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Priekšvārds

Lai iegūtu vispusīgas zināšanas ķīmijā, jāapgūst ne tikai ķīmijas teorētiskie 
pamati, bet jāiegūst arī praktiskās iemaņas dažādu eksperimentu veikšanā. Ķīmi
jas eksperimentos, praktiskos novērojumos nostiprinās zināšanas par vielu fizikā
lajām un ķīmiskajām īpašībām, iegūšanas paņēmieniem, izlietošanas iespējām. 
Ķīmijas eksperimentos praktiski iepazīstas ar ķīmijas laboratorijās izmantojamiem 
traukiem, ierīcēm, dažādām vielām, apgūst pamatzināšanas iekārtu sastādīšanā 
un izmantošanā.

Grāmatā apkopoti 360 eksperimenti par vidusskolu un tehnikumu ķīmijas 
kursā ietilpstošās vielas galvenajiem jautājumiem. Daudziem eksperimentiem doti 
arī vairāki varianti.

Sajā grāmatā ietilpst eksperimenti, kas izmantojami, apgūstot ķīmijas pro
grammās paredzēto vielu, kā arī eksperimenti, kurus var veikt ārpusklases darbā, 
pulciņu nodarbībās, ķīmijas vakaros, olimpiādēs u. c.

Grāmatu varēs izmantot vidusskolu un tehnikumu audzēkņi, kā arī tie jau
nieši, kas interesējas par ķīmiju un ar to aizraujas.

Grāmatas pirmajās divās nodajās ietilpst eksperimenti, kas attiecas uz vis
pārīgās ķīmijas jautājumiem. Nākamajās noda|ās apkopoti eksperimenti par ķīmis
kajiem elementiem D. Mendeļejeva periodiskās sistēmas ķīmisko elementu grupu 
secībā. Beidzamajā nodajā ietilpst eksperimenti, kas attiecas uz organisko ķīmiju.

Eksperimenta aprakstā norādītas izmantojamās vielas vai nu vajadzīgās kon
centrācijas šķīdumu veidā, vai arī kā cietas vielas. Tādā gadījumā nepiecieša
mās koncentrācijas šķīdumi jāpagatavo no šīm vielām eksperimenta gaitā. Norā
dīts arī minimālais nepieciešamo trauku un sastādāmo iekārtu detaļu skaits.

Ja eksperimenti ir vienkārši un tie labi izdodas, tad tiem doti īsi apraksti, 
bez sīkākiem paskaidrojumiem. Sarežģītākiem eksperimentiem apraksti ir doti 
sīkākā izklāstā, kā arī dots eksperimenta iekārtas attēls.

Sagatavojoties eksperimentam un tā norises laikā obligāti jāņem vērā visi 
drošības noteikumi, kas norādīti 5.— 8. lappusē. Daudzos eksperimentos, kur tas 
nepieciešams, eksperimenta aprakstā īpaši uzsvērts, kas darbā ir bīstams un kas 
vēl īpaši jāievēro. Sastādot iekārtas, jālieto tikai tīri trauki, iekārtas jāsastāda,
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izmantojot atbilstoša lieluma detaļas un tāi blīvi savienojot. Tur, kur tas nepie
ciešams, jāizdara iekārtas hermētiskuma pārbaude.

Eksperimentos ieteicams izmantot tādus vielu daudzumus, kā norādīts ekspe
rimenta aprakstā.

Eksperimentos, kur izmanto eksplozīvas vielas vai eksplozīvus vielu maisī
jumus vai arī šādas vielas iegūst eksperimenta rezultātā, drīkst izmantot tikai tik 
lielus vielu daudzumus, kā norādīts eksperimenta aprakstā.

Laboratorijas trauki un ierīces, kas lietojami šajā grāmatā sakopotajos ekspe
rimentos, parādīti 9.— 11. lappusē.

Kā sildierīces eksperimentos galvenokārt paredzētas slēgtas elektriskās plīti
ņas, taču var izmantot jebkuru sildierīci (gāzes degli, spirta lampiņu), kā arī 
sauso spirtu. Tomēr jāņem vērā, ka, strādājot ar ugunsnedrošām vielām, atklāta 
liesma var būt bīstama. Lietojot sildierīces ar atklātu liesmu, karsējamie trauki 
(kolbas, vārglāzes u. c.) jānovieto virs azbesta sietiņa vai skārda plāksnes.

Lielākajā daļā eksperimentu aprakstu doti norisošo reakciju vienādojumi (kur 
tas nepieciešams). Atsevišķos eksperimentos reakciju vienādojumi nav doti tādēļ, 
lai jaunais eksperimentators varētu arī patstāvīgi izdarīt secinājumus par reak
cijas norisi.

Jāņem vērā, ka liela daļa eksperimentu, kas ietilpst katrā konkrētajā nodaļā, 
attiecas arī uz kādu citu nodaļu un izmantojami citas eksperimentā lietotās vielas 
īpašību demonstrēšanai. Tāpat nav atsevišķi izdalīts temats par oksidēšanās-redu- 
cēšanās reakcijām, jo šādas reakcijas norisinās lielā daļā eksperimentu un no 
eksperimentu klāsta var izraudzīties oksidēšanās-reducēšanās reakciju norises 
ilustrēšanai dažādus eksperimentus no visām grāmatas nodaļām.

Iespējams, ka ne visi eksperimenti uzreiz labi izdodas. Eksperimenta norise 
atkarīga no ļoti daudziem apstākļiem, kurus ne vienmēr var precīzi norādīt. Liela 
nozīme te ir teorētiskām zināšanām, pieredzei un iemaņām, kuras iegūst, atkārto
jot eksperimentu, līdz iegūst vēlamo rezultātu.



Drošības noteikumi, kas jāievēro, 
strādājot ar ķīmiskām vielām

Visiem traukiem, kuros atrodas ķīmiskās vielas, jābūt noslēg
tiem un uz tiem jābūt uzrakstiem — etiķetēm ar vielas nosau
kumu. Etiķetes jāpārklāj ar plānu parafīna kārtiņu vai lipīgo 
polietilēna lentu, lai uzraksti nekļūtu nesalasāmi.

Traukiem, kuros uzglabā higroskopiskas, gaistošas vai indī
gas vielas, jābūt hermētiski noslēgtiem. Vielas, kuras gaismas 
ietekmē sadalās (piemēram, sudraba nitrāts), jāuzglabā dzeltena 
vai tumša stikla pudelēs. Ja šādas pudeles nav pieejamas, tad 
pudeli aptin ar melnu papīru vai nokrāso ar melnu krāsu (asfalt- 
laku). Ķīmiskās vielas, kuras var uzliesmot gaismas vai ūdens 
iedarbībā, jāuzglabā atsevišķi no citām vielām. Nātriju, kāliju 
un kalciju uzglabā petrolejā vai minerāleļļā, bet balto fosforu — 
ūdenī. Kālija hlorātu, ūdeņraža peroksīdu, nātrija peroksīdu, 
kālija permanganātu, hroma(VI) oksīdu un citus oksidētājus 
nedrīkst uzglabāt kopā ar reducētājiem — ogli, sēru, pulverveida 
alumīniju, organiskām vielām u. c.

Jebkurā eksperimentā jāievēro, ka neuzmanība, nekārtība, 
nepietiekama iepazīšanās ar eksperimenta aprakstu un ķīmisko 
vielu īpašībām var būt par cēloni nelaimes gadījumam.

Eksperimentiem jāņem tikai tādi vielu daudzumi un tādas 
vielu koncentrācijas, kā arī jāstrādā tikai ar tādiem traukiem un 
iekārtām, kā tas norādīts eksperimenta aprakstā. Mainīt ekspe
rimenta aprakstā norādīto darba gaitu un vielu daudzumu drīkst 
tikai ļoti pieredzējis eksperimentators.

Uz eksperimentatora galda nedrīkst būt nekā lieka, darbā 
nevajadzīga. Darba vietā nedrīkst atrasties trauki, reaģenti, grā
matas, kas eksperimentā nav nepieciešami.

Darba telpās jāievēro kārtība un tīrība. Ja kaut kas izlīst, 
nopil vai nobirst uz galda, citām mēbelēm, iekārtām vai uz grī
das, tas tūlīt jāsavāc un jāuzslauka.
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Strādājot ar viegli degošām un uzliesmojošām vielām, jāie
vēro šādi noteikumi.

Trauki ar viegli uzliesmojošiem šķidrumiem jātur tālu no 
sildķermeņiem, tos nedrīkst novietot uz darba galda, kur ir 
atklāta liesma vai ieslēgta elektriskā plītiņa.

Eksperimentos ar viegli uzliesmojošām vielām nekādā gadī
jumā nedrīkst ņemt vairāk reaģenta, kā norādīts darba aprakstā, 
un mēģenes vai kolbas jākarsē uzmanīgi uz mazas degļa liesmas.

Nevienu eksperimentu nedrīkst izdarīt netīros traukos. Trauki 
pēc mēģinājuma tūlīt jāizmazgā.

Nevienu vielu nedrīkst garšot.
Vielas pēc smakas pārbauda, uzmanīgi ar roku virzot uz sevi 

tvaikus vai gāzi un dziļi neieelpojot.
Ķīmisko eksperimentu sagatavošanas un norises laikā aiz

liegts ēst, kā arī darba vietas tuvumā novietot pārtikas produktus.
Pēc katra eksperimenta veikšanas, kā arī darbu nobeidzot, 

obligāti jānomazgā rokas.
Ar vielām, kas izdala kaitīgas gāzes, kā, piemēram, ar gais

tošām skābēm, amonjaka šķīdumu, hloru, bromu, dažādiem orga
niskiem šķīdinātājiem un citām vielām jāstrādā tikai velkmē (vel- 
kmes skapī). Ja ventilācija nedarbojas, visi darbi, kas saistīti ar 
kaitīgu tvaiku un gāzu izdalīšanos, nekavējoties jāpārtrauc.

Indīgas pulverveida vielas nedrīkst pārbērt no viena trauka 
citā tādās vietās, kur ir caurvējš vai kur gaisa plūsma var aiz
raut līdzi vielas putekļus.

Kodīgus šķīdumus pārlejot mazākos traukos, jāievēro šādi 
noteikumi.

Jālieto sifons, it sevišķi, ja šķidrums jāpārlej no balona traukā 
ar šauru kaklu. Pudelēs šķidrumi jālej caur piltuvi. Šķidrumu 
nedrīkst pārliet, sagāžot balonu un to nepaceļot no grīdas. No 
pilna balona šķidrums jāpārlej divatā. Koncentrēta sālsskābe, 
slāpekļskābe un koncentrēts amonjaka šķīdums jāpārlej vietās ar 
dabisku vai mākslīgu velkmi. Kodīgus un indīgus šķidrumus 
pipetē nedrīkst iesūkt ar muti. Sim nolūkam jālieto gumijas balo- <
niņš vai arī speciālas konstrukcijas pipetes.

Procesos, kas saistīti ar siltuma izdalīšanos, piemēram, atšķai
dot koncentrētas skābes vai sārmus, samaisot koncentrētu sēr
skābi ar slāpekļskābi, un citos procesos, jālieto termiski izturīgi 
stikla trauki vai porcelāna trauki. Atšķaidot koncentrētu sērskābi, 
skābe jālej ūdenī, nevis otrādi, lai novērstu koncentrētas sērskā
bes izšļakstīšanos no trauka.

Strādājot ar kodīgām un indīgām vielām, kas iedarbojas uz 
ādu vai var iekļūt organismā caur ādu, jālieto gumijas aizsarg- 
cimdi.
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Smalcinot cietu nātrija vai kālija hidroksīdu gabalus, tie jāie
tin auduma gabalā vai vairākās papīra loksnēs, jāuzliek aizsarg
brilles un jāuzvelk gumijas cimdi.

Indīgas vielas nedrīkst izliet izlietnē, pirms tās, ķīmiski 
apstrādājot, nav padarītas nekaitīgas.

Strādājot ar bromu, jāizvairās ieelpot broma tvaikus un 
jāsargā no tiem acis. Pārlejot lielākus broma daudzumus, jāuz
velk gumijas cimdi. Broms jāpārlej velkmē (velkmes skapī).

Strādājot ar dzīvsudrabu un tā sāļiem, jāievēro piesardzība. 
Nedrīkst dzīvsudrabu izliet. Taču, ja tas noticis, tad dzīvsudrabs 
rūpīgi jāsavāc ar amalgamētu metāla plāksnīti. Vieta, kur izlijis 
dzīvsudrabs, jāmazgā ar koncentrētu FeCl3 šķīdumu.- Pēc tam šī 
vieta jāapkaisa ar sēra ziediem. Jāatceras, ka dzīvsudraba sāļi 
ir indīgi. Pēc eksperimentiem ar tiem rūpīgi jānomazgā rokas. 
Tāpat jāraugās, lai dzīvsudraba sāļi neizlītu uz grīdas, jo dažu 
ķīmisko vielu iedarbībā tie var sadalīties, izdalot dzīvsudrabu 
brīvā veidā. Nedrīkst liet dzīvsudrabu saturošus savienojumus 
izlietnē, jo dzelzs kanalizācijas caurulēs dzīvsudrabs izdalās 
brīvā veidā un pakāpeniski tur uzkrājas. Dzīvsudrabs obligāti 
jāglabā slēgtā traukā, jo tas iztvaiko un saindē atmosfēru.

Oksidētājus, kas viegli izdala skābekli, nedrīkst lielos dau
dzumos karsēt un berzēt kādas viegli uzliesmojošas vielas klāt
būtnē.

Plānsienu stikla traukus un plakandibena traukus nedrīkst 
lietot karsēšanai paaugstinātā spiedienā vai vakuumā. Nedrīkst 
sildīt iekārtu, kurā ievada ūdeņradi vai citu degošu gāzi, kamēr 
no visas iekārtas pilnīgi nav izspiests gaiss.

Darba operācijas ar viegli degošām un eksplozīvām gāzēm 
vai tvaikiem ieteicams izdarīt velkmē, iekārtai lietojot metāla 
sieta drošības apvalkus un darba laikā uzliekot aizsargbrilles.

Ja aizdegušās drēbes, tad liesmu noslāpē ar vilnas segu, 
slapju lakatu, dvieli vai lupatu, lai pārtrauktu gaisa pieplūdi 
degošajam apģērbam. Pēc tam to aplej ar ūdeni.

Ja aizdedzies fosfors vai sārmu metāli, tie jādzēš ar smiltīm 
no tālienes, aizsargājot acis.

Ja aizdegušies elektriskie vadi, dzēšanai nedrīkst lietot ūdeni, 
ka arī nedrīkst izmantot ugunsdzēsības aparātus, kas pildīti ar 
šķidrumu, pirms telpai nav atslēgta elektriskā strāva.

Ja sabojājas elektriskā sildierīce, tā nekavējoties jāatvieno no 
elektriskās strāvas tīkla.

Izmantojot darbā gāzes degļus, stingri jāraugās, lai gāze 
neieplūst laboratorijā. Tas var notikt, ja degļi nav blīvi pievie
noti pie gāzesvadiem vai ari ir bojāti gāzes aizgriežņi vai degļi.
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Ja liesma iekļūst gāzes degļa iekšpusē, nekavējoties jāaizgriež 
gāzes aizgrieznis un jāļauj deglim pilnīgi atdzist. Aizdedzot 
degli no jauna, samazina gaisa pieplūdi.

Lietojot ilgstoši petrolejas, benzīna vai spirta degļus, tie 
jāpasargā no pārkaršanas, citādi var rasties bīstams sprādziens. 
Degvielu rezervuāru šādām sildierīcēm atdzesē, apliekot ap tām 
mitru azbestu. Degļi vienmēr jātur tīri — pirms aizdegšanas 
jānotīra kvēpi no degvielas izplūdes caurumiem. Jāpārbauda, vai 
deglī degviela ir pietiekamā daudzumā.

Pie elektriskā tīkla jāpieslēdz tikai atbilstošam spiegumam 
piemēroti aparāti, pretējā gadījumā jālieto transformators. Sie
nas kontaktiem, elektrisko vadu un katra aparāta kontaktu izolā
cijai jābūt pilnīgā kārtībā.

Ja eksperimentā nepieciešama hermētiski savienota iekārta, 
tad pēc iekārtas detaļu savienošanas jāpārbauda iekārtas her
mētiskums. Vienkāršākais sistēmas hermētiskuma pārbaudīšanas 
paņēmiens ir šāds: ar gumijas baloniņu iepūš gaisu iekārtas pir
majā traukā vai gāzu ieplūdes caurulītē un novēro, vai parādās 
gaisa burbulīši skalotnē ar ūdeni, kas speciāli šim nolūkam pie
vienota iekārtas beigās. Ja gaisa burbulīši skalotnē nav novēro
jami, iekārta nav hermētiska. Tad neblīvi savienotās detaļas jāsa
vieno blīvi vai arī jānomaina ar atbilstoša lieluma detaļām.



ĶĪMISKIE TRAUKI UN IERĪCES
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I n o d a ļ a

Šķīdumi. Dispersas sistēmas

1.

Tsfo šķīdumu iegūšana

Vielas un ierīces. Kālija permanganāfs KMnO-i, kālija dihromāfs K2Cr207, 
kālija hromāts ^CrO-i, vara(ll) sulfāts CUSO4, destilēts ūdens, četri vienādi stikla 
cilindri ar aizbāžņiem, četras vārglāzes, piltuve, filtrpapīrs, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Katrā vārglāzē 
ielej pa 200 ml destilēta ūdens. Pēc tam pirmajā vārglāzē esošajā 
ūdenī izšķīdina 0,1 g kālija permanganāta, otrā vārglāzē —
0,5 g kālija dihromāta, trešajā vārglāzē — 0,5 g kālija hromāta, 
ceturtajā vārglāzē — 2 g vara (II) sulfāta. Iegūtos šķīdumus 
nostādina un filtrē katru savā cilindrā. Ja iegūtais kālija per
manganāta šķīdums ir pārāk tumšs — necaurspīdīgs, tad ietei
cams to atšķaidīt ar destilētu ūdeni. Cilindrus noslēdz ar aiz
bāžņiem. Iegūtos īstos šķīdumus izmanto 4. eksperimentā.

2.
Emulsijas pagatavošana un stabilizēšana

Vielas un ierīces. Saulespuķu eļļa (vai jebkura cita eļļa), 5% ziepju šķīdums, 
cilindrs (0,5 I) ar piegulošu aizbāzni, dalāmā piltuve, vārglāzē, Bunzena* statīvs.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Stikla cilindrā 
līdz ZU tā tilpuma ielej ūdeni un virsū uzlej apmēram 5 . . .  6 ml 
saulespuķu eļļas. Spēcīgi sakrata. Rodas emulsija, kas miera stā
voklī pakāpeniski noslāņojas, veidojot divus šķidruma slāņus.

* Bunzens (Bunsen) Roberts Vilhelms (1811— 1899) — vācu ķīmiķis. Viņš 

darbojies neorganiskās, analītiskās un fizikālās ķīmijas jomā. R. Bunzens 

izgudrojis un pilnveidojis daudzas laboratorijas darbos nepieciešamās ierīces, 

traukus un aparatūru, kas nosaukti viņa vārdā, piemēram, Bunzena deglis, 

Bunzena statīvs, Bunzena kolba u. c.
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Izmantojot statīvā nostiprinātu dalāmo piltuvi, abus noslāņoju
šos šķidrumus var vienu no otra atdalīt.

Lai nostabilizētu emulsiju, tai pievieno 5 . . .  10 ml 5% ziepju 
šķīduma. Sādi pagatavota emulsija var pastāvēt ilgāku laiku 
nenoslāņojoties.

Par emulsijas stabilizatoru var lietot arī 5% sodas vai boraka 
šķīdumu.

3.
Suspensijas pagatavošana

Vielas un ierīces. Destilēts ūdens, krīts (māli), cilindrs (0,5 I) ar piegulošu 
aizbāzni, piesta, piltuve, filtrpapīrs.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Cilindrā līdz 3U 
tā tilpuma ielej ūdeni. Piestā sasmalcina krītu un ieber ūdenī. 
Noslēdz cilindru ar aizbāzni un spēcīgi sakrata. Iegūst krīta 
suspensiju ūdenī. Cilindru ar suspensiju novieto miera stāvoklī. 
Pēc zināma laika cilindrā izveidojas dzidrs šķīdums un nogul
snes.

Suspensiju var nofiltrēt. Cietās daļiņas paliek uz filtrpapīra.

4.
Koloīdie šķīdumi un Tindala* efekts

Koloīdie šķīdumi ieņem starpstāvokli starp īstiem šķīdumiem un suspen- 

sijām (emulsijām). Koloīdā stāvoklī noteiktos apstākļos var atrasties jebkura 

viela. Koloīdos šķīdumus no īstiem šķīdumiem var atšķirt, izmantojot Tindala 

efektu.

I. Vielas un ierīces. Gaismas avots, stikla cilindri ar īstiem un koloīdiem 
šķīdumiem.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Lai demonstrētu 
Tindala efektu, telpai jābūt aptumšotai. Ar spirtā samērcētu 

> vati rūpīgi jānotīra to cilindru ārējās sieniņas, kuros atrodas
šķīdumi. Gaismas avotu novieto tā, lai tas no visām pusēm būtu 
nosegts, piemēram, to ievieto metāla kārbā, kurā ir maza 
(2 . . .  4 mm) sprauga šauram gaismas staru kūlim. Var izmantot 
projekcijas aparātu. Cilindrus ar īstajiem šķīdumiem, kas iegūti

I 1. eksperimentā, pēc kārtas novieto tā, lai gaismas staru kūlis
ietu cauri šķīdumam. īstajā šķīdumā gaismas staru kūļa ceļš 
gandrīz nav novērojams. Ja gaismas staru kūlim ceļā novieto

* Tindals (Tyndall) Dž. (1820— 1893) — angļu fiziķis. Viņš galvenokārt 

pētījis magnētismu un gaismas parādības (arī gaismas izkliedi uzduļķotos šķī

dumos).
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cilindru ar koloīdo šķīdumu, tad šķīdumā novēro gaišāku konus
veida joslu — tā saucamo Tindala konusu. So parādību sauc par 
Tindala efektu.

II. Vielas un ierīces. 10% dzelzs(lll) hlorīda FeCl3 šķīdums, destilēts ūdens, 
divas vārglāzes (500 ml), cilindrs ar aizbāzni, divas pipetes, sildierīce.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Abās vārglāzēs 
ielej vienādus tilpumus (300 ml) destilēta ūdens. Vienu vārglāzi 
novieto uz sildierīces un karsē līdz ūdens viršanai. Tad abas vār
glāzes novieto līdzās un tajās ar pipetēm iepilda vienādus til
pumus dzelzs(III) hlorīda šķīduma. Salīdzina iegūto šķīdumu 
krāsu.

Iegūto dzelzs(III) hlorīda solu (uzmanīgi, šķīdums karsts!) 
pārlej cilindrā un izmanto, lai novērotu Tindala efektu.

III. Vielas un ierīces. Kolofonijs, etilspirts C 2H 5O H , destilēts ūdens, kolba 
(100  ml) ar aizbāzni, cilindrs, pipete, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Kolbā pagatavo 
2% kolofonija šķīdumu etilspirtā. Tīrā cilindrā līdz 3U tā til
puma ielej destilētu ūdeni un pārbauda ūdens tīrību ar gaismas 
staru kūli. Tindala efektu nevar novērot. Ar pipeti cilindrā iepi
lina 1 . . .  2 ml 2 % kolofonija šķīduma spirtā, sakrata un cilindru 
novieto gaismas staru kūļa ceļā. Šķīdumā novērojams gaišs 
konuss.

IV. Vielas un ierīces. Sudraba nitrāts AgN 03, kālija jodīds Kl, destilēts 
ūdens, divas vārglāzes, mērcilindrs (500 ml), cilindrs, stikla nūjiņa, tumša stikla 
pudeles, pipete, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Vienā vārglāzē 
500 ml destilēta ūdens izšķīdina 0,15 g sudraba nitrāta. Otrā 
vārglāzē 500 ml destilēta ūdens izšķīdina 0,8 g kālija jodīda. 
Iegūtos šķīdumus ielej tumša stikla vai melni krāsotās pudelēs.

Rūpīgi izmazgātā vārglāzē ielej 60 ml sudraba nitrāta šķī
duma un pie tā pakāpeniski ar pipeti pilina klāt aptuveni
60. . .70 ml kālija jodīda šķīduma, visu laiku maisot ar stikla 
nūjiņu. Iegūst koloīdu sudraba jodīda Agl šķīdumu zaļgani dzel- 
tenā’krāsā. Koloīdo šķīdumu pārlej rūpīgi izmazgātā un no ārpu
ses notīrītā (attaukotā) stikla cilindrā. Tālāk rīkojas ka I I I  
eksperimentā.

V. Vielas un Ierīces. Sērs, etilspirts C 2H 5O H , destilēts ūdens, kolba (200 ml) 
ar pielāgotu korķa aizbāzni, cilindrs (200 ml) ar aizbāzni, piltuve, filtrpapīrs, 
piesta, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Iesver 4 g sēra, 
sasmalcina piestā un ieber kolbā. Sēram virsū uzlej 100 . . .  120 ml
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etilspirta. Kolbu noslēdz ar aizbāzni. Maisījumu spēcīgi saskalina 
un atstāj uz 6 . . .  7 dienām. Sajā laikā kolbu reizēm saskalina. 
Neizšķīdušo sēru nofiltrē. 30 ml filtrēta ielej stikla cilindrā un 
virsū uzlej 150 ml destilēta ūdens. Cilindru noslēdz ar aizbāzni 
un maisījumu sakrata. Pārbauda, vai novērojams Tindala efekts.

5.
Trīsslāņu šķidrums

Vielas un ierīces. Metilspirts (100 ml), destilēts ūdens (100 ml), p-ksilols vai 
m-ksilols, kristālisks vara(ll) sulfāts CuS0 4 -5H20 , kālija karbonāts <2003 , 
Sudānsflll)*, cilindrs ar pieslīpētu aizbāzni, kolba, piltuve, filtrpapīrs.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Kolbā ielej vienā
dus tilpumus (100 ml) metilspirta (uzmanīgi! indigs!) un ūdens. 
Spirta ūdens šķīdumam pakāpeniski ber klāt kālija karbonātu, 
ik pa brīdim šķīdumu saskalinot. Līdzko novēro spirta izsālīša- 
nos (izveidojas divi šķidruma slāņi), kālija karbonāta pievieno
šanu pārtrauc. Tad šķīdumā ieber nedaudz (0,5 g) vara(II) sul
fāta un kolbā esošo maisījumu labi sajauc. Kolbu aizver ar 
aizbāzni un ļauj šķidrumiem noslāņoties. Pēc 3 . . .  4 stundām 
šķidrumus nofiltrē un ielej stikla cilindrā. Novērojami divi šķid
ruma slāņi — apakšējais slānis ir zils, virsējais bezkrāsains. 
Abiem šķidrumiem pievieno trešo — ar Sudānu(III) iekrāsotu 
p-ksilolu (vai m-ksilolu). Izveidojas trīs šķidruma slāņi, kas krasi 
atšķiras cits no cita — apakšējais slānis ir zils, vidējais slā
nis — dzidrs, bezkrāsains, bet virsējais slānis — sarkans. Cilin
dru noslēdz ar pieslīpētu aizbāzni un aizlej ar parafīnu. Trīsslāņu 
šķidrums var saglabāties daudzus gadus.

Ja cilindrā esošo šķidrumu saskalina, izveidojas duļķaina 
emulsija, tāpēc to var izmantot emulsijas demonstrējumiem. No
vietojot aiz cilindra baltu ekrānu, var novērot pakāpenisku sākot
nējo šķidruma slāņu izveidošanos.

6.
Šķīdumi, kuriem ir atšķirīgi blīvumi

Vielas un ierīces. Anilīns, destilēts ūdens, nātrija hlorīds NaCI, vārglāze 
(500 mi), divas pipetes (10 ml), kolba (100 ml), gumijas baloniņš.

* Sudāna (III) empīriskā formula ir C2 2H 16 ON 4 . Tas pieder pie Sudāna krās

vielām — sintētiskām krāsvielām, kas labi krāso taukus, piesātināto ogļūdeņražu 

rindas savienojumus (parafīnus) u. c. Tās pievieno kā krāsvielu sveču krāso

šanā. Atkarībā no krāsvielas daudzuma iegūst dažādu krāsu gammu — no viegli 

iedzeltenas līdz tumši sarkanai.
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Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. 100 ml kolbā 
pagatavo istabas temperatūrā piesātinātu nātrija hlorīda šķī
dumu. Vārglāzē ielej 350 ml ūdens. Pipetē iesūc (sūkt nevis ar 
muti, bet ar speciālu gumijas baloniņu!) anilīnu. Pipetes vaļējo 
galu tuvina vārglāzes dibenam un apmēram viena centimetra 
attālumā no tā ļauj no pipetes iztecēt anilīnam tā, lai veidotos 
lieli lodveida pilieni. Izveido 5 vai 6 anilīna pilienus. Otrā pipetē 
iesūc nātrija hlorīda šķīdumu. Pipeti uzmanīgi ievieto vārglāzē 
līdz dibenam un ļauj izplūst nātrija hlorīda šķīdumam. Novēro 
anilīna pilienu attālināšanos no trauka dibena. Nātrija hlorīda 
šķīduma koncentrāciju vārglāzē pakāpeniski arvien palielinot, 
anilīna pil-ieni paceļas līdz trauka vidum vai vēl augstāk. Šķī
dumu atšķaidot (samazinot nātrija hlorīda koncentrāciju), pilieni 
grimst lejup.

7.
Vielas blīvuma atkarība no temperatūras

Vielas un ierīces. Anilīns, destilēts ūdens, termoizturīga vārglāzē (1 I), mēr
cilindrs (50 ml), sildierīce ar smilšu vannu, termometrs.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Vārglāzē ielej 
destilētu ūdeni tā, Jai ūdens līmenis būtu 3 . . .  4 cm attālumā 
no glāzes malām. Ūdeni sakarsē līdz viršanai. Tad, izmantojot 
smilšu vannu, noregulē siltuma pieplūdi vārglāzei tā, lai ūdens 
temperatūra visu laiku būtu 95 ...98°C . Karstajā ūdenī ielej
30. . .35 ml anilīna (tā blīvums ir loti tuvs ūdens blīvumam). 
Anilīna temperatūra šajos apstākļos ir zemāka par ūdens tempe
ratūru un tā blīvums nedaudz lielāks par ūdens blīvumu, tādēļ 
anilīns veido lielu pilienu (vai pilienus), kas nogrimst trauka 
dibenā. Apakšējā slānī anilīns sasilst, tā blīvums kļūst nedaudz 
mazāks par ūdens blīvumu, un lodveida piliens uzpeld un izplūst 
pa ūdens virsmu. Sī parādība periodiski atkārtojas.

8.
Odens un ētera savstarpējā šķīdība

Vielas un ierīces. Dietilēteris ^ H sh O , destilēts ūdens, bezūdens vara(ll) 
sulfāts CuS04 , cilindrs (2 0 0 . . .  300 ml) ar pieslīpētu aizbāzni, dalāmā piltuve, 
divas mēģenes, skaliņi, mēģeņu turētājs.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Cilindrā ielej 
100 ml destilēta ūdens un uzlej plānu slānīti dietilētera (uzma-
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tiīgi! ugunsnedrošs!). Šķidrumus enerģiski saskalo. Ētera slānis 
izzūd, jo ēteris izšķīst ūdenī. Atkārto ētera pieliešanu vairākas 
reizes, līdz ēteris vairs nešķīst ūdenī un ir novērojami divi šķid
ruma slāņi. Apakšējais slānis ir piesātināts ētera šķīdums ūdenī 
(6,9% ētera), bet augšējais slānis — piesātināts ūdens šķīdums 
eterī (1,3% ūdens).

Ar dalāmo piltuvi sadala šķīdumus divās daļās. Dažus mililit
rus pirmās frakcijas (ūdens—ēteris) ielej mēģenē, mēģeni ievieto 
turētājā un silda. Karsējot izdalās ētera tvaiki. Tuvinot tiem 
liesmojošu skaliņu, tvaiki aizdegas. Otro frakciju (ēteris—ūdens) 
ielej mēģenē un pieber nedaudz bezūdens vara(II) sulfāta. Ūdens 
klātbūtnē bezūdens CuSO* kļūst zils (sk. 14. eksperimentu).

9.
Fenola un ūdens savstarpējā šķīdība

Vielas un ierīces. Fenols, destilēts ūdens, liela mēģene ar pielāgotu korķa 
aizbāzni, stikla nūjiņa ar saliektu galu (maisītājs), termometrs (100 °C), sildierīce, 
Bunzena statīvs, vārglāze (8 0 0 ... 1000 m!), korķurbis.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Mēģenē ielej līdz 
V4 tās tilpuma destilētu ūdeni un piepilda mēģeni līdz pusei ar 
fenolu (uzmanīgi! kodīgs!). Fenolam izšķīstot, izveidojas divi 
slāņi — virsējā slānī fenola šķīdums ūdenī (8% fenola) un apak
šējā slānī — ūdens šķīdums fenolā (28% ūdens). Korķa aizbāznī 
ieurbj divus caurumus. Vienā iestiprina termometru tā, lai termo
metra dzīvsudraba rezervuārs gandrīz sasniegtu mēģenes dibenu, 
bet caur otru izvada stikla nūjiņu ar saliektu galu — maisītāju.

Vārglāzē ielej 600 ml ūdens. Vārglāzi novieto uz sildierīces 
un karsē līdz 80. . . 90°C temperatūrā. Mēģeni iestiprina statīvā 
un ievieto vārglāzē tā, lai ūdens līmenis vārglāzē būtu nedaudz 
augstāk par mēģenē esošā šķīduma līmeni. Lai šķīdums ātrāk 
sasiltu, mēģenes saturu maisa ar stikla nūjiņu. Paaugstinoties 
šķīduma temperatūrai, fenola—ūdens savstarpējā šķīdība palieli
nās. 68,5°C temperatūrā robeža starp šķīdumu slāņiem izzūd un 
šķīdums kļūst viendabīgs. Temperatūrā, kas augstāka par 68,5 °C, 
fenols ar ūdeni sajaucas jebkurās attiecībās.

Pēc viendabīga šķīduma iegūšanas mēģeni izņem no vārglāzes 
un ļauj tai atdzist. Iegūtajam šķīdumam atdziestot, novērojama 
pakāpeniska šķīduma saduļķošanās. Veidojas emulsija, un beidzot 
šķīdums sadalās divos slāņos. Sādi sagatavota iekārta var sagla
bāties ilgstoši, un eksperimentu var atkārtot ’•''irāķkārt-

Piezīme. Eksperimentu var izmantf 
kursā, apgūstot tematu «Fenols».
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10.
Trešā šķidruma ietekme uz diviem savstarpēji 

nešķīstošiem šķidrumiem

Vieias un ierīces. Benzols, anilīns, nitrobenzols, etilspirts, destilēts ūdens, 
trīs mēģenes (cilindri).

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Trijās mēģenēs 
ielej 3 . . .  4 ml ūdens. Vienā mēģenē ūdenim virsū uzlej benzolu, 
otrā — anilīnu, trešā — nitrobenzolu. Novēro divu šķidruma 
slāņu izveidošanos. Katrā mēģenē pakāpeniski pielej etilspirtu. 
Novērojama šķīdumu savstarpējās šķīdības palielināšanās, līdz 
visās mēģenēs rodas pilnīgi viendabīgi šķīdumi.

Piezīme. Sajā eksperimentā vēl var izmantot dažus citus orga
niskus šķidrumus (ksilolu, tetrahloroglekli u. c.).

1 1 .
Spiediena ietekme uz gāzu šķīdību ūdenī

Vielas un ierīces. Marmors CaCOs, sālsskābe HCI, nātrija hidrogēnkarbonāts 
NaHCOa, koncentrēta sērskābe H2SO4, Kipa aparāts* vai cita ierīce CO2 iegū-

1. att.
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šanai, frīs Tiščenko** skalotnes, Komovska vakuumsūknis*”  vai ūdensstrūklas 
sūknis, ar dzīvsudrabu vai glicerīnu pildīts manometrs, Bunzena kolba (vakuum* 
kolba), gumijas aizbāznis.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Sastāda iekārtu, 
kas parādīta 1. attēlā a. Pēc tam sastāda iekārtu, kas parādīta
1. attēlā b, un pārbauda tās hermētiskumu. Bunzena kolbu pielej 
līdz pusei ar ūdeni. No Kipa aparāta caur skalotnēm ar NaHC03 

šķīdumu un koncentrētu sērskābi laiž oglekļa(IV) oksīdu (apmē
ram 10. . .  20 minūtes), līdz ūdens ir piesātināts. Laižot 
oglekļa (IV) oksīdu caur skalotnēm, to attīra no piemaisījumiem. 
Pēc ūdens piesātināšanas ar oglekļa (IV) oksīdu kolbu cieši 
noslēdz ar aizbāzni un ieslēdz sūkni. Kolbā pazeminās spiediens.

* Aparāts gāzu iegūšanai laboratorijā. Nosaukums cēlies no holandiešu 

zinātniskās aparatūras ražošanas firmas īpašnieka P. Kipa uzvārda. Kipa apa

rātus sāka ražot X IX  gs. vidū.

** Tiščenko (TbiuļeHKo) Jevgeņijs (1861— 1941) —  padomju ķīmiķis, aka

dēmiķis. Viņš bijis D. Mendeļejeva asistents. Darbojies galvenokārt organiskās 

ķīmijas jomā. Izveidojis jauna tipa skalotnes gāzu attīrīšanai un sausēšanai.

*** Komovska vakuumsūknis ir eļļas vakuumsūknis. To izmanto retinājuma 

radīšanai (līdz 0,3 mm Hg).
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To var novērot pēc manometra dzīvsudraba stabiņa stāvokļa un 
pēc intensīvas oglekļa(IV) oksīda burbulīšu izdalīšanās.

Piezīme. Oglekļa (IV) oksīda iegūšanai Kipa aparātā nedrīkst 
izmantot sērskābi, jo, kalcija karbonātam reaģējot ar sērskābi, 
izveidojas nešķīstošas kalcija sulfāta nogulsnes, kas apgrūtina 
Kipa aparāta darbību. Par Kipa aparāta darbību sk. 258. ekspe
rimenta aprakstu.

12.
Ūdens vārīšanās pazeminātā spiedienā

Vielas un ierīces. Destilēts Odens, maisiņš ar sniegu (ledu), apaļkolba vai 
stāvkolba (1 I), kristalizators, termometrs (100 °C), Mora* aizspiednis, gumijas 
aizbāznis, stikla caurulīte, gumijas caurulīte, Bunzena statīvs, azbesta sietiņš, sild
ierīce, metāla siets.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Kolbā līdz pusei 
ielej destilētu ūdeni, noslēdz to ar labi piegulošu aizbāzni, caur 
kuru izlaists termometrs un izliekta stikla caurulīte. Stikla cauru
lītei uzmaukta gumijas caurulīte. Kolbu nostiprina statīvā uz 
azbesta sietiņa un karsē uz sildierīces, līdz ūdens sāk vārīties. 
Nosaka ūdens viršanas temperatūru. Ūdenim ļauj vārīties 
15 . . .  20 minūtes, lai ūdens tvaiks pilnīgāk izspiestu gaisu no 
kolbas. Pēc tam novāc sildierīci un gumijas caurulīti noslēdz ar 
Mora aizspiedni. Zem kolbas novieto kristalizatoru, lai plīšanas 
gadījumā varētu uztvert ūdeni. Kolbu aptin ar metāla sietu. Ar 
sniegu (ledu) piepildīto maisiņu apliek ap kolbas augšējo daļu. 
Novēro, ka ūdens temperatūra_ pazeminās, bet kolbā esošais 
ūdens turpina strauji vārīties. Ūdens straujā vārīšanās izskaid
rojama ar to, ka tvaiki, kas atrodas kolbā virs ūdens, dzesējot 
kondensējas. Tādēļ rodas retinājums — kolbā pazeminās spie
diens.

13.
Odens tvaika spiediena paaugstināšanās, 

kristālhidrātam sadaloties

Vielas un ierīces. Kalcija hlorīds CaCl2-6H20  vai nātrija sulfāts Na2SC>4X  
X 10 H2 0 , vai nātrija karbonāts Na2C 0 3 -10H20 , stāvkolba (1 . . . 1 . 5  I), gumijas

* Mors (Mohr) Fridrihs (1806— 1879) — vācu ķīmiķis un farmaceits. Viņš 

pilnveidojis tilpuma analīzes metodes. Viņa vārdā nosaukti laboratorijas piede

rumi: Mora pipete un Mora aizspiednis.
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aizbāznis ar diviem caurumiem, gumijas caurulīte, stikla caurulīte, glicerīns, kas 
iekrāsots ar krāsvielu, Mora aizspiednis, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Sastāda iekārtu, 

kā parādīts 2. attēlā. Gumijas aizbāznim stingri jāiekļaujas kol

bas kaklā. Ari pārējām detaļām jābūt blīvi savienotām. Aizbāznī 

ievieto divas stikla caurulītes. Viena stikla caurulīte ir taisna un 

tai galā uzmaukta gumijas caurulīte ar aizspiedni, kas ir atvērtā 

stāvoklī. Otra stikla caurulīte izliekta U veidā. Tajā ir iepildīts 

J. iekrāsots glicerīns. Kolbā ieber 15. . .  20 g dotā sāls un to noslēdz

ar aizbāzni. Novēro, ka U veida caurulītē esošā šķidruma līmeņi 

abos zaros ir vienādi. Tad ar aizspiedni noslēdz gumijas cau

rulīti.

Pēc zināma laika (8 . . .  12 min) var novērot spiedienu star

pību — U veida caurulītē esošā glicerīna līmeņi mainās. Spie

diena paaugstināšanās kolbā izskaidrojama ar ūdens tvaika vei

došanos, kristālhidrātam sadaloties.

l
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14.
Bezūdens vara(ll) sulfāta iegūšana 

un krisfālhidrāta veidošanās

Vielas un ierīces. V ara(ll) sulfāta kristāIhidrāts CuS0 4 -5 H2 0 , etilspirts, desti
lēts ūdens, divas vārglāzes, divas porcelāna bļodiņas, termometrs (termoskops), 
sildierīce, stikla spieķītis, stikla kupols, mēģene, piesta, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. 30 g smalki
saberzta vara(II) sulfāta kristālhidrāta ievieto porcelāna bļodiņā
un karsē uz sildierīces, ik pa brīdim apmaisot ar stikla nūjiņu.
Vara (II) sulfāta kristālhidrāta zilā krāsa karsējot izzūd, un tas
pārvēršas baltā pulverī. Norisinās reakcija:

t°

C u S0 4-5H 20 =f±C u S04 +  5H20

Ar iegūto bezūdens vara (II) sulfātu var izdarīt vairākus 
eksperimentus.

A. Vārglāzē ieber 10. . .  15 g bezūdens CUSO4 , ievieto tajā 
termometru un tad uzlej 30. . .  50 ml ūdens. Novēro zilās krāsas 
parādīšanos un šķidruma sasilšanu. No jauna veidojas vara(II) 
sulfāta kristālhidrāts.

B. Bezūdens CuS0 4 ieber sausā porcelāna bļodiņā. Vārglāzē 
ielej ūdeni. Abus traukus pārsedz ar stikla kupolu. Novēro 
vara (II) sulfātā 'kristalhidrata rašanos (eksperiments var ilgt 
vairākas dienas).

C. Ar bezūdens vara (II) sulfātu var konstatēt ūdens klātbūtni 
dažādās organiskās vielās, piemēram, etilspirtā. Mēģenē ieber
2 . . .  3 ml bezūdens CuSOļ un tam uzlej 10 ml etilspirta. Sakrata. 
Bezūdens vara(II) sulfāts kļūst zilgans. So bezūdens vara(II) 
sulfāta īpašību izmanto absolūtā etilspirta iegūšanai, kā arī lai 
konstatētu ūdens klātbūtni dažādos organiskos savienojumos 
(sk. 8 ., 336. un 342. eksperimentu).

15.
Tilpuma samazināšanās, vielai šķīstot

Vielas un ierīces. Etilspirts C2H5OH, destilēts ūdens, stikla caurule (garums 
1 m, diametrs 1 0 . . .  15 mm), aizbāznis, piltuve, Bunzena statīvs.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Stikla caurules 
vienam galam jābūt aizkausētam vai aizvērtam ar cieši piegulošu 
aizbāzni. Apmēram 45 om attālumā no aizkausētā gala uz stikla 
caurules uzvelk svītru ar vaska zīmuli vai uzlīmē melna papīra
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gredzenu. Pēc tam izdara otru atzīmi 45 cm attālumā no pirmās 
atzīmes. Iestiprina cauruli Bunzena statīvā un iepilda tajā des
tilētu ūdeni līdz pirmajai atzīmei. Ļauj ūdenim pilnīgi notecēt 
gar caurules sienām, pēc tam pagriež cauruli nedaudz ieslīpi. 
Tad ūdens slānim uzmanīgi (!) uzlej spirtu līdz otrajai atzīmei. 
Cauruli noslēdz ar cieši piegulošu aizbāzni, izņem no statīva 
un, vairākas reizes apgriežot cauruli, šķidrumus sajauc. Cauruli 
no jauna novieto statīvā un ar vaska zīmuli atzīmē šķidruma 
līmeni. Novēro, ka pēc šķidrumu sajaukšanas tilpums ir samazi
nājies. Tilpuma samazināšanos izskaidro ar ūdeņraža saites izvei
došanos starp spirta un ūdens molekulām. Līdz ar to molekulas 
tiek satuvinātas.

Piezīme. Etilspirta ūdens šķīdumu saglabā 338. eksperimen
tam. Etilspirta vietā var izmantot ledus etiķskābi (100%).

16.
Šķīdības samazināšanās, šķīdinātāja temperatūrai paaugstinoties

Parasti, paaugstinot šķīdinātāja (šajā gadījumā ūdens) temperatūru, dau

dzu vielu šķīdība palielinās un tādējādi ir iespējams izšķīdināt tajā lielāku 

daudzumu dotās vielas (izņēmums ir nātrija hlorīds, kura šķīdība praktiski 

nemainās). Tomēr ir daži tādi savienojumi, kuru šķīdība, paaugstinot šķīdinā

tāja temperatūru, samazinās. Sādi savienojumi ir, piemēram, kalcija hidroksīds 

Ca(O H )2, kalcija sulfāts CaSC>4 u. c. Sī īpašība loti efektīvi izpaužas cērija 

sulfātam Ce2 (S0 4 ) 3 .

Vielas un ierīces. Cērija sulfāts Ce2(S0 4)3, destilēts ūdens, divas mēģenes 
vai ampulas, termometrs (100 °C), vārglāze (300 ml), sildierīce.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Pagatavo apmē
ram 60 mililitrus istabas temperatūrā (20 °C) destilētā ūdenī 
piesātināta cērija sulfāta šķīduma. Divās mēģenēs iepilda apmē
ram 25 . . .  30 ml šķīduma katrā un tās noslēdz ar aizbāzni. Ja 
iepildīšanai izmanto ampulas, tad tās aizkausē. Vārglāzi pielej 
līdz pusei ar ūdeni, ieliek tajā termometru un vārglāzi novieto 
uz sildierīces.

Vārglāzē ievieto ampulu ar cērija sulfāta šķīdumu un sāk 
sildīt. Līdzko ūdens sasilis līdz 80. . .  90 °C, ampulā var novērot 
baltu cērija sulfāta kristālu parādīšanos. Cērija sulfāta šķīdība 
100 °C temperatūrā samazinās vairāk nekā 10 reizes salīdzinā
jumā ar šķīdību 20 °C temperatūrā.

Piezīme. Ja nav pieejams cērija sulfāts, var izmantot jebkuru 
citu šķīstošu cērija savienojumu tā sulfāta iegūšanai. Sajā nolūkā 
jebkura šķīstoša cērija sāls šķīdumam pielej 10% skābeņskābes
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šķīdumu. Rodas baltas cērija oksalāta C e ž ^ O ^ s  nogulsnes. 
Iegūtās nogulsnes labi izskalo ar destilētu ūdeni un izžāvē. Pēc 
tam pie šīm nogulsnēm pa mazām porcijām pielej (velkmē!) 
sērskābes šķīdumu (1:1), līdz nogulsnes izšķīst. Notiek reakcija:

^©2(^20 4)3 4-3 H2SO4-->*C ©2(504)3 -ļ- 3H2O + 3CO ̂  +  3 c o 2{

Iegūto šķīdumu iztvaicē, līdz iegūst baltu, kristālisku vielu — 
cērija sulfātu. Ieteicams iegūto vielu vairākkārt pārkristalizēt 
100 °C temperatūrā.

17.
Vielu šķīšanas siltuma konstatēšana

Vielas un Ierīces. Kalcija hlorīds CaCl2, kalcija hlorīda kristālhidrāfs 
CaCI2-6H20  vai nātrija karbonāts Na2C 0 3 un nātrija karbonāta kristālhidrāfs 
Na2C 0 3-10H20 , divas vārglāzes (200 . . .  300 ml), divi termometri vai termoskopi, 
divi Bunzena statīvi, stikla nūjiņas, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Iestiprina abos 
statīvos termometrus (termoskopus) tā, lai termometru dzīvsud
raba rezervuārs atrastos vārglāzes vidū divus centimetrus no 
trauka dibena. Vārglāzēs ielej vienādus tilpumus (apmēram 
150 ml) ūdens. Nosaka ūdens temperatūru. Pēc tam vienā vār- 
glāzē ieber 30. . .  40 g bezūdens kalcija hlorīda vai nātrija kar
bonāta un, uzmanīgi maisot, šķīdina to. Novērojama šķīduma 
sasilšana. Otrā vārglāzē ieber tādu pašu masu dotā sāls kristāl- 
hidrāta un šķīdina to. Sajā gadījumā novērojama šķīduma atdzi
šana.

18.
Amonija nitrāta (amonija rodanīda) šķīšanas siltumefekts 

(metāla trauka plesaldēšana)

Vielas un ierīces. Amonija nitrāts NH4NO3 vai amonija rodanīds Nh^SCN,. 
200 ml tilpuma metāla (alumīnija) krūzīte ar gludu dibenu, stikla nūjiņa, finiera 
vai stingra kartona plāksnīte, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Metāla krūzītē 
ieber apmēram 70 g amonija nitrāta. Uz finiera vai kartona 
plāksnītes uzlej nedaudz (5 . . .  8 ml) ūdens un uzliek virsū 
metāla krūzīti. Krūzītē ielej 100 ml ūdens un ar stikla nūjiņu ener
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ģiski maisa. Novēro trauka piesalšanu pie plāksnītes, kā ari ledus 
rašanos ap krūzītes dibenu.

Šķīdinot doto amonija nitrāta masu dotajā ūdens tilpumā, 
temperatūra var pazemināties līdz —1 4 . . . —17 °C (teorētiski 
līdz —27 °C).

19.
Sērskābes Iedarbība uz sniegu vai sasmalcinātu ledu

Parasti, kā zināms, lejot ūdenī koncentrētu sērskābi, novērojama siltuma 

izdalīšanās. Iedarbojoties ar atdzesētu sērskābi uz sniegu, var panākt pretēju 

parādību — temperatūras pazemināšanos.

Vielas un ierīces. Koncentrēta sērskābe H2SO4 (blīvums 1,84), sniegs vai 
ledus, kolba (200 ml), mēģene, vārglāze (700 ml), mērcilindrs, finiera vai kar
tona plāksne (20X20 cm), termometrs, Bunzena statīvs.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. 200 ml kolbā 
sajauc 50 ml ūdens ar 100 ml koncentrētas sērskābes. Šķīdumu 
atdzesē dzesējošā maisījumā līdz 0°C. Vārglāzē ieliek 500 g 
sniega vai sasmalcināta ledus un tanī (līdz vārglāzes dibenam) 
ievieto termometru (termometru nostiprina Bunzena statīvā). 
Zem vārglāzes novieto finiera vai kartona plāksnīti, uz kuras 
uzlieti 5 . . .  6 ml ūdens. Mēģenē ielej 1 . . .  2 ml ūdens.

No termometra nolasa vārglāzē esošā sniega (vai ledus) tem
peratūru. Kad kolbā sērskābes ūdens šķīdums atdzisis līdz 0°C, 
to ielej vārglāzē ar sniegu (vai sasmalcinātu ledu). Sniegs vār
glāzē sāk kust, bet vārglāze no ārpuses pārklājas ar sarmu un 
piesalst pie finiera plāksnes. Mēģeni ar ūdeni ievieto kūstošajā 
sniegā, un pēc neilga laika var konstatēt, ka ūdens mēģenē 
sasalis.

Temperatūras pazemināšanās izskaidrojama ar to, ka sniega 
(ledus) izkausēšanai tiek patērēts vairāk enerģijas, nekā tās 
izdalās, sērskābei reaģējot ar ūdeni.

20.
Piesātināti šķīdumi un sāļu kristalizēšanās

Vielas un Ierīces. Kālija nitrāts KNO3, kālija jodīds Kl, etiķskābe CH3COOH, 
svina(ll) acetāts Pb(CH3CO O )2 vai svina(ll) nitrāts Pb(N03)2, destilēts ūdens, 
divas kolbas (1 I), trīs vārglāzes, sildierīce, mērcilindrs, termometrs, tehniskie 
svari.
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Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. A. Kolbā ielej 
500 ml destilēta ūdens, pakāpeniski pieber 400 g kālija nitrāta un 
silda līdz 80 °C, Kad kālija nitrāts izšķīdis, kolbu novieto apgais
motā vietā un izdara novērojumus. Šķīdumam atdziestot, veido
jas skaisti kālija nitrāta kristāli.

B. Vārglāzē pagatavo 20 ml 5% svina(II) acetāta šķīduma. 
Tad pagatavo 40 ml 5% kālija jodīda šķīduma un pielej to pie 
svina(II) acetāta šķīduma. Rodas dzeltenas svina(II) jodīda 
nogulsnes:

Pb(CH3CO O )2 +  2KI^Pbl2ļ  +2CH3COOK

Nogulsnes dekantē*.
Kolbā ielej 900 ml destilēta ūdens un uzkarsē līdz 90 °C, tad 

piepilina dažus pilienus etiķskābes. Pēc tam karstajā ūdenī pakā
peniski izšķīdina tikko iegūtās svina(II) jodīda nogulsnes. Iegū
tajam šķīdumam jābūt dzidram. Pēc šķīdināšanas kolbu ar karsto 
svina(II) jodīda šķīdumu novieto labi apgaismotā vietā un ļauj 
lēni atdzist. Novērojama skaistu zeltainu PM2 kristālu rašanās.

Piezīme. Ja šo eksperimentu vēlas demonstrēt plašākai audi
torijai, ieteicams kolbu apgaismot ar galda lampu vai kādu citu 
apgaismes ķermeni.

21.
Pārsātinātu šķīdumu iegūšana un to īpašības

Pārsātinātie šķīdumi ir tādi šķīdumi, kas satur vairāk izšķīdinātās vielas, 

nekā nepieciešams to piesātināšanai dotajā temperatūrā.

Vielas un ierīces. Nātrija acetāts CH3COONa-3 H2Of destilēts ūdens, trīs kol
bas (500 ml), mērcilindrs, gumijas aizbāžņi, sildierīce, kristalizators, tehniskie 
svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Trīs porcijās 
iesver_ pa 300 g nātrija acetāta, trīs kolbās ielej pa 7 . . .  10 ml 
destilēta ūdens un karsē uz sildierīces. Līdzko ūdens uzvārījies, 
kolbās pakāpeniski ieber iesvērto nātrija acetātu. Kad viss nātrija 
acetāts izšķīdis un šķīdums uzvārījies (ilgstoši nekarsēt!), kolbas 
novieto vēsā vietā un piesedz ar pielāgotu aizbāzni tā, lai ūdens 
tvaiks varētu izplūst no trauka. Kolbas cieši noslēdz ar aizbāzni 
pēc 10. . .  15 minūtēm. Iegūtos šķīdumus atdzesē līdz istabas 
temperatūrai. Ja sagatavošanas process ir veikts pareizi, šādus

* Dekantācija (no franču valodas vārda décanter — nokāst, notecināt) — 

šķidruma noliešana no nogulsnēm pēc to nostādināšanas.
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šķīdumus var ilgstoši uzglabāt (neatverot kolbu) un tad eksperi
mentus veikt pēc vajadzības.

A. Atver kolbu un iemet tajā mazu nātrija acetāta kristāliņu. 
Novēro kristalizācijas sākšanos un kristālu straujo augšanu.

B. Iemet kolbā mazu nātrija acetāta kristāliņu un kolbas 
saturu strauji sakrata. Šķīdums momentāni pārvēršas baltā, cietā 
masā.

C. Mazu nātrija acetāta kristāliņu ieliek kristalizatorā. Pēc 
tam uzmanīgi atver kolbu un pārsātināto šķīdumu tievā strūklā 
lej uz kristāliņu. Nātrija acetāts kristalizējas, un rodas īpatnējs, 
svecei līdzīgs veidojums.

Visos trijos eksperimentos novērojama radušās kristāliskās 
vielas sakaršana.

Pēc eksperimenta nātrija acetātu atkal var pārvērst pārsāti
nātā šķīdumā pēc iepriekš aprakstītās metodes.

Piezīme. Nātrija acetāta vietā var izmantot nātrija tiosulfātu 
Na2S20 3-5H20  vai nātrija sulfātu Na2S04-10H20. Sagatavoša
nās eksperimentam un tā norise tāda pati kā eksperimentā ar 
nātrija acetātu.

22.
Peiigo* eksperiments

Vielas un Ierīces. Nātrija acetāts CH3C 0 0 Na-3H20 , nātrija tiosulfāts 
Na2S20 3 -5H20 , destilēts ūdens, vasks vai plastilīns, divas stikla nūjiņas (25 cm), 
divas vārglāzes (400 ml), piltuve, mērcilindrs, cilindrs (25. . .  30 cm augsts), 
kolba (500 ml), sildierīce, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Ar vaska zīmuli 
vai krāsainu lipīgo lentu, izdarot atzīmes uz cilindra ārējās sie
niņas, cilindra tilpumu sadala trīs vienādās daļās. Kolbā ielej 
400 ml destilēta ūdens un uzvāra. Vienā vārglāzē ielej 45 ml 
destilēta ūdens un sildot pakāpeniski izšķīdina tajā 300 g nātrija 
acetāta. Otra vārglāzē ielej tikpat daudz ūdens un sildot izšķī
dina 450 g nātrija tiosulfāta. Abus šķīdumus uzkarsē līdz vir- 
šanai.

Caur piltuvi cilindrā uzmanīgi ielej karstu ūdeni. Kad cilindrs 
un piltuve ir sakarsuši, tad ūdeni izlej un tā vietā nekavējoties 
līdz pirmajai atzīmei ielej piesātināto nātrija tiosulfāta šķīdumu. 
Pēc tam piltuvi noregulē tā, lai nākamais šķīdums tecētu gar 
cilindra sieniņu un nekavējoties uzmanīgi ielej nātrija acetāta

* Peligo (Peligot) E. M. (1811— 1890) franču ķīmiķis. Viņš darbojies neor

ganiskās ķīmijas, organiskās ķīmijas un ķīmijas tehnoloģijas jomā.
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šķīdumu līdz nākamajai atzīmei. Trešajā cilindra daļā, tāpat kā 
iepriekš, uzmanīgi ielej karstu ūdeni. Abi šķīdumi un ūdens veido 
trīs labi norobežotus slāņus. Cilindru ar šķīdumiem uzmanīgi 
pārsedz ar tīru stikla vāciņu un ļauj tam atdzist.

Pie abu stikla nūjiņu galiem piestiprina vaska vai plastilīna 
piciņu. Pie vienas nūjiņas pielipina dažus nātrija tiosulfāta kris- 
tāliņus, bet pie otras — nātrija acetāta kristāliņus (nūjiņas nesa
jaukt!). Nūjiņu ar pielipināto nātrija tiosulfāta kristāliņu vis
pirms ievada nātrija acetāta šķīduma slānī. Kristalizācija 
nenotiek. Līdz'ko nātrija tiosulfāta kristāli saskaras ar nākamo 
šķidruma slāni, notiek strauja kristalizācija. Nūjiņu izņem. Pēc 
tam ievada otru nūjiņu ar nātrija acetāta kristāliem vidējā slānī. 
Novērojama spontāna kristalizācija.

Pēc eksperimenta virsējo slāni — ūdens slāni nolej un cilin
dru noslēdz ar labi piegulošu vāciņu vai ar gumijas aizbāzni. 
Ja eksperimentu vēlas atkārtot, cilindru ievieto vēsa ūdens vannā, 
nostiprina, lai negāztos, un uzkarsē, līdz kristāli izšķīst. Virsū 
atkal uzlej karstu destilētu ūdeni un atdzesē. Ar vienu šādi saga
tavotu šķīdumu daudzumu eksperimentus var izdarīt vairākkārt, 
līdz difūzijas rezultātā šķīdumi ar laiku sajaucas.

23.
Kalcija acetāta gela iegūšana un tā īpašības

Vielas un ierīces. Kalcija acetāts C a ( C H 3C O O )2 , etilspirts C 2H 5O H , piltuve, 
filtrpapīrs, mērcilindrs, d iv a s  vārglāzes, kolba (100  ml), stikla nūjiņa.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Kolbā pagatavo 
kalcija acetāta piesātinātu šķīdumu un nofiltrē to. Iemēra ar 
mērcilindru 10. . .  15 ml kalcija acetāta šķīduma un ielej vār- 
glāzē. Tad mērcilindrā iemēra 80. . .  90 ml etilspirta. Etilspirtu 
ielej vārglāzē ar kalcija acetāta šķīdumu un izmaisa ar stikla 
nūjiņu. Pēc neilga laika šķīdums it kā sacietē — vfeidojas gels. 
Iegūto vielu (gelu) var griezt ar nazi. To var arī aizdedzināt.

24.
Kalcija karbonāta gela Iegūšana

Vielas un Ierīces. Kalcija hlorīds CaCI2, kristāliskais nātrija karbonāts 
Na2CC>3-IOH2O, ūdens, piltuve, filtrpapīrs, divas vārglāzes, liela mēģene 
(cilindrs), pipete, mērkolba vai mērcilindrs (200 ml), tehniskie svari.
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Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Iesver 88 g bez
ūdens kalcija hlorīda un izšķīdina mazā ūdens tilpumā (ūdeni 
iepriekš uzkarsē). Šķīdumu nofiltrē un atšķaida ar tīru ūdeni līdz 
200 ml tilpumam. Nosver 114,4 g nātrija karbonāta un izšķīdina 
200 ml ūdens. Šķīdumus atdzesē līdz istabas temperatūrai.

Mēģenē (cilindrā) ielej 10. . .  12 ml kalcija hlorīda šķīduma. 
Pipetē iesūc 25 ml nātrija karbonāta šķīduma un pipeti ievieto 
mēģenē līdz tās dibenam. Uzmanīgi ceļot uz augšu pipeti, ļauj 
nātrija karbonāta šķīdumam vienmērīgi sajaukties ar kalcija hlo
rīda šķīdumu. Izveidojas caurspīdīgs kalcija karbonāta gels. Ja 
gels neizveidojas, mēģeni var sakratīt. Tad šķīdums momentāni 
sacietēs, taču būs izveidojies necaurspīdīgs gels. Uzmanīgi 
apgriežot mēģeni otrādi, var konstatēt, ka šķīdums sacietējis. 
Pēc 30. . .  35 minūtēm gels sabrūk — veidojas irdenas kalcija 
karbonāta nogulsnes.

25.
Difūzija gelos

Vielas un Ierīces. Želatīns vai agars, vara(ll) sulfāts CuS0 4 -5H2 0 , mefilēn- 
zilā, etilspirts C2H5OH, kālija dihromāts K2O 2O7, koncentrēts (25%) amonjaka 
šķīdums ūdenī, četri stikla cilindri (250 ml), aizbāžņi, ūdens vanna, vārglāze 
(800 ml), sildierīce.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Pagatavo 600 ml 
5% želatīna (vai 2% agara) šķīdumu ūdenī. Šķīdumu pagatavo 
pēc šādas metodes: iesver 30 g želatīna un vārglāzē aplej ar 
300 ml auksta ūdens. Ļauj želatīnam uzbriest. Kad želatīns 
uzbriedis, pielej 270 ml ūdens. Vārglāzi ievieto ūdens vannā un 
silda, līdz izveidojas viendabīgs šķīdums. Želatīna šķīdumu vie
nādos tilpumos (150 ml) salej četros cilindros, novieto cilindrus 
vēsā vietā un ļauj želatīna šķīdumam sastingt (vislabāk atstāt 
miera stāvoklī 24 stundas).

Pagatavo 50 ml 1% kālija dihromāta šķīduma, 50 ml 1% 
metilēnzilās šķīduma spirtā, 100 ml 1% vara(II) sulfāta šķīduma 
ūdenī. Vara(II) sulfāta šķīdumu sadala divās daļās. Vienai 
vara(II) sulfāta šķīduma porcijai pa pilienam piepilina klāt 25% 
amonjaka šķīdumu ūdenī, līdz izveidojas tetramīnvara(II) sulfā
tam raksturīgā spilgti zilā krāsa un šķīdumā esošās nogulsnes 
izšķīst. Iegūtos šķīdumus uzlej želatīna (vai agara) gelam, 
cilindrus noslēdz ar pielāgotiem aizbāžņiem un novieto vēsā 
vietā.

Difūzija želatīna vai agara gelā norisinās lēni. Katru dienu 
apskatot šķīdumus, var novērot, ka krāsainās vielas molekulas 
pakāpeniski iespiežas gelā, veidojot krāsainu slāni.



26.
Difūzija šķidrumā

Vielas un ierīces. Nātrija hidroksīds NaOH, fenolftaleīna šķīdums, cilindrs 
(200 ml), pilināmā piltuve vai dalāmā piltuve, vaska zīmulis, pipete, Bunzena 
statīvs.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Pagatavo 50 ml 
20% nātrija hidroksīda šķīduma. Ar vaska zīmuli uz cilindra 
ārējās sieniņas izdara trīs atzīmes tā, lai katras cilindra daļas 
tilpums būtu 50 ml. Cilindrā ievieto pilināmo piltuvi (dalāmo 
piltuvi) tā, lai tās tievais gals atrastos līdz cilindra dibenam. 
Ja piltuve nesniedzas tik tālu, tad to pagarina ar gumijas un 
stikla caurulīti. Pilināmo piltuvi iestiprina Bunzena statīvā. P il
tuvē ielej ūdeni, atgriež krānu un piepilda cilindru līdz pirmajai 
atzīmei. Ūdeni cilindrā ietecina tā, lai daļa ūdens paliktu piltu
ves tievajā daļā un daži milimetri virs pilināmās piltuves krāna. 
Virsū ūdens slānim uzmanīgi, nesaskalinot uzlej maisījumu, kas 
sastāv no 5 ml fenolftaleīna šķīduma spirtā un 45 ml ūdens. Otro 
slāni uzlej ar pipeti, uzmanīgi nopludinot šķīdumu gar cilindra 
sieniņu. Pilināmā piltuvē (uzmanīgi! kodigs!) ielej 50 ml 20% 
nātrija hidroksīda šķīduma. Atgriež pilināmās piltuves krānu un 
lēni ļauj šķīdumam ieplūst cilindrā. Izveidojas trīs slāņi. Nofiksē 
šķīdumu līmeņus. Ja nepieciešams, ar etilspirtā samērcētu vates 
tamponu izdzēš vecās atzīmes un atzīmē jauno stāvokli (piltuvi 
nekustināt!).

Pēc neilga laika šķīdumu difūzijas rezultātā cilindra vidus
daļā parādās fenolftaleīnam raksturīgā aveņsarkanā krāsa.

27.
Dzīvsudraba difūzija svinā

Vielas un ierīces. Dzīvsudrabs, svina granulas, parafīns, divi stikla trauciņi 
(diametrs 6 cm, augstums 3 . . . 4  cm), koka klucītis (5 X 5 X 6  cm), stikla kupols, 
kristalizators (diametrs 30 . . .  50 cm), māli.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Izkausē svina 
granulas un izlej apmēram 8 . . .  10 cm garu svina stienīti. 
(Veidni stienīša izliešanai izgatavo no māliem. Tos samīca val
kanus, izveido 1 . . .  2 cm biezu plāksnīti un pēc tam iespiež mīk
stajā masā iedobumu ar 0,3. . .  0,5 cm diametru, izmantojot stikla 
caurulīti vai nūjiņu. Veidni gaisā izžāvē sausu.) Izlietajam 
stienītim ar nazi padara vienu galu smailu (tā kā zīmulim),
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otru galu nogriež taisnu. Svina stienīti saliec tā, lai smailais gals 
būtu garāks par taisni nogriezto galu. Koka klucīti pārklāj ar 
parafīnu. Klucīti izmanto par paliktni. Uz tā ar plastilīnu nostip
rina vienu stikla trauciņu.

Klucīti ar trauciņu ievieto kristalizatorā. Pie klucīša pamat
nes novieto otru tādu pašu trauciņu. Izliekto svina stienīti ievieto 
uz klucīša novietotajā trauciņā tā, lai stienīša smailais gals 
atrastos pret apakšējo trauciņu (3. att.). Ja stienītis labi neturas, 
to ar stieplīti un nagliņām piestiprina pie koka klucīša. Uz klu
cīša novietotajā trauciņā ielej 10. . .  15 ml dzīvsudraba tā, lai 
svina stienīša gals pilnīgi atrastos dzīvsudrabā. Iekārtu pārsedz 
ar tādu stikla kupolu, kas ieiet kristalizatorā. Tā novērš iespēju 
dzīvsudraba tvaikiem izkļūt apkārtējā telpā.

Visa iekārta jānovieto velkmes skapī, lai dzīvsudraba tvaiki 
neizplatītos telpā. Ievērot drošības noteikumus darbā ar dzīvsud
rabu!

Eksperiments norisinās vairākas dienas, līdz uz nosmaiļotā 
svina stienīša gala parādās pirmie sīkie dzīvsudraba pilieni. 
Dzīvsudraba pārvietošanos pa svina stienīti var novērot jau 
pirms pirmo pilienu parādīšanās — dzīvsudraba difūziju svinā 
var novērot pēc svina krāsas maiņas. Tā stienīša daļa, kurā ir 
difundējis dzīvsudrabs, kļūst it kā pelēcīgāka, matēta, svins zaudē 
savu spīdumu.

3. att.
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28.
Osmozes parādību pētīšana

Osmoze ir šķīdinātāja lēna iespiešanās (difūzija) šķīdumā caur plānu 

starpsieniņu (membrānu), kas nelaiž cauri izšķīdinātās vielas.

Ja šķīdinātājs no ārienes iespiežas tilpumā, kas norobežots ar -plānu starp

sienu, tad šo parādību sauc par endosmozi.

Ja turpretī šķidrums un izšķīdušās vielas no tilpuma, kas norobežots ar 

plānu starpsienu, iziet apkārtējā vidē, tad šo parādību sauc par eksosmozi.

Osmotiskām parādībām ir liela nozīme dzīvnieku un augu fizioloģiskajos 

procesos.

I. Vielas un ierīces. 45% cukura šķīdums ūdenī, sarkana tuša (fuksīns, meti- 
lēnzilā, tinte), destilēts ūdens, vārglāze (1 I), stikla caurule (diametrs 0,4 cm, 
garums 6 0 . . .  80 cm), gumijas aizbāznis, celofāna loksne (20X20 cm), Bunzena 
statīvs ar skavu, linu diegs, apaļkolba (150 ml), mērcilindrs, korķurbis, piltuve, 
nazis.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Gumijas aizbāz
nim ar asu nazi vai skalpeli vidusdaļā izgriež visapkārt
3 . . . 5  mm dziļu un tikpat platu rievu. Tad aizbāznī izurbj tādu 
caurumu, lai stikla caurule tajā atrastos blīvi. Aizbāzni uzmauc

uz stikla caurules gala.
Paņem celofāna loksni un 

4. att. pārbauda, vai tā nav ieplī
susi. Celofānu viegli samit
rina, noklāj uz gludas vir
smas, loksnes vidū uzliek kol- 
biņu un celofānu apņem ap 
kolbu tā, lai izveidotos celo
fāna maisiņš. Tad izņem kolbu 
un ar linu diegu stingri pie
sien maisiņu pa iepriekš 
iegriezto rievu pie gumijas 
aizbāžņa tā, lai diegs 
iespiestu celofānu rievā. Ap
griež lieko celofānu un mai
siņu gaisā izžāvē sausu. Tad 
tinuma vietu notin ar izolā
cijas lentu vai leikoplastu tā, 
lai maisiņš būtu hermētisks. 
Tā hermētiskumu pārbauda, 
pa stikla cauruli iepūšot 
tajā gaisu.

Pagatavo 45% cukura
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šķīdumu un iekrāso to ar dažiem pilieniem sarkanās tušas (vai 
ar metilēnzilo, tinti vai fuksīnu). Osmozes demonstrēšanas iekārtu 
iestiprina statīvā un, izmantojot piltuvi, piepilda ar iekrāsoto 
cukura šķīdumu tā, lai šķīduma stabiņš būtu labi redzams cau
rulē. Atzīmē šķīduma stabiņa sākotnējo stāvokli.

500 ml vārglāzē ielej līdz % tilpuma destilētu ūdeni. Ievieto 
osmozes demonstrēšanas iekārtu vārglāzē ar destilēto ūdeni tā, 
kā parādīts 4. attēlā. Novēro šķīduma stabiņa pacelšanos.

li. Vielas un ierīces. 50% cukura šķīdums, tuša (tinte, fuksīns), destilēts 
ūdens, divas stikla burciņas (0,2 I), divas vārglāzes (600 m4), celofāna loksne, 
linu diegs, Bunzena statīvs, lineāls, alumīnija stieples.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Stikla burciņu 
piepilda līdz pašām malām ar 50% cukura šķīdumu, kas iekrā
sots ar tušu. No celofāna loksnes izgriež apaļu ripiņu (par
3. . .  4 cm lielāku nekā burciņas diametrs) un samērcē ūdenī. 
Mitro celofāna ripiņu uzliek uz burciņas tā, lai zem celofāna plē
vītes nepaliktu neviens gaisa burbulītis. Aizsiešanai jāņem sauss 
linu diegs, jo samirkstot tas stingrāk pievilks celofānu pie trauka 
sienām.

Vārglāzē ielej tik daudz destilēta ūdens, lai burciņa ar cukura 
šķīdumu atrastos vismaz 4 . . .  5 cm zem ūdens līmeņa (5. att.).



Ja celofānam nebūs defektu, pēc zināma laika varēs novērot, ka 
burciņas pārsegs piepūtīsies (novērojama endosmoze). Ja maina 
šķīdumus traukos, t. i., ja destilēto ūdeni lej burciņā, bet cukura 
šķīdumu — vārglāzē, tad var novērot eksosmozi — burciņai pār
sietā plēvīte ierausies uz iekšu.

Osmozes demonstrēšanas iekārtu var papildināt ar vienkārši 
konstruējamu mēriekārtu. Vienā statīvā iestiprina kustīgu sviru 
(alumīnija stieple, koka rīkstīte), pie otra statīva piestiprina mēr- 
skalu ar labi saredzamām iedaļām (sk. 5. att.). Kustīgo sviru 
savieno ar metāla (alumīnija) stieplīti vai stienīti, kas balstās uz 
koncentrētā šķīduma trauka pārseguma. Osmozes rezultātā plēvīte 
izlieksies uz āru un pacels atbalstīto sviru par zināmu iedaļu 
skaitu uz augšu. Mainot šķīdumus vietām, t. i., burciņā ielejot 
destilētu ūdeni, bet vārglāzē — cukura šķīdumu, panāk pretēju 
rezultātu.

Piezīme. Eksperiments izmantojams arī dabaszinību nodar
bībās, izskaidrojot augu un dzīvnieku fizioloģiskos procesus.

29.
«Ķīmiķu dārzs»

Vielas un ierīces. Nātrija silikāts Na2S i0 3 vai silikātlīme, dzeltenais asirtssāls 
K4[Fe(CN)6], dzelzs(lll), kobalta, mangāna, niķeļa, magnija, cinka, vara{ll) šķīs
tošo sāju kristāli, divas vārglāzes (200 . . .  300 ml).

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. A. Pagatavo 
apmēram 150.. .  200 ml 40% nātrija silikāta šķīduma vai arī 
pārdošanā esošo silikātlīmi atšķaida ar ūdeni (1:2). Šķīdumu 
ielej vārglāzē un tajā iemet iepriekš minēto metālu sāļu zirņu 
lieluma kristālus tā, lai kristāli būtu vienmērīgi izvietoti pa 
trauka dibenu.

