1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ЩОДО ПРАКТИЧНИХ РОБІТ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ХІМІЯ»
МОДУЛЬ 1 ЗАГАЛЬНА ТА НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 162 − «БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ»
ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР»
ЧАСТИНА І

КРЕМЕНЧУК 2017
1

2

Методичні вказівки щодо практичних робіт з навчальної дисципліни
«Хімія», модуль 1 Загальна та неорганічна хімія для студентів денної та заочної
форм навчання зі спеціальності 162 − «Біотехнології та біоінженерія»
освітнього ступеня «Бакалавр», частина ІІ

Укладачі: к.т.н., доц. О. В. Мазницька,
к.х.н., доц. О. В. Новохатько
Рецензент: к.т.н., доц. А. В. Пасенко

Кафедра біотехнології та здоров’я людини

Затверджено методичною радою Кременчуцького національного університету
імені Михайла Остроградського
Протокол № ______від________________
Голова методичної ради ____________проф. В.В. Костін

2

3

ЗМІСТ
Вступ…………………………………………………………………………………. 4
Перелік практичних робіт………………………………………………………….. 6
Практична робота № 1 Засоби вираження концентрацій розчинів.
Електролітична дисоціація. Комплексні сполуки ……………………….............. 6
Практична робота № 2 Окисно-відновні реакції..……………………........... 27
Практична робота № 3 Електрохімічні процеси……………………………. 37
Критерії оцінювання знань студентів………………………………………… 45
Список літератури………………………………………………………………….. 46

3

4

ВСТУП
Методичні вказівки укладені викладачами кафедри біотехнології та
здоров’я людини Кременчуцького національного університету імені Михайла
Остроградського для оптимізації підготовки студентів, які навчаються за
спеціальністю «Біотехнології та біоінженерія», до занять з навчальної
дисципліни «Хімія» (Модуль 1 Загальна та неорганічна хімія) та глибшого
засвоєння ними програмного матеріалу.
Мета вивчення модуля 1 навчальної дисципліни «Хімія» – це
забезпечення

засад

теоретичної

підготовки

для

вивчення

спеціальних

профільних дисциплін майбутнім спеціалістам зі спеціальності

162 −

«Біотехнології та біоінженерія».
У результаті вивчення модуля 1 навчальної дисципліни студент повинен
знати:
 основні визначення та роль стехіометрічних законів у хімії;
 періодичний закон Д. І. Менделєєва та структуру періодичної системи;
 сучасні уявлення про будову атомів, природу, типи та основні
властивості хімічних зв’язків;
 закономірності взаємодії структурних елементів (атомів, йонів, молекул)
в конденсованому стані речовин;
 закономірності перебігу хімічних реакцій та їх направленість;
 сучасні уявлення про розчини та закономірності процесів розчинення;
 основні властивості дисперсних систем;
 електролітичну дисоціацію та реакції у розчинах сильних і слабких
електролітів, протікання процесів гідролізу у водних розчинах солей;
 будову та поведінку у розчинах комплексних сполук;
 закономірності протікання окисно-відновних реакцій;
 прикладні

аспекти

електрохімічних

явищ

елементів та акумуляторів, процеси електролізу);
 корозію та способи захисту металів;
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 хімію s-, p-, d-елементів.
уміти:
 вирішувати стехіометричні задачі;
 будувати електронні оболонки усіх атомів, визначати типи гібридизації
та форми молекул;
 проводити розрахунки ентальпії, ентропії та енергії Гіббса процесів;
 оцінювати вплив різних факторів на напрямок зміщення хімічної
рівноваги;
 визначати напрямок протікання хімічних реакцій за допомогою
термодинамічних характеристик;
 готувати розчини необхідних концентрацій, вирішувати стехіометричні
задачі з застосуванням розчинів;
 складати координаційні формули комплексних сполук;
 складати рівняння окисно-відновних реакцій, схеми гальванічних
елементів і електролізу, проводити розрахунки електродних потенціалів і
електрорушійної сили хімічних джерел струму.
Метою практичних занять є детальний розгляд студентами окремих
теоретичних положень навчальної дисципліни та формування умінь і навичок
їх практичного застосування шляхом розв’язання відповідно поставлених
завдань.
Методичні вказівки містять методичні розробки до трьох практичних
занять: стислий виклад основних теоретичних положень курсу, приклади
розв’язання задач, контрольні завдання для самоконтролю, довідкові матеріали,
список рекомендованої літератури.
Основну увагу приділено темам, які виносяться на самостійне вивчення.
При підготовці до тем, з яких є лабораторні роботи, потрібно користуватися
методичними вказівками до лабораторних робіт.
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ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ
Практична робота № 1
Тема. Засоби вираження концентрацій розчинів.
Електролітична дисоціація. Комплексні сполуки
Мета:

навчитися

розраховувати

концентрацію

розчинів,

частку

компонента в розчині; на підставі знання теорії електролітичної дисоціації
писати рівняння взаємодії електролітів у розчинах у молекулярній та йонній
формах, розраховувати ступінь і константу дисоціації електролітів; навчитися
складати назви, вирази констант дисоціації комплексних сполук.
Короткі теоретичні відомості
Засоби вираження концентрацій розчинів
Кількісно склад розчинів виражають через безрозмірні відносні величини
– частки (масову, об’ємну, молярну) і розмірні величини – концентрації
(масову, молярну, молярну концентрацію еквівалента).
Частка показує відносну кількість компонента, порівняно із загальною
кількістю розчину.
Концентрація показує відношення маси (об’єму або кількості розчиненої
речовини) до об’єму (маси) розчину або розчинника.
Уведемо позначення: m – маса розчину, V – об’єм розчину, mS – маса
розчинника, mB – маса розчиненої речовини, VB – об’єм розчиненої речовини,
nB – кількість моль розчиненої речовини, VBекв. – кількість речовини еквівалента
розчиненої речовини.
Масова частка ω – відношення маси компонента mB до маси розчину m:

 

mB
 100 %.
m

Виражається у частках від одиниці або у відсотках. Так, запис «масова
частка H2SO4 у водному розчині становить 15 %», означає, що у 100 г розчину
сульфатної кислоти міститься 15 % H2SO4 і 85 % води.
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Об’ємна частка φ – відношення об’єму компонента VB до об’єму
розчину V:

 

VB
100 %.
V

Виражається у частках від одиниці або у відсотках. Найчастіше
використовується для характеристики складу газових сумішей і розчинів,
утворених кількома рідинами. Наприклад, склад повітря в об’ємних частках:
21 % кисню О2 і 79 % азоту N2.
Молярна частка χ – відношення кількості моль компонента nB до
сумарної кількості компонентів Σn:

nB
 100 %.
n


 

Виражається у частках від одиниці або у відсотках.
Оскільки переважна кількість розчинів – рідкі, їх зручніше вимірювати за
об’ємом, а не за масою, тому у хімії частіше застосовують об’ємні концентрації.
Молярна концентрація СM (молярність) – відношення кількості моль
розчиненої речовини nB до об’єму розчину V:

СМ 

nB
.
V

Існують загальноприйняті назви розчинів різної молярної концентрації:
1 моль/дм3 – 1 М – одномолярний;
2 моль/дм3 – 2 М – двомолярний;
0,1 моль/дм3 – 0,1 М – децимолярний;
0,02 моль/дм3 – 0,02 М – двосантимолярний;
0,003 моль/дм3 – 0,003 М – тримілімолярний.
Молярна концентрація еквівалента Сн (нормальна концентрація,
нормальність) – відношення кількості моль еквівалентів розчиненої речовини
nB., до об’єму розчину V:

Сн 
7

nB
.
V
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Розмірність така ж як у молярної концентрації.
На основі співвідношення для обчислення молярної концентрації
еквівалента і наслідку із закону еквівалентів, можна записати:

CнА VА  CнВ  VВ ,
де СнА і СнВ – нормальності розчинів реагентів, у розчинах об’ємом відповідно
VA і VB.
На основі одержаної залежності можна обчислювати потрібні для реакції
об’єми розчинів реагентів,

і,

навпаки,

знаючи

їх об’єми,

визначати

концентрації. Розрахунки такого типу здійснюють в аналітичній хімії для
визначення концентрацій розчинів методами титриметрії.
Інші назви розчинів різної нормальності:
1 н – 1 моль/дм3 – однонормальний розчин;
0,1 н – 0,1 моль/дм3 – децинормальний розчин;
0,02 н – 0,02 моль/дм3 – двосантинормальний розчин.
Моляльна концентрація Сm – це кількість молів (грам-молекул)
розчиненої речовини, що міститься в 1000 г розчинника, вимірюється у моль/кг.
1 т – 1 моль/кг – одномоляльний розчин;
0,1 т – 0,1 моль/кг – децимоляльний розчин.
Наприклад, 2 m H2SO4 означає розчин сульфатної кислоти, у якому в
1000 г води розчинено 2 моля H2SO4.
Приклад 1. Обчислити молярність, нормальність і моляльність 6 %-го
розчину Н3РО4 (густина  = 1,031 г/см3).
Розв’язок. 1 дм3 6 %-го розчину Н3РО4 має масу m = V = 1,0311000 =
= 1031 г. Маса Н3РО4 в 1 дм3 6 %-го розчину складає:

1031  6
 61,86 г.
100
Молярність розчину знаходимо діленням кількості грамів Н3РО4 в 1 дм3
розчину на молярну масу Н3РО4, яка чисельно дорівнює молекулярній масі
Н3РО4:
8
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61,86
 0,63 М.
97,99

Діленням кількості грамів Н3РО4 в 1 дм3 розчину на молярну масу
еквівалента Н3РО4, тобто на 32,66 г/моль, визначаємо нормальність розчину:

61,86
 1,89 н.
32,66
Обчислюємо, скільки грамів Н3РО4 в 6 %-му розчині відповідає 1000 г
води:
6 — 94
х — 1000 → x 

6  1000
 63,83 г.
94

Моляльність розчину складає:
63,83
 0,65 m.
97,99

Приклад 2.

