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PRIEKŠVĀRDS

Skolēni!
Ķīmija ir interesants un saistošs mācību priekšmets. Ķīmijas zi
nāšanas nepieciešamas ikvienam darba darītājam jebkurā dzīves 
nozarē. Taču jums jāzina, ka ķīmija ir mācību priekšmets, kurš 
ietver sevī daudz likumu, definīciju un formulu. Vielu pārvērtības 
tiek attēlotas «ķīmijas valodā» ar formulām un vienādojumiem. 
Daudzveidīgās likumsakarības un plašo faktu materiālu jūs varē
siet apgūt tikai ilgstošā sistemātiskā mācību darbā. Autori ir ņē
muši vērā to, ka jūs jau iepriekšējās klasēs dabas mācības, biolo
ģijas, ģeogrāfijas kursā, kā arī savos vērojumos apkārtējā dzīvē 
esat iepazinušies ar atsevišķām ķīmiskām parādībām un jēdzie
niem.

Lai ikviens no jums ķīmijā gūtu labas sekmes, jāievēro tālāk 
dotie norādījumi.

Lasot grāmatā katru paragrāfu, katru nodaļu, pārskatot stundā 
rakstītās piezīmes, vienmēr mēģiniet izprast jautājuma būtību, ne
ļaujiet acīm slīdēt pāri nevienai nesaprastai formulai vai vienādo
jumam! Ja tas neizdodas, lasiet vēlreiz un centieties paši sevi pār
baudīt! Blakus grāmatai vienmēr turiet mājas darbu kladi, kur 
izrakstiet formulas un vienādojumus, ar kuriem sastopaties tek
sta! Sajās piezīmēs zem formulām vienmēr rakstiet vielu nosau
kumus! Lai ātrāk vielu apgūtu un labāk savas zināšanas kontro
lētu, strādājiet pēc noteikta plāna!

Ķīmijas mācību materiāla apguve kļūst ievērojami vieglāka, ja 
tas ir izkārtots noteiktā sistēmā. Tādēļ, piemēram, apgūstot pro
grammas materiālu par vielām, ievērojams šāds vienots plāns.

Vielas molekulas uzbūve un vispārīgs raksturojums.
Atrašanās dabā.
Iegūšana:
a) laboratorijā;
b) rūpniecībā.

6



Fizikālās ipašibas.
Ķīmiskās ipašibas.
Izmantošana.
Saikne ar citām vielām.
Materiāls par ķīmiskajiem elementiem apgūstams pēc līdzīga 

plāna. Šāds plāns ievērots arī ķīmijas mācību grāmatā.
Sarežģītāku jautājumu sekmīgai apguvei doti padomi, kas ievē

rojami secīgas domāšanas virzībai. Tā, piemēram, norādījumi 
doti, lai patstāvīgi sastādītu ķīmiskās formulas, ķīmisko reakciju 
vienādojumus, elektronformulas u. c.

Lai sekmīgāk apgūtu plašu, teorētiski un praktiski nozīmīgu 
mācību materiālu, grāmatā ievietotas dažādas uzskatāmas tabu
las un shēmas. Tas atvieglo sagatavošanos stundām un eksāme
niem.

Grāmatā sniegti biežāk sastopamo ķīmijas uzdevumu tipu risi
nāšanas paraugi. Tie jums radīs iespēju patstāvīgi risināt uzde
vumus par apgūstamo mācību vielu. Tikai atcerieties, ka labas 
sekmes ķīmijas uzdevumu risināšanā jūs gūsiet tad, ja patstāvīgi 
un sistemātiski atrisināsiet visus uzdevumus, kas doti katras no
daļas beigās!

Lai atvieglotu darbu ar mācību grāmatu, tajā izmantoti dažādi 
teksta izcēlumi. Tā, piemēram, svarīgākās definīcijas dotas sar
kanā krāsā, bet nozīmīgākie jēdzienu formulējumi iespiesti ar 
tumšākiem burtiem. Atsevišķās vietās izmantots izcēlums ar slī
piem burtiem.

Lai labāk apgūtu mācību vielu un pilnīgāk pārliecinātos par 
savām zināšanām, izmantojiet nodaļu beigās dotos jautājumus 
un vingrinājumus! Vingrinājumu risinājumus, dažādus likumus, 
definīcijas un uzdevumus ierakstiet mājas darbu kladē! Tikai tad, 
ja varat atbildēt uz katru jautājumu, veikt ikvienu vingrinājumu, 
atrisināt visus uzdevumus, kas doti nodaļu beigās, kā arī izpildīt 
visus praktiskos darbus (tie ir obligāti katram skolēnam!), jūs 
drīkstat uzskatīt, ka attiecīgā mācību viela apgūta. Taču arī tad 
vēl nepieciešama atkārtošana un zināšanu nostiprināšana.

ķoti ieteicams savas zināšanas ķīmijā paplašināt, izmantojot 
papildliteratūru. Tas bieži vien nepieciešams, lai labāk izprastu 
ķīmiskos procesus, spētu tos pareizi vērtēt un vadīt.



NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI



1. n o d a ļ a

ĶĪMIJAS PAMATJĒDZIENI

1. ĶĪMIJAS p r ie k š m e t s

Ar jautājumiem, ko pēta ķīmija, jūs jau daļēji sastapā- 
ties jaunākajās klasēs — dabas mācības, ģeogrāfijas un botānikas 
kursā. No dabas mācības jums ir pazīstami tādi jēdzieni kā ķer
menis un viela. Piemēram, jebkuras formas granīta akmens ir ķer
menis. Katrs šāds akmens (ķermenis) sastāv no trim dažādām 
vielām: no laukšpata (jeb ortoklaza), kvarca un vizlas. Dabas- 
mācības kursā jūs iepazināties arī ar ūdeni, skābekli, slāpekli, 
vārāmo sāli (nātrija hlorīdu), kas ir atsevišķu vielu piemēri. Mā
coties par ūdeni un skābekli, jūs noskaidrojāt, ka ar šīm vielām 
var notikt dažādas pārvērtības — ūdens var pārvērsties no šķidra 
stāvokļa cietā un tvaika stāvoklī. Skābeklim iedarbojoties ar dau
dzām citām vielām, notiek parādība, ko ikdienas dzīvē sauc par 
degšanu.

Iepriekšējās klasēs ar minētajām un daudzām citām vielām un. 
to pārvērtībām jūs iepazināties tikai starp citu, jo galvenais mēr
ķis bija noskaidrot, kas ir granīts, kāds ir gaisa sastāvs, gaisa un 
ūdens nozīme. Taču dziļāk pētīt vielas un to pārvērtības ir ķīmijas 
uzdevums.

Ķīmija ir zinātne, kas pēta vielas un to pārvērtības.

Vielu ir ļoti daudz, un tās atšķiras cita no citas pēc savām 
īpašībām. Tā, piemēram, cukurs un nātrija hlorīds ir baltas, cietas 
kristāliskas vielas. Taču šis vielas atšķiras pēc garšas un šķīdības 
ūdenī. Noteiktā temperatūrā vienādā tilpumā ūdens izšķīst ievē
rojami vairāk cukura nekā nātrija hlorīda.

Viens no ķīmijas uzdevumiem ir pazīt vielas pēc to fizikālajām 
un ķīmiskajām ipašibām. Tā, piemēram, nātrija hlorīdu pēc fizikā
lajām īpašībām var raksturot šādi: nātrija blonds ir cieta, balta 
kristāliska, ūdeni šķīstoša viela ar sāļu garšu. Nātrija hlorīda
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kušanas temperatūra ir 801 °C un viršanas temperatūra 1413°C. 
Dažkārt, raksturojot vielas, norāda arī citas fizikālās īpašības 
(blīvumu, siltumvadītspēju, elektrovadītspēju u. c.). Vielas atšķi
ras cita no citas arī pēc ķīmiskajām īpašībām, ar kurām iepazī
simies tālāk. Vielu īpašības ir jāzina ne tikai tāpēc, lai vielas 
atšķirtu citu no citas, bet arī tādēļ, lai tās varētu lietderīgi iz
mantot.

Ļoti svarīgs ķīmijas uzdevums ir prast iegul dažādas 
vielas.

Ikdienas dzīvē plaši izmanto vielas, kādu dabā vispār nav. Tā, 
piemēram, dabā nav daudzu ārstniecības vielu (aspirīna un strep- 
tocīda), minerālmēslu (superfosfāta un amonija nitrāta) tin 
daudzu citu vielu.

Lai iegūtu šīs vielas, izmanto dažādas ķīmiskās pārvērtī
bas.

Ķīmijai ir liela nozīme mūsu zemes sociāli ekonomiskās attīs
tības paātrināšanā. Sājā sakarā jārada pārtikas produktu un 
plaša patēriņa preču pārpilnība. Lauksaimniecība jānodrošina ar 
minerālmēsliem un ar vielām, kas pasargā augus no kaitēkļiem 
un slimībām. Lauksaimniecību ar šīm vielām apgādā ķīmiskā rūp
niecība.

Ne mazāk svarīgs ķīmiskās rūpniecības uzdevums ir pilnīgi 
apmierināt tautas saimniecības un iedzīvotāju vajadzības pēc būv
materiāliem, plastmasām, sintētiskajiem audumiem, medikamen
tiem.

PSĶP Programmā teikts: «Arvien plašākos mērogos tiks iz
vērsta ražošanas elektrifikācija, ķimizācija, robotizācija un kom
pjuterizācija, kā ari izmantota biotehnoloģija.»*

Atbildiet uz 1. un 2. jautājumu!**

* Padomju Savienības Komunistiskās partijas Programma. Jaunā 
redakcija. Pieņemta PSKP XXVII kongresā. — R.: Avots, 198b,
22. Ipp.

** Jautājumi un vingrinājumi, ka arī uzdevumi ievietoti katras noda)as 
beigas.
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2. VIELAS UN TO ĪPAŠĪBAS

Cilvēks ikdienā izmanto dažādus priekšmetus: instru
mentus, caurules, traukus, mašīnu detaļas u. c. So priekšmetu 
pagatavošanai izlieto dažādus metālus, stiklu un citas vielas.

Vienu un to pašu priekšmetu izgatavošanai bieži vien izmanto 
dažādas vielas. Tā, piemēram, vienādas formas caurules izgatavo 
no stikla un no polietilēna, elektriskos vadus — no vara un no 
alumīnija utt. Arī mājsaimniecības trauku izgatavošanai izmanto 
dažādas vielas, piemēram, alumīniju un stiklu. Turpretī dažādu 
priekšmetu (lidmašīnu korpusu, elektrisko vadu, trauku) izgatavo
šanai var izmantot arī vienu un to pašu vielu, piemēram, alumī
niju.

Daudzi ķermeņi sastāv no vairākām vielām. Tā, piemēram, 
graudu sastāvā ietilpst ciete, olbaltumvielas, dažādas augu eļļas 
un citas vielas. Granīta sastāvā ietilpstošās vielas mums jau ir 
zināmas.

Pazīstamo vielu skaits pārsniedz septiņus miljonus. Lai varētu 
vielas atšķirt citu no citas, salīdzina to īpašības.

I Par īpašībām sauc pazīmes, pēc kurām vielas atšķiras 
cita no citas.

No dabas mācības kursa zināms, ka katrai tīrai vielai piemīt 
tai raksturīgas fizikālās īpašības (1. shēma).

Tā, piemēram, tīrs ūdens parastajos apstākļos ir bezkrāsains 
šķidrums, bez garšas un smaržas*. Tā blīvums +4°C temperatūrā 
ir 1 g/cm3, kušanas temperatūra 0°C un viršanas temperatūra 
100°C (ja spiediens ir 0,1 MPa). Tīrs ūdens ļoti slikti vada sil
tumu un elektrību.

* Pastāv arī teorija, pēc kuras garšu un smaržu pieskaita pie ķīmiskajām 
īpašībām.
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No ikdienas dzīves jums pazīstamas arī dažas vielu ķīmiskās 
īpašības. Tādas īpašības, piemēram, ir sēra spēja degt un dzelzs 
spēja rūsēt. Pētot vielu ķīmiskās īpašības, noskaidro, kādās reak
cijās tās piedalās.

Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (3.— 6.)!

3. MAISĪJUMI UN TĪRAS VIELAS.
VIELU ATTĪRĪŠANAS PAŅĒMIENI

Dabā gandrīz visas vielas sastopamas dažādu maisī
jumu veidā (2. shēma).

P i.e rnē r i

Nātrija hlorīda šķīdums Nātrija hlorīda un smilšu
ūdenī un cukura šķīdums maisījums, mālu uzduļķojums
ūdenī ūdenī

I Par viendabīgiem maisījumiem sauc tādus maisījumus, 
kuros pat ar mikroskopu nevar saskatīt atsevišķas mai
sījumā ietilpstošo vielu daļiņas.

I Par neviendabīgiem maisījumiem sauc tādus maisīju
mus, kuros pat bez lupas vai mikroskopa var konstatēt 
atsevišķas maisījumu veidojošo vielu daļiņas.

Rūpniecībā un ķīmijas laboratorijās bieži vien ir vajadzīgas 
vielas ar dažādu tīrības pakāpi.

I Par tīrām vielām* sauc tādas vielas, kurās citu vielu 
piemaisījumu ir maz vai ļoti maz.

* Absolūti (iras vielas iegūt nav iespējams.
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Tīrām vielām fizikālās un ķīmiskās īpašības ir stingri noteik
tas. Tā, piemēram, par tīru vielu var uzskatīt destilētu ūdeni.

Lai uzzinātu, kā var iegūt tīras vielas, ir jāiepazīstas ar sva
rīgākajiem vielu attīrīšanas paņēmieniem (3. shēma).

Piemēri

Mala Māla Dzelzs Nātrija Kristā- Destilēta
daļiņu daļiņu skaidiņu hlorīda lisku ūdens
nostā- atdali- atdali- izdali- vielu iz- iegūšana
dinā- šana no šana no šana no dalīšana
san a ūdens citām šķīduma, no šķi-

filtrējot vielām šķīdumu dūma, to
iztvai- ietvaicē-
cējot jol un at

dzesējot

Apskatīsim visus šos vielu attīrīšanas paņēmienus.
Vielu izdalīšana no neviendabīgiem maisījumiem. 1. Vielu izda

līšana no neviendabīgiem maisījumiem, kas sastāv no ūdeni prak
tiski nešķīstošam vielām ar dažādu blīvumu. Sis paņēmiens pama
tojas uz to, ka maisījuma sastāvā ietilpstošās vielas ūdenī prak
tiski nešķīst un vienai no tam blīvums ir lielāks, bet otrai mazāks 
nekā ūdenim. Tā, piemēram, dzelzs skaidiņas no koka skaidiņām 
var atdalīt, sajaucot šo vielu maisījumu ar ūdeni un pēc tam no
stādinot. Dzelzs skaidiņas nogrimst, bet koka skaidiņas uzpeld 
virs ūdens, un tas var atdalīt (1. att.).
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1. att. Dzelzs un koka skaidiņu atdalīšana, ieberot šo vielu maisījumu 
ūdenī.

Arī dabā notiek līdzīgas parādības. Tā, piemēram, pēc spēcīga 
lietus grāvju un nelielu upju ūdeņi ir stipri saduļķoti, bet drīz tie 
atkal kļūst dzidrāki, jo daļa piemaisījumu nogulsnējas.

2. Vielu izdalīšana no neviendabīgiem maisījumiem, kas sastāv 
no ūdeni šķīstošām un ūdeni praktiski nešķīstošām vielām* Tā, 
piemēram, lai atdalītu nātrija hlorīdu no smiltīm, maisījumu sa
jauc ar ūdeni. Nātrija hlorīds izšķīst, bet smiltis nogulsnējas 
(2. att.). Lai paātrinātu praktiski nešķīstošās vielas atdalīšanu no

2. att. Smilšu iz
gulsnēšanās no 
nātrija hlorīda 
šķīduma.

* Absolūti nešķīstošu vielu nav.
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šķīduma, maisījumu filtrē (3. att.). Smiltis paliek uz filtra (filtra 
poras ir mazākas nekā smilšu graudiņu diametrs), bet nātrija hlo
rīds atrodas šķīdumā, kas izplūst caur filtru. Lai atdalītu nātrija 
hlorīdu no ūdens, šķīdumu iztvaicē.

3. Vielu izdalīšana no neviendabīgiem maisījumiem, kas saslāv 
no divām šķidrām vielām ar dažādu blīvumu, kuras viena otrā 
praktiski nešķist. Tādus maisījumus veido, piemēram, benzīns, 
nafta un augu eļļas ar ūdeni. Lai atdalītu vienu vielu no otras, 
maisījumu ielej dalāmajā piltuvē (4. att.) vai nostādinātājā 
(5. att.). Tā kā dažādiem šķidrumiem ir dažādi blīvumi, tad šādi 
maisījumi drīz vien noslāņojas — šķidrums, kura blīvums lielāks, 
nostājas apakšējā slānī, un to var atdalīt.

Dažkārt šķidrumus, kuriem dažādi blīvumi, atdala, izman
tojot centrbēdzes aparātus. Tā atdala, piemēram, krējumu no 
piena.

Vielu izdalīšana no viendabīgiem maisījumiem. 1. Vielu izdalī
šana no viendabīgiem maisījumiem iztvaicējot un kristalizējot. Lai 
izšķīdinātu -vielu, piemēram, nātrija hlorīdu izdalītu no šķīduma,
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6. att. Nātrijā hlorīda šķī- 7. att. Destilēta ūdens iegūšana no
dūma iztvaicēšana. vara hlorīda šķīduma.

šķīdumu iztvaicē (6. att.) Ūdens iztvaiko, bet porcelāna bļodiņā 
sīku kristāliņu veidā paliek nātrija hlorīds.

Dažreiz lieto ietvaicēšanu, t. i., ūdeni daļēji iztvaicē. Rezultātā 
iegūst koncentrētāku šķīdumu, kuru atdzesējot izšķīdinātā viela iz
dalās kristālu veidā. Šādu vielu attīrīšanas paņēmienu sauc par 
kristalizāciju.

Minētos vielu attīrīšanas paņēmienus izmanto tajos gadījumos, 
ja tīrā veidā jāiegūst tikai viena no vielām (parasti izšķīdinātā 
viela). Ja tīrā veidā jāiegūst gan izšķīdinātā viela, gan arī šķīdi
nātājs, izmanto destilēšanu.

2. Vielu izdalīšana no viendabīgiem maisījumiem destilējot. Ja, 
piemēram, dots vara hlorīda ūdens šķīdums un tīrā veidā jāiegūst 
abas vielas, tad rīkojas šādi: zilo vara hlorīda ūdens šķīdumu 
ielej mēģenē un karsē (7. att.). Otrā mēģenē ieplūst ūdens tvaiks, 
kas atdziestot kondensējas. Kad ūdens iztvaikojis, pirmajā mēģenē 
paliek sāls, bet otrajā mēģenē — destilēts ūdens. Vēl bez tam 
destilāciju izmanto, lai atdalītu vienu šķidru vielu no otras. Tad 
pamatojas uz to, ka šķīduma sastāvā ietilpstošajām šķidrajām 
vielām ir dažādas viršanas temperatūras. Vispirms iztvaiko tā 
šķidrā viela, kuras viršanas temperatūra ir zemāka. Tātad destilā
cija ir šķidrumu pārvēršana tvaikos un iegūto tvaiku kondensē- 
šana.

Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (7.— 12.)!

k
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4. FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS PĀRVĒRTĪBAS

Dažādas izmaiņas, kas notiek ar vietām, sauc par pār
vērtībām.

Vielu pārvērtību piemēri ir ūdens iztvaikošana un sasal
šana, stikla kušana, kurināmā sadegšana un metālu rūsēšana. 
Izšķir fizikālās un ķīmiskās pārvērtības (4. shēma).

P i e rn ē r i

Stikla vai kāda metāla ku- Kurināmā sadegšana, or-
šana, ūdens iztvaikošana un ganisko vielu trūdēšana,
sasalšana, dažādas formas dzelzs rūsēšana, piena sa-
trauku izgatavošana no stikla 
vai alumīnija, elektriskās 
spuldzes kvēldiega kvēlošana

skābšana u. c.

u. c.

I Par fizikālām pārvērtībām sauc tādas pārvērtības, kuru 
rezultātā vielas maina tikai savu agregātstāvokli vai 
formu, bet citas vielas nerodas.

I Par ķīmiskām pārvērtībām jeb ķīmiskām reakcijām 
sauc tādas pārvērtības, kuru rezultātā no dotajām vie
lām rodas jaunas vielas ar citām īpašībām.

Ar dažām ķīmiskajām pārvērtībām jūs jau iepazināties dabas 
mācības kursā. Tā, piemēram, jūs mēģinājumos novērojāt, ka kvē
lojošs skals, tērauda stieple, kā arī citas vielas skābeklī sadeg ar 
spožu spilgtu liesmu un izdalās daudz siltuma. Degšanas rezul
tāta rodas citas vielas ar pilnīgi citām īpašībām. Iedarbojoties uz 
kaļķakmeni vai marmoru ar sālsskābi, jūs novērojāt raksturīgu 
putošanu, kas saistīta ar gāzes izdalīšanos. Dabas mācības kursā 
šo gāzi nosauca par ogļskābo gāzi; ar tās zinātnisko nosaukumu 
iepazīsimies vēlāk. Lai tuvāk iepazītos ar šīs gāzes īpašībām, jūs
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to laidāt cauri kaļķūdenim un novērojāt tā saduļķošanos, t. i., 
baltu nogulšņu rašanos. Ķīmiskās reakcijas, kuru rezultātā rodas 
gāzveida vielas ar tām raksturīgu smaržu, jums jau ir zināmas 
no botānikas kursa. Piemēram, ja uz plaukstas sajauc nedaudz 
amonija sulfāta vai amonija nitrāta ar kaļķiem, tad izdalās bez
krāsaina gāze (amonjaks) ar tai raksturīgu asu smaku.

Ķā redzams, siltuma izdalīšanās, gaismas izstarošana, gāzes 
izdalīšanās, nogulšņu rašanās un krāsas maiņa ir svarīgas ķī
misko reakciju pazīmes.

Tātad, izmantojot jūsu zināšanas no dabas mācības kursa un 
ikdienas pieredzes, var izdarīt šādu secinājumu.

Ķīmisko reakciju svarīgākā pazīme ir jaunu vietu rašanās, kas
saistīta 1) ar siltuma izdalīšanos vai gaismas izstarošanu, 2) ar 
krāsas maiņu, 3) ar raksturīgas smaržas rašanos, 4) ar nogulšņu 
veidošanos un 5) ar gāzveida vielu izdalīšanos. (Ja dotā viela 
maina krāsu vai izstaro gaismu, bet jaunas vielas nerodas, tad tā 
ir fizikāla parādība.)

Ķīmisko reakciju izraisīšanas un norises apstākļi. Vispirms no
skaidrosim, kā jārikojas, lai ķīmiskās reakcijas izraisītu. No pie
redzes mums zināms, ka malkas pagali daudz grūtāk aizdedzināt 
nekā plānu skaliņu. Vēl grūtāk aizdedzināt ogles gabaliņu. Tur
pretī ogļu putekļi maisījumā ar gaisu uzliesmo viegli un sadeg 
ļoti strauji, dažreiz pat ar eksploziju.

Ķā šo parādību var izskaidrot? Lai izraisītu ķīmisko reakciju, 
ir jārada tādi apstākļi, kuros reaģējošo vielu daļiņas savstarpēji 
labāk saskartos. To panāk, vielas sasmalcinot (t. i., palielinot to 
saskares virsmu) un rūpīgi samaisot. Sevišķi sīki vielas sasmal
cinās šķīšanas procesā. Tādēļ arī šķīdumos reakcijas starp vielām 
noris ļoti strauji.

Tomēr reaģējošo vielu sasmalcināšana un samaisīšana ir tikai 
viens no faktoriem, kas veicina reakcijas izraisīšanu. Tā, piemē
ram, ja sajauc koksnes putekļus ar gaisu, degšana, t. i., ķīmiskā 
reakcija, parastajā temperatūrā vēl nesākas. Lai koksnes putekļi 
aizdegtos, t. i., lai sāktos reakcija, tie gaisa klātbūtnē jāsakarsē 
līdz noteiktai temperatūrai. (Sīkāk par temperatūras ietekmi uz 
ķīmiskajām reakcijām pastāstīts 172. lpp.)

Dažas reakcijas sākas gaismas ietekmē.
Tātad ķīmisko reakciju izraisīšanas svarīgākie jaktori ir

1) vielu sasmalcināšana un rūpīga samaisīšana un 2) reaģējošo 
vielu sakarsēšana līdz noteiktai temperatūrai.
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Kā vēlāk noskaidrosim, karsēšanas ietekme uz ķīmisko reak
ciju norisi ir dažāda. Dažām reakcijām vielu karsēšana ir vaja
dzīga tikai reakcijas ierosināšanai. Pēc tam šīs reakcijas noris bez 
karsēšanas un rezultātā izdalās siltums. Šādu reakciju piemēri ir 
vielu degšana. Turpretī dažas reakcijas noris tikai tad, ja vielas 
nepārtraukti karsē vai arī pievada cita veida enerģiju.

Fizikālo un ķīmisko pārvērtību nozīme. Liela nozīme dabā un 
cilvēka dzīvē ir fizikālajām pārvērtībām, kuras notiek ar ūdeni. 
Ūdens iztvaikošana un tā tvaika kondensēšanās izraisa lietu. 
Ūdens tvaika enerģiju izmanto dažādos tvaika dzinējos. Dažkārt 
mehānisko enerģiju, ko iegūst, izmantojot ūdens tvaiku, pārvērš 
cita veida enerģijā. Tā, piemēram, Rīgas termoelektrostacijā ūdens 
tvaika enerģiju vispirms pārvērš mehāniskajā un pēc tam elek
triskajā enerģijā. Daudzu izstrādājumu izgatavošana rūpniecībā 
pamatojas uz fizikālajām pārvērtībām, kuru rezultātā dažādām 
vielām (metāliem, plastmasām) mainās forma.

Ķīmiskās reakcijas izmanto, lai iegūtu dažādus metālus (dzelzi, 
alumīniju, varu, cinku, svinu, alvu un hromu), plastmasas, mine
rālmēslus, ārstniecības vielas un citas vielas. Bieži vien izmanto 
arī enerģiju, kas izdalās ķīmiskajās reakcijās. Tā, piemēram, sa
degot kurināmajam, enerģija izdalās siltuma veidā, un to izmanto 
rūpniecībā un ikdienas dzīvē. Ķīmiskās pārvērtības nemitīgi nori
sinās arī augos, cilvēka un dzīvnieku organismos.

Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (13.— 17.)!

5. MOLEKULAS UN ATOMI

Molekulas. Ķīmijas uzdevums ir pētīt ne tikai vielu 
pārvērtības, bet arī vielu uzbūvi, t. i., noskaidrot, no kā vielas sa
stāv.

Katrs no jums jau zina, ka vielas sastāv no ļoti sīkām daļi
ņām — molekulām. Taču var rasties grūtības, ja ir jāpaskaidro, 
kā to var pierādīt. Sai nolūkā atcerēsimies, ka ūdens ir labs vielu 
šķīdinātājs. Tomēr, vai esam padomājuši, kas notiek, vielām, pie
mēram, cukuram šķīstot ūdenī? Pieņemsim, ka uz galda atrodas 
divi stikla trauki, no kuriem vienā ir destilēts ūdens, bet otrā — 
cukura šķīdums ūdenī, un mums dots uzdevums — nepārbaudot 
pēc garšas, pateikt, kurā traukā ir tīrs ūdens un kurā — cukura 
šķīdums. Padomāsim, kādēļ nenogaršojot to pateikt nevar! Ari,
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apskatot trauka saturu parastajā un pat ultramikroskopā, cukura 
daļiņas šķīdumā neredzēsim. Atbilde te ir tikai viena: šķīstot vie
las sasmalcinās ļoti sikās daļiņās — molekulās. Mūsdienās ir 
ierīces, piemēram, elektronmikroskops, ar kurām var dažu vielu 
molekulas saskatīt. Ari pats šķīdinātājs — ūdens sastāv no mole
kulām. Tātad vielu šķīšana ir viens no pierādījumiem, ka pastāv 
molekulas. Otrs ļoti uzskatāms un pārliecinošs pierādījums, ka 
vielas sastāv no molekulām, ir difūzijas parādība, ko apskata fizi
kas kursā-

Lai varētu atbildēt, kas ir molekula, būtu jāzina, vai molekula 
ir dotās vielas dalāmības robeža vai arī molekulas ir iespējams 
sadalīt sīkākās daļiņās. Jūs droši vien pareizi atbildēsiet, ka pa
stāv arī atomi, jo esat dzirdējuši par atomenerģiju un tās izman
tošanu.

Atomi. Kā var pierādīt, ka pastāv atomi? Lai atbildētu uz šo 
jautājumu, iepazīsimies sīkāk ar ūdens īpašībām, izmantojot Hof- 
maņa aparātu, kas parādīts 8. attēlā. Pieslēgsim aparātu pie līdz
strāvas avota un novērosim, kas notiek, ja caur ūdeni plūst līdz
strāva. Drīz vien redzēsim, ka aparāta caurulēs uzkrājas gāze, pie 
tam vienā no caurulēm uzkrājas divas reizes lielāks tilpums gāzes. 
Atverot aizgriezni un tuvinot kvēlojošu skaliņu aparāta caurulei, 
kurā ir divas reizes mazāk gāzes, pārliecināsimies, ka skaliņš 
spilgti uzliesmo. Sī gāze mums ir jau pazīstama no dabas mācī
bas un botānikas kursa. Tā ir skābeklis. Tuvinot degošu skaliņu 
otrās caurules galam, pārliecināmies, ka tajā ir uzkrājusies gāze,

kas spēj degt. Sī gāze ir ūdeņra
dis. Labi pārdomāsim šī mēģinā
juma rezultātus un atbildēsim uz 
šādiem jautājumiem. 1. Ķada pār
vērtība (fizikāla vai ķīmiska) ir 
notikusi ar ūdeni? 2. Kas ir noti
cis ar ūdens vissīkākajām daļi
ņām — molekulām? Tā ka ir ra
dušās divas jaunas vielas ar pil
nīgi citām īpašībām — skābeklis 
un ūdeņradis, tad nav nekādu 
šaubu, ka ar ūdeni ir notikusi kl
īniska pārvērtībā. Lai atbildētu uz 
otro jautājumu, spriežam šādi: tā 
kā ūdens molekulas ir ūdens vissī-8. att. Hofmaņa aparāts ūdens sa

dalīšanai ar līdzstrāvu.
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kākās daļiņas, tad, tām sagla
bājoties, ir jāsaglabājas arī ūde
nim. Aplūkotajā mēģinājumā 
ūdens sadalījās. Tas nozīmē, ka 
ir sadalījušās arī tā vissīkākās 
daļiņas — molekulas. Tā kā 
skābekli un ūdeņradi tālāk vairs 
sadalīt nevar, tad tas nozīmē, 
ka pastāv ari kimiski nedalā
mas daļiņas, kuras sauc par 
atomiem. Runājot par atomiem, 
akcentēsim vārdus «ķīmiski ne
dalāmas daļiņas», jo, kā jūs 
jau esat dzirdējuši, arī atomus 
var saskaldīt un iegūt atomenerģiju. Tikai šos jautājumus aplūko 
vidusskolas vecākajās klasēs. Tos pēta speciāla zinātnes no
zare — kodolfizika.

Līdzstrāvas iedarbību uz ūdeni var izskaidrot šādi.
Ūdens vissīkākā daļiņa ir ūdens molekula. Tā sastāv no di

viem ūdeņraža atomiem un viena skābekļa atoma. Laižot līdz
strāvu caur ūdeni, tā molekulas sadalās un atbrīvojas ķīmiski tā
lāk nedalāmas daļiņas — skābekļa atomi un ūdeņraža atomi 
(9. att.). Sie atomi savienojas pa divi, un izveidojas skābekļa un 
ūdeņraža molekulas, kuras sastāv no diviem atomiem. Pamatojo
ties uz izdarīto mēģinājumu, var definēt jēdzienus «molekulas» un 
«atomi».

Molekulas ir daudzu vielu vissīkākās daļiņas, kuru sa
stāvs un ķīmiskās īpašības ir tādas pašas kā dotajai 
vielai.

Atšķirībā no atomiem molekulas ķīmiskajās reakcijās var sa
dalīties.

I Atomi ir ķīmiski nedalāmas daļiņas, kuras ietilpst visu 
vielu sastāvā.

Vielas ar molekulāru uzbūvi un vielas ar nemolekulāru uzbūvi.
Vielas, kuru vissīkākā daļiņa ir molekula, pieder pie vielām ar 
molekulāru uzbūvi. Šādu vielu raksturīgs piemērs ir ūdens. Taču 
pazīstamas arī vielas, kuru vissīkākās daļiņas ir atsevišķi atomi 
vai joni (ar joniem iepazīsimies tālāk 216. un 224. Ipp.). Vielas, kuru 
vissīkākās daļiņas ir atsevišķi atomi vai joni, pieder pie vielām ar

Q  + © +©
Ūdens

molekula

Skābekļa
atoms

Ūdeņraža
atomi

0 - 0 - 0 0
Skābekļa

atomi

© + ©
Ūdeņraža

atomi

Skābekļa
molekula

© y )
Ūdeņraža
molekula

9. att. Atomi un molekulas.
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S alik tas  vielas

Q  skābekļa atoms 

Q  ūdeņraža atoms
10. att. Ledus 
kristāls.

nemolekulāru uzbūvi. Kāda uzbūve ir vielai — molekulāra vai 
nemolekulāra, to nosaka, apskatot vielu cietā, kristāliskā stāvoklī 
ar ierīci, kas dod vajadzīgo palielinājumu. Ja ar šādu ierīci ap
skata ūdeni cietā stāvoklī, tas ir ledu, tad redzama aina, kas pa
rādīta 10. attēlā. Izrādās, ka visām vielām cietā, kristāliskā stā
voklī to atsevišķas daļiņas (molekulas, atomi vai joni) sakārtojas 
noteiktā secībā, izveidojot režģim līdzīgu struktūru. Tāpēc lieto jē
dzienu «vielu kristālrežģis». Kā redzams no 10. attēla, ūdenim 
cietā stāvoklī kristālrežģa mezglos ir ūdens molekulas. Tātad ūde
nim ir molekulāra uzbūve. Daudzām citām vielām, piemēram, 
dzelzs sulfīdam, ar kura sastāvu iepazīsimies nedaudz vēlāk, kris
tālrežģa mezglos ir nevis dzelzs sulfīda molekulas, bet gan dzelzs 
un sēra atomi (11. att.). Tātad dzelzs sulfīdam ir nemolekulāra 
uzbūve.

Lai kristālisko vielu izkausētu, ir jānoārda kristālrežģis, t. i., 
jāpārrauj saites starp vielas daļiņām kristālrežģī. Ķīmiskās saites 
starp molekulām ir daudz vājākas nekā ķīmiskās saites starp ato
miem, tāpēc vielām ar molekulāru uzbūvi ir zemas kušanas tem
peratūras. Turpretī vielām ar nemolekulāru uzbūvi kušanas tempe
ratūras ir augstas. Tātad, lai varētu orientēties, kas ir dotās vielas 
elementārdaļiņa (molekula, atoms vai jons), ir jāzina šīs vielas 
fizikālās īpašības. Vielas ar molekulāru uzbūvi parastajos apstāk
ļos ir vai nu gāzes (skābeklis, ūdeņradis, slāpeklis u. c.), vai

£  dzelzs atoms

Q  sēra atoms
11. att. Dzelzs sulfīda kris
tāls.
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šķidrumi (ūdens, spirts, ēteris u. c.), vai ari cietas, viegli kūstošas 
vielas (sērs — kuš. temp. 112,8CC, baltais fosfors — kuš. temp. 
44°C u. c.).

Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus {18.— 22,)l

6. VIENKĀRŠĀS VIELAS UN SALIKTAS VIELAS

Kā jau noskaidrojām, ir tādas vielas, kuras spēj sadalī
ties, pie tam rodas divas vai vairākas citas vielas. Pie šādām 
vielām pieder, piemēram, ūdens. Ūdens molekulām sadaloties, vis
pirms rodas skābekļa un ūdeņraža atomi, kas savienojas pa divi 
un veido šo vielu molekulas (sk- 9. att.). Tātad ūdens ir salikta 
viela.

Tomēr ne visas saliktās vielas ir iespējams tik viegli sadalīt. 
Kā jau minējām, dzelzs sulfīds sastāv no dzelzs un sēra atomiem. 
Tātad ari dzelzs sulfīds ir salikta viela. Taču dzelzs sulfīdu un 
daudzas citas saliktas vielas skolas ķīmijas laboratorijas apstāk
ļos sadalīt sastāvdaļās nav iespējams.

Kā tad var pierādīt, ka dotā viela ir salikta? Nav grūti iedo
māties, ka var mēģināt izdarīt sadalīšanas reakcijai pretēju ķī
misku reakciju, tas ir, iegūt dzelzs sulfīdu no dzelzs un sēra. 
Sājā nolūka sajauc smalkas dzelzs skaidiņas ar pulverveida sēru 
masu attiecībā 7 : 4 ( 7  masas vienības dzelzs un 4 masas vienības 
sēra). Tuvinot maisījumam magnētu, 
kā arī ieberot maisījumu ūdenī, pār
liecinās, ka dzelzs un sērs savas īpa
šības saglabā. Tad maisījumu ievieto 
mēģenē un karsē, līdz sākas ķīmiska 
reakcija (12. att.). Pēc tam karsē
šanu pārtrauc, jo reakcija turpinās, 
izdaloties siltumam. Kad reakcija 
beidzas, mēģenei ļauj atdzist, iegūto 
vielu labi sasmalcina piestā un iz
dara ar to tādus pašus mēģinājumus 
kā ar pulverveida sēra un dzelzs 
skaidiņu maisījumu. Uz iegūto sa
vienojumu magnēts vairs neiedarbo
jas. Ja šo vielu ieber ūdenī, sēru no 12. att. Dzelzs sulfīda iegū

šana.
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dzelzs atdalīt nevar. No šī mēģinājuma var secināt, ka reakcijā 
starp sēru un dzelzi ir radusies pavisam cita viela ar tai rakstu
rīgām īpašībām — dzelzs sulfīds. Ar šo mēģinājumu ir pierādīts 
ka dzelzs sulfīds ari ir salikta viela, kas sastāv no dzelzs un sēra. 
Tikai atšķirībā no ūdens dzelzs sulfīdam ir nemolekulāra uzbūve, 
jo tā kristāIrežģī ir nevis dzelzs sulfīda molekulas, bet gan atse
višķi dzelzs un sēra atomi (sk. 11. att.).

Tātad ūdens un dzelzs sulfīds ir saliktu vielu piemēri. Turpretī 
skābekli, ūdeņradi, sēru, dzelzi un citas vielas nav iespējams 
tālāk sadalīt, jo tās ir vienkāršas vielas. Sīs vielas nevar arī 
iegūt no vienkāršākām sastāvdajām.

Vienkāršo un salikto vielu atšķirīgās pazīmes un piemēri doti
5. shēmā.

A t š ķ i r ī g ā s  p a z ī m e s

Ķīmiskajās reakcijās tālāk Ķīmiskajās reakcijās spēj
nesadalās sadalīties un veidot divas

Tās nevar arī iegūt no sa- vai vairākas citas vielas
stāvdaļām Tās var iegūt arī no sa

stāvdaļām

P ie  m ē r  1

Skābeklis, ūdeņradis, sērs, Ūdens, dzelzs sulfīds, nāt-
dzelzs u. c. rija hlorīds u. c.

Pamatojoties uz iepriekš teikto, vienkāršas un saliktas vielas 
var definēt šādi.

I Par vienkāršām vielām sauc (ādas vielas, kas sastāv no 
viena veida atomiem.
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Piemēram, vienkārša viela — skabeklis sastav tikai no skā
bekļa atomiem.

I Par saliktām vielām sauc tādas vielas, kas sastāv no 
dažāda veida atomiem.

Piemēram, ūdens molekula sastāv no skābekļa un ūdeņraža 
atomiem.

Iegūstot dzelzs sulfīdu, mēs pārliecinājāmies, ka saliktās vielas 
pēc savas būtības ir ķīmiski savienojumi. Mēs daļēji arī noskaid
rojām, ar ko atšķiras jēdziens «ķīmisks savienojums» no jēdziena 
«maisījums». Sie jēdzieni ķīmijā ir ļoti svarīgi, tāpēc 1. tabulā 
sakopotas pazīmes, pēc kurām atšķiras vielu maisījumi no ķīmis
kajiem savienojumiem.

Maisījumu un ķīmisko savienojumu salīdzinājums
1. tabula

Vielu maisījumi

1. Maisījumu sastāvs ir mai
nīgs. Vielas mehāniski var sa
jaukt jebkurā masu attiecībā

2. Maisījumos ietilpstošas vie
las saglabā visas savas īpašības

3. Maisījumos ietilpstošās vie
las var atdalīt citu no citas 
ar parastajiem vielu atdalīšanas 
paņēmieniem (nostādināšana, 
filtrēšana, destilēšana, iedarbība 
ar magnētu u. c.)

4. Vielas mehāniski sajaucot, 
nav novērojama ne siltuma iz
dalīšanās, ne tā uzņemšana, ne 
arī citas ķīmisko reakciju pazi
nies

Ķīmiskie savienojumi

1. Savienojumu sastāvs ir 
stingri noteikts un nemainīgs. 
Piemēram, dzelzs ķīmiski sa
vienojas ar sēru masu attiecībā 
7 : 4.

2. Veidojoties savienojumiem, 
izejvielu īpašības nesaglabājas, 
jo rodas citas vielas ar citām 
īpašībām.

3. Ķīmiskos savienojumus var 
sadalīt tikai ķīmiskajās reakci
jās

4. Ķīmisko savienojumu veido
šanās vienmēr ir saistita ar sil
tuma izdalīšanos vai uzņem
šanu, vai ar citām ķīmisko re
akciju pazīmēm

Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (23.— 25.)!

7. ĶĪMISKIE ELEMENTI

Mēs jau iepazināmies ar jēdzieniem «ķermenis», «viela», 
«molekula», «atoms», «vienkārša un salikta viela», «maisījums» 
un «ķīmisks savienojums». Ķīmijā ļoti svarīga nozīme ir arī jē
dzienam «ķīmiskais elements». Lai izprastu tā būtību, vēlreiz labi
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padomāsim par atšķirībām, kādas pastāv starp jēdzieniem «maisī
jums» un «ķīmisks savienojums». Mēs jau noskaidrojām, ka maisī
jumā dzelzs un sērs savas īpašības saglabā. Tātad varam apgal
vot, ka dzelzs un sēra maisījums sastāv no divām vienkāršām 
vielām — no dzelzs un sēra. Mēs noskaidrojām arī to, ka ķīmiskā 
savienojuma — dzelzs sulfīda sastāvā ietilpst dzelzs un sēra 
atomi, t. i., dzelzs sulfīds arī sastāv no dzelzs un sēra. Rodas jau
tājums: vai var apgalvot, ka arī dzelzs sulfīds sastāv no divām 
vienkāršām vielām — no dzelzs un sēra? Labi padomājot, varē
sim secināt, ka šāds apgalvojums būtu nepareizs, jo, pētot dzelzs 
sulfīda īpašības, mēs tajā dzelzi un sēru kā vienkāršas vielas 
konstatēt nevarējām. Izrādās, ka, ķīmiski reaģējot divām vielām, 
to savstarpējas ietekmes rezultātā šo atsevišķo vielu īpašības iz
zūd, jo rodas jauna viela ar pilnīgi citām īpašībām. Piemēram, 
dzelzs sulfīda sastāvā vienkāršu vielu — dzelzs un sēra vairs 
nav. Taču' dzelzs un sēra atomi dzelzs sulfīda sastāvā ir. Tātad 
te pastāv zināma pretruna. Lai šo pretrunu novērstu, ķīmijā lieto 
jēdzienu «ķīmiskais elements». To vienkāršotā veidā definē tā.

I Ķīmiskais elements ir noteikta veida atomi, kuriem sva
rīgākās ķīmiskās pamatīpašības ir kopīgas.

Tā, piemēram, visi skābekļa atomi neatkarīgi no tā, vai tie ir 
brīvi vai saistīti ar citiem atomiem, ir elements skābeklis. Tas pats 
attiecas uz ūdeņraža atomiem, kas ir elements ūdeņradis, uz dzelzs 
un sēra atomiem, kas attiecīgi ir elements dzelzs un elements 
sērs. Tā kā dzelzs sulfīda sastāvā nav attiecīgu vienkāršu vielu 
(dzelzs un sēra), bet dzelzs un sēra atomi tomēr ir, tad, lietojot 
jēdzienu «ķīmiskais elements», jāsaka: dzelzs sulfīds sastāv no 
diviem elementiem — no dzelzs un sēra. Iepriekš teiktais attiecas 
uz visiem ķīmiskiem savienojumiem. Piemēram, nebūtu arī pareizi 
teikt, ka ūdens sastāv no divām vienkāršām vielām — no ūdeņ
raža un skābekļa. Pareizi jāsaka: ūdens sastāv no diviem elemen
tiem — no ūdeņraža un skābekļa.

Līdz šim atklāti 108 dažādi atomu veidi, t. i., 108 ķīmiskie 
elementi.

No iepriekš teiktā ir saprotams, ka «vienkārša viela» un «ķī
miskais elements» ir pilnīgi dažādi jēdzieni. Ja runājam par kādu 
noteiktu vienkāršu vielu, tad vienmēr raksturojam tās īpašības. 
Piemēram, vienkārša viela skābeklis ir bezkrāsaina gāze, kas ne
daudz šķīst ūdenī, veicina degšanu un ir nepieciešama elpošanai.
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Ja turpretī runājam par elementu skābekli, tad domājam tikai par 
tā atomiem, kas var ietilpt salikto vielu, piemēram, ūdens sa
stāvā. Skābekļa atomiem savstarpēji savienojoties, var izveidoties 
arī vienkāršas vielas, piemēram, skābeklis.

Viena un tā paša ķīmiskā elementa atomiem savienojoties savā 
starpā, izveidojas viena vai vairākas vienkāršas vielas. Tā, piemē
ram, ūdeņraža atomi veido vienkāršas vielas — ūdeņraža mole
kulas, dzelzs atomi veido vienkāršu vielu — dzelzi, bet sēra atomi 
veido vienkāršu vielu — sēru.

Jāatšķir arī jēdzieni «atoms» un «ķīmiskais elements». No 
definīcijas izriet, ka ķīmiskais elements nav vis viens atsevišķs 
atoms, bet ir atomu kopums, kuru ķīmiskās pamatīpašības ir ko
pīgas. Vēlāk noskaidrosim, ka noteikta ķīmiskā elementa visi 
atomi nav pilnīgi vienādi (sk. 192. lpp.).

Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (26. un 27.)!

8. ELEMENTU RELATĪVA ATOMMASA

Mums jau ir zināms, ka vielu molekulas ir ārkārtīgi 
mazas. Atomu izmēri ir vēl mazāki. Tāpēc rodas jautājums, kādās 
vienībās izteikt to masu — gramos, miligramos vai citās masas 
vienībās. Protams, nav lietderīgi minerālmēslu devu atsevišķam 
augam aprēķināt tonnās. Nav arī parocīgi minerālmēslu devas 
saimniecības laukiem aprēķināt miligramos. Tātad, lai iegūtu pa
rocīgus skaitļus, atkarībā no masas lieluma izvēlas piemērotas, 
vienības. Tā, piemēram, visvieglākā atoma — ūdeņraža atoma - -  
masa, izteikta gramos, ir 0,000000000000000000000001663 g ~  
*= 1,66-10-24 g. Skābekļa atoma masa ir aptuveni 16 reizes lielāka 
par ūdeņraža atoma masu. Ja to izsaka gramos, tad iegūst skaitli 
0,000000000000000000000026608 g~2,66-10“23 g. Kā redzams, tie 
ir ļoti neparocīgi skaitļi. Nebūs liels ieguvums, ari tad, ja atomu 
masas izteiksim miligramos. Aiz komata būs tikai par trim cipa
riem mazāk. Tatad ari miligrams šim nolūkam ir pārak liela ma
sas vienība. Tādēļ arī atomu un molekulu masas ir pieņemts iz
teikt atommasas vienībās.

Atommasas vienība (u) ir -ļ— no oglekļa atoma masas.
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Tā kā oglekļa atoma masa ir 2,0-10~26 kg, tad u ir ^  no šī 
9 0 .1 0 - 26

skaitļa, tas ir ——^ ---- =  1,66-10—27 kg.
Tātad viena atommasas vienība ir 1,66-10~27 kilogramu.

I Dalot atomu masas ar ^  oglekļa atoma masas, iegūst 
skaitļus, ko sauc par relatīvām atommasām.

Tā, piemēram, skābekļa relatīvo atommasu aprēķina šādi:
2,66-10-26 kg _ 1C 
1,66-10-27 kg

Līdzīgi aprēķina relatīvās atommasas visiem elementiem.
Tā kā relatīvā atommasa rāda, cik reižu dotā atoma masa ir

lielāka par 110 °g |ek!a atoma masas, tad šos lielumus aprēķi
nos izmanto kā relatīvus skaitļus un apzīmē ar Ar.

Lietojot aprēķinos relatīvo atommasu, jāievēro atšķirības starp 
atoma masu, atommasu un relatīvo atommasu. Par atoma masu 
sauc viena atoma masu, ja tā ir izteikta kilogramos (gramos). Bet, 
ja atoma masa ir izteikta atommasas vienībās, tad to pieņemts 
saukt par atommasu. Relatīvā atommasa ir skaitlis, kas parāda, 
cik reižu atommasa ir lielāka par atommasas vienību.

Piemēri
Simbols Atoma masa Atommasa Relatīva

atommasa
H 1,66-10-27 kg 1 u 1
0 2,66-10-26 kg 16 u 16
c 1,99-10-26 kg 12 u 12
s 5,31 -10-26 kg 32 u 32
Fe 9,30-10-20 kg 56 u 56

Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (28.—31.)!

9. ĶĪMISKO ELEMENTU SIMBOLI

Pēc zviedru ķīmiķa J. Bercēliusa ieteikuma ķīmiskos 
elementus ir pieņemts apzīmēt ar šī elementa latīniskā nosaukuma 
pirmo burtu vai arī ar pirmo burtu un kādu no nākamajiem bur
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tiem- Tā, piemēram, elementa ūdeņraža nosaukums latiņu valodā 
ir Hydrogenium, tāpēc ūdeņradi apzīmē ar burtu H. Dzīvsudraba 
nosaukums latīņu valodā ir Hydrargyrum un dzīvsudrabu apzīmē 
ar burtiem Hg.

I Ķīmiskais simbols ir dotā elementa apzīmējums ar tā 
latīniskā nosaukuma vienu vai diviem burtiem.

Ķīmiskais simbols apzimē: Piemēri
0 kimiskā elementa no

saukumu
0  — skabeklis Fe — dzelzs

2) dotā elementa vienu 
atomu

viens skābekļa 
atoms

viens dzelzs atoms

3) doiā elementa relatīvo 
alommasu

Ar o — 16 Ar F e =  56

Ja nepieciešams apzīmēt vairākus atomus, tad atomu skaitu 
norada, pirms ķīmiskā simbola rakstot attiecīgu skaitli, ko sauc 
par koeficientu. Tā, piemēram, pieraksts 3H apzīmē trīs ūdeņraža 
atomus, 5Hg — piecus dzīvsudraba atomus.

2. tabula
Svarīgāko elementu nosaukumi, ķīmiskie simboli 
un aptuvenās relatīvās afommasas*

Elementa
n o s a u k u m s

Ķ ī 
m i s 
kais
s i m 
b o ls

Ķ īm is k a
s im b o la
i z r u n a

Rela
tīvā
a to m -
m a s a

E l e m e n t a
n o s a u k u m s

Ķī
m i s 
k a i s
s i m 
b o ls

Ķ īm is k a
s im b o la
i z r u n a

Rela
tīvā
a to m -
in a s a

Alumīnijs AI Alumīnijs 2 7 Magnijs Mg Magnijs 2 4Bārijs Ba Bārijs 1 3 7 Mangans Mn Mangāns 5 5Bors B Bors 11 Nātrijs N a Nātrijs 2 3Broms Br Broms 8 0 Ogleklis C Cē 1 2Cinks Zn Cinks 6 5 Sērs S Es 3 2Dzelzs Fe Ferum 5 6 Silīcijs Si Silīcijs 2 8Dzīv- Hg Hidrar- 2 0 1 Skābeklis 0 o 16sudrabs girum Slāpeklis N En 141-luors F Fluors 1 9 Sudrabs Ag Argentutn 1 0 8Fosfors P Pē 31 Svins Pb Plumbum 2 0 7Hlors C1 Hlors 3 5 , 5 ūdeņradi; H Hā 1Jods I Jods 1 2 7 Varš Cu Kuprum 6 4Kalcijs Ca Kalcijs 4 0 Zelts Au Aurum 1 9 7Kālijs K Kālijs 3 9

Grāmatas prickšlapā ievietotajā ķīmisko elementu periodiskās 
mas tabula dotas precīzas relatīvās atommasas. Vidusskolas kursā 
Karfakajos aprēķinos izmanto aptuvenās relatīvās atommasas.

sistē-
vien-

Atbildiel uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (32. un 33.)!
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10. VIELAS SASTAVA NEMAINĪBA

Lai iegūtu dzelzs sulfīdu, mēs dzelzi ar sēru ņēmām 
masu attiecībā 7:4. Ja pulverveida dzelzi un sēru sajauc citādā 
masu attiecībā, piemēram, ņem 10 g dzelzs un 4 g sēra, tad reak
cija gan noris, bet 3 g dzelzs paliek neizreaģējusi. Tātad dzelzs 
ar sēru savienojas tikai noteiktā masu attiecībā nn dzelzs sulfīda 
sastāvs ir stingri noteikts un nemainīgs. Tāda pati likumsakarība 
vērojama arī citās ķīmiskajās reakcijās.

Var rasties jautājums — kādēļ šāda likumsakarība pastāv. Uz 
šo jautājumu nav iespējams atbildēt, nezinot, ka vielas sastāv no 
atomiem un molekulām. Sadalot ūdeni, mēs pārliecinājāmies, ka 
molekulas var sadalīties atomos. Iegūstot dzelzs sulfīdu, konstatē
jām, ka atomi var arī savienoties un veidot saliktu vielu. Varam 
secināt, ka reakcija starp dzelzi un sēru notiek atomu attiecībā 1 : 1 
(viens dzelzs atoms savienojas ar vienu sēra atomu). Vadoties 
no šiem priekšstatiem un zinot dzelzs un sēra atommasas, nav 
grūti saprast, kāpēc reakcija starp šīm vielām notiek masu attie
cībā 7:4. To pierāda vienkāršs aprēķins: m a F c : m a s  =  5 6  u : 32 u =  

=  56 g : 32 g = 7 : 4.
Vielas sastāva nemainību atklāja franču zinātnieks 2. Prusts 

ilgā strīdā (1801—1807) ar citu franču zinātnieku K. Bertolē un 
formulēja to likuma veidā.

I Katrai ķīmiski tīrai vielai neatkarīgi no tās atrašanās 
vietas un iegūšanas paņēmieniem ir viens un tas pats 
sastāvs.

Kā mēs jau noskaidrojām, vielu sastāva nemainību izskaidro 
priekšstati par atomiem un molekulām. Saskaņā ar šiem priekšsta
tiem tīrās vielas ar molekulāru uzbūvi sastāv no vienādām mole
kulām. Tā, piemēram, visas ūdens molekulas veidotas no diviem 
ūdeņraža atomiem un viena skābekļa atoma. Ja ir zināma skā
bekļa relatīvā atommasa (16) un ūdeņraža relatīvā atommasa (1), 
tad var secināt, ka jebkurā ūdens molekulā, kā arī ūdens sastāvā 
vispār, elementi ūdeņradis un skābeklis ir savstarpēji saistīti 
masu attiecībā 1 : 8. No tā izriet, ka molekulu sastāvs var mainī
ties tikai ar lēcienu, nevis nedaudz uz vienu vai otru pusi, kā to 
apgalvoja K. Bertolē. Bez ūdens pazīstama arī viela, kuras mole
kulas sastāvā ietilpst divi ūdeņraža atomi un divi skābekļa atomi, 
kas saistīti masu attiecība 1 : 16. So vielu sauc par ūdeņraža perok- 
sīdu, un salīdzinājumā ar ūdeni tai ir pavisam citas īpašības.
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Vielas sastava nemainības nozīme. Pamatojoties uz vielas sa
stāva nemainību, var izdarīt dažādus aprēķinus.

Uzdevums. Cik kilogramu sēra vajadzīgs, lai tas bez atlikuma 
izreaģētu ar 2,8 kg dzelzs skaidiņu, ja zināms, ka šīs vielas sa
vienojas masu attiecībā 4 : 7?

Atrisinājums. Spriež šādi:
7 kg dzelzs reaģē ar 4 kg sēra 

2,8 kg „ „ ar * kg „
7:2 ,8 = 4:*

4-2,8
x= — -— = 1,6 (kg sera)

So uzdevumu var risināt arī tā:
mFe 7 4 4

; m3=m Fe-— = 2 ,8 -y = l,6  (kg)

Atbilde. Vajadzīgi 1,6 kg sēra.
Var atrisināt arī tādus uzdevumus, kuros viena no reaģējošām 

vielām dota pārākumā vai arī nepietiekamā daudzumā.
Uzdevums. Sajaukti 2 g pulverveida sēra ar 2 g smalku vara 

skaidiņu. Maisījumu karsē, līdz sākas ķīmiska reakcija. Cik gramu 
vara sulfīda rodas, ja zināms, ka varš ar sēru savienojas masu 
attiecībā 2 : 1?

Atrisinājums. Spriež šādi: ja varš ar sēru reaģē masu attiecībā 
2 : 1, tad tas nozīmē, ka 2 g vara reaģēs ar 1 g sēra un radīsies 
3 g vara sulfīda, bet 1 g sēra paliks neizreaģējis.

Pamatojoties uz vielu sastāva nemainību, var noteikt arī vielu 
ķīmiskās formulas (sk. nākamo paragrāfu).

Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (34.— 40.)!

11. ĶĪMISKAS FORMULAS. RELATĪVA MOLEKULMASA

Ķīmiskās formulas. Apskatīsim, kā var noteikt ūdens 
ķīmisko formulu. Ūdens sastāvā elementi ūdeņradis un skābeklis 
ir savienojušies masu attiecībā 1 : 8 . Tā kā ūdeņraža un skābekja 
relatīvās atommasas ir zināmas, tad var noteikt šo elementu 
atomu skaitu ūdens molekulā. Spriež šādi:
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8 masas vienības skābekļa saistītas ar 1 masas vienību ūdeņraža 
16 masas vienības „ „ ar * masas vienībām ___

8:16=1:*
x = J ^ j _  = 2 (masas vienības ūdeņraža)

Tā kā ūdeņraža relatīvā atommasa ir 1, tad no ta var secināt, ka 
ūdens molekulā viens skābekļa atoms saistīts ar diviem ūdeņraža
atomiem un ūdens ķīmiskā formula ir H20.

Līdzīgi var noteikt arī dzelzs sulfīda ķīmisko formulu. Ka jau 
noskaidrots, dzelzs ar sēru savienojas masu attiecība 7:4. Zinot 
dzelzs un sēra relatīvās atommasas, var aprēķināt so elementu 
atomu skaitu dzelzs sulfīda molekulā.

7 masas 
56 masas

vienības dzelzs savienojas ar 4 masas vienībām sēra 
vienības „ „ ar x masas vienībām „

7:56 =  4:*

Aprēķins rāda, ka dzelzs sulfīda molekulā ietilpst viens dzelzs 
atoms un viens sēra atoms, t. i., šīs vielas sastāvu ar ķim.skajtem 
simboliem var attēlot šādi: FeS.

I Ķīmiskā formula ir vielas sastāva apzīmējums ar ķī
miskajiem simboliem un indeksiem.

Skaitļus, kas rāda, cik kāda elementa atomu (jonu) ietilpst
doto vielu sastāvā, sauc par indeksiem.

Tā, piemēram, skaitlis «2» pie ūdeņraža atoma ūdens ķīmiskajā
formulā ir-indekss.

Tātad apzīmējumi FeS un H20  ir dzelzs sulfīda un ūdens ķī
miskās formulas. So vielu formulas lasa šādi: ferum-es un ha-

dlV Skābekļa un ūdeņraža molekulas sastāv no diviem šo elementu 
atomiem. Tādēļ šo vienkāršo vielu sastāvu izsaka ar formulām 0 2 
un H2, kuras lasa tā: o-divi un hā-divi. Indeksu «1» ķīmiskajās 
formulās neraksta.

* Kā iepriekš teikts, dzelzs sulfīds patiesībā no molekulām nesastāv. Ta 
kristai režģa mezglos ir dzelzs atomi un sēra atomi. Tomēr ķīmiskas formulas 
arī šīm vielām sastāda, nosacīti pieņemot, ka tas sastav no molekulām.
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Ja ir jaapzīmē vairakas molekulas, tad pirms ķīmiskās formu
las raksta attiecīgo skaitli, piemēram, 5H20  (pieci hā-divi-o) un 
3FeS (trīs ferum-es).

Skaitļus, kas rāda molekulu un brīvo atomu (jonu) skaitu 
sauc par koeficientiem (13. att.).

13 attēlā parādītā alumīnija oksīda ķīmiskā formula ar koe
ficientu 5 (5A120 3) jāsaprot šādi: piecās alumīnija oksīda moleku
las ir 10 alumīnija atomi un 15 skābekļa atomi.

Relatīva molekulmasa. Līdzīgi atomu masām arī molekulu ma- 
sas izsaka atommasas vienībās, piemēram, m,nHlo =  1-2 +  16 = 

18 u. Taču praksē visbiežāk lieto relatīvās molekulmasas.

( Relatīvā molekulmasa ir skaitlis, ko iegūst, dalot dotās

molekulas masu ar ~  oglekļa atoma masas.

Ievērojot visu iepriekš teikto un jēdzienu par sastāva 
mbu, var secināt, ka ķīmiskā formula apzīmē:

nemai-

Piemeri

1) vielas nosaukumu
2 ) dotās vielas vienu 

molekulu
3) vietas kvalitatīvo 

sastāvu (no kā
diem elementiem 
sastāv dotā viela)

4) vielas kvantitatīvo 
sastāvu (cik katra 
elementa atomu 
ietilpst vielas mo
lekulā)

CO
oglekļa oksīds 
Viena molekula og
lekļa oksīda 
Oglekļa oksīds sa
stāv no elemen
tiem — no oglekļa un 
skābekļa
Oglekļa oksīda mole
kula sastāv no viena 
oglekļa atoma un 
viena skābekļa atoma

H20
ūdens
Viena molekula 
ūdens
Ūdens sastāv no 
elementiem — no 
ūdeņraža un skā
bekļa
Ūdens molekula 
sastāv no diviem 
ūdeņraža atomiem 
un viena skābekļa 
atoma

3 — Neorganiskā Ijlniij
33



5) vielas relatīvo mo- Mr co= 12 +16 =  28 MrHj0 = 1 -2 +  16 =
lekulmasu =18

6 ) elementu masu at- C : 0  =  12: 16 = 3 : 4 H: 0  =  2: 16=1:8  
liecību dotajā vielā

Ķīmiskā formula apzīmē arī vēl dažus citus lielumus, ar kuriem 
iepazīsimies tālāk.

Izmantojot ķīmiskās formulas un jēdzienus par relatīvo mole- 
kulmasu, var izdarīt dažādus aprēķinus.

Elementu masas daļas apreķinašana salikta vielā

Uzdevums. Aprēķināt sērskābes H2S 0 4 sastava ietilp
stošo elementu masas daļas.

Atrisinājums. 1. Aprēķina sērskābes relatīvo molekulmasu:

Mr i№04= 1-2 +  32+ 16-4=98

2. Aprēķina elementu masas daļas. Lai tās aprēķinātu, relatī
vās molekulmasas skaitlisko vērtību pieņem par 1. Pēc tam aprē
ķina katra elementa masas daļu attiecībā pret 1.

Spriež tā:
98 m.v. sērskābes atbilst 1,0
2 m.v. ūdeņraža atbilst x 
98:2= 1,0: v

x=
2 - 1,0
98

0,0204

No dotā piemēra redzams, ka elementa masas daļa ir dotā ele
menta relatīvās atommasas attiecība pret dotās vielas relatīvo 
molekulmasu. To ievērojot un masas daļas apzīmējot ar w, attie
cīgos aprēķinus var izdarīt šādi:

©11= 7!-=0,0204 vai 2,04 (%)
yo
30

i£'«=-7r^-=0,3265 vai 32,65% 
9o
64

&'o=—, =0,6531 vai 65,31%
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Elementu masu attiecības aprēķināšana saliktā viela

Uzdevums. Aprēķināt sērskābes H2S 0 4 sastāvā ietilp
stošo elementu masu attiecību.

Atrisinājums. Sērskābes molekulā ir 2 ūdeņraža atomi (2 ma
sas vienības), 1 sēra atoms {32 masas vienības) un 4 skābekļa 
atomi (4-16 = 64 masas vienības). To ievērojot, raksta šādi:

H :S :0  =  2:32:64 =  1:16:32

Šāds aprēķins rāda, ka 49 (1 +  16 + 32) masas vienībās sērskābes ir 
1 masas vienība ūdeņraža, 16 masas vienības sēra un 32 masas 
vienības skābekļa. Aprēķinos var izmantot jebkuru masas vienību 
(u, g, kg, t). Tā, piemēram, 49 tonnās sērskābes ir 1 tonna ūdeņ
raža, 16 tonnas sēra un 32 tonnas skābekļa. Tādējādi, turpmāk 
risinot uzdevumus, aprēķinos lietderīgi izmantot tās masas vienī
bas, kas minētas uzdevuma tekstā.

Ķīmiskās formulas noteikšana vielai, ja zināmas taja 
ietilpstošo elementu masas daļas

Uzdevums. Vielas sastāvā ir 0,4 (40%) masas daļas 
kalcija Ca, 0,12 (12%) masas daļas oglekļa un 0,48 (48%) masas 
daļas skābekļa. Noteikt šīs vielas ķīmisko formulu.

Atrisinājums. Dalot elementu masas daļas ar šo elementu re
latīvajām atornmasām, nosaka atomu skaita attiecību dotajā 
vielā.

C a:C :0  = 0,4 0,12 
~40'~l2

0,48
16 0,01:0,01:0,03=1:1:3

Sājos aprēķinos parocīgāk ir lietot masas daļas, kas izteiktas 
procentos:

Ca :C :0  = 40 12 48
40 'TtT'Te

Aprēķins rāda, ka dotajā vielā uz vienu kalcija atomu ir viens 
oglekļa atoms un trīs skābekļa atomi. Tātad dotās vielas ķīmiskā 
formula ir CaCOa.

Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (41.— 48.)!
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Jēdziens par vērtību. Ķīmiskās formulas var sastādīt, 
pamatojoties uz vielu sastāvu (sk. iepriekšējo paragrāfu). Tomēr 
ķīmisko formulu sastādīšanā visbiežāk izmanto likumsakarības, 
kādas pastāv, atomiem savstarpēji savienojoties. Lai izprastu šo 
likumsakarību būtību, jāiepazīstas ar atomu īpašību, ko sauc par 
vērtību. Salīdzināsim dažu tādu savienojumu ķīmiskās formulas, 
kuros ietilpst ūdeņradis un skābeklis:

12. ĶĪMISKO elem en tu  v ē r t īb a

HC1 IT20 H3N c h 4
hlorūdeņradis ūdens amonjaks metāns

MgO co 2 so3 OsCL
magnija oglekļa sera osmija
oksīds dioksīds trioksīds tetroksīds

Ķā redzams no dotajām formulām, elementu atomi pievieno 
noteiktu skaitu ūdeņraža vai skābekļa atomu. Tāda pati īpašība 
piemīt arī citu elementu atomiem dažādos savienojumos. Tātad 
elementu vērtību var definēt šādi.

Par vērtību sauc atomu spēju pievienot vai aizvietot 
noteiktu skaitu citu elementu atomu.

Ūdeņraža atomi nevar pievienot vairāk kā vienu cita elementa 
atomu. Tādēļ ūdeņraža vērtība pieņemta par vienu. Pamatojoties 
uz šo pieņēmumu, pārējo elementu vērtību var izteikt ar skaitli, 
kas rāda, cik ūdeņraža atomu var sev pievienot dotā elementa 
atoms. Tā, piemēram, hlora atoms spēj pievienot tikai vienu ūdeņ
raža atomu (sk. hlorūdeņraža ķīmisko formulu). Tātad hlors at
tiecībā pret ūdeņradi ir vienvērtīgs. Skābeklis ir divvērtīgs, jo- 
viens skābekļa atoms pievieno divus ūdeņraža atomus. Slāpeklis 
savienojumā ar ūdeņradi H3N ir trīsvērtīgs, bet ogleklis savieno
jumā ar ūdeņradi CH4 ir četrvērtīgs.

Tā kā visi elementi ar ūdeņradi nesavienojas, tad šo elementu 
vērtību nosaka attiecībā pret skābekli, kas parasti ir divvērtīgs. 
Tā, piemēram, dzīvsudrabs un varš veido oksīdus HgO un CuO. 
Tā kā skābeklis ir divvērtīgs un šajos oksīdos katra elementa, 
atoms ir pievienojis vienu skābekļa atomu, tad elementi Hg un Cu 
šajos savienojumos ir divvērtīgi.

Elementiem dažādos savienojumos var būt dažāda vērtība. Tā, 
piemēram, sērs veido ne tikai oksīdu, kura ķīmiskā formula ir 
S 03, bet arī tādu oksīdu, kura ķīmiskā formula ir SO2. Zinot, ka 
skābeklis ir divvērtīgs, var aprēķināt, ka oksīdā S03 sērs ir seš-
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vērtīgs, bet oksīdā S 0 2 — Četrvērtīgs. Lai šādos gadījumos oksī
dus varētu nosaukt, oksīdu veidojošā elementa vērtību apzīmē ar 
romiešu cipariem, ko raksta iekavās, piemēram, S 0 2 — sēra(IV) 
oksīds un SO3 — sēra(VI) oksīds; šos pierakstus lasa tā: sēra 
četri oksīds, sēra seši oksīds.

Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (49.— 52.)!

13. ELEMENTU VĒRTĪBAS NOTEIKŠANA 
PĒC FORMULĀM UN FORMULU SASTĀDĪŠANA 
PĒC VĒRTĪBAS

Elementu vērtības noteikšana pēc formulām. Ja ir dota 
ķīmiskā formula vielai, kas sastāv no diviem elementiem*, un 
viena elementa vērtība ir zināma, tad var noteikt otra elementa 
vērtību. Tā, piemēram, ja ir dota vara oksīda ķīmiskā formula 
CuO, tad, lai noteiktu vara vērtību šajā savienojumā, spriež šādi.

Tā kā skābcklis ir divvērtīgs un ar vienu skābekļa atomu ir sa
vienojies viens vara atoms, tad arī vara atomam ir jābūt divvēr
tīgam.

Ja ķīmiskajā formulā ietilpst vairāki attiecīgā elementa simboli 
kā, piemēram, dzelzs oksīdā Fe2C>3, tad, nosakot dzelzs vērtību, 
spriež šādi.

Tā kā Fe203  sastāvā dzelzs un skābekļa atomu skaita attiecība 
ir 2 :3 un ir zināms, ka skābekļa vērtība ir divi, tad skābekļa vēr
tības vienību kopskaits ir 2-3 =  6 . Sīs sešas vērtības vienības at
tiecas uz diviem dzelzs atomiem. Tātad uz vienu dzelzs atomu ir 
6 :2  =  3 vērtības vienības. No tā izriet, ka dzelzs šajā oksīdā ir 
trīsvērtīga.

No minētajiem piemēriem izriet šāda svarīga likumsakarība.
Savienojumos, kas saslāv no diviem elementiem, viena 
elementa atomu vērtības vienību kopskaits ir vienāds 
ar otra elementa atomu vērtības vienību kopskaitu.

Tā, piemēram, dzelzs oksīdā Fe2C>3 divu trīsvērtīgās dzelzs 
atomu vērtības vienību kopskaits ir 6 un trīs skābekļa atomu vēr
tības vienību kopskaits arī ir 6 .

* Savienojumus, kas sastāv no diviem elementiem, sauc par bināriem sa
vienojumiem.
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So likumsakarību var izmantot elementu vērtības noteikšanai 
pēc ķīmiskajām formulām.

Nosakot elementu vērtību pēc ķīmiskās formulas, ieteicams 
rīkoties šādi.

1. Uzraksta vielas ķīmisko 
formulu un virs tā elementa 
simbola, kuram vērtība zināma, 
atzīmē tā vērtību.

2. Atrod un pieraksta ši ele
menta vērtības vienību kop
skaitu.

3. Izdalot ši elementa vērtī
bas vienību kopskaitu ar in
deksu, kas atrodas pie otra ele
menta simbola, atrod otra ele
menta vērtību un atzīmē virs tā 
ķīmiskā simbola.

Ja elementu vērtība jānosaka pēc sarežģītākām formulām (pie
mēram, ja jānosaka sēra S vērtība savienojumos H2S 04, Na2S 0 4 
un A12(S04)3, tad

1) ievēro, ka skābekļa vērtība savienojumos parasti ir 2 , bet 
ūdeņraža vērtība ir 1;

2 ) jāzina metāla atomu vērtība.
Tālāk rīkojas šādi.
1. Skābekļa vērtību pareizina ar tā indeksu un uzraksta vēr

tības vienību kopskaitu:

•I 8 | | 8 | I 24 |

H2S0 4 Na2S0 4 A12(S04) 3

2. Pareizina ūdeņraža vai metāla atomu vērtību ar to indek
siem un uzraksta to vērtības vienību kopskaitu:

I 2 | I 2 | ] _ c j
I I 111
H2S 0 4 NažS04 AI2(S04) 3

3. Lai noteiktu centrālā nemetāla atoma vērtību, ievēro, ka 
ūdeņraža vai metāla atomu un centrālā nemetāla atoma vērtības 
vienību kopskaitam jābūt vienādam ar skābekļa atomu vērtības

Piemēri
II

CaO, H2S,
ii

P2O5,
II

M1I2O7

171 2 7 1 I uļ
li I u •11

CaO, H2s, P2O5,

r r r 1 2 1101 1 14 |
ii ii I u V II VII ir
CaO, H2S, P2O5. Mn20 7



vienību kopskaitu. Starpību starp skābekļa atomu vērtības vienību 
kopskaitu un ūdeņraža vai metāla atomu vērtības vienību kop
skaitu raksta virs centrālā nemetāla atoma simbola (ja ir vairāki 
atomi, tad to dala ar attiecīgo indeksu):

8-2 = 6_ 8-2-6 <24-6):3=6
VI VI ' VI

I-I2S 0 4 Na2S04 Al2(SO„)3

Ķīmisko formulu sastādīšana pēc elementu vērtības. Lai sastā
dītu ķīmiskās formulas, ir jāzina elementu vērtība.

Dažu svarīgāko elementu vērtības norādītas 3. tabulā.

3. tabula
Dažu elementu vērtības ķīmiskajos savienojumos

Vērtība E l e m e n t u  s im b o l i S a v i e n o j u m u  f o r m u l a s

1
2 
3

1 un 2
2 un 3
2 un 4
3 un 5
2, 3 un 6 
2, 4 un 6

Elementi, kuriem ir tikai viena vērtība
I H, Na, K. Li I H20, NazO

O, Be, Mg, Ca, Ba. Zn MgO, CaO 
I AI, B | A120 3

Elementi, kuriem ir vairākas vērtības
Cu
Fe, Ni
C, Si, Sn, Pb 
P, As 
Cr, W 
S, Sc

Cu20, CuO 
F e O ,  F c 2O s  
CO, C02 
P2O3, P2O5 
CrO, Cr20 3. CrOj 
H2S, S02, SOs

Ķīmiskas formulas pec elementu vērtības ieteicams sastādīt 
šādā secībā.

1. Blakus uzraksta simbolus 
elementiem, kas veido savieno
jumu.

2 . Virs ķīmisko elementu 
simboliem atzīmē to vērtību.

3. Atrod un uzraksta visma
zāko skaitli (mazāko kopīgo da
lāmo), kas dalās ar abu ele
mentu vērtībām.

Piemēri
Li O, AI CI, PO

1 11 111 i V  II
Li O, AICI, PO

171 1 3  1 1 10 1
1 11 III I V  II

Li O, AICI, PO
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4. Mazāko kopīgo dalāmo Li20, AICI3, P20 5 
izdala ar katra elementa vēr
tību — atrod indeksu {indeksu 
«viens» neraksta).

Afbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus {53.— 57.)! Atrisi
niet 1. un 2. uzdevumu!

14. ATOMU-MOLEKULU TEORIJA

Tagad, kad esam noskaidrojuši, cik liela nozīme ķīmi
jas attīstībā bija mācībai par atomiem un molekulām, īsumā paka
vēsimies pie tās rašanās vēstures un izdarīsim dažus vispārinā
jumus.

Domu, ka visas vielas sastāv no ļoti sīkām daļiņām — atomiem, 
izteica sengrieķu filozofi (piemēram, Dēmokrits jau pirms 2500 
gadiem). Pamatojoties uz šiem priekšstatiem, viņi centās izskaid
rot daudzas dabas parādības un vērsās pret māņticību. Vidus
laikos mācība par atomiem bija pasludināta par ķecerību un tās 
paudējiem draudēja ar spīdzināšanu un nāvessodu.

XVIII gs. mācību par atomiem izvirzīja vairāki zinātnieki, taču 
vislielāko ieguldījumu šajā jomā deva izcilais krievu zinātnieks 
M. Lomonosovs (1711 —1765). Pamatojoties uz daudziem novēro
jumiem, viņš pareizi secināja, ka vielas sastāv no korpuskulām 
(molekulām), kuras savukārt sastāv no elementiem (atomiem). 
Vadoties no šiem priekšstatiem, M. Lomonosovs izskaidroja dau
dzas fizikālās un ķīmiskās parādības, un viņam ir lieli nopelni, 
ka mācība par atomiem un molekulām kļuva par atomu un mole
kulu teorijas- pamatu. Tātad izcilais krievu zinātnieks M. Lomono
sovs ir atomu-molekulu teorijas pamatlicējs, kurš jau pirms vai
rāk nekā 200 gadiem ir izteicis atomu-molekulu teorijas pamat
tēzes. Pilnīgi saprotams, ka kopš tiem laikiem ir nākušas klāt 
daudzas jaunas atziņas. Tā, piemēram, M. Lomonosovs (un vēl 
ļoti ilgi pēc viņa) uzskatīja, ka visas vielas sastāv no molekulām. 
Tagad mēs zinām, ka tā tas nav. Daudzas vielas (pie tam vairums 
no tām), par kurām mācīsimies neorganiskajā ķīmijā, sastāv no 
atomiem vai joniem. Taču nosacīti arī šīm vielām mēs lietosim 
jēdzienu «relatīvā molekulmasa» un izmantosim to dažādos ap
rēķinos.
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Mācību par atomiem un molekulām 50 gadus vēlāk turpināja 
attīstīt izcilais angļu ķīmiķis D. Daltons (1766—1844). D. Daltons 
XIX gs. sākumā ieviesa jēdzienu «atomsvars». Sakarā ar viņa dar
biem atomu-molekulu teoriju atzina visas pasaules zinātnieki.

Ievērojot mūsdienu priekšstatus, atomu-molekulu teorijas sva
rīgākās pamattēzes var formulēt šādi.

1. Pastāv vielas ar molekulāru uzbūvi un vielas ar nemoleku- 
lāru uzbūvi.

2. Vielām ar molekulāru uzbūvi cietā stāvokli kristālrežģu 
mezglos ir molekulas. Saites starp molekulām ir vājas, un tās 
viegli pārtrūkst. Tādēļ arī vielām ar molekulāru uzbūvi ir zemas 
kušanas temperatūras.

3. Starp molekulām ir atstarpes, kuru lielums ir atkarīgs no 
vielas agregātstāvokļa un temperatūras. Vislielākās atstarpes 
starp molekulām ir vielām gāzveida stāvoklī. Tāpēc arī gāzes ir 
viegli saspiežamas. Šķidras vielas ir grūtāk saspiežamas, jo at
starpes starp molekulām tajās ir daudzreiz mazākas. Cietās vielās 
atstarpes starp molekulām ir vēl mazākas. Tādēļ arī cietas vielas 
ir visgrūtāk saspiežamas.

4. Molekulas atrodas nepārtrauktā kustībā. Molekulu kustības 
ātrums atkarīgs no temperatūras. Paaugstinot temperatūru, mole
kulu kustības ātrums palielinās.

5. Starp molekulām pastāv savstarpējie pievilkšanās un atgrū
šanās spēki, kuru lielums atkarīgs no vielas agregātstāvokļa. Sie 
spēki vislielākie ir vielām cietā stāvoklī un vismazākie — vielām 
gāzveida stāvoklī.

6. Molekulas sastāv no vēl šikākām daļiņām — no atomiem, 
kas ari atrodas nepārtrauktā kustībā.

1. Viena veida atomi atšķiras no citu veidu atomiem pēc ma
sas, izmēra un īpašībām.

8 . Fizikālajās pārvērtībās dotās vielas molekulas saglabājas, 
bet ķīmiskajās pārvērtībās — nesaglabājas.