Starp sāļiem un nātrija silikāta šķīdumu norisinās reakcija, 
kuras rezultātā «izaug» augiem līdzīgi veidojumi. Sāļiem reaģē
jot ar nātrija silikātu, rodas nešķīstošs silikātu _savienojums, kas 
veido ap sāls kristālu puscaurlaidīgu plēvīti. Ūdens molekulas, 
kas atrodas silikātu šķīdumā, difundē caur plēvīti un šķīdina 
sāls kristālu. Ar plēvīti ierobežotajā tilpumā paaugstinās spie
diens. Tā rezultātā plēvīte plīst un jauna sāls porcija saskaras 
ar nātrija silikāta šķīdumu. Process sākas atkal no jauna utt.

Ja vēlas novērot tikai vienu no iepriekš minētajiem sāļiem, 
tad vārglāzes vietā ņem mēģeni. To novieto statīvā un novēro 
«auga» rašanos. Minēto sāļu reakciju rezultātā «augi» izveidojas 
apmēram 10 minūtēs. Katram no tiem raksturīga noteikta krāsa.
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Ta, piemeram, veidojas šadu krasu «augi»:

no FeCl3 — brūni, «aug» acīm redzami, 
no Fe(N03)3 — brūni, ātri veidojas,
no Mg(N0 3)2 — caurspīdīgi, ar baltiem galiem, «aug» acīm 

redzami, 
no Co(N03)2 — tumši zili, 
no Cr(N03)3 — tumši zaļi, 
no M nS04 — balti, 
no N iS04 — zaļi, 
no CuS04 — zaļganzili.

Piezime. Vārglāze pēc «ķīmiķu dārza» rašanās kļūst blāva, 
matēta un praktiski nav iztīrāma. Tāpēc pirms eksperimenta 
ieteicams vārglāzi pārklāt ar plānu eļļas vai vazelīna kārtiņu.

B. Šis eksperiments atšķiras no iepriekšējā ar to, ka nātrija 
silikāta vietā lieto dzelteno asinssāli K4[Fe(CN)6], Vārglāzē 
pagatavo 10 . . .  12% dzeltenā asinssāls šķīdumu un ieliek tajā 
vara(II) sulfāta vai vēl labāk vara(II) nitrāta kristāliņus. Vei
dojas skaisti brūni «augi».

Piezime. Dzeltenā asinssāls šķīduma vietā var ņemt 3 . . . 6%  
vara(II) sulfāta šķīdumu. Tad tajā iemet dažus dzeltenā asins
sāls kristālus un novēro «auga» veidošanos.

30.
Ūdeņraža difūzija cauri porainam māla cilindram

Vielas un iarīcas. Kipa aparāts ūdeņraža iegūšanai (Zn un H2SO4), Tiščenko 
skalotne ar koncentrētu H2SO4, stikla caurulīte, kas saliekta taisnā leņķī, porains 
māla cilindrs (diametrs 5,5 cm, augstums 15 cm), divkaklu pudele (1,0. . .  1,5 I), 
vārglāze (750 ml), stikla caurulīte (diametrs 1,5. . .  3 cm, garums 75 cm), tieva 
stikla caurulīte ar sašaurinātu galu, kristalizators (bļoda), stikla cilindrs, gumijas 
aizbāžņi, gumijas caurulītes, ūdens, kas iekrāsots ar tušu (vai citu krāsu), divi 
Bunzena statīvi.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Poraino cilindru 
cieši noslēdz ar aizbāzni, caur kuru iet stikla caurulīte. Otru 
caurulītes galu caur aizbāzni ievada divkaklu pudelē. Otrajā 
pudeles kaklā līdz trauka dibenam caur aizbāzni ievieto saliektu 
caurulīti (6. att.), kurai viens gals sašaurināts. Zem caurulītes 
gala novieto lielu kristalizatoru. Divkaklu pudelē līdz pusei no 
tilpuma ielej iekrāsotu ūdeni. Lai iekārta darbotos, tai jābūt
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hermētiskai. Ja nepieciešams, aizbāžņus savienojumu vietās noziež 
ar vasku vai plastilīnu.

Kipa aparātu savieno ar Tiščenko skalotni. Tiščenko skalotnei 
ar garu gumijas caurulīti pievieno stikla caurulīti, kas saliekta 
taisnā leņķī.

Poraino cilindru nosedz ar vārglāzi (6. att.). Eksperimenta 
rezultāts būs atkarīgs no tā, cik spēcīga būs H2 plūsma. Tāpēc 
Kipa aparāts pirms mēģinājuma jāuzpilda ar cinku un sērskābi.

Zem vārglāzes ievada caurulīti no Kipa aparāta un laiž spē
cīgu ūdeņraža plūsmu. Caurulīte jāievieto līdz vārglāzes dibe
nam, citādi ūdeņradis sajauksies ar gaisu un tad mēģinājums 
var neizdoties. Ūdeņradis ir vieglāks par gaisu — tā molekulas 
kustas ar lielāku ātrumu nekā slāpekļa un skābekļa molekulas, 
tāpēc tās iekļūst cilindrā ātrāk nekā gaisa molekulas izkļūst no 
cilindra. Tādējādi cilindra iekšpusē palielināsies spiediens, šķī
dums šaurajā caurulītē pacelsies un caur sašaurināto caurulītes 
galu ūdens izplūdīs strūklas veidā. Strūkla kļūs vājāka un bei
dzot pilnīgi izbeigsies, kad ūdeņraža koncentrācija porainā cilin
drā būs vienāda ar ūdeņraža koncentrāciju vārglāzē, t. i., spie
diens cilindra iekšienē kļūs vienāds ar atmosfēras spiedienu.

6. att.



31.
Kopējā jona ietekme uz sāju šķīdību

Vielas un ierīces. Nātrija hlorīds NaCI, sālsskābe HCI (koncentrēta), nātrija 
hidroksīda NaOH šķīdums (30%), vārglāze, divi cilindri (150 ml), divas pipetes, 
apgaismes ierīce.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Pagatavo 200 ml 
piesātināta nātrija hlorīda šķīduma. Katrā cilindrā ielej 100 ml 
šā šķīduma. Aiz cilindriem novieto apgaismes ierīci. Pipetē iesūc 
koncentrētu sālsskābi, izmantojot gumijas baloniņu (ar muti 
nesūkt!), un to uzmanīgi pilina vienā cilindrā. Novērojama nāt
rija hlorīda kristālu veidošanās. So pašu efektu var panākt, piesā
tinātam nātrija hibrīda šķīdumam pilinot klāt koncentrētu nātrija 
hidroksīda šķīdumu.

Piezime. Ja, piesātinātam nātrija hlorīda šķīdumam pielejot 
koncentrētu (30%) nātrija hidroksīda šķīdumu, nogulsnes nero
das, tad jāpalielina sārma šķīduma koncentrācija.

32.
Dažu sāļu hidrolīzes novērošana

I. Vielas un ierīces. Nātrija karbonāts Na2CC>3, nātrija fosfāts Na3POļ, nātrija 
hidrogēnfosfāts Na2HP04 , nātrija dihidrogēnfosfāfs Nah^POļ, cinka hlorīds ZnCI2, 
nātrija nitrāts NaN03, alumīnija hlorīds AICI3, indikatori —  fenolftaleīna, metil- 
oranžās šķīdums, zilais un sarkanais lakmusa šķīdums, universālindikators, septi
ņas vārglāzes (300 ml), septiņas vārglāzes (150 ml), mērcilindrs (200 ml), stikla 
nūjiņas, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Vārglāzēs 
(300 ml) ielej 190 ml ūdens un ieber 10 g doto sālu. Uz galda 
noklāj baltu papīra loksni. Uz tās uzraksta doto sāļu formulas 
un novieto pret uzrakstiem rindā vārglāzes (150 ml). Katrā 
vārglāzē ielej 40 ml sagatavotā šķīduma. Izvēlas vienu no indi
katoriem un iepilina 10. . .  15 pilienu katrā šķīdumā. Ar stikla 
nūjiņu šķīdumus samaisa un novēro krāsas maiņu. Mēģinājumu 
atkārto ar visiem indikatoriem, attiecīgi mainot sāļu šķīdumus. 
Visinteresantāk eksperiments izdodas ar universālindikatora 
šķīdumu.

Ii. Vielas un ierīces. Nātrija acetāts CH3COONa-31-120, destilēts ūdens, 
fenolftaleīna šķīdums, divas vārglāzes (750 un 400 ml), stikla nūjiņa, mērcilindrs 
(500 ml), sildierīce, tehniskie svari.
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Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Vārglāzē ielej 
500 ml destilēta ūdens. Nosver 7,5 g nātrija acetāta un izšķīdina 
dotajā ūdens tilpumā. Pielej 3 . . . 4  ml fenolftaleīna šķīduma. 
Šķīduma krāsa nemainās. Tad vārglāzi ar šķīdumu novieto uz 
sildierīces un uzkarsē līdz viršanai. Šķīdums iegūst raksturīgo 
aveņsarkano krāsu, kāda ir fenolftaleīnam sārmainā vidē. Tad 
sadala karsto šķīdumu divās daļās, pārlejot apmēram pusi otrā 
vārglāzē (uzmanīgi!). Pirmo vārglāzi turpina sildīt (krāsa neiz
zūd), otru vārglāzi atdzesē — fenolftaleīnam raksturīgā krāsa 
izzūd. Tātad nātrija acetāta hidrolizēs process ir apgriezenisks:

f°
CH3C O O - + H2O ̂ C H 3COOH + OH-

III. Vielas un ierīces. Nātrija acetāts CH3C 0 0 Na-3H2 0 , fenolftaleīna šķīdums, 
liela mēģene, mēģeņu turētājs, spirta lampiņa (sausais spirts), pipete, vārglāzē 
ar ūdeni.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Nosver 10 g nāt
rija acetāta un ieber mēģenē. Ar pipeti uzpilina 10. . . 15 pilienus 
fenolftaleīna šķīduma. Fenolftaleīnam raksturīgā krāsa neparā
dās. Iestiprina mēģeni mēģeņu turētājā un uz spirta lampiņas 
liesmas uzmanīgi pasilda. Novērojama aveņsarkanas krāsas parā
dīšanās. Sildīšanu pārtrauc, mēģeni nedaudz atdzesē gaisā, tad 
ieliek vārglāzē ar vēsu ūdeni. Līdzko nātrija acetāts atdzisis, 
fenolftaleīna krāsojums izzūd.

IV. Vielas un ierīces. Antimona(lll) hlorīds SbCI3, koncentrēta sālsskābe 
HCI, destilēts ūdens, vārglāzē (250 ml), stikla nūjiņa, porcelāna lāpstiņa, pipete, 
kolba (100 ml), piltuve, filtrpapīrs.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Ar porcelāna lāp
stiņu iemet dažus antimona(III) hlorīda kristāliņus sausā vār
glāzē. Uzlej dažus mililitrus ūdens. Novērojama ūdens saduļ- 
košanās. Veidojas balts, pienam līdzīgs šķīdums. Pakāpeniski 
pielej apmēram 50 ml ūdens. Šķīdums joprojām ir duļķains, 
novērojama opalescence*. Ir notikusi hidrolizē:

SbCI3 + H2O ^ S b O C I + 2HCi

Ja šķīdumu filtrē, filtrāta krāsa ir pienaina — daļiņas iet 
cauri filtrpapīram. Pipetē iesūc 5 . . .  10 ml koncentrētas sālsskā
bes (nesūkt ar muti!) un pa pilienam pilina klāt antimona(III) 
hlorīda šķīdumam. Šķīdumu apmaisa ar stikla nūjiņu. Sālsskābes 
iedarbībā duļķes izzūd — ķīmiskais līdzsvars tiek pārbīdīts pa 
kreisi:

Sb0CI + 2H CI^ SbCI3 + H20

* Opalescence (no latiņu valodas vārda opālus) — gaismas izkliede duļ

ķainā vidē. Tā novērojama, apgaismojot kādu koloīau šķīdumu.
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Tiklīdz duļķes izzūd, sālsskābes pievienošanu pārtrauc. Ja 
tagad pielej ūdeni, var panākt antimona (III) hlorīda hidrolizēs 
atkārtošanos. Šķīdums no jauna kļūst duļķains.

V. Vielas un ierīces. Nātrija karbonāts Na2CC>3, alumīnija sulfāts AI2(S0 4)3, 
nātrija sulfīds Na2S, piecas vārglāzes (300 ml), stikla nūjiņa, divi mērcilindri.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Pagatavo 10% 
doto vielu šķīdumus. Divās vārglāzēs ielej pa 100 ml alumīnija 
sulfāta šķīduma. Pēc tam vienā vārglāzē ielej 100 ml nātrija 
karbonāta šķīduma, bet otrajā tikpat daudz nātrija sulfīda šķī
duma. Norisinās reakcijas:

AI2(S04)3 +  3Na2C 0 3  +  3H20 ^ 2AI(0 H)3ļ  + 3 C 0 2f  +3Na2S 0 4 
AI2(S04)3 + 3Na2S +  6H20^ 2 A I(0H )3ļ  +  3H2S |  + 3Na2S 0 4

Ir notikusi neapgriezeniska hidrolīze, kuras rezultātā izveido
jas alumīnija hidroksīda nogulsnes un izdalās gāze.

Piezīme. Mēģinājumu ar nātrija sulfīdu izdarīt velkmē, jo 
izdalās sērūdeņradis.

VI. Vielas un Ierīces. Nātrija karbonāts Na2C 0 3l dzelzs(lll) hlorīds FeCl3, 
bārija hidroksīds Ba(OH)2, kolba, pilināmā piltuve, divi cilindri (250 ml), krista- 
lizators, piltuve, filtrpapīrs, skaliņš, Bunzena statīvs, stikla caurulītes, tehniskie 
svari.

7. att.



Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Pagatavo 150 ml 
25% dzelzs(III) hlorīda šķīduma un 150 ml 10% nātrija karbo
nāta šķīduma. Šķīdina 3 . . .  4 g bārija hidroksīda 50 ml ūdens un 
nofiltrē. Iegūst dzidru Ba(OH ) 2 šķīdumu. Sastāda iekārtu, kā 
parādīts 7. attēlā, un to iestiprina statīvā. Kolbā ielej sagatavoto 
dzelzs(III) hlorīda šķīdumu, bet pilināmā piltuvē — nātrija kar
bonāta šķīdumu. Novadcaurulītes galam pievieno gumijas cauru
līti un tās galu ievada ar ūdeni piepildītā kristalizatorā. C ilin
drus piepilda līdz malām ar ūdeni, pārsedz ar stikla plāksnīti 
vai izturīgu papīru un ievieto kristalizatorā ar vaļējo galu uz 
leju. Zem ūdens cilindrus atver un zem viena cilindra novieto 
novadcaurulītes galu. Tad atver pilināmās piltuves krānu un 
ļauj nātrija karbonāta šķīdumam pilēt kolbā. Notiek reakcija: 

2FeCI3 +  3Na2C 0 3 +  3H20^ 2 Fe(0H )3ļ  + 6NaCI + 3 C 02|

Ar iegūto oglekļa(IV) oksīdu piepilda vispirms vienu, pēc tam 
otru cilindru. Kad abi cilindri piepildīti ar gāzi, tos zem ūdens 
aizver, izņem no kristalizatora un aizvērtus nostāda normālā 
stāvoklī.

Pirmajā cilindrā ielej dzidru bārija hidroksīda šķīdumu un 
novēro tā saduļķošanos:

Ba(0H)2+CC>2-̂ -BaC03 -ļ- H20

Otrā cilindrā ievieto degošu skaliņu, tā pārbaudot CO2 klāt
būtni. Skaliņš nodziest.

33.
Elektriskās spuldzītes izmantošana par indikatoru

Vielas un ierīces. Bārija hidroksīds Ba(OH)2, sērskābe H2SO4, destilēts ūdens, 
fenolftaleīna šķīdums, vārglāze (150 ml), birete (100 ml), elektrovadītspējas 
noteikšanas iekārta, Bunzena statīvs, filtrpapīrs, piltuve, stikla nūjiņa.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Sastāda iekārtu, 
kā parādīts 8 . attēlā. Iestiprina bireti statīvā un, ja nepieciešams, 
statīvā iestiprina arī elektrovadītspējas noteikšanas iekārtu. 
Pagatavo apmēram 250 ml 0,05 n B a (O H )2  šķīduma (lai paga
tavotu 0,05 n Ba(OH )2 šķīdumu, 1 l destilēta ūdens jāizšķīdina 
4,3 bārija hidroksīda) un tikpat daudz 0,05 n sērskābes šķīduma 
(2,45 g H2SO4 1 l destilēta ūdens). Ja bārija hidroksīda šķīdums 
ir duļķains, to filtrē.

Vārglāzē ielej 50 . . . 75 ml bārija hidroksīda šķīduma un tad 
iegremdē tajā elektrovadītspējas noteikšanas iekārtas elektrodus. 
Biretē iepilda 0,05 n sērskābes šķīdumu.
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Elektrovadītspējas noteikšanas iekārtu pieslēdz elektriskās 
strāvas tīklam. Tā kā bārija hidroksīda šķīdums labi vada elek
trisko strāvu, tad spuldzītes kvēldiegs gaiši kvēlo. Uzskatāmības 
labad var piepilināt vēl dažus pilienus indikatora — fenolftaleīna. 
Tad šķīdums nokrāsojas aveņsarkanā krāsā. Pēc tam, šķīdumu 
maisot, no biretes pie bārija hidroksīda šķīduma pa pilienam 
pilina klāt sērskābes šķīdumu. Rodas BaSCU nogulsnes un H20 
(mazdisociēta viela). Samazinās šķīduma ,elektrovadītspēja — 
spuldzītes kvēldiega spožums pakāpeniski kļūst vājāks, līdz, 
sasniedzot ekvivalences punktu, kvēldiegs pārstāj spīdēt. Vienlai
kus izzūd arī indikatora (fenolftaleīna) aveņsarkanā krāsa. Nori
sinās šāda reakcija:

Ba(0H)2 +  H2S04^ B aS0 4ļ  +2H20

Tiklīdz sērskābi piepilina pārākumā, spuldzītes kvēldiegs no 
jauna iekvēlojas sākotnējā spožumā.

Piezīme. Ba(OH ) 2 šķīdums jāglabā blīvi noslēdzamā traukā, 
jo gaisā esošais C02 reaģē ar to, veidojot BaC03.

8. att.
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34.
Elektrovadītspējas atkarība no šķīduma koncentrācijas 

un no disociācijas pakāpes
Vielas un ierīces. Ledus etiķskābe CH3COOH, anilīns C6H5NH2, destilēts 

ūdens, elektrovadītspējas noteikšanas iekārta, divas vārglāzes, Bunzena statīvs.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. A. Iestiprina Bun
zena statīvā elektrovadītspējas noteikšanas iekārtu. Pieslēdz 
iekārtu elektriskās strāvas tīklam. Vārglāzē ielej destilētu ūdeni. 
Pārbauda tā elektrovadītspēju. Spuldzītes kvēldiegs nekvēlo.

Ielej otrā vārglāzē ledus etiķskābi un ievieto tajā elektrodus. 
Arī tagad spuldzītes kvēldiegs nekvēlo. Atstāj elektrodus etiķ
skābē un pakāpeniski lej klāt destilētu ūdeni. Drīz spuldzītes 
kvēldiegs iekvēlojas un, pielejot arvien lielāku ūdens daudzumu, 
sāk spoži spīdēt.

B. Destilētā ūdens vietā var ņemt anilīnu. Pārbaudi izdara 
tāpat kā iepriekšējā gadījumā.

Ja ir ņemts tīrs anilīns, spuldzītes kvēldiegs nekvēlo. Pēc 
katra mēģinājuma ar filtrpapīru jānotīra elektrodi. (Izslēgt 
strāvu!) Pēc tam vienā no šķidrumiem — anilīnā vai ledus etiķ
skābē — ievieto elektrodus un otru šķidrumu lej klāt. Spuldzītes 
kvēldiegs sāk kvēlot. Veidojas anilīna acetāts, kas labi vada elek
trisko strāvu.

Piezīme. Eksperimenti izmantojami, izskaidrojot elektrolītiskās 
disociācijas teoriju. Sos eksperimentus var izmantot arī organis
kās ķīmijas kursā, apskatot etiķskābes un anilīna īpašības.

35.
Stikla šķīšana ūdenī

Vielas un ierīces. Loga stikls (lauskas), destilēts ūdens, fenolftaleīna šķīdums, 
liela piesta, elektrovadītspējas noteikšanas iekārta.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Rūpīgi iztīrītā 
piestā ieliek dažas stikla lauskas. Uzlej virsū destilētu ūdeni un 
piepilina 2 . . .  3 pilienus fenolftaleīna. Indikators krāsu nemaina. 
Pārbauda ūdens tīrību ar elektrovadītspējas noteikšanas iekārtu. 
Spuldzītes kvēldiegs nekvēlo. Stiklu sāk sasmalcināt un berzt. 
Pēc neilga laika novēro, ka ūdens sāk krāsoties iesārtā krāsā. 
Pārbauda šķīdumu otrreiz ar elektrovadītspējas noteikšanas 
iekārtu. Spuldzītes kvēldiegs vāji iekvēlojas.

Piezīme. Eksperimenta rezultāts ļoti atkarīgs no izmantotā 
stikla kvalitātes. Atsevišķos gadījumos ieteicams ķēdē ieslēgt 
galvanometru strāvas konstatēšanai, jo spuldzītes kvēldiegs var 
nekvēlot. - —  -----
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36.
Izkausētu sāļu elektrovadītspējas konstatēšana

Vielas un ierīces. Kalija nitrāts KN 03 vai nātrija nitrāts NaN03, termoiztu- 
rīga mēģene, elektrovadītspējas noteikšanas iekārta, sildierīce, Bunzena statīvs.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Termoizturīgā 
mēģenē ieber sausu kālija nitrātu un ievieto tajā elektrovadīt
spējas noteikšanas iekārtas elektrodus. Pieslēdz iekārtu strāvas 
avotam. Spuldzītes kvēldiegs nekvēlo. Sāk mēģeni karsēt. Līdzko 
sāls sāk kust, spuldzītes kvēldiegs sāk spīdēt. Karsēšanu pārtrauc 
un mēģeni atdzesē. Šālim kristalizējoties, strāvas vadīšana pār
traucas — kvēldiegs nekvēlo.

Vielas un ierīces. Stikla nūjiņa (diametrs 0, 5. . .  1 cm, garums 20 cm), divi 
Bunzena statīvi, gāzes deglis, izolēti elektriskie vadi, ampērmetrs (50 A), reostats 
(50 Q), voltmetrs, strāvas avots (220 V), smilšu vanna, nazis.

9. att.

/TTmnrm

43



Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Novieto blakus 
divus Bunzena statīvus tā, lai to skavās varētu iestiprināt stikla 
nūjiņu. Ar asu nazi no divu elektrisko vadu galiem notīra izolā
ciju un šo neizolēto daļu cieši aptin ap stikla nūjiņu apmēram 
5 cm attālumā vienu no otra. Tad saslēdz ķēdi, kā parādīts 
9. attēlā, un pieslēdz pie strāvas avota. Stikls istabas tempera
tūrā (20°C) elektrisko strāvu nevada. Voltmetrs uzrāda 220 voltu 
spriegumu, bet ampērmetra šautra atrodas nulles punktā. Ar 
gāzes degļa liesmu sakarsē stikla nūjiņu līdz sarkankvēlei. Līdz
tekus vēro ampērmetra skalu. Tiklīdz novēro, ka ampērmetrs 
uzrāda strāvas plūsmu, karsēšanu pārtrauc, gāzes degli noslēdz 
un zem stikla nūjiņas novieto smilšu vannu. Stikla nūjiņa sāk 
vadīt elektrisko strāvu, sakarst līdz baltkvēlei un drīz izkūst.

Sī parādība izskaidrojama ar jonu veidošanos izkausētā 
stiklā.

Piezīme. Stikla nūjiņa jākarsē degļa liesmā, jo spirta lampiņas 
vai sausā spirta liesmā to grūti sakarsēt līdz tādai pakāpei, lai 
sāktos elektriskās strāvas vadīšana. Ja nav pieejami mērinstru
menti (ampērmetrs, voltmetrs), iekārtu var sastādīt, izmantojot 
tikai reostatu.

38.
Oleīnskābes piliena pulsācija

Vielas un ierīces. Oleīnskābe, koncentrēts amonjaka šķīdums ūdenī (25%), 
etilspirts, vate, stikla plāksnīte (10X10 cm), balta papīra loksne, divas acu 
pipetītes.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Ar spirtā samēr- ,
cētu vates piciņu notīra (attauko) stikla plāksnīti. Uz galda 
noklāj baltu papīra loksni un notīrīto plāksnīti novieto uz tās. 
Izmantojot pipetīti, uz stikla izveido 3 . . .  5 mm platu pakavveida »
koncentrētā amonjaka joslu, kuras diametrs apmēram 4 . . .  5 cm.

Ar otru pipetīti amonjaka pakavveida joslas vidū iepilina 
palielu oleīnskābes pilienu tā, lai starp amonija hidroksīdu un 
oleīnskābi būtu 2 . . .  3 mm liela sprauga. Vairākas minūtes var 
novērot oleīnskābes piliena pulsāciju. Izveidojas it kā mazas ^
caurspīdīgas sirds modelis.

Amonjaka tvaiki reaģē ar oleīnskābi. Rezultātā rodas amo
nija oleāts, kuram ir ļoti liela virsmas aktivitāte. Tas izraisa 
piliena pulsāciju;
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39.
Elektrofiltra darbības principa noskaidrošana

Vielas un ierīces. Sālsskābe HCI (koncentrēta), koncentrēts amonjaka šķī
dums ūdenī (25%), dūmu avots (cigarete, papiross), divas bateriju glāzes (stikla 
cilindri) vai vārglāzes (2 I), vara stieples bez izolācijas (diametrs 1 mm un
1,5 mm), augstsprieguma induktors (Rumkorfa spole), kartons (plastmasas plāk
sne), līdzstrāvas avots (akumulators —  8 V) vai taisngriezis, melns ekrāns.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Bateriju glāzē 
ievieto vara stieples spirāli, kuras tinumu diametrs ir nedaudz 
mazāks par bateriju glāzes diametru. Glāzes centrā stieples spi
rāles vidū novieto metāla stienīti. To izgatavo no vara stieples, 
kas nedaudz resnāka par spirālei izmantoto stiepli. So stienīti 
iestiprina kartona (plastmasas) plāksnītes centrā, ar kuru pār
sedz glāzi. Stieples tinumu un stienīti savieno ar augstsprieguma 
induktoru (Rumkorfa spoli) (10. att.). Blakus bateriju glāzei ar 
tinumiem novieto tukšu bateriju glāzi, kas arī ir pārsegta ar 
kartona vāciņu. Vispirms pārbauda, vai iekārta darbojas. Abas 
glāzes piepilda ar dūmiem. Ieslēdz ķēdē induktoru. Dūmi bateriju 
glāzē tūlīt sāk nogulsnēties uz sieniņām, turpretī blakus esošajā 
glāzē tos var labi redzēt. Lai labāk varētu novērot notiekošo 
parādību, aiz bateriju glāzēm novieto tumšu ekrānu. Papirosu 
dūmu vietā var lietot amonjaku vai hlorūdeņradi.

10 . att.
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Ņem divas Tiščenko skalotnes. Vienā ielej 15. . .  20 ml kon
centrēta amonjaka šķīduma ūdenī, bet otrā tādu pašu tilpumu 
koncentrētas sālsskābes. Savieno abas skalotnes tā, lai tajās 
vienlaikus ar gumijas baloniņu var pūst gaisu. Izdalījušos gāzi 
ievada izveidotajā iekārtā. Ieslēdzot induktoru, var novērot amo
nija hlorīda nogulsnēšanos uz trauka sieniņām. Eksperiments 
uzskatāmi demonstrē elektrofiltra darbības principu.

Piezīme. Eksperimenta veikšanai var izmantot arī ozonatoru.

40.
Flotācijas modelēšana

Flotācija ir dažādu cietu vielu daļiņu atdalīšanas metode. Tās pamatā ir šo 

daļiņu virsmas atšķirīgā saslapināšanās ūdens un neūdens vidēs. Plaši šo 

metodi izmanto metalurģijā rūdu bagātināšanai.

Vielas un ierīces. Destilēts ūdens, ksilols (benzols, toluols), stāvkolba 
(500 ml), apdrukāta iespiedpapīra loksne.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. A. Blīvu apdru
kātu iespiedpapīra loksni sagriež sīkos gabaliņos (var izmantot 
afišu lielos iespiestos burtus) tā, lai viena puse būtu krāsaina, 
bet otra puse būtu balta. Iespiedpapīra vietā var lietot arī rasē
jamo papīru: no vienas puses to nokrāso ar tušu, bet otru atstāj 
baltu. Papīru sagriež sīkos gabaliņos vai arī ar caurumotāju izsit 
mazas krāsainas ripiņas. Papīra gabaliņus ieliek kolbā ar ūdeni 
(300 ml ūdens) un stipri saskalina, līdz papīra gabaliņi atbrīvo
jas no gaisa pūslīšiem un nogrimst kolbas dibenā. Pēc tam kolbā 
ielej 20. . .  50 ml ksilola (benzola, toluola), kolbu spēcīgi saska
lina un ļauj šķidrumam nostāties — sadalīties divos slāņos. Kad 
šķidrums sadalījies, var novērot, ka papīra gabaliņi peld uz abu 
šķidrumu robežas, pie tam krāsainā puse vērsta uz augšu, pret 
ksilola_ slāni.

B. So eksperimentu var izdarīt arī mazliet savādāk. Sagriež
3 . . .  4 cm2 lielus, no žurnāla lapām ņemtus papīra gabaliņus tā, 
lai 4 gabaliņi būtu apdrukāti no vienas puses, bet 3 . . .  4 papīra 
gabaliņi no tā paša žurnāla būtu bez teksta — balti.

Papīriņus iemet kolbā ar ūdeni, saskalina, līdz tie nogrimst, 
tad pielej ksilolu un atkal saskalina. Kad šķidrumi nostājas 
divos slāņos, var novērot, ka apdrukātais papīrs peld uz abu 
šķidrumu robežas, apdrukātā puse vērsta uz ksilola pusi, bet bal
tais papīrs palicis kolbas dibenā.

Sī eksperimenta rezultāts stipri atkarīgs no papīra kvalitātes. 
Tāpēc ieteicams vairākkārt atkārtot mēģinājumu vairākos varian
tos.



II n o d a l a

Ķīmisko reakciju ātrums. 
Katalizatori un ķīmiskais līdzsvars

Ūdens nozīme vielu savstarpējās reakcijās

Vielas un ierīces. Ledus etiķskābe CH3COOH, kalcija karbonāts C aC 0 3, des
tilēts ūdens, vārglāze vai cilindrs (700. . .  800 ml), pipete, piesta, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Sasmalcina piestā 
30 . . . 40 g kalcija karbonāta, ieber vārglāzē un virsū uzlej ledus 
etiķskābi, lai tā pārklāj sāli. Reakcija starp skābi un kalcija kar
bonātu nav novērojama. Pielejot ūdeni, atšķaida etiķskābi (1:2). 
Tad novēro strauju CO2 izdalīšanos. Norisinās reakcija:

CaCOs + 2 CH3COOH Ca(CH3COO )2 + H20  + C 0 2 f

Piezīme. So eksperimentu var veikt tikai tad, ja etiķskābes 
koncentrācija patiešām ir 100%. Etiķskābe ar kalcija karbonātu 
jāneitralizē pilnīgi. Tad iegūto kalcija acetātu var izmantot 
23. eksperimenta veikšanai.

42.
Reakcijas jutīgums atkarībā no vielas koncentrācijas

!. Vielas un ierīces. Niķeļa sulfāts N1SO 4, dimetiiglioksīms C 4H80 2N2, etil
spirts C 2H5OH, trīs cilindri ar aizbāžņiem, mērcilindrs (300 ml), pipete (20 ml), 
stikla nūjiņa, balts ekrāns, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Pagatavo 1 % 
dimetilglioksīma šķīdumu etilspirtā (1 g dimetilglioksīma izšķī
dina 124 ml etilspirta) un 1% niķeļa sulfāta šķīdumu ūdenī. 
Novieto blakus trīs cilindrus un aiz tiem noliek baltu ekrānu. 
Pirmajā cilindrā ielej 20 ml niķeļa sulfāta šķīduma un 300 ml
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destilēta ūdens. Šķīdumu samaisa ar stikla nūjiņu. No pir
majā cilindrā esošā šķīduma ar pipeti nomēra 20 ml šķīduma un 
ielej otrajā cilindrā. 5o šķīdumu atkal atšķaida ar 300 ml desti
lēta ūdens. Šķīdumu samaisa. 20 ml iegūtā šķīduma ar pipeti 
pārnes trešajā cilindrā. Sajā cilindrā pielej 280 ml destilēta 
ūdens. Visos trijos cilindros ielej pa 40 ml pagatavotā dimetil- 
glioksīma šķīduma. Novēro sarkanu nogulšņu rašanos. Krāsas 
intensitāte atkarīga no vielas koncentrācijas.

II. Vielas un ierīces. Vara(ll) sulfāts CuSC>4, amonjaka šķīdums ūdenī (25%), 
trīs cilindri ar aizbāžņiem, pipete (25 ml), mērcilindrs (300 ml), stikla nūjiņa, 
balts ekrāns.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Pagatavo 1% 
vara (II) sulfāta ūdens šķīdumu. Novieto uz galda trīs cilindrus. 
Pirmajā cilindrā ielej 25 ml 1% vara (II) sulfāta šķīduma. To 
atšķaida ar 275 ml destilēta ūdens un samaisa ar stikla nūjiņu. 
No pirmā cilindra ar pipeti pārnes 25 ml šķīduma otrā cilindrā, 
atkal pielej klāt 275 ml destilēta ūdens un atkal samaisa. 25 ml 
iegūtā šķīduma pārnes trešajā cilindrā un atšķaida ar 250 ml 
destilēta ūdens. Visos trijos cilindros ielej 50 ml 25% amonjaka 
šķīduma ūdenī. Novērojama krāsas intensitātes samazināšanās, 
šķīdumus atšķaidot.

43.
Reakcijas ātruma atkarība no skābes stipruma

Vielas un ierīces. Etiķskābe CH3COOH, sālsskābe HCI, cinks (granulas), divas 
kolbas (300 ml), divas pilināmās piltuves, divas piltuves, divas vārglāzes, trīs 
Bunzena statīvi, divas stikla caurules, divi kristalizatori, divi gumijas aizbāžņi, 
divi cilindri (250 ml), gumijas caurulītes, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Vienā vārglāzē 
pagatavo aptuveni 2 n sālsskābes šķīdumu (atšķaida koncentrētu 
sālsskābi attiecībā 1:5), bet otrā aptuveni 2 n etiķskābes šķī
dumu (atšķaida ledus etiķskābi attiecībā 1:8). Sastāda iekārtu, 
kā parādīts 11. attēlā. Uzmanīgi pielāgo kolbām aizbāžņus. Pār
bauda iekārtas hermētiskumu. Uz tehniskajiem svariem iesver 
divus iesvarus cinka granulu (pa 10 g katrā). Izvēlas pēc iespē
jas vienādas granulas. Cinka granulas ieber kolbās. Kolbas 
noslēdz ar aizbāžņiem, kuros iestiprinātas pilināmās piltuves un 
novadcaurulītes. Pie novadcaurulītēm pievienotās gumijas cauru
lītes ievieto kristalizatoros zem stikla cilindriem, kas piepildīti 
ar ūdeni. Pilināmās piltuvēs ielej vienādus tilpumus (100 ml) 
doto skābju. Vienlaikus atgriež abu pilināmo piltuvju krānus.
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Visa skābe ieplūst kolbās. Krānus noslēdz. Notiek reakcija starp 
metālu un skābi, kurā izdalās ūdeņradis, kas sakrājas otrādi 
apvērstajos cilindros. Reakciju vienādojumi ir šādi:

Zn + 2HCI ZnCI2 +  H2 f 
Zn + 2CH3COOH Zn(CH3CO O )2 + H2 f

Par skābes stiprumu var spriest pēc ūdeņraža tilpuma cilin
dros.

44.
Reakcijas ātruma atkarība no skābes koncentrācijas

Vielas un ierīces. Sālsskābe HCI, cinks (granulas), divas kolbas (300 ml), 
divas pilināmās piltuves, divas piltuves, divas vārglāzes, trīs Bunzena statīvi, 
divas stikla caurules, divi kristalizatori, divi gumijas aizbāžņi, divi cilindri (250 ml), 
gumijas caurulītes, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Pagatavo divējā
dus sālsskābes šķīdumus — aptuveni 2 n (atšķaidījumā 1:5) un 
aptuveni 4 n (atšķaidījumā 1:2). Sastāda iekārtu, kā parādīts

1 1 . att.
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11. attēlā. Iesver divus iesvarus cinka granulu (pa 10 g katrā). 
Vienā pilināmā piltuvē ielej 2 n HC1 šķīdumu, otrā — 4 n HCI 
šķīdumu.

Vienlaikus atver krānus abām pilināmām piltuvēm. Sālsskābe 
ieplūst kolbās. Notiek reakcija starp metālu un skābi. Pēc izdalītā 
ūdeņraža tilpuma var spriest par reakcijas ātrumu.

45.
Stipras un vājas skābes iedarbība ar metālu

Vielas un ierīces. Sālsskābe HCI, nātrija acetāts CH3COONa, cinks (granulas), 
■destilēts ūdens, divi cilindri (200. .  . 250 ml), divas vārglāzes, stikla nūjiņas, 
melns ekrāns.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Vienā vārglāzē 
sagatavo 200 ml sālsskābes šķīduma (1:4) un otrā vārglāzē 
50 ml 25% nātrija acetāta šķīduma. Cilindros ieber vienādu masu 
(20 g) cinka granulu. Aiz cilindriem novieto melnu ekrānu. Uz 
cinka granulām uzlej vienādus tilpumus atšķaidītās sālsskābes. 
Norisinās reakcija starp cinku un sālsskābi:

Zn + 2HCI - * ■  ZnCl2 + H2 f

Pēc 2 . . .  3 minūtēm vienā cilindrā pielej klāt 50 ml ūdens, 
bet otrā cilindrā —■ 50 ml 25% nātrija acetāta šķīduma. Šķī
dumus samaisa ar stikla nūjiņu. Cilindrā, kurā ielēja ūdeni, 
joprojām novērojama strauja ūdeņraža izdalīšanās, bet otrā cilin
drā, kurā pielēja nātrija acetāta šķīdumu, reakcija apstājas. 
Cilindrā izveidojas vājas skābes šķīdums:

CH3COONa + HCI^-CH3COOH + NaCI

46.
Dažādu metālu iedarbība ar sālsskābi

Vielas un ierīces. Magnijs, cinks, dzelzs, alva, sālsskābe HCI, četri cilindri 
(250 ml), vārglāzē (500 ml), melns ekrāns.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Vārglāzē paga
tavo sālsskābes šķīdumu (1:3) un vienādos tilpumos (100 ml) 
salej cilindros. Aiz cilindriem novieto melnu ekrānu. Iesver vie
nādas masas metālu paraugus. Tā kā magnijs, reaģējot ar sāls
skābi, uzpeld šķīduma virspusē, jo ūdeņraža burbulīši aplīp ap 
metālu, magnija skaidiņas (gabaliņus) piestiprina 'pie stikla
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spieķīša ar diegu, lai tās varētu iegremdēt sālsskābē. Metālu 
paraugus ievieto skābē. Pēc ūdeņraža izdalīšanās intensitātes 
nosaka metāla aktivitāti attiecībā pret sālsskābi.

47.
Reakcijas ātruma atkarība no saskares virsmas lieluma

I. Vielas un ierīces. Sālsskābe HCI, cinka granulas un putekļveida cinks, trīs. 
kolbas (300 ml), trīs stikla cilindri (250 ml), trīs kristalizatori, gumijas caurulītes, 
stikla caurulītes, trīs pilināmās piltuves, metālu kausējamā karote, māli, sildierīce 
(gāzes deglis, sausais spirts), četri Bunzena statīvi, tehniskie svari, hronometrs 
vai pulkstenis.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. No valkani samī
cītiem māliem izveido 2 . . .  3 cm biezu plāksnīti. Ar mēģenes 
galu plāksnītē iespiež divus 1,5 cm dziļus iedobumus. Uz gāzes 
vai sausā spirta liesmas metālu kausējamā karotē izkausē cinka 
granulas (kausēt velkmēl). Izkausēto metālu salej māla veidnē 
un atdzesē līdz istabas temperatūrai. Tad cinka gabalus izņem 
un nosver uz tehniskajiem svariem. Vēl nosver cinka granulas 
un putekļveida cinku tā, lai visu triju iesvaru masa būtu vienāda.

Sastāda līdzīgu iekārtu (tikai izmantojot trīs kolbas), kāda 
parādīta 11. attēlā. Vienā kolbā ievieto cinka gabalus, otrā 
kolbā — granulas un trešā kolbā — putekļveida cinku. Kolbas 
noslēdz un pārbauda iekārtas hermētiskumu. Pilināmās piltuvēs 
ielej pa 75 ml vienādas koncentrācijas (1:2) sālsskābes. Vienlai
kus atgriež pilināmo piltuvju krānus (vajadzīga otra cilvēka palī
dzība). Ar hronometru nosaka, cik ilgā laikā cilindri piepildās ar 
ūdeņradi.

Mēģinājums pārliecinoši izdodas ar svaigi pagatavotu putekļ
veida cinku.

II. Vielas un ierīces. Sālsskābe HCI, kalcija karbonāts CaCC>3 (marmors, krīts)* 
divi cilindri (250 ml), vārglāze, piesta, melns ekrāns, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Vārglāzē paga
tavo 50 ml sālsskābes šķīduma (1:3). Piestā sasmalcina kalcija 
karbonātu. Iesver 1,5.. . 2 g kalcija karbonāta un ieber vienā 
cilindrā. Otrā cilindrā ievieto tādu pašu masu nesasmalcināta 
kalcija karbonāta. Aiz cilindriem novieto melnu ekrānu. Abos 
cilindros vienlaikus ielej vienādus tilpumus sālsskābes. Reakcijas, 
ātrums abos cilindros ir atšķirīgs. Reakcijas vienādojums ir 
šāds:

CaC0 3+ 2H C I C a C l 2 +  C02 f + H 2O
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48.
Ķīmiskās reakcijas ātruma atkarība no šķīduma koncentrācijas

I. Vielas un ierīces. Nātrija tiosulfāts Na2S2C>3, sērskābe H2SO4, destilēts 
ūdens, trīs vārglāzes (500 ml), trīs vārglāzes (200 ml), trīs mērcilindri (viens 
250 ml, divi —  50 ml), vaska zīmulis.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Pagatavo 100 ml 
1 M sērskābes šķīduma. Uz 500 ml vārglāzēm atzīmē 250 mi 
tilpumu. Lielās vārglāzes sanumurē (/, I I  un III). Uz mazāka
jām  vārglāzēm atzīmē 150 ml tilpumu. Arī šīs vārglāzes sanu
murē (1, 2 un 3). Precīzi nomērot, lielajās vārglāzēs ielej tikko 
pagatavotu nātrija tiosulfāta šķīdumu: vārglāzē I — 45 ml, vār- 
glāzē I I — 25 ml, vārglāzē I I I  — 15 ml un pielej destilētu ūdeni 
līdz 250 ml atzīmei. Mazākajās vārglāzēs ielej atbilstošu tilpumu 
sērskābes: vārglāzē 1 — 45 ml, vārglāzē 2 — 25 ml, vār
glāzē 3 — 15 ml un pielej destilētu ūdeni līdz 150 mililitru atzī
mei. Novieto vārglāzes rindā — pa pāriem pēc numuriem (/ un 
1 utt.). Aiz vārglāzēm novieto tumšu ekrānu. Tad mazāko vār- 
glāžu saturu (sērskābe) vienlaikus ielej lielākajās vārglāzēs (tio
sulfāta šķīdumā). Pēc 10. . .  15 sekundēm vārglāzē I novērojama 
opalescence, un šķīdums saduļķojas. Pēc 20 . . .  25 sekundēm to 
pašu novēro vārglāzē I I  un pēc 40 . . .  50 sekundēm — vārg lāzē/// 
(tajā ir vismazākā nātrija tiosulfāta un sērskābes koncentrācija).

Ķīmiskās reakcijas vārglāzēs norisinās saskaņā ar šādiem 
reakciju vienādojumiem:

Na2S203 + H2S04 —>■ H2S20 3 + Na2S 0 4 
H2S2C>3 —>- H20  + S0 2 + S -ļ-

II. Vielas un ierīces. Kālija jodāts KIO3, kālija sulfīts K2S 0 3, ciete, koncen
trēta sērskābe H2SO4, destilēts ūdens, četras vārglāzes (600 ml), četras vārglāzes 
(150 ml), divi mērcilindri (500 ml un 100 ml), pipete ar iedaļām (10 ml), balts 
ekrāns, vaska zīmulis, piesta.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Vārglāzē paga
tavo 250 ml 5% kālija jodāta šķīduma un paskābina to, pielejot 
4 ml koncentrētas sērskābes. Citā vārglāzē 250 ml destilēta 
ūdens izšķīdina 7,5 g kālija sulfīta. Jāpagatavo svaigs kālija 
sulfīta šķīdums, jo ar ilgstoši glabātu šķīdumu eksperiments neiz
dodas. Tad vārglāzē pagatavo 1% cietes šķīdumu (saberž piestā
1 g cietes, pielej 2 0  ml ūdens un šo maisījumu ielej vārglāzē ar 
80 ml verdoša ūdens). Četras lielās vārglāzes sanumurē (/, 2, 3 
un 4) un atzīmē uz tām 400 ml tilpumu. Vārglāzēs ar pipeti 
iemēra noteiktu kālija jodāta šķīduma tilpumu: vārglāzē 1 —
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18 ml, vārglāzē 2 — 15 ml, vārglāzē 3 — 13 ml un vārglāzē 4 —
11 ml. Pie kālija jodāta šķīduma katrā vārglāzē vēl pielej
5 . . .  8  ml cietes šķīduma. Visās vārglāzēs pielej destilētu ūdeni 
līdz 400 ml tilpumam. Katrā vārglāzē ar 150 ml tilpumu ielej 
20 ml kālija sulfīta šķīduma un 80 ml destilēta ūdens. Lielās 
vārglāzēs novieto rindā numerācijas kārtībā un blakus novieto 
mazās vārglāzēs ar kālija sulfīta šķīdumu. Aiz vārglāzēm novieto 
baltu ekrānu. Lielajās vārglāzēs vienlaikus ielej mazāko vārglāžu 
saturu (vajadzīga otra cilvēka palīdzība).

Atkarībā no šķīdumu koncentrācijas vārglāzēs šķīdumi cits 
pēc cita kļūst zili.

Ķīmiskās reakcijas norisinās atbilstoši šādam vispārīgam vie
nādojumam:

2KIO3 +  5K2SO3 -ļ- H2SO4 — 6K2SO4 +  12~\~ H2O

Piezīme. Kālija sulfīta vietā var izmantot nātrija sulfītu.

III. Vielas un ierīces. Kālija jodāts KIO3, nātrija sulfīta kristālhidrāts 
Na2S0 3-7H20 , 1% cietes šķīdums, sērskābe H2SO4, destilēts ūdens, sešas vār- 
glāzes (250 ml), sešas stikla nūjiņas, divas mērkolbas (1 I), trīs pipetes (100 ml, 
50 ml, 25 ml), balts ekrāns.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Pagatavo aptu
veni 0,5 n sērskābes šķīdumu (1000 ml destilēta ūdens jāizšķīdina
24,5 g sērskābes). Sagatavo divus šķīdumus. Šķīduma A sastāvā 
ietilpst 2 g kālija jodāta, kas izšķīdināts 1 litrā 0,5 n sērskābes 
šķīduma. Šķīduma B sastāvā ietilpst 1 g nātrija sulfīta, kas 
izšķīdināts 1 litrā destilēta ūdens. Šķīdumu A var sagatavot un 
uzglabāt ilgstoši, bet šķīdumu B sagatavo tikai pirms eksperi
menta. Uz vārglāzēm uzraksta numerāciju 1, 2, 3 un I, II, III.

Vārglāzēs 1, 2, 3 ielej pa 100 ml šķīduma A. Vārglāzē I ielej 
100 ml šķīduma B, vārglāzē II  ielej 50 ml šķīduma B un 50 ml 
destilēta ūdens. Vārglāzē I I I  ielej 50 ml šķīduma B un 100 ml 
destilēta ūdens un samaisa ar stikla nūjiņu. No vārglāzēs I I I  
nolej 50 ml šķīduma, lai visās vārglāzēs šķīdumu tilpumi būtu 
vienādi. Vārglāzēs I, II, I I I  ielej ar pipeti 25 ml 1% cietes šķī
duma un samaisa.

Pēc šķīdumu sagatavošanas vārglāzēs sakārto pa pāriem pēc 
numuriem un aiz vārglāzēm novieto baltu ekrānu. Mēģinājumu 
izdara, vienlaikus ielejot vārglāžu I, II, I I I  saturu attiecīgi vār
glāzēs 1, 2, 3.

Reakcijas noris vairākās stadijās:

K I0 3 + 3Na2S 0 3 3Na2S 0 4 + KI 
5KI + KlOs + 3H2SO4 -> 3I2+ 3H20  + 3K2SO4 

l2 + NasSOs + H20  Na2S 0 4 + 2HI
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Brīvs jods šķīduma izveidojas tikai tad, kad pilnīgi nooksi- 
dēts sulfītjons. Reakcijas vispārīgais vienādojums ir šāds:

2K I0 3 + 5Na2SOs + H2S 0 4 ^  l2 + 5Na2S 0 4 + K2S 0 4 + H20

49.
Ķīmisko reakciju ātruma atkarība no vides pH

Vielas un ierīces. Kālija permanganāts KM n04, sērskābe H2SO4, etiķskābe 
CH3COOH, kālija bromīds KBr, trīs vārglāzes (300 ml), četri mērcilindri (100 mf 
un 25 ml), balts ekrāns, divas stikla nūjiņas.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Vārglāzēs paga
tavo aptuveni 0,1 n kālija permanganāta šķīdumu (15,8 g KM n0 4  

1 l ūdens), 2 n sērskābes šķīdumu (98 g H2SO4 1 l ūdens), 2 n 
etiķskābes šķīdumu (120 g ledus etiķskābes 1 l ūdens) un 5% 
kālija bromīda šķīdumu. Divās vārglāzēs ielej 100 ml kālija per
manganāta šķīduma. Vienā vārglāzē pielej klāt 25 ml sērskābes 
šķīduma, otrā — 25 ml etiķskābes šķīduma. Vienlaikus katrā 
vārglāzē pie paskābinātajiem šķīdumiem pielej 1 0 0  ml 5% 
kālija bromīda šķīduma. Starp šķīdumiem notiek reakcija, kurā 
novēro permanganātjonam raksturīgās krāsas izzušanu. Reak
cijas vienādojums molekulārā veidā:

2KM n04 +10KBr + 8H2S 0 4 -► 2MnS04 + 6K2S 0 4 + 5Br2 + 8H20  
un jonu veidā:

2M n04~ +10Br- +16H+ 2Mn2+ + 5Br2 + 8H20

50.
Ķīmisko reakciju ātruma atkarība no temperatūras

I. Vielas un ierīces. Kālija permanganāts KM n04, nātrija oksalāts Na2C20 4, 
sērskābe H2S 0 4, trīs vārglāzes (500 ml), sešas vārglāzes (250 ml), trīs termo
metri (100 °C), divi mērcilindri (100 ml), mērcilindrs (50 ml), sildierīce, balts 
ekrāns.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Vārglāzēs paga
tavo aptuveni 0,025 n kālija permanganāta šķīdumu (3,7 g 
KMn04 1 l ūdens), 0,1 n nātrija oksalāta šķīdumu (13,4 g 
Na2C 2 0 4  1 l ūdens) un 2  n sērskābes šķīdumu (98 g H2SO4 1 l 
ūdens).

Sanumurē trīs lielās (500 ml) vārglāzes I, II, III. Katrā lie
lajā vārglāzē ielej 100 rnl nātrija oksalāta šķīduma. Vārglāzēs 
ievieto termometrus un tās novieto uz sildierīces. Mazākajās 
(250 ml) vārglāzēs katrā ielej 100 ml kālija permanganāta šķī-
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duma un 50 ml serskabes šķīduma. Lielajas varglazes šķīdumu 
uzsilda līdz 40°C (/), 60 °C (//) un 75°C (III). Izslēdz sild
ierīci, varglazes uzliek uz galda, aiz tām novieto baltu ekrānu 
un ar kāda cita cilvēka palīdzību mazāko vārglāžu saturu vien
laikus salej lielākajās vārglāzēs. Novēro kālija permanganātam 
raksturīgās krāsas izzušanas ātrumu atkarībā no šķīduma tem
peratūras. Ķīmiskā reakcija norisinās pēc šāda vienādojuma:

2KM n04 + 5Na2C20 4 + 8H2S0 4->-K2S04 + 2MnS04 + 5Na2S0 4+ 10C0 2 f  +8H20

II. Visīas un ierīces. Nātrija tiosulfāts Na2S2C>3, sērskābe H2S 0 4, trīs vārglāzēs 
(500 ml), astoņas vārglāzēs (250 ml), divi mērcilindri (250 ml), sildierīce, trīs 
termometri (100 °C), vaska zīmulis.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Vārglāzēs paga
tavo aptuveni 0,05 M nātrija tiosulfāta šķīdumu (7,9 g Na2 S20 3 

1 l ūdens) un 0,05 M sērskābes šķīdumu (4,9 g H 2SO 4 1 / ūdens).
Uz sešām vārglāzēm atzīmē 200 ml tilpumu. Lai nesajauktu 

vārglāzēs, uz trim vārglāzēm uzraksta formulu Na2 S 20 3, uz pārē
jām  trim — H 2 S 0 4. Atbilstoši uzrakstam visās vārglāzēs ielej 
līdz atzīmei iepriekš pagatavotos šķīdumus.

Uz sildierīces novieto divas vārglāzēs ar nātrija tiosulfāta 
šķīdumu un divas vārglāzēs ar sērskābes šķīdumu. Šķīdumos 
ievieto termometrus. Vienu vārglāzi ar nātrija tiosulfāta šķī
dumu un vienu vārglāzi ar sērskābes šķīdumu nesilda, bet no
vieto blakus lielajai vārglāzei (500 m l). Uz sildierīces novieto
tajās divās vārglāzēs esošo šķīdumu vienu pāri uzsilda līdz 
30 . . . 35 °C, bet otrās divās vārglāzēs esošo šķīdumu pāri uzsilda 
līdz 43. . . 45 °C. Lai vienlaikus salietu sērskābes un nātrija tio
sulfāta šķīdumus lielajās vārglāzēs (500 m l), eksperimentatoram 
nepieciešama cita cilvēka palīdzība.

Kad šķīdumi salieti, novēro, kurā vārglāzē vispirms redzama 
šķīduma saduļķošanās. Reakcijas vienādojums ir šāds:

Na2S203 -ļ- H2S 0 4 — Na2S04 -ļ- H20  + S0 2 j- -ļ- S -ļ-

III. Vielas un ierīces. Kālija jodīds Kl, slāpekļskābe HNO3, destilēts ūdens, 
ļrīs koniskās Erlenmeijera* kolbas (500 ml), trīs vārglāzēs (100 ml), divas vār- 
glāzes (500 ml), balts ekrāns, divi termometri, mērcilindrs (50 ml), sildierīce, vate.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Vārglāzēs paga
tavo 120 ml 7% kālija jodīda šķīduma un 300 ml aptuveni 20% 
slāpekļskābes šķīduma (1:3). Trīs koniskajās kolbās ielej 100 ml 
atšķaidītās slāpekļskābes un divas kolbas novieto uz sildierīces. 
Sajās kolbās ievieto termometrus. Kolbās esošos slāpekļskābes

* Erlenmeijers (Erlenmeier) Emīls (1825— 1909) — vācu ķīmiķis, organiķis. 

Viņš noteicis naftalīna struktūrformulu, sintezējis leicīnu un izoleicīnu.
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šķīdumus uzsilda aptuveni līdz 40 °C un 80 °C. Trīs vārglāzēs 
ielej pa 40 ml kālija jodīda šķīduma. Kolbas ar slāpekļskābes šķī
dumu novieto rindā — temperatūras paaugstināšanās kārtībā. 
Aiz tām novieto baltu ekrānu. Vienlaikus visās trīs koniskajās 
kolbās ielej kālija  jodīda šķīdumu. Pēdējo kolbu noslēdz ar vates 
tamponu. Reakcijas ātrums ir atšķirīgs. Pēdējā kolbā (šķīduma 
temperatūra 80°C) novērojama strauja joda izdalīšanās (violeti 
joda tvaiki piepilda kolbu). Reakcijas vienādojums ir šāds:

6Kl + 8HN0 3̂ 6ICN 03+3l2+2N0 f  +4H20

51.
Sasmalcinātas vielas eksplozija

Ļoti sīki sasmalcinātas vielas, kā arī ļoti sīkos pilieniņos izsmidzinātas 

vielas (aerosoli), saskaroties ar atklātu uguni (dzirksteli), var eksplodēt. Sādi 

eksplozīvi aerosoli var veidoties rūpnīcās, ogļu šahtās un citur. Tāpēc jāno

vērš putekļveida, pilienveida vielu uzkrāšanās gaisā vai arī tās savlaicīgi 

jāaizvāc.

I. Vielas un ierīces. Likopodijs (staipekņu sporas), metāla kārba (augstums 
25 cm, diametrs 30 cm), piltuve (diametrs 5 . . .  7 cm), gumijas caurulīte (garums
2. . . 2,5 m), Bunzena statīvs ar gredzenu, svece, skaliņš, plastilīns, kartons, vate.

Sagatavošanās eksperi
mentam un tā norise. Metāla 
kārbas dibenā izurbj tādu 
caurumu, lai tajā stingri va
rētu iestiprināt stikla piltuvi. 
Ja piltuve kustas, to piestip
rina pie kārbas dibena ar 
plastilīnu. Kārbu novieto uz 
statīvā nostiprinātā gre
dzena. Piltuves tievajam ga
lam uzmauc gumijas cauru
līti, kuras garums ir 2  .. .
2,5 m. No kartona izgatavo 
kārbai labi piegulošu, bet 
viegli atveramu vāku. Kārbas 
dibenā piestiprina sveci 
(12. att.). Sveces augšgalam 
jābūt vienādā līmenī ar pil
tuves ārējo malu. Piltuvē
ieber 4 . . .  5 g likopodija (lai

12. att.
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likopodijs neiebirtu gumijas caurulītē un neaizsprostotu to, pil
tuvē var ielikt plānu vates piciņu). Ar skaliņu aizdedzina sveci, 
aizver kārbas vāku, atkāpjas 2 . . .  2,5 m attālumā un ar muti 
spēcīgi iepūš caur gumijas caurulīti kārbā gaisu. Gaisa plūsmā 
likopodijs kārbā izveido it kā putekļu mākoni, kas, saskaroties ar 
sveces liesmu, eksplodē. Kārbas vāks tiek nosviests, no trauka 
izšaujas liesma.

il. Vielas un ierīces. Kokogle, skābeklis (sk. 215. I eksperimentu), gāzu ska- 
lotne ar koncentrētu sērskābi, ar vāciņu noslēdzams stikla cilindrs ar biezām 
sienām, dvielis, svece vai deglis, piesta.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Sagatavo sausu, 
tīru cilindru. Saberž piestā gaissausu kokogli (akmeņogli) un 
ieber 0,5 mm biezu kārtiņu iepriekš sagatavotajā cilindrā. No 
gazometra cilindrā iepilda skābekli, kas iepriekš izlaists caur 
skalotni, kurā ir koncentrēta sērskābe.

Pēc skābekļa iepildīšanas cilindru noslēdz ar stikla vāciņu, 
aptin ar dvieli un spēcīgi sakrata. Izveidojas ogles putekļu un 
skābekļa aerosols. Atver cilindru un tā vaļējo galu tuvina atklā
tai liesmai. Maisījums eksplodē un uzliesmo. Reakcijas efekts 
atkarīgs no ņemto materiālu ikvalitātes. Ogles putekļu vietā var 
izmantot sausus miltus vai -pūdercukuru.

Piezīme. Šim tematam atbilst arī 303. eksperiments.

52.
Sakarsētā parafīna pašaizdegšanās

Vielas un ierīces. Parafīns, liela mēģene, mēģeņu turētājs, koka nūjiņa 
(40. . ■ 50 cm gara), porcelāna vai metāla bļoda (50 . . . 60 cm diametrā), sild
ierīce.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Mēģeņu turētāju 
piesien pie koka nūjiņas. Mēģenē līdz ' / 3 tās tilpuma ievieto 
parafīnu un mēģeni iestiprina mēģeņu turētājā. Mēģeni karsē uz 
sildierīces, līdz parafīns sāk vārīties. (Uzmanīgi! Neļaut parafī
nam pie atklātas liesmas aizdegties!) Uz galda novieto porce
lāna vai metāla bļodu. Aizvāc sildierīci. Verdošo parafīnu no
20 . . .  25 cm augstuma tievā strūklā izlej bļodā. Parafīns 
uzliesmo.

Verdošo parafīnu ar strauju kustību var arī izšļākt gaisā. 
Novērojama parafīna eksplozīva uzliesmošana.

Aizdegšanās notiek tāpēc, ka verdoša parafīna temperatūra ir 
tuva tā uzliesmošanas temperatūrai. Sīkie pilieniņi, kas rodas, 
izlejot parafīnu, saskaras ar gaisa skābekli un viegli oksidējas.
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5 3 .

Cukura degšana katalizatora klātbūtnē 
{katalīze*)

Vielas un ierīces. Graudu cukurs (1 vai 2 gabaliņi), tabakas pelni, litija 
karbonāts U 2CO 3 (vai cits litija sāls), porcelāna flīze, lāpstiņa, spirta lampiņa 
(sausais spirts), tīģeļknaibles.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Uz galda novieto 
porcelāna flīzi (vai kādu citu ugunsizturīgu paliktni). Cukura 
graudu saņem tīģeļknaiblēs un tuvina spirta lampiņas liesmai. 
Cukurs kūst, pārogļojas, nevienmērīgi aizdegas, bet liesmiņa 
nodziest. Tad ar lāpstiņu uzkaisa uz cukura iepriekš sagatavotos 
tabakas pelnus vai kādu litija sāli. Cukura graudu atkal tuvina 
liesmai. Novērojama cukura grauda vienmērīga degšana.

Piezīme. Tabakas pelni satur litija sāļus.

54.
Katalītiska acetona oksidēšana ar gaisa skābekli

Vielas un ierīces. Acetons, vara plāksnīte (3X 8  cm), termoizturīga vārglāze 
(750 ml), tīģeļknaibles, gāzes deglis (spirta lampiņa, sausais spirts), kartona 
plāksne.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Vārglāzē ielej
20 . . .  30 ml acetona (pudeli ar pārējo acetonu novieto drošā attā
lumā). Vārglāzi pārsedz ar kartonu. Vara plāksnīti paņem tīģeļ
knaiblēs un uz degļa liesmas sakarsē līdz sarkankvēlei. Sakar
sēto vara plāksnīti ievieto vārglāzē ar acetonu tā, lai šķidrums 
nepieskartos plāksnītei. Plāksnīte no jauna sāk kvēlot. Notiek ace
tona oksidēšanās. Interesantāk mēģinājumu vērot aptumšotā 
telpā.

Piezīme. Ja sakarsētas vara plāksnītes klātbūtnē acetona oksi
dēšanās nenotiek (nav novērojama kvēlošana), tad ieteicams ace
tonu nedaudz pasildīt ūdens vannā (bez atklātas liesmas), lai tā 
temperatūra būtu par 5 . . . 6 ° C  augstāka nekā istabas tempera
tūra.

* Katalīze (no latiņu valodas vārda katalysis — sagraušana) ir ķīmiskās 

reakcijas izraisīšana vai tās ātruma mainīšana ar nelielām tādu vielu (kataliza

toru) piedevām, kuras piedalās reakcijā un kuru sastāvs reakcijas rezultātā 

paliek bez ķīmiskām izmaiņām. Katalizatori — vielas, kas paātrina ķīmisko 

reakciju norisi.
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55.
Ūdens kā katalizators

I. Vielas un ierīces. Jods, pulverveida alumīnijs, ūdens, pipete, porcelāna 
tīģelis, piesta, stikla nūjiņa, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Piestā saberž 
sausu kristālisko jodu un iesver 2 . . .  3 g joda. Jodu ieber por
celāna tīģelī. Iesver 10. . .  12 g sausa pulverveida alumīnija (var 
izmantot pārdošanā esošo «sudraba» krāsu) un pieber tīģelī pie 
joda. Ar stikla nūjiņu visu rūpīgi samaisa. Sauss jods ar alumī
niju nereaģē, bet, uzpilinot dažus pilienus ūdens, kas darbojas 
kā katalizators, sākas reakcija starp abiem elementiem. Reakcija 
norisinās ar siltuma izdalīšanos, parādās violeti neizreaģējušā 
joda tvaiki, kā arī spoža liesma. Reakcijas vienādojums ir šāds:

3I2 + 2AI 2AII3

Eksperimentu ieteicams izdarīt velkmes skapī labi vēdināmā 
telpā vai pagalmā.

II. Vielas un Ierīces. Kālija permanganāts KMnOļ, cukurs, destilēts ūdens, 
divas porcelāna piestas, pipete, porcelāna bļodiņa, tehniskie svari, filtrpapīrs.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Porcelāna piestās 
smalki saberž cukuru un kālija permanganātu (katru atsevišķi!). 
Iesver 1 . . .  1,5 g katras vielas un rūpīgi samaisa uz filtrpapīra 
loksnes. Maisot aizliegts maisījumu berzt un spiest. Kālija per- 
manganātam un cukuram jābūt gaissausam.

Kālija permanganāta un cukura maisījumu ieber porcelāna 
bjodiņā un ar pipeti uzpilina 1 . . . 2  pilienus ūdens. Starp kālija 
permanganātu un cukuru sākas reakcija. Cukurs pārogļojas.

III. Vielas un ierīces. Amonija nitrāts NH4NO3, amonija hlorīds NH-iCI, putekļ- 
veida cinks, destilēts ūdens, porcelāna vai metāla tīģelis, porcelāna piesta, 
pipete, stikla nūjiņa, azbesta sietiņi (flīze, skārda gabals), tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Piestā saberž 
amonija nitrātu un amonija hlorīdu (katru atsevišķi!). Vielām 
jābūt gaissausam. Iesver 2,5 g amonija nitrāta, 2,5 g putekļveidā 
cinka un 1 g amonija hlorīda. Visas vielas ieber tīģelī un rūpīgi 
samaisa ar stikla nūjiņu.

Uz galda novieto azbesta sietiņu vai skārda plāksni. Uz tās 
novieto porcelāna tīģeli ar iepriekš minēto vielu maisījumu. Uzpi
lina 1 . . . 2  pilienus ūdens. Notiek enerģiska reakcija.

Piezīme. So reakciju labāk veikt velkmes skapī, jo reakcijas 
galaprodukts stipri piesārņo telpu. Nav ieteicams reakcijas laikā 
stāvēt tīģelim tuvāk par 1,5 metriem.

Sim tematam atbilst arī 238. eksperiments.
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56 .
Ūdeņraža iedarbība uz kālija permanganātu katalizatora klātbūtnē

Vielas un ierīces. Kālija permanganāis KM n04l 35% sērskābes šķīdums, kālija 
nitrāts KNO3, cinks (granulas), vārglāze (700 ml), divi cilindri (300 ml), stikla 
nūjiņa, balts ekrāns.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Vārglāzē 400 ml 
ūdens izšķīdina dažus kristāliņus kālija permanganāta, līdz 
iegūst violeti sārtu šķīdumu.. Šķīdumam pielej 150 ml 35% sēr
skābes, samaisa un šo šķīdumu vienādās daļās salej cilindros. 
Aiz cilindriem novieto baltu ekrānu.

Sameklē divdesmit vienāda lieluma cinka granulas un katrā 
cilindrā no tām iemet desmit granulas. Līdzko novēro intensīvu 
ūdeņraža izdalīšanos vienā no cilindriem, tajā iemet dažus kālija 
nitrāta -kristāliņus (apmēram zirņa lielumā). Cilindrā, kurā pie
vienoja KNO3, novēro kālija permanganāta krāsas izzušanu pēc 
0,5. . . 1 minūtēm, bet otrā cilindrā — apmēram pēc 6  . . .  10 m inū
tēm. Reakcijas vienādojums ir šāds:

2KM n04 + 5H2 + 3H2S 0 4 2MnS04 + K2S 0 4 + 8H20

Piezīme. So eksperimentu var arī izmantot, apskatot tematu 
«Ūdeņradis».

57.
Kālija jodīda oksidēšana ar kālija hlorātu 

dzelzs(lll) jonu klātbūtnē
Vielas un ierīces. Kālija jodīds Kl, kālija hlorāts KCIO3, sālsskābe (sērskābe), 

dzelzs(lll) hlorīds FeCIs, 1 %  cietes šķīdums, destilēts ūdens, vārglāze (300 ml), 
pipete, mērcilindrs (200 ml), kolba (50 ml), balts ekrāns, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Iesver 9 g kālija 
jodīda un izšķīdina 2 0 0  ml destilēta ūdens. Šķīdumam ar pipeti 
(ar muti nesūkt!) piepilina 4 . . .  5 pilienus koncentrētas sālsskā
bes vai sērskābes. Sagatavo otru šķīdumu, izšķīdinot 1_ g kālija 
hlorāta (Bertolē sāls) 25 . . .  30 ml destilēta ūdens. Šķīdumus 
salej kopā. Vajadzētu norisināties šādai reakcijai:

6KI + 6HCI + K C IO 3-V 7KCI + 3I2 + 3H20

Taču šī reakcija notiek tikai katalizatora klātbūtnē. Kataliza
tors šajā reakcijā ir 20% dzelzs(III) hlorīda šķīdums. Piepilinot
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dažus pilienus dzelzs ( III)  hlorīda, šķīdumā novērojama joda izda
līšanās. Šķīdums kļūst brūns. Jodu pierāda, pieliekot 1% cietes 
šķīdumu vai arī ekstrahējot* jodu ar benzolu vai tetrahloroglekli 
(sk. 286. eksperimentu).

58.
Kālija bromāta reakcija ar citronskābi 

katalizatora Ce2lS0 4)3 klātbūtnē

Vieias un ierīces. Citronskābe, kālija bromāts KBrC>3, cērija(lll) sulfāts 
Ce2(S04)3, sērskābe, destilēts ūdens, vārglāze (300 ml), stikla nūjiņa, mērcilindrs 
(200 ml), pipete (10 ml), balta papīra loksne, termometrs (100 °C), sildierīce, 
tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Iesver 30 g cit
ronskābes un 13 g kālija bromāta. Citronskābi šķīdina 120 g des
tilēta ūdens un šķīdumu sasilda līdz 45 °C. Sasildītā šķīdumā 
ieber kālija bromātu un izšķīdina to. Iesver 3 g cērija(111) sul
fāta. Vārglāzi ar citronskābes un kālija bromāta šķīdumu novieto 
uz balta papīra loksnes. Šķīdumā ieber cērija(III) sulfātu un 
piepilina dažus ( 2  . . .  3) mililitrus atšķaidītas sērskābes (1:3). 
Pēc paskābināšanas un cērija(111) sulfāta pielikšanas novērojama 
ritmiska krāsas maiņa šķīdumā. Parādās dzeltena krāsa, kuru 
nomaina bezkrāsains šķīdums, tad atkal dzeltena krāsa utt. Sāda 
krāsu ritmiska atkārtošanās ilgst 1 . . .  2 minūtes. Ja krāsas maiņa 
nav_ stingri izteikta, ieteicams šķīdumu uedaudz pasildīt.

Sī eksperimenta ķīmiskā būtība ir diezgan sarežģīta. 
C ē r ija (III) sāļu klātbūtnē skābā vidē kālija  bromāts oksidē cit
ronskābi par acetondikarbonskābi:

CH2— COOH CH2— COOH
I I

3HO— C— C 0 0 H  + K B r0 s-^3C = 0  + KBr + 3C02t + 3H20
I I
CH2— COOH CH2— COOH

Reakcijā rodas kālija bromīds, kas savukārt reaģē ar kālija 
bromātu, izdalot bromu, tāpēc rodas dzeltens krāsojums:

5KBr + KBrOs + 3H2S 0 4 3K2S 0 4 + 3Br2 + 3H20

Brīvais broms savukārt bromē acetondikarbonskābi. Līdz ar 
to šķīdumā veidojas bromīdjoni un dzeltenā krāsa izzūd. Brīvais 
broms vēl oksidē cērija sulfātā ietilpstošo Ce3+ jonu par Ce4-1“

* Ekstrahēšana (no latīņu valodas vārda extrahere — izvilkt) vielas izda

līšana no maisījuma, izmantojot šķīdinātāju.
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jonu. Pēc brīvā broma saistīšanas un Ce3+ jona pārvēršanās par 
Ce4+ jonu šķīdumā paliek pārākumā kālija bromāts, citronskābe 
un Ce4+ jons (tas katalizē reakciju), un reakcija sākas no jauna.

59.
Glikozes oksidēšana metilēnzilās klātbūtnē

Vielas un ierīces. Glikoze, nātrija hidroksīds, metilēnzilā, etilspirts, destilēts 
ūdens, divas kolbas (600 ml), gumijas aizbāžņi, pipetes, mērcilindrs (250 ml), 
sildierīce, hronometrs vai pulkstenis, tehniskie svari, balts ekrāns.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Pagatavo 1 % 
metilēnzilās šķīdumu spirtā (1 .g metilēnzilās izšķīdina 124 ml 
etilspirta). Iesver 8  gramus glikozes un izšķīdina 400 ml destilēta 
ūdens. Iegūto šķīdumu sadala divās vienādās daļās un ielej 
600 ml kolbās. Glikozes šķīdumam klāt pievieno 0,5 ml metilēn
zilās šķīduma spirtā. Pagatavo nātrija hidroksīda šķīdumu —
2 g NaOH izšķīdina 400 ml destilēta ūdens. Nātrija hidroksīda 
šķīdumu sadala divās daļās ( 2 0 0  ml) un pielej katrā kolbā pie 
iepriekš sagatavotā glikozes šķīduma. Vienu kolbu ar pagatavoto 
šķīdumu novieto uz sildierīces un silda, līdz šķīduma krāsa izzūd. 
(Šķīdumu nedrīkst karsēt līdz viršanai.) Līdzko krāsa izzudusi, 
kolbas novieto līdzās uz galda. Zem kolbām ieteicams paklāt 
balta papīra loksni, aiz tām novieto baltu ekrānu. Kolbas noslēdz 
ar aizbāžņiem.

Abas kolbas vienlaikus sakrata tā, lai šķīdumi pilnīgi sajauk
tos un sasildītajam šķīdumam atgrieztos zilais krāsojums. Pēc 
sakratīšanas kolbas novieto uz baltās papīra loksnes un ar hro
nometru vai pulksteni konstatē, cik ilgs laika sprīdis nepiecie
šams šķīduma krāsas izzušanai. Ja mēģinājums sagatavots 
pareizi, tad sasildītā šķīduma krāsa izzūd 3 . . . 4  reizes ātrāk 
nekā istabas temperatūrā esošajam šķīdumam. Mēģinājumu var 
atkārtot neskaitāmas reizes. Ja istabas temperatūrā sagatavotais 
šķīdums ilgstoši neatkrāsojas, ieteicams to nedaudz pasildīt, lai 
tā temperatūra paaugstinātos par 5 . . . 6 °C.

Nātrija hidroksīda klātbūtnē glikoze oksidējas par glikon- 
skābi. Notiek šāda reakcija:

o

CH2OH—CHOH—CHOH—CHOH—CHOH— c  +>/2 o 2-^

\
H

CHļOH—CHOH—CHOH—CHOH—CHOH— COOH
Metilēnzilā paātrina šo procesu, būdama skābekļa pārnesēja. 

Oksidēdama glikozi, metilēnzilā zaudē savu krāsu. Sakratot

62



šķīdumu, taja mehāniski ievada gaisa skabekli un metilenzilas 
raksturīgā krāsa atjaunojas.

Piezīme. Sim eksperimentam vienmēr jāgatavo svaigs gliko
zes šķīdums. Metilēnzilās šķīdums ir ilgstoši uzglabājams.