Для осадження у вигляді AgCl всього Аргентуму, що

міститься в 100 см3 розчину AgNО3, витратили 50 см3 0,2 н розчину HCl. Яку
нормальність має розчин AgNО3? Скільки грамів AgCl випало в осад?
Розв’язок. Нормальність розчину AgNО3 дорівнює:

VHCl  СнНСІ 50  0,2

 0,1 н.
VAgNO3
100
У 100 см3 0,1 н розчину AgNО3 міститься: 0,1 · 0,1 = 0,01 еквівалентів цієї
солі. Згідно із законом еквівалентів, стільки ж еквівалентів AgCl, тобто 0,01,
випало в осад, оскільки еквівалентна маса me (AgCl) = 143,32:
0,01 · 143,32 = 1,4332 г.
Електролітична дисоціація
За здатністю проводити електричний струм у водному розчині і розплаві
усі речовини поділяють на електроліти та неелектроліти.
Електроліти – речовини, водні розчини або розплави яких проводять
електричний струм. Електролітами є солі, кислоти, луги. У їхніх молекулах є
йонні або сильно полярні ковалентні зв’язки.
9
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Неелектроліти – речовини, водні розчини або розплави яких не
проводять електричний струм. Це прості речовини елементів-неметалів, багато
органічних сполук (вуглеводні, вуглеводи, естери тощо).
Для пояснення електропровідності розчинів і розплавів електролітів
С. Арреніус

(Швеція)

1887

р.

запропонував

теорію

електролітичної

дисоціації, за що 1903 р. йому була присуджена Нобелівська премія.
Розглянемо основні положення теорії електролітичної дисоціації.
1. Під час розчинення або плавлення електроліту, його молекули
розпадаються на йони – відбувається електролітична дисоціація (йонізація).
2. У розчині або розплаві електроліту йони рухаються хаотично
(неупорядковано), а під час пропускання електричного струму позитивно
заряджені йони рухаються до негативного електрода (катода), а негативно
заряджені – до позитивного (анода).
Позитивно заряджені йони називають катіонами (H+, NH4+, йони металів
Na+, Al3+ тощо).
Негативно заряджені йони називають аніонами (OH–, кислотні залишки
F–, СO32–, HSO4– тощо).
3. Дисоціація – процес оборотний. Паралельно з процесом дисоціації
(розпадом молекул на йони) відбувається асоціація (об’єднання йонів у
молекули).
Дисоціацію молекул електроліта записують схемами, у яких замість знака
рівності ставлять стрілку. Зліва у схемах записують недисоційовані молекули, а
справа – утворені йони:
Al2(SO4)3 → 2Al3+ + 3SO42–.
Як бачимо, кількість утворених йонів рівна сумі індексів біля атома
металу та кислотного залишку.
Абсолютні сумарні значення зарядів катіонів та аніонів рівні і протилежні
за знаком, тому розчини електролітів є електронейтральними.
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Для

кількісної

характеристики

електролітичної

дисоціації

використовують поняття ступінь дисоціації – відношення кількості молекул,
що розпались на йони n до вихідної кількості молекул N:

 

n
N

 100 %,.

де a – безрозмірна величина, виражається у частках від одиниці або у %.
Якщо електроліт дисоціює повністю, то a = 1 або 100 %. Для
неелектролітів a = 0 або 0 %.
Ступінь дисоціації ацетатної кислоти СН3СООН у 0,01 М водному
розчині при 18оС становить 4,3∙10-2 або 4,3 %. Це означає, що із 1000
розчинених молекул СН3СООН лише 43 розпадаються на йони за схемою:
СН3СООН ↔ СН3СОО– + Н+,
утворюючи при цьому 43 катіони Н+ та 43 аніони СН3СОО–, а решта
957 молекул СН3СООН перебувають у недисоційованому стані.
Ступінь

дисоціації

залежить

від

природи

розчиненої

речовини,

розчинника, температури розчину та його концентрації і наявності у розчині
інших електролітів.
Електроліти розділяють на сильні та слабкі. У розчинах слабких
електролітів ступінь дисоціації менше 3 %. Електроліти середньої сили мають
значення α понад 3 % і менше 30 %, α сильних електролітів – 30 % і більше.
Сильними електролітами є розчинні основи (луги): LiOH, NaOH, KOH, RbOH,
CsOH, FrOH, Ca(OH)2, Sr(OH)2 i Ba(OH)2; сильні мінеральні кислоти: HCl, HBr,
HI, HNO3, H2SO4, HClO3, HClO4, HMnO4 і розчинні солі. До електролітів
середньої сили належать деякі органічні кислоти (НСООН, Н2С2О4), мінеральні
кислоти (HNO2, H2SO3, H3PO4, HF), основи Mg(OH)2, TІOH та солі – CdCl2,
ZnCl2, HgCl2. До слабких електролітів належать малорозчинні основи,
амфотерні гідроксиди, мінеральні кислоти (H2S, HCN, H2CO3, H3BO3, H2SiO3),
майже всі органічні кислоти, вода, гідрат аміаку, усі нерозчинні солі.
Поділ електролітів на сильні та слабкі, залежно від ступеня дисоціації, є
умовним, оскільки величина a залежить від багатьох чинників (див. ступінь
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12

дисоціації) і може змінюватись у широких межах. Тому для цього
використовують константу йонізації (дисоціації).
Запишемо схему дисоціації електроліту загальної формули KtAn:
Kt+ + An–.

KtAn

Константа рівноваги цього процесу, згідно із законом діючих мас,
описується рівнянням:
K

[ Kt  ]  [ An ]
.
[ KtAn]

Константа йонізації (дисоціації) K – константа рівноваги процесу
дисоціації електроліту.
Константа дисоціації слабких електролітів залежить від температури,
природи електроліту, розчинника і не залежить від концентрації.
Чим більше значення К, тим сильніше дисоціює електроліт, і тим
сильнішою є відповідна кислота або основа.
Якщо електроліт дисоціює ступінчасто, то Кі визначають для кожного
ступеня, а загальне значення К дорівнює добутку ступінчатих Кі:


[H  ]  [H 2 PO 4 ]
 7,6 10 3
Н + Н2РО4 ; K1 
[H 3 PO 4 ]
+

Н3РО4

–

2

Н2РО4

–

Н + НРО4 ; K 2 
+

2–

[H  ]  [HPO 4 ]


[H 2 PO 4 ]

 5,9 10 8

3

2–

НРО4

+

3–

+

РО43–

Н + РО4

[H  ]  [PO 4 ]
 3,5 10 13
; K 3
2
[HPO 4 ]
3

Н3РО4

3Н +

[H  ]3  [PO 4 ]
 1,6 10 22.
; K
[H 3 PO 4 ]

Як бачимо, Н3РО4 максимально дисоціює за першим ступенем і у цьому
випадку є сильною кислотою. На кожній наступній стадії дисоціація
відбувається меншою міроюі, і тому у розчинах фосфатної кислоти містяться
молекули Н3РО4, катіони Н+ та аніони Н2РО4–, НРО42–, РО43–. Кількість кожного
наступного компонента поступово зменшується.
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Згідно з теорією електролітичної дисоціації, усі реакції в розчинах
електролітів

зводяться

до

міжіонних

взаємодій.

Якщо

при

взаємодії

різнойменно заряджених йонів утворюються малодисоційовані сполуки, або
один чи декілька продуктів виходять з реакційного середовища (утворюється
вода, виділяється газ, випадає осад), то реакція відбувається практично
повністю, у протилежному випадку встановлюється динамічна рівновага між
реагентами і продуктами реакції. Під час зливання розчинів натрій хлориду
NaCl і калій нітрату KNO3 і подальшому випаровуванні, утворюється суміш
чотирьох солей (NaCl, KNO3, NaNO3 та KCl):
NaCl + KNO3

NaNO3 + KCl

Реакції у розчинах електролітів записують у формі йонних рівнянь. Для
запису цих рівнянь сильні електроліти наводять у йонній формі, а
малодисоційовані сполуки (гази, нерозчинні у воді речовини і воду) – у
молекулярній формі (табл. 1).
Таблиця 1 – Форма запису деяких речовин у розчинах
У йонній формі

Сильні кислоти (перхлоратна HClO4, сульфатна H2SO4,
нітратна HNO3, галогеноводневі кислоти HCl, HBr, HI).
Луги (NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2, Sr(OH)2).
Розчинні у воді солі (див. таблицю розчинності).

У молекулярній

Вода H2O.

формі

Слабкі кислоти (оцтова СН3СООН, нітритна HNO2,
ціанідна HCN, сульфітна H2SO3, силікатна H2SiO3).
Слабкі основи (NH4OH, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Cu(OH)2).
Амфотерні гідроксиди (Zn(OH)2, Al(OH)3, Cr(OH)3).
Малорозчинні солі (див. таблицю розчинності).

Складаючи йонні рівняння слід дотримуватись алгоритму:
1. Записати схему реакції у молекулярній формі і розставити коефіцієнти.
2. Записати повне йонне рівняння з урахуванням електролітичної
дисоціації.
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3. Скоротити однакові члени у лівій і правій частинах рівняння і записати
скорочене йонне рівняння, що відбиває суть хімічного процесу в розчині.
4. Перевірити алгебраїчну суму зарядів у лівій і правій частинах рівняння.
Якщо вона дорівнює нулю, рівняння складене правильно.
Розглянемо кілька прикладів.
Приклад 3. Реакція нейтралізації сильної кислоти лугом.
1. HCl + KOH = H2O + KCl.
2. H+ + Cl– + K+ + OH– = H2O + K+ + Cl–.
3. H+ + OH– = H2O.
4. + 1 + (–1) = 0, скорочене йонне рівняння складене правильно.
Отже, реакція нейтралізації сильної кислоти лугом фактично зводиться до
взаємодії йонів Н+ та ОН– з утворенням молекули Н2О. У випадку будь-якої
іншої сильної кислоти або лугу, скорочене йонне рівняння буде мати такий же
вигляд. Якщо ж узяти слабку кислоту і луг, одержимо:
СН3СООН + КОН = СН3СООК + Н2О,
СН3СООН + ОН– = СН3СОО– + Н2О.
У випадку сильної кислоти і слабкої основи:
HCl + NH4OH = NH4Cl + H2O,
H+ + NH4OH = NH4+ + H2O.
Приклад 4. Реакції з утворенням осаду і (або) виділенням газу.
а) Na2CO3 + H2SO4 = Na2SO4 + CO2↑ + H2O,
CO32– + 2H+ = CO2↑ + H2O.
б) CaCl2 + 2AgNO3 = Ca(NO3)2 + 2AgCl↓,
Cl– + Ag+ = AgCl↓.
в) BaCO3 + H2SO4 = BaSO4↓ + CO2↑ + H2O,
BaCO3 + 2H+ + SO42– = BaSO4↓ + CO2↑.
Приклад 5. Оборотні йонні реакції.
NaNO3 + KBr

KNO3 + NaBr.