9. Vielām ar ne molekulāru uzbūvi cietā stāvokli kristālrežģu 
mezglos atrodas atomi vai joni, starp kuriem saites ir ļoti stipras. 
Tādēļ arī vielām ar nemolekulāru uzbūvi ir augstas kušanas tem
peratūras.

Fizikālo un ķīmisko pārvērtību izskaidrojums no atomu-mole
kulu teorijas viedokļa. Pamatojoties uz atomu-molekulu teoriju,
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var izskaidrot fizikālās un ķīmiskās pārvērtības. Tā, piemēram, 
difūzijas process (tas pazīstams no botānikas kursa) izskaid
rojams ar to, ka vienas vielas molekulas (atomi, joni) spēj 
iespiesties atstarpēs starp citu vielu molekulām (atomiem, joniem) 
un sajaukties ar tām. Tas notiek tāpēc, ka vielu molekulas (atomi, 
joni) nepārtraukti kustas.

Ja karsē cietas vielas, piemēram, ledu, molekulu kustības āt
rums palielinās un samazinās pievilkšanās spēki starp tām. Re
zultātā cietā viela izkūst. Karsēšanu turpinot, palielinās molekulu 
kustības ātrums, kā arī palielinās attālumi starp tām, un viela 
pāriet gāzveida stāvoklī.

Ķīmiskajās reakcijās vielu molekulas sairst un no atomiem, kas 
ietilpa doto vielu molekulās, izveidojas citu vielu molekulas, t. i., 
notiek atomu pārgrupēšanās.

Tātad fizikālās pārvērtības izraisa molekulu mehāniskā kus
tība, bet ķīmiskās pārvērtības — atomu pārgrupēšanās, kas sais
tīta ar citu vielu veidošanos.

Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (58.—60.)!

15. VIELU MASAS NEZŪDAMĪBAS LIKUMS

Vielas piedalās dažādās ķīmiskajās reakcijās, kuru re
zultātā rodas citas vielas ar citām īpašībām. Kas šajās reakcijās 
notiek ar reaģējošo vielu masu — vai tā saglabājas, vai arī tā 
reakcijas rezultātā mainās?

Par šo jautājumu zinātnieki savā laikā izteica dažādas domas. 
Tā, piemēram, ievērojamais angļu zinātnieks R. Boils (1627— 
1691) karsēja dažādus metālus retortē (14. att.), nosvēra tos 
pirms un pēc karsēšanas un konstatēja, ka to masa karsējot pa
lielinās. Tā kā šajos mēģinājumos no metāliem izveidojās citas 
vielas, tad radās doma, ka vielu masa ķīmiskajās reakcijās var 
mainīties.

Lai šo parādību izskaidrotu, R. Boils apgalvoja, ka pastāv 
kaut kāda «ugunīga matērija». Ja tā aizplūst no metāla, metāla 
masa palielinās. Nedaudz vēlāk vācu zinātnieks E. Stāls (1659— 
1734) radīja flogislona teoriju («ugunīgās matērijas» vietā viņš 
lietoja jēdzienu «flogistons»). Saskaņā ar šo «teoriju» metāla 
masa karsēšanas procesā palielinās tādēļ, ka no metāliem aizplūst

42



flogistons, kuram it kā piemīt negatīva 
masa. Flogistona būtība bija neizprotama un 
mistiska. Tādēļ šo «teoriju» atbalstīja baz
nīca.

Pavisam citādi šo parādību izskaidroja 
izcilais krievu zinātnieks M. Lomonosovs.
Pamatojoties uz atomu-molekulu teoriju (sk. 
iepriekšējo paragrāfu), viņš paredzēja, ka 
atomi ķīmiskajās reakcijās nezūd un arī ne
rodas no jauna. So atzinu M. Lomonosovs 
1748. gadā formulēja kā šādu likumu: «Vi
sas pārmaiņas dabā notiek tā, — cik no 
kāda ķermeņa kaut ko atņem, tikpat daudz 
pievienojas citam ķermenim.»

Tagad šo likumu sauc par masas nezūdamības likumu un to 
formulē šādi.

Reaģējošo vielu kopējā masa ir vienāda ar reakcijā ra
dušos vielu kopējo masu.

Pēc 40 gadiem (1789) masas nezūdamības likumu neatkarīgi 
no M. Lomonosova atklāja arī franču ķīmiķis A. Lavuazjē 
(1743—1794).

Lai eksperimentāli pierādītu savu teorētisko secinājumu parei
zību, M. Lomonosovs 1756. gadā izdarīja ar metāliem tādus pašus 
mēģinājumus kā R. Boils. Atšķirība bija tikai tāda, ka M. Lomo
nosovs metālus karsēja aizkausētās retortēs un nosvēra tās pirms 
un pēc karsēšanas. Retortēs esošo vielu kopējā masa pirms un 
pēc reakcijas bija vienāda. Līdz ar to masas nezūdamības likums 
bija pierādīts arī eksperimentāli. Parādību, ka palielinās masa, ja 
karsē metālus gaisa klātbūtnē, M. Lomonosovs izskaidroja ar to, 
ka pie metāliem pievienojas «kaut kas» no gaisa. Skābeklis tajā 
laikā vēl nebija atklāts. R. Boils kļūdījās tāpēc, ka viņš nepār
baudīja gaisa masas izmaiņas un neizprata gaisa nozīmi šajā 
procesā.

Par vielu masas nezūdamības likuma pareizību var eksperi
mentāli pārliecināties, izdarot šādu mēģinājumu (15. alt.). Kolbā 
ievieto nedaudz (!) sarkanā fosfora, kolbu noslēdz ar aizbāzni un 
līdzsvaro uz svariem (15. att. a). Pēc tam kolbu, kurā ir fosfors,

14. att. Metālā kar
sēšana retortē.
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15. att. Vielu masas nezūdamības likuma pārbaude.

uzmanīgi karsē (15. att. b). Par to, ka notikusi ķīmiska reakcija, 
liecina baltu dūmu rašanās kolbā. Baltie dūmi ir fosfora (V) ok
sīda sīkas daļiņas. Kolbu kopā ar tās saturu pēc reakcijas nosver 
un pārliecinās, ka vielu masa nav mainījusies (15. att. c).

No atomu-molekulu teorijas viedokļa vielu masas nezūdamī
bas likumu var izskaidrot šādi.

Ķīmiskajās reakcijās atomi nezūd un nerodas no jauna, bet 
tikai pārgrupējas, veidojot citas vielas. Tā kā atomu skaits pirms 
un pēc reakcijas ir nemainīgs, tad arī vielu masa ķīmiskajās re
akcijās nemainās.

Vielu masas nezūdamības likuma nozīme. I. Vielu masas ne
zūdamības likuma atklāšana deva smagu triecienu flogistona 
teorijai un līdz ar to ari reliģijai. Tā kā atomi ķīmiskajās reak
cijās nerodas no jauna un arī nezūd, tad var secināt, ka visas 
reliģiskās mācības par pasaules radīšanu no nekā un par tās 
bojāeju ir pilnīgi aplamas.

2. Vielu masas nezūdamības likuma atklāšana veicināja ķīmi
jas tālāku attīstību.

3. Pamatojoties uz vielu masas nezūdamības likumu, var iz
darīt praktiski svarīgus aprēķinus.

Uzdevums. Aprēķināt, cik izejvielu vajadzēs, lai iegūtu 44 kg 
dzelzs (II) sulfīda, ja ir zināms, ka dzelzs ar sēru reaģē masu 
attiecībā 7:4.

Atrisinājums. Saskaņā ar vielu masas nezūdamības likumu,
7 kg dzelzs reaģējot ar 4 kg sēra, jārodas 11 kg dzelzs(II) sul-

44



līda. Tā kā jāiegūst 44 kg dzelzs(II) sulfīda, t. i., 4 reizes vairāk, 
tad arī izejvielu vajadzēs 4 reizes vairāk, t. i., 7-4 =  28 kg dzelzs 
un 4-4 =  16 kg sēra.

4. Pamatojoties uz vielu masas nezūdamības likumu, sastāda 
ķīmisko reakciju vienādojumus.

Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (61.— 64.)!

16. ĶĪMISKO REAKCIJU VIEN&DOJUMI

Ķīmisko reakciju vienādojumi ir ķīmisko reakciju attē
lojums ar elementu ķīmiskajiem simboliem, vielu for
mulām un koeficientiem.

Ķimisko reakciju vienādojumi rāda, kādas vielas savstarpēji 
reaģē un kādas vielas rodas.

Lai sastādītu ķīmisko reakciju vienādojumus, daudzos gadīju
mos var ievērot šādu secību.

1. Uzraksta reaģējošo vielu (izej
vielu) ķīmiskās formulas un aiz tām 
liek bultiņu*. Jāatceras, ka daudzu 
vienkāršo gāzveida vielu molekulas 
sastāv no diviem atomiem: 0 2, H2, 
N2, Cl2.

2. Aiz bultiņas raksta formulas 
vielām, kas reakcijā rodas. Jāpār
bauda, vai vielu formulas bultiņai 
abās pusēs uzrakstītas pareizi.

Piemēri 
Mg-t-0 2->- 
P +  0 2—*-

M g +  0 2—*-MgO 
P +  0 2^-P20 5

3. Reakcijas vienādojums jāsaskaņo ar vielu masas nezūdamī
bas likumu, t. i., atomu skaitam pirms un pēc reakcijas jābūt vie
nādam. Jāatceras, ka atomu skaitu drīkst vienādot tikai ar koefi
cientiem, nemainot indeksus!

Vispirms jāvienādo skaits tiem atomiem, kuru reaģējošo vielu 
molekulās ir vairāk. Dotajos piemēros tie ir skābekļa atomi. Jāat
rod mazākais kopīgais dalāmais skābekļa atomu skaitam bultiņas 
abās pusēs. Pirmajā piemērā (magnija reakcija ar skābekli) ma
zākais kopīgais dalāmais ir «2», bet otrajā piemērā (fosfora reak
cija ar skābekli) — «10». Izdalot mazāko kopīgo dalāmo ar attie-

* Ja reakcijas vienādojumā norāda siltumefektu, ko izsaka kilodžoulos vai 
vispārīgā veidā apzīmē ar Q, tad bultiņas vietā liek vienādības zīmi.
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cīgo atomu skaitu (šinī gadījuma ar skābekļa atomu skaitu), 
atrod koeficientus.

(2 :2=1^  
M g » 0 2 •

10
( 2:1 = 2) 

2M gO
0 0 :2 = 5 )

P * 5 0 2

(10:5=2)

"2P20 5

Tad javienado pārējo elementu atomu skaits. Dotajos piemēros 
jāvienādo magnija un fosfora atomu skaits:

2 M g  * 0 2 ■ 

( 2 x 1 = 2 )

t______

2 M gO 4 P  + 50? 2 P20 5
V

( 2 x 2  = A )
' i ____

Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (65. un 66.)1

17. VIELU MASU ATTIECĪBA 
ĶĪMISKAJĀS REAKCIJAS

Izmantojot ķīmisko reakciju vienādojumus, var aprēķi
nāt, kādā masu attiecībā vielas reaģē un kādā masu attiecībā tās 
rodas reakcijas rezultātā. Sājā nolūkā ieteicams rīkoties šādi.

1. Uzraksta dotas reakcijas 
vienādojumu.

2. Zem vielu formulām rak
sta attiecīgo vielu relatīvās 
atommasas vai relatīvās mole- 
kulmasas, kuras aprēķina, ievē
rojot koeficientus.

3. Izdara saīsinājumus un 
vielu masu attiecību izsaka 
vienkāršos veselos skaitjos.

Piemēri
t°

a) 2Cu +  0 2-->-2CuO
līdzstrāva

b) 2HžO---------> 2H 2f +  0 2f
t°

a) 2Cu +  0 2—*-2CuO
128 32 160

līdzstrāva
b) 2 H20 --------- ^ 2 H2t +  0 2t

36 4 32r
a) 2Cu + 0 2—>-2CuO

4 1 5

līdzstrāva
b) 2H20 --------- *- 2H2f +  0 2f

9 I 8

* Ja reakcijās rezultātā rodas gāzveida viela, tad blakus tās ķīmiskajai 
formulai labajā pusē liek bultiņu, kas vērsta uz augšu «f»; ja rodas nogulsnes, 
tad liek bultiņu, kas vērsta uz leju «ļ».
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Iegūtas masu attiecības var izteikt jebkuras masas vienībās:
l ī d z s t r ā v a

2H20 ----- ---- *2H ,t +  Oaf
9 1 8
g g g
kg kg kg
t t t

Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (67. un 68.)!

18. ĶĪMISKO REAKCIJU VEIDI

Izšķir četrus galvenos ķīmisko reakciju veidus: 1) sada
līšanās reakcijas, 2) savienošanās reakcijas, 3) aizvietošanas re
akcijas un 4) apmaiņas reakcijas (tās apskatītas 3. nodaļas 2. pa
ragrāfā).

Ar pirmajiem diviem reakciju veidiem jau esam iepazinušies. 
Atceroties izdarītos mēģinājumus, nav grūti secināt, ka ūdens 
sadalīšanās līdzstrāvas ietekmē noteikti pieder pie sadalīšanās re
akcijām, bet dzelzs sulfīda iegūšana no dzelzs un sēra — pie sa
vienošanās reakcijām.

Lai iepazītos ar aizvietošanas reakcijām, izdara šādu mēģinā
jumu.

Vara(II) hlorīda CuCl2 šķīdumā ievieto labi notīrītu dzelzs 
naglu vai dzelzs skaidiņas. Pēc neilga laika var novērot, ka nagla 
(dzelzs skaidiņas) pārklājusies ar vara kārtiņu un šķīdums mai
nījis krāsu no zilas uz zaļganu.

Vara izdalīšanās uzskatāmi pierāda, ka šajā reakcijā dzelzs 
atomi ir izspieduši vara atomus no savienojuma un stājušies to 
vietā. To ievērojot, notikušo reakciju var attēlot ar šādu vienādo
jumu:

Fe +  CuCl2->- Cuļ +  FeCl2
z i la  k r ā s a  z a ļ g a n a  k r ā s a

Šāda veida reakcijas pieder pie aizvietošanas reakcijām.
Labākas uzskatāmības dēļ iepriekš aplūkoto reakciju veidu sa

līdzinājums, definīcijas un piemēri apkopoti 15. shēmā, kas ievie
tota 5. nodaļas 2 . paragrāfā.

Izpildiet 69. un 70. vingrinājumu!
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e l e m e n t ā r ie  d a r b a  d r o š īb a s  n o t e ik u m i, k a s  j a ie v e r o , 
s t r ā d ā j o t  ķ īm ija s  k a b in e t a

Ķīmija ir eksperimentāla zinātne. Mācoties ķīmiju, gan
drīz katrā nodarbībā jums vajadzēs strādāt ar dažādām vielām, 
aparātiem un ierīcēm. Daudzas vielas ir kodīgas. Tās saēd drēbes 
un ādu. Citas vielas ir indīgas. Vēl ir tādas vielas, kas uzliesmo 
un var izraisīt eksploziju. Tādēļ, strādājot ar dažādām vielām, ir 
stingri jāievēro darba drošības noteikumi, kas ir katrā ķīmijas ka
binetā. Šeit minēsim svarīgākos no tiem.

Vielas neņemiet ar rokām un nepārbaudiet to garšu!
Lai noteiktu vielas smaržu, virs trauka, kurā atrodas viela, 

pavēdiniet ar plaukstu pret sevi! Nejauciet kopā nepazīstamas vie
las, nezinot, kādu reakciju tās var izraisīt!

Mēģinājumos ņemiet pēc iespējas mazāk vielas, nepārsniedzot 
laboratorijas darbu aprakstos norādītos daudzumus! Ja kādā labo
ratorijas darbā ir norādīts, ka jālieto «nedaudz» vielas, tad ar to 
jāsaprot, ka kristāliskas vai pulverveida vielas jāņem ne vairāk 
par to, ko var paņemt uz naža gala, bet šķidrumi — 
1 . . . 2  ml.

Ļoti uzmanīgi rīkojieties ar skābēm un sārmiem! Ja skābe vai 
sārms nokļūst acīs, uz sejas, rokām vai apģērba, nekavējoties ska
lojiet šo vietu ar lielu tilpumu ūdens un tūdaļ par notikušo ziņo
jiet skolotājam! Skalojot acis, jāpaceļ plakstiņš uz augšu (berzēt 
nedrīkst, lai šķīdums pēc iespējas mazāk iesūktos gļotādā).

Ja skābe izlijusi uz galda, to tūlīt nosusiniet ar filtrpapīru! 
Nosusināto vietu noskalojiet ar šķīdumu, kas satur 0,03 masas da
ļas vai 3% nātrija hidrogēnkarbonāta (dzeramās sodas), kamēr 
vairs nevar novērot gāzes burbulīšu izdalīšanos (čākstēšanu)! Pēc 
tam galds jānoslauka ar lupatu.

Ja uz galda izlijis sārma šķīdums, tad pēc nosusināšanas ar 
filtrpapīru šo vietu skalojiet ar šķīdumu, kas satur 0,02 masas 
daļas vai 2 % etiķskābes, un noslaukiet ar lupatu!

Lai kodīgās vielas neizlītu un neizšļakstītos, ievērojiet šādus 
nosacīj umus:

a) pirms trauku lietošanas pārliecinieties, vai tie nav ieplīsuši;
b) šķīdinot skābes, tās lēnām un uzmanīgi lejiet ūdenī, nepār

traukti maisot (ūdeni liet skābēs nedrīkst!)!
Darbā lietojiet tīras vielas bez piemaisījumiem! Dažkārt netīru 

vielu lietošana var izraisīt nelaimes gadījumus.
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Lai saglabātu tīrus reaģentus, ievērojiet šādus norādījumus:
a) reaģentu pudeles un traukus turiet noslēgtus ar aizbāžņiem 

vai cieši piegulošiem vākiem;
b) vienmēr lietojiet tīras mēģenes, kolbiņas un citus traukus, 

kā arī pipetes un karotītes;
c) reaģentu pārpalikumus neberiet un nelejiet atpakaļ traukā, 

no kura tie ņemti, bet atdodiet laborantam!
Ļoti uzmanīgi laboratorijā jāapietas ar gāzes degļiem un spirta 

lampiņām!
Lai aizdedzinātu spirta lampiņu, tai jānoņem cepurīte un deg

lis jāaizdedzina ar sērkociņu. Aizliegts vienu spirta lampiņu aiz
dedzināt ar otru lampiņu, jo tā viegli var izlīt spirts un izcelties 
ugunsgrēks.

Lai nodzēstu degošu spirta lampiņu, tai jāuzliek cepurīte, tu
vinot to no sāniem. Liesmu nopūst nedrīkst! Spirtu drīkst pieliet 
tikai nodzēstai spirta lampiņai.

Rīkojoties ar gāzes degli, ievērojiet šādus norādījumus:
a) lai degli aizdedzinātu, no sāniem tuviniet tam degošu sēr

kociņu un atveriet gāzes krānu;
b) ja darba laikā liesma tiek ierauta deglī, tūlīt aizgrieziet 

gāzes krānu un ļaujiet deglim atdzist! Pirms gāzes aizdedzināša
nas no jauna nedaudz samaziniet gaisa pieplūdi deglī;

c) ja degļa liesma ir dzeltena, tas liecina, ka deglī pieplūst 
par maz gaisa, tādēļ pakāpeniski palieliniet gaisa pieplūdi, līdz 
izveidojas zilgana, caurspīdīga liesma;

d) gāzes degļa liesmu nedrīkst nopūst — tā jānodzēš, pilnīgi 
noslēdzot gāzes krānu. Darbu beidzot, vēlreiz jāpārbauda, vai 
krāns ir rūpīgi noslēgts;

e) ja telpā jūtama gāzes smaka, tad tūlīt pārbaudiet, vai ir 
labi noslēgti visi gāzes krāni! Ja ir pazīmes, kas liecina par gāzes 
noplūdi, tad sērkociņus aizdegt telpā aizliegts! Par gāzes noplūdi 
ziņojiet skolotājam! Pēc visu gāzes krānu noslēgšanas rūpīgi iz
vēdiniet telpu!

Esiet piesardzīgi un uzmanīgi, sastādot dažādus aparātus! 
Stikla caurulīšu galus pirms lietošanas apkausējiet! Stikla cauru
līšu savienošanai izvēlieties piemērota resnuma gumijas cauru
lītes! Izvēlieties mēģeņu un kolbu noslēgšanai atbilstoša lieluma 
aizbāžņus!
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/

/ LABORATORIJAS DARBI

Vielu pazīšana pēc to fizikālajām īpašībām

Mācoties ķīmiju, jāprot pazīt vielas pēc to īpašībām. Rakstu
rojot kādu vielu, vienmēr nosauc tās agregātstāvokli (cieta, šķidra, 
gāzveida), krāsu, smaržu, šķīdību ūdenī, blīvumu, kušanas un vir- 
šanas temperatūras. Vadoties no teiktā, nosauciet un raksturojiet 
jums uz galda noliktās vielasl

Maisījuma sadalīšana

Sēra un dzelzs maisījuma sadalīšana

1. Uz vienas papīra lapiņas uzber aptuveni 1 cm3 pulverveida 
sēra, bet uz otras lapiņas — tikpat daudz pulverveida dzelzs vai 
dzelzs skaidiņu.

2. Aplūko šo vielu krāsu. Pusi no katras dotās vielas ieber at
sevišķās mēģenēs ar ūdeni un novēro, kas ar tām notiek.

3. Tuvina magnētu pulverveida sēram un pēc tam pulverveida 
dzelzij vai dzelzs skaidiņām. Izdara novērojumus.

4. Uzber pulverveida sēru un dzelzi uz vienas papīra lapiņas, 
ar stikla nūjiņu vai sērkociņu rūpīgi sajauc. Pēc tam pusi no 
iegūtā maisījuma ieber mēģenē ar ūdeni, bet otru pusi pārklāj ar 
citu papīra lapiņu un tad tai tuvina magnētu. Izdara novērojumus.

Jautājums patstāvīgiem secinājumiem. Kādas sēra un dzelzs 
īpašību atšķirības jūs izmantojāt, lai sadalītu šo vielu maisījumus?

Fizikālas pārvērtībās

1. Paņem stikla caurulīti (kuras diametrs ir ~5 mm) un tās 
vidējo daļu ievada gāzes degļa vai spirta lampiņas liesmā. Kad 
stikls stipri nokaitis, pamēģina caurulīti saliekt vai stiept.

Jautājums patstāvīgiem secinājumiem. Kāda pārvērtība ir no
tikusi ar stikla caurulīti?

. 2. Nostiprina porcelāna tīģelīti metāla statīva skavā. Pēc tam 
tīģelīlī ieliek nelielu parafīna gabaliņu. Tīģelīti ar parafīnu ievieto 
liesmas augšējā daļā. Kad parafīns izkusis, nodzēš liesmu. Kad 
tīģelītis atdzisis, aplūko parafīnu.

Jautājumi patstāvīgiem secinājumiem. Kas ir noticis ar para
fīnu? Kādu pārvērtību jūs novērojāt šajā mēģinājumā?

Ķīmiskās pārvērtībās

Vara stieples vai plāksnītes karsēšana
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karsēšanas gaitā pārklā
jis vara stiepli vai gaba
liņu. Mēģinājumu atkārto 
vairākas reizes.

Jautājumi patstāvī
giem secinājumiem. Kā
das ir iegūtā melnā pul
vera Īpašības salīdzinā
jumā ar metāla — vara 
īpašībām? Kādu parādību 
jūs novērojāt šajā mēģi
nājumā?

Sālsskābes iedarbība 
ar marmoru vai kritu

1. Mēģenē ieliek 3 . . .
5 gabaliņus marmora vai 
krīta, kuru diametrs ir 
aptuveni 5 . . .  8 mm.

2. Uzmanīgi uzlej tiem tik daudz sālsskābes, lai tā pārklātu 
šos gabaliņus.

3. Mēģeni noslēdz ar aizbāzni, caur kuru iet gāzu novadcauru- 
līte. Tās galu ievada citā mēģenē, kurā ir tikko pagatavots kaļķ
ūdens (16. att.). Izdara novērojumus.

Jautājumi patstāvīgiem secinājumiem. Izmantojot agrāk iegū
tās zināšanas, seciniet, kas ir iegūtā viela, kas duļķo kaļķūdeni! 
Par kādu pārvērtību norisi liecina izdarītais mēģinājums?

16. att. Sālsskābes iedarbība ar kal
cija karbonātu.

Bāziskā vara(JI) karbonāta (malahita) sadalīšana

1. Mēģenē ieber bāzisko vara(II) karbonātu 1 . . .  1,5 cm biezā 
slānī.

2. Mēģeni noslēdz ar aizbāzni, caur kuru iet gāzu novadcau- 
rulīte.

3. Pārbauda sastādītās aparatūras hermētiskumu. Sājā nolūkā 
novadcaurulītes galu iegremdē vārglāzē ar ūdeni ne dziļāk par 
1 cm, bet mēģeni pasilda saujā. Ja ūdenī izdalās gaisa burbulīši, 
tad iekārta ir hermētiski noslēgta (paskaidrojiet, kādēļ!). Ja bur
bulīši neizdalās, tad jāpārbauda atsevišķo detaļu savienojuma her
mētiskums.

4. Nostiprina mēģeni statīvā tā, kā tas parādīts 16. attēlā 
(mēģenes slēgtajam galam jāatrodas nedaudz augstāk par va
ļējo).

5. Gāzu novadcaurulītes galu iegremdē otrā mēģenē, kurā ir 
3 . . .  5 ml tikko pagatavota kaļķūdens.

5t



6. Sākumā sasilda visu mēģeni, bet pēc tam karsē to mēģenes 
daļu, kurā ir bāziskais vara (II) karbonāts. Uzmanīgi novēro, kas 
notiek pirmajā un otrajā mēģenē.

Jautājumi patstāvīgiem secinājumiem. Kā karsējot mainījās 
vielu krāsa pirmajā mēģenē? Ko jūs novērojāt uz mēģenes sienām 
pie aizbāžņa? Kas notika ar kaļķūdeni? Kādēļ pirmā mēģene bija 
jānostiprina slīpi? Kādas jaunas vielas radās šajā mēģinājumā?

Dzelzs iedarbība ar vara(II) hlorīdu

1. Ielej mēģenē aptuveni '/4  no tās tilpuma vara(II) hlorīda 
šķīdumu un iegremdē tajā rūpīgi notīrītu diegā piesietu dzelzs 
naglu. Pēc I . . .  2 minūtēm naglu izņem un aplūko.

2. Tajā pašā mēģenē vara(II) hlorīda šķīdumā ieber nedaudz 
dzelzs skaidiņu. Pēc neilga laika novēro notikušās izmaiņas.

Jautājumi patstāvīgiem secinājumiem. Kādi novērojumi liecina, 
ka ir notikusi ķīmiska reakcija? Saskaņā ar atomu-molekulu teo
riju un ņemot vērā, ka vara(II) hlorīda formula ir CuCI2, bet 
dzelzs (II) hlorīda formula ir FeCl2, uzrakstiet šīs reakcijas vienā
dojumu!

1. PRAKTISKAIS DARBS

Apiešanās ar laboratorijas statīvu, spirta lampiņu 
un gāzes degli

Apiešanās ar laboratorijas statīvu

IT. att. Laboratorijas sta
tīvs.

Laboratorijas statīvu (17. att.) 
lieto dažādu ierīču nostiprināšanai 
mēģinājumu laikā. Statīvs sastāv 
no čuguna pamatnes (a), kurā 
ieskrūvēts centrālais stienis (b). 
Pie stieņa (b) ar spīlēm (c) pie
skrūvē vajadzīgā lieluma gredze
nus (d) un skavas (e). Spīles 
kopā ar gredzenu vai skavām pa 
centrālo stieni var pārvietot uz 
augšu un leju, kā arī grozīt ap to. 
Sājā nolūkā jāatgriež skrūve, ar 
kuru spīles kopā ar gredzenu vai 
skavām nostiprinātas pie centrālā 
stieņa, jānostāda vēlamā augstumā 
un virzienā un pēc tam šajā stā
voklī ar skrūvi jānostiprina.

Lai iemācītos rīkoties ar labo
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ratorijas statīvu, izpildiet šā
dus praktiskus uzdevumus!

1. Nostipriniet mēģeni
statīvā! So uzdevumu izpil- I  "N>v s__
dot jāievēro, ka mēģenei 
skavās jābūt nostiprinātai 
tā, lai tā neizkristu, bet to
mēr to varētu arī pārbīdīt.
Stingri pievelkot skavas, mē
ģeni var saplēst. Skavas 
nostiprina nevis ap mēģenes 
vidusdaļu, bet gan tās atve
res tuvumā. Tā rodas iespēja 
karsēt mēģeni visā tās ga
rumā. Lai to pašu mēģeni 
nostādītu horizontālā stā
voklī, atgriež spīļu skrūvi, ar 
kuru nostiprinātas skavas, un 
tās kopā ar mēģeni pagriež 
par 90°. Pēc tam ar spīļu 
skrūvēm šo stāvokli nostip
rina.

2. Sagatavojiet vārglāzi karsēšanai! Lai izpildītu šo uzdevumu, 
atgriež spīļu skrūvi un izņem skavas. To vietā ieliek gredzenu, ko 
nostāda horizontālā stāvoklī un karsēšanai vajadzīgā augstumā un 
nostiprina. Uz gredzena uzliek azbesta sietiņu un virs tā — vār
glāzi ar ūdeni. Pēc tam var uzsākt karsēšanu.

Ja kāda viela jākarsē porcelāna bļodiņā, tad to var karsēt arī 
bez azbesta sietiņa, ieliekot vienkārši statīva gredzenā.

Apiešanās ar spirta lampiņu
Pirms uzsākat rīkoties ar spirta lampiņu, vispirms atkārtojiet 

attiecīgos darba drošības noteikumus (48. lpp.jl
Spirta lampiņa sastāv no rezervuāra, kurā ieliets spirts, no 

metāla caurulītes ar disku un caurulītē iestiprināta degļa, kā arī 
no cepurītes (18. att.).

Spirta lampiņu mēģinājumiem sagatavo šādi. Caur piltuvīti 
rezervuārā ielej spirtu (ne vairāk kā 2/s tā tilpuma). Caurulītē 
iever kokvilnas diegu degli tā, lai tas pārāk nepieblīvētu caurulīti, 
bet būtu viegli pārvietojams. Ja degļa gals nav līdzens, tad to 
apgriež ar šķērēm. Pirms degļa aizdedzināšanas to samitrina ar 
spirtu.

Lai iegūtu mazliet lielāku liesmu, lampiņu nodzēš un pēc tam 
izvelk degli nedaudz uz augšu. Sājā nolūkā ar vienu roku pietur 
disku, bet ar otru viegli pavelk degli uz augšu. Pēc tain lampiņu 
no jauna aizdedzina.

Spirta lampiņu aizdedzina un nodzēš tā, kā tas norādīts 
darba drošības noteikumos.
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Vispirms atkārtojiet darba drošības noteikumus, kas jāievēro, 
rīkojoties ar gāzes degli (49. lpp.)!

Ķīmijas laboratorijās visvairāk lieto Teklu degli (19. att. /). 
Ir pazīstams arī Bunzena deglis (19. att. 2).

Teklu deglī gāzi pievada caur tā pamatnē (a) iekārtotu pie
vadcauruli (b), kuru ar gāzes vadu (c) savieno gumijas caurule 
(d). Pretējā pusē atrodas skrūve (e), ar kuru regulē gāzes pie
plūdi deglī. Šo skrūvi ieskrūvējot dziļāk, gāzes pieplūde tiek sama
zināta un beigās pilnīgi pārtraukta (kad skrūve ieskrūvēta līdz 
galam). Pretējā virzienā skrūvējot, var panākt lielāku gāzes pie
plūdi.

Degļa caurule ir ieskrūvēta pamatnē. Caurules apakšējā daļa 
ir paplašināta. Paplašinājumā notiek gāzes sajaukšanās ar gaisu,, 
tāpēc lo sauc par sajaucēju. Paplašinājums no apakšas nosegts ar 
caurumotu plāksnīti, caur kuru ieplūst gaiss un sajaucas ar gāzi, 
kas plūst no apakšas uz augšu. Gaisa daudzumu regulē ar disku 
(/), kas atrodas paplašinājuma apakšējā daļā. Ja disks blīvi no
slēdz sajaucēja plāksnītes caurumiņus, tad gaiss deglī neieplūst.

Gāzes degli aizdegšanai sagatavo šādi. Vispirms jāatgriež gā
zes padevi regulējošā skrūve par vienu vai diviem pagriezieniem 
(atkarībā no spiediena gāzes vados). Pēc tam jāpagriež gaisa pa-

A p ie ša n ā s  a r  g ā z e s  d e g li

20. att. Liesma un 
tās uzbūve.

t9. att. Gāzes degļi.
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devi regulējošais disks, līdz tas atduras. Tālāk, lai aizdedzinātu 
degli un pēc tam to nodzēstu, ievērojiet darba drošības noteikumos 
norādītās prasības!

Iepazīšanās ar liesmas uzbūvi

Rūpīgi aplūkojot sveces liesmu, tajā var izšķirt trīs zonas 
(20. att.). Liesmas apakšējā daļā (a) notiek parafīna sadalīšanās 
produktu sajaukšanās ar gaisu. Ja šajā liesmas daļā ātri ieliek, 
sērkociņa galviņu un to neilgu laiku patur, tad var novērot, ka 
sērkociņš uzreiz neaizdegas. Turpretī, sērkociņa galviņu ievietojot 
liesmas augšējā (ārējā) daļā (c), aizdegšanās notiek gandrīz tū
daļ. No tā izdariet attiecīgos secinājumus par šo dažādo liesmas 
daļu atšķirīgajām temperatūrām!

Liesmas apakšējā daļā ievieto stikla caurulīti tā, kā tas parā
dīts 20. attēlā. Pēc tam caurulītes augšējam galam tuvina aizde
dzinātu sērkociņu. Caurulītes galā parādās liesma. Tas pierāda, ka 
šajā liesmas daļā ir nesadegušas gāzes.

Vidējā liesmas daļa (6) ir visgaišākā. Tas izskaidrojams tādē
jādi, ka šajā daļā, kur ir samērā augsta temperatūra, notiek oglekli 
saturošo produktu sadalīšanās un ogles sīkās kvēlojošās daļiņas 
izstaro gaismu.

Liesmas ārējā daļā (c) notiek gāzu un ogles daļiņu pilnīga 
sadegšana, jo šajā liesmas daļā ir visaugstākā temperatūra, pie 
tam veidojas oglekļa(lV) oksīds C02 un ūdens H20  (tvaika veidā). 
Tā rezultātā liesma šajā daļā ir mazāk spilgta.

2- PRAKTISKAIS DARBS

Nātrija hlorīda atdalīšana no smiltīm

Ievieto vārglāzē nedaudz nātrija hlorīda un smilšu maisījuma, 
pielej ūdeni un sajauc. Lai atdalītu ūdenī šķīstošo nātrija hlorīdu 
no nešķīstošajiem piemaisījumiem, maisījumu nostādina vai filtrē. 
Pēc tam iegūto dzidro šķīdumu iztvaicē.

Noslādināšana

Vārglāzē ieber tējkaroti mālainu smilšu un nātrija hlorīda 
maisījuma un pielej aptuveni 50 ml ūdens. Lai paātrinātu sāls iz
šķīšanu, trauka saturu samaisa ar stikla nūjiņu un ļauj duļķēm 
nogulsnēties. Iegūto dzidro šķīdumu uzmanīgi nolej otrā vārglāzē 
lā, lai pirmajā traukā paliktu tikai duļķes.

Izdariet nepieciešamos novērojumus un secinājumus!
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F il tr ē š a n a

Vispirms pagatavo 
filtru. No filtrpapīra iz
griež kvadrātu, kura ma
las garums ir aptuveni 
divreiz lielāks par piltu
ves diametru. So filtrpa
pīra gabalu saloka tā, kā 
tas parādīts 21. attēlā. 
Salocīto filtrpapīru ieliek 
piltuvē ar to stūri uz 
leju, kurā locījumi saiet 
kopā. Papīru piespiež pie 
piltuves malas un at
zīmē filtrpapīra daļu, kas 

pārsniedz piltuves augšējo malu. Pēc tam aptuveni 5 mm zem 
šīs atzīmes filtrpapīra augšējo stūri nogriež. Tad atdala vienu 
filtrpapīra lapiņu no trim pārējām un iegūto papīra konusu ievieto 
piltuvē (tās iekšpuse saslapināta ar ūdeni) tā, lai filtrs blīvi pie
kļautos pie tās sienām. Jāievēro, ka filtrpapīra malai jāatrodas 
aptuveni 5 mm zemāk par piltuves malu. Tā sagatavoto piltuvi 
ievieto statīvā, kā parādīts 22. attēlā. Statīva gredzens jānostip
rina tā, lai piltuves gals pieskartos pie vārglāzes iekšējās sienas. 
Lai filtrējamais šķīdums neizšļakstītos un nokļūtu tikai uz filtra, 
tas jālej gar stikla nūjiņu. Jāievēro, ka filtrējamā šķīduma līmenis 
piltuvē nedrīkst atrasties augstāk nekā 5 mm zem filtra malas. Ja 
šķīdums (filtrāts), kas uzkrājas vārglāzē, vēl nav pilnīgi dzidrs, 
to filtrē vēlreiz.

Darba gaitā izdariet nepieciešamos novērojumus un secināju
mus!

Iztvaicešana

Nostādinot vai filtrējot 
iegūto nātrija hlorīda šķī
dumu ielej porcelāna bļodiņā. 
Bļodiņu novieto uz azbesta 
sietiņa, kas uzlikts uz sta
tīva gredzena (sk. 6. att.). 
Zem sietiņa novieto aizde
dzinātu spirta lampiņu. Kar
sējot jāraugās, lai sietiņš 
atrastos liesmas augšējā 
trešdaļā (tā ir liesmas kar
stākā daļa). Karsēšanas 
laikā jāuzmanās, lai šķī
dums neizšļakstītos. Parasti



karsēšanas beigās bļodiņu pārklāj ar otrādi apgāztu piltuvi. Bļo
diņu ar sāls šķīdumu karsē, līdz viss ūdens iztvaikojis.

JAUTĀJUMI UN VINGRINĀJUMI

1. Ko pēta ķīmija, un kādi ir tās galvenie uzdevumi?
2. Kāda ir ķīmijas nozīme mūsu zemes sociāli ekonomiskās attīstības 
paātrināšanā?
3. Ar ko atšķiras jēdzieni «viela» un «ķermenis»? Miniet piemērusl
4. Dotas šādas vielas un ķermeņi: vārglāze, dzelzs, mikrometrs, varš, 
zobrats, stikls, dzīvsudrabs, vīle , alumīnijs, nazis un cukurs. Nosau
ciet atsevišķi ķermeņus un vielas!
5. Kādas līdzīgas un kādas atšķirīgas īpašības ir šādām vielām:
a) nātrija hlorīdam un cukuram, b) etiķskābei un ūdenim?
6. Salīdziniet vara un sēra īpašības un aizpildiet šādu tabulu (izman
tojot savu pieredzi un darbmācības kursā* gūtās zināšanas)!

R a k s t u r ī g ā s  ī p a š ī b a s V a r š S ē rs

Elektrovadīfspēja
Siltumvadītspēja
Metāliskais spīdums
Krāsa
Blīvums
Kaļamība
Kušanas temperatūra

7. Iezīmējiet mājas darbu kladē doto tabulu un ierakstiet tajā vien
dabīgu un neviendabīgu maisījumu piemērus! Atbildi motivējietl

Maisījumi

viendabīgi neviendabīgi

8. Kādēļ pienu un etiķi nevar saukt par vielām?
9. Doti šādi maisījumi: a) spirts ar ūdeni, b) smiltis ar cukuru, c)vara 
skaidiņas ar dzelzs skaidiņām, d) ūdens ar benzīnu. Kā praktiski var 
izdalīt atsevišķas vielas no šiem maisījumiem? Paskaidrojiet, kādas vielu 
īpašības jūs izmantosiet katrā atsevišķā gadījumā!
10. Kādēļ filtrējot nevar atdalīt nātrija hlorīdu no ūdens?

* Vitiņš V., Zeidmanis A. Tehniskais darbs 7. klasē. — R:, Zvaigzne, 1983, 
28.—54. Ipp.
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11. Dažas vielas no maisījumiem izdala iztvaicējot, bet citas — kris
talizējot. Paskaidrojiet, ar ko šie paņēmieni savstarpēji atšķiras!
12. Dots maisījums, kas sastāv no nātrija hlorīda, smiltīm un ūdens. 
Paskaidrojiet, kā no šī maisījuma tīrā veidā var iegūt visas trīs vie
las! Kādas vielu īpašības šajā nolūkā jāizmanto?
13. Iezīmējiet mājas darbu kladē šādu fabulu un aizpildiet to!

Fizikālās pārvērtības Ķīmiskās pārvērtībās

piemēri nozīme daba, rūp
niecībā, sadzīvē

piemēri nozīme
niecībā,

dabā, rūp- 
sadzīvē

14. Kuras no šādām pārvērtībām pieder pie fizikālajām un kuras — 
pie ķīmiskajām pārvērtībām: a) dzelzs rūsēšana, b) ūdens sasalšana, 
c) benzīna sadegšana un d) alumīnijs izkušana? Kādēļ?
15. Izmantojot savas zināšanas no dabas mācības, botānikas, ģeogrā
fijas un personiskās pieredzes, nosauciet 3 vai 4 ķīmisko pārvērtību 
piemērus un raksturojiet to pazīmes!
16. Kādi ir ķīmisko reakciju izraisīšanas un norises apstākļi?
17. Izmantojot zināšanas no dabas mācības, botānikas un ģeogrāfijas 
kursa, paskaidrojiet, kādām vajadzībām izmanto fizikālās un ķīmiskās 
pārvērtības!
18. Kādas parādības jūs pazīstat no fizikas un ķīmijas kursa, kuras 
apstiprina to, ka a) vielas sastāv no molekulām un b) molekulas sa
stāv no atomiem?
19. Kas ir atoms, un kas ir molekula? Nosauciet vielas ar molekulāru 
uzbūvi un vielas ar nemolekulāru uzbūvi! Kādas ir šo vielu atšķirīgās 
īpašības, un kā tās var izskaidrot?
20. Kādēļ, izskaidrojot ķīmiskās pārvērtības, ir jāzina, kas ir mole
kulas un kas ir atomi?
21. Pamatojoties uz priekšstatu par molekulām un atomiem, izskaidro
jiet ūdens sadalīšanās procesu!
22. Paaugstinātā temperatūrā ūdens strauji iztvaiko, bet līdzstrāvas 
ietekmē tas sadalās. Ar ko šīs parādības atšķiras? Izskaidrojiet tās, va
doties no priekšstatiem par atomiem un molekulām!
23. Dotas šādas vielas: skābeklis, ūdens, dzīvsudrabs, dzelzs, ūdeņ
radis, varš un dzelzs sulfīds. Kuras no šīm vielām sauc par vienkār
šām vielām un kuras — par saliktām vielām?
24. Kā var pierādīt, ka skābeklis, dzelzs, sērs un ūdeņradis ir vien
kāršas vielas, bet ūdens un dzelzs sulfīds — saliktas vielas?
25. Ar ko atšķiras ķīmiski savienojumi no maisījumiem?
26. Ko sauc par ķīmisko elementu? Ar ko atšķiras jēdzieni «ķīmiskais 
elements», «vienkārša viela» un «atoms»? Paskaidrojiet, minot piemē
rus!
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27. Ierakstiet šajā teikumā brīvajās vietās atbilstošos vārdus «ele
ments» vai «vienkārša viela»: ūdeņraža un skābek|a maisījums sastāv
no diviem (d ivām ).......... ; ūdens sastāv no diviem (d ivām )............—
ūdeņraža un skābekļa.
28. Kas ir atommasa, un kādās vienībās to izsaka? Uzrakstiet ūdeņ
raža, skābekļa un sēra ķīmiskos simbolus un atommasas skaitliskās 
vērtības! Aprēķiniet, cik reižu sēra atommasa ir lielāka a) par ūdeņ
raža atommasu un b) par skābekļa atommasu!
29. Ko sauc par relatīvo atommasu un ar ko šis jēdziens atšķiras no 
atommasas un atomu masas?
30. Kādēļ atomu masas neizsaka parastajās masas vienībās (kg, g, 
mg), bet gan atommasas vienībās (u)?
31. Kuras no dotajām skābekļa un oglekļa atommasām ir reālas: 
a) 8 u, b) 16 u, c) 12 u, d) 4 u, e) 48 u, f) 64 u? Kādēļ?
32. Kas ir ķīmiskais simbols, un ko tas apzīmē?

33. Uzrakstiet alumīnija atoma, ūdeņraža atoma, fosfora atoma un 
magnija atoma simbolus!
34. Salīdziniet dzelzs un sēra relatīvo atommasu un paskaidrojiet, kā
pēc šie elementi savienojas masu attiecībā 7 : 4?
35. Ievērojot to, ka dzelzs sulfīds no molekulām nesastāv, izskaid
rojiet sēra un dzelzs reakcijas būtību!
36. Kurš zinātnieks un kad atklāja vielu sastāva nemainību? Formulē
jiet šo likumu un izskaidrojiet tā būtību, pamatojoties uz atziņu, ka 
vielas sastāv no molekulām, bet molekulas — no atomiem!

37. Ūdeņradis savienojas ar sēru masu attiecībā 1: 16.  Izmantojot 
ūdeņraža un sēra relatīvās atommasas, nosakiet šī savienojuma ķ ī
misko formulu!
38. Izmantojot elementu relatīvās atommasas, nosakiet vara sulfāta 
ķīmisko formulu, ja varš, sērs un skābeklis tajā savienojušies masu 
attiecībā 2 :1  : 21

39. Varš ar sēru veido divus savienojumus: pirmajā savienojumā vara 
atomu un sēra atomu skaita attiecība ir 1 : 1 ,  bet otrajā — 2 : 1 .  
Vara un sēra relatīvās atommasas ir zināmas. Paskaidrojiet, kuros no 
tālāk norādītajiem gadījumiem elementi savienojas bez atlikumal Uz
rakstiet attiecīgo savienojumu formulas!

E l e m e n t u  s a t u r s ,  m a s a s  v ie n īb ā s

S a v i e n o j u m a  f o r m u l a
v a r š s ē r s

2 5 6 6 4
1 9 2 9 6

6 0 3 8
4 1

3 2

2 1
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40. Kāda nozīme ir vielu sastāva nemainībai ķīmijas zinātnē ur» 
praksē? Miniet piemērus!
41. Ko sauc par ķīmisko formulu, un ko tā apzīmē? Miniet piemērus!
42. Vai ir reāli iespējamas šādas dzelzs sulfīda molekulmasas: 
a) 44 u, b) 176 u, c) 150 u, d) 264 u? Kādē|?
43. Uzrakstiet ķīmiskās formulas vielām, kurās atomi ir šādā skaitliskā 
attiecībā: a) 1 dzelzs atoms un 3 hlora atomi, b) 2 alumīnija atomi 
un 3 skābekļa atomi, c) 1 kalcija atoms, 1 oglekļa atoms un 3 skā
bekļa atomi!
44. Uzrakstiet vielu formulas un aprēķiniet to relatīvās molekulmasas: 
a) oglekļa dioksīdam (molekulā ietilpst 1 oglekļa atoms un 2  skā
bekļa atomi), b) slāpekļskābei (molekulā ietilpst 1 ūdeņraža atoms,
I slāpekļa atoms un 3 skābekļa atomi), c) dzelzs sulfātam (tā sastāvā 
atomi saistīti šādā skaitliskā attiecībā: Fe : S : 0  = 1 : 1 : 4)!
45. Aprēķiniet elementu saturu masas daļās un procentos šādām vie
lām: a) vara sulfātam CuS04, b) dzelzs oksīdam Fe20 3 , c) slāpekļ
skābei H N O 3 !

46. Atrodiet ķīmiskās formulas vielām, kuru sastāvs ir šāds: a) sud
raba nitrātam (Ag — 0,636 masas daļas vai 63,6%, N — 0,082 masas 
daļas vai 8 ,2 %, O — 0,282 masas daļas vai 28,2%), b) ogļskābei 
(H — 0,032 masas daļas vai 3,2%, C — 0,194 masas daļas vai 
19,4%, O — 0,774 masas daļas vai 77,4%), c) dzelzs oksīdam 
(Fe — 0,778 masas daļas vai 77,8%, O — 0,222 masas daļas vai 
22 ,2 %)!
47. Ko apzīmē šādi pieraksti: 4H, 2H2, HgO, 5FeS, 3H2S 0 4?
48. Pēc parauga, kas dots 33. Ipp., paskaidrojiet, ko apzīmē šādas 
ķīmiskās formulas: Oj, N2, CaO, AI2S3, H3PO/,!
49. Kas ir ķīmisko elementu vērtība? Kā to izsaka?
50. Kura elementa vērtība pieņemta par vienu? Kādēļ?
51. Dzelzij reaģējot ar sālsskābi HCI, viens metāla atoms aizvieto 
divus ūdeņraža atomus. Kā šo parādību var izskaidrot, zinot ūdeņ
raža vērtību!
52. Varš ar ūdeņradi nesavienojas, bet reaģē ar dažiem citiem ele
mentiem. Paskaidrojiet, kā var noteikt vara vērtību!
53. Nosakiet elementu vērtību pēc šādām formulām: HgO, H2S, K2S, 
B2Q3, ZnO, M n02, NiO, Cu20 , Sn02, Ni20 3, SO3, As2Os, Cl20 7!
54. Viens otram blakus uzrakstīti ķīmiskie simboli un vienam elemen
tam norādīta vērtība. Sastādiet attiecīgo vielu formulas:
It 1 V IV I III IV M III n IV 1 III 
BaO, LiO, PO, SnO, KO, PH, MnO, FeO, BO, HS, NO, HCI, CrCI,
II IV V 
CO, CH, NO!
55. Izmantojot 3. tabulu (39. Ipp.), sastādiet vielu ķīmiskās formulas, 
ja zināms, ka to sastāvā ietilpst elementi, kuru simboli uzrakstīti 
viens otram blakus: ZnO, BO, BeO, LiO, NiO, NiO, SnO, SnO, AsO, 
AsO, WO, WO, WO, HSe, SeO, SeO!
56. Sastādiet ķīmiskās formulas visiem oksīdiem, kuru sastāvā ietilpst 
elements mangāns Mn, ja ir zināms, ka tā vērtība var būt 2, 3, 4, 6  

un 7! Zem formulām uzrakstiet oksīdu nosaukumus!



57. Uzrakstiet šādu oksīdu ķīmiskās formulas: vara(l), dzelzs(lll), vol- 
frama(VI), dzelzs(ll), oglekļa(IV), sēra(VI), alvas(IV), mangāna(VII), 
slāpekļa(lll) oksīds!
58. Nosauciet atomu-molekuiu teorijas pamattēzes un izskaidrojiet to 
būtību!
59. Pēc kādām pazīmēm var atšķirt vielas ar molekulāru uzbūvi no 
vielām ar nemolekulāru uzbūvi?
60. Pamatojoties uz atomu-molekulu teoriju, izskaidrojiet fizikālo un 
ķīmisko pārvērtību būtību!
61. Kurš zinātnieks un kad atklāja vielu masas nezūdamības likumu? 
Formulējiet šo likumu un izskaidrojiet tā būtību no atomu-molekulu 
teorijas viedokļa!
62. Retortē (sk. 14. att. 43. Ipp.) iebēra pulverveida cinku. Retorti 
noslēdza, nosvēra, tās saturu karsēja un pēc atdzišanas retorti vēl
reiz nosvēra. Vai retortes masa mainījusies? Kādēļ? Pēc tam atvēra 
aizspiedni. Vai svaru kausi palika līdzsvarā? Kādēļ? Izskaidrojiet mē
ģinājuma rezultātus!
63. Ja aizdedzina sveci, līdzsvaro to uz svariem un uztver degšanas 
produktus, tad svaru kauss ar sveci kļūst smagāks. Kā šo parādību 
var izskaidrot, pamatojoties uz vielu masas nezūdamības likumu?
64. Kāda teorētiska un praktiska nozīme ir vielu masas nezūdamības 
likumam? Miniet piemērus!
65. Ievērojot iepriekš ieteikto secību (sk. 45. Ipp.), uzrakstiet reakciju 
vienādojumus pēc šādām shēmām!

a) Ca + 02->- c) Cu-ļ-O2 e) Zn-ļ-CI^- 9) ī-i-+-O2—>"
b) Na + Cb-»- d) Al + S—> t) H2-I-O2— h) AI-f-CJ2—̂
66. Uzrakstiet vienādojumus šādām reakcijām (iekavās norādīta ele
menta vērtība savienojumā, kuru tas veido reakcijas rezultātā)!
a) sērs(IV)+skābeklis->-
b) magnijs-!-skābeklis->-
c) kālijs-)- sērs—>-
d) kalcijs+hlors-»-
e) cinks+skābeklis—*•

f) kalcijs-)-skābeklis— *■

g) ogleklis(IV) + skābeklis->-
h) ogleklis(ll) +  skābeklis->-
i) dzelzs(lll}-f-hlors->-
j) alumīnijs-pskābeklis—>-

67. Uzrakstiet vienādojumu reakcijai, kas noris starp fosforu un skā- 
bekli! Aprēķiniet reaģējošo vielu un reakcijā radušos vielu masu at
tiecības!
68. Aprēķiniet, kādā masu attiecībā sērs reaģē ar dzelzi! Kuros no 
tālāk dotajiem gadījumiem sērs un dzelzs savienosies bez atlikuma? 
Kādēļ?

D z e l z s  m a s a ,  g S ē r a  m a s a ,  g

0,35 0,2
0,7 0,3
3,5 2,5
1,4 0,8
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69. Uzrakstiet divus a) savienošanās, b) sadalīšanās un c) aizvietoša
nas reakcijas vienādojumus! Izskaidrojiet šo reakciju būtību!
70. Ierakstiet mājas darbu kladē dotās reakciju shēmas! Jautājumu 
zīm ju vietā uzrakstiet attiecīgo vielu formulas, atrodiet koeficientus 
un paskaidrojiet, pie kāda reakciju veida pieder katra reakcija!

a) Zn +  ?-*-ZnO
t°

b) A I(0H )3-> A I,0 :, +  ?
c) Mg +  HCI-+MgCI2 +  ?

t°
d) Fe +  ?-*-FeCI3

r
e) A u2Oj ->-Au + ?
f) AI +  C uC b-vC u-H

E ! UZDEVUMI

I
1. Aprēķiniet re latīvo molekulmasu šādiem oksīdiem: a) hroma(lll) 
oksīdam, b) fosfora(V) oksīdam un c) hlora(VII) oksīdam!
2. Aprēķiniet a) slāpekļa(ll) oksīdā un b) slāpek|a(V) oksīdā ietilp
stošo elementu masas da|as!

2. n o d a ļ a

SKĀBEKUS. GAISS. DEGŠANA

4. klases dabas mācības un vēlāk botānikas kursā jūs 
iepazināties ar gaisu un tā sastāvu, ar skābekli un tā īpašībām. 
Tagad šīs zināšanas atkārtosim un padziļināsim.

1. SKĀBEKUS

Skābekļa vispārīgs raksturojums.

Skābekļa ķīmiskais simbols — O.
Relatīva atommasa — 15,9994—16.
Vienkāršas vielas formula — 0 2.
Relatīvā molekulmasa — 32.
Savienojumos skābeklis parasti ir div
vērtīgs.

Skābekļa atrašanās dabā. Skābeklis ir Zemes garozā visvairāk 
izplatītais elements. Zemes garozā ir aptuveni 0,49 masas daļas 
vai 49% skābekļa (23. att.). Gaisā, kas ir vairāku gāzu maisī
jums, skābeklis pēc tilpuma aizņem 20,9% ( — 21%), t. i., apmē
ram '/d-
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Alumīnijs 77 . 

Dzelzs 5 7 . 
Kalcijs 47 . 

--Nātrijs 27.
— Kālijs 27. 

Magnijs 2 7 .
— Ūdeņradis 17.
— Pārējie 27.

23. att. Elementu izplatība dabā procentos pēc 
masas (aptuvenos skaitļos).

Gaisā skābeklis ir brīvā veidā. Saistītā veidā skābcklis ietilpst 
ļoti daudzu vielu sastāvā. Tā, piemēram, skābekli satur ūdens 
(0,8889 masas da)as vai 88,89%), smiltis, māls un daudzi mine
rāli. Skābeklis ir arī daudzu organisku vielu, piemēram, olbaltum
vielu, tauku un ogļhidrātu sastavdaļa. Sīm organiskajām vielām 
ir liela nozīme vielmaiņas procesos, kuri noris augos, dzīvnieku 
un cilvēka organismos.

Skābeklim ir ārkārtīgi liela bioloģiska nozīme. No botānikas 
un zooloģijas kursa jums jau ir zināms, ka dzīvnieki un augi el
pojot patērē skābekli. Turpretī zaļie augi ar hlorofila līdzdalību 
gaismā fotosintēzes procesā izdala skābekli saskaņā ar šādu vie- 
nādoj urnu:

6 C O 2  +  6 H 2 O +  Q  —  C 6H i 20 6 -T  6 O 2

oglekļa(IV) glikoze
oksīds

Skābeklis veicina bioķīmiskos procesus, kas norisinās augsnē. 
Irdenā augsnē tas aktivizē dažadu baktēriju darbību, kuras kom
plicētās organiskās vielas pārvērš vienkāršākās — augiem uzņe
mamās vielas.

Atbildiet uz jautājumiem urr izpildiet vingrinājumus (1. un 2.)!

Skābekļa iegūšana laboratorijā. Laboratorijā skābekli 
var iegūt no dažām saliktām vielām, kas spēj sadalīties. Šos sa
dalīšanas procesus var attēlot ar šādiem vienādojumiem:
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līdzstrāva
1) 2H20

ūdens

2H2f +  0 2t
ūdeņ- skā- 
radis beklis

2) 2H20 2 Mn°a 2H20  +  Oaf
ūdeņraža ūdens skā-
peroksids beklis

3) 2HgO —*■ 2Hg+ 0 2f
dzīvsudra- dzīv- skā-
ba (II) sudrabs beklis
oksīds

4) 2KC103—------>-2KCl + 302f
kālija M11O2 kālija skā-
hlorāts hlorīds beklis
(Bertolē 
sāls)

t°
5) 2KM11O4 — *■ K2Mn04+ Mn02+ 0 2f

kālija kālija mangāna skā-
perman- manga- (IV) beklis
ganāts nāts oksīds

Skābekli, kas šajās reakcijās izdalās, var uzkrāt, izspiežot no 
trauka gaisu (24. att.) vai ūdeni (25. att.).

Dažu vielu klātbūtnē daudzu ķīmisko reakciju norise var ievē
rojami paātrināties. Tā, piemēram, lai sadalītu kālija hlorātu 
(Bertolē sāli) KC103, to nepieciešams karsēt apmēram līdz 
400°C. Taču mangāna(IV) oksīda (mangāna dioksīda) Mn02

'24. att. Skabckla iegūšana un uzkrā
šana traukā, no kura izspiež gaisu.

klātbūtnē kālija hlorāta 
KCIO3 sadalīšanās sākas jau 
200 °C temperatūrā.

Mangāna (IV) oksīds 
Mn02 paātrina arī ūdeņraža 
peroksida H20 2 sadalīšanos. 
Ja mēģenē (26. att.) ievieto 
nedaudz mangāna (IV) ok
sīda un pielej dažus mililit
rus ūdeņraža peroksīda H20 2 
šķīduma, tad pat bez karsē
šanas sākas strauja reakcija, 
kurā izdalās skābeklis. Pēc 
reakcijas maisījumu var no
filtrēt un pārliecināties, ka uz 
filtra atrodas tikpat daudz
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25. att. Skābekļa iegūšana un uzkrašana traukā, no kura izspiež ūdeni.

mangana(IV) oksīda, cik paņemts pirms reakcijas.

Vielas, kuras paātrina ķīmiskās reakcijas norisi, bet 
kuru masa reakcijas rezultātā nemainās, sauc par kata
lizatoriem.

Katalizatoriem ir liela nozime ķīmiskajā rūpniecībā. Lietojot 
piemērotus katalizatorus, iespējams ātrāk un lētāk iegūt vēlamās 
vielas un labāk izmantot izejvielas.

Skābekļa iegūšana rūp
niecībā. Rūpniecībā skābekli 
iegūst, sašķidrinot gaisu
4,0 MPa spiedienā un tempe
ratūrā, kas zemāka par
—140°C. Iegūtais maisījums
(sašķidrinātais gaiss) satur 
0,54 rhasas daļas vai 54% 
skābekļa, 0,44 masas daļas 
vai 44% slāpekļa un 0,02 ma
sas daļas vai 2% argona. Tā 
ka šķidra slāpekļa viršanas 
temperatūra ( —195,8°C) ir 
zemāka par šķidra skā
bekļa viršanas temperatūru 
( — 183'’C), tad no sašķidri- 26. att. Skābekļa iegūšana no ūdeņ

raža peroksīda.

5  — N e o r g a n i s k ā  ķ ī m i j a 65



natā gaisa slāpeklis iztvaiko straujāk, bet pāri paliek skābeklis. 
Tīru skābekli tehnikā var iegūt arī, sadalot ūdeni ar elektrisko 
strāvu. Pēc šīm metodēm iegūto gāzveida skābekli ar spiedienu 
icsūknē tērauda balonos un nogādā patērētajiem.

Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (3. un 4.)!

Skābekļa fizikālās īpašības. Skābeklis ir bezkrāsaina gāze bez 
smaržas un bez garšas. Ūdenī tas šķīst maz (100 tilpumos ūdens 
20°C temperatūrā izšķīst 3,1 tilpums skābekļa). Skābeklis ir sma
gāks par gaisu (1 / skābekļa masa normālos apstākļos* ir 1,43 g, 
bet 1 / gaisa masa ir 1,29 g). Parastā spiedienā — 183°C tempe
ratūrā skābeklis pārvēršas gaiši zila šķidrumā, bet — 218,8°C 
temperatūrā sacietē.

Skābekļa ķīmiskās īpašības. Viena no svarīgākajām skābekļa 
ķīmiskajām īpašībām ir tā spēja enerģiski reaģēt ar daudzām 
vielām. Liela daļa no šīm reakcijām norisinās ļoti strauji, izdalo
ties siltumam un gaismai. Tādas reakcijas ikdienā sauc par deg
šanu. Degšana skābekli notiek daudz straujāk nekā gaisā.

Ja traukā ar skābekli ieliek kvēlojošu oglīti, tad tā iegailējas 
un sadeg. Lai noskaidrotu, kāda viela radusies, šajā traukā ielej 
tikko pagatavotu kaļķūdeni un to saskalina. Kaļķūdens kļūst duļ
ķains. Tas liecina, ka oglei sadegot skābekli, radies oglekļa(IV) 
oksīds (oglekļa dioksīds): 

iv n
C 4- O2 —► C02
og- skā- oglekļa (IV) 
leklisbeklis oksīds

Sērs deg skābekli ar spilgtu, violetu liesmu, pie tam rodas 
gāze ar asu smaku:

IV n
S +  O2 —*■ SO2
sers skā- sēra(IV) 

beklis oksīds

Ūdeņradim degot, veidojas ūdens:
1 u

2H2+ 0 2->2H20
ūdeņ* skā* ūdens
radis beklis

* Temperatūra 0°C un spiediens 0,1 MPa.
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Magnijs Mg, alumīnijs AI un fosfors P deg skābekli ar apžil
binošu liesmu:

ii ii
2Mg +  0 2 2MgO

mag- skā- magnija
nijs beklis oksīds

11! II
4A1 -)- 3 O2 — 2AI2O3

alu- skā- alumīnija
mītiijs beklis oksīds

V II
4P +  5O2 — 2P2O5

fos- skā- fosfora(V)
fors beklis oksīds

Skābekli deg arī tādas vielas, kuras parasti uzskata par nede
gošām. Ja, piemēram, tievai tērauda stieplitei piestiprina sērko
ciņu, aizdedzina to un ieliek traukā ar skābekli, tad aizdegas arī 
slieplite. Tā deg sprakšķēdama un uz visām pusēm izmētādama 
spožas dzirksteles. Rodas savienojums Fe30.t, kurā divi dzelzs 
atomi ir trīsvērtīgi un viens dzelzs atoms divvērtīgs. Dzelzs deg
šanu skābeklī var attēlot ar vienādojumu:

ii 11 iii 11
3Fe-f202->-Fe0- Fe20 3

dzelzs skābek- dzelzs(II) dzelzs(1II) 
līs oksīds oksīds

Oksīdi. Jēdziens par oksidēšanās reakcijām. No iepriekš sastā
dītajām oksīdu formulām ir redzams, ka oksīdi ir vielas, kas sa
stāv no divu elementu atomiem, no kuriem viens ir skābeklis.

Vielu degšana skābeklī vai gaisā ir ķīmiska reakcija, kurā 
kāda elementa atomi savienojas ar skābekļa atomiem un veido 
oksīdus.

Vielu iedarbība ar skābekli pieder pie oksidēšanās reakcijām. 
Tālāk pārliecināsimies, ka jēdzienu «oksidēšanās» lieto arī pla
šāka nozīmē (sk. 229. 1 pp.).

Gandrīz visi ķīmiskie elementi var veidot oksīdus. Izņēmums 
ir tikai dažas inertas gāzes (sk. šīs nodaļas 2. paragrāfu).

Daudzi ķīmiskie elementi reaģē ar skābekli jau parastajā tem
peratūra un veido oksīdus. Pie tādiem elementiem pieder nātrijs, 
kālijs, kalcijs, fosfors un daži citi.
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Vairums elementu reaģē ar skābekli tikai paaugstinātā tempe
ratūrā. Tā, piemēram, lai sērs vai ogle aizdegtos, t. i., reaģētu ar 
skābekli, šīs vielas jākarsē.

Ir elementi, kas ar skābekli tieši nesavienojas. Pie tādiem ele
mentiem pieder sudrabs, zelts un daži citi elementi. So elementu 
oksīdus iegūst netieši.

Oksīdi rodas arī, dažām saliktām vielām reaģējot ar skābekli 
(sk. 73. lpp.).

Lai uzrakstītu oksīdu formulas un sastādītu reakciju vienādo
jumus, var izmantot paiļēmienus, kas izskaidroti 1. nodaļas 16. pa
ragrāfā.

Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (5.—8.)! Atrisiniet
1.—3. uzdevumu!

Skābekļa izmantošana. Skābekļa izmantošana pamatojas uz tā 
ķīmiskajām īpašībām.

Skābekli plaši izmanto dažādās ķīmiskās rūpniecības nozarēs. 
Tā, piemēram, metalurģijā, lai palielinātu čuguna ieguves ražī
gumu, ar skābekli bagātina gaisu, ko ievada domnās (krāsnīs), 
kur no dzelzsrūdas iegūst čugunu.

Ja, izmantojot speciālus degļus (27. att.), skābeklī sadedzina 
acetilēnu C2H2 vai ūdeņradi H2, tad liesmas temperatūra sasniedz 
aptuveni 3000 °C. So liesmu izmanto metālu metināšanai, bet skā
bekļa pārākumā — metālu griešanai (28. att.).

Skābekli lieto arī elpošanai lidmašīnās, kosmosa kuģos un 
zemūdenēs, kā arī raktuvēs. Šķidru skābekli lieto rakešu dzinējos.

Medicīnā skābekli bieži vien izmanto, lai glābtu ar tvana gāzt 
(oglekļa (II) oksīds) vai citām indīgām gāzēm saindējušos cilvē
kus. Skābeklis nepieciešams arī slimniekiem, kuriem ir traucēta 
elpošana.

S ad ed z in ām a g ā z e
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28. att. Skābekļa izmantošanas shēma:
/ — spridzināšana, 2 — metālu metināšana, 3  — metālu griešana, 4 un 5 — aviā
cija, 6 —  metalurģija.

Spridzināšanas tehnika izmanto ar šķidru skabekli piesūcinātās 
porainas vielas (ogles pulveri, koksnes miltus u. c.) (28. att.).

Rūpniecībā skābekli patērē milzīgos daudzumos, piemēram, 
metalurģijā, sērskābes, slāpekļskābes, organisko skābju un daudzu 
citu vielu ražošanā. Ārkārtīgi daudz skābekļa patērē kurināmā 
sadedzināšanai (arī degvielu sadegšanai iekšdedzes dzinējos un 
raķešu dzinējos). Mūsdienu pasažieru lidmašīna 9 stundās patērē 
50...75  t skābekļa. Šādu skābekļa masu 8 stundās spēj izdalīt 
25 000 .. .  50 000 ha meža.

Skābekļa saglabāšanas problēmas. Tā kā augi fotosintēzes pro
cesā izdala skābekli, tad saprotams, kādēļ Padomju Savienībā ap 
pilsētām un rūpniecības centriem ir lielas mežu stādījumu joslas. 
Ari pilsētas un rūpnīcu tuvumā ir ne mazums parku un koku stā
dījumu. Mūsu zemē saskaņā ar PSRS Konstitūciju speciāls die
nests lielos rūpniecības centros un biezi apdzīvotās vietās siste
mātiski kontrolē skābekļa un citu gāzu saturu gaisā. Vajadzības 
gadījumā tiek realizēti efektīvi pasākumi, lai novērstu gaisa pie
sārņošanu (sk. 72. lpp.).

Lielās kapitālistisko valstu pilsētās, kur maz parku un koku 
stādījumu, rūpniecības uzņēmumu un iekšdedzes dzinēju darbības 
rezultātā samazinās skābekļa daudzums, pieaug oglekļa (II) ok
sīda, oglekļa(IV) oksīda, slāpekļa(IV) oksīda, sēra(IV) oksīda
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un citu gāzu, kā arī kvēpu koncentrācija. Tāds gaiss (to sauc par 
smogu) bieži vien smacē visu dzīvo radību pilsētā. Tam var būt 
visai bīstamas sekas. 1952. gadā Londonā reģistrēti 4000 nāves 
gadījumu smoga rezultātā. Līdzīgos apstākļos daudz cilvēku gā
juši bojā Ņujorkā un Losandželosā 1962. gadā.

Cenšoties iegūt maksimāli lielu peļņu, kapitālistisko valstu mo
nopoli neievēro, ka viņu radītā industrija apkārtējā dabā izjauc 
līdzsvaru un tādējādi negatīvi ietekmē cilvēku dzīvi uz visas ze
meslodes. Tā, piemēram, ASV jau ir radies tāds stāvoklis, ka šīs 
valsts rūpniecība, transports, cilvēki un dzīvnieki patērē vairāk 
skābekļa, nekā to izdala tas teritorijā augošie augi (pie tam meži 
tur masveidā izcirsti).

Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (9. un 10.)!

2. GAISS. DEGŠANA

Gaisa sastāvs. Mūsu planētu apņem gāzu slānis — at
mosfēru. Atmosfēras apakšējo slāni sauc par gaisu. Zinātniekus 
ilgi nodarbināja doma, kas ir gaiss. Viduslaikos mācība par gā
zēm, piemēram, Francijā bija aizliegta. Tā kā viduslaiku zinātnieki 
neizprata gaisa nozīmi ķīmiskajos procesos, radās flogistona teo
rija (sk. 42. lpp.).

Viens no pirmajiem zinātniekiem, kas saprata to, ka gaiss ir 
gāzveida vielu maisījums, bija izcilais krievu zinātnieks M. Lomo- 
nosovs. Tieši tādēļ ari viņam izdevās atklāt vielu masas nezūda
mības likumu.

1774. gadā franču zinātnieks A. Lavuazjē pierādīja, ka gaiss 
ir slāpekļa un skābekļa maisījums. Viņš ielēja retortē nedaudz 
dzīvsudraba un retortes izliekto galu pabīdīja zem kupola, kas bija 
ievietots traukā ar dzīvsudrabu (29. att.). Karsējot retorti 12 dien
naktis, Lavuazjē novēroja, ka virs dzīvsudraba radies sarkans pul
veris, kura daudzums vairs nepalielinās. Saja laikā dzīvsudraba 
līmenis kupolā bija pacelies par '/r>.

Gāze, kas zem kupola palika pāri, neuzturēja degšanu, un 
dzīvnieki to nevarēja izmantot elpošanai. Lavuazjē šo gāzi no
sauca par slāpeltli.

Lavuazjē savāca sarkano pulveri (dzīvsudraba(II) oksīdu) un 
karsēja to. Viņš ieguva tieši lādu pašu tilpumu skābekļa, par kādu 
bija samazinājies gaisa tilpums zem kupola, karsējot dzīvsudrabu. 
No dzīvsudraba (11) oksīda iegūto skābekli un zem kupola esošo 
slapekli Lavuazjē sajauca un tā no jauna ieguva gaisu. Sajaucot 
skābekli ar slāpekli, nekādas ķīmiskas reakcijas pazīmes netika no-
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29. att. A. Lavuazjē mēģinā
jums gaisa sastāva noteik
šanai.

30. att. Gaisā esošā skābekļa til 
puma noteikšana, sadedzinot fos 
foru.

vērotas. Tāpēc varēja secināt, ka gaiss ir slāpekļa un skābekļa 
maisījums. Ar šiem mēģinājumiem pierādīja, ka gaisa sastavā ir 
aptuveni 4/j slāpekļa un '/s skābekļa (pēc tilpuma).

Lai pārliecinātos, ka skābeklis aizņem '/s gaisa tilpuma, var 
izdarīt ari daudz vienkāršāku mēģinājumu. Traukā virs ūdens uz
liek korķa gabalu, uz kura nostiprināts mazs porcelānā tīģelitis 
(vai limonādes pudeles vāciņš), kurā ir nedaudz fosfora (30. att.). 
Fosforu aizdedzina un korķa gabalu kopā ar tīģelīti pārklāj ar 
stikla kupolu. Fosfors deg, līdz izbeidzas skābeklis. Vienlaikus 
ūdens paceļas par '/s no kupola tilpuma.

XIX gadsimta beigās ar daudz precīzākiem mēģinājumiem pie
rādīja, ka gaisa sastāvā līdz ar skābckli un slapekli ietilpst vēl 
ari ļoti neaktīvas gāzveida vielas: hēlijs Ffe, neons Ne, argons Ar, 
kriptons l\r un ksenons Xe. Ilgu laiku neizdevās iegūt šo elementu 
savienojumus. Tāpēc radās nosaukums «inertās gāzes» («cēlgā
zes»)*. Vēl bez tam gaisā ir ari oglekļa(IV) oksīds un ūdens 
tvaiks. Gaisa sastāvs parādīts 4. tabulā.

4. tabula
Gaisa sastāvs

G a is a  s a s t ā v d a ļ a s
G a is a  s a s tā v s ,  %

pēc t i lp u m a pēc m a s a s

Slāpeklis 7 8 ,0 8 7 5 ,5 0
Skābeklis 2 0 ,9 5 2 3 .1 0
Inertas gāzes 0 .9 4 1 ,3 0
Oglekļa(lV) oksīds 0 .0 8 0 ,0 4 6

* Pēdējā laikā ir iegūli šo elementu dažādi savienojumi. Tādēļ nosaukums 
«inertās gāzes» jeb «cēlgāzes» vairs neatbilst istenibai.
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Lielās pilsētās, kur daudz rūpnīcu, gaisa sastāvs ir mazliet 
citāds. Tas atšķiras ar lielāku oglekļa (IV) oksīda saturu un ar 
citu gāzu (sēra(IV) oksīds, slāpekļa oksīdi), kā ari ar putekļu 
piemaisījumiem.

Stipri palielināts oglekļa(IV) oksīda saturs gaisā ir kaitīgs cil
vēkam un dzīvniekiem. Tāpēc mūsu valsti veic pasākumus, lai 
maksimāli samazinātu gaisa piesārņošanu. Tā, piemēram, dūm
vados un automobiļu gāzu izpūtējos ierīko filtrus, lai uztvertu kai
tīgās gāzes, starp dzīvojamiem namiem ierīko apstādījumus, jo 
augi dienā uzņem oglekļa(IV) oksīdu un izdala skābekli. Bez tam 
arī lielākās rūpnīcās un uzņēmumos, metro un citur ir ierīkotas 
speciālas gaisa attīrīšanas un skābekļa papildināšanas iekārtas.

Dažkārt palielināts oglekļa(IV) oksīda saturs gaisā var būt 
arī noderīgs. Tā, piemēram, ja oglekļa(IV) oksīda saturs gaisā 
palielināts līdz 1%, paātrinās augu augšana un attīstība. Tam ir 
praktiska nozime zemstikla kultūru ražības celšanā.

Inertās gāzes. Kā jau norādīts, inertās gāzes ir hēlijs, neons, 
argons, kriptons un ksenons. To kopējā tilpuma daļa gaisā ir ap
tuveni 1%*. Visas šīs gāzes ķīmiskā ziņā ir neaktīvas. To mole
kulas sastāv no viena atoma.

Arvien vairāk paplašinās inerto gāzu izmantošana. Hēlijs ne
deg un ir ļoti viegls, tādēļ to lieto aerostatu pildīšanai. Zemūdens 
darbos hēliju kopā ar skābekli izmanto elpošanai. Izmantojot hē
liju, sasniegtas ļoti zemas temperatūras. Argona atmosfērā metina 
metālus, kas gaisā ātri oksidējas. Argonu pilda elektriskajās spul
dzēs. Arī kriptonu un ksenonu izmanto elektrisko spuldžu pildī
šanai. Ja caur inertām gāzēm laiž elektrisko strāvu, tad šīs gāzes 
spīd — neons oranžsarkanā, bet argons — zilā krāsā. Tāpēc tās 
izmanto gaismas reklāmās un bākās.

Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus ( I I .— 14.)!

Vielu degšana gaisā. Vielu degšana gaisā notiek lēnāk nekā 
degšana skabeklī, jo skābeklis gaisā atrodas maisījumā ar slā- 
pekli un citām gāzēm, kas neveicina degšanu.

Ka jau zināms, vienkāršām vielām degot, to sastāvā ietilpstošo 
elementu atomi savienojas ar skābekļa atomiem un veido oksīdus. 
Tagad noskaidrosim, kā notiek saliktu vielu degšana. Novērosim, 
kā notiek parafīna sveces degšana stikla traukā. Drīz vien uz

* No inertajām gāzēm gaisā visvairāk ir argona — 0,93% pēc tilpuma.
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trauka sienām parādās ūdens pilieni. Ja šajā traukā ielej kaļķ
ūdeni, tas duļķojas. Parafīns ir vairāku saliktu vielu maisījums, 
kuru molekulu sastāvā ietilpst divi elementi — ogleklis un ūdeņ
radis. Parafīnam degot, šo elementu atomi savienojas ar skābekļa 
atomiem un veido oglekļa(IV) oksīdu un ūdeni. Tātad, saliktām 
vielām degot, rodas šo vielu sastāvā ietilpstošo elementu oksīdi.

Vienkāršu vielu un saliktu vielu degšanas process parādīts
6 . shēmā.

6. shēm a

Saliktu vielu degšanas reakciju vienādojumus var sastādīt 
šādi.

1. Uzraksta reaģējošo vielu un 
reakcijā radušos vielu formulas. 
Skābekli raksta atomārā veidā 
tikai tāpēc, lai būtu vieglāk vienā
dot skābekļa atomu skaitu.

2. Vienādo atomu skaitu ele
mentiem, kas ietilpst degošās sa
liktās vielas un reakcijas produktu 
sastāvā.

3. Ar koeficientiem vienādo 
skābekļa atomu skaitu.

4. Skābekli raksta molekulārā 
veidā. Ja skābekļa atomu skaits 
nav pāra skaitlis, tad, rakstot skā
bekli molekulārā veidā, pārējie 
koeficienti jādubulto.

Piemēri
a) CH4 +  0 - * C 0 2 +  H20

metāns
b) c 2h 2 + o - ^ c o 2 +  h 2o

a c e t i lč n s

a) CH4 +  O C02 +  2H20
b) C2H2 +  O 2C02 +  H20

a) CH*+ 4 0  C02+ 2H20
b) C2H2 +  50 —*■ 2C02 -t- H20
a) CII44-202 —> C02 + 21120
b) 2C2H2+ 502 4C02 +  21120
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Degšanas izraisīšanas un pārtraukšanas nosacījumi. Vielas 
deg gaisā tādēļ, ka taja ir skābeklis. Tā kā gaisā skābekļa mole
kulas ir izkliedētas starp slāpekļa un citu gāzu molekulām, tad 
degšana gaisā notiek daudz lēnāk nekā skābeklī. No tā var seci
nāt, ka ķīmisko reakciju ātrums ir atkarīgs ne tikai no vielu da
bas, bet arī no reaģējošo vielu koncentrācijas. Ne mazāk svariga 
nozīme degšanas procesā ir arī reaģējošo vielu saskares virsmas 
laukumam. Ja viela vairak sasmalcināta, tā sadeg ātrāk. Tādēļ 
daudzu rupnīcu kurtuvēs zem spiediena ievada ogļu vai kūdras 
putekļus maisījumā ar gaisu, ko daudzās rūpnīcas vēl bagātina ar 
skābekli. Taču dažkārt, ja sīki sasmalcinātas vielas ir izkliedētas 
gaisā, daudzas no tām oksidējas ar gaisā esošo skābekli tik 
strauji, ka notiek eksplozija. Tā, piemēram, par cēloni spēcīgām 
eksplozijām slikti vēdinātās telpās var būt gaisā esošas miltu, 
koksnes, cietes, magnija, alumīnija daļiņas u. c. Eksplozijas var 
izraisīt arī benzīna tvaiki, acetilēns, metāns un citas gāzes mai
sījumā ar gaisu.