Ja vēlas šo eksperimentu veikt bez sildīšanas (istabas tempe
ratūrā), tad jāgatavo vairāk koncentrēti glikozes un nātrija hidr
oksīda šķīdumi. 250 ml destilēta ūdens izšķīdina 5 g NaOH. Kad 
šķīdums atdzisis pēc NaOH šķīdināšanas, tad tajā šķīdina 8  g 
glikozes. Klāt piepilina 4 . . .  5 pilienus metilēnzilās šķīduma. 
Eksperiments izmantojams arī, lai demonstrētu ķīmiskās reakci
jas ātruma atkarību no temperatūras.

60.
Kālija permanganāta reakcija ar skābeņskābi 

(autokatalīze*]

Vielas un ierīces. Kālija permanganāts KMnC>4( skābeņskābe H2C20 4( 20% 
sērskābes H2SO4 šķīdums, mangāna(ll) sulfāts MnSC>4, divas vārglāzes (600 ml), 
divas vārglāzes (50 ml), kolba (1 I), divi mērcilindri (500 ml un 100 ml), divas 
stikla nūjiņas.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. 500 ml vārglāzes 
apzīmē ar 1 un 2. Kolbā pagatavo 800 ml vājas koncentrācijas 
kālija permanganāta šķīduma (violeti sārtā krāsā), sadala divās 
vienādās daļās un ielej lielajās vārglāzes. Šķīdumus vārglāzes 
paskābina ar 25 ml 20% sērskābes. Mazajās vārglāzēs (50 ml) 
ielej 30 m l aptuveni 0,1 n skābeņskābes šķīduma (4,5 g skābeņ- 
skābes 1 l ūdens). Vārglāzē 1 ieliek nedaudz (puszirņa tilpumā) 
m angāna(II) sulfāta. Šķīdumus rūpīgi samaisa.

Skābeņskābes šķīdumu no mazajām vārglāzēm vienlaikus 
ielej lielajās vārglāzēs. Šķīdumus samaisa ar stikla nūjiņām .

Novēro, ka vārglāzē 1 kālija permanganāta krāsa ātri izzūd, 
jo M n2+ jons darbojas kā katalizators. Vārglāzē 2 atkrāsošanās 
norisinās lēnāk, jo nav pietiekamā daudzumā izveidojies M n2_|- 
jons. Reakcijas vienādojums ir šāds:

2KM n04+ 5H2C2O4 + 3H2SO4 2MnS04 + K2SO4+ 10CO 2 t  + 8H2O

* Autokatalīze ir ķīmiskas reakcijas paatrinašanas, iedarbojoties šas reak

cijas produktam (katalizators) uz tālāko reakcijas norisi.
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Nātrija hidrogēnsulfffa reakcija ar kālija hlorātu 
(autokatalīze)

Vielas un ierīces. Nātrija hidrogēnsulfīts NaHS03, kālija hlorāts KCIO3, 
10% nātrija hidroksīda NaOH šķīdums, cilindrs (200 ml), gumijas aizbāznis, stikla 
caurulīte, vārglāze (250 ml), tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Sagatavo iekārtu, 
kā parādīts 13. attēlā. Pielaiko gumijas aizbāzni cilindram, pār
bauda tā hermētiskumu. Pagatavo piesātinātu nātrija hidrogēn- 
sulfīta šķīdumu un ielej to cilindrā apmēram līdz pusei.

Vārglāzē ielej 100 ml 10% nātrija hidroksīda šķīduma. Iesver
1,5 g .kālija hlorāta un ieber cilindrā, kur atrodas piesātinātais 
nātrija hidrogēnsulfīta šķīdums. Cilindru aizver ar aizbāzni, 
kuram cauri izvadīta stikla caurulīte. Caurulītes galu ievieto 
vārglāzē ar 1 0 % nātrija hidroksīda šķīdumu tā, lai caurulītes 
gals būtu 1 . . .  1,5 cm zem šķīduma līmeņa.

Pēc kālija hlorāta iebēršanas šķīdumā nav novērojamas 
nekādas reakcijas pazīmes. Tās konstatējamas pēc zināma laika 
sprīža. Vispirms novēro atsevišķu gāzes burbulīšu izdalīšanos,

pēc tam reakcijas ātrums 
strauji pieaug, līdz cilindrā 
esošais šķīdums sāk mutuļot 
un vārīties. Pa novadcauru
lei izplūstošo gāzi (SO 2 ) 
uztver nātrija hidroksīda 
šķīdumā. Cilindrā norisinās 
vairākas reakcijas:

K C I0 3 + NaHS03 NaKSOs+HClOs 

H C I0 3 + 3NaHS03-^3NaHS04 + HCI 

HCI + NaHSOs NaCI + H2S 0 3 

H2SO3 H2O + SO2 f

61.

Varglaze norisinās šada 
reakcija:

S0 2+ 2 N a0 H -vN a2S 0 3 + H20

13. att.

i
S
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Ūdeņraža peroksīda sadalīšanās tetraamīnvara(ll) sulfāta ietekmē 
(homogēnā katalīze*)

Vielas un ierīces. Vara(ll) sulfāts CuSŪ4, amonjaka šķīdums ūdenī, ūdeņraža 
peroksīds H2O2 (30%), trīs cilindri (500 ml), divi mērcilindri (100 ml un 10 ml), 
skaliņš, balts ekrāns.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Vārglāzēs paga
tavo 3% vara (II) sulfāta šķīdumu un 10% amonjaka šķīdumu 
ūdenī. Vienā cilindrā ielej 100 ml vara(II) sulfāta šķīduma, 
otrā cilindrā — 1 0 0  ml 1 0 % amonjaka šķīduma, trešajā cilindrā 
salej kopā 50 ml 3% vara(II) sulfāta šķīduma un 50 ml 10% 
amonjaka šķīduma. Trešajā cilindrā izveidojas kompleksais 
savienojums — tetraamīnvara (II) sulfāts:

CuSC>4 + 4NH3 — [Cu(NH3)4] S 04

Cilindrus noliek blakus un aiz tiem novieto baltu ekrānu. 
Katrā cilindrā ielej 6  ml 30% ūdeņraža peroksīda šķīduma.

Divos pirmajos cilindros ūdeņraža peroksīda sadalīšanās vāji 
pamanāma, bet trešajā cilindrā novērojama strauja ūdeņraža 
peroksīda sadalīšanās:

2H2O2 2H2O ~ļ~ Og
Sīs reakcijas elektronu vienādojumi:

H2O2 — 2e —> 2H+ + O2 
H20 2 + 2e 20H~

Izdalījušos skābekli konstatē ar kvēlojošu skaliņu.

63.
Ūdeņraža peroksīda reakcija ar kālija dihromātu 

(homogēnā katalīze)

Vielas un ierīces. Kālija dihromāts K2Cr207, ūdeņraža peroksīds H2O2 (30%), 
stikla cilindrs (500 ml), divi mērcilindri (100 ml un 10 ml), vārglāze (300 ml), 
sildierīce, termometrs, balts ekrāns, skaliņš.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Vārglāzē paga
tavo 100 ml piesātināta kālija dihromāta šķīduma (15. . .  20 g 
kālija dihromāta izšķīdina 100 ml ūdens). Piesātināto šķīdumu

* Homogēnā katalīze ir tāds katalīzes process, kur reaģējošās vielas un 

katalizators nav norobežoti, bet veido viendabīgu sistēmu.
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uzsilda līdz 55 . .. 65 °C temperatūrai un ielej cilindrā. Aiz cilin
dra novieto baltu ekrānu. Iemēra ar mērcilindru 6  ml 30% ūdeņ
raža peroksīda šķīduma un ielej cilindrā. Šķīdums cilindrā ātri 
kļūst tumšs (gandrīz melns) — izveidojas savienojums, kura 
ķīmiskā formula ir K2 Cr2 0 7 -H2 0 2. Pēc 1,5. . .  2 minūtēm sākas 
iegūtā produkta strauja sadalīšanās — izdalās skābeklis. Skābekli 
konstatē ar kvēlojošu skaliņu. Reakcijas beigās šķīdumam no 
.jauna atgriežas kālija dihromātam raksturīgā oranžā krāsa.

64.
Ķīmiskās enerģijas pāreja 

elektriskajā enerģijā — galvaniskais pāris

Vielas un ierīces. Magnijs (alumīnijs, cinks), varš, vara stieple, sērskābe 
H2SO4 (1 : 3), finiera (kartona) plāksnīte (6 X 6 cm), kabatas baterijas spuldzīte, 
vārglāze (250 ml).

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Izveido iekārtu, 
kāda parādīta 14. attēlā. Pielodē pie spuldzītes divas vara stiep-

lītes un savieno tās ar elek
trodiem. Viens elektrods ir 
vara plāksnīte (2 x 8  cm), 
otrs elektrods — magnija 
(alumīnija, cinka) stieple 
(rupjāka skaida). Elektrodus 
iestiprina kartona vai finiera 
plāksnītē tā, lai tie brīvi 
ievietojas vārglāzē.

Vārglāzē ielej 150 ml sēr
skābes šķīduma (1:3) un 
elektrodus ievieto tajā. Me
tāls reaģē ar skābi, rodas 
potenciālu starpība starp 
metāliem, un spuldzīte iekvē
lojas.

Piezime. Cinka (magnija) 
elektrods reizēm ļoti blīvi 
pārklājas ar ūdeņraža bur- 
bulīšiem, tāpēc spuldzīte pār
stāj kvēlot. To novērš, pa lai
kam vārglāzē esošo skābes
šķīdumu nedaudz saskalinot.



65.
Ķīmiskais līdzsvars

Vielas un ierīces. Dzelzs(lll) hlorīds FeCl3, kālija rodanīds KSCN, kālija hlo
rīds KCI, četras vārglāzes (300 ml), divas vārglāzes (100 ml), trīs stikla nūjiņas, 
porcelāna karotīte, divas pipetes (10 ml), kolba (1,2 I), balts ekrāns, mērcilindrs 
(1000 ml), tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Vārglāzēs paga
tavo aptuveni 0,1 n dzelzs(III) hlorīda šķīdumu (16,25 g FeCU 
1 l ūdens) un 0,3 n kālija rodanīda šķīdumu (29,1 g KSCN 1 l 
ūdens). No katra iepriekš pagatavotā šķīduma iemēra 10 ml_ un 
salej kopā kolbā. Izveidojas tumšs asinssarkans šķīdums. Šķī
dumu atšķaida ar ūdeni līdz viena litra tilpumam. Iegūst sarkan- 
oranžu dzidru šķīdumu. Atšķaidīto šķīdumu salej vienādās daļās 
četrās vārglāzēs.

Mazākajās vārglāzēs pagatavo 20 ml 10% dzelzs(III) hlorīda 
šķīduma un 2 0  ml 1 0 % kālija rodanīda šķīduma.

Lielākās vārglāzes noliek blakus. Aiz tām novieto baltu 
ekrānu. Pirmajā vārglāzē esošajam šķīdumam ar pipeti piepilina 
10% dzelzs(III) hlorīda šķīdumu. Novēro šķīduma sarkanās krā
sas intensitātes pastiprināšanos — reakcija novirzās dzelzs(III) 
rodanīda rašanās virzienā. Otrajā vārgiāzē ar pipeti piepilina 
1 0 % kālija rodanīda šķīdumu un arī šajā gadījumā novēro šķī
duma sarkanās krāsas intensitātes pastiprināšanos. Arī šajā 
gadījumā konstatē dzelzs(III) rodanīda veidošanos. Trešajā vār
glāzē ar porcelāna_ karoti ieber sausu (cietu) ikālija hlorīdu un 
maisot izšķīdina. Šķīdums kļūst gaišāks (salīdzinājumā ar šķī
dumu ceturtajā vārglāzē). Šajā gadījumā notiek pretreakcija —■ 
kālija hlorīda koncentrācijas palielināšanās rada dzelzs(III) 
rodanīda sadalīšanos izejvielās — dzelzs(III) hlorīdā un roda- 
nīdā. Reakcijas vienādojums ir šāds:

FeCI3 + 3KSCN =f± Fe(SCN)3 + 3KCI
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66.
Sārmu metālu metāliskā spīduma saglabāšana

Sārmu metāli ķīmiskā ziņā ir ļoti aktīvi. Tie gaisā ātri oksidējas un to 

spožā virsma kļūst blāva. Tomēr metālisko spīdumu sārmu metāliem var sagla

bāt arī ilgstoši.

Vielas un ierīces. Nātrijs (kālijs, litijs), nazis, divas dažāda lieluma mēģenes, 
parafīns, vārglāze, pincete, filtrpapīrs, termometrs, sildierīce.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Ņem divas mēģe
nes — vienu resnāku, otru tievāku, lai, tās ieliekot vienu otrā, 
starp to sieniņām būtu neliela atstarpe — apmēram 1 . . .  2  mm. 
Resnākajai mēģenei jābūt īsākai. Mēģenes izžāvē gaisā sausas. 
Resnākajā mēģenē ievieto nelielu notīrītu sārmu metāla gabaliņu 
un, turot mēģeni karstā (8 0 ...9 8 °C ) ūdenī, izkausē. Noslauka 
mēģeni sausu. Tad tievāko mēģeni ievieto resnākajā un spiež ar 
to uz izkausēto metālu tā, lai metāls paceltos starp mēģeņu sie
niņām apmēram par divām trešdaļām no mēģenes. No augšas 
spraugu aizlej ar izkausi ta-^teteififi'u.

Ar sārmu metāliem jasiraaā uzmanīgi, jo tie ātri gaisā oksi
dējas un var uzliesmot!

67.
Sārmu metālu aktivitātes salīdzināšana

Vielas un ierīces. Litijs, nātrijs, kālijs, fenolftaleīna šķīdums, trīs lieli krista- 
lizatori ar ūdeni, pincete, nazis, filtrpapīrs, aizsargstikls vai sejas aizsargs.
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Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Novieto kristali- 
zatorus citu citam blakus, ielej tajos ūdeni un tiem priekšā noliek 
aizsargstiklu vai eksperimentators uzliek sejas aizsargu. Ar pin
ceti izņem gabaliņu litija no petrolejas un novieto uz filtrpapīra. 
Ar otru filtrpapīra loksnīti metālu noslauka un ar nazi nogriež 
gabaliņu zirņa lielumā. Litija gabaliņu iemet ūdenī (kristaliza- 
torā) un novēro reakcijas norisi. Reakcijas vienādojums ir šāds:

2Li + 2H20 ^ 2 L i0 H  + H2 f

To pašu izdara ar pārējiem metāliem. Salīdzina šo metālu 
aktivitāti. Aizsargstikls nepieciešams tādēļ, ka parasti reakcijas 
beigās notiek mazs sprādziens un sakarsēta sārma izšļakstīšanās.

Piezime. So pašu eksperimentu var izdarīt trijās 300 ml vār- 
glāzēs. Vārglāzēs ielej ūdeni (150 m l), iemet metālu gabaliņus 
un katru vārglāzi pārsedz ar pielāgotu otrādi apvērstu piltuvi. 
Kad metāli beiguši reaģēt ar ūdeni, iegūtajam šķīdumam piepi
lina dažus pilienus fenolftaleīna šķīduma un pārliecinās, ka radies 
sārms.

68.
Kālija, nātrija un litija liesmas reakcija

Vielas un ierīces. Litija karbo
nāts Li2CC>3, nātrija hlorīds NaCI, 
kālija nitrāts KNO3, etilspirts 
C2H5OH, spirta lampiņa (gāzes deg
lis), mēģinājumu stieple, trīs porce
lāna bļodiņas.

Sagatavošanās eksperi
mentam un tā norise. A. Rū
pīgi notīra mēģinājumu 
stiepli, izkarsē uz liesmas, 
iemērc dotajā sālī vai tā 
ūdens šķīdumā un ievieto 
spirta lampiņas liesmā. Litijs 
krāso liesmu karmīnsarkanā, 
nātrijs — dzeltenā, bet kā
lijs — zili violetā krāsā.

Piezime. Mēģinājumu 
stiepli izgatavo no nerūsē
joša tērauda stieples. Stiep
les vienu galu izliec maza 
āķīša vai cilpiņas veidā. Otru 
galu iekausē stikla caurulītē 
(15. att.).

15. att.

c - o
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B. 2 . . . 3 g litija, nātrija un kālija sāļu (sausu) ievieto rūpīgi 
iztīrītās porcelāna bļodiņās, virsū uzlej 10 . . .  15 ml'etilspirta un 
aizdedzina. Pēc dažām minūtēm būs vērojams doto metālu jo
niem raksturīgais liesmas krāsojums. Visskaidrāk saskatāma 
litija un nātrija liesma. Kālija sāļu vietā var ņemt sausu kālija 
hidroksīdu. Kālija liesmas krāsas novērošanu traucē nātrija jona 
klātbūtne. Tāpēc, lai novērotu kālija liesmas krāsu, izmanto zilo 
kobaltstiklu, caur kuru novēro liesmu.

69.
Nātrija un kālija sakausējuma iegūšana

Parastā temperatūrā nātrijs un kālijs ir cietā stāvoklī. Sakausējot šos 

metālus, var iegūt sakausējumu, kas istabas temperatūrā ir šķidrā stāvoklī. 

Sakausējums atgādina dzīvsudrabu.

Vielas un ierīces. Nātrijs, kālijs, parafīneļļa (vazelīneļļa), petroleja, filtrpapīrs, 
divas pincetes, nazis, vārglāze (200 ml), mēģene, aizbāznis, sildierīce (bez 
atklātas liesmas).

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. A. Zem benzīna 
vai petrolejas slāņa (uzmanīgi! ugunsnedrošs!) ar asu nazi nāt
rija un kālija gabaliņiem notīra oksīda kārtiņu. Notīrītos metālu 
gabaliņus ievieto vārglāzē ar parafīneļļu. Nātrija un kālija attie
cība 1:4 (25% nātrija un 75% kālija). Metāliem jāatrodas
1,5. . .  2 cm zem eļļas slāņa. Vārglāzi ar nātriju un kāliju uzma
nīgi silda. Tikko metāli izkusuši, izveidojas liels viendabīgs 
šķidrs metālisks piliens. (Trauku nekratīt un metāla pilienu 
nejaukt!) Vārglāzi atdzesē un uzmanīgi nolej eļļu. Tad šķidro 
sakausējumu ielej mēģenē. Mēģeni noslēdz ar labi pielāgotu 
gumijas aizbāzni. N ātri j a-kālij a sakausējuma sasalšanas (sacietē
šanas) temperatūra ir — 12,6 °C.

B. 200 ml vārglāzē ielej petroleju līdz 2/ 3 tilpuma un uzsilda 
ūdens vannā līdz 50°C temperatūrai. Notīra oksīdu kārtiņu
1 cm3 lieliem nātrija un kālija gabaliņiem. (Uzmanīgi! Ievērot 
drošības noteikumus darbā ar šiem metāliem!) Notīrītos metālu 
gabaliņus ievieto uzsildītā petrolejā. Turot katru savā pincetē, 
metālu gabaliņus berž vienu pret otru. Novēro sakausējuma 
pilienu rašanos.

Sakausējums jāglabā zem petrolejas slāņa, noslēgtā trauka.

Piezīme. Eksperimentu izmanto, lai demonstrētu to, ka tīru 
metālu fizikālās īpašības atšķiras no šo metālu sakausējuma īpa
šībām.
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70.
Nātrija amalgamas* iegūšana

Vielas un ierīces. Nātrijs, dzīvsudrabs, piesta (diametrs 25 cm), kartons, filtr- 
papīrs, nazis.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Notīra nātrijam 
oksīda kārtiņu (sk. iepriekšējos eksperimentus) un sagriež sīkos 
gabaliņos (puse no zirņa lieluma). Piestā ielej 10 . . . 15 ml dzīv
sudraba. Piestu pārsedz ar kartonu. (Eksperimentu izdara vel- 
kmē!) Dzīvsudrabā pakāpeniski ievieto nātrija gabaliņus. Uzma
nīgi berž tos. Reakcija starp nātriju un dzīvsudrabu noris strauji 
(var būt uzliesmojumi!). Reakcijas rezultātā pakāpeniski veidojas 
cieta masa ■— nātrija amalgama. Ja ipieliek nātriju par daudz, 
amalgama kļūst ļoti cieta un ir neparocīga tālākai izmantošanai.

Nātrija amalgamu var ilgstoši uzglabāt zem petrolejas slāņa 
slēgtā traukā.

71.
Nātrija amalgamas iedarbība ar ūdeni

Vieias un ierīces. Nātrija amalgama, vārglāze (200 ml), mēģene, pincete.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Ar pinceti gaba
liņu nātrija amalgamas ievieto vārgi āzē ar ūdeni. Novēro reak
cijas norisi. Salīdzina šo reakciju ar nātrija reakciju ar ūdeni 
(sik. 67. eksperimentu). Labi novērojama ūdeņraža izdalīšanās. 
Ūdeņradi viegli savākt mēģenē (sk. 103. eksperimentu). Pēc 
reakcijas rūpīgi savāc dzīvsudrabu, noskalo ar ūdeni sārma 
paliekas un ievieto blīvi noslēdzamā traukā.

72.
Sārmu metālu elektrovadītspējas pārbaude

Vielas un ierīces. Litijs, nātrijs, kālijs, filtrpapīrs, nazis, elektrovadītspējas 
pārbaudes iekārta.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Rūpīgi notīrītam 
sārmu metāla gabaliņam (apmēram 1 cm3 lielam) pieskaras ar 
elektrovadītspējas pārbaudes ierīces elektrodiem. Spuldzīte iekvē
lojas. (Pārbaudi ilgstoši neturpināt — metāls sāks kust, var aiz
degties!)

* Amalgama (no franču valodas vārda amalgame —  mīksta padrēbe) — 

sakausējums, kurā viens no komponentiem ir dzīvsudrabs.
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73.
Sārmu metālu degšana

Vielas un ierīces. Nātrijs, kālijs, trīs porcelāna tīģeļi, piltuve, porcelāna 
bļodiņa, porcelāna lāpstiņa, Bunzena statīvs ar gredzenu, sildierīce.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Eksperimentu 
izdara velkmē! Nelielā tīģelī ievieto zirņa lieluma nātrija (kālija) 
gabaliņu. Tīģeli novieto statīva gredzenā. Virs tīģeļa nostiprina 
apvērstu piltuvi. Tīģeli stipri karsē. Novērojama nātrija dzeltenā 
(kālija zili violetā) liesma. Uz tīģeļa un piltuves sieniņām nogul
snējas nātrija peroksīds. To savāc porcelāna bļodiņā. Nātrijs un 
kālijs degot veido peroksīdus (Na20 2  un K 02).

74.
Nātrija peroksīda iedarbība ar ūdeni

Vielas un ierīces. Nātrija peroksīds Na20 2, destilēts ūdens, sērskābes un 
kālija dihromāta* maisījums, ledus, porcelāna karotīte, trīs vārglāzes (150 ml), 
skaliņš, pipete, sildierīce.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Vārglāzes rūpīgi 
izmazgā ar sērskābes un dihromāta maisījumu un izskalo. Desti
lētu ūdeni vienā vārglāzē uz sildierīces sasilda līdz 40. . . 50°C.  
Otrā vārglāzē ievieto apmēram karotīti nātrija peroksīda. Ar 
pipeti uzpilina silto ūdeni nātrija peroksīdam. Notiek reakcija, 
kurā izdalās skābeklis:

2Na20 2 + 2H20  4Na0H + 0 2 f

Skābekli konstatē ar kvēlojošu skaliņu.
Trešajā vārglāzē ievieto ledus gabaliņus un ielej 20 . . . 30 ml 

auksta destilēta ūdens. Dzesējošā maisījumā uzmanīgi ieber karo
tīti nātrija peroksīda. Reakcijas rezultātā veidojas ūdeņraža 
peroksīds:

Na20 2 + 2H20  2NaOH + H20 2
Piezīme. H 20 2 klātbūtni pierāda pēc 250. eksperimenta C.

* Sērskābes un kālija dihromāta maisījumu izmanto ķīmisko trauku iztīrī

šanai, jo maisījumam piemīt spēcīgas oksidējošas īpašības. Maisījumu paga

tavo no 2 masas daļām KsCr20 7 , 4 masas daļām koncentrētas H2SC>4 un 

12 daļām ūdens. Ķīmiskos traukus pēc apstrādes ar sērskābes dihromāta mai

sījumu skalo ar ūdeni un pēc tam ar destilēto ūdeni.
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Nātrija peroksīda iedarbība ar alumīniju un sēru
75.

Vieias un ierīces. Nātrija peroksīds Na20 2, alumīnijs (pulverveida), sēra ziedi, 
trīs keramikas plāksnes (flīzes), porcelāna karotīte, stikla nūjiņa, pipete, gāzes 
deglis (sausais spirts vai spirta lampiņa), tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. A. Uz divām 
keramikas plāksnēm vienādā masu attiecībā (apmēram 1 g) 
sajauc nātrija peroksīdu un pulverveida alumīniju. Vienam mai
sījumam uzmanīgi uzpilina 1 . . .  2  pilienus ūdens. Alumīnijs aiz
degas. Pie otras alumīnija un nātrija peroksīda kaudzītes pie
skaras ar sakarsētu stikla nūjiņu.

Notiek strauja reakcija:

2AI + 3Na20 2 A I2Os + 3Na20

B. Tādu pašu eksperimentu izdara ar sēra un nātrija perok
sīda maisījumu. Ņem ne vairāk par 2 ig nātrija peroksīda. Tikai 
aizdegšanās, uzpilinot ūdeni, notiek apmēram pēc ' / 2 . . .  1 m i
nūtes.

Piezīme. Maisījumus ar nātrija peroksīdu un vielām, kas 
viegli oksidējas (alumīnijs, sērs, koka skaidas, vate), aizliegts 
uzglabāt. Sīs vielas drīkst sajaukt tikai pirms eksperimenta.

Jāievēro, ka stikla nūjiņai jābūt pietiekami garai, lai maisī
juma uzliesmošanas brīdī neapdedzinātu roku.

76.
Nātrija peroksīda Iedarbība ar ledus etiķskābi

Vielas un ierīces. Nātrija peroksīds Na20 2, ledus etiķskābe CH3COOH, por
celāna bļodiņa, pipete ar gumijas baloniņu, porcelāna karotīte, keramikas 
plāksne.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Sausu porcelāna 
bļodiņu novieto uz keramikas plāksnes. Bļodiņā ieber pusi karo
tītes nātrija peroksīda. Pipetē iesūc (nesūkt ar muti!) ledus etiķ
skābi. Dažus pilienus etiķskābes uzpilina uz nātrija peroksīda. 
Etiķskābe uzliesmo un sadeg ar spilgtu, dzeltenu liesmu (Na+ 
jona klātbūtne).

Piezīme. Ledus etikskābes vietā var izmantot etilspirtu 
C2H5OH.
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77.
Nātrija peroksīda iedarbība uz filtrpapīru

Vielas un ierīces. Nātrija peroksīds Na2C>2, filtrpapīrs, keramikas plāksne, 
porcelāna karotīte, pipetīte.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Uz keramikas 
plāksnes uzklāj salocītu filtrpapīra loksnīti (5x5  cm). Filtrpapī
ram uzber pusi karotītes nātrija peroksīda un to izlīdzina vien
mērīgā slānī. Ar. pipetīti uzpilina dažus pilienus ūdens. Notiek 
strauja reakcija — filtrpapīrs uzliesmo.

Piezīme. Līdzīgu eksperimentu var veikt ar nātrija peroksīdu 
un vati.

78.
Nātrija peroksīda iedarbība uz koka skaidām

Vielas un ierīces. Nātrija peroksīds Na2C>2, koka skaidas (koka milti), kera
mikas plāksne, pipete, porcelāna karotīte, stikla nūjiņa, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Uz keramikas 
plāksnes ar stikla nūjiņu vienmērīgi sajauc 8  g gaissausu koka 
skaidu un 15 g nātrija peroksīda. Ar stikla nūjiņu maisījumu 
sastumj kaudzītē. Kaudzītes vidū izveido mazu padziļinājumu. 
Sajā padziļinājumā iepilina 2 . . .  3 pilienus ūdens. Skaidas aiz
degas.

Piezīme. Visos eksperimentos nātrija peroksīdam jābūt svai
gam (izteikta dzeltena krāsa). Ilgstoši uzglabāts nātrija perok
sīds daļēji ir karbonizējies*, tādēļ reakcijas var nenotikt. Nātrija 
peroksīds jāglabā hermētiski noslēgtā traukā.

79.
Sārmu metālu iedarbība ar sēru

Vieias un ierīces. Nātrijs, sēra ziedi, svina(ll) acetāta Pb(CHsCOO )2 vai 
vara(ll) sulfāta CuSC>4 1% šķīdums, destilēts ūdens, vārglāze, piesta, filtrpapīrs, 
nazis, pincete, lāpstiņa, sejas aizsargs Vai aizsargbrilles, dvielis, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Parasti eksperi
mentam ņem nātriju, jo kālijs pārāk aktīvi reaģē un eksperiments

* Karbonizācija (no latīņu valodas vārda carbo — ogle) — vielas pārvēr

šanās par karbonātu oglekļa(IV) oksīda iedarbībā (sk. 144. eksperimentu).
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var kļūt bīstams. Piestā ieber 1 . . .  3 g sēra ziedu. Ar filtrpapīru, 
pinceti un nazi notīra nātrija gabaliņam oksīda kārtiņu. Sērā 
ieliek nātrija gabaliņu puszirņa lielumā. (Eksperimentatoram 
jāuzliek sejas aizsargs vai aizsargbrilles. Labā roka jāaptin ar 
dvieli!) Beržot nātriju ar sēru, reakcija noris ļoti enerģiski — 
dzirdami sprakšķi, redzamas dzirksteles. Reakcijas vienādojums 
ir šāds:

2Na + S - * N a 2S

Iegūto produktu ievieto vārglāzē un izšķīdina ūdenī. Ar 
sv ina(II) acetātu vai vara(II) sulfātu pierāda sulfīdjonu (rodas 
melnas sv ina(II) vai vara(II) sulfīda nogulsnes):

Na2S + Pb(CH3CO O)2^  2CH3COONa + PbS -ļ 
S2~ + Pb2+-^PbS ļ

Piezīme. Ja eksperimentatoram nav pieejami sēra ziedi, 
izmanto sēra gabaliņus, kurus iepriekš saberž piestā.

80.
Nātrija hidroksīda iegūšana

Vielas un ierīces. Nātrija karbonāts Na2C 0 3, kalcija hidroksīds Ca(OH )2 (sk.
104. eksperimentu), vārglāze (200 ml), piltuve, kolba (250 ml), stikla nūjiņa, 
porcelāna bļodiņa, filtrpapīrs, mērcilindrs (100 mi), sildierīce, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Vārglāzē paga
tavo 150 ml 10% nātrija karbonāta šķīduma. Šķīdumam pieliek 
30. .. 35 g kalcija hidroksīda un labi samaisa. Notiek reakcija: 

Na2C 0 3 + Ca(0H )2-»-2Na0H + C aC 0 3 ļ

Maisījumu atstāj vārglāzē diennakti, tad filtrē. Iegūto šķī
dumu iztvaicējot, var iegūt cietu nātrija hidroksīdu. Iztvaicēšanu 
izdara porcelāna bļodiņā uz sildierīces (uzmanīgi! kodīgs šķī
dums!):

81.
Nātrija hidrogēnkarbonāta iegūšana

Vielas un ierīces. Nātrija hlorīds NaCI, koncentrēts (25% ) amonjaka šķīdums 
ūdenī, kolba (200 ml), stikla caurulītes, piltuve, vārglāze, filtrpapīrs, Kipa apa
rāts C 0 2 iegūšanai.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Apmēram 100 ml 
koncentrēta amonjaka šķīduma šķīdina nātrija hlorīdu, līdz šķī
dums ir piesātināts. Šķīdumu nofiltrē. Pēc tam no Kipa aparāta
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šķīduma ievada oglekļa(IV) oksīdu. Pec 15. . .  20 min sak parā
dīties baltas nogulsnes:

NH3-H20  + NaCI + C 0 2^ N a H C 0 3 ļ  + NH4CI

Nātrija hidrogēnkarbonāta nogulsnes filtrē un mazgā nelielā 
daudzumā auksta ūdens. Iegūto produktu žāvē starp filtrpapīra 
lapām.

Piezīme. Kipa aparāta darbināšanai nepieciešams marmors un 
sālsskābe (sk. 11. un 142. eksperimentu).

82.
NaHC03 pārvēršana par Na2C03

Vielas un ierīces. Nātrija hidrogēnkarbonāts NaHC03, dzidrs kalcija hidr
oksīda Ca(OH )2 šķīdums (sk. 103. un 105. eksperimentu), mēģene, aizbāznis, 
izliekta stikla caurulīte, vārglāze, Bunzena statīvs, sildierīce, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Mēģenē ieber
3 . . . 4  g sausa 81. eksperimentā iegūtā N aH C03. Mēģeni noslēdz 
ar aizbāzni, kuram cauri iet gāzu novadcaurulīte, un horizontāli 
nostiprina Bunzena statīvā. Novadcaurulītes galu ievada vārglāzē 
ar dzidru kalcija hidroksīda šķīdumu. Mēģeni karsē. Novēro 
ūdens pilienu veidošanos uz mēģenes sieniņām. Dzidrais 
C a (O H ) 2 šķīdums saduļķojas. Notiek šādas reakcijas:

t°
2NaHC03 -v Na2C 0 3 + COa f  + H20  
C 0 2 + Ca(0H )2^ C a C 0 3 ļ  + H aO

VARŠ UN SUDRABS

83.
Vara iedarbība ar skābēm

Vielas un ierīces. Vara skaidiņas (stieple), sērskābe H2S04, sālsskābe HCI un 
slāpekļskābe HN 03 (koncentrētas un atšķaidītas (1 : 3)), sešas mēģenes, mēr
cilindrs (10 ml), sildierīce.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. (Eksperiments 
jāizdara vetkmē!) Trīs mēģenēs ielej 2 . . .  3 ml koncentrētas skā
bes: vienā — HCI, otrā — H 2 S 0 4, trešā — HNO3. Citās trīs 
mēģenēs ielej tādu pašu tilpumu atšķaidīto skābju (1:3). Katrā 
mēģenē iemet dažas vara skaidiņas. Tās mēģenes, kurās reakcija
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nenotiek, viegli pasilda. Novēro gazu izdalīšanos. Norisinās šadas 
reakcijas:

t°
Cu + 2H2S 0 4(konc.) -v C11SO4 + 2H2O + SO2 |

Cu + 4HN03(k o n c .)^ C u (N 0 3)2+ 2N 02 f  +2H20  
3Cu + 8HN03(a tšķ .)^ 3 C u (N 0 3)2 + 2N0 f  + 4H20

Piezīme. Ievērot metālu spriegumu rindu.

84.
Vara jonu liesmas reakcija

Vieias un ierīces. Vara(ll) sulfāts CUSO4 vai vara(ll) Hlorīds CuCI2, mēģinā
jumu stieple (sk. 15. att.), spirta lampiņa (gāzes deglis), filtrpapīrs.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Notīra mēģinā
jumu stiepli un sakarsē uz liesmas līdz sarkankvēlei. Ar filtrpa
pīru rūpīgi notīrīto stieples cilpiņu iemērc vara sālī un karsē uz 
liesmas. Liesma krāsojas zaļā krāsā (sk. 6 8 . eksperimentu).

85.
Vara(l) sāļu iegūšana

I. Vielas un ierīces. Vara(ll) hlorīds CuCI2, varš (pulveris vai smalkas skai
diņas), koncentrēta sālsskābe HCI, termoizturīga mēģene, mēģeņu turētājs, 
cilindrs (500 ml), gāzes deglis, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Ievieto mēģenē
1 . . . 2  g kristāliska vara(II) hlorīda un pieber aptuveni 0,5 g 
vara skaidiņu. Uzlej 3 . . .  4 ml koncentrētas sālsskābes. Mēģeni 
nostiprina mēģeņu turētājā un karsē, līdz viss šķīdums iegūst 
zaļganmelnu krāsu. Tad iegūto šķīdumu ielej lielā cilindrā, kas 
piepildīts ar ūdeni. Novēro vara(I) hlorīda CuCl veidošanos 
(izkrīt baltas ūdenī nešķīstošas nogulsnes):

CuCI2 + Cu + 2HCI -v 2H [CuCI2]
H [CuCI2] — HCI + CuCI ļ

II. Vielas un ierīces. Vara(ll) sulfāts CUSO4, kālija jodīds Kl, 1 %  cietes šķī
dums, 10% nātrija tiosulfāta Na2S20 3 šķīdums, trīs vārglāzes (400 ml), stikla 
nūjiņa, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Vārglāzēs paga
tavo 200 ml 2% vara(II) sulfāta šķīduma un 50 ml 5% kālija 
jodīda šķīduma. Vārglāzē pie CuS0 4 šķīduma pielej KI šķīdumu. 
Veidojas Cul nogulsnes baltā krāsā, un izdalās brīvs jods:

2CuS04 + 4KI -v 2Cul + l2 + 2K2S0 4
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Jodu var konstatēt pēc brūnās krāsas vai arī ar cietes šķī
dumu (zils krāsojums). No joda atbrīvojas, pielejot klāt nedaudz 
10% Na2 S20 3 šķīduma:

Ijļ-ļ" 2Na2S203 —>■ 2Nal -ļ- N328405

Nedrīkst pieliet par daudz nātrija tiosulfāta šķīduma, jo tad 
tas ar vara(I) jodīdu var veidot šķīstošu bezkrāsainu komplekso 
savienojumu — nātrija tiosulfāto(I) kuprātu:

Cu! + Na2S203-»- Na[Cu(S2C>3)] +Nal 

86.
Vara(l) hidroksīda iegūšana

Vielas un ierīces. Vara(l) hlorīds CuCi, nātrija hidroksīds NaOH, cilindrs 
(500 ml), divas vārglāzes (100 ml), mērcilindrs (100 ml), sildierīce, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Vārglāzē paga
tavo 60 m l 30% nātrija hidroksīda šķīduma (uzmanīgi! kodīgs!). 
Cilindrā ielej 400 ml ūdens un iepriekš pagatavoto nātrija hidrok
sīda šķīdumu. Tad 85. I eksperimentā iegūto vara(I) hlorīdu 
ielej sārma šķīdumā. Novēro dzeltena vara(I) hidroksīda rašanos 
(nešķīstošas nogulsnes):

CuCI + NaOH —> CuOH + NaCl

Daļu no iegūtās suspensijas ielej vārglāzē un karsē. Nogul
snes kļūst sarkanas. Norisinās reakcija:

t°
2CuOH — CU2O 4-H2O

87.
Vara(ll) hlorīda iegūšana

Vieias un ierīces. Varš (stieple, folija), sālsskābe HCI (1 : 6), tīģeļknaibles, 
vārglāze (300 ml), sildierīce.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Kā jau noskaid
rots 83. eksperimentā, varš ar sālsskābi nereaģē. V ara(II) hlo
rīdu var iegūt no vara(II) oksīda. Vārglāzē ielej 150 ml sālsskā
bes. Vara foliju vai stiepļu kūlīti uz liesmas karsē (gaisā). Kad 
tas kļuvis melns, to pēc atdzesēšanas iegremdē atšķaidītā sāls
skābē. Rodas zilgans šķīdums. Atkārtojot šo operāciju vairākkārt, 
iegūst nākamā eksperimenta vajadzībām pietiekamas koncentrā
cijas vara(II) hlorīda šķīdumu.
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Vara(Si) hidroksīda iedarbība ar glikozi 
(Fēlinga* reakcija)

88.

Vielas un ierīces. Vara(ll) hlorīds C11CI2, nātrija hidroksīds NaOH, glikoze, 
vārglāze (300 ml), divas vārglāzes (100 ml), stikla nūjiņa, sildierīce.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Vienā vārglāzē 
( 1 0 0  ml) pagatavo 80 ml 5% nātrija hidroksīda šķīduma un 
otrā vārglāzē — 1 0  ml 1 0 % glikozes šķīduma.

Pie 87. eksperimentā iegūtā CuCl2 šķīduma pielej pārākumā 
5% NaOH šķīdumu. Rodas praktiski nešķīstošs vara(II) hidrok
sīds rudzupuķu zilā krāsā. Tad pielej 10% glikozes šķīdumu un 
labi samaisa ar stikla nūjiņu. Maisījumu uzkarsē. Novēro dzel- 
tenoranžu CuOH nogulšņu rašanos, kuras, karsēšanu turpinot, 
pārvēršas par sarkanām Cu20  nogulsnēm. Glikoze pārvēršas par 
glikonskābi. Reakcijas summārais vienādojums:

2C u(OH)2 +  C6H 12O 6 C112O +  C6H12O7 +  2H2O
jeb

2Cu(OH )2 + CH2OH— (CHOH)4— CHO CusO + CH2OH— (CHOH)4— COOH + 2HsO

89.
Sudraba iegūšana, izmantojot varu

Vielas un ierīces. Slāpekļskābe HNO3 (koncentrēta), sudraba izstrādājums, 
varš (plāksnīte), destilēts ūdens, vārglāze (200 ml), filtrpapīrs, piltuve.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Izšķīdina koncen
trētā slāpekļskābē (jāizdara velkmē!) kādu nelietojamu sudraba 
priekšmetu (piespraudi, salauztu karoti u. c.). Slāpekļskābe nav 
jāņem lielā pārākumā. Kad viss metāis izreaģējis, šķīdumu 
atšķaida ar ūdeni attiecībā 1 : 2  un tajā ieliek vara plāksnīti vai 
stiepli. Tā kā sudrabs elektroķīmiskajā spriegumu rindā atrodas 
aiz vara, tad aizvietošanas reakcijā sudrabs izdalās brīvā veidā. 
Norisinās reakcija:

2AgNC>3 + Cu Cu(NC>3)2 + 2Ag

Vara plāksnīti šķīdumā atstāj vairākas stundas vai pat diennakti, 
līdz reakcija beidzas. Pēc tam šķīdumu nofiltrē. Uz filtra paliek

* Fēlings (Fehling) Hermanis (1812— 1885) — vācu ķīmiķis, Lībiga skol

nieks. Viņš - nodarbojies ar organiskās ķīmijas un ķīmijas tehnoloģijas jautā

jumiem.
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sudrabs. Sudrabu vairākas reizes skalo ar destilētu ūdeni un 
žāvē. Iegūto sudrabu var izmantot sudraba nitrāta iegūšanai.

Piezīme. Eksperimentu var izmantot kā oksidēšanās-reducē- 
šanās reakcijas piemēru.

90.
Sudraba iegūšana no sudraba savienojumu 

pārpalikumiem

Laboratorijas darbu un dažādu eksperimentu rezultātā rodas sudraba savie

nojumu pārpalikumi, parasti sudraba hlorīda vai bromīda veidā. Tos vienmēr 

vajag savākt speciālā pudelē vai traukā un pēc tam reģenerēt. Uz sudraba 

atkritumiem vispirms iedarbojas ar sālsskābi, izgulsnējot sudrabu hlorīda 

veidā. AgCl nogulsnes skalo, nofiltrē un izžāvē. Sudraba reducēšana no šī savie

nojuma notiek divējādi — pēc sausā vai slapjā paņēmiena.

I. Vielas un ierīces. Sudraba hlorīds AgCl, nātrija karbonāts Na2C 0 3, kokogle 
(pulverveida), tīģelis, mufelis, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. 10 g sauso sud
raba hlorīda nogulšņu sajauc ar 7,4 g nātrija karbonāta un 9 g 
pulverveida kokogles. Maisījumu ievieto tīģelī un izkarsē mufelī. 
Kad tīģelis atdzesēts, tajā atrod spožu sudraba lodīti.

Piezīme. Ja mufelis nav pieejams, izkarsēšanu var izdarīt 
parastā malkas krāsnī. Tīģeli piesedz ar vāciņu, ievieto mazā 
puķpodā, kuru arī pārsedz ar keramikas lausku.

II. Vielas un ierīces. Sudraba hlorīds AgCl, sālsskābe HCI (sērskābe), cinka 
granulas, vārglāze (200 ml).

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Vārglāzē pie 
tīrām AgCl nogulsnēm pieliek dažas cinka granulas, uzlej atšķai
dītu sālsskābes šķīdumu (1:3) vai sērskābes šķīdumu (1:5). 
Cinks reducē sudrabu:

2AgCI + Zn ZnCI2 + 2Ag

91.
Sudraba spoguļa reakcija

Vielas un ierīces. Sudraba nitrāts AgN03, nātrija hidroksīds NaOH, 25% 
amonjaka šķīdums ūdenī, glikoze, destilēts ūdens, mēģene, ūdens vanna, divi 
mērcilindri (100 ml un 25 ml), termometrs (100°C), četras vārglāzes (100 ml), 
sildierīce, tehniskie svari.
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Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Vārglāzēs paga
tavo 10 ml 10% sudraba nitrāta šķīduma, 20 ml 15% amon
jaka šķīduma ūdenī, 50 ml 15% nātrija hidroksīda šķīduma un 
1 0  ml 15% glikozes šķīduma.

Tīrā, ar 15% nātrija hidroksīda šķīdumu attaukotā un ar des
tilētu ūdeni izskalotā mēģenē ielej 2 . . . 3  ml 10% A gN 0 3 šķī
duma. Pēc tam pa pilienam piepilina klāt 15% amonija hidrok
sīda šķīdumu, līdz sākumā radušās nogulsnes pilnīgi izšķīst. Pie 
iegūtā šķīduma pielej 4 . . .  5 ml tikko pagatavota 10. . .  15% gli
kozes šķīduma. Mēģeni ar iegūto maisījumu uzmanīgi karsē 
ūdens vannā līdz 60 . . . 70 °C  temperatūrai. Novēro sudraba izda
līšanos. Norisinās šādas reakcijas:

2AgN03 + 2 m 3 + H20 ^  Ag20  + 2NH4N03

Ag20  + 2NH3 + 2NH4N03 2 [ Ag(NH3)2] N03 + H20
1°

2[Ag(NH3)2]N 0 3+CsH120 s+3H20  — 2Ag \  + 2NH4N03+2NH40H + C6H120 7

Sudraba spoguļa reakcijas pārpalikumus paskābina ar sāls
skābi un savāc īpašā sudraba savienojumu pārpalikumu savāk
šanas traukā.

92.
Sudraba nitrāta iedarbība ar nātrija tiosulfātu

Vielas un ierīces. Sudraba nitrāts A gN 0 3, nātrija tiosulfāts Na2S20 3, destilēts 
ūdens, divi cilindri (100 ml), divas vārglāzēs (150 ml), divas pipetes, stikla nūji
ņas, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Vārglāzēs paga
tavo 100 ml 5%) sudraba nitrāta šķīduma un 100 ml 10% nātrija 
tiosulfāta šķīduma.

Vienā cilindrā ielej 90 ml 10% Na2 S2 0 3 šķīduma, otrā cilin
drā — 90 ml 5% A gN 0 3 šķīduma. Pie Na2 S2 0 3 šķīduma ar pipeti 
piepilina nedaudz sudraba nitrāta šķīduma un novēro sudraba 
tiosulfāta rašanos, kurš nātrija tiosulfāta pārākumā izšķīst, vei
dojot komplekso savienojumu — nātrija tiosulfāto(I) argentātu:

2AgN0 3H-Na2S203 — Ag2S20 3 ļ + 2NaNOg 
Ag2S203 + Na2S20 3 — 2Na [Ag(S20s)]

Otrā cilindrā pie A gN 0 3 šķīduma ar pipeti iepilina 5 .. . 10 
pilienus 10% Na2S 20 3 šķīduma, maisot ar stikla nūjiņu. Rodas 
baltas Ag 2 S20 3 nogulsnes tāpat kā pirmajā cilindrā. Šeit kom
pleksais savienojums neizveidojas.
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Sudraba tiosulfāts ir nestabils savienojums. Tas sadalās, tāpēc 
cilindra saturs pakāpeniski kļūst tumšāks un beidzot melns. 
Rezultātā rodas sudraba sulfīds un sērskābe:

Ag2S203 +  H20 — Ag2S ļ  H~H2S04

Abos gadījumos ņemtas tās pašas vielas, bet iegūtie rezultāti 
ir dažādi, jo vielas ņemtas dažādās attiecībās.

93.
Sudraba nitrāta iedarbība ar nātrija karbonātu

Vielas un ierīces. 1% sudraba nitrāta A gN 0 3 šķīdums, 10% nātrija karbo
nāta № 2003  šķīdums, destilēts ūdens, vārglāze (150 ml).

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Vārglāzē ielej 
1 0 0  ml 1 0 % nātrija karbonāta šķīduma un pielej 6 . . .  8  ml 1 % 
sudraba nitrāta šķīduma. Izveidojas baltas sudraba karbonāta 
nogulsnes, kas ātri kļūst tumšas. Veidojas sudraba oksīds Ag 20. 
Norisinās šādas reakcijas:

2AgN03 + Na2C03 — >  Ag2C03 H~ 2NaN03
H 20

Ag2C 0 3 — *■ Ag20  + C 0 2 f

94.
Sudraba halogenīdu iegūšana

Vielas un ierīces. 1 %  sudraba nitrāta A g N 0 3 šķīdums, nātrija hlorīds NaCI 
vai kālija hlorīds KCI, nātrija bromīds NaBr, nātrija jodīds Nal, trīs vārglāzēs 
(150 ml), balts ekrāns, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Trīs vārglāzēs 
pagatavo pa 1 0 0  ml 5%) nātrija hlorīda, nātrija bromīda un nāt
rija jodīda šķīduma. Katrā vārglāzē pielej klāt 3 . . . 5  ml 1% 
sudraba nitrāta šķīduma. Izveidojas praktiski nešķīstošas baltas 
sudraba hlorīda nogulsnes, viegli iedzeltenas sudraba bromīda 
nogulsnes un gaiši dzeltenas sudraba jodīda nogulsnes. Reakciju 
vienādojumi ir šādi:

A g N 0 3 + NaCI -*■ AgCI ļ  + NaNOs

A gN 0 3 + N a B r A g B r  ļ  + N aN 0 3

AgN03 + Nal Agl | +NaNC>3



95.
Sudraba halogenīdu iedarbība 

ar nātrija tiosulfātu un amonjaku
Vielas un ierīces. Sudraba hlorīds AgCI, sudraba bromīds AgBr, sudraba, 

jodīds Agl, nātrija tiosulfāts Na2S203l 15% amonjaka šķīdums ūdenī, vārglāze,, 
trīs stikla nūjiņas.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. A. Izmantot 
94. eksperimentā iegūtos sudraba halogenīdus. Sudraba haloge
nīdu nogulsnes vārglāzēs samaisa ar stikla nūjiņām , līdz izvei
dojas viendabīga suspensija. Visās trijās vārglāzēs maisot pie
lej 10% nātrija tiosulfāta šķīdumu, līdz nogulsnes izšķīst. Veido
jas komplekss sudraba savienojums —  nātrija ditiosulfāto(I) 
argentāts:

AgCI + 2Na2S203 — N33 [Ag(S203)2] + NaCI 
AgBr + 2Na2S203 -*■ Na3 f Ag(S2C>3)2] + NaBr 

Agl + 2Na2S203 — N33 [Ag(S203 ô] + Nal

B. Iedarbojoties uz sudraba halogenīdu nogulsnēm ar 15% 
amonjaka šķīdumu ūdenī, nogulsnes izšķīst tikai tajā vārglāzē,, 
kur atrodas sudraba hlorīds. Norisinās šāda reakcija:

AgCI + 2NH3-^ [Ag(NH3)2]C I
Sudraba bromīds grūti šķīst amonjaka ūdens šķīdumā, bet 

sudraba jodīds tajā nešķīst.

96.
Sudraba hlorīda sadalīšanās gaismas ietekmē

Vielas un ierīces. 1% sudraba nitrāta A gN 0 3 šķīdums, 5%  nātrija hlorīda» 
NaCI šķīdums, cilindrs (250 ml), mērcilindrs (200 ml), melns papīrs, spuldze 
(300 W ) vai magnija lenta, melnas brilles.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Cilindrā ielej 
10 ml 1% sudraba nitrāta šķīduma un 190 ml 5% nātrija hlo
rīda šķīduma. Rodas sudraba hlorīda nogulsnes. Cilindra apak
šējo daļu līdz pusei aptin ar melnu papīru. Cilindru novieto miera 
stāvoklī un apgaismo ar spēcīgu gaismas avotu (300 W spuldzi 
vai aizdedzinātu magnija lentu). (Dedzinot magnija lentu, jālieto 
melnās brilles, lai pasargātu acis no ultravioletajiem stariem!) 
Var arī novietot cilindru saules gaismā. Novērojama sudraba hlo
rīda sadalīšanās gaismas ietekmē:

2AgCI 2Ag + CI2
Tajā cilindra daļā, kas no ārpuses aptīta ar gaismu necaur

laidīgu papīru, sudraba hlorīds nesadalās.
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O tras  grupas elementi

BERILIJS, MAGNIJS, KALCIJS, BĀRIJS 
UN STRONCIJS

97.
Berilija hidroksīda amfotēro īpašību novērošana

Vielas un ierīces. Berilija hlorīds BeCI2, 10% nātrija hidroksīda NaOH šķī
dums, sālsskābe HCI (1 : 5), trīs vārglāzes (250 ml), trīs stikla nūjiņas, mērcilindrs 
(100 ml), melns ekrāns, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Vārglāzē paga
tavo 50 ml 5% berilija hlorīda šķīduma. Tam lēnām pielej 10% 
nātrija hidroksīda šķīdumu, līdz izveidojas berilija hidroksīda 
nogulsnes:

BeCI2 + 2NaOH -> Be(OH )2 ļ  +2NaCI

Iegūtās berilija hidroksīda nogulsnes sadala trīs daļās. Vienai 
daļai pielej sālsskābi un novēro, ka berilija hidroksīda nogulsnes 
izzūd:

Be(OH )2 + 2HCI BeCI2 + 2H20
Otrai daļai pielej 5% nātrija hidroksīda šķīdumu. Arī šajā 

gadījumā novērojama berilija hidroksīda nogulšņu izzušana, jo 
veidojas nātrija tetrahidrokso(II) berilāts:

Be(O H )2 + 2NaOH Na2[Be(O H )4]

Trešo vārglāzi ar Be(OH ) 2 atstāj salīdzināšanai.
Piezīme. Ja iegūtajam nātrija tetrahidrokso(II) berilātam pa 

pilienam piepilina sālsskābi, no jauna var novērot Be(OH ) 2 

nešķīstošo nogulšņu rašanos.



98.
Magnija oksīda veidošanās un iedarbība ar ūdeni

Yie!as un ierīces. Magnijs (lenta vai liela skaida), destilēts ūdens, fenolfta- 
leīna šķīdums, tīģeļknaibles vai liela pincete, porcelāna bļodiņa, melnas brilles, 
spirta lampiņa.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Magnija lentas 
gabaliņu (3 . . . 5 cm) vai lielu magnija skaidu paņem tīģeļknaib- 
lēs un tuvina spirta lampiņas liesmai. (Eksperimentatoram obli
gāti jālieto melnas brilles!) Līdzko lenta aizdegas, zem degošā 
magnija novieto porcelāna bļodiņu. Magnijs sadeg ar apžilbinošu 
liesmu, kas izstaro lielā daudzumā ultravioletos starus.

Norisinās reakcija:

2Mg + 0 2 2MgO

Iegūtajam magnija oksīdam porcelāna bļodiņā uzpilina dažus 
pilienus destilēta ūdens un dažus pilienus fenolftaleīna šķīduma 
spirtā. Novēro, ka fenolftaleīns maina krāsu — tas kļūst sārts. 
Starp magniju un ūdeni norisinās šāda reakcija:

M gO + H 20  -> M g(O H )2

99.
Magnija iedarbība ar ūdeni

Vielas un ierīces. Magnijs (skaidiņas), destilēts ūdens, fenolftaleīna šķīdums, 
vārglāze (200 ml), melns un balts ekrāns, termometrs, sildierīce.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Magnijs ar ūdeni 
istabas temperatūrā reaģē vāji — nemanāmi. Reakcija norisinās 
intensīvāk un to var labi novērot, ja ūdeni uzkarsē.

Magnija skaidiņas ieber vārglāzē ar ūdeni. Novieto vārglāzi 
uz sildierīces un silda līdz 90°C temperatūrai. Aiz vārglāzes 
novieto melnu ekrānu. Novērojama sīku ūdeņraža burbulīšu izda
līšanās.

Norisinās reakcija:

Mg + 2H20  M g(O H )2 + H2 f

Ūdeņradi var savākt un pierādīt (sk. 103. eksperimentu).

Ja šķīdumam piepilina fenolftaleīna šķīdumu, var konstatēt 
sārmainu reakciju (aiz vārglāzes novieto'"baltu ekrānu). Ja šķī
dumu atdzesē, reakcija kļūst nemanāma.
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100.
Magnija hidroksīda īpašību noskaidrošana

Vielas un ierīces. Magnija hlorīds M gCI2, nātrija hidroksīds NaOH, sāls
skābe HCI (1 : 5), fenolftaleīna šķīdums, amonija hlorīds NH4CI, piecas vārglāzes 
(300 ml), mērcilindrs, trīs stikla nūjiņas, porcelāna karotīte, melns ekrāns, teh
niskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Vārglāzēs paga
tavo 1 0 0  ml 3% magnija hlorīda šķīduma un 50 ml 5% nātrija 
hidroksīda šķīduma. Šķīdumus salejot kopā, iegūst magnija hidr
oksīda nogulsnes:

M gCI2+2NaOH — Mg( OH )2 ļ+ 2N aC I

Iegūto magnija hidroksīdu sadala trīs vienādās daļās un ielej 
vārglāzēs. Vienai daļai magnija hidroksīda pielej sālsskābi: 

M g(O H )2 + 2HCI M gCI2 + 2H20

Novēro magnija hidroksīda nogulšņu izzušanu.
Otrajā vārglāzē pieber sausu amonija hlorīdu:

M g(O H )2 + 2NH4CI M gCI2 + 2NH3 + 2H20

Arī šajā gadījumā novēro magnija hidroksīda nogulšņu izzu
šanu.

Trešajā vārglāzē vēl pielejot papildus nātrija hidroksīda šķī
dumu, nogulsnes neizšķīst, jo magnija hidroksīdam nav amfotēru 
īpašību.

101.
Magnija hidrogēnkarbonāta iegūšana

Vielas un ierīces. 5% magnija hlorīda M gCi2 šķīdums, 5%  nātrija karbonāta 
Na2C 0 3 šķīdums, destilēts ūdens, koniskā kolba (750 ml), Kipa aparāts C 0 2 iegū
šanai (sk. 142. eksperimentu), pipete, mērcilindrs (250 ml).

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Koniskā kolbā 
ielej 4 ml 5% magnija hlorīda šķīduma un atšķaida ar 250 ml 
destilēta ūdens. Klāt pielej 5% nātrija karbonāta šķīdumu. Kolbā 
izveidojas nešķīstošas magnija karbonāta nogulsnes:

M gCl2 + Na2C 0 3 M g C 0 3 ļ  -f-2NaCI

Kolbā ievieto stikla caurulīti, kas savienota ar Kipa aparātu. 
No Kipa aparāta laiž oglekļa (IV) oksīda plūsmu caur šķīdumu.
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Šķīdums pakāpeniski piesātinās ar C 0 2, un sāk veidoties mag
nija hidrogēnkarbonāts — nogulsnes izzūd:

M g C 0 3 + H20  + C 0 2 M g (H C0 3)2

102.
Soreļa* cements

Vielas un ierīces. Magnija hlorīds M gCI2-6H20 , magnija oksīds MgO, polieti
lēna trauks (bļodiņa), mērcilindrs (100 ml), tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Iesver 60 g kris
tāliska magnija hlorīda un 15 g magnija oksīda. Magnija hlo
rīdu ieber polietilēna traukā, šķīdina 60 ml ūdens un sajauc ar 
15 g magnija oksīda. Vispirms izveidojas putriņa. Taču tā ātri 
sacietē un ūdenī vairs nešķīst. Rodas bāziskais magnija hlorīds: 

H20 + M gO + M gCl2 2MgOHCI

103.
Kalcija iedarbība ar ūdeni

Vielas un ierīces. Kalcijs, fenol- 
ftaleīna šķīdums, vārglāze (200 ml), 
piltuve, mēģene, filtrpapīrs, pincete, 
melns ekrāns, spirta lampiņa.

Sagatavošanās eksperi
mentam un tā norise. Izrau
gās tādu piltuvi, kura brīvi 
ieiet vārglāzē. Vārglāzē ielej 
ūdeni līdz divām trešdaļām 
tās tilpuma. Aiz vārglāzes 
novieto melnu ekrānu. Rūpīgi 
notīrītu nelielu kalcija gaba
liņu ar pinceti ievieto ūdenī

* Franču ķīmiķis M. Sorelis 

1867. gadā no MgO un MgCl2 

ieguva magneziālcementu. Nomag- 

neziāleementa var iegūt vieglus, 

ugunsizturīgus un skaņu necaur

laidīgus izstrādājumus. Par pild- 

vielu izmantojot smalkas koka 

skaidas, iegūst ksilolītu, bet, 

izmantojot rupjākas skaidas, iegūst 

fibrolītu.

16. att.
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un virsū tam uzliek piltuvi. Uz piltuves tievā gala uzliek mēģeni 
(16. att.). Sākumā kalcijs ar ūdeni reaģē lēni — novērojama 
atsevišķu ūdeņraža burbulīšu izdalīšanās. Vēlāk reakcija noris 
strauji, ūdens saduļķojas, kļūst pienains, jo veidojas ūdenī maz- 
šķīstošais kalcija hidroksīds:

Ca + 2H20->-Ca(0H )2 ļ  + H2 f

Mēģenē uzkrāto ūdeņradi var aizdedzināt pie spirta lampiņas 
liesmas.

Pēc reakcijas daļu šķīduma nofiltrē — iegūst dzidru kalcija 
hidroksīda šķīdumu, .kuru var izmantot dažādiem eksperimen
tiem. Daļai šķīduma piepilina fenolftaleīna šķīdumu un pārlieci
nās, ka šim šķīdumam ir bāziskas īpašības.

104.
Kalcija oksīda iegūšana un tā iedarbība ar ūdeni

Vielas un ierīces. Krīts CaC03 (kaļķakmens, marmors), porcelāna bļodiņa, 
mufelis, termometrs, kristalizators, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Iesver 50 g krīta 
(marmora vai kaļķakmens), ievieto tīģelī vai porcelāna bļodiņā 
un ieliek mufelī, kur izkarsē līdz sarkankvēlei. Kalcija karbonāts 
sadalās, veidojot kalcija oksīdu un oglekļa(IV) oksīdu:

t°
CaC03 — CsO~ļ-CO2

Ja nav pieeļams mufelis, kalcija karbonātu var izkarsēt 
parastā krāsnī. Šim nolūkam izmanto veselu puķpodu. Puķpodā 
ieliek krītu, to nosedz ar keramikas lausku un ievieto krāsnī. Pēc 
malkas sadegšanas trauku izceļ no oglēm ar ugunsstangām un 
atdzesē. Iegūst nedzēstos kaļķus. Iegūto vielu nosver, tā pārlie
cinoties, ka tās masa ir mainījusies.

Nedzēstos kaļķus ievieto porcelāna bļodiņā, bļodiņu novieto 
uz termoizturīga materiāla (keramikas plāksnes) lielā kristali- 
zatorā. Nedzēstajos kaļķos ievieto termometru un pēc tam ar auk
stu ūdeni aplaista tos (uzmanīgi! lietot aizsargbrilles vai sejas- 
segu!). Novērojama siltuma izdalīšanās (nolasīt temperatūru ar 
termometru), sprakšķi, masa uzpūšas. Norisinās reakcija:

C 3O + H20  Ca(OH )2

Piezīme. Iegūto C a (O H ) 2 izmanto kaļķūdens pagatavošanai.
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105.
Dzēsto kaļķu iedarbība ar oglekja(IV) oksīdu

Vielas un ierīces. Kalcija hidroksīds Ca(OH)2, destilēts ūdens, vārglāze 
(250 ml), stikla nūjiņa, filtrpapīrs, piltuve, kolba (200 ml), Kipa aparāts C 0 2 
iegūšanai, porcelāna karotīte.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Vienu karotīti 
dzēsto kaļķu, kas iegūti 104. eksperimentā, ieber vārglāzē ar 
ūdeni, vairākkārt izmaisa ar stikla nūjiņu un nofiltrē. Iegūst 
dzidru šķīdumu. No Kipa aparāta ievada CO 2 . Novēro nogulšņu 
rašanos:

C 0 2 + C a(0H )2-^ C aC 0 3 ļ  + H 20

Turpinot laist oglekļa(IV) oksīdu cauri šķīdumam, nogulsnes 
pakāpeniski izzūd. Rodas šķīstošais kalcija hidrogēnkarbonāts: 

CaC03 + C0 2  + H2O — Ca(HCOs)2

106.
Kalcija hidrogēnkarbonāta sadalīšana karsējot 

un tā iedarbība ar kalcija hidroksīdu

Vielas un ierīces. Kalcija hidrogēnkarbonāta Ca(H C03)2 šķīdums (no
105. eksperimenta), kalcija hidroksīda Ca(OH )2 šķīdums, mēģene, vārglāze, spirta 
lampiņa.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Nedaudz kalcija 
hidrogēnkarbonāta šķīduma ielej mēģenē un karsē. Vērojama 
šķīduma duļķošanās, nogulsnējas cietas daļiņas. Norisinās reak

cija*:

t°
Ca(H C03)2 C aC 0 3 ļ  H~C02 f  H~H20

Daļai dzidrā kalcija hidrogēnkarbonāta šķīduma pielej dzidru 
kalcija hidroksīda šķīdumu. Novērojama šķīduma saduļķošanās, 
nogulšņu rašanās:

Ca(H C03)2 + Ca(0H )2-^2CaC03 ļ  +2H20

So reakciju var izmantot ūdens mīkstināšanai, lai novērstu 
pārejošo ūdens cietumu.

* Sl reakcija ir pamatā katlakmens veidošanās procesam. Katlakmens vei

dojas uz dažādu rūpniecības iekārtu (tvaika katlu, cauruļvadu u. c.) sieniņām, 

kā ari uz mājsaimniecībā lietojamo trauku (tējkannu u. c.) sieniņām.
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107.
Mazšķīstošo kalcija, stroncija un bārija sulfātu iegūšana

Vielas un ierīces. 5% kalcija hlorīda CaC^ šķīdums, 5% stroncija hlorīda 
SrCh šķīdums, 5% bārija hlorīda BaCI2 šķīdums, 5%  nātrija sulfāta Na2S0 4 šķī
dums, trīs vārglāzes (250 ml), trīs stikla nūjiņas, mērcilindrs (100 ml).

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Vārglāzēs vienā
dos tilpumos ielej 5% kalcija, stroncija un bārija hlorīdu šķīdu
mus. K lāt pielej vienādus tilpumus 5% nātrija sulfāta šķīduma. 
Novēro nogulšņu rašanos. Norisinās šādas reakcijas:

CsCl2H~Nā2S0 4 —>■ C3SO4 -ļ H~2NaCI 

SrCI2 + Na2S 0 4 — SrS04 ļ  + 2NaCI 

B3CI2H-Na2S04—► BsS04 'ļ- H~2NaCI

Atsevišķos gadījumos CaS 0 4  nogulsnes neveidojas uzreiz. Lai 
panāktu šo nogulšņu rašanos, ieteicams ar stikla nūjiņu paberzēt 
vārglāzes sieniņas.

108.
Stroncija un bārija liesmas reakcija

Vielas un ierīces. Kālija hlorāts KCIO3, bārija karbonāts BaCOa, bārija nitrāts 
Ba(N0 3)2, stroncija nitrāts Sr(N0 3)2, sērs, ogle, šellaka*, divas piestas, keramikas 
plāksne, skaliņš.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Dažu metālu jonu 
klātbūtnē liesma krāsojas raksturīgā krāsā: Sr2+ jonu klātbūtnē 
liesma krāsojas sarkanā krāsā, bet Ba2+ jonu 'klātbūtnē — zaļā 
krāsā. So parādību izmanto krāsaino signālraķešu, kā arī tā 
saukto «bengālisko uguņu» pagatavošanai.

Maisījumus sagatavo nelielos daudzumos tikai vienreizējai 
lietošanai (ilgstoši neuzglabāt!). Visām vielām jābūt gaissau- 
sām. Ja nepieciešams, vielas pirms sajaukšanās izžāvē un pēc 
tam sasmalcina piestā. Nekādā ziņā nedrīkst berzt visas vielas 
kopā piestā! Atsevišķi saberzto kālija  hlorātu un nitrātus piejauc 
pārējām vielām uz papīra lapas, uzmanīgi maisot. Maisījumam 
jābūt viendabīgam.

* Sellaka (no holandiešu valodas vārda schellak) —  sveķi, ko izdala dažu 

tropu augu sugu jaunie dzinumi, kurus bojājuši kukaiņi. To lieto elektroizolā- 

cijas lakas, plašu un citu izstrādājumu izgatavošanā.
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Daži sastavi sarkanas un zaļas liesmas iegūšanai:
zaļā liesma

KCIO 3 —  60 g, S —  16 g, BaCOa —  24 g;
KC IO 3 —  18 g, S —  20 g, Ba(N 0 3)2 —  62 g;

KCIO3 —  100 g, S —  50 g, Ba(N 0 3)2 —  170 g, Sb20 3 —  10 g, C (smalki
saberzts) —  2 g;

sarkanā liesma
KCIO3 —  10 g, S —  20 g, C —  4 g, Sr(N03)2 —  60 g;

K C I0 3 —  1,5 g, šellaka —  3 g, Sr(N 03)2 —  9 g;
KC IO3 —  100 g, S —  50 g, Sr(N 03)2 —  170 g, C (smalki saberzts) —  0,5 g.

Pēdējā sastāvā ietilpstošā šellaka jāsamaļ smalku miltu veidā.
«Bengāliskās ugunis» demonstrē, uzberot sagatavoto maisī

jumu uz izolējoša materiāla (keramikas plāksnes) un aizdedzi
not to ar garu skaliņu. «Bengāliskos maisījumus» lieto signāl
raķetēs un pirotehnikā. «Bengāliskos maisījumus», kurus paga
tavo, izmantojot šellaku, var dedzināt telpā, jo tie nepiesārņo 
gaisu ar SO 2 .

CINKS, KADMIJS UN DZĪVSUDRABS

109.
Cinka īpašības dažādās temperatūrās

Vielas un ierīces. Cinks (granulas), alva (granulas), metālu kausējamā karote, 
piesta, sildierīce (gāzes deglis), skārda plāksnīte.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Parastā tempera
tūrā cinks ir samērā trausls metāls, 100°C temperatūrā tas kļūst 
viegli apstrādājams un lokāms, bet temperatūrā virs 205°C cinks 
kļūst tik trausls, ka to piestā var saberzt pulveri.

Kausējamā karotē ievieto 10. . .  15 cinka granulas un karsē 
uz sildierīces līdz 230. . .  240 °C. Tad sakarsētās cinka granulas 
ieber piestā un saberž. Iegūst pulverveida cinku, ko var izmantot 
dažādiem eksperimentiem.

Piezime. Tā kā eksperimentā cinka sasilšanas temperatūru bez 
speciālas mērierīces būs grūti noteikt, tad var izmantot šādu 
paņēmienu. Metālu kausējamā karotē blakus cinka granulām (bet 
ne cieši kopā) novieto mazu alvas granuliņu. Līdzko alva izku
susi (alvas kušanas temperatūra 231,8°C), to no karotes aizvāc, 
izmantojot saliektu skārda plāksnīti, bet cinku saberž.

9!



110.
Cinka aktiv itā te  salīdzinājum ā ar varu

I. Vielas un ierīces. Cinks (granulas), vara(ll) sāļi (CuCI2, CuS04 vai 
Cu(N03)2), mēģene, vārglāze, statīvs, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Pagatavo dotā 
vara(II) sāls _2 . . . 3% šķīdumu un ielej mēģenē. Mēģeni iestip
rina statīvā. Šķīdumā iemet 2 . . . 3  cinka granulas. Novēro, ka 
cinks pakāpeniski pārklājas ar varu:

Cu2+ + Zn Zn2+ + Cu

II. Vielas un ierīces. Cinks (granulas), vara(ll) sulfāts CuS04, želatīns (agars), 
metālu kausējamā karote, cilindrs (250 ml), mērcilindrs (200 ml), vārglāze 
(200 ml), divas vārglāzes (100 ml), māli (ģipsis), sildierīce, stikla nūjiņa (20 cm), 
aizbāznis, ūdens vanna, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. No valkaniem 
māliem (ģipša) izveido mazu plāksnīti (4X4 cm) un ar mēģenes 
galu iespiež tajā 0,5 cm dziļu iedobumu. Izkausē 5 . . .  10 cinka 
granulas un ielej iedobumā. Izveidojas liela granula. 100 ml vār- 
glāzē pagatavo 20 ml 5% vara(II) sulfāta šķīduma. Otrā vār- 
glāzē 20 ml ūdens uzbriedina 8  g želatīna (4 g agara) un pēc 
tā uzbriešanas pielej vēl 152 ml ūdens (agaram — 156 ml 
ūdens). Vārglāzi ar želatīnu uzsilda ūdens vannā, līdz viss žela
tīns izšķīst (nevārīt!). Pēc želatīna izšķīšanas vārglāzē pielej 
20 ml 5% vara(II) sulfāta šķīduma un šķīdumu labi samaisa. 
Iegūto šķīdumu ielej stikla cilindrā (250 ml) un novieto vēsā 
vietā, līdz izveidojas želatīna (agara) gels. Tad tajā ievieto 
iepriekš izlieto cinka granulu. Granulu iestumj ar stikla nūjiņu 
līdz cilindra dibenam un tur atstāj. Cilindru noslēdz ar gumijas 
aizbāzni. Pēc vairākām dienām (nedēļām) cilindrā esošajā masā 
veidojas («izaug») augam līdzīgs veidojums — «vara koks».

Piezīme. Eksperiments izmantojams kā oksidēšanās-reducēša- 
nās reakcijas piemērs.

I I I .
Cinka iedarbība ar nātrija hidroksīdu

Vielas un Ierīces. Cinks (putekļveida), 20% nātrija hidroksīda NaOH šķī
dums, divas mēģenes, aizbāznis, izliekta stikla caurulīte, Bunzena statīvs, kristali- 
zators (diametrs 15 cm), spirta lampiņa, skaliņš.
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Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Bunzena statīvā 
iestiprinātā mēģenē ievieto 1 . . .  3 g putekļveida cinka un uzlej 
tam virsū 5 ml 20% NaOH šķīduma. Mēģeni noslēdz ar aizbāzni, 
kuram cauri izvadīta gāzu novadcaurulīte. Gāzu novadcaurulītes 
galu ievada kristalizatorā ar ūdeni. Ja reakcija nesākas uzreiz, 
mēģeni var pasildīt uz spirta lampiņas liesmas. Norisinās reak
cija:

Zn + 2NaOH + 2H20  Na2[Zn(OH)4] + H2 f

Izdalījušos gāzi uzkrāj tīrā mēģenē, pēc tam pārbauda ar 
degošu skaliņu. Novērojama raksturīgā ūdeņraža aizdegšanās 
reakcija.

Piezīme. Cinka reakcijas ar skābēm apskatītas daudzos ekspe
rimentos (sk. 43., 45., 46., 47. un citus eksperimentus).

112.
Cinka hidroksīda iegūšana un tā amfofērās īpašības

Vielas un ierīces. Cinka hlorīds ZnCI2, sālsskābe HCI (1 :4), amonjaka šķī
dums ūdenī (25%), 5%  nātrija hidroksīda NaOH šķīdums, trīs vārglāzes (200 ml), 
mērcilindrs (100 ml), stikla nūjiņa, melns ekrāns, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Vārglāzē paga
tavo 50 ml 5% cinka hlorīda šķīduma. Šim šķīdumam pielej 
nedaudz nātrija hidroksīda šķīduma. Novēro cinka hidroksīda 
rašanos (redzamas recekļainas Z n (O H ) 2 nogulsnes):

ZnCI2 + 2NaOH-^Zn(OH )2 ļ  +2NaCI

Iegūto cinka hidroksīdu sadala trīs vienādās daļās. Aiz vār- 
glāzēm novieto melnu ekrānu.