Записати скорочене йонне рівняння у цьому випадку неможливо, тому
вважають, що ця реакція не відбувається (див. попередні).
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Йонний добуток води. Вода, навіть у результаті високого очищення, має
незначну електропровідність, що свідчить про дисоціацію молекул води:
Н+ + ОН–.

H2O

Константа дисоціації для цього процесу може бути розрахована як:

K Н2О 
Концентрація

[H  ]  [OН  ]
.
[H 2 O]

недисоційованих

молекул

води,

порівняно

з

концентраціями Н+ і ОН–, настільки велика, що її можна об’єднати з
константою рівноваги KН2О і отримати нову константу KW:

K Н2О [H 2 O]  [H  ] [OН  ]  KW .
Константу KW називають йонним добутком води.
Константа дисоціації води при 25 оС KН2О = 1,83∙10-16.
Ураховуючи, що молярна маса води скаладає 18,0153 г/моль, за
температури 25°C її густина дорівнює 997,07 г/дм3, чистій воді відповідає
концентрація [H2O] = 55,346 моль/дм3.
Тому попереднє рівняння можна переписати:
KW = [Н+] ∙ [ОН] =1,83∙10-16∙55,346 ≈ 10-14.
У чистій воді присутня рівна кількість йонів Гідрогену і гідроксид-іонів:

[H  ]  [OН  ]  KW  10 14  10 7.
Для зручності вираження змісту водневих йонів була введена величина,
що являє собою логарифм їхньої концентрації, узятий з оберненим знаком –
водневий показник:
pH = lg [H+].
Водневий показник визначає значення [H+] у вигляді шкали позитивних
числових значень від 0 до 14.
Окрім показника pH, для характеристики [ОН] застосовують показник
рОН:
pОH = lg [ОH].
pH + pОH = 14.
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Із значень водневого показника рН випливає:
pH = pОH = 7

pH < 7

pH > 7

середовище нейтральне

середовище кисле

середовище лужне

Гідроліз солей. Досвід показує, що розчини середніх солей мають лужну,
кислу або нейтральну реакцію, хоча вони і не містять ні водневих, ні
гідроксильних йонів. Пояснення цьому факту слід шукати у взаємодії солей з
водою. Розглянемо, наприклад, розчин ацетату натрію CH3COONa, що має
лужну реакцію. Ацетат натрію як сильний електроліт під час розчинення у воді
повністю дисоціює на йони Na+ і СН3СОО– . Останні взаємодіють з йонами Н+ і
ОН– води. При цьому йони Na+ не можуть зв’язати йони ОН– в молекули,
оскільки NaOH є сильним електролітом і наявний у розчині тільки у вигляді
йонів. Тим часом ацетат-іони зв’язують йони Н+ з утворенням молекул
слабкого електроліту – ацетатної кислоти, унаслідок чого нові молекули Н2О
дисоціюють на йони Н+ і ОН–. Ці процеси відбуваються доти, поки не
встановиться рівновага:
СН3СОО– + Н+
Н2O

СН3СООН;
H+ + OH–.

Сумарне рівняння процесів, що відбуваються одночасно, має вигляд:
СН3СОО– + Н2О

СН3СООН + ОН–.

Це рівняння показує, що внаслідок утворення слабкого електроліту
(ацетатної кислоти) йонна рівновага дисоціації води зміщується і створюється
надлишок ОН–-іонів, а тому розчин набуває лужної реакції.
Взаємодія йонів солі з водою, що призводить до утворення слабкого
електроліта, називається гідролізом солі.
Як показано в прикладі, розчин став лужним внаслідок гідролізу солі
CH3COONa.
Випадки гідролізу солей. Будь-яку сіль можна уявити як продукт
взаємодії кислоти й основи. Так, ацетат натрію СН3СООNa утворений слабкою
кислотою СН3СООН і сильною основою NaOH, хлорид амонію NH4Cl –
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слабкою основою NH4OH і сильною кислотою НСl, CH3COONH4 – слабкою
кислотою СН3СООН і слабкою основою NH4OH, a NaCl – сильною основою
NaOH і сильною кислотою НСl.
1. Усі солі, утворені слабкою кислотою і сильною основою, піддаються
гідролізу. Вони надають розчину лужної реакції (pH > 7).
2. Солі, утворені сильною кислотою і слабкою основою, також
піддаються гідролізу. Вони надають розчину кислої реакції, як це має місце в
розчині хлориду амонію NH4Cl. У цьому разі утворюється слабкий електроліт
NH4OH. У результаті частина йонів ОН– зв’язується йонами NH4+ , а йони Н+
залишаються в надлишку. Отже, унаслідок гідролізу NH4Cl розчин цієї солі
набуває кислої реакції (pH > 7). Рівняння гідролізу можна записати так:
NH4+ + Н2О

NH4OH + Н+,

NH4+ + Н2O

NH3

або точніше
Н2O + Н+.

3. Ще легше піддаються гідролізу солі, утворені слабкою кислотою і
слабкою основою. Наприклад, CH3COONH4.
Йони цієї солі одночасно зв’язують йони Н+ і OН–, зміщуючи рівновагу
дисоціації води:
СН3СОО– + NH4+ + Н2O

СН3СООН + NH4OH (NH3 ∙ Н2О).

У цьому разі реакція розчину залежить від ступеня дисоціації продуктів
гідролізу – кислоти й основи (якщо переважають йони ОН–, вона лужна, а якщо
йони Н+ – кисла, якщо ж їх кількість однакова – нейтральна). Оскільки у
прикладі, що розглядається, ступені дисоціації СН3СООН і NH4OH, що
утворюються внаслідок гідролізу, приблизно однакові, то розчин солі буде
нейтральним.
Однак реакція водного розчину карбонату амонію (NН4)2СО3 – також солі
слабкої кислоти і слабкої основи – слабколужна:
NH4+ + СО32– + Н2O

NH4OH + НСО3–,

оскільки ступінь дисоціації NH4OH більший, ніж ступінь дисоціації йона
НСО3–.
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4. Солі, утворені сильною основою і сильною кислотою, гідролізу не
піддаються. Йони таких солей не можуть утворювати з водою слабких
електролітів. У цьому випадку солі практично в реакції участі не беруть, і
рівновага дисоціації води не порушується, концентрація Н+- і ОН–-іонів
залишається такою самою, як і в чистої

води, а значить, розчин матиме

нейтральну реакцію (pH = 7). Рівняння гідролізу краще записувати у скороченій
йонній формі. Замість формули гідроксиду амонію NH4OH можна записувати
формулу гідрату амоніаку NH3 ∙ Н2O.
Гідроліз солей завжди відбувається у тих випадках, коли їх йони, що
утворюються внаслідок електролітичної дисоціації, здатні утворювати з водою
слабкі (малодисоційовані) електроліти.
Для більшості солей гідроліз – процес оборотний. Якщо продукти
гідролізу виходять зі сфери реакції, гідроліз відбувається необоротно,
наприклад:
Аl2S3 + 6Н2О = 2Аl(ОН)3 ↓ + 3H2S ↑
(у рівняннях необоротного гідролізу ставиться знак рівності).
Гідроліз розглядається протолітичною теорією як реакція переходу
протона від кислоти до основи, оскільки вода може виконувати функцію і
кислоти, і основи. Так, ацетат-іон, що є акцептором протона, реагує з водою як
з кислотою:
СН3СОО– + Н2O

СН3СООН + ОН–.

Основа1 Кислота2

Кислота1 Основа2

Катіон амонію NH4+ , що є донором протона, реагує з водою як з основою:
NH4+ + Н2O

NH3 + Н3O+.

Кислота1 Основа2 Основа1 Кислота2
Складання рівнянь гідролізу солей. Гідроліз солей, утворених слабкими
багатоосновними кислотами і сильними основами, відбувається ступінчасто
(відповідно до зворотного процесу – ступінчастої дисоціації), і при цьому
утворюються кислі

солі (точніше, аніони кислих солей). Так, гідроліз

карбонату натрію Na2СО3 можна виразити рівняннями:
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1) перший ступінь:
СО32– + Н2O

НСО3– + ОН–,

Na2СО3 + Н2О

NaHCO3 + NaOH;

2) другий ступінь:
НСО3–+ Н2О

Н2СО3 + OН–

NaНСО3 + Н2O

Н2СО3 + NaOH.

Однак, за нормальних умов гідроліз практично обмежується першим
ступенем: йони СO32– зв’язують йони Н+ води, утворюючи спочатку йони
НСО3–, а не молекули Н2СО3. Це пояснюється тим, що йони НСО3– дисоціюють
значно важче, ніж молекули Н2СО3. І лише при сильному розведенні й
нагріванні слід враховувати гідроліз кислої солі, що утворилася. Для складання
рівнянь гідролізу Na2CO3 виходимо з таких міркувань. Сіль утворена сильною
основою і слабкою кислотою, тому йон СO32– (аніон слабкої кислоти)
зв’язуватиме йони гідрогену води. Оскільки йон СO 32- містить два заряди, то
слід розглядати два ступені гідролізу і для кожного ступеня записувати три
рівняння: а) у скороченій йонній формі; б) у йонній формі; в) у молекулярній
формі. При цьому слід ураховувати правила написання йонних рівнянь реакцій
обміну.
Перший ступінь:
а) рівняння гідролізу в скороченій йонній формі:
СO32– + Н2О

НСО3–- + ОН–;

б) рівняння гідролізу в йонній формі:
2Na+ + СO32–+ Н2О

Na+ + НСО3– + Na+ + ОН–;

в) рівняння гідролізу в молекулярній формі:
Na2CO3 + Н2О

NaHCO3 + NaOH.

