg2Cl2 + SnCl2  2Hg  + SnCl4 

բ. Եթե Hg2(NO3)2-ի լուծույթը տեղավորենք փայլուն պղնձե 

թիթեղի վրա, ապա որոշ ժամանակ անց թիթեղի վրա կառաջա-

նա մետաղական սնդիկի մոխրագույն հետք. 

[Hg2]2++Cu Cu2++2Hg  

Եթե այդ հետքը շփենք ֆիլտրի թղթով, այն փայլ կստանա: 
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1. Հետազոտվող լուծույթին ավելացնել նոսր աղաթթու և

առաջացած նստվածքը ֆիլտրել: Ֆիլտրատում ստուգել լրիվ 

նստեցումը (ավելացնել մեկ կաթիլ HCl) և ֆիլտրատը թափել: 

Նստվածքը մեկ անգամ լվանալ սառը ջրով և ֆիլտրատը նորից 

թափել: 

2. Pb2+-ի հայտաբերումը

Քանիոր PbCl2-ը լուծվում է տաք ջրում, ուստի նստվածքի 

վրա լցնել տաք ջուր, ֆիլտրել և ֆիլտրատում որոշել Pb2+-ի առ-

կայություն` ավելացնելով K2CrO4: Եթե առաջանում է դեղին 

նստվածք, ապա դա վկայում է ֆիլտրատում Pb2+-ի առկայութ-

յան մասին: 

3. Pb2+-ի հեռացումը

Նստվածքին նորից ավելացնել տաք ջուր և ֆիլտրատում 

K2CrO4–ի միջոցով ստուգել Pb2+-ի առկայությունը: Կրկնել այն-

քան, մինչև հերթական ֆիլտրատում K2CrO4–ից դեղին նստվածք 

այլևս չառաջանա: 

4. [Hg2]2+-ի իոնների հայտաբերումը

Ֆիլտրի թղթի նստվածքին ավելացնել NH4OH, եթե 

նստվածքը սևանում է, ապա առկա է [Hg2]2+: NH4OH ավելացնե-

լիս AgCl-ը անցնում է որպես ֆիլտրատ [Ag(NH3)2}Cl : 

Այս կոմպլեքսը քայքայվում է HNO3-ով:Եթե առաջանում է 

AgCl-ի սպիտակ նստվածք, ապա առկա է Ag+. 

[Ag(NH3)2]Cl + 2HNO3  AgCl + 2NH4NO3 



147 

Աղի վերլուծությունը 

Առաջադրանք. Տրված է աղ` չոր վիճակում: Անհրաժեշտ է 

որոշել այդ աղի քիմիական բանաձևը` կատիոնը և անիոնը: 

1. Ակնադիտական ուսումնասիրություն: Այսպես, օրի-

նակ` եթե աղը կապույտ գույն ունի, ապա դա վկայում է Cu2+ 

առկայության մասին, վարդագույնը` Co2+-ի : 

2. Աղի լուծումը ջրում: Քանի որ վերլուծությունը կա-

տարվում է թաց եղանակով, ապա առաջին հերթին պետք է 

ստանալ հետազոտվող նյութի լուծույթ, որի դեպքում հնարա-

վոր են հետևյալ տարբերակները. 

Աղը լուծում են թորած ջրում: 

Եթե աղը ջրում չի լուծվում, ապա մշակում են 2 Ն ա-

ղաթթվով (ուշադրություն դարձրե՛ք արդյո՞ք գազ (CO2, SO2, H2S, 

NO2) չի՞ անջատվում. դա անհրաժեշտ է անիոնների անալիզի 

համար): 

Եթե աղը թթվում նույնպես չի լուծվում, ապա այն 

պետք է հալել Na2CO3 կամ K2CO3 –ի հետ, սառեցնել և ավելացնել 

նոսր աղաթթու: 

Ստացված լուծույթը բաժանել երկու մասի: Մեծ քանա-

կությունն օգտագործել կատիոններ հայտաբերելու համար, իսկ 

փոքր քանակում հայտաբերել անիոնները: 

Եթե աղը ջրում չի լուծվել, այլ լուծվել է թթվում կամ կար-

բոնատների խառնուրդում, ապա պետք է հաշվի առնել համա-

կարգ մտցված անիոնները և կատիոնները: 

Նպատակահարմար է վերլուծությունը սկսել կատիոննե-

րի հայտաբերումից: Դրանից մի քանիսի առկայությունը կվկայի 
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մի շարք անիոնների բացակայության մասին` դրանով հեշտաց-

նելով աշխատանքը: Օրինակ` եթե լուծույթում հայտաբերվում է 

Ba2+, ապա բացառվում է առաջին խմբի անիոնների առկայութ-

յունը, քանիոր այդ անիոնների բարիումական աղերը ջրում ան-

լուծելի են: Եթե հայտաբերվել է Ag+, ապա բացառվում են երկ-

րորդ խմբի անիոնները: 

Անհրաժեշտ է հիշել, որ կատիոնների հայտաբերումը կա-

տարվում է լուծույթի նմուշում, իսկ հետո անիոնների ու կա-

տիոնների վերլուծությունը կատարվում է ըստ սիստեմա-

տիկ(համակարգված) անալիզի: 
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1. NH4+ իոնների առկայությունը

Աղի լուծույթի նմուշին ավելացնել նատրիումի հիդրօքսիդ 

և տաքացնել. Եթե զգացվում է ամոնիակի սուր հոտ կամ խոնավ 

կարմիր լակմուսի թուղթը կապտում է, ապա առկա է NH4+: 

2. Եթե աղը կապույտ է, ապա անհրաժեշտ է կատարել

Cu2+ իոնների ռեակցիաները: 

Լուծույթի նմուշին ավելացնել ամոնիակի լուծույթ` ավել-

ցուկով: Սկզբից անջատվում է բաց կապույտ նստվածք, որը 

լուծվում է ամոնիակի ավելցուկում` առաջացնելով մուգ կա-

պույտ պղնձի ամոնիակային կոմպլեքսի լուծույթ: 

3. Եթե աղը բաց կանաչավուն է, ապա հնարավոր է Fe2+

իոնների առկայությունը, որի համար վերցրե'ք նմուշ և վրան ա-

վելացրե'ք K3[Fe(CN)6]: Կառաջանա կապույտ նստվածք`  

KFe [Fe(CN)6]: 

4. Եթե աղը դեղին է, ապա հնարավոր է Fe3+ իոնների

առկայությունը, որի համար վերցրե'ք նմուշ և վրան ավելացրե'ք 

K4[Fe(CN)6]:Կառաջանա մուգ կապույտ նստվածք` KFe[Fe(CN)6]: 

5. Եթե աղը բաց վարդագույն է, ապա հնարավոր է Mn2+-

ի առկայությունը: Լուծույթի նմուշին ավելացրե'ք ավելցուկով 

նատրիումի հիդրօքսիդ, արագ գորշացող սպիտակ նստվածքի 

առաջացումը հաստատում է Mn2+-ի առկայությունը: 

6. Եթե աղը վարդագույն է, ապա հնարավոր է Co2+ իոն-

ների առկայությունը, որը կարելի է հայտաբերել այդ իոնին բնո-

րոշ ռեակցիաներով: 

7. Եթե աղը կանաչ է, ապա հնարավոր է Ni2+ իոնների

առկայությունը, որը կարելի է հայտաբերել այդ իոնին բնորոշ 

ռեակցիաներով: 
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8. Եթե աղը մուգ կանաչ է, ապա հնարվոր է Cr3+ իոնների

առկայությունը, որը կարելի է հայտաբերել այդ իոնին բնորոշ 

ռեակցիաներով: 

Այսպիսով, բոլոր գունավոր կատիոնները կարելի է որոշել 

իրենց բնորոշ ռեակցիաներով: Եթե աղը սպիտակ է, ապա անհ-

րաժեշտ է կատարել 5-րդ խմբի սիստեմատիկ(համակարգված) 

վերլուծություն և գտնել համապատասխան կատիոնը: 

9. Ստուգել 5-րդ խմբի կատիոնների առկայությունը, որի

համար հետազոտվող աղի լուծույթի նմուշին ավելացվում է ա-

ղաթթու: Եթե առաջանում է սպիտակ նստվածք, ապա կատիոնը 

5-րդ խմբից է. կատարել 5-րդ խմբի կատիոնների վերլուծություն 

և որոշել այն: 

    Եթե HCl-ից նստվածք չի առաջանում, ապա կատիոնը 

5-րդ խմբից չէ: 

10. Ստուգել 4-րդ խմբի կատիոնների առկայությունը: Հե-

տազոտվող աղի լուծույթի նմուշին ավելացվում է H2S թթվային 

միջավայրում: Եթե առաջանում է նստվածք, ապա կատիոնը IV 

խմբից է. կատարել 4-րդ խմբի կատիոնների վերլուծություն և 

գտնել համապատասխան կատիոնը: 

Եթե H2S-ից նստվածք չի առաջանում, ապա կատիոնը 

4-րդ խմբից չէ: 

11. Ստուգել 3-րդ խմբի կատիոնների առկայությունը: Հե-

տազոտվող աղի լուծույթի նմուշին ավելացվում է NH4OH, 

NH4Cl, (NH4)2S: Եթե առաջանում է սպիտակ նստվածք, ապա 

կատիոնը 3-րդ խմբից է: Կատարել 3-րդ խմբի կատիոնների 

վերլուծություն և գտնել համապատասխան կատիոնը: 

12. Ստուգել 2-րդ խմբի կատիոնների առկայությունը: Եթե

(NH4)2S ավելացնելիս նստվածք չի առաջանում, ապա բացակա-
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յում են երրորդ խմբի կատիոնները: Հետազոտվող աղի լուծույթի 

նմուշին ավելացնել NH4Cl ու (NH4)2CO3 և տաքացնել 60օC, ապա 

ավելացվում է 1 կաթիլ ամոնիակի լուծույթ: Եթե առաջանում է 

սպիտակ նստվածք, ապա կատիոնը 2-րդ խմբից է. կատարել 

կատիոնների 2-րդ խմբի սիստեմատիկ (համակարգված) վեր-

լուծություն և գտնել համապատասխան կատիոնը: 

13. Եթե նստվածք չի առաջանում, ապա երկրորդ խմբի

կատիոնները բացակայում են: 

14. Ստուգել Mg2+ իոնների առկայությունը. հետազոտվող

լուծույթի նմուշին ավելացնում են NH4Cl, NH4OH, Na2HPO4: 

Աղյուսակ 3. 

Ակտիվության գործակիցները () տարբեր իոնական ուժի 

դեպքում. 

Իոնի 

լիցք(Z) 

Իոնական ուժ (I)
 
 200C-ում 

0 0,001 0,002 0,005 0,01 0,02 0,05 0,1 0,2 

1 1 0,97 0,95 0,93 0,9 0,87 0,81 0,76 0,7 

2 1 0,87 0,82 0,74 0,66 0,57 0,44 0,33 0,24 

3 1 0,73 0,64 0,51 0,39 0,28 0,15 0,08 0,04 

4 1 0,56 0,45 0,3 0,19 0,10 0,04 0,01 0,003 

H+ 1 0,98 0,97 0,95 0,92 0,90 0,88 0,84 0,83 

OH- 1 0,98 0,97 0,95 0,92 0,89 0,85 0,81 0,80 



ՆՍՏՎԱԾՔԻ ԼՈՒԾԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԴՐՅԱԼՆԵՐԸ 

Թ.ն. – թարմ նստվածք 

1
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Որակական անալիզ



• Որակական անալիզի ընթացքում
հարկավոր է պարզել արդյոք
ենթադրվող նյութերը պարունակվում են
տվյալ նմուշում և միաժամանակ
ապացուցել, որ նմուշում այլ նյութեր չեն
պարունակվում:

Ի.Յ. Բերցելիուս(1779-1848թ.)



Քիմիական անալիզը որպես քիմիական մեթոդ

Անալիտիկ քիմիան գիտություն է նյութերի բաղադրության և
կառուցվածքի որոշման մեթոդների մասին:

Անալիտիկ էֆեկտով
օժտված ռեակցիաները
կոչվում են անալիտիկ

ռեակցիաներ:

• Ծավալային անալիզ
• Կշռային անալիզ
• Գործիքային անալիզ

Թաց անալիզ Չոր անալիզ

Լուծույթում
• Նստվածքագոյացում
• Գազի անջատում
• Գույնի փոփոխում
• Հոտի առաջացում

Պիրոքիմիական
եղանակ

Տրորման
եղանակ

Որակական անալիզ Քանակական անալիզ



ՉՈՐ ԱՆԱԼԻԶ

1. Գունավոր մարգարտահատիկի առաջացման եղանակ

Պիրոքիմիական եղանակ

43

23344

0

MeNaPONaPOMeO
OHNHNaPOHPONaNH t

→+
++→

OHONaBOMeMeOOHOBNa t
22222742 10)(2210

0

++→+⋅



2. Մետաղե կեղևիկների առաջացման եղանակ

COCuCuOCuCOCuSO tCtCONa +→→ →
00

32 ,
34

3. Տրորման եղանակ

CoCl2 + 4NH4SCN → (NH4)2[Co(CNS)4] + 2NH4Cl



Նյութերի հետազոտման մեթոդները

ա) ֆիզիկական

բ) ֆիզիկաքիմիական

1. Քիմիական մեթոդ

2. Գործիքային մեթոդ

3. Կենսաբանական մեթոդ



Ըստ անալիզվող լուծույթի քանակի և անալիզի կատարման
տեխնիկայի՝ որակական անալիզի եղանակը բաժանվում է.

• մակրոանալիզ (գրամ-մեթոդ1-10գ կամ 10-100 մլ նյութ)
• կիսամիկրոանալիզ (սանտիգրամ մեթոդ՝ 0,01-1 գ կամ 1-

10մլ)
• միլիգրամ մեթոդ ( 0,01-0,001 գ կամ 0,01-1մլ)
• միկրոանալիզ (10-3-10-6 գ կամ 10-2 - 10-4 մլ)
• ուլտրամիկրոանալիզ (միկրոգրամ մեթոդ՝10-6-10-9 գ կամ 10-

4-10-6 մլ)
• ենթասուբմիկրոանալիզ (նանոգրամ մեթոդ10-9-10-12 գ կամ

10-7-10-10 մլ
• պիկոգրամ մեթոդ 10-12-10-15 գ ):

Միկրոանալիզի իրականացման ձևերից են միկրոբյուրեղային մեթոդը և
կաթիլային անալիզի մեթոդը:



Անիոնների ու կատիոնների քիմիա-անալիտիկ ընդհանուր
հատկությունները կախված են
ա) իոնի լիցքի ու շառավղի մեծությունից
բ) տարրի ատոմների օքսիդացման աստիճանից
գ) անալիզվող միացության բնույթից
դ) որոշվող իոնի օքսիդավերականգնման պոտենցիալի մեծությունից
ե) իոնացման պոտենցիալից

Կատիոնների դասակարգումը

Կատիոնները դասակարգվում են երեք եղանակով.