Vienā vārglāzē pielej sālsskābes šķīdumu. Novēro cinka hidr
oksīda nogulšņu izzušanu:

Zn(OH )2 + 2HCI ZnCI2+2H20

Otrā vārglāzē pielej pārākumā nātrija hidroksīda šķīdumu. 
Arī šajā gadījumā novēro cinka hidroksīda nogulšņu izzušanu — 
izveidojas nātrija tetrahidrokso(II) cinkāts:

Zn(OH )2 + 2NaOH -► Na2[Zn(OH)4]

Trešajā vārglāzē pielej koncentrētu (25%) amonjaka šķīdumu 
ūdenī. Cinka hidroksīda nogulsnes izšķīst — izveidojas kom
plekss savienojums — tetraam īncinka(II) hidroksīds:

Zn(OH )2 + 4NH3 -*■ [Zn(NH3)4](O H )2
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113.
Nātrija cinkāta iedarbība ar skābi

Vielas un ierīces. Nātrija tetrahidrokso(ll) cinkāts Na2[Zn(OH)4],  sālsskābe 
HCI (1 : 6), pipete, melns ekrāns.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. 112. eksperimentā 
iegūto nātrija tetrahidrokso(II) cinkātu nedaudz atšķaida ar 
ūdeni. Pēc tam uzmanīgi pa pilienam pilina klāt atšķaidītu sāls
skābes šķīdumu. Novēro cinka hidroksīda veidošanos:

Na2[Zn(OH )4] +2HCI 2NaCI + Zn(OH )2 |  +2H20

Ja skābi pielej pārākumā, cinka hidroksīda nogulsnes 
izzūd — veidojas cinka hlorīds.

114.
Kadmija hidroksīda iegūšana un īpašības

Vielas un ierīces. Kadmija hlorīds CdCI2 (vai kadmija sulfāts CdS04), sāls
skābe HCI (1 :4 ), 10% nātrija hidroksīda NaOH šķīdums, koncentrēts (25%) 
amonjaka šķīdums ūdenī, trīs vārglāzes (250 ml), trīs stikla nūjiņas, mērcilindrs 
(100 ml), melns ekrāns, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Vārglāzē paga
tavo 30 ml 5% kadmija hlorīda šķīduma un pielej 50 ml ūdens. 
Atšķaidītam kadmija hlorīda šķīdumam pakāpeniski pielej 
5. . . 10 ml nātrija hidroksīda šķīduma. Novēro baltu kadmija 
hidroksīda nogulšņu veidošanos:

CdCI2 + 2NaOH — Cd(OH )2 ļ  +2NaCI

Sadala iegūto kadmija hidroksīdu trīs vienādās daļās. Aiz 
vārglāzēm novieto melnu ekrānu.

Vienā vārglāzē šķīdumam pielej sālsskābi un novēro, ka 
nogulsnes izzūd:

Cd(OH )2 + 2HCI CdCI2 + 2H20

Otrā vārglāzē šķīdumam turpina pieliet nātrija hidroksīda 
šķīdumu. Nogulsnes neizzūd, jo kadmija hidroksīdam nav amfo- 
tēru īpašību.

Trešajā vārglāzē pielej koncentrētu amonjaka šķīdumu un 
novēro, ka kadmija hidroksīda nogulsnes izzūd:

Cd(OH)2+4NH3->- [Cd(NH3)4] (O H )2

Veidojas šķīstošs bezkrāsains tetram īnkadm ija(II) hidroksīds.
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Vielas un ierīces. Varš (stieple, plāksnīte), 1 %  dzīvsudraba(ll) nitrāts 
H g(N 03)2, mērcilindrs (50 ml), stikla nūjiņa, vate, filtrpapīrs, vārglāze (50 ml).

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Vārglāzē ielej 
10 ml 1% dzīvsudraba(II) nitrāta šķīduma. Ap stikla nūjiņas 
galu aptin vati un izveidoto tamponu iemērc dzīvsudraba(II) 
nitrāta šķīdumā. Pēc tam ar samērcēto vati pieskaras pie vara 
plāksnītes. Samitrinātā vieta kļūst tumša. Pēc 3 . . .  5 minūtēm to 
nedaudz paberzē ar filtrpapīra loksnīti. Novērojams spožs dzīv- 
sudraba laukumiņš.

Piezīme. Šis eksperiments ir vienkāršs oksidēšanās-reducēša- 
nās reakcijas demonstrējuma piemērs.

115.
V a ra  aktiv itā te  salīdzinājum ā ar dz īvsudrabu

116.
Dzīvsudraba aktivitāte salīdzinājumā ar sudrabu

Vielas un ierīces. Sudraba nitrāts AgNOa, dzīvsudrabs, destilēts ūdens, mēr
cilindrs (100 ml), cilindrs (100 ml), vārglāze (150 ml), gumijas aizbāznis, melns 
ekrāns, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Vārglāzē paga
tavo 80 ml 5% sudraba nitrāta šķīduma. Cilindrā ievieto (uzma
nīgi!) aptuveni 5 g dzīvsudraba. (Ievērot drošības noteikumus 
darbā ar dzīvsudrabu!) Tam uzlej pagatavoto A gN 0 3 šķīdumu 
un cilindru noslēdz ar aizbāzni. Apmēram stundas laikā uz dzīv
sudraba virsmas izveidojas sudraba kristāli. Lai labāk kristālus 
varētu novērot, aiz cilindra novieto melnu ekrānu.

Piezīme. Sis eksperiments ir oksidēšanās-reducēšanās reakci
jas demonstrējuma piemērs.

117.
«Dzīvsudraba sirds»

Vielas un ierīces. Dzīvsudrabs, koncentrēta sērskābe H2SO4, kālija dihromāts 
K2Cr2C>7, destilēts ūdens, vārglāze, pulksteņstikls (diametrs 15 cm), Bunzena sta
tīvs ar gredzenu, tērauda adata.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Atšķaida koncen
trētu sērskābi ar destilētu ūdeni attiecībā 1:10 (blīvums 1,093).
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Sērskābē izšķīdina tik daudz kālija dihromāta, lai katros 10 ml 
šķīduma būtu 0,05 g

Uz liela tīra pulksteņstikla (diametrs 15 cm) uzlej dzīvsud
raba pilienu (diametrs 25 mm). Pulksteņstiklu novieto uz Bun- 
zena statīvā iestiprināta gredzena. Dzīvsudrabam virsū uzlej 
dihromāta šķīdumu sērskābē. Saskaroties ar šo šķīdumu (elek
trolīts), dzīvsudraba piliena virsma uzlādējas un līdz ar to vir
smas spraigums samazinās. Dzīvsudraba piliens nedaudz izple
šas (izplūst). Ja pilienam pieskaras ar asu tērauda adatu, 
tad notiek izlādēšanās un virsmas spraigums dzīvsudraba pilie
nam palielinās — piliens samazinās. Attālinoties no tērauda ada
tas, dzīvsudraba piliens no jauna uzlādējas un izplūst. Šis pro
cess var atkārtoties daudzkārt. Rodas iespaids, ka puliksteņstikla 
vidū atrodas «dzīvsudraba sirds», kas ritmiski pulsē.

Eksperimentā izmantotajai tērauda adatai jābūt asai. Iepriekš 
ieteicams to noberzt ar smilšpapīru. Tērauda adatai jāatrodas 
noteiktā attālumā un jābūt stingri nostiprinātai statīvā. Ievērot 
drošības noteikumus darbā ar dzīvsudrabu!

118.
Dzīvsudraba(ll) oksīda iegūšana un tā īpašību pierādīšana

Vie!as un ierīces. Dzīvsudraba(ll) nitrāts H g (N 03)2, 10% nātrija hidroksīda 
NaOH šķīdums, slāpekļskābe, divas vārglāzes (200 ml), divas stikla nūjiņas, mēr
cilindrs (100 ml), tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Vārglāzē paga
tavo 40 ml 1% dzīvsudraba (II) nitrāta šķīduma. Klāt pielej 
10% nātrija hidroksīda šķīdumu. Rodas dzeltenas dzīvsud
raba (II) oksīda nogulsnes:

Hg(N0 3)2 + 2Na0H — HgO ļ  + 2NaN03 + H20

Iegūto dzīvsudraba(II) oksīda suspensiju sadala divās daļās. 
Vienai daļai turpina pieliet 10% nātrija hidroksīda šķīdumu. 
Dzīvsudraba(II) oksīds sārmā neizšķīst, jo tam piemīt bāziskas 
īpašības. Otrai daļai pielej slāpekļskābi. Novēro HgO izzušanu, 
jo no jauna veidojas dzīvsudraba(II) nitrāts:

HgO + 2HNC>3 — Hg( N03)2 + H20

119.
Dzīvsudraba(ll) kompleksā savienojuma iegūšana

Vielas un Ierīces. Dzīvsudraba(ll) nitrāts Hg(N0 3)2, kālija jodīds Kl, destilēts 
ūdens, trīs vārglāzes (200 ml), mērcilindrs (100 ml), stikla nūjiņa.
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Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Jāpagatavo 1% 
dzīvsudraba(II) nitrāta šķīdums un 5% kālija jodīda šķīdums.

Vārglāzē ielej 40 ml dzidra 1% H g (N 0 3 ) 2 šķīduma un klāt 
uzmanīgi pielej nedaudz ( 5 . . .  10 ml) KI šķīduma. Izveidojas 
spilgti sarkanas dzīvsudraba(II) jodīda nogulsnes:

Hg(N03)2 + 2KI Hgl2 ļ  + 2KN03

Iegūto šķīdumu kopā ar nogulsnēm sadala divās vienādās 
daļās. Vienu vārglāzi atstāj salīdzināšanai, bet otrā turpina liet 
kālija jodīdu. Nogulsnes izzūd. Izveidojas dzidrs, viegli iedzel
tens kālija tetrajodo(II) merkurāta šķīdums:

Hgl2 + 2KI K2[Hgl4]

Lai reakcija labi izdotos, nepieciešami tikko pagatavoti šķī
dumi.

120.
Amonija rodanīda iegūšana un sadegšana 

(«faraona čūska»)

Vielas un ierīces. Dzīvsudraba(ll) nitrāts H g(N 03)2, kālija rodanīds K.SCN 
(amonija rodanīds NH4SCN), kolodijs, destilēts ūdens, divas vārglāzes (250 ml), 
kolba (500 ml), mērcilindrs (100 ml), piltuve, filtrpapīrs, stikla nūjiņa, keramikas 
plāksne, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. 100 ml ūdens 
izšķīdina 20 g Hg (N 0 3 ) 2 un 50 ml ūdens izšķīdina 12 g KSCN 
(vai 9,4 g NH 4SCN). Kālija rodanīda šķīdumu pielej pie dzīv
sudraba (II) nitrāta šķīduma. Rodas baltas nogulsnes — dzīv
sudraba rodanīds H g (SC N )2:

2KSCN + Hg(N03)2 Hg(SCN )2 ļ  + 2KN 03

Nogulsnes filtrē, vairākkārt skalo ar ūdeni un izžāvē. Sausu 
pulverveidīgo dzīvsudraba(II) rodanīda masu sajauc ar 10 ml 
kolodija. Izveidojas valkana masa, no kuras var izveidot apaļas 
zirņa lieluma lodītes. Tās novieto uz filtrpapīra loksnes un 
izžāvē gaisā sausas.

Šādu lodīti novieto uz porcelāna flīzes un aizdedzina. īsu 
brīdi veidojas kustīga, čūskai līdzīga figūra. Lai efekts būtu lie
lāks, dzīvsudraba rodanīdu ievieto izurbtā aizbāznī vai staniola 
čaulā un tad aizdedzina. Degot veidojas poraina irdena masa, 
kura arī izveido čūskai līdzīgu veidojumu.

Piezime. Ja nav pieejams kolodijs, lodītes veido no ūdenī 
samitrinātas dzīvsudraba(II) rodanīda masas. Šādā veidā izga
tavotās lodītes ir ļoti irdenas un trauslas.
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V n o d a ļ a

Trešās grupas elementi

BORS UN ALUMĪNIJS

121.
Borskābes etilestera iegūšana 

un tā  liesmas novērošana

17. att.

Vielas un ierīces. Borskābe H3B 0 3l etilspirts C2H5OH, koncentrēta sērskābe 
H2S0 4, mērcilindrs (100 ml), porcelāna bļodiņa, metāla trijkājis vai Bunzena

statīvs ar gredzenu, apaļkolba 
(300 ml), gumijas aizbāznis, stikla 
caurule (garums 80. . .  100 cm, dia
metrs 9 . . .  10 mm), azbesta sietiņš, 
skaliņš, sildierīce, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperi
mentam un tā norise. A. Por
celāna bļodiņā ievieto apmē
ram 1 . . .  2 g borskābes. Bļo
diņu novieto uz metāla tr ij
kāja vai statīvā iestiprināta 
gredzena. Pie borskābes pie
lej 3 . . .  4 ml koncentrētas 
sērskābes (blīvums 1,84) un
5 . . .  6  ml etilspirta. Bor
skābe ar spirtu veido gais
tošu esteri:

o — c 2h 5

/
H3B 0 3+3C2HS0 H  B— O— C2H5 t  + 

\
O— C2H5

+ 3H20
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Borskabes etilesteris deg ar zaļu liesmu. Reakcijas vienādo
jums ir šāds:

2B(OC2H5)3 4-1802->- B20 3 +15HsO  +12C02 |

B. Apaļkolbā ievieto 5 . . .  8  g borskābes, 60 . . .  80 ml etilspirta 
un 5 . . .  10 ml koncentrētas sērskābes. Kolbu aizver ar gumijas 
aizbāzni, kurā ievietota stikla caurule. Caurules augšējais gals 
nedaudz sašaurināts.

Kolbu iestiprina statīvā. Zem kolbas uz metāla gredzena 
novieto azbesta sietiņu (17. att.). Šķīdumu kolbā karsē līdz vir- 
šanai. Reakcijā izveidojas borskābes etilesteris. Tas izdalās pa 
caurules vaļējo galu. Esteri aizdedzina ar garu skaliņu. Sadegot 
veidojas labi saskatāma zaļa liesma. Virs liesmas var novērot 
baltus bora(III) oksīda B 2O 3 dūmus.

122.
Boraka pērle

Vielas un ierīces. Boraks Na2B40 7 -10H20 , kobalta hlorīds CoCI2, dzelzs(lll) 
hlorīds FeCI3l vara(ll) hlorīds CuCI2, mangāna(ll) sulfāts M nS04, mēģinājumu 
stieple, spirta lampiņa (gāzes deglis).

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. B ora (III) oksī
dam B 20 3 piemīt spēja paaugstinātā temperatūrā šķidrā stāvoklī 
savienoties ar metālu oksīdiem, piemēram,

B20 3+ CoO —v Co (B0 2)2

Sie savienojumi ir Caurspīdīgi kā stikls. Dažu metālu oksīdi 
piešķir šiem savienojumiem nokrāsu, kas raksturīga attiecīgajam 
metāla jonam.

Lai pagatavotu pērli, nepieciešama platīna vai nerūsējoša 
tērauda stieple — mēģinājumu stieple, kuras galā ir maza cilpiņa 
(sk. 15. att.).

M ēģinājumu stieples cilpiņu iemērc borakā Na2 B 4 0 7 -10H20  un 
sakarsē uz liesmas. Iegūst skaistu apaļu pērlīti. Norisinās šāda 
reakcija:

t° / "•
N328407 —>'/2Nēlt302"ļ~ B2O3

Iegūto pērlīti iemērc kobalta, hroma, mangāna (II) vai 
vara(II) sāļu šķīdumā vai arī sausā sālī. Tad pērlīti karsē uz 
atklātas liesmas. Ja krāsa neparādās, šo operāciju atkārto. Pērles 
metodi agrāk plaši lietoja kvalitatīvajā analīzē, lai konstatētu 
dažu metālu klātbūtni dotajā savienojumā. Kobalts pērlei piešķir



zilu nokrāsu, niķelis — brūnu, varš — zaļganzilu, mangāns — 
violetu, dzelzs — brūnu vai zaļu, zelts — rublnsarkanu nokrāsu. 
Pērles krāsa atkarīga arī no tā, kādā liesmas daļā — oksidējošā 
vai reducējošā tā tiek karsēta.

123.
Alumīnija stieples kausēšana

Vielas un ierīces. Alumīnijs (stieple, diametrs 1 . . .  1,5 mm), Bunzena statīvs, 
spirta lampiņa (gāzes deglis).

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. 5 . . .  6  cm garu 
alumīnija stiepli iestiprina Bunzena statīvā ieslīpi pret zemi un 
karsē uz spirta lampiņas vai gāzes degļa liesmas. Novēro alu
mīnija kušanu, — stieple noliecas vertikāli, izveidojas pilienveida 
alumīnija oksīda «maisiņš». Izkusušais alumīnijs (kušanas tem
peratūra 660,1 °C) no šī • maisiņa neizpil, jo alumīnija oksīda 
«maisiņš» ir ļoti blīvs.

124.
Alumīnija iedarbība ar ūdeni

Vielas un ierīces. Alumīnijs (stieple, plāksnīte), 15% nātrija hidroksīda NaOH 
šķīdums, 5%  dzīvsudraba nitrāta Hg(N0 3)2 šķīdums, divas vārglāzes (150 ml), 
filtrpapīrs, cilindrs (200 ml), mēģene, pincete, melns ekrāns.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Alumīnija plāk
snīti vai stiepli ievieto vārglāzē, kurā atrodas silts 15% NaOH 
šķīdums. Pēc 15. . .  20 sekundēm alumīniju izņem, noskalo un 
ievieto vārglāzē ar 5% H g(N 0 3 ) 2  šķīdumu un patur 5 . . .  1 0  se
kundes. Ar dzīvsudraba nitrātu apstrādāto plāksnīti noskalo, 
noslauka ar filtrpapīru un ievieto lielākā stikla cilindrā ar ūdeni. 
No oksīda kārtiņas attīrītais alumīnijs sadala ūdeni. Noliekot aiz 
cilindra melnu ekrānu, skaidri saskatāma ūdeņraža burbulīšu 
izdalīšanās. Norisinās reakcija:

2AI + 6H2O -*■ 2AI(O H )3 ļ  +3H2 f

Izdalījušos ūdeņradi var savākt. Ar ūdeni piepildītu mēģeni 
aizspiež ar rādītājpirkstu, iegremdē vārglāzē, kur atrodas reaģē
jošā alumīnija stieple, un zem ūdens līmeņa mēģeni atver. Tad 
ar pinceti mēģenē ievieto alumīnija stiepli un novēro ūdeņraža 
uzkrāšanos mēģenē. Ūdeņradi konstatē, to aizdedzinot.
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125.
Alumīnija oksidēšanās ar gaisa skābekli

Vielas un ierīces. Alumīnijs (stieple), 15% nātrija hidroksīda NaOH šķīdums, 
5%  dzīvsudraba(ll) nitrāta Hg(NOs)2 šķīdums, divas vārglāzes, filtrpapīrs, Bunzena 
statīvs, melns ekrāns.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Oksīda kārtiņa 
pasargā metālisko alumīniju no tālākas oksidēšanās. Ja sagrauj 
alumīnija oksīda kārtiņu, alumīniju amalgamējot, tad metāls 
strauji, acīm redzami reaģē ar gaisa skābekli, veidojot irdenas 
oksīda pūkas.

Apstrādā alumīniju tā kā iepriekšējā eksperimentā. Pēc tam 
sausi noslaucītu amalgamētu alumīnija plāksnīti iestiprina Bun
zena statīvā. Pēc neilga laika uz plāksnītes veidojas alumīnija 
oksīda pūkas:

4AI + 3 O2 -*■  2 AI2O3

Lai eksperiments būtu labāk redzams, ieteicams izmantot 
melnu ekrānu.

126.
Alumīnija iedarbība ar skābi

Vielas un ierīces. Alumīnijs (skaidas, stieple), sālsskābe HCI (1 :4), divas 
mēģenes, izliekta stikla caurulīte, aizbāznis, Bunzena statīvs,

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Sastāda gāzes 
iegūšanas iekārtu, izmantojot mēģeni, aizbāzni un stikla cauru
līti, un iestiprina Bunzena statīvā. Mēģenē ieber alumīnija skai
das (sīki sagrieztu stiepli) un uzlej sālsskābi. Mēģeni noslēdz 
ar aizbāzni, kuram cauri iet stikla caurulīte. Starp alumīniju un 
sālsskābi noris reakcija:

2AI + 6HCI-*2A!Cl3 + 3H2 f
Izdalījušos ūdeņradi uztver apvērstā mēģenē un to pierāda 

aizdedzinot.

127.
Alumīnija iedarbība ar sārmu

Vielas un ierīces. Alumīnijs (skaidas, pulveris), 30% nātrija hidroksīda NaOH 
šķīdums, divas mēģenes, gumijas aizbāznis, stikla caurulīte, Bunzena statīvs, 
spirta lampiņa.
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Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Lielā mēģenē 
ievieto alumīnija skaidas vai pulveri. Uzlej 4 ml 30% NaOH 
šķīduma. Noslēdz mēģeni ar aizbāzni, kuram cauri iet stikla 
novadoaurulīte, un iestiprina Bunzena statīvā. Ja reakcija nesā
kas, var viegli pasildīt. Izdalījušos ūdeņradi uztver apvērstā 
mēģenē. Pēc tam aizdedzinot pierāda to. Norisinās šāda reakcija: 

2AI + 6NaQH + 6H20  2Na3[A I(O H )6] + 3H2 f 

Šķīdumā izveidojas nātrija heksahidrokso(III) alumināts.

128.
Alumīnija hidroksīda Iegūšana no nātrija 

heksahidrokso(lll) alumināta

Vielas un ierīces. Nātrija heksahidrokso(ill) alumināts Nas[AI(OH)s] ,  sālsskābe 
HCI (1 :4 ), trīs vārglāzes (100 ml), piltuve, filtrpapīrs, pipete, melns ekrāns.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. 127. eksperimentā 
iegūto šķīdumu atšķaida ar trīskāršu ūdens tilpumu un nofiltrē. 
Filtrātu ielej 100 ml vārglāzē. Aiz tās novieto melnu ekrānu. 
Uzmanīgi pilina vārglāzē ar pipeti sālsskābes šķīdumu (1:4). 
Novēro, kā no nātrija heksahidrokso(III) alumināta veidojas 
alumīnija hidroksīda nogulsnes:

Na3[A I(O H )6] + 3HCI A I(O H )3 ļ  -f-3NaCI + 3H20

Sadala iegūtās nogulsnes vienādās daļās un ievieto divās 
100 ml vārglāzēs. Vienai daļai turpina liet klāt HCI, līdz nogul
snes izzūd. Norisinās reakcija:

AI(OH)s + 3HCI A IC I3 + 3H20

Otrai daļai pielej sārmu. Arī šajā gadījumā nogulsnes izzūd. 
No jauna veidojas šķīstošs nātrija heksahidrokso(III) alumināts: 

A I(O H )3 + 3NaOH Na3[A I(O H )6]

129.
Nātrija alumināta iedarbība ar amonija hlorīdu

Vielas un ierīces. Nātrija heksahidrokso(lll) alumināts Na3[A I(O H )6],  amonija 
hlorīds NH4CI, vārglāzē (200 ml), stikla nūjiņa, sildierīce.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Pie 50 ml 
128. eksperimentā iegūtā nātrija heksahidrokso(III) alumināta
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šķīduma pieber nedaudz sausa amonija hlorīda. Šķīdumu 
samaisa ar stikla nūjiņu, pielej 50 ml ūdens, novieto vārglāzi uz 
sildierīces un uzvāra. Novērojama alumīnija hidroksīda nogulšņu 
veidošanās.

Na3[A I(O H )6] +3NH4C!-> A I(O H )3 ]• +3NaCI + 3NH3 f  +3H20

130.
Alumīnija iedarbība ar bromu

Viefas un ierīces. Alumīnijs (granulas, stieple), broms, termoizturīga mēģene 
(20 . . .  25 ml), Bunzena statīvs, piltuve.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. (Eksperiments 
jāizdara velkmes skapi vai ari pagalmā. Uzmanīgi jārikojas ar 
bromu, jo broma tvaiki ir indīgi un broms rada grūti dzīstošas 
brūces. No broma tvaikiem jāsarga acis! Ja tomēr broms uzlīst 
uz ādas, aplietā vieta nekavējoties jāskalo ar koncentrētu nātrija 
tiosulfāta Na2S20 3 šķīdumu. Strādājot ar bromu, šim šķīdumam 
jāatrodas tuvumā. Ja ieelpo broma tvaikus, tad jāizmanto
3 . . . 5 %  amonjaka šķīdums ūdenī (ožamais spirts)!)

Iestiprina Bunzena statīvā termoizturīgu mēģeni. Mēģenē caur 
piltuvi ielej 4 . . .  5 ml broma (velkmē!) 3 vai 4 alum īnija granu
las (var izmantot alumīnija stiepli ■— to sagriež 0,5 cm garos 
gabaliņos) iemet mēģenē ar bromu. Pēc 2 . . .  3 minūtēm var 
novērot, ka sākas reakcija. Tā noris strauji, parādās liesma, un 
mēģene stipri sakarst. Reakcijas vienādojums ir šāds:

2AI + 3Br2 -*■ 2AlBr3

Kad reakcijas norise beigusies, atdzisušiem reakcijas produk
tiem uzmanīgi uzlej ūdeni (var notikt izšļakstišanās!) vai
3 . . .  4% nātrija hidroksīda šķīdumu.

Piezīme. A lumīnija iedarbība ar jodu apskatīta 55. eksperi
mentā.

131.
Aiuminotermijas procesa modelēšana

Vielas un ierīces. Alumīnijs (pulverveida), dzelzs(lll) oksīds Fe203 (vai niķeja 
oksīds NiO, hroma(lll) oksīds Cr203, svina(ll) oksīds PbO), bārija peroksīds BaC>2f 
magnija lenta, kālija permanganāts KM n04, glicerīns, kālija hlorāts K C I0 3> mag
nijs (pulverveida), dzelzs tīģelis, smilšu vanna, māli, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Alum īniju kā spē
cīgu reducētāju izmanto, lai iegūtu brīvā veidā dzelzi, niķeli, 
alvu, hromu, svinu un citus par alumīniju mazāk aktīvus metā
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lus. Ja metāls jāiegūst aluminotermiski mazā daudzumā, ekspe
rimentam izmanto dzelzs tīģelīti, uzpirksteni vai izgatavo mazus 
māla tlģelīšus. Māla tlģelīšiem jābūt gaissausiem. Tos izgatavo 
iepriekš un vairākas dienas žāvē. Ja tīģelīši nav pieejami, reak
ciju var izdarīt sausās izkarsētās smiltīs, sablietējot tās un izvei
dojot tajās bedrīti.

Iegūstamā metāla oksīdu vienmērīgi sajauc ar alumīnija pul
veri stehiometriskās attiecībās. (Nedrīkst abas vielas kopā berzt 
piestā!) Maisījuma sastāvs var būt, piemēram, šāds:

16 g Fe20 3 + 5,4 g AI
vai

15,2 g Cr20 3 + 5,4 g AI
Ņemto maisījumu ievieto tīģelītī, sablietē un centrā ar stikla 

nūjiņu izveido padziļinājumu, kurā ievieto aizdedzes maisījumu 
(18. att.).

Aizdedzes maisījumu gatavo no 4 masas daļām bārija perok- 
sīda BaC>2 , 0,8 masas daļām kālija hlorāta KC103 un 1 masas 
daļas alumīnija vai magnija pulvera. Sajaukto aizdedzes maisī
jumu ieber sagatavotajā dobumā, nedaudz saspiež (uzmanīgil) 
un iesprauž magnija lentu. Tīģelīti ievieto smilšu vannā, mag

nija lentu aizdedzina. (Ne
kavējoties jāatiet sānis!) No
risinās šāda reakcija:

Fe2 0 3  + 2A! —>- Al2 0 3 -r2Fe

Ja nav pieejama magnija 
lenta, maisījumu var aizde
dzināt arī, izmantojot kālija 
permanganātu. Uz aizdedzes 
maisījuma uzber apmēram 
0,5 . . .  1 g labi sasmalcināta 
sausa kālija permanganāta 
un uzpilina 1 . . .  2  pilienus 
tīra glicerīna (bezūdens g li
cerīna) .

Kad reakcijas produkts 
atdzisis, tīģelīti sadauza un 
atdala iegūtā metāla sacietē
jušu pilienu.

Piezīme. Tā kā eksperi
mentā izdalās liels enerģijas 
daudzums, tuvumā nedrīkst 
atrasties ugunsnedrošas vie
las.

18. att.

M g
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132.
Alumīnija sulfīda iegūšana un fā īpašību novērošana

Vielas un ierīces. Alumīnijs (pulverveida), sēra ziedi, svina(ll) nitrāts 
Pb(NOs)2, magnija lenta, kolba (500 ml) ar pielāgotu gumijas aizbāzni, destilēts 
ūdens, porcelāna lāpstiņa, filtrpapīrs, piesta, mēģene, keramikas plāksne, ska
liņš, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Iesver 3 g alu
mīnija pulvera un 6  g sēra ziedu. Ja sēra ziedi nav pieejami, 
piestā smalki saberž sēra gabaliņus. A lum īniju ar sēru rūpīgi 
sajauc un uzber mazas kaudzītes veidā uz keramikas plāksnes. 
Kaudzītes vidū iesprauž 2 . . . 3  cm garu magnija lentu un aiz
dedzina to (velkmē!). Noris strauja reakcija:

2AI + 3S->AI2S3

Iegūto alumīnija sulfīdu no keramikas plāksnes pārvieto 
kolbā.

Mēģenē 2 ml destilēta ūdens izšķīdina dažus kristāliņus 
svina (II) nitrāta un ar šo šķīdumu samitrina filtrpapīra loksnīti 
(5x5  cm).

Kolbā ar alumīnija sulfīdu ielej 20 . . .  25 ml ūdens un ar 
svina (II) nitrātā samitrināto filtrpapīru pārsedz kolbas kaklu. 
Kolbā noris alumīnija sulfīda pilnīga hidrolīze:

AI2S3 + 6H2O 2AI(OH)3 \ + 3H2S f
Mitrais sv ina(II) nitrātā samērcētais filtrpapīrs sērūdeņraža 

iedarbībā kļūst melns:
Pb(N03)2 + H2S -> PbS ļ  +2HNOs

Piezīme. Ja nav magnija lentas alumīnija un sēra maisījuma 
aizdedzināšanai, tad var izmantot sīki saberztu kālija permanga- 
nātu (0,5 g) un 1 . . . 2  pilienus glicerīna (bezūdens glicerīna).

133.
Alumīnija pasivēšana*

Vielas un ierīces. Alumīnijs (granulas, stieple), slāpekļskābe HN03 (koncen
trēta), sālsskābe HCI (1 : 5), divas mēģenes.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Mēģenē ievieto 
alumīnija granulu un uzlej 3 . . . 4  ml koncentrētas slāpekļskā
bes (blīvums 1,4). Pēc 5 minūtēm nolej slāpekļskābi, granulu

* Pasivēšana (no latīņu valodas vārda passivus — bezdarbīgs) — plānas 

oksīdu kārtiņas izveidošana uz metālu virsmas, lai aizkavētu metāla ķīmisku 

iedarbību.
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noskalo ar ūdeni un uzlej 2 . . . 3  ml sālsskābes šķīduma (1 :5 ). 
Alumīnijs ar sālsskābi nereaģē.

Otrā mēģenē ieliek nepasivētu alumīnija granulu, kuru arī 
aplej ar sālsskābi. Sajā mēģenē norisinās reakcija starp metālu 
un sālsskābi:

2AI + 6HCI 2AICI3 + 3H2 f

134.
Ķīmiskais sildītājs

Vielas un ierīces. Alumīnijs (pulverveida), vara(ll) hlorīds CuCI2, sausas koka 
skaidas (koka milti), destilēts ūdens, termometrs (100°C), mērcilindrs (250 ml), 
vārgiēze (600 ml), Bunzena statīvs, porcelāna bļodiņa, lāpstiņa, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Iesver 50 g 
vara (II) hlorīda, 50 g alumīnija pulvera un 100 g gaissausu 
koka skaidu (koka m iltu). Iesvērtās vielas rūpīgi sajauc porce
lāna bļodiņā un ieber vārglāzē. Statīvā iestiprina termometru tā, 
lai termometra dzīvsudraba rezervuārs atrastos maisījuma cen
trā. Mērcilindrā iemēra 250 ml ūdens un pa porcijām pielej pie 
vārglāzē esošā vielu maisījuma. Vara (II) hlorīds reaģē ar alumī
niju:

3CuCI2 + 2AI 2AICI3-f3Cu
Novērojama siltuma izdalīšanās. Koka skaidas šajā sistēmā ir 
pildviela, kas neļauj reakcijai norisēt pārāk strauji.

135.
Alumīnija sulfāta un nātrija karbonāta 

savstarpējā Iedarbība
Vielas un ierīces. 5% alumīnija sulfāta AI2(SC>4)3 šķīdums, 5% nātrija karbo

nāta Na2C03 šķīdums, kalcija hidroksīda Ca(OH)2 šķīdums, vārglāzē (300 ml), 
stikla nūjiņa, melns ekrāns.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. 300 ml vārglāzē 
ielej 100 ml 5% alumīnija sulfāta šķīduma. Aiz vārglāzes novieto 
melnu ekrānu. Pēc tam vārglāzē pakāpeniski lej klāt 5% nātrija 
karbonāta šķīdumu. Novērojama šķīduma saduļķošanās, nogulšņu 
rašanās un gāzes izdalīšanās:

' 2AICI3 + 3Na2C03 + 3H20->2AI(0H )3 ļ  +6NaCI + 3C02f
Oglekļa (IV) oksīdu konstatē ar kalcija hidroksīda šķīdumā 

samērcētu stikla nūjiņu.
Piezīme. Šo eksperimentu var izmantot ari hidrolizēs procesu 

demonstrējumam.



VI n o d a ļ a

C eturtās grupas elementi

OGLEKLIS UN SILĪCIJS

136.
Aktīvās ogles iegūšana

Vielas un ierīces. Kokogle, tīģelis ar vāciņu, Bunzena statīvs ar gredzenu, 
piesta, siets, trauks ar blīvi noslēdzamu vāku, sildierīce.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Kokogli (no 
ugunskura,-krāsns) sasmalcina piestā un izsijā -caur sietu (sieta 
acu diametrs 2 . . . 3  mm). Ogles frakciju, kas iziet cauri sietam» 
savāc atsevišķi (izmanto citām vajadzībām). Ogles gabaliņus 
(diametrs 2 . . . 3  mm) ieber tīģelī. Tīģeli iestiprina Bunzena sta
tīva gredzenā, noslēdz ar vāciņu un karsē 15. . .  20 minūtes. Pēc 
atdzesēšanas iegūto aktīvo ogli ievieto traukā ar blīvi noslēdzamu 
vāku.

137.
Aktīvās ogles adsorbcijas spējas pārbaude

i. Vielas un ierīces. Aktīvā ogle, broms, kolba (1 . . .  2 I), pipete ar gumijas 
baloniņu, gumijas aizbāznis, balts ekrāns, porcelāna karotīte, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Kolbā ar pipeti 
(uzmanīgi! nesūkt ar muti!) iepilina 3 vai 4 pilienus broma. 
Kolbu blīvi noslēdz ar labi pielāgotu aizbāzni. Aiz kolbas novieto 
baltu ekrānu. Novēro, ka broma tvaiki piepilda kolbu. Pēc tam 
uzmanīgi atver aizbāzni un kolbā ieber 7 . . .  10 g aktīvās ogles. 
Novēro, ka brūnie broma tvaiki pakāpeniski izzūd.

II. Vielas un ierīces. Aktīvā ogle, broms (ēteris, etiķskābe, amonjaks), birete 
(50 ml), kristalizators, gumijas caurulīte (garums 75 cm), Bunzena statīvs, stikla 
caurulīte, kolba (500 ml) ar pielāgotu gumijas aizbāzni, krāsviela, balts ekrāns.
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Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Sagatavo iekārtu, 
kas parādīta 19. attēlā. Kristalizatorā ielej ar tinti vai ar kādu 
citu ūdenī šķīstošu krāsvielu viegli iekrāsotu ūdeni. Pārbauda 
iekārtas hermētiskumu, vairākkārt atverot kolbā esošo aizbāzni 
un kolbu noslēdzot. Ja nekur nenotiek noplūde, tad ūdenī esošās 
biretes galā novērojami gaisa burbulīši. Kolbā iepilda gāzi (SO 2 , 
HC1, NH3) vai arī iepilina 1 . . 2 ml ētera, benzola vai ledus 
etiķskābes. Var izmantot arī bromu — iepilina 2 vai 3 pilienus 
broma un ļauj broma tvaikiem piepildīt kolbu. Aiz kolbas novieto 
baltu ekrānu. Gāzes izplatīšanos iekārtā var novērot pēc burbu- 
līšu izdalīšanās iekrāsotajā ūdenī. Kad gāze (tvaiki) aizpildījusi 
visu tilpumu, strauji atver kolbas aizbāzni, ieber ēdamkaroti 
sasmalcinātas aktīvās ogles un tūlīt kolbu atkal noslēdz. Kolbu 
sakrata. Iekrāsotā ūdens stabiņš stikla caurulē paceļas.

III. Vielas un ierīces. Aktīvā ogle, svina(ll) nitrāts Pb(N03)2, liela mēģene 
(2 0 ... 25 ml) ar pielāgotu aizbāzni, mēģeņu turētājs, porcelāna karotīte, balts 
ekrāns, sildierīce.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Mēģenē iemet 
dažus sv ina(II) nitrāta kristāliņus. Mēģeni iestiprina turētājā 
un karsē. Aiz mēģenes novieto baltu ekrānu. Svina (II) nitrāts

sadalās:
2Pb(NOs)2 2PbO + 4N02 + 0 2 f 

Kad mēģene piepildījusies ar 
slāpekļa (IV) oksīdu NO 2 , 
tajā ieber aktīvo ogli. Mē
ģeni aizver ar aizbāzni un 
sakrata. Brūnā gāze izzūd.

IV. Vielas un Ierīces. Aktīvā 
ogle, ēteris (etiķskābe), kolba (3 . . . 
5 I), gumijas aizbāznis, stikla cauru
līte (diametrs 8 . . .  10 mm), pipete, 
gumijas rotaļu balons, linu diegs, 
leikoplasts (lipīgā lenta), korķurbis, 
porcelāna karotīte.

Sagatavošanās eksperi
mentam un tā norise. Kolbai 
pielāgo gumijas aizbāzni, 
lai tas blīvi noslēgtu kolbu. 
Aizbāznim izurbj caurumu 
un tajā ievieto stikla cauru
līti. Stikla caurulītes galam, 
kas tiks ievietots kolbā, pie
stiprina rotaļu balonu
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(20. att.), kas jau pāris reižu bijis piepūsts. Kolbā ielej etiķskābi, 
ēteri vai kādu citu gaistošu šķidrumu un kolbu noslēdz ar aiz
bāzni. Balons sakļaujas. Tad aizbāzni atver un kolbā ātri ieber 
divas karotītes aktīvās ogles. Kolbu noslēdz. Novērojama balona 
pakāpeniska palielināšanās.

V. Vielas un ierīces. Aktīvā ogle, svina(ll) nitrāts Pb(NC>3)2, kālija jodīds Kl 
(nātrija sulfīds Na2S), trīs kolbas (100 ml), divas vārglāzes (200 ml), piltuve, 
filtrpapīrs, balts ekrāns, mērcilindrs.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Vārglāzēs paga
tavo 100 ml 0,07% svina(II) nitrāta šķīduma un 50 ml 5% 
kālija jodīda (nātrija sulfīda) šķīduma. Kolbā ielej 50 ml 0,07% 
svina(II) nitrāta šķīduma, ieber 2 . . .  3 g aktīvās ogles un spēcīgi 
saskalina. Aiz kolbas novieto baltu ekrānu. Ogle adsorbē 
svina(II) nitrātu gandrīz pilnīgi. Šķīdumu nofiltrē un tad pielej 
klāt vai nu kālija jodīda, vai nātrija sulfīda šķīdumu.

Salīdzināšanai ņem otru kolbu ar tādu pašu sv ina(II) nitrāta 
šķīdumu un salīdzina krāsu intensitāti.

VI. Vielas un Ierīces. Aktīvā ogle, sērūdeņraža H2S šķīdums ūdenī, svina(ll) 
nitrāts Pb(N03)2, trīs kolbas (100 ml), piltuve, vārglāze, filtrpapīrs, mērcilindrs, 
aizbāznis, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Kolbā ielej 50 ml 
sērūdeņraža šķīduma ūdenī, pieber 3 . . . 4  g aktīvās ogles un spē
cīgi saskalina. Pēc 5 . . .  6  m i
nūtēm šķīdumu filtrē. Vār- 
glāzē pagatavo 5% svina (II) 
nitrāta šķīdumu un pielej fil- 
trātam. Salīdzina krāsu inten
sitāti, pielejot sv ina(II) n it
rātu ar aktīvo ogli neapstrā
dātam sērūdeņraža šķīdu
mam ūdenī.

Piezīme. Aktīvās ogles ad- 
sorbcijas spējas pārbaudes 
eksperimentu var veikt ad- 
sorbcijas kolonnā. Kolonnu 
izgatavo no stikla caurules 
(diametrs 2 . . .  3 cm, garums 
60 . . .  70 cm). Caurules vienu 
galu noslēdz ar blīvi piegu
lošu gumijas aizbāzni, kuram 
cauri izvadīta stikla cauru
līte. Caurulītes galā uzmauc 
gumijas caurulīti un to aiz
spiež ar Mora aizspiedni. Ko

20. att.
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lonnā ievieto 1 . . .  2  cm biezu stikla vates slāni un tālāk piepilda 
%  tilpuma ar aktīvo ogli. Aktīvās ogles slāni no virspuses no
slēdz ar stikla vati. Kolonnas galā uzliek piltuvi. Kolonnu iestip
rina Bunzena statīvā. Sādu kolonnu izmanto dažādu krāsainu 
šķīdumu attīrīšanai, kā arī dažu lielmolekulāro vielu atdalīšanai 
no šķīduma.

138.
Oglekļa reducējošo īpašību pierādīšana

Vielas un ierīces. Ogle, vara(ll) oksīds CuO, kalcija hidroksīds Ca(OH)2 
(sk. 105. eksperimentu), mēģene ar gumijas aizbāzni, izliekta stikla caurulīte, 
vārglāze (200 ml), Bunzena statīvs, sildierīce, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Lielā termoiztu- 
rīgā mēģenē ievieto 3 . . .  4 g vara (II) oksīda un 1 g pulverveida 
ogles. Mēģeni aizver ar gumijas aizbāzni, kuram cauri izvadīta 
gāzu novadcaurulīte. Mēģeni iestiprina Bunzena statīvā, bet 
novadcaurulītes galu ievieto vārglāzē ar dzidru C a (O H ) 2  šķī
dumu. Mēģeni vispirms karsē uzmanīgi, vienmērīgi sasildot, bet 
pēc tam karsē spēcīgi, līdz beidzas oglekļa (IV) oksīda izdalīša
nās. Norisinās reakcija:

2CuO + C —>- 2Cu -f- CO2

Ja nav vajadzības parādīt, ka izdalās oglekļa(IV) oksīds, 
eksperimentu var izdarīt porcelāna tīģelī, sajaucot 12 g CuO ar 
3 g C (sk. 90. eksperimentu).

Piezīme. Vara (II) oksīda vietā var izmantot svina (II) oksīdu 
PbO. Sajauc 40 g sv ina(II) oksīda ar 1 . . . 2  g ogles un 6  g 
bezūdens nātrija karbonāta. Mēģinājumu izdara porcelāna tīģelī. 
Maisījumu karsē 10 . . .  15 minūtes.

Piezime. Pulverveida ogli iegūst, piestā saberžot parasto kok
ogli.

139.
Oglekļa(ll) oksīda iegūšana

Vielas un ierīces. Skudrskābe HCOOH, sērskābe H2SO4 (koncentrēta), Virca 
kolba (150 ml), aizbāznis, pilināmā piltuve, piltuve, gumijas caurulīte, kristali- 
zators (diametrs 20 . . . 25 cm), cilindrs, mērcilindrs (100 ml), divi Bunzena statīvi, 
sildierīce.
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Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Virca kolbu 
iestiprina Bunzena statīvā un ielej tajā 40 ml koncentrētas sēr
skābes (blīvums 1,84). Kolbu noslēdz ar aizbāzni, kurā iestipri
nāta pilināmā piltuve (21. att.). P ilināmajā piltuvē caur piltuvi 
ielej 30 ml skudrskābes (blīvums 1,2). Sērskābi karsē līdz
7 5 .. .8 0 °C  temperatūrai un pēc tam pa pilienam skudrskābi 
pilina kolbā. Norisinās reakcija:

t°
h c o o h + h2so 4->-c o  t + h2s o 4-h2o

Sērskābe šajā reakcijā ir ūdensatņēmēja viela.

Iegūto gāzi uzkrāj, izspiežot no cilindra ūdeni. Oglekļa(II) 
oksīdu var aizdedzināt. Tas deg ar zilu liesmu.

Ja no oglekļa(II) oksīda iegūšanas iekārtas ir izspiests gaiss, 
tad CO var aizdedzināt pie ieguves iekārtas. (Uzmanīgi! Og- 
lekļa(II) oksīda un gaisa maisījums ir eksplozīvs!) Pie kolbas 
novadcaurulītes ar gumijas caurulītes starpniecību pievieno stikla 
caurulīti ar sašaurinātu galu, pa kuru izplūst gāze.

Jāatceras, ka oglekļa(II) oksids ir indīga viela bez smaržas 
un krāsas. Obligāti jāstrādā velkmē!
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140.
Oglekļa(ll) oksīda reducējošo īpašību pierādīšana

Vielas un ierīces. Skudrskābe HCOOH, sērskābe H2SO4 (koncentrēta), 
dzelzs(lll) oksīds Fe203 (vara(ll) oksīds CuO), 20% nātrija hidroksīda šķīdums, 
kalcija hidroksīda Ca(OH)2 šķīdums (sk. 103. un 105. eksperimentu), bārija hidr
oksīda Ba(OH)2 šķīdums, Virca kolba (150 ml), pilināmā piltuve, trīs Dreksela* 
skalotnes, trīs gumijas aizbāžņi, gumijas caurulītes, stikla caurulītes, termoiztu- 
rīga stikla caurule (garums 30 cm, diametrs 2 . . .  3 cm), divi Bunzena statīvi, 
kristalizators, sausais spirts, viegli lokāma skārda plāksnīte, divas sildierīces.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Sastāda CO iegū
šanas iekārtu, kā norādīts 139. eksperimentā. Virca kolbas novad- 
caurulīti savieno ar divām savstarpēji savienotām skalotnēm 
(22. att.). Vienā skalotnē atrodas 20% NaOH šķīdums, otrā — 
dzidrs C a (O H ) 2  vai B a (O H ) 2 šķīdums. Termoizturīgā stikla 
caurulē plānā slānī ievieto 2 . . . 3  g dzelzs(III) oksīda. Cauruli 
iestiprina Bunzena statīvā, noslēdz ar aizbāžņiem, kuriem cauri

*Dreksels (Drechsel) Edmunds — X IX  gs. vācu zinātnieks; darbojies 

organiskajā ķīmijā, sintezējis skābeņskābi. Dreksela izveidoto skalotņu priekš

rocība ir tā, ka tajās var labāk novērot reakciju norisi.

22. att.
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izvadītas stikla caurulītes. Cauruli pievieno skalotnēm, kā parā
dīts 22. attēlā. Trešajā skalotnē atrodas C a (O H ) 2  vai B a (O H ) 2  

šķīdums CO 2 konstatēšanai. Novadcaurulītes galu, kura savie
nota ar trešo skalotni, ievieto kristalizatorā ar ūdeni. Obligāti 
jāpārbauda iekārtas hermētiskums, iepriekš izpūšot ar gumijas 
baloniņu cauri sistēmai gaisu. Iekārtu sastādot, jāraugās, lai 
gumijas caurulītes nebūtu saplaisājušas.

No viegli lokāmas skārda plāksnītes izveido 3 . . .  4 cm augstu 
paliktni un ievieto kristalizatorā virs novadcaurulītes, no kuras 
izplūdīs CO. Uz paliktņa novieto sausā spirta tableti, kuru aiz
dedzina, tiklīdz sāk iegūt oglekļa (II) oksīdu. Neizreaģējušais 
CO saskarsies ar liesmu un sadegs.

Ar spēcīgu CO plūsmu izspiež no iekārtas gaisu. Pēc tam 
samazina CO plūsmu un sāk sildīt termoizturīgo stikla cauruli, 
kurā ir dzelzs(III) oksīds. Ja reakcija norisinās, tad trešajā ska
lotnē sāk veidoties CaC0 3 (BaC03) nogulsnes.

Eksperimentu beidzot, iegūto dzelzi atdzesē vājā oglekļa(II) 
oksīda plūsmā. Eksperiments jāizdara velkmēl No CO atbrīvojas, 
visus traukus piepildot ar ūdeni. Iegūto dzelzi pārbauda ar mag
nētu un reakcijās ar skābēm (sk. 304. eksperimentu).

Piezīme. Dreksela skalotnes var aizstāt ar pašdarinātu ska
lotni, ko izveido, izmantojot kolbu, aizbāzni un stikla caurulītes.

141.
Oglekļa(ll) oksīda un skābekļa maisījuma eksplozija

Vielas un ierīces. Oglek|a(ll) oksīda iegūšanas iekārta, skābekja iegūšanas, 
iekārta (sk. 215. eksperimentu A), biezsienu cilindrs, kristalizators ar ūdeni, Bun- 
zena statīvs, dvielis, stikla plāksnīte, vaska zīmulis.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Stikla cilindra 
tilpumu sadala trīs vienādās daļās, izdarot uz tā atzīmes ar 
vaska zīmuli, piepilda ar ūdeni un, apvēršot ar vaļējo galu uz 
leju, ievieto kristalizatorā. Cilindru iestiprina Bunzena statīvā un 
no gazometra tajā iepilda vienu daļu skābekļa, bet no CO iegū
šanas iekārtas (sk. 139. un 351. eksperimentu) iepilda divas daļas 
oglekļa (II) oksīda. Piepildīto cilindru zem ūdens noslēdz ar 
stikla plāksnīti, aptin ar dvieli, 2 vai 3 reizes pagāžot cilindru 
uz sāniem, sajauc abas gāzes un, atverot cilindru, tuvina tā 
vaļējo galu liesmai. Notiek sprādziens.

Piezime. Eksperimentu lielākas drošības dēļ var izdarīt pēc 
324. eksperimenta apraksta.
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142.
Oglekļa(IV) oksīda iegūšana un īpašības

Vielas un ierīces. Sālsskābe HC! (1 : 2), marmors CaC03, Kipa aparāts C 02 
Segūšanai, skalotne ar koncentrētu sērskābi H2SO4, skalotne ar nātrija hidrogēn- 
karbonāta NaHC03 šķīdumu, vārglāze (1,5 I), cilindrs, skārda sloksne (2 cm plata, 
30 cm gara), stikla caurulīte, svece, skaliņš.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Kipa aparātā 
ievieto marmora gabaliņus un iepilda sālsskābes šķīdumu. Kipa 
aparāta novadcaurulīti savieno ar skalotnēm. Iegūto oglekļa(IV) 
oksīda CO 2 plūsmu vispirms laiž caur skalotni ar nātrija hidro- 
gēnkarbonāta šķīdumu. Tas aiztur HC1 pilieniņus. Otrā skalotnē 
ar koncentrētu sērskābi notiek gāzes sausēšana.

Oglekļa (IV) oksīdu uzkrāj cilindrā ar vaļējo galu uz augšu, 
jo  CO 2 blīvums ir lielāks par gaisa blīvumu.

Lielā vārglāzē ievieto kāpņu veidā salocītu skārda sloksni un 
uz katra pakāpiena novieto sveces gabaliņu. Vārglāzē līdz dibe
nam  ievieto stikla caurulīti, kas savienota ar Kipa aparātu, ar 
skaliņu aizdedzina visas sveces un vārglāzē ievada CO 2 . Sveces 
pakāpeniski nodziest.

23. att.

Vielas un ierīces. 30% nātrija 
hidroksīda NaOH šķīdums, Kipa 
aparāts C 0 2 iegūšanai, apaļkolba 
(500 ml) ar pielāgotu aizbāzni, 
birete (50 ml), vārglāze (kristāli- 
zators), Mora aizspiednis, gumijas 
caurulīte, stikla caurulīte, Bunzena 
statīvs, skaliņš, porcelāna karotīte; 
tinte.

a iekārtās hermētiskumu. Gu
mijas caurulīti virs biretes

Sagatavošanās eksperi
mentam un tā norise. Sastāda 
iekārtu, kā parādīts 23. at
tēlā. Vārglāzē ielej ar tinti 
iekrāsotu ūdeni. Pārbauda
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aizspiež ar aizspiedni. Kolbā no Kipa aparāta iepilda CO 2 un tā  
klātbūtni pārbauda ar degošu skaliņu. Ja kolba piepildīta ar 
oglekļa(IV) oksīdu (skaliņš nodziest), tad tajā ielej 5 . . .  10 m l 
30% NaOH šķīduma. Kolbu noslēdz ar aizbāzni, spēcīgi saska- 
lina un tad atver aizspiedni. Iekrāsotā ūdens stabiņš biretē pace
ļas. Ir norisinājusies šāda reakcija:

2NaOH + C 0 2 Na2C 0 3 + H20

144.
Oglekļa(IV) oksīda Iedarbība ar nātrija peroksīdu

Vielas un ierīces. Nātrija peroksīds Na20 2, Kipa aparāts C 0 2 iegūšanai, apaļ- 
kolba (500 ml) ar pielāgotu gumijas aizbāzni, stikla caurulīte, gumijas caurulīte, 
Tiščenko skalotne, skaliņš, Bunzena statīvs, porcelāna karotīte.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Gumijas aizbāznī 
izurbj caurumu un ievieto tajā stikla caurulīti. Stikla caurulīti 
ar gumijas caurulītes starpniecību savieno ar Tiščenko skalotai. 
Skalotnē ielej ar tinti viegli iekrāsotu ūdeni. Kolbu iestiprina 
Bunzena statīvā. No Kipa aparāta kolbā ievada oglekļa(IV) 
oksīdu (pārbauda ar degošu skaliņu). Ja kolba ar gāzi piepildīta, 
tad ar porcelāna karotīti kolbā ieber nātrija peroksīdu (apmēram 
divas karotītes). Kolbu noslēdz un novēro reakcijas norisi:

2Na20 2 + 2C02 —> 2Na2C03 -ļ- 0 2

Vērojot Tiščenko skalotnē esošo šķīdumu, var konstatēt, ka 
kolbā esošās gāzes tilpums samazinās. Vieta, kur kolbā atrodas. 
Na 2 C>2 , sakarst. Lai reakcija norisētu ātrāk, kolbu izņem no sta
tīva un sakrata. Pēc 5 . . .  8  minūtēm kolbu atver un tajā ievietos 
kvēlojošu skaliņu. Skaliņš uzliesmo.

145.
Amorfā silīcija un silāna iegūšana

Vialas un ierīces. Silīcija(IV) oksīds (kvarca smiltis) Si02, magnijs (skaidiņas, 
pulveris), magnija oksīds MgO, sālsskābes HCI šķīdums (1 :4), mēģene, mēģeņus 
turētājs, piesta, vārglāze, gāzes deglis, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Iesver 15 g tīru 
kvarca smilšu, 1 2  g magnija skaidiņu un 6  g magnija oksīda. 
Maisījumu ieber mēģenē un karsē, līdz sākas reakcija:

Si02 + 2Mg Si + 2MgO
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Reakcija ir eksotermiska.
Ja magnijs ņemts pārākumā, tad vienlaikus veidojas magnija 

silicīds:

2Mg + Si -*■ Mg2Si

Pēc reakcijas mēģeni atdzesē un sadauza. Iegūto produktu 
sasmalcina un ieber vārglāzē. Uzlej sālsskābi. Magnija silicīds 
reaģē ar skābi, veidojot silānu:

Mg2Si + 4HCI->2MgCl2 + SiH4 f

Silāns istabas temperatūrā gaisā aizdegas, veidojot silī
cija (IV) oksīdu un ūdeni:

SiH4 + 202->Si02 + 2H20

Vārglāzē paliek tumša masa, kas sastāv no amorfā silīcija un 
neizreaģējušām smiltīm. Nolej atlikušo skābi un nogulsnes vai
rākkārt mazigā ar ūdeni.

146.
Silīcija iedarbība ar nātrija hidroksīdu

Vielas un ierīces. Silīcijs, 30% nātrija hidroksīda NaOH šķīdums, divas mēģe
nes, gumijas aizbāznis, mērcilindrs, izliekta stikla caurulīte, kristalizators ar ūdeni, 
Bunzena statīvs, sildierīce, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Lielā mēģenē 
ievieto 2 . . . 3  g 145. eksperimentā iegūtā amorfā silīcija. Silīci
jam  virsū uzlej 3 . . . 4  ml 30% nātrija hidroksīda šķīduma. Mē
ģeni aizver ar aizbāzni, kuram cauri iet izliekta stikla caurulīte, 
un iestiprina statīvā. Izliektās caurulītes galu ievieto kristaliza- 
torā zem ūdens. Mēģeni vienmērīgi silda. Kad novēro gāzes izda
līšanos, gāzi uzkrāj ar ūdeni piepildītā un otrādi apvērstā mē
ģenē. Norisinās reakcija:

Si + 2Na0H-t-H20->Na2S i0 3 + 2H2 f

147.
Nātrija silikāta iegūšana no silīcija(IV) oksīda

Vielas un ierīces. Kvarca smiltis Si02, nātrija hidroksīds NaOH, porcelāna 
bļodiņa, vārglāzē (200 ml), mērcilindrs (100 ml), Bunzena statīvs ar gredzenu, 
piltuve, filtrpapīrs, tīģeļknaibles, pipete, sildierīce, tehniskie svari.
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Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Iesver 2 . . .  3 g 
smalku kvarca smilšu un 5 . . .  6  g sausa nātrija hidroksīda. Šīs 
vielas ieber porcelāna bļodiņā, samaisa un novieto uz Bunzena 
statīva gredzena. Bļodiņu pārsedz ar piltuvi un karsē 15. . .  20 
minūtes. Smiltis reaģē ar nātrija hidroksīdu:

Si02 + 2Na0H —*■ Na2Si0 3 -ļ-H2 0

Kausējumu ar tīģeļknaiblēm novieto uz galda un ar pipeti pa 
apvērstās piltuves galu pa pilienam pilina klāt ūdeni (uzmanīgi! 
sārms var izšļakstīties!). Iegūto kausējumu atšķaida ar 
40 . . .  50 ml ūdens un filtrē. Iegūst nātrija silikāta šķīdumu.

Piezīme. Smiltis ieteicams iepriekš izsijāt caur smalku 
(0,5 mm) sietu. Lai atbrīvotos no citu vielu piemaisījumiem, smil
tis jāaplej ar 15. . .  20% HC1 un pēc 24 stundām jāskalo tīrā 
ūdenī.

148.
Silīcijskābes iegūšana

Vielas un ierīces. Nātrija silikāta Na2Si03 šķīdums, sālsskābe HCI (1 :2), 
vārglāze (200 ml).

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Pie iepriekšējā 
eksperimentā iegūtā nātrija silikāta šķīduma vārglāzē pielej 
nedaudz sālsskābes. Novēro nešķīstošu silīcijskābes nogulšņu 
rašanos:

Na2Si03 + 2HCI->2NaCI + H2Si03 \

Piezīme. Silīcijskābes iegūšanai var izmantot silikātlīmi. 
Atšķaidot to ar ūdeni (1:1), var veikt dažādus eksperimentus.

149.
Silīcijskābes sadalīšanās karsējot

Vielas un ierīces. Silīcijskābe H2SiC>3, mēģene, mēģeņu turētājs, sildierīce.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Daļu no 148. eks
perimentā iegūtās cietās silīcijskābes ievieto mēģenē un karsē. 
Silīcijskābe sadalās:

H2Si03->Si02 + H20

Mēģenes dibenā izveidojas nešķīstošu nogulšņu kārtiņa — 
silīcija (IV) oksīds.
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150.
Nātrija silikāta hidrolīze

Vielas un ierīces. Silikatlime, fenolftaleīna šķīdums, vārglaze (100 ml), mēr
cilindrs.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. 20 ml silikātlī- 
mes atšķaida ar 40 ml ūdens un piepilina dažus pilienus fenol
ftaleīna šķīduma. Novēro, ka indikators maina krāsu — vide ir 
bāziska (sk. 32. eksperimentu). Norisinās reakcija:

Na2Si03 + H20 NaHSiOs-f-NaOH

151.
Viegli kūstoša stikla iegūšana

Vielas un ierīces. Smalkas kvarca smiltis Si02, svina(ll) oksīds PbO, bora(lll) 
oksīds B2O3, dzelzs tīģelis ar vāciņu, tīģeļknaibles, Bunzena statīvs ar gredzenu, 
porcelāna bļodiņa, gāzes deglis, keramikas flīze, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Iesver 8,4 g 
sv ina(II) oksīda, 4,5 g kvarca smilšu un 1,1 g bora(III) oksīda. 
Visu rūpīgi porcelāna bļodiņā samaisa un ievieto dzelzs tīģelī. 
Tīģeli novieto Bunzena statīva gredzenā un karsē, līdz maisī
jums izkūst. Izkusušo vielu atdzesē un izkrata no tīģeļa uz kera
mikas flīzes.

152.
Parastā stikla un kvarca stikla īpašību salīdzināšana

Vie’as un ierīces. Kvarca stikla mēģene, parastā stikla mēģene, vārglāze 
(500 ml), mēģeņu turētājs, gāzes deglis (spirta lampiņa).

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Uz gāzes degļa 
karsē vienāda izmēra kvarca stikla un parastā stikla mēģenes 

.(va i kolbiņas, vārglāzes). Spēcīgi sakarsēto priekšmetu ievieto 
vārglāzē ar aukstu ūdeni.

Kvarca stikla izstrādājums krasas temperatūras svārstības 
iztur labi, jo tā termiskās izplešanās koeficients ir apmēram 
15 reizes mazāks nekā parastajam stiklam. Parastā stikla izstrā
dājums šādā eksperimentā saplaisā. Kvarca izstrādājumus var 
sakarsēt līdz sarkankvēlei un tad strauji atdzesēt. Arī kušanas 
temperatūra kvarca stiklam (1750°C) un parastajam stiklam 
(~550 . . .  600 °C) atšķiras.
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ALVA UN SVINS

153.
Alvas «kliedziens»

Vielas un ierīces. Alvas stienītis.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Alvas stienīti 
loča dažādos virzienos. Dzirdama īpatnēja skaņa — tā sauktais 
«alvas kliedziens», kas rodas alvas kristālu savstarpējās berzes 
rezultātā.

Piezīme. Ja nav pieejams alvas stienītis, to var izgatavot no 
granuletās alvas. No valkaniem māliem izgatavo plāksnīti (3X 
X lO  cm) un ar zīmuli iespiež garenu iedobumu. Metālu kausē
jam ā karotē izkausē 10. . .  15 g granulētās alvas, ielej veidnē un 
atdzesē.

154.
Alvas fizikālo īpašību atkarība no temperatūras

Vielas un ierīces. Alva (granulas, gabaliņi), piesta, metālu kausējamā karote, 
sildierīce, termostats (žāvēšanas skapis).

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Metālu kausē
jam ā karotē karsē alvas granulas līdz 200. . .  210 °C temperatūrā. 
Arī piestu termostatā sasilda līdz 100 °C. Sakarsētās alvas gra
nulas ieber piestā un saberž. Temperatūrā virs 200 °C alva kļūst 
trausla.

155.
Lodalvas pagatavošana

Vielas un ierīces. Alva, svins, metālu kausējamā karote, dzelzs stienītis 
^nagla), māli, sildierīce, tehniskie svari;

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. No valkaniem 
māliem izgatavo veidni metāla kausējuma izliešanai (sk. 27. un 
153. eksperimentu). Iesver 10 g svina un 20 g alvas, ieliek metālu 
kausējamā karotē un karsē. Metāliem kūstot, tos brīžiem pamaisa 
ar dzelzs stienīti. Kausējumu ielej māla veidnē un atdzesē.

Svina kušanas temperatūra ir 328 °C, alvas — 232 °C, bet 
lodalvas kušanas temperatūra ir 180 °C.
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Alvas iedarbība ar sālsskābi un alvas(ll) hidroksīda iegūšana
156.

I. Vielas un ierīces. Alva (granulas), sālsskābe HCI (koncentrēta), mēģene, 
mērcilindrs.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. 2  vai 3 alvas 
granulas ieliek mēģenē un uzlej virsū 2 . . .  3 ml sālsskābes. 
Novēro ūdeņraža izdalīšanos.

II. Vielas un ierīces. Alvas(ll) hlorīds SnCl2, 10% nātrija hidroksīda NaOH 
šķīdums, sālsskābe HCI (1 : 5), trīs vārglāzes (100 ml), mērcilindrs, melns ekrāns, 
tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Vārglāzē paga
tavo 5% alvas(II) hlorīda šķīdumu. Ūdens šķīdumā alvas(II) 
sāļi hidrolizējas, tāpēc šķīdums ir duļķains. Lai iegūtu dzidru 
šķīdumu, ieteicams alvas(II) hlorīdu šķīdināt koncentrētā sāls
skābē. 30 ml pagatavotā alvas(II) hlorīda šķīduma ielej vārglāzē 
un pielej 15. . .  20 ml nātrija hidroksīda šķīduma. Novēro 
alvas(II) hidroksīda nogulšņu veidošanos:

SnCI2 + 2NaOH -*■ Sn(OH)2 ļ  + 2NaCl

Sadala iegūtās alvas(II) hidroksīda nogulsnes trīs vārglāzēs 
(viena vārglāzē salīdzināšanai). Aiz vārglāzēm novieto melnu 
ekrānu. Vienā vārglāzē pie S n (O H ) 2 nogulsnēm pielej sālsskābi. 
A lvas(II) hidroksīda nogulsnes izzūd:

Sn(OH)2 + 2HCI SnCI2 + 2H20
Otrā vārglāzē pielej nātrija hidroksīda šķīdumu. Arī šajā 

gadījumā S n (O H ) 2  nogulsnes izzūd:

Sn(OH)2+2NaOH -> Na2 [Sn(OH)4]

Veidojas nātrija tetrahidrokso(II) stannāts, kas labi šķīst 
ūdenī.

157.
Nātrija fefrahidrokso(ll) stannāts kā reducētājs

Vielas un ierīces. Nātrija tetrahidrokso(ll) stannāts Na2[Sn(OH)4], bismuta(lll) 
hlorīds BiCl3, 10% nātrija hidroksīda NaOH šķīdums, destilēts ūdens, vārglāzē, 
stikla nūjiņa.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Vārglāzē paga
tavo 1% b ism uta(III) hlorīda šķīdumu, pielej 10 . . .  12 ml nātrija 
hidroksīda šķīduma un 156. eksperimentā iegūto nātrija tetrahidr-
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okso(II) stannatu. Rodas melnas bismuta nogulsnes. Norisinās 
šāda reakcija:

2BiCI3 + 3Na2[Sn(OH)4]+6NaOH-v2Bi ļ  + 3Na2[Sn(OH)6] +6NaCI

158.
«Satuma koks»*

I. Vielas un ierīces. 1 %  svina(ll) acefāta P b (C H 3C O O )2 šķīdums, 30% etiķ
skābes CH 3C O O H  šķīdums, cinks (plāksnīte, stienītis), destilēts ūdens, cilindrs 
(500 ml), mērcilindrs, vara stieple (linu diegs), stikla nūjiņa, pipete, tehniskie 
svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Cilindrā ielej 
apmēram 450 ml 1% svina(II) acetāta šķīduma. Šķīdumu paskā
bina ar dažiem pilieniem etiķskābes, lai hidrolizēs rezultātā neiz
veidotos bāziskais svina sāls un šķīdums nebūtu duļķains.

Vara stieplē vai linu diegā piesien cinka plāksnīti, stienīti vai 
kādu priekšmetu un iegremdē cilindrā esošā šķīdumā. Vara stiep
les vai diega galus piesien pie stikla nūjiņas, kuru nostiprina 
virs cilindra.

Cinks izspiež svinu no savienojuma. Uz cinka plāksnītes vei
dojas interesanti svina veidojumi. Reakcijas vienādojums ir 
šāds:

Pb(CH3COO)2 + Zn Zn(CH3COO)2 + Pb

II. Vielas un Ierīces. Svina(ll) acetāts Pb(CH3COO)2, želatīns (agars), desti
lēts ūdens, cinks (granulas), cilindrs (100 ml) ar pielāgotu gumijas aizbāzni, 
stikla nūjiņa, mērcilindrs, mēģinājumu karote, sildierīce.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Pagatavo 80 ml 
želatīna šķīduma (sk. 25. eksperimentu), kuram pievieno 8  ml 
piesātināta Pb(CH 3 C O O ) 2  šķīduma, mazliet pasilda un ielej stikla 
cilindrā. Šķīdumam ļauj sarecēt. Pēc tam ar stikla nūjiņu ievada 
līdz cilindra apakšai lielu cinka granulu. Ja tādas nav, tad 
mēģinājumu karotē sakausē 3 vai 4 cinka granulas.

Želatīnā izveidojas interesantas formas «svina koks» — «Sa- 
turna koks». Sis eksperiments noris loti lēni — vairākas , dienas 
vai pat nedēļas.

* Apzīmējums «Saturna koks» radies viduslaikos, kad alķīmiķiem svinu 

simbolizēja planēta Saturns.
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III. Vielas un ierīces. Svina(ll) acetāts Pb(CH3COO)2, cinks, nātrija silikāts 
Na2Si03, etiķskābe (30%), mērcilindrs, stikla cilindrs (100 ml) ar gumijas aizbāzni, 
stikla nūjiņa, universālindikatora papīrītis, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Pagatavo 
10 . . .  15 ml piesātināta sv ina(II) acetāta šķīduma un 40 ml 
20% nātrija silikāta šķīduma. Pie nātrija silikāta pielej tik daudz 
etiķskābes, līdz šķīdums uzrāda skābu reakciju (indikatora papī
rītis), pēc tam pielej 10. . .  15 ml piesātināta svina(II) acetāta 
šķīduma un samaisa. īsā laika sprīdī šķīdums sarec, veidojot silī- 
cijskābes gelu. Uzmanīgi šajā gelā ievada cinka granulu (stie
nīti). Tālāk norisinās aizvietošanas reakcija un silīcijskābes gelā 
veidojas skaists «svina koks».

Piezīme. Eksperimenti izmantojami arī oksidēšanās-reducēša- 
nās reakciju demonstrējumiem.

159.
Svina(ll) hidroksīds un tā īpašības

Vielas un ierīces. Svina(ll) acetāts vai nitrāts, 20% nātrija hidroksīda NaOH 
šķīdums, slāpekļskābe HN03 (1 : 5), trīs vārglāzes (100 ml), divas stikla nūjiņas.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Vārglāzē paga
tavo sv ina(II) acetāta (svina(II) nitrāta) šķīdumu un to ielej 
divās vārglāzēs, pa 20 ml -katrā. Abās vārglāzēs pielej vienādu 
tilpumu nātrija hidroksīda šķīduma. Veidojas nešķīstošas 
svina (II) hidroksīda nogulsnes:

Pb(N03)2 + 2Na0H -*■ Pb(OH)2 ļ  +2NaN03

Vienā vārglāzē turpina pieliet nātrija hidroksīda šķīdumu un 
novēro, ka svina (II) hidroksīds izšķīst — veidojas nātrija tetra- 
hidrokso(II) plumbāts:

Pb(OH)2 +2NaOH Na2 [Pb(OH)4]

Otrā vārglāzē pielej slāpekļskābi. Arī šajā vārglāzē nogulsnes 
izšķīst.

Piezīme. Eksperimentā neizmantot sālsskābi un sērskābi, jo 
šo skābju svina sāļi ir mazšķīstoši.

160.
Svina(IV) oksīda termiskā disociācija

VieSas un ierīces. Svina (IV) oksīds Pb02l azbesta sietiņš (skārda loksne), trij
kājis, gāzes deglis (sausais spirts).



Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Uz azbesta sie
tiņa, kas novietots uz dzelzs trijkāja, plānā kārtiņā uzber 
svina (IV) oksīdu. Zem trijkāja novieto gāzes degli tā, lai lies
mas ārējā daļa karsētu uz sietiņa uzbērtā svina(IV) oksīda cen
tru. Pēc neilga laika kļūst redzami svina oksīdu riņķi dažādās 
krāsās: centrā dzeltenā PbO laukums, tālāk sarkanoranžais 
Pb 3 0 4  un visapkārt brūnais PbCV

390 . .  . 420 °C 530 . .  . 550 °C 

Pb02------- r-^Pb30 4 ---------->-PbO

161.
Svina(IV) oksīda oksidējošās īpašības

I. Vielas un ierīces. Svina(IV) oksīds Pb02, sālsskābe HC1 (koncentrēta), 
cilindrs (250 ml), aizbāznis, mērcilindrs, balts ekrāns.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Cilindrā ieber 
sausu svina(IV) oksīdu un uzlej 3 . . . 5  ml koncentrētas sālsskā
bes. Aiz cilindra novieto baltu ekrānu. Izdalās hlors:

Pb02 + 4HCI PbCI2+CI2 t +2H20

II. Vielas un ierīces. Svina(IV) oksīds Pb02, slāpekļskābe HN03 (koncen
trēta), mangāna(ll) nitrāts Mn(N03)2, vārglāze (500 ml), karotīte, stikla nūjiņa, 
sildierīce.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Vārglāzē ielej 
apmēram līdz pusei ūdeni. Tajā iepilina 3 . . . 4  pilienus man
gāna (II) nitrāta šķīduma, stipri paskābina ar koncentrētu slā
pekļskābi un pieber karotīti svina (IV) oksīda. Vārglāzi ar šķī
dumu uzsilda, pa brīdim apmaisot. Pēc tam Jauj šķīdumā nosēs
ties duļķēm. Šķīdums ir permanganātjonam raksturīgā sarkani 
violetā krāsā. Norisinās reakcija:

2Mn(N03)2+6HN03 + 5Pb02->- 5Pb(N03)2-t-2HMn04-t-2H20

Piezīme. M angāna(II) nitrāta M n (N 0 3 ) 2 vietā var izmantot 
m angāna(II) hlorīdu M nCl2  vai m angāna(II) sulfātu M nS 04.

III. Vielas un ierīces. Svina(IV) oksīds Pb02, sērūdeņraža H2S (indīga gāze!) 
iegūšanas iekārta, porcelāna bļodiņa.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Porcelāna bļodiņā 
ieber sausu svina (IV) oksīdu. No sērūdeņraža iegūšanas iekārtas 
(sk. 228. un 229. eksperimentu) ne sevišķi spēcīgu sērūdeņraža 
strūklu vērš uz svina (IV) oksīdu. Sērūdeņradis aizdegas. (Sēr- 
ūdeņradim jābūt tīram! Tas nedrīkst būt maisījumā ar gaisu!)
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162.
Svina(ll) jodīda iegūšana

Vielas un ierīces. Svina{ll) nitrāts Pb(N03)2, kālija jodīds Kl, destilēts ūdens, 
vārglāze (400 ml), termometrs, sildierīce, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Vārglāzēs paga
tavo 100 ml 15% svina (II) nitrāta šķīduma un 100 ml 15% kālija 
jodīda šķīduma. Svina (II) nitrāta šķīdumu sasilda līdz
70 . . . 80 °C un pielej klāt pagatavoto kālija jodīda šķīdumu. Šķī
dumiem atdziestot, kolbā veidojas skaisti, zeltaini mirdzoši 
sv ina(II) jodīda kristāli («alķīmiķu zelts»*):

Pb(N03)2+2KI -» Pbl2 I  + 2KNO3

163.
Svina(ll) sulfīda iedarbība ar ūdeņraža peroksīdu

Vielas un ierīces. 5% svina(ll) nitrāta Pb(N03)2 šķīdums, 5% nātrija sulfīda 
Na2S šķīdums, 30% ūdeņraža peroksīda šķīdums, cilindrs (300 ml), stikla nūjiņa.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Cilindrā pie 
sv ina(II) nitrāta šķīduma pielej nātrija sulfīda šķīdumu. Iegūst 
melnas, ūdenī nešķīstošas sv ina(II) sulfīda nogulsnes:

Pb(N03)2 + Na2S PbS ļ  +2NaNOs
Tad šai suspensijai pielej 10. . .  20 ml 30% ūdeņraža perok

sīda šķīduma un vairākkārt apmaisa. Melnās sv ina(II) sulfīda 
nogulsnes pakāpeniski izzūd, un šķīdums kļūst balts. Norisinās 
reakcija:

PbS + 4H20 2 PbS04 ļ  + 4H20
So paņēmienu izmanto sērūdeņraža iedarbībā nomelnējušu 

gleznu restaurēšanai.