Lai oksidēšanās ar gaisa skābekli (degšana) norisinātos 
strauji, visizdevīgākie apstākļi ir šādi: a) augsta skābekļa kon
centrācijā, b) liela reaģējošo vielu saskares virsma un c) augsta 
temperatūra (augstāka par temperatūru, kurā viela aizdegas).

Sos nosacījumus ievēro kurināmā sadedzināšanā. Lai varētu 
sākties degšana, kurināmais vispirms jāsakarsē līdz noteiktai 
temperatūrai un tam jāpievada gaisa skābeklis. Lai kurināmais 
pilnīgāk sadegtu, tas labi jāsajauc ar gaisu un gaiss jāievada kur
tuvē pietiekama daudzuma. Ja gaisa daudzums nepietiekams, ku
rināmais sadeg nepilnīgi (dūmi ir melni, jo tajos atrodas nesade
guša kurināmā daļiņas — kvēpi). Ja gaisa par daudz, tā 
sakarsēšanai jāpatērē lieks siltuma daudzums.

Ir svarīgi zināt, ka jāpodzēš liesma. Lai degšana izbeigtos, 
vispirms jāpārtrauc gaisa skābekļa piekļūšana degošajai vielai un 
jāpazemina temperatūra (zemāk par uzliesmošanas temperatūru). 
Lai pārtrauktu gaisa skābekļa pieplūdi degošajai vielai, visbiežāk 
izmanto ūdeni, oglekļa(IV) oksīdu, putas, smiltis un eksplozīvas 
vielas. Ūdens ir iedarbīgs liesmas nodzešanas līdzeklis, jo tas 
ievērojami pazemina degošās vielas temperatūru. Vienlaikus, pa
lielinoties ūdens tvaika saturam gaisā, samazinas skābekļa kon
centrācijā ap degošo vielu.

Lēnā oksidēšanās. Reakcija starp gaisa skābekli un vielu var 
norisēt arī lēni. Tā ka šādos gadījumos siltums izdalas pakape-
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niski un paspēj aizplūst apkārtēja telpa, tad reaģējošās vielas pa
rasti nesakārst līdz uzliesmošanas temperatūrai. Šādu procesu 
sauc par lēno oksidēšanos.

Lēnās oksidēšanās procesiem ir liela nozīme dabā un ari tau
tas saimniecībā. Tā, piemēram, elpošanas rezultātā dzīvnieku un 
cilvēka organismos nepārtraukti notiek tauku, ogļhidrātu un olbal
tumvielu lēnā oksidēšanās. Sajas reakcijās izdalās oglekļa(IV) 
oksīds, ūdens un organismam nepieciešamā enerģija. Ogļhidrātu 
oksidēšanos var attēlot šādi:

+ 602 =  6C02-1- 6119O+ Q
glikoze

Istenibā šī reakcija dzīvajos organismos noris daudz sarežģītāk.
Arī trūdēšanu noteiktos apstākļos var uzskatīt par lēno oksidē

šanos. Tā, piemēram, organisko mēslojumu bieži izmanto lecektis 
par bioloģisko sildmateriālu, jo trūdot organiskās vielas sarežģītu 
bioķīmisku procesu rezultātā oksidējas tin ilgstoši izdala siltumu.

Taču daudzos gadījumos lēnā oksidēšanās tautas saimniecībai 
var nodarīt arī zaudējumus.

Ja lēnā oksidēšanās norisinās tādos apstākļos, kur siltums maz 
aizplūst apkārtējā vidē, tad temperatūra pakāpeniski paaugstinās 
un oksidēšanās paātrinās. Tā rezultātā viela var uzliesmot. Šāda 
pašuzliesmošana iespējama sīki sasmalcinātu akmeņogļu lielās 
kaudzēs. Līdzīgi var aizdegties arī sablīvētas eļļainas lupatas. Ja 
nepareizi uzglabā sienu, baktēriju iedarbība var norisināties oksi
dēšanas reakcijas, kuru rezultāta temperatūra paaugstinās, līdz 
siens reizēm uzliesmo.

Daudz zaudējumu rada metālu rūsēšana jeb korozija, kuru arī 
var uzskatīt par lēno oksidēšanos. Tā kā metāli gaisa oksidējas 
lēni, tad siltuma izdalīšanos praktiski nav iespējams konstatēt. 
Dzelzij oksidējoties dabiskos apstākļos, uz tās virsmas rodas 
oranžsarkana rūsas kārtiņa, kas sastāv no dzelzs oksīdu un citu 
vielu maisījuma.

Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus {15.—19.)!

3. KURINĀMAIS UN TĀ SADEDZINĀŠANA

Kurināmā veidi. Izšķir cieto, šķidro un gāzveida kuri
nāmo. Cietā kurināmā galvenie veidi ir antracīts, akmeņogles, 
brūnogles, degakmens, kūdra un malku.
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Akmeņogles veidojušās galvenokārt agrākos ģeoloģiskos laik
metos, pārogļojoties augu paliekām. Izcelsmes ziņā vecākās ogles 
ir antracīts, tāpēc tajās ir vairāk oglekļa un tās ir vērtīgāks ku
rināmais.

Kūdra veidojas purvos no sfagnu sūnām un citu augu palie
kām. Kūdru izmanto par vietējo kurināmo. Kūdru piesūcinot ar 
mazutu un sapresējot, iegūst briketes.

Kurināmā kvalitāti nosaka tā siltumspēja, t. i., siltuma dau
dzums kilodžoulos, kas izdalās, sadegot 1 kg kurināmā. Siltum
spēja ir jo augstāka, jo kurināmais ir bagātāks ar oglekli (5. tab.).

5. tabula
Dažu cietā kurināmā veidu salīdzinājums

Kurināmā veids Oglekļa saturs, % Siltumspēja, kJ/kg

Antracīts 94 35 280
Akmeņogles 82 35 169
Brūnogles 69 28 051
Kūdra 59 22 608
Koksne 50 18 840
Nafta 80 46 200
Dabasgāze 75 35 587 (kJ/m3)

Lai lielās pilsētās nepiesārņotu gaisu ar kvēpiem, oglekļa(II) 
oksīdu un citām kaitīgām gāzēm, akmeņogles par kurināmo iz
manto aizvien mazāk.

Daudz akmeņogļu pārstrādā pirolīzes procesā, kura rezultātā 
iegūst koksu un dažādas vērtīgas izejvielas, ko izmanto plast
masu, ārstniecības vielu, krāsvielu un citu produktu ražošanai.* 

Akmeņogļu, naftas un dabasgāzes ieguve Padomju Savienībā 
no gada gadā pieaug (6 . tab.).

6. tabula
Kurināmā Ieguves pieaugums

1975 1990Kurināmā veids 1953 1965 (plānots)

Akmeņogles (visi veidi), 
milj. f

320,0 578 701 780... 800

Nafta, rnilj. t 52,8 243 491 630 . . .  640
Dabasgāze, mljrd. m3 8,0 129,2 289 835 . . .  850

* Feldmanis F., Rudzītis G. Organiska ķīmija. — R., 1985, 94. lpp. (Šeit 
un tālāk līdzīgas norādes paredzētas zināšanu padziļināšanai, gatavojoties ek
sāmeniem.)
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Pēc akmeņogļu ieguves apjoma mūsu valsts ieņem pirmo vietu 
pasaulē.

Koksni par kurināmo izmanto aizvien mazāk. To galvenokārt 
izlieto par celtniecības materiālu, kā arī papīra, mākslīgā zīda, 
etilspirta un citu vērtīgu produktu ražošanā.*

Nafta ir motoru degvielu galvenā izejviela. Tai ir arī ļoti liela 
nozīme kā ķīmiskās rūpniecības izejvielu avotam.**

Šķidro kurināmo iegūst, pārstrādājot naftu. Naftas pārstrādes 
produkti ir benzīns, petroleja, solāreļļa un mazuts.

Gāzveida kurināmais galvenokārt ir dabasgāze, kuras gal
venā sastāvdaļa ir metāns CH4. Izmantojot dabasgāzi, pilsētās 
iespējams uzturēt tīrāku gaisu. Turklāt dabasgāze viegli transpor
tējama pa cauruļvadiem. Dabasgāze ir arī vērtīgs ķīmiskās rūp
niecības izejvielu avots.***

Kurināmā sadedzināšana. Rūpniecība cieto kurināmo sadedzina 
nepārtrauktas darbības krāsnīs (31. att.).

Ja degšanā piedalās cietas vielas, tad reakcijas ātrums ir atka
rīgs no daļiņu virsmas lieluma, 
sasmalcinājuma pakāpes — 
tai jābūt optimālai.

Optimālie apstākļi jāie
vēro arī, ievadot kurtuvē 
gaisu. Ja gaisu neievada pie
tiekamā daudzumā, tad sa
degšana nav pilnīga — vei
dojas oglekļa(II) oksīds un 
dūmvadā daļa oglekļa nonāk 
kvēpu veidā (melni dūmi).
Ja turpretī gaisu kurtuvē 
ievada pārākumā, tad daudz 
siltuma tiek patērēts liekā 
gaisa sasildīšanai.

Lai kurināmo sadedzinātu 
racionālāk, ir izveidotas krās-

bet tas savukārt atkarīgs no to

31. att. Kurtuve ar slīdošās lentes 
mehānismu (shēma).

* Feldmanis F., Rudzītis G. Organiskā ķīmija. — R., 1985, 184. Ipp.
** Turpat, 93. Ipp.

*** Turpat, 86. Ipp.
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sadedzināšanai.
nis, kurās iepūš putekļveida kurināmo, kā an ievada optimālo 
gaisa daudzumu (32. att.). Līdzīgi krāsnis sadedzina arī šķidro 
kurināmo. Tā sajaukšanai ar gaisu lieto speciālas sprauslas 
(33. att.). Pa šīm sprauslām ar spēcīgu gaisa strūklu šķidro 
kurināmo sīku pilieniņu veidā iesmidzina kurtuvē, kur tas labi 
sajaucas ar gaisu un sadeg.

Ar katru gadu par kurināmo aizvien plašak izmanto gāzveida 
kurināmo (sk. 6 . tab.). Gāzveida kurināmo un gaisu kurtuvē 
ievada caur sprauslu, kuras gala gāzu maisījumu aizdedzina 
(34. att.). Gāzveida kurināma sadedzināšanai izmanto an īpašas 
keramikas krāsnis, kurās deggāzi un nepieciešamo gaisa dau
dzumu pievada pa nelieliem kanaliņiem, kur arī notiek sadegšana.

Gāzveida kurināmajam salīdzinājuma ar cieto kurināmo ir 
vairākas priekšrocības: 1) ekonomiski izdevīgāka ir kurināmā 
iegūšana un transportēšana; 2 ) kļūst vienkāršākā krāšņu uzbūve;

3) darba apstākļi kļūst higiēnis
kāki un darbs vieglāks; 4) vien
kāršāka ir degšanas procesa va
dīšana; 5) kurināmais pilnīgāk 
un racionālāk sadeg; 6 ) gandrīz 
pilnīgi tiek novērsta apkārtējās 
vides piesārņošana.

Kurināmā nozīme enerģē
tikā. Mūsu valstī ļoti liela vē
rība tiek veltīta elektrifikācijai. 
Ir uzbūvētas un tiek celtas 
daudzas lielas hidroelektrosta
cijas. Daudzas no tām ir pa34. att. Gāzes sprauslas shēma.
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saulē pašas lielākās. Tomēr 85% no visas enerģijas joprojām 
iegūst, sadedzinot kurināmo.

Mūsdienās visu veidu transportā viens no galvenajiem enerģi
jas avotiem ir dažādi naftas produkti (benzīns, solāreļļa, petro
leja, mazuts).

Aizvien lielāku nozīmi iegūst tādi ķīmiskie enerģijas avoti kā 
magnijs, litijs, bors, alumīnijs. Sīm vielām sadegot, izdalās ļoti 
daudz siltuma, ko izmanto, piemēram, raķešu dzinējos.

Kolosālas enerģijas rezerves sevī slēpj atoms. Mūsu zemē jau 
uzbūvētas elektrostacijas, kurās par enerģijas avotu izmanto ra
dioaktīvo elementu atomus.

Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (20.—22.)!

3. PRAKTISKAIS DARBS

Skābekļa iegūšana un tā īpašības

Skābekļa iegūšana un uzkrāšana traukā, 
no kura izspiež gaisu

Sastāda aparatūru, kā parādīts 26. attēlā. Uz gumijas aiz
bāžņa, kas uzmaukts uz piltuves gala, uzber nedaudz mangāna (IV) 
oksīda Mn02 un mēģeni noslēdz. Mēģenē caur piltuvi ielej aptu
veni 2 . . .  3 ml ūdeņraža peroksīda II20 2 šķīduma. Gāzi, kas iz
dāļās, uzkrāj traukā, izspiežot no tā gaisu, kā tas parādīts 24. at
tēla. Ar kvēlojošu skaliņu pārliecinās, vai izdalās skābeklis un vai 
trauks ar to ir piepildīts.

Jautājumi patstāvīgiem secinājumiem. Kādēļ ir iespējams uz
krāt skābekli trauka, kas novietots ar vaļējo galu uz augšu? Iz
dariet attiecīgus secinājumus! Uzrakstiet attiecīgo reakciju vienā
dojumus!

Skābekļa iegūšana un uzkrāšana trauka, 
no kura izspiež ūdeni

Sastāda aparatūru, ka parādīts 25. attēlā. Mēģenē līdz '/< tas 
tilpuma ieber kālijā permanganatu. Mēģenē pie tas vaļēja gala 
ieliek stikla vates piciņu un meģeni noslēdz ar aizbāzni, kam cauri 
iet gāzu novadcaurulīte. Pec tam mēģeni nostiprina statīvā un 
karsē liesma to mēģenes daļu, kurā atrodas kālija permanganāts. 
Ta ka vispirms no mēģenes izplūst gaiss, tad tikai apmēram pēc 
vienu minūti ilgas karsēšanas novadcaurulītes galu ievada zem 
otrādi apgazta cilindra, kas piepildīts ar ūdeni un iegremdēts lielā 
trauka ar ūdeni. Kad cilindrs piepildīts ar gāzi, karsēšanu pārtrauc 
un gāzu novadcaurulītes galu izņem no ūdens. Cilindra galu zem 
ūdens nosedz ar stikla plāksnīti un cilindru izņem no ūdens. Ci
lindru ar iegūto gāzi uzglaba turpmākajiem mēģinājumiem.
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Līdzīgi skābekli var iegūt no ūdens, sadalot to ar līdzstrāvu, 
kā tas jau aplūkots 20. lappusē, un no dzīvsudraba (II) oksīda, kā 
arī no kālija hlorāta (Bertolē sāls) KC103. Taču jāievēro, ka skā
bekļa iegūšana no kālija hlorāta ir bīstama, jo pat niecīgi kādas 
degošas vielas piemaisījumi var izraisīt eksploziju.

J a u tā ju m i p a ts tā v īg ie m  s e c in ā ju m ie m . Ko no izdarītajiem no
vērojumiem var secināt? Uzrakstiet attiecīgo skābekļa iegūšanas 
reakciju vienādojumus!

O g le s  d e d z in ā š a n a  s k ā b e k l i

Cilindrā, kurā atrodas iepriekšējā mēģinājumā iegūtais skābek- 
lis, ielej nedaudz tikko pagatavota kaļķūdens. Pēc tam cilindrā 
virs kaļķūdens ieliek metāla karotīti, kurā ir kvēlojoša kokogle.

J a u tā ju m i p a t s tā v īg ie m  s e c in ā ju m ie m . Ko no izdarītajiem novē
rojumiem var secināt? Uzrakstiet attiecīgās reakcijas vienādojumu!

S ē r a  d e d z in ā š a n a  g a i s ā  u n  s k ā b e k l i

Metāla karotītē, kas izklāta ar azbestu, ievieto gabaliņu sēra 
un to aizdedzina gaisā spirta lampiņas vai gāzes degļa liesmā. 
Pēc tam karotīti ar degošo sēru iegremdē traukā ar skābekli.

J a u tā ju m i p a ts tā v īg ie m  se c in ā ju m ie m . Kā sērs deg gaisā un 
kā — skābekli? Uzrakstiet ķīmiskās reakcijas vienādojumu!

■

F o s fo ra  d e d z in ā š a n a  g a is ā  u n  s k ā b e k li

Metāla karotītē ieliek sarkanā fosfora šķipsniņu sērkociņa gal
viņas lielumā, aizdedzina un novēro tā degšanu gaisā. Pēc tam 
karotīti ar degošo fosforu ievieto kolbā, kas piepildīta ar skābekli.

J a u tā ju m i p a ts tā v īg ie m  se c in ā ju m ie m . Saskaņā ar novēroju
miem izdariet secinājumus! Uzrakstiet reakcijas vienādojumu!

M a g n i ja  d e d z in ā š a n a  g a is ā  u n  s k ā b e k l i

Vienu magnija lentes gabaliņu, turot tīģcļknaiblēs, sadedzina 
gaisā, bet otru aizdedzina un ievieto traukā ar skābekli.

J a u tā ju m i p a ts tā v īg ie m  s e c in ā ju m ie m . Saskaņā ar novēroju
miem izdariet vajadzīgos secinājumus! Uzrakstiet attiecīgās ķīmis
kās reakcijas vienādojumu!

D z e lz s  d e d z in ā š a n a  s k ā b e k l i

Lielākā izmēra cilindra, kas piepildīts ar skābekli, ievieto tievu, 
ar ārnuru saplacinātu dzelzs stieplīti, pie kuras piestiprināts aiz
dedzināts sērkociņš.

J a u tā ju m i p a ts tā v īg ie m  s e c in ā ju m ie m . Saskaņa ar novēroju
miem izdariet vajadzīgos secinājumus un uzrakstiet attiecīgās ķī
miskās reakcijas vienādojumu!



JAUTĀJUMI UN VINGRINĀJUMI

1. Kurš elements Zemes garozā ir visvairāk izplatīts? Kur un kādā 
veidā sastopams šis elements? Cik liels ir šī elementa saturs Zemes 
garozā?
2. Kāda nozīme ir skābeklim augu un dzīvnieku dzīvē? Dzīvos orga
nismos, oksidējoties glikozei CsHnOs, izdalās enerģija un reakcijas 
rezultātā rodas oglekja(IV) oksīds C 0 2 un ūdens H20 . Uzrakstiet šīs 
reakcijas vienādojumu!
3. Kā skābekli iegūst laboratorijā un kā — rūpniecībā? Uzrakstiet re
akciju vienādojumus! Ar ko atšķiras skābekja iegūšana laboratorijā no 
tā iegūšanas rūpniecībā (no gaisa}?
4. Ko sauc par katalizatoriem, un kāda ir to nozīme ķīmijā?
5. Kādas ir skābekļa fizikālās un ķīmiskās īpašības? Sastādiet vienādo
jumus reakcijām, kurās izpaužas skābekļa ķīmiskās īpašībasl Zem for
mulām uzrakstiet vielu nosaukumus! Virs elementu simboliem atzīmē
jiet elementu vērtību savienojumos!
6. Ko sauc par oksidēšanos un ko — par oksīdiem? Uzrakstiet vienā
dojumus ķīmiskajām reakcijām, kuru rezultātā rodas a) silīcija,
b) cinka, c) bārija, d) ūdeņraža un e) alumīnija oksīdi!
7. Sadaloties minerālam malahītam Cu2C 0 3 (0 H)2, izveidojas trīs pa
zīstami oksīdi. Uzrakstiet šīs reakcijas vienādojumu!
8. Uzrakstiet vienādojumus reakcijām, kas attēlo a) metāna CH4 un
b) oglekļa(ll) oksīda degšanu skābeklīl
9. Izmantojot 28. attēlu (69. Ipp.), raksturojiet galvenās nozares, kur 
izmanto skābekli! Kādi pasākumi tiek veikti mūsu valstī, lai sagla
bātu vajadzīgo skābekļa saturu gaisā?
10. Iezīmējiet doto tabulu mājas darbu kladē (vai arī uzzīmējiet to 
uz lielāka papīra) un aizpildiet to!

Skābeklis

Vispārīgs raksturojums

Atrašanās dabā

Iegūšana
a) laboratorijā
b) rūpniecībā

Fizikālās īpašības

Ķīmiskās īpašības

Izmantošana

11. Kāds ir gaisa sastāvs pēc tilpuma un masas? Kādēļ gaisā skā
bekļa pēc masas ir vairāk nekā pēc tilpuma, bet slāpekļa — otrādi?
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12. Ar kādiem mēģinājumiem var pierādīt, ka gaisā pēc tilpuma ir 
aptuveni '/5 skābekļa un 4/s slāpekļa?
13. Izskaidrojiet A. Lavuazjē mēģinājumu gaisa sastāva noteikšanai 
un sastādiet vienādojumus reakcijām, kas šajā mēģinājumā notikušas!
14. Kādas inertās gāzes jūs zināt? Kur tās praktiski izmanto? Kādēļ 
nosaukums «inertās gāzes» nav precīzs?
15. Ar ko atšķiras vielu degšana skābeklī no vielu degšanas gaisā?
16. Kāda ir vienkāršu un saliktu vielu degšanas būtība? Paskaidrojiet 
ar piemēriem!
17. Ievērojot norādījumus, kuri doti 45. un 73. lappusē, sastādiet šādu 
vielu: a) bārija, b) alumīnija, c) litija, d) fosfora, e) ūdeņraža, 
f) benzola C6H6 un g) etāna C2Ha degšanas reakciju vienādojumus!
18. Kādi ir degšanas izraisīšanas un pārtraukšanas nosacījumi? Pado
mājiet, kā nodzēst liesmu šādos gadījumos: a) aizdedzies apģērbs uz 
cilvēka ķermeņa, b) uzliesmojis benzīns, c) izcēlies ugunsgrēks kok
materiālu noliktavā, d) aizdegusies nafta uz ūdens virsmas!
19. Ko sauc par lēno oksidēšanos? Kāda tai ir praktiska nozīme? Mi
niet piemērus, kad tā ir cilvēkam noderīga un kad tā izraisa zaudē
jumus tautas saimniecībā!
20. Raksturojiet galvenos kurināmā veidus!
21. Kādi ir kurināmā racionālas sadedzināšanas nosacījumi?
22. No rūpnīcu dūmvadiem dažkārt izplūst melni dūmi. Kādēļ tie ro
das, un kā šo parādību var novērst?

UZDEVUMI

1. Aprēķiniet a) sēra(IV) oksīda un b) kālija permanganāta KMnO, 
sastāvu masas daļās un procentos!
2. Aprēķiniet, kurā no dzelzs savienojumiem — Fe20 3 vai Fe30< ir 
vairāk dzelzs!
3. Aprēķiniet, kādā masu attiecībā vielas reaģē, a) ja sadedzina alu
mīniju skābeklī un b) ja sadedzina fosforu skābeklī!

3. n o d a ļ a

ŪDEŅRADIS. SKĀBES. SĀĻI

1. ŪDEŅRADIS

Ūdeņraža vispārīgs raksturojums.

Ūdeņraža ķīmiskais simbols — H. 
Relatīvā atoīnmasa — 1,008=1. 
Vienkāršas vielas formula — H2. 
Relatīvā molekuimasa — 2,016=2.
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Ūdeņraža atrašanās dabā. Ūdeņradis Visuma ir visvairāk 
izplatītais elements. Ļoti daudz ūdeņraža ir Saules un daudzu 
citu zvaigžņu sastāvā. Zemes garozā salīdzinājumā ar citiem ele
mentiem ir tikai 0,01 masas daļa vai 1% ūdeņraža. Brīvā veidā 
ūdeņradis sastopams maz, galvenokārt atmosfēras augšējos slā
ņos. Ūdeņradis izdalās no zemes urbumiem (kopā ar naftu un 
dabasgāzēm), kā arī kopā ar citām gāzēm vulkānu izvirdumos. 
Nelielā daudzumā tas rodas arī, dažu sugu baktērijām sadalot or
ganiskās vielas. Ķīmiski saistītā veidā ūdeņradis ir plaši izplatīts, 
ūdens sastāva ir 0,1111 masas daļas vai 11,11% ūdeņraža. Ūdeņ
radis ietilpst visu organisko vielu sastāvā, dabasgāzēs, daudzos 
iežos, minerālos, augsnē, akmeņoglēs, kūdrā un naftā.

Augu un dzīvnieku organismos (sausnā) ir aptuveni 0,065 ma
sas daļas vai 6,5% ūdeņraža.

Ūdeņraža iegūšana laboratorijā. 1. Ūdeņradi var iegūt no 
ūdens, sadalot to ar līdzstrāvu, šis paņēmiens jau minēts iepriekš. 
Reakcijas vienādojums ir šāds:

līdzstrāva
2H20 ---------*-2H8f +  Oat

2 . Ūdeņradi var iegūt no skābēm, iedarbojoties uz tam ar me
tāliem. Visbiežāk laboratorijā ūdeņradi iegūst, sālsskābei vai sēr
skābei reaģējot ar cinku.

Lai ūdeņradi iegūtu un uzkrātu traukā, izspiežot ūdeni, iz
manto iekārtu, kas paradīta 35. attēlā. Tā kā ūdeņradis ir
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vieglāks par gaisu, tad to var uzkrāt arī otrādi apvērstā traukā, 
no kura izspiež gaisu (36. att.). Ja ūdeņradis jāiegūst lielākos 
daudzumos, tad izmanto Kjpa aparātu (37. att.).

Iegūstot ūdeņradi, stingri jāievēro šāds noteikums. No aparāta 
izplūstošo ūdeņradi drīkst aizdedzināt tikai pēc tam, kad ir pār
baudīta tā tīrība!

Tīrs ūdeņradis mēģenē sadeg mierīgi ar tikko manāmu troksni 
«pa». Ja ūdeņradim piejaukts gaiss, tad maisījums sadeg ar svil
pienu vai sprādzienu.

Ūdeņraža tīrības pārbaudi izdara šādi. 
Mēģeni piepilda ar ūdeņradi, turot tās 

vaļējo galu uz leju, aiznes prom vismaz 
0,5 m attālumā no ūdeņraža ieguves iekārtas 
un aizdedzina ūdeņradi. Ja vajadzīgs, tad 
mēģinājumu atkārto, līdz ūdeņradis sadeg 
mierīgi. Tikai pēc tam drīkst ūdeņradi aiz
dedzināt pie ieguves iekārtas gāzu novad- 
caurulītes.

Ūdeņradis izdalās arī, citiem metāliem, 
piemēram, kalcijam, magnijam, alumīnijam 
reaģējot ar sālsskābi un citām skābēm. (Jā
iegaumē, ka, slāpekļskābei HN03 reaģējot ar 
metāliem, ūdeņradis neizdalās!)
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Ja iztvaicē šķīdumus, kas rodas, skābēm reaģējot ar metāliem, 
tad iegūst cietas kristāliskas vielas, kuras sauc par sāļiem.

Ar ķīmisko reakciju vienādojumiem attēlosim cinka iedarbību 
ar sālsskābi. Ievietojot cinka graudiņus sālsskābē, praktiski var 
pārliecināties, ka reakcijā rodas ūdeņradis un sālsskābes cinka 
sāls — cinka hlorīds. No teiktā var spriest, ka cinks ir aizvietojis 
sālsskābes molekulā ūdeņradi. Tā rezultātā ir izveidojies cinka 
hlorīds un izdalījies brīvs ūdeņradis. (Ūdeņradis, tāpat kā dau
dzas citas gāzes, veido molekulas, kas sastāv no diviem atomiem.) 
Turklāt jāievēro, ka sālsskābes molekulā viens ūdeņraža atoms, 
kas ir vienvērtīgs, ir saistīts ar vienu hlora atomu (arī tas ir 
vienvērtīgs). Tātad reakcijas vienādojumu var attēlot šādā veidā:

i  i
------ —H Cl it i

Z n  ♦ I I  ------- » -  Z n C I 2 ♦ H2 1- — ^HCl
cinks sālsskābe amka hlorīds ūdeņradis

Z n  * 2HCI --------« ~ Z n C l2 * H2 t

Līdzīgi var uzrakstīt reakcijas vienādojumu cinka iedarbībai 
ar sērskābi, tikai jāievēro, ka sērskābes molekulā divi atomi ūdeņ
raža ir saistīti ar atomu grupu, ko sauc par sērskābes atlikumu 
(tas ir divvērtīgs). Cinkam savienojoties ar sērskābes atlikumu, 
rodas sērskābes cinka sāls, ko sauc par cinka sulfātu. Reakcijas 
vienādojumu attēlo tā:

i ii ii  ii

Zn -L H2SO4 —*- ZnS04 —f- IT2 f
cinks sērskābe cinka udcņ-

sulfāts radis

Arī citam skābēm reaģējot ar metāliem, 
izdalās ūdeņradis un rodas attiecīgā metāla 
un skābes sāls.

3. Ūdeņradi var iegūt, aktīvajiem metā
liem (piemēram, nātrijam un kalcijam) rea
ģējot ar ūdeni.

Sīs reakcijas noris strauji, bieži vien ar 
sprādzienu. Tādēļ mēģinājumiem jāņem 
mazs metāla gabaliņš (38. att.) un mēģene 
jāparsedz ar piltuvi. Tuvinot piltuves galam 
degošu skaliņu, konstatē, ka reakcijā radies
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ūdeņradis. Ar mēģinājumiem pierādīts, ka šajās reakcijās no kat
ras ūdens molekulas izdalās tikai viens ūdeņraža atoms un izvei
dojas vienvērtīga atomu grupa —OH, kas savienojas ar metālu 
atomiem saskaņā ar to vērtību. Atomu grupu —OH sauc par 
hidroksogrupu. Radušies savienojumi ir bāzes, ko sauc par hidr
oksīdiem.

Ķīmisko reakciju, kas noris starp aktīvu metālu un ūdeni, var 
attēlot ar šādu vienādojumu:

TNa Hļ—  O —  H NaOH H 
+  i — « - +  |

ļ_Na___Hļ— 0 — H NaOH H
nātrijs ūdens nātrija ūdeņradis

hidroksīds

Ūdens formulā katra svītriņa apzīmē vienu vērtības vienību. 
Tādu vielas sastāva apzīmējumu sauc par struktūrformulu* 

Reakcijas vienādojumu var uzrakstīt summāri:
2Na +  21IOII—► 2 NaOIT +  H2f

Reakcijās, kuras noris starp ūdeni un aktīvu metālu, rodas 
ūdeņradis un ūdeni šķīstošus vielas — hidroksīdi, kurus sauc par 
sārmiem.

Ūdeņraža iegūšana rūpniecībā. 1. Ū d e ņ ra d i v a r  ie g ū t  n o  d a 
b a s g ā z e s , kuras galvenā sastāvdaļa ir metāns CH4. Ja metānu 
karsē temperatūrās, kas augstākas par 1000oC, tas sadalās: 

e
CH.,-*C +  2H2**

metāns ogleklis ūdeņradis

Lai šajā temperatūra nenorisinātos degšanas reakcija, dabas
gāzi sadala bez gaisa klātbūtnes.

2. Ū d e ņ ra d i ie g ū s t,  p a r k v ē lo jo š a m  o g lē m  la iž o t  ū d e n s  tv a ik u :  

t°
C  +  H 20  C O f  +  H 2f
ogleklis ūdens tvaiks oglek|a(II) ūdeņradis 

oksīds

ūdens gāze

* Jēdziens «strukturlormula» attiecināms tikai uz vielām ar molekulāru 
uzbūvi.

** Ūdeņradi no metāna biežāk iegūst saskaņā ar šādu reakcijas vienādo
jumu:

sno ...  snn °c
2 C I l4+ 0 2 : 211,0---------------- ->-2C02+ G H 2

kal nli/.ators
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Lai atdalītu ūdeņradi, oglekļa(II) oksīdu oksidē par oglekļa(IV) 
oksīdu. Sājā nolūkā pār sakarsētu katalizatoru (FcO) laiž maisī
jumu, kas sastāv no ūdens gāzes un ūdens tvaika, kas ņemts pā
rākumā:

C O - (H„) + H 20-^C 02+H 2+ (H2)
FeO

Oglekļa(IV) oksīdu izšķīdina ūdeni.

Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (1.—8.)!

Ūdeņraža fizikālās īpašības. Ūdeņradis ir bezkrāsaina gāze, 
bez smaržas un bez garšas. Ta ir visvieglākā gāze. 1 l ūdeņraža 
masa normālos apstākļos ir 0,09 g (precīzi 0,08987 g). Ūdeņradis 
ir apmēram 14,5 reizes vieglāks par gaisu. Tas maz šķīst ūdenī 
(100 tilpumos ūdens izšķīst 2 tilpumi ūdeņraža). Pastāvot normā
lam spiedienam, ūdeņradis sašķidrinās tikai — 252,8°C temperatūrā.

Ūdeņraža ķīmiskās īpašības. 1. Ūdeņradis reaģē ar skābekli. 
Ja pie ūdeņraža ieguves iekārtas novadcaurulītes gala aizdedzina 
ūdeņradi (pēc ūdeņraža tīrības pārbaudes!) un novadcaurulīti ar 
degošo ūdeņradi ievada traukā ar skābekli, tad uz trauka sienām 
rodas sīki ūdens pilieniņi:

21I2 + 0 2^21120
ūdeņ- skābek- ūdens 
radis lis

Ja ūdeņradis ir tīrs, tas sadeg mierīgi. 
Turpretī maisījuma ar gaisu ūdeņradis ir 
eksplozīvs. Sevišķi spēcīgi eksplodē maisī
jums, kas sastav no diviem tilpumiem ūdeņ
raža un viena tilpuma skābekļa. Tādu maisī
jumu sauc par sprāgstošo gāzi. Tādēļ labo
ratorijās un rūpnīcās, kur var rasties ūdeņ
raža un skābekļa vai gaisa maisījumi, stingri 
jāievēro darba drošības noteikumi.

2. Ūdeņradis reaģē art ar citiem ne
metāliem. Par to var pārliecināties, pie
mēram, ja pie ūdeņraža ieguves iekārtas 
gāzu novadcaurulītes gala ūdeņradi aiz
dedzina un novadcaurulītes galu ar de
gošo ūdeņradi ievada cilindrā, kas piepil-

39. ali. Ūdeņraža 
degšana hlorā.
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dīts ar hloru. Ūdeņradis hlorā deg (39. att.) ar zilganu liesmu. 
Hlora zaļgani dzeltenā krāsa pakāpeniski izzūd, jo veidojas bez
krāsaina smacējoša gāze, kas mitrā gaisā kūp. Si gāze ir hlor- 
ūdeņradis:
H2 +  Cl2 — 2HC1
ūdeņ- hlors hlor-
radis ūdeņradis

H lo rū d e ņ ra d im  š ķ ī s to t  ū d e n i, ro d a s  sā ls s k ā b e .

Par to, ka hlorūdeņraža ūdens šķīdums ir skābe, var pārlieci
nāties, piepilinot tam zila lakmusa šķīdumu. Šķīduma krāsa mainās 
no zilas uz sarkanu.

Ja ūdeņraža plūsmu laiž mēģenē ar virstošu sēru, tad sajū
tama puvušu olu smaka. Tā ir gāzveida vielas sērūdeņraža — 
H2S smaka, kas norāda, ka notikusi šāda reakcija:

I-
H2 +  S — H2S
ūdeņ- sēra sēr- 
radis tvaiki ūdeņradis

S ē r ū d e ņ r a d im  š ķ i s t o t  ū d e n i, ro d a s  v ā ja  sk ā b e  — s ē r ū d e ņ r a ž -  
sk ā b e  — H2S.

Ūdeņradim reaģējot ar slāpekli, rodas a m o n ja k s  H3N, kuram 
ir liela praktiska nozīme.

3. Ū d e ņ ra d is  re a ģ ē  a r  a k t īv ie m  m e tā lie m  (ar litiju, nātriju, 
kalciju u. c.), v e id o jo t  h id r id u s  — bezkrāsainas kristāliskas vielas, 
piemēram:

f  I 1 
2Na + H2->2NaH

nāt- ūdeņ- nātrija
rijs radis hidrīds

4. Ūdeņradis enerģiski reaģe ar dažu metālu oksīdiem. Ja mē
ģenē ūdeņraža plūsmā karsē vara(II) oksīdu CuO (40. att.), tad
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noris reakcija, kura rodas metals varš un ūdens:

aizvieto
1 i
CuO

J
aizvieto 

ūdeņradis vara (II) oksīds

\ o +

ūdens

t
Cu

varš

t ‘
H2 +  CuO —v H2O + Cu

Sājā aizvietošanas reakcijā ūdeņradis vara atomiem atņem 
skābekli. Tādējādi šī reakcija ir pretēja oksidēšanās reakcijai, kurā 
rodas vara(II) oksīds.

Reakcijas, kuru rezultātā kādam elementam tiek at
ņemts skābeklis, pieder pie reducēšanās reakcijām. Vie
las, kas citiem elementiem atņem skābekli, sauc par 
reducētājiem.

Oksidēšanās un reducēšanās procesi ir savstarpēji saistīti (ja 
viens elements oksidējas, tad vienlaikus cits elements reducējas — 
un otrādi).

Reakcijas vienādojumā to var parādīt šādi:
oksidējas reducējas

I I
H2 -T CuO —*■ Cu +  H2O
t  t

reducētājs oksidētājs

7. shēma *

* Šeit un turpmāk shēmās ar pārtrauktām bultiņām noradītais mācību ma
teriāls apgūstams vēlāk — atkārtošanas procesā.
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Ūdeņraža izmantošana. Ūdeņraža izmantošana pamatojas uz 
ta vieglumu un spēju degt, izdalot lielu siltuma daudzumu. Ūdeņ
radi izmanto ari metālu reducēšanai no to oksīdiem, kā ari 
daudzu svarīgu vielu sintēzei (7. shēma).

Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (9.— 12.)!

2. SKĀBES

Skābju sastāvs. Nosaukumi. Mācoties par ūdeņraža iegū
šanu laboratorijā, jau aplūkojām cinka iedarbību ar sālsskābi un 
sērskābi.

Tādējādi no iepriekš dotajiem reakciju vienādojumiem, kuros 
parādīta metālu iedarbība ar skābēm, var secināt, ka

skābju molekulas sastāv no ūdeņraža atomiem, kuri spēj aiz
vietoties ar metālu atomiem, un no skābju atlikumiem.

Skābju atlikumi ķīmiskajās reakcijās parasti saglabājas kā ve
selas vienības un pāriet no viena savienojuma otrā.

Skābes atlikuma vērtību nosaka ūdeņraža atomu skaits, kuri 
spēj aizvietoties ar metālā atomiem. Vērtības skaitliskos lielumus 
attēlo ar svītriņām, kuras atbilsi saišu skaitam.

7. tabulā dotas svarīgāko skābju formulas un nosaukumi.

7. t a b u l a
Svarīgāko skābju formulas un nosaukumi

Skābes formula Skābes nosaukums Skābes atlikums 
un tā vērtība

1
HC1 S ā ls s k ā b e — C1

H N O s Slāp ek ļsk āb e - N 0 3

H 2S 0 4
II

H 2C 0 3
III

S ērskābe

dII

O g ļ s k ā b e

duII

U:,PO, O rto fosforskābe = = P 0 4

Skābju kopīgās ķīmiskās īpašības. Visu ūdeni šķīstošo skābju 
kopīgās raksturīgas īpašības ir šādas.

1. Skābju spēja iedarboties uz īpašām vielām — indikatoriem, 
piemēram, uz lakmusu un metiloranžo, mainot to krāsu. Zilais lak
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muss un metiloranža skābju iedarbībā kļūst sarkani, bet fenolfta- 
leins krāsu nemaina.

Lakmusu, metiloranžo, fenolftaleīnu, kā ari citas vielas, kas 
maina krāsu skābju un sārmu iedarbībā (par sārmiem sk. 4. nod.
2 . paragrāfā), sauc par indikatoriem.

2. Jums jau zināms, ka raksturīga skābju īpašība ir to iedar
bība ar metāliem. Mēs jau noskaidrojām, ka parasti šajās reak
cijās rodas sāls (par to var pārliecināties, iegūto šķīdumu iz
tvaicējot) un ūdeņradis. Rakstot šo reakciju vienādojumus, 
jāievēro krievu zinātnieka N. Beketova sastādīta metālu aktivitā
tes rinda:

K, Na, Mg, AI, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, (H2), Cu, Hg, Ag, Pt, Au
i z s p ie ž  ū d e ņ r a d i  n o  s k ā b ē m  n e iz s p ie ž  ū d e ņ r a d i  n o  s k ā b ē m

3. Skābēm ir raksturīga ari iedarbība ar metālu oksīdiem. Mē
ģenē ieber nedaudz vara(ll) oksīda CuO un pielej 1 . . .2  ml sēr
skābes (kas atšķaidīta ar ūdeni attiecībā 1:4). Karsējot šķīdums 
mēģenē pakāpeniski kļūst zils, bet ietvaicējot var iegūt zilu kristā
lisku vielu. Notikušo reakciju var attēlot ar šādu vienādojumu:

I I  I I  I I  t°  I I  I I

CuO 4- H2SO4—*- CuSO.) +  U2O
vara(II) sēr- vara(ll)
oksīds skābe sulfāts

Līdzīgi notiek vara (II) oksida iedarbība ar sālsskābi:

CuO+2HCl—->-CuCl2 +  H20
vara (II) 
hlorīds

1. nodaļas 18. paragrāfā jūs mācījāties par savienošanās, sa
dalīšanās un aizvietošanas reakcijām. Tikko aplūkotā metālu ok
sīdu iedarbība ar skābēm pieder pie cita reakciju veida, un, proti, 
pie apmaiņas reakcijām.

I Par apmaiņas reakcijām sauc reakcijas, kuras norisi
nās starp divām saliktām vielām un kurās šīs vielas 
veidojošie atomi vai atomu grupas apmainās vietām.

3. SĀĻI

Sāļu sastāvs. Nosaukumi. Ar dažiem sāļiem mēs jau 
iepazināmies, mācoties par ūdeņradi un skābēm. Rakstot reakciju 
vienādojumus, nebija grūti ievērot, ka, aizvietojot skābju formulās
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ūdeņraža atomus ar metālā atomiem, veidojas formulas, ar kurām 
attēlo citu salikto vielu grupu — sāļus, piemēram:

i it ii ii
Mg +  H2S04 ^ M g S 0 4 +  H2f
magnijs sēr- magnija

skābe sulfāts

MgO +  H2S 0 4->M gS04 +  H20
magnija sēr- magnija
oksīds skābe sulfāts

No sāļu ķīmiskajām formulām redzams, ka sāļi sastāv no me
tālu atomiem un skābju atlikumiem.

Turpmāk ar dažiem sāļiem sastapsimies ļoti bieži. Svarīgākie 
no tiem ir

sālsskābes HCl sāļi — hlorīdi
sērskābes H2S 0 4 sāļi — sulfāti
slāpekļskābes HNO3 sāļi — nitrāti
ogļskābes H2C03 sāļi — karbonāti
ortofosforskābes H3P 0 4 sāļi — ortofosfāti

Sāļu ķīmisko formulu sastādīšana. Sāļu ķīmiskās formulas sa
stāda, ievērojot secību, kas ir līdzīga 1. nodaļas 13. paragrāfā do
tajai.

1. Blakus uzraksta simbolus.
Piemēri 
A1CI, NaS04, AISO4

kas apzimē metālu atomus un skā
bes atlikumus.

2. Virs metālu atomu simbo- [ I I  I 1  n i n  1 1

liem un skābju atlikumiem atzīmē A1G1, NaS04, A1S04

to vērtību.
3. Atrod un uzraksta visma- ITĪ □ ū

zāko skaitli (mazāko kopīgo da- I I I  1 1 I I I I I  I I

lamo), kas dalās ar abām vēr- A1C1, NaS04, A1S04
tibām.

4. Mazāko kopigo dalāmo iz- AICI3, Na2S 04, A12 (S04) 3 
dala ar metāla atoma vērtību un 
ar skābes atlikuma vērtību — at
rod indeksus (indeksu «viens» ne
raksta).

Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (13.— 18.)!
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LABORATORIJAS DARBI

Odeņraža iegūšana, skābēm reaģējot ar cinku

ūdeņraža uzkrāšana traukā, no kura izspiež ūdeni, 
un traukā, no kura izspiež gaisu

1. Sastāda aparatūru, kā parādīts 35. attēlā. Mēģenē uz gu
mijas riņķīša, kas uzmaukts uz piltuves gala, uzliek dažas gra
nulas cinka un caur piltuvi ielej 2 . . .  3 ml sālsskābes, kas atšķai
dīta ar ūdeni attiecībā 1 : 2.

Gāzei, kas rodas reakcijā, īsu brīdi ļauj brīvi izdalīties (lai no 
gāzu ieguves aparāta izplūstu gaiss) un tad novadcaurulītes galu 
paliek zem cilindra vai mēģenes, kas piepildīta ar ūdeni, kā tas 
parādīts 35. attēlā. Kad trauks piepildīts ar iegūto gāzi, to zem 
ūdens nosedz ar stikla plāksnīti vai noslēdz ar aizbāzni. Pēc tam 
trauku izņem no ūdens un novieto ar noslēgto galu uz leju. Iegūto 
gāzi uzglaba turpmākiem mēģinājumiem.

2. No gāzu ieguves aparāta gāzi uztver mēģenē, kuras vaļējo 
galu tur uz leju. Mēģenē iegūto gāzi aizdedzina.

Jautājumi patstāvīgiem secinājumiem. Kādēļ ūdeņradi un skā- 
bekli var uzkrāt, izspiežot no trauka ūdeni? Kādēļ ūdeņradis at
šķirībā no skābekļa jāuztver, turot trauka vaļējo galu uz leju? Ko 
novērojat, mēģenē uzkrāto gāzi aizdedzinot? Kādas vielas rodas, 
reaģējot a) cinkam ar sālsskābi, b) cinkam ar sērskābi? Uzrakstiet 
attiecīgo reakciju vienādojumus!

Odeņraža iedarbība ar vara(II) oksīdu

Mēģenē ieber nedaudz vara(II) oksīda. Tad mēģeni nostiprina 
statīvā mazliet slīpi, kā tas parādīts 40. attēlā. To mēģenes daļu, 
kurā atrodas vara(II) oksīds, karsē un vienlaikus no gāzu ieguves 
aparāta laiž mēģenē ūdeņradi, kura tīrība iepriekš pārbaudīta.

Jautājumi patstāvīgiem secinājumiem. Ko mēģinājuma norises 
gaitā var novērot uz mēģenes sienām? Uzrakstiet attiecīgās ķīmis
kās reakcijas vienādojumu! Pie kāda ķīmisko reakciju veida pieder 
ūdeņraža iedarbība ar vara(II) oksīdu? Kas šajā reakcijā ir oksi
dējies un kas reducējies? Kas ir oksidētājs un kas — reducētājs?

Skābju iedarbība ar indikatoriem

1. Vienā mēģenē ielej 1 ml atšķaidītas sālsskābes šķīduma, bet 
otrā — tādu pašu tilpumu atšķaidītas sērskābes. Abu mēģeņu sa
turam piepilina nedaudz fenolltaleīna šķīduma.

2. Ar atšķaidītu sālsskābi un atšķaidītu sērskābi samitrina zilā 
lakmusa papīriņus.

93



3. Vienā mēģenē ielej 1 ml atšķaidītas sālsskābes, bet otrā — 
tādu pašu tilpumu atšķaidītas sērskābes. Abu mēģeņu saturam pie
pilina nedaudz metiloranžās šķīduma.

Jautājumi patstāvīgiem secinājumiem. Kā skābēs krāsojas 
a) fenolftaleīns, b) zilais lakmuss un c) metiloranžā?

Skābju iedarbība ar metāliem

Sālsskābes un sērskābes iedarbība ar cinku

Divās mēģenēs ielej pa 2 ml atšķaidītas skābes: a) sālsskābi, 
b) sērskābi. Tad katrā mēģenē iemet 2 vai 3 granulas cinka. Ar 
degošu sērkociņu pārliecinās, kāda gāze izdalās. Dažus pilienus no 
katra iegūtā šķīduma uz stikla plāksnītes vai mēģenē iztvaicē.

Jautājumi patstāvīgiem secinājumiem. Uzrakstiet vienādojumus 
reakcijām, kuras noris starp cinku un dotajām skābēm! Pie kāda 
reakciju veida tās pieskaitāmas?

Magnija iedarbība ar sālsskābi

Mēģenē ielej 1 . . .  2 ml atšķaidītas sālsskābes un ieliek taja 
nelielu magnija lentes gabaliņu. Gāzi, kas izdalās, aizdedzina. Uz 
stikla plāksnītes vai mēģenē iztvaicē dažus pilienus šķīduma, kas 
radies reakcijas rezultātā.

Jautājumi patstāvīgiem secinājumiem. Par ko liecina izdarītie 
novērojumi? Uzrakstiet attiecīgo reakciju vienādojumus!

Vara(II) oksīda CuO iedarbība ar sērskābi un sālsskābi

Divās mēģenēs ieber nedaudz vara(II) oksīda. Vienas mēģenes 
saturam uzlej 1 . . .2  ml sērskābes šķīduma (atšķaidījums ar ūdeni 
pēc tilpuma 1:4), bet otras mēģenes saturam — tādu pašu til
pumu sālsskābes šķīduma. Abu mēģeņu saturu karsē.

Jautājumi patstāvīgiem secinājumiem. Par kādu vielu rašanos 
liecina zilas krasas parādīšanās? Uzrakstiet attiecīgo reakciju vie
nādojumus!

4. PRAKTISKAIS DARBS

Vara(ll) sulfāta iegūšana

Vārglāzē ielej aptuveni 20 ml šķīduma, kas satur 0,2 masas 
daļas vai 20% sērskābes. Vārglāzi novieto uz azbesta sietiņa un 
šķīdumu uzkarsē gandrīz līdz viršanai.

Karstajā sērskābes šķīdumā ieber nedaudz vara(II) oksīda un 
samaisa ar stikla riujiņu. Ja viss vara(II) oksīds izreaģē, lad lo
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pieliek vēl nedaudz. Vara(II) oksīda papildināšanu atkārto līdz. 
tam laikam, kamēr tā «šķīšana» izbeidzas. Šķīdumu visu laiku 
karsē, bet ne līdz viršanai. Mēģinājuma beigās šķīdumam pielej 
apmēram pusi mēģenes ūdens un šķīdumu no jauna uzkarsē.

Kamēr šķīdums sasilst, sagatavo filtru un iegūto šķīdumu no
filtrē porcelāna bļodiņa.

Porcelāna bļodiņu ar šķīdumu karsē, līdz parādās sāls kristāli. 
Pēc tam karsēšanu pārtrauc un novēro tālāko kristalizāciju, kas 
notiek, šķīdumam atdziestot.

īsi aprakstiet darba norisi un izdarītos novērojumus! Uzrak
stiet attiecīgo reakciju vienādojumus un secinājumus!

JAUTĀJUMI UN VINGRINĀJUMI

1. Raksturojiet elementu ūdeņradi! Uzrakstiet formulas jums zināma
jiem savienojumiem, kuru sastāvā ietilpst ūdeņradis!
2. Ko apzīmē šādi pieraksti: 5H, 3H, 2H2 un 4H2?
3. Kāda ir ūdeņraža izplatība Visumā un Zemes garozā? Kādā veidā 
ūdeņradis sastopams dabā? Aprēķiniet, kurā no vielām — ūdenī H20  
vai metānā CH,| — ir vairāk ūdeņraža!
4. Uzrakstiet vienādojumus reakcijām, kurās var iegūt ūdeņradi! Pie 
kāda reakciju veida katra no šīm reakcijām pieder?
5. Ūdeņradi var fegūi, alumīnijam reaģējot a) ar sālsskābes šķīdumu 
un b) ar sērskābes šķīdumu. Sastādiet reakciju vienādojumus!
6 . Ar kādiem paņēmieniem traukos uzkrāj ūdeņradi? Kādas ūdeņraža 
īpašības izmanto, to uzkrājot?
7. Viens cilindrs ir piepildīts ar ūdeņradi, bet otrs — ar skābekli. Kā 
var pierādīt, kurā cilindrā katra gāze atrodas?
8 . Kā var pārliet a) ūdeņradi un b) skābekli no viena trauka otrā?
9. Kādas ir ūdeņraža svarīgākās fizikālās īpašības?
10. Uzrakstiet vienādojumus reakcijām, kurās izpaužas ūdeņraža ķīmis
kās īpašības!
11. Svina(ll) oksīds tiek karsēts ūdeņraža plūsmā. Sastādiet reakcijas 
vienādojumu un atzīmējiet, kas šajā reakcijā oksidējas un kas redu
cējas, kas ir oksidētājs un kas — reducētājs!
12. Pēc 81. lappusē dotā parauga sastādiet pārskata tabulu par ūdeņ
radi!
13. Ko sauc par skābēm? Uzrakstiet sērskābes, sālsskābes, slāpekļ
skābes, ogļskābes un ortofosforskābes formulas! Afzīmējiet šo skābju 
atlikumu vērtību!
14. Kādas ir skābju raksturīgās ķīmiskās īpašības? Atbildi pamatojiet, 
uzrakstot vienādojumus reakcijām, kurās sālsskābe, sērskābe, slāpekļ
skābe un ortofosforskābe reaģē ar metālu oksīdiem!
15. Kas ir indikatori? Kā maina krāsu zilais lakmuss, metiloranžā un 
fenolftaleīns skābju šķīdumos?
16. Kādas vielas sauc par sāļiem? Ar trim piemēriem paskaidrojiet, kas 
jāievēro, lai sastādītu sāļu ķīmiskās formulas!
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17. Kā sauc a) sālsskābes, b) sērskābes, c) slāpekļskābes, d) ogļ
skābes un e) orfofosforskābes sāļus? Uzrakstiet formulas katras minē
tās skābes diviem sāļieml
18. Pēc dotajām shēmām uzrakstiet reakciju vienādojumus!

a) Na + HCI->-
b) M g+HCI—*-
c) AI + HCI-*-
d) Mg + H3PO4—►-
e) Ca + H3P 0 4->

f) Zn + H2S04—
g) Al + H2S04—
h) MgO + H2S 0 4—>-
i) ZnO + HNOj-*-
j) CaO + HCI-»-

k) Fe20 3 + HCI-*-
l) Fe20 3+ H 2S 0 4->-
m) Li20  + H3P0 4->-
n) MgO +  H.iP04—>-
o) Al20 3 -t-H2S04—»-

4. n o d a ļ a

ODENS. BĀZES. ŠĶĪDUMI

1. ODENS

Ūdens ķīmiskā formula — H20.
Ūdens struktūrformula ir H—O—H. 
Relatīvā molekulmasa Afr H20 =  1-2 + 16=18.

Ūdens sastāvs. Sadalot ūdeni ar līdzstrāvu, iegūst di
vus tilpumus ūdeņraža un vienu tilpumu skābekļa. Zinot, ka 1 litra 
ūdeņraža masa normālos apstākļos ir 0,089 g, bet 1 litra skābekļa 
masa 1,429 g, var aprēķināt radušos gāzu masu attiecību: 
0,089-2 : 1,429« 1 : 8 . Pēc šiem datiem var sastādīt ūdens ķīmisko 
formulu. Ūdens molekulā nevar būt mazāk par vienu atomu skā
bekļa, t. i., 16 u skābekļa. Tā kā ūdeņraža un skābekļa masu 
attiecība ir 1 : 8 , tad ūdens molekulā jābūt 2 u ūdeņraža, t. i., 
diviem atomiem ūdeņraža. No tā izriet, ka ūdens molekulā ir viens 
atoms skābekļa un divi atomi ūdeņraža. Ūdens formula ir H20.

Vielu sastāva noteikšanu, tās sadalot sastāvdaļās, sauc par 
analīzi (grieķu valodā analysis — sadalīšana).

Konstatējot, no kādiem elementiem dotā viela sastāv, nosaka 
šis vielas kvatitativo sastāvu. Noskaidrojot, kādā masu attiecībā 
savienojušies elementi dotajā saliktajā viela, nosaka šis vielas 
kvantitatīvo sastāvu.

Veidojoties ūdenim, ūdeņradis ar skābekli reaģē tādā pašā 
masu attiecībā (1 : 8 ), kādā rodas ūdeņradis un skābeklis, ūdenim 
sadaloties. Lai to pārbaudītu, izmanto ierīci, ko sauc par eidio- 
tnetru (41. att.). Eidiometrā ievada divus tilpumus ūdeņraža un
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divus tilpumus skābekļa. Tad ar 
elektrisko dzirksteli izraisa reak
ciju. Pēc reakcijas un ūdens tvaika 
pārvēršanās par šķidru ūdeni pāri 
paliek viens tilpums skābekļa. Tā
dējādi ir pierādīts, ka ūdeņradis 
savienojas ar skābekli tilpumu at
tiecībā 2:1.

Saliktu vielu iegūšanu no vien
kāršākām vielām sauc par sintēzi
(grieķu valodā synthesis — savie

nošana).

Ūdens izplatība dabā. Odens 41. att. Ūdens sintēze cidiometrā. 
dabā ir viena no visvairāk izpla
tītām vielām. Ar to pārklātās gandrīz % zemeslodes virsmas 
(okeāni, jūras, upes un ezeri). Dabā sastopami saldūdeņi un saļ- 
ūdeņi. Sāļu masas daļa saldūdeņos nepārsniedz 0,05%. Okeānu 
ūdeņos vidēji ir 3,5% sāļu. Rīgas jūras līča ūdeni sāļu masas daļa 
sasniedz 0,35... 0,6 %.

Daudz ūdens ir augu, cilvēka un dzīvnieku organismu sastāvā. 
Zīdītāju dzīvnieku organismā pēc masas ir aptuveni 70% ūdens, 
bet gurķos un arbūzos — vairāk nekā 90%. Tvaika veidā ūdens 
atrodas arī atmosfērā.

Dabā ūdens vienmēr satur dažādus piemaisījumus. Lietus 
ūdens ir tīrākais dabā esošais ūdens. Taču arī tas nav pilnīgi 
tīrs, jo, lietus lāsēm krītot cauri gaisa slāņiem, ūdenī nokļūst da
žādas gāzes, putekļi un sikbūtnes.

Mūsdienās strauji pieaugošā industrializācija un urbanizācija, 
tāpat ari lauksaimnieciskās lielražošanas intensifikācija bieži vien 
izraisa ūdenskrātuvju katastrofālu piesārņošanu. Tā, piemēram, 
Vācijas Federatīvajā Republikā rūpniecības (it īpaši ķīmiskās rūp
niecības) uzņēmumu notekūdeņu ievadīšana Reina padarījusi šo 
upi par «mirušu», tajā zivis jau sen vairs nevar dzīvot. Atlantijas 
okeānā pie Francijas krastiem pēdējos gados avarējuši vairāki 
lieli kapitālistisko valstu tankkuģi. No tiem izplūdusī nafta (vai
rāki simti tūkstoši tonnu) ir iznīcinājusi zivis un zemūdens augu 
valsti plašā piekrastes teritorijā.

Padomju Savienībā ūdenskrātuves pret piesārņošanu aizsargā 
likums. Bez tam tiek veikti daudzi pasākumi, lai rūpnieciskos un
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citus notekūdeņus attīrītu. Tā, piemēram, cauri mūsu zemes lie
lākajai pilsētai — Maskavai daudzu desmitu kilometru garumā 
plūst Maskavas upe. Tā arī lejpus pilsētas ir viena no tīrākajām 
upēm Eiropā, bagāta ar zivīm. Tas panākts, nepieļaujot ievadīt 
upē neattīrītus notekūdeņus. Ziemā šīs upes ūdeņus bagātina ar 
skābekli.

Kristāldzidrs ūdens ir pat tādā lielā naftas eksporta ostā kā 
Batumi. Tas panākts, ievērojot visus tehniskos noteikumus.

Padomju valsts izdod lielus līdzekļus notekūdeņu un kanalizā
cijas udeņu attīrīšanas staciju celtniecībai, dažādu ūdens attīrī
šanas iekārtu radīšanai. Taču ne vienmēr un ne visur vēl pietie
kami tiek ievēroti noteikumi, kas paredz nepieļaut ūdens 
piesārņošanu. Ir vēl ne mazums gadījumu, kad ar naftas pro
duktiem bagāti mašīnu, traktoru un citu tehnisko iekārtu mazgā
šanas ūdeņi tiek ievadīti upēs. Bieži vien saimniecību vadītāji 
pieļauj {pat ieteic) minerālmēslu izsēšanu uz sniega. Tādējādi ar 
sniega kušanas ūdeņiem upēs tiek ievadīti ievērojami daudzumi 
minerālmēslu. Pret šādām parādībām jācīnās visai sabiedrībai.

Ūdens attīrīšana. Dabā ūdens vienmēr satur piemaisījumus. 
Atkarībā no tā, kādam nolūkam paredzēts ūdeni izlietot, izmanto 
dažādus ūdens attirišanas paņēmienus. Dzeramajā ūdenī nedrīkst 
atrasties nešķīstoši piemaisījumi un slimības izraisītājas sīkbūt- 
nes, kas parasti mitinās atklātās ūdenskrātuvēs. Ja dzeramo ūdeni

N
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ņem no ezeriem un upēm, 
tad to vispirms nostādina 
speciālos baseinos (42. 
att.) un filtrē caur smilšu 
kārtu. Pēc tam uz ūdeni 
iedarbojas ar hloru, bet 
dažkārt ar ozonu vai ul
travioleto starojumu, tā 
nonāvējot mikroorganis
mus.

Lai ūdeni attīrītu no 
šķīstošajiem piemaisīju
miem, to pārtvaicē jeb 
destilē. Destilētā ūdens 
iegūšanai lielos daudzu
mos (aptiekām, ķīmiskajām laboratorijām, vasaras apstākļos 
automobiļu dzesēšanas sistēmām, akumulatoru elektrolītu pagata
vošanai) izmanto pārtvaices kubus (43. att.) vai elektrotīklam 
pieslēdzamus destilatorus.

43. att. Pārtvaices kubs.

Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (1.—8 .)!

Ūdens fizikālās īpašības. Tīrs ūdens ir dzidrs šķidrums bez 
smaržas un garšas. Plānā slānī tas ir bezkrāsains, bet biezā 
slānī — zilgani zaļš. Ūdens sasalšanas temperatūra, pastāvot nor
mālam atmosfēras spiedienam, pieņemta par 0°C, bet viršanas 
temperatūra — par 100°C. Kad ūdens pārvēršas ledū, no 92 til
pumiem ūdens rodas 100 tilpumi ledus — un otrādi. Ledus blī
vums ir 0,92 g/cin3. Vislielākais blīvums ūdenim ir +4°C tempe
ratūrā. Tad 1 ml ūdens masa ir 1 g.

Ūdens sasalstot izplešas. Ja tas sasalst noslēgtā traukā, trauks 
var pat saplīst. Dabā, ūdenim sasalstot akmeņu un klinšu sprau
gās, norisinās šo iežu pakāpeniskas sairšanas process (iežu dēdē
šana).

Ūdenim ir ļoti liela siltumietilpība. Ūdens lēni sasilst, bet lēni 
ari atdziest. Šai ūdens īpašībai ir liela nozīme temperatūras regu
lēšanā uz mūsu planētas.

Ūdens ķīmiskās īpašības. Mācoties par ūdeņraža iegūšanas pa
ņēmieniem, jau noskaidrojām, ka ūdens reaģē ar aktīviem metā
liem parastaja temperatūrā. Paaugstinātā temperatūrā ūdens var
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reaģēt gandrīz ar visiem metāliem, kā ari ar nemetāliem, piemē
ram, oglekli. Reakcijās ar vidēji aktīviem metāliem paaugstinātā 
temperatūrā no ūdens molekulām izdalās viss ūdeņradis un vei
dojas šo metālu oksīdi, piemēram:

Zn +  H2O — *■ ZnO +  H2f
cinks ūdens cinka ūdeņ-

okslds radis

Ar sudrabu, zeltu un platīnu ūdens nereaģē ne parastā, ne arī 
paaugstinātā temperatūrā.

Ūdens reaģē ari ar daudzām saliktām vielām. Tā, piemēram, 
ūdens reaģē ar dažiem oksīdiem. Ja kalcija oksīdam CaO, ko 
praksē sauc par nedzēstiem kaļķiem, uzlej ūdeni, tad noris strauja 
reakcija, kurā izdalās siltums. Rodas irdens pulveris. Ja to izšķī
dina ūdenī un nofiltrē, iegūst pēc taustes ziepjainu šķīdumu. Kal
cija oksīda reakciju ar ūdeni var attēlot šādi:

C aK ) * H iO H  --------* -  C a (O H )2
-----------1 kalcija hidroksīds

Kalcija hidroksīdu ikdienas dzīvē sauc par dzēstajiem kaļķiem.

I Oksīdus, kuriem atbilst bāzes, sauc par bāziskajiem 
oksīdiem.

Ūdens reaģē arī ar oksīdiem, kuriem piemīt citādas īpašības. 
Par to var pārliecināties šādā mēģinājumā. Kolbiņā ielej ūdeni 
un metāla karotītē virs ūdens sadedzina sarkano fosforu. Virs 
ūdens baltu dūmu veidā rodas fosfora (V) oksīds P2O5, kas pakā
peniski izšķīst ūdenī. Iegūtajā šķīdumā iemērc zilo lakmusa pa
pīriņu. Tas kļūst sarkans. No tā var secināt, ka šajā reakcijā ro
das skābe:

P2O5 +  H2O +  2HPO3
meta-
iosforskābc

Pazīstami arī citi oksīdi, kas veido skābes, piemēram: 
S 0 3-t-H20->H2S04

sērskābe

N2O5 +  H20  21IN 0 3
slāpekļskābe

I Oksīdus, kuriem atbilst skābes, sauc par skābajiem ok
sīdiem.
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Tālākajā ķīmijas kursā pārliecināsimies, ka ūdens var reaģēt 
ari ar skābēm, bāzēm, sāļiem, ar amonjaku H 3 N un ar daudzām 
organiskām vielām.

Ūdeni iespējams sadalīt ar līdzstrāvu, kā arī karsējot augstās 
temperatūrās (2000 °C).

Svarīgākās ūdens ķīmiskās īpašības parādītas 8. tabulā.

Odens ķīmiskās īpašības

Vicias, ar kuram ūdens reaģē. 
Reakcijas produkti

1 . A r  a k t īv ie m  m e tā lie m . Ro
das ūdenī šķīstošas bāzes 
(sārmi) un izdalās ūdeņradis

2. A r  v id ē j i  a k tīv ie m  m e tā 
liem . Rodas metālu oksīdi un 
izdalās ūdeņradis

3. A r  d a ž ie m  n e m e tā lie m . Re
akcijas norisinās specifiski. Var 
rasties dažādi produkti

4. A r  a k t ī v u  m e tā lu  o k s īd ie m .  
Rodas ūdenī šķīstošas bāzes 
(sārmi)

5. A r  lie lā k o  d a ļu  n e m e tā lu  
o k s īd u . Rodas skābes

8. tabula

Piemēri

2Li + 2HOH-v2LiOH+H2f
litija
hidroksīds

t°
Mg+H20->Mg0 + H2f

magnija
oksīds

C + H20 -> C 0t+ H 2t
oglekļa(ll)
oksīds

Li20  + H20-v2Li0H
litija
hidroksīds

S03 +  H20-*H2S04
sēra (VI) sērskābe
oksīds

Ūdens izmantošana. Ūdens ļoti nepieciešams dažādās rūpnie
cības nozarēs. No ta iegūst ūdeņradi un skābekli. To izmanto arī 
sārmu, skābju un sāļu iegūšanai. Ūdeni izmanto hidroelektrosta
ciju un terinoelektrostaciju turbīnu darbināšanai, dažādu dzinēju 
un iekārtu dzesēšanas sistēmās, tvaika katlos, rūpnīcās par šķīdi
nātāju, ka arī dažādos mazgāšanas, šķirošanas procesos un citur. 
Dzesēšanas sistēmās un tvaika katlos nevar izmantot cietu ūdeni 
(kas satur kalcija un magnija hidrogēnkarbonātus (sk. 139. Ipp.) 
un sulfātus), jo uz sildvirsmām rodas katlakmens. Ūdeni, kurā 
nav minēto sāļu, sauc par mīkstu ūdeni. Tekstilrūpniecībā audumu 
krāsošanai nevar izmantot ūdeni, kas satur dzelzs, nātrija, kālija, 
kalcija un bārija sāļus. Ūdeni izlieto dažādu dzērienu pagatavo
šanai.

Tuvākajos gados ūdeni kā vislētāko izejvielu ir paredzēts plaši 
izmantot ūdeņraža iegūšanai. Ūdeņradis savukārt kļūs par sva
rīgu degvielu iekšdedzes dzinējiem. Līdz ar to stipri vien tiks
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novērsta atmosfēras piesārņošana. Naftu un tās produktus varēs 
plašāk izmantot daudzu tautas saimniecībai vajadzīgu vielu ra
žošanai.

Galvenie ūdens izmantošanas veidi parādīti 8. shēmā.

8 s h ē m a

Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (9.— 15.)!

2. BĀZES

Jēdziens par ūdenī šķīstošām un nešķīstošām bāzēm.
Mācoties par ūdeņraža iegūšanu un ūdens ķīmiskajām īpašībām, 
noskaidrojām, ka, ūdenim reaģējot ar aktīviem metāliem (nātriju 
Na, kāliju K, kalciju Ca) un šo metālu oksīdiem, rodas saliktas 
vielas, kas pieder pie bāzu klases. Bāzu klašu konkrētos pārstāv
jus pieņemts saukt par hidroksīdiem. Ari visi pārējie metāli veido 
bāzes jeb hidroksīdus. Tikai atšķirībā no aktīviem metāliem, kas 
veido ūdeni šķīstošās bāzes jeb sārmus, citu metālu (piemēram, 
cinka Zn, alumīnija AI, dzelzs Fe u. c.) bāzes ūdeni nešķīst. Tātad 
aktīvo metālu bāzes jeb sārmi ir ūdeni šķīstošas, bet mazāk ak
tīvo metālu bāzes ir ūdeni praktiski nešķīstošas (tās par sārmiem 
nesauc). Taču visu bāzu sastāva ietilpst vienvērtīgā hidrokso- 
grupa —OH. To ievērojot un zinot attiecīgā metāla vērtību, var
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{ uzrakstīt jebkuras bāzes ķīmisko formulu, piemēram, Zn(OH)2 —
jj cinka hidroksīds, Al(OH)3 — alumīnija hidroksīds.

Bāzu ķīmiskās īpašības. Kaut gan sastāvs ūdenī šķīstošām un 
ūdenī praktiski nešķīstošām bāzēm ir līdzīgs, taču sārmi ir daudz 
aktīvākas vielas. Sārmi ir kodigi. Tie saēd organiskas vielas un, 
iedarbojoties uz taukiem, veido ziepes. Tādēļ sārmi, tos aptaustot, 
liekas ziepjaini. Sārmi ūdens šķīdumā iedarbojas uz indikatoriem: 
sarkanais lakmuss kļūst zils, bet fenolftaleīns — aveņsarkans.

Atcerēsimies, ka skābes reaģē ar bāziskajiem oksīdiem un 
veido sāļus. Piemēram, dzelzs(III) oksīds Fe20 3 ar sālsskābi 
reaģē tā:

Fe20 3 +  6HC1 -> 2FeCl3 +  3H20
dzelzs(III)
hlorīds

Turpretī sārmi reaģē ar skābajiem oksīdiem un ari veido sā
ļus. Kā piemēru apskatīsim sārmu iedarbību ar skābo oksīdu, kas 
veido sērskābi:

S03 +  H20 - v H 2S 04
sēra(VI)
oksīds

2Na0H + S03-vN a2S04 +  H20
nātrija
suīfāts

C a(0H )2 + S 03-*- CaS04 +  l ī20
kalcija
sulfāts

Nešķīstošās bāzes nav kodīgas un uz indikatoriem neiedarbo
jas. Reakcijas ar skābajiem oksīdiem tām nav raksturīgas. Atšķi
rība no sārmiem nešķīstošās bāzes karsējot viegli sadalās:

it t t°

Cu(OH)2->-CuO +  H20
vara(II) vara(ll)
hidroksīds oksīds
(zils) (melns)

Visām bāzēm (šķīstošām un nešķīstošām) ir kopīga īpašība: 
tās reaģē ar skābēm, veidojot sāli un ūdeni. Tā kā sārmos un 
skābēs indikatoriem ir atšķirīgas krāsas, tad ķīmiskās reakcijas 
gaitai starp šīm vielām var viegli izsekot, izdarot šādu mēģinā
jumu.

Kolbiņā, kurā atrodas nedaudz nātrija hidroksīda šķīduma, pie
pilina dažus pilienus fenolftalcīna šķīduma. Šķīdums krāsojas 
aveņsarkanā krāsā. Pēc tam no biretes (44. att.) sarma šķīdu
mam pilina klāt sālsskābes šķīdumu, kolbinu visu iaiku skalinot.
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Tikko sārtā krāsa izzūd, skābes pilināšanu 
pārtrauc. Šķīdums kļuvis neitrāls, t. i., tajā 
nav ne sārma, ne ari skābes.* Tādēļ šādas 
reakcijas sauc par neitralizācijas reakcijām; 
tās ir apmaiņas reakciju īpašs gadījums.

Reakciju, kura noris starp nātrija hidrok
sīdu un sālsskābi, var attēlot šādi:

NaOH +  HC1 NaCl +  H20
nātrija
h id r o k s īd s

s ā l s 
skābe

nātrija
hlorīds

Līdzīgi ar skābēm reaģē arī visas nešķīs
tošās bāzes. Lai sastādītu šo reakciju vienā
dojumus, jāievēro, ka ikviens ūdeņraža atoms 
savienojas ar vienu hidroksogrupu un veido 

44. att. Birete. vienu ūdens molekulu. No tā savukārt izriet,
ka ūdeņraža atomu un hidroksogrupu skai

tam jābūt vienādam. I\ā piemēru apskatīsim alumīnija hidroksīda 
m _ j _  i _u_
Al(OH)3 iedarbību ar sērskābi H2S04. Ieteicams rīkoties šādā se
cībā.

1. Uzraksta formulas vielām, kuras savstarpēji reaģē un kuras 
reakcijā rodas:

m i i n
A1(0H)3+ H 2S 04-

iii n
II0H +  A12(Š 04)3

2. Ūdeņraža atomu un hidroksogrupu skaitam jābūt vienādam. 
Tā kā šajā gadījumā vienādojuma kreisajā pusē alumīnija hidr
oksīdā ir 3 hidroksogrupas un sērskābes molekulā 2 ūdeņraža 
atomi, tad, lai to skaitu vienādotu, pie alumīnija hidroksīda for
mulas jāliek koeficients $<2», bet pie sērskābes formulas — 
koeficients «3». Reakcijas rezultātā rodas sešas ūdens mole
kulas:

2A1 (0H )3+3H2S 04 — 6H20  + Al2 (S04)3

Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (16.— 19.)! Atrisi
niet 1 . un 2 . uzdevumu!

* Sājā konkrētajā gadījumā pilnīgi neitrālu šķīdumu neiegūst. Precīzāk 
šīs reakcijas norise aplūkota augstskolas ķīmijas kursā.
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3. ŠĶĪDUMI

Šķīšanas procesa būtība.. Mēs jau zināmāka  ūdens ir 
labs vielu , šķīdinātājs. Ūdenī šķīst gan cietas un šķidras viēlās, 
gan ari gāzveida vielas Jķdienāš ' dzīvē mēs bieži izmantojam cu
kura un vārāma sāls jeb nātrijā hlorīda šķīdumu^ Ķīmijas stun
dās mēs Izmantojam skābju un sārmu šķīdumus. No praktiskās 
dzīves jums ir pazīstams arī gāzētais ūdens, kas ir oglekļa(IV) 
oksīda šķīdums ūdenī. No dabas mācības kursa ir arī zināms, ka 
ūdenī ir izšķīdis skābeklis, ko elpošanai izmanto zivis.

Mēģināsim tagad atbildēt uz šādiem būtiskiem jautājumiem.
1. Kādēļ vielas šķist, un kāda ir šķīšanas procesa būtība?
2. Ķas ir šķidumi, un kāda ir to raksturīga pazīme?
Uzsakot mācīties ķīmiju (sk. 1. nod. 3. paragrāfu), mēs jau 

atzīmējām, ka šķīdumu raksturīga pazīme ir to viendabīgums. 
Šķīdumi ir dzidri. No tā mēs secinājām, ka, vielām šķīstot, tās sa
smalcinās līdz atsevišķām molekulām (vai joniem), kuras nav 
redzamas. Tagad, kad esam apguvuši atomu-molekulu teorijas 
pamatus, šķīšanas procesa būtība kļūst pilnīgi saprotama. Ūdens 
molekulas savā kustībā izdara triecienus uz cieto vielu kristālrež- 
ģiem. Šīs iedarbības rezultātā saites starp daļiņām vielu kristāl- 
režģos tiek pārrautas. Atrāvušās no kristāla, šķīstošās vielas 
daļiņas (molekulas, joni) vienmērīgi izkliedējas starp ūdens l-'h.: 
molekulām. t

Kādēļ cietas vielas ūdenī šķīst ātrāk, ja tās sasmalcina un pa
augstina temperatūru? Arī šo parādību izskaidro atomu-mole
kulu teorija. Vielas sasmalcinot, palielinās vielas un ūdens mole
kulu saskares virsma. Paaugstinot temperatūru, palielinās ūdens 
molekulu kustības ātrums, un to iedarbība uz šķīstošās vielas kris- 
tālrezģi kļūst intensīvāka. Palielinoties daļiņu kustības ātrumam, 
straujāk notiek to savstarpējā sajaukšanās.

Pamatojoties uz iepriekš teikto paf'šķīšanas procesa būtību, 
šķīdumus vienkāršotā veidā var definēt šādi.

Šķīdumi ir viendabigas (dzidras) sistēmas, kurās starp 
šķīdinātāja (visbiežāk — ūdens) molekulām ir vienmē
rīgi izkliedētas izšķīdināto vielu daļiņas (molekulas, 
joni).*

* Šeit šķīdumu definīcija dota vienkāršotā veidā, jo, ka vēlāk vidusskolas 
ķīmijas kursā noskaidrosies, starp šķīdinātāja (ūdens) molekulām un izšķīdinā
tās vielas da|it,iām notiek arī ķīmiska rakstura iedarbība.



Ikdienas dzīvē bieži vien nepareizi pie šķīdumiem pieskaita ne
viendabīgus (duļķainus) maisījumus. Piemēram, uzskata, ka māli, 
augu eļļas šķīst ūdenī. Taču visi esam novērojuši, ka māli, augu 
eļļas, sajaukti ar ūdeni, veido nevis viendabīgu (dzidru), bet gan 
duļķainu maisījumu. Duļķes ir novērojamas tāpēc, ka māli, sajau
coties ar ūdeni, nesasmalcinās līdz atsevišķām molekulām, bet 
gan izkliedējas ūdenī sīku daļiņu veidā, kuras ir redzamas pat bez 
palielinājuma. Mālu uzduļķojums ūdenī pieder pie suspensijam.

Suspensijas ir tādi maisījumi, kas rodas, ja šķid
rumā izkliedē sīkas, taču parasti bez palielinājuma re
dzamas cietu vielu daļiņas.

Augu eļļa izkliedējas ūdenī sīku pilieniņu veidā. Šādi maisī
jumi pieder pie emulsijām.

Emulsijas ir tādi maisījumi, kas rodas, ja šķidrumā 
izkliedē sīkus, taču parasti bez palielinājuma redzamus 
citu šķidru vielu pilieniņus.

Emulsiju piemēri ir piena, benzīna vai petrolejas uzduļķo
jumi ūdenī u. c.

Atšķirībā no šķīdumiem suspensijas pēc zināma laika izgul
snējas, bet emulsijas noslāņojas.

Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (20. un 21.)!

Šķīdība. No ikdienas pieredzes zināms, ka dažas vielas ūdenī 
šķīst labak, bet citas sliktāk. Daudzas vielas ikdienā uzskata par 
nešķīstošām. Taču īstenībā pilnīgi nešķīstošu vielu nav. Pat stikls 
un metāli nedaudz šķīst ūdenī. Tā, piemēram, ja gabaliņu stikla 
piestiņā saberž pulverī, pēc tam to saskalina nelielā ūdens dau
dzumā un piepilina fenolftaleīna šķīdumu, tad vērojama sārtas 
krāsas parādīšanās. Tas liecina par to, ka stikls mazliet šķīst 
(tīrā ūdenī fenolftaleīna šķīdums krasu nemaina). 9. shēmā parā
dīts vielu iedalījums pec šķīdības ūdeni.