Отже, щоб перейти від рівняння в скороченій йонній формі до рівняння в
йонній формі, потрібно до йонів першого рівняння (а) дописати йони
протилежного знака (б). Об’єднуючи йони рівняння (б) в молекули, дістанемо
рівняння гідролізу в молекулярній формі (в).
Другий ступінь:
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а) НСО3– + Н2O

Н2СО3 + ОН-;

б) Na+ + НСО3– + Н2О
в) NaHCO3 + H2O

H2CO3 + Na+ + OH– ;
H2CO3 + NaOH.

Аналогічно під час гідролізу солей, утворених багатокислотними
слабкими основами і сильними кислотами, утворюються основні солі (точніше,
катіони основних солей). Гідроліз відбувається переважно за першим ступенем.
Розглянемо як приклад сіль АlСl3. Під час складання рівнянь її гідролізу
зважатимемо, що ця сіль утворена слабкою основою і сильною кислотою. Йон
Аl3+ (катіон слабкої основи) зв’язуватиме гідроксид-йони води. Проте оскільки
Аl3+ має три заряди, то гідроліз відбуватиметься за трьома ступенями. Рівняння
складаємо так само, як і в попередньому прикладі.
Перший ступінь:
а) Аl3+ + Н2О

АlОН2+ + Н+;

б) Аl3+ + 3Сl– + Н2O
в) АlСl3 + Н2O

AlОН2+ +2Сl- + Н++ Сl– ;

АlОНСl2 + НСl.

Другий ступінь:
а) АlОН2+ + Н2О

Аl(ОН)2+ + Н+;

б) АlОН2+ + 2Сl– + Н2О
в) АlОНСl2 + Н2О

Аl(ОН)2++ Сl– + Н++ Сl–;

Аl(ОН)2Сl + НСl.

Третій ступінь – реакція практично не відбувається, через накопичення
йонів гідрогену процес зміщується в бік утворення вихідних речовин. Однак
розведення розчину і підвищення температури посилюють гідроліз. У цьому
разі можна записати рівняння гідролізу і за третім ступенем.
Отже, для більшості солей гідроліз є оборотним процесом. Стан
динамічної рівноваги характеризується константою гідролізу.
Константа гідролізу бінарної солі, утвореної сильною основою і слабкою
кислотою, чисельно дорівнює йонному добутку води, поділеному на величину
константи дисоціації слабкої кислоти, що утворюється у процесі гідролізу солі:
К гідрKtAn 
20

K H 2O
K HAn

.
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Константа гідролізу бінарної солі, утвореної слабкою основою і сильною
кислотою, чисельно дорівнює йонному добутку води, поділеному на константу
дисоціації слабкої кислоти, що утворюється у процесі гідролізу солі:

К гідрKtAn 

K H 2O
K KtOH

.

Константа гідролізу солей, утворених катіонами слабких основ і аніонами
слабких кислот, дорівнює йонному добутку води, поділеному на добуток
констант йонізації основи і кислоти:
К гідрKtAn 

K H 2O
K KtOH  K HAn

.

Посилити або стримати гідроліз згідно з принципом Ле-Шательє можна
трьома способами.
1. Додаванням до розчину солі кислоти, лугу або іншого електроліту,
здатного до гідролізу, для зменшення або збільшення концентрації йонів Н + і
ОН– . Зв’язати йони Н+ можна у воду, або у нейтральні молекули слабких кислот
Н2СО3, Н3ВО3, СН3СООН. Йони ОН– можна зв’язати у воду, нейтральні
молекули основ або комплексні йони.
2. Зміною концентрації розчину солі.
3. Підвищення або зниження температури.
Гідроліз взагалі. Гідроліз солей – один з важливих прикладів гідролізу
речовин, який добре вивчений.
Гідроліз взагалі в широкому розумінні – це реакція обмінного розкладу
між різними речовинами і водою.
Таке визначення охоплює і гідроліз органічних сполук – естерів, жирів,
вуглеводів, білків, і гідроліз неорганічних речовин – солей, галогенів,
галогенідів неметалів тощо. Наприклад:
СН3СООС2Н5 + Н2О
СаС2 + 2Н2O
Сl2 + Н2О

СН3СООН + С2Н5ОН;
Са(ОН)2 + С2Н2;
НСl + НСlO;

РІ3 + 3Н2О

Н3РО4 + 3НІ.
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Унаслідок

гідролізу

мінералів

–

алюмосилікатів

–

відбувається

руйнування гірських порід. Гідроліз солей (наприклад, Na 2CO3, Nа3РO4)
застосовується для очищення води і зменшення її твердості. У великих
масштабах здійснюється гідроліз деревини. Гідролізна промисловість, що
розвивається швидкими темпами, виробляє з нехарчової сировини (деревини,
бавовникового та соняшникового лушпиння, соломи, кукурудзяних качанів)
ряд цінних продуктів: етиловий спирт, білкові дріжджі, глюкозу, твердий оксид
карбону(ІV), фурфурол, метиловий спирт, лігнін та багато інших. У живих
організмах відбувається гідроліз полісахаридів, білків та інших органічних
сполук.
Комплексні сполуки
Комплексні сполуки – складні сполуки, у яких виділяють центральний
атом (комплексоутворювач) та ліганди або аденди (молекули або йони,
безпосередньо зв’язані з центральним атомом). Комплексоутворювач і ліганди
утворюють внутрішню сферу, для написання формул її беруть у квадратні
дужки. Йони, що оточують комплекс, утворюють зовнішню сферу (аніони або
катіони (протиіони)).
Між комплексними сполуками та іншими складними речовинами,
наприклад, подвійними солями, чіткої межі не існує. Центральний атом
(комплексоутворювач) є акцептором, а ліганди – донорами електронних пар;
під час утворення комплексу між ними виникає ковалентний зв’язок за
донорно-акцепторним

механізмом

унаслідок

перекривання

заселених

електронних орбіталей лігандів з вакантними орбіталями центрального атома.
Комплекс може бути електронейтральним, або неелектролітом, мати
позитивний заряд (комплексний катіон) або негативний (комплексний аніон).
Центральними

атомами

можуть

бути

як

метали,

так

і

неметали.

Комплексоутворення найбільш характерне для перехідних металів (d-та fелементи). Із p-елементів комплексоутворювачами найчастіше бувають B, P, Si,
As. Координаційне число центрального атома визначається кількістю зв’язків з
лігандами і, як правило, удвічі перевищує ступінь окиснення центрального
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атома. Ліганди, зв’язані з центральним атомом, утворюють внутрішню
координаційну сферу, яка існує в розчині та розплаві й дисоціює як дуже
слабкий електроліт.
Йони зовнішньої сфери з’єднані з внутрішньою сферою (комплексом)
йоним зв’язком, тому в водних розчинах комплексні солі дисоціюють
практично повністю як сильні електроліти, наприклад:
K3[Fe(CN)6] → 3K+ + [Fe(CN)6]3–.
Цей процес називається первинною дисоціацією (вона відбувається
миттєво і до кінця).
Внутрішня сфера комплексних сполук також здатна розпадатися на
комплекоутворювач і ліганди, наприклад:
[Fe(CN)6]3-

Fe3+ + 6CN–.

Цей процес називається вторинною дисоціацією.
Вторинна дисоціація є ступінчастою і кожний ступінь характеризується
своїми значеннями константи дисоціації. Наприклад:


[Fe(CN)5] + CN ; K1 

3–

2–

[Fe(CN)6]

[Fe(CN)4] + CN ; K 2 

2–

–

[Fe(CN)5]

[Fe(CN)4]

–

–

[Fe(CN)52 ]  [CN  ]
3

[Fe(CN)6 ]

[Fe(CN)4 ]  [CN  ]
2
[Fe(CN)5 ]

[Fe(CN)3 ]  [CN  ]
[Fe(CN)3] + CN ; K 3 

[Fe(CN)4 ]

–

–



[Fe(CN)2 ]  [CN  ]
[Fe(CN)3] ↔ [Fe(CN)2] + CN ; K 4 
[Fe(CN)3 ]
+

+

2+

[Fe(CN)2]

[FeCN]
2+

[FeCN]
Константа

дисоціації

–

[FeCN 2 ]  [CN  ]
+ CN ; K 5 

[Fe(CN)2 ]
–

Fe + CN ; K 6 
3+

–

комплексного

[Fe 3 ]  [CN  ]
[FeCN 2 ] .