164.
Vāji šķīstošu svina sāļu iegūšana

Vielas un Ierīces. Svina acetāts Pb(CH?,COO)2, kālija hlorīds KC1, kālija sul
fāts K2SC>4, nātrija karbonāts Na2C 03, kālija jodīds Kl, nātrija sulfīds Na2S, kālija 
hromāts K2CrC>4, trīspadsmit vārglāzēs (200 ml), tehniskie svari.

* Mirdzošie svina(II) jodīda kristāli atgādina zelta smiltis. Acīmredzot 

tāpēc arī radies nosaukums «alķīmiķu zelts».
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Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Pagatavo 15%. 
sv ina(II) acetāta, 5% kālija hlorīda, kālija jodīda, nātrija sul
fīda, nātrija karbonāta, kālija sulfāta un kālija hromāta šķīdu
mus. Sešās vārglāzēs ielej 50 ml svina(II) acetāta šķīduma. Klāt 
pielej tādu pašu tilpumu pārējo sāļu šķīdumu. Rodas nogul
snes — svina(II) sulfāts, karbonāts un hlorīds baltā krāsā,, 
sv ina(II) jodīds un hromāts — dzeltenā krāsā, sv ina(II) sul
fīds — melnā krāsā. Reakciju vienādojumi ir šādi:

Pb(CH3COO )2 + 2KCI->-PbCI2 ļ  + 2CH3COOK 

2Pb(CH3COO )2 + Na2C 0 3 + 2H20  PbC03 ■ Pb(OH)2 ļ  +2CH3COONa + 2CH3COO B  

Pb(CH3COO)2 + 2KI -> Pbl2 | +2CH3COOK 
Pb(CH3COO )2 + Na2S-v PbS ļ  +2CH3COONa 

Pb(CH3C0 0 )2  + K2S0 4 -vPbS0 4 ļ  + 2CH3COOK 

Pb(CH3C 0 0 )2+K2Cr04-v PbCr04 ļ  +2CH3COOK



VII n o d a ļ a

Piektās grupas elementi

SLĀPEKLIS

165.
Slāpekļa Iegūšana no amonija hlorīda un nātrija nitrīta

I. Vielas un Ierīces. Amonija hlorīds NH4CI, nātrija nitrīts NaN02, Virca 
kolba (300 ml), divas vārglāzes (200 ml), pilināmā piltuve, gumijas aizbāznis, 
cilindrs (300 ml), kristalizators, divi Bunzena statīvi, stikla caurulīte, gumijas cau
rulītes, skaliņš, mērcilindrs (100 ml), stikla plāksnīte, sildierīce.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Virca kolbu 
noslēdz ar pielāgotu gumijas aizbāzni, kurā blīvi iestiprināta pili
nāmā piltuve. Virca kolbas novadcauruli ar gumijas caurules 
starpniecību savieno ar stikla cauruli. Iekārtu iestiprina Bunzena 
statīvā (sk. 2 1 . att.).

Pagatavo istabas temperatūrā piesātinātu amonija hlorīda šķī
dumu un nātrija nitrīta šķīdumu. Virca kolbā ielej 50 ml nātrija 
nitrīta šķīduma. Kolbu noslēdz ar aizbāzni un šķīdumu karsē līdz 
viršanai. P ilināmā piltuvē ielej amonija hlorīda šķīdumu. Stikla 
caurulīti, pa kuru izplūdīs slāpeklis, ievieto ar ūdeni piepildītā 
kristalizatorā. Cilindru piepilda ar ūdeni un apvērstu (ar vaļējo 
galu uz leju) ievieto kristalizatorā, un nostiprina Bunzena sta
tīvā. Kad nātrija nitrīta šķīdums uzkarsēts, no pilināmās piltuves 
pa pilienam uzmanīgi pilina amonija hlorīda šķīdumu. Kolbā 
norisinās strauja reakcija:

NH4CI + NaN02 NH4N 02 + NaCI 
NH4N 0 2-v2H20  + N2t

Izdalījies slāpeklis izspiež ūdeni no cilindra. Kad cilindrs pie
pildījies ar gāzi, to zem ūdens noslēdz ar stikla plāksnīti, izņem
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no kristalizatora un novieto uz galda. Slapekli pierada ar degošu 
skaliņu. Skaliņa liesma nodziest.

II. Vielas un ierīces. Amonija hlorīds NH4CI, nātrija nitrīts NaNC>2, četras- 
vārglāzes (300 ml), vārglāze (1 I), mērcilindrs, kristalizators, skaliņš, sildierīce.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Pagatavo istabas 
temperatūrā piesātinātus amonija hlorīda un nātrija nitrīta šķī
dumus. Apmēram 200 ml katra šķīduma ielej katru savā vārglāzē 
un silda līdz 80 . . . 90°C.  Lielā kristalizatorā ievieto vārglāzi 
(1 /). Uzkarsētos šķīdumus salej kopā šajā vārglāzē. Novēro 
pakāpenisku slāpekļa izdalīšanos. Reakcija kļūst arvien strau
jāka, šķīdums saputojas un līst pāri trauka malām. Vārglāzē 
ievietotais degošais skaliņš nodziest.

166.
Slāpekļa iegūšana no gaisa

I. Vielas un ierīces. Etilspirts C2H5OH, kalcija hidroksīds Ca(OH)2 (sk. 104. urt 
105. eksperimentu), vate, vara stieple, stikla kupols, aizbāznis, kristalizators,
vaska zīmulis.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Stikla kupolu 
pagatavo no 4 . . .  5 l pudeles,' kurai nogriezts dibens. Pudelei 
(kupolam) pielāgo gumijas aizbāzni, kurā iestiprināta vara 
stieple. Kupola tilpumu sadala 6  vienādās daļās (uz kupola sie
nām izdara atzīmes ar vaska zīmuli). Atver aizbāzni un kupolu 
ievieto kristalizatorā. Kristalizatorā ielej ūdeni un klāt pielej 
dzidru kalcija hidroksīda šķīdumu līdz pirmajai atzīmei uz kupola 
sienas. Aizbāznī ievietotajā vara stieplē iestiprina spirtā samēr
cētu vati (lieko spirtu nospiest) un aizdedzina to. Degošo vati 
ievieto kupolā un to noslēdz ar aizbāzni. Spirts degot patērē 
kupolā esošo skābekli, un liesma nodziest. Radušos oglekļa(IV) 
oksīdu pakāpeniski saista kristalizatorā esošais kalcija hidrok
sīds.

Piezīme. Stieple ar spirtā samērcēto vati jānovieto kupola 
vidusdaļā. Ja vate atradīsies par zemu, tad ūdens paceļoties 
noslāpēs liesmu, ja par augstu, tad var saplīst kupols.

III. Vielas un ierīces. Baltais fosfors, 20% nātrija hidroksīda NaOH šķīdums, 
stikla kupols, korķa pludiņš (diametrs 15 cm), limonādes pudeles vāciņš, stikla 
nūjiņa, pincete, filtrpapīrs, kristalizators, nazis, sildierīce.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Izdara uz kupola 
atzīmes ar vaska zīmuli (sk. iepriekšējo eksperimentu). Kristali
zatorā ielej ūdeni un piepilina 4 vai 5 pilienus nātrija hidroksīda
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(var piepilināt 2 vai 3 pilienus fenolftaleīna šķīduma). Ūdens 
līmenim jābūt līdz pirmajai atzīmei. Zem kupola novieto korķa 
pludiņu, uz tā uzliek limonādes pudeles metāla vāciņu (attīrītu 
no blīvēm). Nogriež mazu gabaliņu (zirņa lielumā) baltā fosfora 
(griezt zem ūdens!), nosusina to filtrpapīrā (uzmanīgi!) un ar 
pinceti uzliek uz limonādes pudeles vāciņa. Sakarsē stikla nūjiņu 
un caur kupola augšējo atveri pieskaras fosforam. Fosfors aizde
gas. Kupolu noslēdz ar aizbāzni un ļauj fosforam sadegt. Veido
jas fosfora (V) oksīds baltu dūmu veidā. Fosfora (V) oksīds pakā
peniski reaģē ar ūdeni un tajā esošo sārmu, ūdens lēnām piepilda 
vienu piekto daļu no kupola tilpuma. Kupolā atrodas samērā tīrs 
slāpeklis.

Piezīme. Eksperimentus I un I I  vairāk ieteicams izmantot 
slāpekļa pierādīšanai gaisā (gaisa sastāva noteikšanai). Tīra 
slāpekļa iegūšanai ērtāks paņēmiens ir aprakstīts 165. eksperi
mentā.

Balto fosforu iegūst, kā norādīts 199. eksperimentā. Ar balto 
fosforu jārikojas uzmanīgi — tas ir indīgs un viegli uzlies
mojošs!

167.
Slāpekļa Iegūšana no kālija nitrāta

Vielas un ierīces. Kālija nitrāts KNO3, dzelzs (reducētas dzelzs skaidiņas), 
fenolftaleīna šķīdums, termoizturīga mēģene (20 ml), gumijas aizbāznis, izliekta 
stikla caurulīte, kristalizators, Bunzena statīvs, cilindrs (100 ml), tehniskie svari, 
sildierīce.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Iesver 0,5 g 
kālija nitrāta un 10 g dzelzs skaidiņu. Abas vielas labi sajauc 
kopā un ievieto mēģenē. Mēģeni noslēdz ar aizbāzni, kam cauri 
izvadīta izliekta stikla caurulīte. Mēģeni nostiprina Bunzena sta
tīvā. Stikla caurulīti ievieto kristalizatorā zem ūdens līmeņa. 
Gāzes uztveršanai piepilda ar ūdeni cilindru un apvērstā veidā 
to novieto virs novadcaurulītes. Mēģeni ar vielu maisījumu karsē, 
līdz sākas reakcija:

6KNO3 +10Fe -> 5Fe20 3 + 3K20  + 3N2 f

Kad slāpekļa izdalīšanās beigusies, mēģeni atdzesē un uzma
nīgi ielej tajā ūdeni. Piepilina dažus pilienus fenolftaleīna šķī
duma. Konstatē, ka radusies sārmaina vide:

K20  + H20  — 2KOH
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168.
Magnija nitrīda iegūšana

Vielas un ierīces. Magnijs (lenta, skaidiņas), sarkanā lakmusa vai universāl- 
indikatora papīrītis, destilēts ūdens, termoizturīga vārglāze (100 ml), mēģene, 
keramikas plāksne.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Uz keramikas 
plāksnes novieto magnija lentu vai mazu kaudzīti magnija skai
diņu, aizdedzina un pārsedz ar termoizturīgu vārglāzi. Sākumā 
magnijs deg enerģiski, bet, skābeklim pietrūkstot, sāk reaģēt ar 
slāpekli. Reakcija notiek daudz lēnāk. Degšanas produkti no 
ārpuses pārklāti ar baltu oksīda kārtiņu, vidū atrodas pelēcīgs 
pulverveida magnija nitrīds. Norisinās reakcija:

3Mg + N2 -v Mg3N2

Magnija nitrīdu pierāda, ievietojot to mēģenē ar ūdeni. Šajā 
reakcijā izdalās amonjaks:

Mg3N2 + 6H20  -V 3Mg(OH)2 ļ  +2NH3 f

Amonjaka izdalīšanos konstatē ar sarkano lakmusa papīrīti 
vai pēc smakas.

169.
Amonjaka konstatēšana kvēpu sastāvā

Vielas un ierīces. Kvēpi, 10% nātrija hidroksīda NaOH šķīdums, sarkanais 
lakmusa vai universālindikatora papīrītis, kolba (300 ml), sildierīce.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Kvēpus ievieto 
kolbā un samitrina ar 10% NaOH šķīdumu. Kolbu uzkarsē. Lie
tojot samitrinātu indikatora papīrīti, var konstatēt amonjaka 
izdalīšanos. Indikators uzrāda sārmainu reakciju.

Piezīme. Kvēpus var savākt dzīvokļa apkures krāsnī. Visvairāk 
amonjaka satur akmeņogļu kvēpi.

170.
Amonjaka iegūšana no nitrātiem

I. Vielas un ierīces. Kālija nitrāts KN03 (nātrija nitrāts NaNOs), 30% nātrija 
hidroksīda NaOH šķīdums, cinks (alumīnijs), indikators (sarkanais lakmusa vai 
universālindikatora papīrītis), termoizturīga mēģene, mēģeņu turētājs, sildierīce, 
tehniskie svari,
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Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Lielā mēģenē 
ieber 0,5. . .  1 g nātrija vai kālija nitrāta. Pievieno apmēram tik
pat daudz putekļveida cinka vai alumīnija. Uzlej 3 . . . 4  ml 30% 
NaOH šķīduma. Maisījumu uzkarsē. Ar samitrinātu indikatora 
papīrīti konstatē amonjaka klātbūtni:

NaN03 + 4Zn + 7Na0H + 6H20 ^ 4Na2[Zn(0 H)4] +NH3 f

Piezīme. So reakciju var izmantot ari kā nitrātjonu pierādīša
nas reakciju.

II. Vielas un ierīces. Kālija nitrāts KNO3 (nātrija nitrāts NaN03), kālija hidr
oksīds KOH, dzelzs skaidiņas, indikators (fenolftaleīna šķīdums, sarkanais lak
musa papīrītis), termoizturīga mēģene, aizbāznis, izliekta stikla caurulīte, Bun- 
zena statīvs, vate, sildierīce, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Labi sajauc 2 g 
kālija vai nātrija nitrāta ar 3 g sasmalcināta (uzmanīgi!) sausa 
kālija hidroksīda un 20 g tīras dzelzs skaidiņu. Maisījumu ieber 
mēģenē, to aizver ar aizbāzni, kam cauri izvadīta stikla caurulīte. 
Mēģeni iestiprina statīvā un karsē. Amonjaku uzkrāj otrā 
mēģenē, ko novieto uz stikla caurulītes ar vaļējo galu uz leju. 
Kad mēģene piepildīta ar amonjaku, to noslēdz ar vates tam
ponu. Uzkrāto amonjaku pierāda ar indikatora papīrīti, kā ari 
to izšķīdinot ūdenī un tad pielejot tam fenolftaleīna šķīdumu.

171.
Amonjaka sintēze

I. Vielas un ierīces. Amonija hlorīds NH4C1, amonija nitrīts NaNC>2, Kipa 
aparāts ūdeņraža iegūšanai (sk. 258. eksperimentu A), koncentrēta sērskābe 
H2SO4, reducēta dzelzs, fenolftaleīna šķīdums, gazometrs, divas Tiščenko skalot- 
nes, gumijas caurulītes, stikla caurulītes, gumijas aizbāžņi, termoizturīga stikla 
caurule (garums 25.. .  30 cm, diametrs 2 . . .  3 cm), kolba, Bunzena statīvs, 
azbests, sildierīce.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Slāpekli iegūst, 
kā norādīts 165. I eksperimentā, un piepilda ar to gazometru. 
Kipa aparātu sagatavo ūdeņraža iegūšanai (sērskābi atšķaida 
1:5) .  Sausās Tiščenko skalotnēs ielej koncentrētu sērskābi (līme
nis 1,0. . .  1,5 cm augstumā). Termoizturīgās stikla caurules 
vidusdaļā ievieto reducēto dzelzi, kuru nostiprina no abām pusēm 
ar azbestu (pārāk nesablivēt!). Ja reducētā dzelzs nav pieejama, 
to var iegūt pēc 140. eksperimenta apraksta. Termoizturīgo cau
ruli nostiprina Bunzena statīvā un sastāda visu iekārtu, kā parā
dīts 24. attēlā. Pēc iekārtas sastādīšanas pārbauda, kā gāze plūst
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cauri iekārtai, kā arī iekārtas hermētiskumu. Aiz termoizturīgās 
caurules novieto kolbu ar ūdeni, kurā iepilināti daži pilieni fenol- 
ftaleīna šķīduma.

Eksperimentu sākot, atver gazometra krānu un ar spēcīgu 
slāpekļa plūsmu izspiež no iekārtas gaisu. Tad atver Kipa apa
rātu un noregulē ūdeņraža plūsmu tā, lai skaidri būtu saskatāmi 
gāzes burbulīši Tiščenko skalotnē. Tāpat noregulē slāpekļa 
plūsmu caur skalotni. Tālāk noregulē gāzes plūsmu tā, lai vienā 
laika vienībā izplūstu trīs reizes vairāk ūdeņraža nekā slāpekļa. 
Pēc gaisa izspiešanas no iekārtas var sākt karsēt termoizturīgo 
cauruli.

Eksperimenta norise tad būs sekmīga, ja stikla caurulē — 
amonjaka sintēzes telpā temperatūra būs 400 ...500°C . Eksperi
ments slikti izdodas, vāji karsējot, kā arī nenotiek pilnīgi, ļoti 
stipri karsējot (amonjaks sadalās). Amonjaka izdalīšanos kon
statē pēc fenolftaleīna raksturīgās krāsas parādīšanās ūdens 
šķīdumā.

II. Vielas un ierīces. Kipa aparāts ūdeņraža iegūšanai (Zn un H2SO4), redu
cēta dzelzs, universālindikatora papīrītis, stāvkolba (1,5 I), termoizturīga stikla 
caurule (garums 25.. .  30 cm, diametrs 2 . . .  3 cm), Bunzena statīvs, stikla cau
rulītes, Mora aizspiednis, gumijas caurulītes, gumijas aizbāžņi, mēģene, sild
ierīce.

24. att.
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Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. TermoizturTgā 
stikla caurulē ievieto katalizatoru (reducēto dzelzi) un sastāda 

•iekārtu, kā parādīts 25. attēlā. Ar Mora aizspiedni noslēdz gumi
jas caurulīti, kas savieno kolbu ar termoizturīgo stikla cauruli. 
Pārbauda ūdeņraža tīrību un tad aizdedzina ūdeņradi. Caurulīti 
ar ūdeņraža liesmu ievieto kolbā (liesmai jābūt nelielai, lai kolba 
nesakarstu un nesaplīstu). Kad ūdeņraža liesma nodziest, kolbā 
rodas retinājums un ūdeņradis no Kipa aparāta kādu laiku 
ieplūst kolbā. Rodas ūdeņraža un slāpekļa maisījums. Kad kolba 
būs piepildīta ar gāzi, Kipa aparāts lēnām pārtrauks ūdeņraža 
izdalīšanu. Tad var nedaudz atvērt Mora aizspiedni un gāzes 
ielaist termoizturīgajā stikla caurulē, kur atrodas katalizators. 
Jāraugās, lai skābes līmenis Kipa aparāta augšējā daļā kristos 
pamazām. Kad gaiss izspiests (pēc 1 . . . 2  m in), cauruli sāk kar
sēt. Jau pēc 1 . . .  2  minūtēm apgrieztā mēģenē ievietotais samit
rinātais universālindikatora papīrītis uzrāda bāzisku vidi. Ja krā
sojums neparādās, kas bieži notiek, nepilnīgi sasildot vai arī 
pārkarsējot katalizatoru, reakcija nav notikusi.

Piezīme. Reducētās dzelzs vietā par katalizatoru var izmantot 
šķiltavu kramu. Krama sastāvā ietilpst cērijs un dzelzs. Krams 
ar vīli jāsasmalcina smalkā pulverī.

25. att.
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172.
Amonjaka Iegūšana no amonija hlorīda

Vielas un ierīces. Amonija hlorīds NH4CI, kalcija hidroksīds Ca(OH)2 vai 
kalcija oksīds CaO (sk. 103. un 104. eksperimentu), nātrija hidroksīds NaOH 
(kālija hidroksīds KOH), termoizturīga Virca kolba, Bunzena statīvs, gāzes sau- 
sēšanas kolonna, gumijas caurulītes, gumijas aizbāznis, sildierīce, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Iesver 30 . . .  45 g
kalcija hidroksīda vai kalcija oksīda un 20 .. . 30 g amonija hlo
rīda. Abas vielas rūpīgi sajauc un ieber Virca kolbā, kas iestip
rināta Bunzena statīvā. Kolbu aizver ar labi pielāgotu aizbāzni. 
Virca kolbas novadcaurulīti ar gumijas caurulītes starpniecību 
savieno ar gāzes sausēšanas kolonnu. Kolonnu piepilda ar sausu 
nātrija hidroksīdu vai kalcija oksīdu (ar sausu kālija hidroksīdu 
vai ar natronkaļķiem — C a (O H ) 2 un NaOH maisījums). Virca 
kolbu ar amonija hlorīda un kalcija hidroksīda maisījumu vien
mērīgi silda. Vielu savstarpējās iedarbības rezultātā izdalās 
amonjaks. Norisinās šāda reakcija:

2NH4CI + Ca(OH)2 — 2NH3 f + CaCI2 + 2H20
vai

2NH4CI + CaO-v2NH3 f + CaCI2 + H20

Amonjaku uztver sausā traukā (cilindrs, kolba) ar vaļējo 
galu uz leju. M ēģinājumu izdara velkmē.

Piezīme. Amonjaku pēc šā eksperimenta apraksta var iegūt 
no jebkura amonija sāls.

173.
Amonjaka iegūšana no koncentrēta amonjaka šķīduma ūdenī
Vielas un ierīces. Koncentrēts amonjaka šķīdums ūdenī (25%), Virca kolba 

(250 mt), Bunzena statīvs, piltuve, gāzes sausēšanas kolonna, aizbāznis, gumijas 
caurulīte, sildierīce.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Virca kolbu 
iestiprina Bunzena statīvā un caur piltuvi ielej tajā 25 . . . 30 ml 
koncentrēta amonjaka šķīduma. Kolbu noslēdz ar gumijas aiz
bāzni. Virca kolbas novadcaurulīti ar gumijas caurulītes starp
niecību savieno ar gāzes sausēšanas kolonnu (sk. 172. eksperi
mentu). Kolbu karsē. Karsējot amonjaka šķīdums ūdenī sadalās:

t°
nh 3-h2o - ^ n h 3 f  + h 2o

Izdalījušos gāzi pēc vajadzības uztver apvērstā sausā cilin
drā vai kolbā.
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I. Vielas un ierīces. Amonjaks, stikla cilindrs ar pieslīpētu vāciņu, svece 
(spirta lampiņa).

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Amonjaku iegūst 
pēc 172. un 173. eksperimenta apraksta. Ar sausu amonjaku pie
pilda cilindru (amonjaks vieglāks par gaisu). Tuvina cilindra 
vaļējam galam degošu sveci. Svece nodziest, bet vienlaikus pie 
cilindra gala parādās zaļgana liesma.

II. Vielas un Ierīces. Amonjaks, ar skābekli pildīts gazometrs, stikla caurule 
(diametrs 3 . . . 4  cm, garums 15... 20 cm), stikla caurulītes, gumijas caurulītes, 
gumijas aizbāznis, Bunzena statīvs, stikla vate, skaliņš.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Ļoti labi amon
jaka liesmu var novērot, ja  NH 3  dedzina skābekļa atmosfērā.

Stikla caurules vienu galu aizver ar aizbāzni, kuram cauri 
izvadītas divas stikla caurulītes (26. att.). Stikla caurulē ievieto

nedaudz stikla vates, lai no
regulētu vienmērīgu skābekļa 
pieplūdi. Cauruli iestiprina 
Bunzena statīvā. Aizbāzni 
iemontētās stikla caurulītes 
savieno ar gāzes ieguves 
iekārtām, izmantojot gumijas 
caurulītes. Amonjaku iegūst 
pēc 173. eksperimenta aprak
sta, skābekli pievada no ga- 
zometra. Abu gāzu plūsmai 
jābūt vienmērīgai. Ja tā ir 
par strauju, liesma atraujas 
no degļa un nodziest. Amon
jaku aizdedzina ar garu de
gošu skaliņu. Amonjaks sa
deg ar zaļganu liesmu.

4NH3 + 302 6H2O + 2N2

Piezīme. Ilgstoši dedzinot 
amonjaku, tā liesma kļūst 
dzeltena, jo, stikla caurulītei 
sakarstot, liesmā iekļūst nāt
rija joni.

174.
A m onjaka degšana

26. att.

134



175.
A m onjaka šķīšana

I. Vielas un ierīces. Amonjaka ūdens, fenolftaleīna šķīdums, cilindrs (250 ml) 
ar vāciņu, kristalizators (25 . . .  30 cm).

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Sausu cilindru 
piepilda ar amonjaku (sk. 172. eksperimentu). Cilindru noslēdz 
ar pieslīpētu vāciņu un, apgriežot ar vaļējo galu uz leju, iegremdē 
kristalizatorā ar ūdeni. Zem ūdens vāciņu atver un novēro, kā 
ūdens pakāpeniski piepilda cilindru. Lai amonjaks pilnīgāk 
izšķīstu, cilindrs mazliet jākustina. Kad amonjaks izšķīdis, cilin
dru zem ūdens aizver^ar pieslīpēto vāciņu, uzmanīgi izņem no 
kristalizatora un noliek uz galda. Šķīdumam piepilina dažus 
pilienus fenolftaleīna šķīduma un novēro tā krāsu.

II. Vielas un ierīces. Amonjaks, fenolftaleīna šķīdums (sarkanais lakmusa 
šķīdums, universālindikafors), apaļkolba (500 .. . 700 ml), stāvkolba (500 .. . 700 ml), 
divi gumijas aizbāžņi, stikla caurulītes, gumijas caurulīte, Mora aizspiednis, Bun- 
zena statīvs.

Sagatavošanās eksperi
mentam un tā norise. Saga
tavo iekārtu, kas parādīta 
27. attēlā. Pārbauda iekārtas 
hermētiskumu. Tad sausā 
apaļkolbā iepilda sausu 
amonjaku (sk. 172. un 
173. eksperimentu). Apaļ- 
kolbu tūlīt blīvi noslēdz ar 
aizbāzni, kam cauri izvadīta 
stikla caurulīte ar sašauri
nātu galu. Stikla caurulītes 
galam, kas atrodas ārpus 
kolbas, uzmauc gumijas cau
rulīti, kuru var noslēgt ar 
Mora aizspiedni. Mora aiz- 
spiednim jābūt noslēgtam.
Apaļkolbu iestiprina statīvā.

Stāvkolbā ielej ūdeni, pie
pilina fenolftaleīna šķīdumu 
(sarkano lakmusa šķīdumu) 
un saskalina. Kolbas savieno, 
kā parādīts 27. attēlā.
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Kad iekārta sagatavota, atver Mora aizspiedni. Pa izliekto 
caurulīti iepūš gaisu apakšējā kolbā. Spiedienam palielinoties, 
ūdens pa caurulīti nonāk apaļkolbā, kur tas saskaras ar amon
jaku. Amonjaks šķīst, rodas retinājums, un ūdens strūklas veidā 
ieplūst augšējā kolbā. Bāziskās vides ietekmē indikators maina 
krāsu.

Piezīme. Amonjaka uzkrāšanai nekādā gadījumā nedrīkst 
lietot stāvkolbu vai Erlenmeijera (konisko) kolbu. Amonjakam 
šķīstot, kolbā rodas liels retinājums un minētās kolbas var neiz
turēt atmosfēras spiedienu un saplīst.

176.
Amonjaka oksidēšana ar vara(ll) oksīdu

Vielas un ierīces. Amonjaks, vara(ll) oksīds CuO, Tiščenko skalofne ar sēr
skābi (1 : 3), fermoizfurīga stikla caurule (metāla caurule), gumijas aizbāžņi, stikla 
un gumijas caurulītes, cilindrs (100 ml), kristalizators, Bunzena statīvs, skaliņš, 
gāzes deglis, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Termoizturīgas 
stikla vai tērauda caurules vidū ievieto 10. . .  15 g vara (II) 
oksīda. Cauruli iestiprina Bunzena statīvā. Tās galus noslēdz ar 
gumijas aizbāžņiem, kuriem cauri izvadītas stikla caurulītes. Pie 
viena caurules gala pievieno amonjaka iegūšanas iekārtu, pie 
otra — Tiščenko skalotni. Cauruli stipri sakarsē. Pēc tam pāri 
sakarsētam vara (II) oksīdam laiž sausu amonjaku (sk. 172. eks
perimentu). Norisinās oksidēšanās-reducēšanās process:

3CuO + 2NH3-vN 2 t +3Cu + 3H20
Lai atbrīvotos no neizreaģējušā amonjaka, gāzi izlaiž caur 

skalotni, kurā atrodas sērskābe (1:3) .  Slāpekli uztver otrādi 
apgrieztā ar ūdeni piepildītā cilindrā un pārbauda ar degošu 
skaliņu.

Piezīme. Eksperimentu var izmantot slāpekļa iegūšanai, kā 
arī pulverveida vara iegūšanai.

177.
Amonjaka katalītiska oksidēšana

I. Vielas un ierīces. Koncentrēts amonjaka šķīdums ūdenī (25%), hroma(lll) 
oksīds O 2O3, sfāvkolba (3 . . .  5 I), mērcilindrs, vate, Bunzena statīvs, mēģinājumu 
karotīte, sildierīce, tehniskie svari.
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Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Lielā kolbā ielej
1 0 . . .  15 ml 25% amonjaka šķīduma, kolbu noslēdz ar vates tam
ponu un iestiprina statīvā. Pēc tam kolbu mazliet pakarsē, lai 
amonjaks vienmērīgi piepildītu visu tilpumu. Mēģinājumu karo
tītē ievieto tikko iegūtu Cr2 0 3  un karsē. Cr2 0 3 iegūst, termiski 
sadalot 1 . . . 2  g amonija dihromāta (NH 4 ) 2 Cr2 0 7 (sk. 247. ekspe
rimentu). Sakarsēto Cr2 0 3 ieber kolbā. Novērojama dzirksteļo
šana, brūnas gāzes izdalīšanās. Pēc tam kolbā baltas miglas 
veidā parādās amonija nitrīts.

II. Vielas un ierīces. Koncentrēts amonjaka šķīdums ūdenī (25%), hroma(lll) 
oksīds Cr2C>3, azbests (aukla vai azbesta smalkumi), termoizturīga stikla caurule 
(garums 30...  35 cm, diametrs 3 .. .  4 cm), Bunzena statīvs, Dreksela skalotne, 
sfāvkolba (500 ml), gumijas aizbāžņi, stikla un gumijas caurulītes, gumijas balo
niņš, sildierīce, balts ekrāns.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Stikla caurulē 
ievieto azbesta auklas atgriezumus, kas sajaukti ar tikko iegūtu 
Cr2 0 3 (sk. 247. eksperimentu). Cauruli aizver ar gumijas aiz
bāžņiem, kam cauri izvadītas stikla caurulītes, un iestiprina sta
tīvā.

Sastāda iekārtu, kā parādīts 28. attēlā. Skalotnē ielej kon
centrētu amonjaka šķīdumu ūdenī. Cauruli ar Cr2 0 3 karsē. Pēc

28. att.
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piecām minūtēm ar gumijas baloniņu sāk pūst iekārtā gaisu. 
Gaiss rauj līdzi amonjaka molekulas, un tās ieplūst caurulē. 
Tūlīt novērojama caurulē esošā Cr2 0 3  sakaršana līdz sarkankvē
lei. Kolbā parādās brūnas gāzes mākonis. (Aiz kolbas jānovieto 
balts ekrāns!) Ja viss amonjaks netiks oksidēts, tad pēc neilga 
laika kolbā veidosies balti NH4NO3 un NH4NO2 dūmi. Norisinās 
šādas reakcijas:

4 NH3 + 5 O2 — 4N0 + 6H20 
2NO + 0 2 2 NC>2 

2NH3 + 2N02 + H20  -> NH4NO3 + NH4NO2

III. Vielas un Ierīces. Amonjaka šķīdums ūdenī (25%), hroma(Vl) oksīds C1O 3, 
kalcija oksīds CaO (sk. 104. eksperimentu), apaļkolba (400... 500 ml), stikla 
caurulītes, gāzes sausēšanas kolonna, Bunzena statīvs, gumijas aizbāžņi, stikla 
vate, kristalizators, cilindrs (100 ml), stikla caurule ar paplašinājumu, sildierīce, 
skaliņš.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Sastāda iekārtu, 
kā parādīts 29. attēlā. Apaļkolbā ielej koncentrētu amonjaka šķī
dumu. Gāzu sausēšanas kolonnu piepilda ar nedzēsto kaļķu CaO 
gabaliņiem. Kolonnas galā esošajā aizbāznī ievieto caurulīti ar 
paplašinājumu, kurā uz irdenas stikla vates kārtas novieto sausu 
Cr0 3  un to pārsedz ar stikla vati. Caurulīti noslēdz ar aizbāzni,

29. att.
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kuram cauri izvilkta stikla novadcaurulīte. Tās galu ievieto kris- 
talizatorā ar ūdeni.

Karsējot kolbā esošo šķīdumu, izdalās amonjaks, kas, izplūs
tot cauri kolonnai, saskaras ar C r03. Hroma (VI) oksīds sakarst 
un reducējas līdz hrom a(III) oksīdam. Novēro krāsas maiņu. 
Izdalās ūdens tvaiks un slāpeklis. Norisinās reakcija:

2Cr03 + 2NH3 Cr20 3 + 3H20  + N2 f
Slāpekli uztver ar ūdeni piepildītā otrādi apgrieztā cilindrā 

un pierāda ar liesmojošu skaliņu —  liesma -nodziest.
Piezīme. 177. I un II  eksperimentā O 2 O 3  darbojas kā katali

zators, bet 177. II I  eksperimentā notiek savstarpēja hroma(VI) 
oksīda un amonjaka iedarbība, kur mainās hroma un slāpekļa 
oksidēšanas pakāpes.

178.
Amonija amalgamas Iegūšana

Vielas un ierīces. Nātrija amalgama, piesātināts amonija hlorīda NH4CI šķī
dums, stikla cilindrs (100 ml), stikla nūjiņa.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Amonija amal- 
gamu iegūst, izmantojot nātrija amalgamu (sk. 71. eksperi
mentu). Mīkstu nātrija amalgamu (apmēram 15. . .  20 ml t il
pumā) ievieto tievā cilindrā. Virsū uzlej 20 . . .  30 ml piesātināta 
amonija hlorīda šķīduma. Cilindrā esošais nātrija amalgamas 
slānis sāk palielināties, kļūst irdens un porains. Visa masa pakā
peniski piepilda cilindru. Ar stikla nūjiņu var pārliecināties, ka 
amalgama kļuvusi staipīga.

Ar laiku amalgama sadalās, izdalās gāzes un cilindra dibenā 
sakrājas dzīvsudrabs. (Ievērot drošības noteikumus darbā ar 
dzīvsudrabu!)

179.
Slāpekļa trijodīda iegūšana

Vielas un ierīces. Jods (kristālisks), amonjaka šķīdums ūdenī (25%), etil
spirts C6H5OH, piesta, porcelāna bļodiņa, vārglāze, piltuve, filtrpapīrs, mērcilindrs, 
tehniskie svari, koka nūjiņa.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Eksperimentu 
izdarīt velkmē! Piestiņā smalki saberž 1 . . .  2 g tīra kristāliskā 
joda. To ieber porcelāna bļodiņā un uzlej virsū 20 ml koncentrēta



amonjaka šķīduma. Starp amonjaku un jodu norisinās reakcija:

3I2+ 5HH3->- Hl3- HH3 + BHH4I

Bļodiņas saturu ik pa brīdim apmaisa. Pēc 15. . .  20 minūtēm 
iegūto vielu nofiltrē un skalo ar nelielu ūdens daudzumu. Lai 
aizvāktu neizreaģējušo jodu, skalo ar etilspirtu un pēc tam vēl
reiz ar ūdeni. Mitru slāpekļa trijodīdu N I3 mazās porcijās novieto 
uz filtrpapīra loksnēm žūt. Ja pie izžuvuša slāpekļa trijodīda pie
skaras ar koka nūjiņu, tas eksplodē un parādās violeti joda 
tvaiki, bet filtrpapīra loksnes tiek saplēstas gabalos.

Piezīme. Šīs vielas eksplozija var notikt spēcīgas gaisa plūs
mas, sīka puteklīša uzkrišanas vai pat spalga trokšņa rezultātā. 
So vielu nedrīkst sagatavot lielākos daudzumos, kā norādīts 
iepriekš!

180.
Amonija hlorīda veidošanās

I. Vielas un ierīces. Amonjaka šķīdums ūdenī (25%), sālsskābe HCI (koncen
trēta), divi stikla cilindri ar pieslīpētām malām, stikla vāciņi.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Vienu stikla 
cilindru izskalo ar 5 . .. 10 ml koncentrēta amonjaka šķīduma, 
otru — ar 5 . . .  10 ml koncentrētas sālsskābes. Cilindrus noslēdz. 
Eksperimentu izdara, saliekot abu cilindru galus -kopā. Ja cilindru 
malas labi pieslīpētas, tie it kā savstarpēji piesūcas, jo reakcijas 
rezultātā traukos rodas retinājums (sk. 182. eksperimentu). C ilin 
dri piepildās it kā ar baltiem dūmiem. Norisinās reakcija:

n h 3+ h c i-^ n h 4c i

II. Vielas un ierīces. Amonjaka šķīdums ūdenī (25%), sālsskābe HCI (koncen
trēta), kokogle, divas vārglāzes (100 ml), pulksteņstikis, pincete.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Abās vārglāzēs 
ieliek pa kokogles gabaliņam (1 cm3). Vienā vārglāzē tam uzlej 
1 . . .  2 ml amonjaka šķīduma, otrā — koncentrētu sālsskābi. Kok
ogles gabaliņus piesūcina un tad ar pinceti uzliek uz pulksteņ- 
stikla. Saliekot ogles gabaliņus kopā, veidojas amonija hlorīda 
dūmi.

Piezīme. Eksperimentu var veikt dažādos variantos, piemēram, 
zem liela stikla kupola novieto divas porcelāna bļodiņas. Vienā 
ieliets koncentrēts amonjaka šķīdums, otrā — koncentrēta sāls
skābe. Novēro amonija hlorīda dūmu veidošanos. Var izmantot 
arī abos šķidrumos samērcētas vates piciņas.
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181.
Amonija hlorīda veidošanās procesa siltumefekts

Vielas un ierīces. Amonjaka šķīdums ūdenī (25%), sālsskābe HCI (koncen
trēta), stāvkolba (2. . .  3 I), gumijas aizbāznis, termometrs (50 °C), gumijas un 
stikla caurulītes, gumijas baloniņš, divas Dreksela skalotnes, korķurbis.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Kolbai pielāgo 
aizbāzni. Aizbāznī izurbj četrus caurumus, kā parādīts 30. at
tēlā a. Centrālajā caurumā ievieto termometru. Tam blakus eso
šajos caurumos ievieto saliektas stikla caurulītes. Sastāda iekārtu, 
kā parādīts 30. attēlā b.

Stikla caurulītes savieno ar skalotnēm. Vienā skalotnē (yļ) 
ielej koncentrētu amonjaka ūdens šķīdumu, otrā skalotnē (B ) — 
koncentrētu sālsskābes šķīdumu. Pirms reakcijas atzīmē tempe
ratūru un tad ar gumijas baloniņu pūš gaisu skalotnēs. Gaisa 
plūsma rauj līdzi amonjaku un hlorūdeņradi, un kolbā termo
metra dzīvsudraba rezervuāra tuvumā notiek reakcija. Termo
metra dzīvsudraba stabiņš paaugstinās. Norisinās reakcija:

nh 3+ h c i^ n h 4ci
Piezīme. Ja sālsskābes vietā ņem koncentrētu slāpekļskābi 

(blīvums 1,35) vai ledus etiķskābi, tad var konstatēt, ka arī 
amonija nitrāta un acetāta veidošanās noris ar siltuma izdalīšanos.

30. att.
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182.
Relinājuma rašanās traukā, 

veidojoties amonija hlorīdam

Vielas un ierīces. Amonjaka šķīdums ūdenī (25%), sālsskābe HCI (koncen
trēta), divas apajkolbas (200. . . 250 ml), divi gumijas aizbāžņi, stikla caurule 
(garums 20. . . 25 cm, diametrs 1 . . .  1,5 cm), divi Bunzena statīvi, izliekta stikla 
caurulīte, gumijas caurulīte, birete (100 ml), kristalizators, korķurbis.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Kolbām labi pie
lāgotiem gumijas aizbāžņiem ar korķurbi izurbj tādus caurumus, 
lai tajos blīvi varētu ievietot stikla cauruli (diametrs 1 . . .  1,5 cm). 
Bez tam vienā aizbāznī izurbj otru caurumu, kurā ievieto izliektu 
stikla caurulīti. Sastāda iekārtu, kā parādīts 31. attēlā. Pārbauda 
iekārtas hermētiskumu un kristalizatorā ielej ūdeni. Kad viss 
sagatavots, vienu kolbu izskalo ar koncentrētu sālsskābi, otru 
kolbu — ar amonjaka šķīdumu ūdenī. Kolbas nostiprina statīvā 
un, tās kustinot, sajauc gāzes. Novēro amonija hlorīda rašanos. 
Kolbā veidojas retinājums, tāpēc biretē ūdens līmenis paceļas.

31. att.
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183.
Hroma(lll) nitrīda sintēze

Vielas un ierīces. Hroma(lll) hlorīds O C I3, koncentrēts amonjaka šķīdums 
ūdenī (25%), 10% sērskābes H2SO4 šķīdums, kalcija oksīds CaO (sk. 104. eks
perimentu), apaļkolba (300... 400 ml), termoizturīga stikla caurule (garums 
20.. .  25 cm, diametrs 2 . . . 3  cm), gumijas aizbāžņi, U veida caurule, gāzu 
sausēšanas kolonna, stikla caurulītes, koniskā kolba (250 ml), Bunzena statīvs 
ar gredzenu, azbesta sietiņš, stikla vate, gāzes deglis (spirta lampiņa).

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Velkmes skapī 
sastāda iekārtu, kāda parādīta 32. attēlā.

Apaļkolbā ielej koncentrētu amonjaka šķīdumu. Gāzu sausē
šanas kolonnu piepilda ar CaO gabaliņiem. Termoizturīgās stikla 
caurules vidusdaļā ievieto sausu CrCl3 . Stikla caurulē abās pusēs 
hrom a(III) hlorīdam ieliek stikla vati. Arī U veida cauruli pie
pilda ar CaO gabaliņiem. Koniskajā kolbā līdz 1/3 tilpuma ielej 
10% sērskābes šķīdumu. Pēc tam kad ar amonjaka plūsmu no 
iekārtas izvadīts gaiss, sāk sildīt stikla cauruli. Lai sāktos reak-

32. att.
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cija, nav nepieciešama sevišķi augsta temperatūra. H rom a(III) 
nitrīda veidošanos var konstatēt pēc baltu dūmu — amonija hlo
rīda izdalīšanās:

CrC ls + 4NH3 -*■ CrN + 3NH4CI

Sildīšanu izbeidz, kad viss hrom a(III) hlorīds pārvērties par 
hrom a(III) nitrīdu un amonija hlorīds vairs neizdalās.

Ja hrom a(III) nitrīdu karsē, tas skābekļa klātbūtnē pārvēršas 
par hrom a(III) oksīdu.

184.
SIāpekja(ll] oksīda iegūšana

Vielas un ierīces. Varš (skaidiņas, sagriezta stieple), slāpekļskābe HNO3, 
15% nātrija hidroksīda NaOH šķīdums, Virca kolba (200 ml), Tiščenko skalotne, 
piltuve, pilināmā piltuve, gumijas aizbāznis, stikla cilindrs (250 ml), divi Bunzena 
statīvi, kristalizators, gumijas caurulītes, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Virca kolbu iestip
rina Bunzena statīvā un ieber tajā 3 . . .  4 g vara skaidiņu. Kolbu 
aizver ar aizbāzni, kurā iestiprināta pilināmā piltuve. Kolbu 
savieno ar skalotni, kurā atrodas 15% NaOH šķīdums N 02 sais
tīšanai. Kristalizatorā ar ūdeni ievieto apvērstu, ar ūdeni pildītu 
cilindru gāzes uzkrāšanai un nostiprina to statīvā. Pilināmā pil
tuvē, izmantojot piltuvi, ielej atšķaidītu slāpekļskābi (1 : 1). Starp 
varu un slāpekļskābi norisinās šāda reakcija:

3Cu + 8HN03^ 3 C u (N 0 3)2 + 2N0 f+ 4H20

185.
Slāpekļa(ll) oksīda iegūšana pēc Bertlo* paņēmiena

Vielas un ierīces. Dzelzs(ll) sulfāts FeSO«, sērskābe H2SO4 (koncentrēta), slā
pekļskābe HNO3, Virca kolba (200 ml), piltuve, pilināmā piltuve, vārglāze, 
cilindrs (250 ml), gumijas aizbāznis, gumijas caurulīte, kristalizators, Bunzena sta
tīvs ar gredzenu, azbesta sietiņš, sildierīce, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Vārglāzē paga
tavo 15% FeS04 šķīdumu. Bunzena statīvā iestiprinātā Virca 
kolbā ielej 50 ml 15% dzelzs(II) sulfāta šķīduma, kurš paskā

* Bertlo (Berthelot) Marselēns Pjērs Eižens (1827— 1907) — ievērojams 

franču ķīmiķis, organiķis. Viņš sintezējis tieši no elementiem daudzas orga

niskās vielas.
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bināts ar 20 . . .  30 ml H 2S 0 4. Kolbu aizver ar aizbāzni, kurā 
iestiprināta pilināma piltuve. Pilināmā piltuvē, izmantojot piltuvi, 
ielej slāpekļskābi. Šķīdumu kolbā karsē līdz viršanai, tad sāk 
pakāpeniski ’ pilināt klāt H N 03. Kolbā esošais šķīdums vispirms 
krāsojas brūnā krāsā. Turpinot sildīšanu, radušies savienojumi 
sadaļas un sāk izdalīties NO:

2HN03 + 6FeS04 + 3H2S04^3Fe2(S04)3 + 2N0 f + 4H20
Iegūto gāzi uzkrāj tāpat kā 184. eksperimentā.

186.
Slāpekja(ll) oksīda iegūšana no slāpekļskābes 

un sēra(IV) oksīda

Vielas un Ierīces. Slāpekļskābe HNO3, sēra(IV) oksīds S02 (sk. 236. eksperi
mentu), bārija hlorīda BaCI2 šķīdums, divas mēģenes (25 ml), divi Bunzena sta
tīvi, kristalizators, gumijas aizbāznis, stikla caurulītes, sildierīce.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Sastāda iekārtu, 
kā parādīts 33. attēlā. Bunzena statīvā iestiprina mēģeni un ielej 
tajā 8 . . .  10 ml slāpekļskābes (blīvums 1,15). Mēģeni noslēdz ar 
gumijas aizbāzni, kuram cauri izvadītas divas stikla caurulītes.

33. att.

S0? ->

f i f i i i i f U f i j i f fH M i f iu i i i J t i i ī t f i i i t im i i ip H tm 'i
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Pa vienu caurulīti ieplūdis sēra(IV) oksīds S 0 2, caur otru izplū
dīs slāpekla(II) oksīds NO. Mēģeni ar slāpekļskābi sakarsē, tad 
tajā ievada sēra(IV) oksīdu. Norisinās reakcija:

2HNO3 + 3S02 + 2H20  3H2S04 + 2N0 f
Radušos gāzi uzkrāj ar ūdeni pildītā otrādi apvērstā mēģenē. 

Sērskābi konstatē, pielejot bārija hlorīda šķīdumu — veidojas 
baltas nogulsnes.

187.
Slāpekļaļll] oksīda reducēšanās, 

dedzinot fosforu, sēru, ogli vai magniju
Vielas un ierīces. Slāpek)a(ll) oksīds NO (sk. 184. un 185. eksperimentu), 

fosfors, sērs, magnijs, ogle, cilindrs (300 ml) ar vāciņu, mēģinājumu karote.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Cilindrā uzkrāj 
tīru NO. Pēc tam mēģinājumu karotē ievieto vienu no dotajām 
vielām, piemēram, fosforu, aizdedzina to un ļauj labi iedegties. 
Tad karoti ievieto cilindrā ar slāpekļa(II) oksīdu. Fosfors turpina 
degt, atņemot slāpekļa (II) oksīdam skābekli. Rodas brīvs slā- 
peklis. Līdzīgi reakcijas norisinās ar sēru, magnij'U un oglekli. 
Reakciju vienādojumi ir šādi:

4P +1ONO — 5N2 + 2P205 
S + 2 N 0 ^ N 2 + S02 

2Mg + 2NO N2 + 2MgO 
C + 2NO N2 + C 0 2

188.
Slāpekļa(ll) oksīda iedarbība ar ūdeņradi

Vielas un ierīces. Slāpekļa(ll) oksīds NO (sk. 184. un 185. eksperimentu), 
Kipa aparāts ūdeņraža iegūšanai (sk. 258. eksperimentu), cilindrs, kristalizators, 
skaliņš, spirta lampiņa.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Izspiežot ūdeni, 
cilindru piepilda ar s lāpekļa(II) oksīdu un ūdeņradi vienādās 
dalās. Cilindru nosedz ar stikla plāksnīti, gāzes labi sajauc un, 
turot ar vaļējo galu uz leju, cilindru tuvina atklātai liesmai. 
Notiek neliels uzliesmojums. Reakcijā veidojas ūdens un slāpek- 
lis:

2NO + 2H2->- 2H20 + N 2

Slāpekli pierāda ar degošu skaliņu skaliņš cilindrā no
dziest.
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189.
Slāpekja(ll) oksīda oksidēšana 

par slāpekļskābi

Vielas .un ierīces. Slāpekļa(ll) oksīds NO (sk. 184. un 185. eksperimentu), 
5% kālija dihromāta K2Cr20 7 šķīdums, sērskābe H2S04 (1 : 10), kālija perman- 
ganāta KMn04 šķīdums, divas mēģenes.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. A. Mēģenē ielej 
5% K 2 Cr20 7 šķīdumu, kas paskābināts ar atšķaidītu sērskābi. 
Slāpekļa (II) oksīda plūsmu laiž caur šķīdumu. Novēro, ka 
hroma(VI) savienojuma oranžā krāsa pakāpeniski izzūd un parā
dās hrom a(III) savienojumiem raksturīgā zaļā krāsa. Norisinās 
reakcija:

K2Cr20 7+ 2NO + 4H2S04 -*■ 2HN03 + Cr2(S04)3 + K2S04+3H20

B. Slāpekļa (II) oksīda plūsmu laiž mēģenē caur atšķaidītu 
K M n04 šķīdumu, kurš paskābināts ar H2SO4. Norisinās reakcija: 

6KMn04 + 10NO+9H2S04 10HNO3 + 6MnS04 + 3K2S04+ 4H2O

K M n04 šķīdumam raksturīgā krāsa izzūd.

190.
Slāpekļa(ll) oksīda oksidēšana ar gaisa skābekli

Vielas un Ierīces. Slāpekļa(ll) oksīds NO, cilindrs (300 ml), balts ekrāns.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Iegūst slā
pekļa (II) oksīdu (sk. 184. un 185. eksperimentu) un piepilda ar 
to stikla cilindru. Cilindru noslēdz ar pieslīpētu vāciņu. Aiz cilin
dra novieto baltu ekrānu. Atverot vāciņu, novēro slāpekļa(II) 
oksīda pārvēršanos par slāpekļa(IV) oksīdu:

2NO + 0 2 — 2N02

191.
Slāpekļa(IV) oksīda iegūšana

I. Vielas un Ierīces. Slāpekļskābe HNO3 (koncentrēta), varš (skaidiņas, sīki 
sagriezta vara stieple), Virca kolba (300 ml), piltuve, pilināmā piltuve, gumijas 
aizbāznis, Bunzena statīvs, cilindrs ar vāciņu, tehniskie svari.
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Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Virca kolbu 
iestiprina Bunzena statīvā un tajā ieber 3 . . . 4  g vara skaidiņu.
Kolbu aizver ar aizbāzni, kurā iestiprināta pilināmā piltuve. P ili
nāmā piltuvē ielej slāpekļskābi (blīvums 1,51). Starp varu un j  
koncentrēto slāpekļskābi notiek reakcija: • |

Cu + 4HN03^ C u (N 0 3)2+2N02 f +2H20  I

Gāzi uzkrāj cilindrā. (Eksperiments jāizdara velkmē!)
II. Vielas un ierīces. Svina(ll) nitrāts Pb(N03)2, porcelāna tīģelis, piesta, 

mēģene, gumijas aizbāznis, izliekta stikla caurulīte, Bunzena statīvs, stikla nūjiņa, 
cilindrs (100 ml), sildierīce.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Smalki saberztu 
sv ina(II) nitrātu karsē porcelāna tīģelī, līdz sāk parādīties brū
nais slāpekļa(IV) oksīds. Iegūto bezūdens sāli ieber mēģenē, 
kuru iestiprina Bunzena statīvā un noslēdz ar aizbāzni, kam 
cauri izvadīta izliekta stikla caurulīte. Mēģeni karsē. Sv ina(II) 
nitrāts sadalās:

2Pb(N03)2 -*■ 2PbO + 4N02 f + 0 2 f

Iegūto N 0 2  uzkrāj cilindrā.
Piezīme. Sie eksperimenti izmantojami oksidēšanās-reducēša- 

nās reakciju demonstrējumiem.

192.
Kūpošās slāpekļskābes iegūšana

Vielas un ierīces. Nātrija nitrāts NaN03 (kālija nitrāts KN03), sērskābe H2S0 4 
(koncentrēta), retorte vai apaļkolba ar pieslīpējumu, Lībiga* dzesinātājs, Bunzena 
statīvs, apaļkolba (100 ml), piltuve, sildierīce.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Retorti vai apaļ- 
kolbu iestiprina Bunzena statīvā un tajā ieber nātrija nitrātu. 
Ja tiek lietota apaļkolba, to savieno ar Lībiga dzesinātāju, izman
tojot pieslīpējumu. Kūpošās slāpekļskābes iegūšanas iekārtā ne
drīkst izmantot gumijas, plastmasas vai koka aizbāžņus. Visai 
iekārtai jāsastāv no stikla detaļām. Iekārtu novieto velkmē. 
Retortē (kolbā) caur piltuvi ielej koncentrētu sērskābi (blīvums 
1,84). Retortes tubusu vai Lībiga dzesinātāja galu ievieto kolbā,

* Lībigs (Liebig) Justuss (1803— 1873) — ieverojams vācu ķīmiķis, agro- 

ķīmijas nodibinātājs.
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kur uztvers skābi. So kolbu dzese ledu, ar tekošu ūdeni vai sasla
pinātu dvieli. Retortē (kolbā) notiek reakcija:

NaNOs + H2SO4 -► NaHSOļ + HNOs

Ja retorti (kolbu) karsē, reakcija starp nātrija nitrātu un 
sērskābi noris līdz galam:

t°
NaHS04 + NaN03-^Na2S04 + HN03

Tomēr jāatceras, ka, maisījumu stipri karsējot, daļa iegūtās 
slāpekļskābes .var sadalīties par NO 2 , H20  un 0 2.

193.
Kvēlojošas ogles degšana karstā slāpekļskābē

Vielas un ierīces. Kūpošā slāpekļskābe HNO3, kokogle, termoizturīga mē
ģene, Bunzena statīvs, kristalizators, smiltis, sildierīce.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Termoizturīgā 
mēģenē līdz viršanai uzkarsētā kūpošā slāpekļskābē iemet kvēlo
jošu oglīti. Oglīte pārvietojas pa skābes virsmu un turpina degt. 
Izdalās brūna gāze — slāpekļa(IV) oksīds N 02. Norisinās šādas 
reakcijas:

4HNC>3 + 3C 2H20  + 3C02 + 4N0 f 
2NO + 0 2 2N02

Ogles vietā var izmantot kvēlojošu skaliņu. Ar atšķaidītu slā
pekļskābi eksperiments neizdodas.

Zem statīvā iestiprinātās mēģenes ieteicams palikt kristali- 
zatoru vai kādu citu trauku ar smiltīm tādam gadījumam, ja 
mēģene saplīst.

194.
Slāpekļskābes iedarbība ar terpentīnu

Viefas un ierīces. Kūpošā slāpekļskābe HNO3, terpentīns, sērskābe H2SO4 
(koncentrēta), termoizturīga vārglāze (1 . . .  1,5 I), vārglāze (100 ml), porcelāna 
bļodiņa, mēģene, mērcilindrs (100 ml), mēģeņu turētājs, pipete, sildierīce.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Vārglāzē kūpošo 
slāpekļskābi sajauc ar koncentrētu sērskābi (1:1). Skābju maisī
jumu ielej porcelāna bļodiņā un bļodiņu ievieto lielajā vārglāzē 
(uzmanīgi!). Mēģenē ielej 5 . . .  10 ml terpentīna, mēģeni ievieto 
mēģeņu turētājā un mazliet pasilda. Pēc tam siltu terpentīnu ar
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pipeti pilina pa pilienam skābju maisījumā. Novēro brūnas gāzes 
(N 02) izdalīšanos. Pēc 1 . . .  2 sekundēm terpentīns ar nelielu 
sprādzienu uzliesmo un sadeg (nepieciešama velkme!).

195.
Kālija nitrāta termiska sadalīšanās

Vielas un ierīces. Kālija nitrāts KNO3, ogle, sērs, pincete, termoizturīgā 
mēģene, Bunzena statīvs, smilšu vanna, gāzes deglis (sausais spirts).

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Termoizturīgā 
mēģenē līdz l/3 tās tilpuma ieber sausu kālija nitrātu. Mēģeni 
iestiprina Bunzena statīvā, zem mēģenes novieto smilšu vannu 
un karsē, līdz kālija nitrāts izkūst. Turpinot karsēšanu, novēro 
dotā sāls sadalīšanos — izdalās skābekļa burbulīši:

2 KNO3 2 KNO2 +O2

Ja sakarsētā kālija nitrātā iemet kvēlojošu kokogli, tad tā 
sadeg. Kad ogle sadegusi, izkausētā kālija nitrātā iemet sēra 
gabaliņus. Sērs sadeg ar apžilbinošu liesmu. Mēģene lielā kar
stuma dēļ var deformēties.

Piezime. Ja vēlas pierādīt, ka iegūts KNO 2 , mēģenes saturu 
atdzesē un ieliek KMn 0 4  šķīdumā — šķīdums atkrāsojas:

2KMn04 + 3KN02 + H20  — 2Mn02 + 3KN03 + 2K0H

196.
Melnā pulvera pagatavošana

Vielas un ierīces. Kālija nitrāts KNO3, sērs, kokogle, Kipa aparāts CO2 iegūša
nai, piesta, azbesta sietiņš (keramikas plāksne), stikla nūjiņa, filtrpapīrs, skaliņš, 
sildierīce, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Piestā smalki 
saberž kālija nitrātu, ogli un sēru (katru atsevišķi). Iesver 8  g 
kālija nitrāta, 1 g ogles un 1 g sēra. Vielas uzmanīgi sajauc uz 
filtrpapīra loksnes (neberzt!). Viendabīgo maisījumu uzber uz 
keramikas plāksnes un aizdedzina ar garu degošu skaliņu.

Lai pārliecinātos, ka melnā pulvera degšana noris bez gaisa 
skābekļa līdzdalības, tad mēģinājumu nedaudz pārveido.

Lielā termoizturīgā vārglāzē (1 . . .  1,5 l) ieklāj vairākkārt 
salocītu azbesta loksni (ja azbesta nav, vārglāzē ieber 2 . . . 3  cm 
biezu smilšu kārtu), uz kuras uzber 2 . . .  3 g melnā pulvera. Vār- 
glāzi piepilda ar oglekļa(IV) oksīdu C 0 2 (sk. 142. eksperi
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mentu). Kad oglekļa (IV) oksīds piepildījis visu trauku (pār
bauda ar degošu skaliņu), tad sakarsē garu stikla nūjiņu un pie
skaras melnajam pulverim. Arī šajā gadījumā pulveris uzliesmo 
un sadeg tāpat kā gaisa klātbūtnē.

Piezīme. Pagatavojot melno pulveri, jāņem vērā, ka izejvielas 
jāberž tīrā piestā (pēc katras vielas saberšanas piesta rūpīgi 
jāiztira).

197.
Ar kālija nitrātu piesūcināta filtrpapīra degšana 

{«brīnumainais uzraksts»)

Vielas un ierīces. Kālija nitrāts KNO3, filtrpapīrs, ota, vārglāze (50 ml), mēr
cilindrs, stikla nūjiņa vai skaliņš, sildierīce, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Vārglāzē paga
tavo piesātinātu kālija nitrāta šķīdumu ūdenī. Otu samērcē šajā 
šķīdumā un ar to uz filtrpapīra loksnes uzmanīgi uzraksta kādu 
vārdu (raksta līn ijām  citai ar citu jāsaskaras). Filtrpapīru 
izžāvē, piestiprina pie vertikāla dēla un uzrakstam pieskaras ar 
kvēlojošu skaliņu vai nokaitētu stikla nūjiņu. Sajā vietā filtrpa
pīrs sāk gruzdēt. Samērā ātri sīka liesma virzās pa uzraksta 
līn iju  un izveidojas uzraksts.

198.
Nitrāfjona pierādīšana 
(brūnā riņķa reakcija)

Vielas un ierīces. 1 %  kālija nitrāta KNO3 šķīdums, sērskābe H2SO4 (koncen- 
frēta), dzelzs(ll) sulfāts FeS04, mēģene.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Nitrātjona pierā
dīšanai izmanto tā saukto brūnā riņķa reakciju. Šķīdumam, kas 
satur nitrātjonu (piemēram, 1 % kālija nitrāta šķīdums), pielej 
tikko pagatavotu koncentrētu dzelzs (II) sulfāta šķīdumu. Šķī
dumus sajauc. Maisījumam uzmanīgi pielej koncentrētu sērskābi, 
mēģeni turot ieslīpi, lai skābe tecētu gar mēģenes malu un sakrā
tos apakšā zem mēģenē esošā šķīduma. Starp abiem šķīdumu 
slāņiem izveidojas brūns riņķis.

Piezime. Brūno krāsu piešķir savienojums [F e (N 0 )S 04], kas 
veidojas, ja FeS0 4  reaģē ar NO. Vienādojumu reakcijai starp 
KNO3, FeS0 4 un H 2 S 0 4 sk. 185. eksperimentā.

151



FOSFORS

Baltais fosfors ir ugunsnedroša indīga viela. Strādājot ar balto fosforu, 

jāievēro maksimāla piesardzība un precīzi jāizpilda visas drošības noteikumu 

prasības.

1. Balto fosforu drīkst griezt biezsienu traukā (piemēram, piestā) tikai zem 

ūdens.

2. Baltā fosfora gabaliņi jāņem tikai ar pinceti.

3. Baltais fosfors jāglabā zem ūdens traukā ar labi pielāgotu aizbāzni.

Ja nepieciešams sauss baltais fosfors, to drīkst nosausēt starp filtrpapīra 

lapām tikai īsu laiku pirms lietošanas. Balto fosforu nedrīkst stipri spiest un 

berzēt, jo tas var uzliesmot. Tam nedrīkst pieskarties ar rokām, jo tas ir indīgs. 

Ja fosfors aizdedzies, to dzēš ar smiltīm vai ūdeni.

199.
Baltā fosfora iegūšana

Vielas un ierīces. Sarkanais fosfors, Kipa aparāts C 0 2 iegūšanai, mēģene, 
Tiščenko skalotne ar koncentrētu sērskābi, Bunzena statīvs, stikla caurule, gumi
jas aizbāznis, vārglāze, sildierīce, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Eksperiments 
obligāti jāizdara velkmē!

Nelielu daudzumu baltā fosfora var iegūt pēc šāda paņēmiena. 
Mēģenē, kuru iestiprina Bunzena statīvā vertikālā stāvoklī, 
ievieto 0, 5. . .  0,8 g sausa sarkanā fosforā. Mēģeni ne sevišķi 
blīvi noslēdz ar aizbāzni, caur kuru izvadīta stikla caurulīte. 
Stikla caurulītei jāieiet mēģenē līdz pusei. No Kipa aparāta mē
ģeni piepilda ar sausu C 0 2  (oglekļa (IV) oksīdam jāplūst caur 
Tiščenko skalotni ar koncentrētu H 2 S 0 4). Kad mēģene piepildīta 
ar CO 2 , to pagriež horizontāli un nostiprina statīvā pie pašas 
atveres.

Pēc tam sāk viegli sildīt to mēģenes daļu, kurā atrodas sar
kanais fosfors. Var novērot, ka sarkanais fosfors pamazām 
iztvaiko un uz mēģenes aukstajām daļām kondensējas baltais 
fosfors. Ja šo mēģinājumu izdara aptumšotā telpā, reakcijas laikā 
novērojama baltā fosfora spīdēšana.

Kad viss sarkanais fosfors pārvērties baltajā fosforā, mēģeni 
atdzesē spēcīgā C 0 2 plūsmā. Pēc tam mēģeni, kas piepildīta ar 
C 0 2 un balto fosforu, ievieto glāzē ar karstu ūdeni (50 °C). Kad 
baltais fosfors ir izkusis un viss sakrājies mēģenes dibenā, tam 
virsū uzlej aukstu ūdeni.
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Piezīme. Strādājot ar balto fosforu, jāatceras, ka tas ir indīgs 
un viegli uzliesmojošs. Ievērot drošības noteikumus! Lai atbrīvo
tos no baltā fosfora paliekām, lietotās iekārtas daļas ieteicams 
noskalot ar A gN 03, K M n0 4 vai CuSC>4 šķīdumu (sk. 203. eks
perimentu).

200.
Sarkanā fosfora un baltā fosfora uzliesmošana

Vielas un ierīces. Baltais fosfors, sarkanais fosfors, pincete, skārda loksne 
(4X25 cm), metāla trijkājis, sildierīce.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Velkmē uz metāla 
trijkāja uzliek skārda loksni. Loksnes vienā galā novieto nedaudz 
baltā fosfora (puszirņa lielumā), otrā loksnes galā novieto tik
pat daudz sarkanā fosfora. Zem skārda loksnes pašā centrā 
noliek gāzes degli (spirta lampiņu, sauso spirtu). Loksnei sakar
stot, vispirms novēro baltā fosfora aizdegšanos ( 40 . . . 50°C) ,  
pēc tam aizdegas sarkanais fosfors (240 °C). Fosforam degot, 
veidojas balti dūmi — fosfora (V) oksīds P 2 O 5 .

201.
Fosforescence*

(fosfora aukstā liesma)

Vielas un ierīces. Baltais fosfors,
Kipa aparāts C 0 2 iegūšanai, termo- 
izturīga platkakla kolba (200 ml), 
mērcilindrs, stikla caurulītes, aizbāz
nis, sildierīce, azbesta sietiņš, teh
niskie svari.

* Fosforescence (no grieķu va

lodas vārdiem phos — gaisma un 

phoros — nesošs) — spīdēšana, 

kas radusies iepriekšējas apgais

mošanas rezultātā un saglabājas, 

kad apgaismošana beigusies, vai 

arī spīdēšana tumsā, oksidējoties 

kādai vielai.
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Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Kolbā ielej 50 ml 
ūdens un ievieto mazu gabaliņu baltā fosfora (0 ,3 ... 0,5 g). 
Kolbu iestiprina statīvā un aizver ar aizbāzni, kurā ievietotas 
divas stikla caurulītes (34. att.). Garāko stikla caurulītķ kas 
sniedzas kolbā ielietajā ūdenī, savieno ar Kipa aparātu. Ūdeni 
karsē, līdz tas sāk vārīties. Kolbā laiž C 0 2 plūsmu. Pa otras 
stikla caurulītes galu izdalās fosfora tvaiki, kas gaisā oksidējas. 
Aptumšotā telpā novēro zaļu aukstu liesmu. Liesmai var droši 
pieskarties.

202.
Baltā fosfora degšana zem ūdens

Vielas un ierīces. Baltais fosfors, gazometrs ar skābekli, mēģene, vārglāze 
(200 ml), Bunzena statīvs, pincete, termometrs, sildierīce.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Ar pinceti mazu 
baltā fosfora gabaliņu ievieto mēģenē ar ūdeni. Mēģeni iestip
rina statīvā tā, lai to varētu ievietot vārglāzē. Vārglāzi arī pie
pilda ar ūdeni un karsē. Kad ūdens sasilst līdz 5 0 ...6 0 °C , tad 
no gazometra (vai cita skābekļa ieguves avota) pa stikla cau
rulīti mēģenē laiž skābekļa plūsmu. Novēro, ka baltais fosfors 
zem ūdens uzliesmo.

Pēc eksperimenta mēģenes dibenā paliek sarkanīga viela —  
daļa baltā fosfora pārvērtusies par sarkano fosforu. Fosfora 
paliekas nofiltrē, izžāvē un sadedzina velkmes skapī virs smilšu 
vannas.

203.
Baltā fosfora iedarbība ar vara un sudraba sājiem

Vielas un ierīces. Baltais fosfors, 1% sudraba nitrāta AgNOa šķīdums, 5%  
vara(ll) sulfāta CuS04 šķīdums, pincete, divas mēģenes, Bunzena statīvs.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Mēģenē ielej 1 % 
A gN 03 vai 5% C uS04 šķīdumu un iemet mazu gabaliņu (rīsa 
graudiņa lielumā) baltā fosfora. Baltais fosfors reducē sudraba 
un vara jonus līdz brīvam metālam:

P +  5AgN 03 +  4 H 2 0 - ^H 3P04 +  5HN03 +  5Ag ļ

2P + 5CuS0 4 + 8H20  2H3P 0 4 + 5H2S04 + 5Cu ļ
Piezīme. Sudraba nitrāta, un vara(II) sulfāta šķīdumus 

izmanto, lai likvidētu baltā fosfora paliekas. Saindējoties ar balto 
fosforu, iekšķīgi lieto 2% vara(II) sulfāta šķīdumu.
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204.
Kalcija fosfTda Iegūšana

Vielas un ierīces. Sarkanais fosfors, kalcijs, stikla caurule (garums 15... 20 cm, 
diametrs 2 . . .  3 cm), Bunzena statīvs, piesta, gāzes deglis, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Kalcija fosfīdu 
iegūst, sarkanajam fosforam reaģējot ar kalciju. Eksperiments 
jāizdara velkmē!

Stikla caurules vidusdaļā ievieto maisījumu, kura sastāvā ir 
1 g sausa sarkanā fosfora un 1 g smalku kalcija skaidiņu. Cau
ruli nostiprina statīvā un karsē gāzes degļa liesmā. Caurule 
stipri jāizkarsē, lai atbrīvotos no iespējamām baltā fosfora palie
kām. Pēc reakcijas cauruli sadauza piestā un savāc kalcija fos- 
fīda СазРг gabaliņus.

Kalcija fosfīds, reaģējot ar ūdeni un skābēm, veido fosfīnus. 
Ja  ūdenī iemet gabaliņu СазР2, tad virs ūdens līmeņa parādās 
gāzes burbulīši, kuri, saskaroties ar gaisu, uzliesmo. Norisinās 
reakcija:

Ca3P2+6H20-^  2PH31 +3Ca(OH)2 ļ

Piezīme. Reakcijas rezultātā rodas ne tikai РНз, bet arī P 2 H 4 . 
Jāatceras, ka fosfīni ir indīgi. Pēc eksperimenta trauks jānovieto 
velkmē un jāatstāj tur pāris stundu, līdz gāze pilnīgi izdalīju
sies.

205.
Baltā fosfora Iedarbība ar kālija hidroksīda šķīdumu

Vielas un ierīces. Baltais fosfors (sk. 199. eksperimentu), 35.. .  50% kālija 
hidroksīda KOH šķīdums, apaļkolba (150 ml), gumijas aizbāznis, stikla caurulīte 
(garums 20.. .  40 cm), Bunzena statīvs, kristalizators, pincete, sildierīce.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Bunzena statīvā 
iestiprina apaļkolbu. Kolbai pielaiko gumijas aizbāzni, caur kuru 
izvadīta izliekta stikla caurulīte. Caurulītes 'brīvo galu ievieto 
kristalizatorā zem ūdens līmeņa. Sastādīto iekārtu novieto vel- 
kmē. Kolbā apmēram līdz 3 / 4  tilpuma ielej kālija hi-droksīda šķī
dumu un tajā iemet 2 . . . 3  gabaliņus (zirņa lielumā) baltā fos
fora. Kolbu karsē. Norisinās reakcija:

4P + 3K0H + 3H20 P H 3 f  + 3KH2P0 2
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Reakcijas rezultātā rodas fosfīns, kas izdalās no kolbas pa 
stikla caurulīti. Kristalizatorā virs ūdens līmeņa notiek uzlies
mojumi. Kolbā bez PH 3 vēl veidojas ari P 2H 4 :

6P +  4K.OH +  4H20  P2H4 f  +4K.H2P02

kurš gaisā uzliesmo un aizdedzina PH 3.
Pēc eksperimenta aizvāc sildierīci, atver kolbu un atstāj vel- 

kmē līdz pilnīgai atdzišanai. Neizreaģējušo fosforu ar pinceti 
izņem no kālija hidroksīda šķīduma, ātri noskalo aukstā ūdenī 
un ieliek traukā ar ūdeni.

Piezīme. KH 2 P 0 2 ir fosforapskābes H 3 P 0 2 skābais sāls.

206.
Sarkanā fosfora iedarbība ar kālija hlorātu

Vielas un ierīces. Sarkanais fosfors, kā lija  h lorāts K.CIO3, g luda pap īra  lok
sne, zoss spalva, lakta, āmurs, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Iesver 0,2 .. . 0,3 g
sausa sarkanā fosfora un 1,5. . .  2,0 g kālija hlorāta. Abas vielas 
uzber uz gluda papīra (krītpapīra) loksnes un ar zoss spalvu 
uzmanīgi sajauc (nespiest! neberzt!). Saloka no papīra loksnītes 
mazu aploksnīti un tajā ieber s/s no iegūtā maisījuma. Aplok- 
snīti novieto uz laktas (ķieģeļa) un uzsit ar āmuru. Notiek spē
cīga eksplozija.

Piezīme. Ar abām dotajām vielām jārīkojas ļoti uzmanīgi. 
Kategoriski aizliegts sagatavot lielākus daudzumus kālija hlorāta 
un sarkanā fosfora maisījuma, nekā norādīts eksperimentā! Mai
sījumu aizliegts ilgstoši glabāt! Ja viena no vielām ir mitra, — 
eksperiments labi neizdodas.

207.
FosforaļV] oksīda iegūšana un īpašības

Vieias un ierīces. Sarkanais fosfors, zila is lakmusa šķīdums, porcelāna tīģe lis , 
keramikas plāksne, stikla nūjiņa, vārg lāze ( 0 ,5 . . .  1,0 I), mēģene, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Porcelāna, tīģelī 
ievieto 0,5. . .  1,0 g sarkanā fosfora. Tīģeli novieto velkmes skapī 
uz gludas keramikas plāksnes. Sarkano fosforu aizdedzina ar 
sakarsētu stikla nūjiņu un tūlīt pārsedz tīģeli ar vārglāzi. Fos
fors sadeg, un uz keramikas plāksnes, kā arī uz vārglāzes sieni
ņām  nogulsnējas fosfora(V) oksīds. To savāc un ievieto blīvi 
noslēdzamā mēģenē.
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Ja iegūto fosfora(V) oksīdu novieto uz stikla plāksnītes un 
tur gaisā, var novērot, ka pēc neilga laika tas kļūst valgs (tas 
ir higroskopisks). Vēl labāk šo īpašību var novērot, ja uz svaru 
kausa uzliktā trauciņā ievieto 1 . . . 2  g fosfora(V) oksīda un sva
rus nolīdzsvaro. Pēc neilga laika svaru līdzsvars zūd.

Fosfora (V) oksīds ļoti enerģiski reaģē ar ūdeni. Ieberot to 
ūdenī, norisinās strauja reakcija, kurā redzama tvaiku izdalīša
nās. Zilais lakmuss iegūtajā šķīdumā kļūst sarkans.

208.
Ortofosfātjona pierādīšana

Vielas un ierīces. 5% amonija m olibdāta (NH4)2M o 0 4 šķīdums, 5% nātrija  
ortofosfāta Na3P 0 4 šķīdums (vai orto fosforskābe HsP04), slāpekļskābe HNO 3 
(koncentrēta), vārglāze, sild ierīce.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Vārglāzē ielej 
nātrija ortofosfāta šķīdumu un klāt pielej 5% amonija molibdāta 
šķīdumu. Šķīdumus samaisa un, nepārtraukti maisot, pielej klāt 
koncentrētu slāpekļskābi, līdz 'parādās dzeltenas amonija fosfor- 
molibdāta nogulsnes:

1 2(NH4)2M o 0 4 +  H3P 0 4 +  21HNO3 (NH4)3P 0 4• 12 M o 0 3 ļ  +  21 NH4NO s + 1 2H20

Ja nogulsnes uzreiz neveidojas, vārglāzi ar šķīdumiem var 
nedaudz pasildīt.