Թթվահիմնային

Ամոնիակա-ֆոսֆատային

Սուլֆիդային



B –մյուսները առաջացնում են
Me2S3 և MeS

Սուլֆիդային դասակարգում
Դասակարգման հիմքում ընկած է կատիոնների առաջացրած
սուլֆիդների, կարբոնատների, քլորիդների լուծելիությունը:
Ըստ որի գոյություն ունի կատիոնների 5 անալիտիկ խումբ.

Li+, Na+, K+, Mg2+, NH4
+

խմբային ազդանյութը
բացակայում է:

Ca2+, Ba2+, Sr2+

խմբային ազդանյութը
(NH4)2CO3 ամոնիումային
բուֆերի ներկայությամբ:

I II

III
Fe2+, Fe3+, Al3+, Cr3+,Ti4+ 

Zn2+, Mn2+, Ni2+, Co2+

խմբային ազդանյութը (NH4)2S 
չեզոք կամ թույլ հիմնային

միջավայր:

A -Al3+, Cr3+,Ti4+ – առաջացնում
են`  Me(OH)3



Hg2+, Cu2+, Cd2+, Bi3+, 
As3+, As5+, Sn2+, Sn4+, 

Sb3+, Sb5+

խմբային ազդանյութը H2S 
թթվային միջավայր:

IV B – As3+, As5+, Sn2+,Sn4+, Sb3+, Sb5+

առաջացնում են MeS, Me2S2, MeS2, 
Me2S5, որոնք լուծվում են (NH4)2S-ում

A – Hg2+, Cu2+, Cd2+, Bi3+

առաջացնում են MeS կամ Me2S3
որոնք չեն լուծվում (NH4)2S- ում

Ag+, Hg2
2
+, Pb2+,

խմբային ազդանյութը HCl, 
առաջացնում են MeCl, MeCl2V

Խմբային ազդանյութը պետք է բավարարի 3 պայմանի
1. քանակապես նստեցնի տվյալ խմբի իոնները
2. նրա ավելցուկը չխանգարի անալիզի հետագա
աշխատանքին
3.ստացված նստվածքը լուծվի թթուներում կամ հիմքերում



Անիոնների դասակարգում

1.Բարիումական աղերը ջրում քիչ
լուծելի են

Խմբային ազդանյութը`BaCl2 ,
PH=7,PH>7    

2.Cl- ,Br – ,I- ,SCN- ,S2- ,C6H5COO-

Արծաթային աղերը ջրում և նոսր ազոտական թթվում վատ են լուծվում:
Խմբային ազդանյութը` AgNO3, 2Ն HNO3 –ի առկայությամբ:

3.

Բարիումական և արծաթային աղերը ջրում լուծելի են:

Խմբային ազդանյութ չունի:



Ռեակցիայի զգայունությունը քանակապես
բնորոշվում է երեք իրար հետ կապված

մեծություններով

4
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10025,010

⋅=
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VVë³ÑÙ.

գ) հայտաբերման նվազագույն (m)

m= Cսահմ ⋅ V ⋅ 106 մկգ (V վերցրած լուծույթի ծավալն է)

ա) սահմանային կոնցենտրացիա (Cսահմ) կամ սահմանային նոսրացում
(Vսահմ)

Cսահմ =գ/մլ D=Vսահմ= 1/ Cսահմ pD = -lg1/c = -lgVսահմ

բ) լուծույթի սահմանային նոսրացման նվազագույն ծավալ (Vնվազ.)

Օրինակ. 

m = 0,2 մկգ, V = 0,025 մլ



Օրինակ K+իոնի Cսահմ-ը որոշելու համար 1գ KCl-ը 1000մլ
H2O-ում լուծել են և նոսրացրել 50 անգամ, այնուհետև
հայտաբերել Na3[Co(NO2)6] –ով :

2KCl + Na3[Co(NO2)6] → K2Na[Co(NO2)6] + 2NaCl

KCl-ի սահմանային կոնցենտրացիան և սահմանային
նոսրացումը որոշվում է.

)(50000
50000/1

11
ÙÉ
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ë³ÑÙ. ===
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ա)                                            բ)
KClO4 –ի սպիտակ գույնի նստվածքի  առաջացումը

ա)ջրում բ)C2H5OH ավելացնելիս (ԼԱC2H5OH<ԼԱH2O):

Օրինակ՝ Ca2+ իոնի հայտաբերման միկրոբյուրեղային ռեակցիայի
նվազագույնը կազմում է 0,04 մկգ, եթե այն հայտաբերում են H2SO4-ով,
իսկ ավելի փոքր քանակի դեպքում այն հայտաբերել հնարավոր չէ:
Որքան փոքր է հայտաբերման նվազագույնը, այնքան զգայուն ու արագ է
այդ ռեակցիան :



1.Ատոմի մջուկի լիցքը

2. Իոնի լիցքը
3. Էլեկտրոնային թաղանթի կառուցվածքը
4.Իոնի շառավիղը

Որոշ քիմիական տեսություններ,
որոնք կիրառվում են անալիտիկ քիմիայում



2. d և p տարրերի բարձր օքսիդացման աստիճաններով իոնները ի
հաշիվ ուժեղ էլեկտրաստատիկ ձգողականության, d և p թափուր
օրբիտալների առկայության, առաջացնում են կոորդինացիոն կապ և
մտնում են թթվածնավոր թթուների բարդ անիոնների (MnO4

-, CrO4
-)

կազմի մեջ:
Օքսիդացման աստիճանի բարձրացումը մեծացնում է նաև տարրի

էլեկտրաակցեպտոր ունակությունը, որը ուժեղացնում է նրա օքսիդիչ
հատկությունը:

Կատիոնի լիցքի մեծացման հետ մեծանում է կապի
կովալենտականությունը անիոնի հետ, սովորաբար փոքրանում է
նույն տարրի միացության լուծելիությունը:

LFe(OH)3 < LFe(OH)2



3.էլեկտրոնային

շերտի տիպը
Տարրերի իոնները

S P d

Իներտ գազի

կոնֆիգուրացիա 2 

կամ 8 e-ով

Li+, Mg2+, Ba2+, Na+,

Ca2+, K+, Sr2+

Al3+, F-, Cl-, Br -, J-,

S2-, P 3- As3-

Sc3+, Cr6+, Mn7+,

Ti4+, Zr4+,La3+

փսևդոիներտ գազի

կոնֆիգուրացիա

18e

Ga3+, Sn4+, Pb4+,

Sb5+, Bi3+, Tb3+, As5+

Cu+, Cd2+, Hg2
2+,

Ag+, Hg2+, Zn2+

ոչ լրիվ լրացված d 

օրբիտալներ

Cu2+, Cr3+, Mn2+,

Fe2+, Fe3+, Co2+,

Ni2+





Չբևեռացված իոն դիպոլ բևեռացնող իոն

5.Բևեռացման տակ տվյալ դեպքում հասկանում ենք էլեկտրոնային
բևեռացումը` էլեկտրոնային ամպի շեղումը միջուկի նկատմամբ,
որը բերում է դիպոլի առաջացման :



Ag+, Hg2+, As3+, As5+, Pb2+, Sn2+, Sn4+, Sb3+, Sb5+, Bi3+ և 
ուրիշ կատիոններ,որոնք օժտված են բազմաէլեկտրոն
արտաքին շերտով(18, 18+2) ուժեղ բևեռացնողներ են

Ատոմների, իոնների և մոլեկուլների բևեռացումը կարող է
կատարվել էլեկտրական, մագնիսական կամ այլ տիպի դաշտերի
ազդեցության դեպքում:



Ըստ Ն.Ի Բլոկի բևեռացման չափ է հանդիսանում իոնական պոտենցիալը`
(z/r): Որքան մեծ է z/r –ը,այնքան իոնը դժվար է բևեռանում : 

Օրինակ՝ BaF2 -SrF2  -CaF2 շարքում լուծելիությունը մեծանում է z/r –ի
մեծացմանը զուգընթաց (z/r =Ba2+-14; Sr2+ -15,7; Ca2+ -18,9 նմ):  

Քիչ բևեռացմամբ են օժտված այն իոնները, որոնք ունեն
փոքր՝ 2 կամ 8 էլեկտրոնային շերտ:

Իոնների բևեռացման աստիճանը ազդում է նրանց լուսային քվանտ
կլանելով օրբիտալների ճեղքման հատկության վրա, որը բերում է

միացությունների գունավորման:
օրինակ՝ Pb2+, Sb3+, Bi3+,Cd2+-ի սուլֆիդները գունավոր են :



Կովալենտային բնութագիր կամ իոնների էլեկտրոնային
խնամակցություն` դա իոնացման պոտենցիալի (J) և իոնների հիդրատացման

ջերմության (L) տարբերությունն է, երբ իոնները լուծվում են ջրում:
K = J – L

(K)–ն իոնի կովալենտ կապ առաջացնելու հնարավորությունն է:
Որքան մեծ է K-ն, այնքան զարգացած է իոնի ունակությունը ասոցման
կամ քիմիական միացության առաջացման հանդեպ: Կատիոնների

կովալենտային բնութագիրը (K-ն) ջրային լուծույթում կապված է ուժեղ
բևեռացող անիոնների վերաբերմունքից: Օրինակ՝ S2-, PO4

3-+, CrO4
2- և այլն, 

որոնց հետ նրանք կարող են առաջացնել նստվածքներ: 

ZnS-ի կովալենտային մոդելն է



Իոնի լիցք
Կատիոնների խումբը և K-ի արժեքը

փոքր Միջին մեծ

1+

K< 126

(Na+, K+)
--

K >126

(Cu+, Ag+)

2+

K <294

(Ba2+,Sr2+,Ca2+,Mg2+)

K 294-550

(Mn2+,Fe2+,Co2+,Ni2+)

K >550

(Cu2+,Cd2+,Hg2+,Pb2+)

3+ K <760

(Al3+, Cr3+)

K  760-970

Fe3+

K >970

(Bi3+,As3+, Sb3+, Sn4+)

Կատիոնների դասակարգումը ըստ կովալենտային բնութագրի



Էլետրաբացասականությունը `մոլեկուլում ատոմի կողմից
էլեկտրոնային զույգը ձգելու հատկությունն է (X).



Լուծույթներում իոնների
հայտաբերման պայմանները

Ազդանյութերի տեսակներն են
ա. ընդհանուր՝ թթուներ կամ հիմքեր
բ. խմբային
գ. յուրահատուկ:



Այն ազդանյութերը, որոնք փոխազդում են սահմանափակ
իոնների հետ, կոչվում են ընտրողական (սելեկտիվ) 
անալիտիկական ազդանյութեր:Կողմնակի իոնների
ազդեցությունը իոնի յուրահատուկ ռեակցիայի վրա կախված
է դրանց կոնցենտրացիաից և ռեակցիայի պայմաններից: Այդ
կախումը բնորոշվում է սահմանային հարաբերությամբ (Ս.Հ.)

Ս.Հ.= Cորոշվող իոն / Cկողմնակի իոն



Օրինակ՝ Pb2+-ը KJ-ով հայտաբերելիս Cu2+-ի առկայությամբ.

Ս.Հ.=1/25: 

Եթե Ս.Հ.>1/25 PbJ2-ի հետ կնստի CuJ և կանջատվի J2, որը
կխանգարի Pb2+-ի հայտաբերմանը: Եթե օտար իոնի
կոնցենտրացիան մեծ է, այն քողարկում են: 

Co2+-ի հայտաբերմանը NH4SCN-ով խանգարում է Fe3+-ը, որը
քողարկում են KF-ով :

Co2+ + 4NH4SCN  → (NH4)2[Co(SCN)4]2– + 2NH4
+

Fe3+ +  6KF→ [FeF6]3– + 6K+

Fe3+ իոնը քողարկում են նաև H[FeCl4]- ի ձևով



PbJ2

[Fe(SCN)n] (3-n) 

(NH4)2[Co(SCN)4]



Որակական անալիզում ռեակցիաներն
իրականացվում են սիստեմատիկ (համակարգված) 

և կոտորակային անալիզի մեթոդներով:

1.սիստեմատիկ `բոլոր բաղադրիչ մասերը, կամ
դրանցից շատերը խմբային ազդանյութով

2.կոտորակային `առանձին կամ քիչ թվով իոններ

Օրինակ` Fe3+ և NH4
+ իոնները



Զանգվածների ներգործման օրենքի կիրառումը անալիտիկ քիմիայում

եթե հավասարակշռության մեջ գտնվող
բոլոր նյութերը գտնվում են նույն ֆազում

ba

dc

c ]B[]A[
]D[]C[K =

Այս հավասարումն ընդունելիէ ոչ էլեկտրոլիտների և
թույլ էլեկտորիտների իդեալական լուծույթների համար:

հավասարակշիռ համակարգեր
a∙A+b∙B↔c∙C+d∙D



Իրական լուծույթներում հավասարակշռության վրա ազդող գործոնները
բաժանվում են երկու խմբի `էլեկտրաստատիկ և քիմիական
փոխազդեցության:

իրական լուծույթների համար EAA≠EBB≠EAB    
իդեալական լուծույթների համար EAA=EBB=EAB

Չեզոք մոլեկուլների համար էլեկտրաստատիկ փոխազդեցության
ուժերը համեմատաբար փոքր են և ի հայտ են գալիս միայն փոքր
հեռավորությունների դեպքում:Ոչ էլեկտրոլիտների լուծույթների
հատկությունների շեղումը իդեալականից նկատելի է միայն
բարձր կոնցենտրացիաների ժամանակ: 
Իոնների միջև փոխազդեցությունը բավական մեծ է և ի հայտ են
գալիս մեծ հեռավորությունների դեպքում:



Քիմիական փոխազդեցություն.բարդ քիմիական համակարգերում միևնույն
մասնիկները մասնակցում են մի քանի հավասարակշռությունների

միաժամանակ:
Օրինակ, HgS-ի հագեցած ջրային լուծույթում HCl –ի առկայությամբ
գործում են բազմաթիվ
հավասարակշռություններ Hg2+ և S2- իոնների մասնակցությամբ:

Հետերոգեն HgS ↔Hg2+ +S2- (1)

Հոմոգեն Hg2++Cl-↔HgCl+

------------------------------

Hg2++4Cl-↔HgCl4
2-

S2- +H+↔HS-

S2- +2H+↔H2S



իրական լուծույթներ

b
B

a
A

d
D

c
C

Cb
B

a
A

ba

d
D

c
C

dc

b
B

a
A

d
D

c
C

ff
ff

K
ff]B[]A[
ff]D[]C[

aa
aa

K
⋅
⋅

=
⋅
⋅

==Ã

Kհավ.-ը կախված չէ C-ից ,հաստատուն է
1.տվյալ ջեմաստիճանում
2. տվյալ ճնշման տակ
3.տվյալ լուծիչում

Անալիզի նպատակով ռեակցիաների ընտրության որոշումը կատարվում
է՝ ելնելով հավասարակշռության հաստատունից:



Եթե նյութի 99,99% ռեակցվում է, իսկ չռեակցած մասը կազմում է 0,01% 
(0,01/100=10-4 ելային քանակից), ապա A +B  AB ռեակցիայի համար

Քանակական անալիզում ընդունվում են այն ռեակցիաները, որոնց Kհավ.> 108:
Հավասարակշռության հաստատունի ցուցիչն է pKհավ = –lgKհավ
pKհավ > 0 `հակադարձ ռեակցիան, 
pKհավ < 0 `ուղիղ ռեակցիան:

8
44h 10

1010
9999,0

]B][A[
]AB[K =

⋅
== −−

(NH4)2CO3-ը, նոսր լուծույթում ենթարկվում է հիդրոլիզի.
(NH4)2CO3 + HOH  NH4HCO3 + NH3 • H2O

3,15
]HOH][CO)NH[(

]OHNH][HCONH[
K

324

2334
h =

⋅
=

IIանալիտիկ խմբի կատիոնների նստեցումը (NH4)2CO3-ով տեղի է
ունենում ըստ հետևյալ հավասարման.