Labi šķīstošas ) 
vie las

V ie la s

Maz šķīstošas 
vielas

9 shēma

Praktiski
nešķīstošas vielas
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P i e m ē r i

Nātrija hlorīds Kalcija sulfāts Sudraba hlorīds
(vienā litrā ūdens (vienā litrā ūdens (vienā litrā ūdens
20 °C izšķīst 359 g) 20 °C izšķīst 2 g) 20 °C izšķīst

0,0015 g jeb 1,5 mg)

Atkarībā no tā, cik daudz vielas ir šķīdumā un vai šī viela 
dotajā temperatūrā var vēl šķīst, šķīdumus iedala nepiesātinātos, 
piesātinātos un pārsātinātos šķīdumos (10. shēma).

Nepiesātināti šķīdumi ir tādi šķīdumi, kuros viela dotaja tem
peratūrā vēl spēj šķīst.

Ja, piemēram, vienā litrā ūdens 20°C temperatūrā izšķīdis ma
zāk par 359 g nātrija hlorīda, tad tādu šķīdumu sauc par nepie
sātinātu šķīdumu.

Piesātināti šķīdumi ir tādi šķīdumi, kuros viela dotajā tempe
ratūrā vairs nešķīst.

Tā, piemēram, vienā litrā ūdens 50°C temperatūrā izšķīst 
830 g kālija nitrāta. Šādu šķīdumu sauc par piesātinātu šķīdumu.

Pārsātināti šķīdumi ir tādi šķīdumi, kas satur vairāk izšķīdu
šās vielas nekā nepieciešams to piesātināšanai dotajā temperatūrā.

Ja kādu piesātinātu šķīdumu (piemēram, Na2SO.| šķīdumu) at
dzesē lēnām, nesatricinot, novēršot putekļu iekļūšanu, tad var ras
ties pārsātināts šķīdums.

Kā redzams, vielu šķīdība ir ļoti dažāda. Lai būtu iespējams 
salīdzināt, kuras no vielām šķīst labāk un kuras sliktāk, lieto jē
dzienu «šķīdība» jeb «šķīdības koeficients».

Šķīdība jeb šķīdības koeficients ir vielas masa gramos, 
kura spēj izšķīst 1000 g šķīdinātāja dotajā tempera
tūrā.
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Piemēram, kā izriet no 
iepriekš teiktā, kālija nit
rāta šķīdība jeb šķīdības 
koeficients 50 °C tempera
tūrā ir 830 g/1000 g ūdens.

Vēlāk noskaidrosim, ka 
šķīdību bieži vien nosaka 
pēc masas daļu skaita, cik 
to satur kādas konkrētas 
vielas piesātināts šķīdums 
dotajā temperatūrā.

Šķīdības atkarība no 
temperatūras. Ja, piemē
ram, iegūst piesātinātu 
nātrija nitrāta NaNOs šķī
dumu un pēc tam šo šķī
dumu silda, tad var pār
liecināties, ka, paaugstinot 
temperatūru, viela turpina 
šķīst. Paaugstinot tempe
ratūru, vairumam vielu 
šķīdība palielinās. To uz
skatāmi parāda šķīdības 
līknes (45. att.). Pēc šīm 

līknēm, piemēram, viegli noteikt, ka kālija nitrāta KN03 šķīdība 
1000 gramos ūdens 50CC temperatūrā ir 830 g, bet 70 °C tempe
ratūrā — 1300 g.

Dažu vielu šķīdība nepakļaujas parastajām likumsakarībām. 
Tā, piemēram, nātrija sulfāta Na2S 04 šķīdība sildot vispirms palie
linās, bet, temperatūrai tālāk paaugstinoties, — sāk samazināties.

Piesātinātus šķīdumus atdzesējot, daļa izšķīdinātās vielas pa
rasti izdalās kristālu veidā. Kristāli ir cietu vielu daļiņas, ko iero
bežo plakanas virsmas. Katrai tīrai kristāliskai vielai ir noteiktas 
formas kristāli (46. att.).

Kristalizāciju var novērot, ja pārsātinātā šķīdumā iemet vai 
iegremdē niecīgu šīs vielas kristāliriu (47. att.). Kristalizācija 
novērojama arī, piesātinātus šķīdumus ielvaicējot vai atdzesējot. 
Tā kā cietu vielu šķīdiha atkarībā no temperatūras mainās dažādi, 
tad kristalizāciju var praktiski izmantot, lai atdalītu vienu vielu 
no otras.

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
t °C

4 5 . a t t . Šķīdības līknes.
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46. a t t . Kristālu veidi:
a —  n ā t r i j a  h l o r ī d a  k r i s t ā l s ,  b —  n ā t -  
r i j a  n i t r ā t a  k r i s t ā l s ,  c —  v a r a ( I I )  s u l 
f ā t a  k r i s t ā l s .  •

47. a t t . Kristali- 
zēšanās pārsāti
nātā šķīdumā.

Ja, piemēram, piesātinātu nātrija sulfāta Na2SC>4 šķīdumu pār
lej citā kolbā, kur nav kristālu, un kolbu noslēdz ar vates piciņu, 
tad, šķīdumu atdzesējot, kristalizācija var arī nenotikt, jo ir iz
veidojies pārsātināts šķīdums. Tomēr, līdzko šajā šķīdumā iemet 
kaut nelielu tās pašas vielas kristāliņu, tūdaļ sākas kristalizācija.

Tā kā daudzi sāļi šķīšanas procesā ķīmiski pievieno ūdeni (tā
das reakcijas sauc par hidratācijas reakcijām), tad, šādus šķīdu
mus ietvaicējot, daži sāļi izdalās kristālhidrātu veidā, piemēram, 
CuS0 4-5H20  — vara(II) sulfāta kristālhidrāts, ko ikdienas dzīvē 
sauc arī par vara vitriolu, Na-jCCV 10H2O — nātrija karbonāta 
kristālhidrāts jeb kristāliskā soda.

Šķidru vielu un gāzveida vielu šķīdība ūdenī. Tāpat kā cietu 
vielu šķīdība, ūdenī, arī šķidru vielu un gāzveida vielu šķīdība 
ūdenī ir da/.ada. Tā, piemēram, ūdenī ļoti labi šķīst etilspirts un 
glicerīns. Turpretī benzīns un augu eļļas ūdenī praktiski nešķīst.

Dažas gāzes ļotī labi šķīst ūdeni. Parastajos apstākļos I til
pumā ūdens izšķīst- aptuveni.. 400 tilpumi hlorūdeņraža MCI, bet 
amonjaka H3N šķīdība ir vēl lielāka — 1 tilpumā ūdens var iz
šķīst 700 tilpumi amonjaka.

Skābeklis un ūdeņradis slikti šķist ūdenī. Ļoti maz ūdenī šķīst 
ārTinertas gazēš. "

Ja stikla traukā ielej aukstu ūdeni un trauku no ārpuses pa
silda (kaut vai ar plaukstām), tad drīz vien uz trauka sienām
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rodas gaisa burbulīši. Tas norāda, ka ūdenī ir izšķīdis gaiss. 
Temperatūrai paaugstinoties, gaiss sāk izdalīties no ūdens. No tā 
var secināt, ka gāzveida vielu šķīdība, temperatūrai paaugstino
ties, samazinās.

Atverot limonādes pudeli, no tās strauji izdalas gāze — og
lekļa (IV) oksīds. Tas notiek tādēļ, ka pēc pudeles atvēršanas 
spiediens tajā samazinās. No tā savukārt var secināt, ka gāzveida 
vielas labāk šķist paaugstinātā spiedienā.

Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (22.— 28.)!

Izšķīdinātās vielas masas daļas noteikšana. Praksē dažiem 
nolūkiem vajadzīgi atšķaidīti šķīdumi, bet citiem — koncentrēti 
šķīdumi. Kā var noskaidrot, kāds šķīdums ir mūsu rīcībā — kon
centrēts vai atšķaidīts? Lai atbildētu uz šo jautājumu, jānosaka 
izšķīdušās vielas masa šķīdumā. Ja dotajā šķīdumā izšķīdušās 
vielas masa ir neliela, tad šķīdums ir atšķaidīts, bet, ja liela, tad 
koncentrēts. Pieņemts izšķīdušās vielas masu izteikt ka daļu no 
visa šķīduma masas.

Izšķīdušās vielas masas attiecību pret visa šķīduma 
masu sauc par izšķīdušās vielas masas daļu.

Pieņemsim, ka jāpagatavo kādas vielas divi atšķirīgi šķīdumi: 
viens no tiem stipri atšķaidīts, bet otrs — koncentrētāks. Lai pa
gatavotu atšķaidītu šķīdumu, jāņem vairāk ūdens un mazāk šķī
dināmās vielas. Piemēram, ņemsim 98 g ūdens un 2 g šķīdināmās 
vielas. Šķīduma kopējā masa būs 98 +  2=100 g. Izšķīdinātās vie
las masas daļa būs šāda:

2:100 = 0,02 vai 2%

Lai pagatavotu koncentrētāku šķīdumu, rīkosimies pretēji — 
ņemsim mazāk ūdens un vairāk šķīdināmās vielas. Ja, piemēram, 
80 g ūdens izšķīdināsim 20 g vielas, tad izšķīdinātās vielas ma
sas daļa būs šāda:

20:100 =  0,2 vai 20%
Nedrīkst jaukt lielumus «vielas šķīdība» un «izšķīdušās vielas 

masas daļa». Jāiegaumē, ka jēdziens «vielas šķīdība» attiecināms 
tikai uz noteiktā temperatūrā piesātinātiem šķīdumiem. Turpretī 
jēdzienam «izšķīdušās vielas masas daļa» šādu ierobežojumu nav. 
Atšķirīgas ir ari šo lielumu skaitliskās vērtības. Piemēram, kā
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iepriekš teikts, kālija nitrāta šķīdība 50°C temperatūrā ir 830 g 
1000 gramos (1 l) ūdens. Izšķīdušās vielas masas daļa šādā šķī
dumā ir aptuveni 0,454 vai 45,4%- To aprēķina tā:

šķīduma kopējā masa ir 1000 g + 830 g=1830 g
830:1830=0,4535 — 0,454 vai 45,4%

Praksē ļoti bieži ir jāpagatavo šķīdums ar noteiktu izšķīdušās 
vielas masas daļu, ko var izteikt arī procentos. Pieņemsim, ka jā
pagatavo 280 g nātrija hlorīda šķīduma, kas satur 0,05 masas 
daļas vai 5% šīs vielas.

Vispirms aprēķina izšķīdināmās vielas masu:
280-0,05 = 14 (g)

Pēc tam nosaka vajadzīgo ūdens masu:
280—14 =  266 (g) ūdens, kas atbilst 266 ml ūdens 

Lai aprēķinātu izšķidināmā sāls masu, var spriest arī tā: 
100 g šķīduma satur 5 g sāls 
280 g „ „ x  g  „>—
x  =

280-5
100

= 14 (g sāls)

Pēc tam, kad izdarīti aprēķini, rīkojas šādi: 1) nosver 14 g 
sāls un ievieto to traukā; 2) mērcilindrā ielej 266 ml ūdens, pēc 
tam to pārlej traukā ar sāli un maisa, līdz sāls izšķīst.

m Sakarība slarp šķīdumā esošo vielas masas da|u procentos un 
šķīduma blīvumu. Ka jau zināms, tīra ūdens blīvums 4 °C tempe
ratūrā ir 1 g/cm3. Šķīdinot ūdenī dažādas vielas, iegūtā šķīduma 
blīvums ir vai nu mazāks, vai lielāks par ūdens blīvumu. Ja ūdenī 
šķīdina etilspirtu, tad šķīduma blīvums kļūst mazāks par ūdens blī
vumu un tuvojas skaitlim 0,79 g/cm3, t. i., bezūdens etilspirta blī
vumam. Turpretī, pakāpeniski palielinot sērskābes ūdens šķīdumā 
sērskābes masas daļu, blīvums pakāpeniski pieaug un tuvojas skait
lim 1,84 g/cm3, t. i., bezūdens sērskābes blīvumam. Sakarības starp 
dažu svarīgāko skābju un sārmu šķīdumu blīvumiem un šo vielu 
masas daļām procentos dotas pielikumā, 47. un 49. tabulā.

Šķīdumu blīvuma noteikšanai izmanto a r e o m e tru s  (48. att.). 
Areometrs šķīdumā jāiegremdē tā, lai tas nepieskartos pie trauka 
dibena vai sienām. Nolasot uz skalas blīvumu, acij jābfit vienā 
augstumā ar šķīduma līmeni.

Automobiļu un motociklu akumulatoros lieto sērskābes šķī
dumu. Tā blīvumam vasara jābūt 1,25... 1,27 g/cm3, bet ziemā —
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1,28... 1,31 g/cm3. Pārdošanā parasti šādas skābes nav, tādēļ ta 
jāpagatavo.

Ja dots, piemēram, šķīdums ar nezināmu sērskābes masas daļu, 
tad to var noteikt šādi.

1. Ielej sērskābes šķīdumu cilindrā ar nelielu diametru.
2 . Sērskābes šķīdumā iegremdē areometru un atzīmē, līdz kā

dai iedaļai tas iegrimst (piemēram, līdz iedaļai 1 ,8 ).
3. Pēc 47. tabulas atrod, ka blīvums 1,8 g/cm3 atbilst šķīdu

mam, kas satur 0 , 8 8  masas daļas vai 8 8 % sērskābes.
Pieņemsim, ka no šīs skābes jāpagatavo 1 / šķīduma, kas sa

tur 0,36 masas daļas vai 36% sērskābes. Pēc tabulas atrod, ka 
šāda sērskābes šķīduma blīvums ir 1,27 g/cm3. Pēc tam rīkojas 
šādi.

1. Aprēķina 1 l šī šķīduma masu: 
m= 1000-1,27= 1270 (g)

2. Aprēķina, cik gramu tīras sērskābes ir 1270 gramos šķī
duma:
mH2SO, = 1270-0,36=457,2 (gH 2S04)

3. Aprēķina, cik gramu šķīduma, kas satur 0,88 masas daļas 
vai 8 8 % sērskābes, jāņem, lai tajā būtu 457,2 g tīras (100%) 
sērskābes.



100 g šķīduma satur 88 g H2S04 
* g .. 457,2 g „

„ „  457,2-100 _ 519,57 (g)
oo

*

Apzīmējot aprēķināmo šķīduma masu ar rrti, šo aprēķinu var
izdarīt arī tā: mi=457,2--L_=519,57 (g).

0,88

4. Aprēķina vajadzīgo sērskābes šķīduma tilpumu. No fizikas 
kursa atceramies formulu m = v p, no kurienes v =  — .

519,57 = 288 6  (ml)
1,8

5. Litra kolbā (pudelē) līdz pusei ielej destilētu ūdeni, pēc tam 
uzmanīgi pielej 288,6 ml sērskābes šķīduma, Tad destilēto ūdeni 
uzmanīgi papildina līdz 1 litram. Kolbu vai pudeli noslēdz ar 
aizbāzni un šķīdumu labi samaisa.

Šķīdumu izmantošana un nozīme. Ūdens šķīdumus ļoti plaši 
izmanto rūpniecībā, lauksaimniecībā, medicīnā un arī ikdienas 
dzīvē (11. shēma). Rūpniecībā ūdens šķīdumi -nepieciešami dažādu 
ķīmisko procesu norisēs, vienu vielu atdalīšanai no citām vielām
un vielu attīrīšanai. Lauksaimniecībā ūdens šķīdumu veidā sa
gatavo barības vielu šķīdumus augkopībā, ārstniecības vielu šķī
dumus veterinārijā, kā arī tādu vielu šķīdumūs, kurus izmanto 
augu aizsardzībai pret kaitēkļiem un slimībām. Medicīnā daudzus 
medikamentus izgatavo ūdens šķīdumu, suspensiju vai emulsiju 
veiftīfrtttcfienas dzīvē ūdens šķīdumus izmanto gan kā uzturlīdzek
ļus, gan arī kā mazgāšanas līdzekļus u. c.

Augkopfbo
11 shēma

Lopkopfbē J

S — N e o r g a n i s k ā  ķ ī m i j a m



Taču par šķīdinātājiem izmanto ne tikai ūdeni, bet ari citus 
šķidrumus. Piemēram, tauki ūdenī nešķist, bet labi šķīst benzīnā, 
tetrahlorogleklī CCI4 un citos organiskajos šķīdinātājos. Sos šķid
rumus izmanto, lai iztīrītu tauku traipus un izdalītu e|ļas no sēk
lām. Par krāsu un laku šķīdinātājiem izmanto spirtu un acetonu.

Atbildief uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (29. un 30.)! A t
risiniet 3.— 9. uzdevumu!

LABORATO RIJAS DARBI

Cietu vie lu šķīdība ūdenī. Šķīdības maiņa 
dažādās temperatūrās

1. Vienā mēģenē ieber aptuveni 0,5 g nātrija nitrāta un otrā — 
tikpat nātrija hlorīda. Katrā mēģenē šālim uzlej aptuveni 5 ml 
ūdens un rūpīgi samaisa. Pēc tam kad vielas izšķīdušas, pa nelielām 
porcijām vairākkārt pieber vēl attiecīgo sāli, līdz tas vairs nešķīst.

2. Mēģenes ar piesātinātajiem nātrija nitrāta un nātrija hlo
rīda šķīdumiem pēc kārtas uzkarsē līdz temperatūrai, kas ir tuva 
viršanai. Mēģenē, kurā sāls karsējot izšķīst, pa nelielām porcijām 
pieber vēl to pašu sāli, līdz tas vairs nešķīst.

3. Viršanas temperatūrai tuvā temperatūrā iegūtajiem nātrija 
nitrāta un nātrija hlorīda šķīdumiem ļauj atdzist un novēro tos.

J a u tā ju m i p a t s tā v īg ie m  s e c in ā ju m ie m . Kurš no abiem sāļiem 
parastajā temperatūrā ūdenī šķīst labāk? Vai, paaugstinot tempe
ratūru, abu sāļu šķīdība mainījās vienādi? Kurš no sāļiem, paze
minot temperatūru, no šķīduma izdalījās vairāk? Kāda ir cietu vielu 
šķīdības atkarība no temperatūras?

Iepazīšanās ar n ātrija  hidroksīda, ka lc ija  
hidroksīda un d z e lz s ( I I I )  hidroksīda īpašībām

1. Aplūko trijās mēģenēs dotos hidroksīdus: a) nātrija hidrok
sīdu, b) kalcija hidroksīdu un c) dzelzs(III) hidroksīdu.

2. Katrā mēģenē dotajam hidroksīdam uzlej 4 . . .  5 ml ūdens; 
pārbauda, vai notiek sasilšana.

3. Dzelzs(IIl) hidroksīda nogulsnes filtrē. Nofiltrētās nogul
snes skalo destilētā ūdenī un vēlreiz filtrē.

4. Visās trijās mēģenēs pie dotajiem hidroksīdiem (trešajā mē
ģenē pie skalotajām dzclzs(III) hidroksīda nogulsnēm) piepilina 
fenolftaleīna šķīdumu.

Novērojumu rezultātus ieraksta tabulā.

F o r 
m u l a

N o s a u 
k u m s

F i z i k ā l a i s
s t ā v o k l i s K r ā s a

Š ķ ī d ī b a
ū d e n ī

Š ķ ī d u m a
s a s i l š a n a

I e d a r b ī b a  
u z  f e n o l -  

f t a l e i m i
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N eitra lizācijas reakcija

1. Porcelāna bļodiņā ielej aptuveni 5 . . .  6  ml nātrija hidrok
sīda šķīduma. Tam piepilina 2 vai 3 pilienus fenolftalcīna šķīduma.

2. No biretes nātrija hidroksīda šķīdumam pielej 1 . . .  2 ml 
sālsskābes šķīduma un samaisa ar stikla nūjiņu. Tad vēlreiz šīs 
darbības atkārto. Pēc tam sālsskābi pilina pa pilienam. Skābes pie- 
pilināšanu pārtrauc, kad šķīduma aveņsarkanā krāsa izzūd no 
viena skābes piliena.* Lietojot universālindikatoru, krāsas maiņa 
notiek pēc noteiktas skalas, ar kuru jūs iepazīstinās skolotājs.

Jautājumi patstāvīgiem secinājumiem. Par ko liecina aveņsar- 
, kanās krāsas izzušana, šķīdumam piepilinot sālsskābi? Ko sauc par 

neitralizācijas reakciju? Uzrakstiet reakcijas vienādojumu!

Nešķīstošo bāzu iedarbība ar skābēm

1. Vispirms iegūst vara(Il) hidroksīdu. Sājā nolūkā vienā mē
ģenē ielej aptuveni 5 . . .  6  inl nātrija hidroksīda šķīduma un tam 
pielej nedaudz vara(II) sulfāta šķīduma. Iegūtās nogulsnes sadala 
apmēram vienādi pa trim mēģenēm.

2. Vienā mēģenē vara(ll) hidroksīda nogulsnēm piepilina sāls
skābes šķīdumu, otrā — sērskābes šķīdumu, bet trešā — slāpekļ
skābes šķīdumu.

3. Dažus pilienus no katra iegūtā šķīduma uz stikla plāksnī
tēm iztvaicē.

Jautājumi patstāvīgiem secinājumiem. Ko jūs novērojat, a) nāt
rija hidroksīda šķīdumam pielejot vara (II) sulfāta šķīdumu; 
b) vara(II) hidroksīda šķīdumam piepilinot skābju šķīdumus? Par 
kādu vielu rašanos liecina paradibas, kas novērojamas uz stikla 
plāksnītēm? Uzrakstiet notikušo ķīmisko reakciju vienādojumus!

V a r a ( I l )  hidroksīda sadalīšanas, to karsējot

Mēģenē ielej nedaudz tikko iegūta vara (II) hidroksīda un 
karsē.

Jautājumi patstāvīgiem secinājumiem. Kādēļ zilās vara(II) 
hidroksīda nogulsnes kļūst melnas? Kādas vielas šajā reakcijā ro
das? Uzrakstiet notikušās ķīmiskās reakcijas vienādojumu!

5. PRAKTISKAIS DARBS

Šķīduma pagatavošana, ja  zinām a izšķīd inātās 
vielas masas daļa

1. Pēc skolotāja dotā uzdevuma aprēķiniet, cik sāls un cik 
ūdens nepieciešams, lai pagatavotu šķīdumu, kas satur norādīto 
masas daļu dotā sāls!

* Sk. piezīmi 104. lappusē.
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2. Uz svariem nosveriet sāli (no fizikas kursa atcerieties svēr
šanas nosacījumus!) un ievietojiet to kolbā!

3. Izmēriet nepieciešamo destilētā ūdens tilpumu (atcerieties 
šķidrumu mērīšanas nosacījumus!) un ielejiet to kolbā ar sāli! Kol
bas saturu maisiet, līdz sāls pilnīgi izšķīst!

JAUTĀJUMI UN VINGRINĀJUMI

1. Kādas metodes ķīmijā izmanto vielu ķīmisko formulu noteikšanai?
2. Ko sauc par analīzi un ko — par sintēzi?
3. Paskaidrojiet, kā, izmantojot analīzi un sintēzi, var pierādīt ūdens 
kvalitatīvo un kvantitatīvo sastāvu!
4. Eidiometrā ar elektrisko dzirksteli tika aizdedzināts maisījums, kas 
sastāv no 6 ml ūdeņraža un 6  ml skābekļa. Kāda gāze un kāds til
pums šīs gāzes palika pāri pēc reakcijas?
5. Dzīvsudraba(ll) oksīda sastāvu var noteikt divējādi: a) sadalot 
dzīvsudraba(ll) oksīdu paaugstinātā temperatūrā un b) karsējot dzīv
sudrabu skābekļa atmosfērā. Uzrakstiet šo reakciju vienādojumus un 
paskaidrojiet, kurš no šiem mēģinājumiem uzskatāms par analīzi un 
kurš — par sintēzi! Kādēļ?
6 . Kādēļ avota ūdens ir dzidrs, bet upes ūdens bieži vien ir duļ
ķains? Vai var apgalvot, ka avota ūdens ir tīrs? Atbildi motivējiet!
7. Kā attīra dzeramo ūdeni jūsu pilsētā vai apdzīvotajā vietā?
8 . Kā iegūst destilētu ūdeni, un kur to izmanto?
9. Ūdenim raksturīgas a) sadalīšanās, b) savienošanās un c) aizvieto
šanas reakcijas. Uzrakstiet šādu reakciju vienādojumus, zem formulām 
rakstot vielu nosaukumus!
10. Ūdenim iedarbojoties ar dažādām vielām, var veidoties a) skābes, 
b) sārmi un c) ūdeņradis. Uzrakstiet pa diviem reakciju vienādoju
miem katram gadījumam! Zem formulām rakstiet vielu nosaukumus!
11. Bārijs reaģē ar ūdeni analoģiski kalcijam. Uzrakstiet šīs reakcijas 
vienādojumu un nosakiet reaģējošo vielu un reakcijā radušos vielu 
masu attiecības!
12. Uzrakstiet ķīmisko reakciju vienādojumus praktiski iespējamām re
akcijām pēc šādām shēmām!
a) К i HOH-> e) S0 3+H0H->- h) Ag | HOH-*-
b) Са + НОН-> I) Na I-HOH-*- i) СаО + НОН-ч-
c) Au + HOH->- g) Mg t-HOH->- j) N20 5+ H 0H -v
d) l_i2CH HOH->-
13. Kādu no dabā sastopamiem ūdeņiem var pieļaut izmantot automo
biļu dzesēšanas sistēmās?
14. Pastāstiet par ūdens nozīmi rūpniecībā un lauksaimniecībā! Kādus 
pasākumus veic jūsu apkaimē, lai novērstu ūdens piesārņošanu?
15. Pēc 81. lappusē dotā parauga sastādiet pārskata tabulu par ūdenil 
(Aile par iegūšanu rūpniecībā nav jāaizpilda.)
16. Izmantojot savas zināšanas par elementu vērtību, uzrakstiet mag
nija, kālija un dzelzs hidroksīdu ķīmiskās formulas!
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17. Kā jau iepriekš teikts, fosfora(V) oksīds P2O5 pieder pie skābajiem 
oksīdiem, jo tam atbilst metafosforskābe HPO3. Izmantojot savas zinā
šanas par sēra(VI) oksīdu SO3, uzrakstiet vienādojumu reakcijai, kas 
attēlo, kā reaģē fosfora(V) oksīds ar kālija hidroksīdul
18. Uzrakstiet vienādojumus reakcijām, kuras noris, ja karsē šādas 
ūdenī nešķīstošas bāzes: Fe(OH)2, Fe(OH)3 un Cu(OH)2!
19. Uzrakstiet vienādojumus, kas attēlo, a) kā reaģē sālsskābe ar kal
cija hidroksīdu un kā — ar alumīnija hidroksīdu; b) kā reaģē sēr
skābe ar nātrija hidroksīdu un kā — ar magnija hidroksīdu!
20. Ko sauc par šķīdumiem? Ar ko šķīdumi atšķiras no šķidriem vielu 
maisījumiem! Atbildi ilustrējiet ar piemēriem!
21. Kāda ir šķīšanas procesa būtība?
22. Ko sauc par šķīdību? No kā ir atkarīga cietu vielu un gāzveida 
vielu šķīdība?
23. Pēc limonādes pudeles atvēršanas novērojama raksturīga puto
šana. Kā šo parādību var izskaidrot?
24. Kā var iegūt datus, piemēram, nātrija nitrāta NaN03 šķīdības līk
nes izveidošanai?
25. Iezīmējiet mājas darbu kladē doto tabulu un ierakstiet tajā pa 
diviem šķīstošu, mazšķīstošu un praktiski nešķīstošu vielu piemēriem!

Labi šķīstošas 
vielas Mazšķīstošas vielas Praktiski nešķīstošas 

vielas

26. Izmantojot nātrija sulfāta šķīdības līkni (sk. 45. att.), paskaidro
jiet, kādos gadījumos nātrija sulfāta šķīdums ir nepiesātināts, piesāti
nāts un pārsātināts, 1) ja 20 °C temperatūrā 1000 gramos ūdens ir 
a) 15 g, b) 25 g un c) 10 g nātrija sulfāta, 2) ja 60““C temperatūrā 
1000 gramos ūdens ir a) 50 g, b) 25 g un c) 44 g nātrija sulfāta!
27. Ko sauc par pārsātinātiem šķīdumiem? Kā tos iegūst?
28. Ko sauc par kristalizāciju? Kādēļ to var izmantot, lai atdalītu 
vienu vielu no otras? Izmantojot šķīdības līknes (sk. 45. att.), paskaid
rojiet, kā var atdalīt vara(ll) sulfāta kristālhidrātu no kālija nitrāta, ja 
dots šo vielu maisījums!
29. Ar ko atšķiras šādi jēdzieni: a) šķīdība un izšķīdušās vielas ma
sas daļa, b) piesātināti šķīdumi un koncentrēti šķīdumi?

1
UZDEVUMI

1. Sastādiet oksīda ķīmisko formulu, ja zināms, ka 2,3 masas vienī
bas nātrija savienojušās ar 0 ,8  masas vienībām skābekļa!
2. Uzrakstiet vienādojumu reakcijai, kurā slāpekļa(V) oksīds reaģē ar 
ūdeni, un aprēķiniet reaģējošo vielu masu attiecību!
3. 500 gramos piesātināta šķīduma (20 °C temperatūrā) ir 120 g kālija 
nitrāta. Aprēķiniet šī sāls šķīdību masas daļās un šķīdību 1 litrā ūdens!
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4. Cik gramu nātrija hlorīda NaCI un ūdens vajadzīgs, lai pagata
votu a) 180 g šķīduma, kas satur 0,1 masas daļu NaCI, b) 1,45 kg 
šķīduma, kas satur 0,05 masas daļas NaCI, c) 80 g šķīduma, kas satur 
0,002 masas daļas NaCI? Kā šos šķīdumus var pagatavot praktiski?
5. 513 gramos ūdens izšķīdināti 27 grami NaCI. Aprēķiniet šajā šķī
dumā nātrija hlorīda masas daļu un izsakiet to procentos!
6 . Iztvaicējot 25 g šķīduma, iegūti 0,25 g sāls. Aprēķiniet izšķīdinātā 
sāls masas daļu šķīdumā un izsakiet to procentos!
7. Pie 200 gramiem šķīduma, kas saturēja 0,3 masas daļas izšķīdušas 
vielas, pielēja 100 ml ūdens. Aprēķiniet, cik masas daļas izšķīdušās 
vielas satur iegūtais šķīdums!
8 . Cik gramu sāls jāizšķīdina 270 ml ūdens, lai iegūtu šķīdumu, kas 
satur 0,1 masas daļu šī sāls?
9. Kā pagatavot 2 I šķīduma, kura blīvums 1,08 g/cm3 un kurš satur 
0 ,1 2  masas daļas sērskābes, ja laboratorijā ir sērskābes šķīdums ar 
blīvumu 1,836 g/cm3 (sk. pielikumu, 47. tab.)?

5. n o d a | a

GALVENĀS NEORGANISKO SAVIENOJUMU KLASES

Mēs jau esam ieguvuši nelielu priekšstatu par galve
najām neorganisko savienojumu klasēm — par oksīdiem, bāzēm, 
skābēm un saliem. Tagad zināšanas sistematizēsim un padziļinā
sim.

Neorganiskās vielas var klasificēt pēc šadas shēmas*:

1. OKSĪDI

Oksīdi ir plaši izplatītas vielas. Gandrīz visi ķīmiskie 
elementi veido oksīdus (sk. 2. nodaļas 1. paragrafu).

Oksīdu sastāvs un definīcija. Mēs jau iepazināmies ar vairā
kiem oksīdiem — ar ūdeņraža oksīdu jeb ūdeni H2O, ar oglek-

* Ir ari citi neorganisko vielu klasifikācijas veidi.
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]a(IV) oksīdu C02, ar sēra(IV) oksīdu S02, ar magnija oksīdu 
MgO, ar alumīnija oksīdu A120 3, ar fosfora (V) oksīdu P20 5 un 
vēl dažiem citiem. No minēto oksīdu ķīmiskajām formulām ir re
dzams, ka oksīdu sastāvā ietilpst divu dažādu elementu atomi, pie 
tam viens no tiem ir skābeklis. Tāpēc oksīdu definīcija ir šāda.

I Oksīdi ir saliktas vielas, kas sastāv no divu elementu 
atomiem, no kuriem viens ir skābeklis.

Oksīdu klasifikācija. Kā jau zināms, dažiem oksīdiem atbilst 
bāzes, bet citiem — skābes. Ir arī tādi oksīdi, kuriem vienlaikus 
atbilst gan bāzes, gan skābes. Tādi oksīdi ir, piemēram, cinka ok
sīds ZnO un alumīnija oksīds Al20 3. Pastāv arī tādi oksīdi kā, 
piemēram, slāpekļa(II) oksīds NO, kam neatbilst ne skābes, ne 
bāzes. No šiem oksīdiem sāļus tieši iegūt nevar. Tādēļ oksīdus 
iedala sāļus radošos oksīdos un sāļus neradošos oksīdos, bet sāļus 
radošos oksīdus savukārt iedala bāziskos, skābos un amfotēros 
(sk. 7. nod. 1. paragrāfu) oksīdos (13. shēma).

P ie  m ē r i

P A CaO, Li20, FeO ZnO, A1S0 3 NO

Nemetāli veido skābos oksīdus. Metāli, kuru vērtība savieno
jumos ir muzāka par 4, galvenokārt veido bāziskos oksīdus, bet 
metāli, kuru vērtība ir lielākā par 4, veido ari skābos oksīdus. 
Tā, piemēram, hroms Cr un mangāns Mn veido kā bāziskos, tā arī 
skābos oksīdus.

Oksīdu ķīmiskās formulas, formulu grafiskais attēlojums un 
struktūrformulas. Jau 1. nodaļas 13. paragrāfā paskaidrots, kā
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sastāda oksīdu ķīmiskās formulas. Vairākumam bāzisko oksīdu ir 
nemolekulāra uzbūve, bet vairākumam skābo oksīdu — molekulāra 
uzbūve. Aplūkojot vielas ar nemolekulāru uzbūvi, jālieto jēdziens 
«formulu grafiskais attēlojums», turpretī vielām ar molekulāru 
uzbūvi — «struktūrformulas». Šāds iedalījums vajadzīgs tādēļ, ka 
vielām ar nemolekulāru uzbūvi saišu skaits kristālrežģos neatbilst 
elementu vērtībai.

Dažu oksīdu ķīmiskās formulas, formulu grafiskie attēlojumi 
un struktūrformulas dotas 9. tabulā.

9. tabula
Oksīdu formulas un nosaukumi

Formulu
grafiskie Atbilstošo

Oksīdu
klasifikācija Formulas Nosaukumi attēlojumi

vai
bāzu un 
skābj u

struktūr
formulas

formulas

i 2 3 4 5

Sāļus ra
došie oksīdi

Bāziskie Na
oksidi \

Na20 Nātrija oksīds 0 NaOH
X

Na
Li

\ Sā
rm

i

I-ioO Lilija oksīds 0 LiOH
X

Li
CaO Kalcija oksīds Ca =  0 Ca (OLI) 2

CuO Vara (II) 
oksīds

n c 11 O Cu(OH) 2 '

CrO Hroma (11) Cr =  0 Cr(OH) 2

oksīds OrJ
MnO Mangāna(II) oIIEs Mn(OH) 2 IrtJ

oksids 1/5
FcO Dzelzs (II) Fc =  0 Fc(OH) 2 ></5

oksīds O

0

X >1/50>
Fe a

Fe20 3 Dzclzs(III)
oksīds

\
O

/
Fe(OII) 3

'2a)
'’O
o

Fe

0
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9. tabulas turpinājums

1 2 3  ! « ! s

Skābie
oksidi so2

so3

Cr03

P20 3

MI1 2 0 7

Sēra (IV) 
oksīds*

Sēra (VI)
oksīds*

Hroma (VI) 
oksīds

Fosfora (V) 
oksīds**

Mangāna (VII) 
oksīds

S

S

C

P

P

,\

(

A

0

z

0

0

a ,
0

0

z
r =  0

O
0

\
/
=  0

0
0

Z
ln==0

0

0
z

ln = 0

0

H2S03

H2S04

H2Cr04

HP03 

un H3P04

HMn04

Sk
āb

es

Sājus ne
radošie 
oksidi

NO Slāpekļa (II) 
oksīds

Struktūr-
formulu
izskaidro
augst
skolas
ķīmijas
kursā

* Struktūrformiilas attiecas uz S 0 2. SO», P.-Oj. 
•* Patiesībā molekulas sastāvs ir sarežģītāks.

Oksīdu nosaukumi. Ja elements veido tikai vienu oksīdu, tad 
to sauc vienkārši par šī elementa oksīdu, piemēram, IJ2O — litija 
oksīds un AI2O3 — alumīnija oksīds. Ja oksīdu veido elements,
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kam ir vairākas vērtības, tad blakus elementa nosaukumam ieka
vās ar romiešu cipariem raksta tā vērtību, piemēram, FeO — 
dzelzs(II) oksīds, Fe2C>3 — dzclzs(III) oksīds, S02 — sēra(IV) 
oksīds (sēra dioksīds), S03 — sēra(VI) oksīds (sēra trioksīds).

Oksīdu iegūšana. Oksīdus iegūst, degot vienkāršām vielām un 
saliktām vielām, sadalot skābekli saturošus savienojumus: a) ne
šķīstošas bāzes, b) skābes un c) sājus.

Svarīgāk ie oksīdu iegūšanas paņēmieni apkopoti 10. tabulā.

10. tabula
Vispārīgie oksīdu iegūšanas paņēmieni

Oksīdu Iegūšana

degot vielām sadaloties saliktām vielām

1. Degot vienkāršām vielām:
4P+50z->2Ps0s

1. Sadaloties nešķīstošām bā
zēm:

2. Degot saliktām vielām: 
2C2HH- 502->-4C02+2H20

2Fe (OH) 3->Fe20 3+3H20
2. Sadaloties skābēm:

H2Si03-^Si02+H2O
3. Sadaloties sājiem:

CaC03->-Ca0 + C02f

Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (1.—3.)!

Oksīdu fiz ikā lās īpašības. Oksīdi ir gan cietas vielas (CuO, 
CaO, LijO), gan šķidras vielas (H20), gan ari gāzveida vielas 
(S02, C02 un N02). Arī pēc krāsas tie ir dažādi. Tā, piemēram, 
vara (II) oksīds CuO ir melns, dzīvsudraba(II) oksīds HgO — sar
kans un litija oksīds Li20 — balts. Bezkrāsaini oksīdi ir sēra (IV) 
oksīds S02, oglekļa (IV) oksīds C02. Slāpekļa(IV) oksīds N02 ir 
brūns.

Oksīdu ķīmiskās īpašības. Bāziskajiem oksīdiem un skābajiem 
oksīdiem piemīt atšķirīgas ķīmiskās īpašības ( 11. tab.).

Sāļus neradošie oksīdi nereaģē ne ar skābēm, ne ar bāzēm un, 
kā jau rāda pats nosaukums, sāļus neveido. Daži no sāļus nera
došiem oksīdiem reaģē ar skābekli un pārvēršas par sāļus rado
šiem oksīdiem. Tā, piemēram, slāpekļa(II) oksīds reaģē ar skā
bekli, veidojot slāpekļa(IV) oksīdu:

2N0-ļ-02^ 2 N 0 2
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II. tabula
Bāzisko oksīdu un skābo oksīdu ķīmiskās īpašības

Bā/iskie oksīdi Skābie oksīdi

1. Reaģē ar skābajiem oksi- 1. Reaģē ar bāziskajiem oksi-
dieni. Rodas sāls: dieni. Rodas sāls:

CaO + COž- ►■CaCOa S02+ C a0^C aS 03
2. Reaģē ar skābēm. Rodas 2. Reaģe ar bāzēm. Rodas

sāls un ūdens: sals un ūdens:
r C02~l~ Ca (0H)2->CaC03ļ  -f-

Cu0 +H 2S0 4 ->-CuS0 4 +H 2 0 +i-f2o
3. Aktīvāko metālu (Li, Na, 3. Reaģē ar ūdeni. Rodas

K, Ca, Ba) oksīdi reaģē ar skābe:
ūdeni. Rodas sārmi:

P20 5 +3M20-^2H3P04Li20 + H 20->-2Li0H lr izņēmumi, piemēram, Si02 
ar ūdeni nereaģē 

4. Negaistošie skābie oksidi 
izspiež gaistošākos no to sājiem: 

t"
CaC03-ļ- Si0 ir->-CaSi0 3 +C 0 2 t*

* S ī  r e a k c i j a  i r  s p e c i f i s k a .

Oksīdu izmantošana. Ūdenim (ūdeņraža oksīdam), kā zināms, 
ir liela nozīme dabā, rūpniecībā un sadzīvē. Alumīnija, dzelzs un 
citu metālu oksīdus (rudas) izmanto metalurģijā metālu iegūšanai. 
Kalcija oksīds CaO ir dedzināto jeb nedzēsto kaļķu galvenā sa
stāvdaļa. Dzēstos kaļķus plaši izlieto celtniecībā (49. att.) un lauk
saimniecībā (galvenokārt skābo augšņu kaļķošanai). Magnija un

Kaļķakmens Kaļķakmens

Kurināmais

Dedzinātie
kaļķi Dedzināto kaļķu 

/  \  dzēšana

Ca0

Dedzinātie kalki

Ja va s  sagatavošana
C 0 2

S m i l t i s  Ū d e n s  %

// /] // // /
■ //// / / /

7^

H20

C aC 03

Javas sacietēšana 
starp ķieģeļiem

49.

Dzēsto kaļķu uzglabāšana 

ļļ K(fiJķ11 iegūšanas un izmantošanas shēma.
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alumīnija oksīdus izmanto par ugunsizturīgiem materiāliem kur
tuvju izklāšanai. Berilija oksīdu BeO lieto atomreaktoros. Silī
cija (IV) oksīds (silīcija dioksīds) Si02 ir galvenā smilšu un 
kvarca sastāvdaļa. Aptuveni puse Zemes garozas sastāv no silī
cija (IV) oksīda. To plaši izmanto silikātķieģeļu un stikla ražošanā, 
kā arī dažādu silīcijorganisko savienojumu iegūšanai. Sēra (IV) ok
sīdu S02 izmanto sērskābes un celulozes ražošanā. To lieto arī 
par balināšanas līdzekli (salmu, putnu spalvu un citu materiālu 
balinašanai), dezinsekcijai un dezinfekcijai. Dažus oksīdus izmanto 
krāsu rūpniecībā. Tā, piemēram, cinka baltā galvenā sastāvdaļa ir 
cinka oksīds ZnO, bet zaļās krāsas galvenā sastāvdaļa ir 
hroma(III) oksīds Cr2C>3. Sīkāk dažādu oksīdu izmantošana tiks 
apskatita, mācoties par atsevišķiem ķīmiskajiem elementiem.

Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (4.—9.)!

2. BĀZES

Bāzu definīcija, ķīmiskās formulas un formulu grafis
kais attēlojums. Iepriekš jau minēts, ka bāzu sastāvā ietilpst me
tālu atomi un vienvērtīga atomu grupa — hidroksogrupa —OH. 
Tāpēc bāzes var definēt šādi.

Bāzes ir saliktas vielas, kurās ietilpst metālu atomi, 
kas atbilstoši to vērtībai ir saistīti ar vienu vai vairā
kām hidroksogrupām.

Lai uzrakstītu bāzu formulas, jāzina, ka hidroksogrupa ir vien
vērtīga. Bāzēs tā saistīta ar metālu atomiem:

NaOII Ca(OH)2 Al(OH)3
nātrija kalcija alumīnija
hidroksīds hidroksīds hidroksīds

Bāzes ir vielas ar nemolekulāru uzbūvi. Tātad to uzbūves nosa
cītai attēlošanai izmanto formulu grafiskos attēlojumus, piemē
ram:

Na () II

O—H
/

\
O—H

O—II
/

AI—O—H
\

O - H
Bažu klasifikācija. Bāzes iedala ūdeni šķīstošas un ūdeni ne

šķīstošās bāzēs (14. shēma).
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H shēma
Bāzes

bozes (sārmi) Ūdenī nešķī
J * _____________________

'
Ūdenī šķīstošas bāzes (sārmi)

f .Ūdenī nešķīstošas bāzes

P i e m ē r i

Labi šķīst NaOH, KOH un 
LiOH. Mazāk šķīst Ba(OH)2, 
bet Ca(OH)2 šķīst pavisam maz

Gandrīz visi pārējie metāli 
veido nešķīstošas bāzes: 
Cu(OH)2, Fe(OH)3, Zn(OH)2 
u. c.

Bāzu nosaukumi. Bāzu nosaukumus atvasina no bāzi veido
jošā metāla nosaukuma, pievienojot tam vārdu «hidroksīds». Ja 
metālam ir vairākas vērtības, tad to parāda ar romiešu ciparu 
iekavās aiz metāla nosaukuma, piemēram, Fe(OII)2 — dzelzs(II) 
hidroksīds, Fe(OH)3 — dzelzs(III) hidroksīds, Cu(OH)2 — 
vara(II) hidroksīds, CuOH — vara(I) hidroksīds.

Bāzu iegūšana. 1. Ūdeni šķīstošās bāzes — sārmus laborato
rijā var iegūt pēc diviem paņēmieniem:

a) aktiviem metāliem reaģējot ar ūdeni:
2Na + 2HOH->2NaOH +  Hit
nātrijs nātrija

hidroksīds

Ca+2HOH-*Ca (OH) 2+H 21
kalcijs kalcija

hidroksīds

b) aktīvu metālu oksīdiem reaģējot ar ūdeni: 
Li20+H0H-*2Li0H
litija litija
oksīds hidroksīds

CaO+HOH->Ca(OH)2
kalcija kalcija
oksīds hidroksīds

Nātrija hidroksīdu NaOH un kālija hidroksīdu KOH rūpniecībā 
iegūst no nātrijā hlorīda NaCl un kālija hlorīda KC1 ūdens šķī
dumiem, laižot caur tiem līdzstrāvu (par lo mācīsimies 10. klases 
ķīmijas kursā).

2. ūdeni nešķīstošās bāzes iegūst citādi. Metāli, kas ietilpst to 
sastāvā, kā arī attiecīgo metālu oksīdi ar ūdeni nereaģē. Tā kā 
metāli ietilpst arī sāļu sastāvā, tad jānoskaidro, vai nešķīstošās 
bāzes nevar iegul no sāļiem, piemēram, vai vara(II) hlorīdā CuCl2
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skābes atlikumu —C1 nevar aizvietot ar —OH grupām. Mēģenē, kur 
ieliets vara(Il) hlorīda šķīdums, piepilina nātrija hidroksīda šķī
dumu. Novēro, ka rodas zilas, rccekļainas nogulsnes. Reakcijas no
risi var attēlot šādi:
CuC!2+2NaOH-)-Cu(OH)2|+2NaCi 
v a r a ( I I )  n ā t r i j a  v a r a ( I I )  n ā t r i j a
h l o r ī d s  h i d r o k s ī d s  h i d r o k s ī d s  h l o r ī d s

Sī reakcija pieder pie apmaiņas reakcijām. (Sk. 15. shēmu par 
ķīmisko reakciju veidiem.)

Līdzīgi ar sārmiem reaģē arī dzelzs(II) hlorids, dzelzs(lll) 
hlorīds, vara(II) sulfāts un citi sāļi ūdens šķīdumā. Tātad ūdeni 
nešķīstošās bāzes var iegūt, uz metālu sāļu šķīdumiem iedarbojo
ties ar sārmiem.

Bāzu iegūšanas paņēmieni apskatīti 12. tabulā.

12. tabula
Bāzu iegūšana

Sārmu iegūšana Nešķīstošo bāzu iegūšana

1. Aktīviem metāliem reaģējot 
ar ūdeni. Rodas sārms un 
ūdeņradis:

2Li + 2HOH-*-2LiOH+H2f
2. Aktīvu metālu oksīdiem 

iedarbojoties ar ūdeni. Rodas 
sārms:

1. Sāļu šķīdumiem reaģējot 
ar sārmiem. Rodas nešķīstoša 
bāze un cits sāls. Reakcija no
ris tad, ja dotā sāls sastāvā 
ietilpst metāls, kas veido ne
šķīstošu bāzi:

FeCl3 + 3NaOH->-Fe(OH)3ļ +
Li20  + 1 IOH-*-2LiOH + 3NaCl
3. Elektrolizejot aktīvu metālu 

hlorīdu ūdens šķīdumus (sk. 
10. klases ķīmijas kursu).

Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (10.— 12.)! Atrisi
niet 1 . uzdevumu!

Bāzu fizikālās īpašības. Bāzes ir cietas vielas dažādās krā
sās. Tā, piemēram, NaOH, KOH un Ca(Oil)2 ir balti, Cu(OIl)2 — 
zils un Fg(OI1) з — brūns. NaOH, KOH, LiOH un vēl daži hidrok
sīdi labi šķīst ūdenī. Ca(OII)2 ūdenī šķist tikai nedaudz. Gandrīz 
visas pārējās bāzes ūdenī praktiski nešķist.

Bāzu ķīmiskās īpašības. Visām bāzēm — gan šķīstošām, gan 
nešķīstošām, ir kopīga īpašība — tas reaģē ar skābēm, veidojot 
sāli un ūdeni.

NaOH + HC1 -> NaCl +  II20
nātrija sals- nātrijā
hidroksīds skābe hlorīds
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Līdzīgi ar skābēm reaģe arī citas bāzes.
Šādas reakcijas sauc par neitralizācijas reakcijām, jo šķīdumā 

vairs nav ne skābes, ne bāzes. Neitralizācijas reakcijas ir apmai
ņas reakciju atsevišķs gadījums.

Sārmiem un nešķīstošajām bāzēm ir arī specifiskas īpašības. 
Nešķīstošās bāzes karsējot sadalās. Ja, piemēram, karsē zilās 
vara(II) hidroksīda nogulsnes, rodas vara(II) oksīds: 

r
Cu(OII)2—>-CuO +  II20
vara (II) vara (II)
hidroksīds (zils) oksīds (melns)

Sārmi karsējot parasti nesadalās.* Sārmu šķīdumi iedarbojas 
uz indikatoriem, saēd organiskās vielas, reaģē ar sāļiem ūdens 
šķīdumā un ar skābajiem oksīdiem (13. tab.). Ja, piemēram, og
lekļa (IV) oksīdu laiž caur kalcija hidroksīda šķīdumu, vērojama 
šķīduma duļķošanās:

Ca(OH) 2 +  C02-^C aC 0 3|  +  H20
kalcija oglckļa(IV) kalcija
hidroksīds oksīds karbonāts

So reakciju izmanto oglekļa(IV) oksīda pierādīšanai.
Sārmu un nešķīstošu bāzu kopīgās un atšķirīgās īpašības sa

kopotas 13. tabulā.

13. tabula
Sārmu un nešķīstošo bažu ķīmiskās īpašības

Sārmi Nešķīstošās bāzes

1. Reaģē ar skābēm. Rodas 
sāls un ūdens:
2ICOII + I I2S04->-K2S0.,+ 2H20  

kālija 
sulfāts

2. Karsējot parasti nesadalās

1. Reaģē ar skābēm. Rodas 
sāls un ūdens:
2Fe(OH)3+
+ 3H2SO.,->Fcj (S 04) 3+ gh2o

dzelzs(III) 
sulfāts

2. Karsējot sadalās. Rodas 
bāziskais vai amfotērais oksīds 
un ūdens:

3. Saēd daudzas organiskās 
vietas

2F c(0n )3-*Fe20 3+3II20  
3. Uz organiskajām vietām 

parasti neiedarbojas

* Tic var sadalīties tikai ļoti augstās temperatūrās.
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13. tabulas turpinājums

S ā r m i N e š ķ ī s t o š ā s  b ā z e s

4 . Reaģē ar sāļu šķīdumiem 4 .  Reakcijas ar sāļu šķidu-
(ja sāls sastāvā ietilpst metāls, 
kas spēj veidot nešķīstošu bāzi). 
Rodas nešķīstoša bāze un cits 
sāls?
Fe2(S04)3+6K0H->
d z e l z s ( l l l )
s u l f ā t s
->-2Fe(0IĪ)3ļ+3K2S04

k ā l i ja
s u l f ā t s

miem nav raksturīgas

5. Reaģē ar skābajiem oksi- 5 .  Ar skābajiem oksīdiem
diem. Rodas sāls un ūdens: reaģē paaugstinātā temperatūrā.
2K0H + co2->-k2co3+ h 2o Rodas sāls un ūdens:

t°
Cu (0H)2+ S 0 3->-CuS0.1 + H,0

6 . Iedarbojas uz indikatoriem 6 . Uz indikatoriem neiedarbo
jas

7. Reaģē ar taukiem, veidojot 
ziepes

7. Ar taukiem nereaģē

Par bāzu ķīmiskajām īpašībām sk. arī 19. tabulā (horizontā
lajās ailēs «Sārmi» un «Nešķīstošie hidroksīdi»).

Sājā paragrāfā iepazināmies ar jaunu reakcijas veidu — ar 
apmaiņas reakcijām. Tagad varam apkopot savas zināšanas par 
visiem ķīmisko reakciju veidiem. Tie parādīti 15. shēmā.

Bāzu izmantošana. Liela praktiska nozīme ir kalcija hidrok
sīdam Ca(OH)2, kas ir dzēsto kaļķu galvenā sastāvdaļa. Dzēstie 
kaļķi ir balts irdens pulveris. Ja tos sajauc ar ūdeni, tad izveidojas 
kaļķu piens. Kaļķu pienu izmanto augļu koku stumbru kaļķošanai 
agrā pavasarī, noliktavu balsinašanai un dezinficēšanai u. c. Kal
cija hidroksīdu kopā ar vara(II) sulfātu un citām vielām lieto 
augu slimību un kaitēkļu apkarošanai. Kaļķu pienu plaši iz
manto rupniccibā, piemēram, cukurfabrikās u. c. Tā kā kalcija hidr
oksīds nedaudz šķīst ūdenī, tad, nofiltrējot kaļķu pienu, iegūst 
dzidru šķīdumu — kaļķūdeni (kalcija hidroksīda ūdens šķīdumu). 
Ja tam laiž cauri oglekļa (IV) oksīdu, tad vērojama duļķošanās, jo 
rodas kalcija karbonāts.

Dzēstos kaļķus izmanto cementa un kaļķu javu pagatavošanai, 
kuras lieto par saistvielu celtnicciba. Sagatavojot javu, kaļķus un 
cementu sajauc ar smiltīm vai granti un ūdeni. Ca(OH)2 reaģē 
ar Si02, kas atrodas javā, un ar C02, kās atrodas gaisā. Java 
pakāpeniski sacietē šādu reakciju rezultātā:
Ca (OH) 2+ COa-^CaCOa -1-11,0 

k a l c i j a  
k a r b o n ā t s
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eorganiskā 

ķīm
ija

(û

Ķ īm is k o  r e a k c i ju  ve id i
/5 s h ē m a

\\
/ / \

S a d a l ī š a n ā s Savienošanās Aizvietošanas Apmaiņas
r e a k c i ja s teakcijas reakcijas [ reakcijas

A t š ķ i r ī g ā s  p a z ī m e s

No vienas vielas rodas 
divas vai vairākas citas 
vielas

No divām vai vairākām 
vielām rodas viena jauna 
viela

Vienkārša viela reaģē 
ar saliktu vielu un rodas 
cita vienkārša viela un 
cita salikta viela

Reaģē divas saliktas vielas 
un rodas divas citas saliktas 
vielas

D e f i n ī c i j a s

Par sadalīšanās reakcijām
sauc reālo ijas, kuru rezultātā 
nu vienas vielas rodas divas 
vai vairākus citas vielas

Par savienošanās reak
cijām  sauc reakcijas, kuru 
rezultātā no divām vai 
vairākām vielām rodas 
viena jauna viela

Par aizvietošanas reak
cijām sauc reakcijas, ku 
rās vienkāršas vielas 
atomi aizvieto kāda cita 
elementa atomus saliktās 
vielās

Par apmaiņas reakcijām
sauc reakcijas, kuras norisi 
nās starp divām saliktām 
vielām un kurās šis vielas 
veidojošie atomi vai atomu 
grupas apmainās vietām

P i e m ē r i

r t°
2Hg0->2Hg+02f Fe+S-*-FeS Fe+CuCl2-»-Cuļ +FeCI2

l ī d z s t r ā v a t°
2H20 ----------- *-2II2f + 0 2| 2Cu+ 0 2-*-2Cu0 Zn + CuCl2->-Cuļ-|-ZnCl2

FcSO, + 2NaOII-* 
-*-Fe(0H)2ļ + Na2S04 
Na2SO, -F BaClī-v 
->BaS04ļ -| 2NaCl



Ca (0H)2 +Si0 2 ->CaSi0 3  + H20
s i l ī c i j a  k a l c i j a  
( I V )  s i l i k ā t s  
o k s ī d s

Sajās reakcijās izdalās ūdens, tādēļ jaunu namu sienas kādu laiku 
ir mitras. Lai veicinātu javas sacietēšanu un sienu izžūšanu, jaun
celtņu telpās dažkārt ievada oglekļa (IV) oksīdu.

Hātrija hidroksīdu izmanto ziepju ražošanai. Ja nātrija hidrok
sīdu vāra kopā ar taukiem, tad iegūst taukskābju nātrija sāļus, 
kurus ikdienā sauc par ziepēm. No kālija hidroksīda KOH un tau
kiem iegūst šķidrās (zaļās) ziepes.

Nātrija hidroksīdu izmanto arī mākslīgā zīda ražošanai no 
celulozes.

Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (13.—22.)! Atrisi
niet 2 . uzdevumu!

3. SKĀBES

Skābju ir ļoti daudz. Visām skābēm ir kopīga pazīme — 
tās sastāv no ūdeņraža atomiem, kas spēj aizvietoties ar metālu 
atomiem, un no skābju atlikumiem. Tā, piemēram, sērskābes H2SO4 
molekulā ūdeņraža atomi viegli aizvietojas ar cinka atomiem — 
cinka atomi saistās ar divvērtīgo skābes atlikumu =  S 04, un vei
dojas sāls — cinka sulfāts ZnS04:

11 11 11
Zn +  H2S ā ;  ---- v ZnS04 +  H2f

|  s ē r s k ā b e s  f  
-----------a t l i k u m s  -------------

Ortofosforskābes H3P 0 4 molekulā ūdeņraža atomi viegli aiz
vietojas ar metāla atomiem, piemēram, ar kalcija atomiem. Kalcija 
atomi savienojas ar trīsvērtīgo ortofosforskābes atlikumu =  P 0 4, 
un veidojas sāls — kalcija ortofosfats Ca3(P0 4)2:

i 111 11 ni
3Ca +  2H3P 0 4 -*■ Ca3 (P 0 4) 2 +  3H2f 

Skābju definīcija un klasifikācija.

I Skābes ir saliktas vielas, kas sastāv 110 skābju atliku
miem un ūdeņraža atomiem, kas spēj aizvietoties vai 
apmainīties ar metālu atomiem un veidot sāļus

Skābes iedala atkarībā no tā, vai skābe satur vai nesatur skā- 
bekli (16. shēma).
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!S . s h ē m a
Skābes

Skčb ek li nesaturošas sk āb e s S k ā t e k l i  s a t u r o š a s  s k ā b e s

Piemēri

J HC1 , H2S u. c. H2 S04> IINO3 u. c.

Bez tam skābes klasificē arī pēc skābju sastāva ietilpstošo 
ūdeņraža atomu skaita (17. shēma).

HCl. HNO3 , HPO3 u. c. H2 S04) H2S u. c. H3 P 0 4 u. c.

14. tabula
Svarīgāko skābju formulas un nosaukumi

S k ā b e s  n o s a u k u m s F o r m u l a

S k ā b e s  
a t l i k u m s  
u n  t ā  
v ē r t ī b a

A t b i l s t o š o  s ā ļ u  f o r m u l a s  
u n  n o s a u k u m s

1 2 3 4

Sālsskābe jeb 
hlorudcņražskābc

HCI —Cl MeCl*, MeCI2, MeCI3
h l o r ī d i

Slāpekļskābe HN03 —NO3 MeN03, Me(N03)2, Me(N03 ) 3
n i t r ā t i

Slāpekļpaskābe h n o2 —no2 McN02, Mc(N02)2, Mc(N02)3
n i t r ī t i

Sērskābē h 2s o 4 =so4 .Me2 S04, MeS04> Mc2 (S0 4 ) 3 

s u l f ā t i

* M e  —  v i s p ā r ī g s  m e t ā l u  s i m b o l u  a p z ī m ē j u m s .
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14. tabulas turpinājums
1 2 1 3 4

Sērpaskābe H2S03 = s o 3 Me2S03l MeS03, Me2 (S03) 3 
sulfiti

Sērūdeņražskābe H2S = s Me2S, MeS, Me2S3
sulfīdi

Ogļskābe H2C03 = c o 3 Me2C03, MeC03, Me2 (C03) 3
karbonāti

Silīcijskābe H2Si03 = S i0 3 Me2Si03, McSi03, Me2 (Si03) 3
silikāti

Metafosforskābe HP03 —P0 3 MePOa, Me(P03)2, Me(P03) 3
metafosfāti

Ortofosforskābe H3P04 =  P0 4 Me3P04t Me3 (P04)2, MeP04
ortofosfāti

Skābekli nesaturošo skābju nosaukumus atvasina no nemetāla 
nosaukuma, pievienojot vārdu «ūdeņražskābe». Tā, piemēram, sāls
skābi H C 1 sauc ari par hlorūdeņražskābi.

Ja attiecīgajam nemetālam savienojumos ir vairākas vērtības 
un skābes molekulā tam ir augstākā vērtība, tad skābekli saturošo 
skābju nosaukumus atvasina no nemetāla nosaukuma, pievienojot 
vārdu «skābe», piemēram, slāpekļskābe H N0 3, sērskābe H2SO4. Ja 
skābes molekulā nemetāla vērtība ir zemāka par maksimālo, tad 
nemetāla nosaukumam pievieno vārdu «paskābe», piemēram, slā- 
pekļpaskābe H N 0 2, sērpaskābe H2SO3.

Sastādot skābekli nesaturošo skābju struktūrformulas, jāie
vēro, ka šajās skābēs ūdeņraža atomi tieši savienoti ar nemetālu 
atomiem (svītriņas attēlo vērtību), piemēram:

H
\

S
/

H
sērūdeņražskābe

Lai attēlotu skābekli saturošo skābju struktūrformulas, jāie
vēro šāda secība.

1. Ūdeņraža atomu simbolus ar svītriņām savieno ar skābekļa 
atomu simboliem, bet tos savukārt savieno ar tā elementa atoma 
simbolu, kura vārdā skābe nosaukta. Tā, piemēram, attēlojot sēr
skābes un ortofosforskābes struktūrformulas, vispirms atomu sim
bolus raksta šādi:

I I— O H — o
\  \

S  IT— O— P
/  /

H— O H — o
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2. Pec tam pieraksta trūkstošo skābekļa atomu simbolus:
H - 0 0 H—0

\  ^ \s H—0 —P =  0
/  ^ /

H—0 0 H - 0

Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (23. un 24.)! A tri
siniet 3. un 4. uzdevumu!

Skābju iegūšana. 15. tabula apskatīti vispārīgie skābju iegūša
nas paņēmieni.

Vispārīgie skābju iegūšanas paņēmieni
15. tabula

Skābju iegūšanas paņēmieni Piemēri

!. Skābajiem oksīdiem reaģē
jot ar tuteni

2. ūdeņradim reaģējot ar 
kādu nemetālu

f
P20 s+3H20-»-2H3P04

H2 +Clr->2HC1

Radušās gāzveida vielas izšķī
dina ūdeni un iegūst attiecīgās 
skābes šķīdumu

3 Iedarbojoties uz sāli ar 
kādu cilu skābi

r
2NaCl+H2SO«-*-
t°
->2HClf +  Na2S04

Ar pirmo un otro paņēmienu jau iepazināmies (sk. 1 0 1 . un 
8 8 . Ipp.). Jāuzsver, ka, fosfora (V) oksīdam P2Os iedarbojoties ar 
aukstu ūdeni, rodas me- 
tafosforskābe HPO3, bet 
sildot — ortofosforskābe 
H3P04.

Tagad iepazīsimies sī
kāk ar trešo paņēmienu.

Mēģenē (50. att.) 
ieliek nedaudz sausa nāt
rija hlorīda NaCl. Pēc 
tam tajā ielej tik daudz 
koncentrētas sērskābes, 
lai tā pārklātu sāli. Tad 
mēģeni noslēdz ar aiz
bāzni, kuram cauri iet 
gāzu novadcaurulīte. Tās 
galu ievieto citā mēģenē.
Pēc tam nātrija hlorīda
un sērskābes maisījumu 50. att. Hlorūdeņraža iegūšana.
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uzmanīgi karsē. Var no
vērot, ka izdalās bezkrā
saina «kūpoša» gāze. Tā 
ir tā pati gāze, kas ro
das, ūdeņradim degot 
hlorā, t. i., hlorūdeņradis 
HC1.

Kad mēģene ir pie
pildījusies ar gāzi, tad 
to noslēdz ar aizbāzni, 
iegremdē ūdenī, kā parā- 

'51. att. Hlorūdeņraža šķīdinā- dīts 51. attēlā, un aiz-
šana ūdenī.' bāzni izņem. Tā kā hlor

ūdeņradis labi šķīst, tad 
ūdens piepilda gandrīz 
visu mēģeni. Iegūto šķī

dumu pārbauda ar zilo lakmusa papīriņu un pārliecinās, ka tas 
kļūst sarkans. Tādējādi var secināt, ka, hlorūdeņradim šķīstot 
ūdenī, ir radusies skābe.

Vienādojumu reakcijai, kura noris starp nātrija hlorīdu un 
sērskābi, sk. 15. tabulā.

Kā jau zināms, šadas ķīmiskas reakcijas pieder pie apmaiņas 
reakcijām.

Apmaiņas reakcijas norisinās lidz galam. t. i., tās ir praktiski
realizējamas, šādos gadījumos.

1. Ja viena no vielām, kas rodas reakcijā, ir praktiski nešķīs
toša un veido nogulsnes:

CuS04 +  2 NaOH-vCu(OH)2|  +  Na2S 0 4
vara(II) nātrija vara(II) nātrija
sulfāts hidroksīds hidroksīds sulfāts

2 . Ja viena no vietām, kas rodas reakcija, ir gaistoša:

C02f
f

CaC0 3  +  2HC1 CaCl2 +  II2C03
\

H20
kalcija sāls- kalcija og|-
karbonāts skābe hlorīds skābe

2 . Ju viena no vadam, kas rodas reakcija, ir ūdens: 

112S04 +  2Na0II-*-Na2S 0 4 +  2H0II
sērskābe nātrija nātrija

hidroks īds  s u i f ā t s
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Ievērojot skābju gaistamlbu, stiprumu un šķīdību ūdenī, skā
bes var sakārtot tādā secībā, kādā tās cita citu izspiež no sāļiem."'

HIM03
HjSOn HCI. H2S03, H2COh. ff.S. HoSiOs 

H3P04

Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (25. un 26.)!

Skābju fizikālās īpašības. Daudzas skābes, piemēram, sērskābe, 
slāpekļskābe, ir bezkrāsaini šķidrumi. Pazīstamas arī skābes, kas 
parastajos apstākļos ir cietā agregātstāvoklī (borskābe H3BO3, me- 
tafosforskābe HPO3, ortofosforskābe H3PO4). Lielākā daļa skābju 
ūdenī šķīst, taču ir arī izņēmumi, piemēram, silīcijskābe H2S i03 
ūdenī praktiski nešķīst.

Lai skābes šķīdinātu ūdenī, jārīkojas ļoti uzmanīgi, jo to pi
lieni var nokļūt uz ādas vai apģērba un var rasties ādas apde
gumi, kā arī var sabojāt audumus.

Vienmēr jāievēro, ka skābes lēnam, uzmanīgi maisot, jālej 
ūdeni, nevis otrādi!

Skābju ķīmiskās īpašības. Viena no svarīgākajām skābju ķī
miskajām ipašibām ir to spēja reaģēt ar metāliem.

Salīdzinot dažādu metālu — nātrija, cinka, dzelzs, svina un 
vara iedarbību ar skābēm, konstatēts, ka to aktivitāte nav vienāda. 
Nātrijs ļoti aktīvi reaģē ar visām skābēm, dzelzs reaģē daudz 
lēnāk, bet svins — tikko manāmi. Turpretī varš ar sālsskābi un ar 
atšķaidītu sērskābi vispār nereaģē. Slāpekļskābe ar metāliem 
reaģē īpatnēji: reakcijā izdalās nevis ūdeņradis, bet gan citas gā
zes, piemēram, brūnais slāpekļa (IV) oksīds N02.

Metālus pēc to ķīmiskās aktivitātes krievu zinātnieks N. Be- 
ketovs ir sakārtojis šādā rinda:

K, Na. Ca. Mg. AI, Zn, Fe, \ i ,  Sn. Pb. H. Cu. Hg. Ag, Pl. Au
Sājā rindā katrs metāls, kas atrodas vairāk pa kreisi, ir aktī

vāks par ikvienu metālu, kas atrodas no tā pa labi.
Ūdeņradi skābēs spēj aizvietot tikai tie metāli, kuri minētajā 

rindā atrodas pa kreisi no ūdeņraža.
Skābju ķīmiskās īpašības apskatītas 16. tabulā. *

* Vairākumā gadījumu reakcijas starp skābēm un sāļiem notiek saskaņā 
ar šo skābju rindu.
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Skābju ķīmiskās īpašības

16. tabula

Vidas, ar kurām skābes reaģē Piemēri

1. Ar indikatoriem
2. Ar metāliem. Ja metāls 

N. Beketova atklātajā rindā at
rodas pirms ūdeņraža, tad izda
lās ūdeņradis un rodas sāls. 
Izņēmums ir HN03

3. Ar bāziskajiem oksīdiem. 
Rodas sāls un ūdens

Zn + 2HCl-*-ZnCl2+H 2t
sāls- cinka 
skābe hlorīds

CuO -+- I i2SO,^CuSO,+H20
vara(II)sēr- vara(II) 
oksīds skābe sulfāts

4. Ar bāzēm. Rodas sāls un 
ūdens

5. Ar sāļiem. Rodas cits sāls 
un cita skābe. Šādas reakcijas 
starp doto sāli un skābi parasti 
notiek saskaņā ar skābju rindu

6. Karsējot dažas skābes sa
dalās. Rodas skabais oksīds

NaOH + HCl->-NaCl + H20
nātrija nātrijā
liidr- hlorīds
oksīds

t°
ZnCl2 +H 2S0 4-*-ZnS0 4 + 2 HClt*

hlor-
ūdeņradis

ī”
H2Si03-*H20  4- Si02
silicijskābe silīcija (IV) 

oksīds

* Reakcija notiek, ja ņemts kristālisks sāls un koncentrēta sērskābe.

Svarīgāko skābju pierādīšanas reakcijas. Koncentrēta sāls
skābe un koncentrēta slāpekļskābe gaisā «kūp». Koncentrēta sēr
skābe nekūp, bet tā atšķirībā no citām skābēm ir smags, viskozs, 
eļļai līdzīgs šķidrums. Ja skābes ir atšķaidītas, tad tās var noteikt 
pēc tām raksturīgajām ķīmiskajām reakcijām.

Sālsskābei HC1 reaģējot ar sudraba (1) nitrāta AgN03 šķī
dumu, veidojas baltas nogulsnes:

AgN03 +  HC1 AgClļ +  HN03
sudraba(I) sāls- sudraba(I) slāpekj-
nitrāts skābe hlorīds skābe

Sērskābi H2SO4 var pierādīt ar bārija hlorīda BaCl2 šķīdumu. 
Sērskābei reaģējot ar BaCl2, rodas baltas praktiski nešķīstošas 
nogulsnes:

H 2SO 4+ BaCl2-> BaS04ļ +  2HC1
sēr- bārija bārija sāls
skābe hlorīds sulfāts skābe

Skābju izmantošana. Slāpekļskābi HN03, sērskābi H2SO« un 
ortofosforskābi H3PO.t lielos daudzumos izlieto minerālmēslu ražo
šanā. Tā, piemēram, superfosfātā rūpnīcās, izmantojot sērskābi, no 
fosforītiem un apatītiem iegūst superfosfātu. No slāpekļskābes 
iegūst dažādus nitrātus.
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Daudz sērskābes izlieto naftas produktu — benzīna, petrolejas 
un dažādu ziežvielu attīrīšanai. Sērskābi izmanto arī mākslīgo 
šķiedru, plastmasu, krāsvielu, ārstniecības vielu un daudzu citu 
vielu ražošanā. Sērskābe vajadzīga ari citu skābju (ortofosforskā- 
bes, slāpekļskābes u. c.) iegūšanai.

Slāpekļskābi lieto plastmasu, mākslīgo šķiedru, krāsvielu, ārst
niecības vielu un sprāgstvielu ražošanā.

Sālsskābi plaši izmanto ķīmiskajā rūpniecībā. Sālsskābe nepie
ciešama gan plastmasu, gan ārstniecības vielu ražošanai, gan arī 
metālu virsmu attīrīšanai pirms lodēšanas. To lieto arī ikdienas 
dzīvē.

Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (27.—36.)! Atri
siniet 5. uzdevumu!

4. SĀĻI

Sāļu definīcija. Ar dažādiem sāļiem jau iepazināmies, 
mācoties par oksīdiem, bāzēm un skābēm.

I Sāļi ir saliktas vielas, kas sastāv no metālu atomiem 
un skābju atlikumiem.

Dažu sāļu sastāvā līdz ar metālu atomiem un skābju atliku
miem ir arī ūdeņraža atomi vai hidroksogrupas —OH. Dažos sā
ļos metālu atomu vietā ar skābju atlikumiem ir saistītas —NH4 
grupas.

Sāļu klasifikācija. Atkarībā no tā, cik ņemts skābes un bāzes, 
neitralizācijas reakcijās var veidoties dažādi sāļi (18. shēma).

18. shēma

DubuitsāļiĻ.

Piemēri

NažSO,, \alISO<, 1 Mg(OH)Cl, KNaSOļ,
Na3PO., u. c. NaHCOa u. c. / AI(OH)Cl; u. c. KAl(SO«)t u. c.

Par normāliem saliem sauc tādus sāļus, kuri veidojas, aizvie
tojot skābēs visus ūdeņraža atomus ar metālu atomiem.
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Normālie sāļi rodas tad, ja reakcijā starp bāzi un skābi notiek 
pilniga neitralizācija, piemēram:

2NaOH +  H2SO4 ̂  N a2S 0 4 +  2H20
nātrija
suliāts

Par skābajiem sāļiem sauc tādus sāļus, kuri veidojas, tikai da
ļēji aizvietojot ūdeņraža atomus skābēs ar metālu atomiem.

Skābie sāji rodas tad, ja skābes neitralizācijai bāzes nepietiek. 
Tādos gadījumos divvērtīgās un trīsvērtīgās skābēs daļa ūdeņraža 
atomu netiek aizvietoti ar metālu atomiem, piemēram:

Na0H +  H2S 04->NaHS04 +  H20
nātrija
hidrogēnsulfāts

2NaOH + H3P 0 4 N a2H P04 +  2H20
nātrija
hidrogēn-
ortofosfāts

N aOH+ HaP04 - * ■  N aH2P 0 4+ H20
nātrija
dlhidrogcn-
ortofoslāts

Par bāziskajiem sāļiem sauc tādus sāļus, kuros līdz ar metālu 
atomiem un skābju atlikumiem ir ari hidroksogrupas.

Bāziskie sāļi rodas tad, ja bāze ņemta pārākumā un tikai daļa 
hidroksogrupu tiek aizvietota ar skābju atlikumiem, piemēram:

M g(0II)2+HCl-+M g(0H)CI +  H20
magnija hidr- 
oksohlorīds

Par dubultsaliem sauc tādus sāļus, kuri veidojas, ja vairākvēr- 
tigajās skābēs ūdeņraža atomus aizvieto ar dažādu metālu ato
miem.

Ja uz vairākvērtigām skābēm iedarbojas ar divām dažādām 
bāzēm, tad daudzos gadījumos veidojas dubultsaļi:

Na0H +  K0H +  H2S 0 4-^N aK S04+2II20
nātrija
kālijā
sulfāts

Sāļu nosaukumi. Svarīgākās skābes, tām atbilstošie normālie 
sāļi un to nosaukumi jau apskatīti iepriekšējos paragrāfos (sk. 
14. tab.). Ja sāls sastāvā ietilpst metāls, kuram ir vairākas vērtī
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bas, tad aiz metāla nosaukuma ar romiešu ciparu iekavās norāda 
tā vērtību, piemēram, FeS04 — dzelzs(II) sulfāts, Fea(S0 4 ) 3 — 
dzelzs(III) sulfāts.

Skābo sāļu nosaukumus atvasina līdzīgi normālo sāļu nosau
kumiem, tikai sāls sastāvā palikušos ūdeņraža atomus apzīmē ar 
vārdu «hidrogēn» vai «dihidrogēn» (sk. iepriekš).

Bāzisko sāļu nosaukumos hidroksogrupas norāda ar vārdu 
«hidrokso» vai «dihidrokso», piemēram, bāziskā sāls Mg(OH)Cl 
nosaukums ir magnija hidroksohlorīds.

Sāļu formulu grafiskais attēlojums*.

17. tabula
Ieteicamā secība sāju formulu 
grafisko attēlojumu sastādīšanā

Normālie sāji
Ala(SO«)s

Skābie sāli 
Ca(HjPO,)s

BāzisU't* sāļ)
(CuOHJsCOj

1 2 3 4

!. Vispirms uz- / H - /
raksta metāla ato- AI— H - Cu
mu un ar metāla 
atomiem neaizvie
toto ūdeņraža ato-

\

/

\

mu simbolus (si- / Ca /
metriski) un pēc AI— \ Cu
tam nosaka metāla 
atomu vērtību un 
apzīmē to ar svīt
riņām.

\
I I —
H—

\

2. Metāla un 0 — I I —0 - 0 -
ūdeņraža atomu / I I— 0 — /
simboliem blakus AI—0 — o - Cu
raksta skābek|a \ / \
atomu simbolus un 0 — Ca 0 —
to vērtību apzīmē 0 — \ 0 —
ar svītriņām. / o— /1o

H —0 — Cu
\

0 —
II— 0 - \

0 —

* Vairākums sā|u ir vielas ar nemolckulāru uzbuvi.

13?



17. tabulas turpinājums

> 1

3. Skābekļa ato
mu simboliem bla
kus raksta skābi 
veidojošā elementa 
atomu simbolu 
(vienu vai vairā
kus), bet bāziska
jiem sāļiem arī 
hidroksogrupās ie
tilpstošo H atomu 
simbolus.

AI— 0
X

/

AI —  0

/ '

H- ° \

H - o /

c / °

\
HX
h V

.0—H

Cu

Cu

X

o — H

4. Skābi veido
jošā elementa ato
ma simbolam ar 
divkāršām vērtību 
saitēm pieraksta 
pārējo skābekļa 
atomu simbolus.

0 ,0/ V
L /  x  

V
/  N

\ V
v /  v

H — 0.

/ /
P = 0

0 — H

H— 0

. - i

Cu

V
/Ctt '

\ - K

P =  0

H—0

Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (37.—40.)! Atrisi 
niet 6. un 7. uzdevumu!

Sāļu iegūšanas paņēmieni. Mēs jau iepazināmies ar daudzām 
ķīmiskajām reakcijām, kurās rodas dažadi sāļi. Tagad tās sakār
tosim noteiktā sistēmā.
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1. S ā ļu s  v a r  ieg ū t, a r  skā b ēm  ied a rb o jo tie s  u z  m etā liem , b ā zis
ka jiem  o ksīd iem  u n  bāzēm .

1. Ar skābēm iedarbojoties uz metāliem:
2H3P04+3Mg->-Mg3(P04)2+3H2t

magnija
ortofosiāts

2. Ar skābēm iedarbojoties uz bāziskajiem oksīdiem:
3H2S04 + Fc20 3 -*-Fe2 (S04) 3+3H20

dzelzs(III)
sulfāts

3. Ar skābēm iedarbojoties uz bāzēm:
3HN03 + Cr (OH) 3̂ C r (N03) 3+ 3H20

liroma(III)
nitrāts

II. S ā ļu s  va r  ie g ū t, skā b a jiem  o ksīd iem  rea ģ ē jo t ar sārm iem  
un  b ā ziska jiem  oksīd iem .

1. (4.)* Skābajiem oksīdiem reaģējot ar sārmiem:
S02+Ca (011) s->-CaS03+H 20  

kalcija 
sulfīts

2. (5.) Skābajiem oksīdiem reaģējot ar bāziskajiem oksīdiem:
P20g+ 3CaO—>-Ca3 (P04) 2

kalcija ortofosfāts

I I I .  S ā ļu s  v a r  ieg ū t, v ien u s  sā ļu s  p ā rvēršo t c ito s  sā ļos.