ANTIMONS UN BISMUTS

209.
Mazu antimona daudzumu pierādīšana 

(Marša—Bercēliusa reakcija*)

Vielas un ierīces. 2% an tim ona(lll) h lo rīda  SbCI3 šķīdums, cinks (granulas), 
sērskābe H2S 0 4 (1 : 5), ko lba (250 ml), p iltuve , Marša cau ru līte ” , stikla cauru
lītes, m ērcilindrs, mēģenes, skaliņš, keramikas plāksne, gumijas aizbāznis, Bun- 
zena statīvs, metāla siets, gāzes deg lis  (spirta lampiņa), tehniskie svari.

* Marša— Bercēliusa reakcija ir mazu antimona un arsēna daudzumu pie

rādīšanas reakcija. So reakciju atklājuši angļu ķīmiķis Džeims Maršs (1794— 

1846) un zviedru ķīmiķis Jens Jakobs Bercēliuss (1779— 1848) — ķīmisko ele

mentu selēna, torija un cērija atklājējs. So reakciju izmantoja tiesu medicīnā.

** Marša caurulīte — stikla caurulīte ar iežņaugumu vidū un sašaurinā

jumu galā (sk. 35. att.). To izmanto arsēna un antimona konstatēšanai.
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Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Sastāda iekārtu, , 
kāda parādīta 35. attēlā, tikai nepievienojot Marša caurulīti. 
Iekārtu novieto velkmes skapī. Ja nav piltuves ar pagarinājumu, ! 
tad izmanto stikla caurulīti, kuru ārpus kolbas savieno ar piltuvi, 
izmantojot gumijas caurulīti. Piltuves tievajam galam jāatrodas 
0, 5. . .  1,0 cm no kolbas dibena. Lai iekārta būtu stabila, to | 
nostiprina Bunzena statīvā. ■

Kolbā iepilda 30 . . .  40 g cinka granulu un to noslēdz ar aiz
bāzni. Drošības pēc kolbu aptin ar metāla sietu. Caur piltuvi 
kolbā ielej sērskābi tā, lai piltuves gals būtu skābes šķīdumā.
Ļauj zināmu laiku metālam reaģēt ar sērskābi, tad izdara ūdeņ
raža tīrības pārbaudi. Ja ūdeņradis tīrs, to aizdedzina izplūdes 
vietā. Novēro ūdeņraža liesmu. Pēc tam caur piltuvi kolbā ielej
3 . . . 5  ml 2% antim ona(III) hlorīda šķīduma. Starp kolbā eso
šām vielām notiek reakcija: i

2SbCI3 + 6Zn-f-3H2S04->-2SbH3 f + 3ZnS04+3ZnCI2
I

Pēc neilga laika novēro liesmas formas un krāsas maiņu. I 
Liesma kļūst garena un zilgana —  virs tās redzami anti- 
m ona(III) oksīda baltie dūmi. Ja liesmā ievieto aukstu priekš
metu (keramikas plāksni), uz tā veidojas melns antimona uzsū- 
bējums (antimonūdeņradis nesadeg piln īgi).

35. atf.
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Tad iekārtai pievieno Marša caurulīti. Ja ar degļa liesmu 
karsē Marša caurulīti, caur kuru izplūst antimonūdeņradis, 
novēro melna spīdīga plankuma veidošanos. Antimonūdeņradis 
karsējot sadalās un caurulītes iekšpusē veido antimona spoguli:

2SbH3^ 2 S b  +  3H2 t

Pēc eksperimenta veikšanas iekārtu piepilda ar ūdeni un 
izskalo. Antimona uzsūbējumu šķīdina ar koncentrētu slāpekļ
skābi.

Piezīme. Pēc šāda paņēmiena pierāda arī arsēna klātbūtni.

210.
Bismuta sāļu hidrolīze

Vielas un ierīces. Bismuta nitrāts B i(N 0 3)3, slāpekļskābe HNOs, vārg lāze  
(200 ml), stikla nūjiņa, porcelāna lāpstiņa.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Sausā vārglāzē 
ar lāpstiņu ieliek dažus bismuta nitrāta kristāliņus un uzlej 
nedaudz ūdens. Veidojas duļķains šķīdums. Hidrolizēs parādību 
novērš, pielejot nedaudz slāpekļskābes.

Piezīme. Antimona sāļu hidrolīze apskatīta 32. IV  eksperi
mentā.

211.
Antimona un bismuta sulfīdi

Vielas un ierīces. 2% antimona h lo rīda  SbCI3 šķīdums, 2% bismuta nitrāta 
B i(N 0 3)3 šķīdums, sērūdeņraža H2S šķīdums ūdenī, divas vārglāzes.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Vienā mēģenē 
ielej aptuveni 30 ml antimona hlorīda šķīduma, otrā vārglāzē — 
bismuta nitrāta šķīduma. Klāt pielej sērūdeņraža šķīdumu ūdenī 
(to iegūst, kā norādīts 228. eksperimentā). Novēro, ka rodas 
oranžas Sb2 S 3 nogulsnes un tumši brūnas Bi2 S3 nogulsnes. Nori
sinās šādas reakcijas:

2SbCI3 +  3H2S -*■ Sb2S3 ļ  + 6 H C I 
2B i(N 03)3 +  3H2S — Bi2S3 ļ  + 6 H N 0 3
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212.
Kālija fetrajodo(lll) bismutāta veidošanās

Vielas un ierīces. Bismuta nitrāts B i(N 0 3)3, 5% kā lija  jo d īd a  Ki šķīdums, 
vārglāze, stikla nūjiņa.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Vārglāzē 
5 . . .  10 ml ūdens izšķīdina dažus kristāliņus bismuta nitrāta un 
pielej nedaudz 5% KI šķīduma. Novēro melnu nogulšņu rašanos: 

B i(N 0 3)3 +  3KI B ii3 1 + 3 K N 0 3

Turpinot kālija jodīda pieliešanu, novēro, ka melnās nogul
snes izšķīst — veidojas dzeltens bismuta kompleksais savieno
jums — kālija tetrajodo(III) bismutāts:

Bii3 +  K i - ^ K [ B i i4]

213.
Nātrija bismutāts — spēcīgs oksidētājs

Vielas un ierīces. N ātrija  bismutāts N aB i03, m angāna(ii) nitrāts M n (N 0 3)2, 
slāpekļskābe H N 0 3, destilēts ūdens, vārglāze, porcelāna karo tīte , stikla nūjiņa.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Vārglāzē ieliek 
dažus m angāna(II) nitrāta kristāliņus, tos izšķīdina destilētā 
ūdenī, paskābina ar slāpekļskābi un samaisa. Tad pieber karo
tīti sausa nātrija bismutāta. Novēro ipermanganātjona violetās 
krāsas parādīšanos:

2 M n (N 0 3)2+  5N aB i03+ 16H N 0 3 -►  2 H M n 0 4 +  5B i(N 03)3 +  5N aN 03 +  7H20
Piezīme. M n(N 0 3 ) 2  vietā var lietot jebkuru citu m angāna(II) 

sāli.

214.
Vuda sakausējums

Vielas un ierīces. Bismuts, alva, kadmijs, svins, tīģ e lis , kartons, dzelzs stieple, 
vārglāze, p incete, s ild ierīce, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Iesver 5 g alvas, 
5 g svina, 4 g kadmija un 20 g bismuta. Tīģelī ievieto alvas 
iesvaru un velkmes skapī karsē uz sildierīces, līdz alva 232 °C 
temperatūrā izkūst. Kad alva izkususi, tīģelī ievieto svinu, kad
m iju un bismutu. Metālus kausē, visu laiku maisot ar dzelzs 
stiepli. Sakausējumu atstāj sacietēt tīģelī.

Uzvāra vārglāzē ūdeni un tīģeli ievieto karstajā ūdenī. No
vēro, ka sakausējums izkūst. Sakausējumu ielej no kartona izvei
dotā caurulītē — izveidojas nūjiņas veida Vuda sakausējuma 
stienītis. Vuda sakausējums kūst 70 °C temperatūrā.
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VIII n o d a ļ a

Sestās grupas elementi

SKABEKLIS

215.
Skābekļa iegūšana no ūdeņraža peroksīda

I. Vielas un ierīces. Ūdeņraža peroksīds H2O 2 (30% ), mangāna d ioks īds  
M n 0 2, sērskābe (koncentrēta), destilē ts ūdens, V irca  ko lba (250 ml), Tiščenko 
skalotne, cilindrs, Bunzena statīvs, p iltuve , p ilinām ā p iltuve , kristalizators, gazo- 
metrs.

36. att.
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Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Viens no ērtā
kiem paņēmieniem skābekļa iegūšanai ir ūdeņraža peroksīda 
sadalīšana, izmantojot katalizatoru. Par katalizatoru lieto man
gāna (IV) oksīdu M n02.

Sastāda iekārtu, kā parādīts 36. attēlā. Virca kolbu nostiprina 
Bunzena statīvā, ieber tajā 1 . . . 2  g Mn02, uzlej 25 . . .  30 ml 
ūdens un kolbu noslēdz ar aizbāzni, kurā iesiti'prināta pilināmā 
piltuve. Piltuvē ielej ūdeņraža peroksīdu. Pilinot ūdeņraža perok- 
sīdu pa pilienam kolbā, tas momentāni sadalās. Notiek reakcija:

2 H2O2 2 H2O+o2 f

Kolba sakarst, un rodas ūdens tvaiks. Lai iegūtu sausu skā- 
bekli, to laiž caur skalotni, kurā atrodas sausējoša viela — kon
centrēta sērskābe. Skābekli uzkrāj cilindros vai gazometrā (uz
krājot skābekli gazometrā, skalotne nav nepieciešama).

II. Vielas un ierīces. Ūdeņraža peroksīds (30% ), sērskābe H2SO4 (koncen
trēta), kā lija  permanganāts KMnC>4, destilēts ūdens, V irca  ko lba (200 ml), p iltuve , 
p ilinām ā p iltuve , gumijas aizbāznis, Tiščenko skalotne ar koncentrētu sērskābi, 
Bunzena statīvs, stikla un gumijas caurulītes, stikla c ilindrs gāzes uzkrāšanai, 
kristalizators, m ērcilindrs, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Sastāda iekārtu, 
kā parādīts 36. attēlā. Virca kolbā ielej 30 . . .  35 ml 30% ūdeņ
raža peroksīda šķīduma. Pilināmā piltuvē ielej maisījumu, kas 
pagatavots no 30 ml koncentrētas sērskābes, 4 g kālija perman
ganāta un 50 ml ūdens (sērskābi vispirms izšķīdina ūdenī, 
atdzesē, pēc tam tajā šķīdina kālija permanganātu).

Iegūto maisījumu no pilināmās piltuves pilina kolbā. Notiek 
reakcija:

5H20 2 +  2 K M n 0 4 +  3H2S 0 4 K2S 0 4 +  2M nS 04 +  8H20  +  5 0 2 f

Piezīme. Kālija permanganāta vietā var izmantot kālija 
dihromātu (sk. 63. eksperimentu).

216.
Skābekja iegūšana no kālija permanganāta

Vielas un ierīces. K ā lija  permanganāts K M n 0 4, te rm o iz tu rīga  mēģene, Bun
zena statīvs, gumijas aizbāznis, izliekta stikla cauru līte , s ild ierīce , tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Mēģenē ieber
1 . . . 2  g kālija permanganāta un to aizver ar gumijas aizbāzni,
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kam cauri izvadīta izliekta stikla caurulīte. Iekārtu iestiprina 
Bunzena statīvā un karsē. Kālija permanganāts karsējot sadalās: 

2K .M n04 -"*■ K 2M n 0 4 - ļ- M n 0 2 +  0 2  f

Iegūto skābekli uzkrāj un izlieto pēc vajadzības.
Piezīme. Kālija permanganātā nedrīkst būt piemaisījumi 

(sērs, ogleklis vai arī organiskas vielas), jo karsējot var notikt 
eksplozija.

217.
Skābekļa iegūšana no hlorkaļķiem

I. Vielas un ierīces. H lo rka ļķ i (nenovecojuši), te rm o iz tu rīga  mēģene, Bunzena 
statīvs, gumijas aizbāznis, izliekta stikla cauru līte , s ild ie rīce , tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Mēģenē ieber
1 . . . 2  g hlorkaļķu un to aizver ar gumijas aizbāzni, kam cauri 
izvadīta stikla caurulīte. Iekārtu iestiprina Bunzena statīvā un 
karsē. Hlorkaļķi karsējot sadalās.

Reakcijas vienādojums:

t°
2CaOCI2 2CaCl2 + O 2 f

Piezīme. Līdzīgi skābekli vēl var iegūt pēc 253. eksperimenta 
apraksta.

II. Vielas un ierīces. H lorka ļķ i, 5% kobalta nitrāta C o(N O s)2  šķīdums, stāv- 
ko lba (300 ml), gumijas aizbāznis, izliekta stikla cauru līte , d iv i Bunzena statīv i, 
p ipe te , kristalizators, karo tīte , cilindrs, sild ierīce.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Stāvkolbā ieber 
divas karotītes nenovecojušu hlorkaļķu un pielej 150. . .  200 ml 
ūdens. Kolbu vienmērīgi kratot, iegūst hlorkaļķu suspensiju. Tad 
kolbu iestiprina Bunzena statīvā un tajā iepilina 3 . . . 4  ml 5% 
kobalta nitrāta šķīduma. Kolbu noslēdz ar labi piegulošu gumijas 
aizbāzni, kam cauri izvadīta izliekta stikla caurulīte. Caurulītes 
brīvais gals ievietots kristalizatorā ar ūdeni. Zem kolbas novieto 
sildierīci un uzmanīgi ikolbu silda — novērojama skābekļa izda
līšanās. Skābekli uztver otrādi apvērstā ar ūdeni pildītā cilindrā, 
kas nostiprināts statīvā.

Piezīme. Kobalta jons Co2+ šajā reakcijā ir katalizators.
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218.
Skābekļa iegūšana, hloram reaģējot ar nedzēstiem kaļķiem

Vielas un ierīces. Nedzēstie kaļķi CaO, sālsskābe HCI (koncentrēta), kā lija  
permanganāts K M n 0 4, sērskābe (koncentrēta), 10% nātrija h idroksīda  NaOH šķī
dums, V irca  kolba, p ilinām ā p iltuve , p iltuve , divas Tiščenko skalotnes, term o- 
iz tu rīga  stikla caurule (diam etrs 3 . . . 4  cm, garums 30 . . .  40 cm), gumijas aiz
bāznis, kristalizators, stikla c ilindrs, d iv i Bunzena statīv i, stikla un gumijas cau
ru lītes, gāzes deglis, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Sastāda velkmē 
eksperimenta iekārtu, kā parādīts 37. attēlā. Virca kolbā ieber
10. . .  15 g kālija permanganāta, kolbu noslēdz ar aizbāzni, kurā 
iestiprināta ipilināmā piltuve. Kolbu iestiprina Bunzena statīvā. 
Virca kolbas novadcaurulīti savieno ar Tiščenko skalotni, kurā 
atrodas nedaudz koncentrētas H 2 SO 4 . Skalotnei pievieno termo- 
izturīgo stikla cauruli, izmantojot gumijas aizbāžņus, stikla un 
gumijas caurulītes. Stikla caurulē ievieto 5 . . .  10 g nedzēsto 
kaļķu (tos iegūst <pēc 104. eksperimenta apraksta). Tālāk cauruli 
savieno ar otru Tiščenko skalotni, kurā atrodas 10% nātrija hidr
oksīda šķīdums. Iekārtas izvadcaurulītes gals ievadīts krista-
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lizatorā ar ūdeni un virs tā nostiprināts statīvā otrādi apvērsts 
stikla cilindrs, kas piepildīts ar ūdeni.

P ilināmā piltuvē ielej 'koncentrētu sālsskābi. Termoizturīgo 
stikla cauruli uzmanīgi karsē un lēnām sāk pilināt sālsskābi 
Virca kolbā (sk. arī 264. I I I  eksperimentu). Izdalās hlors, kas 
plūst pāri sakarsētajam kalcija oksīdam. Neizreaģējušo hloru 
uztver nātrija hidroksīds. Stikla cilindrā uzkrājas skābeklis. 
Reakcijas vienādojums:

2CaO -ļ- 2 CI2 —>- 2CaCl2 O 2

Piezīme. Hloru nedrīkst iegūt pārāk strauji, jo tad eksperi
ments var neizdoties.

219.
Skābekļa iegūšana, termiski sadalot bārija peroksīdu 

vai nātrija peroksīdu

Vielas un ierīces. Bārija peroksīds Ba02 (nātrija  peroksīds N8 2 0 2 ), liela te r- 
m oizturīga  mēģene, gumijas aizbāznis, stikla cauru līte , cilindrs, kristalizators, d iv i 
Bunzena statīv i, gāzes deg lis  (spirta lampiņa), tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Iesver 10 g bārija 
peroksīda un ievieto termoizturīgā mēģenē. Mēģeni iestiprina 
Bunzena statīvā un noslēdz ar aizbāzni, kuram cauri izvadīta 
saliekta stikla caurulīte. Caurulītes galu ievieto kristalizatorā tā, 
lai iegūto skābekli varētu uzkrāt ar ūdeni pildītā cilindrā. Mē
ģeni karsē ar spēcīgu liesmu. Notiek reakcija:

700 °C
28či02---^ 2BaO-ļ- O2

No 10 g bārija peroksīda iegūst apmēram 600 ml skābekļa.

220.
Vielu degšana skābeklī

Vielas un ierīces. Skābeklis, og le , sērs, fosfors, dzelzs (tērauda stieple), 
indikators (zila is lakmuss, universālindikators), c ilind ri, kolba, vārglāze, p incete, 
mēģinājumu karote, azbests, skaliņš, spirta lampiņa.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Cilindrā ielej 
ūdeni (2 , . .  3 om biezā slānī). Trauku (kolba, vārglāze) piepilda 
ar skābekli (sk. 215. / eksperimentu) un pārklāj ar piegulošu 
vāciņu.
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A. Aizdedzina skaliņu, ļauj tam degt, līdz izveidojas labi 
redzams pārogļojums. Tad liesmu nodzēš un ievieto skaliņu 
traukā ar skābekli. Novēro spilgtu liesmu (vienkāršākais skā
bekļa pierādīšanas paņēmiens).

B. Metāla stieplē iestiprina nelielu (rieksta lielumā) kokogles 
gabalu. Ogli iekvēlina uz spirta lampiņas liesmas un ievieto 
traukā ar skābekli. Novēro ogles oksidēšanos — tā kvēlo. Nori
sinās reakcija:

C +  O2 CO2

Procesam beidzoties, traukā ielej dzidru kalcija hidroksīda 
šķīdumu. Novēro šķīduma saduļķošanos:

Ca(OH)2 +  CO2 C aC 03 +  H20

Piezīme. Kalcija hidroksīda šķīduma iegūšanu sk. 103. un 
105. eksperimentā.

C. Mēģinājumu karoti izklāj ar azbestu un ievieto tajā gaba
liņu sēra. Sēru aizdedzina pie spirta lampiņas liesmas un novēro 
sēra degšanu gaisā. Pēc tam karoti ievieto traukā ar skābekli. 
Novēro sēra spilgti violeto liesmu. Norisinās reakcija:

S-J- O 2 SO2

Sēra(IV) oksīds izšķīst traukā esošajā ūdenī. Skābes rašanos 
konstatē ar indikatoru.

D. Mēģinājumu 'karotē ieliek nedaudz sarkanā fosfora, aizde
dzina to un ievieto traukā ar skābekli. Trauku piesedz ar vāciņu. 
Novēro fosfora degšanu un fosfora (V) oksīda veidošanos:

4P +  5 0 2^ 2 P 20 5

Fosfora(V) oksīds izšķīst traukā esošajā ūdenī. Skābes rašanos 
konstatē ar indikatoru.

E. 20 . . .  30 cm garai tievai tērauda stieplei galā piestiprina 
mazu ikoka gabaliņu. To aizdedzina un kopā ar stiepli ievieto 
traukā ar skābekli. Stieple deg:

3Fe -f- 2O 2 ~y Fes04

Veidojas jauktais dzelzs oksīds, 'kas sastāv no FeO un Fe2 0 3 .

221.
Dzelzs oksidēšana slēgtā traukā

Vielas un ierīces. Dzelzs (reducēta pu lve rve ida  dzelzs), skābeklis, mēģene, 
gumijas aizbāznis, stikla cauru līte , gumijas cauru līte , M ora aizspiednis, vārglāze, 
spirta lampiņa, tehniskie svari.
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Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Reducētu pulver
veida dzelzi (sk. 140. eksperimentu) ievieto mēģenē. Mēģeni aiz* 
ver ar labi pielāgotu gumijas aizbāzni, kam cauri izvadīta stikla 
caurulīte. Stikla caurulītei savukārt uzmauc gumijas caurulīti, 
kuru blīvi noslēdz ar Mora aizspiedni. Sādi sagatavotā iekārtā 
(mēģenē) iepilda :skābekli, noslēdz to un nosver. Pēc svēršanas 
mēģeni karsē, pa brīžam sakratot. Novēro dzelzs oksidēšanos — 
redzamas dzirksteles. Pēc atdzesēšanas iekārtu nosver (salīdzina 
masu pirms un pēc karsēšanas) un tad ievieto gumijas cauru
lītes galu vārglāzē ar „ūdeni. Atverot Mora aizspiedni, novēro, 
ka ūdens ieplūst iekārtā.

Piezīme. Eksperimentu izmanto vielas masas nezūdamības 
likuma demonstrēšanai.

SERS

222.
Plastiskā sēra iegūšana

Vielas un Ierīces. Sērs, te rm o iz tu rīga  mēģene (tīģe lis ), mēģeņu turētājs, vār- 
glāze, p incete, termometrs, gāzes deg lis  (sausais spirts).

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Plastisko sēru 
iegūst, ja sēru uzkarsē līdz 445°C un pēc tam tievā strūklā ielej 
aukstā ūdenī.

Sērs jākarsē velkmē. Trauks, kurā izdara karsēšanu, jāpie
sedz ar vāciņu, ja izmanto atklātu liesmu, jo sēra tvaiki var aiz
degties. Ari izlejot sērs parasti aizdegas (tam nav jāpievērš 
sevišķa uzmanība). Trauku pārklāj ar kartonu vai stikla plāksni. 
Plastisko sēru ar stikla nūjiņu vai pinceti izņem no ūdens un 
pārbauda tā elastīgumu.

223.
Rombiskā un monoklīnā sēra iegūšana

Vielas un ierīces. Sērs, to luo ls, ko lba (100 ml), aizbāznis, stikla caurule 
(garums 5 0 . . .  60 cm), Bunzena statīvs, m ērcilindrs, s ild ierīce , tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Kolbā ievieto
10 g sēra un virsū uzlej 30 ml toluola. Kolbu aizver ar aizbāzni, 
kuram cauri izvadīta stikla caurulīte (sk. 121. eksperimentu).
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Iekārtu iestiprina Bunzena statīvā un karsē (uzmanīgi! toluols 
viegli uzliesmot). Līdzko novēro, ka sērs izkusis — redzami divi 
šķidruma slāņi, karsēšanu pārtrauc. Kolbu nekustina, kamēr tā 
atdziest līdz istabas temperatūrai. Novēro garu prizmatisku sēra 
kristālu veidošanos.

Rombisko sēru iegūst tādā pašā veidā, tikai iegūto sēra tolu- 
ola šķīdumu izlej lēzenā traukā un ļauj šķīdinātājam iztvaikot.

224.
Sēra iedarbība ar metāliem

VieSas un ierīces. Sēra ziedi", dzelzs, cinks, varš, dzīvsudrabs, keramikas 
plāksne, piesta, stikla nūjiņa, skaliņš, mēģene, Bunzena statīvs, p incete, gāzes 
deglis, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. A. Dzelzi šim 
eksperimentam iegūst no dzelzs(III) oksīda, to reducējot ar 
ūdeņradi vai oglekļa(II) oksīdu (sk. 140. eksperimentu). Sajauc 
aptuveni 4 masas daļas sēra ziedu ar 6 masas dalām reducētas 
dzelzs. Lai maisījums būtu viendabīgāks, sajaukšanu izdara 
piestā. Sagatavoto maisījumu uzber nelielā kaudzītē uz kerami
kas plāksnes. Sakarsē liesmā stikla nūjiņu un pieskaras dzelzs- 
sēra maisījumam. Norisinās reakcija, kurā izdalās liels siltuma 
daudzums, un maisījums sakarst līdz sarkankvēlei. Iegūto 
dzelzs(II) sulfīdu var izmantot H 2S iegūšanai (sk. 229. eksperi
mentu) .

B. Sēru labi sajauc ar cinka putekļiem (nenovecojušiem) masu 
attiecībā 1:2. Maisījumu uzber uz keramikas plāksnes mazā kau
dzītē. Plāksni novieto velkmē un maisījumu aizdedzina ar garu 
degošu skaliņu.

C. Bunzena statīvā iestiprina termoizturīgu mēģeni un pie
pilda līdz pusei ar sēru. Mēģeni iestiprina statīvā un karsē uz 
gāzes degļa liesmas (velkmē!), līdz sērs izkūst un sāk vārīties. 
Tad pincetē (tīģeļknaiblēs) paņem vara plāksnīti (pēc iespējas 
plānāku), sakarsē degļa liesmā un ievieto sēra tvaikos. Novēro 
vara degšanu sērā.

D. Piestā ieber 8 . . .  10 g sēra ziedu un iepilina 1 vai 2 pilie
nus dzīvsudraba. Abas vielas uzmanīgi berž — izveidojas dzīv
sudraba sulfīds melnā krāsā:

Hg +  S HgS

Piezīme. So reakciju izmanto, lai likvidētu dzīvsudraba palie
kas.

* Sēra ziedi — pulverveida sērs, ko iegūst, kondensējot sēra tvaikus spe

ciālās kamerās. Šādu nosaukumu devuši viduslaikos alķīmiķi.
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225.
Sēra iedarbība ar slāpekļskābi

Vielas un ierīces. Sēra ziedi, slāpekļskābe H N 03 (koncentrēta), 5% bārija  
h lo rīda  BaCI2 šķīdums, mēģene, Bunzena statīvs, m ērcilindrs, s ild ierīce , teh
niskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Bunzena statīvā 
iestiprina mēģeni. Mēģenē ielej 3 . . .  4 ml koncentrētas slāpekļ
skābes un ieber aptuveni 5 g sēra ziedu. Mēģeni karsē līdz skā
bes viršanai (velkmē!). Notiek reakcija:

S + 2HNO3- *  h 2S04+ 2 N 0  f

Radušos sērskābi pierāda ar bārija hlorīda šķīdumu. Veidojas 
baltas nogulsnes:

H2SO4-1- BaCl2 BaS04 ^ 4-2HCI 

226.
Sēra iedarbība ar koncentrētu sērskābi

Vielas un ierīces. Sēra ziedi, sērskābe H2S 0 4 (koncentrēta), ko lba (100 ml), 
mērcilindrs, gumijas aizbāznis, stikla cauru līte , gumijas cauru līte , Bunzena sta
tīvs, s ild ierīce, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Bunzena statīvā 
iestiprina kolbu un tajā ielej 20 ml koncentrētas sērskābes. Sēr
skābē ieber 3 . . .  4 g sēra ziedu. Kolbu noslēdz ar aizbāzni, kuram 
cauri izvadīta stikla caurulīte. Karsējot kolbu, tajā notiek reak
cija:

2H2SO4 +  S — 3SO2 f  + 2H 20

Šķidrums kļūst melns, izdalās sēra(IV) oksīds SO 2 . To uzkrāj 
sausā traukā.

227.
Sērūdeņraža sintēze

Vietas un ierīces. Sērs, K ipa aparāts ūdeņraža iegūšanai (sk. 258. eksperi
mentu), 1 % svina(ll) n itrāta Pb(N0 3)2 vai vara (ll) sulfāta CUSO4 šķīdums, Bunzena 
statīvs, mēģene, gumijas aizbāznis, stikla caurulītes, vārglāze, s ild ierīce, teh
niskie svari.
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Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Mēģenē ieliek 
dažus gabaliņus sēra ( 1 . . . 2  g ) ' u n  to aizver ar aizbāzni, kam 
cauri izvadītas divas stikla caurulītes • (38.-att.). Mēģeni nostip
rina statīvā. Izliekto caurulīti ievieto vārglāzē ar 1% C uS04 vai 
P b (N 03)2 šķīdumu. Pie otras stikla caurulītes pieslēdz ūdeņraža 
ieguves iekārtu. Kad viss igaiss izspiests no mēģenes (jāpārbauda 
ūdeņraža tīribal), tad sēru sakarsē līdz viršanai un turpina laist 
ūdeņradi. Sērūdeņraža ietekmē C uS04 šķīdums kļūst melns.

38. att.

228.
Sērūdeņraža iegūšana, izmantojot sēru un parafīnu

Vielas un ierīces. Sēra ziedi, parafīns, azbests, mēģene, mēģeņu turētājs, 
aizbāznis, stikla cauru līte , sild ierīce.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Ļoti ērts H2S
iegūšanas paņēmiens ir sēra 
reakcija ar parafīnu. Saga
tavo maisījumu, kas sastāv 
no 1 tilpuma daļas parafīna, 
3 tilpuma daļām sēra ziedu 
un 1 tilpuma daļas azbesta 
smalkumu. Sasilda maisī
jumu un izveido mazas lodī
tes, kuras var ilgstoši uz
glabāt.

Ja ir jāiegūst sērūdeņra- 
dis, ievieto 2 . . .  3 lodītes 
mēģenē, to noslēdz ar aiz
bāzni, kuram cauri izvadīta 
stikla caurulīte. Mēģeni kar
sē. Sērs atņem parafīnam 
ūdeņradi. Veidojas H2S. Sāda 
H 2S iegūšanas veida priekš
rocība ir tā, ka, līdz ko kar
sēšanu pārtrauc, sērūdeņra- 
dis vairs neizdalās.

Piezīme. Parafīna vietā 
var izmantot kolofoniju (til
pumu attiecības tādas pašas 
kā parafīna gadījumā).
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229.
Sērūdeņraža iegūšana, dzelzs(ll) sulfīdam reaģējot 

ar sālsskābi

Vielas un ierīces, D zelzs(ll) su lfīds FeS, sālsskābe HCI (1 : 2), mēģene, aiz
bāznis, izliekta stikla cauru līte , tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Mēģenei pielāgo 
aizbāzni, kam cauri izvadīta stikla caurulīte. Mēģenē ievieto
2 . . .  3 g dzelzs (II) sulfīda un ielej sālsskābi:

F e S + 2 H C I-^ F e C I2 +  H2S f

Piezīme. Jāatceras, ka sērūdeņradis ir ļoti indīga viela, tāpēc 
jāstrādā velkmē vai labi vēdināmās telpās. Ja sērūdeņradi nepie
ciešams iegūt lielākos daudzumos, izmanto Kipa aparātu (sk. 
258. eksperimentu) un iepriekš minētās vielas.

230.
Sērūdeņraža veidošanās, sēram reaģējot ar ūdeņradi 

«in statu nascendi»*

Vielas un ierīces. 10% nātrija  tiosu lfā ta  Na2S20 3 šķīdums, sērskābe H2S 0 4 
(1 :4 ), cinks (granulas), 5% svina nitrāta P b (N 0 3)2 šķīdums, m ērcilindrs, f iltrp a 
p īrs, c ilindrs (500 ml).

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Cilindrā ielej 
200 ml atšķaidītas sērskābes. Sērskābē ieliek 15. . .  20 cinka gra
nulas. Kad sāk izdalīties ūdeņradis, pielej 20. ..  30 ml 10% 
Na2S20 3 šķīduma. Pēc neilga laika novērojama šķīduma saduļķo- 
šanās — izdalās sērs. Reakcijas gaitā sērs un ūdeņradis (raša
nas momentā) reaģē savā starpā. Sērūdeņradi var konstatēt ar 
sv ina(II) nitrāta (vai acetāta) šķīdumā samērcētu filtrpapīru, 
kuru mitru uzklāj uz cilindra vaļējā gala. Parādās melns lau
kums. Norisinās šādas reakcijas:

Zn +  H2SO4 ZnSC>4 +  H2 f 
Na2S20 3 +  H2SO4 Na2SC>4 +  SO2 +  S j  -ļ-H 20  

H2 +  S - ^ H 2S f  
Pb(NOs)2 +  H2S PbS ļ  + 2 H N 0 3

■* Ūdeņradis «re statu nascendi» (latīņu valodā) — ūdeņradis rašanās 

brīdī (atomārais ūdeņradis).
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231.
Sērūdeņraža degšana

Vielas un ierīces. Sērūdeņradis H2S (sk. 228. eksperim entu), porcelāna b ļo 
diņa (balta  keramikas flīze ).

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. No H 2S ieguves 
iekārtas izplūstošo sērūdeņradi uzreiz nedrīkst aizdedzināt, jo 
H 2S ar gaisu veido sprāgstošu maisījumu. Tāpēc ļauj gāzei brīvi 
kādu laiku izplūst no iegūšanas iekārtas (velkmē!). Tad to aiz
dedzina. Sērūdeņradis deg ar zilganu liesmu. Tam sadegot, vei
dojas sēra(IV) oksīds un ūdens:

2 H2S +  3O2 —>- 2 SO2 +  2H20

Ja sērūdeņraža liesmā ievieto aukstu priekšmetu — porcelāna 
bļodiņu vai baltu keramikas flīzi, tad uz šiem priekšmetiem parā
dās dzeltens sēra uzsūbējums:

2H2S +  0 2 — 2H20  +  2S ļ  

Notiek sērūdeņraža nepilnīga sadegšana.

232.
Sērūdeņraža iedarbība ar oksidētājiem

Vielas un ierīces. Sērūdeņradis H2S (sk. 228. un 229. eksperimentu), broma  
šķīdums ūdenī, kā lija  permanganāts KMnC>4, kā lija  d ihrom āts K2Cr2C>7, sērskābe 
H2SO4, četras Dreksela skalotnes, gumijas caurulītes.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Četrās Dreksela 
skalotnēs ielej šādas vielas: vienā — jodūdeni, otrā — brom- 
ūdeni, trešā — ar dažiem H 2S 0 4 pilieniem paskābinātu vājas 
koncentrācijas (rozā krāsā) kālija permanganāta šķīdumu, 
ceturtā — ar H2SŪ 4 paskābinātu vājas koncentrācijas kālija 
dihromāta šķīdumu. Dreksela skalotnes savstarpēji savieno ar 
gumijas caurulītēm un pievieno pie sērūdeņraža ieguves iekārtas. 
Laižot sērūdeņradi cauri dotajiem šķīdumiem, novēro to rakstu
rīgās krāsas izzušanu un šķīdumu saduļķošanos. Kālija dihro
māta dzeltenā krāsa izzūd, un parādās Cr3+ joniem raksturīgā 
zaļā krāsa. Dreksela skalotnēs notiek šādas reakcijas:

H2S + 12 — 2HI +  S ļ  
H2S +  Br2 —► 2HBr +  S ļ  

2 K M n 0 4 +  3H2S 0 4 +  5H2S K2S 04 +  2M nS 04 +  8HzO +  5S ļ  
K2Cr20 7 -f- 3H2S-f- 4 H2SO4 —>■ Cr2(S 0 4)3 -f- K2S04-ļ- 7H2O -ļ- 3S ļ

Piezime. Dreksela skalotnes var aizvietot ar mēģenēm vai kol
bām, kas savstarpēji savienotas tāpat kā skalotnes.
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233.
Sērūdeņraža iedarbība ar svina(IV) oksīdu

Vielas un ierīces. Sērūdeņradis H2S (sk. 228. eksperim entu), svina(iV ) oksīds 
PbO^, porcelāna b ļod iņa.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Porcelāna bļo
diņā ieber nedaudz svina (IV) oksīda. Iegūst sērūdeņradi (vel- 
kmē!) un tīra sērūdeņraža plūsmu vērš uz svina(IV) oksīdu. Sēr
ūdeņradis aizdegas. Norisinās reakcija:

3P b02 +  4H2S->-3PbS +  S 0 2 f  + 4 H 20

234.
Sērūdeņraža iedarbība ar koncentrētu slāpekļskābi

Vielas un ierīces. Sērūdeņradis H2S (sk. 231. eksperimentu), kūpošā slāpekļ
skābe (sk. 192. eksperim entu), Erlenmeijera (koniskā) ko lba ( 1 ,5 . . .  2 I), mēģene, 
mēģeņu turētājs, spirta lampiņa.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Velkmes skapī 
kolbu piepilda ar sērūdeņradi. Mēģenē ielej 2 . . .  3 ml  kūpošās 
slāpekļskābes un nedaudz pasilda (velkmēl). Slāpekļskābi ielej 
kolbā ar sērūdeņradi. Novēro zilganu uzliesmojumu un vāju eks
ploziju. Kolbas sieniņas pārklājas ar sēru. Norisinās reakcija: 

3H2S +  2 H N 0 3 2NO f  + 4 H 20  +  3S ļ

235.
Sulfīdu iegūšana

Vielas un ierīces. Sērūdeņradis H2S (sk. 228. eksperimentu), 5% cinka acetāta 
Zn(CH3C O O )2 šķīdums, 5% mangāna(ll) h lo rīda  M nC I2 šķīdums, 2% kadmija  
sulfāta CdSC>4 šķīdums, 5% antimona h lo rīda  SbCi3 šķīdums, 3% alvas h lo rīda  
SnCI2 šķīdums, 5% svina(ll) acetāta Pb(CH3C O O )2 šķīdums, 5% vara(ll) sulfāta  
C uS 04 šķīdums, 10% amonjaka šķīdums ūdenī, septiņ i c ilin d ri (400 ml), mēr
c ilindrs, kolba, gumijas aizbāznis, stikla nūjiņas, balts ekrāns.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Kolbā ielej ūdeni 
un tajā šķīdina (velkmes skapi!) sērūdeņradi (sk. 228. un 229. 
eksperimentu). Cilindros ielej 5% cinka acetāta Zn (C H 3C O O )2 , 
5% m angāna(II) hlorīda M nCl2, 2% kadmija suilfāta C dS04, 5% 
antim ona(III) hlorīda SbCl3, 3% alvas hlorīda SnCl?, 5% 
sv ina(II) acetāta Pb(CH 3CO O )2 un 5% vara(II) sulfāta C ūS 04 
šķīdumus (apmēram pa 300 ml katrā). Aiz cilindriem novieto
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baltu ekrānu. H2S šķīdumu pielej pie doto sāļu šķīdumiem. Rodas 
baltas ZnS, dzeltenas CdS, oranžas Sb2 S3, brūnas SnS, melnas 
PbS un CuS nogulsnes. Gaiši rožainas Mn-5 nogulsnes izveido
jas, m angāna(II) hlorīdam pielejot (N H ^ S  šķīdumu, kuru 
iegūst, laižot H 2S caur 10% amonjaka šķīdumu ūdenī.

236.
Sēra(IV) oksīda iegūšana

Vielas un ierīces. N ātrija  su lfīts Na2SC>3, sērskābe H2S 0 4, V irca  ko lba (200 ml), 
pilinām ā p iltuve , p iltuve , gumijas aizbāznis, Bunzena statīvs, c ilin d ri ar vāciņiem, 
m ērcilindrs, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Virca kolbā ieber
10. . .  15 g nātrija sulfīta, to aizver ar labi piegulošu aizbāzni, 
kurā iestiprināta pilināmā piltuve. Kolbu iestiprina Bunzena sta
tīvā. Pilināmā piltuvē ielej 20 . . .  25 ml koncentrētas sērskābes 
(blīvums 1,84). Pilinot sērskābi kolbā, novēro, ka veidojas putas, 
izdalās S 0 2:

Na2S03 -ļ- H2SO4 —>- Na2S04 +  H2O -f- SO2 f

Sēra (IV) oksīdu uzkrāj cilindros, kurus noslēdz ar pieslīpē
tiem vāciņiem.

Piezīme. Sēra(IV) oksīdu tālākai izmantošanai var iegūt ari 
pēc 226. eksperimenta apraksta.

237.
Sēra(IV) oksīda iegūšana, varam reaģējot 

ar koncentrētu sērskābi

Vielas un ierīces. Varš (skaidiņas, sīki sagriezta stieple), sērskābe H2SO4 
(koncentrēta), V irca  ko lba (200 ml), gumijas aizbāznis, p iltuve , p ilinām ā p iltuve , 
gumijas un stikla caurulītes, Bunzena statīvs, stikla c ilin d ri ar p ieslīpētiem  vāci
ņiem, sild ierīce.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Sagatavo iekārtu 
pēc 236. eksperimenta apraksta. Virca kolbā ievieto vara skai
diņas, pilināmā piltuvē ielej koncentrētu sērskābi (blīvums 1,84). 
Zem Virca kolbas novieto sildierīci, jo varš ar sērskābi parastajā 
temperatūrā nereaģē. Taču nevajag karsēt strauji. Norisinās 
reakcija:

Cu +  2H2SO4 CUSO4 +  2H20  +  $ 0 2 t

Sēra(IV) oksīdu iepilda cilindros, kurus noslēdz ar blīvi pie
gulošiem vāciņiem.
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238.
Sēra(IV)\>ksīda iedarbība ar sērūdeņradi

Vielas un ierīces. Sērūdeņradis H2S, sēra(IV) oksīds S 0 2, d iv i c ilin d ri ar 
pieslīpētām  maliņām, stikla plāksnīte.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Sērūdeņradi 
iegūst pēc 229. eksperimentaN apraksta. Sēra(IV) oksīdu iegūst 
pēc 236. eksperimenta apraksta. Sausā cilindrā iepilda sausu 
sērūdeņradi un cilindru noslēdz ar pieslīpētu stikla plāksnīti. 
Otrā cilindrā iepilda sausu sēra(IV) oksīdu. Abus cilindrus 
saliek ar galiem kopā, izņem stikla plāksnīti, un gāzes sajaucas. 
Ja gāzes ir pietiekami sausas, reakcija nav novērojama. Tad 
vienā cilindrā piepilina 1 vai 2 pilienus ūdens un sakrata. Uz 
cilindra sieniņām parādās sēra uzsūbējums. Norisinās reakcija:

2 H2S +  SO2 3S ļ + 2 H zO 

Ūdens šajā reakcijā ir katalizators.

239.
Sēra(IV) oksīda iedarbība ar oksidētājiem

Vielas un ierīces. Sēra(IV) oksīds S 0 2, nātrija  peroksīds Na20 2, svina(IV) 
oksīds P b 0 2, Bunzena statīvs, te rm o iz tu rīga  stikla caurule, Tiščenko skalotne ar 
koncentrētu sērskābi, Tiščenko skalotne ar 10% nātrija  h idroksīda  šķīdumu, stikla 
c ilind rs  gāzes uzkrāšanai, m ēģinājumu karote, stikla un gumijas caurulītes, gum i
jas aizbāžņi, gāzes deg lis  (sausais spirts), tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. A. Sēra(IV) 
oksīdu iegūst pēc 236. eksperimenta apraksta. To sausē ar kon
centrētu sērskābi (Tiščenko skalotnē). Termoizturīgā stikla cau
rulē ieber 8 . . . 10 g sausa svina(IV) oksīda. Cauruli horizon
tāli iestiprina Bunzena statīvā un savieno ar S 0 2 iegūšanas 
iekārtu. Aiz caurules pievieno Tiščenko skalotni ar NaOH šķī
dumu neizreaģējušā sēra (IV) oksīda uztveršanai.

Caurulē ievietoto svina (IV) oksīdu karsē. Tad cauri iekārtai 
laiž S 0 2 plūsmu. Novēro Pb02 spīdēšanu — veidojas svina(II) 
sulfāts:

Pb0 2 + SO2 — PDSO4

B. Sēra (IV) oksīda plūsmu ievada cilindrā. Mēģinājumu ka
rotē ieber tikko iegūtu nātrija peroksīdu (dzeltenā krāsā) un
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novieto tā, lai S02 plūstu tieši uz Na20 2. Notiek" reakcija — novē
rojama dzirksteļošana un veidojas nātrija sūlfāts:

Na202 + SO2 ->■ Na2S0 4

Piezīme. Sēra (IV) oksīds reaģē ar M n04_ un Cr20 72- joniem 
(sk. 254. un 299. eksperimentu).

240.
Sēra(IV) oksīds — balinātājs

Vielas un ierīces. Sērs, hlors, ziedi (sarkana roze, ciklamena vai neaizm ir
stules), d ie tilē teris  (medicīn iskais), stikla kupols, porcelāna b ļod iņa , stikla plāksne.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Grieztu ziedu uz 
īsu laiku ievieto dietilēterī C 2H 5OC 2 H 5 , lai attaukotu ziedlapiņas. 
Pēc tam ziedu samērcē ūdenī un novieto uz stikla plāksnes zem 
stikla kupola. Porcelāna bļodiņā ieber sēru, aizdedzina un ari 
novieto zem kupola. Sēram degot, veidojas S 0 2. Sēra(IV) oksīda 
ietekmē ziedi zaudē krāsu — izbalo. Ja izbalinātos ziedus ievieto 
hlora atmosfērā (sk. 264. eksperimentu), tie uz īsu laiku krāsu 
atgūst, bet ipēc tam to atkal zaudē hlora iedarbības rezultātā.

241.
Sēra(IV) oksīda oksidēšana par sērajVI) oksīdu

Vielas un ierīces. Sēra(IV) oksīds SO2, skābeklis, h rom a(lll) oksīds Cr2C>3 
(tikko  iegūts), azbesta aukla, te rm o iz tu rīga  stikla caurule (garums 3 0 . . .  35 cm, 
diametrs 3 . . .  4 cm), tr īs  Bunzena statīv i, d ivas Tiščenko skalotnes ar koncen
trētu sērskābi, gumijas aizbāžņi, stikla un gumijas caurulītes, ko lba (500 ml), 
gāzes deg lis  (sausais spirts), melns ekrāns.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Sēra(IV) oksīdu 
iegūst pēc 236. eksperimenta apraksta. Skābekli iegūst pēc 
215. eksperimenta apraksta. Iekārtu sastāda, kā parādīts 39. at
tēlā. Termoizturīgā stikla caurulē ievieto tikko iegūtu Cr20 3 (sk. 
247. eksperimentu). Lai būtu lielāka saskares virsma ar caur
plūstošām gāzēm, hrom a(III) oksīdā novieto nesablīvētu azbesta 
auklu. Caurules galus noslēdz ar aizbāžņiem, kuriem cauri izva
dītas stikla caurulītes, un iestiprina statīvā. Cauruli pieslēdz 
iekārtām, kas apgādā ar sausu S 0 2 un skābekli (gāzes laiž 
caur Tiščenko skalotni ar koncentrētu H2 S 0 4). Noregulē vienmē
rīgu gāzu pieplūdi caurulē un tad cauruli karsē. Izplūstošo S 0 3 

uztver lielā kolbā vai skalotnē. Aiz šīs skalotnes pievieno ska-

/
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lotni, kurā atrodas 30% NaOH šķīdums (S0 2  un S 0 3 saistī
šanai). Ja reakcija noris, tad Cr20 3 caurulē sāk kvēlot, kolbā 
(skalotnē) baltu dūmu veidā parādās sēra (VI) oksīds S 0 3.

Piezime. Sajā reakcijā kā katalizators var būt arī V2O5, CuO 
vai Fe20 3.

242.
Sērskābes veidošanās, sēra(VI) oksīdam reaģējot ar ūdeni

Vielas un ierīces. Sēra(VI) oksīds, 5% bārija  h lo rīda  BaCb šķīdums, ind i
katora šķīdums (zila is lakmuss, m etiloranžā, universāiind ikators), divas vārglāzes.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. 241. eksperimentā 
iegūto sēra (VI) oksīdu šķīdina ūdenī. Uzmanīgi paver (mazliet) 
kolbas aizbāzni un ielej nedaudz ūdens. Sēra(VI) oksīds ūdenī 
izšķīst pakāpeniski (sērskābes m igla), tāpēc trauks ar S 0 3 pa 
brīžam jāsaskalina, lai reakcija norisētu straujāk. Kad migla 
kolbā nav novērojama, tad iegūto šķīdumu izlej divās vārglāzēs. 
Vienā vārglāzē pie šķīduma pieliek indikatoru (skāba vide), 
otrā vārglāzē — BaCl2 šķīdumu (S 0 42“ jonu pierādīšanai). No
rīs reakcija:

BaCk +  H2SO4-*■ BaSC>4 ļ  + 2H C I 

39. att.
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243.
Sērskābes šķīdināšana ūde^ī

Atšķaidot koncentrētu sērskābi, sērskābe obligāti jālej ūdeni, nevis otrādi. 

Koncentrētai sērskābei ir lielāks blīvums (-f,84 g/cm3), nekā ūdenim 

(1,00 g/cm3), tādēļ sērskābe nogrimst trauka dibenā un pakāpeniski sajaucas 

ar ūdeni, neizraisot strauju ūdens tvaika izdalīšanos. Ja ūdeni lej sērskābē, 

ūdens un sērskābes saskaršanās vietā, sērskābei reaģējot ar ūdeni, paaugstinās 

temperatūra, izdalās tvaiki, kuri rauj līdz arī sērskābes daļiņas. Tāpēc notiek 

sērskābes izšļakstīšanās. Šajā eksperimentā parādīts, kas notiek, ja ūdeni lej 

koncentrētā sērskābē.

Vielas un ierīces. Sērskābe H2SO4 (koncentrēta), vārg lāze (1 I), vārglāze  
{150 ml), p iltuve , termometrs (150 °C), kartona plāksne.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Lielākajā vār- 
glāzē (1 l) ievieto mazāko vārglāzi (150 m l). Mazākajā vār- 
glāzē ielej 75 . . .  80 ml 'koncentrētas sērskābes (blīvums 1,84). 
Lielāko vārglāzi noslēdz ar kartona plāksni, kurā izgriezti divi 
caurumi. Vienā caurumā ievieto termometru tā, lai dzīvsudraba 
rezervuārs atrastos sērskābē. Otrajā caurumā ievieto piltuvi. P il
tuves tievajam galam jāatrodas pret mazākās vārglāzes centru. 
Caur piltuvi lej ūdeni. Novēro temperatūras maiņu mazākajā 
vārglāzē (salīdzināt ar 19. eksperimentu), kā arī šķīduma izšļak- 
stīšanos, sērskābei reaģējot ar ūdeni.

244.
Sērskābes iedarbība uz organiskām vielām

Vielas un ierīces. Sērskābe H2SO4 (koncentrēta), cukurs, skaliņš, filtrpa p īrs , 
divas vārglāzes (100  m l), p incete, piesta, m ērcilindrs, stikla nūjiņa, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. A. Vārglāzē 
ielej 25 . . .  30 m l koncentrētas sērskābes (blīvums 1,84). Sēr
skābē iemērc skaliņu. Novēro koksnes pārogļošanos. Pēc tam sēr
skābē ievieto filtrpapīra sloksnīti. Novēro filtrpapīra izšķīšanu 
sērskābē.

B. Saberž smalko cukuru. Nosver 60 g cukura un ievieto vār
glāzē. Uzlej 3 . . .  4 ml ūdens un samaisa. Pēc tam pielej
10. . .  15 ml koncentrētas H 2 SO 4 un samaisa. Sērskābe atņem 
cukuram ūdeni, bet vienlaikus pati reaģē ar izdalījušos oglekli. 
Masa uzpūšas, izdalās gāzes un siltums. Norisinās reakcija: 

2H2SO4 + c 2H20  + 2SO2 t + CO2 t
Piezīme. So reakciju var demonstrēt, apskatot oksidēšanās- 

reducēšanās reakcijas.
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HROMS

245.
Hroma iegūšana

Vielas un ierīces. H rom a(lli) oksīds C r203, a lum īnijs, bārija  peroksīds B a 0 2, 
kā lija  permanganāts KMnC>4, g lice rīns, kā lija  hlorāts KCIO3, pu lve rve ida  magnijs, 
m agnija lenta, dzelzs tīģe lis , smilšu vanna, māli, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Eksperimentu 
veic atbilstoši 131. eksperimenta aprakstam. Nepieciešamo 
hrom a(III) oksīdu iegūst pēc 247. eksperimenta apraksta. Iesver 
15,2 g Cr20 3 un 5,4 g AI.

246.
Hroma(ll) savienojumu iegūšana

Vielas un ierīces, H rom a(ill) h lo rīds  CrCI3 vai h rom a(lll) sulfāts Cr2(S 04)3, 
cinks (granulas), sālsskābe HCI (koncentrēta), nātrija  h idroksīds NaOH, 25% nāt
rija  acetāta CH3COONa šķīdums, ēteris (benzols, to luo ls, ksilols), ko lba (150 m l) 
vai stikia c ilindrs (150 ml), m ērcilindrs, vārg lāze (200 ml), gumijas aizbāznis, 
stikla un gumijas caurulītes, nazis, balts ekrāns, korķur'bis, stikla nūjiņa.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Kolbai vai stikla 
cilindram pielāgo blīvi piegulošu gumijās aizbāzni. A izbāznī 
izurbj caurumu un tajā ievieto stikla cauirulīti. Stikla caurulītei 
uzmauc 4 . . .  5 cm garu gumijas caurulīti. Gumijas caurulīti blīvi 
noslēdz ar stikla nūjiņas gabaliņu. Gumijas caurulītei ar asu 
nazi izdara divus vertikālus 1 cm garus šķēlumus tā, lai gumijas 
caurulīte šķēluma vietās normāla spiediena apstākļos blīvi sakļau
tos. Palielinoties spiedienam traukā, šādi pagatavots vārstulis 
(Bunzena vārstulis) ļauj izplūst gāzēm, bet neļauj gaisam ieplūst 
ķīmiskajā aparatūrā.

Kolbā (cilindrā) ievieto 10. . .  15 g cinka granulu un ielej
45 . . .  50 ml 10% hrom a(III) hlorīda šķīduma. Virsū šim šķīdu
mam plānā slānī uzlej nedaudz ētera (benzola, toluola, ksilola). 
H rom a(III) hlorīda šķīdumam pielej klāt 30 . . .  40 ml koncentrē
tas sālsskābes un kolbu (cilindru) noslēdz ar iepriekš sagatavoto 
Bunzena vārstuli. Aiz cilindra novieto baltu ekrānu. Kolbā norisi
nās hrom a(III) savienojuma reducēšana par hrom a(II) savieno
jumu:

2CrCI3 +  Zn ZnCI2 +  2CrCI2
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Hroma (II) hlorīds ir gaiši zilā krāsā. Savienojums ir nesta
bils un samērā ātri gaisa skābekļa klātbūtnē oksidējas par 
hroma (I I I) hlorīdu (zaļā krāsā). Bunzena vārstulis un ētera slā
nis zināmu laiku pasargā iegūto vielu no oksidēšanās.

Ja pie iegūtā hroma (II) savienojuma pielej koncentrētu 
(20%) nātrija hidroksīda šķīdumu, tad var iegūt hrom a(II) hidr
oksīdu. Tīram hroma (II) hidroksīdam ir dzeltena krāsa, bet, tā 
kā daļēji norisinās hrom a(II) oksidēšanās, tad parasti iegūst 
hroma (II) hidroksīdu ar gaiši brūnu nokrāsu:

CrCI2 +  2 N a O H -> C r(O H )2 ļ  +2N aC I

Hroma (II) hidroksīdam nav amfotēru īpašību. Par to var pār
liecināties, pielejot NaOH šķīdumu pārākumā.

Ja pie hroma (II) hlorīda pielej 25% nātrija acetāta šķīdumu, 
novēro spilgti sarkanu hroma (II) acetāta nogulšņu rašanos:

CrCI2 +  2CH3C O O N a C r ( C H 3C O O )2 ļ  +2N aC I

Hroma (II) acetāts ir samērā stabils savienojums — šķīduma 
sarkanā krāsa saglabājas vairākas diennaktis.

247.
Hroma(SSS) oksīda iegūšana 

(amonija dihromāta termiskā sadalīšana]

Vielas un ierīces. A m onija  dihrom āts (NH4)2Cr2C>7, sausais spirts, azbesta sie
tiņš (keramikas plāksne), porcelāna b ļod iņa  (diam etrs 5 cm), stikla kupols  
(5 . . .  8 I), pap īra  loksne, p incete, piesta.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Saberztu sausu 
amonija dihromātu ieber porcelāna bļodiņā. Uz galda noklāj 
papīra loksni. Uz tās novieto azbesta sietiņu (keramikas plāksni) 
ar porcelāna bļodiņu. Pincetē paņem mazu gabaliņu sausā spirta, 
to aizdedzina un ievieto amonija dihromātā. Līdzko novēro, ka 
amonija dihromāts sāk sadalīties, sauso spirtu ātri izņem un bļo
diņu nosedz ar stikla kupolu. Bļodiņā norisinās reakcija: 

(NH4)2Cr20 7- > C r20 3 +  N2 t  +  4H20

Reakcijā iegūto hrom a(III) oksīdu savāc un izmanto pēc 
vajadzības (177., 241., 343. eksperimentā u. c.).

Piezīme. Hroma (I II) oksīds ir veselībai kaitīga viela, tāpēc 
jācenšas strādāt tā, lai neieelpotu Cr2 0 3  putekļus.
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248.
Kroma(lll) hidroksīda iegūšana un īpašības

Vieīas un ierīces. 5% hrom a(lll) h lo rīda  CrCI3 šķīdums, 10% nātrija  h idr
oksīda NaOH šķīdums, sālsskābe HCI (1 :3 ), tr īs  vārglāzes (200 ml), tr īs  stikla 
nūjiņas, balts ekrāns.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Vārglāzē ielej 
150 ml 5% hrom a(III) hlorīda šķīduma un klāt pielej nedaudz 
(pa pilienam) 10% nātrija hidroksīda šķīduma. Novēro 
hroma (I I I) hidroksīda zaļganpelēku nogulšņu veidošanos:

CrCI3 +  3 N a O H C r ( O H ) 3 ļ  +3N aC I

Iegūto hrom a(II) hidroksīdu sadala vienādos tilpumos trīs 
vārglāzēs. Aiz vārglāzēm novieto baltu ekrānu. Vienas vārglāzes 
saturu atstāj salīdzināšanai. Otrā vārglāzē pielej pārākumā nāt
rija hidroksīda šķīdumu. Hroma (I II) hidroksīda nogulsnes 
izšķīst. Veidojas nātrija heksahidrokso(III) hromāts zaļā krāsā:

C r(O H )3 +  3NaOH -*■ Na3[C r(O H )6]

Trešajā vārglāzē pie hroma (I I I ) hidroksīda pielej sālsskābi — 
nogulsnes izšķīst. Reakcija norisinās saskaņā ar vienādojumu: 

C r(O H)3 + 3HC1 CrC l3 +  3H20

249.
Hroma(lll) savienojuma oksidēšana par hroma(VI) savienojumu

I. Vielas un ierīces. Nātrija heksahidrokso(lll) hromāts Na3[C r(O H )6], brom - 
ūdens, 15% nātrija h idroksīda  NaOH šķīdums, vārglāzē (200 ml), stikla nūjiņa, 
balts ekrāns.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. 248. eksperimentā 
iegūtajam nātrija heksahidrokso(III) hromēta šķīdumam pielej 
nedaudz 15% nātrija hidroksīda šķīduma un bromūdens. Aiz vār
glāzes novieto baltu ekrānu. Novēro, ka šķīduma zaļo krāsu 
nomaina dzeltenā krāsa, kas raksturīga hromātiem:

2Na3 [C r(O H )6] + 3 B r2 +  4NaOH 2Na2C r0 4 +  6NaBr +  8H20

II. Vielas un ierīces. H rom a(lll) oksīds Cr20 3 vai h lo rīds  CrCI3l kā lija  nitrāts 
K N 0 3, kā lija  h idroksīds KOH, tīģ e lis , porcelāna karo tīte , s ild ierīce , tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Tīģelī vai termo- 
izturīgā mēģenē ievieto 1 . . . 2  g kālija nitrāta kristālu un sausu
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kālija hidroksīdu attiecībā 1:2 un karsē, līdz maisījums izkūst. 
Kausējumā ieliek ’ / 3  karotītes hrom a(III) hlorīda vai hroma (III)  
oksīda un turpina karsēšanu. Novēro zaļās krāsas izzušanu. 
Rodas dzeltens kālija hromātis:

2 0 CI3 +  3KNO 3 + 10KOH -►  2K2C r0 4 +  3 K N 02 +  6KCI +  5H20

Iegūto^ vielu atdzesē un tad izšķīdina ūdenī (uzmanīgi! 
sārms!). Šķīdumu paskābina ar sērskābi un pierāda tajā hromāt- 
jonus, izmantojot 250. eksperimentu A vai C.

Piezime. KNO3 vietā var lietot KCIO3.

250.
Reakcijas ar hroma(VI) savienojumiem

Vielas un ierīces. Kā lija  hromāts K jC r0 4 , sērskābe H 2SO4 (1 : 4), bārija  nitrāts 
B a(N 03)2 vai svina(ll) nitrāts P b (N 03)2, 1 0 . . .  20% ūdeņraža peroks īda H2O 2 
šķīdums, tr īs  vārglāzes, p iltuve , filtrpa p īrs , c ilind rs  ar p ie lāgotu aizbāzni, tr īs  
stikla nūjiņas, balts ekrāns.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Atdzesē 249.
I I  eksperimentā iegūto savienojumu un tad izšķīdina to ūdenī 
(uzmanīgi! sakausējumā var būt ciets sārms!). Iegūto šķīdumu 
nofiltrē un sadala vairākās daļās. Vienu šķīduma daļu atstāj 
salīdzināšanai.

A. Pie iegūtā hromāta šķīduma pielej kādu šķīstošu svina vai 
bārija sāli. Norisinās reakcija:

K2Cr04  +  B a(N 03)2-^- B aC r04 ļ  -f"2K N 03

B. Pie kālija hromāta šķīduma pielej sērskābi. Salīdzina krāsu 
ar kontrolparaugu (izmanto balto ekrānu!). Novēro dihromāta 
veidošanos:

2K2C r0 4  +  H2S04- >  K2C r20 7 +  K2SO4 +  H20

C. 3 . . .  4 ml eksperimentā B iegūtā šķīduma ielej lielā cilin
drā. Atšķaida ar 100. . .  150 ml ūdens. Virsū uzlej apmēram
5 . . .  10 cm augstu ētera slāni. Piepilina 10 . .. 15 pilienus 20% 
ūdeņraža peroiksīda šķīduma. Aizver cilindru un to vairākas rei
zes spēcīgi sakrata. Novēro krāsas maiņu. Ētera slānis nokrāso
jas zilā krāsā — rodas peroksohromāts:

K2Cr20 7 +  H2SO4 +  4H20 2 -►  2 C r0 5 +  K2S 0 4 +  5HsO

Iegūtais savienojums ūdenī nav stabils, bet ēterī zināmu laiku 
var saglabāties. Vēlāk tas sadalās par hrom a(III) savienojumu.
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25K
Hroma(Vi) oksīda iegūšana

Vietas un ierīces. Kālija  d ihrom āts K2Cr20 7, sērskābe H2SO4 (koncentrēta), 
te rm o iz tu rīga  vārg iāze (150 ml), p iltuve , kolba (100 ml), m ērcilindrs, stikla vate, 
keramikas plāksne, eksikators, stikla nūjiņa, porcelāna karotīte .

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Pie 30 ml ista
bas temperatūrā piesātināta kālija dihromāta šķīduma pielej 
25 . . . 40 ml koncentrētas sērskābes. Maisījums stipri sakarst. To 
atdzesē. Novēro hroma (VI) oksīda kristālu veidošanos. Iegūtās 
nogulsnes filtrē caur porainā stikla filtru vai parastā piltuvē caur 
stikla vates slāni (filtrēšanai nedrīkst izmantot filtrpapīru!). Tās 
žāvē uz keramikas plāksnītes eksikatorā, kurā atrodas ūdensat- 
ņēmēja viela (koncentrēta H2S 0 4, bezūdens CaCl2). Hroma (VI) 
oksīds ir higroskopisks, tāpēc tas jāglabā slēgtā traukā.

Piezīme. Filtrētu (koncentrēta sērskābe, kas piesātināta ar 
C r0 3) izimanto ķīmisko trauku mazgāšanai (sk. 75. eksperi
mentu).

252.
Hroma(VI) oksīda oksidējošās īpašības

Vielas un ierīces. Hrom a(VI) oksīds O O 3 (sk. 251. eksperim entu), e tilsp irts  
( izoprop ilsp irts ), porcelāna tīģ e lis , p ipe te , tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Porcelāna tīģelī 
ieliek 3 . . . 4  g tikko iegūta sausa hroma(VI) oksīda un ievieto 
velkmē. Uzpilina dažus pilienus etilspirta (izopropilspirta). 
Spirts uzliesmo. C r03 pārvēršas par Cr20 3. Tīģelī redzams zaļš 
krāsojums.

253.
Hroma(Vi) oksīda termiskā sadalīšana

Vielas un ierīces. Hrom a(VI) oksīds C r0 3, te rm o iz tu rīga  mēģene, mēģeņu 
turētājs, skaliņš, gāzes deg lis  (sausais spirts).

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Termoizturīgā 
mēģenē ieliek 3 . . . 4  g C r03 un karsē. Hroma(VI) oksīds izdala 
skābekli, veidojot hroma (I I I ) oksīdu:

4 Cr0 3 ->- 2O2O3 +  3O2 j1

Skābekļa klātbūtni pārbauda ar kvēlojošu skaliņu. So paņē
mienu var izmantot skābekļa iegūšanai.
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254.
Hroma(VI) savienojuma reducēšana 

līdz hroma(lll] savienojumam

Vielas un ierīces. Kālija  d ihrom āts K2O 2O 7, sērskābe H2SO4 (1 :5 ), nātrija  
su lfīts  Na2S0 3l vārg lāzē (300 m l), ka ro tīte , stikla nūjiņa, balts ekrāns.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Pie vājas kon
centrācijas kālija dihromāta šķīduma pielej 2 . . . 3  ml sērskābes 
šķīduma. Šķīdumā ieber ' / 3  karotītes nātrija sulfīta. Novēro krā
sas maiņu — šķīdums kļūst zaļš (izmanto balto ekrānu):

K2Cr2 0 7 +  3Na2S0 3 +  4 H2SO4 —>■ 0 2 (504)3 +  3Na2S0 4  +  K2SO4 +  4H2O

255.
Kālija dihromata iedarbība ar kāiija jodīdu

Vielas un ierīces. 5% kālija  d ihrom āta K2O 2O 7 šķīdums, 10% kālija  jo d īd a  
Kl šķīdums, sērskābe H2SO4 (1 : 5), benzols C6H6, ciete, vārg lāze (300 ml), c ilindrs  
(150 m l) ar p ieslīpē tu  aizbāzni, m ērcilindrs, stikla nūjiņa.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Vārglāzē ielej
1 0 0 . . .  150 ml 5 %  kālija dihromāta šķīduma, paskābina ar
15. . .  20 ml sērskābes šķīduma un tad pielej 15 ml 10% kālija 
jodīda šķīduma. Novēro joda rašanos:

K2O 2O 7 +  6 KI +  7 H2SO4 -V  4K2S04 +  Cr2(S04) 3 +  7H20  +  3I2

Daļu iegūtā šķīduma (50 ml) ielej stikla cilindrā un klāt pie
lej 50 ml benzola. Šķīdumu sakrata. Izveidojas divi šķīduma 
slāņi — apakšējais dzeltenīgs, augšējais violets (joda šķīdums 
benzolā).

Atlikušajam šķīdumam vārglāzē piepilina dažus pilienus cie
tes. Rodas zils krāsojums.

Piezīme. Benzola vietā var izmantot hloroformu, tetrahlor- 
oglekli vai toluolu.



IX n o d a ļ a

Septītās grupas elementi

ŪDEŅRADIS

256.
Ūdeņraža Iegūšana, nātrijam reaģējot ar ūdeni

Vieias un ierīces. Nātrijs, vara sietiņš (marle), tīģe ļkna ib les  (p incete), c ilindrs  
(250 ml), kristalizators, Bunzena statīvs, f iltrpa p īrs , nazis.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Piepilda ar ūdeni 
stikla cilindru, to, otrādi apvērstu, ievieto kristalizatorā tā, lai 
ūdens neizlītu, un iestiprina Bunzena statīvā. Rūpīgi notīrītu 
nātrija gabaliņu ietin vara sietiņā (marlē). Sietiņu saņem ar 
tīģeļknaiblēm tā, lai nātrijs nevarētu izkļūt no tā, un ievieto 
ūdenī zem cilindra. Notiek reakcija, cilindrā uzkrājas ūdeņradis.

Piezīme. Par ūdeņraža iegūšanu, kalcijam reaģējot ar ūdeni, 
sk. 103. eksperimentu, bet, alumīnijam reaģējot ar ūdeni, sk. 
124. eksperimentu.

257.
Ūdeņraža iegūšana, cinkam vai dzelzij reaģējot ar ūdeni

I. Vielas un ierīces. Cinks (pu tek ļve ida), smiltis, te rm o iz tu rīga  mēģene, 
mēģene, vārglāze, Bunzena statīvs, gumijas aizbāznis, stikla cauru līte , spirta 
lampiņa.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Termoizturīgā 
mēģenē ieber tīras smiltis un ar 'pipeti tām uzpilina ūdeni, lai 
tās kļūtu mitras. Tad, novietojot mēģeni horizontāli, tās vidus
daļā ieber putekļveida cinku. Mēģeni noslēdz ar gumijas
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aizbāzni, kam cauri izvadīta izliekta stikla caurulīte. Mēģeni 
nostiprina Bunzena statīvā horizontālā stāvoklī. Caurulītes galu 
ievieto vārglāzē ar ūdeni. Vispirms sakarsē mēģeni un cinku. Kad 
no mēģenes izspiests gaiss, vārglāzē virs caurulītes gala nostip
rina statīvā ar ūdeni piepildītu otrādi apvērstu mēģeni ūdeņraža 
uzkrāšanai. Tad vienlaikus karsē to mēģenes galu, kur atrodas 
samitrinātas smiltis, lai iegūtu ūdens tvaiku, kā arī karsē cinku. 
Notiek reakcija:

Zn +  H20 - v Z n 0  +  H2 f

II. Vielas un ierīces. Dzelzs (reducēta), dzelzs caurule (garums 3 0 . . .  40 cm, 
diametrs 2 . . .  3 cm), ko lba (300 ml), tr īs  gumijas aizbāžņi, Bunzena statīvs, stikla 
un gumijas cauru lītes, kristalizators, stikla c ilindrs, gāzes deg ļi.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Sastāda iekārtu, 
kā parādīts 40. attēlā. Dzelzs caurules vidusdaļā ieber reducētu 
pulverveida dzelzi un cauruli noslēdz ar gumijas aizbāžņiem, 
kuriem cauri izvadītas stikla caurulītes. Cauruli nostiprina Bun
zena statīvā un zem tās novieto gāzes degli. Kolbā ielej ūdeni, 
to uzvāra un tad kolbu savieno ar dzelzs cauruli. Dzelzs cauruli 
sakarsē līdz sarkankvēlei un vienlaikus kolbā vāra ūdeni. Ūdens 
tvaiks plūst caurulē un reaģē ar sakarsēto pulverveida dzelzi: 

4H20  +  3Fe ->  Fe30 4 +  4H2 |

40. att.
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Pārbauda ūdeņraža tīrību (sk. 258. eksperimentu), tad to 
uzkrāj otrādi apvērstā cilindrā.

Eksperimentu beidzot, vispirms izņem gāzes novadcaurulīti 
no ūdens un tikai tad pārtrauc dzelzs caurules un kolbas karsē
šanu.

258.
Ūdeņraža iegūšana, metāliem reaģējot ar skābēm

Vielas un ierīces. Cinks (granulas), sērskābe H2S 0 4 (1 : 5) vai sālsskābe HCI 
(1 : 1), va ra (ll) h lo rīds  CuCI2 vai vara(ll) sulfāts C uS 04 (kristā lh idrā ti), K ipa apa
rāts, c ilin d ri gāzes uzkrāšanai, p iltuve .

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Kipa aparāta 
(41. att.) vidusdaļā (vidējā lode) iepilda cinka granulas un 
dažus C uS04 kristāliņus. Lodes sānatveri noslēdz ar gumijas 
aizbāzni, kam cauri izvadīta stikla caurulīte ar krānu. Caur Kipa 
aparāta augšējās lodes atveri 
ielej sālsskābes vai sērskā
bes šķīdumus. Aparātā ielej 
tik daudz skābes, lai ar to 
maksimāli varētu piepildīt 
vidējo daļu (skābes līmenis
2 . . .  3 cm zem vidusdaļas 
sānatveres). Lai sālsskābe 
neiztvaikotu un nepiesārņotu 
gaisu, aparāta augšējo atveri 
noslēdz ar aizbāzni, kurā 
iemontēta aizsargpiltuve.
Aizsargpiltuvē ielej nedaudz 
ūdens.

Pirms ūdeņraža aizdedzi
nāšanas vienmēr jāpārbauda 
ūdeņraža tirlba. To izdara, 
mēģenē uzkrājot ūdeņradi un 
aizdedzinot to pie atklātas 
liesmas (spirta lampiņa, gā
zes deglis). Ja ūdeņradis 
tīrs, tas sadeg ar vāju trok
sni. Ja ūdeņradis ir maisī
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jumā ar gaisa skābekli, tas sadeg ar spalgu svilpienu vai pat 
eksploziju.

Cinks, kuru izmanto ūdeņraža iegūšanai, var saturēt arsēna, 
antimona un sēra piemaisījumus. Tāpēc iegūtais ūdeņradis nav 
pilnīgi tīrs, bet tajā var būt arsēnūdeņraža, sērūdeņraža un citu 
gāzu piemaisījumi. Ja eksperimentam nepieciešams pilnīgi tīrs 
ūdeņradis, to laiž caur skalotnēm (Dreksela vai Tiščenko ska- 
lotnēm), kurās atrodas koncentrēts kālija permanganāta šķīdums 
vai sv ina(II) nitrāta šķīdums (H 2 S saistīšanai). Ūdeņradi sausē, 
laižot to caur skalotni ar koncentrētu sērskābi.

Ja ūdeņradis jāiegūst niecīgos daudzumos, izmanto gāzes 
iegūšanas aparātiņus vai mēģeni ar novadcaurulīti.

Piezīme. Ūdeņraža iegūšana, alumīnijam reaģējot ar sārmu, 
aprakstīta 127. eksperimentā.

259.
Ūdeņraža liesmas krāsa

Vielas un ierīces. Ūdeņradis (sk. 258. eksperim entu), kvarca cauru līte , desti
lēts ūdens, p incete, gumijas cauru līte .

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Destilētā ūdenī 
novāra kvarca caurulīti un pēc tam to noskalo ar destilētu ūdeni. 
Ar pinceti caurulīti pievieno ‘tīra un sausa ūdeņraža iegūšanas 
iekārtai (sk. 258. eksperimentu). Kvarca caurulītes brīvajam 
galam nedrīkst pieskarties ar pirkstiem! Pēc ūdeņraža tīrības 
pārbaudes to aizdedzina izplūdes vietā. Ja kvarca caurulīte ir 
tīra, varēs novērot, ka ūdeņradis sadeg ar violetu liesmu. Lies
mas krāsas novērošanu traucē citu elementu klātbūtne.

Piezīme. Atsevišķos gadījumos ūdeņraža violeto liesmu var 
arī īsu laiku novērot, sadedzinot tīru ūdeņradi tīrā mēģenē.

260.
Ūdeņraža un gaisa skābekļa maisījuma eksplozija

Vielas un ierīces. Ūdeņradis (sk. 258. eksperimentu), skārda kārba (0,5 I), 
skaliņš, spirta lampiņa.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Skārda kārbai 
(konservu kārbai) ar kādu dzelzs smaili izsit 1 . . .  1,5 mm lielu 
atveri. Atveri blīvi noslēdz ar koka tapiņu. (Pārbauda, skatoties 
pret gaismu, vai tapiņa atverē blīvi ieguļ.) Kārbu novieto uz 
galda ar vaļējo galu uz leju. Zem kārbas malām novieto divus 
sērkociņus. Kārbu piepilda ar spēcīgu ūdeņraža plūsmu (2 . . . 3 
minūtes). Kad viss gaiss no trauka izspiests, Kipa aparātu aiz
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vāc, aizdedzina skaliņu, izņem tapiņu no atveres un aizdedzina 
ūdeņradi. Ja kārbā ūdeņradis ir bijis pilnīgi tīrs, tad tas sadeg 
mierīgi līdz tam brīdim, kad sasniegta ūdeņraža un skābekļa 
tilpumu attiecība 2:1. Sasniedzot to, notiek eksplozija, kura šajā 
gadījumā nav bīstama. Dažreiz ūdeņraža degšanu pavada spalgs 
svilpiens. Ja ūdeņradis bijis netīrs vai arī gaiss nav pilnīgi 
izspiests no kārbas (vāja ūdeņraža plūsma), eksplozija notiek 
momentāni.