йону

є

найважливішою

характеристикою комплексів. Вона визначає їхню стійкість, і називається
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константою нестійкості Кн. Чим нижче значення має константа нестійкості,
тим стійкішим є комплекс.
Для порівняльного оцінювання міцності різних комплексних йонів
користуються не константою дисоціації окремих ступенів, а загальною
константою нестійкості всього комплексу, яку визначають як добуток констант
ступенів дисоціації. У розглянутому вище прикладі:
K H  K1  K 2  K 3  K 4  K 5  K 6 

[Fe 3 ]  [CN  ]6
.
3
[Fe(CN)6 ]

Залежно від кількості донорних атомів ліганду, здатних до координації,
розрізняють моно-, ди- та полідентатні ліганди. Ліганди, які координуються
через два або більше донорних атоми до одного центрального атома,
називаються хелатними, а ті, що координуються до різних центральних йонів –
містковими.
Назву комплексного катіона записують одним словом, початок якого
складають назви негативно заряджених йонів з додаванням голосної «о», далі
перелічують нейтральні ліганди, називаючи їх, як нейтральні молекули, за
винятком H2O – аква, NH3 – амін, CO – карбоніл, NO – нітрозил, CS –
тіокарбоніл, потім називають центральний атом, указуючи римською цифрою
його ступінь окиснення за абсолютним значенням. Число лігандів, назви яких є
простими

словами,

наприклад,

«хлоро»,

«бромо»,

«аква»,

«оксалато»,

позначають грецькими числівниками «ди», «три», «тетра» та ін. Якщо назви
лігандів складніші, наприклад, етилендіамін, триалкілфосфін, перед ними
ставлять

числівники

«біс»,

«трис»,

«тетракіс»

та

ін.,

наприклад:

[Co(NH3)4(NO2)Cl]NO3 – хлоронітротетраамін кобальту(ІІІ) нітрат.
Комплексні аніони називають аналогічно, але з додаванням суфікса -атдо

назви

комплексоутворювача,

наприклад,

K[Pt(NH3)Cl3]

калій

трихлороамінплатинат (ІV). Нейтральні комплексні сполуки позначають одним
словом за тими ж правилами, але комплексоутворювач ставлять у називному
відмінку, наприклад, [Pt(PPh3)2Cl2] – дихлоро-біс-(трифенілфосфін)платина.
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Приклад 6. Скласти координаційну формулу комплексної сполуки, що
містить частинки Cu2+, CN, Sr2+, написати рівняння первинної та вторинної
дисоціації, а також вираз константи нестійкості.
Розв’язок. Спочатку необхідно визначити центральний атом, або
комплексоутворювач. Це може бути Cu2+ чи Sr2+. Однак, зважаючи на те, що
найчастіше функцію комплексоутворювача виконують йони d-елементів,
вважаємо, що центральним атомом буде йон Cu2+. Координаційне число, як
правило, вдвічі більше за ступінь його окиснення, тому для Cu2+ воно
дорівнюватиме 4.
Лігандами можуть бути електронейтральні молекули, що містять атоми з
неподіленими електронними парами, або негативно заряджені йони, до яких
належать частинки CN. Таким чином, одержуємо формулу Sr[Cu(CN)4] –
тетраціанокупрат(ІІ) стронцію.
Первинна,

або

електролітична

дисоціація

відбувається

згідно

з

рівнянням:
Sr2+ + [Cu(CN)4]2-,

Sr[Cu(CN)4]

Вторинна дисоціація комплексного йона:
[Cu(CN)4]2-

Cu2+ + 4CN–.

Константа нестійкості являє собою константу рівноваги вторинної
дисоціації:
Kн 

[Cu 2 ]  [CN  ]4
 5  10 -28. .
2
[Cu(CN) 4 ]

Контрольні завдання
1. До 3 дм3 води додали 1 дм3 30 %-го розчину NaOH (густина
1,328 г/см3). Розрахуйте молярну, нормальну концентрації одержаного розчину.
2. Обчисліть моляльність 5 %-го розчину Н2SО4 (густина 1,032 г/см3). Який
об’єм цього розчину потрібен для приготування 2 дм3 0,5 н розчину Н2SО4?
3. На нейтралізацію 50 см3 розчину КОН витратили 100 см3 6 %-го розчину
HCl (густина 1,028 г/см3 ). Обчисліть нормальність розчину КОН.
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4. Який об’єм СО2 , зміряного за нормальних умов, виділиться під час дії
250 см3 4Н розчину HCl на надлишок СаСО3?
5. Напишіть в йонній і молекулярній формах рівняння реакцій взаємодії у
водних розчинах наведених нижче речовин.
Na2SO3 + HCl →…

BaCl2 + K2Cr2O7 →…

Cd(OH)2 + HNO3 →…

Na2CO3 + H2SO4 →…

Sn(OH)2 + HCl →…

MnS + H2SO4 →…

6. Яке значення рН (більше чи менше 7) мають розчини солей: NiSO 4, K3PO4,
NaOCl? Складіть молекулярні та йонні рівняння гідролізу цих солей.
7. Складіть молекулярні та йонні рівняння гідролізу солей: CuSO4, Na3PO4 ,
Li2S. Яке значення рН (більше чи менше 7) мають розчини цих солей?
8. Які із солей: NaCl , Cr2(SO4)3, CuCl2 , KBr, Zn(NO3)2

піддаються

гідролізу? Складіть молекулярне та йонне рівняння гідролізу відповідних солей.
9. Під час змішування розчинів CuSO4 і Na2CO3 випадає осад основної солі
(CuOH)2CO3 і виділяється СО2 . Складіть молекулярне та йонне рівняння гідролізу,
що відбувається.
10. Складіть молекулярне та йонне рівняння гідролізу солей: NiCl2,
CH3COOK, FeSO4. Яке значення рН (більше чи менше 7) мають розчини цих
солей?
11. Константи нестійкості комплексних йонів [Cd(NH3)4]2+, [Zn(NH3)4]2+,
[Cu(NH3)4]2+ відповідно дорівнюють : 1,0.10-7; 2,6.10-11; 4,6.10-14. Який із цих йонів
найміцніший? Чому дорівнює координаційне число комплексоутворювачів у цих
сполуках? Напишіть вирази для констант нестійкості вказаних комплексних
йонів?
12.

Знаючи,

що

ступінь

окиснення

комплексоутворювача

+3,

а

координиційне число 6, укажіть, з яких йонів складаються комплексні солі:
CoCl3.6NH3, CoCl3.5NH3.
13. До якого типу солей відносяться сполуки: [Ni(NH3)6]Cl2, (NH4)SO4.NiSO4,
K4[Ni(CN)6]? Які йони входять до їхнього складу? Чому дорівнює ступінь
окиснення Ніколу в цих сполуках?
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14.

Чому

дорівнює

ступінь

окиснення

і

координаційне

число

комплексоутворювача у сполуках: [Cu(NH3)4]SO4, K2[PtCl6], K[Ag(CN)2]? Із яких
йонів складаються ці сполуки?
15. Під час зливання розчину KCN з розчином [Zn(NH3)4]SO4

утворюється

нерозчинна комплексна сполука K2[Zn(CN)4]. Напишіть молекулярне та йонне
рівняння реакції. Константа нестійкості якого йону [Zn(NH3)4]2+ чи [Zn(CN)4]2більша?
Література: [1, 3–5, 8, 14, 18–23].
Практична робота № 2
Тема. Окисно-відновні реакції
Мета:

навчитися

писати

рівняння

окисно-відновних

реакцій,

розставляючи коефіцієнти в них за методом електронного, електронно-йонного
балансів; визначати напрям перебігу окисно-відновних реакцій.
Короткі теоретичні відомості
Окисно-відновними називають реакції, в яких змінюється ступінь
окиснення (СО) атомів, що входять до складу реагуючих речовин або реакції
між окисником і відновником (ступінь окиснення – це кількість електронів,
зміщених від атома даного елемента або до атома даного елемента в сполуці).
Позитивний ступінь окиснення означає

кількість електронів, що

зміщуються від даного атома, негативний – кількість електронів, що
зміщуються до даного атома. Ступінь окиснення прийнято виражати цілими
числами. У сполуках з неполярними зв’язками (N2, Cl2, Н2, S, С і т.п.), а також
ступінь окиснення металів в елементарному стані дорівнює нулю.
Флуор у сполуках завжди має постійний ступінь окиснення –1, кисень у
сполуках має негативний ступінь окиснення –2, а в пероксидах –1 (Н2О2).
Лужні і лужноземельні метали мають завжди позитивний ступінь
окиснення, відповідно +1 і +2. Постійний СО (+1) у більшості сполук має водень
(Н+1Cl–1, Н2+1О–2 і т.д.). Однак у гідридах металів ступінь окислення водню –1,
наприклад, Na+1H–1, Са+2Н2–1.
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У табл. 3 наведено класифікацію окисно-відновних реакцій.
Таблиця 3 – Класифікація ОВР
Тип ОВР

Чим характеризується

Міжмолекулярного

Окисник і відновник

Приклад
H2S-2 + Cl20  S0 + HCl1

окиснення-відновлення містяться в різних
речовинах

-2ē

Внутрішньо-

Змінюються СО різних

молекулярного

атомів в одній і тій самій

+2ē

2КCl+5О32

окиснення-відновлення молекулі

t0



2КCl1 + 3О20

+6ē -4ē

Самоокислення –

СО одного й того самого 4КCl+5О

самовідновлення

елемента підвищується і

3

2

t0

 3КCl+7О4+

КCl1

(диспропорціонування) знижується

Більшість елементів можуть виявляти різний ступінь окиснення у
сполуках. Величину СО визначають, керуючись правилом: сума СО елементів у
молекулах дорівнює нулю, а в складних йонах  заряду цього йону.
Н2+1SХ , H2+1SYO3–2, H2+1SZO4–2.