1. (6.) Sāļiem reaģējot ar skābēm (sk. 16. tab.):
Ca3 (P04) 2+3H2S04->-3CaS04 ļ + 2H3P04
kalcija kalcija
ortofosfāts sulfāts

2. (7.) Sāļu šķīdumiem reaģējot ar sārmiem (sk. 13. tab.):
Fe2 (S04) 3+ 6N aOH->-2Fe (OH) 3 ļ 4- 3Na2S04
dzelzs(I 11) nātrija
sulfāts sulfāts

3. (8.) Sāļiem reaģējot ar sāļiem (sk. nosacījumus par to, kad 
apmaiņas reakcijas noris līdz galam, 134. Ipp.):
Alj(S04)3+3BaC]2->3BaS0,ļ+2AlCl3
alumīnija bārija bārija alumīnija
sulfāts blonds suliāts blonds

4. (9.) Sāļiem reaģējot ar metāliem (sk. metālu rindu 
135. Ipp.):

r
CuS04 + Fe-*FeS04 l Cu ļ 
varaflf)  dzclzs(II)
suliāts sulfāts

* Iekavās dotā numerācija apzīmē sāju iegūšanas paņēmienus pēc kārtas.
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5. ( 10.) S ā ļ ie m  r e a ģ ē jo t  ar n e g a is to š a jie m  sk ā b a jie m  o k s īd ie m r

MgC03+ SiOr-^MgSiOa+ C02f
magnija magnija
karbonāts silikāts

IV . S ā ļi ve ido jas, m etā liem  rea ģ ē jo t a r  nem etā liem :

1. (11) 2Fe+3Cl2-t-2FeCl3
drelz-s < 111) 
hlorids

Reakcijas, kurās veidojas sāļi, ir parādītas arī 19. tabulā.

Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (41.—45.)! Atrisi
niet 8 . uzdevumu!

Sāju fizikālās īpašības. Sāļi ir cietas kristāliskas vielas dažā
dās krāsās. Tā, piemēram, nātrija nitrāts NaN03 ir balts, 
dzelzs(III) hlorīda kristālhidrāts FeCl3-6H20  — brūns, vara(Il) 
sulfāta kristālhidrāts CuS0-5H20  — zils, bet niķeja(II) sulfāta 
kristālhidrāts NiS04-7H20  — zaļš.

Sāļu šķīdība ūdenī ir dažāda. Daži sāļi labi šķist ūdenī. Tā, 
piemēram, no minerālmēsliem nitrāti NaN03 un Ca(NOj)2 labi šķīst 
ūdenī, bet kalcija hidrogēnortofosfāta dihidrāts, ko praksē sauc 
par precipitātu, CaHP0 4 -2 H20  šķīst slikti. Ūdenī praktiski nešķīst, 
piemēram, kalcija ortofosfāts Ca3 (P0 4 )2. Tādēļ arī fosforītmilti, 
kuru sastāvā galvenokārt ir kalcija ortofosfāts, nav iedarbīgs aug
snes mēslošanas līdzeklis. Tikai pēc ilgstošām pārvērtībām augsnē 
tas var pārveidoties augiem uzņemamos savienojumos. Praktiski 
nešķīstoši ir arī bārija sulfāts BaSOi, sudraba(I) hlorīds AgCI un 
citi sāļi.

Rakstot vienādojumus un risinot uzdevumus, sākumā ir 
lietderīgi izmantot tabulu, kas parāda sāļu un bāzu šķīdību 
ūdenī (sk. pielikumu, 48. tab ). Lai reakcija būtu iespējama, 
ja reaģē, piemēram, divi sāļi, tad tiem abiem jabūt ūdenī 
šķīstošiem, bet vienam no sāļiem, kas rodas reakcijā, jābūt ne
šķīstošam.

Vēlāk, kad vienādojumu sastādīšana, ievērojot sāļu un bāzu 
šķīdības tabulu, jau apgūta, ieteicams iegaumēt svarīgākās šķīsto
šās un nešķīstošās bāzes un sāļus. Sim nolūkam var izmantot 
18. tabulu.
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Sāļu un bāzu šķīdība ūdenī
18. tabula

Sā|i. Bāzes Sā]u un bāzu šķīdība

Nitrāti
Acetāti

Visi sāļi* ir šķīstoši 
(CH3C 00)3A1 ir mazšķīstošs

Hlorīdi AgCl un PbCI2 ir nešķīstoši. Pārējie sāļi ir 
šķīstoši

Sulfāti BaS04, PbS04 un SrS04 ir nešķīstoši, CaS04, 
Ag2S04 ir mazšķīsloši. Pārējie sāļi ir šķīstoši

Sulfīdi Gandrīz visi sāļi ir nešķīstoši. Šķīstoši ir 
Ka2S, K2 S, BaS un MgS. Mazšķistošs ir CaS

Karbonāti
Silikāti
Fosfāti

Kālija, nātrija un amonija sāļi ir šķīstoši. 
Pārējie ir nešķīstoši

Bāzes LiOH, NaOH un KOFI ir šķīstoši. Ca(OH)2 
un Ba(OH)2 ir rnazšķīstoši. Pārējās — nešķīs
tošas

* Selt un tālāk domāti tie sāli un bāzes, ko apskata vidusskolas ķīmi
jas kursā.

Sāļu ķīmiskās īpašības. Mācoties par sāļu iegūšanas paņēmie
niem, jau iepazināmies arī ar dažām sāļu ķīmiskajām īpašībām.

1. Sāļi reaģē ar metāliem:
Fe +  CuS0 4-»-FeS04  +  Cu

vara (II) dzelzs(II) 
sulfāts sulfāts

Rakstot šo reakciju vienādojumus, jāievēro metālu aktivitātes 
rinda (sk. 135. Ipp.). Pie tam jāatceras, ka šajā rindā katrs me
tāls, kas atrodas vairāk pa kreisi, ir aktīvāks par ikvienu metālu, 
kas atrodas pa labi no tā, un tādēļ spēj to aizvietot sāļu šķīdumos. 
Ta kā šis reakcijas notiek šķīdumos, tad mēģinājumiem nevar iz
mantot litiju, nātriju, kāliju, kalciju, bāriju un citus aktīvus me
tālus, kas parastajos apstākļos reaģē ar ūdeni.

2. Sāļi reaģē ar skābēm saskaņā ar skābju rindu (sk. 
135. Ipp.). Šādas reakcijas izmanto skābju iegūšanai. Lai prak
tiski realizētu šis reakcijas, uz kristālisku sāli iedarbojas ar kon
centrētu skābi:

2A1C13 +  3H2S 04^-*-Al2(S04)3+6H Clt
alumīnija alumīnija lilor-
lilorīds sulfāts ūdeņradis
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3. Sāļi reaģē ar sārmiem. Šādas reakcijas norisinās ūdens šķī
dumos, un tās izmanto nešķīstošo bāzu iegūšanai:

CuS04 +  2Na0H ->- Na2S 04 +  Cu (011)2j
vara(Il)  nātrija vara(II)
sulfāts sulfāts hidroksīds

4. Sāļi reaģē ar sāļiem. Sls reakcijas noris ūdens šķīdumos, un 
tās izmanto praktiski nešķīstošu sāļu iegūšanai (sk. 143. Ipp.):

Na2S04 +  BaCl2-> BaS04|  + 2NaCl
nātrija bārija bārija nātrija
sulfāts hlorīds sulfāts hlorīds

Rakstot šo reakciju vienādojumus, jāzina sā|u un bāzu šķīdība 
ūdenī.

5. Daži sāļi paaugstinātā temperatūrā sadalās par attiecīga
jiem oksīdiem. Šāda reakcija norisinās, piemēram, apdedzinot 
kaļķakmeni:

CaC03—*- Ca0 +  C02f
kalcija
karbonāts

Sā|u izmantošana. 1. Sālsskābes sāļi. Visplašāk izmanto nāt
rija hlorīdu NaCl un kālija hlorīdu KC1.

Nātrija hlorīdu jeb vārāmo sāli iegūst no ezeru un jūru ūdens, 
kā arī akmcņsāls raktuvēs. Visbagātākie sālsezeri Padomju Savie
nībā ir EItons un Baskunčaks. Aktneņsāli iegūst Donbasā, Urālos 
un citur. Vārāmo sāli lieto uzturā.

Rūpniecībā nātrija hlorīdu visvairāk izmanto hlora CI2, nātrija 
hidroksīda NaOH un nātrija karbonāta (sodas) Na2C03 ražošanai.

Kālija hlorīdu ļoti plaši lieto lauksaimniecībā augsnes mēslo
šanai.

2. Sērskābes sāļi. Nātrija sulfāta krist&lhidrātu Na2SO4-10H2O 
lieto medicīnā. Rūpniecībā to izmanto nātrija karbonāta Na2C03 
ražošanai.

Celtniecībā plaši izmanto ģipsi, kas ir kalcija sulfāta kristāl- 
hidrāts CaS04 ■ 21RO.

Vara(ĪI) sulfāta kristālhidrālu CuS04-5HjO lieto koksnes kon
servēšanai un lauksaimniecības augu slimību un kaitēkļu apkaro
šanai.

Dzelzs(ll) sulfāta kristālhidrālu FeSO.,-711-0 izmanto lauk
saimniecībā augu slimību un kaitēkļu apkarošanai, dažu minerāl- 
krāsu ražošanai un citur.

3. Slāpekļskābes sāļas galvenokārt izmanto lauksaimniecībā 
par minerālmēsliem. Tos sauc par nitrātiem, bet ikdienas dzīvē — 
par salpetriem. Nozīmīgākie no tiem ir šādi: nātrija nitrāts NaN03, 
kālija nitrāts KN03, kalcija nitrāts Ca(N0 3 ) 2 un amonija nitrāts 
NH4N03.
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4. No ortofosforskābes sāļiem svarīgākais ir kalcija ortofosfāts 
Ca3 (P0 4 )2, kas ir minerālu fosforītu un apatītu galvenā sastāvdaļa. 
No fosforītiem un apatītiem ražo vienu no izplatītākajiem fosforu 
saturošajiem minerālmēsliem — superfosfātu Ca(H2P0 4 )2+ 2 CaS0 4.

5. Ogļskābes sāļi. Kalcija karbonātu CaC03 izmanto kaļķu ra
žošanā.

Nātrija karbonātu jeb sodu Na2C03 plaši lieto stikla un ziepju 
ražošanā.

5. SAIKNE STARP ATSEVIŠĶAM  
NEORGANISKO SAVIENOJUMU KLASĒM

No vienas klases vielām var iegūt vielas, kas pieder pie 
citām klasēm. Savstarpējo saistību starp atsevišķām vielām var 
attēlot, piemēram, ar šādām shēmām:

a) Ca->-CaO-*-Ca(OH) 2

Ca3 (PO4) 2 
t

P -► P2O5 -► H3PO4
b) Cu-^-CuCl2->-Cu(OH)2->CuO->-Cu
Sis pārvērtības var realizēt reakcijās, kuras var attēlot ar šā

diem vienādojumiem:
a) 2Ca +  0 2—>-2CaO 

CaO+HOH -*■ Ca (OH) 2 
3Ca(0H)2+2H3P04-^Ca3(P04)2+6H20 
4P +  502- v2P20 5

P20 5+3H20 —>2H3P 0 4 
2H3P 0 4+3CaO -*■ Ca3 (P 04)2-f 3 H2O

b) Cu +  Cl2->CuCl2
CuCl2 + 2NaOH -> Cu (OH)2|  +  2NaCl

Cu(0M)2- ^ C u 0  +  H2O 

CuO -f- H2 —>-1120  +  Cu

Saistība starp neorganisko vielu klasēm sīkāk parādīta 19. ta
bulā.

Izpildiet 46. un 47. vingrinājumu!

10 —  N e o r g a n i s k ā  ķ ī m i j a 145



19. tabula
Neorganisko vielu savstarpējā iedarbība

Reaģējošās
vielas Nemetāli Skābie oksīdi Skābes Sāli Ūdens

Metāli Rodas skābekli ne
saturošs sāls:

t°
2Na + CI2->-2N'aCl 

Ja nemetāls ir 0 2. 
rodas bāziskais vai 
amfotērais oksīds:

r
4Al + 302-*2AI20 3

Šādas reakcijas ir 
specifiskas un rak
sturīgas tikai dažiem 
oksīdiem:

r
2Mg+SiOr-»-
2MgO+Si

Ja metāls ir aktī
vāks par ūdeņradi, tad 
rodas sāls un ūdeņra
dis (izņēmumi HN03 
un HN02) : 
Zn+2HCl->- 
-*-ZnCl2 -ļ-H2t

Ja brīvais metāls 
aktīvāks par savieno
jumā esošo, tad rodas 
cits sāls un cits me
tāls:
Fe+CuSO.i->- 
->-FeS04 + Cuļ

Reaģējot aktīvāka
jiem metāliem (K, Na, 
Ca), rodas sārms un 
ūdeņradis: 
2Na+2HOII->- 
->-2 NaOH-t-IĪ2t 

Ja silda Zn, Fe un 
citus metālus kopā ar 
ūdeni, rodas oksīds un 
ūdeņradis

Bāziskie
oksīdi

1 Rodas sāls:
<■>

CaO + Si02—<-CaSi03

Rodas sāls un 
ūdens:'

t°
H2SO4-I- CuO—>- 
t°
—>-CuS0 4  + H2O

Reaģē tikai aktīvāko 
metālu Na, K, Ca, Ba 
oksīdi. Veidojas sārms: 
CaO + HOH-*- 
—>Ca (OH)B

Sārmi Šādas reakcijas ir 
specifiskas un rakstu
rīgas tikai dažiem ne
metāliem:
6 KOH + 3C12-T- 
^KC103 +5KC1 + 3H20

kālija
hlorāts

Rodas sāls un 
ūdens:
Ca (0H)2 +CO^-v 
->-CaC03] + H20  

Ja pārākumā ir 
skābais oksīds, tad 
var rasties skābie 
sāji:
Ca (0H)2 +2C02-*- 
->-Ca(HC03) 2

Rodas sāls un 
ūdens:
NaOH + HCl-)- 
-*-NaCH-H20  

Ja vairākvērtīga 
skābe ir pārākumā, tad 
var rasties skābie 
sāji:
NaOH + H2SO<->- 
-*-NaHS04 + H20

Reakcija noliek, ja 
sārms reaģē ar šķīs
tošu sāli, un rodas ne
šķīstoša bāze:
JNaOII + CuSCV- 
-*Cu(0H)2 ļ+ N a 2S04

Vairums sārmu 
veido kristālhidrātus: 
NaOH+nH20-*- 
->-NaOIl-nH20

a. W Ê sm

Nešķīstošie
hidroksīdi

Rodas sals un 
ūdens:

1°
CufOHh+SCV*
r
— CuS04 +H 20

Rodas sāls un 
ūdens:
Cu(OH)2 +2HCl->- 
->CuC!2 +2H20  

Ja bāze pārākumā, 
tad var rasties bāzis
kie sāji:
Cu(OH)2+HCl->-
-C u(0H )C l+H 20

Sn ļ i Šādas reakcijas ir 
specifiskas un rakstu
rīgas tikai dažiem ne
metāliem un sājiem; 
NaHS03 + CI..+ H20->- 
-*-NaIIS04 + 2HCl

Negaistošie skābie 
oksīdi izspiež vairāk 
gaistošos. Rodas sāls 
un skābais oksīds: 

t°
CaC03+ Si0 2 ->-
t°
—>-Ca Si03 -ļ- CCķ; f

Reakcija notiek sa
skaņā ar skābju rindu. 
Rodas cits sāls un 
cita skābe: 
Na2C03 +H 2S04->- 
—>-H2C03 N'a2S04 

/  \
IIoO C02t

Reakcija noris līdz 
galam, ja ņemtās vie
las ir šķīstošas, bet 
viena no tām, kas ro
das — nešķīstoša. Ro
das divi citi sāji: 
Na2S04 + BaClr-»- 
—BaS04ļ+2NaCl

Rodas sāls kristāl- 
hidrāts:
Na2CO34-10H2O->- 
-*-Na2C03- 10H2O

11 dens Šādas reakcijas ir 
specifiskas un rakstu
rīgas tikai dažiem ne
metāliem:
Clj+HjO-^HCl+O

Rodas skābe: 
S03 +H 20->H2S04 
(izņēmums Si02 un 
daži citi)

Rodas šķīdums (hid- 
rāts)}
H2SO4 -ļ- MH2O—>■
—VH2SO4 • MH2O

Rodas sāls kristāl- 
hidrātsr,
N a2C03 +10H2O->- 
->-Na2C03- 10H2O

—



6. PRAKTISKAIS DARBS

Eksperimentāli uzdevumi par tēmu

«Neorganisko vielu savstarpēja sakarība»

/. uzdevums. Dots cinks. Jāiegūst cinka hidroksīds.
2. uzdevums. Dots vara(II) oksīds. Jaiegūst vara(II) hidrok

sīds.
3. uzdevums. Dots tikko pagatavots kalcija hidroksīda šķīdums 

(kaļķūdens). Jaiegūst kalcija karbonāts, bet no tā — kalcija hlo
rīda šķīdums.

4. uzdevums. No dzelzs(III) hlorida jāiegūst dzelzs(III) ok
sīds.

5. uzdevums. No vara(II) sulfāta jāiegūst vara(II) hlorīds.
6. uzdevums. Praktiski realizējiet šādas pārvērtības:
a) vara(II) karbonāts-»-vara(II) hlorīds-»-vara(II) hidroksīds-»- 

->-vara(II) oksīds-Kvarš
b) dzelzs(III) sulfāts—»-dzelzs(III) hidroksīds-»-dzelzs(III) nit- 

rāts-»-dzelzs(III) hidroksīds->-dzelzs(III) oksīds

ja u t ā ju m i un v in g r in ā ju m i

1. Ko sauc par oksīdiem? Kā tos iedala? Iezīmējiet mājas darbu kladē 
doto tabulu un atbilstošās ailēs ierakstiet šādas oksīdu formulas: 
LijO, N2O5, SiOj>, CaO, CroO;?, CrOs, CuO, MnO, P2O6, M^Oz, FeO, 
SOž, NO!

Bāziskie oksīdi Skābie oksīdi Sājus neradošie oksīdi

2. Kādi ir oksīdu iegūšanas paņēmieni? Uzrakstiet katram paņēmienam 
atbilstošu divu reakciju vienādojumus!
3̂. Izmantojot 10. tabulu, uzrakstiet praktiski iespējamu reakciju vienā
dojumus, kas attēlo šādu oksīdu iegūšanu: CO2, A l20 3, Li20 , CaO,
MgO, P2O5, CuO!
4. Pēc dotajām shēmām uzrakstiet reakciju vienādojumus!
a) C + . ..-»-CO,
b) Li + . . . —»Li20
c) Ca-p .. .->-CaO
d) AI + . . .-»-AķOs
e) PH3 + . .  .-^P20 5 + H20  
5. Kuri no 
P,Os, Fe20  
dojumus!

f) CaO + . .  .-»Ca(NO;i); I HaO
g) C u O -p ...—CUCI2+ H 2O
h) L i .O -P ...—LiOH
i) P_»Oj-r.. .- j-HjPOi 
l) K2C 0 ,.+ ...-» -K 2Si03M-C0;.

dotajiem oksīdiem: BaO, LioO, CuO, SOj, CaO, S i0 2, 
At Oļ, Mn-O; reaģē ar ūdeni? Uzrakstiet reakciju vienā-

!

t

1
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6. Uzrakstiet skābēm H jS04, HN03, H3P 04, H2S 0 3, H2C0 3| H2S i0 3l 
HMn04 un H3B 0 3 atbilstošo skābo oksīdu formulas!
7. Pēc dotajām shēmām uzrakstiet reakciju vienādojumus!
a) Li20+H0H->- f) S02 + .. .- * H 2S0 3
b) Ca—>-CaO—rCa(OH )2 g) S 0 3-t-.. . —>"K2S0 4-|-.. .
c) P—P20 5->-H3P 0 4 h) N30 3 + Li0H->-
d) Ca—*-Ca(0 H)2->-CaC0 3->-C0 2  i) P2O5 +  . . .-*-KP03+ . . .
e) S0 2 + NaOH-v j) P2O5+ . . .->K3P 0 4 + . . .
8. Norādiet tautas saimniecības nozares, kurās izmanto oksīdus! Mi
niet piemērus!
9. Pēc 81. lappusē dotā parauga sastādiet pārskata tabulu par CaO, 
CuO, CO2 un P2O5I (Aile par iegūšanu rūpniecībā nav obligāti jā
aizpilda!)
10. Kādas vielas sauc par bāzēm, un kā tās iedala?
11. Dotas šādu bāzu formulas: LiOH, Ni(OH)2, Pb(OH)2, RbOH,
Ca(OH)2, Zn(OH)2, KOH, Fe(OH)3, Ba(OH)2. Uzrakstiet šo bāzu nosau
kumus! Kuras no šīm bāzēm ir labi šķīstošas, kuras — mazšķīstošas 
un kuras — praktiski nešķīstošas?
12. Uzrakstiet pa trim vienādojumiem reakcijām, kurās var iegūt
a) sārmus un b) praktiski nešķīstošas bāzes! Zem formulām uzrak
stiet vielu nosaukumus!
13. Izmantojot 13. tabulu, 1., 2., 4. un 5. punktam uzrakstiet papildus 
pa diviem reakciju vienādojumiem (gan sārmiem, gan nešķīstošām 
bāzēm, kur tas iespējams)!
14. Dotas šādu vielu formulas: CaO, Cu(OH)2, H2SO4, CO2, CuS04, 
KCI, CuO, HCI. Uzrakstiet vienādojumus praktiski iespējamām reakci
jām, kurās nātrija hidroksīda šķīdums reaģē ar dotajām vielāml
15. Kādas reakcijas sauc par neitralizācijas reakcijām? Miniet pie
mērus!
16. Kā sārmi maina indikatoru — fenolftaleīna, metiloranžās un lak
musa krāsu?
17. Uzrakstiet reakciju vienādojumus pēc dotajām shēmām!
a) KOH+HjSO.,-*- d) Ca(OH)2+ H2S 0 4—>-
b) Ca(OH) 2 + HCI->- e) Ca(0H )2+ H N 03->
c) AI(OH)3+ H 2SO.,->- f) Fe(OH)2-h HCI-*-
18. Kādas ir sārmu un nešķīstošo bāzu atšķirīgās īpašības?
19. Uzrakstiet reakciju vienādojumus šādām pārvērtībām!
a) Ca--CaO->Ca(OH)2->CaCI2 b) Zn--ZnCI2->Zn(OH)2->'ZnO
20. Uzrakstiet reakciju vienādojumus, kuros attēlota a) vara(ll) hidrok
sīda, b) dzelzs(lll) hidroksīda un c) alumīnija hidroksīda sadalīšanās!
21. Kādēļ dzēstos kaļķus izmanto celtniecībā par saistvielu? Atbildi 
pamatojiet ar ķīmisko reakciju vienādojumiem!
22. Pēc 81. lappusē dotā parauga sastādiet pārskata tabulu par NaOH, 
Ca(OH )3 un Fe(OH)3! (Aile par iegūšanu rūpniecībā nav jāaizpilda.)
23. Ko sauc par skābēm? Uzrakstiet pa trim skābju ķīmiskajām for
mulām katrai no šādām skābju grupām: a) skābekli nesaturošas skā
bes, b) skābekli saturošas skābes, c) vienvērtīgas skābes, d) divvēr
tīgas skābes!
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24. Uzrakstiet sālsskābes, slāpekļskābes, slāpekļpaskābes, sērpaskfibes, 
sērūdeņražskābes, ogļskābes un metafosforskābes struktūrformulasl
23. Pēc kādiem trim paņēmieniem var iegūt skābes? Uzrakstiet reak
ciju vienādojumus!
26. Uzrakstiet reakciju vienādojumus pēc šādām shēmām (zem formu
lām rakstiet vielu nosaukumus)!
a) N a jS-K . .-*-Na2SO« + H2Sf
b) Na2SiOs + . . >-Na2S 0 4 + H2Si0 3ļ
c) Na2C 0 3 + . + H2O + CO 2I
27. Iezīmējiet mājas darbu kladē doto tabulu un katrā ailē ierakstiet 
atbilstošās definīcijas, kā arī pa trim vienādojumiem reakcijām, kurās 
piedalās vai veidojas skābes!

Sadalīšanās Savienošanās Aizvietošanas Apmaiņas
reakcijas reakcijas reakcijas reakcijas

28. Izmantojot 16. tabulu (136. Ipp.), uzrakstiet katram skābju ķīmis
kās īpašības gadījumam pa trim ķīmisko reakciju vienādojumiem? 
Norādiet, pie kāda reakciju veida katra no šīm ķīmiskajām reakcijām 
pieder!
29. Uzrakstiet reakciju vienādojumus pēc dotajām shēmām (zem for
mulām rakstiet vielu nosaukumus)!
a) C aC 0 3+HCI->-.. .  c) CaC 03+ . . .-+Ca3(P04)2 + . . .
b) CaC 03 -|-HN03->-.. .
30. Dotas šādas vielu formulas: a) CuO, b) Cu, c) Cu(OH)2, d) Ag, 
e) AI(OH)3. Kuras no minētajām vielām reaģē ar sālsskābi? Uzrak
stiet praktiski iespējamo reakciju vienādojumus!
31. Kā skābju šķīdumos mainās indikatoru (zilā lakmusa, metiloranžās

a) Zn + HCI
b) Mg + H2S 0 4—>
c) NaCI +  HCI-+-
d) Na,S04 + HCI
e) Fe(0H )3+ H N 03

un fenolftaleīna) krāsa?
32. Dotas reakciju shēmas. Uzrakstiet vienādojumus tām reakcijām, 
kuras praktiski var norisēt (zem formulām rakstiet vielu nosaukumus)!

f) Cu-ļ-HCI-*-
g) Cu + H2S04->-
h) Cu+H 3P 04-*-
i) Na2C 0 3-FHCI-»-

________ ______ j) Ba(N0 3)2+ H2 SO4  »-
33. Kādos gadījumos apmaiņas reakcijas var norisināties līdz galam? 
Uzrakstiet katram no šiem gadījumiem trīs reakciju vienādojumus (zem 
formulām rakstiet vielu nosaukumus)!
34. K ē var pierādīt a) sālsskābi, b) sērskābi un c) slāpekļskābi?
35. Kur izmanto sālsskābi, sērskābi un ortofosforskābi?
36. Pēc 8 t. lappusē dotā parauga sastādiet pārskata tabulu par sāls
skābi, sērskābi un ortofosforskābi! (Aile par iegūšanu rūpniecībā nav 
obligāti jāaizpilda!)
37. Dotas šādas vielu formulas: HBr, NaHSOļ, Cu20 , FefOH)^
Cu(OH)CI, Fe(N03);i, KC r(S04)2, Ca(HC03)2, N2Os, H,BO..„ Li O, S 0 2>

i

I
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Ba(OH)2, Ca3(P 04)2, Fe(OH)2CI, NaLiS04. Iezīmējiet mājas darbu kladē 
šādu tabulu un ierakstiet attiecīgās ailēs dotās formulas!

Bāziskie Skābie Bāzes Skābes Normālie Skābie Bāziskie Dubult-
oksīdi oksīdi sā | i sā}i sāļi sāļi

38. Uzrakstiet ķīmiskās formulas un nosaukumus svarīgākajiem sā
ļiem, kas atvasināti no šādām skābēm: a) no sālsskābes, b) no sēr
skābes, c) no slāpekļskābes, d) no ortofosforskābes un e) no ogļ
skābes!
39. Uzrakstiet mangāna(ll) karbonāta, dzelzs(ll) hidrogēnkarbonāta, 
dzelzs(lll) sulfāta, kalcija hidrogēnortofosfāta, magnija hidroksohlo- 
rīda, kalcija dihidrogēnortofosfāta, magnija hidroksosulfāta un kālija 
nātrija sulfāta formulas un formulu grafiskos attēlojumus!
40. Nosauciet šādus sāļus: NaCI, CaCI2, NaN03, KHS04, A I{N 03)3l
K3P 04l Mg{OH)CI, Na2S 0 3, Na2S 0 4, Na2C 0 3l Na2S, Ca(HS)2, FeS04, 
Fe2(S04)3, Cr2(S04)3, AgNOa, NaHCO;), (Cu0H)2C 0 3, KAI(SO.,)2,
NH4CI, (NH4)2S04i KNH4S 0 4, Ca(HC03)2l
41. Kādus sāļu iegūšanas paņēmienus jūs zināt? Uzrakstiet pa trim 
reakciju vienādojumiem katram iespējamam sēļu iegūšanas paņēmie
nam, izmantojot 19. tabulul Zem formulām rakstiet vielu nosaukumusl
42. Uzrakstiet reakciju vienādojumus neitralizācijas reakcijām, kuru re
zultātā izveidojas šādi sāļi: a) Na2C 0 3, b) AICI3, c) Ba(N03)2,
d) Na3PO.-„ e) K2S 0 4, f) NaN03! Zem formulām rakstiet vielu nosau
kumus!
43. Uzrakstiet reakciju vienādojumus nepilnīgas neitralizācijas reak
cijām, kuru rezultātā rodas šādi skābie sāļi: a) NaHS04, b) KH2P 04l
c) K2H P04l d) NaHC03! Zem formulām rakstiet vielu nosaukumus!
44. Uzrakstiet reakciju vienādojumus pēc dotajām shēmām!
a) Mg + . . . —<-MgS04+H 2f  d) P0O5 + . . . —♦■Ca3(P 04)2'f H20
b) S 0 3 + .. .- * C a S 0 4 e) N20 5-t-.. .-<-Ca(N03)2
c) Ca(0H )2+ ...-^ C aSO 4 + H2O f) CaO -K . .-»CaSO:,
45. Pēc kādām divām metodēm no kalcija oksīda var iegūt a) kalcija 
sulfātu, b) kalcija ortofosfātu? Uzrakstiet reakciju vienādojumus!
46. Iezīmējiet mājas darbu kladē doto tabulu un ar zvaigznītēm ap
zīmētajās ailēs ierakstiet pa diviem reakciju vienādojumiem, kas rak
sturo sāļu ķīmiskās īpašības!

Reaģējošās vielas Skābes Sāļi

Metāli *

Sārmi *

Sāļi *
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47. Izmantojot 19. tabulu, uzrakstiet reakciju vienSdojumus šādām pār
vērtībām! Zem formulām rakstiet vielu nosaukumusl

a) Ca-^CaO-rCafOHfc-oCafNOah-^CaSO^

b) A I-*A I2(S0 4)3-*A I(0H )r -*Ali,03
c) CaC0 3->-Ca0 -*-Ca(C>H)2->CaC0 3 ->Ca(N03)2

d) Cu->-CuO->CuCI2-»Cu(0 H)2->-Cu0 ->-Cu-»-CuS0 4 -*-Cu(0 H)2

e) Mg->-Mg0 ->-Mg(0 H)2->-MgS04
f) C—>-C02~>'Na2C03—►CO^-^CaCOs
g) Fe2(S 04)3->Fe(0H)3—>Fe20 3—*-Fe2(SOļ)3
h) P-^P20 5-*-H3P0 4->-Ca3(P0 4 ) 2

i) AI2(S0 4)3-»-AI(0H)3->-AI203—*-AICI3->-Al(OH)3

j) Na-^Na0 H-»-NaN0 3 ->-Na2S0 4

k) K->K0H->K3P04->-K2S0.,
l) Ca-*-CaO—»-CaSiOs
m) S0 s->ZnS0 4 ->Zn(0 H)2

S i

UZDEVUMI

1. Sakārtojiet doto vielu formulas dzelzs satura pieaugšanas secībā: 
a) Fe3 0 .i( b) Fe(OH)3, c) FeS04, d) FeO, e) Fe20 3 l Aprēķiniet dzelzs 
masas daļu šajos savienojumos un izsakiet to procentos!
2. 1000 gramos ūdens 20 °C temperatūrā izšķīst a) 1,56 g kalcija 
hidroksīda, b) 38 g bārija hidroksīda. Aprēķiniet, cik masas daļu un 
cik procentu izšķīdušās vielas satur šo vielu piesātināti šķīdumi!
3. Kura no skābēm ir bagātāka ar fosforu — metafosforskābe vai or- 
tofosforskābe?
4. Sastādiet ķīmisko formulu savienojumam, kura sastāvā ir 3,95 ma
sas vienības selēna Se (Se relatīvā atommasa 79) un 0,1 masas vie
nība ūdeņraža!
5. Uzrakstiet reakcijas vienādojumu, kas attēlo dzelzs(ll) sulfīda iedar
bību ar sērskābi, un aprēķiniet, kāda ir elementu masu attiecība 
reaģējošās vielās un reakcijā iegūtajās vielās!
6 . Aprēķiniet, kuros no šādiem minerālmēsliem: NaN03, Ca(N03)2, 
KNO3, NH1NO3, (Nhh)2SO,i ir visvairāk slāpekļa!
7. Eksperimentāli noskaidrots, ka 1,35 masas vienības alumīnija savie
nojas ar 2,4 masas vienībām sēra. Uzrakstiet šīs vielas ķīmisko for
mulu un nosaukumu!
8 . Aprēķiniet, kāda masu attiecībā jāsamaisa kalcija hidroksīds ar 
ortofosforskābi, lai notiktu pilnīga neitralizācija!

1

t
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6. n o d a ļ a
KVANTITATĪVAS ATTIECĪBAS ĶĪMIJĀ

1. MOLS — VIELAS DAUDZUMA VIENĪBA

Mācoties par kādu noteiktu saliktu vielu, vispirms no
skaidrojam, no kādiem elementiem tā sastāv, t. i., nosakām šīs 
vielas kvalitatīvo sastāvu. Piemēram, ja runājam par dzelzs(II) 
sulfīda kvalitatīvo sastāvu, tad sakām, ka tas sastāv no diviem 
elementiem — no dzelzs un sēra.

Apskatot kādu ķīmisko reakciju, vispirms to vērtējam no kva
litatīvā viedokļa, t. i., atzīmējam, kādas vielas reaģē un kādas 
rodas (sk. 1. nod. 16. paragrāfu). Pēc tam mūs interesē jautā
jums, cik šīs vielas pēc masas vai pēc daļiņu skaita piedalās reak
cijā, t. i., apskatām gan vielu sastāvu, gan arī reakcijas norisi no 
kvantitatīvā viedokļa. Piemēram, iepazīstoties, kā dzelzs reaģē ar 
sēru (sk. 1. nod. 6. paragrāfu), noskaidrojām ne tikai to, ka 
dzelzs(II) sulfīds sastāv no diviem elementiem — no dzelzs un 
sēra (kvalitatīvais sastāvs), bet arī to, ka dzelzs(II) sulfīda sa
stāvā dzelzs ar sēru saistīti masu attiecībā 7 :4  (t. i., noskaidro
jām arī dzelzs(II) sulfīda kvantitatīvo sastāvu).

Noskaidrojot vielu kvantitatīvo sastāvu, mūs interesē divi jau
tājumi — kādās masu attiecībās un kādās daļiņu (atomu, 
molekulu) skaita attiecībās vielas reaģē. To, kā aprēķina masu at
tiecības ķīmiskajās reakcijās, jau noskaidrojām (sk. 1. nod. 17. pa
ragrāfu). Pieskārāmies arī jautājumam par daļiņu skaita attie
cībām. Piemēram, noskaidrojām, ka dzelzs ar sēru reaģē atomu 
skaita attiecībā 1 : I. Tas nozīmē, ka ikviens dzelzs atoms savie
nojas ar vienu sēra atomu. Tātad dzelzs(II) sulfīda kvantitatīvo 
sastāvu var izteikt divējādi:

1) masu attiecībā 7 : 4,
2) atomu (daļiņu) skaita attiecībā 1 : 1.

Tāpat divējādi var izteikt arī visu citu vielu sastāvu, kā arī visas 
ķīmiskās reakcijas.

No šī viedokļa apskatīsim reakciju, kas noris starp ūdeņradi 
un skābekli.

1) 2II2 +  0 2—»- 2II2O
4 u 32 u 36 u
4 g 32 g 36 g

2) 2H2 + o 2
2 molekulas 1 molekula 2 molekulas
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Ja kādu ķimisko reakciju vai reaģējošo vielu vērtē pēc daļiņu 
(atomu, molekulu) skaita, tad lieto jēdzienu «•vielas daudzums». 
Vielas daudzuma vienība ir mols (mol).

I Mols ir tāds vielas daudzums, kas satur H.02-10W mole
kulu. atomu, jonu vai cilu daļiņu.

Skaitlis 6,02-1023 ir noteikts XIX gs. sākumā un par godu itā
liešu zinātniekam A. Avogadro tas nosaukts par Avogadro skaitli.

Vielas daudzums un vielas masa ir dažādi lielumi un tos ne
drīkst jaukt. Tā, piemēram, pareizi jāsaka: vielas masa ir 5 g vai 
5 kg, bet nedrīkst teikt, ka vielas daudzums ir 5 g vai 5 kg. Vie
las daudzums ir jāizsaka molos. Starp fizikālajiem lielumiem «vie
las daudzums» un «vielas masa» pastāv noteikta sakarība, kas 
parādīta 20. un 21. tabulā.

20. tabula
Sakarība starp dzelzs un sēra masu gramos un šo 
vielu daudzumiem molos

Masa. g Atomu skaits Vielas
daudzums.
molF c s F e s

5 6 3 2 6,02 - I O 23 6,02 - I O 23 i
2 8 1 6 3 , 0 1  • 1 0 23 3 , 0 1  - 1 0 23 0 , 5
14. 8 1 , 5 0 5 - 1 0 “ 1 , 5 0 5 - 1 0 21 0 , 2 5

7 4 7 , 5 - 1 0 22 7 , 5 - 1 0 22 0 , 1 2 5
3 , 5 2 3 , 7 5 - 1 0 22 3 , 7 5 - 1 0 22 0 , 0 6 2 5

Lai varētu izdarīt praktiskā ziņā ļoti svarīgu vispārinājumu, 
apskatīsim sakarību, kāda pastāv starp vielu masu un vielu dau
dzumu mums pazīstamajā reakcijā, kura noris starp fosfora (V) 
oksīdu un ūdeni paaugstinātā temperatūrā.

21. tabula
Sakarība starp losforaļV) oksīda un ūdens masu 
gramos un šo vielu daudzumiem molos

Masa, g Molekulu skaits Vielas daudzums, 
mol

PiO, 3HjO P-jOs 3H,0 PiOs 3H20

1 4 2 3-18=54 6,02-10" 18,06-10“  = 1 3
= 1,806 -10-4

71 2 7 3.01-IO23 9,03-IO23 0,5 1,5
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Apskatot 20. un 21. tabulas datus, redzams, ka relatīvo atom- 
niasu (ArFe =  56; Ars =  32) un relatīvo molekulmasu (Mr H3o =18; 
Mrp.^ =142) vērtības izteiktas gramos, ir masa, kas piemīt vie
nam molam vielas da|iņu. Aplūkotajos piemēros 56 grami dzelzs 
un 32 grami sēra satur 6,02-1023 attiecīgo atomu; 18 grami ūdens 
un 142 grami fosfora(V) oksīda satur 6,02-1023 šo vielu molekulu.

<•
No reakcijas vienādojumā Fe+S-»-FeS redzams, ka katrs 

dzelzs atoms savienojas ar vienu sēra atomu. Reakcijā P2Os +

+ 3 H2O-V2H3PO4 katra fosfora (V) oksīda molekula reaģē ar trim 
ūdens molekulām. No abu aplūkoto reakciju vienādojumiem kļūst 
saprotams, cik liela nozīme ir fizikālajam lielumam «vielas dau
dzums» un tā vienībai molam. Praktiski nav iespējams paņemt 
vienu atomu dzelzs un vienu atomu sēra, vienu molekulu fos
fora (V) oksīda un trīs molekulas ūdens. Turpretī, izmantojot vie
las daudzuma vienību molu, pēc masas ir iespējams paņemt vaja
dzīgās vielas attiecīgajās daļiņu attiecībās saskaņā ar reakcijas 
vienādojumu.

Molmasa jeb molārā masa. Ja dots vielas daudzums molos, tad 
jāprot aprēķināt šīs vielas masu gramos — un otrādi, šajā nolūkā 
izmanto lielumu «molmasa» jeb «molārā masa».

I iVīasu, kas piemīt vienam molam attiecīgo daļiņu (mo
lekulu, atomu, jonu u. c.), sauc par molmasu ieb mo- 
lāro masu.

Molmasu parasti izsaka gramos uz molu (g/mol):

n

šajā izteiksmē M — molmasa, m — dotās vielas masa gramos, 
n — vielas daudzums molos.

Lai būtu saprotams, kādēļ molmasu izsaka gramos uz molu 
(g/mol), jāievēro, ka

molmasa ir lielums, ko iegūsi, dalot dotās vielas jebkuru masu 
gramos ar šis vielas daudzumu molos.

Piemērs:
, .  n i  FcS 264 g

M  F c S  = -------------------- =  — ------------ "rtFes 3 mol
88 g 
1 mol =  88 g/mol

Kā jau noskaidrojam, molmasas skaitliska vērtība ir vienādā 
ar attiecīgajām atommasas un molekulmasas skaitliskajām
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vērtībām (arī ar relatīvajam atommasam un relatīvajām molekul- 
masām).

Piemēri:
maFc=56u; v4r Fe =  56; MFe =  56 g/mol 
mm h 2o = 18 u; Afr H2o=18; A1h2o=  18 g/mol

Teikto uzskatāmi parāda 22. tabulas dati.

22. tabula
Sakarība starp dažu vielu afommasām un molekulmasām, 
relatīvajām atommasām un molekulmasām un Jo vielu 
molmasām

Vielas ķimiskā 
formula

Atommasa un 
molekulmisa

Relatīvā atom
masa un 
molekulmasa

Molmasa

Cu 64 u 64 64 (g/mol)
AI 27 u 27 27 (g/mol)
P 31 u 31 31 (g/mol)
c o 2 44 11 44 44 (g/mol)
II2SO 4 98 u 98 98 (g/mol)
Ca (011)2 74 u 74 74 (g/mol)
A12 ( S 0 4)3 342 u 342 342 (g/mol)

Kaut arī atommasas un molekulmasas un relatīvās atommasas 
un molekulmasas skaitliski ir vienādas ar molmasām, taču jāsaprot, 
ka tie ir atšķirīgi lielumi. Tā, piemēram, 18 u ir tikai vienas ūdens 
molekulas masa un skaitlis 18 ir ūdens molekulas relatīvā mole- 
kulmasa, kas parāda, cik reižu ūdens molekulas masa ir lielāka 
par vienu atommasas vienību, turpretī 18 grami ir nevis vienas 
ūdens molekulas, bet gan 6,02-1023 ūdens molekulu summārā 
masa. Lai šos lielumus nesajauktu, molekulmasas apzīmē ar mm, 
piemēram, mmHjo =18 u, un atommasas — ar ma, piemēram, 
maAi=27 u; relatīvās molekulmasas apzīmē ar Mr, piemēram, 
Mrh2o =18, relatīvās atommasas — ar i4r, piemēram, y4rFe =  56, 
bet molmasu — ar M, piemēram, iWļlo =18 g/mol, Mai =  27 g/mol.

Jāievēro, ka attiecībā uz tādām vienkāršām vielām, kuru mole
kulas sastāv no diviem atomiem, piemēram, gāzveida vielām (skā- 
beklim, ūdeņradim u. c.), jāatšķir lielums mols molekulu un lie
lums mols atomu. Tā, piemēram, attiecībā uz skābekli jāatšķir, 
ka 1 molā skābekļa ir 6,02-1023 skābekļa molekulu (M0,=  
= 32 g/mol), turpretī 1 molā atomārā skābekļa ir 6,02-1023 skā
bekļa atomu (;Wo=16 g/mol).
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Ar formulu M = — izteikta sakarība, kāda pastāv starp vielas
masu gramos, molmasu gramos uz molu un vielas daudzumu 
molos. So formulu var izmantot dažādos aprēķinos.

1. piemērs. Doti 16 g sēra un 264 g dzelzs(II) sulfīda. Aprē
ķināt sēra un dzelzs(II) sulfīda daudzumu molos.

Atrisinājums. 1. Aprēķina sēra un dzelzs(II) sulfīda molmasas:

Afs = 32 g/mol; MFes =  56 g/mol +  32 g/mol = 88 g/mol 

2. Aprēķina sēra un dzelzs(II) sulfīda daudzumu molos: 

ms 16 g
ns =  -

«FeS =

Ms 32 g/mol 
mFes 264 g

= 0,5 mol

AfFes 88 g/mol
-=3 mol

Atbilde. Doti 0,5 moli S un 3 moli FeS.

2. piemērs. Doti 8 g skābekļa. Aprēķināt skābekļa daudzumu. 
Atrisinājums. 1. Apēķina skābekļa daudzumu molos:

M0l = 32 g/mol; n0i= - ~ =  8 g -=0 ,25  molMq2 32 g/mol

Atbilde. Skābekļa daudzums ir 0,25 moli.
3. piemērs. Doti 2 moli sēra un 0,5 moli dzelzs(II) sulfīda. 

Aprēķināt doto vielu masu gramos.
Atrisinājums. 1. Aprēķina sēra un dzelzs(II) sulfīda molmasas:

Ms = 32 g/mol; MFes = 56 g/mol +  32 g/mol = 88 g/mol

2. Aprēķina doto vielu masu gramos:

m

ms =  «sMs =  2 mol-32 g/mol = 64 g 
/nFcs = nFesMjjes =  0,5 mol • 88 g/mol = 44 g

Atbilde. Doti 64 g S un 44 g FeS.

Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus {1.—7.)! Atrisiniet 
1.—6. uzdevumu!
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2. AVOGADRO LIKUMS

Avogadro likuma atklāšana; tā definīcija. Itāliešu zināt
nieks A. Avogadro (1776—1856), pamatojoties uz to, ka visas 
gāzveida vielas ir vienādi saspiežamas (Boila—Mariota likums) 
un ka tām ir vienāds termiskās izplešanās koeficients (Gei-Lisaka 
likums) un vairākas citas kopīgas īpašības, 1811. gadā izteica 
hipotēzi (pieņēmumu), kuras pareizība vēlāk tika pierādīta dau
dzos mēģinājumos un kura tika formulēta likuma veidā.

1 Dažādu gāzu vienādos tilpumos vienādā temperatūrā 
un spiedienā ir vienāds skaits molekulu.

Tā, piemēram, viens litrs skābekļa satur tikpat daudz mole
kulu, cik to ir vienā litrā ūdeņraža, ja apstākļi ir vienādi.

Avogadro likuma izskaidrojums. Vienādos apstākļos attālumi 
starp molekulām visās gāzēs ir vienādi. Tā kā gāzēs pašu mole
kulu izmēri salīdzinājumā ar attālumiem starp molekulām ir ļoti 
mazi, tad no tā var secināt, ka dažādu gāzu vienādos tilpumos 
(vienādos apstākļos) jābūt vienādam skaitam molekulu. Avogadro 
likuma pareizību apstiprina arī šāds secinājums. Ja dažādu gāzu 
vienādos tilpumos (vienādos apstākļos) ir vienāds skaits mole
kulu, tad dažādu gāzu tādiem daudzumiem, kuros ir vienāds skaits 
molekulu, ir jāieņem vienāds tilpums.

Sī secinājuma pareizību nav grūti pārbaudīt praksē. Kā jau 
zināms, tādi vielas daudzumi, kuros ir vienāds skaits molekulu, ir 
molāri daudzumi. Tā, piemēram, normālos apstākļos, t. i., ja tem
peratūra 0°C un spiediens 0,1 MPa, 1 mols skābekļa (molmasa 
32 g/mol) un 1 mols ūdeņraža (molmasa 2 g/mol) ieņem vienādu 
tilpumu — 22,4 /.

( Viens mols jebkuras gāzes normālos apstākļos ieņem
22,4 / lielu tilpumu. Šo tilpumu sauc par gāzveida vie
las inoltilpumu normālos apstākļos.

Moltilpumu apzīmē ar V, un tā vienība ir litrs uz molu 
(//mol).

Aprēķinos jāievēro, ka viena milimola tilpums ir 22,4 ml, 
viena kilomola tilpums — 22,4 m3 un viena megamola tilpums — 
22400 tn3. Piemēram, 32 rng 0 2 ieņem tilpumu 22,4 ml, 32 kg 
0 2 — 22,4 m3 un 32 tonnnas 0 2 — 22 400 m3.

Avogadro likuma nozīme. Tā kā 1 mols jebkuras gāzes nor
mālos apstākļos ieņem 22,4 l tilpumu, tad, zinot dotās gāzes blī-
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viimu, t. i., tas 1 l masu normālos apstākļos, var aprēķināt dotas 
gāzes molmasu:

r

kur p ir dotās gāzes blīvums normālos apstākļos.
Tā, piemēram, eksperimentāli noteikts, ka 1 l skābekļa masa 

normālos apstākļos ir 1,43 g, t. i., skābekļa blīvums p=l,43 g/l. 
No tā izriet, ka

Mo2 =  22,4 //mol -1,43 g//=32 g/mol 
Atro2 =  32

Praktiski ir izdevīgi noteikt gāzu relatīvo blīvumu, t. i., no
teikt, cik reižu noteikta tilpuma vienas gāzes masa ir lielāka par 
tāda paša tilpuma otras gāzes masu. Relatīvo blīvumu pieņemts 
apzīmēt ar D.

Ievērojot to, ka saskaņā ar Avogadro likumu vienādos gāzu 
tilpumos vienādos apstākļos ir vienāds skaits molekulu, gāzes re
latīvo blīvumu pret ūdeņradi aprēķina pēc šādas formulas:

kur DH, — dotās gāzes blīvums pret ūdeņradi, n — vielas dau
dzums dotajā tilpumā, mol; M — pētāmās gāzes molmasa, g/mol; 
2 — ūdeņraža molmasa, g/mol.

Pārveidojot šo formulu, iegūstam:

Ja blīvumu nosaka attiecībā pret kādu citu gāzi, tad ūdeņ
raža molmasas (t. i., 2 g/mol) vielā raksta attiecīgās gāzes mol- 
masu. Tā, piemēram, ja nosaka dotās gāzes blīvumu attiecībā 
pret skabekli un pret gaisu, tad izmanto šādas formulas:

_  M
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No ta savukārt

------------------------
M  =  2 9  O q  a i s s  

M = 3 2 ū 0j

Dotajās formulās 29 g/mol ir gaisā ietilpstošo gāzu maisījuma 
vidējā molmasa, 32 g/mol — skābekļa molmasa.

Tā kā vielu molmasas ir skaitliski vienādas ar molekulmasām 
un relatīvajām molekulmasām, tad pēc iepriekš dotajām formu
lām var aprēķināt arī gāzveida vielu molekulmasas un relatīvās 
molekulmasas.

Izmantojot fizikālo lielumu «moltilpums» un tā matemātisko 
sakarību ar molmasu, gāzes blīvumu un relatīvo blīvumu, var arī 
aprēķināt, cik lielu tilpumu normālos apstākļos ieņem jebkuras 
gāzes dotais daudzums vai dotā masa. Var arī aprēķināt, cik reižu 
dotā gāze smagāka vai vieglāka par gaisu vai par kādu citu gāzi.

1. piemērs. Aprēķināt, cik lielu tilpumu ieņem 4 g metāna CH4 
normālos apstākļos.

Atrisinājums. 1. Aprēķina metāna molmasu:
AfcHt= 12 +1 -4='16 (g/mol)

Aprēķina, cik lielu tilpumu ieņem 4 g metāna: 
16 g CH4 ieņem 22,4 l 
4 g CH4 „ x l

x —~
22,4-4 = 5,6 (/)

16

Apzīmējot aprēķināmās gāzes tilpumu normālos apstākļos ar 
v0 un moltilpumu ar V0, aprēķinu var izdarīt arī tā:

Voch4 yoCHt 22,4 Uocn4
AIch*

Vo ch4 = 4 •

rtlcu
22,4

_ ŪT

. 16

=  5,6 (/).

Atbilde. 4 g metāna ieņem 5,6 / lielu tilpumu.
2. piemērs. Aprēķināt, cik lielu tilpumu ieņem 0,5 moli slā

pekļa N2.
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2. Aprēķina, cik lielu tilpumu ieņem 0,5 mol slāpekļa:

1 mol N2 ieņem 22,4 /
0,5 mol N2 „ x I

Atrisinājums. 1. Aprēķina slāpekļa molmasu:

Mn2= 14-2 = 28 (g/mol)

Atbilde. 0,5 moli slāpekļa ieņem 11,2 / lielu tilpumu.
3. piemērs. Aprēķināt 2 litru oglekļa (IV) oksīda masu. 
Atrisinājums. I. Aprēķina oglekļa (IV) oksīda molmasu:

Mco2=12+16-2 =  44 (g/mol)

2. Aprēķina 2 litru oglekļa (IV) oksīda masu:

22,4 l C02 masa ir 44 g
_  _2 / C02 __„ x_ g_

44-2
* = ^ r = 3 ’93 (g)

Atbilde. 2 litru oglekļa (IV) oksīda masa ir 3,93 g.
4. piemērs. Aprēķināt masu gāzu maisījumam, kas sastāv no

5,6 m3 metāna CH4 un 2,24 m3 oglekļa (II) oksīda.
Atrisinājums. I. Aprēķināt metāna un oglekļa (II) oksīda mol

masu:

M cn4=  12+ I -4= 16 (g/mol) 
Afc0=  12+16=28 (g/mol)

2. Aprēķina 5,6 in3 metāna masu:*

22,4 m'3 CH4 masa ir 16 kg
5,6 rn3 CII4 „ „ kg

*1
16-5,6
22,4 =  4 (kg)

* Šāda veida uzdevumus risinot, jāievēro, a) ja gāzes tilpums izteikts 
l i t r o s ,  tad šf tilpuma gāzes masa izsakāma gramos; b) ja gāzes tilpums iz
teikts kubikmetros, tad š ī  tilpuma gāzes masa izsakāma kilogramos.
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3. Aprēķina 2,24 m3 oglekļa(II) oksīda masu:
22,4 m3 CO masa ir 28 kg 
2,24 m3 CO „ „ x2 kg

x2=-
28-2,24

22,4 = 2,8 (kg)

4. Aprēķina gāzu maisījuma masu:
>n —  X i ~ ļ ~ x 2= 4  +  2,8 = 6,8 (kg)

Atbilde. Gāzu maisījuma masa ir 6,8 kg.
5. piemērs. Aprēķināt oglekļa (IV) oksīda blīvumu un relatīvo 

blīvumu attiecībā pret ūdeņradi un gaisu.
Atrisinājums. 1. Aprēķina doto gāzu molmasas:

AIco2=  12 g/mol-f 2-16 g/mol = 44 g/mol; A1h2 = 2 g/mol

2. Aprēķina C02 blīvumu, t. i., 1 l masu, un relatīvos blīvu
mus, kas parāda, cik reižu oglekļa(IV) oksīds ir smagāks par 
ūdeņradi un cik reižu tas ir smagāks par gaisu:

M 44 g/mol
Mco2 = 22,4p; p = —  ; p =  22,4 //mol -=1,96 g/I

„ Af 44 g/mol
Mco-, =  2£1h2; Dh2= — = ——— — -.----22

2 2 g/mol
AI 44 er/mol

« co! =  29D„„ ,,  29  29g7m oT "1,52

Atbilde. Oglekļa (IV) oksīda blīvums ir 1,96 g//, relatīvais blī
vums pret ūdeņradi ir 22, pret gaisu — 1,52.

Piezīme. Šada veida uzdevumus ļoti bieži izmanto praksē, lai 
noteiktu, vai dotā gāze ir vieglāka vai smagāka par gaisu, vieg
lāka vai smagāka par kādu citu gāzi.

Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (8.— 13.)! Atrisiniet
7.— 16. uzdevumu!

3. GĀZU TILPUMU ATTIECĪBAS ĶĪMISKAJĀS REAKCIJAS

No 21. tabulas datiem izriet, ka ķīmisko reakciju vienādojumos 
koeficienti pie vielu formulām parāda ne tikai reaģējošo atomu un 
molekulu skaitu, bet arī vielu daudzumus, kas izteikti molos. Tā-
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deļ vienādojumus reakcijām, kuras piedalās gāzes, var, piemēram, 
uzrakstīt šādi:

H2 +  Cl2->-2HCl (hlorūdenradis)
1 mol 1 mol 2 mol 
22,4/ 22,4/ 44,8 /

2 C 0 + 0 2- v2C02
2 mol 1 mol 2 mol
44,8 l 22,4 / 44,8 l

Ja saīsina reaģējošo gāzu un reakcijā radušos gāzu tilpumu 
skaitliskās vērtības ar 22,4, tad iegūst tilpumu attiecību: pirmajā 
reakcijā — 1 : I : 2 , bet otrajā — 2 : 1 : 2 .

No šiem piemēriem var secināt, ka pastāv šāda likumsakarība.

« Reaģējošo gāzu un reakcijā radušos gāzu tilpumi attie
cas kā nelieli veseli skaitļi.

Reakciju vienādojumos koeficienti pie gāzveida vielu formulām 
parāda reaģējošo gāzu un reakcijā radušos gāzu tilpumu attie
cības.

Pēc reaģējošo gāzu tilpumu attiecības var arī izdarīt aprēķi
nus, ncizskaitļojot gāzu molmasu.

1. piemērs. Aprēķināt, cik liels tilpums skābekļa nepieciešams, 
lai sadedzinātu 5 in3 metāna CH4.

Atrisinājums.
CH4 + 202 —► C 02 +  21I20
1 til- 2 til
pums purni

1 m3 CH4 sadedzināšanai vajag 2 m3 0 2 
5 m3 „________ __________„ a: m3 „

=  10 (m3 0 2)

Pēc iepriekš dotā vienādojuma aprēķinu var izdarīt arī tā:
Vo cii* 1 2-------- -- un Uoo2=focm- —Uoo2 2 1

£>0 02=5— =  10 (m3)

Atbilde. 5 m3 metāna sadedzināšanai nepieciešams 2 reizes lie
lāks tilpums skābekļa, t. i., 10 m3.
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2 . piemērs. Cik liels tilpums gaisa jāpatērē, lai sadedzinātu 
20 / oglekļa(II) oksīda CO, ja zināms, ka gaisa sastāvā ir 0,21 
tilpuma daļa (2 1% pēc tilpuma) skābekļa?

Atrisinājums. 1. Uzraksta reakcijas vienādojumu un vispirms 
aprēķina, cik liels tilpums skābekļa vajadzīgs:

2CO -ļ- Oj -*- 2CO2
2 til- 1 til
pumi purns

2 l CO sadedzināšanai vajag 1 l O2
20 / _________ „_________ „ *1 l „

20-1
*,= — — =10 (/ 0 2)

Nepieciešama skābekļa tilpumu var aprēķināt arī tā:

-----------; uoo2 =  y o c o ~ =20--—=10 (/)
V q C O  2  2  1

2. Aprēķina, cik liels tilpums gaisa vajadzīgs:
21 / 0 2 satur 100 l gaisa 
1 0 / ,, ,, Xļ l ,,

100-10
*2= ---2T--- =  47>62 V ga‘sa)

Ievērojot, ka skābekļa tilpuma daļa gaisa ir 0,21, aprēķinu var 
izdarīt arī tā:

uo gaisa =  Uo 02 ■ - ^ T  =  1 ° ļ j ^ T  “  47’62 <0 

Atbilde. Jāpatērē 47,62 / gaisa.

Atbildiet uz 14. jautājumu! Atrisiniet 17. un 18. uzdevumu!

4. APRĒĶINI PĒC ĶĪMISKAJAM FORMULĀM 
UN VIENĀDOJUMIEM

Tagad, kad esam noskaidrojuši, kāda sakarība pastāv 
starp vielas masu un vielas daudzumu, varam iepazīties ar aprē
ķiniem, kādus var izdarīt pēc ķīmiskajām formulām un ķīmisko 
reakciju vienādojumiem. Izdarot aprēķinus, jāievēro, ka ķīmiskā 
formula apzīmē ne tikai kaut kādas vielas vienu molekulu, bet ari
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šis vielas daudzumu molos. Tā, piemēram, formula H20  apzīmē 
gan vienu ūdens molekulu ar relatīvo molekulmasu 18, gan ari 
ūdens molmasu 18 g/rnol.

I. Aprēķini pēc ķīmiskajām formulām
1. Elementu masu attiecības aprēķināšana pēc dotās saliktās 

vielas ķīmiskās formulas
Piemērs. Noteikt elementu masu attiecību kalcija hidroksīdā 

Ca(OH)2.
Atrisinājums. 1. Aprēķina kalcija hidroksīda molmasu:

Mca<oH)2 =  40+ (16+ 1) -2=74 (g/mol)
2. Nosaka elementu masu attiecību:

Ca :0 :H  = 40:32:2 =  20:16:1

Atbilde. Elementu masu attiecība kalcija hidroksīdā ir 20 : 16 : 1.
SI attiecība parāda, ka 37 masas vienībās kalcija hidroksīda ir 

20 masas vienības kalcija, 16 masas vienības skābekļa un 1 ma
sas vienība ūdeņraža, pie tam masas vienības var izteikt jebkurās 
masas vienībās — miligramos, gramos, kilogramos un tonnās.

2. Elementu masas daļas aprēķināšana saliktajā viela
Piemērs. Aprēķināt nātrija hidroksīdā ietilpstošo elementu sa

turu masas daļās un procentos.
Atrisinājums. 1. Aprēķina nātrija hidroksīda molmasu:

MNaOH=23+16 +  1 =40 (g/mol)

2 . Aprēķina nātrija saturu masas daļās un procentos (sk. 
1. nod. 11. paragrāfu):

23:40 =  0,575 vai 57,5% Na
Aprēķina pierakstu var izdarīt arī tā

&’Na Mx a 
MnsOH

23
40 = 0,575 vai 57,5%

3. Aprēķina skābekļa saturu masas daļas un procentos: 
16:40 = 0,4 vai 40% O

4. Aprēķina ūdeņraža saturu masas daļās un procentos: 
1:40 =  0,025 vai 2,5% 11
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P iezim e. Odeņraža saturu masas daļas un procentos var aprē
ķināt arī pēc starpības:

a) 0,575+0,4 =  0,975; 1-0,975=0,025
b) 57,5+40=97,5%; 100-97,5=2,5%

5. Pārbauda aprēķinu pareizību:
a) 0,575 +  0,44-0,025=1
b) 57,5 +  40 +  2,5=100%
Atbilde. Nātrija hidroksīdā ir 0,575 m. d. vai 57,5% Na, 

0,4 m. d. vai 40% O un 0,025 m. d. vai 2,5% H.

3. Elementa masas aprēķināšana noteiktā saliktas vielas masa 
Piemērs. Cik tonnu alumīnija ir 408 t alumīnija oksīda AI2O3? 

Atrisinājums. 1. Aprēķina alumīnija oksīda molmasu:
A W >3 =  27-2+ 16-3= 102 (g/mol)

Tālāk aprēķinā izmanto tās masas vienības, kādas dotas uzde
vumā. Tas jāievēro arī turpmāk.

2. Aprēķina, cik tonnu alumīnija ietilpst 408 t alumīnija ok
sīda:

102 t Al20 3 satur 54 t AI 
408 t „ „ _x  t

Aprēķinu var izdarīt arī tā:
m Ai _  2 Af ai 

mA i2o3 M a iso 3

mAi=Wai2o3
2Ma1

MaIjOs
= 408-

2-27
T02~

= 216 (t)

Atbilde. 408 t A120 3 satur 216 t AI.

4. Saliktas vielas masas aprēķinašana, ja zināma viena vielā 
ietilpstošā elementa masa

Piemērs. Cik kilogramos vara(II) oksīda ir 3,2 kg vara? 
Atrisinājums. 1. Aprēķina vara(Il) oksīda molmasu:

M cu o = 64 + 16=80 (g/mol)

166



2. Aprēķina vara (II) oksīda masu:
80 kg CuO satur 64 kg Cu 
x  kg__ ,, 3,2 kg „

x= 80-3,2
64 = 4 (kg Cu)

Atbilde. 3,2 kg Cu ietilpst četros kilogramos CuO.

5. Ķīmiskās formulas noteikšana vielai, ja zināms tās kvalita
tīvais un kvantitatīvais sastāvs

1. piemērs. Kāda ķīmiskā formula ir vielai, kuras sastāvā ir 
0,4 masas daļas (40%) vara Cu, 0,2 masas daļas (20%) sēra S 
un 0,4 masas daļas (40%) skābekļa O?

Atrisinājums. Nosaka atomu skaita attiecību:

Cu: S : O 4 o  :-T-r =  °>6 2 5 :°-6 2 5 :2,5—1:1:4 64 32 16

Atbilde. Dotās vielas ķīmiskā formula ir CuSO,(.
2 . piemērs. Vielas sastāvā ir 0,7241 masas daļas (72,41%) 

dzelzs Fe un 0,2759 masas daļas (27,59%) skābekļa O. Noteikt 
šīs vielas ķīmisko formulu.

Atrisinājums. Nosaka atomu skaita attiecību:

F e :0  =
72,41

56
27,59

■ n r = 1,29:1,72

Ja mazāko skaitli pieņem par vienību, tad

Fe : 0 = -
1.29 _ 1,72
1.29 ‘ 1,29 =  1:1,33

Tā kā savienojumā jābūt veselam skaitam atomu, tad šo attie
cību izsaka veselos skaitļos (šinī gadījumā iepriekšējo attiecību 
pareizina ar 3):

Fe :0  = 3:3,99^3:4

Atbilde. Dotās vielas ķīmiskā formula ir Fe30.i.
3. piemērs. Noteikt ķīmisko formulu vielai, ja tajā alumīnijs 

ar skābekli ir saistīti masu attiecībā 9:8.
Atrisinājums. Nosaka atomu skaita attiecību:

A I : O = - 2 7 : l ? = ° ’33:0’5
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Mazāko skaitli pieņem par vienību un atrod attiecību:

A1 * O — ° ’33 • ° ’5 =1-15  
0,33 ' 0,33

Attiecību izsaka veselos skaitļos:
A l:0 = 2:3

Atbilde. Dotās vielas ķīmiskā formula ir AI2O3.

4. piemērs. Gāzveida vielas sastāvā ir 0,857 masas daļas 
(85,7%) oglekļa C un 0,143 masas daļas (14,3%) ūdeņraža H. 
Viena litra šis gāzes masa normālos apstākļos ir 1,25 g. Noteikt 
vielas ķīmisko formulu.

Atrisinājums. Nosaka atomu skaita attiecību:

C:H =
85,7
~Ī2

14,3 
' 1

= 7,14:14,30= 1:2

Taču šādai atomu skaita attiecībai atbilst daudz formulu, pie
mēram, CH2, C2H 4 , C3H6 utt. Ta kā uzdevumā ir dots arī gāzes 
blīvums, tad var noteikt, kura no minētajām formulām atbilst 
dotajai gāzei. Sājā nolūkā atrod šīs gāzes molmasu:

M=V%p =  22,4-1,25 =  28 (g/mol)

Aprēķina gāzes molmasu pēc vienkāršākās formulas:
M ch2=  12-1-2= 14 (g/mol)

Tā kā dotās gāzes molmasa ir 28 g/mol, tad tās molekulfor- 
mula ir C 2Hļ-

Atbilde. Vielas ķīmiskā formula ir C2H4.

5. piemērs. Noteikt ķīmisko formulu vielai, kuras sastāvā ir 
0,923 masas daļas (92,3%) oglekļa C un 0,077 masas daļas 
(7,7%) ūdeņraža. Sīs gāzes blīvums pret ūdeņradi DH =13.

Atrisinājums. Nosaka atomu skaita attiecību: 
92,3 7,7

C:H
12 1

= 7,7:7,7=1:1

Tātad dotās vielas vienkāršāka formula ir CH. 
Aprēķina molmasu pēc vienkāršākās formulas: 

Mch=  12+1 =  13 (g/mol)
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Lai atrastu molekulformulu, aprēķina dotās vielas molmasu:
M = 2Dīi2 =  2-13 =  26 (g/mol)

No tā izriet, ka dotās vielas ķīmiskā formula ir C2H2.
Atbilde. Dotās vielas ķīmiskā formula ir C2H2.

Atrisiniet 19.—26. uzdevumu!

II. Aprēķini pēc ķīmisko reakciju vienādojumiem
Risinot uzdevumus pēc ķīmisko reakciju vienādojumiem, ietei

cams ievērot šādu secību.
1. Ja dotajās izejvielās ir piemaisījumi, tad vispirms aprēķina 

tīras vielas masu.
2. Uzraksta ķīmiskās reakcijas vienādojumu.
3. Reakcijas vienādojumā pasvītro ķīmiskās formulas tām vie

lām, kuru masa norādīta uzdevumā, kā ari tām vielām, kuru masa 
jāaprēķina.

4. Aprēķina molmasas tām vielām, kuru formulas pasvītrotas. 
Pēc tam aprēķina šo vielu masas, kas atbilst reakcijas vienādo
jumā dotajiem šo vielu daudzumiem.

5. Iegūtos skaitļus raksta zem atbilstošajām formulām un iz
dara aprēķinus, kā parādīts tālāk.

1. Reakcijas produkta masas vai gāzu tilpuma aprēķināšana, 
ja dota izejvielas masa vai tilpums

1. piemērs. Cik gramu nātrija hidroksīda radīsies, 2,3 g nāt
rija reaģējot ar ūdeni?

Atrisinājums. Tā kā izejviela (nātrijs) dota bez piemaisīju
miem, tad uzraksta ķīmiskās reakcijas vienādojumu un izdara 
vajadzīgos pasvītrojumus. Pēc tam aprēķina molmasas un masas 
un iegūtos skaitļus raksta zem pasvītrotajām formulām. Pierak
stus un aprēķinus ieteicams izdarīt noteiktā secībā, kā parādīts 
tālāk.

MNa = 23 g/mol
'Vfxa0H=23+ 16+ 1 =40 (g/mol) 
tfk>Na = 2 mol-23 g/mol =  46 g 
m2NaOH = 2moM 0 g/mol = 80 g

Atbilde. Radīsies 4 g NaOH.

z .\ a  +  z r lU J  l —*■ z īN a u t i + 112|

46 g 
2,3 g

2,3-80

80 g
x g

46 4 (g NaOH)
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2. piemērs. Cik liels tilpums ūdeņraža izdalīsies, ja 4,6 g nāt
rijā reaģēs ar ūdeni?

Atrisinājums. Uzraksta ķīmiskās reakcijas vienādojumu, aprē
ķina nātrija inolmasu un uzraksta ūdeņraža moltilpumu. Pēc tam 
izdara vajadzīgos pierakstus un aprēķinus.

2Na+2HOH

46 g 
4,6 g

22,4-4,6

2NaOH + H2f

22,4 l 
x l

= 2,24 (/ H2)

MNa =  23 g/mol 
m2\ a = 46 g 
Uoh2 = 22,4 //mol

Aprēķinu var izdarīt arī ta:

2 MNa _  WNa
V0u2 n2

r>o ir2 = m-Na Ž l S - _ 4 ,6 -
2Mxa

22,4
2-23

= 2,24 (/)

Atbilde. Izdalīsies 2,24 / ūdeņraža.

3. piemērs. Cik gramu vara izdalīsies, ja uz sakarsētu vara(II) 
oksīdu iedarbosies ar 5,6 litriem ūdeņraža?

Atrisinājums. Uzraksta ķīmiskās reakcijas vienādojumu, aprē
ķina ūdeņraža molmasu un uzraksta tā moltilpumu. Pēc tam iz
dara attiecīgos pierakstus un aprēķinus.

r
CuO +  H2 —► Cu +  H20

22,4 / 64 g
5,6 l x g

X= 5,6-64
22,4 =  16 (g Cu)

Atbilde. Izdalīsies 16 g vara.

4. piemērs. Cik liels tilpums oglekja(lV) oksīda radīsies, pil
nīgi sadegot 3 kg oglekļa?

Atrisinājums. Pierakstu un aprēķinus izdara līdzīgi kā 2. pie
mērā. (Tā kā masa izteikta kilogramos, tad tilpums jāizsaka ku
bikmetros.)

170



C 4- O2 CO2

12 kg 22,4 in3
3 kg x m3

22 4 • 3
* = — ~ — =5,6 (rn3 C 02)

iMc = 1 2  g/mol 
l/oCo2 = 22,4 //mol

Atbilde. Radīsies 5,6 rn3 oglekļa (IV) oksīda.
2. Izejvielu masas (tilpuma) aprēķināšana, lai iegūtu noteiktu 

masu (tilpumu) reakcijas produktu
1. piemērs. Ūdenim reaģējot ar nātriju, ieguva 2 g nātrija 

hidroksīda. Aprēķināt masu ūdenim, kas piedalījās reakcijā. 
Atrisinājums.
2Na + 2H011 -> 2NaOH + H2f 

2-18 g 2-40 g

AlNaOH = 40 g/mol 
M j i, o =  18 g/mol

x g 2  g

2-18-2x =-
2-40 = 0,9 (g H 20 )

Atbilde. Lai iegūtu 2 g NaOH, jāpatērē 0,9 g ūdens.
2 . piemērs. Cik liels tilpums ūdeņraža jāpatērē, lai reakcijā ar 

vara (II) oksīdu iegūtu 3,2 tonnas vara?
Atrisinājums.

10
CuO + 1 12 — Cu +  I I2O

22 400 m3 64 t
x  m3 3,2 t

X  —  -
22 400-3,2 

64 = 1120 (m3 H2)

Afcu =  64 g/mol 
I/0 h2 =  22,4 //mol

Atbilde. Japaterē 1120 m3 ūdeņraža.

Atrisiniet 2 7 .— 31. uzdevumu!

5. ĶĪMISKO REAKCIJU SILTUMEFEKTS

Eksotermiskās un endotermiskās reakcijas. Ķīmisko re
akciju norišu apstākļi ir dažādi. Kā jau minēts (sk. 1. nod. 4. pa
ragrāfu), dažām reakcijām karsēšana ir vajadzīga tikai reakcijas
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ierosināšanai. Pie tādām reakcijām pieder, piemēram, vielu deg
šana, dzelzs reakcija ar sēru (sk. 1. nod. 6 . paragrāfu) u. c. No
risot šādām reakcijām, izdalās daudz siltuma.

Reakcijas, kuras noris ar siltuma izdalīšanos, sauc par 
eksotermiskām reakcijām (no grfeķu valodas vārdiem 
exd  — no ārpuses, ārpus un th e rm ē  — karstums, sil
tums).

Jau noskaidrojām, ka ir arī tādas reakcijas, kurām karsēšana 
vai cita veida enerģijas pievadīšana ir vajadzīga ne tikai šo reak
ciju ierosināšanai, bet ari to norisei. Tā, piemēram, ja kaut uz 
mirkli atslēdz Hofmaņa aparātu no strāvas avota, ūdens sadalī
šanās reakcija tiek pārtraukta. Kalcija karbonāta (kaļķakmens) 
sadalīšanās notiek tikai tad, ja to nepārtraukti karsē.

Reakcijas, kuras noris ar nepārtrauktu siltuma vai cita 
veida enerģijas uzņemšanu, sauc par endotermiskām 
reakcijām (no grieķu valodas vārda enclon — iekšā).

Ķīmiskās reakcijas praksē izmanto ne tikai dažādu vielu iegū
šanai, bet. arī enerģijas iegūšanai. Tā, piemēram, enerģiju, ko 
iegūst degšanas reakcijās, plaši izmanto rūpniecībā un ikdienas 
dzīvē. Botānikas kursā jūs iepazināties ar fotosintēzes procesu, 
kura rezultātā zaļajos augos Saules gaismas iedarbībā veidojas 
organiskas vielas. Jums ir arī zināms, ka šo parādību pētījis krievu 
zinātnieks K. Timirjazevs. Ļoti nozīmīgs ir viņa pētījumu secinā
jums, ka cietes veidošanās procesu zaļajos augos var saukt par 
Saules enerģijas uztveršanas un konservēšanas procesu. Ši sva
rīgā doma jāsaprot tā: zaļie augi hlorofila klātbūtnē saista Saules 
enerģiju. Sājā procesā starp oglekļa(IV) oksīdu un ūdeni noris 
endotermiska reakcija, kuras rezultātā veidojas ar enerģiju ba
gātas organiskās vielas.

No teiktā saprotams, cik liela nozīme ir eksotermiskajām un 
endotermiskajām reakcijām. Tāpēe arī ir jāprot aprēķināt, cik 
daudz enerģijas šajās reakcijās izdalās vai arī cik daudz tās ir 
jāpatērē. Sājā nolūkā izmanto tā sauktos termoķimiskos vienādo
jumus.

Termoķīmiskie vienādojumi. Ķīmiskajās reakcijās izdalīto vai 
patērēto siltuma daudzumu ir pieņemts nosacīti apzīmēt ar Q. 
Ja siltums izdalās, tad raksta +  Q, ja tas tiek uzņemts, tad — Q.
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Piemeri:
c + O2= CO2+ Q
2H20  = 2H2f +  0  s f - Q
Ķīmisko reakciju vienādojumus, kuros ir parādīts, vai 
siltums izdalās vai tiek uzņemts, sauc par termoķīniis- 
kajiem vienādojumiem.

Enerģijas daudzumu, kas ķīmiskajās reakcijās izdalās vai tiek 
uzņemts, var izmērīt (sk. fizikas kursu). Ja +Q un — Q vietā 
ievieto attiecīgās skaitliskās vērtības, tad iepriekš minētos ķīmisko 
reakciju vienādojumus var uzrakstīt šādi:

c  +  0 2= C 0 2+ 402,24 kJ 
2H20  =  2H2 +  0 2 — 571,6 kJ

I S iltum a daudzumu, kas ķ īm iskajā reakcijā izdalās vai tiek uz
ņemts, sauc par reakcijas siltum efektu.

Reakciju vienādojumos siltuma daudzumus parasti attiecina uz 
vienu molu reakcijā radušās vai reaģējušās vielas, piemēram:

2A1 + 1 1 o 2= A I20 3+ I6 4 6  kJ

2P + 2 j 0 2= P 20 6+ 1508 kJ 

H20 = H2+ -L O s- 285,8 kJ

Koeficienti daļskaitļu veidā šajos vienādojumos doti tādēļ, ka 
izdalītie vai uzņemtie siltuma daudzumi attiecināti uz vienu molu 
vielas.

Siltum a daudzumu, kas izdalās vai tiek uzņemts, no vienkār
šām vielām rodoties vienam molam saliktas vie las, sauc par dotās 
vie las rašanās siltumu.

Enerģijas nezūdamība un pārvēršanās ķīmiskajās reakcijās.
Jau ir zināms, ka līdzstrāvas ietekmē ar ūdeni notiek endoter- 
tniska reakcija un tas sadalās:

Iķ O - l la  I- — 0 2 — 285,8 kJ

Enerģija, kas šajā procesā tiek patērēta, nepazūd, bet gan aku
mulējas (uzkrājas) skabekli un ūdeņradi, kuri šajā procesa rodas. 
T a s  nozīme, ka iegūtais skābeklis un ūdeņradis ir par 285,8 kJ ar
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enerģiju bagātāks salīdzinājumā ar vienu molu ūdens. Ka tas 
tiešām tā, var pārliecināties, izdarot pretēju reakciju, t. i., sadedzi
not ūdeņradi un iegūstot ūdeni. Mēģinājumā var pārliecināties, ka 
šajā procesā izdalās tieši tikpat daudz enerģijas, cik bija patērēts, 
ūdeni sadalot:

H2 + — 0 2 =  H20  + 285,8 kJ

Tagad kļūst saprotams, ka, sadedzinot kurināmo, atbrīvojas 
tieši tā enerģija, kas uzkrājas organiskajās vielās endotermiskās 
fotosintēzes reakcijas rezultātā.

Enerģiju, kas izdalās ķīmiskajās reakcijās, var pārvērst citos 
enerģijas veidos. Pie tam visi šie procesi noris pilnīgā saskaņā 
ar enerģijas nezūdamības un pārvēršanās likumu, ko apskata arī 
fizikas kursā.

Pēc termoķīmiskajiem vienādojumiem var izdarīt arī dažādus 
aprēķinus.

1. piemērs. Pēc termoķīmiskā vienādojuma S-f 0 2= S 0 2+297 kJ 
aprēķināt, cik siltuma izdalīsies, sadegot 1 kg sēra.

Atrisinājums. Dotais termoķīmiskais vienādojums parāda, ka, 
sadegot 32 g sēra, izdalās 297 kJ siltuma.

Sadegot 32 g sēra, izdalās 297 kJ 
„ 1000 g „ „ * kJ

X  —  -
297-1000

32 = 9281 (kJ)

Atbilde. Sadegot 1 kg sēra, izdalās 9281 kJ siltuma.
2 . piemērs. Pēc termoķīmiskā vienādojuma C + 0 2= C 0 2 + 

+  402,24 kJ aprēķināt, cik gramu ogles sadedzināts, ja šajā re
akcijā izdalījušies 33 520 kJ siltuma.

Atrisinājums. Dotais termoķīmiskais vienādojums parāda, ka, 
sadegot 12 g ogles, izdalās 402,24 kJ siltuma.

Sadegot 12 g ogles, izdalās 402,24 kJ 
„ .* g „ „ 33520 kJ

_ 12-33 520 
"" 402,24 = 1000 (g ogles)

Atbilde. 33 520 kJ siltuma izdalās, sadegot 1 kg ogles.

Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (15.— 19.)! Atrisi 
niet 32.—36. uzdevumu!
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JAUTĀJUMI UN VINGRINĀJUMI

1. Ko nozīmē jēdzieni «vielu kvalitatīvais sastāvs» un «vielu kvanti
tatīvais sastāvs»? Paskaidrojot miniet konkrētus piemērus!
2. Uzrakstiet 2 vai 3 jums pazīstamu reakciju vienādojumus un pa
skaidrojiet, kādēļ ķīmijā lieto fizikālu lielumu «vielas daudzums»!
3. Sastādiet vienādojumu reakcijai, kurā reaģē kalcija oksīds ar sāls
skābi, un atbilstoši tam ar attiecīgiem skaitļiem papildiniet 2 1 . tabulas 
datusl
4. Kas ir molmasa? Ar konkrētiem piemēriem paskaidrojiet, kāda 
līdzība un kāda būtiska atšķirība pastāv starp lielumiem «molmasa», 
«molekulmasa» un «relatīvā molekulmasa»?
5. Paskaidrojiet, ko apzīmē šādi pieraksti: maAi =  27 u; A r A i  = 27; 
Ma i= 27 g/mol!
6. Kā jāsaprot jēdzieni «mols molekulu» un «mols atomu»? Paskaidro
jot kā piemēru izmantojiet ūdeņradi!
7. Paskaidrojiet, kādēļ atommasu un molekulmasu skaitliskās vērtības 
ir vienādas ar doto vielu molmasu skaitliskajām vērtībām!
8 . Formulējiet Avogadro likumu un ar konkrētiem piemēriem paskaid
rojiet, kā jūs to saprotat!
9. Kādi apsvērumi apstiprina Avogadro likuma pareizību?
10. Ar konkrētiem piemēriem paskaidrojiet, ko sauc par molfilpumu!
11. Ko sauc par gāzes blīvumu un ko — par relatīvo blīvumu?
12. Paskaidrojiet, kā Avogadro likumu izmanto gāzes relatīvā blī
vuma noteikšanai!
13. Kādus aprēķinus var izdarīt, izmantojot lielumus «moltilpums», 
«gāzes blīvums» un «relatīvais gāzes blīvums»?
14. Kādai likumsakarībai pakļautas reakcijas, kurās piedalās gāzveida 
vielas? Kādam nolūkam šo likumsakarību izmanto?
15. Ko sauc par ķīmisko reakciju siltumefektu? Miniet piemērus!
16. Uzrakstiet atbilstošu ķīmisko reakciju vienādojumus un paskaidro
jiet, ko sauc par vielu rašanās siltumu!
17. Kā iedala ķīmiskās reakcijas pēc to siltumefektiem? Uzrakstiet at
tiecīgo reakciju vienādojumusl
18. Kāda nozīme ir eksotermiskajām un endotermiskajām reakcijām 
rūpniecībā un ikdienas dzīvē? Paskaidrojot miniet arī piemērus, kas 
jums jau ir zināmi no dabas mācības un botānikas kursa!
19. Visas ķīmiskās pārvērtības ir pakļautas enerģijas nezūdamības un 
pārvērtības likumam. Ar konkrētiem piemēriem paskaidrojiet, kā jūs 
to saprotat!

UZDEVUMI

1. Aprēķiniet dzelzs(lll) oksīda daudzumus, ko satur šīs vielas 
a) 320 g, b) 32 g, c) 16 g, d) 8  g!
2. Doti šādi kalcija oksīda daudzumi: a) 2 moli, b) 0,25 moli, c) 0,1 
mols. Aprēķiniet, cik dots kalcija oksīda pēc masas!
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3. Cik molekulu satur a) 54 g, b) 5,4 g, c) 1,8 g ūdens?
4. Aprēķiniet, cik molekulu satur 0,25 moli ūdens?
5. Lai izdarītu reakciju starp dzelzi un sēru, jāpatērē 0,125 moli 
dzelzs. Skolēns nosvēra 10 g dzelzs. Vai tas ir pareizi? Kā šajā ga
dījumā rīkotos jūs?
6 . Cik pēc masas un daudzuma jāpatērē attiecīgās vielas, lai iegūtu 
vienu molu alumīnija sulfīda AI2S3?
7. Slāpekļa N2 blīvums normālos apstāk|os ir 1,250 g/J, bet metāna 
CH4 — 0,719 g/l. Aprēķiniet a) šo gāzu molmasas, b) molekulmasas 
un c) relatīvās molekulmasas!
8 . Aprēķiniet, no cik atomiem sastāv sēra molekula, ja normālos ap
stākļos tās tvaika blīvums ir 11,43 g/l!
9. Aprēķiniet relatīvo molekulmasu baltajam fosforam un uzrakstiet tā 
molekulformulu, ja zināms, ka tā tvaika relatīvais blīvums pret ūdeņ
radi ir 621
10. Hlora relatīvais blīvums pret gaisu ir 2,448. Kāda ir hlora mole- 
kulformuia?
11. Aprēķiniet, cik lielu tilpumu normālos apstākļos ieņem a) 0,2 mol 
metāna CH4; b) 16 g skābekļa; c) 2,8 g slāpekļa!
12. Doti 5,6 litri metāna CH< normālos apstākļos. Aprēķiniet, cik liela 
masa ir 5,6 I šīs gāzes!
13. Aprēķiniet masu gāzu maisījumam (normālos apstākļos), ja tas 
sastāv no 1 1 ,2  m3 ūdeņraža, 2 0 0  ! skābekļa un 112  m3 slāpekļa!
14. Aprēķiniet sēra(IV) oksīda relatīvo blīvumu pret ūdeņradi, ska- 
bekli un gaisu!
15. Nosakiet, vai metāns CH,i ir smagāks vai vieglāks par gaisu un 
cik reižu!
16. Aprēķiniet, cik reižu sēra(IV) oksīds ir smagāks a) par ūdeņradi, 
b) par skābekli, c) par gaisu!
17. Aprēķiniet skābekļa tilpumu, kāds vajadzīgs 10 f acetilēna C2H2 

sadedzināšanai!
18. Cik liels tilpums gaisa vajadzīgs, lai sadedzinātu 8  I metāna CHļ?
19. Aprēķiniet elementu masu attiecību alumīnija sulfātā Al2(SO ;).i!
20. Aprēķiniet elementu masas daļas kalcija ortofosfātā Ca:,(POi).i! 
Izsakiet aprēķinātās masas daļas procentos!
21. K urš no savienojumiem ir bagātāks ar dzelzi — Fe2Oi vai Fe jO ?
22. Cik kilogramu slāpekļa satur 500 kg nātrija nitrāta NaNOj?
23. Cik kilogramu kalcija ortofosfātā satur 6,2 kg fosfora?
24. Aprēķiniet vienkāršāko formulu vielai, kurā kalcija Ca masas daļa 
ir 0,4, oglekļa C masas daļa — 0,12, bet skābekļa masas daļa — 
0,48!
25. Kāda molekulformula ir gāzveida vielai, kurā ir 0,857 masas daļas 
oglekļa C un 0,143 masas daļas ūdeņraža H, ja šīs gāzes blīvums ir 
1,87 g/l?
26. Sadedzinot 1,95 g dotās vielas, ieguva 6 ,6  g oglekļa(IV) oksīda 
un 1,35 g ūdens. Sīs vielas tvaika blīvums attiecībā pret ūdeņradi ir 
39. Aprēķiniet šīs vielas molekulformulu!
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27. Cik gramu dzelzs(lll) hidroksīda radīsies, 240 g nafrija hidroksīda 
reaģējot ar pietiekamu masu dzelzs(lll) hlorīda?
28. Cik liels tilpums ūdeņraža izdalīsies, 9 g alumīnija reaģējot ar 
sālsskābi, kas ņemta pārākumā?
29. Aprēķināt masu cinkam, kas jāpatērē, lai iegūtu 32,2 g cinka 
sulfāta.
30. Cik gramu sērskābes jāpatērē, lai neitralizētu šķīdumu, kas satur 
10  g nātrija hidroksīda?
31. Cik liels tilpums ūdeņraža vajadzīgs, lai reakcijā ar dzelzs(lll) ok
sīdu iegūtu 5,6 kg dzelzs?
32. Izmantojot termoķīmisko vienādojumu 
CH4 + 20 2 = C 0 2 +  2H20+ 892 kJ
aprēķiniet, cik liels tilpums metāna jāsadedzina, lai izdalītos 8374 kJ 
siltumal
33. Sadedzinot metānu, patērēja 8  g skābekļa. Aprēķiniet, cik daudz 
siltuma izdalījās šajā reakcijai
34. Dots šāds termoķīmiskais vienādojums:
3Fe-t-202 = Fe3 0 .,-l-1 1 1 8  kJ

Cik daudz siltuma izdalīsies, a) sadegot 1 kg dzelzs, b) rodoties 
1 kg dzelzs oksīda Fe20.|?
35. Pēc termoķīmiskā vienādojuma 2H2 + 0 2= 2H.O-h571,6 kJ aprēķi
niet, cik daudz siltuma izdalīsies, sadegot 100  I ūdeņraža normālos 
apstāk|os!
36. 7 gramiem dzelzs reaģējot ar pietiekamu masu sēra, izdalījās 
12,15 kJ siltuma. Pamatojoties uz šiem datiem, sastādiet dzelzs(ll) sul
fīda iegūšanas reakcijas termoķīmisko vienādojumu!

7. n o d a ļ a

D. MENDEĻEJEVA PERIODISKAIS LIKUMS
UN ĶĪMISKO ELEMENTU PERIODISKA SISTĒMA.
ATOMA UZBŪVE

1. ĶĪMISKO e l e m e n t u  k l a s if ik ā c ij a

Klasifikācijas sākums. Pagājušā gadsimta septiņdesmi
tajos gados jau bija atklāti 63 ķīmiskie elementi. Ķīmijā, tāpat ka 
citās zinātņu nozarēs (botānikā, zooloģijā), uzkrājoties faktiem, 
radās nepieciešamība tos klasificēt.

Vispirms zinātnieki centās visus ķīmiskos elementus iedalīt di
vās grupās — metālos un nemetālos (19. shēma).
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V i e n k ā r š o  v i e l u  a t š ķ i r ī g ā s  ī p a š ī b a s

1. Cietas vielas (izņēmums — 1. Cietas, šķidras (broms) un
dzīvsudrabs) gāzveida vielas

2. Raksturīgs metālisks spī
dums-

2. Metāliskā spīduma nav

3. Labi vada siltumu un elek- 3. Slikti vada siltumu un elek-
trību trību'

4. Kaļami, stiepjami un vel
mējami

4. Trausli

Piemēri

Dzelzs Fe, varš Cu, alumīnijs Oglcklis C, sērs S, fosfors P,
AI, dzīvsudrabs Hg skābeklis 0 2, ūdeņradis H2

Iepazīstoties ar svarīgāko neorganisko savienojumu klasēm — 
oksīdiem, bāzēm, skābēm un sāļiem, noskaidrojām, ka tipiskie me
tāli no nemetāliem atšķiras arī pēc ķīmiskajām īpašībām. Tipiskie 
metāli, piemēram, kalcijs Ca, veido bāziskos oksīdus, kam atbilst 
bāzes:

CaO +  H20->- Ca(OH) 2
bāziskais bāze
oksīds

Nemetāli, piemēram, sērs S, veido skābos oksīdus, kam atbilst
skābes:

SO3 -T H20  —*• H2SC>4
skābais skābe
oksīds

Metāli reaģē ar skābēm un parasti aizvieto tajās ūdeņraža 
atomus, veidojot sāļus. Turpretī nemetāliem reakcijas ar skābēm 
nav raksturīgas. Nemetāli ietilpst skābju atlikumos.

, nem etāls

2 AI * 3 H 2S 0 4 ---------- A I2(S O ,, )3 ♦ 3 H 2 t
m rtāls skābes 

atlikums
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Elementi, kuru oksīdiem un hidroksīdiem piemīt amfotēras īpa
šības. Vēlāk tomēr noskaidrojās, ka ķīmisko elementu iedalījums 
metālos un nemetālos ir ļoti vispārīgs un nepilnīgs. Ir pazīstami 
elementi, kurus pēc ķīmiskajām ipašibām nevar pieskaitīt ne pie 
tipiskajiem metāliem, ne ari pie raksturīgiem nemetāliem. Piemē
ram, lādi elementi ir alumīnijs un cinks. To oksīdiem piemīt gan 
bāzisko, gan arī skābo oksīdu īpašības. Arī šo metālu hidroksīdiem 
ir divējāda daba — tiem piemīt gan bažu, gan ari skābju īpašī
bas. Par to var pārliecināties, izdarot šādus mēģinājumus.

1. Divās mēģenēs ielej magnija sulfāta (hlorīda vai nitrāta) 
šķīdumu un katrā mēģenē pielej NaOH vai K.OII šķīdumu:

MgS04+2N a0H -*-M g(0H )2ļ+ N a 2S 0 4

Pie magnija hidroksīda nogulsnēm pirmajā mēģenē pielej sāls
skābes šķīdumu un novēro, kā noris jau pazīstamā reakcija starp 
bāzi un skābi:

Mg(OH) 2 + 2HCl -> MgCl2+2H 20

Nogulsnes izreaģē, un rodas magnija hlorīda šķīdums. Pie mag
nija hidroksīda nogulsnēm otrajā mēģenē pielej nātrija vai kālija 
hidroksīda šķīdumu un novēro, ka nekādas pārmaiņas nenotiek. 
Tas arī ir saprotams, jo bāze ar bāzi nereaģē.

2. Divās mēģenēs ielej nedaudz nātrija (kālija) hidroksīda šķī
duma, tam pielej nedaudz cinka sulfāta (hlorīda vai nitrāta) šķī
duma, līdz rodas nogulsnes:

ZnS04 +2NaOH -*■ Zn (0H )2|  +  Na2S 0 4

Uz iegūtajām nogulsnēm pirmajā mēģenē iedarbojas ar kādu 
skābes šķīdumu, bet uz nogulsnēm otrajā mēģenē — ar NaOH 
vai KOH šķīdumu pārākumā. Novēro, ka cinka hidroksīds reaģē 
gan ar skābēm, gan ar ūdenī šķīstošām bāzēm — sārmiem.

Ar skābēm cinka hidroksīds reaģē kā bāze:
Zn (0H )2+2HC1 -v 2H20  + ZnCl2
bāze skābe

Ar sārmiem cinka hidroksīds reaģē ka skābe, pie tam cinks 
izturas kā nemetāls, jo veido divvērtīgu skābes atlikumu = Z n 0 2:

Zn (0II)2+2Na01I —*■ N a2Zn 0 2+2 H 20*
skābe bāze nātrija

cinkats

* Tā ši reakcija noris tikai paaugstinātā temperatūrā.
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Tā kā spēja reaģēt ar bāzēm ir raksturīga skābju īpašība, tad 
no tā jāsecina, ka cinka hidroksīdam Zn(OH)2 vienlaikus piemīt 
kā bāzu īpašības (reaģē ar skābēm), tā arī skābju īpašības (reaģē 
ar sārmiem). Tātad cinka hidroksīdam ir divējāda daba.

Divējādas īpašības piemīt arī cinka, alumīnija un citu ele
mentu oksīdiem. Tā, piemēram, cinka oksīds ar stiprām skābēm 
reaģē kā bāziskais oksīds:

ZnO+2HCl->- ZnCl2 +  H20
bāziskais
oksīds

Ar sārmiem cinka oksīds reaģē kā skābais oksīds:

ZriO + 2NaOII —*- Na2Zn02 + H20
skābais nātrija
oksīds cinkāts

Tādus oksīdus un hidroksīdus, kam piemīt divējāda 
daba, t. i., spēja reaģēt gan ar skābēm, gan ari ar sār
miem, sauc par amfotēriem (no grieķu valodas vārda 
amphoteros — abi) oksīdiem un hidroksīdiem.

Izrādās, ka elementiem, kuri veido amfotēros oksīdus un hidr
oksīdus, vienkāršu vielu veidā arī ir divējāda daba.*

Tā, piemēram, cinks ar skābeni reaģē ka metāls: 
Zn + H2SO,;->- ZnS04 +  H2f

cinka
sulfāts

Ar sārmiem cinks reaģē kā nemetāls:

Zn +  2NaOIT Na2Zn02-rIT2f
nātrija
cinkāts

Alumīnijs ar skābēm reaģē kā metāls:
2AI +61IC1 -> 2A1C13-1-3I I2f 

Ar sārmiem alumīnijs reaģē kā nemetāls:

2AI +  2Na0H +  2H20  —>■ 2NaAl()2 + 3H2f
nātrija
alumināts

Sī reakcija noris paaugstinātā temperatūrā, piedaloties ūdenim.

* Saukt šos elementus par amfotēriem nav pieņemts.
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Līdzīgi cinkam un alumīnijam arī visiem citiem elementiem, 
kuriem ir divējāda daba, to oksīdi un hidroksīdi ir amfotēri.

No teiktā redzams, ka krasa robeža starp metāliem un neme
tāliem nepastāv. Vēlāk noskaidrosim, ka pastāv pakāpeniska pār
eja no tipiskiem metāliem uz tipiskiem nemetāliem.
/ /  Jēdziens par līdzīgo elementu grupām. Lai atrastu pilnīgāku 

ķīmisko elementu klasifikācijas sistēmu, zinātnieki centās iedalīt 
elementus atsevišķās grupās pēc elementu līdzīgajām īpašībām.

Mācoties par skabekli, ūdeņradi, ūdeni un par neorganisko sa
vienojumu svarīgākajām klasēm — oksīdiem, bāzēm, skābēm un 
sāļiem, jau sastapāmies ar ķīmiskajiem elementiem, kurus pēc to 
līdzības var iedalīt atsevišķās grupās. Tā, piemēram, iepazīstoties 
ar ūdens ķīmiskajām īpašībām, konstatējām, ka nātrijs Na un 
kālijs K līdzīgi reaģē ar ūdeni, pie tam rodas sārmi (NaOH, 
KOH). Nātrijam un kālijam īpašību ziņā līdzīgi ir arī elementi 
litijs Li, rubīdijs Rb, cēzijs Cs un francijs Fr. Ta kā šie metāli 
un to oksīdi, reaģējot ar ūdeni, veido sārmus, tad tos sauc par 
sārmu metāliem. Visi sarmu metāli ir vienvērtīgi, un tie veido 
savienojumus, kas ir līdzīgi pēc uzbūves un īpašībām (23. tab.).

Jau pazīstamajiem elementiem magnijam Mg un kalcijam Ca 
līdzīgi elementi ir berilijs Be, stroncijs Sr, bārijs Ba un rādijs Ra. 
Sie elementi veido pēc uzbūves un īpašībām līdzīgus savienoju
mus, kuros tie ir divvērtīgi. Kalciju, stronciju un bāriju sauc p^r 
sārmzemju metāliem.

Trīsvērtīgo elementu raksturīgs pārstāvis ir alumīnijs AI. Alu
mīnija savienojumiem līdzīgus savienojumus veido elements bors 
B un daži citi mazāk izplatīti elementi.

Elements ogleklis C veido savienojumus gan ar skabekli, gan 
arī ar ūdeņradi, piemēram, oglekļa(IV) oksīdu C02 un metānu 
CHt. Līdzīgus savienojumus ar skabekli un ūdeņradi veido arī 
elementi silīcijs Si, germānijs Ge (to plaši izmanto pusvadītāju 
tehnikā), alva Sn un svins Pb. Šo savienojumu vispārīgās for
mulas ir RO,> un RH4.

Elements fosfors veido augstākās vērtības oksīdu P2O5. Pazīs
tams arī tā savienojums ar ūdeņradi — fosfins PH3. Fosforam 
līdzīgi elementi ir slāpeklis N, arsēns As, antimons Sb un bismuts 
Bi. Sie elementi veido savienojumus ar skabekli un ūdeņradi. Sa
vienojumu vispārīgās formulas ir R2Q3 un RH3.

Pazīstamajiem elementiem skābeklim un sēram līdzīgi elementi 
ir selens Se un telūrs Te. Attiecībā pret ūdeņradi šie elementi ir
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23. tabula

Līdzīgo elementu grupas un šo elementu veidotie savienojumi

E l e m e n t u  a u g s t ā k ā  
v ē r t ī b a  a t t i e c ī b ā  p r e t  
s k ā b e k i i  u n  ū d e ņ r a d i

1 2 3 1/4 5/3 6/2 V1 8

Elementu simboli Li Be B c N 0 F
Augstākās vērtības ok

sīdi
Li20 BcO B20 3 COo NjOs* — —

Bāzes I.iOH Be(OH) 2 B(OI-I) 3 — — — —
Skābes - H2Be02 H3B03 H2C03 HN03 — HF
Sāļi LiCl

Li2S04

BeClj
BeS04

BC13 Na2C03

CaC03
.\aN0 3
Ca(N03) 2

— NaF

Gaistošie savienojumi 
ar ūdeņradi

— — — CII4 II3N H20 HF

Elementu simboli Na Mg AI Si P s C1 Xe
Augstākās vērtības ok

sīdi
Na20 MgO A1 2 0 3 Si02 P20 5 s o 3 CI0O7 Xe0 4

Bāzes NaOH |Mg(OH) 2 Al(OH) 3 — — — — 1-
Skābes — — H3A103

HAIO2
M,Si03
H4Si04

H3P04
h po 3

H2 S04
II2S0 3

HCI
IIC104
hcio 3

H4Xe04

[H4Xe06ļ

Sāļi NaCI
Na2S04

MgCI2
MgS04

AlCls
A12 (S04) 3
NaA102

Na2Si03
CaSi03

Na3P04

Ca3(P04)2
NaPOs

\ a 2S04
CaSOi
Na2 S03

NaCI
CaCl2

Na4Xe04

Na4Xe0 6

Gaistošie savienojumi 
ar ūdeņradi

— — — SiH4 Pila H2S HCI

* Elements slapeklis ir izņēmums. Tā augstākā vērtība attiecībā pret skābekii izskaidrota 9. klases neorganiskas ķīmijas kursā.



divvērtīgi, un tie veido savienojumus, kuru vispārīgā formula ir 
H2R, piemēram, H20  un H2S. Augstākās vērtības oksīdos šie ele
menti ir sešvērtīgi un veido savienojumus, kuru vispārīgā formula 
ir RO3, piemēram, S03.

Elements hlors veido savienojumu ar ūdeņradi HC1. Hlora aug
stākās vērtības oksīds ir CI2O7. Hloram līdzīgi elementi ir fluors 
F, broms Br un jods I. Tos sauc par halogēniem. Visi šie elementi 
attiecībā pret ūdeņradi ir vienvērtīgi un veido savienojumus, kuru 
vispārīgā formula ir HR. Daži halogēni (hlors, jods) veido aug
stākās vērtības oksīdus, kuru vispārīga formula ir R20 7.

Arī tā sauktās inertās gāzes veido līdzīgu elementu grupu. Da
žiem no šiem elementiem, piemēram, ksenonam Xe (sk. 23. tab.), 
ir pazīstami augstākās vērtības oksīdi, kuru vispārīgā formula ir 
R04. Inertās gāzes veido arī citus savienojumus.

Ķīmisko elementu klasifikācijas problēmai pievērsās daudzi 
ievērojami ķīmiķi: J. Debereiners un L. Meijers (Vācijā), D. Ņū- 
lends (Anglijā), A. Sankurtuā (Francijā). Tomēr šiem zinātnie
kiem neizdevās sakārtot visus elementus pēc to līdzības savstar
pēji saistītas grupās. Lai to veiktu, bija jāatklāj viens no 
vissvarīgākajiem ķīmijas un visu dabaszinātņu likumiem — perio
diskais likums. So likumu atklaja izcilais krievu zinātnieks 
D. Mendeļejevs.

Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (1.—9.)! Atrisiniet
1.—5. uzdevumu!

2. PERIODISKAIS LIKUMS

Periodiskā likuma atklāšana. Lai atklātu periodisko 
likumu, D. Mendeļcjcvam bija jāveic ārkārtīgi grūts un sarežģīts 
darbs. Vislielākās grūtības izraisīja tas, ka tajā laikā bija pazīs
tami tikai 63 ķīmiskie elementi un daudziem no tiem bija noteiktas 
nepareizas relatīvās atommasas. Meklējot likumsakarības starp 
ķīmiskajiem elementiem, D. Mendeļejevs elementus sakārtoja re
latīvo atommasu pieaugšanas secībā, tāpēc elementu kļūdainās 
relatīvas atommasas radīja grūti pārvaramus šķēršļus. Tā, piemē
ram, berilija relatīvā atoīnmasa bija noteikta nepareizi — 13,5, 
bet patiesībā tā ir 9. Ja berilija relatīvā atommasa būtu 13,5, tad 
beriliju vajadzētu novietot nevis ceturtajā, bet gan sestajā vietā 
pēc kārtās.

183



Lai labāk saprastu, kā D. Mendeļejevs atklāja periodisko 
likumu, izmantosim viņa paņēmienu un sakārtosim ķīmiskos ele
mentus relatīvo atommasu pieaugšanas secībā no ūdeņraža H līdz 
kalcijam Ca. Numuru, kādu iegūst katrs elements šajā rindā, sauc 
par kārtas skaitli (24. tab.). Ievērojot 23. un 24. tabulas datus, 
kā arī periodiskās sistēmas tabulas datus, var izdarīt šādus seci
nājumus.

1. Elementu rindā no litija Li līdz fluoram F, pieaugot relatī
vajām atomniasām, pakāpeniski pavājinās metālu īpašības un pa
stiprinās nemetālu īpašības.

Litijs Li ir sārmu metāls ar spilgti izteiktām metālu īpašībām. 
Nākamajam elementam berilijam Be metālu īpašības jau ir stipri 
vājākas, jo tā oksīds un hidroksīds ir amfotēri savienojumi. Ele
mentam boram B jau pārsvarā ir nemetālu īpašības. Tālāk ele
mentu rindā ogleklim C, slāpeklim N un skābeklim O nemetālu 
īpašības arvien pastiprinās. Elements fluors F ir vistipiskākais 
nemetāls. Aiz fluora atrodas inertā gāze neons Ne.

2. Pieaugot relatīvajām atommasām, no litija Li līdz ogleklim 
C elementu vērtība attiecībā pret skābekli palielinās no 1 līdz 4.

Sājā rindā elementi, sākot ar oglekli, veido arī savienojumus 
ar ūdeņradi. Elementu vērtība attiecībā pret ūdeņradi samazinās 
no 4 (ogleklim C) līdz 1 (fluoram F). Minētā vērtību maiņa uz
skatāmi parādīta 23. tabulā.

3. Ar nātriju Na (vienpadsmitais elements pēc kārtas) novēro
jama iepriekšējās rindas elementu īpašību atkārtošanās.

Nātrijam Na, līdzīgi kā litijam Li, ir joti spilgti izteiktas me
tālu īpašības. Arī šo elementu savienojumi ir ļoti līdzīgi. Nāka
mais elements magnijs Mg ir daudzējādā ziņā līdzīgs berilijam Be. 
Tas pats vērojams, ja salīdzina alumīnija AI un bora B savienoju-

Kārtas skaitlis 1 2 3 4 5 6 7 8

Ķīmiskais simbols H He ' Li Be B C N 0

Relatīvā atommasa 1 
(noapaļota)

4 7 9 11 12 14 16

* Par to, Kadē| elementam Ar nav ievērota relatīvo atommasu
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mus. Silīcijs Si ir līdzīgs ogleklim C, fosfors P — slāpeklim N un 
sērs S — skābeklim O. Priekšpēdējais elements šajā rindā ir hlors 
CI, kas līdzīgi fluoram ir tipisks nemetāls, š ī  rinda, tāpat kā iepriek
šējā, beidzas ar inerto gāzi (ar argonu Ar). Līdzīgi kā iepriekšējā 
rindā, mainās arī elementu vērtība. Vērtība attiecībā pret skābekli 
pieaug no 1 (nātrijam Na) līdz 7 (hloram Cl). Vērtība attiecībā 
pret ūdeņradi samazinās no 4 (silīcijam Si) līdz 1 (hloram Cl).

Ar deviņpadsmito elementu kāliju K no jauna vērojama īpa
šību atkārtošanās no tipiska sārmu metāla līdz tipiskam nemetā
lam — halogēnam. Taču šajā rindā ir nevis astoņi, bet gan as
toņpadsmit elementi.

Tātad elementu rindā, kurā tie sakārtoti relatīvo atommasu 
pieaugšanas secībā, vērojama periodiska īpašību atkārtošanās. So 
likumsakarību D. Mendeļejevs 1869. gadā nosauca par periodisko 
likumu un toreiz to definēja šādi.

I Vienkāršo vielu īpašības, tāpat elementu savienojumu 
formas un īpašības, atrodas periodiskā atkarībā no 
elementu atomsvaru lieluma.

Periodi. Rindas, kurās elementi sakārtoti relatīvo atommasu 
pieaugšanas secībā un kuras sākas ar tipisku sārmu metālu (pir
mais periods sākas ar ūdeņradi) un beidzas ar inerto gāzi, 
D. Mendeļejevs nosauca par periodiem.

Pirmajā periodā ir tikai divi elementi — ūdeņradis H un hē
lijs ITe.

Otrajā un trešajā periodā katrā ir astoņi elementi. Tie ir mazie 
periodi, kas sastāv no vienas rindas.

Pēc tam seko lielie periodi. Ceturtajā un piektajā periodā katrā 
ir 18 elementi. Sestajā periodā ir 32 elementi, bet pēdējais — sep
tītais periods — vēl nav pabeigts, un tajā pagaidām atklāti 22 
elementi.

24. tabula

9 to 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

F'
i

Ne Na Mg AI Si p s Cl Ar* K Ca

19 20 23 24 27 28 31 32 35,5 40 39 40

pieaugšanas scctba. sk. 198. lpp.
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Kā mazie periodi (izņemot pirmo), tā ari lielie periodi sākas 
ar sārmu metālu un beidzas ar inerto pāži. Kā mazajos periodos, 
tā ari lielajos periodos virzienā no kreisās puses uz labo relatīvo 
atommasu pieaugšanas secibā metālu īpašības pavājinās un pa
stiprinās nemetālu īpašības. Taču mazajos periodos īpašību maiņa 
notiek daudz straujāk. Bez tam mazajos periodos virzienā no krei
sās puses uz labo elementu vērtība attiecībā pret skābckli palieli
nās no 1 līdz 7 (piemēram, otrajā periodā no nātrija Na līdz 
hloram Cl). Turpretī lielajos periodos elementu vērtība vispirms 
parasti palielinās no 1 līdz 8 (piemēram, piektajā periodā no rubl- 
dija Rb līdz rutēnijam Ru). Pēc tam notiek krass lēciens, un ele
mentu vērtība attiecībā pret skābckli samazinās līdz 1 (piemēram, 
sudrabam Ag), bet pēc tam no jauna palielinās.

Kāpēc dažos gadījumos (argons Ar un kālijs K, kobalts Co un 
niķelis Ni, telūrs Te un jods l) bija jāatkāpjas no pieņemtā prin
cipa un šie elementi jāsakārto, neievērojot relatīvo atommasu pie
augšanas secību? Ar ko izskaidrojama ķīmisko elementu īpašību 
periodiskā maiņa relatīvo atommasu pieaugšanas secībā? >

Par šiem un arī citiem jautājumiem savā laikā daudz domāja 
D. Alendeļejevs. Viņš arī pareizi paredzēja, ka šo jautājumu atri
sinājums ir saistīts ar atomu komplicēto uzbūvi. D. Mendeļejevs 
rakstīja: «Viegli iedomāties, bet pašlaik vēl nav iespējams pierā
dīt, ka vienkāršu ķermeņu atomi būtībā ir sarežģīti veidojumi, kuri 
radušies no dažām vēl sīkākām daļiņām, ka mūsu par nedalāmu 
nosauktais (atoms) ir nedalāms tikai ar parastajiem ķīmiskajiem 
spēkiem... Manis atklātā periodiskā sakarība starp īpašībām un 
atomsvaru acīmredzot apstiprina tādu priekšnojautu ...»

Atbilde uz minētajiem jautājumiem dota šīs nodaļas turpmāka
jos paragrāfos.

Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (10.— 14.)! Atrisi 
niet 6. un 7. uzdevumu!

3. ATOMU KODOLA LĀDIŅŠ 
UN ELEMENTU KĀRTĀS SKAITLIS

D. Mendeļejeva periodiskais likums un uz tā pamata 
izteiktās hipotēzes palīdzēja izpētīt atomu uzbūves noslēpumus.

Elektrona alklašana. Atziņas par atoma komplicēto uzbūvi eks
perimentāli ieguva, pētot, kā elektriskā strāva plusi caur stipri 
retinātām gāzēm. Sājā nolūkā izmantoja stikla cauruli ar diviem
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52. a t t .  K a l o d s t a r u  c a u r u l e  a r  d z i r n a v i ņ ā m .

iekausētiem elektrodiem. No caurules pēc iespējas pilnīgi bija iz
sūknēts gaiss. Ja šādai caurulei laiž cauri elektrisko strāvu, katods 
izstaro neredzamus starus, ko sauc par katodstariem. Ja to ceļā 
novieto dzirnaviņas, tad tās sāk griezties (52. att.). Tas liecina, 
ka katodstari sastāv no ātri kustošām materiālām daļiņām, kurām 
ir noteikta masa. Tā kā katodstari elektriskajā laukā noliecas uz 
pozitīvi lādētās plāksnītes pusi (53. att.), tad var secināt, ka ka
toda izstarotajām daļiņām ir negatīvs lādiņš. Sīs materiālās da
ļiņas nosauca par elektroniem. Vēlāk noteica elektrona lādiņu un 
masu. Elektronam ir vismazākais negatīvais lādiņš (—1). Elek
trona masa ir ļoti maza, tikai no visvieglākā atoma, t. i.,
ūdeņraža atoma masas.

Turpmākie pētījumi pierādīja, ka elektroni ietilpst visu atomu 
sastāvā. Tā kā atomi ir elektroneitrāli, tad no tā varēja secināt, 
ka atomos ir jābūt arī pozitīvi lādētām daļiņām.

Dabiskā radioaktivitāte. To, ka atomu sastāvā ietilpst ne tikai 
elektroni, bet arī pozitīvi lādētas daļiņas, pierādīja radioaktivitātes 
atklašana 1896. gadā.

53. att.
lauka.
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Pētot vielu radioak
tīvo starojamu, zinātnieki 
Marija sklodovska-Kiri 
un Pjērs Kirī konstatēja, 
ka tas nav viendabīgs 
(54. att.). Izrādījās, ka 
beta (p) starojums ir 
elektronu plūsma, bet 
alfa (u) starojums — 
pozitīvi lādētu daļiņu 
plūsma. Alfa daļiņu masa 
ir 4 u un lādiņš +2. Sīs 
daļiņas ir hēlija atomu 
kodoli. Gamma (v) sta
rojums ir lidzīgs rentgen
stariem, tikai tā viļņu 
garums ir vēl mazāks.

Kas notiek ar ele
mentiem (ar rādiju Ra, 

poloniju Po u. c.) radioaktīvās izstarošanas rezultātā? Lai to no
skaidrotu, izdarīja šādu eksperimentu.

Stikla ampula iekausēja nedaudz rādija savienojuma un pēc 
neilga laika izpētīja tas saturu. Ampulā bija radies hēlijs He un 
vēl viens cits elements — radons Rn. Tātad rādija Ra atomi radio
aktīvā izstarojuma rezultātā sabrūk un no tiem rodas jauni ele
menti. Tādējādi pierādīja, ka atomiem ir komplicēta uzbūve.

Atomu kodola lādiņš. Kad bija atklāts, ka atomu sastāvā 
ietilpst elektroni un pozitīvi lādētas daļiņas, vajadzēja noskaidrot, 
kā šīs daļiņas atomos izvietotas. Sī jautājuma izpēti 1911. gadā 
veica ievērojamais angļu zinātnieks E. Rezerfords. Viņš no dažā
diem metāliem pagatavoja plānas plāksnītes un apstaroja tās ar 
a daļiņām. Vairums a daļiņu netraucēti izplūda cauri plāksnītēm, 
daļa no tām par noteiktu leņķi mainīja savas kustības virzienu 
un tikai neliels skaits a daļiņu tika atsviestas atpakaļ (55. att.). 
Pamatojoties uz šiem novērojumiem, tika izdarīti šādi secinājumi.

1. Atoma centrā atrodas pozitīvi lādēts kodols, kura izmēri sa
līdzinājumā ar atoma izmēriem ir ļoti niecīgi.

Tāpēc arī vairums u daļiņu neatduras pret atomu kodoliem un 
netraucēti iziet cauri plānajai metāla plāksnītei. Tas n daļiņas, 
kas saduras ar pozitīvajiem kodoliem, tiek atsviestas atpakaļ.

2 . Alfa daļiņas, kuras ar atomu kodoliem nesaduras, bet aizslīd 
tiem garām ļoti tuvu, par noteiktu leņķi maina kustības virzienu.

54. ait. Radioaktīvā starojuma noliek
šanās elektriskajā laukā.
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Raksturīgi, ka novirzes leņķa 
lielums palielinās tādā pašā se
cībā, kā elementu kārtas skait
lis. Tas izskaidojams tādējādi, 
ka, elementa kārtas skaitlim 
pieaugot par vienu vienību, at
bilstoši par vienu vienību palie
linās ari tā kodola lādiņš, un 
līdz ar to kodols arvien stiprāk 
atgrūž no sevis pozitīvi lādētās 
a da|iņas. Tātad šis fakts bija 
viens no pierādījumiem, ka kār
tas skait|i atbilst ķīmisko ele
mentu atomu kodola lādiņu lie
lumam. Tā, piemēram, kaut gan 
elementa kālija K relatīvā 
atommasa ir 39,102, bet argona Ar — 39,948, tomēr argona atoma 
kodola lādiņš ir mazāks (4-18), bet kālija atoma kodola lādiņš ir 
lielāks (4-19). Tāpēc arī elements argons D. Mendeļejeva perio
diskajā sistēmā novietojams astoņpadsmitajā, bet kālijs — deviņ
padsmitajā vietā. Tas pats attiecas arī uz elementiem telūru Te 
un jodu I, kobaltu Co un niķeli Ni.

Tātad E. Rezerforda un vēlāk ari citu zinātnieku pētīju
mos tika noskaidrota ķīmisko elementu kārtas skait]a fizikālā 
jēga.

Kārtas skaitlis atbilst ķīmiskā elementa atoma kodola lā
diņam.

Šis atklājums vēlreiz mūs pārliecina par D. Mendeļejeva ģe
nialitāti — nezinādams kārtas skaitļu fizikālo jēgu, viņš tomēr 
nojauta to dziļo saturu un neatkarīgi no relatīvo atommasu vēr
tības ķīmiskos elementus novietoja pareizā secībā. Vēlāk noskaid
rosim, ka elementu ķīmiskās īpašības galvenokārt ir atkarīgas ne
vis no relatīvās atommasas, bet no kārtas skaitļa, t. i., no atoma 
kodola lādiņa.

© ---------- “

55. att. Alfa daļiņu izplūšana caur 
vielu.

Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (15.— 17.)!
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4. ATOMU KODOLU UZBŪVE. IZOTOPI

Tagad, kad esam noskaidrojuši, ka atomu centrā atro
das pozitīvs kodols, rodas vairāki jautājumi. Kāda ir atomu ko
dolu uzbūve? Ar ko var izskaidrot, ka atomu kodoliem piemīt po
zitīvs lādiņš, kas palielinās atomu kārtas skaitļu pieaugšanas 
secībā?

Lai atbildētu uz šiem jautājumiem, jāiepazīstas tuvāk ar atomu 
kodolu īpašībām. Jau noskaidrojām, ka radioaktīvo procesu rezul
tātā atomi sabrūk. Izrādās, ka šo procesu rezultātā pārvēršas paši 
atomu kodoli, t. i., notiek kodolreakcijas.

Kodolreakcijas. Pirmā kodolreakcija, ar kuru iepazinās cilvēks, 
bija rādija atomu radioaktīvā sabrukšana. Rādija atomu radioak
tīvās sabrukšanas procesu shematiski attēlo šādi:

2Š86R a + 1 ŠRn+ 2He
Sis process ir kimisko elementu pārvērtības piemērs, jo no ele
menta rādija atomiem rodas divu citu elementu atomi — radona 
Rn atomi un hēlija He atomi. Skaitļi pie elementu simboliem no
rāda: augšējais — relatīvo atommasu (rādija relatīvā atommasa 
ir 226), bet apakšējais — kodola lādiņu (tātad rādija kārtas 
skaitlis 88 ir arī tā atoma kodola lādiņš).

Ķīmiskajās reakcijās atomi saglabājas. Turpretī radioaktīvās 
sabrukšanas procesā rādija atomi sabrūk un to vietā rodas divu 
citu elementu atomi — radona Rn un hēlija He atomi.

I Pārvērtības, kurās no viena elementa atomiem rodas V 
citu elementu atomi, sauc par kodolreakcijām.

Tā kā rādija atomu sabrukšana notiek dabā bez cilvēka ietek
mes, tad to sauc par dabisko kodolreakciju.

Protoni un neitroni. Pētot rādija sabrukšanas procesu, radās 
jautājums — kāda pozitīvi lādēta elementārdaļiņa ietilpst atomu 
kodolos. Kļuva skaidrs, ka a daļiņa (sk. iepriekšējo paragrāfu) 
tā nav, jo tad nevarētu izskaidrot daudzu elementu, piemēram, 
ūdeņraža un litija atomu kodolu uzbūvi (ūdeņraža atoma kodola 
lādiņš ir +1, bet litija atoma kodola lādiņš ir +3).

Radās hipotēze, ka atomu kodolu pozitīvajai elementārdaļiņai 
jābūt ar lādiņu +1 un relatīvo masu I. So daļiņu nosauca par 
protonu. Ar šo pieņēmumu var labi izskaidrot ūdeņraža atoma 
kodola uzbūvi. Tajā ir viens protons, un tādēļ ta kodola lādiņš ir
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+ 1 un relatīvā atommasa 1. Taču, pieņemot, ka atomu kodolos ir 
tikai protoni, nebija iespējams izskaidrot visu citu elementu atomu 
masu. Piemēram, hēlija atoma kodola lādiņš ir +  2, bet relatīvā 
atommasa ir 4. Tātad hēlija atomu kodolos ir tikai divi protoni 
(divas relatīvās masas vienības). No tā bija jāsecina, ka pārējām 
divām masas vienībām hēlija atomu kodolos atbilst neitrālas da
ļiņas (bez lādiņa) ar relatīvo masu 1. Šādas daļiņas nosauca par 
neitroniem.

Pieņemot, ka pastāv elementārdaļiņas protoni un neitroni, var 
labi izskaidrot visu elementu atomu kodolu uzbūvi. Tā, piemēram, 
hēlija atomu kodolos ir divi protoni un divi neitroni (lādiņš + 2  
un masa 4). Litija atomu kodolos ir trīs protoni un četri neitroni 
(lādiņš +3  un masa 7).

Hipotēzi par to, ka atomu kodoli sastāv no protoniem un neit
roniem, vēlāk apstiprināja eksperimentāli pētījumi. Ļoti nozīmīgs 
bija eksperiments, ko izdarīja E. Rezerfords 1919. gadā. Viņš ap
staroja slāpek|a molekulas ar u daļiņām un konstatēja, ka procesa 
rezultātā rodas divas citas vielas — skābeklis un ūdeņradis.

Eksperimentā ņemtās izejvielas bija polonijs (a da|iņu avots) 
un slāpeklis. Kā no polonija Po un slāpek|a N atomiem varēja ras
ties ūdeņradis un skābeklis?

E. Rezerfords izdarīja pareizu secinājumu, ka a daļiņas sašķeļ 
slāpekļa atoma kodolu, t. i., notiek kodolrcakcija, kuru var attēlot 
ar šādu vienādojumu:

2<x-l- 14 N -» ''0  + Jh
protons

Tā bija pirmā mākslīgi izraisītā kodolreakcija.
Ar šo eksperimentu pierādīja, ka protons ietilpst kodolu sa

stāvā.
1932. gadā E. Rezerfords laboratorijā, apstarojot beriliju Be ar 

u daļiņām, atklāja neitronu, šo kodolreakciju var attēlot ar šādu 
vienādojumu:

2 « +  48c-*- 'g C +  ,,n
neitrons

Līdz ar to arī bija pierādīts, ka atomu kodolu galvenās sastāv
daļas ir protoni un neitroni.

Protoni 4 ļp ir materiālas daļiņas, kuru relatīvā masa ir 1 un 
lādiņš +1.

v Neitroni ļn ir materiālas daļiņas, kuru relatīvā masa ir 1, bet 
lādiņš nulle.
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Protonu skaits atoma kodolā atbilst elementa kārtas skaitlim 
D. Mendeļejeva periodiskajā sistēmā. Tā kā protonu un elektronu 
skaits atomos ir vienāds, atomi ir elektroneitrāli.

Ja elementa kārtas skaitli apzīmē ar Z, relatīvo atommasu ar 
Ar un neitronu skaitu ar n, tad skaitlisko sakarību starp tiem var 
izteikt ar šādu formulu:

A r = Z  + n

Protonu skaits ir vienāds ar Z, bet neitronu skaitu atrod pēc rela
tīvās atommasas un kārtas skaitļa starpības:

Tā, piemēram, hroma relatīvā atommasa (Ar) ir 52, kārtās skaitlis 
(Z) ir 24, tad neitronu skaits (n) ir šāds:

tt =  Ar—Z = 52 —24 =  28

Izotopi. Ja apstaro slāpekļa atomus ar a daļiņām, rodas skā
bekļa atomi ar relatīvo atommasu 17. Vēlāk konstatēja, ka arī 
dabiskā skābekļa sastāvā ir ne tikai atomi ar relatīvo atommasu 
16, bet arī atomi ar relatīvo atommasu 17 un 18. To masu attie
cība dabiskajā skābeklī ir šāda:

1680 : ‘« 0 :1880  =  99,759:0,037:0,204

Arī citi elementi sastāv no atomiem ar dažādu relatīvo atommasu. 
Tā, piemēram, ūdenī ir ne tikai ūdeņraža atomi ar relatīvo atom
masu 1, bet ari ar relatīvo atommasu 2. So atomu masu attiecība 
dabiskajā ūdenī ir šāda:

jH : iH = 5000:1

Kodolreakcijās ir iegūti arī ūdeņraža atomi ar relatīvo atom
masu 3.

Elements hlors sastāv no divējādiem atomiem — no hlora 
atomiem ar reiatīvo atommasu 35 un hlora atomiem ar relatīvo 
atommasu 37. Tāpēc ari elementa hlora relatīvā atommasa ir 
35,453, jo elements hlors ir šo divējādo hlora atomu maisījums.
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I. Elektronu mākoņi un to izvietojumu shēmas





Udeņražc 
atoma kodols

Deiterija 
c'.omc kcdois

Tritija
atoma kodols

56. att. Odeņraža izotopu atomu kodolu uzbū
ves shēmas.

Viena un tā paša elementa atomus, kuriem vienāds ko
dola lādiņš, bet dažāda relatīvā atommasa. sauc par 
izotopiem.

Vārds «izotops» nozīmē «aizņem vienu un to pašu vietu» pe
riodiskajā sistēmā (no grieķu valodas vārdiem isos — vienāds, 
topos — vieta). Tātad atomi ‘ļjO, '£0 un ‘*10 ir skābekļa izotopi, 
bet atomi ļH, un ūdeņraža izotopi (56. att.). Vieglo ūdeņ
raža izotopu }H sauc par protiju, izotopu jH — par deiteriju (to 
apzīmē arī ar simbolu D) un izotopu JII — par tritiju (apzīmē 
ar simbolu T).

Priekšstati par izotopiem padziļina un paplašina mūsu zināša
nas par ķīmisko elementu. Pamatojoties uz mācību par izotopiem, 
jēdzienu «ķīmiskais elements» var definēt šādi.

i j  Ķīmiskais elements ir viena veida atomu kopums, kuru 
kodoliem ir vienāds lādiņš.

(Salīdziniet šo definīciju ar ķīmiskā elementa definīciju, kura 
dota 1. nod. 7. paragrāfā!)

Ar mācību par izotopiem var izskaidrot to, kāpēc vairākumam 
elementu relatīvās atomnasas nav veseli skaitļi, lai gan atsevišķu 
izotopu relatīvās atommasas izsaka ar veseliem skaitļiem. Lai to 
izprastu, apskatīsim kā piemēru hloru. Hlora atomu ar relatīvo 
atommasu 35,1? vispār nav. Elements hlors sastāv no diviem izo
topiem, kuru relatīvā atommasa ir 35 un 37. Izotopa ®C1 dabis
kajā maisījumā ir aptuveni 75%, bet izotopa ^C1 — 25%. Ele
menta hlora vidējo relatīvo atommasu var aprēķināt šādi:

35-0,75 +  37-0,25 =  35,5
Tātad D. Mendeļejeva periodiskajā sistēmā ir dotas nevis atse

višķu atomu (izotopu) relatīvās atommasas, bet gan elementu 
vidējās relatīvās atommasas.
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Priekšstati par izotopiem izskaidro arī, kādēļ dažiem elemen
tiem ar lielāku kārtas skaitli relatīvā atommasa ir mazāka nekā 
elementiem ar mazāku kārtas skaitli. Tas atkarīgs no tā, kādi 
izotopi (vieglie vai smagie) šajā elementā ir pārsvarā. Kā jau mi
nēts, tādi elementi ir argons Ar un kālijs K, telūrs Te un jods I. 
Elements kālijs galvenokārt sastāv no viegliem izotopiem, bet 
argons — no smagiem izotopiem.

Radioaktivitātes atklāšanas nozīme. Radioaktivitātes atklāšanai 
un E. Rezerforda eksperimentiem bija ļoti liela nozīme atomu uz
būves izpētīšanā.

1. A tk lā jo t  d a b is k o  r a d io a k tiv i tā t i  u n  r e a l iz ē jo t  m ā k s l īg ā s  k o -  
d o lre a k c ija s , i z d e v ā s  n o sk a id ro t ,  k a  a to m u  k o d o lā  ie t i lp s t  p ro to n i  
u n  n e itro n i.

2. P ē to t  d a b is k o  u n  m ā k s l īg o  k o d o lr e a k c iju  p r o d u k tu s ,  a tk lā ja  
i z o to p u s . Tā padziļinājās un paplašinājās zināšanas par ķīmisko 
elementu.

3. M ā k s l īg a jā s  k o d o lr e a k c ijā s  ie g u v a  ra d io a k tīv o s  izo to p u s . Tā, 
piemēram, apstarojot alumīnija plāksnīti ar a daļiņām, ieguva ra
dioaktīvo fosforu 3ļ°5P. So kodolreakciju var attēlot šādi:

,«+?3A1̂ '?5 P +  'on
Radioaktīvā fosfora izotopa atomi sabrūk līdzīgi rādija atomiem, 
un no tiem rodas citu elementu atomi. Taču radioaktīvā fosfora 
sabrukšanas ātrums ir daudz lielāks nekā rādija sabrukšanas āt
rums. Rādija p u s s a b r u k š a n a s  p e r io d s  (laika sprīdis, kurā sairst 
puse no esošā radioaktīvā elementa daudzuma) ir 1590 gadu, bet 
radioaktīvā fosfora izotopa pussabrukšanas periods ir tikai 2,5 mi
nūtes.

Līdzīgi ir iegūti daudzu ķīmisko elementu radioaktīvie izotopi.
Radioaktīvos izotopus plaši izmanto tehnikā, lauksaimniecībā, 

medicīnā un zinātnē. Tā, piemēram, tie tiek izmantoti dažādās sig
nalizācijas ierīcēs (raktuvēs bīstamu gāzu — metāna, oglekļa(II) 
oksīda, ūdeņraža konstatēšanai un citur), materiālu defektoskopijas 
aparātos, konveijeru un darbgaldu automātiskās vadības iekārtās, 
kontrolaparātos (dažādu dzinēju un iekārtu apgriezienu skaita mē
rīšanai) un citiem nolūkiem. Radioaktīvos izotopus izmanto arī ne
lielas jaudas termoelektriskajos ģeneratoros, kuriem liela nozīme 
tālos, grūti pieejamos rajonos.

4. I z m a n to jo t  k o d o lr e a k c ija s , m ā k s l īg i  ie g ū t i  d a u d z i  ja u n i  ķ ī 
m is k ie  e le m e n ti . Tā, piemēram, 101. elementu, ko nosauca par men- 
deļejeviju Md, ieguva, bombardējot ar a daļiņām 99. elementa 
einšteinija Es atomu kodolus. Sī procesa rezultātā hēlija atomu 
kodoli saplūda ar einšteinija atomu kodoliem un radās jauna ele
menta — mendeļejevija atomi:
* a u. 254ps 258MH2U+ 101 na
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Iezīmētie atomi. Pēc ķīmiskajām īpašībām radioaktīvie izotopi 
neatšķiras no pārējiem šī elementa atomiem. Taču tiem piemītošā 
radioaktivitāte ir it kā «zīme», pēc kuras tos var konstatēt ar spe
ciāliem aparātiem. T ā d u s  a to m u s ,  k u r ie m  ir  n e s ta b il i  k o d o li  v a i  
a tš ķ ir īg a  m a s a  u n  k u r i  p ē c  š im  p a z īm ē m  v ie g l i  k o n s ta tē ja m i  s ta rp  
c it ie m  k im is k ā  z iņ ā  v ie n ā d ie m  a to m ie m , s a u c  p a r  ie z īm ē ta j ie m  
a to m ie m .

Lai iegūtu priekšstatu par to, kā iezīmētos atomus izmanto zi
nātniskajos pētījumos, apskatīsim divus piemērus.

1. Ļaundabīgo audzēju ārstēšanā sevišķi svarīgi ir konstatēt 
pašu slimības sākumu. Izrādās, ka ļaundabīgo audzēju šūnas daudz 
intensīvāk asimilē fosfora atomus nekā normālo audu šūnas. Ja 
organismā ievada radioaktīvo fosforu, tad tā atomi ļoti strauji uz
krājas slimajos audos un tos var noteikt ar aparātiem, kas reģistrē 
radioaktīvos izstarojumus. Līdz ar to konstatē, kurā organisma 
daļā sāk veidoties ļaundabīgā audzēja šūnas.

2. Lai noskaidrotu, kāda nozīme ir cinkam Zn kā mikroelemen
tam tomātu audzēšanā, barošanas šķīdumā ievadīja tā radioaktīvo 
izotopu. Pētījumi pierādīja, ka cinks koncentrējas tomātu sēklās. 
No tā varēja secināt, ka mikroelements cinks stimulē sēklu attīs
tību tomātos.

Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (18.— 24.)1

5. ELEKTRONU IZVIETOJUMS
AP ATOMA KODOLU ENERĢIJAS LĪMEŅOS

Esam jau iepazinušies ar atomu kodolu uzbūvi un vien
laikus noskaidrojām arī to, ka atomu sastāvā ietilpst elektroni. 
Par to liecina katodstari un a starojums (sk. šīs nodaļas 3. para
grāfu). Tagad jānoskaidro, kā elektroni izvietojas atomos un kāds 
ir to skaits.

Tā kā atomu centros atrodas pozitīvi kodoli ar samērā lielu 
masu, bet elektronu masa ir ļoti niecīga, pie tam elektrona lādiņš 
ir negatīvs, tad nav grūti secināt, ka elektroniem jābūt izvietotiem 
noteiktos attālumos ap pozitīvajiem atomu kodoliem. To apstipri
nāja E. Rezerforda 1911. gadā veiktais eksperiments. Par elek
tronu izvietojumu ap atomu kodoliem jūs mācīsieties arī fizikas 
kursā un daudz ko jau zināt no populāri zinātniskās literatūras, 
kinofilmām un speciālām televīzijas pārraidēm.

Ir arī zināms, ka atomi kopumā ir elektroncitrāli. No tā var 
secināt, ka elektronu skaitam atomos jābūt vienādam ar kodola 
lādiņu, t. i., ar elementa kārtas skaitli. Tātad pastāv sakarība 
starp trim dažādiem lielumiem.
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Elementa kārtās skaitlis ir vienāds ar atoma kodola lādiņu un 
elektronu skaitu, kuri novietojas ap kodolu.

Tā, piemēram, elementa kālija K kārtas skaitlis ir 19. Tātad 
tā kodola lādiņš ir +19. Ap kālija atoma kodolu izvietoti 19 elek
troni ar kopējo negatīvo lādiņu —19.

Taču visi elektroni neatrodas vienādos attālumos no kodola. 
Atkarībā no tā, cik tālu elektroni atrodas no kodola, tiem piemīt 
atšķirīgs enerģijas daudzums, kuru tie var atdot vai arī iegūt pa 
noteiktām porcijām jeb kvantiem. Elektronu enerģijas daudzumu 
nosaka galvenais kvantu skaitlis n, kas var būt jebkurš neliels 
vesels pozitīvs skaitlis (1, 2, 3, 4 utt.). Elektroni, kuriem piemīt 
vismazākais enerģijas daudzums (n= 1), novietojas pirmajā ener
ģijas līmeni. Ja šie elektroni iegūst enerģijas kvantu, tie pāriet 
otrajā enerģijas līmenī (n — 2 ).

Elektronu skaitu N katrā enerģijas līmenī var aprēķināt pēc 
šādas formulas:

Saskaņā ar šo formulu pirmajā enerģijas līmenī var būt divi 
elektroni (n =  l; 2 • l2 =  2 ), otrajā — astoņi elektroni (n =  2 ; 
2-22=8), trešajā — astoņpadsmit elektroni (n =  3; 2-32 =  18) utt.

Tā kā pirmā perioda elementu atomos ir tikai viens enerģijas 
līmenis un tajā var novietoties n^\yairāk kā divi elektroni, tad 
pirmajā periodā var atrasties tikai divi ķīmiskie elementi. Ūdeņ
raža H atomiem pirmajā enerģijas līmenī ir viens elektrons, bet 
hēlija He atomiem — 2 elektroni.

Litija Li atomiem (kārtas skaitlis 3) trešais elektrons novieto
jies otrajā enerģijas līmenī, jo pirmais enerģijas līmenis ir jau 
aizpildīts. Pavisam otrajā enerģijas līmenī var novietoties ne vai
rāk kā 8 elektroni. Tāpēc arī otrajā periodā (no litija Li līdz neo
nam Nc) ir 8 elementi.

Trešā enerģijas līmeņa aizpildīšanās ar elektroniem notiek sa
režģītāk. Vispirms tajā pakāpeniski novietojas 8 elektroni (no 
nātrija Na — 1 elektrons līdz argonam Ar — 8 elektroni). De
viņpadsmitais elektrons kālijam K un divdesmitais elektrons kal
cijam Ca novietojas nevis trešajā, bet gan ceturtajā enerģijas 
līmenī. So elementu atomu uzbūvi shematiski var attēlot šādi:
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+ioK 2e~, 8e-, 8e~, le~
+2oCa 2e~, 8e~, 8e_, 2e~

No elementa skandija Sc (kārtas skaitlis 21) līdz cinkam Zn 
(kārtas skaitlis 30) elektroni no jauna novietojas trešajā enerģijas 
līmenī (pakāpeniski papildinot to skaitu no 8 līdz 18), bet cetur
tajā enerģijas līmenī saglabājas 2 elektroni. Skandija Sc un cinka 
Zn atomu uzbūvi shematiski var attēlot šādi:

+21 Sc 2e~, 8e~, 9e~, 2e~
+30Zn 2e~, 8e~, I8e~, 2e~

No elementa gallija Ga (kārtas skaitlis 31) līdz elementam 
kriptonam Kr (kārtas skaitlis 36) turpinās ceturtā enerģijas 
līmeņa aizpildīšanās ar elektroniem, papildinot to skaitu no 2  
līdz 8 .

Nākamajiem diviem elementiem — rubīdijam Rb un stroncijam 
Sr — elektroni novietojas piektajā enerģijas līmenī, bet ar itriju 
Y atsākas ceturtā enerģijas līmeņa aizpildīšanās utt. (25. tab.).

25. tabula

Atomu elektronu konfigurācijas
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ai
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ta
 

I 
si

m
bo

ls

Enerģijas līmeņi

K !*• Af N 1° \p Q
Enerģijas apakšlīmeņi

ts 2s 2p 13s 3p 3d 4s 4p  4d  4 f 5s 5p  5d  5 f f>s 6p 6d \7 s

i l H i
2 Īle 2

3 Li 2 1
4 Be 2 2

II 5 B 2 2 1

10 Me 2 2 6

11 Na 2 2 6 ,
12 Mg 2 2 6 2

111 13 AI 2 2 6 2 1

18 ’ Ar 2 * 2*6 r ē

1!) K 2 2 6 2 6 1
20 Ca 2 2 6 2 fi 2
21 Sc 2 2 0 2 6 1 2

IV 31
Zn 2 2 6 2 8 10 2

3« Ga 2 2 6 2 G 10 2 1

36 Kr 2 2 0 2 6 10 2 6
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25. ta b u la s  tu r p in ā ju m s

Enerģijas līmeņi
«
C « L M N 0 P  | Q

O flj — E-ūo Ē Enerģijas apakšlīmeņi
Û. a i» tii ^ ls 2s 2p 3s 3 p 3 d  \ 4s 4p 4d  4 f  ļ 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 7s

37 Rb 2 2 6 2 6 10 2 6 1
38 Sr 2 2 6 2 6 10 2 6 2
39 ,Y 2 2 6 2 6 10 2 6 1 2

V . . . . . .
48 Cd 2 2 6 2 6 10 2 6 10 2
49 In 2 2 6 2 6 10 2 6 10 2 1

ST Xe" 2 2 6 2 6 10 2 6  10 2 6

55 Cs 2 2 6 2 6 10 2 6 10 2 6 1
56 Ba 2 2 6 2 6 10 2 6 10 2 6 2
57 La 2 2 6 2 6 10 2 6 10 2 6 1 2
58 Ce '2 2 6 2 6 10 2 6 10 2 2 6 2

VI 71 ' Lu 2 2 6 2 6 10 2 6  10 14 2 6 1 2 ' ‘
72 Hf 2 2 6 ’ 2 6 10 2 6 10 14 2 6 2 2

80 ' HĪ? 2 ' 2 6 2 6 10 2 6  10 14 2 6 10 2 ' '
81 T1 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 2 1

86 Rn ā ~ 2 6 2 6 10 2 6  10 14 2 6 10 r ī

87 Fr 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 2 6 1
88 Ra 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 2  6 2
89 Ac 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 2 & 1 2

VII 90 Th 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 2 6 2 2
91 Pa 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 2 2 6 1 2

io3 2 ' 2~6 2 6 10 2 6  10 14 *2*6 10 14 r ī  1 2
104 Ku 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 14 2 6 2 2

Izmantojot iegūtās zināšanas par atomu uzbūvi, mēģināsim at
bildēt uz tiem neskaidrajiem jautājumiem, kas radās sakarā ar pe
riodiskā likuma atklāšanu (sk. šīs nodajas 2 . paragrāfu).

1. Elementu ķīmiskās īpašības galvenokārt atkarīgas no atomu 
kodola lādiņa, nevis no relatīvās atommasas.

Tā, piemēram, ja salīdzina elementus argonu Ar un kāliju K, tad 
relatīvā atommasa argonam ir lielāka (39,9) nekā kālijam (39,1). 
Tomēr kodola lādiņš argonam ir +18, bet kālijam +19. Tādēļ ar
gonam periodiskajā sistēmā jāatrodas pirms kālija. Sī iemesla dēļ 
arī daži citi elementi periodiskajā sistēmā nav sakārtoti relatīvo 
atommasu pieaugšanas secībā. Tā kā elektronu skaits atbilst ko
dola lādiņam, tad tas nozīmē, ka kālija atomā ir par vienu elek
tronu vairāk nekā argona atomā.
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Tie elektroni, kas izvietojušies ārējā enerģijas lirneni, galveno
kārt nosaka elementu vērtību, tādēļ tos sauc par vērtības elektro
niem. Elektronu skaits ārējā enerģijas līmenī parasti arī nosaka, 
kāda ir dotā elementa augstākā vērtība savienojumos ar skābekli.

2. Elementu īpašību periodiskā maiņa izskaidrojama ar to, ka, 
pieaugot kodola lādiņam, periodiski atkārtojas elementi, kuru ato
mos ir vienāds vērtības elektronu skaits.

Tā, piemēram, litija Li atomos ir viens vērtības elektrons. Pēc 
astoņiem elementiem atrodas nātrijs Na, aiz tā savukārt pēc as
toņiem elementiem ir kālijs K. So elementu atomos ir pa vienam 
vērtības elektronam. Tāpēc arī litijs Li, nātrijs Na un kālijs K ir 
vienvērtīgi un pēc īpašībām līdzīgi elementi.

Pieaugot elementu atomu kodolu lādiņiem, vairumā gadījumu 
palielinās arī elementu relatīvās atommasas. Tāpēc, sakārtojot ele
mentus relatīvo atommasu pieaugšanas secībā, D. Mendeļejevs 
varēja atklāt periodisko likumu.

Pamatojoties uz atomu uzbūves teoriju, tagad D. Mendeļejeva 
periodisko likumu formulē šādi:

I Ķīmisko elementu īpašības, kā arī to savienojumu uz
būve un Īpašības atrodas periodiskā atkarībā no to 
atomu kodola lādiņa lieluma.

6. ELEKTRONU KUSTĪBAS ĪPATNĪBAS.
ELEKTRONU IZVIETOJUM S ENERĢIJAS APAKSLĪMEŅOS

Elektronu kustība atomos. Agrāk zinātnieki domāja, ka 
elektroni riņķo ap kodoliem pa noteiktām orbitām. Tagad ar sa
režģītiem aprēķiniem un eksperimentiem pierādīts, ka elektrons 
savā kustībā ap kodolu var atrasties gan tuvāk kodolam, gan arī 
tālāk no tā. Elektrona attālumu no kodola nosaka pēc varbūtības 
teorijas. Varbūtība ir kaut kāda notikuma biežums, un to izsaka 
ar daļskaitļiem. Tā, piemēram, var teikt, ka dotajā attālumā no 
atoma kodola elektrona atrašanās varbūtība ir %. Lai saprastu, 
ko tas nozīmē, iedomāsimies, ka mūsu rīcībā ir tāds fotoaparāts, 
ar kuru varētu fotografēt elektronu.* Pieņemsim, ka vienā sekundē 
ar to izdara piecus uzņēmumus un tikai divos no tiem dotajā 
punktā konstatē elektronu. Tad tas nozīmē, ka dotajā punktā elek
trona atrašanās varbūtība ir 2/s.

* Praktiski tādu fotoaparātu izgatavot nav iespējams.

199



57. a tt. Odeņraža ato- 58. a tt. Elektronu spinu shematisks
ma elektrona mākoņa attēlojums.
forma.

Elektrona atrašanās varbūtībai ir atkarīga no tā, kādā attā
lumā no kodola to nosaka. Pie paša kodola tā tuvojas nullei. 
Attālinoties no kodola, tā pakāpeniski pieaug un, piemēram, ūdeņ
raža atomā 0,53-10—,° m attālumā no kodola tā sasniedz maksi
mumu. Vēl vairāk attālinoties no kodola, tā atkal pakāpeniski sa
mazinās. Shematiski elektrona atrašanās varbūtību ir pieņemts 
attēlot ar punktējumu. Attālumos no kodola, kur elektrona atraša
nās varbūtība ir liela, punktējumu liek blīvāk, bet tur, kur 
maza, — retāk. Tā ap kodolu izveidojas it kā mākonis (57. att.). 
Tāpēc ari lieto jēdzienu «elektrona mākonis».

Elektronus, kuri savā kustībā izveido lodes formas mākoņus, 
sauc par s elektroniem. Tā, piemēram, ūdeņraža atomā elektrons 
kustībā ap kodolu izveido lodes formas mākoni, kura vislielākais 
blīvums ir 0,53-10 10 m attālumā no kodola. Hēlija He atomā ir 
divi s elektroni.

Telpu ap atoma kodolu, kurā elektrona atrašanās varbūtība 
nav mazaka par 90%, sauc par orbitāli.

Kā viena un tajā pašā enerģijas līmenī var atrasties divi elek
tronu mākoņi, kuriem ir lodes forma? Elektrons savā kustībā ap 
atoma kodolu vēl bez tam arī griežas (rotē) ap savu asi. Angļu 
valodā «spin» nozīmē griešanos, tāpēc šo parādību nosauca par 
«elektrona spinu». Elektronu nosacīti var uzskatīt par mazu rriag- 
nētiņu, kuram ir divi poli — ziemeļpols un dienvidpols. Elektro
niem ar vienādiem spinicm vienādie poli novietojušies vienādos 
virzienos. Tāpēc šādi elektroni atgrūžas. Elektroniem ar pretējiem 
spiniem vienādie magnētiskie poli novietojušies pretējos virzienos, 
tāpēc šādi elektroni savstarpēji pievelkas (58. att.). Elektronu spi-
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nus shematiski parāda ar bultiņām, kuru smailes vērstas uz augšu 
f un uz leju ļ.

Lai uzskatāmi paradītu elektronu izvietojumu orbitālēs, tās at
tēlo ar kvadrātiņiem, norādot elektronu skaitu un spinu ar bul
tiņām:

ls' 1s :
H ļ j j  H e [ļT S

Ja orbitālā ir viens elektrons, tad to sauc par nesapārotu elek
tronu. Ja orbitālā ir divi elektroni, tad tādus elektronus sauc par 
sapārotiem elektroniem.

Litija Li atomā trešais un berilija Be atomā trešais un cetur
tais elektrons atrodas otrajā enerģijas līmenī (59. att.). Arī šie 
elektroni savā kustībā izveido lodes formas mākoņus, tikai to iz
mērs ir lielāks (sk. I krāsaino attēlu).

Bora B atomā ir pieci elektroni, no kuriem trīs novietojušies 
otrajā enerģijas līmenī. Tāpat kā berilija atomā, četriem bora

h m

59. a tt. Elektronu izvietojums orbitālēs pirmo 20 elementu atomiem (neierosi
nātā stāvokli).
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60. att. Elektrons 
savā kustībā iz
veido mākoni, kura 
forma līdzīga han
telei.

)Z

61. att. Hanteles veida 
elektronu mākoņu novie
tošanās x, y un z asu 
virzienā;

elektroniem ir lodes formas mākoņi, bet 
piektais elektrons savā kustībā izveido 
mākoni, kura forma ir līdzīga hantelei 
(60. att.).

Elektronus, kuru mākoņu forma ir 
līdzīga hantelei, sauc par p elektro
niem.

Kā parādīts 61. attēlā, telpā x, y un 
z asu virzienā var novietoties trīs sav
starpēji perpendikulāri hanteles veida 
elektronu mākoņi (bora atomā — viens, 
oglekļa atomā — divi, bet slāpekļa 
atpmā — trīs elektronu mākoņi). Skā
bekļa O, fluora F un neona Ne atomos 
notiek elektronu sablīvēšanās, t. i., 
katrā hanteles veida orbitālē novietojas 
vēl pa vienam elektronam ar pretēju 
spinu. Tādēļ otrajā enerģijas līmenī 
maksimāli var būt seši p elektroni.

Elektronu izvietojums enerģijas 
apakšlīmeņos. No iepriekš teiktā var 
secināt, ka vienā un tajā pašā enerģi
jas līmenī var atrasties elektroni, ku
riem mākoņu forma ir dažāda. Tādiem 
elektroniem, kaut gan tie atrodas vienā 
enerģijas līmenī, piemīt nedaudz atšķi
rīgs enerģijas daudzums. Tāpēc enerģi
jas līmeņus iedala apakšlimeņos. Pir
majā enerģijas līmeni ir tikai viens 
apakšlimenis — s apakšlimenis, bet ot
rajā enerģijas līmeni — divi apakšli- 
meņi, t. i., s un p apakšlimeņi.

Trešajā enerģijas līmenī ir elektroni, 
kuru mākoņu forma ir vēl komplicētāka. 
Tos pieņemts saukt par d elektroniem. 
So elektronu mākoņi var novietoties 
telpā piecos dažādos virzienos. Tātad 
trešajā enerģijas līmeni ir tns apakš
limeņi — s, p un d apakšlīmeņi. Tā kā 
elektroniem ir preteji vērsti spini, tad s
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apakšlīmenī var novietoties 2 elektroni, p apakšlīmenī — 6 elek
troni, bet d apakšlīmenī — 10 elektroni. Kopā trešajā enerģijas 
līmenī var novietoties 18 elektroni.

Ceturtais enerģijas līmenis papildinās ar / elektroniem, kuru 
mākoņi var novietoties septiņos dažādos virzienos. Tātad, ievērojot 
spinus, var būt 14 / elektroni. Tādēļ arī ceturtajā enerģijas līmenī 
var novietoties 32 elektroni.

Elektronu izvietojums orbitālās pirmo 20 elementu atomos pa
rādīts 59. attēlā.

Elektronu mākoņi un to izvietojums pirmo divu periodu ele
mentu atomos shematiski parādīts I krāsainajā attēlā.

Elektronu izvietojumu atomos var parādīt ar tā sauktajām 
atomu elektronļormulām jeb elektronu konfigurācijām, piemēram, 
ūdeņraža H atoma elektronformula ir ls1, bet hēlija atoma — ls2. 
Sajās formulās cipars burta priekšā norāda enerģijas līmeņa nu
muru, burts — apakšlīmeni un elektrona mākoņa formu, bet cipars 
aiz burta augšā pa labi — elektronu skaitu dotajā apakšlīmenī.

Elektronu enerģijas limeņus parasti apzīmē ar lielajiem bur
tiem: pirmo enerģijas liineni (n= l) apzīmē ar K, otro (n= 2 ) — 
ar L, trešo (n=3) — ar M, ceturto (n= 4) — ar N, piekto- 
(n=5) — ar 0, sesto («= 6 ) — ar P un septīto (n—7) — ar Q.

Elektronu izvietojums (konfigurācija) atomos parādīts 25. ta
bulā. Jebkura ķīmiska elementa atoma elektronformulu var uzrak
stīt, izmantojot periodisko sistēmu vai arī 25. tabulu.

Uzrakstīsim arsēna As elektronformulu un shematiski attēlo
sim tā atoma uzbūvi. Izmantojot periodisko sistēmu, rīkojas šādi.

1. Vispirms shematiski parāda visu dotā elementa s elektronu
izvietojumu enerģijas apakšlīmeņos. Tā kā arsēns As atrodas ce
turtajā periodā, tad ar elektroniem ir aizpildīti visi četri s apakš- 
līmeņi. Atstājot brīvas vietas p un d elektroniem, raksta šādi: 
ls2 | 2s2 ....... | 3s2 .........| 4s2 .........

2. Pēc tam enerģijas apakšlīmeņos atzīmē visus dotā elementa
p elektronus. Ievērojot to, ka arsēns ceturtajā periodā ir trešais p 
elements, raksta šādi: 
ls2 | 2s2 2ps ļ 3s2 3ps ....... | 4s2 4p3

3. Tad pa enerģijas apakšlīmeņiern izvieto dotā elementa d 
elektronus un uzraksta arsēna elektronformulu:
+33As ls2 j 2 s2 2p6 | 3s2 3p6 3d'° | 4s2 4p3

Pēc elektronformulas arsēna atoma uzbūvi shematiski var attē
lot šādi:
+33AS 2e~, 8 e~, 18e-, 5e~

Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (25.— 36.)! Atrisi
niet 8. uzdevumu!
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7. D. MENDEĻEJEVA ĶĪMISKO ELEMENTU 
PERIODISKĀ SISTĒMA

Iepriekšējos paragrāfos pārliecinājāmies, ka D. Mende
ļejeva atklātais periodiskais likums kļuva zinātniekiem par pa
matu atomu uzbūves pētīšanā. Tagad noskaidrosim, kāda tam 
bija nozīme ķīmisko \ elementu klasifikācijas problēmas atrisi
nāšanā. \

Sīs nodaļas 1. paragrāfā jau teikts, ka pie ķīmisko elementu 
klasifikācijas problēmas strādāja daudzi pasaules izcilākie zināt
nieki ķīmiķi. Taču vienotu visaptverošu ķīmisko elementu sistēmu 
izdevās radīt tikai D. Mendeļejevam, izmantojot viņa atklāto pe
riodisko likumu.

No šīs nodaļas 2. paragrāfa mums jau ir zināms, ka, atklājot 
periodisko likumu, D. Mendeļejevam radās iespēja visus pazīsta
mos ķīmiskos elementus izvietot septiņos periodos.

Rūpīgi apskatiet ķīmisko elementu periodisko sistēmu un pado
mājiet, kā jūs to izveidotu, ja jūsu rīcībā ir iepriekš minētie sep
tiņi periodi!

Lai izprastu principu, kā tika sastādīta ķīmisko elementu pe
riodiskā sistēma, novietosim pirmos četrus periodus citu zem cita. 
Ceturtais periods ir lielais periods un to zem mazajiem periodiem 
var novietot tikai tad, ja to (un arī citus lielos periodus) sadala 
divās daļās. Lielos periodus dala tajās vietās, kurās notiek krasa 
vērtības maiņa. Tad abas lielo periodu rindas novieto zem maza
jiem periodiem, kā parādīts 26. tabulā.

26. tabula

1 H He

II Li Be B C N 0 F Ne

111 Na Mg AI Si P s CI Ar

IV K Ca Sc Ti V Cr Mn FeCo Xi

Cn 7 li Ga Ge As Sc Br Kr

Tā novietojot visus periodus (trīs mazos un četrus lielos), iz
veidojas D. Mendeļejeva elementu periodiskā sistēma, kas sastāv 
no horizontālām un vertikālām rindām. Tajā ir 7 periodi, 10 hori
zontālas rindas un 8 vertikālas lidzīgo ķīmisko elementu rindas, 
kuras sauc par grupām. Katra grupa sastāv no divām apakšgru
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pām — no galvenās apakšgrupas un blakus apakšgrupas. Grupās 
daļa elementu simbolu pavirzīti pa kreisi, bet daļa — pa labi. 
Tādējādi var atšķirt galveno apakšgrupu elementus no blakus 
apakšgrupu elementiem. Tā, piemēram, ūdeņradis un sārmu metāli 
ir pirmās grupas galvenās apakšgrupas elementi, bet varš Cu, 
sudrabs Ag un zelts Au ir pirmās grupas blakus apakšgrupas 
elementi. Lai vienmēr varētu pareizi pateikt, kura no apakšgru
pām ir blakus apakšgrupa un kura ir galvenā apakšgrupa, ietei
cams atcerēties, ka galvenās apakšgrupas sāk veidoties vai nu no 
pirmā, vai otrā perioda. Turpretī blakus apakšgrupas sāk veidoties 
tikai no ceturtā perioda. Tā, piemēram, pirmās grupas galvenā 
apakšgrupa sāk veidoties pirmajā periodā ar elementu ūdeņradi. 
Otrās grupas galvenā apakšgrupa sāk veidoties otrajā periodā ar 
elementu beriliju Be. Turpretī pirmās grupas blakus apakšgrupa 
sākas ar varu Cu, bet otrās grupas blakus apakšgrupa — ar cinku 
Zn. Abi šie elementi (sk. arī periodisko sistēmu) atrodas ceturtajā 
periodā.

Vienas un tās pašas grupas elementiem ir daudz kopīgu īpa
šību, kas likumsakarīgi mainās virzienā no augšas uz leju, t. i., 
kodola lādiņa palielināšanās virzienā.

1. Elementu augstākā vērtība attiecībā pret skābekli atbilst 
grupas numuram.

Šai likumsakarībai nepakļaujas tikai slāpeklis, fluors un daži 
blakus apakšgrupu elementi. Tā, piemēram, pirmās grupas blakus 
apakšgrupas elementam varam Cu augstākā vērtība attiecībā pret 
skābekli ir 2. Taču varš Cu, sudrabs Ag un zelts Au var būt arī 
vienvērtīgi. Šī vērtība atbilst grupas numuram.

Galveno apakšgrupu elementi (no IV līdz VII grupai) veido 
arī gaistošus savienojumus ar ūdeņradi. So elementu vērtību at
tiecībā pret ūdeņradi var noteikt, atņemot no skaitļa 8 grupas 
numuru.

2. Galvenajās apakšgrupās virziena no augšas uz leju elemen
tiem pastiprinās metālu īpašības un pavājinās nemetālu īpašības.

Kā šo likumsakarību var izskaidrot no atomu uzbūves teorijas 
viedokļa? Elementu vērtību, kā jau minēts (sk. 199. lpp.), galve
nokārt nosaka elektroni, kas atrodas atomu ārējā enerģijas līmenī. 
Bet elektronu skaits galveno apakšgrupu elementu atomu arējā 
enerģijas limem atbilst grupas numuram. Tā, piemēram, piektās
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grupas galvenās apakšgrupas elementu (fosfora P, arsēna As, an- 
timona Sb un bismuta Bi) atomu ārējā enerģijas līmenī ir pieci 
elektroni. Tāpēc visu šo elementu augstākā vērtība attiecībā pret 
skābekli ir 5. Tāda pati likumsakarība ir spēkā arī pārējās grupās.

Virzienā no augšas uz leju galveno apakšgrupu elementu ato
miem palielinās enerģijas līmeņu skaits, un vērtības elektroni ar
vien vairāk attālinās no kodola. Sī iemesla dēļ saistība starp 
kodolu un vērtības elektroniem arvien pavājinās un tie var arvien 
vieglāk atrauties no atomiem. Spēja viegli zaudēt vērtības elektro
nus galvenokārt ir raksturīga metāliem. Tāpēc arī galvenajās 
apakšgrupās virzienā no augšas uz leju elementiem pastiprinās 
metālu īpašības.

Atomu uzbūves teorija arī izskaidro, kāpēc vienas un tās pa
šas grupas elementi ir jāiedala divās apakšgrupās — galvenajā 
apakšgrupā un blakus apakšgrupā.