Me2+ +HCO3
-+NH4OH MeCO3 +NH4

+ +H2O



Օրինակ. AgCl↓ Ag+ + Cl– KC=[Ag+][Cl–]

Mg2+ + 2NH4OH  Mg(OH)2↓ + 2NH4+

2
4

2

2
4

h ]OHNH][Mg[
]NH[K +

+

=

(NH4)2CO3 NH2COONH4 + H2O

Ամոնիումային բուֆերային լուծույթի pH-ի որոշման հավասարումն է.
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lgp14pH
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NH4OHK ++ +=+−=



Հավասարակշռության հաստատունի տեսակները

Գոյացման հաստատուն
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NHCuβ
NHCdβ

Cu-ի ամոնիակային կոմպլեքսը ավելի կայուն է

Իոնացման կամ քայքայման հաստատուն

Իոնացման հաստատունն ունի հաստատուն արժեք միայն թույլ
էլեկտրոլիտների համար



C
K

=α
2. թույլ էլեկտրոլիտների համար է, իսկ ուժեղ
էլեկտրոլիտների դեպքում գործ ունենք թվացող դիսոցման
աստիճանի հետ

3.դիսոցումն ուժեղ էլեկտրոլիտների դեպքում դարձելի չէ (100%),
լուծույթները չեն ենթարկվում զանգվածների ներգործման օրենքին

4.աղերի բյուրեղավանդակը կազմված է իոններից

5.անհամապատասխանություն դիտվեց ուժեղ էլեկտրոլիտների լուծույթների
սառեցման և եռման կետերի,օսմոտիկ ճնշման տեսականորեն հաշված
և փորձնականորեն ստացված տվյալների միջև

6.Արենիուսի տեսությամբ դժվար է բացատրել ուժեղ թուների և
ուժեղ հիմքերի չեզոքացման ջերմության հաստատուն

արժեքը(13,7կկալ):

Ուժեղ էլեկտրոլիտների տեսություն

Արրենիուսի էլեկտրոլիտիկ դիսոցման տեսությունը
1.անտեսել է լուծիչի դերը



Դեբայը և Հյուկելը իրենց հավասարումը դուրս բերելիս կատարեցին
հետևյալ վերապահումները.

1.  ուժեղ էլեկտրոլիտները լուծույթում լրիվ դիսոցված են և գործընթացը
դարձելի չէ

2. իոնական մթնոլորտը տվյալ իոնի շուրջը դիտվում է իբրև անընդմեջ
միջավայր

3. բոլոր տիպի փոխազդեցություններից հաշվի են առնում միայն
միջիոնական փոխազդեցությունները

4. լուծույթի դիէլեկտրիկ թափանցելիությունը ընդունվում է հավասար
մաքուր լուծիչի դիէլեկտրիկ թափանցելիությանը

5. իոնների հատկություններից հաշվի է առնվում միայն իոնի լիցքը

Այս տեսությունը հաշվի չի առնում իոնի չափսերը, 
կառուցվածքը, սոլվատացումը, բևեռացումը :



HCl  H++Cl– իրական լուծույթի համար

Կոնցենտրիկ ուժեղ էլեկտրոլիտների
լուծույթների համար f < 1: 

Անսահման նոսրացման դեպքում f = 1(J<10-4Մ) 
(J>1Մ) f > 1
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fClfH
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Լուծույթի իոնական ուժի և
իոնների ակտիվության հաշվում

Լուծույթում միաժամանակ կարող են լինել մի շարք իոններ և դրանցից
որևէ մեկի ակտիվությունը հաշվելու համար անհրաժեշտ է հաշվի

առնել լուծույթում եղած բոլոր իոնների կաշկանդող ազդեցությունը, 
որը կախված է դրանց կոնցենտրացիայից և լիցքի մեծությունից: 

Լուծույթի իոնական ուժը.
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200C բինար էլեկտրոլիտների ջրային նոսր լուծույթներում, որոնց
իոնական ուժը Ј ≤  0,01, տվյալ իոնի ակտիվության գործակիցը կարելի է
հաշվել,

JAz-  lgf 2=

A = 0,509: A-ն կախված է լուծիչի դիէլեկտրիկ թափանցելիությունից և
ջերմաստիճանից:



Կոնցենտրիկ լուծույթների դեպքում

AnBm տիպի էլեկտրոլիտների համար բերված է միջին
ակտիվության գործակցի որոշ ման բանաձևը
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Իոնական ուժի հաշվարկը կախված
լուծույթի կոնցենտրացիայից

1. Շատ նոսր բինար էլեկտրոլիտների լուծույթների համար
Kt+An– (օրինակ NaCl, KCl) J = C,  քանի որ [Kt+] = [An–] = C  

CZ5,0flg 2−=

2. KtAn2 (օրինակ BaCl2 ) կամ Kt2An (Na2CO3)

J = 3C C3Z5,0flg 2−=

3.  Kt2+An2– (օրինակ ZnSO4)

J = 4C C4Z5,0flg 2−=

4.  Kt3+An3– (AlCl3) Kt3An(Na3PO4)

J = 6C C6Z5,0flg 2−=



Հետերոգեն հավասարակշռություն

Միջֆազային երևույթների արագությունը ընդհանրապես
մեծ է ֆազերի հպման սկզբնական փուլում և
աստիճանաբար փոքրանում են մինչև որոշակի
հաստատուն արժեք, որը բնութագրվում է քիմիական
միջֆազային հավասարակշռության հաստատունով:

Նստվածքագոյացում

AgCl   Ag+ + Cl–









1. Նույն լիցք ունեցող իոնների միացությունների լուծելիությունը նվազում
է իոնի շառավղի աճման հետ միասին և Z/r կամ Z2/r հարաբերության
փոքրացման հետ : Դա պայմանավորված է կատիոնի բևեռացման
մեծանալով և կապի կովալենտականության աստիճանի աճով

(CaSO4 < SrSO4 < BaSO4):
շառավիղը (պկմ)       197          215        217

2. Տարրի օքսիդացման աստիճանի աճը մեծամասամբ իջեցնում է
նրանց միացությունների լուծելիությունը:

3. Նստվածքները հեշտ առաջանում են, երբ կատիոնները փոխազդում
են այն անիոնների հետ, որոնք ունեն մեծ շառավիղ և հեշտ
բևեռանում են: Անիոնի հեշտ բևեռացումը պայմանավորված է
կապի կովալենտության աճով:

Հատիկավորման բնութագրով է պայմանավորված

1. նստեցման արագությունը, 

2. ֆիլտրման արագությունը

3. նստվածքի հասունացումը:



Բյուրեղացման կենտրոնների քանակը կախված է
լուծույթի գերհագեցման աստիճանից :

h

Ñ·

C

)C -(C
¶=

Բյուրեղացման կենտրոնների առաջացումը հնարավոր է
մասնիկների մասնակի կամ լրիվ դեսոլվատացման և
ագրեգացման դեպքում, որն առավել լավ կատարվում է
ֆազերի բաժանման սահմանում: 

Նյութերի գերհագեցած լուծույթներ առաջացնելու
ունակությունը որոշվում է մետաստաբիլացումով, որը
բնութագրում է գերհագեցած լուծույթների
հարաբերական կայունությունը: 



Ֆազերի բաժանման սահմանում
մասնիկների դեսոլվատացումն ու

ագրեգացումը

Մետաստաբիլացման գոտում
նստվածքի առաջացումը

I.նկար II նկար

1.ֆազերի բաժանման սահման 1.բյուրեղացման կենտրոնների առաջացում

2.մասնիկի դեսոլվատացում 2.մետաստաբիլացման գոտու սահման

3.մասնիկների ագրեգացում 3.անկայուն լուծույթի սահման

4.պինդ ֆազ 4.գերհագեցած մետաստաբիլ լուծույթի գոտի

5.սոլվատացված մասնիկ 5.բյուրեղների աճ

6.հեղուկ ֆազ 6.լուծույթի հագեցման սահման

7.չհագեցած լուծույթ



Նստվածքի առաջացման վրա ազդող
գործոններն են. 
1. Ջերմաստիճան

2. կոնցենտրացիա

3. Ազդանյութի ավելացման արագությունը

4. Նստվածքի հասունացման ժամկետը



Նստվածքի մասնիկների չափսի կախվածքւթյունը
մետաստաբիլացման գոտու մեծությունից

Մեծ մետաստաբիլացման
գոտի (∆C1)

Փոքր մետաստաբիլացման
գոտի (∆C2)



Նստվածքի հասունացում

Նստվածքը մինչև 
հասունանալը

Նստվածքը հասունանալուց 
հետո



I նկ. բյուրեղային վիճակ II-ը ամորֆ վիճակ



Զանգվածների ներգործման օրենքի
կիրառումը նստվածք-լուծույթ համակարգի

նկատմամբ (ԼԱ)
Նստվածքի գոյացման պահից նստվածքի և նրա առաջացրած իոնների
միջև հաստատվում է շարժուն հավասարակշռություն: 

PbSO4 (պ)  Pb2+ + SO4
2–

Եթե [PbSO4] = const , լուծելիության կոնցենտրացիոն արտադրյալ ԼԱC
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−+== SOPbPbSOKC CÈ²

mA + nB AmBn (պ) ԼԱc = [A]m[B]n

Ընդհանուր դեպքում



ԼԱ-ի վրա ազդող գործոններն են

1. Օտար էլեկտրոլիտի առկայությամբ լուծույթում
ստեղծվում է որոշակի իոնական ուժ

n
Bff m

A
n
B

m
A È²caa  È²Ã ==

2. Ջերմաստիճանը:

t0 մեծացնելիս ԼԱ-ն մեծանում է

3. Լուծիչի փոխարինումը այլ լուծիչով



Միավոր մակերեսից մեկ միավոր ժամանակամիջոցում
լուծույթ անցած Ca2+ և CO3

2– իոնների թիվը նույնպես
հաստատուն է, հետևաբար՝ նստվածքի լուծման
արագությունը (V1) կլինի

CaCO3  Ca2+ + CO3
2–

ԼԱ-ի որոշումը

V1 = K1S

V2 = K2[Ca2+][CO3
2–]

V1 = V2 կամ K1S = K2[Ca2+][CO3
2–] 

]][CO[CaÈ²K
K

SK 2
3

2
CaCO

2

1
3

−+===

որտեղից



ԼԱ հավասարումից կարելի է դուրս բերել նյութերի լուծելիության բանաձևը: 

[AB] = [A] = [B]
ԼԱAB =[A] [B] = ԼAB ԼAB = Լ2

AB

1. Եթե բինար նստվածքում իոնների լիցքը նույնն է, ապա

որտեղից

2. Եթե ունենք AmBn տիպի նստվածք, ապա. 

ABAB È²È =

AmBn  mA + nB
ԼԱ =[A]m [B]n

nm
nmnm

È²
È +=



Օրինակ. Ag2CrO4 նստվածքի համար (ԼԱ = 1,44 ⋅10–12, m = 2, n = 1)
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CrOAg ÙáÉ/¹Ù107,1
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Եթե տվյալ կատիոնը նստվածքներ է առաջացնում տարբեր լիցքերով
անիոնների հետ, լուծելիությունը գնահատվում է բերված լուծելիության
արտադրյալներով (ԼԱ՛)

օրինակ՝ ԼԱ BaSO4= 1,05 ⋅10–10 Լ = 1,02 ⋅10–5

ԼԱ Ba3(PO4)2 = 3,39 ⋅ 10–23 Լ = 1,26 ⋅ 10–5

ԼԱ BaSO4 > ԼԱ Ba3(PO4)2 Լ Ba3(PO4)2> Լ BaSO4
Եթե համեմատենք այդ երկու աղերը, ապա 3BaSO4 ÷ Ba3(PO4)2 (ըստ Ba-ի)
ԼԱ՛ BaSO4 = (1,05 ⋅ 10–10)3 = 1,16 ⋅ 10–30

Ըստ ԼԱ՛ կազմվել է Տանանևի անիոնային հետևյալ շարքը

ԼԱ Ag2SO4 = 1,6 ⋅10–5 ԼԱ BaSO4 =1,1⋅10–10

Ag2SO4 → CaSO4 → Hg2SO4 → SrSO4 → PbSO4 → BaSO4



Օրինակ. SrSO4-ի հագեցած լուծույթը նստեցնում է PbSO4-ը կամ BaSO4-ը, 
իսկ Ag+, Ca2+, Hg2

2+ մնում են լուծույթում:
Քանի որ Ba2+-ի հետ, ռեակցիայի Kհ >1:

SrSO4 ↓ + Ba2+ → BaSO4 ↓ + Sr2+

Ca2+ -ի դեպքում Kհ <1 ,ռեակցիան չի գնում:
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Օրինակ՝ կարող ենք ընտրողաբար լուծել Ag2SO4   -ը ավելացնելով Ca2+

(անիոնները չեն նստեցնում Ag+-ը ), օրինակ` Ca(NO3)2

75,1
101,9
106,1

6
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=
⋅
⋅

== −

−

4CaSO

4AgSO

Ñ È²

È²
K

Ag2SO4↓+ Ca2+ → CaSO4↓+ 2Ag+

Նույն ձևով լուծույթից կարելի է նստեցնել C2O4
2–կամ CO3

2– իոնը
CaSO4-ի հագեցած լուծույթով: Քանի որ ԼCaC2O4 և ԼCaCO3 <ԼCaSO4



Նստվածքի և նստեցնող ազդանյութի
ընտրությունը

Չնստած իոնի կոնցենտրացիան չի
գերազանցում լուծույթում 10–6 մոլ/լ:

1. Չհագեցած լուծույթը՝ ԻԱ < ԼԱ, նստվածք չի առաջանա:

2. Գերհագեցած լուծույթ՝ ԻԱ > ԼԱ, նստվածք կառաջանա:

3. Հագեցած լուծույթ՝ ԻԱ = ԼԱ, նստվածք չի առաջանա:

Նյութի ԼԱ արժեքով որոշում են պայմանները, որի
ժամանակ սկսվում է նստվածքի առաջացումը:



Օրինակ 1. 10-4Ն AgNO3-ի լուծույթից
(ԼԱAgCl = 1,78.10–10)  ԼԱ բանաձևով կարող ենք
հաշվել HCl ազդանյութի հավասարակշռային
կոնցենտրացիան

Ag+ + Cl–→AgCl

ԼԱ = [Ag+][Cl–]
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Օրինակ 2. ԼPb(OH)2 = 3,29•10–6 գ/100գր ջրում
Վերածելով լուծելիությունը մոլ/դմ3

(Mr = 241,2), որոշենք ԼԱ-ն
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ԼԱ = mmnnԼm+n m=1, n=2

ԼԱ =11•22(1,36•10–7)1+2 = 1,006•10–20



Եթե նստվածքները միատիպ են, ԼԱ-ի
մեծությունը ցույց է տալիս մի նստվածքի
անալիտիկ առավելությունը մյուսի
նկատմամբ:

ԼԱPbC2O4 = 3,2•10–11

ԼԱPbSO4 = 2,2•10–9

ԼԱPbS = 3,23•10–29

ԼԱCaC2O4 = 2,57•10–9

ԼԱCaSO4 = 6,1•10–5

ԼԱCaCO3 = 4,8•10–9



Նստեցնող ազդանյութի ավելցուկի քանակը

Մեծացնում է
ԻԱ-ն

Անջատվում է
նստվածք

ԻԱ > ԼԱ

Ստեղծվում է
հավասարակշռություն

Լուծույթը
գերհագեցած է



Օրինակ. 3       Pb2+  +SO4
2– = PbSO4 , 

[Pb2+ ] = [SO4
2– ]=1•10–5 մոլ/լ, ԻԱ = 1•10–10:

ԼԱ = 1,96•10–8 , ԻԱ< ԼԱ և նստվածք չի առաջանում: 

Լուծույթին ավելացնենք SO4
2– ի ավելցուկ` 10–2 մոլ/լ

ԻԱ = [Pb2+][SO4
2–]= 1.10–5 •10–2 = 10–7, ԻԱ > ԼԱ կառաջանա

նստվածք :
ԻԱ = ԼԱ ստեղծվում է հավասարակշռություն : 

Pb2+ կոնցենտրացիան լուծույթում նվազում է 5 անգամ:



Նստեցնող էլեկտրոլիտի դիսոցման
աստիճանը ազդում է լրիվ նստեցման վրա

Mg2+ նստում է լրիվ

Mg2+ լրիվ չի նստում

NaOH

NH4OH

α(NH4OH) = 1%   

α(NaOH) = 100% 



Նստվածքների գոյացման հաջորդականությունը

Սկզբում գոյանում է այն նստվածքը որի ԼԱ-ն
ամենափոքրն է: 

Որպեսզի նստի BaSO4-ը ԻԱ > ԼԱ, և
միաժամանակ չնստի CaSO4-ը ԻԱ < ԼԱ: 
Եթե լուծույթում [Ba2+]-ը և [Ca2+]-ը =10-2 մոլ/լ
,ապա [SO4

2– ]-ը կլինի .

Ba2+ և Ca2+ իոնները միմյանցից բաժանել
կոտորակային նստեցման եղանակով
օգտագործելով H2SO4
ԼԱ BaSO4 = 1.10–10 ԼԱ CaSO4 = 2,310–5: 
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BaSO4-ը լրիվ կնստի, եթե [SO4
2– ] = 10–4 մոլ/դմ3 և 
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[Ba2+]- կփոքրանա 10–2/10–6 = 10 000 անգամ, 
Ca2+-ը լրիվ կմնա լուծույթում:



Նստվածքների առաջացման pH-ը

Գոյություն ունի նստվածքագոյացման pH-ի մարզ: 

Zn(OH)2 լրիվ նստում է՝ pH (5,9 – 8,4) 

+2NaOH = [Zn(OH)4]2– pH> 8,4 

Zn(OH)2   +2H+ =Zn2+ +2H2O             pH < 5,9

Zn(OH)2



Նստվածքալուծման տեսություն

Նստվածքը լուծելու համար անհրաժեշտ է
նստվածքի և լուծույթում եղած իոնների միջև
հաստատված հավասարակշռությունը
տեղաշարժել իոնների գոյացման
ուղղությամբ, որն իրականացնելու համար
պետք է ցածրացնել այդ իոններից մեկի

(կամ միաժամանակ երկուսի) 
կոնցենտրացիան



Որևէ ազդանյութի ազդեցությամբ տվյալ
նստվածքը կլուծվի միայն այն դեպքում, 
եթե այդ ազդանյութը նստվածք
առաջացնող իոններից մեկի հետ
առաջացնի քիչ դիսոցվող միացություն:



Նստվածքների լուծումը և նրանց վերածումը
այլ բաղադրության նստվածքների

Նստվածքը լուծելու համար անհրաժեշտ
է, որ (ԻԱ) < ԼԱ: Դրան կարելի է հասնել
իջեցնելով լուծույթում նստվածքի վրա
իոնների կոնցենտրացիան, որն
իրականացվում է՝



1. մեծ նոսրացում
2. նստվածքների իոնների վերածումը նյութերի, 

որոնք քայքայվում են առաջացնելով գազ
3. նստվածքների իոնների կապումը կոմպլեքս

միացությունների ձևով
4. նստվածքի իոնների վերածումը ուրիշ

միացությունների ի հաշիվ
օքսիդավերականգնման ռեակցիաների

5. նստվածքների իոնների կապումը թույլ
դիսոցվող նյութի առաջացմամբ

6.       լուծիչի տեսակի փոփոխություն
7.      ջերմանստիճանի փոփոխություն
8. միաժամանակ մի քանի գործոնի

օգտագործում
9.     նույնանույն իոնի մեծ քանակի ավելացում



1. մեծ նոսրացում
Օրինակ, որպեսզի լուծվի MgSO3 -ը (ԼԱ = 1,9.10–2) 1 դմ3 լուծույթին, որը
պարունակում է 1 մոլ նստվածք, պետք է ավելացնել 7,24դմ3 -ից ավել ջուր:

32 ÙáÉ/¹Ù101,9È²È 138,0=⋅== −

0,138 — 1դմ3

1 — x x = 7,24 դմ3

MgSO3  Mg2+ + SO3
2–



2. լուծում գազի առաջացման հաշվին

CaCO3↓ + 2HCl = CaCl2 + H2O + CO2

CaCO3+ 2CH3COOH=(CH3COO)2Ca+ H2O + CO2 

Չեն լուծվում CH3COOH-ում`ZnS,FeS



AgCl նստվածքը լուծվում է NH3-ի լուծույթում

AgCl↓ + 2NH3  [Ag(NH3)2]+ + Cl–
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Ռեակցիան հնարավոր է NH3-ի ավելցուկի դեպքում: AgBr -ը NH3
ավելցուկի դեպքում շատ քիչ է լուծվում, իսկ AgJ -ը ընդհանրապես
չի լուծվում

Kհավ.AgBr = 0,7 ∙ 10–5 Kհավ.AgJ = 1,5 ∙ 10–9

կամ

CaSO4 +(NH4)2SO4 = (NH4)2[Ca(SO4)2]

3. նստվածքների իոնների կապումը կոմպլեքս
միացությունների ձևով



Ֆուլերենի որոշ կոմպլեքսներ ջրալուծ են,օրինակ հիդրատացված
ֆուլերենը, դրանք ունեն մեծ կիրառություն դեղագործության մեջ:



3CuS + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 3S + 2NO + 4H2O

CoS+H2SO4 +H2O2=CoSO4+H2O+S

NiS+H2SO4 +H2O2=NiSO4+H2O+S

4. նստվածքի վերածումը ուրիշ միացությունների
ի հաշիվ օքսիդավերականգնման ռեակցիաների





5.նստվածքների իոնների կապումը թույլ
դիսոցվող նյութի առաջացմամբ

Mg(OH)2↓ + 2NH4
+ → Mg2+ + 2NH3 ⋅ H2O

1
25

11

2

Mg(OH)
Ñ³í 100,4

)10(1,8

101,3

K

È²
K 2 −

−

−

⋅
⋅=

⋅
⋅

==
OHNH 23



1 > Kհավ ≥ 10–4 մարզում և ռեակցիան կգնա
NH4

+ աղերի ավելցուկի ներկայությամբ և
նստվածքը կլուծվի: Դա չի կարելի
օգտագործել Fe(OH)3 նստվածքի լուծման
համար, քանի որ Kհավ < 10–4 և կազմում է 6,3 ⋅
10–24:

Fe(OH)3↓ + 3NH4
+ ≠

Եթե Kհավ > 1. 10–4 ռեակցիան կընթանա, 
(Kհավ =1 – 1∙10–4 ), 

Kհավ < 10–4 ռեակցիան չի ընթանա:



Հիդրօքսիդներին ավելացնելով NH4Cl, 
Mg(OH)2-ը լուծվում է,     իսկ Fe(OH)3 –ը՝ ոչ:

Շատ նստվածքներ լուծվում են հանքային
թթուներում

Mg(OH)2 + 2H+ → Mg2+ + 2H2O

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2+2H2O

BaC2O4+CH3COOH (t0)→(CH3COO)2Ba+H2O+CO+CO2

4
404, 2

35
OHNH

3

Fe(OH)
Ñ³í 106,3

)10(1,8

103

K

È²
K
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−
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⋅
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⋅
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6. Օգտագործում են համակցված լուծում, որի
ժամանակ մասնակցում է մի քանի գործոն՝
օքսիդավերականգնման ռեակցիա, քիչ դիսոցվող
նյութի առաջացում .

2HgS+ 4HCl + 4KJ → 2H2S↑ + K2[HgJ4] + K2[HgCl4] 

Նույնը կարելի է ասել արքայաջրի (3HCl + 
HNO3) մասին: Քիչ լուծելի նստվածքները
կարելի է վերածել այլ նստվածքների
հաշվելով ռեակցիայի հավասարակշռության
հաստատունը: 
Օրինակ՝ եթե մշակենք BaCO3 –ը նատրիումի
սուլֆատով՝



BaCO3↓ + Na2SO4 → BaSO4↓ + Na2CO3

599.
0 =

⋅
⋅

== −

−

1

9

BaSO

BaCO
Ñ³í 101

105

È²

È²
K

4

3

Հակառակ պրոցեսը, այսինքն ավելի քիչ լուծելի
նստվածքի անցումը ավելի լուծելի նստվածքի, երբեմն
հնարավոր է եթե օգտագործենք ազդանյութի
ավելցուկ

BaSO4↓ → BaCO3↓

4
5

9
BaCO 10
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105È²
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7.       լուծիչի տեսակի փոփոխություն

Օրինակ`կալիումի պերքլորատի լուծելիությունը ջրում 0,202գ/լ է,
էթանոլում`0,012գ/լ բութանոլում`0,0045գ/լ:



8.      ջերմանստիճանի փոփոխություն



Օրինակ`KHC4H4O6-ի և PbCl2-ի լուծելիությունը
ջերմաստիճանի բարձրացման հետ կտրուկ բարձրանում

է,իսկ BaSO4-ի և AgCl-ի լուծելիությունը չի
փոխվում,CaSO4-ի դեպքում ջերմաստիճանի

բարձրացումը 200C -600C բերում է լուծելիության
բարձրացման, 600C-ից բարձր անցնում է CaSO4.1/2H2O 

ձևի և լուծելիությունը փոքրացման: 



RT
H

R
SK

00 ΔΔln −=

Հավասարակշռության հաստատունը կախված է
էնթհալպիայի մեծությունից.

Հետևաբար ,եթե պրոցեսի ∆H<0(ջերանջատիչ), 
t0-բարձրացման հետ Kհ-ը փոքրանում է:



AgCl-ի լուծելիության կախվածությունը նույնանույն իոնների
կոնցենտրացիայից:

Cl- իոնների մեծ ավելցուկի դեպքում առաջանում է [AgCl2]- ջրալուծ
կոմպլեքս, իսկ Ag+ իոնի մեծ ավելցուկը կբերի իոնական ուժի մեծացման:



Թարմ առաջացած նստվածքի լուծելիությունը ավելի մեծ
է քան որոշ ժամանակ մնացած նստվածքինը: Օրինակ, 

թարմ նստած BaSO4-ը նկատելի չափով լուծվում է
նույնիսկ քացախաթթվում: Co2+  և Ni2+ իոնները

ծծմբաջրածնով նստեցնելիս սկզբում առաջանում է
թթուներում լուծվող α-ձևափոխություններ, այնուհետև

դրանք անցնում են քիչ լուծվող ձևերի(β-CoS, γ-NiS,
β-MnS):Մետաստաբիլ և կայուն վիճակների
տարբերության պատճառները տարբեր են`

1.հիդրատացման աստիճանը,2.բյուրեղացանցի ձևը,
3.առաջացած բյուրեղների չափը:

Օրինակ,կայուն է CaC2O4.H2O-ձևը,  մետաստաբիլ է
CaC2O4.3H2O-ը և CaC2O4.2H2O-ը: HgS-սևը ունի
քառանիստային, HgS-կարմիրը`եռանիստային

բյուրեղացանց:Մեծ չափս ունեցող բյուրեղները վատ են
լուծվում,փոքրերը լավ:



Աղային Էֆեկտ
(Տարանուն և նույնանուն իոնների ազդեցությունը

նստվածքի լուծելիության վրա)

Նստվածքն ավելի քիչ է լուծվում թորած ջրում, քան աղեր պարունակող
լուծույթում: Նշված երևույթը կոչվում է "աղային էֆեկտ":

Աղային էֆեկտը կախված է

1. Իոնական ուժից

ԼԱթ= ԼԱc·f1·f2
pԼԱթ = pԼԱc – lgf1-lgf2

-lgf = 0,5z2

pԼԱթ = pԼԱc +0,5(z1
2 + z2

2) 
AmBn էլեկտրոլիտի դեպքում

pԼԱթ = pԼԱc +0,5(mzA
2 + nzB

2)