261.
Ūdeņraža reducējošās īpašības

Vielas un ierīces. Ūdeņradis (sk. 258. eksperim entu), vara(ll) oksīds CuO, 
stikla caurule (garums 2 0 . . .  30 cm, diametrs 2 . . .  3 cm), Bunzena statīvs, d iv i 
gumijas aizbāžņi, s ild ierīce, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Bunzena statīvā 
horizontālā stāvoklī iestiprina stikla cauruli. Caurules vidusdaļā 
ievieto 3 . . . 5  g vara(II) oksīda. Cauruli noslēdz ar pielāgotiem 
gumijas aizbāžņiem, caur kuriem izvadītas tievas stikla caurulī
tes. No Kipa aparāta laiž ūdeņraža plūsmu cauri stikla caurulei 
un pārbauda tā tīrību (sk. 258. eksperimentu). Ja ūdeņradis ir 
tīrs, karsē metāla oksīdu. Notiek reakcija:

CuO -4- H2 Cu +  H2O
Piezīme. CuO vietā var lietot Fe203, PbO u. c.

262.
Ūdeņraža iedarbība ar sudraba nitrātu

Vielas un ierīces. Ūdeņradis (sk. 258. eksperim entu), 1 % sudraba n itrā ta  
A g N 0 3 šķīdums, 5% svina(ll) nitrāta P b (N 03)2 šķīdums, 5% kā lija  permanganāta  
šķīdums, 10% nātrija h idroksīda NaOH šķīdums, divas Tiščenko skalotnes, D rek- 
sela skalotne vai vārglāze, m ērcilindrs, balts ekrāns, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Kipa aparātam 
pievieno divas Tiščenko skalotnes. Vienā ielej 5% svina (II) n it
rāta šķīdumu, otrā — koncentrētu K M n04 šķīdumu, kuram pie
liets nedaudz nātrija hidroksīda šķīduma. Skalotnēs esošie šķī
dumi paredzēti, lai atbrīvotu ūdeņradi no iespējamiem H2S un 
AsH3 piemaisījumiem. Dreksela skalotnē vai vārglāzē ielej 50 ml 
1% A gN 03 šķīduma.

Ūdeņraža plūsmu laiž cauri A gN 03 šķīdumam. Novēro 
sudraba izdalīšanos:

2AgNO~ +  H2 -*■ 2HNOs +  2Ag
Piezīme. Ūdeņraža iedarbība «in statu nascendi» aprakstīta 

230. eksperimentā.
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HALOGĒNI

263.
Fluorūdeņražskābes iedarbība uz stiklu

(stikla kodināšana) «
I

Vielas un ierīces. Kalcija flu o rīd s  CaF2, sērskābe H2SO4 (koncentrēta), para- ļ
f īn s  (vasks), benzīns, vate, stikla plāksne, kristalizators, porcelāna b ļod iņa , mēr
c ilind rs , gum ijas cim di, p incete, nazis, tehniskie svari. 1

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Ar izkausētu 
parafīnu parafinē kristalizatora un porcelāna bļodiņas iekšpusi 
un arī stikla plāksnes vienu pusi. Stikla plāksnes parafīna slānī 
ar nazi uzvelk vēlamo uzrakstu. Parafinētā bļodiņā ieber
3 . . . 4  g kalcija fluorīda un ievieto bļodiņu iepriekš sagatavotā 
kristalizatorā. Kristalizatoru novieto velkmē. Bļodiņā ielej
5 . . .  6 ml koncentrētas sērskābes, samaisa ar stikla nūjiņu un 
kristalizatoru pārklāj ar noparafinēto stikla plāksni. Bļodiņā 
norisinās reakcija:

CaF2 +  H2SO4 —v CaS0 4 +  H2F2

Izdalījies fluorūdeņradis iedarbojas uz stiklu:

2H2F2 +  S i0 2 -^ 2 H 20  +  SiF4 f

Pēc 35 . . .  40 minūtēm stiklu nomazgā ar tekošu ūdeni (strā
dājot uzvilkt gumijas cimdus), parafīnu nokasa ar nazi un pēc 
tam stikla plāksni nomazgā ar vatē samērcētu benzīnu.

Piezime. Parafinēto trauku vietā var lietot polietilēna traukus.

264.
Hlora iegūšanas paņēmieni

I. Vielas un ierīces. Sālsskābe HCI (koncentrēta), mangāna(IV) oksīds M n0 2 , 
Tiščenko skalotne ar ūdeni, Tiščenko skalotne ar koncentrētu sērskābi, V irca  
ko lba  (500 m l), gumijas aizbāznis, p ilinām ā p iltuve , p iltuve , Bunzena statīvs, 
gumijas un stikla caurulītes, stikla c ilindrs ar p ieslīpē tu  vāciņu, p iltuve , sild
ie rīce , vate, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Velkmes skapī 
sastāda hlora iegūšanas iekārtu (42. att.). Bunzena statīvā iestip
rina Virca kolbu. Kolbas kaklam pielāgo gumijas aizbāzni. Gum i
jas aizbāznī iestiprina pilināmo piltuvi. Virca kolbas novadcau-
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rulīti savieno ar Tiščenko skalotnēm. Pie vienas Tiščenko skalot- 
nes pievieno gumijas caurulīti, kura savienota ar stikla caurulīti, 
kas saliekta taisnā leņķī. Stikla caurulīti ievieto gāzes uzkrāša
nas cilindrā (hlors smagāks par gaisu, tāpēc to uzkrāj cilindrā 
ar vaļējo galu uz augšu).

Virca kolbā ieber 50 g mangāna (IV) oksīda. Kolbu noslēdz 
ar aizbāzni. P ilināmā piltuvē caur piltuvi ielej koncentrētu sāls
skābi. Zem Virca kolbas novieto sildierīci. Sālsskābi uzmanīgi 
pilina kolbā. Notiek reakcijas:

M n 0 2+4HC1 M nC I4 +  2HsO  

M nC I4-^ M n C I2 +  CI2 f

Izdalījies hlors plūst vispirms cauri Tiščenko skalotnei ar 
ūdeni. Seit hloru atbrīvo no HC1 piemaisījuma. Otrā Tiščenko 
skalotnē ielietā koncentrētā sērskābe hloru sausē. Cilindrā 
uzkrāto hloru izlieto pēc vajadzības.

II. Vielas un Ierīces. Kālija d ihrom āts KļCtļO i, pārējās vielas un ierīces tādas 
pašas kā 264. I eksperimentā.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Pēc 264. I ekspe
rimenta apraksta sastāda velkmē hlora iegūšanas iekārtu. Kolbā 
ieber 20 . . .  30 g kālija dihromāta. P ilināmā piltuvē caur piltuvi



Ielej koncentrētu sālsskābi. Sālsskābi pilina uz kālija dihromāta. 
Novēro hlora izdalīšanos. Hlors intensīvi izdalās, ja maisījumu 
nedaudz pasilda. Reakcijas vienādojums:

K2Cr20 7+  14HCI -*■ 2KCI + 2 C rC I3 +  7H20  +  3CI2 f

III. Vielas un ierīces. Kālija  permanganāts K M n 0 4, pārējās vielas un ierīces 
■tādas pašas kā 264. I eksperimentā.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Pēc 264. /  ekspe
rimenta apraksta sastāda iekārtu. Kolbā ieber 10. . .  20 g kālija 
permanganāta. Starp sālsskābi un kālija permangianātu notiek 
šāda reakcija:

2 K M n 0 4 +  16HCI 2KCI +  2M nCI3 +  8H20  +  5CI2 f

Hloru uzkrāj sausā cilindrā ar pieslīpētu vāciņu. Vāciņa 
malas ieteicams pirims lietošanas ieziest ar vazelīnu.

Piezīme. Hloru vēl var iegūt arī pēc 161. /  eksperimenta ap
raksta.

265.
Hlora iegūšana pēc Bertolē paņēmiena

Vielas un ierīces. Nātrija h lo rīds  NaCI, mangāna(IV) oksīds M n 0 2, sērskābe 
H 2S0 4  (2 :1 ) ,  V irca kolba (0,5 I), p ilinām ā p iltuve , p iltuve , gumijas aizbāznis, 
Bunzena statīvs, Tiščenko skalotne ar ūdeni, Tiščenko skalotne ar sērskābi, 
cilind rs  ar vāciņu gāzes uzkrāšanai, stikla caurulītes, gumijas caurulītes, sild ierīce.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Velkmē sastāda 
iekārtu pēc 264. / eksperimenta apraksta. Kolibā ieber 10 g M n02, 
kas sajaukts ar 12 g NaCI. Pilināmā piltuvē caur piltuvi ielej 
sērskābes šķīdumu. Kolbā pilinot sērskābi, tā reaģē ar nātrija 
hlorīda un mangāna (IV) oksīda maisījumu:

2NaCI +  M n 0 2 +  3H2S 0 4 -*■ 2NaHS04 +  M nS 04 +  2H20  +  C l2 f

Reakcija labi norisinās istabas temperatūrā (20 °C), un tikai 
eksperimenta beigās ieteicams nedaudz pasildīt kolbu.

266.
Hlora iegūšana no hlorkaļķiem

Vielas un ierīces. H lorka ļķ i Ca(OCI)CI, sālsskābe HCI (1 : 1), pārējās ierīces 
ļādas pašas kā 264. I eksperimentā.
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Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Velkmē sastāda 
264. / eksperimentā aprakstīto iekārtu. Kolbā ieber 30 . . .  40 g 
hlorkaļķu. Pilināmā piltuvē caur piltuvi ielej sālsskābes šķīdumu. 
Istabas temperatūrā norisinās šāda reakcija:

Ca(OCI)CI +  2HCI -*■ CI2 +  CaCI2 +  H20

267.
Hlorūdens iegūšana

Vielas un ierīces. Destilēts ūdens, h lors (sk. 264. eksperim entu), tumša stikla 
pudele  (0,5 I).

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Pēc viena no 
iepriekš ■ aprakstītajiem eksperimentiem iegūto hloru šķīdina 
ūdenī. Hlorūdens būtībā ir četru vielu maisījums:

c i2+ h 2o  =?* HCl +  HCIO

Hlorūdeni izmanto dažādiem eksperimentiem (sk. 283., 286. eks
perimentu u. c.).

268.
Hlora iedarbība ar metāliem

Vielas un ierīces. H lors (sk. 2 6 4 .. . .  266. eksperim entu), antimons, varš, nāt
rijs, stikla c ilin d r i ar pieslīpētiem  vāciņiem, filtrpa p īrs , v īle , nazis, mēģinājumu  
karote, p incete, gāzes deglis.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Hloru iepilda 
sausos cilindros (cilindros ieteicams iebērt 1 . . .  2 cm biezu 
smilšu slāni). Cilindrus noslēdz ar pieslīpētiem un ar vazelīnu 
ieziestiem stikla vāciņiem. (Eksperimentus izdara velkmē!)

A. Ar vīli saberž antimonu. Svaigi saberzta antimona skaidi
ņas ieber cilindrā ar hloru. Novēro dzirksteļošanu un baltu dūmu 
veidošanos. Norisinās reakcijas:

2Sb +  3C12 -*■ 2SbCl3 

2Sb +  5CI2-^2 S b C I5

B. Vara foliju un stiepli paņem ar pinceti un karsē degļa 
liesmā. Sakarsēto varu ievieto cilindrā ar hloru. Novēro reakciju:

Cu CI2 — CuCI2
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C. Nātrija gabaliņu izņem no petrolejas, nosusina ar filtrpa
pīra loksnīti un ar nazi notīra tam oksīda kārtiņu. Notīrīto nāt
rija gabaliņu ieliek mēģinājumu karotē un karsē gāzes degļa 
liesmā. Kad metāls izkusis un uz tā virsmas sāk parādīties sīki 
uzliesmojumi, tad to ievieto cilindrā ar thloru. Nātrijs uzliesmo 
un deg ar žilbinošu liesmu. Veidojas balti nātrija hlorīda dūmi:

2Na +  CI2-^2 N a C I

269.
Hlora iedarbība ar balto fosforu

Vielas un ierīces. H lors (sk. 2 6 4 .. . .  266. eksperim entu), baltais fosfors, 
cilindrs, mēģinājumu karote, f iltrpa p īrs , p incete.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Mazu baltā fos
fora gabaliņu (puszirņa lielumā) nosusina starp filtrpapīra lok
snēm (neņemt ar roku! indīgs! viegli uzliesmo!) un ievieto mēģi
nājumu karotē. Karoti ievieto cilindrā ar hloru. Baltais fosfors 
uzliesmo:

2P +  3CI2 - s- 2PCI3 

2 P -f5 C i2-^ 2 P C I5

Baltā fosfora vietā var ņemt sausu sarkano fosforu, bet tad 
reakcija norisinās lēnāk.

270.
Hlora iedarbība ar terpentīnu

Vielas un ierīces. H lors (sk. 2 6 4 .. . .  266. eksperim entu), te rpentīns, f iltrp a 
p īrs, c ilindrs, p incete, porcelāna b ļod iņa , stikla vate, sild ierīce.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Iepilda cilindrā 
hloru. No filtrpapīra izgriež ripiņu, kuru brīvi var ievietot cilin
drā. Ripiņu samērcē sasildītā terpentīnā un, turot to ar pinceti, 
ievieto hlorā. Filtrpapīrs pārogļojas, pēc <tam aizdegas:

C 10Hi6 +  8CI2 ->  16HCI +  10C

Lai nerastos maldīgs priekšstats par to, ka hlora atmosfērā 
oksidējies filtrpapīrs, nevis terpentīns, tad ar uzsildītu terpentīnu 
ieteicams samērcēt stikla vati un to ievietot hlorā.
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271.
Hiora iedarbība ar acetilēnu

Vielas un Ierīces. Hlors (sk. 2 6 4 .... 266. eksperim entu), kalcija karb īds CaCļ, 

ūdens, cilindrs.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Sagatavo dažus 
CaC2 gabaliņus (zirņa lielumā). Cilindrā iepilda hloru. Pēc tam 
ielej tajā 2 . . . 3  ml ūdens. Cilindrā ieliek kalcija karbīdu. Tam 
reaģējot ar ūdeni, izdalās acetilēns (sk. 325. eksperimentu), kas 
savukārt reaģē ar hloru. Novērojami uzliesmojumi. Cilindrs pie
pildās ar kvēpiem. Norisinās reakcija:

C2H2 +  CI2 2HCI +  2C ļ

Piezīme. HC1 konstatē ar indikatoru — samitrinātu zilo lak
musa papīrīti.

272.
Ūdeņraža degšana hlorā

Vielas un ierīces. Hlors (sk. 2 6 4 .. . .  266. eksperim entu), ūdeņradis (sk. 
258. eksperim entu), m etiloranžās šķīdums, vārg lāze (1 I), stikla plāksne.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Velkmē vārglāzē 
iepilda hloru. No Kipa aparāta iegūst ūdeņradi. Jāpārliecinās par 
ūdeņraža tiribu! Tad ūdeņradi aizdedzina. Stikla caurulīti ar 
ūdeņraža liesmu ievieto hlorā. Novēro liesmas krāsas maiņu. Pēc 
reakcijas izbeigšanās vārglāzē ielej ūdeni un piepilina dažus 
pilienus indikatora — metiloranžās šķīduma.

273.
Hlora un ūdeņraža maisījuma eksplozija

Vielas un ierīces. Hlors (sk. 2 6 4 .. . .  266. eksperim entu), ūdeņradis (sk. 
258. eksperim entu), d iv i c ilin d r i gāzu uzkrāšanai, ind ikatora  (zilā lakmusa, m etil
oranžās) šķīdums, stikla vāciņi, dvielis, spirta lampiņa.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Tīrā, sausā cilin
drā iepilda hloru. Otrā cilindrā (ar vaļējo galu uz leju) iepilda 
ūdeņradi. Izkliedētā gaismā (nekādā gadījumā ne spilgtā saules 
gaismā!) cilindru vaļējos galus saliek kopā un gāzes sajauc. 
Vienu cilindru aptin ar dvieli, otru noslēdz ar stikla vāciņu. Ar 
dvieli aptīto cilindru tuvina atklātai liesmai. Notiek eksplozija. 
Cilindrā ielej ūdeni un indikatoru. Konstatē skābes rašanos. Otru 
cilindru atbrīvo no gāzes, velkmē noņemot tam stikla vāciņu.
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274.
Klorūdeņraža iegūšana

Vielas un ierīces. Nātrijā h lo rīds  NaCI, sērskābe H2SO4 (koncentrēta), V irca  
kolba (500 ml), gumijas aizbāznis, pilinām ā p iltuve , p iltuve , Bunzena statīvs, 
stikla cilindrs, gumijas cauru līte , s ild ierīce, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Virca kolbai pie
lāgo gumijas aizbāzni. Aizbāzni iestiprina pilināmo piltuvi. 
Kolbu nostiprina Bunzena statīvā. Virca kolbas novadcaurulītei 
uzmauc gumijas caurulīti. Kolbā ieber 20 . . .  30 g nātrija hlorīda. 
P ilināmā piltuvē ielej koncentrētu sērskābi. Sērskābi kolbā ievada 
pakāpeniski. Rodas hlorūdeņradis:

NaCI +  H2S 0 4 -*■ N aHS04+  HCI

Istabas temperatūrā reakcija starp nātrija hlorīdu un sērskābi 
notiek daļēji. Karsējot reakcija turpinās un vēl izdalās hlorūdeņ
radis:

N aHS04 +  NaCI -*■ Na2S 0 4 +  HCI

Hlorūdeņraža blīvums ir lielāks par gaisa blīvumu, tādēļ hlor- 
ūdeņradi uzkrāj sausā cilindrā ar vaļējo galu uz augšu. Cilindru 
noslēdz ar stikla plāksnīti.

275.
Hlorūdeņraža šķīdināšana ūdenī

Vielas un ierīces. H lorūdeņradis HCI (sk. 274. eksperim entu), kristalizators, 
ind ikatora (zilā lakmusa, metiloranžās) šķīdums.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Kristalizatorā 
ielej ūdeni. Apvērstu slēgtu cilindru ar hlorūdeņradi ieliek ūdenī. 
Zem ūdens cilindru atver un lēni kustina. Sākumā lēni, bet vēlāk 
strauji ūdens ceļas cilindrā uz augšu. Sālsskābes rašanos kon
statē, piepilinot cilindrā esošam šķīdumam dažus pilienus indi
katora šķīduma.

Piezīme. Hlorūdeņraža šķīdība ūdenī ir ļoti liela — I tilpumā 
ūdens izšķīst apmēram 500 tilpumu HCI. Tāpēc hlorūdeņraža 
šķīdību var demonstrēt tāpat kā amonjaka šķīdību ūdenī. 
Sastāda iekārtu, kāda parādīta 27. attēlā. Apakšējā kolbā ūdenī 
iepilina dažus pilienus zilā lakmusa, universālindikatora vai 
metiloranžās šķīduma.
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276.
Kālija hlorāta sintēze

Vielas un ierīces. H lors (sk. 2 6 4 .. . .  266. eksperim entu), 35% kālija  h idroksīda  
KOH šķīdums, 2 vārglāzes (400 ml), kolba (400 ml), stikla caurule (garums 
5 . . .  6 cm, diametrs 1 . . .  2 cm), gumijas aizbāznis, gumijas un stikla caurulītes, 
Bunzena statīvs, p iltuve , ko rķu rb ji, f iltrpa p īrs , termometrs, s ild ierīce.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Velkmē sastāda 
hlora iegūšanas iekārtu. Hloru attīra, laižot to caur skalotnēm 
ar ūdeni un sērskābi (sk. 42. att.).

Lietojot divu dažādu izmēru korķurbjus, gumijas aizbāznī 
no vienas puses izurbj līdz aizbāžņa vidum tādu caurumu, lai 
tajā varētu ievietot hlora iegūšanas iekārtas tievo stikla caurulīti, 
bet no otras puses izurbj tādu caurumu, lai tajā varētu ievietot 
cauruli, kuras diametrs 1 . . .  2 cm. Tādā veidā abas caurules 
savieno (43. att. a). Tad gumijas aizbāzni iestiprina Bunzena 
statīvā (43. att. b).

Vārglāzē ielej 200 ml 35% kālija hidroksīda šķīduma un 
uzsilda līdz 75 . . . 80 °C (uzmanīgi! karsts sārms! kodīgs!).

43. att.
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Resnākās caurules galu iegremdē kālija hidroksīda šķīdumā
2 . . . 3  cm dziļumā. Tad KOH šķīdumā ievada hloru. Šķīdumā 
novēro kālija hlorāta kristālu veidošanos:

3CI2 +  6 KOH -►  5KCI +  KCIO 3 +  3H20

Iegūto kālija hlorātu filtrē, ievieto vārglāzē un pilnīgi izšķī
dina ūdenī. Tad šķīdumu ietvaicē apmēram līdz ’/4 sākotnējā til
puma, atdzesē un atkal nofiltrē. Kristālus novieto uz sausām 
filtrpapīra lapām un žāvē istabas temperatūrā, līdz iegūst gais- 
sausu kālija hlorātu.

Piezīme. 20 °C temperatūrā KC1 šķīdība ir 34,0 g, bet KC103 
šķīdība — 7,3 g.

277.
Ogles degšana izkausētā kālija hlorātā

Vielas un ierīces. Kālija Hlorāts KCIO3, og le , te rm o iz tu rīga  mēģene, Bunzena 
statīvs, smilšu vanna, gāzes deglis, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Lielā termoiztu- 
rīgā mēģenē ievieto 4 . . .  5 g sasmalcināta (tīra!) KC103 un 
mēģeni iestiprina statīvā. Zem mēģenes ieteicams īpalikt smilšu 
vannu. Mēģeni karsē, līdz kālija hlorāts izkūst. Izkausētā KC103 
iemet ogles gabaliņu. Ogle sadeg ar apžilbinošu liesmu.

278.
Reakcija starp kāiija hlorātu un sēru

Vielas un ierīces. Kālija  hlorāts KCIO 3, sērs, piesta, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Lielā piestā ieber 
0,4 . .. 0,6 g sēra un vienmērīgi saberž piestā. Pēc tam ieber 
0,1 g (bet ne vairāk!) KC103 un izlīdzina vienāda biezuma slānī. 
Sāk uzmanīgi berzt. Dzirdami sprakšķi un mazas eksplozijas. 
Nekādā gadījumā vielas nedrīkst ņemt lielākos daudzumos!

Piezīme. Reakcija starp K C I03 un sarkano fosforu aprakstīta 
206. eksperimentā.

279.
«Mūžīgie sērkociņi»

Vielas un ierīces. Kālija  hlorāts K C I0 3, ksilo ls (terpentīns), sērskābe H2S 0 4 
(koncentrēta), sauss skaliņš, d iv i porcelāna tīģeļi, mērcilindrs, tehniskie svari.
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Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Vienā tīģelī ielej
8 . . .  10 ml koncentrētas sērskābes un 5 . . .  6 ml ksilola. Otrā 
tīģelī ieber 2 . . .  3 g kālija hlorāta. Sausu skaliņu vispirms iemērc 
sērskābes un ksilola maisījumā, pēc tam — kālija hlorātā. Ska
liņš aizdegas.

280.
Kālija hlorāta Iedarbība ar sērskābi

Vielas un ierīces. Kālija  hlorāts KCI0 3 , sērskābe H2SO4 (koncentrēta), p ipe te , 
mēģene, mēģeņu turētājs, metāla sietiņš, sild ierīce.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Mēģeni ietin 
metāla sietiņā un iestiprina mēģeņu turētājā. Mēģenē ieber 
0, 1. . .  0,2 g KCIO3. Uzpilina virsū 1 . . . 3  pilienus sērskābes. 
Kālija hlorāts sadalās •— rodas hlora(IV) oksīds CIO2, kas savu
kārt sadalās nelielu sprādzienu veidā. Norisinās reakcijas:

3KC io 3 +  2 h 2s o 4 2 k h s o 4 +  k c  io 4 +  2c i o 2 +  h 2o  

2 0 0 2  - * ■  CI2+2O2

Reakcijas norise atgādina ložmetēja zalvi. Ja 'reakcija neno
risinās uzreiz, mēģeni nedaudz pasilda. Nedrīkst ņemt vairāk 
kālija hlorāta, kā norādīts eksperimentā! Mēģenes vaļējo galu 
nevērst pret sevi!

281.
Kālija hlorāta iedarbība ar cukuru

Vielas un ierīces. Kālija  hlorāts KCIO3, cukurs, sērskābe H2SO4 (koncentrēta), 
piesta, keramikas plāksne, porcelāna karo tīte , p ipe te , pap īra  loksne, tehnis
kie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Tīrā piestā 
(uzmanīgi! stipri nespiežot!) sasmalcina 2 . . .  2,5 g kālija hlo
rāta. Pēc tam rūpīgi iztīrītā piestā saberž 2 . . .3 g cukura (iegūst 
pūdercukuru). Abas vielas 'Sajauc uz papīra loksnes un maisī
jumu uzber keramikas plāksnes centrā. Ar pipeti (stikla cauru
līti) uzpilina maisījumam 1 vai 2 pilienus koncentrētas sērskā
bes. Notiek strauja reakcija — cukurs sadeg ar skaistu zilgan- 
violetu liesmu.
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282.
Baltā fosfora degšana zem ūdens kālija hlorāta klātbūtnē

Vielas un ierīces. Kālija  hlorāts KCIO3, balta is fosfors (sk. 199. eksperimentu), 
sērskābe H2SO4 (koncentrēta), te rm o iz tu rīga  mēģene, Bunzena statīvs, p iiinom ā  
piltuve , p iltuve , p incete, kristalizators.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Bunzena statīvā 
iestiprina mēģeni un tajā ievieto pilināmo piltuvi tā, lai tās gals 
atrastos 1 . . .  2 cm no mēģenes dibena. P ilināmo piltuvi nostip
rina statīvā. Mēģenē ieber 6 . . .  8 g kālija hlorāta un virsū uzlej 
ūdeni līdz %  no mēģenes tilpuma. Zem mēģenes novieto krista- 
lizatoru ar ūdeni vai smiltīm. Mēģenē ieliek baltā fosfora gaba
liņu puszirņa lielumā. Caur piltuvi pilināmā piltuvē ielej kon
centrētu sērskābi. Atgriežot pilināmās piltuves krānu, sērskābe 
ieplūst mēģenē un saskaras ar kālija hlorātu. Norisinās reakcija: 

3 KCIO 3+ 2 H2SO4 ->  KCIO4+ 2KHSO4+ H 2O + 2CIO2

Reakcijas rezultātā rodas hlora (IV) oksīds C102, kas savukārt 
sadalās par hloru un skābekli:

2 C I0 2 ^ C I 2 +  2 0 2

Skābeklis reaģē ar balto fosforu, un tas zem ūdens uzliesmo: 

4P +  5 0 2+ 6 H 20  4 h 3p o 4

283.
Broma iegūšana

I. Vielas un ierīces. 5% kālija  b rom īda  KBr šķīdums, hlorūdens (sk. 267. eks
perim entu), benzols C 6H 6 vai te trah lo rog lek lis  CCI4, vārg lāze (200 ml), c ilindrs  
(200  ml), m ērcilindrs.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Vārglāzē ielej 
100 ml 5% kālija bromīda šķīduma. Klāt pielej hlorūdeni. Šķī
dums kļūst brūns, jo izdalās broms:

2KBr +  CI2 2KCI +  Br2

Daļu no iegūtā šķīduma (50 ml) ielej- stikla cilindrā un klāt 
pielej 25 . . .  30 ml benzola vai tetrahloroglekļa. Cilindru noslēdz 
ar aizbāzni un sakrata. Novēro, ka organiskie šķīdinātāji 
ekstrahē bromu (šo šķīdumu slāņi kļūst tumši brūni).
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II. V ielas un ierīces. Kā lija  b rom īds KBr, sērskābe H2SO4 (1 : 1), mangēna(IV) 
oksīds M n 0 2l nātrija h lo rīds  NaCI, nātrija h idroksīds NaOH, V irca  kolba (400 ml), 
U ve ida caurule, vārglāze, p ilinām ā p iltuve , p iltuve, Tiščenko skalotne, ledus, 
stikla un gumijas caurulītes, gumijas aizbāžņi, Bunzena statīvs ar gredzenu, 
azbesta sietiņš, kristalizators, s ild ierīce, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Velkmē sastāda 
iekārtu, kāda parādīta 44. attēlā.

Virca kolbā ieber 15 g kālija bromīda un 30 g m angāna(IV ) 
oksīda. P ilināmā ipiltuvē ielej sērskābes šķīdumu (1:1). Zem kol
bas novieto sildierīci. U veida cauruli ievieto vāirglāzē, kurā atro
das sasmalcināta ledus un nātrija hlorīda maisījums. U veida 
cauruli savieno ar Tiščenko sikalotni, kurā ieliets 10% nātrija 
hidroksīda šķīdums.

Atgriežot pilināmās piltuves krānu, sērskābe ieplūst Virca 
kolbā. Kolbā ielej tik daudz sērskābes, lai kālija bromīda un 
mangāna (IV) oksīda maisījums būtu pārklāts ar šķidrumu. 
Kolbu nedaudz pasilda. Novēro broma izdalīšanos brūnu tvaiku 
veidā:

2KBr +  M n 0 2+ 2 H 2S 0 4 ->-K.2S04 +  M n S 0 4  +  2H 2 0  +  Br2

Eksperimentu beidzot, bromu no U veida caurules (uzma
nīgi!) ipārlej traukā ar labi pieslīpētu aizbāzni.

44. att.



284.
Bromūdeņraža sintēze

Vielas un ierīces. Broms, sarkanais fosfors, tīras smiltis, V irca  kolba (500 ml), 
pilinām ā p iltuve , p iltuve , gumijas un stikla caurulītes, stikla c ilindrs ar vāciņu, 
porce lāna b ļod iņa , stikla nūjiņa, Bunzena statīvs, U ve ida caurule, stikla lauskas, 
gumijas aizbāžņi, m ērcilindrs, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Porcelāna bļo
diņā sajauc 10 g sarkanā fosfora ar tīrām smiltīm (1:1) un 
ieber Virca kolbā. Maisījumu samitrina ar 10. . .  15 ml ūdens. 
Velkmē Virca kolbu iestiprina Bunzena statīvā un aizver ar aiz
bāzni, kurā iestiprināta pilināmā piltuve. Pilināmā piltuvē ievieto 
parasto piltuvi. Virca kolbas novadcaurulīti ar gumijas caurulītes 
starpniecību savieno ar U veida cauruli, kurā atrodas stikla laus
kas un nedaudz sarkanā fosfora. U veida caurulei pievieno taisnā 
leņķī izliektu stikla caurulīti, kuru ievieto cilindrā bromūdeņraža 
uzkrāšanai. P ilināmā piltuvē ielej (uzmanīgi!) 5 . . .  6 ml broma. 
Uzmanīgi atgriežot pilināmās piltuves krānu, kolbā iepilina 1 vai
2 pilienus broma. Reakcija sākumā norisinās ļoti strauji, redzami 
uzliesmojumi:

2P +  3Br2 —>-2PBr3

Pēc neilga laika reakcija norisinās mierīgāk. Iegūtais fos
fora tribromīds tūlīt reaģē ar kolbā esošo ūdeni, sadalās un vei
dojas bromūdeņradis:

PBr3 +  3H20  3HBr + H 3PO3

Bromūdeņradis uzkrājas cilindrā.
Neizreaģējušā broma tvaiki, 'plūstot cauri U veida caurulei, 

savienojas ar tur esošo sarkano fosforu.
Bromūdeņradis ūdenī šķīst labāk nekā hlorūdeņradis. Iegūtā 

HBr šķīdību var pārbaudīt pēc 175. un 275. eksperimenta aprak
sta.

Piezīme. Strādājot ar bromu, jāievēro visi drošības noteikumi, 
kā arī aizrādījumi, kas minēti 130. eksperimentā.

285.
Broma iedarbība ar baifo fosforu

Vielas un ierīces. Broms, baltais fosfors, c ilind rs  ar vāciņu, metāla karotīte , 
pincete, filtrpapīrs.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Baltā fosfora 
gabaliņu (ņemt ar pinceti!), kas nav lielāks par zirni, nosusina
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un ar metāla karotīti ievieto ar broma tvaikiem piepildītā cilin
drā. Baltais fosfors uzliesmo:

2P +  3Br2 — 2PBr3

Broma tvaikus iegūst, savlaicīgi ielejot cilindrā 1 . . .  2 ml 
broma un atstājot, lai tas difundē pa visu trauku (velkmē!).

Piezīme. Pēc 272. eksperimenta apraksta var pārbaudīt ūdeņ
raža degšanu bromā. Ūdeņradi iegūst pēc 258. eksperimenta 
apraksta. Par broma iedarbību ar alumīniju sk. 130. eksperi
mentu.

286.
Hlora aktivitāte salīdzinājumā ar jodu

Vielas un ierīces. 2% kā lija  jo d īd a  Kl šķīdums, hlorūdens (sk. 267. eksperi
mentu), benzols C6H6, fe frah lo rog fek lis  CCI4, 1% cietes šķīdums, vārg lāze (100 ml), 
c ilind rs  (250 ml) ar aizbāzni, dalāmā p iltuve.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Cilindrā ielej 
100 ml kālija jodīda šķīduma. Klāt pielej kādu organisku šķīdinā
tāju (benzolu, tetrahloroglekli). Izveidojas divi bezkrāsaini šķid
rumu slāņi. Pēc tam pa nelielām porcijām pielej tikko pagatavotu 
hlorūdeni. Notiek reakcija, kurā izdalās brīvs jods:

2KI +  C l2 -*■ 2KCI + 12

Šķīdumu sakrata. Jods šķīst organiskajās vielās labāk nekā 
ūdenī. Veidojas divi krāsaini slāņi. Tos atdala ar dalāmo piltuvi. 
Hlorūdeni nedrīkst pieliet pārākumā, jo hlors var oksidēt jodu, 
veidojot jods'kābi:

5CI2 +  l2 +  6H20 ^ -  10HCI +  2 H I0 3

Daļu no joda šķīduma ūdenī ielej vārglāzē un pielej nedaudz 
cietes šķīduma. Rodas raksturīgais zilais krāsojums. Pielejot 
hlorūdeni pārākumā, šķīduma zilā krāsa izzūd.

Piezīme. Jodu no kālija jodāta iegūst pēc 48. II eksperimenta 
apraksta.

287.
Joda sublimācija*

Vielas un ierīces. Jods, vārg lāze (100 ml), apa ļko iba (100 ml), smilšu vanna, 
elektriskā p lītiņa , tehniskie svari.

* Sublimācija (no latīņu valodas vārda sublimare — pacelt uz augšu) — 

cietas vielas tieša pāreja gāzveida stāvoklī, cietai vielai nepārvēršoties šķid

rumā.
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Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Vārglāzē ievieto
3 . . .  4 g joda. Velkmē novieto elektrisko plītiņu un smilšu vannu. 
Smilšu vannā ieliek vārglāzi ar jodu, uz kuras uzlikta apaļkolba, 
kas piepildīta ar aukstu ūdeni. Vārglāzi karsējot, novēro violetu 
joda tvaiku veidošanos. Saskaroties ar aukstu virsmu (apaļkolba 
ar ūdeni), joda tvaiki kristalizējas. Sādā veidā var attīrīt jodu 
no mehāniskiem piemaisījumiem.

288.
Joda šķīšana dažādos šķīdinātājos

Vielas un ierīces. Jods, kā lija  jo d īd s  Kl, benzols, ksilols, fo luo ls, benzīns, 
fe trah lo rog lek lis , hloroform s, spirts, ēteris, piesta, 6 . . .  10 vārglāzes (100 ml), 
m ērcilindrs (100 ml), balts ekrāns, nazis, 6 . . .  10 stikla nūjiņas.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. No doto šķīdinā
tāju skaita atkarīgs vārglāžu (mēģeņu) skaits. Vārglāzēs ielej 
pa 20 . . . 25 ml šķīdinātāja. Piestā jodu sasmalcina un katrā vār- 
glāzē ar nazi ieliek dažus joda kristāliņus. Aiz vārglāzēm novieto 
baltu ekrānu. Šķīdumus samaisa. Novēro šķīdumu krāsu. Ūdenī 
jods vāji šķīst, bet, ja pieliek dažus kristāliņus kālija jodīda, 
joda šķīdība ievērojami palielinās — šķīdums no gaiši dzeltena 
kļūst tumši brūns. Organiskos šķīdinātājos jods šķīst labi. Joda 
šķīdums spirtā vai ēterī ir tumši brūns, bet joda šķīdums ben
zolā, benzīnā, tetrahlorogleklī un citos minētajos šķīdinātājos ir 
dažādos sarkanvioletas krāsas toņos.

289.
Joda iedarbība ar balto fosforu

Vielas un ierīces. Jods, balta is fosfors, keramikas plāksne, piesta, pincete, 
tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Uz keramikas 
plāksnes (velkmē!) uzber 1 . . . 2  g smalki saberzta joda, virsū 
uzliek (uzmanīgi!) ar pinceti mazu gabaliņu (mieža grauda lielu
mā) sausa baltā fosfora. Pēc dažām sekundēm fosfors aizdegas.

290.
Joda iedarbība ar cinku

Vielas un ierīces. Jods, cinks (putek ļve ida), piesta, koniskā kolba (100 ml), 
aizbāžņi, stikla nūjiņa, keramikas plāksne, tehniskie svari.
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Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Pie 7 . . .  8 g
smalki saberzta joda pieber 2 . . .  3 g putekļveida cinka. Abas vie
las ieber sausā kolbā. Kolbu noslēdz ar aizbāzni un, to kratot, 
vielas sajauc. Pēc tam maisījumu uzber uz keramikas plāksnes. 
Plāksni novieto velkmē un ar stikla nūjiņu uzpilina 1 . . . 2  pilie
nus ūdens. Notiek strauja reakcija:

Zn + l ļ —>- Znl2

Ūdens šajā reakcijā ir katalizators.

Piezīme. Joda reakcija ar alumīniju aprakstīta 55. eksperi
mentā.

291.
Joda iedarbība ar antimonu

Vielas un ierīces. Jods, antimons, te rm o iz tu rīga  ko lba (1 . . .  2 I), v īle , po rce 
lāna karo tīte , vate, s ild ie rīce , tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Iesver 1,0 . . .  3,0 g
joda un ieber kolbā. Kolbu noslēdz ar vati un novieto uz sild
ierīces. Kad violetie joda tvaiki piepildījuši kolbu, tajā ieber 
0,5 g tikko saberztu antimona skaidiņu. Novēro reakciju starp 
jodu un antimonu:

2Sb +  3 l2->- 2Sbl3 

2Sb +  5 l2->- 2Sbl5

Piezīme. Antimona skaidiņas (pulveri) iegūst, beržot antimona 
gabaliņus ar vidēji smalku vīli.

292.
Kālija jodīda iedarbība ar koncentrētu sērskābi

Vieias un ierīces. Kā lija  jo d īd s  K l, sērskābe H2SO4 (koncentrēta), Erlenmei- 
je ra  ko lba (1 . . .  2 I), porcelāna karo tīte , m ērcilindrs, vate.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Erlenmeijera 
kolbā ieber 1 . . . 2  karotītes sausa kālija jodīda. Virsū uzlej
5 . . .  10 ml koncentrētas sērskābes. Kolbu noslēdz ar vati. Novēro 
kolbā brīva joda veidošanos (violeti tvaiki), sajūtama sērūdeņ- 
raža smaka:

8 K I+  5H2SO4 4 K2SO4 +  H2S j - + 4 I2 +  4 H2O
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293.
Jodfldeņraža iegūšana, izmantojot kālija jodīdu 

un ortofosforskābi
Vielas un ierīces. Kā lija  jo d īd s  Kl, orfofosforskābe H3PO4 (b līvum s 1,75), 

V irca  ko lba (300 ml), p ilinām ā p iltuve , p iltuve , gumijas aizbāznis, gumijas un 
stikla caurulītes, Bunzena statīvs, c ilindrs ar vāciņu, s ild ierīce, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Bunzena statīvā 
iestiprina Virca ikolbu. Kolbā ievieto 20 . . .  30 g sausa kālija 
jodīda. Kolbu noslēdz ar gumijas aizbāzni, kurā iestiprināta pili
nāmā piltuve. Kolbas novadcaurulītei pievieno gumijas un stikla 
caurulītes gāzes ievadīšanai cilindrā. Zem kolbas novieto sild
ierīci. P ilināmā piltuvē ielej ortofosforskābi, kuru pakāpeniski 
uzlej kolbā esošajam kālija jodīdam. Kolbu pakāpeniski silda, 
līdz ikālija jodīds izšķīst. Tad karsēšanu pastiprina, līdz sāk 
izdalīties jodūdeņradis:

KI +  H3P0 4->-KH2P04  +  HI f

294.
Jodūdeņraža iedarbība ar koncentrētu slāpekļskābi

Vielas un ierīces. Jodūdeņradis (sk. 293. eksperimentu), kūpošā slāpekļskābe 
(sk. 192. eksperimentu), mēģene, mēģeņu turētājs, spirta lampiņa.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Mēģenē ielej līdz 
V3 tilpuma kūpošo slāpekļskābi un uzkarsē gandrīz līdz viršanai. 
Uzkarsēto slāpekļskābi ielej cilindrā ar jodūdeņradi. Momentāni 
notiek uzliesmojums, redzama oranžsarkana liesma un violeti 
joda tvaiki un cilindra sieniņas pārklājas ar joda kārtiņu:

6H I+ 2 H N 0 3 -*■ 3l2+ N O  +  4 h 2o

MANGĀNS

295.
Mangāna iegūšana

Vielas un ierīces. M angāna(ll, IV ) oksīds M n3C>4, a lum īnijs, bārija  peroksīds  
BaOž, pu lve rve ida  magnijs, magnija lenta, kā lija  permanganāts KMnC>4, g lice rīns , 
kā lija  hlorāts KCIO3, dzelzs tīģe lis , smilšu vanna, māli, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Eksperimentu 
veic pēc 131. eksperimenta apraksta. Iesver 50 g M n30 4 un 
15,7 g alumīnija.
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296.
Mangāna(ii) hidroksīda iegūšana un īpašības

Vielas un ierīces. 5% mangāna(ll) h lo rīda  M nC i2 šķīdums, 10% nātrija h idr
oks īda  NaOH šķīdums, sālsskābe HCI (1 :4 ), divas vārglāzes (200 ml), divas 
stikla nūjiņas, m ērcilindrs.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Vārglāzē ielej 
100 ml 5% m angāna(II) hlorīda šķīduma. Klāt pielej 20 . . .  30 ml 
10% nātrija hidroksīda šķīduma. Novēro nogulšņu irašanos:

M nC I2 +  2NaOH M n(O H )2 ļ  +2N aC I

Iegūto M n (O H )2 sadala divās vienādās daļās. Vienā vārglāzē 
pielej sālsskābes šķīdumu un novēro mangāna (II) hidroksīda 
nogulšņu izzušanu:

M n(O H )2 +  2HCI -*■ M nC I2 +  2H20

Otrā vārglāzē turpina NaOH šķīduma pieliešanu. Nogulsnes 
neizšķīst, jo m angāna(II) hidroksīdam nav amfotēru īpašību.

297.
MangSna(iV) hidroksīda iegūšana

Vietas un ierīces. M angāna(ll) h idroksīds (sk. 296. eksperim entu), bromūdens, 
vārg lāzē (200 ml), stikla nūjiņa.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Ar stikla nūjiņu 
labi samaisa m angāna(II) hidroksīda nogulsnes un pielej tām 
bromūdeni. Novēro (brūna mangāna (IV) hidroksīda veidošanos:

M n (0 H )2 +  Br2 +  2 H20 -> -M n(0 H)4 +  2HBr

298.
Kālija manganāfa iegūšana un īpašības

1. Vielas un ierīces. M angāna(IV) oksīds M n 0 2, kā lija  nitrāts KNO3, kālija  
hidroksīds KOH, sērskābe H2SO4 (1 : 5), te rm o iz tu rīga  mēģene, mēģeņu turētājs, 
d ivas vārglāzes (500 ml), sild ierīce, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Sajaucot 2 g 
kālija nitrāta, 2 g kālija hidroksīda un 1 g m angāna(IV ) oksīda, 
izveido viendabīgu maisījumu. To ieber mēģenē un (karsē, līdz 
tas izkūst. Veidojas kālija manganāts zaļā krāsā:

M nO s +  2KOH +  KNOs K2M n 0 4 +  KNO 2 +  H20
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Kausējumu atdzesē un izšķīdina ūdenī. Iegūto šķīdumu sadala 
divās daļās. Vienai daļai vārglāzē pielej klāt nedaudz sērskābes 
un novēro violetas krāsas rašanos — veidojas permanganātjons: 

3K2M n0 4 + 2H2SO4 2KM n04 + M n0 2 + 2K2S 0 4 + 2HsO

Otrā vārglāzē šķīdums pakāpeniski kļūst brūns, jo kālija 
manganāts ūdenī ir nestabils savienojums un tas sadalās.

Piezīme. Kālija nitrāta vietā var lietot kālija hlorātu.

II. Vielas un ierīces. Kālija permanganāfs KM n04, kālija hidroksīds KOH, 
hlorūdens, 10% etiķskābes CH3COOH šķīdums, kolba (250 ml), divas vārglāzes, 
divas stikla nūjiņas, mērcilindrs (100 ml), balts ekrāns, sildierīce, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Kolbā ievieto 
10 g kālija permanganāta, 30 g kālija hidroksīda un 50 ml ūdens. 
Kolbu novieto uz sildierīces un šķīdumu vāra tikmēr, līdz parā
dās izteikti zaļa krāsa:

4KMn 0 4 + 4KOH ->• 4K2M n0 4 + 2HsO + 0 2 f

Iegūto šķīdumu ielej divās vārglāzēs ar ūdeni. Vienā vārglāzē 
kālija manganātam klāt pielej etiķskābi. Novēro šķīduma krāsas 
maiņu — veidojas kālija permanganāts un mangāna (IV) oksīds: 

3K2M n0 4 + 4CH3C 0 0 H  -*• 2KM n04+ M n 0 2 + 4CH3C 0 0 K  + 2H20

Otrā vārglāzē šķīdumam klāt pielej svaigu hlorūdeni (to 
iegūst pēc 267. eksperimenta apraksta):

2K2M n0 4+ C I2 2KM n04 + 2KCi

299.
Kālija permanganāta iedarbība ar nātrija sulfītu dažādās vidēs

Vielas un ierīces. Kālija permanganāts KM n04, nātrija sulfīts Na2SC>3, 15% 
nātrija hidroksīda NaOH šķīdums, sērskābe H2S 0 4, trīs vārglāzes (500 ml), mēr
cilindrs, trīs stikla nūjiņas, porcelāna karotīte.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Pagatavo vājas 
koncentrācijas kālija permanganāta šķīdumu ūdenī (šķīdums 
caurspīdīgs) un ielej trīs vārglāzēs vienādus tilpumus šķīduma. 
Vienā vārglāzē šķīdumu paskābina ar sērskābi, otrā pielej 
20 . .. 30 ml 15% nātrija hidroksīda šķīduma (KMn04 šķīdumam 
jābūt stipri sārmainam), trešo šķīdumu atstāj neitrālu. Visiem 
šķīdumiem pieber 1/3 karotītes nātrija sulfīta un šķīdumus 
samaisa. Visās vārglāzēs šķīduma krāsa mainās.
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Pirmaja varglaze šķīdums klust bezkrasains — veidojas man
gāna (II) sulfāts M nS04:

2KM n04 + 5Na2S 0 3 + 3H2S 0 4 K2S 0 4 + 2MnS04 + 5Ha2S 0 4+3H20

Otrajā vārglāzē šķīdums kļūst zaļš — veidojas manganāt- 
jons:

2 K M n 0 4 '{ - N a 2S 0 3  +  2 N 5 0 H  —>■ K .2M n04- (-N a2M n04  +  N a2S04- ļ-H 20

Zaļā krāsa ar laiku izzūd, jo mainganāti ir nestabili savieno
jumi, kuri eksistē tikai ļoti sārmainā vidē.

Trešajā vārglāzē šķīdums kļūst brūns — veidojas man- 
gāna(IV) oksīds:

2KM n04 + 3Na2S 0 3 + H20-+-2Mn02 + 3Na2S 0 4+2K0H

300.
Kālija permanganāta iedarbība ar glicerīnu

Vielas uu ierīces. Kālija permanganāts KM n04, glicerīns, piesta, keramikai 
plāksne, pipete, karotīte.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Nedaudz kālija 
permanganāta saberž piestā un uzber uz keramikas plāksnes. 
Sausā -pipetē iesūc nedaudz sbezūdens glicerīna un uzpilina kālija 
permanganātam. Glicerīns pēc 1 .. .2 minūtēm aizdegas un sadeg 
ar zilganvioletu liesmu.

Piezīme. So eksperimentu izmanto, lai aizdedzinātu dažādus 
maisījumus, ipiemēram, aluminotermijas procesā (sk. 131. ekspe
rimentu) .

KMn04 iedarbība ar cukuru apskatīta 55. I I  eksperimentā.

301.
Mangāna(VII) oksīda oksidējošās īpašības

i. Vielas un ierīces. Kālija permanganāts KM n04, sērskābe H2S 0 4 (koncen
trēta), ēteris (spirts), vate, porcelāna bļodiņa, porcelāna karotīte.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Porcelāna bļo
diņā ieber */3 karotītes kālija permanganāta un uzpilina 3 . . . 4  
pilienus koncentrētas sērskābes:

2KM n04 + H2S 0 4 K2S 0 4 + H20  + Mn20 7

Novēro tumši zaļa eļļaina šķīduma rašanos — izveidojas man
gāna (VII) oksīds.
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Ja bļodiņā ar Mn20 7 ieliek kādu organisku savienojumu, pie
mēram, ēterī samērcētu vates piciņu, tad novēro uzliesmojumu. 
Mangāna (VII) oksīds ir ļoti spēcīgs oksidētājs.

II. Vielas un ierīces. Mangāna(VII) oksīds Mn2C>7, ēteris (spirts), stikla cau
rule (garums 40. . . 50 cm, diametrs 2 . . . 3  cm), ēteris (spirts), vate, porcelāna 
bļodiņa, porcelāna karotīte.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Tīras caurules 
galā ar karotīti ievieto tiikko iegūtu mangāna (VII) oksīdu. Cau
rules otrajā galā ieliek ēterī samērcētu mazu vates piciņu. Ar 
muti iepūšot caurulē gaisu, ētera tvaiki saskaras ar man
gāna (VII) oksīdu un uzliesmo (uzmanīgi! veidojas atklāta 
liesma!).

III. Vielas un ierīces. Kālija permanganāts KMnC>4, sērskābe H2SO4 (koncen
trēta), etilspirts C2H5OH, cilindrs (250 ml), porcelāna karotīte, mērcilindrs.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Cilindrā ielej
30. . .  40 g koncentrētas sērskābes un tikpat daudz etilspirta. 
Etilspirtu cilindrā ielej, sagāžot cilindru mazliet ieslīpi un ļaujot 
spirtam tecēt gar cilindra sieniņu. Izveidojas divi šķidruma slāņi 
ar samērā krasu robežlīniju.

Ar karotīti cilindrā ieber nedaudz kālija permanganāta kris
tālu. Pēc 2 . . . 3  minūtēm iu z  abu šķidrumu robežlīnijas sākas 
dzirksteļošana. Cilindrā vispirms izveidojas Mn20 7, kas oksidē 
etilspirtu.

Pēc eksperimenta cilindru uzmanīgi piepilda ar ūdeni, no
gaida, lai šķidrumi pilnīgi sajaucas, un tad tos izlej. Ja uzreiz 
izlej cilindra saturu, var notikt uzliesmojums un gūt apdegumus.

302.
«Zvaigžņu lietus»

Vie!as un ierīces. Kālija permanganāts KMnOļ, ogle, dzelzs (reducēta), piesta, 
dzelzs tīģelis, Bunzena statīvs ar gredzenu, gāzes deglis (sausais spirts).

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Piestā saberž 
kālija permanganātu un ogli (katru atsevišķi) un sajiauc ar redu
cēto dzelzi tilpumu attiecībā (1:1:1). Viendabīgo maisījumu ieber 
dzelzs tīģelī, novieto uz Bunzena statīva gredzena un karsē, līdz 
notiek reakcija. No tīģeļa izverd «zvaigžņu lietus».

Piezīme. Lai panāktu lielāku efektu, maisījumu var nedaudz 
papildināt, pieliekot alumīnija foliju (smalki sagrieztus piena 
pudeļu vāciņu gabaliņus).



X n o d a | a

Astotās grupas elementi

DZELZS, KOBALTS UN NIĶELIS

303.
Piroforās dzelzs iegūšana

Vielas un ierīces. Dzelzs(ll) oksalāts FeC2C>4-2H20 (krisfālhidrāfs), termoiztu- 
rīga mēģene, mēģeņu turētājs, gumijas aizbāznis, gāzes deglis (sausais spirts), 
tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Termoizturīgā 
mēģenē ieber 6 ... 7 g dzelzs(II) oksalāta kristālhidrāta. Mēģeni 
iestiprina mēģeņu turētājā un uz liesmas vienmērīgi karsē. Pēc 
tam liesmu pastiprina un karsējot sadala dzelzs (II) oksalātu. 
Reakcijas rezultātā rodas brīva dzelzs, oglekļa(IV) oksīds un 
ūdens:

FeC20 4-2H20 - ^ F e + 2 C 0 2 |  +2H20

Karsēšanu turpina tikmēr, kamēr beidzas gāzes (C02) izda
līšanās un visa masa kļūst pilnīgi melna. No ūdens pilieniem 
atbrīvojas, brīžiem vienmērīgi pasildot visu mēģeni.

Ja iegūto piroforo dzelzi izkaisa gaisā, tā savienojas ar skā- 
bekli — veidojas kvēlojošs dzirksteļu spiets.

304.
Dzelzs iedarbība ar skābēm

Vielas un ierīces. Dzelzs (skaidiņas), sālsskābe HCI, sērskābe H2SO4, četras 
mēģenes, mērcilindrs, mēģeņu turētājs, spirta lampiņa.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Vienā mēģenē 
ielej 3 ml atšķaidītas sālsskābes (1:4), otrā — tikpat daudz
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koncentrētas sālsskābes, trešā — 3 ml atšķaidītas sērskābes 
(1:5), ceturtā — tikpat daudz koncentrētas sērskābes. Visās <
mēģenēs ieber vienādu masu dzelzs skaidiņu. Novēro dzelzs 
reakciju ar skābēm un nosaka, kādas gāzes izdalās. Ceturto 
mēģeni mazliet pasilda. Nosaka, kāda gāze izdalās.

305.
Dzelzs(ll) hidroksīda un dzelzs(lll) hidroksīda iegūšana

Vielas un ierīces. Dzelzs(ll) sulfāts FeS0 4, dzelzs(III) hlorTds FeCI3, 10% nāt
rija hidroksīda NaOH šķīdums, divas vārglāzes (200 ml), mērcilindrs, divas stikla 
nūjiņas, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Vārglāzēs paga
tavo 100 ml 5% dzelzs(II) sulfāta šķīduma un 100 ml 5°/o 
dzelzs(III) hlorīda šķīduma. Abiem šķīdumiem klāt pielej 10% 
nātrija hidroksīda šķīdumu. Novēro dzelzs(II) hidroksīda un 
dzelzs(III) hidroksīda krāsu.

Dzelzs(II) hidroksīds ir nestabils savienojums, un gaisa skā
bekļa klātbūtnē tas pārvēršas par dzelzs(III) hidroksīdu:

4Fe(0H)2+2H20  + 0 2 4Fe(OH )3

306.
Dzeizs(lii) hlorīda reducēšana par dzelzs(li) hlorīdu

Vielas un ierīces. 5%  dzelzs(lll) hlorīda šķīdums, sērūdeņraža H2S šķīdums 
ūdenī, 5%  kālija jodīda K.I šķīdums, 5%  kālija rodanīda KSCN šķīdums, 1% cie
tes šķīdums, divas vārglāzes (300 ml).

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Divās vārglāzēs 
ielej 50. . .  100 ml 5% dzelzs(III) hlorīda šķīduma. Vienā vār- 
glāzē klāt pielej tikko pagatavotu sērūdeņraža šķīdumu. Novēro 
šķīduma saduļķošanos:

2FeCI3 + H2S-*2FeC I2+2HCI + S ļ

Pielejot šim šķīdumam kālija rodanīdu (reaģents Fe3+ jonu 
pierādīšanai), sarkanais krāsojums neparādās (sk. 65. eksperi- ,
mentu).

Otrā vārglāzē pie dzelzs(III) hlorīda šķīduma pielej 5% 
kālija jodīda šķīdumu. Šķīdums kļūst brūns —• izdalās jods brīvā 
veidā:

2FeCI3 + 2Kl -*■ 2FeCI2 + 2KCI-)-l2
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Jodu konstatē ar cietes šķīdumu vai ekstrahē ar benzolu vai 
tetrahloroglekli (sk. 286. un 288. eksperimentu).

Piezīme. Dzelzs(III) hlorīdu konstatē ar sarkano asinssāli 
Ks[Fe(CN)6] — rodas zils krāsojums:

3FeC !2 + 2K3[Fe(CN)6] Fe3[Fe(CN )6] 2 + 6*X I

307.
Dzelzs korozijas novērošana

Vielas un ierīces. Dzelzs (plāksnītes, rakstāmspalvas), sālsskābe HCI, varš 
(stieple), cinks, alva, 2%  sarkanā asinssāls K3[Fe(CN)6] šķīdums, destilēts ūdens, 
četras vārglāzes (200 ml), pipete.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Četrās vārglāzēs 
ielej vienādu tilpumu destilēta ūdens. Klāt piepilina 3 . . .  4 pilie
nus sālsskābes un 2 . . .  3 pilienus 2% sarkanā asinssāls šķīduma. 
Vienā vārglāzē ieliek dzelzs plāksnīti, kas sastiprināta ar vara 
plāksnīti, otrā — dzelzs plāksnīti, kas sastiprināta ar alvas plāk
snīti, trešā — dzelzs plāksnīti, kas sastiprināta ar cinka plāk
snīti, un ceturtā — dzelzs plāksnīti vienu pašu.

Novēro šķīduma krāsojumu vārglāzēs. Vārglāzē, kur dzelzs 
atrodas kopā ar cinku, krāsas maiņa nav novērojama, jo cinks 
aizsargā dzelzi no korozijas. Pārējos gadījumos parādās rakstu
rīgais zilais krāsojums (Turnbula zilais).

Piezīme. Eksperimentu var vienkāršot, izmantojot alvotā 
skārda plāksnīti (izgriež no jaunas konservu kārbas), cinkotā 
skārda plāksnīti un dzelzs plāksnīti. Plāksnītes ievieto iepriekš 
minētajos šķīdumos.

308.
Dzelzs korozija nātrija hlorīda šķīdumā

Vielas un ierīces. Dzelzs (plāksnīte), nātrija hlorīds NaCI, sarkanais asinssāls 
K3[Fe(CN)6], fenolftaleīna šķīdums, vārglāzē, stikla nūjiņa, smilšpapīrs.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Vārglāzē paga
tavo 3% nātrija hlorīda šķīdumu, kuram pievieno dažus pilienus 
fenolftaleīna šķīduma un sarkanā asinssāls šķīduma. 2 . . .  3 pilie
nus iegūtā šķīduma uzpilina uz dzelzs plāksnītes (pirms tam plāk
snīti noberž spožu ar smilšpapīru) un novēro reakcijas norisi. 
Pilienu malas drīz kļūst aveņsarkanas (fenolftaleīna šķīduma 
krāsa), jo reakcijas rezultātā veidojas hidroksīdjoni. Piliena cen
trā redzams zils krāsojums. Tas norāda, ka ir izveidojušies Fe2+ 
joni.
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309.
Dzelzs korozija jūras ūdenī un saldūdenī

Vielas un ierīces. Saldūdens (ūdensvada, akas ūdens), jūras ūdens (tā imi
tācija: 500 ml destilēta ūdens izšķīdina 12,5 g NaCI, 1,25 g M gCI2, 1 g M gSOļ,
0,25 g KCI), divas dzelzs naglas, smilšpapīrs, divi cilindri (mēģenes).

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Vienā cilindrā 
ielej saldūdeni, otrā ■— jūras ūdeni. Abos cilindros ievieto naglas 
un atstāj vairākas diennaktis. Novēro, kādas izmaiņas notikušas 
ar naglām.

310.
Kobalta(ll) hlorīda kristālhidrāta iedarbība ar magniju

Vielas un ierīces. Kobalta(ll) hlorīds CoCl2-6H20 (kristālhidrēts), magnijs 
(skaidiņas), apaļkolba (200 ml), Bunzena statīvs, gumijas aizbāznis, stikla cauru
līte, mēģene, kristalizators, spirta lampiņa, skaliņš, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Apaļkolbā ievieto
6 . . .  8 g CoCl2-6H20  un 1 . . . 2  g magnija skaidiņu. Kolbu aiz
ver ar aizbāzni, kam cauri izvadīta gāzu novadcaurulīte, un 
iestiprina Bunzena statīvā. Gāzu novadcaurulītes galu ievieto 
kristalizatorā ar ūdeni. Reakcija sākas ļoti strauji pēc 30 . . . 40 
sekundēm (ievērot piesardzību!). Kolba sakarst, kobalta (II) hlo
rīds maina krāsu — kļūst zils. No novadcaurulītes izdalās ūdeņ
radis. Ūdeņradi var konstatēt, to uzkrājot mēģenē un aizdedzi
not vai arī ar degošu skaliņu aizdedzinot izdalījušos ūdeņraža 
burbulīšus. Norisinās šāda reakcija:

CoCI2-6H20  + 3Mg CoCI2 + 3M g(O H )2 + 3H2 f

Piezīme. Ja reakcija nesākas, to var ierosināt, kolbā iepilinot 
dažus pilienus ūdens.

3!!.
Nātrija heksanitrito(lli) kobaitāta iegūšana 

un izmantošana K+ jonu pierādīšanai

Vielas un ierīces. Kālija hlorīds KCI, 15% kobalfa(il) hlorīda C 0CI2 šķīdums,
10% nātrija nitrīta NaN02 šķīdums, etiķskābe CH3COOH, vārglāze, mērcilindrs.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Pie 30 ml 10%
nātrija nitrāta šķīduma pielej 3 . . . 5  ml etiķskābes (1:1) un |
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dažus mililitrus 15% 'kobalta(II) hlorīda šķīduma. Šķīdums no
krāsojas dzeltenbrūnā krāsā un izdalās NO (tas pārvēršas par 
NOo):

CoCI2 + 7NaN02 + 2CH3C 0 0 H  -*• Na3[Co (N 02)6] +2NaCI + NO |  +
+ H20  + 2CH3COONa

Pielejot pie iegūtā šķīduma kālija hlorīda šķīdumu, novēro 
dzeltenu nogulšņu rašanos:

Na3[C o (N 0 2)e] + 2KC I-*■ K jN a [C o (N 02)6] | +2NaCI

So reakciju izmanto analītiskajā ķīmijā K+ jonu pierādīšanai.

312.
Kobalta(ll) sāls krāsa

Vielas un ierīces. Kobalfa(ll) hlorīds CoCI2-6H20  (kristāIhicJrāfs), acefons, 
filtrpapīrs, gludeklis, vārglāzē (100 ml), stikla nūjiņa.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Vārglāzē izšķī
dina nedaudz dotā kobalta sāls. Novēro šķīduma krāsu. Ar stikla 
nūjiņu uzraksta uz filtrpapīra kādu vārdu. Pēc tam ar karstu 
gludekli vairākas reizes papīru nogludina — novēro krāsas 
maiņu.

Pie koncentrēta kobalta sāls šķīduma ( 1 . . . 2  g CoCl2 un 
20 ml ūdens) pielej acetonu. Novēro šķīduma krāsas maiņu. 
Kobalta hlorīds krāsu maina tāpēc, ka tas karsējot zaudē krista
lizācijas ūdeni. Tas pats notiek, pielejot acetonu.

313.
Papildkrāsa

Vielas un ierīces. Kobalta(ll) hlorīds CoCI2, niķeļa(ll) hlorīds NiCI2, ūdens, 
trīs vārglāzes.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Pagatavo vājas 
koncentrācijas kobalta (II) hlorīda (vāji rozā krāsā) un 
niķeļa (II) hlorīda (vāji zaļā krāsā) šķīdumus. Abu pagatavoto 
šķīdumu vienādus tilpumus salej kopā vārglāzē. Abu šķīdumu 
krāsa izzūd. Šķīdums kļūst bezkrāsains vai viegli iepelēks.

So abu vielu īpašību izmanto simpatētiskās tintes* gata
vošanā.

* Simpatētiskā tinte — bezkrāsas šķīdums, ko lieto slepenrakstā; ar to 

uzrakstīts teksts kļūst redzams tikai pēc sasildīšanas vai pēc saslapināšanas 

ar noteikta ķīmiskā sastāva šķidrumu.



XI noda ļ a

Organiskā ķīmija

314.
Oglekļa un ūdeņraža pierādīšana organiskās vielās

Vielas un ierīces. Cukurs vai cita organiska viela, vara(ll) oksīds CuO, 
vara(ll) sulfāts CUSO4 (bezūdens), kalcija hidroksīda Ca(OH )2 šķīdums, termo- 
izturīga mēģene, divas mēģenes, stikla caurulītes, divi gumijas aizbāžņi, plesta, 
divi Bunzena statīvi, tehniskie svari.

45. att.
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Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Sastāda iekārtu, 
kā parādīts 45. attēlā. Termoizturīgo mēģeni 1 statīvā nostiprina 
horizontāli un noslēdz ar blīvi piegulošu aizbāzni, kurā ievietota 
taisnā leņķī izliekta stikla caurulīte. Otrajā mēģenē' 2 ievieto bez
ūdens vara (II) sulfātu (sk. 14. eksperimentu). Trešajā mēģenē 
3 ielej tikko pagatavotu dzidru kalcija hidroksīda šķīdumu (sk. 
103. un 104. eksperimentu).

15 g vara (II) oksīda pirms eksperimenta rūpīgi izkarsē un 
pēc tam atdzesētu sajauc piestā ar 2 g organiskās vielas 
(cukura). Maisījumu ievieto mēģenē 1 un karsē. Karsējot orga
niskā viela (cukurs) pārvēršas (sadalās) par ūdeni un 
oglekļa(IV) oksīdu:

[C ] + [2H] +3CuO -*• C 0 2 t  + H 20  + 3Cu

Reakcijā radušos ūdens tvaiku pievieno mēģenē 2 esošais bal
tais bezūdens vara(II) sulfāts. Tā krāsa mainās — veidojas zils 
CuS04-5H20  (sk. 14. eksperimentu). Oglekļa(IV) oksīds, plūstot 
cauri dzidrajam Ca(OH)2 šķīdumam, to saduļķo, jo veidojas 
CaC03 (C02 pierādīšanas reakcija).

Piezīme. Organiskas vielas (cukura) pārogļošanu ar sērskābi 
sk. 244. eksperimentā.

315.
Sēra pierādīšana organiskā vielā

Vielas un Ierīces. Organiska viela, kas satur sēru (olas baltums, vilna, 
zīds u. c.), 40% nātrija hidroksīda NaOH šķīdums, 10% svina(ll) acetāta 
Pb(CH 3C O O )2 šķīdums, mēģene, Bunzena statīvs, kolba (50 . . .  100 ml), sildierīce.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Bunzena statīvā 
iestiprina mēģeni, kurā ievieto nedaudz dotās organiskās vielas 
un 2 . . . 3  ml 40% nātrija hidroksīda šķīduma. Mēģeni uzmanīgi 
karsē (strauji nevārit — mēģenē kodīga viela!). Organiskā viela 
pakāpeniski sadalās, un veidojas dažādi savienojumi: Viens no 
tiem ir nātrija sulfīds:

[S] +2NaOH Na2S

Iegūto šķīdumu pārlej kolbā, atšķaida ar ūdeni un pierāda 
nātrija sulfīda un līdz ar to airī sēra klātbūtni, pielejot šķīdu
mam 10% Pb(CH3COO)2 šķīdumu. Rodas melnas PbS no
gulsnes:

Na2S + Pb(CH3CO O )2->- PbS ļ  + 2CH3COONa

Piezīme. Doto organisko vielu var arī sakausēt ar tīru nātriju, 
pēc tam uzmanīgi izšķīdināt ūdenī un ar svina(II) acetātu pie
rādīt sulfīdjona klātbūtni.
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316.
Slāpekļa pierādīšana organiskā vielā

I. Vielas un ierīces. Organiska viela, kas satur slāpekli (urīnviela, acet- 
amīds u. c.), natronkaļķi (NaOH un Ca(OH )2 maisījums), sarkanais lakmusa vai 
universālindikatora papīrītis, mēģene, piesta, Bunzena statīvs, sildierīce, teh
niskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Piestā saberž 
1 . . .  2 g pētāmās vielas un turpat sajauc ar 5 . . .  10 g natron- 
kaļķu. Maisījumu ievieto mēģenē, kuru iestiprina Bunzena statīvā 
un uzmanīgi karsē. Pēc 1 . . . 3  minūtēm mēģenes atvērtajam 
galam tuvina samērcētu indikatora papīrīti. Tā krāsas maiņa 
liecina par amonjaka izdalīšanos (lakmuss kļūst zils).

II. Vielas un ierīces. Organiska viela, kas satur slāpekli (olas baltums, ani
līns u. c.), nātrijs, sālsskābe HCI (1 : 1), dzelzs(ll) sulfāts FeS04, dzelzs(lll) hlorīds 
FeCI3, mēģene, kolba (5 0 ... 100 ml), divas vārglāzes, mērcilindrs, piltuve, filtr
papīrs, pincete, cilindrs (100 ml), Bunzena statīvs, nazis, gāzes deglis (sausais 
spirts), tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Vārglāzēs paga
tavo 5% vara(II) sulfāta šķīdumu iun 5% dzelzs(III) hlorīda 
šķīdumu. Sausā mēģenē, kuru iestiprina Bunzena statīvā, ievieto
1 . . . 2  ig analizējamās vielas un 0 ,5 ... 0,8 g nātrija. Nātrija 
gabaliņu iepriekš rūpīgi nosusina filtrpapīrā un ar nazi notīra 
oksīda kārtiņu. Vielu maisījumu uzmanīgi karsē apmēram
3 . . .  4 minūtes. Pēc tam karsto mēģeni ievieto kolbā, kurā atro
das 10. . .  12 ml ūdens. Parasti straujas temperatūras maiņas 
rezultātā mēģene saplīst. Ja tas nenotiek, ar pinceti mēģeni 
sadauza (uzmanīgi! var būt uzliesmojums!). Iegūtais šķīdums 
satur mikrodaudzumu nātrija cianīda, jo karsējot notikusi šāda 
reakcija:

[C ] + [N] +Na NaCN

Iegūto šķīdumu filtrē un tad tam pievieno tikko pagatavotu 
5% dzelzs (II) sulfāta šķīdumu — izveidojas nātrija heksa- 
ciāno(II) ferāts:

6NaCN + FeSOļ -*• Na4 [Fe(CN)6] + Na2S04

Lai labāk norisētu šī reakcija, šķīdumu uzvāra. Pēc tam šķī
dumu paskābina ar sālsskābi un pielej 5% dzelzs(III) hlorīda 
šķīdumu:

3Na4 [Fe(CN)6] +4FeCI3 ->• Fe4 [Fe(CN)6] + 12NaCI

Šķīdums nokrāsojas zilā krāsā (Berlīnes zilais).
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317.
Fosfora pierādīšana organiskā vielā

Vielas un ierīces. Dotā organiskā viela (piena kazeīns, olas dzeltenums u. c.), 
magnija oksīds MgO, slāpekļskābe H N 0 3 (1 :2), 1 %  amonija molibdāta 
(NH4)2M o 0 4 šķīdums, porcelāna tīģelis, kolba (100 ml), piltuve, filtrpapīrs, stikla 
nūjiņa, sildierīce, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Porcelāna tīģelī 
ievieto 0,5 . . .  1 g analizējamās vielas un samaisa ar 1,5 g MgO. 
Maisījumu karsē 5 . . .  6 minūtes, atdzesē iun šķīdina slāpekļskābē. 
Šķīdumu nofiltrē un filtrātam pielej pārākumā amonija molibdāta 
šķīdumu. Ja šķīdums kļūst dzeltens, tad dotā organiskā viela 
satur fosforu (sk. 208. eksperimentu). Norisinās šādas reakcijas:

[P ]+ 3 M g 0 - * M g 3(P 0 4)2

M g 3(P 0 4)2 + 6HN0 3 3Mg(N0 3)2 + 2H3P 0 4

H3P 0 4+12(NH4)2M o 0 4 + 21HN03 -^(NH 4)3P 0 4-12Mo03 + 2 lNH 4N 0 3 +12H20
dzeltenā krāsā

318.
Metāna sintēze

Vielas un ierīces. Nātrija acetāts CH 3C00Na-3H 20 , natronkaļķi (NaOH un 
CaO sakausējums), liela fermoizfurīga mēģene, gumijas aizbāznis, stikla cauru
lītes, gumijas caurulītes, Bunzena statīvs, stikla cilindrs (gāzu uzkrāšanai), mē
ģene, Tiščenko skalotne, kristalizators, porcelāna bļodiņa, piesta, gāzes deglis 
(sausais spirts), eksikators, skaliņš, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Porcelāna bļo
diņā ievieto 35 .. .40 g nātrija acetāta kristālhidrāta un uzmanīgi 
karsē (strauji karsējot, nātrija acetāts sadalās un daļēji pārog
ļojas). Karsēšanas sākumā nātrija acetāts izšķīst savā kristali
zācijas ūdenī, ipēc tam pārvēršas cietā baltā masā — bezūdens 
nātrija acetātā. Turpinot karsēšanu, bezūdens nātrija acetāts 
300 °C temperatūrā izkūst. Tad karsēšanu pārtrauc, iegūto vielu 
ievieto eksikatorā un atdzesē līdz istabas temperatūrai. Atdzi
sušo bezūdens sāli piestā saberž un tālāk izmanto metāna iegū
šanai. Arī natronkaļķus pirms lietošanas ieteicams izkarsēt.

Termoizturīgo mēģeni slīpi iestiprina Bunzena statīvā. Mē
ģenē ieber 8 . . .  10 g bezūdens nātrija acetāta, kas sajaukts ar 
tādu pašu masu natronkaļķu. Mēģeni noslēdz ar blīvi piegulošu 
gumijas aizbāzni, kuram cauri izvadīta stikla caurulīte. So 
novadcaurulīti savieno a(r Tiščenko skalotni, kurā atrodas ūdens.

219



Pie otras Tiščenko skalotnes izejas pievieno gumijas caurulīti ar 
stikla uzgali (vienā galā sašaurinātu stikla caurulīti).

Mēģeni ar bezūdens nātrija acetāta un natrorikaļķu maisījumu 
uzmanīgi sasilda un pēc tam karsē uz degļa liesmas. Novēro 
gāzes izdalīšanos. Norisinās šāda reakcija:

CH3COONa + NaOH->CH4 | + Na2C 0 3

Jāatceras, ka metāna un gaisa maisījums ir eksplozīvs, tāpēc 
uzreiz nedrīkst aizdedzināt izdalījušos gāzi. Vispirms jāizdara 
metāna tīrības pārbaude. To veic šādi: piepilda ar ūdeni mēģeni, 
aizspiež to ar pirkstu, iegremdē ar ūdeni pildītā kristalizatorā, 
atver zem ūdens un piepilda ar gāzi. Kad mēģene piepildīta, to 
zem ūdens atkal aizspiež ar pirkstu un izņem noslēgta no kris- 
talizatora. Mēģeni tuvina atklātai liesmai, atver to un aizdedzina 
gāzi. Ja metāns nesatur gaisu, tad tas aizdegas bez trokšņa un 
mierīgi sadeg, ja metāns satur gaisu, — dzirdams mazs sprā
dziens.

Tīru metānu aizdedzina un novēro tā degšanu. Metānu citiem 
eksperimentiem uzkrāj stikla Cilindros, izspiežot no tiem ūdeni.