Наприклад,
Н2S

2·(+1) + Х = 0

х = –2

H2SO3

2·(+1) + Y + 3·(-2) = 0 Y = +4

H2SO4

2·(+1) + Z + 4·(-2) = 0 Y = +6

Будь-яка окисно-відновна реакція (ОВР) складається з двох процесів 
окиснення і відновлення.
Окислення (окиснення)  це процес відщеплення електронів атомом,
молекулою або йоном; при цьому СО підвищується:
Аl0  3ē  Аl +3;
S2  8ē  S+6.
Молекули,

атоми

або

йони,

які

відновниками (Red).
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віддають

електрони,

називають
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Відновлення  це процес приєднання електронів атомом, молекулою або
йоном; при цьому СО знижується:
Fe+3 + 1ē  Fe+2;
S0 + 2ē  S2.
Молекули, атоми або йони, які приєднують електрони називають
окисниками (Ох).
Для добору коефіцієнтів в ОВР використовують такі методи: метод
електронного балансу та метод електронно-іонного балансу (напівреакцій).
Метод електронного балансу. Він базується на такому принципі: в ОВР
загальна кількість електронів, приєднаних окисником, дорівнює загальній
кількості електронів, відданих відновником.
Приклад 1. Підберемо коефіцієнти у схемі:
HCl + КMnO4 → Cl2 + MnCl2 + KCl + H2O.
Визначаємо, які елементи змінюють ступені окиснення:
H+1Cl–1 + К+1Mn+7O4–2 → Cl20 + Mn+2Cl2–1 + K+1Cl–1 + H2+1O–2.
Ступені окиснення змінюють Мn+7 → Mn+2 i Cl–1 → Cl0.
Окисником є Мn+7 (KMnO4), відновником – Cl–1 (НCl).
Складаємо електронні рівняння:

Mn+7 + 5ē = Mn+2
2Cl–1 – 2ē = Cl20

Кількість електронів Найменше Коефіцієнти
спільне
кратне
5
2
10
2
5

Коефіцієнти перед КMnO4, MnCl2 і KCl – 2, перед Cl2 – 5:
HCl + 2КMnO4 → 5Cl2 + 2MnCl2 + 2KCl + H2O.
Коефіцієнт перед HCl знаходимо, виходячи з того, що у правій частині
рівняння міститься 10 + 4 + 2 = 16 атомів Сl, а у правій – лише один. Тому
перед HCl слід поставити коефіцієнт 16.
Кількість атомів Н до реакції 16 (у складі HCl), а після – 2, тому
коефіцієнт перед H2O – 8. Остаточно одержуємо:
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16HCl + MnO4 = 5Cl2 + 2MnCl2 + 2KCl + 8H2O.
Перевіривши кількість усіх атомів до і після реакції, переконуємося, що
рівняння складене правильно.
Приклад 2. Підберемо коефіцієнти у схемі:
Cr2O3 + NaNO3 + NaOH → Na2CrO4 + + NaNO2 + H2O.
Ступені окиснення змінюють Сr+3 → Cr+6 (відновник Cr2O3) і N+5 → N+3
(окисник NaNO3).
Електронні рівняння:
Кількість електронів Найменше Коефіцієнти
спільне
кратне
2Cr+3 – 6ē = 2Cr+6

6

N+5 + 2ē = N+3

2

6

1
3

Переносимо підібрані коефіцієнти у схему реакції:
Cr2O3 + 3NaNO3 + NaOH → 2Na2CrO4 + 3NaNO2 + H2O.
Для зрівнювання кількості атомів Na перед NaОН ставимо коефіцієнт 2:
Cr2O3 + 3NaNO3 + NaOH = 2Na2CrO4 + 3NaNO2 + H2O.
Перевіряємо кількість усіх атомів до і після реакції, щоб переконатися,
що рівняння складене правильно.
Зазначимо, що іноді достатньо підрахувати кількість лише одного
елемента (наприклад, Оксигену) до і після реакції, щоб перевірити правильність
підібраних коефіцієнтів.
Метод електронно-іонного балансу (напівреакцій). Як видно з назви,
метод базується на складанні йонних рівнянь процесів окиснення і відновлення
з подальшим додаванням їх в одне рівняння.
Розглянемо цей метод, урівнявши схему з прикладу 1 до методу
електронного балансу:
HCl + КMnO4 → Cl2 + MnCl2 + KCl + H2O.
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Відомо, що під час проходження цієї реакції виділяється газ з різким
запахом і відбувається знебарвлення розчину. Газ – це хлор Сl2, який
утворюється в результаті процесу 2Сl– = Сl2. Дана схема урівняна за кількістю
атомів. Для урівнювання за зарядами від лівої частини схеми слід відняти 2
електрони:
2Сl– – 2ē = Сl2.
Це – перша напівреакція – окиснення відновника.
Знебарвлення розчину зумовлене переходом йона MnO 4–, який надає
розчину фіолетового забарвлення, у безбарвний йон Mn2+ за схемою:
MnO4– → Mn2+.
Атоми Оксигену, які входять до складу йона MnO4–, під час взаємодії з
йонами Н+ (кисле середовище) утворюють воду Н2О; для повного перетворення
одного йона MnO4– в йон Mn2+ необхідно вісім катіонів Н+:
MnO4– + 8Н+ → Mn2+ + 4Н2О.
Складемо баланс за зарядами, для чого до лівої частини схеми додамо 5
електронів:
MnO4– + 8Н+ + 5ē = Mn2+ + 4Н2О.
Це – друга напівреакція – відновлення окисника.
Додамо почленно схеми напівреакцій окиснення та відновлення,
зрівнявши при цьому кількість відданих і приєднаних електронів (див. метод
електронного балансу):
2Сl– – 2ē = Сl2

5

MnO4– + 8Н+ + 5ē = Mn2+ + 4Н2О

2

2MnO4– + 16Н+ + 10Сl– = 2Mn2+ + 8Н2О + 5Сl2
Ми одержали скорочене йонне рівняння. Для перевірки правильності
розставлених коефіцієнтів, обчислимо кількість атомів Оксигену до і після
реакції та заряди у правій і лівій частинах схеми:
Кількість атомів Оксигену

Сумарний заряд

до реакції

після реакції

до реакції

після реакції

2·4 = 8

8

–10 + (–2) + 16 = +4

2·(+2) = +4
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Отже, скорочене йонне рівняння складене правильно.
Для запису окисно-відновних реакцій у молекулярній формі підберемо
для кожного аніона катіон і навпаки:
2MnO4– + 16Н+ + 10Сl– = 2Mn2+ + 8Н2О + 5Сl2
2K+ + 6Cl– = 4Cl– + 2K+ + 2Cl–
16HCl + 2КMnO4= 5Cl2 + 2MnCl2 + 2KCl + 8H2O
Основними перевагами методу електронно-іонного балансу є:
1. Використання в процесі урівнювання реально існуючих йонів.
2. Не потрібно визначати ступенів окиснення елементів до і після реакції.
3. Не потрібно знати всі продукти реакції (вони визначаються з
напівреакцій).
4. Чітко видно значення середовища (див. далі).
Під час складання рівнянь напівреакцій завжди виникає необхідність у
збалансуванні кількостей атомів Оксигену і Гідрогену в лівій і правій частинах
кожної напівреакції. Для цього існує ряд правил.
Для збалансування кількості атомів Оксигену в кислому середовищі,
необхідну їх кількість вводять молекулами води, дописуючи з іншого боку
реакції вдвічі більшу кількість катіонів Н+.
У лужному середовищі атоми Оксигену вводять, дописуючи на
потрібному боці рівняння подвійну кількість аніонів ОН–, а з протилежного
боку – удвічі меншу кількість молекул Н2О.
Необхідну кількість атомів Гідрогену у кислому середовищі вводять
йонами Н+. У лужному – молекулами Н2О, дописуючи з протилежного боку
таку ж кількість аніонів ОН–.
Зазначимо,

що

метод

напівреакцій

(електронно-іонного

балансу)

придатний лише для зрівнювання рівнянь реакцій, що відбуваються у водному
середовищі. Метод електронного балансу – для будь якого середовища та
агрегатного стану (твердий, газоподібний, розплав тощо).
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Напрям

перебігу

окисно-відновних

реакцій.

Для

кількісної

характеристики окисно-відновної активності речовин, що знаходяться у
розчині, використовують окисно-відновні потенціали Е.
Окисно-відновний потенціал системи:
Окиснена форма + пē

Відновлена форма.

Визначають відносно водневого електрода, який являє собою окисно-відновну
систему:
Н+(р) + ē

1/2Н20 (г),

ув якій прийнято вважати стандартний потенціал Е0 = 0 (t = 25oC).
[Н+] = 1 моль/дм3. Стандартні окисно-відновні потенціали деяких систем
наведено в табл. 4.
Таблиця 4 – Стандартні і формальні потенціали окисно-відновних
напівреакцій при 25 °С
Напівреакція
Ag+ + ē = Ag0
Ag2CrO4 + 2ē = 2Agо + CrO42Al3+ + 3ē = Al0
HAsO42- + 4H+ + 2ē = H3AsO3 + H2O
H3AsO4 + 2H+ + 2ē = H3AsO3 + H2O
Br2 + 2ē = 2Br
2BrO3- + 12H+ + 10ē = Br2 + 6H2O
Cd2+ + 2ē = Cd0
Cd(CN)42- + 2ē = Cdо + 4CN
Ce4+ + ē = Ce3+
Co3+ + ē = Co2+
Cr3+ + ē = Cr2+
Cr2O72- + 14H+ + 6ē = 2Cr3+ + 7H2O
Cu2+ + ē = Cu+
Cu2+ + 2ē = Cu0
Fe3+ + ē = Fe2+
Hg22- + 2ē = 2Hg0
2H2O + 2ē = H2 + 2OH
I3 + 2ē = 3I

Е0, В
0,799
0,447
-1,66
0,881
0,559
1,087
1,52
-0,403
-0,958
1,77
1,81
-0,41
1,33
0,153
0,337
0,771
0,789
-0,826
0,536
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Напівреакція
2IO3- + 12H+ + 10ē = I2 + 6H2O
MnO4- + 8H+ + 5ē = Mn2+ + 4H2O
Ni2+ + 2ē = Ni0
2HNO2 + 6H+ + 6ē = N2 + 4H2O
O2 + 2H+ + 2ē = H2O2
Pb2+ + 2ē = Pb0
H2SeO3 + 4H+ + 4ē = Se0 + 3H2O
SnCl62- + 2ē = SnCl42- + 2ClSо + 2H+ + 2ē = H2S
H2SO3 + 4H+ + 4ē = S0 + 3H2O
SO42- + 4H+ + 2ē = H2SO3 + H2O
SO42- + 10H+ + 8ē = H2S2- + 4H2O
S4O62- + 2ē = 2S2O32TiO2+ + 2H+ + ē = Ti3+ + H2O
Tl3+ + 2ē = Tl+
UO22+ + 4H+ + 2ē = U4+ + 2H2O
VO2+ + 2H+ + ē = V3+ + H2O
VO2+ + 2H+ + ē = VO2+ + H2O
Zn2+ + 2ē = Zn0