I
I

I



Oրինակ.   CaCO3 –ի լուծելիությունը ինչպես է փոխվում 0,2 Մ KNO3-ի
լուծույթում

24,0    0,2  I 2
3

2 === ++ COCa ff

17,4
24,0
11

2

3 ===
fL

L

OH

KNO

2.Իոնների լիցքի մեծությունից

CaCO3-ի լուծելիությունը ջրում ավելի բարձր է, քան AgCl-ինը, 

իոնական ուժը նույնն է: Փոքրանում է f-ը:

ԼԱ(CaCO3)=0,48.10-10

1. L(H2O)=√ԼԱ= √0,48.10-10=0,69. 10-5

2.L(KNO3)= =2,875 . 10-5



Բյուրեղային և ամորֆ նստվածքներ

Մանր բյուրեղներից կազմված նստվածքի լուծելիությունը համեմատաբար
մեծ է, քանի որ նրանք ունեն մեծ մակերես և մակերեսային էներգիա ,
լիովին ձևավորված չեն:

"Ամորֆ" նստվածքը շատ մանր, իրար հետ թույլ կապված
բյուրեղների ագրեգատների խումբ է, որն առաջանում է երբ
ազդանյութն ավելացվում է արագ և մեծ բաժիններով:

Բյուրեղային նստվածքներ ստանալու համար ազդանյութը
ավելացվում է փոքր բաժիններով, որոնց բնորոշ է ծերացումը:
"Ծերացումը" նստվածքի ֆիզիկաքիմիական հատկությունների

փոփոխումն է, որը բերում է էներգիայի իջեցմանը: 
"Ծերացման"  ձևերն են.
1. վերաբյուրեղացումը,
2. թերմիկ ծերացում,
3. քիմիական ծերացումը:



Վերաբյուրեղացման ժամանակ ոչ կայուն բյուրեղական մարզերն
անցնում են նստվածքի մակերեսի այլ մասերի վրա: 
Թերմիկ ծերացումը դա բյուրեղական կառուցվածքի կանոնավորման
պրոցեսն է ի հաշիվ դիֆուզիայի:
Քիմիական ծերացման ժամանակ նստվածքը կարող է անցնել այլ
բյուրեղային ձևափոխության` (պոլիմորֆիզմի երևույթ) :
Օրինակ` 

HgS (սև) → HgS (կարմիր)
Si(OH)4 -------→ (HO)3Si-O-Si-(OH)3... -------→ (H2SiO3)n

–H2O –nH2O           
սիլիկաթթու դիսիլիկաթթու մեթասիլիկաթթու

Նստվածքների "ծերացման" պրոցեսում տեղի է ունենում նաև մանր
բյուրեղների լուծում և դրանց հաշվին խոշոր բյուրեղների էլ ավելի
խոշորացում:



Ըստ Վ.Պ. Չալիի.
Հիդրօքսիդների "հնացման" մեխանիզմներն են.
ա. Բյուրեղավանդակի գոյացում` Ni(OH)2

բ. Մասնիկների խոշորացում` Cr(OH)3, Mg(OH)2

գ. Դեհիդրատացում Fe(OH)3, Cu(OH)2-ի անցումը FeO(OH)-ի
դ. Հիդրատացում` մոլեկուլում հիդրօքսիլ խմբի թվի մեծացում
AlO(OH)-ի անցումը Al(OH)3-ի

Նստվածքի "ամորֆ" կամ "բյուրեղային" լինելը կախված է
ագրեգատացման և օրիենտացման (կողմնորոշման) պրոցեսների
արագությունների հարաբերությունից: 

Ագրեգատացման արագությունը կախված է լուծույթի
գերհագեցվածության աստիճանից`

Եթե նստվածքը բաղկացած է մի քանի հիդրօքսիդներից, ապա հնացումը
տեղի է ունենում.

• մեխանիկական խառնուրդների գոյացմամբ
• կարծր լուծույթների գոյացմամբ



Ամորֆ նստվածքերի գոյացումը բնորոշ է Al(OH)3, 
Fe(OH)3, NiS, As2S3

միացություններին: Բացի թվարկած
միացություններից, շատ այլ միացություններ նախ
անջատվում են ամորֆ նստվածքի տեսքով, ապա

հետզհետե անցնում են բյուրեղային վիճակի (օրինակ, 
կարբոնատները):

Բևեռային միացությունների (BaSO4, AgCl) օրիենտացման
արագությունն այնքան բարձր է, որ դրանք լուծույթից
անջատվում են բյուրեղների ձևով:



Քիմիական անալիզում խոշոր բյուրեղներ
ստանալու համար վարվում են հետևյալ
կերպ

Ca2+ իոնները CaC2O4 –ի ձևով նստեցնելու համար
լուծույթին ավելացնում են աղաթթու ,ապա
նստեցնող ազդանյութ , որից հետո լուծույթը մինչև
եռալը տաքացնում են ու քիչ քիչ ավելացնում
NH4OH-ի լուծույթ` մինչև հիմնային ռեակցիա: Այս
պայմաններում CaC2O4 –ը գոյանում է դանդաղ և
բյուրեղները լինում են բավականին խոշոր :









Աջ կողմի նկարում պատկերված է նոր գերկարծր
մատերիալ՝ կիսաբյուրեղ,կիսաամորֆ մարմին:Այն ստացել են
ձախակողմյան C60 –ը 600000մթն. ճնշման տակ պահելով:Այս
մատերիալը հեշտ խազում է ադամանդը:Ինչպես կվազիբյուրեղը
այս բյուրեղը ևս ունի ոչ օրենտացիոն կլասիֆիկացիա,նրա
կառուցվածքը մասնակի անկանոն է,սակայն կարգավորված է
մեծ մասշտաբով:



Հարակից նստեցում

Նստվածքները, որոնք անջատվում են լուծույթից, 
ադսորբում են իրենց մակերեսի վրա մոլեկուլներ և
իոններ:

Օրինակ. Լուծույթում առկա են Cu2+ և Fe3+ իոններ
ավելացնում ենք NH4OH (ավելցուկով).

Fe3+ + 3OH–→ Fe(OH)3↓
Cu2+ +4NH4OH → [Cu(NH3)4]2+ + 4H2O

Fe(OH)3 + 3HCl → FeCl3 + 3H2O
Fe3+ + 3OH–→ Fe(OH)3↓

կմնա կապույտ գույնի [Cu(NH3 )4 ] 2+

]



Օկլյուզիան օտար մասնիկների անկանոն
ներթափանցումն է բյուրեղացանցի մեջ:

Ինկլյուզիան օտար իոնները դասավորումն է
նստվածքի բյուրեղացանցում` առաջացնելով խառը
բյուրեղներ (իզոմորֆիզմ՝ մասնիկների չափսերը
մոտ են):

Հարակից նստեցման տեսակներն են. 

1. ադսորբցիա 2. օկլյուզիա 3. ինկլյուզիա

Հետագա նստեցում`Cu և Zn իոններ պարունակող
լուծույթին +  H2S

nCuS mS2-……. mZn2+ nCuS + mZnS



Հարակից նստեցում ադսորբցիայի ճանապարհով

Ադսորբցիայի ճանապարհով հարակից նստեցումը բնութագրական է և
ամորֆ և բյուրեղային նստվածքներին:

"Ամորֆ" նստվածքների դեպքում այն կախված է

1. Օտար իոնների կոնցենտրացիայից`շատ ադսորբվում են խիտ լ-թներից

2. Խառնման կարգից
Ըստ Պանետ-Ֆայանս-Գանի կանոնի` բյուրեղի իոնական ցանցը
ամենաուժեղ կերպով ադսորբում է այն իոնները, որոնք կարող են
ցանցի իոնների հետ տալ դժվար լուծվող միացություններ: 

Օրինակ, եթե AgCl –ը շփվում է I–, Br–, NO3
– իոններ պարունակող

լուծույթի հետ, ամենաշատը կադսորբվեն I–, ամենաքիչը` NO3
– իոնները:

Թույլ էլեկտրոլիտները, քանի-որ ունեն փոքր խնամակցություն լուծիչի
հետ ադսորբվում են ավելի ուժեղ,նաև քիչ լուծվող նյութերը:

mAgClmCl– ....mK+

Fe(OH)3 mOH–...mNH4
+

Հարակից նստեցումից խուսափում են կատարելով կրկնակի նստեցում



ա. բ. գ.
Ադսորբցիան իրականացման մեխանիզմները

ա. էլեկտրաստատիկ
բ. միջմոլեկուլային
գ. իոնափոխանակային

բ. 1,4մտցված դիպոլ,
2,3-մոլեկուլներ,
5-ջրածնային կապ



Հարակից նստեցում օկլյուզիայի ճանապարհով
Oկլյուզիայի չափը կախված է

1. Կոնցենտրացիայից

2. Նստվածքի գոյացման արագությունից

3. Նստեցնող ու նստեցվող իոններ պարունակող լուծույթները

խառնելու կարգից:

Ինկլյուզիա՝ KAl(SO4)2 · 12H2O +  KCr(SO4)2 · 12H2O

Իզոմորֆ են `RaSO4 և BaSO4 [Ra2+ (1,52 Ao) ,Ba2+ (1,43 Ao)]

Ունեն նույն կոորդինացիոն թիվը և շառավիղ



Քլոպինի իզոմորֆ նստեցման օրենք
Ñ

å

C
CK =

Համատեղ նստեցման պատճառը կարող է լինել քիմիական
փոխազդեցությունը համատեղ նստեցվող տարրի հետ՝ Fe3+ և Cu2+

իոնների համատեղ նստեցումը BaSO4 նստվածքի հետ, առաջանում է
Ba3[Fe(SO4)3]2 և Ba[Cu(SO4)2]

Հավասարակշռության պահին իզոմորֆ բաղադրիչը
բաշխվում է պինդ ֆազի և հեղուկ ֆազի միջև:



Հավաքիչ (կոլեկտոր)

Այն նյութերն են, որոնք նստելով իրենց հետ նստեցնում են փոքր
կոնցենտրացիայով իոնները: 

Օրինակ Pb2+ ÷ CaCO3

Cu2+ ÷ HgI2

HgI2 + I– → [HgI3]– + I–→[HgI4]2–

2HgO 2Hg + O2

to

→

Sb3+, Bi3+, Se2+ և Te2+ ÷ Fe(OH)3

Օրգանական հավաքիչներն անօրգանականների հանդեպ ունեն
առավելություն` շիկացնելով հնարավոր է դրանց հեշտությամբ հեռացնել:
Հավաքիչը պետք է ջրում քիչ լուծվի , բայց հարակից նստեցվող իոնի հետ
առաջացնի նստվածք ,որին էլ ադսորբի իր մակերեսին:



Խանգարիչ իոնների հեռացման և քողարկման եղանակները

1.Նստվածքագոյացմամբ` Mg2+-ը K+ և Na+-ից Mg(OH)2↓-ով:
2.Նստվածքի լուծմամբ` AgCl-ը Hg2Cl2-ից NH4OH-ով:
3.Օքսիդավերականգնմամբ` Al3+-ը Cr3+-ից ,Cr3+ → CrO4

2–:

4.Երկդիմի հատկության օգտագործմամբ` Zn(OH)2 լուծում են NaOH-ում: 
5.Կոմպլեքսագոյացմամբ` Fe3+ -ից Co2+-ը՝ [FeF6]3–-ով.
6.Ջերմային քայքայմամբ` NH4Cl →NH3 + HCl
7.pH–ի կարգավորմամբ
8.Գազի առաջացմամբ` SO4

2– -ը CO3
2– ից, CO2↑:

9.ԼԱ-երի մեծությունների տարբերության օգտագործմամբ:

C ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÇáÝÇ Ë³Ý·³ñÇã

C ãÏ³åí³Í ÇáÝÇ Ë³Ý·³ñÇãlg−=pK

→

Քողարկման ինդեքս



Թթուների և հիմքերի տեսությունները

Ըստ Արենիուսի` Թթուներին ÷ H+ , հիմքերին ÷ OH– իոններ

Ըստ Ֆրանկլինի` Թթուներին ÷ լուծիչի կատիոնները

հիմքերին ÷ լուծիչի անիոնները

Օրինակ, ջրի ինքնադիսոցումն է (ավտոիոնիզացում)
H2O   H+ + OH–

H+ +H2O  H3O+

----------------------------------
H2O  + H2O  H3O+ + OH–

Հեղուկ NH3-ում
NH3  H+ + NH2

–

NH3 + H+  NH4
+

------------------------------
2NH3  NH4

+ + NH2
–





Արենիուսի տեսությունը Ֆրանկլինի սոլվատային տեսության
մասնակի դեպքն է: 
Ինքնադիսոցման են ենթարկվում.