Piezīme. Metānu var arī iegūt, alumīnija karbīdam A14C3 rea
ģējot ar ūdeni:

A I4C 3 + 12H20  3CH 4 f  +  4A I(O H )3 ļ

Sajā gadījumā sastāda iekārtu, kāda parādīta 46. attēlā. 
Metānu uzkrāj cilindros, izspiežot no -tiem ūdeni. Jāpārbauda 
metāna tlriba!

319.
Metāna degšana

Vielas un isrīees. Metāns CH4 (sk. 318. eksperimentu), dzidrs kalcija hidr
oksīda Ca(OH)2 šķīdums (sk. 103. un 105. eksperimentu), cilindrs ar vāciņu, 
skaliņš.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Cilindrā uzkrāj 
tīru metānu. Slēgtu cilindru novieto uz galda. Metānu aizdedzina 
ar degošu skaliņu un novēro, ka zilganā liesma pamazām pār
vietojas cilindrā. Norisinās reakcija:

CH4 + 202 C 0 2 + 2H20

Pēc metāna sadegšanas cilindrā ielej dzidru kalcija hidrok
sīda šķīdumu.
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320.
Metāna un skābekļa maisījuma eksplozija

Vielas un ierīces. Metāns CH4 (sk. 318. eksperimentu), skābeklis (sk. 215. eks
perimentu, biezsienu stikla cilindrs (250 ml), dvielis, spirta lampiņa, krisfalizafors 
ar ūdeni, vaska zīmulis, spirta lampiņa.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Stikla cilindru 
sadala trīs pēc tilpuma vienādās daļās iun ar vaska zīmuli izdara 
atzīmes uz tā sienām. Cilindru piepilda ar ūdeni, aizver un, 
otrādi apvērstu, ievieto kristalizatorā. Cilindrā iepilda vienu til
puma daļu metāna un divas tilpuma daļas skābekļa. Zem ūdens 
cilindru atkal noslēdz ar piegulošu vāciņu, izņem no kristaliza- 
tora un vairākas reizes enerģiski sakrata, lai gāzes sajauktos. 
Cilindru aptin ar dvieli, atver un tuvina atklātai liesmai — 
notiek eksplozija.

Piezime. Obligāti jālieto biezsienu stikla cilindrs, kāds speciāli 
paredzēts šādiem eksperimentiem. Ja šāds cilindrs nav pieejams» 
tad metāna un skābekļa maisījuma eksploziju drošāk veikt pēc 
324. eksperimenta apraksta (sk. 47. att.).

321.
Metāna degšana hlorē

Vielas un ierīces. Metāns CH4 (sk. 318. eksperimentu), hlors (sk. 264 ....
266. eksperimentu), zilais lakmusa vai universēlindikatora papīrītis, cilindrs, 
izliekta stikla caurulīte.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Cilindru piepilda 
ar hloru un tajā ievieto izliektu stikla caurulīti no metāna iegu
ves iekārtas, pie kuras gala aizdedzināts metāns. Metāns turpina 
degt, bet mainās liesmas krāsa — tā kļūst sarkanīgi dzeltena. 
Cilindrs piepildās ar hlorūdeņradi un kvēpiem:

CH4 + 2CI2 C + 4HCI

Hlorūdeņraža rašanos konstatē ar samitrinātu indikatora 
papīrīti.

Piezime. Hloru eksperimentam var arī iegūt vienkāršotā 
veidā. Cilindrā ieber 2 . . . 3  g kālija permanganāta un virsū uzlej 
5 . . .  6 ml koncentrētas sālsskābes. Pēc neilga laika cilindrs pie
pildās ar hloru (sk. 264. I I I  eksperimentu).
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322.
Etilēna iegūšana un īpašības

Vielas un ierīces. Etilspirts CžHsOH, sērskābe H2SO4 (koncentrēta), brom- 
Odens, 1 %  kālija permanganāta KMnC>4 šķīdums, tīras smiltis, apaļkolba (Virca 
kolba) (500 ml), pilināmā piltuve, piltuve, gumijas aizbāznis, gumijas caurulīte, 
stikla caurulīte, kristalizators, Bunzena statīvs, trīs stikla cilindri ar pieslīpētiem 
vāciņiem, vārglāze (300 ml), mērcilindrs (100 ml), sildierīce.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Sastāda iekārtu, 
kāda parādīta 46. attēlā. Virca kolbā ieber 35. . . 40 g tīru smilšu 
{smiltis lieto, lai reakcijas laikā samazinātu šķīduma saputoša- 
nos). Vārglāzē samaisa 40 ml etilspirta ar 60 ml koncentrētas 
sērskābes, maisījumu atdzesē un tad ielej pilināmā piltuvē. 
Spirta un sērskābes maisījumu pakāpeniski pa mazām porcijām 
ievada Virca kolbā un tad karsē. 150 . . .  160 °C temperatūrā sākas 
reakcija:

t°, h 2s o 4
C2H5OH------CH2 =  CH2 + h 2o

Izdalījušos gāzi uzkrāj ar ūdeni pildītā cilindrā, izspiežot no tā

46. att.
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ūdeni. Lai izvairītos no sprādziena (etilēna un gaisa maisījums 
ir eksplozīvs), tad pirmos_ divus cilindrus ar iegūto gāzi nedrīkst 
tuvināt atklātai liesmai. Sājos cilindros ielej 1% kālija perman- 
ganāta šķīdumu vai bromūdeni un novēro etilēna reakciju ar 
šīm vielām. Norisinās šādas reakcijas:

3CH2 =  CH2 + 2KM n04 + 4H20->3CH20H— CH20 H  + 2Mn02 + 2K0H 
CH2 —  Chh +  Bra ChfeBr— CHžBr

Ja kālija permanganāta šķīdumu paskābina ar dažiem pilie
niem koncentrētas sērskābes, tad reakcijā starp etilēnu un 
KMn04 neizveidojas mangāna(IV) oksīds, bet gan mangāna(II) 
sulfāts:

5CH2 =  CH2 + 2KMnC>4 + 3H2SO4 + 2H20  -*■ 5CH2O H— CH20H + K2S0 4+ 2MnS04

Ja eksperimentators ir pārliecināts, ka izdalās tīrs etilēns, tad 
var to aizdedzināt un novērot tā degšanu, kā arī liesmas izskatu 
(sk. 318. un 319. eksperimentu). Etilēna degšanas reakcijas vie
nādojums:

CH2 =  CH2 + 302 2CO2+ 2H2O

Etilēnu dedzina hlorā tāpat kā metānu (sk. 321. eksperi
mentu), ievērojot visus drošības noteikumus.

323.
Etilēna hlorēšana

Vielas un ierīces. Etilēns C2H4 (sk. 322. eksperimentu), hlors (sk. 264. eks
perimentu), cilindrs gāzes uzkrāšanai, kristalizators, vaska zīmulis.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Cilindra tilpumu 
sadala divās vienādās daļās, izdarot atzīmi uz cilindra sienas 
ar vaska zīmuli, un to 'piepilda ar ūdeni. Apvērstu cilindru ieliek 
kristalizatorā. Cilindru piepilda līdz pusei ar etilēnu un otru pusi 
cilindra — a>r hloru. Gāzu iepildīšanai cilindrā, kā arī reakcijai 
jānotiek izkliedētā gaismā. Nekādā gadījumā nedrīkst iekārtu 
novietot saules gaismā! Cilindru ar abu gāzu maisījumu atstāj 
kristalizatorā. Pēc neilga laika novēro, ka hlora zaļā krāsa 
izzūd — izveidojas dihloretāns:

c h 2= c h 2+ c i2 CH2CI— CH2CI

Cilindrā ūdens līmenis paceļas. Uz ūdens virsmas un cilindra 
sienām novēro eļļainus pilienus.

223



324.
Etilēna un skābekļa maisījuma eksplozija

Vielas un ierīces. Etilēns C2H4 (sk. 322. eksperimentu), skēbekiis (sk. 215. eks
perimentu), apaļkolba (500 ml), gumijas aizbāznis, vara stieple, indukcijas spoie 
■(Rumkorfa spoie), strāvas taisngriezis, smalks metāla siets, mērcilindrs (200 ml), 
vaska zīmulis, kristalizators, Bunzena statīvs.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Izmantojot mēr
cilindru un ūdeni, sadala kolbas tilpumu četrās vienādās daļās. 
Izdara atzīmes uz kolbas sienām. Kolbu piepilda ar ūdeni, vaļējo 
galu ievieto kristalizatorā ar ūdeni un kolbu iestiprina Bunzena 
statīvā. Izspiežot ūdeni, kolbā iepilda vienu daļu etilēna un trīs 
tilpuma daļas skābekļa (pēc tilpuma). Zem ūdens kolbu noslēdz 
ar labi pielāgotu gumijas aizbāzni, kuram cauri izvilktas divas 
stieples. Stiepļu gali mazliet satuvināti (47. att.). Kristalizatoru 
aizvāc un kolbu no visām pusēm apliek ar metāla sietu. (Kolbas 
kakliņa attālums no galda virsmas ir vismaz 2 . . .  3 cm.) Vara 
stiepļu galus pieslēdz indukcijas spolei, kura savienota ar taisn- 
griezi. Aizejot tālāk no iekārtas, ieslēdz strāvu un novēro eksplo
ziju.

47. att.



325.
Acetilēna iegūšana un īpašības

\. Vielas un ierīces. Kalcija karbīds CaCļ, nātrija hlorīds NaCI, kolba 
(300 . . .  500 ml), pilināmā piltuve, piltuve, vārglāze, gumijas caurulīte, stikla cau
rulīte, kristalizators, skaliņš, Bunzena statīvs, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Sastāda iekārtu, 
kāda parādīta 48. attēlā. Sausā kolbā ievieto 10. . .  15 g kalcija 
karbīda un tblīvi noslēdz ar aizbāzni. Vārglāzē pagatavo piesāti
nātu nātrija hlorīda 'šķīdumu un to ielej pilināmā ipil'tuvē. Gumi
jas caurulītes galu ievieto kristalizatorā ar ūdeni. Lai caurulīte 
neuzpeldētu virs ūdens līmeņa, to nostiprina, uzliekot virsū kādu 
priekšmetu, piemēram, metāla lāpstiņu.

No pilināmās piltuves kolbā iepilina dažus pilienus piesāti
nātā nātrija hlorīda šķīduma (NaCI šķīdumu lieto, lai reakcija 
nenorisētu 'pārāk strauji) un novēro reakcijas gaitu:

CaCa+2H20 -*■ Ca(OH )i 4
Aizdedzina garu skaliņu un tuvina gāzes burbuļiem — tie ar

48. aH.

i
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spēcīgu eksploziju uzliesmo. Novērojama kūpoša liesma. Katego
riski aizliegts uzkrāt acetilēnu cilindrā un aizdedzināt!

II. Vielas un ierīces. Acetilēns C2H2 (sk. 325. [ eksperimentu), bromūdens, 
mēģene.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Mēģenē ielej 
bromūdeni un ļauj acetilēnam plūst cauri šķīdumam. Novēro 
bromūdens atkrāsošanos.

Piezīme. Acetilēna reakciju ar hloru sk. 271. eksperimentā.

326.
Acetilēna iegūšana no dihloretāna

Vielas un ierīces. Dihloretāns C2H4O 2, kālija hidroksīds KOH, etilspirts 
C2H5OH, Virca kolba (250 ml), piltuve, pilināmā piltuve, mērcilindrs, gumijas 
aizbāznis, kristalizators, Bunzena statīvs, sildierīce, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Virca kolbā ieber 
10 . . .  15 g kālija hidroksīda un uzlej virsū 20 ml etilspirta. Kolbu 
iestiprina Bunzena statīvā un velkmē sastāda iekārtu, kāda parā
dīta 46. attēlā. Zem kolbas novieto sildierīci. Pilināmā piltuvē 
ielej 20 ml dihloretāna. Kolbā esošo maisījumu nedaudz pasilda 
un tad kolbā ielej visu dihloretānu. Turpinot karsēšanu, novēro 
gāzes izdalīšanos — izdalās acetilēns:

c 6h 5o h ,  t°
CH2CI— CH2CI + 2KOH-------- -*-H— C =  C— H + 2KCI + 2H20

Acetilēna burbuļus aizdedzina ar degošu skaliņu.

327.
Sudraba acetilenīda iegūšana

Vielas un Ierīces. Acetilēns C2H2 (sk. 325. I eksperimentu), 3%  sudraba 
nitrāta A gN 0 3 šķīdums, 15% amonjaka šķīdums ūdenī, filtrpapīrs, piltuve, mēr
cilindrs, vārglāze (100 ml), pipete, Bunzena statīvs ar gredzenu.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Vārglāzē pie 
5 ml 3% sudraba nitrāta šķīduma ar pipeti pa pilienam pilina 
klāt 15% amonjaka šķīdumu ūdenī. Vispirms veidojas pelēkas 
nogulsnes, kuras amonjaka šķīdumā izšķīst (nevajag amonjaka 
šķīdumu pieliet pārākumā) :

AgNOs + 3NH3 + H20  [Ag(NH3)2] OH + NH4N 0 3

Iegūtajam sudraba amonjakā!ajam šķīdumam cauri laiž ace
tilēnu. Rodas dzeltenīgi pelēkas sudraba acetilenīda nogulsnes:

CH =  CH + 2 [Ag(NH3)2] OH CAg =  CAg+ 2H20  + 4NH3
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Iegūtās nogulsnes nofiltrē un izžāvē gaissausas. Filtrpapīra 
loksnīti novieto uz Bunzena statīva gredzena. Uz filtrpapīra 
uzliek iegūto sudraba acetilenīdu un filtrpapīru aizdedzina. Dzir
dama spēcīga eksplozija. Norisinās reakcija:

f
CAg =  CAg -*■ 2C+ 2Ag

Piezīme. Ar sudraba acetilenīdu jārīkojas ļoti uzmanīgi, jo tā 
ir eksplozīva viela. Tāpēc to nedrīkst iegūt lielākos daudzumos, 
kā norādīts eksperimentā.

328.
Benzola kristalizācija

Vielas un ierīces. Benzols C6Hs, ledus, mēģene, vārglāze.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Vārglāzē ieliek 
sasmalcinātus ledus .gabaliņus (sniegu). Mēģenē ielej dažus mili
litrus benzola un to ievieto ledū. Pēc neilga laika benzols pārvēr
šas baltā, -kristāliskā masā. Benzola sasalšanas temperatūra 
5,6 °C.

49. att.

329.
Benzola degšana

Vieias un ierīces. Benzols C6Hs, 
vate, porcelāna bļodiņa, piltuve, 
stikla un gumijas caurulītes, Bunzena 
statīvs, pipete.

Sagatavošanās eksperi
mentam un tā norise. Izman
tojot piltuvi, gumijas cauru
līti un stikla caurulīti, izga
tavo 49. attēlā parādīto 
iekārtu. To iestiprina Bun
zena statīvā. Piltuvē ievieto 
nelielu vates piciņu un ar 
pipeti tai uzpilina dažus pilie
nus benzola (nesūkt ar 
muti!). Benzola tvaiki ir
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smagāki par gaisu, tādēļ pēc neilga laika tie izdalās no cauru
lītes. Benzola tvaikus aizdedzina un novēro liesmu.

Piezīme. Benzola liesmu var novērot arī vēl vienkāršāk. Por
celāna bļodiņā ielej dažus mililitrus 'benzola un aizdedzina. So 
eksperimentu ieteicams izdarīt velkmē, jo izdalās ļoti daudz 
kvēpu.

330.
Benzola hlorēšana

Viefas un ierīces. Benzols C6H6, hlors (sk. 264___ 266. eksperimentu), kolba
( 1 . . . 2  I), gumijas aizbāznis, elektriskā spuldze (30 0 ... 500 W ), krisfalizafors.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Kolbu piepilda 
ar hloru, ielej tajā 2 . . . 3  ml benzola un noslēdz ar pielāgotu 
gumijas aizbāzni. Izkliedētā gaismā reakcija starp benzolu un 
hloru nenotiek, bet, līdzko kolbu apgaismo ar spilgtu gaismu, 
novēro hlora zaļās krāsas izzušanu un heksahlorāna kristālu vei
došanos. Pēc 20. . .  25 minūtēm atverot kolbu, var sajust speci
fisko heksahlorāna smaku.

Lai konstatētu, ka reakcijas rezultātā radies retinājums, tad 
kolbas kakliņu ievieto ūdenī un atver aizbāzni — ūdens ieplūst 
kolbā.

331.
Benzola bromēšana

Vielas un ierīces. BenzoSs C6H6, broms, 15% amonjaka šķīdums ūdenī, jods, 
fermoizfurīga mēģene, Erlenmeijera kolba (200 mi), gumijas aizbāznis, mēr
cilindrs, stikla caurulīte (garums 2 0 . . .  30 cm), piltuve, Bunzena statīvs, sildierīce.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Velkmē Bunzena 
statīvā iestiprina mēģeni, ielej tajā 2 . . . 3  ml broma (uzmanīgi! 
lietot piltuvi!) un 3 . . . 5  ml benzola. Abu šķīdumu maisījumā 
iemet mazu joda kristāliņu. Mēģeni noslēdz ar gumijas aizbāzni, 
kam cauri izvadīta stikla caurulīte, kas saliekta taisnā leņķī. 
Caurulītes gals ievietots Erlenmeijera kolbā ar amonjaka šķī
dumu virs amonjaka šķīduma līmeņa. Ja reakcija uzreiz nenotiek, 
mēģeni mazliet sakrata vai pasilda. Reakcijas rezultātā izdalās 
bromūdeņradis, kas reaģē ar amonjaku, veidojot amonija bro- 
mīda dūmus. Mēģenē izveidojas brombenzols. Reakciju vienādo
jumi ir šādi:

C*H,+ Bf2 C6HsBr -|- HBr 
HBr + NH3-»N H 4Br
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332.
Benzola nitrēšana

Vielas un ierīces. Benzols CgHe, nātrija karbonāts Na2C0 3 (bezūdens), kalcija 
hlorīds CaCI2, kūpošā slāpekļskābe HN 03 (sk. 192. eksperimentu), sērskābe 
H2SO4 (koncentrēta), apaļkolba (200 ml), gumijas aizbāznis, stikla caurule (garums
50 . . .  60 cm, diametrs 1,0. . . 1,5 cm), piltuve, dalāmā piltuve, mērcilindrs 
(100 ml), Bunzena statīvs, ūdens vanna, termometrs (100 °C ), vārglāze (400 ml), 
mēģene, sildierīce.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Apaļkolbu iestip
rina statīvā un delej tajā 15 ml kūpošās slāpekļskābes un 30 ml 
koncentrētas sērskābes. Maisījumu atdzesē. Pēc tam kolbu no
slēdz ar gumijas aizbāzni, kuram cauri izvadīta stikla caurule. 
Caurules galā ievieto stikla piltuvi. Atdzisušā nitrējošā maisī
jumā pakāpeniski ielej 15 ml benzola. Kolbu silda 25. . .  30 minū
tes ūdens vannā 60 °C temperatūrā. Kolbā norisinās reakcija:

C6H6 + HONOs C6H5N02 + H2O

Pēc nitrēšanas iegūto šķīdumu pārlej vārglāzē, tam pielej
150. . .  200 ml ūdens, samaisa un ielej dalāmajā piltuvē, ar kuru 
atdala nitrobenzolu no pārējām vielām (nitrobenzols atrodas 
virsējā slānī). Nitrobenzolam pievieno nedaudz nātrija karbonāta 
(lai atbrīvotos no skābju paliekām) un -mazgā ar mazu ūdens 
daudzumu. Tad ar dalāmo piltuvi nodala nitrobenzolu, ielej lielā 
mēģenē un pievieno tam nedaudz bezūdens (kalcija hlorīda. Mē
ģeni noslēdz ar pielāgotu gumijas aizbāzni, kam cauri izvadīta 
stikla caurulīte, un silda, līdz iegūtā viela kļūst caurspīdīga.

333.
Toluola oksidēšana

Vielas un Ierīces. Toluols C6H5CH3, 0,5% kālija permanganāta KMnO* šķī
dums, sērskābe H2SO4, vārglāze, mēģene ar aizbāzni.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Mēģenē ielej 1 ml 
0,5% kālija permanganāta šķīduma, dažus pilienus sērskābes 
(1 :5) un 1 ml toluola. Mēģeni aizver un sakrata. Novēro kālija 
permanganāta krāsas izzušanu — rodas benzoskābe:

C6H5CH3 + 2KMn0 4 + H2SO4 -+■ C6H5COOH+2Mn0 2+K2SO4+2H20

Piezīme. Izdarot līdzīgu eksperimentu ar benzolu, kālija per
manganāta atkrāsošanos nenovēro.
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334.
Toluola bromēšana

Vielas un ierīces. Toluols C6H5CH3, broms, birete vai sfikla caurule, piltuve, 
mērcilindrs, Bunzena statīvs, gaismas avots (300.. .  500 W  spuldze vai magnija 
lenta), melns papīrs.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Biretē vai stikla 
caurulē (caurules vienu galu noslēdz ar stingri piegulošu gumi
jas aizbāzni) ielej 25. . .  30 ml toluola un klāt pielej 3 . . . 4  ml 
broma (uzmanīgi!). Abus šķīdumus uzmanīgi samaisa, līdz 
izveidojas viendabīgs maisījums. Bireti iestiprina statīvā un tās 
augšējo daļu (apmēram pusi) nosedz ar melnu papīru. Apakšējo 
daļu apgaismo ar spēcīgu gaismas avotu. Apgaismotajā daļā 
toluols bromējas — šķīdums atkrāsojas. Norisinās rea'kcija: 

C6H5CH3 + Br2 -*■ C6H5CH2Br + HBr f

Noņemot no biretes tumšo papīru, var redzēt vēl neizreaģē- 
jušā broma brūno krāsojumu.

335.
Akmeņogļu un koksnes sausā pārtvaice

Vielas un ierīces. Akmeņogles (smalkumi), koksne (skaidas), 5%  nātrija hidr
oksīda NaOH šķīdums, termoizturīga mēģene (kvarca vai dzelzs caurule ar 
slēgtu galu), U veida caurule, skalotne (Dreksela vai Tiščenko), kristalizators ar 
ledu, vārglāze (400 ml), sfikla caurulītes, gumijas caurulītes, Bunzena statīvs, 
zvanveida kupols (nogriezta pudeles augšdaļa), Mora aizspiednis, gāzes deglis 
(sausais spirts), trīs gumijas aizbāžņi.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Sastāda iekārtu, 
kā parādīts 50. attēlā. Statīvā iestiprina termoizturīgu m_ēģeni 
un pielāgo aizbāzni, kam cauri izvadīta stikla caurulīte. Meģene 
ievieto nedaudz koka skaidu (akmeņogļu smalkumu) — apmēram 
1/5 mēģenes tilpuma. Mēģeni savieno ar U veida cauruli, kas 
atrodas kristalizaitorā ar ledu. U veida cauruli savieno ar ska
lotai, kurā atrodas 5% nātrija hidroksīda šķīdums. Skalotnei pie
vieno caurulīti un to ievieto vārglāzē ar ūdeni. Zvanveida kupolu 
var izgatavot no pudeles, nogriežot tai apakšējo daļu un pudeles 
kakliņā ievietojot aizbāzni, kuram cauri izvadīta stikla caurulīte. 
Uz stikla caurulītes gala uzmauc gumijas caurulīti un to aizspiež 
ar aizspiedni.

Mēģeni ar koka skaidām (akmeņoglēm) karsē ar spēcīgu 
liesmu. Novēro koksnes pakāpenisku pārogļošanos, tvaika raša-
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nos un kondensēta uzkrāšanos U veida caurulē. Kad no iekārtas 
izspiests gaiss, iegūto gāzi var uzkrāt ar ūdeni piepildītā kupolā. 
Novēro, kā gāze pakāpeniski izspiež ūdeni no kupola un kupols 
sāk lēnām pacelties virs ūdens līmeņa. Atverot aizspiedni, izda
lījušos gāzi aizdedzina un novēro tās liesmu.

Koksnes destilāts satur etiķskābi, metilspirtu, darvu, acetonu 
un citas vielas. Koksne pārvēršas kokoglē. Akmeņogles sausā 
pārtvaicē (koksēšanā) iegūst akmeņogļu darvu, kas satur ben
zolu, fenolu un daudzas citas vielas.

336.
Absolūtā etilspirta iegūšana

Vielas un ierīces. Etilspirts C2H5OH (96%), bezūdens vara(ll) sulfāts C11SO4 
(sk. 14. eksperimentu), divas kolbas, gumijas aizbāžņi.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Kolbā ielej etil
spirtu un pieber bezūdens vara(II) sulfātu. Maisījumu sakrata 
un atstāj 2 . . .  3 dienas. Pēc tam spirtu pārlej sausā kolbā, pie
ber vēl nedaudz bezūdens vara(II) sulfāta un novēro tā krāsu. 
Ja vara(II) sulfāts krāsu nemaina (paliek balts), tad spirtu 
nostādina un ielej sausā blīvi noslēdzamā traukā.

Piezime. Etilspirta reakciju ar ūdeni sk. 15. eksperimentā.

50. aH.
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337.
Etilspirta degšana

Vielas un Ierīces. Etilspirts C2H5OH, vārglāze (100 ml), dzesējošs maisījums 
(ledus vai sniegs, nātrija hlorīds), skaliņš, porcelāna bļodiņa, kristalizafors, mēr
cilindrs, sildierīce.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Vārglāzē ielej 
50 ml etilspirta. Vārglāzi ievieto kristalizatorā ar iepriekš saga
tavotu dzesējošo maisījumu. Pēc 10. . .  15 minūtēm atdzesētajam 
spirtam tuvina degošu skaliņu. Spirts neaizdegas. Degošu ska
liņu iegremdējot šķidrumā, tā liesma nodziest. Tad spirtu pārlej 
siltā porcelāna bļodiņā («=35°C) un atkal tuvina degošu ska
liņu. Spirts aizdegas.

338.
Spirta izsālīšana

Vielas un ierīces. Spirta ūdens šķīdums, kālija karbonāts K2CO3, cilindrs 
(200 ml) ar pieslīpētu aizbāzni, dalāmā piltuve, porcelāna bļodiņa.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. 50 ml atšķaidīta 
etilspirta ūdens šķīduma (aptuveni 48% etilspirtu no 15. eksperi
menta) ielej cilindrā. Pieber klāt 20. . . 30 g kālija karbonāta un 
enerģiski krata cilindru. Novēro divu šķidruma slāņu izveidoša
nos. Šķidrumus uzmanīgi pārlej dalāmajā piltuvē un pēc neilga 
laika atdala vienu no otra. Virsējā slānī ir etilspirts. Dažus m ili
litrus iegūtā etilspirta ielej porcelāna bļodiņā un aizdedzina. 
Novēro etilspirta liesmu.

339.
Etilspirta iedarbība ar nātriju

Vielas un Ierīces. Etilspirts C2H5OH, nātrijs, divas mēģenes, gumijas aizbāznis, 
stikla caurulīte, pincete, filtrpapīrs, nazis, Bunzena statīvs, spirta lampiņa.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Nātrija gabaliņu 
nosusina filtrpapīrā un ar nazi notīra oksīda kārtiņu. Mēģenē 
ielej 3 . . . 4  ml etilspirta, mēģeni iestiprina statīvā, iemet tajā 
notīrīto nātrija gabaliņu un mēģeni noslēdz ar gumijas aizbāzni, 
kam cauri izvadīta stikla caurulīte. Novēro nātrija reakciju ar 
spirtu:

2C2H 50H  +  2 N a -> 2 C 2 H 50 N a  +  H2 f
Izdalījušos gāzi (ūdeņradi) uzkrāj otrādi apvērstā mēģenē un 
pierāda, aizdedzinot pie spirta lampiņas liesmas.
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340.
Hloroforma sintēze no etilspirta

Vielas un ierīces. Etilspirts C2H5OH, hlorkaļķi Ca(OCI)CI, Virca kolba (1 l)„ 
Lībiga dzesinātājs, gumijas aizbāznis, cilindrs (100 ml), dalāmā piltuve, mēr
cilindrs, Bunzena statīvs, sildierīce, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Virca kolba 
iestiprina statīvā, ielej tajā 400 ml ūdens, ieber 200 g hlorkaļķu 
(nenovecojušu), labi sajauc un pielej 15 . . .  20 ml etilspirta. Kolbu 
noslēdz ar pielāgotu gumijas aizbāzni, bet kolbas novadcauruli 
pievieno Lībiga dzesinātajam. Kolbu lēni silda. Līdzko reakcija 
sākas, sildīšanu pārtrauc, jo reakcija ir eksotermiska. Reakciju 
vienādojumi ir šādi:

2CH3CH2OH + Ca(OCI)CI 2CH3CHO + 2HsO + CaCI2 
2CH3CHO + 3Ca(OCI)CI 2CCI3CHO + 3Ca(OH )2 

2CCI3CHO + Ca(OH )2 -*■ 2CHC13 + (HCO O )2Ca

Ja reakcija apstājas, maisījumu nedaudz pasilda. Izdalījušos 
produktus (kondensātu) uztver cilindrā, kurā novērojami divi 
slāņi — ūdens (virsējais) un hloroforms. Tos atdala vienu no 
otra ar dalāmo piltuvi.

341.
Jodoforma sintēze no etilspirta

VieSas un ierīces. Etilspirts C2H5OH, jods (kristālisks), kālija karbonāts K2C 0 3„ 
apaļkolba (200 ml), mērcilindrs, ūdens vanna ar sildierīci, termometrs (100°C)o 
piesta, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Kolbā ielej,
70. . .  80 ml ūdens, pieber 10. . .  12 g kālija karbonāta un pielej 
20 ml etilspirta. Kolbu ievieto ūdens vannā un silda līdz 70 °CL 
Tad pakāpeniski mazās devās pieber 16 g smalki saberzta joda. 
Katru nākamo joda porciju pieber pēc šķīduma brūnās krāsas 
izzušanas. Reakcijas rezultātā izveidojas jodoforma kristāli dzel
tenā krāsā:

C2H5OH + 412 + 3K2COs -> CHIs + HCOOK + 5KI + 2HsO + 3C02 f

Jodoformam piemīt stipras antiseptiskas īpašības. To lieta 
medicīnā nelielu brūču apkaisīšanā, ķirurģijā, zobārstniecībā. 
Jodoforms šķīst hloroformā un etiķskābē.
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Etilhlorīda sintēze no etilspirta 
un hlorūdeņraža

Vielas un Ierīces. Etilspirts C2H5OH, sālsskābe HCI (koncentrēta), sērskābe 
H2SO4 (koncentrēta), vara(ll) sulfāts CUSO4 (bezūdens) (sk. 14. eksperimentu), 
Virca kolba (250 ml), Tiščenko skalofne, pilināmā piltuve, apaļkolba (150 ml), 
četri gumijas aizbāžņi, stikla caurule (garums 50 . . .  60 cm, diametrs 1 . . . 2  cm), 
caurulīte ar kalcija hlorīdu, stikla caurulīte ar sašaurinātu galu, ūdens vanna, 
Bunzena statīvs, gumijas un stikla caurulītes, skaliņš, sildierīce.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Virca kolbu 
iestiprina statīvā, tajā ielej koncentrētu sālsskābi un to noslēdz 
ar aizbāzni, kurā iestiprināta pilināmā piltuve (pilināmo piltuvi 
ieteicams ievietot tā, lai tās gals atrastos sālsskābē). Virca kolbu 
savieno ar Tiščenko skalotni, kurā atrodas koncentrēta sērskābe. 
Skalotni savieno ar apaļkolbu (sk. 51. att.) tā, lai izliektā stikla 
caurulīte būtu 1 . . .  2 cm no kolbas dibena. Kolbā ielej absolūto 
spirtu (sk. 336. eksperimentu) un ieber tajā bezūdens vara(II) 
sulfātu. Apaļkolbu ievieto ūdens vannā. Apaļkolbas aizbāznī 
ievieto stikla cauruli, kurai galā ir caurulīte ar kalcija hlorīdu

342.

51. att.
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(tā pildīta ar bezūdens CaCl2). Tai savukārt galā ir tieva stikla 
caurulīte — deglis etilhlorīda aizdedzināšanai.

Koncentrēto sērskābi pilinot sālsskābē, izdalās hlorūdeņradis,. 
kurš plūst cauri skalotnē esošai sērskābei un nonāk apaļkolbā. 
Seit notiek reakcija starp etilspirtu un hlorūdeņradi — veidojas 
etilhlorīds:

C2H5OH + HCI C2H5CI + h 2o  
Reakcijas pirmā pazīme ir tā, ka bezūdens vara(II) sulfāts 
maina krāsu — kļūst zils (reakcijā izdalās ūdens, sk. 14. ekspe
rimentu) .

Lai izdalītu etilhlorīdu, apaļkolbu silda ūdens vannā. Gāzi, 
kas izdalās, aizdedzina ar degošu skaliņu. Etilhlorīds sadeg ar 
zaļu liesmu.

343.
Acetaldehīda iegūšana no etilspirta

I. Vielas un ierīces. Etilspirts C2H5OH, 5% kālija dihromāta K2Cr20 7 šķīdums,, 
20% sērskābes H2SC>4 šķīdums, sudraba sāļu amonjakālais šķīdums (sk. 91. un.
327. eksperimentu), kolba (100 ml), mērcilindrs, gumijas aizbāznis, vārglāze 
(100 ml), gumijas un stikla caurulītes, mēģene, ūdens vanna, sildierīce.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Vārglāzē pie 
diviem tilpumiem (16 ml) 5% kālija dihromāta šķīduma pielej, 
vienu tilpumu (8 ml) 20% sērskābes un samaisa. Maisījumu ielej 
kolbā un klāt pielej 10 ml etilspirta. Kolbu noslēdz ar aizbāzni* 
kuram cauri izvadīta taisnā leņķī saliekta stikla caurulīte. Arī 
caurulītes turpinājums saliekts taisnā leņķī. Caurulītes gals 
ievietots mēģenē, kurā ielieti 5 . . .  10 ml sudraba sāļu amonjakālā 
šķīduma. Sagatavoto maisījumu sildot ūdens vannā, novēro, ka 
kālija dihromāta raksturīgā oranžā krāsa izzūd, — veidojas 
hroma(III) savienojums zaļā krāsā. No kolbas izdalās acetal- 
dehīds (sajūtama raksturīgā acetaldehīda smarža), kas reaģē ar 
nedaudz sasildītu sudraba sāļu amonjaikālo šķīdumu. Uz mēģe
nes sieniņām parādās sudraba spogulis.

II. Vielas un ierīces. Etilspirts C2H5OH, hroma(lll) oksīds Cr20 3 (sk. 247. eks
perimentu), sudraba sāļu amonjakālais šķīdums (sk. 91. un 327. eksperimentu),, 
termoizturīga stikla caurule (garums 30. . .  35 cm, diametrs 3 . . . 4  cm), kolba» 
(100 ml), Bunzena statīvs, Dreksela skalotnē, azbesta aukla, gumijas aizbāžņi,, 
stikla un gumijas caurulītes, gumijas baloniņš, gāzes deglis (sausais spirts).

Sagatavošanās eksperimentam tin tā norise. Pēc 176. II  eks
perimenta apraksta un 28. attēla sastāda iekārtu. Dreksela ska
lotnē ielej spirtu. Gāzu novadcaurulīti ievieto kolbā, kurā ielieta
5 . . .  10 ml sudraba sāļu amonjakālā šķīduma. Uzkarsē ar degļa
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liesmu caurulē esošo katalizatoru (Cr2 0 3) un ar gumijas balo
niņu pūš caurulē gaisu kopā ar etilspirtu — hroma(III) oksīds 
sakarst līdz sarkankvēlei un veidojas acetaldehīds.

III. Vielas un ierīces. Etilspirts C2H5OH, vara stieples (diametrs 2 mm) spirāle, 
platkakla kolba (500 ml), gumijas aizbāznis, stikla caurulītes, gumijas baloniņš, 
knaibles, korķurbis, tērauda stieplīte, liela pincete vai tīģeļknaibles, gumijas 
caurulīte, Bunzena statīvs, gāzes deglis (sausais spirts).

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Platkakla kolbai 
pielāgo gumijas aizbāzni. Ar korķurbi aizbāžņa malās izurbj 
divus caurumus. Aizbāžņa vidū iestiprina mazu āķveida tērauda 
stieplīti, bet izurbtajos caurumos iestiprina divas taisnā leņķī 
saliektas stikla caurulītes. Vienai stikla caurulītei jāsniedzas līdz 
kolbas dibenam, un šīs caurulītes otram ārējam galam piestip
rina gumijas baloniņu gaisa iesūknēšanai. Pa otru caurulīti izplū
dīs acetaldehīds (52. att.).

Kolbu iestiprina statīvā un tajā ielej tik daudz etilspirta, lai 
garākās caurulītes gals atrastos šķidrumā. Vara stiepli, turot ar 
pinceti, sakarsē uz liesmas, ātri piestiprina pie tērauda āķīša un 
tad kopā ar aizbāzni ievieto kolbā. Tūlīt ar baloniņu sāk ievadīt 
kolbā gaisu. Vara stieple sakarst līdz sarkankvēlei, jo uz tās

52. att.

virsmas strauji norisinās 
spirta oksidēšanās — veido
jas acetaldehīds. So ekspe
rimentu nedrīkst sevišķi 
ilgi turpināt, jo varš var 
sākt kust. Eksperiments ir 
ļoti efektīvs aptumšotā telpā. 
Norisinās reakcija:

CH3CH2OH + CuO -* 
->CH3C H 0  + H20  + Cu

Telpa izplātās acetaldehīda 
smarža.

Iegūto vielu var pierādīt 
ar sudraba spoguļa reakciju, 
ievadot acetaldehīdu sudraba 
sāļu amonjakālā šķīdumā.

xmrm
gHBca i

Piezīme. Ja I I I  eksperi
mentā oksidēšanās nenorisi
nās pietiekami pilnīgi (stieple 
nekvēlo), — kolbā esošo 
spirtu pirms eksperimenta 
var mazliet pasildīt.
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344.
AcefaldehTda sintēze no acetilēna (Kučerova* reakcija)

Vielas un ierīces. Kalcija karbīds СаСг, nātrija hlorīds NaCI, dzīvsudraba(ll) 
oksīds HgO, 5%  vara(ll) sulfāta CUSO4 šķīdums, sērskābe H2SO4 (koncentrēta), 
divas Virca kolbas (300 ml), pilināmā piltuve, mērcilindrs, Tiščenko skalofne, 
Lībiga dzesinātājs, vārglāze, trīs Bunzena statīvi, sildierīce, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Sastāda iekārtu, 
kā parādīts 53. attēlā. Kolbā ievieto 3 . . . 4  g kalcija karbīda, 
pilināmā piltuvē ielej piesātinātu nātrija hlorīda šķīdumu vai 
ūdeni (sk. 325. eksperimentu). Tiščenko skalotnē ielej 5% 
vara(II) sulfāta šķīdumu. Otrā kolbā ieber 20 g dzīvsudraba(II) 
oksīda, ielej 100 ml ūdens un 10. . .  15 ml koncentrētas sērskā
bes un kolbu savieno ar Lībiga dzesinātāju. Sajā kolbā esošo šķī
dumu uzsilda līdz viršanai un pa mazām porcijām ļauj acetilē- 
nam plūst cauri iekārtai (pirmajā kolbā ūdeni ievada pa pilie
nam). Drīz vien vārglāzē var sajust acetaldehīda smaržu.

Piezīme. Iegūto acetaldehīdu pierāda ar sudraba sāļu amon- 
jakālo šķīdumu. Jāatceras, ka otrajā kolbā atrodas dzīvsudraba 
sāls. Rīkoties uzmanigil Ievērot drošības noteikumus!

* Kučerovs (Кучеров) Mihails (1850— 1911) krievu zinātnieks-ķīmiķis. 

1881. gadā viņš atklāja, kā no acetilēna var iegūt acetaldehīdu.

53. aH.
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345.
Skudrskābes aldehīda oksidēšana par skudrskābi

Vielas un ierīces. Formalīns (CH2O šķīdums ūdenī), ūdeņraža peroksīds H2O2 
(30%), Virca kolba (300 ml), pilināmā piltuve, divi Bunzena statīvi, stikla un 
gumijas caurulītes, cilindrs, indikators (zilā lakmusa, metiloranžās šķīdums), kris- 
ializators, gumijas aizbāznis, gāzes deglis (spirta lampiņa).

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Sastāda iekārtu, 
kāda parādīta 46. attēlā. Kolbā ielej 20. . .  30 ml formalīna, bet 
pilināmā piltuvē — 20 ml 30% ūdeņraža peroksīda. Kolbu sāk sil
dīt un pa pilienam pilina klāt H 2O 2 . Tiklīdz reakcija sākas (šķī
dums sāk putot), sildīšanu pārtrauc. Izdalījušos gāzi (ūdeņradi) 
uztver cilindrā un pārbauda (uzmanīgi!) pie atklātas liesmas. 
Reakcijas vienādojums:

2CH20  + H2O2 -*■ 2HCOOH + h 2 f

Kolbā ir iegūta skudrskābe. Pārbauda ar indikatoru.
Piezīme. Skudrskābes sadalīšanu sērskābes klātbūtnē sk.

139. eksperimentā.

346.
Etiķskābes kristalizācija

Vielas un Ierīces. Ledus etiķskābe CH3COO H, kolba (50 ml) vai liela mēģene, 
vārglāze ar ledus un nātrija hlorīda maisījumu, piltuve.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Sausā kolbā ielej 
(uzmanīgi!) 20. . .  30 ml ledus etiķskābes un ievieto ledus un 
nātrija hlorīda maisījumā. Novēro etiķskābes (kristalizāciju.

347.
Etiķskābes tvaiku degšana

Vielas un Ierīces. Ledus etiķskābe CH3COO H, mēģene, mēģeņu turētājs, mēr
cilindrs (100 ml).

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Mēģenē ielej 
10 ml ledus etiķskābes, uzkarsē līdz viršanai un tvaikus aizde
dzina (ļauj tiem aizdegties pie atklātas liesmas). Etiķskābes 
tvaiki sadeg ar tikko manāmu zilganu liesmu.
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348.
Skābeņskābes iegūšana no koka skaidām

Vielas un ierīces. Smalkas koka skaidas, kālija hidroksīda KOH šķīdums (1 : 1), 
kālija hidroksīds KOH (ciets), 10% etiķskābes CH3COOH šķīdums, 10% kalcija 
hlorīda CaCI2 šķīdums, sālsskābe HCl (1 : 1), porcelāna bļodiņa, mērcilindrs 
(100 ml), vārglāze (200 ml), stikla nūjiņa, piltuve, kolba (200 ml), skaliņš, filtr
papīrs, sildierīce, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Porcelāna bļo
diņā ievieto 25 g gaissausu koka skaidu un virsū uzlej 25 ml 
kālija hidroksīda šķīduma (kodigs!). Ar stikla nūjiņu skaidas 
sajauc ar šķīdumu, līdz izveidojas viendabīgs maisījums. Tad 
pievieno 2 . . . 3  g sausa (cieta) kālija hidroksīda. Bļodiņu novieto 
uz elektriskās plītiņas un uzmanīgi silda (neļauj masai vārīties 
un pārkarst). Sildot celuloze (koksne) sārma šķīdumā izšķīst. 
Vispirms izveidojas kālija formiāts HCOOK, bet, turpinot karsē
šanu, no divām kālija formiāta molekulām veidojas viena mole
kula kālija oksalāta un izdalās viena.ūdeņraža molekula:

o

Kad ūdeņradis vairs neizdalās (konstatē ar degošu skaliņu), 
karsēšanu pārtrauc, maisījumu atdzesē un pārvieto vārgi āzē, 
kurā ielieti 80 ml ūdens. Šķīdumu izmaisa, pielej 2 . . . 3  ml 10% 
etiķskābes un 30 ml 10% kalcija hlorīda šķīduma. Izveidojas 
baltas kalcija oksalāta nogulsnes:

o
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Iegūtais sāls nešķīst ūdenī un etiķskābē. Kalcija oksalāta 
nogulsnes filtrē un skalo ar ūdeni. Tad tās ievieto vārglāzē, kur 
uz tām iedarbojas ar 10. . .  15 ml sālsskābes šķīduma (sālsskābi 
pielej pakāpeniski, līdz nogulsnes izšķīst). Pielejot sālsskābi, šķī
dumu mazliet pasilda.

Pēc kalcija oksalāta nogulšņu izšķīšanas šķīdumu atdzesē. 
Novēro skābeņskābes kristālu veidošanos:

Skābeņskābi nofiltrē un, novietojot starp filtrpapīra lapām, sausē.

349.
Skābeņskābes Iedarbība ar nātrija dihromātu

Vielas un ierīces. Skābeņskābe H2C204, nātrija dihromāts Na2Cr20 7 , piesta, 
vārglSze, stikla nūjiņa, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Piestā saberž 
15 g skābeņskābes un 10 g nātrija dihromāta (katru atsevišķi). 
Abas vielas sajauc vārglāzē un ievieto velkmē. Drīz sākas 
strauja reakcija, maisījums sakarst un puto. Izveidojas kom
plekss savienojums — nātrija dioksalato(III) hromāts:

Na2C r20 7 +  7 H2C 2 0 4  2 N a [C r(C 20 „ )2] + 6 C 0 2+ 7 H 20

350.
Skābeņskābes oksidēšana

Vielas un ierīces. Skābeņskābe H2C20 4 , sērskābe H2SO4 (1 :4 ) , 4% kālija 
permanganāta KMn0 4  šķīdums, dzidrs kalcija hidroksīda Ca(O H )2 šķīdums (sk. 
103. un 105. eksperimentu), kolba (300 ml), cilindrs (100 ml), gumijas aizbāznis, 
stikla caurule, pilināmā piltuve, piltuve, Bunzena statīvs, mērcilindrs, skaliņš, 
kristalizators, sildierīce.
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Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Kolbu iestiprina? 
statīvā, tajā ielej 10 ml sērskābes un 10 ml skābeņskābes. Kolbu 
noslēdz ar gumijas aizbāzni, kurā izurbti divi caurumi. Vienā 
aizbāžņa caurumā iestiprina pilināmo piltuvi, otrā — gāzes 
novadcaurulīti. Gāzes novadcaurulīti ievieto ikristalizatorā ar 
ūdeni un virs tās nostiprina cilindru gāzes uztveršanai. Pilināmā 
piltuvē ielej 50 ml kālija permanganāta šķīduma. Kolbā esošo- 
skābju maisījumu uzsilda un tad pilina klāt KMn04 šķīdum-u.. 
Novēro reakcijas gaitu un gāzes izdalīšanos:

2KM n04 4- 3H2S 0 4 2MnS04 4- K2S 0 4 4- 3H20  + 50 
5COOH— COOH 4- 50 10CO2 f  +5H20

Oglekļa (IV) oksīdu konstatē ar degošu skaliņu un ar dzidri» 
kalcija hidroksīda šķīdumu (ielej cilindrā un sakrata).

351.
Skābeņskābes sadalīšanās

Vielas un ierīces. Skābeņskābe H2C20 4, sērskābe H2S 0 4 (koncentrēta). Virca? 
kolba (150 ml), gumijas aizbāznis, gumijas caurulīte, Tiščenko skalotne ar dzidru» 
Ca(OH)2 šķīdumu (sk. 105. eksperimentu), kristalizators, cilindrs gāzes uzkrāša
nai, divi Bunzena statīvi, mērcilindrs, sildierīce, skaliņš, tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Iekārtu sastāda? 
velkmē! Virca kolbu iestiprina statīvā, ieber tajā 15 g skābeņskā
bes un ielej 30 . . .  40 ml koncentrētas sērskābes (blīvums 1,84). 
Kolbu noslēdz ar gumijas aizbāzni. Pie kolbas novadcaurulītes- 
pieslēdz Tiščenko skalotni ar dzidru kalcija hidroksīda šķīdumu. 
Skalotnei pievieno gumijas caurulīti, kuras brīvo galu ievieto kris- 
talizatorā ar ūdeni. Cilindru piepilda ar ūdeni, otrādi apvērsta 
ievieto kristalizatorā un nostiprina statīvā. Vielu maisījumu uz
karsē līdz viršanai un novēro gāzes izdalīšanos:

H2S04
CO OH— CO O H-----^COs t + C O  t  4-HsO

Tad, kad Ca(OH ) 2  šķīdums skalotnē sāk duļķoties, aizdedzina 
skaliņu un liesmu tuvina gāzes burbuļiem ikristalizatorā •— tie: 
sadeg ar zilu liesmu. Izdalījušos gāzi uzkrāj cilindrā (indigat 
viela!) un sadedzina vai arī izmanto metālu reducēšanai (sk.
140. eksperimentu).
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352.
Etiķskābes etilestera iegūšana

Vielas un ierīces. Nātrija acetāts CH3COONa (bezūdens), etilspirts C2H5OH, 
sērskābe H2SO4 (koncentrēta), pipete, mēģene, mēģeņu turētājs, spirta lampiņa, 
tehniskie svari.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Mēģenē ieber 
0 ,2 .. . 0,4 g bezūdens nātrija acetāta (s:k. 318. eksperimentu), pie
pilina ar pipeti 4 . . .  5 pilienus etilspirta un 3 . . .  5 pilienus kon
centrētas sērskābes. Vielu maisījumu karsē un pārbauda tā 
smaržu. Norisinās reakcijas:

CH3C 0 0 N a  + H2S0 4 -> CH3C 0 0 H  + NaHS04 

CH3COOH + CH3CH2OH CH3CO O CH 2CH3 +  h 2o

Piezīme. No etilspirta un izoamilspirta sērskābes klātbūtnē 
*var iegūt esteri ar bumbieru smaržu, bet no etilspirta un sviest- 
skābes sērskābes klātbūtnē — esteri ar ananasu smaržu. Ekspe
rimentus izdara ar maziem vielu daudzumiem mēģenēs.

Estera iegūšanu, etilspirtam reaģējot ar borskābi, sk. 121. eks
perimentā.

353.
Glikozes kalcija saharāta Iegūšana un īpašības

Vielas un ierīces. 50% glikozes CeHi2Og šķīdums, kalcija hidroksīds Ca(OH )2 
^sk. 103. un 104. eksperimentu), oglekļa(IV ) oksīds (sk. 142. eksperimentu), kolba 
*(100 ml), pilināmā piltuve, piltuve, Bunzena statīvs.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Statīvā iestiprina 
pilināmo piltuvi un ielej tajā 40.... 50 ml glikozes šķīduma. Kolbā 
ielej 10.. .20 ml kaļķu piena — viendabīgi uzduļķotu kalcija hidr
oksīda suspensiju. Kolbā pilina glikozes šķīdumu un ik pēc 5 . . .  10 
pilieniem kolbu sakrata. Glikozes pieliešanu turpina tikmēr, līdz 
šķīdums kļūst dzidrs — izveidojas glikozes kalcija saharāts. Ja 
dzidrajam glikozes kalcija saharāta šķīdumam laiž cauri C 02 
plūsmu, novēro šķīduma saduļķošanos. Notiek kalcija karbonāta 
veidošanās, un glikoze šķīdumā izdalās brīvā veidā.

354.
Glikozes oksidēšanās sārma klātbūtnē

Vielas un ierīces. 30% glikozes C 6Hi2Og šķīdums, 15% kālija hidroksīda 
« O H  šķīdums, kolba (100 ml), mērcilindrs, sildierīce.
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Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Kolbā sajauc 
20 ml 30% glikozes^ šķīduma un 20 ml 15% kālija hidroksīda šķī
duma un uzkarsē. Šķīdums vispirms kļūst dzeltens, bet pec tam 
brūns.

Piezīme. Glikozes oksidēšanu metilenzilas klātbūtne sk. 59. eks
perimentā, glikozes reakciju ar vara(II) hidroksīdu (Fēlinga reak
ciju) sk. 88. eksperimentā. Sudraba spoguļa reakciju (glikozes, 
reakciju ar sudraba sāļu amonjakālo šķīdumu) sk. 91. eksperi
mentā.

355.
Saharozes kvalitatīva pierādīšanas reakcija

Vielas un ierīces. Cukurs, kobalta(ii) sulfāts C 0SO4, niķeļa(ll) sulfāts N iS04„ 
nātrija hidroksīds NaOH, divi cilindri (100 ml), pipete, stikla nūjiņa.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Abos cilindros, 
ielej pa 50 ml 15% cukura šķīduma un 20 ml 5% nātrija hidrok
sīda. Šķīdumus labi sajauc un tad vienā cilindrā piepilina klāt 
kobalta(II) sulfāta šķīdumu, bet otrā — niķeļa(II) sulfāta šķī
dumu. Pirmajā cilindrā (Co2+ joni) izveidojas tumši violets krā
sojums, bet otrajā cilindrā (Ni2+ joni) — zaļš krāsojums (šķīdumi, 
ir dzidri).

356.
Kalcija saharāta iegūšana

Vielas un Ierīces. Cukurs, kalcija hidroksīds Ca(OH )2 (sk. 103. un 104. eks
perimentu), kolba (250 ml), filtrpapīrs, piltuve, vārglāze (250 ml), mērcilindrs,, 
sildierīce.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Kolbā, spēcīgf. 
maisot, sajauc 50. . .  60 ml kaļķu piena ar tādu pašu tilpumu 5% 
cukura šķīduma. Maisījumu filtrē un iegūto filtrātu uzvāra. No
vēro kalcija saharāta nogulšņu rašanos. Šķīdumu atdzesējot* 
nogulsnes izšķīst.

Piezīme. Laižot cauri kalcija saharāta šķīdumam C 02 plūsmu* 
rodas CaC03 un šķīdumā atbrīvojas cukurs.

357.
Cietes hidrolizē

Vielas un ierīces. Ciete, sērskābe H2SO4, joda šķīdums, četras vārglāzes. 
(150 ml), kolba (1,0 I), pulkstenis, sildierīce, tehniskie svari.
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Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Pagatavo 400 ml 
1% cietes šķīduma (sk. 48. I I  eksperimentu) un 200 ml 10% sēr
skābes šķīduma (1 : 9). Abus šķīdumus ielej kolbā un labi samaisa. 
Apmēram 100 ml no iegūtā maisījuma ielej vārglāzē un klāt pielej 
3 . . .  5 ml joda šķīduma. Novēro raksturīgo zilo krāsojumu. Kolbu 
silda, līdz šķīdums sāk vārīties. Pēc divām minūtēm daļu (100 ml) 
maisījuma pārlej tukšā vārglāzē un klāt pielej 3 . . .  5 ml joda šķī
duma. Raksturīgā zilā krāsa vairs nav novērojama — šķīdums 
krāsojas violetā krāsā. Turpina šķīduma vārīšanu un pēc divām 
minūtēm 100 ml šķīduma ielej vārglāzē un 'pielej 3 . . . 5  ml joda 
šķīduma. Tagad šķīduma krāsa, pielejot jodu, kļūst sarkanbrūna. 
Atlikušo šķīduma daļu vāra ilgāk (4 . . .  5 minūtes). Pielejot jodu, 
krāsojumu nenovēro.

Piezīme. Joda šķīdumu ūdenī var pagatavot, samaisot 3 g joda, 
0,5 g kālija jodīda un 200 ml ūdens.

358.
Celulozes šķīšana vara hidroksīda amonjakālā šķīdumā 

{Sveicera reaģentā)
Vielas un ierīces. Celuloze (vate), Švelcera reaģents, sālsskābe HCI (1 :4), 

kolba (200 ml), gumijas aizbāznis, cilindrs (300 ml), pipete, stikla nūjiņa.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Kolbā ar 100 ml 
Sveicera reaģenta ievieto nelielu vates piciņu un ar stikla nūjiņu 
maisa, līdz vate pakāpeniski izšķīst. Veidojas caurspīdīgs tumši 
-zils viskozs šķīdums. Iegūto šķīdumu iesūc pipetē (ar muti ne
sūkt!) un tievā strūkliņā lej cilindrā, kurā ieliets sālsskābes šķī
dums. Novēro iegūtā šķīduma zilās krāsas izzušanu. Veidojas bal
tas, reeekļainas celulozes nogulsnes (pārslas).

Piezīme. Vara hidroksīda aimonjakālo šķīdumu (Sveicera rea
ģentu) iegūst, izmantojot 5% vara(II) sulfāta šķīdumu, nātrija 
hidroksīda šķīdumu un koncentrētu (25%) amonjaka šķīdumu 
ūdenī. Vispirms no vara(II) sufāta iegūst vara(II) hidroksīdu, to 
nofiltrē, skalo ar ūdeni un iegūtās vara(II) hidroksīda nogulsnes 
šķīdina koncentrētā amonjaka šķīdumā (velkmē!).

359.
Nitrocelulozes iegūšana

Vielas un ierīces. Vate, slāpekļskābe HNO3 (koncentrēta), sērskābe H2SO4 
^koncentrēta), acetons, mērcilindrs (100 ml), vārglāzē (250 ml), stikla nūjiņa, 
■tnēģene, indikators (zilais lakmusa papīrītis, universālindikatora papīrītis), krista- 
iizators, keramikas flīze, tehniskie svari.
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Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Vārglāzē ielej 
50 ml koncentrētas slāpekļskābes un 100 ml koncentrētas sērskābes 
(velkmē!). Skābju maisījums sakarst, un izdalās tvaiki. Nitrējošo 
maisījumu atdzesē līdz istabas temperatūrai^ un tad šķīdumā 
ievieto 1 . . . 2  g vates. Vatei jāatrodas zem šķīduma līmeņa. Nit- 
rēšanas process ilgst 25 . . .  30 minūtes. Sājā laikā vati reizēm 
apmaisa ar stikla nūjiiņu. Iegūto masu (uzmanīgi! kodīgs!) izņem 
ar stikla nūjiņu no vārglāzes, ievieto kristalizatorā, kuru savukārt 
novieto zem tekoša ūdens strūklas. Nitrocelulozi rūpīgi mazgā, lai 
pilnīgi atbrīvotos no skābju paliekām (izdara pārbaudi ar zilā 
lakmusa vai universālindikatora papīrīti). Pēc tam nitrocelulozi 
žāvē istabas temperatūrā. Ar iegūto vielu var veikt dažus eksperi
mentus.

A. Salīdzina va'tes (celulozes) un nitrocelulozes degšanu. Uz 
keramikas plāksnes novieto vati un nitrocelulozi un aizdedzina.

B. Mēģenē ieliek nedaudz nitrocelulozes, uzlej 2 . . .  3 ml ace- 
tona un novēro iegūtās vielas šķīšanu. (Vate acetonā nešķīst.)

360.
Fenola pierādīšanas reakcija

Vtelas un Ierīces. 5%  feno/a C6H5OH šķīdums, f%  dzelzs(ttl) hlorīda FeCI3 
šķīdums, cilindrs (100 ml) vai vārglāzē.

Sagatavošanās eksperimentam un tā norise. Cilindrā ielej 
50 ml 5% fenola ūdens šķīduma un klāt pielej 10 ml 1% 
dzelzs(III) hlorīda šķīduma. Novēro spilgti violetas krāsas šķī
duma veidošanos:

6C6H5OH + FeCI3 6H+ + 3CI- + [Fe(OC6H5)6] »-

Citi fenoli ar FeCl3 šķīdumu veido citādu krāsojumu.
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143. Oglekļa(IV) oksīda iedarbība ar nātrijā hidroksīdu............................114
144. Oglekļa(IV) oksīda iedarbība ar nātrija peroksīdu............................115
145. Amorfā silīcija un silāna ie g ū š a n a .......................................................115
146. Silīcija iedarbība ar nātrijā h id roks īdu ................................................116
147. Nātrija silikāta iegūšana no silīcija(IV) o k s īd a .................................. 116
148. Silīcijskābes ie g ū š a n a .................................................................................. 117
149. Silīcijskābes sadalīšanās karsē jo t..............................................................117
150. Nātrija silikāta h id ro līz e ............................................................................118
151. Viegli kūstoša stikla iegūšana............................. . . . . . 118
152. Parastā stikla un kvarca stikla īpašību salīdzinašana . . . . 118

Alva un svins

153. «Alvas k liedz iens» ......................................................................................... 119
154. Alvas fizikālo īpašību atkarība no temperatūras.................................. 119
155. Lodalvas pagatavošana . ■.....................................................................119
156. Alvas iedarbība ar sālsskābi un alvas(II) hidroksīda iegūšana . . 120
157. Nātrija tetrahidrokso(II) stannāts kā reducetājs.................................. 120
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158. «Saturna k o k s » ................................................................................................121'
159. Svina(II) hidroksīds un tā īp a š īb a s .......................................................122
160. Svina (IV) oksīda termiskā d is o c iā c i ja ................................................ 122
161. Svina (IV) oksīda oksidējošās īp a š īb a s ................................................ 123
162. Svina(II) jodīda iegūšana ............................................................................124
163. Svina(II) sulfīda iedarbība ar ūdeņraža peroksīdu............................124
164. Vāji šķīstošu svina sāļu iegūšana..............................................................124

V II n o d a ļ a .  Piektās grupas elementi
Slāpeklis

165. Slāpekļa iegūšana no amonija hlorīda un nātrija nitrīta . . . 126
166. Slāpekļa iegūšana no g a is a .....................................................................127
167. Slāpekļa iegūšana no kālija n it r ā t a .......................................................128
168. Magnija nitrīda ie g ū šana ........................................................................... 129
169. Amonjaka konstatēšana kvēpu s a s t ā v ā ....................................................129
170. Amonjaka iegūšana no n itrā tiem ..............................................................129
171. Amonjaka s in t ē z e ......................................................................................... 130
172. Amonjaka iegūšana no amonija h lo r īd a ................................................133
173. Amonjaka iegūšana no koncentrēta amonjaka šķīduma ūdenī . 133
174. Amonjaka degšana ......................................................................................... 134
175. Amonjaka š ķ īš a n a ......................................................................................... 135
176. Amonjaka oksidēšana ar vara(II) o k s īd u ......................................... 136
177. Amonjaka katalītiska oksidēšana.............................................................. 136
178. Amonija amalgamas iegūšana.....................................................................139
179. Slāpekļa trijodīda ie g ū š a n a .....................................................................139
180. Amonija hlorīda v e id o š a n ā s .....................................................................140
181. Amonija hlorīda veidošanās procesa s iltu m e fe k ts ............................141
182. Retinājuma rašanās traukā amonija hlorīda veidošanās procesā 142
183. Hroma(III) nitrīda s in tēze............................................................................143
184. Slāpek a (II)  oksīda iegūšana . . . . _ . .................................. 144
185. Slāpek a (II) oksīda iegūšana pēc Bertlo paņēm iena............................144
186. Slāpek a (II) oksīda iegūšana no slāpekļskābes un sēra (IV) oksīda 145
187. Slāpek a (II) oksīda reducēšanās, dedzinot fosforu, sēru, ogli vai 

magniju .......................................................................................................146

188. Slāpekļa(II) oksīda iedarbība ar ū d e ņ ra d i......................................... 146
189. Slāpekļa (II) oksīda oksidēšana par slāpekļskābi.................................. 147
190. Slāpekļa (II) oksīda oksidēšana ar gaisa sk ābe k li............................147

191. Slāpekļa (IV) oksīda ie gūšana .....................................................................147
192. Kūpošās slāpekļskābes ie g ū š a n a ..............................................................148
193. Kvēlojošas ogles degšana karstā s lāpekļskābē.................................. 149
194. Slāpekļskābes iedarbība ar terpentīnu.................................. ..........................149
195. Kālija nitrāta termiska s ad a līš a n ās .......................................................150
196. Melnā pulvera pagatavošana.................................................................... .....150

197. Ar kālija nitrātu piesūcināta filtrpapīra degšana «brīnumainais 
u z r a k s t s » .......................................................................................................151

198. Nitrātjona pierādīšana (brūnā riņķa r e a k c i ja ) .................................. 151

Fosfors

199. Baltā fosfora iegūšana . ....................................................152
200. Sarkanā fosfora un baltā fosfora uzliesm ošana.................................. 153
201. Fosforescence (fosfora aukstā l i e s m a ) ................................................153
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202. Baltā fosfora degšana zem ūd en s ..............................................................154
203. Baltā fosfora iedarbība ar vara un sudraba s ā jie m ........................... 154
204. Kalcija fosfīda iegūšana .....................................................................155
205. Baltā fosfora iedarbība ar kalija hidroksīda šķ īdum u ............................155
206. Sarkanā fosfora iedarbība ar kālija h lo r ā tu ......................................... 15&
207. Fosfora (V) oksīda iegūšana un īpaš ības ................................................156
208. Ortofosfātjona p ierādīšana............................................................................157

Antimons un bismuts

209. Mazu antimona daudzumu pierādīšana (Marša—Bercēliusa reakcija) 157
210. Bismuta sāļu h id ro līze .................................................................................. 159
211. Antimona un bismuta s u lf īd i .................................................................... 159
212. Kālija tetrajodo(III) bismutāta ve idošanās ......................................... 160
213. Nātrija bismutāts — spēcīgs oks idētā js ................................................ 160
214. Vuda sakausējum s......................................................................................... 160

VIII n oda |a .  Sestās grupas elementi

Skābeklis

215. Skābekļa iegūšana no ūdeņraža peroksīda_................................................ 161
216. Skābekļa iegūšana no kālija perm anganata......................................... 162
217. Skābekļa iegūšana no hlorkaļķiem . ......................................... 163
218. Skābekļa iegūšana, hloram reaģējot ar nedzestiem kaļķiem . _. . 164
219. Skābekļa iegūšana, termiski sadalot barija peroksīdu vai nātrijā 

peroksīdu . ......................................................................................... 165
220. Vielu degšana skābeklī.................................................................................. 165
221. Dzelzs oksidēšana slēgtā t r a u k ā ..............................................................166

Sērs

222. Plastiskā sēra i e g ū š a n a ............................................................................167
223. Rombiskā un monoklīnā sēra ie g ū šana ................................................ 167
224. Sēra iedarbība ar m etāliem ............................................................................168
225. Sēra iedarbība ar slāpekļskābi ..................................................................... 169
226. Sēra iedarbība ar koncentrētu sē rskāb i................................................ 169
227. Sērūdeņraža sintēze . ....................................................... 169
228. Sērūdeņraža iegūšana, izmantojot seru un parafīnu . . . . _ . 170
229. Sērūdeņraža iegūšana, dzelzs (II) sulfīdam reaģējot ar sālsskābi 171
230. Sērūdeņraža veidošanās, sēram reaģējot ar ūdeņradi «in statu 

n a s c e n d i » .......................................................................................................171
231. Sērūdeņraža degšana • • • _ • _ .......................................................172
232. Sērūdeņraža iedarbība ar oksidētā jiem ................................................ 172
233. Sērūdeņraža iedarbība ar svina(IV) o k s īd u ......................................... 173
234. Sērūdeņraža iedarbība ar koncentrētu slāpekļskābi........................... 173
235. Sulfīdu ie g ū š a n a ......................................................................................... 173
236. Sēra (IV) oksīda ie g ū šana ............................................................................174
237. Sēra (IV) oksīda iegūšana, varam reaģējot ar koncentrētu sērskābi 174
238. Sēra (IV) oksīda iedarbība ar sērūdeņradi................................................ 175
239. Sēra(IV) oksīda iedarbība ar oks idētā jiem ......................................... 175
240. Sēra(IV) oksīds — ba lin ā tā js .....................................................................176
241. Sēra (IV) oksīda oksidēšana par sēra (VI) oksīdu . . . . . 176
242. Sērskābes veidošanās, sēra (VI) oksīdam reaģējot ar ūdeni . . . 177
243. Sērskābes šķīdināšana ū d e n ī .....................................................................178
244. Sērskābes iedarbība uz organiskām v ie lām ......................................... 178
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Hroms

245. Hroma i e g ū š a n a ......................................................................................... 179
246. Hroma (II) savienojumu iegūšana ..............................................................179
247. Hroma (III) oksīda iegūšana (amonija dihromāta termiskā sadalī

šana) ..............................................................................................................180
248. H rom a(III) hidroksīda iegūšana un īp aš ības ......................................... 181
249. H rom a(III) savienojuma oksidēšana par hroma(VI) savienojumu 181
250. Reakcijas ar hroma(VI) savienojum iem ................................................ 182
251. Hroma (VI) oksīda ie g ū š a n a .....................................................................183
252. Hroma(VI) oksīda oksidējošās īp a š īb a s ................................................ 183
253. Hroma(VI) oksīda termiskā sad a līšana ................................................183
254. Hroma (VI) savienojuma reducēšana līdz hroma (III) savienojumam 184
255. Kālija dihromāta iedarbība ar kālija jo d īd u ......................................... 184

!X n o d a ļ a .  Septītās grupas elementi
Odeiiradis

256. Ūdeņraža iegūšana, nātrijam reaģējot ar ū d e n i .................................. 185
257. ūdeņraža iegūšana, cinkam vai dzelzij reaģējot ar ūdeni . . . 185
258. ūdeņraža iegūšana, metāliem reaģējot ar s k āb ē m ........................... 187
259. ūdeņraža liesmas k r ā s a ........................................................................... 188
260. Ūdeņraža un gaisa skābekļa maisījuma eksp loz ija ........................... 188
'261. ūdeņraža reducējošās īpaš ības ....................................................... ......  . 189
262. ūdeņraža iedarbība ar sudraba n i t r ā t u ................................................189

Halogēni

263. Fluorūdeņražskābes iedarbība uz stiklu (stikla kodināšana) . . . 190
264. Hlora iegūšanas p a ņ ē m ie n i ................................................ ......  190
■265. Hlora iegūšana pēc Bertolē p aņēm iena ................................................192
266. Hlora iegūšana no h lo rk a ļķ ie m ..............................................................192
267. Hlorūdens iegūšana......................................................................................... 193
268. Hlora iedarbība ar m e tā lie m .....................................................................193
269. Hlora iedarbība ar balto fo s fo ru ..............................................................194
270. Hlora iedarbība ar terpentīnu .....................................................................194
271. Hlora iedarbība ar ace tilēnu .....................................................................195
272. ūdeņraža degšana h l o r ā ............................................................................195
273. Hlora un ūdeņraža maisījuma eksp lozija ................................................195
274. Hlorūdeņraža iegūšana .................................................................................. 196
275. Hlorūdeņraža šķīdināšana ū d e n ī ..............................................................196
276. Kālija hlorāta s in tē z e .................................................................................. 197
277. Ogles degšana izkausētā kālija h lo r ā t ā ................................................198
278. Reakcija starp kālija hlorātu un s ē ru .......................................................198
279. «Mūžīgie sērkociņi»......................................................................................... 198
280. Kālija hlorāta iedarbība ar sērskāb i.......................................................199
281. Kālija hlorāta iedarbība ar c u k u r u .......................................................199
282. Baltā fosfora degšana zem ūdens kālija hlorāta klātbūtnē . . . 200
283. Broma iegūšana ..............................................................200
284. Bromūdeņraža s in t ē z e .................................................................................. 202
285. Broma iedarbība ar balto fos fo ru ..............................................................202
286. Hlora aktivitāte salīdzinājumā ar j o d u ................................................203
287. Joda sublimācija _ ......................................................................................... 203
288. Joda šķīšana dažādos š ķ īd in ā t ā jo s .......................................................204
289. Joda iedarbība ar balto fo s fo ru ..............................................................204
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290. Joda iedarbība ar c in k u ...........................................................................  204-
291. Joda iedarbība ar antimonu . ...........................  205
292. Kālija jodīda iedarbība ar koncentretu sērskāb i..................................  205*
293. Jodūdeņraža iegūšana, izmantojot kalija Jodīdu un ortofosforskabi 206-
294. Jodūdeņraža iedarbība ar koncentrētu s lāpek ļskābi............................ 206-

Mangāns

295. Mangāna iegūšana . ..................................................................... 206-
296. Mangāna (II) hidroksīda iegūšana un īp a š īb a s .................................. 207
297. Mangāna (IV) hidroksīda ie g ū š a n a .......................................................207
298. Kālija manganāta iegūšana un īpašības . . . ■ 207
299. Kālija permanganāta iedarbība ar nātrija sulfītu dažadas vides 208-
300. Kālija permanganāta iedarbība ar g lice r īn u ......................................... 20&‘
301. M angāna(V II) oksīda oksidējošās īp a š īb a s .........................................  209
302. «Zvaigžņu l ie tu s » ......................................................................................... 2101

X n o d a ļ a .  Astotās grupas elementi
Dzelzs, kobalts un niķelis

303. Piroforās dzelz-s iegūšana_........................................................................... 211
304. Dzelzs iedarbība ar s k a b e m .....................................................................211
305. Dzelzs(II) hidroksīda un dzelzs(III) hidroksīda iegūšana . . . 212"
306. Dzelzs(III) hlorīda reducēšana par dzelzs(II) hlorīdu . . . .  212
307. Dzelzs korozijas novērošana.....................................................................213
308. Dzelzs korozija nātrija hlorīda šķ īd u m ā ................................................ 213
309. Dzelzs korozija jūras ūdenī un s a ld ū d e n ī ......................................... 214
310. Kobalta (II) hlorīda kristālhidrāta iedarbība ar magniju . . . .  214
311. Nātrija heksanitrito(III) kobaltāta iegūšana un izmantošana K+jonu 

pierādīšanai .................................................................................................214
312. Kobalta(II) sāls k r ā s a .................................................................................. 215
313. P ap ildk rāsa .......................................................................................................215-

XI n o d a ļ a .  Organiskā ķīmija

314. Oglekļa un ūdeņraža pierādīšana organiskās v ie lā s ............................216
315. Sēra pierādīšana organiskā v ie lā ..............................................................217
316. Slāpekļa pierādīšana organiskā v ie lā .......................................................218
317. Fosfora pierādīšana organiskā v ie lā .......................................................219

318. Metāna s in tēze ................................................................................................219
319. Metāna d e g š a n a .........................................................................................  220;
320. Metāna un skābekļa maisījuma eksplozija................................................ 22lī
321. Metāna degšana h lo r ā .................................................................................. 221
322. Etilēna iegūšeaa un īp a š īb a s ..................................................................... 222*
3,23. Etilēna h lo r ē š a n a ......................................................................................... 223
324. Etilēna un skābekļa maisījuma e k s p lo z i ja ......................................... 224
325. Acetilēna iegūšana un īpašības.....................................................................225
326. Acetilēna iegūšana no dih loretāna..............................................................226

327. Sudraba acetilenīda ie g ū šana .....................................................................226
328. Benzola k r is ta l iz ā c ija .................................................................................. 227
3.29. Benzola d e g š a n a ......................................................................................... 227
330. Benzola h lo rē šana ......................................................................................... 228
331. Benzola brom ēšana......................................................................................... 228
332. Benzola n itrē š a n a ......................................................................................... 229
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'333. Toluola oksidēšana......................................................................................... 229
334. Toluola brom ēšana......................................................................................... 230
-335. Akmeņogļu un koksnes sausā pārtva ice ................................................230
-336. Absolūtā etilspirta ie g ū š a n a .....................................................................231
-337. Etilspirta d e g ša n a ......................................................................................... 232
-338. Spirta iz s ā l ī š a n a ......................................................................................... 232
339. Etilspirta iedarbība ar n ā tr i ju .....................................................................232
340. Hloroforma sintēze no e tilsp ir ta ..............................................................233
341. Jodoforma sintēze no etilspirta . ....................................................... 233
342. Etilhlorīda sintēze no etilspirta un h lorūdeņraža.................................. 234
•343. Acetaldehīda iegūšana no e t i ls p ir t a .......................................................235
344. Acetaldehīda sintēze no acetilēna (Kučerova reakcija) . . . .  237
•345. Skudrskābes aldehīda oksidēšana par skudrskābi.................................. 238
346. Etiķskābes k r is ta l iz ā c i ja ............................................................................238
347. Etiķskābes tvaiku degšana ........................................................................... 238
■348. Skābeņskābes iegūšana no koka ska id ām ................................................ 239
349. Skābeņskābes iedarbība ar nātrija d ihrom ātu ......................................... 240
-350. Skābeņskābes o k s id ē š a n a ........................................................................... 240
351. Skābeņskābes sada līšanās ........................................................................... 241
352. Etiķskābes etilestera iegūšana .....................................................................242
353. Glikozes kalcija saharāta iegūšana un īp aš ības .................................. 242
354. Glikozes oksidēšanās sārma k lā t b ū t n ē ................................................ 242
355. Saharozes kvalitatīva pierādīšanas re akc ija ......................................... 243
356. Kalcija saharāta ie gūšana ........................................................................... 243
357. Cietes h id ro līze ................................................................................................243
358. Celulozes šķīšana vara hidroksīda amonjakālā šķīdumā (Sveicera 

r e a ģ e n t ā ) .......................................................................................................244
359. Nitrocelulozes iegūšana.................................................................................. 244
360. Fenola pierādīšanas r e a k c ija .....................................................................245

L i t e r a t ū r a  ......................................................................................... 246
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