Galvenajās apakšgrupās ietilpst tie elementi, kuru atomos vēr
tības elektroni,novietojušies ārējā enerģijas līmeni. Tie ir s un p 
elektroni. Tāpoņ ari galveno apakšgrupu elementus ir pieņemts 
saukt par s un p elementiem. Periodiskās sistēmas tabulā s ele
mentu simboli ievietoti sarkanās rūtiņās, bet p elementu simboli — 
dzeltenās rūtiņās.

Blakus apakšgrupās ietilpst tie elementi, kuru atomos ar elek
troniem aizpildās priekšpēdējā enerģijas līmeņa d apakšlimenis. 
Tie ir d elektroni, kuru mākoņu forma ir vēl sarežģītāka nekā p 
elektroniem. Atbilstoši šiem elektroniem arī pašus blakus apakš
grupu elementus pieņemts saukt par d elementiem. Pirmais d 
elements ir skandijs Sc, jo tā 21. elektrons atrodas priekšpēdējā 
enerģijas līmenī. Skandijam Sc līdzīgi elementi ir itrijs Y, lantāns 
La un aktīnijs Ac. Sie elementi izveido trešās grupas blakus 
apakšgrupu. Pārējās blakus apakšgrupas sākas ar elementiem 
titānu Ti, vanādiju V, hromu Cr, mangānu Mn, dzelzi Fe, kobaltu 
Co, niķeli Ni, varu Cu un cinku Zn. Pavisam elementu periodis
kajā sistēmā ir 10 blakus apakšgrupas. Blakus apakšgrupu ele
mentu, t. i., d elementu simboli tabulā ievietoti zilās rūtiņās.

Aiz elementa lantāna La (periodiskajā sistēmā tā simbols at
zīmēts ar vienu zvaigznīti) un tāpat arī aiz aktīnija Ac (tā sim
bols atzīmēts ar divām zvaigznītēm) atrodas 14 elementi, kuru 
atomos ar elektroniem (no 18 līdz 32) papildinās trešais enerģi
jas līmenis, skaitot no ārējā, šos elektronus sauc par f elektroniem. 
To mākoņu forma ir vēl sarežģītāka nekā d elektroniem. Elemen

206



tus, kuru atomos ar elektroniem aizpildās no ārpuses trešā līmeņa 
{ apakšlīmenis, pieņemts saukt par f elementiem. To ķīmiskie 
simboli periodiskās sistēmas tabulā ievietoti za|ās rūtiņās un no
vietoti divās rindās zem periodiskās sistēmas.

Sakarība starp elementu novietojumu periodiskajā sistēmā un 
to atomu uzbūvi parādīta 27. tabulā.

27. tabula

Sakarība starp periodisko sistēmu un atomu 
uzbūvi

L i k u m s a k a r ī b a s ,  d a ž i  
j ē d z i e n i  u n  s k a i t l i s k i e  
l i e l u m i  p e r i o d i s k a j ā
s i s t ē m ā

S o  l i k u m s a k a r ī b u  u n  
J ē d z i e n u  I z s k a i d r o j u m s  
n o  a t o m u  u z b ū v e s  
t e o r i j a s  v i e d o k ļ a

P i e m ē r i

1. Elementa kār
tas skaitlis, ko no
teicis D. Mendeļe- 
jevs, sakārtojot ele
mentus relatīvās 
atommasas pieaug
šanas secībā

1. Elementa kārtas 
skaitlis atbilst kodola 
lādiņa lielumam un 
elektronu skaitam ato
mā

1. Kālijam K kārtas 
skaitlis ir 19. Atoma 
kodola lādiņš +19. 
Ap kodolu pārvietojas 
19 elektroni ar kopējo 
negatīvo lādiņu —19

2. Perioda nu
murs (kurā atrodas 
dotais elements)

2. Perioda numurs 
atbilst enerģijas līme
ņu skaitam dotā ele
menta atomā

2. Kalcijs Ca ir ce
turtā perioda elements. 
Ta atomos elektroni 
izvietoti četros enerģi
jas līmeņos

3. Elementu īpa
šību periodiskā 
maiņa relatīvās 
atommasas pieaug
šanas secībā

3. Elementu īpašību 
periodiskā maiņa ir 
atkarīga no tā, ka ele
mentu atomos perio
diski atkārtojas līdzīgs 
elektronu izvietojums 
pa enerģijas līmeņiem

3. Slāpcklis N, fos
fors P un arsēns As 
ir līdzīgi tādēļ, ka to 
atomu ārējos enerģi
jas līmeņos ir vienāds 
elektronu skaits

4. Periodos vir- 
zīena no kreisas 
puses uz labo ele
mentu vērtība at
tiecībā pret skā- 
bekli (no 1 līdz VIII 
grupai) pieaug, bcl 
vērtība attiecībā 
pret ūdeņradi (rio 
IV līdz Vil grupai) 
samazinās

4. Vērtības palielinā
šanās attiecībā pret 
skābckli un tās sama
zināšanās attiecībā 
prei ūdeņradi periodos 
virzienā no kreisās 
puses uz labo izskaid
rojama ar elektronu 
skaita palielināšanos 
ārējā enerģijas līmenī

4. Oglekļa C ato
miem ārējā enerģijas 
līmeni ir 4 elektroni, 
bet fosfora P ato
miem — 5 elektroni. 
So elementu augstākā 
vērtība attiecībā pret 
skābekli palielinās no 
4 (ogleklim) līdz 5 
(fosforam), bet attie
cībā pret ūdeņradi sa
mazinās no 4 (oglek
lim) līdz 3 (fosforam)
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27. ta b u la s  tu r p in ā ju m s

• I
Likumsakarības, daži 
jēdzieni un skaitliskie 
lielumi periodiskajā 
sistēmā

So likumsakarību un 
jēdzienu izskaidrojums 
no atomu uzbūves 
teorijas viedokļa

Piemēri

5. Periodos vir
zienā no kreisās 
puses uz labo ele
mentiem pastipri
nās nemetālu īpa
šības

5. Periodos virzienā 
no kreisās puses uz 
labo atomu kodola lā
diņš pakāpeniski palie
linās, bet attālums 
starp kodolu un vērtī
bas elektroniem mai
nās tikai nedaudz. Tā
dēļ kodols arvien stip
rāk pievelk elektronus 
un atomu spēja tos 
atdot arvien pavājinās. 
Tāpēc elementiem pa
stiprinās nemetālu īpa
šības

5. Trešajā periodā 
virzienā no kreisās 
puses uz labo (no 
nātrija Na līdz hlo
ram Cl) pastiprinās 
nemetālu īpašības

6. Elementu aug
stākā vērtība attie
cībā pret skabekli 

——  galvenajās apakš
grupās atbilst gru
pas numuram, bet 
vērtība attiecībā 
pret ūdeņradi (no 
IV līdz VII gru
pai) — skaitļa 8 
un grupas numura 
starpībai

6. Elementu aug
stākā vērtība attiecībā 
pret skabekli atbilst 
elektronu skaitam 
ārējā enerģijas līmenī 
(vērtības elektronu 
skaits ir vienāds ar 
grupas numuru). Vēr
tību attiecība pret 
ūdeņradi aprēķina pēc 
tā, cik elektronu pie
trūkst līdz skaitlim 8

6. Hlors Cl atrodas 
Vil grupas galvenajā 
apakšgrupā. Tā atoma 
ārējā enerģijas līmenī 
ir 7 elektroni. Tādē| 
hlora augstākā vērtība 
attiecībā pret skabekli 
ir 7, bet vērtība attie
cībā pret ūdeņradi ir 1

7. Galvenajās 
apakšgrupās vir
zienā no augšas uz 
leju elementiem pa
stiprinās metālu 
īpašības un pavāji
nās nemetālu īpa
šības

7. Galvenajās apakš
grupās virzienā no 
augšas uz leju ele
mentu atomos palieli
nās attālums starp 
vērtības elektroniem 
un pozitīvi lādēto ko
dolu. Tādēļ spēja at
dot elektronus arvien 
pieaug un līdz ar to 
elementiem metālu īpa
šības pastiprinās

7. Ceturtās grupas 
galvenajā apakšgrupā 
pirmais elements no 
augšas — ogleklis C 
ir nemetāls, bet pēdē
jais elements — svins 
Pb ir metāls

Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (37.—41.)!

8. PERIODISKA LIKUMA NOZĪME

D. Mendeļejevs bija pārliecināts par periodiskā likuma 
pareizību un droši ticēja tā nākotnei. īsi pirms nāves D. Mende
ļejevs rakstīja: «...periodiskajam likumam nedraud iznīcība, tikai
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attīstību un papildinājumus tam sola nākotne.» D. Mcndeļejcvam 
bija taisnība. Periodiskais likums radīja iespēju paredzēt daudzus 
faktus, kuri palīdzēja izzināt vielas uzbūves noslēpumus.

Tajā laikā, kad D. Mendeļejevs atklāja periodisko likumu, 
daudzi ķīmiskie elementi vēl nebija zināmi. D. Mendeļejeva ģenia
litāte izpaudās tieši ar to, ka viņš, pamatojoties uz periodisko 
likumu, atstāja periodiskajā sistēmā daudz tukšu vietu un pare
dzēja, ka tās tiks aizpildītas ar elementiem, kas vēl nebija atklāti. 
Tā, piemēram, D. Mendeļejevs atstāja neaizpildītu 21., 31. un 
32, vietu un paredzēja, ka dabā atrodas elementi, kurus to īpa
šību dēļ varēs likt šajās vietās, kā arī sīki raksturoja šo elementu 
īpašības. Sos trīs elementus atklāja jau D. Mendeļejeva dzīves 
laikā, un visi viņa paredzējumi piepildījās.

Pamatojoties uz periodisko likumu, D. Mendeļejevs izlaboja 
daudzu elementu relatīvās atommasas, kas bija noteiktas nepa
reizi. Tajā laikā, piemēram, uzskatīja, ka berilija Bc relatīvā 
atommasa ir 13,5. Vadoties no tā, beriliju periodiskajā sistēmā va
jadzētu novietot starp diviem nemetāliem — starp oglckli C (re
latīvā atommasa 12) un slāpekli N (relatīvā atommasa 14). To
mēr tāds berilija novietojums būtu bijis pretrunā ar tā īpašībām. 
D .  Mendeļejevs beriliju novietoja starp litiju Li un boru B.

Vadoties no likumsakarībām, kas ir spēkā periodiskajā sistēmā, 
D. Mendeļejevs secināja, ka jebkura elementa relatīvo atommasu 
var noteikt, ja ir zināmas apkārtējo elementu relatīvās atomma
sas. Sājā nolūkā jāsaskaita divu blakus esošo elementu relatīvās 
atommasas un iegūtais skaitlis jādala ar divi. To ievērojot, no-

7+ 11teica, ka berilija relatīvā atommasa ir —^— = 9, ^as loti tuva pa
tiesajai relatīvajai atommasai. Izmantojot šo metodi, D. Mendeļe
jevs izlaboja daudzu elementu relatīvās atommasas, kas bija 
noteiktas nepareizi.

Periodiskais likums un elementu periodiskā sistēma kļuva par 
ceļvedi modernās atomu uzbūves teorijas radīšanā. Minēsim da
žus faktus un likumsakaribas.

1. Ķīmisko elementu īpašību maiņas periodiskuma būtība ir 
izskaidrojama ar atomu elektronu struktūras periodiskām pārmai
ņām (sk. 196. un 199. Ipp.).

2 . Elementu skaita likumsakarīga palielināšanās periodos 
(2-8-18-32) palīdzēja radīt priekšstatu par enerģijas līmeņiem un 
to piepildīšanos ar noteiktu skaitu elektronu (sk. 196. Ipp.).
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3. Grupu un apakšgrupu veidošanās periodiskajā sistēmā atbil
stoši skaitļu rindai 2-6-10-14 (pirmajā periodā sāk veidoties divas 
galvenās apakšgrupas, otrais periods papildinās ar 6 galvenajām 
apakšgrupām, ceturtais — ar 10 blakus apakšgrupām un ses
tais — ar 14 otrās kārtas* apakšgrupām) palīdzēja zinātniekiem 
atklāt, pēc kādām likumsakarībām elektroni izvietojušies pa ener
ģijas līmeņiem un apakšlimeņiem.

4. Pamatojoties uz periodisko likumu, izdevās paredzēt un at
klāt jaunus elementus, kas atrodas aiz urāna. Izmantojot periodis
kajā sistēmā spēkā esošās likumsakarības, varēja paredzēt, ka 
septītajā periodā, tāpat kā sestajā periodā, ir jābūt 32 elemen
tiem**. No tiem jau 22 elementi ir atklāti. Var arī paredzēt, ka 
astotajā periodā ir jābūt 50 elementiem.

5. Periodiskais likums ir veicinājis radioaktīvo izotopu atklā
šanu, kurus plaši izmanto mūsdienu tehnikā.

6 . Periodiskais likums un uz tā pamata sastādītā periodiskā 
sistēma ievērojami atvieglo plašā ķīmijas kursa apgūšanu.

7. D. Mendeļejeva periodiskā likuma atklāšanai un ķīmisko 
elementu periodiskās sistēmas radīšanai ir milzīga nozīme dabas 
izzināšanā. Lai varētu zinātniski izskaidrot D. Mendeļejeva perio
diskā likuma un ķīmisko elementu periodiskās sistēmas nozīmi, 
aplūkosim to no triju materiālistiskās filozofijas pamatlikumu vie
dokļa.

arī ikvienā ķīmiskajā reakcijā ir pretējas puses, kas rada savstar
pēju cīņu, bet tajā pašā laikā tās ir arī vienotas. Pretstatu vienī
bas un cīņas likums izpaužas periodiskās sistēmas grupās un pe
riodos. Tajos pakāpeniski mainās elementu īpašības no metālu 
īpašībām uz pretējām īpašībām — nemetālu īpašībām. Sājā pārejā 
raksturīgi ir elementi, kuri veido amfotēros hidroksīdus un oksīdus. 
Ar mēģinājumiem viegli pierādīt, ka, piemēram, cinka hidroksīdam 
Zn(OH)2 piemīt kā bāzu īpašības (reaģē ar skābēm), tā arī skābju 
īpašības (reaģē ar sārmiem). Tas nozīmē, ka cinka hidroksīdam ir 
it kā pretrunīga divējāda daba. Līdzīgas īpašības ir arī cinka ok
sīdam. (Reakciju vienādojumus sk. 180. Ipp.) Tādējādi var konsta-

* Otrās kārtas apakšgrupas veido lantanoīdi un aktinoīdi.
** Šo aprēķinu zinātnieki ir izdarījuši, izmantojot šādu formulu:

» _  [2rt+3+ (—1) "P  
8

Pirmais dialektikas pamatlikums — pretstatu vienības un cīņas 
likums. Sis likums nozīmē, ka katrā priekšmetā un parādībā, tātad
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tēt ne vien minēto savienojumu atšķirīgās (pretējās) īpašības, bet 
arī apkārtējās vides lomu šo īpašību (pretstatu) izpausmē.

Otrs dialektikas pamatlikums — kvantitatīvu pārmaiņu pāreja 
kvalitatīvās pārmaiņās. Saskaņā ar šo likumu pakāpenisku kvanti
tatīvu pārmaiņu uzkrāšanās rada būtiskas, radikālas pārmaiņas, 
lēcienveida pāreju no vecās kvalitātes uz jaunu kvalitāti.

Izšķir pakāpeniskos lēcienus un spējos lēcienus. Spējais lēciens 
ir, piemēram, pāreja no viena elementa uz nākamo elementu perio
diskajā sistēma; šī pāreja pamatojas uz pārmaiņām attiecīgā ele
menta atomu kodolu lādiņos. Turpretī metālu īpašību pāreja ne
metālu īpašībās viena perioda robežās notiek pakāpeniska lēciena 
rezultātā. Sevišķi lēna šī pāreja ir lielajos periodos. Katra perioda 
beigās notiek spējš lēciens no halogēna uz inerto gāzi; to rada 
stabila ārējā enerģijas līmeņa izveidošanās. Arī jauna perioda vei
došanās ir saistīta ar lēcienveida pārmaiņām elementu īpašībās — 
pirmās elementu grupas galvenās apakšgrupas elementiem atomu 
arējais elekirons veido jaunu enerģijas līmeni.

Pakāpeniskās lēcienveida pārmaiņas var novērot arī, aplūkojot 
elementu periodiskās sistēmas galvenās apakšgrupas. Elementu 
vispārīgās īpašības nosaka vienādais elektronu skaits dotās apakš
grupas elementu atomu ārējā enerģijas līmenī. Elementiem metālu 
īpašības pastiprinās tāpēc, ka vienlaikus palielinās atomu kodola 
lādiņš un enerģijas līmeņu skaits. Tā rezultātā ārējo enerģijas 
līmeņu elektroni aizvien vairāk attālinās no kodola (reizē ar to 
kodola un ārējo enerģijas līmeņu elektronu savstarpējās pievilkša
nās spēki samazinās), līdz ar to pieaug iespēja atdot šos elek
tronus. Tādējādi atomu uzbūves pakāpeniskas pārmaiņas, kas iz
paužas arī kā relatīvās atommasas palielināšanās, rada metālu 
īpašību pakāpenisku pastiprināšanos.

Tā kā D. Mendeļejevs teicami orientējās materiālistiskās filo
zofijas jautājumos, viņš labi izprata likumu par kvantitatīvo pār
maiņu lēcienveida pāreju kvalitatīvajās pārmaiņās. Sājā sakarībā 
viņš rakstīja: «Ļoti daudzas dabas parādības ir periodiska rakstura 
sakarības. Elementu rinda, kas ir periodiska funkcija, masa nepie
aug nepārtraukti un visas pārmaiņas notiek lēcienveidā, piemēram, 
no Mg uz AI. Tā, piemēram, valence (vērtība) tieši pārlec no 1 
uz 2, uz 3 utt. bez pārejām. Un, pēc manām domām, šīs īpašības 
ari ir tās svarīgākās, to periodiskums arī ir periodiskā likuma 
būtība.»

Trešais dialektikas pamatlikums — nolieguma nolieguma 
likums. Sis dialektikas likums izsaka attīstības pēctecību, jaunā 
sakaru ar veco, dažu zemākas stadijas īpašību atkārtošanos aug
stāka attīstības stadijā, kā arī pamato attīstības progresīvo rak
sturu. Dialektikā šis likums nozīmē kustibas attīstību, tās pāraug
šanu no vienas stadijas otrā, vienlaikus «iznīcinot» iepriekšējo, taču 
paturot visu pozitīvo, kas bijis iepriekšējās attīstības stadijās.

Apskatot, kā periodos no elementa uz elementu mainās ele
mentu ipašības, var viegli konstatēt, ka to iepriekšējās īpašības
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tiek noliegtas. Tajā pašā laikā tiek saglabātas un vienlaikus arī 
mainās iepriekšējās īpašības (saglabājies un reizē palielinājies 
iepriekšējais kodola lādiņš un elektronu skaits). Tādējādi periodos 
pakāpeniski tiek noliegtas metālu īpašības (spēja oksidēties) un 
pastiprinās nemetālu īpašības (spēja reducēties). Pie tam katrs pe
riods beidzas ar inerto gāzi, kas noliedz kā vienu, tā otru īpašību, 
t. i., noliedz spēju enerģiski veidot ķīmiskus savienojumus. To 
ievērojot, var izdarīt vispārīgu secinājumu par divkāršu noliegumu, 
t. i., nolieguma noliegumu. Ar minēto piemēru iespējams izskaidrot, 
ka pretruna tiek atrisināta objekta attīstībā. Tas nozīmē, ka rodas 
kāds «trešais» attiecībā pret diviem pretstatiem. Tā kā šie pretstati 
viens otru ne tikai izslēdz, bet arī caurauž, tad šis «trešais» vien
laikus ir gan noliegums, gan saglabāšana.

Aplūkojot jauna perioda sākumu un salīdzinot to ar iepriek
šējo periodu, var secināt, ka tajā it kā atkārtojas iepriekšējo ele
mentu īpašības, taču tam jau raksturīga jauna, augstāka kvalitāte. 
Tā, piemēram, trešais periods sākas ar nātriju, bet ceturtais — ar 
kāliju. Kālijs ir nātrijam līdzīgs sārmu metāls, taču kālijam ir 
lielāks kodola lādiņš, lielāka relatīvā atommasa, vairāk enerģijas 
līmeņu, lielāks atoma rādiuss. Tādējādi kālijam ir vairāk izteiktas 
metālu īpašības. Sakarā ar to var secināt, ka daļējas iepriekšējo 
īpašību noliegšanas rezultātā radusies jauna, augstāka kvalitāte, 
pie tam šī attīstība, pilnveidošanās notiek it kā pa spirāli, virzoties 
uz augšu.

9. D. MENDEĻEJEVA DZĪVE UN DARBĪBA

Dmitrijs Mendeļejevs — viens no pasaules slavenāka
jiem zinātniekiem — ir dzimis 1834. gada 27. janvārī Toboļskā. 
Viņa tēvs bija vietējās ģimnāzijas direktors. Pēc Toboļskas ģim
nāzijas beigšanas D. Mendeļejevs iestājas Pēterburgas Pedagoģis
kajā institūtā, kuru viņš beidz ar zelta medaļu 1857. gadā.

1859. gadā D. Mendeļejevs aizbrauc zinātniskā komandējumā 
uz ārzemēm, kur viņš pavada divus gadus. Pēc atgriešanās viņu 
ievēlē par profesoru Pēterburgas Tehnoloģiskajā institūtā. Pēc di
viem gadiem D. Mendeļejevs sāk strādāt Pēterburgas universitātē 
par profesoru. 1890. gadā pēc 23 gadus ilga darba D. Mendeļejevs 
sakarā ar streikojošu studentu atbalstīšanu spiests atstāt darbu 
universitātē. Pēdējos savas dzīves gadus viņš pavada intensīvā 
darbā Galvenajā svaru un mēru palātā.

Vislielākais D. Mendeļejeva nopelns ir periodiskā likuma atklā
šana un ķīmisko elementu periodiskās sistēmas sastādīšana. Ļoti 
nozīmīgi ir ari viņa pētījumi par spirta ķīmisko iedarbību ar
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ūdeni un par šķīšanas procesa būtību. D. Mendeļejeva radītajai 
šķīdumu hidrātu teorijai ir liela nozīme ķīmijas zinātnē arī tagad.

Izcils D. Mendeļejeva darbs ir viņa grāmata «Ķīmijas pamati». 
Sājā grāmatā viss neorganiskās ķīmijas kurss pirmoreiz iztirzāts, 
pamatojoties uz periodisko likumu.

Organiski saistot teoriju ar praksi, D. Mendeļejevs lielu uzma
nību veltījis naftas tehnoloģijas jautājumiem. Viņš ierosinājis pa
lielināt naftas ieguvi un uzlabot tās ķīmisko pārstrādāšanu. Viņš 
pirmais ieteica izmantot Kuzņeckas baseina ogles Urālu dzelzs
rūdas pārstrādāšanai.

D. Mendeļejeva zinātniskā darbība bija ļoti vispusīga. Būdams 
izcils zinātnieks, viņš rūpējās par zinātnes un rūpniecības uzplau
kumu Krievijā.

Atbildiet uz 42. jautājumu!

JAUTĀJUMI UN VINGRINĀJUMI

1. Raksturojiet pēc fizikālām un ķīmiskām īpašībām divus tipiskus me
tālus un divus tipiskus nemetālus!
2. Kādēj elementu iedalījums metālos un nemetālos nav pilnīgs? Mi
niet piemērusl
3. Kādus oksīdus un hidroksīdus sauc par amfotēriem? Atbildi pama
tojiet ar attiecīgiem reakciju vienādojumiem!
4. Berilija oksīds un hidroksīds ir amfotēri, un tie reaģē līdzīgi at
bilstošajiem cinka savienojumiem. Uzrakstiet attiecīgo reakciju vienā
dojumus!
5. Dots cinka sulfāts. Kā eksperimentāli var iegūt cinka oksīdu un 
pierādīt, ka tas ir amfotērs? Uzrakstiet attiecīgo reakciju vienādojumus!
6. Kā eksperimentāli var pierādīt, ka cinkam un alumīnijam ir divē
jāda daba? Uzrakstiet attiecīgo reakciju vienādojumus!
7. Pēc kādām pazīmēm ķīmiskos elementus var iedalīt atsevišķās gru
pās? Miniet piemērus un nosauciet jums pazīstamās ķīmisko elementu 
grupas!
8 . Gallijs Ga līdzīgs alumīnijam AI, bet selēns Se — sēram S. Uz
rakstiet .vienādojumus reakcijām, kurās izpaužas šo elementu līdzība! 
Uzrakstiet attiecīgo elementu svarīgāko savienojumu formulas un ar 
reakciju vienādojumiem pierādiet, ka šiem savienojumiem ir līdzīgas 
īpašības!
9. Raksturojiet pazīmes, pēc kurām var iedalīt vienā un tajā pašā 
grupā a) oglekli un silīciju, b) slāpekli un fosforu!
10. Formulējiet periodisko likumu! Paskaidrojiet, kā rīkojās D. Men
deļejevs, lai šo likumu atklātu!
11. Kāpēc D. Mendeļejevs atklāto likumu nosauca par periodisko 
likumu? Atbildi motivējiet ar piemēriem, izskaidrojot attiecīgo ele
mentu īpašības!
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12. Ko sauc par periodu? Kādas likumsakarības izmantoja D. Mende- 
|ejevs, lai visus elementus iedalītu periodos?
13. I zmantojot par piemēru trešo un ceturto periodu, paskaidrojiet, 
kādas pazīmes ir kopīgas visiem periodiem un ar ko lielie periodi 
atšķiras no mazajiem!
14. Ar kādām grūtībām sastapās D. Mende|ejevs, atklājot periodisko 
likumu?
15. Raksturojiet atklājumus zinātnē, kuri vēlāk pierādīja, ka atomu sa
stāvā ietilpst elektroni un pozitīvi lādētas dajiņasl
16. Kāda ir elementu kārtas skaitļa fizikālā jēga, un ar kādu ekspe
rimentu to noskaidroja?
17. Daži zinātnieki D. Mendeļejevam pārmeta, ka viņš dažus ķī
miskos elementus nesakārtoja relatīvo atommasu palielināšanās se
cībā. Kā jāvērtē šo zinātnieku pārmetumi un D. Mendeļejeva rīcība? 
Atbildi pamatojiet!
18. No kādām svarīgākajām elementārdaļiņām sastāv atomu kodoli, 
un kā to pierādīja? Raksturojiet katru no tām!
19. Nosauciet jums pazīstamos ķīmisko elementu pārvērtību piemērus 
un izskaidrojiet tos ar attiecīgiem vienādojumieml
20. Ko sauc par izotopiem? Miniet piemērus!
21. Rūpīgi izlasiet 1. nodaļas 7. paragrāfu un paskaidrojiet, kā priekš
stati par izotopiem precizē un padziļina mūsu priekšstatus par ķīmis
kajiem elementiem!
22. Ar konkrētiem piemēriem paskaidrojiet, ar ko atšķiras jēdzieni 
a) «relatīvā atommasa», b) «ķīmiskā elementa relatīvā atommasa»!
23. Paskaidrojiet, vai var aprēķināt, cik protonu un cik neitronu ir 
elementa hlora atoma kodolā! Kādēļ un kā šis jautājums jāprecizē?
24. Ar ko atšķiras jēdzieni «ķīmiskais elements» un «atoms»?
25. Izmantojot formulu N = 2n2, paskaidrojiet, kā elektroni izvietoti ap 
atomu kodoliem!
26. Paskaidrojiet un shematiski attēlojiet, kā elektroni izvietoti ap nāt
rija, slāpekļa, kalcija, fosfora un hlora atomu kodoliem!
27. Ko sauc par vērtības elektroniem? Shematiski attēlojiet elektronu 
izvietojumu ap alumīnija un silīcija atomu kodoliem! Paskaidrojiet, 
kāda ir šo elementu vērtība attiecībā pret skābekli, un uzrakstiet to 
oksīdu formulas!
28. Kādēļ ķīmisko elementu īpašības ir galvenokārt atkarīgas no 
atomu kodola lādiņa? Paskaidrojot miniet piemērus!
29. Pamatojoties uz priekšstatiem par elektronu izvietojumu ap atomu 
kodoliem, izskaidrojiet, kādēļ ķīmisko elementu īpašības mainās pe
riodiski!
30. Formulējiet periodisko likumu mūsdienu skatījumā un salīdziniet 
to ar D. Mendeļejeva doto formulējumu!
31. Kā elektroni kustas atomos? Kā jāsaprot jēdziens «elektrona mā
konis»? Ko nozīmē jēdziens «orbitāle»?
32. Kādus elektronus sauc par s elektroniem un kādus — par p 
elektroniem?
33. Kādēļ s elektroni var būt divi, bet p elektroni — seši?



34. Kā jāsaprot jēdzieni «elektronu enerģijas līmenis» un «elektronu 
enerģijas apakšlīmenis»? Paskaidrojot miniet piemērusl 
3J. Kas ir elektronformula jeb elektronu konfigurācija? Paskaidrojot 
uzrakstiet alumīnija un kalcija atomu elektronformulasl
36. Elektronu izvietojumu ap atomu kodoliem var attēlot ar elektron- 
formulām, kā arī uzskatāmākā veidā, norādot spinus un orbitāles. Iz
skaidrojiet 5os attēlojumu veidus, par piemēru izmantojot elementu 
hloru!
37. Daudzi zinātnieki mēģināja sakārtot ķīmiskos elementus noteikta 
sistēmā. Kādēļ tas izdevās tikai D. Mendeļejevam? Paskaidrojot parā
diet elementu sistēmas izveidošanas principu!
38. Nosauciet visas ķīmisko elementu periodiskās sistēmas sastāvdaļas 
un paskaidrojiet, kādēļ lielie periodi ir sadalīti divās rindās, bet gru
pas sadalītas galvenajās apakšgrupās un blakus apakšgrupās!
39. Kā mainās elementu ķīmiskās īpašības periodos un galvenajās 
apakšgrupās? Kā var izskaidrot šo maiņu, pamatojoties uz mācību par 
atomu uzbūvi?
40. Kādēļ mazo periodu elementus pieņemts iedalīt s un p elemen
tos, bet lielo periodu elementus — s, p, d un arī f elementos?
41. Kāda sakarība ir formulai N = 2 n 2 ar ķīmisko elementu periodisko 
sistēmu un ar elektronu izvietojumu ap atomu, kodoliem?
42. Raksturojiet periodiskā likuma un ķīmisko elementu periodiskās 
sistēmas zinātnisko un praktisko nozīmil

UZDEVUMI

1. Aprēķiniet elementu masas daļas un to saturu procentos nātrija 
aluminStā NaAI02!
2. Viela satur 0,28 masas daļas vai 28% nātrija Na, 0,33 masas daļas 
vai 33% alumīnija Al un 0,39 masas daļas vai 39% skābekļa O. 
Uzrakstiet šīs vielas ķīmisko formulu!
3. Cik liels tilpums ūdeņraža izdalīsies, a) 9 g alumīnija reaģējot ar 
sērskābi un b) 9 g alumīnija reaģējot ar nātrija hidroksīdu, ja skābe 
un sārms ņemts pārākumā?
4. Jāiegūst 14,3 g nātrija cinkāta Na2Zn02. Aprēķināt patērētā cinka 
oksīda daudzumu un masu, ja zināms, ka nātrija hidroksīds ņemts 
pārākumā.
5. Uz šķīdumu, kas satur 6,3 g cinka nitrāta Zn(NO;()2 iedarbojās ar 
NaOH. Aprēķināt iegūtā nātrija cinkāta Na2ZnO_. masu.
6 . Uz 0,1 molu berilija hidroksīda Be(OH)2 iedarbojās ar kālija hidr
oksīdu pārākumā. Cik gramu kālija berilāta K2Be0 2  ieguva?
7. Litijam reaģējot ar ūdeni, izdalījās 5,6 I ūdeņraža. Aprēķināt masu 
un daudzumu litijam, kas piedalījās reakcijā.
8 . Doti divi savienojumi, kas satur fosforu. Pirmais no tiem satur 
0,437 masas daļas fosfora un 0,563 masas daļas skābekļa. Otrais sa
vienojums satur 0,912 masas daļas fosfora un 0,088 masas daļas 
ūdeņraža. Atrodiet šo savienojumu formulas un pārliecinieties, vai 
ārējo elektronu izvietojums ap fosfora atoma kodolu atbilst tā vēr
tībai!



8. n o d a ļ a

ĶĪMISKA SAITE.
VIELAS UZBŪVE

1. ĶĪMISKO ELEMENTU ATOMU 
ELEKTRONEGATIVITATE

Pamatojoties uz mācību par atomu uzbūvi, elementu 
piederību pie metāliem vai nemetāliem nosaka pēc to atomu spējas 
elektronus atdot vai pievienot. Spilgti izteiktas metālu īpašības ir 
tiem elementiem, kuru atomi viegli atdod elektronus. Turpretī 
tipiski nemetāli ir tie elementi, kuru atomi enerģiski pievieno elek
tronus.

Ja elementa atoms pilnīgi atdod (zaudē) savus vērtības elek
tronus, tad tas pārvēršas par pozitīvi lādētu daļiņu, pie tam po
zitīvo lādiņu skaits ir vienāds ar atdoto elektronu skaitu. Tāda 
īpašība raksturīga galvenokārt metālu atomiem.

Ja elementa atoms pievieno sev liekus elektronus, tad tas pār
vēršas par negatīvi lādētu daļiņu, pie tam negatīvo lādiņu skaits 
ir vienāds ar pievienoto elektronu skaitu. Tāda īpašība raksturīga 
nemetālu atomiem.

Po/.iiīvi vai negatīvi lādētās daļiņas, kas rodas, ja 
atomi atdod vai pievieno elektronus, sauc par joniem.

Kā piemēru apskatīsim nātrija un hlora atomu pārvēršanos 
par joniem:

0 +1,________ *------------ , ,-------- *-------- ,
.ļļN a  2e~, Se~, *e" - .uNG 2e~, 6e~

jeb saīsināti 
o

Na — Na+
nātrija nātrija
atoms jons

Enerģijas daudzumu, kas jāpatērē, lai pilnīgi atrautu elek
tronu no atoma un pārvērstu atomu par pozitīvi lādētu jonu, 
sauc par jonizācijas enerģiju,

o__, _ _
Ct 2e~ &e~ ?e~ - —•- .□ 2e~, Be~ 8e~
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jeb saīsināti

C1 +  er-+  Cl-
hlora hlorid-
atoms jons

Enerģijas daudzumu, kas parasti izdalās, ja neitrālam atomam 
pievienojas viens elektrons un atoms pārvēršas par negatīvu jonu, 
sauc par elektrontieksmi.

Ķā jonizācijas enerģija, tā arī elektrontieksme raksturo ele
menta atoma spēju saistīt elektronus pie kodola, t. i., tā elektro- 
negativitāti. Tādēļ, nosakot elementu atomu elektronegativitātes 
skaitliskās vērtības, jāievēro kā jonizācijas enerģija, tā arī elek
trontieksme.

I Par elementu atomu elektronegativitāti sauc šo atomu 
jonizācijas enerģijas un elektrontieksines pussummu.

Vislielākā elektronegativitāte ir elementam fluoram, kuram tā 
pieņemta vienāda ar 4. Pārējiem elementiem tā ir attiecīgi mazāka 
(28. tab.).

28. tabula
Svarīgāko ķīmisko elementu atomu relatīvās 
elektronegativitātes

Elementu grupas

I II III IV V VI VII

H
2,1

Li Be B C N O F.
0,98 1,5 2,0 2,5 3,07 3,5 4 i

Na M g AI Si P S C1
0,93 1,2 1,0 1,9 2,2 2,6 3,0

K Ca Ga Ge As Se Br
0,91 1,04 1,8 2,0 2,1 2,5 2,8

Rb Sr III Sn Sb Te 1
0,89 0,99 1,5 1,7 1,8 2,1 2,6

Tabulā norādītās elektronegativitātes skaitliskās vērtības ir ap
tuvenas. Tomēr tās labi raksturo elementu ķīmiskās īpašības. Tā, 
piemēram, pēc elementu atomu elektronegativitātes var aptuveni 
spriest par dotā elementa piederību pie metāliem vai nemetāliem:
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metāliem elektronegativitāte parasti ir mazāka par 2, bet nemetā
liem — lielāka par 2. Tā kā elektronegativitātes skaitliskās vērtī
bas pieaug periodos virzienā no kreisās puses uz labo, bet gru
pās — virzienā no apakšas uz augšu, tad pēc elementa vietas 
periodiskajā sistēmā var noteikt, kuram no dotajiem elementiem 
elektronegativitāte ir lielāka.

Atomiem savstarpēji reaģējot un veidojot dažādus savienoju
mus, elektroni bieži vien pāriet (vai novirzās) pie elementu ato
miem, kuriem ir lielāka elektronegativitāte. Tāpēc elementu atomu 
elektronegativitātei ir liela nozīme ķīmiskās saites būtības izskaid
rošanā.

Atbildiet uz t. jautājumu un izpildiet vingrinājumu!

2. ĶĪMISKĀS s a it e s  g a l v e n ie  v e id i

Pamatojoties uz elementu atomu elektronegativitāti, teo
rētiski var paredzēt ķīmisko elementu atomu savstarpējās iedarbī
bas trīs atšķirīgus gadījumus.

1. Ķ īm isk i  ied a rb o ja s  tā d u  e lem en tu  a to m i, k u ru  e le k tro n e g a ti
v i tā te s  s tip r i  a tšķ ira s . Pie šī gadījuma pieder, piemēram, sārmu 
metālu un halogēnu savstarpējā iedarbība (sk. 28. tab.).

2. Ķ īm isk i  ied a rb o jā s  tā d u  e le m e n tu  a to m i, k u ru  e le k tro n e g a ti
v itā te s  ir v ien ā d a s . Pie šī gadījuma pieder, piemēram, ķīmiska 
iedarbība starp viena un tā paša elementa atomiem, no kuriem 
veidojas gāzveida vielu molekulas (H2, F2, CI2, O2, N2).

3. Ķ īm isk i ied a rb o ja s  tā d u  e le m e n tu  a to m i, ku ru  e le k tro n e g a 
tiv i tā te s  n a v  v ien ā d a s , be t n a v  ari k ra s i a tš ķ ir īg a s . Sis gadījums 
sastopams sevišķi bieži. Kā piemēru te var minēt ūdens H2O, 
hlorūdeņraža HC1, metāna CH4 un daudzu citu vielu molekulu vei
došanos.

Atkarībā no tā, kādas ir savstarpēji reaģējošo atomu elektro
negativitātes, izveidojas atbilstošs ķīmiskās saites veids. Tomēr 
jāievēro, ka starp ķīmisko saišu veidiem nepastāv krasas robežas. 
Tas izskaidrojams tādējādi, ka elementu atomiem elektronegativi
tātes mainās pakāpeniski un līdz ar to pakāpeniski mainās ele
mentu īpašības (no tipiskiem metāliem uz tipiskiem nemetāliem).

Jonu saite. Jo n u  sa ite  izv e id o ja s  tad , k a d  rea ģ ē  a to m i, ku ru  
e le k tro n e g a tiv itā te s  k ra s i a tš ķ ira s . Sājā gadījuma notiek vērtības
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elektronu pāreja no atomiem, kam ir skaitliski maza elektronega- 
tivitāte, pie atomiem, kam tā ir skaitliski liela.* Atomi, kuri atdod 
savus vērtības elektronus, un atomi, kuri šos elektronus pievieno, 
pārvēršas par pozitīvi un negatīvi lādētiem joniem.

Shematiski šo procesu var attēlot šādi:

r

_____ ê _
0-------V /---
2e~, 1e~ ♦ „gF 2e~ le~

jeb saīsināti

I 10 I)
Li +  F

+ i  - i
LiF

►1---- > r -
2e".gF

-1
-----K-----------------\

2e - 8e-

Tātad litija fluorīds sastāv no pozitīvi lādētiem litija joniem 
un negatīvi lādētiem fluorīdjoniem.

No fizikas kursa ir zināms, ka pozitīvi un negatīvi lādētas da
ļiņas savstarpēji pievelkas. Tātad arī starp pozitīvi lādētiem un 
negativi lādētiem joniem darbojas savstarpējās pievilkšanās spēki, 
t. i., izveidojas jonu saite.

I Ķīmisko saiti, kas rodas, ja viena elementa atomi savus 
vērtības elektronus atdod, bet cita elementa atomi šos 
elektronus pievieno, izraisot elektrostatiskos pievilkša- 

|  nās spēkus, sauc par jonu saiti.
Saliktās vielas, kas šajā procesā izveidojas, sauc par jonu sa

vienojumiem.
Tagad ir pierādīts, ka tipiska jonu saite pastāv tikai savienoju

mos starp tipiskiem metāliem (sārmu metāliem, sārmzemju metā
liem) un halogēniem, kā arī bāzēs un sāļos starp tipisku metālu 
atomiem un skābekļa atomiem. Oksīdos un sulfīdos tipiska jonu 
saite nepastāv.

Kovalentā saite. Reakcijās, kurās savstarpēji reaģē atomi, kam 
vienādas elektronegativitātes, elektronu pāreja no viena atoma pie 
otra nenotiek. Tatad šādā gadījumā jonu saite nevar izveidoties. 
Rodas jautājums — kāda ķīmiskā saite ir, piemēram, gāzu mole
kulās, kas sastāv no diviem atomiem (H2, 0 2, N2 u. c.). Lai

* īstenībā, arī vistipiskākajiem metāliem reaģējot ar vistipiskākajiem ne
metāliem, elektronu pilnīga pāreja nenotiek.
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atbildētu uz šo jautājumu, apskatīsim, kā izveidojas ķīmiskā saite 
starp atomiem ūdeņraža molekulā.

Elektronu mākoņi var savstarpēji pārklāties, ja elektroniem, 
kas tos veido, ir pretēji spini (sk. 200. Ipp.). Tāpēc savstarpēji 
var savienoties tikai tie ūdeņraža atomi, kuriem ir elektroni ar 
pretējiem spiniem. Ja savstarpēji tuvojas divi ūdeņraža atomi, ku
ros ir elektroni ar pretējiem spiniem, tad šo divu elektronu mākoņi 
pārklājās un sablīvējas starp pozitīvajiem kodoliem. Rezultātā iz
veidojas stabila divu kopīgu elektronu sistēma.

Tie ūdeņraža atomi, kuros ir elektroni ar vienādiem spiniem, 
savstarpēji atgrūžas un ķīmiskā saite starp tiem nevar izveidoties.

Arī daudzos citos gadījumos ķīmisko saiti izveido kopīgie elek
tronu pāri. Saites veidošanās būtiba izskaidrojama ar elektronu 
mākoņu pārklāšanos un sablivēšanos starp atomu kodoliem. Pie 
tam elektronu pārus izveido elektroni, kam ir pretēji spini. Sājā 
procesā izdalās enerģija. Pēc izdalītā enerģijas daudzuma var 
spriest par ķīmiskās saites stabilitāti. Jo vairāk enerģijas izdalās, 
jo stabilāka ķīmiskā saite izveidojas starp atomiem.

I Ķīmisko saiti, kuru starp atomiem izveido kopigi elek
tronu pāri, pārklājoties un sablīvējoties to mākoņiem, 
sauc par kovalento saiti.*

Savienojumus, kuros starp atomiem ir kovalentā saite, sauc par 
kovalentajiem savienojumiem.

Ķovalentās saites veidošanās starp atomiem ūdeņraža mole
kulā parādīta 62. attēlā a. Vienkāršoti šīs saites veidošanos attēlo 
šādi:

h* + -h — — h: h

Ja kovalento saiti nosaciti attēlo ar kopīgajiem elektronu pā
riem, tad iegūst tā sauktās molekulu elektronformulas. Ar to sa
stādīšanu iepazīsimies sīkāk.

Daudzos gadījumos, veidojoties molekulām, to sastāvā ietilp
stošie atomi cenšas izveidot stabilu elekronu konfigurāciju, kas 
sastāv no diviem vai astoņiem elektroniem** (kā tas ir inerto

* Ir arī tādi gadījumi, kad ķiinisko saiti izveido viens elektrons. Sos 
gadījumus apskata augstskolas ķīmijas kursā.

** Sī likumsakarība nav absolūta. Tai ir daudz izņēmumu. Tomēr pirmā 
un otrā perioda elementu, kā arī dažu citu elementu atomi šai likumsakarībai 
pakļaujas.
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gāzu atomos). Ūdeņraža mo
lekulā katrs ūdeņraža atoms 
izveido elektronu konfigurā
ciju, kurā ir divi elektroni. 
Citos kovalentās saites gadī
jumos katrs atoms iegūst 
stabilu elektronu konfigurā
ciju, kas sastāv no astoņiem 
elektroniem. Šāda astoņu 
elektronu konfigurācija ir, 
piemēram, fluora molekulā. 
Fluora atoma ārējā enerģijas 
līmenī ir 7 elektroni, no ku
riem viens ir nesapārots. To 
shematiski var attēlot šādi:

62. alt. s-s elektronu (a), s-p elektronu 
(b) un p-p elektronu (c) mākoņu pārklā
šanās (cr saites veidošanās).

No divu fluora atomu nesapārotajiem elektroniem izveidojas 
kopīgs elektronu pāris, kas saista divus fluora atomus molekulā. 
So procesu shematiski var attēlot tā:

Lai sastādītu molekulu elektronformulas, ieteicams ieverot šādu 
secību.

1. Uzraksta blakus attiecīgo elementu ķīmiskos simbolus.
2. Konstatē, kurā periodiskās sistēmas grupā dotais elements 

atrodas.
3. Saskaņā ar grupas numuru nosaka vērtības elektronu skaitu.
4. Ar punktiem atzīmē starp atomiem tik daudz kopīgo elek

tronu pāru, cik elektronu iztrūkst līdz skaitlim 8.
5. Pārējos elektronus atzīmē ar punktiem pie katra ķīmiskā 

simbola atsevišķi.
Tā, piemēram, ja ir jāattēlo slāpekļa molekulas N2 elektron- 

formula, tad rīkojas šādi.
1. Uzraksta blakus divus slāpekja ķīmiskos simbolus NN.
2. Izmantojot periodisko sistēmu, pārliecinās, ka slāpeklis atro

das piektās grupas galvenajā apakšgrupā.

2 2 t



3. Saskaņā ar elementa vietu perio
diskajā sistēmā secina, ka slāpekļa ato
mos ir pieci vērtības elektroni.

4. Aprēķina, ka līdz stabilai konfigu
rācijai, t. i., līdz skaitlim 8, slāpekļa 
atomos iztrūkst trīs elektronu. Tāpēc 
starp slāpekļa atomu simboliem ar pun
ktiem atzīmē trīs kopīgos elektronu pārus

N N

Iz
5. Pārējos divus elektronus atzīmē 

ar punktiem pie katra atoma simbola

63. a tt.  n  saites vei
došanās. n :

Attēlojot molekulu elektronformulas, jāatceras, ka elektronu 
apzīmēšana ar punktiem ir nosacīta, jo katrs punkts patiesībā ir 
elektrona mākonis ar noteiktu formu. Ķ o p ig o  e le k tr o n u  p ā ru  v e i
d o š a n ā s  b ū tīb ā  ir š o  e le k tr o n u  m ā k o ņ u  p ā rk lā š a n ā s  u n  sa b liv ē ša -  
n ā s  s ta r p  a to m u  k o d o lie m . Pie tam jāsaprot, ka kopīgie elektronu 
pāri nav vienādi: tie var apzīmēt s-s elektronu, s -p  elektronu vai
arī p -p  elektronu mākoņu pārklāšanos (62. att. a , b un c).

Ja  e le k tro n u  m ā k o ņ i  p ā r k lā ja s  p a  līn i ju , k a s  s a v ie n o  a b u s
a to m u  k o d o lu s , ta d  i z v e id o ja s  tā  s a u k tā  o  ( s ig m a )  sa ite .

Divkāršo un trīskāršo saišu gadījumos jāņem vērā tas, ka p  
elektronu stāvoklis telpā ir stingri noteikts (sk. 61. att.). Tāpēc šo 
e le k tr o n u  m ā k o ņ i  v a r  p ā rk lā tie s  v a i  n u  p a  l in i ju , k a s  s a v ie n o  a b u s  
a to m u  k o d o lu s , v a i a r i  p la k n ē , k a s  ir  p e rp e n d ik u lā r a  š a i  līn ija i,  
k a s  s a v ie n o  a b u  a to m u  k o d o lu s . T ā d ā  g a d ī ju m ā  iz v e id o ja s  tā
s a u k tā  7i ( p ī )  s a i te  (63. att.).

Atkarībā no tā, kādi mākoņi pārklājas un kā tie pārklājas, 
ķīmiskās saites stiprums ir dažāds. Izrādās, ka p -p  saites pār
klājas vairāk (p  elektronu mākoņi izstiepti saites veidošanās vir
zienā), tādēļ tās ir stiprākas par s-s saitēm, ja citi apstākļi ir vie
nādi. Vēl lielāka atšķirība saišu stipruma ziņā ir starp a un s  sai
tēm. jc saites starp oglekļa atomiem ir daudz vājākas nekā o saites.

Kovalentās saites paveidi. Līdz šim noskaidrojām, kā veidojas 
kovalentā saite starp atomiem, kuru elektronegativitātes ir vienā
das. Sājos gadījumos elektronu mākoņi, kas savstarpēji pārklājas, 
novietojas pilnīgi simetriski starp abu atomu kodoliem. Rezultātā 
izveidojas nepolāras molekulas, kurās pozitīvo un negatīvo lādiņu 
smaguma centri sakrīt.

Ķīmisko saiti, kas izveidojas starp atomiem, kuru elek- 
trouegativitātes ir vienādas, sauc par nepolaro kova- 
lento saiti.
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Kā jau minēts, vairumā gadījumu savstarpēji reaģē atomi, 
kuru elektronegativitātes nav vienādas, bet nav arī tik krasi atšķi
rīgas, lai izveidotos jonu saite. Tādos gadījumos kopīgais elek
tronu pāris, precīzāk, šo elektronu mākoņi novietojas nevis simet
riski, bet pavirzās uz elektronegativākā elementa atoma pusi. Tā, 
piemēram, hlorūdeņraža molekulas veidošanās procesu shematiski 
var attēlot šādi:

H • + • C l : — —  H : c i :• • ■ •

Šādu vielu molekulās pozitīvo un negatīvo lādiņu smaguma centri 
nesakrīt. Tajā molekulas daļā, kurā atrodas elektronegatīvākais 
elements, rodas negatīvā lādiņa pārākums, bet tajā molekulas 
daļā, kurā atrodas elektropozitīvākais elements, rodas pozitīvā lā
diņa pārākums. Rezultātā izveidojas molekulas ar diviem pretēji 
lādētiem poliem (64. att.).

64 . a t t . Dipola shēma.

Ķīmisko saiti, kas veidojas starp atomiem, kuru elek
tronegativitātes nav vienādas, bet nav ari krasi atšķi
rīgas, sauc par polāro kovalento saiti.

Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (2.— 8.)!

3. KRISTĀLREŽĢU VEIDI

Kristāliskas un amorfas vielas. Ja mehāniski iedarbojas 
uz nātrija hlorīda, sēra, grafīta, vizlas vai arī uz daudzu citu 
vielu gabaliņiem (uzsit ar āmuru), tad var novērot, ka tie saplaisā 
tikai noteiktos virzienos. Sīm vielām skaldoties, izveidojas no
teiktas formas kristāli. Šādam kristālam siltumvaditspēja un elek- 
trovadītspēja dažādos virzienos ir dažāda. Vielas ar minētajām 
īpašībām sauc par kristāliskām vielām.

Pazīstamas arī tādas cietas vielas (piemēram, stikls), kuras 
mehāniskās iedarbības rezultātā sadrūp haotiski. Tām skaldoties, 
izveidojas nenoteiktas formas gabali. Šādas vielas sauc par amor- 
fām vielām.

(EZ±)
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Kādē| pastāv cietas vielas 
ar tik atšķirīgām īpašībām?

Vielu īpašības ir atkarīgas 
no to uzbūves. Kristāliskajās 
vielās ietilpstošās daļiņas (ato
mi, joni, molekulas) ir savstar
pēji sakārtotas noteiktā secībā, 
veidojot kristālrežģus. Režģa 
mezglos atrodas attiecīgās da
ļiņas (joni, atomi, molekulas). 
Tajos režģa virzienos, kuros at
tiecīgās daļiņas atrodas tuvāk 
cita citai, elektrovadītspēja un 
siltumvadītspēja ir lielāka; šajā 
virzienā lielāka ir arī vielas 
mehāniskā izturība. Tā, piemē
ram, pētot grafītu ir noskaid
rots, ka vienā virzienā oglekļa 

atomi atrodas tuvu cits citam, bet otrā — tam perpendikulārā 
virzienā, attālumi starp oglekļa atomiem ir daudz lielāki (65. att.). 
Tajā virzienā, kurā oglekļa atomi atrodas tālāk cits no cita, gra
fīts viegli skaldās plāksnītēs. Līdzīgas īpašības ir arī vizlai un 
citām kristāliskām vielām.

Atšķirībā no kristāliskajām vielām amorfās vielās kristālrežģu 
nav un to daļiņas izvietotas haotiski.

Atkarībā no tā, kādas daļiņas atrodas režģu mezglos, izšķir 
jonu, atomu un molekulu kristālrežģus. Pazīstami arī metālu 
kristālrežģi.

Jonu kristālrežģi. Šādi kristālrežģi raksturīgi jonu savienoju
miem. To mezglos atrodas pretēji lādēti joni.

Šo savienojumu raksturīgākie pārstāvji ir dažādi sāļi. Tā, pie
mēram, nātrija hlorīda kristālrežģa mezglos atrodas nātrija joni 
un hlorīdjoni (66 . att.). Nātrija hlorīda un ari citu sāļu kristālos 
molekulu vispār nav. Viss kristāls kopumā veido it kā vienu lielu 
molekulu. Ja šajos gadījumos tomēr lieto jēdzienu «molekula», tad 
tas jāsaprot nosacīti.

Kristāliem ir dažāda forma. Tas izskaidrojams ar daļiņu da
žādu izvietojumu telpā. Tā, piemēram, nātrija hlorīdā katrs jons 
ir saistīts ar sešiem pretēji lādētiem joniem trijos savstarpēji per
pendikulāros virzienos. Šie joni atrodas vienādos attālumos cits no

65. att. Grafīta kristālrežģa uz
būve.
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56. att. Jonu kristālrežģis. 67. att. Dimanta kristālrežģis.

cita, un tāpēc izveidojas kuba formas kristāli (66 . att.). Turpretī 
nātrija nitrātā joni Na+ un N 03- novietojušies telpā tā, ka izvei
dojas prizmas formas kristāli.

Atomu kristālrežģi. So režģu mezglos atrodas atsevišķi atomi, 
kas savstarpēji saistīti ar kovalentām saitēm. Tā kā atomi (tāpat 
kā joni) var savstarpēji novietoties telpā dažādi, tad izveidojas 
dažādas formas kristāli. Tā, piemēram, dimanta (67. att.) un gra
fīta (sk. 65. att.) kristālrežģu mezglos atrodas viena un tā paša 
elementa oglekļa atomi. Taču šo atomu izvietojums telpā ir da
žāds, tāpēc dimanta kristāliem ir oktaedra forma, bet grafīta kris
tāliem — prizmas forma.

Vielās ar atomu kristālrežģiem, līdzīgi kā jonu savienojumos, 
molekulu vispār nav. Tāpēc, runājot arī par vielām ar atomu kris
tālrežģiem, jēdzienus «molekula», «molekulmasa» iieto nosacīti.

Molekulu kristālrežģi. Šādu režģu mezglos var atrasties gan 
nepolāras, gan polāras molekulas. Tā, piemēram, skābekļa kristāl- 
režģa mezglos (šis režģis pastāv temperatūrās, kas zemākas par 
— 219°C) atrodas nepolāras skābekļa 0 2 molekulas. Cieta hlor- 
ūdeņraža kristalrežģa mezglos (tas pastāv temperatūrās, kas ze
mākas par — ĪM^C) atrodas polāras hlorūdeņraža HC1 molekulas.

Arī molekulas telpā var novietoties dažādi, tāpēc var izveido
ties dažadas formas molekulu kristālrežģi.
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Kristālrežģu veidi un dažas vielu fizikālās īpašības. Ja  ir z i 
n ā m a  v ie lu  u zb ū v e , ta d  v a r  p a re d zē t to  ip a šib a s, u n  o trā d i, ja  ir  
z in ā m a s  v ie lu  īp a šīb a s, ta d  no tā  v a r  sec in ā t, kā d a  ir  to  u zb ū ve .

Mēģināsim paredzēt, kādām aptuveni ir jābūt nātrija fluorīda 
NaF, fluorūdeņraža HF un fluora F2 kušanas temperatūrām. Nāt
rija fluorīda NaF kristālrežģa mezglos atrodas nātrija joni Na+ 
un fluorīdjoni F_. Starp joniem pastāv elektrostatiskie pievilkšanās 
spēki, kas ir samērā lieli. Lai izkausētu nātrija fluorīdu, šie spēki 
jāpārvar un jānoārda kristālrežģis. Tātad nātrija fluorīda NaF 
kušanas temperatūrai ir jabūt samērā augstai. Turpretī fluora 
kristālrežģa mezglos ir nepolāras F2 molekulas. Pievilkšanās spēki 
starp tām ir Joti mazi. Tādēļ fluora kušanas temperatūrai ir jābūt 
ļoti zemai. Fluorūdeņraža kristālrežģa mezglos atrodas polāras 
HF molekulas. Pievilkšanās spēki starp tām ir daudz mazāki nekā 
starp joniem, bet lielāki nekā starp nepolārāin molekulām. Tāpēc 
fluorūdeņraža kušanas temperatūrai ir jābūt ievērojami zemākai 
nekā nātrija fluorīda kušanas temperatūra un augstākai nekā 
fluora kušanas temperatūra. Eksperimentālie dati apstiprina šo 
spriedumu pareizību. Minēto vielu kušanas temperatūras ir šādas.

Nātrija fluorīds NaF 995 CC
Fluorūdeņradis HF — 83°C
Fluors f 2 — 220 °C

Kovalentās saites starp atomiem ir ļoti izturīgas. Tāpēc vie
lām ar atomu kristālrežģiem kušanas temperatūrām jābūt sevišķi 
augstām. So secinājumu arī apstiprina prakse. Tā, piemēram, 
dimanta un grafīta kušanas temperatūras ir ļoti augstas.

Tagad kļūst labāk saprotama atšķirība starp vielām ar mole
kulāru uzbūvi un vielām ar nemolekulāru uzbūvi (sk. 21 . lpp. un 
2 2 . lpp.).

V ielās a r  m o lek u lā ru  u zb ū v i c ie tā  s tā v o k lī  k r is tā lr e žģ u  m e z 
g lo s  a tro d a s  n ep o lā ra s  v a i a rī p o lā ra s  m o lek u la s . T ā p ēc  š īm  v ie 
tā m  ir  z e m a s  k u š a n a s  u n  v ir ša n a s  te m p e ra tū ra s .

T u rp re tī v ie lā s  ar n em o le ku lā ru  u zb ū v i k r is tā lr e ž ģ u  m e zg lo s  
a tro d a s  a ts e v iš ķ i  a to m i v a i  a r ī jo n i, s ta rp  ku r iem  p a s tā v  s tip ra s  
sa ite s . T āpēc v ie lā m  a r  n e m o le k u lā ru  u zb ū v i ir  a u g s ta s  k u ša n a s  
u n  v ir ša n a s  te m p e ra tū ra s .

Atbild ie t uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (9.— 11.)!
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4. ELEMENTU VĒRTĪBAS IZSKAIDROJUMS 
NO ATOMU UN MOLEKULU UZBŪVES 
TEORIJAS VIEDOKĻA

Kā jau teikts (sk. 36. Ipp.), vērtība ir atomu īpašība — spēja 
pievienot sev noteiktu skaitu citu elementu atomu. Atomu un mo
lekulu uzbūves teorija palīdz izprast vērtības būtību.

Elementu vērtības izskaidrojums no atomu uzbūves teorijas 
viedokļa. Elementu v ē r tib u  visbiežāk n o s a k a  p ē c  n e s a p ā ro to  e le k 
tr o n u  s k a i ta  a to m o s . Tā, piemēram, ūdeņraža atomā ir viens nesa- 
pārots elektrons. Ar to izskaidrojams, kādēļ ūdeņradis savienoju
mos ir vienvērtīgs. Arī fluora atomā ir viens nesapārots elektrons:

1s2 2s2 2 p5

*9' El lītllīīlīt

Tādēļ arī fluors un visi pārējie halogēni, kam ir līdzīga atomu 
uzbūve, pa lielākai daļai ir vienvērtīgi.

Elektronu izvietojums skābekļa un slāpekļa atomos norada, ka 
skābeklis savienojumos parasti ir divvērtīgs, bet slāpeklis daudzos 
savienojumos ir trīsvērtīgs:

1s2 2s2 2pu

Dažiem elementiem ir vairakas vērtības. Tas izskaidrojams tā
dējādi, ka, pievadot enerģiju, viens vai vairāki no atomā esošajiem 
sapārotajiem elektroniem var pāriet uz brīvajām orbitālēm. Līdz 
ar to palielinās nesapāroto (vērtības) elektronu skaits (sk. 
235. Ipp). Devītās klases ķīmijas kursā jūs pārliecināsieties, ka 
vērtību vēl nosaka brīvo orbitāļu skaits un nesadalīto elektronu 
pāru skaits atomos.

Elementu vērtības izskaidrojums no molekulu uzbūves teorijas 
viedokļa. Tā ka ķīmisko saiti parasti veido kopīgs elektronu pāris, 
tad e le m e n tu  v ē r tīb u  k o v a le n ta jo s  s a v ie n o ju m o s  v a r  n o te ik t  p ē c  k o 
p īg o  e le k tr o n u  p ā ru  sk a ita * , kuri saista attiecīgo elementu atomus.

* Pazīstami ari savienojumi, kuros atomus saista viens kopīgs elektrons.
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Tā, piemēram, apzīmējot elektronu pārus ar punktiem, metānā 
CH< molekulas elektronformulu attēlo šādi:

H

H : C : H• •

H
Kopīgie elektronu pāri ir nedaudz pavirzīti uz oglekļa atoma pusi, 
jo oglekļa atomam elektronegativitāte ir nedaudz lielāka nekā 
ūdeņraža atomam (sk, 28. tab.).

Tā kā metāna molekulā oglekļa atoms ar ūdeņraža atomiem 
izveidojis četrus kopīgus elektronu pārus, tad tas ir četrvērtīgs. 
Turpretī katrs ūdeņraža atoms ir piedalījies tikai viena kopīgā 
elektronu pāra veidošanā. Tādēļ ūdeņradis ir vienvērtīgs.

Katrs kopīgais elektronu pāris apzīmē vienu saiti, tāpēc me
tāna formulu var attēlot arī šādi:

H

H—C -H
I

H
Tā kā metāns ir viela ar molekulāru uzbūvi, tad šādu attēlojumu 
sauc par s t r u k tū r jo r m u lu .

No iepriekš teiktā izriet, ka e le m e n tu  v ē r tīb u  v a r  n o te ik t  ari 
p ē c  s a iš u  s k a i ta ,  a r  k u r ā m  s a i s t ī t i  a to m i  m o le k u lā s . Tā kā pēc m ū s
d ienu  p r iek šs ta tiem  e lem en tu  vērtīb u  g a lv e n o k ā r t n osaka  pēc sa išu  
ska ita , kāds pastāv starp atomiem, tad jonu savienojumos līdz šim 
lietotais vērtības jēdziens zaudē savu jēgu. Tā, piemēram, nātrija 
hlorīda krisfālrežģī katrs nātrija jons un katrs hlorīdjons ir sais
tīts ar sešiem pretēji lādētiem joniem. Taču šo saišu skaitu nevar 
pieņemt par šo elementu vērtibu. Tāpēc, ja arī jonu savienojumos 
vērtību nosaka pēc atdoto vai pievienoto elektronu skaita, tad tas 
ir jāsaprot nosacīti.

Atbildiet uz 12. un 13. jautājumu!

5. OKSIDĒŠANĀS-REDUCĒŠANĀS REAKCIJAS

Kā jau noskaidrojām, reakcijas, kurās kāda elementa 
atoms skābekli pievieno, pieder pie oksidēšanās reakcijām, bet re
akcijas, kurās no kāda elementa atoma skābekli atņem, pieder pie 
reducēšanas reakcijām (sk. 89. lpp.). Oksidēšanās un reducēšanās 
procesi vienmēr ir savstarpēji saistīti. Lai iegūtu dziļākas zināša
nas par šo procesu būtību, apskatīsim litija oksīda Li20, litija sul
fīda Li2S un litija fluorīda LiF rašanās reakciju vienādojumus 
(29. tab.), pamatojoties uz elektronu teoriju.
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29. ta b u la

Litija reakcijas ar skābekli, sēru 
un fluoru no elektronu teorijas viedokļa

Reaģējošo atomu 
uzbūve

Rea
ģējošo
atomu
elektro
negati
vitāte

Elektronu pāreja

R a d u 
šos
vielu
ķīmis
kās
formu
las

+3Li 2e~, le ~ 1 .3Li 2 e - J e -  }  
>80 2e-, + 1 -2  

LijO
+sO 2e~, 6e~ 3.5 .3Li 2e-,1<?'

+3Li 2e~, le~ 1 ,3Li 2e-,1e- \  

.,6S 2e-,8e-,6e- + 1 -2  
LijS

+ i6S 2e~, 8e~, 6e' 2 ,6 .3Li 2e-,1e- f

+3Li 2e~, le - 1 i * +  i - i
+SF 2e~, 7e~ 4,0 , 3Li 2 e ~ , l e ~  ,gF 2 e ~ , l e ~ LiF

Apskatot litija iedarbību ar skābekli, redzam, ka litija atomi 
(elements, kas oksidējas) atdod savus vērtības elektronus skā
bekļa atomam. No tabulas datiem redzams, ka tāds pat process 
noris, litijam reaģējot ar sēru un fluoru. Tātad elektronu atdo
šana ir oksidēšanās.

No trim tabulā attēlotajām reakcijām pilnīga elektronu pāreja 
notiek, tikai litijam reaģējot ar fluoru, jo šīs reakcijas rezultātā 
rodas savienojums ar jonu saiti. Divās pārējās reakcijās elektroni 
tikai novirzās no litija atoma uz skābekļa atolna un sēra atoma 
pusi. Pie tam elektronu novirze reakcijā starp litiju un sēru ir 
daudz mazaka nekā reakcijā starp litiju' un skābekli, jo skābekļa 
elektronegativitate ir 3,5, bet sēra elektronegativitāte — tikai 2,6. 
Tāpēc pilnu lādiņu « — 2» neiegūst pat skābekļa atoms, nemaz 
nerunājot par sēra atomu.

Tatad lādiņi, ko atzīmē virs elementu simboliem, šajos un dau
dzos citos gadījumos neatbilst īstenībai. Tuvi īstenībai tie ir tikai
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jonu savienojumos. Ta ka elektronu atdošana ir oksidēšanas, tad 
šos lādiņus pieņemts saukt par oksidēšanas pakāpēm.

Oksidēšanas pakāpe ir tas lādiņš, ko iegūtu atoms, zau
dējot vai ari pievienojot noteiktu skaitu elektronu.

No definīcijas redzams, ka oksidēšanas pakāpi nosaka ne tikai 
pēc atdoto un pievienoto elektronu skaita, bet ari nosacīti pēc no
virzīto elektronu skaita. Tā, piemēram, savienojumā HC1 no ūdeņ
raža atoma uz hlora atoma pusi ir novirzīts viens elektrons. Tāpēc 
ūdeņraža atoma oksidēšanas pakāpe ir + 1, bet hlora atoma oksi
dēšanas pakāpe —1. Brīvu atomu oksidēšanas pakāpe vienāda ar 
nulli. Arī atomiem, kas ietilpst molekulās ar ncpolāru kovalento 
saiti, t. i., vienkāršu vielu molekulās, oksidēšanas pakāpe vienāda 
ar nulli.

Tā kā vairākumā savienojumu oksidēšanas pakāpes skaitliski 
atbilst elementu vērtībai, tad turpmākajā neorganiskās ķīmijas 
kursā, mācoties par atsevišķiem elementiem un to savienojumiem, 
būs norādītas tikai oksidēšanas pakāpes.

Tas ir lietderīgi vairāku apsvērumu deļ.
1. Periodiskās sistēmas tabulā ķīmisko elementu grupas nu

murs ne vienmēr atbilst elementa augstākajai vērtībai attiecībā 
pret skābekli. Tā, piemēram, kā vēlāk noskaidrosim, piektās gru
pas galvenās apakšgrupas elementam slāpeklim augstākā vērtība 
attiecībā pret skābekli nav pieci, bet ir četri. Taču slāpekļa aug
stāka pozitīvā oksidēšanas pakāpe ( +  5) atbilst grupas numuram.

2. Vērtības jēdzienu mūsdienu skatījumā visā pilnībā var attie
cināt tikai uz tām vielām, kas visos agregātstāvokļos sastāv no 
molekulām. Ta, piemēram, vielās ar atomu režģi un jonu savieno
jumos vērtības jēdziens ir nereāls un lietojams nosacīti. Turpretī 
oksidēšanas pakapes gan vielās ar atomu režģi un molekulu režģi, 
gan ari jonu savienojumos atbilst periodiskās sistēmas un atomu 
uzbūves likumsakarībām. Tā, piemēram, tikai nosacīti var teikt, ka 
nātrija blonda nātrijs ir vienvērtīgs, jo saišu skaits ir cits. Taču 
oksidēšanas pakāpe nātrijam ir + 1, bet hloram —1; to apzīmē

■+■ 1 —• 1 
šādi: NaCI.

Lai noteiktu oksidēšanas pakāpes, virs elementu simboliem ob
ligāti jānorāda zīme (+  vai —). Ja, piemēram, ir jānosaka oksi
dēšanas pakāpe hromam kālijā dihromāta K2O 2O7, sastāda šādu 
vienādojumu:
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( + 1 ) -2+JC-2+ ( —2)-7  =  0
2x+ 2—14 =  0; 2x= +14 — 2; 2*= +  12; jc= + 6

Tātad hroma oksidēšanas pakāpe šajā savienojumā ir + 6 . Ok
sidēšanas pakāpes atzīmē virs simboliem ķīmiskajā formulā:

+1 +6 - 2

Tagad, kad esam iepazinušies ar oksidēšanas procesu būtību 
un ar oksidēšanas pakāpi, no elektronu teorijas viedokļa izskaidro
sim oksidēšanās-reducēšanās reakciju būtību. No šī viedokļa apska
tīsim jau pazīstamo reakciju — vara reducēšanu no tā oksīda:

2<r
l I

-i-2 - 2  0 t° 0 +1 - 2

CuO -T I I 2 —>• Cu +  H2O

No vienādojuma redzams, ka oksidēšanas pakāpes mainās va
ram (no +2 līdz 0) un ūdeņradim (no 0 līdz +1). Tas notiek 
tādēļ, ka ūdeņraža atomi atdod katrs pa vienam elektronam (oksi
dējas), bet vara atomi šos elektronus pievieno (reducējas) un iegūst 
oksidēšanas pakāpi 0 , t. i., pārvēršas par neitrāliem vara atomiem.

Tātad e le k tro n u  a td o ša n a  ir  o k s id ēša n ā s , be t e le k tro n u  p iev ie 
n o ša n a  — red u cēša n ā s .

A to m i va i jo n i, k a s  d o ta jā  rea k c ijā  e le k tro n u s  p iev ien o , ir  o k s i
d ē tā ji, be t a to m i v a i jo n i, k a s  e le k tro n u s  a td o d , — red u cē tā ji.

Apskatītajiem procesiem var dot šādu definīciju.

Reakcijas, kurās notiek elektronu pāreja (visbiežāk no
virze) no elementu atomiem ar mazāku elektronegati- 
vitāti pie atomiem ar lielāku elektronegativitāti, sauc 
par oksidēšanās-reducēšanās reakcijām.

Iepriekš apskatītās oksidēšanās-reducēšanās reakcijas ar vienā
dojumiem attēlo šādi:

Ue~
O ksidē jas I 1 f

\ 0  1/
A l i  * O ,\

R educē jas

Reducētājs O ks id ē tā js

.1 -2 
2 LijO

2 c-

I 10 0
2Li +  S-*>

+ 1  - 2  
Li2S

2c-

l) 0 +1 -I
2 Li +  F2 2LiF



Dotajos piemēros litija atomi reakcijās ar skābekli, ar sēru 
un ar fluoru elektronus atdod, tātad tie oksidējas un ir reducētāji. 
Turpretī skābekļa, sēra un fluora atomi elektronus pievieno, tātad 
tie reducējas un ir oksidētāji.

Jāpiezīmē, ka viens un tas pats elements atkarībā no reakcijas 
apstākļiem var reaģēt gan kā oksidētājs, gan kā reducētājs, pie
mēram, sērs ar metāliem reaģē kā oksidētājs, bet ar skābekli — 
kā reducētājs.

Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (14.— 17.)! Atrisi
niet 1.—3. uzdevumu!

JAUTĀJUMI UN VINGRINĀJUMI

1. Kas ir elektronegativitāte? Uzrakstiet doto ķīmisko elementu sim
bolus un, izmantojot periodisko sistēmu, sakārtojiet tos elektronega- 
tivitātes pieaugšanas secībā: fosfors, magnijs, bors, cēzijs, skābeklis, 
silīcijs, kālijs, ogleklis, ūdeņradis, litijs, fluors, sērs, alumīnijs, kalcijs!
2. Paskaidrojiet ar piemēriem, kā pēc elementu elektronegativitātes 
skaitliskajām vērtībām var secināt, kāda veida ķīmiskā saite ir do
tajā vielāl
3. Dotas šādas vielas: magnija fluorīds, fluors, sērūdeņradis, litija 
hlorīds, amonjaks un slāpeklis. Attēlojiet šo vielu molekulu elektron- 
formulas un paskaidrojiet, kāda veida saite ir katrā vielā! Kādēļ?
4. Nosakiet ķīmiskās saites veidu savienojumos, kuru ķīmiskās for
mulas ir šādas: SiF4, l3N, AIN, LiH, SF6, PHa, CsF!
5. Ievērojot elementu elektronegativitāti (sk. 28. tab.), sastādiet ķ ī
miskās formulas vielām, kas rodas, a) ja kalcijs reaģē ar ūdeņradi, 
b) ja litijs reaģē ar slāpekli, c) ja skābeklis reaģē ar fluoru, d) ja 
ogleklis reaģē ar sēru, e) ja ogleklis reaģē ar alumīniju! Sakārtojiet 
šos savienojumus saites polaritātes palielināšanās secībā!
6 . Minot konkrētus piemērus, raksturojiet jonu saites un kovalentās 
saites būtību! Paskaidrojiet, kāpēc starp šiem saišu veidiem nav kra
sas robežas!
7. Ierakstiet mājas darbu kladē pa trim formulām no katra savieno
jumu veida: a) jonu savienojumi; b) polārie kovalentie savienojumi; 
c) nepolārie kovalentie savienojumi! Attēlojiet šo savienojumu elek- 
tronformulas, bet kovalentajiem savienojumiem uzzīmējiet arī elek
tronu mākoņu pārklāšanās shēmas!
8 . Kurš no dotajiem savienojumiem ir ķīmiski stabilāks: a) Nal vai Kl, 
b) NaF vai NaCI, c) Calļ vai CaBr3? Kādēļ?
9. Iezīmējiet mājas darbu kladē šādu tabulu un attiecīgā ailē ierak 
stiet atbildi!
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P a z ī m e s
K r i s t ā l i s k a s A m o r f a s

v i e l a s vielas

1. Fizikālo īpašību 
atšķirības

2. Daļiņu izvietojums

10. Dotas kristāliskas vielas: a) ar jonu režģi, b) ar atomu režģi, 
c) ar molekulu režģi. Ka šīs vielas atšķiras pēc kušanas temperatū
rām? Kadēj?
11. Kāda veida kristālrežģis ir vielās LiF, NaļSOļ, H3N, H2, Ca3(P 0 4)z, 
H2S cietā agregātstāvoklī?
12. Ko sauc par vērtību, un kā tās būtību izskaidro no atomu ur» 
molekulu uzbūves teorijas viedokļa? Miniet piemērus!
13. Kā jāizprot vērtības jēdziens jonu savienojumos?
14. Sastādiet vienādojumus šādām oksidēšanās-reducēšanās reakcijām:
a) alumīnija iedarbība ar skābekli, b) dzelzs reakcija ar hloru, c) nāt
rijā iedarbība ar sēru (paraugu sk. 231. Ipp.)l
1J. Ko sauc par oksidēšanas pak3pi? Paskaidrojiet ar konkrētiem pie
mēriem!
16. Nosakiet mangāna oksidēšanas pakāpi šādos savienojumos: 
K2M n04, KMnO.,1
17. Ar piemēriem paskaidrojiet, kādēļ lādiņi, kas apzīmē oksidēšanas- 
pakāpi, vairumā gadījumu neatbilst īstenībai!

UZDEVUMI

1. Reaģējot vara(ll) oksīdam ar ūdeņradi, radās 0,1 mols vara. Aprē
ķiniet a) iegūtā vara masu; b) izreaģējušā vara(ll) oksīda masu ur» 
daudzumu!
2. Oksidēšanās-reducēšanās reakcijā radās 4 g vara(ll) oksīda. Aprē
ķiniet a) izreaģējušā vara masu un daudzumu; b) izreaģējušā skā
bekļa masu un tilpumu (normālos apstākļos)!
3. Dzelzs(lll) oksīdam reaģējot ar ūdeņradi, radās 33,6 g dzelzs. Ap
rēķiniet a) cik gramu dzelzs(lll) oksīda izreaģēja; b) patērētā ūdeņ
raža tilpumu (normālos apstākļos) un daudzumu!

9 . n o d a ļ a

H ALO GĒN I

1. HALOGĒNU VIETA ELEMENTU PERIODISKAJĀ SISTĒMA 
UN ATOMU UZBŪVE

Periodiskās sistēmas septītās grupas galvenās apakš
grupas elementi ir fluors F, hlors Cl, broms Br un jods I. Pie šis 
apakšgrupas pieder arī aslats At (iegūts mākslīgi). Nosaukumu
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«halogēni» šie elementi ieguvuši tāpēc, ka tiem piemīt spēja tieši 
reaģēt ar metāliem un veidot sāļus (halogēni nozīmē sāļus ra
došie) .

Priekšstatu par halogēnu atomu uzbūvi sniedz 30. un 31. ta
bula.

30. tabula
Septītās grupas galvenās apakšgrupas elementi

Elektronu izvietojums
Elementa Sim* Relatīvā Kārtas enerģijas līmeņos
nosaukums bols atommasa skaitlis

K L Af N 0 P Q

Fluors F 18,9984 9 2 7
Hlors CI 35,453 17 2 8 7
Broms Br 79,904 35 2 8 18 /
Jods I 126,9045 53 2 8 18 18 7

31. tabula
Elektronu izvietojums orbitālās 
halogēnu atomos

Ķī-
P1*?' A to m a  
k a is  e le k t ro n fo r m u la  
s im 
b o ls

Elektronu izvietojums 
orbitales

1s2 2 s2 2p5

F

Cl

Br

I

ls2|2s22p5

1 s212s-2/jfi 13s23p53d°

1s2|2s22p6] 
3s23p63rf>°| 
X s H p 'A d "

. 4dl015s25p55<f>

. 9f ļTTļ rmfHīHTT

35

• 53

Br...

I . . .

3 s2 3 P5 3 dc
i t i t  i t  i

4s2 Ap5 Ad0

i t i t  i t  i 1

5s2 5p5 5 d°

i t i t  i t  i
1

___1

Halogēnu atomu ārējā enerģijas līmenī atrodas 7 elektroni 
(divi s un pieci p elektroni). Līdz stabilam stāvoklim trūkst pa 
vienam elektronam. Tādēļ visu halogēnu atomi (it īpaši fluora un 
hlora atomi) enerģiski pievieno pa vienam elektronam. Sakarā ar
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to halogēni ir spēcīgi oksidētāji un tie veido savienojumus, kuros 
to oksidēšanas pakāpe — 1.

Halogēnu atomiem (izņēmums — fluors) ārējā enerģijas līmenī 
lidz ar s un p  orbitālēm ir arī neaizpildītas d  orbitāles. Tā, pie
mēram, hlora atomiem trešajā enerģijas līmenī ir piecas neaizpil
dītas d  orbitāles {d apakšlīmeņi). Pievadot hloram enerģiju, daži 
elektroni no 3s un 3p apakšlīmeņa pāriet uz 3d apakšlīmeņi. Tā 
rezultātā rodas 3 vai 5, vai arī 7 nesapāroti elektroni (32. tab.).

Iespējamie elektronu izvietojumi hlora atomā

32. tabula

Elektronu
stāvokli Elektronu izvietojums orbitāles

Oksidēša
nas pakā
pes

1. Normālais
3s2 3p5 3 d °

+ 1; -1
♦1 7 CI ••• *♦ H  H t 1

2. Ierosi- 3s2 3 P4 3 d '

a) . 1 7 C L . . É * ♦ n +3

3s2 3 P3 3 d 2

b) . 1 7 C I.- I Ï Ï I * * 1 t * +5

3s1 0 r 3 3d3
c) »1 7 CI... ’ t f H i i

+  7

Halogēnu molekulas veidojas no diviem atomiem. To uzbūve 
parādīta 33. tabulā un 68 . attēlā.