Е0, В
1,20
1,51
-0,24
1,44
0,682
-0,126
0,740
0,14
0,141
0,449
0,17
0,31
0,219
0,10
1,25
0,334
0,361
1,000
-0,763
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Чим вище значення потенціалу, тим більше виражені окислювальні властивості
в системі. Чим нижче значення потенціалу, тим сильніше виражені відновні
властивості.
За величинами окисно-відновних потенціалів можна робити висновок
про напрям перебігу окисно-відновних реакцій. Наприклад, для реакції
MnO4 + 5Fe+2 + 8H+= Mn+2 + 5Fe+3 + 4H2O
потенціали окремих реакцій мають такі значення:
MnO4 + 8H+ + 2ē → Mn+2 + 4H2O, Е0 = 1,51 В,
Fe+3 + 1ē → Fe+2, Ео = 0,77 В.
Стандартний потенціал для першої системи вищий, ніж для другої. Отже,
під час контакту перша система виконує функцію окисника, а друга –
відновника. Іншими словами, перша реакція йде зліва направо, друга – справа
наліво, тобто йони Fe2+ окислюються до Fe3+, а йони MnO4 – відновлюються до
Mn2+.
Окисно-відновні потенціали не є незмінними: вони залежать від
співвідношення концентрацій окисненої та відновленої форм речовини, а також
від температури, природи розчинника, рН середовища та ін.
Залежність
aOx + nē

значення

окисно-відновного

потенціалу

системи

bRed від концентрації окисненої та відновленої форм речовини і

температури описується рівнянням Нернста:

Ox  ,
0,059
EE 
lg
n
[ R ed ]b
a

0

де n – кількість електронів, що беруть участь в елементарному акті.
Вплив середовища на напрям перебігу ОВР. рН середовища впливає на
глибину зміни ступенів окиснення атомів. Так, перманганат-іон MnO4– залежно
від рН середовища може відновлюватися згідно зі схемами:
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Кисле середовище створюють за допомогою розведеної сульфатної
кислоти H2SO4, оскільки нітратна HNO3 є окисником, а хлоридна HCl –
відновником.
Лужне середовище створюють за допомогою розчинів гідроксидів
лужних і лужно-земельних металів NaOH, KOH, Ca(OH)2 тощо.
Іншим прикладом впливу середовища на продукти ОВР є окиснення йона
Сr3+:

Кількісно вплив рН середовища на проходження процесу за участю йонів
H+ за стандартних умов за схемою aOx + nē + mH+

bRed, описується

рівнянням Нернста:

0,059 Ox   [H  ]m
EE 
lg
.
n
[ R ed ]b
a

0

Для прикладу розрахуємо, чи відбудеться процес, який описується
напівреакцією MnO4– + 8H+ + 5ē = Mn2++ 4Н2О при рН = 4.
У довіднику (табл. 5) знаходимо значення Е0(MnO4–/Mn2+) = 1,51 В.
Окиснена форма – йон MnO4–, відновлена – Mn2+. Концентрацію йонів Н+
обчислимо з рівняння [H+] = 10–рН = 10–4 моль/дм3. Рівноважні концентрації
окисненої та відновленої форм однакові. Підставимо одержані значення у
рівняння Нернста:
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E  1,51 





0,059
MnO 4  [H  ]8
lg
,
5
[Mn 2 ]b

E = 1,132 В.

Отже, за такого значення рН цей процес відбувається.
Аналогічні розрахунки можна проводити для процесів, що відбуваються
за

участю

гідроксид-іонів

ОН–,

при

цьому

слід

враховувати,

що

рН + рОН = 14, [Н+]∙[ОН–] = 10–14.
Контрольні завдання
1. Реакції перебігають за схемами:
Na2SO3 + KMnO4 + Н2SО4  Na2SO4 + MnSO4 + K2SО4 + H2O,
KJ + KJO3 + Н2SО4  J2 + K2SО4 + H2O.
Складіть електронні рівняння. Розставте коефіцієнти в рівняннях реакцій
методами електронного балансу та напівреакцій.
2. Які з наведених реакцій відносяться до окисно-відновних:
K2Cr2O7 + Н2SО4 (конц.) CrO3 + K2SО4 + H2O,
PbS + HNO3  S + Pb(NO3)2 + NO + H2O,
FeSO4 + KMnO4 + Н2SО4  Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SО4 + H2O?
Складіть електронні рівняння. Розставте коефіцієнти в рівняннях реакцій
методами електронного балансу та напівреакцій.
3. Які з наведених реакцій відносяться до окисно-відновних:
K2CrO4 + НCl  K2Cr2O7 + KCl + H2O,
Na2SO3 + KMnO4 + KOH  Na2SO4 + K2MnO4 + H2O,
NaBr + NaBrO3 + Н2SО4  Br2 +Na2SO4 + H2O?
Складіть електронні рівняння. Розставте коефіцієнти в рівняннях реакцій
методами електронного балансу та напівреакцій.
4. Реакції перебігають за схемами:
NaCrO2 + Br2 + NaOH  Na2CrO4 + NaBr + H2O,
Na2SO3 + KMnO4 + Н2О  Na2SO4 + MnO2 + KOH.
Складіть електронні рівняння. Розставте коефіцієнти в рівняннях реакцій
методами електронного балансу та напівреакцій.
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5. Чому метали виявляють лише відновні властивості, а неметали –
відновні та окислювальні?
6. Чому йони S2 виявляють лише відновні властивості, а атоми S0 – і
відновні і окиснювальні, а йони SО42 – тільки окиснювальні властивості?
7. Як

обчислюються

значення

окисно-відновних

потенціалів

для

нестандартних умов?
8. Закінчити рівняння реакцій:
а) Cl 02 + 2NaOH  NaCl– + NaCl+O + H2O;
б) Pb+4O2 + 2KI– + 2H2SO4  Pb+2SO4 + I 02 + K2SO4 + 2H2O;
в) 3Fe+2O + 10HN+5O3  3Fe+3(NO3)3 + N+2O + 5H2O;
г) 2KMn+7O4 + 5KN+3O2 + 3H2SO4 2Mn+2SO4 + 5KN+5O3 + K2SO4 + 3H2O;
6Ag+1N+5O 32  6Agо + 6N+4O2 + 3O 02 .
Література: [3–5, 8–13, 20–23].
Практична робота № 3
Тема. Електрохімічні процеси
Мета:

знати

принцип

роботи

гальванічного

елемента,

закони

електрорлізу; уміти складати схеми гальванічних елементів; навчитися писати
рівняння електродних процесів, що відбуваються під час роботи гальванічного
елемента та під час електролізу розплавів і розчинів електролітів; вміти
обчислювати

значення

електродних

потенціалів

металевих та

газових

електродів.
Короткі теоретичні відомості
Гальванічний елемент
Гальванічний елемент – це прилад, що виробляє електричний струм у
результаті окисно-відновних процесів, перетворює енергію хімічної реакції в
електричну.
Якщо занурити метал у воду або в розчин власної солі, частина його
переходить у розчин. На межі поділу метал–розчин виникає рівновага:
Ме + mН2О
37

Ме(Н2О)mn+ + nē,
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яку можна розглядати як окисно-відновний процес. У результаті розчин
заряджається позитивно, а метал – негативно, так що між ними встановлюється
різниця потенціалів.
Потенціал, що виникає на межі поділу метал–розчин під час занурення
металу в розчин власної

солі, називають електродним потенціалом, Е. Із

концентрацією йонів у солі 1 моль/дм3 (г-іон/дм3), Т = 298 К, р = 760 мм. рт. ст.
електродний потенціал називають стандартним, Ео.
Виникнення електричного струму в гальванічному елементі пов’язано з
різною концентрацією вільних електронів у металах і прагненням до її
вирівнювання в разі контакту між ними. Електрод, що віддає електрони (процес
окислення) називається анодом, електрод, що приймає електрони (процес
відновлення), називається катодом.
Анодом називають метал, що має менше значення електродного
потенціалу відносно стандартного водневого електрода (табл. 5), а катодом –
метал з більшим значенням електродного потенціалу (рис. 1).
Таблиця 5 – Стандартні потенціали металевих і газових електродів
(Т = 298 К)
Електродна реакція
+
Li +1ē  Li0
K+ + 1ē  K0
Ba+2 + 2ē Ba0
Ca+2 + 2ē  Ca0
Na+ + 1ē  Na0
Mg+2 + 2ē  Mg0
Al+3 + 3ē  Al0
Ti+2 + 2ē  Ti0
Mn+2 + 2ē  Mn0
Zn+2 + 2ē  Zn0
Cr+3 + 3ē  Cr0
Fe+2 + 2ē  Fe0
Cd+2 + 2ē  Cd0
Co+2 + 2ē  Co0
Ni+2 + 2ē  Ni0

Е0, В
– 3,05
– 2,93
– 2,91
– 2,87
– 2,71
– 2,36
– 1,66
– 1,60
– 1,18
– 0,76
– 0,74
– 0,44
– 0,40
– 0,28
– 0,25

Електродна реакція
+2
Sn + 2ē  Sn0
Pb+2 + 2ē  Pb0
2H+ + 2ē  H20
Cu+2 + 2ē  Cu0
O2 + 4ē + 2H2O  4OH
Hg2+2 + 2ē  2Hg0
Ag+ + 1ē  Ag0
Hg2+ + 2ē  Hg0
Pd+2 + 2ē  Pd0
Pt+2 + 2ē  Pt0
Cl20 + 2ē  2ClAu+3 + 3ē  Au0
2NO0 + 4H+ + 4ē  N20 + H2O
Au+ + 1ē  Au0
F20 + 2ē  2F
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Е0, В
– 0,14
– 0,13
0
+0,34
+0,40
+0,79
+0,80
+0,85
+0,99
+1,19
+1,36
+1,50
+1,68
+1,69
+2,84
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Рисунок 1 – Схема гальванічного елемента
Процеси, що відбуваються на електродах:
Zn0 – 2ē  Zn+2 анод (А)
Cu+2 +2ē  Cu0 катод (К).
Процеси, що відбуваються в гальванічних елементах,

прийнято

записувати у вигляді схем. Для розглянутого прикладу схема гальванічного
елемента має вигляд:
(-) Zn | ZnSO4 || Cu SO4 | Cu (+).
Електрорушійну силу (ЕРС) гальванічного елемента, що складається із
двох металів, занурених у розчини їхніх солей, знаходять, віднімаючи від
значення потенціалу катода значення потенціалу анода (тобто від більшого
значення потенціалу віднімають менше):
ЕРС = Ек – Еа.
ЕРС > 0.
Якщо концентрація солей дорівнює 1 моль/дм3, то в якості потенціалів
катода і анода використовують значення стандартних електродних потенціалів
Е0 (табл. 10).