H2SO4  H+ + HSO4
–

H2SO4 +  H+  H3SO4
+

------------------------------------
2H2SO4  H3SO4

+ +   HSO4
–

CH3COOH  CH3COO– +   H+

CH3COOH  +  H+  CH3COOH2
+

------------------------------------------------
2CH3COOH  CH3COOH2

+ +  CHCOO–



Ըստ Լոուրիի
հիմքերը միացնում են պրոտոն, թթուները` անջատում են պրոտոն

թթու1  H+ + հիմք1
հիմք2 +  H+  թթու2

--------------------------------------------------------------
թթու1 +  հիմք2  հիմք1 +  թթու2

թ1 հ2 թ2 հ1
H3O+ + OH–  H2O  + H2O

թ պր հիմք
H3O+  H+ + H2O

թ1 հ2 թ2 հ1
H2O + NH3  NH4

+ +  OH–

NH4
+  H+ + NH3



Չեզոքացման ռեակցիան մրցակցություն է պրոտոնին տիրելու: 

2Ba2+ + Cr2O7
2– + H2O  2BaCrO4↓+ 2H+

K+ + H2C4H4O6  KHC4H4O6↓+ H+

C
H

OH

C
H

OH

O

OH

O

OH
C
H

OH

C
H

OH

O

OH

O

OK
C CK+    + +     H+C C

Zn2+ + H2S  ZnS↓+ 2H+

թթու հիմք
CH3COOH  CH3COO– + H+

թթու հիմք թթու հիմք
CH3COOH   +  H2O  H3O+ + CH3COO–

թթու հիմք թթու հիմք
H2O + C6H5NH2  C6H5NH3

+ + OH–



HClO4 ուժեղ թթու է՝ պրոտոնը զուգակցված է թույլ՝ հիմքի հետ` ClO4
–: 

H2O-ն թույլ թթու է՝ պրոտոնը զուգակցված է ուժեղ հիմքի հետ:

HClO4 + H2O  H3O+ + ClO4
–

HCN + H2O  H3O+ + CN–



Թթվա-հիմնային ռեակցիաներ` ջրի մասնակցությամբ

Ըստ Բրենստեդի, ջուրը ամֆոլիտ է: 

B– + H2O  HB + OH– Kհ = Kb
(հիմք)    (թթու)

HB  H+ + B–

H+ + H2O  H3O+ Kթթու = Ka
-----------------------------
HB + H2O  H3O+ + B–

(թթու)   (հիմք)

HB + H2O  H3O+ + B–

B– + H2O  HB + OH–

---------------------------------------------
H2O  + H2O  H3O+ + OH– Kw

Ka ⋅ Kb = Kw



Ինչքան թթուն ուժեղ է, այնքան դրան զուգակցված հիմքը թույլ է:

Ըստ պրոտոլիտիկ տեսության, թթուները կարող են լինել
ա. չեզոք (HCl, H2SO4);
բ. անիոնային (HSO4

–, H2PO4
–)

գ. կատիոնային (H3O+, NH4
+)

Հիմքերը կարող են լինել
ա. չեզոք (KOH, NaOH);
բ. կատիոնային (CaOH+);
գ. անիոնային (Cl–, OH–, I–):
Թթուների և հիմքերի փոխազդեցությունը

լուծիչի հետ, երբ մասնակցում է պրոտոնը,
կոչվում է թթուների և հիմքերի պրոտոլիզի
ռեակցիա:

Օրինակ, H3PO4 –ը ուժեղ է, քան CH3COOH-ը, իսկ H2PO4
- -ը որը

զուգակցված է H+
-ի հետ և ավելի թույլ հիմք է քան CH3COO- -ը:



Այն լուծիչները, որոնց մեջ վերացվում են թթուների
ուժեղության տարբերությունները, կոչվում են
հավասարեցնող (նիվելիրող) լուծիչներ: Օրինակ NH3, 
մյուսները տարբերակիչ (դիֆերենցող):

Օրինակ, ROH, ացետոն, անջուր CH3COOH-ն
թթուների համար դիֆերենցող են:

H2O  +  CH3COOH  H3O+ + CH3COO–

հիմք լուծիչ թթու հիմք

Անջուր CH3COOH-ի միջավայրում H2O-ն
հանդես է գալիս որպես ուժեղ հիմք.



HClO4 + H2O  H3O+ + ClO4
–

Հեղուկ HF-ում HNO3 լուծելիս, այն ոչ թե
պրոտոն կանջատի, այլ կմիացնի, այսինքն

հանդես կգա որպես հիմք

HF + HNO3  H2NO3
+ +  F–

HF + CH3COOH  CH3COOH2
+ + F–

C2H5OH + NH3  NH4
+ + C2H5O–

լիոն

Ցանկացած լուծիչում ամենաուժեղ թթու է հանդիսանում
սոլվատացված պրոտոնը և ամենաուժեղ հիմք` 

լիատ-իոնը:

H2SO4, CCl3COOH, CH3COOH, H2O, C2H5OH, NH3, C5H5N
-----------------------------------------------------------------------------------→

պրոտոնա-ակցեպտորային հատկություններն աճում են:

վերցնենք HClO4 –ը որպես լուծիչ

CH3COOH + H3O+ + ClO4
-H3O+ +  CH3COO- + H+ + ClO4

-



Հեղուկ NH3-ում այնպիսի թույլ թթուներ, ինչպիսինն են H2CO3-ը, 
H2S-ը, HCN-ը, լրիվ դիսոցվում են, այսինքն հանդես են գալիս
որպես ուժեղ թթուներ:

Հեղուկ NH3-ում թթվային հատկություն են ցուցաբերում սպիրտները,
անգամ` ածխաջրածինները.

C2H5OH + NH3 = NH4
+ + C2H5O-

թթու հիմք

Սա կոչվում է լուծիչի հավասարեցնող (նիվելիրող) ազդեցություն

NH2
- + H2O = NH3 + OH-

հիմք թթու
Եթե թթուն կամ հիմքը ավելի քիչ է ունակ պրոտոլիզի ռեակցիայի, քան

H3O+ կամ OH-իոնները, ապա նրա կողմից տված կամ վերցրած պրոտոնների
քանակը որոշվում է լուծիչի հետ փոխազդեցության աստիճանով:



Լյուիսի տեսություն
Լյուիսը չէր քննարկում իոնների և մոլեկուլների վարքը
լուծիչներում, այլ քննարկում էր այդ մասնիկների էլեկտրոնային
կառուցվածքը:

Ag+(ջր) + 2:NH3(ջր) → Ag(:NH3)2
+(ջր) → [ Ag(NH3)2 ]+

Cu2+ + 4:NH3 → Cu(:NH3)4
2+→ [Cu(NH3)4]+2

H+(թթու) + NH3(հիմք)  NH4
+

Al3+(թթու) + 6H2O  [Al(OH2)6]3+

Լյուիսի թթուներ են չլրացված էլեկտրոնային ութնյակով մոլեկուլները, 
օրինակ` BF3, SO3, ինչպես նաև բևեռային կրկնակի կապով
մոլեկուլները` CO2, SO2:

Թթուն դա չլրացված արտաքին էլեկտրոնային թաղանթով մասնիկ
է, որը կովալենտ կապի առաջացման ժամանակ գործում է որպես
էլեկտրոնային զույգի ակցեպտոր, իսկ հիմքը էլեկտրոնային զույգի
դոնոր



Լյուիսը նշել է, որ NH3-ը միանում է ոչ միայն պրոտոնի հետ, այլ
նաև Ag+, Cu2+, Co2+ և այլ իոնների հետ:

Օրինակ՝ կոմպլեքս միացությունների առաջացման ժամանակ
կատիոնները հանդես են գալիս որպես էլեկտրոնների
ակցեպտորներ(թթուներ), իսկ լիգանդները` NH3, որպես
էլեկտրոնների դոնորներ(հիմքեր).



Կապերը ըստ Պիրսոնի կարծր և փափուկ թթուների
տեսության ոչ միայն կովալենտ են այլ նաև կորդինացիոն
կամ իոնական: Պիրսոնի կարծր թթուներում
կենտրոնական տարրի ատոմը օժտված է բարձր
էլեկտրաբացասականությամբ, ցածր բևեռունակությամբ և
ազատ օրբիտալներով: Պիրսոնի փափուկ թթուներում
կենտրոնական տարրի ատոմի
էլեկտրաբացասականությունը ցածր է,բևեռունակությունը
բարձր և ունի ազատ օրբիտալներ:   



Միացություն Կոշտ Միջանկյալ Փափուկ

Լյուիսի թթուներ
(կոմպլեքսագոյացնող)

Li+, Mg+2, 
Ca+2, Al+3, 
Sc+3, Zr+4, 

Th+4, 
έ<, r<, μ>

Fe+2, Co+2, 
Ni+2, Cu+2, 

Zn+2

Cu+1, Ag+1, 
Au+1, Hg+2, 
Pb+2, Bi+3

Լյուիսի հիմքեր
(լիգանդի էլեկտրադոնոր
ատոմներ)

O, F
έ>, r<, μ< N, Cl, Br S, P(III), I

Լյուիսի թթուների և հիմքերի դասակարգումը ըստ
Պիրսոնի





Ուսանովիչի տեսություն
Թթուներն առաջացնում են կատիոններ և փոխազդում են կամ անիոնների
կամ էլեկտրոնների հետ: Հիմքերն առաջացնում են անիոններ կամ
էլեկտրոններ, որոնք միանում են կատիոնների հետ:

2Fe3+ + Sn2+ →2Fe2+ + Sn4+

թթու հիմք
Ox + e (թթու)
Red – e (հիմք)

Fe3+ + e  → Fe2+

Sn2+ – 2e → Sn+4

Օրինակ. SOCl2 փոխազդում է Na2SO3–ի հետ (հեղուկ SO2-ում)

SOCl2 SO2+ + 2Cl-

2Na+ + SO3
2-Na2SO3

SO3
2- +SO2+ 2SO2

SOCl2 + Na2SO3

թթու հիմք աղ լուծիչ

2NaCl + 2SO2



Բերումի տեսություն

Բերումի տեսությունը վերաբերվում է թթվածին պարունակող թթուների
թթու և հիմնային աղերի հալույթներին: 

Օքսիդ-իոնների (O2–) դոնորները հանդիսանում են հիմքեր, իսկ
ակցեպտորները` հակահիմքեր

b   ab  +  O2–

հիմք հակահիմք

CO3
2–  CO2 + O2–

2SO4
2–  S2O7

2– + O2–



Ռեակցիաներ որոնք ընթանում են առանց էլեկտրոնների տեղափոխման

CO3
2–  CO2 + O2–

S2O7
2– + O2–  2SO4

2–

-------------------------------------
CO3

2– + S2O7
2–  CO2 + 2SO4

2–

h             թ

Դա թույլ է տալիս հայտաբերելու նպատակով կիրառել այնպիսի
պրոցեսներ, որոնք ջրային լուծիչներում անիրականալի են,օրինակ`

Ñ³ÉáõÛÃ

ÉáõÍáõÛÃ
SiO2  +  2CO3

2- 2CO2   + SiO4
4-

ÃÃáõ            ÑÇÙù



Պրոտոլիտիկ հավասարակշռությունը
անջուր միջավայրում

Պրոտոնային անջուր լուծիչները, ինչպես H2O-ը, կարող են առաջացնել
ջրածնային կապեր և մտնել ավտոպրոտոլիզի ռեակցիայի մեջ:

SH   +  SH  HS ....HS   HSH+ + S–

լուծիչ

Ավտոպրոտոլիզի ժամանակ սոլվատացվող կատիոնները կոչվում են
լիոններ (թթու), իսկ անիոնները` լիատներ (հիմք)

2H2O  H3O+ + OH–

լուծիչ լիոն լիատ

2H2SO4  H3SO4
+ + HSO4

–

լուծիչ լիոն լիատ

2C2H5OH  C2H5OH2
+ +  C2H5O–

լուծիչ լիոն լիատ
2CH3COOH  CH3COOH2

+ +  CH3COO–

լուծիչ լիոն լիատ



]SH[
]S][SH[K 2

2
−+

=
K[SH]2 = Ks = [SH2

+] [S–]
pKs = pH + pS
pKs = pSH2 + pS

Անջուր լուծիչներում փոխվում է թթվահիմնային ռեակցիաների բնույթը:
Օրինակ.
Ջրում

H+ + OH– → H2O

C2H5OH–ում
C2H5ONa + HCl  NaCl + C2H5OH

հիմք թթու

C2H5O– +  H+  C2H5OH

CH3COOH-ում
HCl + CH3COONa  NaCl + CH3COOH

H+ +  CH3COO–  CH3COOH
թթու հիմք

HSH+ + S– → 2SH
H+ + S–→ SH



Անջուր լուծիչներում նույնպես փոխվում է աղի հասկացողությունը:
Օրինակ, H2O-ում CH3COONa կամ NH4Cl-ը աղեր են, իսկ CH3COOH-ում
CH3COONa-ը հիմք է, իսկ հեղուկ NH3-ում NH4Cl-ը` թթու, որում նույնիսկ
լուծվում է մետաղական մագնեզիումը:

Ոչ ջրային լուծիչների ազդեցության կիրառումը
էլեկտրոլիտների հատկություների վրա անալիտիկ

քիմիայում

1. Բարձրացնել հետազոտվող նյութի լուծելիությունը:

2. Ուժեղացնել կամ թուլացնել էլեկտրոլիտների ուժը, կախված լուծիչի
դիէլեկտրիկ թափանցելիությունից:

3. Նյութն անցկացնել ոչ իոնացված վիճակից իոնացվածի և
հակառակը:

4. փոփոխել աղերի, հիմքերի, թթուների ուժի հարաբերությունը:



Լուծիչի ընտրությունը

1.Պրոտոնային լուծիչներ` H2O, կարբոնաթթուները, H2SO4, NH3, CH3OH, 
առաջնային և երկրորդային ամինները:

2. Ապրոտոն լուծիչներ` ածխաջրածիններ (հեքսան), բենզոլ, 
ածխաջրածինների քլորածանցյալները (քլորոֆորմ) ունակ չեն
ավտոպրոտոլիզի և ունեն ցածր դիէլեկտրիկ թափանցելիություն:

HA + B– → HB+ + A–

3. Ավելի բևեռային պրոտոֆիլ լուծիչները` պարզ եթերները (դիօքսան, 

դիէթիլեթեր ), կետոններ (ացետոն) ,երրորդային
ամիններ (պիրիդին) թթուների հետ առաջացնում են իոնային զույգեր.

O

O

O

O
 

HA    +  

+

A-

..
H



Ոչ ջրային լուծիչների դասակարգումը

1. Թթվային լուծիչներ (նիվելիրող) CH3COOH, HCOOH
Օրինակ, HCOOH-ում մեծանում է անիլինի, կոֆեինի հիմնայնությունը:

2. Թթվային լուծիչներ (դիֆերենցող) տարբերակում են թթուների ուժը: 
Օրինակ, HCl, H2SO4, HNO3–ը ջրում ուժեղ թթուներ են, իսկ CH3COOH-ում` 
թույլ:

3. Հիմնային լուծիչներ (դիֆերենցող) պիրիդին, ֆորմամիդ , 
դիմեթիլֆորմամիդ, 
որպես պրոտոնների ուժեղ ակցեպտորներ իջեցնում են հիմքերի ուժը: 
Օրինակ, pK(CH3)3N-ը ջրում հավասար է 4,8, դիմեթիլ ֆորմամիդում` 9,2, 
NH3-ում`  4,2:





Սոլվոլիզ ,հիդրոլիզ



Սոլվոլիզը լուծվող նյութի և լուծիչի փոխազդեցությունն է: 

Սոլվոլիզ

1.ē զույգի դոնոր ատոմ` կետոններ,պարզ եթերներ,
երրորդային ամիններ
2.շարժուն ջրածնի ատոմ և ē զույգի դոնոր ատոմ`H2O, ROH,
RCOOH, I և II ամիններ.