39

40

Якщо умови, у яких працює гальванічний елемент, відрізняються від
стандартних, значення потенціалів металів обчислюють за допомогою рівняння
Нернста:









E  Eо 

2,3RT
lg Me  n ,
nF

E  Eо 

0,059
lg Me  n ,
n

або

де R – універсальна газова

стала, 8,314 Дж/(моль·К); T – абсолютна

температура, К; F – стала Фарадея, 96500 Кл/моль; n – кількість електронів, що
беруть участь в елементарному акті.
Приклад 1. Обчислити електродний потенціал міді, зануреної в розчин
СuSO4 з концентрацією йонів купруму 0,01 г-іон/дм3.
Розв’язок. За табл. 5 знаходимо Е0Cu+2/Cu = 0,34 В.
За формулою Нернста обчислюємо:
E  E0 



0,059
lg Cu 2
2



→ E  0,34 

0,059
lg 10  2  0,281 В.
2

Приклад 2. Обчислити ЕРС гальванічного елемента
(-) Cd | Cd(NO3)2 || Hg(NO3)2 | Hg (+)
знаючи, що [Cd+2] і [Hg2+2] відповідно дорівнюють 1,0 і 0,01 г-іон/дм3.
Розв’язок. Для кадмієвого електроду Е = Е0 = – 0,40 В. Електродний
потенціал Hg обчислюємо за допомогою рівняння Нернста (Е0 знаходимо за
табл. 10):
E  0,85 

0,059
lg 10  2  0,791 В.
2

ЕРС = 0,791 – (–0,40) = 1,192 В.
Електроліз. Закони Фарадея
Електроліз – це окисно-відновний процес, що відбувається на електродах
під час проходження електричного струму через розчин або розплав електроліту.
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Під час електролізу відбувається перетворення електричної енергії в
енергію хімічної реакції.
Під час пропускання постійного електричного струму через розчини чи
розплави електролітів катіони рухаються до катода, а аніони – до анода.
Сутність електролізу полягає в тому, що на катоді катіони, приймаючи
електрони,

відновлюються,

а

на

аноді

аніони,

віддаючи

електрони,

окиснюються.
У розплаві електроліту, наприклад, хлориду натрію NaCl, відбувається
дисоціація солі на йони:
Na+ + Cl–.

NaCl

Пропускання струму через розплав призведе до направленого руху йонів
до відповідних електродів і на їхніх поверхнях відбуватимуться такі реакції:
на катоді

Na+ + ē  Naо ,

на аноді

2Cl  2ē  Cl2о ↑

Отже, електроліз розплаву NaCl буде супроводжуватися виділенням
металевого натрію на катоді і газоподібного хлору на аноді.
Продукти електролізу в розчинах залежать від положення металу в ряду
електрохімічних потенціалів, складу аніона та матеріалу електродів. На відміну
від електролізу розплаву, на електродах під час електролізу розчину електроліту
можуть розряджатися не тільки йони цього електроліту, а й полярні молекули
води.
На катоді, перед усім, відбуватиметься процес відновлення сильного
окисника, тобто того, що має найбільше значення потенціалу за даних умов.
Якщо умови відрізняються від стандартних (Т = 298 К, С = 1 моль/дм3),
потенціали системи обчислюють за рівнянням Нернста.
Для обчислення потенціалу реакції відновлення йонів Гідрогену при
Т = 298 К можна використовувати рівняння:
E2H H  0,059 pH .
2
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Порівнявши значення стандартних потенціалів, можна зробити висновок,
що під час електролізу водних розчинів солей найбільш активних металів,
потенціали яких нижчі за потенціал Аl, відновлюватимуться:
у кислому середовищі – йони Гідрогену
2Н+ + 2ē  Н2 ↑,
у нейтральному і лужному – молекули води
2Н2О + 2ē  Н2 ↑ + ОН–.
Починаючи з потенціалу Мn, на катоді розрядяться йони металу:
Меn+ + nē  Ме0.
Це

пояснюється

перенапруженням

водню,

тобто

зміною

його

електродного потенціалу в бік негативних значень. Перенапруження водню
залежить від матеріалу катода, стану його поверхні, густини струму,
концентрації і температури розчину електроліту.
На аноді окиснюються передусім найсильніші відновники, тобто ті, що
мають найменше значення потенціалу в даних умовах. Це означає, що під час
електролізу водних розчинів безкисневих кислот і їхніх солей (окрім НF і
фторидів) на нерозчиненому аноді окиснюються аніони кислотних залишків,
наприклад:
2Cl– – 2ē  Cl2 ↑.
Під час електролізу розчинів кисневмісних кислот, а також фторидів, на
інертному аноді окислюються:
у кислому і нейтральному середовищі – молекули води
2Н2О – 4ē  О2 ↑ + 4ОН–,
у лужному середовищі – гідроксид-іони
4ОН– – 4ē  О2 ↑ + 2Н2О,
тому, що потенціал кисневого електрода
EO

2

OH 

 1,23  0,059 pH

має менше значення, ніж потенціали аніонів цих кислот.
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Процеси, що перебігають під час електролізу, залежать також від
матеріалу електродів. Якщо анод виконано з металу, потенціал якого менший,
ніж потенціал кисневого електрода, то анодний процес у цьому випадку
полягатиме в розчиненні металу аноду:
Мео – nē  Ме n+.
Кількість речовини, що виділилася або розклалася на електроді під час
електролізу, визначається за І-м законом Фарадея (1833–1836 р.р.): маса
речовини, що утворюється під час електролізу, пропорційна кількості електрики,
яка пройшла крізь розчин чи розплав. Математичний вираз цього закону:
m = Eq ∙ q, (q = I ∙ t),
де Eq – електрохімічний еквівалент, г/Кл; q – кількість електрики, Кл; t – час, с.
ІІ-й закон Фарадея: маси речовин, що утворюються під час електролізу
внаслідок проходження однакової кількості електрики, пропорційні їхнім
хімічним еквівалентам (молярним масам еквівалента). Математичний вираз
другого закону Фарадея:

Ме q
,
F

m

де F – стала Фарадея, 96500 Кл/моль; І – сила струму, А; Ме – молярна маса
еквівалента, г/моль.
Приклад 3. Скільки грамів міді виділиться на катоді, якщо через розчин
CuSO4 пропустити струм силою 4 А протягом 1 години?
Розв’язок. Згідно із законом Фарадея:

m

М е  I t
.
96500

Еквівалентна маса Купруму в CuSO4:

me 

63,54
 31,77.
2

Підставивши до вищенаведеної формули значення Ме (Сu) = 31,77 г/моль;
І = 4 А; t = 60  60 = 3600 с, отримаємо:
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m

31,77  4  3600
 4,74 г.
96500

Контрольні завдання
1. Складіть електронні рівняння процесів, що відбуваються на електродах
гальванічного елемента (-) ZnZnCl2CdCl2Cd (+). Обчисліть ЕРС цього
елемента, знаючи, що [Zn2+] і [Cd2+] відповідно дорівнюють (г-іон/дм3): 0,01 і 0,1.
2. Складіть схему гальванічного елемента, анодом у якому є цинкова
пластина.

Напишіть

електронні рівняння

процесів,

що відбуваються

на

електродах.
3. Залізна і срібна пластини з’єднані зовнішнім провідником і занурені у
розчин H2SO4. Напишіть електронні рівняння процесів, що відбуваються на
електродах цього гальванічного елемента.
4. Обчислити ЕРС гальванічного елемента (-)MgMgSO4NiSO4Ni(+)
знаючи, що [Mg2+] = [Ni2+] = 1 г-іон/дм3. Чи зміниться величина ЕРС, якщо [Mg2+]
і [Ni2+] знизити до 0,01 г-іон/дм3? Напишіть електронні рівняння процесів, що
відбуваються на електродах.
5. Складіть схему гальванічного елемента, що складається з мідної пластини,
зануреної у розчин CuSO4 і срібного електрода, зануреного у розчин AgNO3. Які
процеси відбуваються на електродах? Укажіть окисник і відновник, складіть
електронні рівняння електродних процесів.
6. Обчисліть ЕРС гальванічного елемента (-) CdCd(NO3)2AgNO3Ag (+)
знаючи, що [Cd2+] і [Ag2+] відповідно дорівнюють (г-іон/дм3): 0,001 і 0,01.
Напишіть електронні рівняння процесів, що відбуваються на електродах.
7. Складіть схеми двох гальванічних елементів в одному з яких кадмій –
анод, а в іншому – катод. Напишіть електронні рівняння процесів, що
відбуваються на електродах.
Література: [1–5, 8–11, 13, 22, 23].

44

45

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Основними методами контролю підготовки студентів до практичних
занять є самостійні та контрольні роботи, усне опитування під час заняття.
Нижче наведені критерії оцінювання участі студентів у практичному
занятті. У підсумку за модуль виставляють середні оцінки, до яких додають
бали за інші види навчальної діяльності (лабораторні заняття, написання
контрольних тестів – модульних контрольних робіт, бали за самостійну роботу,
опрацювання конспекту лекцій).
Максимальна кількість балів за виконання усіх практичних робіт
модуля 1 навчальної дисципліни «Хімія» – 20.
Критерії оцінювання практичних робіт:
– виконання самостійної або контрольної роботи – 1 бал;
– робота на практичному занятті – 1 бал.
Кожна практична робота оцінюється максимум у 2 бали.
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