Ֆիզիկական սոլվոլիզին մասնակցում են ոչ բևեռային և քիչ
բևեռային լուծիչները:Որոնք չունեն շարժուն ջրածնի ատոմ և
ē զույգի դոնոր ատոմ և ընդունակ են առաջացնելու
կոորդինացիոն կապեր:Այդպիսի լուծիչներ են`
ածխաջրածինները և նրանց քլորածանցյալները:

Քիմիական սոլվոլիզին մասնակցում են բևեռային
լուծիչները,որոնք ունեն



Ֆիզիկական սոլվոլիզին մասնակցող մասնիկներ
են.
1.ոչ էլեկտրոլիտների մոլեկուլները
դրանց փոխազդեցությունը լուծիչի մասնիկների
հետ դիպոլ-դիպոլային է կամ վանդերվալսյան
բնույթի է:





2.Na+, K+, Ca2+,Ba2+ և օրգանական իոնները,որոնց կապը
լուծիչի մասնիկների հետ դիպոլ-իոնային է



Քիմիական սոլվոլիզի ժամանակ կոորդինացիոն կապեր
են առաջանում լուծիչի և լուծված նյութի մասնիկների
միջև:Բնորոշ է անցումային մետաղներին և որոշ ոչ
անցումային մետաղների:
Ջրում նման կատիոնները առաջացնում են աքվա
կոմպլեքսներ՝ [Fe(H2O)6]3+,        [Be(H2O)4]2+ 

Եթե պրոտոնային անցում է դիտվում լուծիչի և լուծված
նյութի միջև,ապա պրոցեսը թթվա-հիմնային է:



Սոլվատացումը ուղեկցվում է լուծիչի մոլեկուլների
կառուցվածքային կարգավորվածության խախտումով:

Ոչ պոլյար և քիչ պոլյար լուծիչներում մոլեկուլները
քիչ են կարգավորված և էնտրոպիան քիչ է
մեծանում:Իսկ պոլյար լուծիչներում`որտեղ առկա է
ջրածնային կապ, կարգավորվածությունը մեծ
է,մտցնելով լուծվող նյութ` խախտում ենք լուծիչի
կարգավորվածությունը և էնտրոպիան աճում է:Ջրի
կարգավորվածությունը մեծացնում են փոքր չափս
ունեցող իոնները՝

(Li+,Na+,Be2+,Mg2+,Fe3+,F-):
Իսկ մեծ չափսով,փոքր լիցքով իոնները խախտում են
ջրի կառուցվածքային կարգավորվածությունը

(K+,Cs+,NH+
4,Cl-,Br-,NO3

-,I-,ClO-
4):



Ջրի մոլեկուլները միավորվում են խմբերի՝կլաստերների ,
որոնք էլ հանդիսանում են յուրահատուկ հիշողության
խոռոչներ:
Ժամանակակից սարքերը ֆիքսել են ,որ ջրի հիշողության
յուրաքանչյուր խոռոչում կա 440 հազար ինֆորմացիոն պանել,
որոնցից յուրաքանչյուրը պատասխանատու է շրջակա
միջավայրի հետ փոխազդեցության իր ձևի համար:



Հիդրոլիզի հաստատուն

Հիդրոլիզի ռեակցիաների մեծ մասը դարձելի է, 
հետևաբար դրանց վրա կարելի է տարածել
զանգվածների ներգործման օրենքը և հիդրոլիզի
պրոցեսի մասին դատել հաստատունի մեծությամբ:



1. Հիդրոլիզ ըստ կատիոնի (NH4Cl).

NH4
+ + H2O  NH4OH + H+

NH4Cl + H2O  NH4OH + HCl  
pH<7
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2. Հիդրոլիզ ըստ անիոնի (CH3COONa).
CH3COO– + H2O  CH3COOH + OH– PH>7
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3. Հիդրոլիզի հաստատունը ըստ անիոնի և ըստ կատիոնի(NH4CN).

NH4
+ + CN– + H2O  NH4OH + HCN               PH = 7
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Այս հավասարումը ցույց է տալիս, որ NH4CN-ի տիպի աղերի

հիղրոլիզի հաստատունի արժեքը կախված է
թթվի և հիմքի ուժից։

Ջերմաստիճանի բարձրացումը էական դեր չի կատարում:

Շատ բարձր ջերմաստիճանը կփոքրացնի Ka և Kb-ի արժեքները,

Որը դրական է ազդում Kհիդ-ի արժեքի վրա։
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Հիդրոլիզի աստիճան

Հիղրոլիզի աստիճանը կախված է

1. Կոնցենտրացիայից

2. Ջերմաստիճանից

3. Վերջանյութերի դիսոցման աստիճաններից։
I. NH4Cl NH4

+ + H2O  NH4OH + H+

NH4Cl + H2O  NH4OH + HCl 
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1.փոքր է լուծույթի կոնցենտրացիան
2.փոքր է առաջացած հիմքի դիսոցման հաստատունը
3. բարձր է ջերմաստիճանը
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Հիդրոլիզի հետևանքով լուծույթի pH-ի փոփոխությունը,
H+-իոնների և լուծույթի pH-ի հաշվարկը

NH4
+ + H2O  NH4OH + H+

NH4Cl + H2O  NH4OH + HCl pH < 7
I. NH4Cl
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II. CH3COONa CH3COO– + H2O  CH3COOH + OH–
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Հիդրոլիզի վրա ազդող գործոնները

Որքան մեծ է իոնի լիցքը և կայուն է էլեկտրոնային թաղանթը, այնքան
ուժեղ է իոնի բևեռացման ազդեցությունը և ավելի խորն է ընթանում
հիդրոլիզը։
Խորացնել կամ ճնշել հիդրոլիզը կարելի է երեք ճանապարհով՝
•    փոխելով աղի լուծույթի կոնցենտրացիան
•    բարձրացնելով կամ իջեցնելով ջերմաստիճանը
•    աղի լուծույթին ուրիշ հիդրոլիզվող Էլեկտրոլիտ ավելացնելով
օրինակ՝

Kt+ + HOH  KtOH + H+

An– + HOH  HAn + OH–

Նոսրացումը և ջերմաստիճանի բարձրացումը նպաստում են
հիդրոլիզին։
Հիդրոլիզի ռեակցիաները օգտագործում են որոշ իոնների որոշման
ժամանակ։ Օրինակ՝

BiCl3 + 2HOH  Bi(OH)2Cl + 2HCl

Bi(OH)2Cl  BiOCl ↓ + HOH 
սպիտակ



Բիոօրգանական միացությունների հիդրոլիզի
դերը կենսագործունեության պրոցեսում

ֆերմենտատիվ հիդրոլիզի շնորհիվ սննդի երեք հիմնական
բաղադրիչները՝ ճարպերը, սպիտակուցները, ածխաջրերը

աղեստամոքսային տրակտում ջրով տրոհվում են ավելի փոքր
կտորների։Որն ընդհանուր տեսքով կարելի է ներկայացնել.

H+

R – O –R + HOH → R1OH + R2OH

→
R1OH + R2OH





Կարևոր նշանակություն ունի ԱԵՖ-ի հիդրոլիզը, որի ընթացքում
անջատվում է մեծ էներգիա, որն էլ նպաստում է Na–K-ական պոմպի
աշխատանքին:

ԱԵՖ4– +  HOH  ԱԿՖ3– + HPO4
2– + H+



pH > 7 պայմաններում ԱԵՖ-ը գոյություն ունի ԱԵՖ անիոնի ձևով :
Թթվահիմնային հավասարակշռության հիդրոլիզը կարող է ընթանալ նաև
մինչև ԱՄՖ, այսինքն՝ ադենոզին մեկ ֆեսֆատի առաջացմամբ։



Անալիտիկ
քիմիայում

Կոմպլեքս միացությունները



1. Կոմպլեքսագոյացնողի իոնները և լիգանդները
ազատ վիճակում ներկա չեն լուծույթում ,

որն օգտագործվում է իոնների բաժանման և
քողարկման համար:

2. Կոմպլեքս միացություններն օժտված են բնորոշ
գույնով, որն օգտագործվում է իոնների

հայտաբերման ռեակցիաներում և լուսաչափական
եղանակով նյութերի քանակական որոշման

ժամանակ:



3. Շատ ռեակցիաներ ընթանում են
քանակապես և օգտագործվում են նյութերի
քանակական որոշման ժամանակ:

4.Կոմպլեքսագոյացման ռեակցիաներն
ընտրողական են և դա տալիս է հնարավորություն
կատարել նյութերի բարդ խառնուրդների անալիզ,
առանց դրանց բաժանելու:



1. Արտաոլորտային կոմպլեքսներ`
K4[Fe(CN)6], K2Na[Co(NO2)6], [Ag(NH3)2]Cl

2. Ներոլորտային կոմպլեքսներ`   
[Fe(CO)5], [PtCI2(NH3)2]

Կոմպլեքս միցությունների տիպերը







Ni2+-ի դիմեթիլ գլիօքսիմատ



транс-[CoCl2(NH3)4]+ цис-[CoCl2(NH3)4]+





Բազմամիջուկ կոմպլեքսներ





Լուծույթում իոնները միշտ սոլվատացված են:Այդ պատճառով
կոմպլեքսի առաջացումը կարելի է պատկերացնել որպես

լուծիչի մոլեկուլների(S)հաջորդական տեղակալում լիգանդի(L) 
մոլեկուլներով կամ իոններով:

MSn +L↔ MSn-1L +S
MSn-1L +L ↔ MSn-2L2 +S

-------------------------------------
MSLn-1 +L ↔ MLn +S

Հավասարակշռությունը կոմպլեքս միացություններում



Նման պրոցեսների կարևոր պայման է հանդիսանում լիգանդի
1.ավելի մեծ էլեկտրադոնոր հնարավորությունը

2. ստերիկ մատչելիությունը լուծիչի հետ համեմատած:
Նոսր լուծույթներում լուծիչի ակտիվությունը համարյա

հաստատուն է և լուծիչի մոլեկուլների թիվը՝ որոնք
սոլվատացնում են իոնը, միշտ հայտնի չէ, կոմպլեքսագոյացման

հավասարակռությունը ներկայացնում են հետևյալ ձևով.

M+L↔ ML
M+2L ↔ ML2

---------------------------
M+nL ↔ MLn

Կոմպլեքսի կայունությունը էապես կախված է լուծիչի բնույթից:
Որքան փոքր է լուծիչի դիէլեկտրիկ թափանցելիությունը,
այնքան կոմպլեքսը կայուն է:



AgCl + NH3  [Ag(NH3)]Cl

[Ag(NH3)]Cl + NH3  [Ag(NH3)2]Cl

]NH][AgCl[
]Cl)]NH(Ag[[K

3

3
1 =

]NH][Cl)NH(Ag[
]Cl])NH(Ag[[K

33

23
2 =

Ընդհանուր կայունության հասատուն

2
3

23

]][[

]])([[

NHAgCl
ClNHAgc =ββc=K1·K2 β

1
=³ÝÏ.K

Օրինակ,



A + 2B  [AB2]
Եթե իդեալական լուծույթներից անցնենք ռեալ լուծույթների

βթ=  a[AB2] / aA·a2
B = [AB2]·f[AB2] / [A][B]2 fA·f2

B= βc f[AB2] / fA· f2
B

1.βթ կախված է իոնների ակտիվությունից,լուծույթի իոնական
ուժից:

2.Kգոյ կամ Kկայ տալիս է հնարավորություն հաշվարկել
կոմպլեքսագոյացման ռեակցիաների օգտագործումը և
ուղղությունը:



Կոմպլեքս միացությունների առաջացման
ռեակցիաների պայմանների քննարկում

1. Կատիոնի հայտաբերում, որոշում
որոշենք չկապված Fe2+-ը 0,1 Մ լուծույթում 0,01%-ի ճշտությամբ
0,1Մ(L2– )-ով:Fe2+-ի մնացորդը լուծույթում չպետք է գերազանցի `
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lgβ = 9 

օգտագործելի են Fe2+ -ի այն կոմպլեքսները (1:1), որոնց lgβ> 9 :

Օրինակ` էթիլենդիամին տետրա քացախաթթվի կոմպլեքսը lgβFeL=14,3:



0,1Մ Fe3+ քողարկման համար օգտագործում են տարտրատ իոնը ` 
Տ ÷ C4H4O6

2–), առաջանում է [FeՏ2]– կոմպլեքսը, lgβ=11,86: Դա տալիս է
հնարավորություն որոշել Fe3+ մնացորդային կոնցենտրացիան, երբ
ավելացրել ենք 0,5 մոլ/լ ազդանյութ:
[FeL] ≈ [Fe3+] β=7,2⋅1011
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Fe3+ կոնցետրացիան լուծույթում բավականին քիչ է և մնացած
իոնների որոշմանը չի խանգարի :

2.Իոնի քողարկում

քողարկվող իոնի մնացորդային կոնցետրացիան լուծույթում չպետք է
գերազանցի 10-6 մոլ/լ -ը: 



3. Կոմպլեքսագոյացման ռեակցիայի ուղղությունը

որոշում են, օգտագործելով քիմիական ռեակցիաների
ընդհանուր հավասարակշռային հաստատունը: 

Ռեակցիաների ուղղությունը որոշելիս անհրաժեշտ է
հաշվի առնել միաժամանակ ընթացող կոմպլեքսագոյացման
ռեակցիաները:

Մրցակցող ռեակցիաները կարող են տեղի ունենալ,եթե
լուծույթում առկա է մեկ կոմպլեքսագոյացնող իոն և 2 կամ
ավելի լիգանդներ, կամ հակառակը: Հնարավոր է առաջանա մի
քանի տեսակի կոմպլեքսներ և պետք է որոշել որն է կարևորը:
Կատարում են համապատասխան հաշվարկ` որոշելով
ընդհանուր հավասարակշռային հաստատունը:



Օրինակ.
1. Co2+ որոշումը տարտրատ իոնի ներկայությամբ SCN–ով

Co2+ + Տ2–→ [CoՏ]

CoՏ + SCN–  [CoSCN]+ +  Տ2–

2. պիրիդիլ-ազո-նավթոլով (lgβ = 24,16) կարելի է որոշել Co2+:

][

][

CoS

CoSCNK
β

β +

=Ñ³í. pKհ = –lgβ[CoSCN] + lgβ[CoՏ] = –1,45+2,1=0,65 

–lgβ = 0,65         β = 0,22 Kh < 1

N

N N

OH



ազդեցությունը կոմպլեքսագոյացման վրա

1.
F– կոնցետրացիան, որը մտնում է կոմպլեքսագոյացման

ռեակցիաների մեջ, որոշվում է՝

-

F
F C

F ][
=α

CF- ը բոլոր ձևերի (F– և HF) կոնցենտրացիան է, 

αF- ը F– -ի էֆեկտիվ կոնցենտրացիան է(բաժնով) , 

[F–] = CF- αF-;       αF- –ը որոշվում է ՝

[AgF ]-ի առաջացմանը մասնակցում է միայն F-, որը լինելով
թույլ թթվի անիոն գոյություն ունի լուծույթում HF և F- ձևով:

1.pH-ի



HF  H+ + F–
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F-ի բաժինը,որը մտնում է կոմպլեքսագոյացման 
ռեակցիայի մեջ,որոշվում է ըստ հետևյալ ուրվագրի.



Ցանկացած լիգանդի համար, որը դիսոցվում է, օրինակ H2L, կարելի
է գրել՝

]H[]H[KKK
KK

L ++
−

++
α =

121
2

21
2

Լիգանդի կոմպլեքս առաջացնող ձևի բաժինը կախված է միջավայրի pH -ից

Միջավայրը հաշվի առնելու համար օգտագործում են β’
պայմանական կայունության հաստատունը, որի մեջ մտցված է αL

2– ը:
β’ = β αL

2–

Ընդhանուր ձևով, կոմպլեքսագոյացման ռեակցիաների համար

M + nL   [MLn]

]][[

]][[

LM n
MLn

=β [L]= CL-·αL-

Ռեալ պայմաններում կոմպլեքսագոյացման ռեակցիանների
հավասարակշռային վիճակը և կոմպլեքսի կոնցետրացիան
սերտորեն կախված են միջավայրի pH–ից:
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[AgF] ,      pH -ի ազդեցությունը β’ -ի վրա

KHF = 6,5·10–4 βAgF = 2,29
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β’ = 2,29 · 1 = 2,29

pH=3  (β’< βAgF 2,6 անգամ, քանի-որ F– մեծ քանակով
անցնում է HF ձևի:

pH=3 [ H+] = 10–3

pH=10

Օրինակ.



2.Ազդանյութի կոնցետրացիան քիչ կայուն կոմպլեքս ների
համար

Co2+ + 4SCN– → [Co(SCN)4]– lgβ = 2,1

Fe3+ + 6SCN– → [Fe(SCN)6]3– lgβ = 3,1

Որպեսզի ստանան առավել անկայուն [Co(SCN)4]2-

կոմպլեքսը, տալիս են SCN- -ի բավականին մեծ ավելցուկ
(5-10 անգամ ավել):

Եթե միաժամանակ ընթանում են երկու երկկողմանի
կոմպլեքսագոյացման ռեակցիաներ, ապա կառաջանա այն

կոմպլեքսը, որի գոյացման հաստատունը ավելի մեծ է:



Օրգանական և անօրգանական լիգանդների հետ
մետաղների կոմպլեքս միացությունների առաջացման

ժամանակ մեծ դերէ կատարում էլեկտրոնային
դոնորաակցեպտորային փոխազդեցությունը, որը

պայմանավորված է էլեկտրոնների անցումով դոնորի ավելի
բարձր էներգետիկ վիճակից՝ ավելի ցածր էներգետիկ

վիճակում գտնվող ակցեպտորի (մետաղի կամ ոչ մետաղի
իոն) դատարկ օրբիտալը: 

Եթե նման անցումն ուղեկցվում է համակարգի
էներգիայի փոքրացմամբ, ապա առաջանում է

դոնորաակցեպտորային մեխանիզմով կովալենտ
կապ: Իսկ առաջացող կոմպլեքսի կառուցվածքը և

հատկությունները կախված են թե ինչ օրբիտալներ
են մասնակցում էլեկտրոնային փոխանցմանը:

Եթե նման անցումն ուղեկցվում է համակարգի
էներգիայի փոքրացմամբ, ապա առաջանում է

դոնորաակցեպտորային մեխանիզմով կովալենտ
կապ: Իսկ առաջացող կոմպլեքսի կառուցվածքը և

հատկությունները կախված են թե ինչ օրբիտալներ են
մասնակցում էլեկտրոնային փոխանցմանը:



s և p տարրերը, որոնց իոններն ունեն իներտ գազի
էլեկտրոնային կառուցվածք, լիգանդների հետ

առաջացնում են հիմնականում իոնական կապեր:

Կոշտ թթուները չունեն դատարկ կամ ոչ լրիվ լրացված
ցածր էներգետիկ d օրբիտալներ, իսկ ավելի փափուկ
թթուների կատիոնները ունեն լրիվ լրացված d օրբիտալներ:
Կատիոնները որոնք ունեն մասնակի լրացված d օրբիտալներ
զբաղեցնում են միջանկյալ տեղ:

Ըստ Լյուիսի դրանք կոշտ թթուներ են որոնք ունեն
բավականին բարձր էլեկտրաբացասականություն, փոքր

շառավիղ և փոքր բևեռունակություն: Իսկ փափուկ թթուները
փոքր էլեկտրաբացասականություն, մեծ շառավիղ և մեծ

բևեռունակություն:



Մետաղի իոնի կոշտությունը մեծանում
է լիցքի մեծացման հետ, օրինակ՝ Fe3+ -ը

ավելի կոշտ թթու է, քան Fe2+-ը:

Լյուիսի կոշտ հիմքերին բնորոշ է
բարձր էլեկտրաբացասականություն, 

փոքր բևեռանալու ունակություն, 
դոնոր ատոմի փոքր չափս:

Ըստ Պիրսոնի առավել կայուն կոմպլեքսներ
են առաջացնում համեմատաբար մոտ
կոշտությամբ թթուները և հիմքերը:



Լյուիսի թթուների և հիմքերի դասակարգում

Միացություն Կոշտ Միջանկյալ Փափուկ

Լյուիսի թթուներ
(կոմպլեքսագոյացնող)

Li+, Mg+2, Ca+2, 
Al+3, Sc+3, Zr+4,
Cr3+, Fe3+, Th+4, 

BF3, B(OR)3, 
AlR3, SO3, BF3, 

RCO+, CO2, 
RSO2

+

έ>, r<, μ<

Fe+2, Co+2, 
Ni+2, Cu+2, 
Zn+2,SO2, 

R3C+, C6H5
+, 

NO+

Cu+1, Ag+1, 
Au+1, Hg+2, 
Pb+2, Bi+3

Լյուիսի հիմքեր
(լիգանդի էլեկտրադոնոր
ատոմներ)

OH-, RO-, F-,  
RCOO-, NO3

-, 
NH3, RNH2, H2O, 

ROH, SO4
2-, 

CO3
2-, R2O, NR2

-

, NH2
-

O,F  έ>, r<, μ<

Br-, C6H5NH2, 
NO2

-, C5H5N, 
N,Cl, Br

S, P(III), I



Օրգանական լիգանդներ
Ֆունկցիոնալ անալիտիկ խմբերը. պարունակում են էլեկտրաբացասական
p–տարրերի հետերոատոմներ` ազատ էլեկտրոնային զույգով

OH

OH

åÇñáÏ³ï»ËÇÝ

C O C
OH

O
OH N N N O N O H

մետա կամ պարա երկատոմանի ֆենոլներն ունեն
ցածր ակտիվություն, իսկ օրթո ֆենոլներն ակտիվ են:

Կոմպլեքս միացություններում ՖԱԽ –երը անմիջապես
միանում են կենտրոնական ատոմի հետ: Այդ խմբերը
պետք կանգնած լինեն որոշակի դիրքերում: Օրինակ,



Չուգաևի ցիկլի կանոն. կայուն են 4,5,6,7,8 անդամանի ցիկլերը

O

O

Fe
+

Օրինակ,   պիրոկատեխինը Fe3+-ի հետ առաջացնում է
5 անդամանի ցիկլ.

Որքան շատ ցիկլեր են առաջանում մետաղի իոնի շուրջը, 
այնքան այդ միացությունը կայուն է (Տրիլոն Բ): 





Եթե օրգանական լիգանդում կան խմբեր, որոնք ունակ են
ջրածնային կապեր առաջացնելու, ապա կոմպլեքսի

կայունությունը մեծանում է: Օրգանական լիգանդներն
ակտիվանում են ոչ միայն ֆունկցիոնալ անալիտիկ խմբերի

հաշվին, այլ նաև այն խմբերի հաշվին, որոնք փոխում են
ստացված նյութի անալիտիկ հատկությունները

(լուծելիությունը, գույնի ինտենսիվությունը): Այդ խմբերը
կոչվում են անալիտիկորեն ակտիվ խմբեր: 

Անալիտիկորեն ակտիվ խմբեր են.
աուքսոքրոմային խմբերը, որոնք ազդում են

զուգորդված π–կապերի վրա: 
Cl–, Br–, I–, C6H–

5 կոմպլեքսի գույնը խորացնում
են,

–SO3H, –COOH      նպաստում են կոմպլեքսի
լուծելիությանը:



Կոմպլեքս իոնի քայքայումը



Կոմպլեքս իոնի քայքայումը նստվածքագոյացման հետևանքով

[Ag(NH3)2]+ + I–  AgI↓ + 2NH3

AgI հագեցած լուծույթում Ag+ իոնների կոնցետրացիան `

[Ag+] = 

[Ag+] = 1,2⋅ 10–8 գ-իոն/լ

[Ag(NH3)2]+ 0,1 Մ-անոց լուծույթում [Ag+ ]=1,2·10–3,  

1,2⋅ 10–3 / 1,2·10–8=105

105,1 16AgI ⋅ −=È²

Ag+ իոնների հայտաբերման ժամանակ AgCl-ը PbCl2–ից և
HgCl2-ից բաժանում են ստանալով [Ag(NH3)2]+ կոմպլեքսը,որը
կարելի է քայքայել HNO3-ով կամ I- իոնների ազդեցությամբ: 

ԼԱAgI< ԼԱAgCl



Կոմպլեքս իոնների քայքայումը
այլ ադենտների ազդեցությամբ

[Cd(NH3)4] 2+ + 4CN– → [Cd(CN)4]2– + 4NH3

[Ag(CNS)3]2– + 3CN– =  [Ag(CN)3]2– + 3CNS–

Կոմպլեքս իոնների քայքայումը լուծույթի նոսրացման և
տաքացման միջոցով

[Ag(CNS)3]2– ,[Ag(CN)2]– իոնների անկայունության
հաստատունները հավասարն են ՝1,6 ·10–11 և 1,0 ·10–22, 
հետևապես.



Կոմպլեքս իոնների քայքայումը
թթուների ազդեցությամբ

[Zn(NH3)4 ]2+ + 4H+  Zn2+ + 4NH+
4

2[Ag(S2O3)2]3– + 4H+ →Ag2S ↓+ SO4
2– + 2H2O + 3S + 3SO2

Ուժեղ թուների ազդեցությամբ [Co(NO2)6 ]3- իոնները
քայքայվում են, դրա համար էլ K+ իոնների

հայտաբերումը իրականացնում են չեզոք կամ
CH3COOH միջավայրում: 



Կոմպլեքս իոնների քայքայումը
վերօքս ճանապարհով

[Cu(NH3)4]2+ Cu2+ + 4NH3

2Cu2++ 2CN– → 2Cu+ + (CN)2

2Cu2++ 2CN– → Cu2(CN)2
Cu2(CN)2 + 6CN– → 2[Cu(CN)4]3-

--------------------------------------------------------------------

II    [SbCl6]3–  Sb3+ + 6Cl–

[SnCl6]2– Sn4+ + 6Cl–

III   2Sb3+ + 3Fe0 → 2 Sb0 + 3Fe2+

IV    Sn4+ + Fe0 → Sn2+ +  Fe2+

[Cu(NH3)4]2+ իոնները կարելի է քայքայել լուծույթը
եռացնելով CN–, S2– և H+ իոնների ներկայությամբ: 

I 2[Cu(NH3)4]2+ + 10CN- → 2[Cu(CN)4]3- +(CN)2+8 NH3



Ag+-ի կոնցենտրացիան 0,01 Մ [Ag(NH3)2]NO3 լուծույթում:
[Ag(NH3)2]NO3 = [Ag(NH3)2]+ + NO3

–

x       x      2x

[Ag(NH3)2]+  Ag+ + 2NH3
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Գիտենալով կոմպլեքսների β –ն կարող ենք որոշել իոնների
կոնցենտրացիաները:



Կոմպլեքսների որոշ անալիտիկ հատկություններ

Կոմպլեքսի գույնը պայմանավորված է կենտրոնական ատոմի և
լիգադիէլեկտրոնայինկառուցվածքով,ավելի ճիշտ`օրբիտալների
միջև վալենտային էլեկտրոնների հնարավոր տեղաշարժով, 
որոնց էներգիաների տարբերությունը համապատասխանում է
տեսանելի էլեկտրամագնիսական դաշտի սպեկտրի ֆոտոնների
էներգիաների տարբերությանը(ալիքի երկարության մարզը` 
400-750 նմ:



1)ē-ային անցումներ` կենտրոնական ատոմի օրբիտալների
միջև(d-d; f-f) ունեն մասնակի լրացված d կամ f օրբիտալներ:
2) ē-ային անցումներ լիգանդի ատոմների ՄՕ օրբիտալների
միջև:Նման կոմպլեքսների գույնը հիմնականում
պայմանավորված է լիգանդի սեփական գույնով:

3) ē-ային անցումներ լիցքի տեղափոխմամբ:

Այս դեպքում գույնի անցման համար պատասխանատու են ՄՕ-
ը և ē-ային անցումները` կենտրոնական ատոմի օրբիտալների 
միջև : 

Տարբերակում են օպտիկական էլեկտրոնային
անցումների երեք հիմնական տեսակ



Մետաղների աքվա կոմպլեքսների գույնի առկայությունը կամ
բացակայությունը պայմանավորված է մետաղի օքսիդացման
աստիճանով:Օր.`Ti+3(3d1)–ն գունավորէ,իսկTi+4(3d0)-ն անգույն: 
Փոխելով լիգանդի բնույթը, հնարավոր է փոխել գույնի
ինտենսիվությունը:Օրինակ`Cu+2 – ի ամիակային, Cr+3-ի
ԷԴԱՏԱ-ային,լանտանոիդների β-դիկետոնային կոմպլեքսների
գույնը ավելի խորն է,քան աքվա կոմպլեքսներինն էր: Այս
անալիտիկ էֆեկտներնօգտագործվումենորակականանալիզում:

Մետաղի իոնը փոխազդելով լիգանդի հետ, ձևափոխում է
նրա ē-ային կառուցվածքը,որի պատճառով կոմպլեքսի գույնը
տարբերվում է ազատ լիգանդի գույնից և գույնի խտությունից:

Գունավորված լիգանդներով կոմպլեքսները լայնորեն
օգտագործվում են քիմիական անալիզում մետաղի կատիոնի

փոքր քանակների անալիզի ժամանակ,այդ թվում են ոչ
անցումային մետաղները`որոնք չունեն սեփական

գույն,օր.`Ca2+,Al3+ :







ցածրսպինային







Կոմպլեքս միացությունների առաջացման արագությունը

Գոյություն ունի լիգանդի տեղակալման երկու հիմնական
մեխանիզմ.
1.դիսոցման մեխանիզմ,օրինակ՝ ML6 ML5+L

ML5+Y ML5Y

2.ասոցման մեխանիզմ,օրինակ՝ ML6+Y ML6Y ML5Y+L

Դիսոցման մեխանիզմում ռեակցիան առաջին կարգի է:
Ասոցման մեխանիզմում՝երկրորդ կարգի:


	Անալիտիկ քիմիա որակական անալիզ ուս. ձեռնարկ
	Fe3+ + 2HPO42– = FePO4  + H2PO4–
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