63. att. Hlora atoma ārējā enerģijas līmeņa 
elektronu mākoņu izvietojuma shēma (a) un o 
saites veidošanās hlora molekulā.
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Halogēnu molekulu uzbūve
33. ta b u la

Ķīmiskā
formula

Struktūr-
formula Elektron-

formula
Ķīmiskās saites 
veidošanās, 
pārklājoties elektronu 
mākoņiem

f2 F—F
e • • e

:F : f :• • e e

2 p 2p
C < 3> 0

CI2 CI-CI : Cl : Ct:
3 p 3 P

CXE>0

Br2 Br—Br : b V : B V :• e e •
Ap Ap

C X 2>0

h I—I
e e • •

: i : i :
e e e •

5 p 5p
C x X O

Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus! (1.—4.)!

2. HLORS

Atrašanās dabā. Hlors daba sastopams dažādu hlorīdu (nāt
rija hlorīda NaCl, Itālija hlorīda KCI, silvinita KCl-NaCI, karna- 
lita KC! • MgCl2 '6H20, magnija hlorīda MgCI2 u. c.) veidā. Zemes 
garozā ir pēc masas 0,045% hlora.

Iegūšana. Dabā sastopamos savienojumos hlora oksidēšanas 
pakāpe ir —1. Lai iegūtu hloru brīvā veidā, jāoksidē hlorīdjoni:

o o o  
Cl~—£-->-Cl 2CI-*-Cl2

Šī procesa realizēšanai rūpniecībā izmanto elektrisko strāvu. 
Laboratorijā hloru iegūsi no sālsskābes HCI, iedarbojoties uz 

to ar spēcīgiem oksidētājiem, piemēram, ar mangāna (IV) oksīdu 
Mn02 vai ar kālijā permanganātu K.Mn0 4 . Sājos savienojumos ok
sidētājs ir mangāns ar oksidēšanas pakāpi +4 vai +7. Vispārīgā 
veidā šo procesu var attēlot šādi:
+ 4 +2 +7 +2

Mn+ 2e ~->Mn; Mn-1-5e~->-Mn
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Par šādu reakciju norisi var pārliecināties, ja uz mangāna (IV) 
oksīdu (69. att.) vai kālija permanganātu iedarbojas ar koncentrētu 
sālsskābi, piemēram:

 ̂2e

4HC1+ MnOr^MnCl,+CI2t  + 2H20

Hlora izdalīšanos var konstatēt pēc raksturīgās asās smakas un 
dzelteni zaļās krasas. Sājā reakcijā hlorīdjoni oksidējas līdz neit
rāliem atomiem, no kuriem veidojas hlora molekulas. Oksidētājs ir 
mangāns ar oksidēšanas pakāpi +4.

Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (5.—7.)! Atrisiniet 
1 . un 2 . uzdevumul

Fizikālās īpašības. Hlors ir dzelteni zaļa gāze ar asu smaku. 
Tas ir gandrīz 2,5 reizes smagāks par gaisu. Jau neliels hlora 
saturs gaisā var izraisīt elpas trūkumu. Liela hlora daudzuma 
ieelpošana var izraisīt nāvi. Vienā tilpumā ūdens parastajos ap
stākļos izšķīst 2,5 tilpumi hlora. Hlora šķīdumu ūdenī sauc par 
hlorūdeni.
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Ķīmiskās īpašības. Hlora ķīmiskās īpašības ir līdzīgas citu ha
logēnu īpašībām. Tādēļ labākas uzskatāmības nolūkos var izman
tot 20. shēmu. Tā parāda, ar kādām vielām hlors reaģē.

Hlora iedarbība ar vienkāršām vielām. 1. Hlors reaģē gandrīz 
ar visiem metāliem, veidojot sājus. Tā, piemēram, hlors reaģē ar 
nātriju paaugstinātā temperatūrā:

2c-

I I
0 0 r  +1 —1

2Na +  Cl2—v2NaCl

70. att. Reakcija starp hloru un nātriju.
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71. att. Reakcija 
starp hloru un an- 
timonu.

72. att. Reakcija 
starp hloru un 
dzelzi.

73. att. Vara stiep
ju kūlīša degšana 
hloram

Hlors ar dažiem metāliem reaģē bez karsēšanas, bet ar ci
tiem — tikai karsējot. Par to var pārliecināties, ja traukā ar hloru 
ber pulverveida antimonu (71. att.). Reakcija noris bez karsēša
nas, pie tam parādās dzirksteles un trauks piepildās ar baltiem 
dūmiem— ar antimona(III) hlorīdu SbCl3:

6e-

I 10 0 + 3 - 1
2Sb +  3Cl2->-2SbCl3

Lai izraisītu analoģisku reakciju starp hloru un dzelzi vai arī 
starp hloru un varu, nepieciešama iepriekšēja karsēšana. Ja pul
verveida dzelzi metāla karotītē stipri sakarsē liesmā un pēc tam 
ieber traukā ar hloru (72. att.), reakcija noris |oti enerģiski, 
dzelzs daļiņas uzliesmo un trauks piepildās ar brūniem dūmiem — 
ar dzelzs (111) hlorīdu FeCl3:

6<-

1 i
O 0 t° +3 —1

2Fe+3Clj—+ 2FeCl3

Ja tievu vara stiepļu kūlīti sakarsē liesmā un strauji iegremdē 
traukā ar hloru (73. att.), norisinās enerģiska reakcija. Trauks 
piepildās ar brūniem dūmiem, kas sastāv no vara (II) hlorīda sī
kām daļiņām.

•2c-

i i
0 (l t° +2 -1
Cu -}- Cl2 — CuCl2
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2. Hlors reaģē ar ūdeņradi. 
Atšķirībā no iepriekš aplūkota
jiem piemēriem šajā reakcijā 
elektroni tikai novirzās no ūdeņ
raža atoma pie hlora atomiem, 
pie tam veidojas polāra kova- 
lentā saite. Tomēr reakcijas no
risi vienkāršības dēļ attēlo tā
pat, kā veidojoties jonu savie
nojumiem:

2e-

0 0 +1—1 
H2+CI2 -*■ 2HC1

Taču hlora iedarbība ar 
ūdeņradi (74. att.) var norisēt 

arī ar eksploziju. Ja stikla cilindru piepilda ar hlora un ūdeņ
raža maisījumu, cilindra atvērumu nosedz ar kartona gabaliņu 
un gāzu maisījumu apgaismo ar spēcīgu gaismas avotu (piemē
ram, ar 500 W elektrisko spuldzi), tad abas gāzes reaģē ar 
eksploziju.

Gaismas iedarbībā hlora molekulas šķeļas atomos: Cl2->-2C]. 
Brīvie hlora atomi mijiedarbojas ar ūdeņraža molekulām, saistās ar 
vienu ūdeņraža atomu, veidojot hlorūdeņraža molekulu un vienu 
brīvu ūdeņraža atomu: CI +  H2-+HCI +  H. Brīvie ūdeņraža atomi 
savukārt reaģē ar hlora molekulām, saistās ar vienu hlora atomu, 
veidojot hlorūdeņraža molekulu un vienu brīvu hlora atomu: 
H +  Cl2-»-HCl +  Cl. Sie brīvie C1 atomi savukārt iedarbojas ar H2 
molekulām utt. Brīvie C1 un H atomi, kas šajā procesā rodas, 
ir ķīmiskā ziņā ļoti aktīvas daļiņas. Sīs aktīvās daļiņas izraisa 
citu citai sekojošas reakcijas (reakciju ķēdi), kuras aptver visu 
maisījumu.

I Reakcijas, kurās norisinās cita ar citu saistītas pārvēr- 
tibas un strauji pieaug aktīvo daļiņu skaits, sauc par 
ķēdes reakcijām.

Hlora iedarbība ar saliktām vielām. Hlora iedarbība ar ūdeni. 
Par to, ka hlors reaģē ar ūdeni, var pārliecināties, izdarot šādu 
mēģinājumu. Kolbiņu, kas piepildīta ar hlorūdeni, ar vaļējo galu 
uz leju iegremdē traukā ar hlorūdeni un novieto gaismā (75. att.). 
Pēc neilga laika kolbiņā var novērot gāzes burbulīšu izdalīšanos.
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Sī gāze ir skābeklis. Šķīdums pakā
peniski zaudē savu dzelteni za]o 
krāsu un zilais lakmuss tajā kļūst 
sārts. Reakcija noris šādi:

Cl2 +  HjO-vHCl +  HC10
sālsskābe hlorapskābe

Hlorapskābe ir nestabila skābe, un 
tā ātri sadalās:
HClO-vHCl +  O
0 + 0  —*■ O2

Hlora iedarbība ar dažām citām 
saliktām vielām tiks aplūkota 10. kla
ses ķīmijas kursā.

Izmantošana. Hloru izmanto 
ūdens dezinficēšanai, audumu un pa-

75. att. Hlora iedarbība ar 
ūdeni.

76. att. Hlora izmantošanas shēma:
I — ūdens hlorēšana, 2 — fosgēns, 3 —  dūmu aizsegs, 4 —  ārstniecības vielas, 
3  —  krāsvielas, 6  — šķīdinātāji, 7 — sintētiskie kaučuki. 8  —  sintētiskās šķiedras, 
9 —  augu aizsardzības līdzekļi, 10 —  plastmasas, / /  — halogēnu iegūšana. 12 — 
sālsskābe, 13 — dezinfekcijas līdzekļi, 14 — audumu balināšana, 15 — papīra bali
nāšana.
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pīra balināšanai, sālsskābes, hlorkaļķu un dažādu sāļu ražošanai 
u. c. (76. att.). Hlorkaļķi noder audumu, papīra un citu materiālu 
balināšanai, kā arī dezinfekcijai. Kara laikā ar tiem degazē sa
indētās vietas. Hlora un hlorkaļķu balinošās īpašības galveno
kārt izskaidrojamas ar atomārā skābekļa izdalīšanos, kurš ir spē
cīgs oksidētājs. Ļoti liela nozīme ir daudziem hloru saturošiem 
organiskiem savienojumiem.

Tātad hloru ļoti plaši izmanto dažādās tautas saimniecības 
nozarēs. Hlors ir viens no svarīgākajiem ķīmiskās rūpniecības 
produktiem.

Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (8 .— 10.)!

3. FLUORS, BROMS UN JODS

Atrašanās dabā. Līdzīgi hloram fluors, broms un jods 
lielās ķīmiskās aktivitātes dēļ brīvā veidā nav sastopami.

Fluors dabā atrodas minerāla kaušņu špata veidā. Tā galvenā 
sastāvdaļa ir kalcija fluorīds CaF2. Fluora savienojumi nereti sa
stopami apatitos un fosforītos. Fluors ietilpst arī zobu emaljas 
sastāvā.

Broms dabā visvairāk sastopams nātrija bromida NaBr, kālija 
bromida KBr un magnija bromida MgBr2 veidā.

Jods parasti sastopams nātrija jodida NaI un kālija jodida KI 
veidā.

Iegūšana. Dabā sastopamos savienojumos halogēnu oksidēša
nas pakāpe ir —1. Lai iegūtu fluoru, bromu un jodu brīvā veidā 
(līdzīgi kā iegūst hloru), jāoksidē to joni:

Hal - — Ilal0; 2Hal->Hal2

kur Ilal — vispārīgs halogēnu apzīmējums.
Lai labāk izprastu, kā brīvā veidā var iegūt ne tikai hloru, bet 

arī citus halogēnus, jānoskaidro, kāda ir jonu F- , CI~, Br~ un I~ 
spēja oksidēties. Pievienoto elektronu visvājāk saista tas jons, ku
ram ir vislielākais rādiuss. Tātad visvājāk elektronu saista jodīd- 
jons I- . Par to var pārliecināties praktiski. Fluoridjonus F~ var 
oksidēt (iegūt brīvu fluoru F2), tikai izmantojot visspēcīgāko oksi
dētāju — elektrisko strāvu (par to jūs mācīsieties 10. klases neor
ganiskās ķīmijas kursā). Jau noskaidrojām, ka hloridjonus Cl~ 
var oksidēt ne tikai ar elektrisko strāvu, bet ari ar mangānu 
(kura oksidēšanas pakāpe ir +4 vai +7). Bromīdjonus Br~ un
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jodldjonus I~ var oksidēt ne tikai ar iepriekš minētajiem oksidē
tājiem, bet arī ar brīvu hloru un jodldjonus — arī ar bromu. To 
apstiprina šādi mēģinājumi. Ja kālija bromīda un kālija jodīda 
šķīdumiem pielej hlorūdeni (kālija jodīda šķīdumam pielej brom- 
udeni), tad pēc krāsas izmaiņām var konstatēt brīva broma un 
brīva joda izdalīšanos:

le~

1 l+1 -1 0 +1 - 1 0  
2KBr +  CI2-^2KCl + Br2

2 <-
1 I+1 -1 0 +1 - 1 0  

2KI +  Cl2 2K.C1 + 12

2«
I 1+1 -1 0 +1 -1 0 

2KI + Br2->2K B r+ l2

Halogēnu spēju izspiest citam citu no savienojumiem izmanto 
praksē. Tā, piemēram, hlora spēju izspiest no savienojumiem 
bromu un jodu izmanto, lai iegūtu šos halogēnus brīvā veidā. 
Jodu rūpniecībā iegūst no naftas ūdeņiem, kā arī no jūras augiem 
(aļģēm), kas no ūdens uzņēmuši jodīdus. Sos augus sadedzinot, 
iegūst pelnus, no kuriem izdala jodīdus.

Fizikālās īpašības. Halogēnu fizikālās īpašības norādītas 34. ta 
bulā.

34. tabula
Halogēnu fizikālās īpašības

Lilemcnta 
nosa ukums

Vien
kār
šas
vielas
for
mula

Rela
tīvā
atom-
masa

Virša mis 
tempera
tūra, °C

Agregātstāvoklis
parastajos
apstākļos

Krasa

Fluors f2 19,0 -188,13 Gāze Tikko manāmi 
iedzeltena

Hlors C!a 35,5 -33,6 Gāze Dzelteni za]a
Broms Br2 79,9 58,8 Šķidrums Sarkani

brūna
Jods I2 120,9 184,35 Kristāliska

viela
Violeta ar 

metālisku 
spīdumu
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Pieaugot halogēnu relatīvajām atommasām, likumsakarīgi pa
augstinās to viršanas temperatūra un krāsa pakāpeniski kļūst 
tumšāka. Tādā pašā secībā samazinās halogēnu šķīdība ūdenī. Ar 
hlora šķīdību ūdenī jau iepazināmies. Broms ūdeni šķīst nedaudz, 
bet joda šķīdība ir vēl mazāka. Fluors jau parastajos apstākļos 
enerģiski reaģē ar ūdeni, un tādēļ tā ūdens šķīdumu nevar iegūt.

Daudz labāk halogēni šķīst petrolejā, spirtā un citos organis
kajos šķīdinātājos.

Ja kristālisko jodu karsē, tas, nepārejot šķidrā stāvoklī, pār
vēršas violetos tvaikos. Tie savukārt kondensējoties veido kristā
lisko jodu.

C ie ta s  v ie ta s  tie šu  p ā rv ē rša n o s  tv a ik ā  un  k r is tā lu  ve id o ša n o s  
no tv a ik a , ta m  n ep ā rv ēršo tie s  šķ id ru m ā , sa u c  p a r  su b lim ā c iju .

So īpašību dažkārt izmanto, lai iegūtu jodu un citas vielas tīrā 
veidā.

Ķīmiskās īpašības. Līdzīgi hloram arī fluora, broma un joda 
ķīmiskās aktivitātes būtība izpaužas to atomu spējā pievienot 
elektronus un pārvērsties par negatīvi lādētiem joniem. Pamatojo
ties uz atomu uzbūves teoriju un priekšstatiem par elektronegati- 
vitāti (sk. 8 . nod. 1. paragrāfu), var paredzēt, kuram no halogē
niem ir jābūt ķīmiskā ziņā visaktīvākajam. Tā kā halogēnu atomu 
rādiusi pieaug virzienā no fluora F uz jodu I, tad no tā var seci
nāt, ka elektronus visvairāk pievelk fluora atomi, t. i., fluors ķī
miskā ziņā ir visaktīvākais, bet jods — visneaktīvākais. Tātad ha
logēnu ķīmiskā aktivitāte rindā F, Cl, Br, I likumsakarīgi sa
mazinās. Taču jonu F- , Cl- , Br- , I- rindā ķīmiskā aktivitāte pie
aug, jo tā ir saistīta nevis ar elektronu pievienošanu, bet ar elek
tronu atdošanu.

20 . shēmā parādīts, ar kādām vielām halogēni reaģē.
Ar konkrētiem piemēriem atbilstoši šai shēmai mēs jau iepazi

nāmies, mācoties par hlora ķīmiskajām īpašībām. Līdzigi hloram 
ar vienkāršām un saliktām vielām reaģē arī citi halogēni. Taču 
jāievēro, ka halogēnu aktivitāte samazinās virzienā no fluora uz 
jodu: F, Cl, Br, I. Pie tam fluors ir visaktīvākais no visiem neme
tāliem. Tas reaģē gandrīz ar visām vienkāršām vielām un salik
tām vielām (arī ar vairākām inertajām gāzēm). Pat ūdens fluorā 
sadeg:

4e

i 1
+1 - 2  0 4-1 — I 0

2H20  +  2F2^ 4 I I F  +  0 2
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Tas pierāda, ka fluors ir aktīvāks nemetāls par skābekli.
Ja nātrija bromīda šķīdumam pielej hlorūdeni, tad šķīdums 

tūdaļ kļūst brūns. Šāda krāsa parādās tādēļ, ka izdalās brīvs 
broms:

2e-

1 1- 1 0  - 1 0  
2NaBr +  Cl2 2NaCl +  Br2

Ja kālija jodīda šķīdumam pielej hlorūdeni, tad šķīdums kļūst 
tumši brūns. Sājā reakcijā izdalās brīvs jods:

2KI +  Cl2 2KC1 + 12

Abas minētās reakcijas izmanto bromīdu un jodīdu pazīšanai.
Lai jodu labāk atšķirtu no broma, iegūtajam šķīdumam pielej 

cietes klīsteri. Mēģenē tūdaļ rodas zils krāsojums, kas pierāda 
brīva joda klātbūtni.

Izmantošana. Fluoru lieto dažu vērtīgu plastmasu (teflona) 
iegūšanai, kuras izturīgas pret ķīmisko reaģentu iedarbību, kā arī 
dzesēšanas šķidruma (freona) ražošanai saldējamām mašīnām.

Nātrija fluorīdu NaF un citus fluora savienojumus izmanto 
cīņai pret lauksaimniecības kaitēkļiem. Ar šiem savienojumiem 
piesūcina arī koksni, lai tā nebojātos. Fluora savienojumi ir ļoti 
indīgi.

Broms nepieciešams, lai iegūtu dažādas ārstniecības vielas, kā 
arī sudraba bromīdu AgBr, ko izmanto fotogrāfijā. Fotofilmas pār
klāj ar ļoti plānu sudraba bromīda kārtiņu. Tiklīdz to apgaismo, 
sākas sudraba bromīda sadalīšanās:

2AgBr +  /iv* 2Ag +  Br2
Tumsā AgBr sadalīšanās apstājas, bet tālāk tā turpinās attīstītāju 
ietekmē.

Nātrija bromīdu NaBr un kālija bromīdu KBr plaši lieto me
dicīnā par nervu sistēmas nomierināšanas līdzekli.

Jodu un tā savienojumus galvenokārt izmanto medicīnā. Joda 
šķīdumu spirtā sauc par joda tinktūru. Ļoti niecīgā daudzumā 
jods ir arī dzeramajā ūdenī. Ja uzturā un dzeramajā ūdenī trūkst 
joda savienojumu, sākas vairogdziedzera darbības traucējumi, par 
kuriem jūs mācījāties cilvēka anatomijas un fizioloģijas kursā.

Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (1t.— 16.)!

* Ar /it) apzīmēts gaismas kvants.
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4. HLORŪDEŅRADIS

No visiem halogēnūdeņražiem sevišķi liela nozīme ir 
hlorūdeņradim* un tā šķīdumam ūdenī — hlorūdeņražskābei jeb 
sālsskābei.

Ķīmiskā formula un molekulas uzbūve. Hlorūdeņraža ķīmiskā
formula ir HC1 un elektronformula h : č ī : - Hlorūdeņraža mole-

• •
kuļā ir stipri polāra kovalentā saite, kas veidojas, pārklājoties 
ūdeņraža ls elektrona mākonim ar vienu hlora 3p elektrona mā
koni (sk. 62. att. /;).

Iegūšana. Rūpniecībā hlorūdeņradi iegūst, dedzinot ūdeņradi 
hlora. Lai ar šo reakciju iepazītos praktiski, iegūst ūdeņradi, pār
bauda tā tīrību, aizdedzina to novadcaurulītes galā un novadcau- 
rulītes galu ievieto traukā ar hloru (sk. 74. att.). Ūdeņradis tur
pina hlorā degt, veidojot hlorūdeņradi:

H2 +  Cl2->-2HCl

Kad izreaģējis viss hlors, tajā pašā traukā ielej nedaudz zilā 
lakmusa šķīduma. Tas kļūst sarkans. Tātad ir radusies skābe.

Laboratorija hlorūdeņradi parasti iegūst, kristālisku nātrija 
hlorīdu karsējot kopā ar koncentrētu sērskābi (sk. 50. att.). Nāt
rija hlorīds ar koncentrētu sērskābi reaģē jau istabas temperatūrā. 
Tad reakcijā rodas nātrija hidrogēnsulfāts:

NaCl+H2S04-*NaHS04 +  HClt

Ja nātrija hlorīda un koncentrētas sērskābes maisījumu stipri 
karsē, rodas nātrija sulfāts:

2NaCl +  II2S04—>- Na2S 0 4 + 21TClt

Fizikālās īpašības. Hlorūdeņradis ir bezkrāsaina gāze ar asu 
smaku. Tas nedaudz smagāks par gaisu. Ļoti raksturīga hlor- 
udeņraža īpašība ir tā lielā šķīdība ūdenī. Vienā tilpumā ūdens 
0°C temperatūrā, pastāvot normālam atmosfēras spiedienam, iz
šķīst aptuveni 500 tilpumu hlorūdeņraža. Par hlorūdeņraža lielo 
šķīdību var pārliecināties, ja ar hlorūdeņradi piepildītu cilindru 
nosedz ar stikla plāksnīti, pēc tam apgriež cilindru otrādi,

* Pčc starptautiskās nomenklatūras hlorūdeņradi sauc par ūdeņraža hlo
rīdu.
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iegremdē ūdenī un plāksnīti no
ņem (77. att.).

Ķīmiskās īpašības. Sauss 
hlorūdeņradis atšķirībā no sāls
skābes parastajos apstākļos ne
reaģē ar metāliem, tādēļ to uz
glabā tērauda balonos. Turpmā
kajā ķīmijas kursā jūs pārlieci
nāsieties, ka hlorūdeņradis 
reaģē ar amonjaku H3N un 
daudzām organiskām vielām.

Izmantošana. Hlorūdeņradi 
galvenokārt izmanto sālsskābes 
ražošanai, kā ari plastmasu un 
sintētisko kaučuku iegūšanai.

a b

77. att. Hlorūdcņraža šķīdība 
ūdenīa
a  — mēģinājuma sākumā, b — pēc 
neilga laika.

Atbildiei uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (17. un 18.)! Ātri 
siniet 3.—5. uzdevumu!

3. SĀLSSKĀBE

Iegūšana. Sālsskābi iegūst, ūdenī izšķīdinot hlorūdeņ
radi.

Laboratorijā sālsskābi var iegūt, izmantojot iekārtu, kas parā
dīta 78. attēlā. Izdarot šo mēģi
nājumu, jāievēro, lai gāzu no-
vadcaurulites gals atrastos tuvu 
ūdens virsmai, bet netiktu 
ūdenī iegremdēts. Pretējā gadī
juma hlorūdeņraža lielās šķīdī
bas dēļ ūdens var ieplūst mē
ģenē, kur atrodas sērskābe, un 
var notikt sprādziens.

Rūpniecībā sālsskābi iegūst, 
sadedzinot ūdeņradi hlorā un 
iegūto hlorūdeņradi šķīdinot 
ūdenī. Sī procesa realizēšanai 
izmanto iekārtu, kuras shēma
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79. att. Sālsskābes ražošanas iekārtas shēma.

parādīta 79. attēlā. Lai hlorūdeņradis izšķīstu ūdenī pilnīgāk, 
ūdeni tornī ievada no augšas, bet hlorūdeņradi — no apakšas 
(pretplusmas princips). Tornis ir piepildīts ar skābesizturīgiem 
keramikas gredzeniem. Tādējādi palielinās ūdens un hlorūdeņraža 
saskares virsma un ūdenī izšķīst lielāks hlorūdeņraža daudzums 
(reaģējošo vielu saskares virsmas palielināšanas princips). Sāls
skābes ražošanai nepieciešamo ūdeņradi un hloru iegūst nātrija 
hlorīda ūdens šķīduma elektrolīzē.

Fizikālās īpašības. Pārdošanā esošā koncentrētā sālsskābe satur 
0,37 masas daļas vai 37% hlorūdeņraža. Šāda šķīduma blīvums
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ir aptuveni 1,19 g/cm3. Pakāpeniski atšķaidot sālsskābi, tas blī
vums samazinās (sk. 47. tab.).

Koncentrēta sālsskābe ir bezkrāsains šķidrums, kas mitrā gaisā 
stipri kūp. Ko sālsskābes izdalās hlorūdeņradis. Tāpēc sālsskābei 
ir raksturīga asa smaka.

Ķīmiskās īpašības. Sālsskābei piemīt daudzas īpašības, kas ir 
raksturīgas vairākumam skābju (35. tab.). Taču tai piemit arī 
dažas specifiskas īpašības.

35. ta b u la

Sālsskābes ķīmiskās īpašības

īpašības, kas raksturīgas 
skābju vairākumam Specifiskās īpašības

1. Sālsskābes šķīdums reaģē 
ar indikatoriem

1. R e a ģ ē  a r  s u d r a b a ( I )  v a i  
s v i n a ( l l )  n i tr ā tu :

2. Reaģē ar metāliem:
2HCl + Zn->ZnCI2+H 2t

3. Reaģē ar bāziskajiem oksī
diem:

2HC1 + CaO-*-CaCI2-f 1120

HC1 + AgN03->-AgCl ļ + HN03

Sājā reakcijā izkrit baltas no
gulsnes, kas nešķīst ne ūdenī, 
ne skābēs. A g N 0 3 ir  r e a ģ e n ts  
sā ls s k ā b e s  u n  tā s  sā ļu  p ie rā d ī
š a n a i

4. Reaģē ar bāzēm:
IICl+NaOH-vNaCl + H20 

2HC1+Cu (OH) 2->CuCI2+2H20

2. R e a ģ ē  a r  v ie lā m  — o k s i
d ē tā jā m  (Mn02, KMn04, KCI03 
u. c.). Sajās reakcijās iz d a lā s  
hlors:

5. Reaģē ar sāļiem saskaņā ar 
skābju rindu, kas dota 5. noda
ļas 3. paragrafā.

6HC1 + KCI03-^KCI+3H20  + 
+ 3CI2f

2HCI + CaC03->-H2C03 + CaCI2 

H-0 C02|

Izmantošana. Daudz sālsskābes izlieto, lai attīrītu no oksīdiem 
dzelzs (skārda) lokšņu un deta|u virsmu pirms to pārklāšanas ar 
citiem metāliem (ar alvu, hromu, niķeli). Lai sālsskābe reaģētu 
tikai ar dzelzs oksīdiem nevis ar pašu metālu, tai pieliek speciālas 
vielas — inhibitorus.

P a r  in h ib ito r iem  sa u c  v ie la s , k a s  p a lēn in a  n e v ē la m a s  rea kc ija s .
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81. att. Nātrija hlorīda izmantošanas shēma:
1 — nātrijs. 2 — nātrija hidroksīds, 3  — ziepes, 4 ~  konservēšana, 5 — soda, 
6 — sālsskābe, 7 — hlors, 8 —  uztura piedeva.

Sālsskābi izmanto ari dažādu hlorīdu iegūšanai. Laboratorijās 
to lieto hlora iegūšanai. Sālsskābes izmantošanas veidi parādīti 
80. attēlā.

6. SĀLSSKĀBES SĀĻI

Nātrija hlorīdam NaCl no dabā esošajiem nātrija savie
nojumiem ir vislielākā nozīme. Nātrija hlorīdu iegūst, iztvaicējot 
jūru un sālsezeru ūdeni seklos, norobežotos baseinos. Bez tam 
nātrija hlorīds lielos daudzumos sastopams arī akmeņsāls iegulu 
veidā (Donbasā, Soļikamskā, Soļiļeckā u. c.).

Nātrija hlorīdu izmanto nātrija hidroksīda, hlora, nātrija, so
das un daudzu citu svarīgu ķīmisku savienojumu iegūšanai 
(81. att.).

Nātrija hlorīds nepieciešams arī cilvēka un dzīvnieku uzturā. 
Cilvēks diennakti uzņem 10.. .  12 g NaCl.

Silvinīts KCI-NaCl un karnalits KCl-MgCl2-6 H20  ir minerāli, 
kuri veido ļoti lielas kālija sāļu iegulas Soļikamskas apkaimē. Pēc 
Oktobra revolūcijas tās izpētīja akadēmiķis N. Kurnakovs. 1927. 
gadā sāka būvēt pirmo šahtu, kas 1930. gadā deva produkciju.

No silvinīta un karnalīta iegūst kālija hlorīdu K.C1 — vērtīgu 
minerālmēslojumu. Kālijs ir viens no tiem trim elementiem (slā-
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80. att. Sālsskābes izmantošanas shēma:
/ — hlorīdi, 2 — lodēšana, 3 — metālu virsmas attīrīšana, 4 — krāsvielas, 5 — 
ārstniecības vielas, 6 — plastmasas, 7 — polimēri.

peklis, kālijs, fosfors), kas visvairāk vajadzīgi augu vielmaiņas 
procesos.

1961. gadā sāka izmantot bagātās Soļigorskas kālija hlorīda 
atradnes Baltkrievijā.

Padomju Savienībā atrodas % no visas pasaules kālija hlorīda 
krājumiem.

Sakarība starp hloru un tā svarīgākajiem savienojumiem parā
dīta 21 . shēmā.

r ~
HlorTdi <£3

2 1  s h ē m a

V V

Hlors
f  ~'ļ

cr < ,'• Htorūdepradis Sālsskābe

Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (19.—24.)! Atrisi
niet 6.—8. uzdevumu!
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LABORATORIJAS DARBI

Sālsskābes un hlorīdu pierādīšana

Vienā mēģenē ielej aptuveni 2 . . . 3  ml atšķaidītas sālsskābes, 
otrā — tikpat daudz nātrija hlorīda šķīduma, trešajā — atšķai
dītas sērskābes, bet ceturtajā — kalcija hlorīda šķīduma. Visās 
četrās mēģenēs piepilina nedaudz sudraba(I) nitrāta vai svina(II) 
nitrāta šķīduma.

Jautājumi patstāvīgiem secinājumiem. Ko jūs katrā mēģenē 
novērojat? Uzrakstiet reakciju vienādojumus tiem mēģinājumiem, 
kuros bija vērojama tipisku nogulšņu veidošanās! Seciniet, ar kā
diem reaģentiem var pierādīt sālsskābi un hlorīdus!

Joda iedarbība ar cieti

1. Mēģenē, kurā ielieti 2 . . . 3  ml ūdens, ieber nedaudz cietes, 
labi sakrata un ielej otrā mēģenē, kurā atrodas 5 . . .  6 ml verdoša 
ūdens.

2. Pusi no iegūtā cietes klīstera pārlej otrā mēģenē un abu 
mēģeņu saturu atdzesē. Vienā mēģenē cietes klīsterim piepilina ne
daudz kālija jodīda šķīduma, bet otrā •— joda šķīdumu spirtā.

Jautājumi patstāvīgiem secinājumiem. Kā var noteikt, ka dotais 
šķīdums satur jodu? Kā var pierādīt cieti? Kādēļ, cietes klīsterim 
piepilinot kālija jodīda šķīdumu, nekādas pārmaiņas nav novēro
jamas?

Broma un joda izspiešana no bromīdiem 
un jodīdiem

1. Mēģenē ielej 12 ml nātrija bromīda šķīduma un tam pielej 
nedaudz hlorūdens.

2. Divās mēģenēs ielej pa 1 . . .  2 ml nātrija jodīda šķīduma. 
Pēc tam vienā mēģenē nātrija jodīda šķīdumam pielej nedaudz 
hlorūdens, bet otrā — mazliet bromūdens.

Jautājumi patstāvīgiem secinājumiem. Ko jūs katrā mēģenē 
novērojat? Uzrakstiet attiecīgo reakciju vienādojumus! Pamatojo
ties uz novērojumiem un uzrakstīto reakciju vienādojumiem, pa
skaidrojiet, kā mainās septītās grupas galvenās apakšgrupas ele
mentu ķīmiskā aktivitāte! Kādu kopīgu secinājumu jūs varat izdarīt 
par elementu īpašību izmaiņām grupās?

Hlorīdu, bromīdu un jodīdu iedarbība 
ar sudraba(I) nitrāta šķīdumu

Vienā mēģenē ielej 1 . . . 2  ml nātrija hlorīda šķīduma, otrā — 
nātrija bromīda šķīduma un trešajā — nātrija jodīda šķīduma. 
Pec tam visās trijās mēģenes piepilina nedaudz sudraba (I) nitrāta 
šķīduma.
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Jautājumi patstāvīgiem secinājumiem. Par kādu vielu rašanos 
liecina novērojumi pirmajā, otrajā un trešajā mēģenē? Uzrakstiet 
attiecīgo reakciju vienādojumusl Pamatojoties uz novērojumiem un 
uzrakstīto reakciju vienādojumiem, seciniet, kā var pierādīt hlorī
dus, bromīdus un jodīdus!

7. PRAKTISKAIS DARBS

Sālsskābes iegūšana un tās ķīmiskās īpašības

Hlorūdeņraža iegūšana 
un tā šķīdināšana ūdeni

Sastāda gāzes iegūšanas iekārtu tā, kā tas parādīts 78. at
tēlā, un pārbauda, vai tā ir labi noslēgta. Pirmajā mēģenē ieber
2 . .  .3 g nātrija hlorīda un uzmanīgi (1) tam uzlej 2 . . . 3  ml 
koncentrētas sērskābes. Tad mēģeni noslēdz ar aizbāzni, caur kuru 
iet gāzu novadcaurulīte. Tās galu ieliek otrā mēģenē, kurā ielieti
6 . .  . 7 ml ūdens.

Novadcaurulītes galam jāatrodas aptuveni 0,5 cm virs ūdens. 
To nedrīkst iegremdēt ūdenī, jo ūdens var tikt ierauts mēģenē, kur 
atrodas sērskābe!

Mēģenei, kurā ieliets ūdens, vaļējo galu nosedz ar vates piciņu. 
Sērskābes un nātrija hlorīda maisījumu mēģenē uzmanīgi 

karsē. Ja gāze no uztvērējas mēģenes sāk izdalīties gar vates ma
lām, tad karsēšanu samazina. Gāzi šķīdina ūdenī 5 . . .  6 minūtes.

Jautājumi patstāvīgiem secinājumiem. Kāda gāze izdalās? Pa
skaidrojiet, kādēļ ūdens var tikt ierauts mēģenē, kurā atrodas sēr
skābe! Ar ko izskaidrojama tievu strūkliņu parādīšanās ūdenī, kas 
ieliets otrā mēģenē? Uzrakstiet vienādojumus reakcijām, kas noris 
starp nātrija hlorīdu un koncentrētu sērskābi, a) parastajos ap
stākļos un b) stipri karsējot!

Sālsskābes ķīmiskās īpašības
Iepriekšējā mēģinājumā iegūto sālsskābes šķīdumu ielej 6 mē

ģenēs.
Pirmajā mēģenē iemērc zilā lakmusa papīriņu.
Otrajā mēģenē ieber dažas granulas cinka vai nedaudz mag

nija skaidiņu.
Trešajā mēģenē ieber nedaudz vara skaidiņu.
Ceturtajā mēģenē ieber nedaudz vara(II) oksīda un karsē. 
Piektajā mēģenē ielej nedaudz tikko pagatavota vara(II) hidr

oksīda nogulšņu.
Sestajā mēģenē ieliek gabaliņu marmora vai krīta.
Jautājumi patstāvīgiem secinājumiem. Par kādu likumsakarību 

metālu iedarbībā ar skābēm liecina izdarītie novērojumi? Kādēļ 
ceturtajā un piektajā mēģenē veidojas zili šķīdumi? Par kādas gā
zes izdalīšanos sestajā mēģenē liecina izdarītie novērojumi? Uz
rakstiet notikušo ķīmisko reakciju vienādojumus!
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8. PRAKTISKAIS DARBS

Eksperimentāli uzdevumi par tēmu «Halogēni»

Izpildiet turpmāk minētos uzdevumus un katram mēģinājumam 
uzrakstiet atbilstošo reakciju vienādojumus!

1. Iegūstiet cinka hlorīdu ar četriem dažādiem paņēmieniem!
2. Iegūstiet vara(II) hlorīdu ar trim dažādiem paņēmieniem!
3. Dotas četras numurētas mēģenes, kurās atrodas šādas vie

las: nātrija hlorīds, nātrija bromīds, nātrija jodīds un nātrija kar
bonāts. Nosakiet, kurā mēģenē atrodas katra no šīm vielām!

4. Vienā mēģenē dota sālsskābe, bet otrā — alumīnija hlorīda 
šķīdums. Pierādiet šo vielu kvalitatīvo sastāvu!

5. Trijās mēģenēs dotas šādas vielas: nātrija hlorīds, nātrija 
karbonāts un kālija hidroksīds. Pierādiet, šīs vielas ar tām rakstu
rīgajām reakcijām!

6. Praktiski realizējiet šādas pārvērtības: 
CuC0 3 -*-CuCl2-^Cu(OH)2->-CuO-*-CuCl2->-AgCl!

JAUTĀJUMI UN VINGRINĀJUMI

1. Shematiski attēlojiet elektronu izvietojumu halogēnu atomos: 
a) enerģijas līmeņos, b) orbitālās! Kurš no halogēniem ir visener
ģiskākais oksidētājs? Kāpēc?
2. Attēlojiet fluora atoma un fluorūdeņraža molekulas elektronformu- 
las! Paskaidrojiet, kā šo vielu molekulās, pārklājoties elektronu māko
ņiem, veidojas ķīmiskā saite!
3. Ievērojot halogēnu atomu uzbūves īpatnības, paskaidrojiet, kādēļ 
tiem (izņēmums ir F) var būt gan negatīva oksidēšanas pakāpe —1, 
gan arī pozitīvas oksidēšanas pakāpes! Kādēļ pastāv izņēmums?
4. Kā savstarpēji atšķiras hlors, hlorūdeņradis un nātrija hlorīds 
a) pēc ķīmiskās saites, b) pēc kristālrežģu uzbūves?
5. Kādēļ halogēni dabā nav sastopami brīvā veidā?
6 . Uzrakstiet svarīgāko dabā sastopamo hlora savienojumu formulas!
7. Izskaidrojiet hlora iegūšanas procesu būtībul Miniet piemērus!
8 . Sastādiet reakciju vienādojumus, kas attēlo a) litija iedarbību ar 
hloru, a) pulverveida dzelzs sadegšanu hlorā, c) ūdeņraža degšanu 
hlorā, d) hlora iedarbību ar ūdeni! Paskaidrojiet, kas šajās reakcijās 
oksidējas un kas reducējas!
9. Kādēļ zilā lakmusa papīriņš tikko pagatavotā hlorūdenī atkrāsojas, 
bet hlorūdenī, kas ilgāku laiku stāvējis gaismā, — kļūst sarkans?
10. Kādām vajadzībām izmanto hloru? Miniet piemērus!
11. Pastāstiet par halogēnu šķīdību ūdenī, petrolejā un spirtā!
12. Ar kādiem diviem paņēmieniem var atdalīt jodu no smiltīm vai 
māla?
13. Kā mainās halogēnu ķīmiskās īpašības, pieaugot to kodola lādi
ņam? Kādēļ?
14. Uzrakstiet vienādojumus praktiski iespējamām reakcijām pēc šā
dām shēmām!

254



a) Nal +  C l2->-,. .  c) Kl + Brz-*-.. .  e) KBr + CI?-*-.. .
b) NaCI + l2->-.. .  d) CaF2 + C l2— . .  f) HI + CI2— ■
15. Mēģenē pie kālija jodīda ūdens šķīduma pielēja cietes klīsteri, 
Pēc tam mēģenē ievadīja gāzveida hloru. Kā mainījās mēģenes sa
tura krāsa? Kādē|?
16. Uzrakstiet vienādojumus reakcijām, kurās var realizēt šādas pār
vērtības!
CI2—̂T-CUCI2—>Cu(OH)2—*'CuO —r-CuCl2“*"CuO—>Cu
17. Doti halogēnūdeņraži: HF, HCI, HBr un Hl. Paskaidrojiet, kurā no 
šiem savienojumiem ķīmiskā saite ir visstiprākā un kurā — visvājākā!
18. Tabulā dotas vielu formulas. Kuras no šīm vielām savstarpēji 
iedarbojas, veidojot hlorūdeņradi? Atbilstošās ailēs ierakstiet reak
ciju vienādojumus!

Vielas H2 HjO HsSOi

NaCI

Cl2

CuCI2

AICI3

19. Doti šādi vielu simboli un formulas: Zn, Cu, AI, CaO, SiC>2, 
Fe20 3, NaOH, AI(OH)3, Fe2(S0 4)3, C aC 03, Fe(N03)3. Kuras no šīm 
vielām reaģē ar sālsskābi? Uzrakstiet reakciju vienādojumus!
20. Kādēļ metālu lodēšanā izmanto sālsskābi?
21. Kur jūs ikdienas dzīvē esat izmantojuši sālsskābi! Kādēļ?
22. Kādus hlorīdus visbiežāk izmanto ikdienā? Raksturojiet to nozīmi! 
Kuriem hlorīdiem ir liela nozīme lauksaimniecībā? Kādēļ? Parādiet 
kartē lauksaimniecībā un ikdienas dzīvē izmantojamo hlorīdu svarīgā
kās atradnesl
23. Izmantojot 21. shēmu, atbilstoši katrai bultiņai, kur tas praktiski 
iespējams, uzrakstiet attiecīgo ķīmisko reakciju vienādojumus!
24. Pēc 81. lappusē dotā parauga sastādiet pārskata tabulu par F2, 
CI2, Br2, l2 un HCI (sālsskābi)!

i

UZDEVUMI

1. Cik liels tilpums hlora normālos apstākļos izdalīsies, ja uz 17,4 g 
mangāna(IV) oksīda M n02 iedarbosies ar sālsskābi, kas ņemta pārā
kumā?
2. Rūpnīcā ieguva 94,65 m3 hlora (normālos apstākļos). Cik balonu 
vajadzīgs tā iepildīšanai, ja zināms, ka vienā standarfbalonā var iepil
dīt 30 kg šķidra hlora?
3. Slēgtā traukā samaisīja 8  t hlora ar 12 t ūdeņraža un izraisīja 
reakciju. Cik liels tilpums hlorūdeņraža radās? Kāda gāze palika pāri 
neizreaģējusi? Cik liels tās tilpums?
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4. Caur kAlija jodīda šķīdumu izlaida 100 ml hlorūdeņraža sintēzei 
paredzēts gSzu maisījuma. Rezultāts izdalījās 0,508 g joda. Aprē
ķiniet dots gSzu maisījuma sastSvu procentos pēc tilpuma!
5. Cik liels tilpums skābekļa vajadzīgs, lai sadedzinātu 5 I acetilēna 
C 2H2 (normSlos apstākļos)?
6. Vai pietiks ar 140 ml sālsskābes (blīvums 1,1 g/cm3), lai tā pil
nīgi izreaģētu ar 13 g cinka?
7. Hlorūdeņradi, ko ieguva, iedarbojoties ar koncentrētu sērskābi, kas 
ņemta pSrSkumā, uz 58,5 g NaCI, izšķīdināja 146 g ūdens. Cik masas 
daļu vai procentu hlorūdeņraža satur iegūtais šķīdums?
8 . Vienā tilpums ūdens 20 CC temperatūrā izšķīst aptuveni 400 til
pumi hlorūdeņraža. Cik masas daļu vai procentu hlorūdeņraža satur 
iegūtais šķīdums?

10. n o d a ļ a

SKĀBEKĻA APAKŠGRUPA

1. SKĀBEKĻA APAKŠGRUPAS 
ELEMENTU VIETA PERIODISKAJĀ SISTĒMA,
TO ATOMU UZBOVE

Līdzīgi halogēniem, kas veido VII grupas galveno 
apakšgrupu, arī VI grupas galvenās apakšgrupas elementi ir ne
metāli.

Sestās grupas galvenajā apakšgrupā ietilpst elementi skābek- 
lis O, sērs S, selēns Se, telūrs Te un polonijs Po. Polonijs ir ļoti 
maz izplatīts radioaktīvs elements. Tā izotopi sastopami dabā un 
arī iegūti mākslīgi. Priekšstatu par sestās grupas galvenās apakš
grupas elementu atomu uzbūvi sniedz 36. un 37. tabula

36. tabula
SestSs grupas galvenās apakšgrupas elementi

Elementa
nosaukums

Sim
bols

Relatīvā
atommasa

Kārtas
skaitlis

K

Elek
ener

L

ron
fcijas

,Vf

iz\
1im

N

ieto,
eņos

o

ums

P Q

Skābeklis 0 15,9994 8 2 6
Sers s 32,084 16 2 8 6
Selēns Se 78,96 34 2 8 18 6
Telūrs Te 127.60 52 2 8 18 18 6
Polonijs Po [2091 84 2 8 18 32 18 6
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Elektronu izvietojums orbitalēs skābekļa un sēra atomos
37. ta b u la

Ķīmiskais
simbols

Atoma
elektronformula

Elektronu izvietojums 
orbitāles

1s2 2s2 2p u
0 ls2|2s22p4 , 8Ū t t t t  1 1  1 t

3s2 3p4 3dc
s ls2|2s22pc|3s23/)'1 •* s S . . . i t  ļ t 4 t tr I

Skābekļa apakšgrupas elementu atomu ārējā enerģijas līmenī 
(36. tab.) atrodas seši elektroni, pie tam 2 no tiem ir sapāroti s 
elektroni, bet 4 ir p elektroni, no kuriem 2 ir sapāroti, bet 2 — 
nesapāroti. Līdz stabilam stāvoklim iztrūkst divu elektronu. Tādēļ 
šo elementu (it īpaši skābekļa) atomi enerģiski pievieno iztrūk
stošos divus elektronus, un tādēļ to oksidēšanas pakāpe ir —2 .

Skābeklis O2 ir viens no enerģiskākajiem oksidētājiem un
0 - 2

reaģē saskaņā ar šādu shēmu: 0  + 2<r~->0 .
No 38. tabulas redzams, ka sēra atomā ir brīvas d  orbitāles. 

Ja sēra atomam pievada enerģiju, tad p elektroni pāriet uz d or- 
bitālēm un izveidojas tāda elektronu konfigurācija, kurā ir 4 vai 
6 nesapāroti elektroni. Savienojumos ar skābekli sēra atomu nesa- 
pārotie elektroni izveido kopīgus elektronu pārus ar skābekļa 
atomu nesapārotajiem elektroniem. Sie kopīgie elektronu pāri ir 
pavirzīti uz skābekļa atomu pusi. Tādēļ arī sēra oksidēšanas pa
kāpe var būt +4 un +d.

38. tabula
Iespējamie elektronu izvietojumi sēra atomā

E l e k t r o n u
stāvokli

Elektronu izvietojums 
orbitales

Oksidē
šanas
pakāpes

1. Normā- 3s2 3 p l 3 d°
+ 2; -1ais

*16 s  ••• H i i 1 J .
2. Ierosi

nātais 3s2 3p3 3c/1
a) •16s i i * i i +4

3s' 3 p3 3c/2
b) m i n m t !LL L L 1 1 + 6
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Skābekļa atomam atšķirībā no sēra atoma brīvu orbitāļu nav. 
Tā atomā ir tikai 2 nesapāroti elektroni, pie tam nesapāroto elek
tronu skaits nevar palielināties. Tādējādi, veidojoties savienoju
miem, uz katra skābekļa atoma pusi pavirzās divi nesapāroti citu 
atomu elektroni. Tie ar skābekļa atoma nesapārotajiem elektroniem 
izveido polāru kovalento saiti. Tādēļ arī vairākumā savienojumu 
skābekļa oksidēšanas pakāpe ir —2.

Izņēmums ir savienojums OF2, kurā skābekļa atoma nesapā- 
rotie elektroni pavirzīti uz fluora atomu pusi. Sājā savienojumā 
skābekļa oksidēšanas pakāpe ir +2. Ūdeņraža peroksidā II20 2

—i -ī
skābekļa oksidēšanas pakape ir —1 (H—O—O—II).

Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (1.—4.)!

2. VIENKĀRŠU VIELU UZBOVE.
ALOTROPIJA

Skābekļa atomi var veidot divas atšķirīgas vienkāršas 
vielas — skābekli un ozonu. Skābekļa molekulas, kā zināms, vei
dotas no diviem atomiem, kas savstarpēji saistīti ar divām nepo- 
lārām kovalentām saitēm. Skābekļa elektronformulu attēlo šādi:

0  :0  • ■**«»*

Skābeklis 0 2 var pārvērsties 
ozonā, kura molekula sastāv no 
trim skābekļa atomiem — O3.

Laboratorijā ozonu iegūst ar 
82. attēlā parādīto aparātu, 
kuru sauc par ozonatoru. Tas 
sastāv no stikla caurules, kas 
no ārpuses apvīta ar metāla 
stiepli. Caurules iekšpusē ievie
tota cita stieple. Caur ozonatora 
stikla cauruli laiž skābekli. 
Stieples galus pievieno pie in
dukcijas spoles. Augsta sprie
guma elektriskās strāvas iedar
bība skābeklis pārvēršas par 
ozonu:82. a l t . Ozonators.
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e l e k t r i s k ā  s t r ā v a

302----------------------203
s k ā b e k l i s  o z o n s

Dabā ozons veidojas pērkona negaisa laikā elektrisko lādiņu 
iedarbībā. Ozons rodas arī skuju koku mežos sveķu oksidēšanās 
procesā. Atmosfērā (it īpaši 15...25 km augstumā) kosmiskā sta
rojuma iedarbībā skābeklis pārvēršas ozonā. Tam ir liela nozīme 
dzīvības pasargāšanā no kaitīgiem kosmosa stariem un siltuma 
režīma regulēšanā uz mūsu planētas.

Ozons ir gāzveida viela ar īpatnēju smaržu, 1,5 reizes smagāks 
par skābekli. Tas daudz labāk šķīst ūdenī un ir ķīmiskā ziņā 
daudz aktīvāks nekā skābeklis. Ozona atmosfērā vairākas vielas 
(fosfors, spirts u. c.) uzliesmo, kaučuks kļūst trausls, bet daudzas 
krāsvielas atkrāsojas.

Ozona lielā ķīmiskā aktivitāte izskaidrojama ar to, ka ozona 
molekulas viegli sadalās:

O3 —► 0 2 +  O
o z o n s  s k ā b e k l i s  a t o m ā r a i s  

s k ā b e k l i s

Atomārais skābeklis ir daudz aktīvāks par molekulāro skā
bekli. Ar to arī ir izskaidrojamas ozona specifiskās īpašības.

Skābekļa atomi brīvā veidā ilgi nepastāv. Tie savstarpēji sa
vienojas un izveido skābekļa molekulas:

0  +  0  —»• 0 2

Ozona pārvēršanos par skābekli summāri attēlo šādi:
203 -> 302

Kaut arī ozons un skābeklis sastāv no viena un tā paša ķī
miskā elementa atomiem, tomēr tās ir divas pilnīgi atšķirīgas 
vielas.

Alotropija. Ne tikai skābeklis, bet arī citi ķīmiskie elementi 
(sērs, fosfors, ogleklis) var veidot vairākas vienkāršas vielas.

I Parādību, ka viens un tas pats elements veido vairākas 
vienkāršas vielas, sauc par alotropiju.

V ien k ā ršā s  v ie la s , k o  ve id o  v ie n s  un  ta s  p a ts  e lem en ts , sa u c  
p a r  d o tā  e tem en ta  a lo tro p isk a jie m  ve id iem .

Skābeklis un ozons ir viena un tā paša elementa — skābekļa 
alotropiskie veidi.

Mācoties par sēra fizikālajām īpašībām, mēs pārliecināsimies, 
ka ari sēram ir raksturīgi alotropiskie veidi.
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3. s ēr s  d a b a  un t a  ie g ū š a n a

Sērs dabā sastopams gan brīvā veidā, gan arī dažādos 
savienojumos. Bagātākās sēra atradnes ir Rietumukrainā, Pie- 
volgā, Vidusāzijā un citās vietās.

Sēra savienojumi ir samērā izplatīti. Dabā galvenokārt sa
stopami sulfīdi un sulfāti. Bez tam sērs ietilpst arī dažu olbaltum
vielu sastāvā, kurām ir liela nozīme dzīvības procesos. Svarīgākie 
dabā sastopamie sēra savienojumi parādīti 22 . shēmā.

22. sh ē m a

Sērūdeņrad is H2S 
ļ m inerālovotos

Sērs dabā O lbaltum vie las
^ _______________________________________4

Iegūšana. Brīvs sērs dabā parasti ir kopā ar citām vielām. Lai 
no tām sēru atdalītu, izmanto sēra zemo kušanas temperatūru. Sērs 
kūst 112,8°C temperatūrā. Tā, piemēram, ja karsē maisījumu, kas 
sastāv no smiltīm un sēra, tad sērs samērā viegli kūst un to var 
noliet. Taču pēc šādas metodes iegūtajā sērā vēl atrodas piemai
sījumi un tam ir pelēka krāsa. Lai iegūtu tīru sēru, to karsē tem
peratūrā, kas augstāka par 440 °C. Sājā temperatūrā sērs sāk vā
rīties un, kondensējoties tā tvaikam, rodas tīrs pulverveida sērs, 
ko sauc par s ē ra  z ie d ie m .

Ļoti perspektīvas ir metodes, ar kurām sēru var iegūt no da
žādām sēru saturošām gāzēm, kas rodas metalurģiskās un ķīmiskās 
rūpniecības procesos, kā arī no naftas un akmeņogļu pārstrādes 
produktiem. Izmantojot šis metodes, iegūst ne tikai sēru, bet arī 
attīra gaisu, t. i., veic ļoti svarīgu pasākumu dabas aizsardzībā. *

* Šeit un tālāk ar ķīmisko formulu apzīmēta minerāla galvenā sastav- 
da]a.
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Ir aprēķināts, ka dažādos rūpniecības procesos ik gadus atmosfērā 
aizplūst 108 t sēra(IV) oksīda, t. i., divas reizes vairāk nekā gada 
laikā to izdala visi vulkāni uz zemeslodes.

4. SERA FIZIKĀLĀS IPASlBAS

Sērs ir dzeltena kristāliska viela. Līdzīgi citiem nemetāliem, 
tas slikti vada siltumu un nevada elektrisko strāvu. Ja sērs ir ga
baliņu veidā, tas ūdenī grimst, jo tā blīvums ir gandrīz divas 
reizes lielāks par ūdens blīvumu. Ja turpretī ūdenī ieber nedaudz 
pulverveida sēra, tad tas negrimst. Tas izskaidrojams tādējādi, ka 
pulverveida sēru ūdens nesaslapina.

Līdzīgi sēram, arī daudzus dabā sastopamos sēra savienoju
mus, ja tie ir sasmalcinātā veidā, ūdens nesaslapina. So īpašību 
izmanto, lai sēra rūdas atdalītu no piemaisījumiem, kurus ūdens 
saslapina un kuri tādēļ grimst. Tādu rūdu bagātināšanas metodi 
sauc par ļ lo tā c iju , un to plaši izmanto praksē.

Sērs ūdenī praktiski nešķīst. Tas labi šķīst sērogleklī CS2, to- 
luolā un dažos citos šķīdinātājos, ar kuriem iepazīsimies orga
niskajā ķīmijā.

Sēru karsējot, ar to notiek interesantas izmaiņas. Sērs kūst 
112,8°C temperatūrā un pārvēršas dzeltenā viegli pārlejamā šķid
rumā. Turpinot karsēšanu augstākā temperatūrā, šķidrums kļūst 
tumšs un sabiezē. 444,6 °C temperatūrā sērs sāk vārīties. Ja sēru, 
kas uzkarsēts līdz viršanas temperatūrai, lej aukstā ūdeni, tas 
pārvēršas tumšā, staipīgā, gumijai līdzīgā masā. To sauc par 
plastisko sēru.

Kā jau zināms, skābeklis veido divus alotropiskos veidus — 
skābekli un ozonu. Sēra alotropiskie veidi ir kristāliskais un plas
tiskais sērs, kuriem ir dažāda molekulu uzbūve un atšķirīgas īpa
šības. Kristāliskais sērs viegli kūst, jo tā kristālrežģa mezglos 
atrodas molekulas. Rentgenogrāfiskie un citi pētījumi liecina, ka 
sēra kristālrežģis tiešām sastāv no gredzenveida S8 molekulām 
(83. att. a). Taču, sastādot ķīmisko reakciju vienādojumus, vien-

5 5
/ \

5 5
\ /

83. att. Sēra kristālrežģa 
gredzenveida molekulas 

x /  . ( a )  un sēra atomu ķēdes
v,- /  \ c /  \  pēc gredzena pārtrūkša-

nas ( b ) .
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kāršoti raksta tikai sēra simbolu S. Sēra S8 molekulu gredzeni 
karsējot pārtrūkst, pie tam atsevišķi posmi savienojas garās ķēdēs 
(83. att. b), kuras var izlocīties un iztaisnoties. Ar to izskaidro
jama plastiskā sēra rašanās.

5. SERA ĶĪMISKAS ĪPASIBAS UN IZMANTOŠANA

Tā kā sēra atoma rādiuss ir lielāks par skābekļa atoma 
rādiusu, sēram oksidējošās īpašības ir ievērojami vājākas nekā 
skābeklim. Tādēļ sērs reakcijās ar skābekli ir reducētājs. Savieno
jumos ar skābekli sēra oksidēšanas pakāpe ir +4  un + 6  (sk. 
38. tab.).

Sēra oksidējošās īpašības izpaužas, piemēram, reakcijās ar 
metāliem un ar ūdeņradi, bet reducējošās īpašības — reakcijās ar 
nemetāliem, piemēram, ar skābekli un ar halogēniem. Izņēmums 
ir jods, ar kuru sērs savienojumu neveido.

Sēra ķīmiskās īpašības norādītas 39. tabulā.

Sēra ķīmiskās īpašības

39. tabula

Oksidējošās īpašība» Reducējošās Īpašības

1. Sērs reaģē gandrīz ar vi
siem metāliem. Ar dažiem me
tāliem, piemēram, ar Na un K, 
tas reaģē, nedaudz paberzējot, 
pat bez karsēšanas:

2e-
I 1
0 0 + 1 - 2  

2Na+S-*-Na2S
2e~ ■ sulfīdi

0 0 + 2 - 2  
Fe+S—FeS

2. Paaugstinātā temperatūrā 
sērs reaģē ar ūdeņradi:

2e~
I i0 0 V +1—2
H2+ S - ^ H 2S

Paaugstinātā temperatūrā sērs 
reaģē ar skābekli un ar halo
gēniem:
4e-
I i
0 0 t° + 4 —2
S-i-02-»- S 0 2 
6e~

a a t° +6-1
S+3F2-> s f 6

Sera izmantošana. Par sera izmantošanu sk. 23. shēmu.
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23 shēma

Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (5.—8 .)! Atrisiniet
1 . un 2 . uzdevumu!

6. Sē RODEŅRADIS

Atkārtojiet 8. nodaļas 2. paragrāfu!
Molekulas uzbūve. Sērūdcņraža* molekulas uzbūve līdzīga 

ūdens molekulas uzbūvei (sk. 84. un 85. att.)-
Odens un sērūdeņraža molekulu uzbūvi var izprast, ja atce

ras, kā izvietoti ārējie elektroni, t. i., vērtības elektroni skābekļa 
un sēra atomos (sk. 37. tab.). No shēmām redzams, ka gan skā
bekļa, gan arī sēra atomos vērtības elektroni izvietoti četrās orbi
tālās. Elektronu orbitā|u savstarpējās mijiedarbības, t. i., hibridizā-

84. a tt. Orbitālu pārklā
šanās, veidojoties ūdens 
molekulai.

85. a tt. Orbitālu pārklā
šanās, veidojoties sēr
ūdeņraža molekulai.

* Pēc starptautiskas nomenklatūras serūdeņradi sauc par ūdeņraža sulfīdu.
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86. att. s un p elektronu 
orbitālu hibridizācija.

cijas rezultātā elektronu mākoņi maina formu (86. att.). Pārveido
tās orbitāles (hibridizētās orbitāles) izvietojas telpā tā, kā tas 
parādīts 84. un 85. attēlā.

No 84. un 85. attēla redzams, ka, veidojoties ūdens un sērūdeņ- 
raža molekulām, notiek skābekļa un sēra atomu nesapāroto (hibridi- 
zēto) elektronu mākoņu pārklāšanās ar ūdeņraža atomu s elek
tronu mākoņiem.

Tā kā sēram ir lielāka elektronegativitāte nekā ūdeņradim (sk. 
28. tab.), tad elektronu mākoņi ir pavirzīti uz sēra atoma pusi.

Tādēļ sērūdcņraža elektronformulu un struktūrformulu attēlo 
šādi: c

/  \
H H H H

Tāds attēlojums parāda, ka sērūdcņraža molekulai nav lineāra 
uzbūve, jo ūdeņraža atomi tajā saistīti ar sēra atomu noteiktā 
leņķī.

Atrašanās dabā. Sērūdeņradis dabā rodas, sadaloties augu un 
dzīvnieku paliekām. Tā, piemēram, bojātu olu nepatīkamā smaka 
izskaidrojama ar to, ka tajās radies sērūdeņradis.

87. att. Aparāti sērūdeņraža iegūšanai:
a — Klpa aparāts, b — aparāts, ko pagatavo no 
meftcnes.
88. att. Sērūdeņraža nepilnīga sadegšana.

D e g o šc
s ē rū c e ņ ra ž a
'ie s m a

H2S

M ēģene 

FeS
A iz b ā z r  s 
ar caurumu

C o l t  _ ,m s 
m ē ģ e n e s  

S k ā b e  d ib e n ā
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Sērūdeņradi satur daudzu minerālavotu ūdeņi. Sevišķi bagāti 
ar to ir dažu minerālavotu ūdeņi Kaukāzā — Macestā un Pjatigor- 
skā. Mūsu republikā tādi minerālūdeņi ir Ķemeros, Baldonē u. c.

Iegūšana. Sērūdeņradi var iegūt, iedarbojoties ar sālsskābi vai 
sērskābi uz dažiem sulfīdiem (Na2S, K2S, MgS, CaS, ZnS, MnS, 
FeS). Laboratorijā parasti izmanto dzelzs(II) sulfīdu (sk. 87. att.): 

FeS +  2H C l-vH 2St +  FeCl2
Fizikālās īpašības. Sērūdeņradis ir bezkrāsaina gāze, kas ne

daudz smagāka par gaisu. Tam ir raksturīga nepatīkama smaka. 
20°C temperatūrā vienā tilpumā ūdens izšķīst 2,5 tilpumi sērūdeņ- 
raža. Sērūdeņraža šķīdumam ūdenī ir skābes īpašības, tādēļ sēr- 
ūdeņraža ūdens šķīdumu sauc par sērūdeņražskābi. Tā ir ļoti vāja 
skābe.

Ķīmiskās īpašības. Sērūdeņraža ķīmiskās īpašības atšķiras no 
tā šķīduma — sērūdeņražskābes īpašībām (40. tab.).

40. tabula
Sērūdeņraža un sērūdeņražskābes ķīmiskās īpaiības

Sērūdeņraža ipnftības Sērūdeņražskābes īpaiības

1. Enerģiski reaģē ar skabekli

+ 1 - 2  0 + 4 - 2  + 1 - 2
2H2S + 30r->-2S02+ 2H20

Ja tas sadeg nepilnīgi, izda
lās sērs (88. att.):

4e~
I l+ 1 - 2  0 0 + 1 - 2

2H2S 4 - 02~>2S-t-2H20
Analoģiski reakcija noris arī 

ar hloru:
2e~

I l
+ 1 - 2  0 + 1 - 1  0
H2 S + CI2—2 HCI+S

Sajās reakcijās skābekļa un
hlora atomi elektronus pie
vieno — reducējas, tādēļ sēr
ūdeņradi pieskaita pie stipriem 
reducētajiem (precīzāk, reducē- 
tājs ir sērs ar oksidēšanas pa
kāpi —2).

2. Sērūdeņradis ir stipri in
digo gāze. ta s  noārda asins he
moglobīnu, jo no tā dzelzs iz
gulsnējas FeS veidā

1. Tai raksturīgas tādas pašas 
reakcijas kā vairākumam citu 
skābju (sk. 136: lpp.). Sajās 
reakcijās atkarība no reaģējošo 
vielu daudzuma attiecībām ro
das vai nu normālie sāji (sul- 
fidi), vai arī skābie sāji 
( hidrogēnsuljidi):
H2S+ 2NaOH->-Na2S + 2H20  
H2S -I- NaOH-*-NaHS + H20

2. Sērūdeņražskābes un tās 
šķīstošo sāļu raksturīga reak
cija ir to iedarbība ar šķīsto
šiem svina(II) sājiem. Reakci
jas rezultātā izdalās melnas 
nogulsnes:
Pb(N03)2+H2S-^PbSļ+2H.\03 
Pb(N03)2+Na2S-+PbSļ +
+ 2NaN03
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Izmantošana. Sērūdeņradi izmanto analītiskajā ķīmijā vielu 
kvalitatīvā sastāva noteikšanai. Sājā nolūkā to izmanto tādēļ, ka 
sērūdeņražskābes sāļiem ir dažāda šķīdība ūdenī un skābēs, kā ari 
to krāsa ir dažāda (sk. 276. Ipp.). Tā, piemēram, reakcija starp 
cinka sulfātu un sērūdeņradi ir apgriezeniska, jo cinka sulfīds 
šķīst sērskābē, kas rodas šajā reakcijā:

ZnS04 +  H2S ZnS +  H2S04

Ja turpretī cinka sulfāta šķīdumam pielej nātrija sulfīda šķīdumu 
(vai arī kālija vai amonija sulfīda šķīdumus), tad reakcija nori
sinās līdz galam:

ZnS04 +  Na2S ZnSļ +  Na2S 0 4

Sājā reakcijā skābe nerodas, bet cinka sulfīds ūdenī praktiski ne
šķīst.

Dabā sastopamos minerālūdeņus, kas satur sērūdeņradi, iz
manto ārstniecībā.

Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (9.—13.)! Atrisiniet
3. uzdevumu!

7. SERA(IV) OKSĪDS

Kā zināms, II perioda elementu atomiem d orbitāļu 
nav, tādēļ to ārējos enerģijas līmeņos nevar novietoties vairāk par 
8 elektroniem. Turpretī III perioda elementu atomiem, tajā skaitā 
arī sēra atomiem, ir brīvas d orbitālos (38. tab.). Tādēļ arī iero
sinātu sēra atomu ārējos enerģijas līmeņos var novietoties vairāk 
nekā 8 elektroni. Visbiežāk tajos novietojas 10 vai pat 12 elektroni. 
Sēra (IV) oksīdā ap sēra atomu ir izvietojušies 10 elektroni. Sa
karā ar to sēra(IV) oksīda jeb sēra dioksīda elektronformulu un 
struktūrformulu attēlo šādi:

: S
s
X

Iegūšana. Laboratorijā sēra(IV) oksīdu iegūst, sulfitiem rea
ģējot ar skābēm (89. att.). Sēra(IV) oksīds ir starpprodukts sēr
skābes ražošanā. Tādēļ to rūpniecībā iegūst ļoti lielos daudzumos, 
sadedzinot sēru un apdedzinot sulfidus (41. tab.).
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89. att. Sēra (IV) oksīda iegūšana:
1 — kolba, kurā iegūst sera(IV) oksīdu, 2 —  trauks 
ar koncentrētu sērskābi gāzes Žāvēšanai.

Sēra(IV| oksīda iegūšana

41. tabula

Iegūšana laboratorijā Iegūšana rūpniecībā

1. Stiprām skābēm (H2S04, 
HC1) reaģējot ar sutfitiem 
(89. att.):

X a 2S O :.-j-1 I2S04-+N a sS O j+ IĻ S O .-  
^  \

ll20 so2f
2. Varam reaģējot ar koncen

trētu sērskābi:
0 -6 t° +2 +4

Cu4 2H2S04->CuS04 4  S02|  4 - 
+2H20

1. Sadedzinot brīvu sēru:
0 0 + 4 - 2
S 4  0 2—+S02

2. Apdedzinot sulfīdus: 
+2 - 1  0 + 3 - 2  + 4 - 2  
4FeS2* *4 110-r+-2Fe20348S02
2ZnS 4  30r-+2Zn0 4  2S02

Fizikālās īpašības. Sēra(IV) oksīds ir bezkrāsaina gāze ar asu 
smaku. Tas ir 2,2 reizes smagāks par gaisu. Istabas temperatūrā 
vienā tilpumā ūdens izšķīst aptuveni 40 tilpumi sēra(IV) oksīda. 
Ja temperatūra zemāka par —10,5°C, sēra(IV) oksīds pārvēršas 
par bezkrāsainu šķidrumu.

+ 2 S
* Pirīta molekulā Fe'  \ dzelzs oksidēšanas pakape ir +2, bet sēra ok- 

S
sidešanas pakāpe ir —1. Lai atrastu koeficientus, var izmantot secību, kāda 
paradīta 2. nodaļas 2. paragrāfā.

I
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Ķīmiskās īpašības. Vairākums sēra(IV) oksīda ķīmisko īpa
šību ir līdzīgas citu skābo oksīdu ķīmiskajām īpašībām. Taču 
sēra (IV) oksīdam ir arī dažas specifiskas īpašības (42. tab.).

42. tabula
Sēra(IV) oksīda ķīmlskfis īpaiības

Tpašības, kas raksturīgas arī 
citiem skābajiem oksīdiem Specifiskās īpašības

1. Reaģē ar ūdeni, veidojot 1. Katalizatora klātbūtnē
sērpaskābi: reaģē ar skābekli:

S0 2 +H 20 ^tH 2S0 3 4e~
2. Reaģē ar sārmiem: 1 i
S0 2 + 2 Na0 H->-Na2S0 3 +H 20 +4 0 kat. + 6 -2

Ja S02 ir pārākumā, tad vei- 2  bū 2 + 0  2 —*"2 SO3

dojas nātrija hidrogēnsulfits: 2. Atkrāso dažas organiskās
S02+Na0H-+NaHS03 krāsvielas (fuksīna šķīdumu.

3. Reaģē ar bāziskajiem oksī
diem:

S02+Ca0->-CaS03

violetās tintes šķīdumu u. c.)

Izmantošana. Visvairāk sēra(IV) oksīda izlieto sērskābes ra-
žošanā. Tā kā sēra (IV) oksīds iznīcina sīkbūtnes, tad to izmanto 
pagrabu un noliktavu dezinficēšanai. Konservu fabrikās ar 
sēra (IV) oksīdu iedarbojas uz augļiem, lai tie tik ātri nebojātos. 
Sēra (IV) oksīdu lieto arī salmu, vilnas un zīda balināšanai. To 
izmanto arī dažādu sulfītu iegūšanai.

8. SĒRA (VIJ OKSĪDS

Sēra (VI) oksīda jeb sēra trioksīda ķīmiskā formula ir 
S03. Tā kā ierosināta sēra atoma ārējā enerģijas līmenī var iz
vietoties 12 elektroni (sk. 266. lpp.), tad S 0 3 elektronformulu un 
struktūrformulu var attēlot šādi:

O: S 0 = S >
%

0

0

Iegūšana. Sēra (VI) oksīdu iegūst, oksidējot sēra (IV) oksīdu 
ar gaisa skābekli katalizatora vanādija (V) oksīda V2O5 klātbūtnē:

VjOs
2S02 +  0 2---->-2S03
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Fizikālās īpašības. Sēra (VI) oksīds temperatūrās, kas zemākas 
par 17°C, ir cieta kristāliska viela. Ja temperatūra augstāka par 
17°C, tas ir bezkrāsains šķidrums, kas vārās 44,5°C temperatūrā. 
Sēra(VI) oksīds mitrā gaisā kūp, jo tas viegli pievieno ūdeni un 
veido sērskābes pilieniņus. Tādēļ sēra(VI) oksīdu uzglabā aiz- 
kausētās stikla ampulās, kurās tas pakāpeniski pārvēršas par kris
tāliem, kas atgādina zīda pavedienus.

Ķīmiskās īpašības. Vairākums sēra (VI) oksīda ķīmisko īpa
šību ir līdzīgas citu skābo oksīdu ķīmiskajām īpašībām. Sēra(VI) 
oksīdam reaģējot ar bāziskajiem oksīdiem, veidojas sulfāti, bet, 
reaģējot ar bāzēm, rodas sulfāti vai hidrogēnsulfāti. Sēra(VI) ok
sīdam reaģējot ar ūdeni, veidojas sērskābe:

S 03 +  H20 ^ H 2 S 0 4
Izmantošana. Sēra(VI) oksīds ir starpprodukts sērskābes ražo

šana. To izmanto arī ka enerģisku ūdens atņēmēju.

Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (14.—16.)!

9. SĒRSKĀBE

Atkārtojiet 5. noda|as 3. paragrāfu!

Sērskābes elektronformulu un struktūrformulu var attēlot šādi:

o. *.*b. 0d1X

. X s ^s •*%
0 - H— 0 o

Iegūšana. Sērskābe rodas, sēra(VI) oksīdam reaģējot ar ūdeni. 
Sērskābes ražošana apskatīta 11. nodaļā.

Fizikālās īpašības. Sērskābe ir bezkrāsains, viskozs šķidrums, 
kas atgādina eļļu. Laboratorijās parasti lieto sērskābi, kuras blī
vums ir 1,84 g/cm3. Sērskābe nav gaistoša. Tai šķīstot ūdenī, izda
lās ļoti daudz siltuma. Ja ūdeni lietu sērskābē, tad tas paliktu virs 
skābes un, strauji iztvaikojot, varētu izšļakstīt skābi uz visām pusēm.

Koncentrēta sērskābe no gaisa uzņem ūdens tvaiku. Par to var 
pārliecināties, ja vaļēju trauku ar koncentrētu sērskābi uzliek uz 
svariem un svarus līdzsvaro. Pēc neilga laika svaru kauss, uz 
kura ir trauks ar koncentrēto sērskābi, noslīd uz leju.
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Koncentrēta sērskābe (98,3%) gandrīz nemaz nevada elek
trisko strāvu.

Ķīmiskās īpašības. Atšķaidītai sērskābei ir daudz īpašību, kas 
līdzīgas citu skābju ķīmiskajām īpašībām. Taču sērskābei ir arī 
dažas specifiskas īpašības (43. tab.).

Sērskābes ķīmiskās īpašības

īpašības, kas raksturīgas arī 
citām skābēm

1. Sērskābe ūdens šķīdumā 
iedarbojas uz indikatoriem.

2. Atšķaidīta sērskābe reaģē 
ar metāliem:

H2 SO4-+- Zn—<-ZnSO( -ļ- H2 f
3. Reaģē ar bāziskajiem un 

amjotērajiem oksīdiem:
H2SO, + MgO->-MgSO,+H20  
H2S0 4 +Zn0 ->-ZnS0 4  + H20
4. Reaģē ar bāzēm:
H2S04 + 2KOH—K3S04 ̂ +2H20  
3 H2S0 4 + 2 Fe(0 H)3->- 
->-Fe2 (SO,) 3 + 6  H20  

la skābe ņemta pārākumā, tad 
veidojas skābais sāts: 

II2S0 4 +NaOH-*NaIIS0 4 +
+ H20
5. Reaģē ar sāļiem:
31I2S04 +  Ca3 (PO4)
-<-3Ca SO4 +2113PO4 

2A1C!3+3H2S04—
• ->Al2 {S04)3 +6HClt

43. tabula

Specifiskās īpašības

1. K o n c e n tr ē ta  sē r s k ā b e  ir  
sp ē c īg s  o k s id ē tā js  u n  k a r s ē jo t  
re a ģ ē  g a n d r īz  a r  v is ie m  m e tā 
lie m  (izņēmums ir Au, Pt un 
daži citi metāli). Sajās reakci
jās izdalās S02 vai H2S:
0 +6 t° +2 +4
CU + 2 H2SO4 CuSC>4 + S02t +
+ 2H20

2. K o n c e n tr ē ta  sē r s k ā b e  e n e r 
ģ is k i  re a ģ ē  a r  ū d e n i, pie tam
veidojas sērskābes hidrāti: 
H2S04 + hH20  = H2S04 • nl I20  + Q

3. K o n c e n tr ē tā  s ē r s k ā b ē  o r g a 
n is k ā s  v ie la s  p ā ro g ļo ja s . Tā,
piemēram, ar cukuru noris šāda 
reakcija:

H)S04(konc.)
C,2H220 „ ----------- »-12C-F 1IH20

4. S ē r s k ā b e s  u n  tā s  sā (u  p ie 
rā d īša n a s  re a k c ija  ir  to  ie d a r
bība a r  BaCl2 v a i  Ba(N03 ) 2 
š ķ īd u m u :
H2S04 + BaCI2->BaS04 j +2HC1 
Izdalās baltas nogulsnes, kas 
nešķīst ne ūdenī, ne arī kon
centrētā slāpekļskābē

Izmantošana. Sērskābi ļoti plaši izmanto visdažādākajās tau
tas saimniecības nozarēs (90. att.). Daudz sērskābes patērē mine
rālmēslu un plastmasu ražošanai, benzīna, petrolejas un ziežeļļu 
attīrīšanai no dažādiem piemaisījumiem, metālu virsmas notīrīša- 
nai pirms hromēšanas un niķelēšanas. Sērskābe vajadzīga arī 
mākslīgā zīda, bezdūmu pulvera, celuloīda un ārstniecības vielu 
ražošanai. Izmantojot sērskābi, iegūst vara(Il) sulfāta krisiālhid-

270



90. att. Sērskābes izmantošanas shēma:
/ un 10 — krāsvielas. 2 — m inerālm ēsli, 3  — n aftas  produktu a ttīrīšan a . 4 — m etal
urģija , S — elektrolīts akum ulatoros, 6 — pergam ents, 7 — galvanostēģija , 4' — 
sprāgstv ielās, 9 — sīrups. 11 — m ākslīgais zīds, 12 — glikoze, 13 — ārstn iecības 
vielas, 14 — sāļi, 1 5  — skābes.

ratu un dzelzs(II) sulfātā kristālhidrātu. Sērskābi lieto par elek
trolītu akumulatoros. To izmanto arī gāzu žāvēšanai.

No sērskābes sāļiem plaši izmanto nātrija sulfātā kristālhid
rātu (glaubersāli) Na2S 0 4-101I2O. To lieto sodas un stikla rūp
niecībā.

Kalcija sulfāta kristālhidrātu (ģipsi) CaS04-2H20  lieto lauk
saimniecībā augsnes īpašību uzlabošanai. No parastā ģipšakmens 
iegūst dedzināto ģipsi (CaS0 4)2-H20. Tas ir vērtīgs telpu iekšējās 
apdares materiāls. Medicīnā to lieto kaulu lūzumu ieģipsēšanai.

Vara(II) sulfāta kristālhidrātu (vara vitriolu) CuS04-5H20  
izmanto augu kaitēkļu un slimību apkarošanai.

Pazīstami ari dubultsāļi — alauni. Ja alumīnija sulfāta 
A12 (S04) 3 šķīdumam pielej kālija sulfāta K2S0 4 šķīdumu, tad pēc 
zināma laika izdalas bezkrāsaini kristāli — kālijā alumīnija
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alauns KA1 (S04)2-12H20. Līdzīgi ir arī daži citi dubultsāji, pie
mēram, kālija hroma alauns KCr(S04)2- 12H20. Alaunus izmanto 
ādu apstrādāšanā, audumu krāsošanā, fotogrāfijā u. c.

Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (17.—20.)! Atrisi
niet 4. uzdevumu!

10. SKĀBEKĻA APAKŠGRUPAS ELEMENTU TSS 
RAKSTUROJUMS

Skābekļa apakšgrupā līdz ar skābekli un sēru ir vēl 
divi elementi — selēns Se un telūrs Te. To līdzīgās un atšķirīgās 
īpašības parādītas 44. tabulā.

Tāpat kā halogēnu apakšgrupā, arī skābekļa apakšgrupā vir
zienā no augšas uz leju, palielinoties atomu rādiusiem, a) likum
sakarīgi pavājinās nemetālu īpašības un pastiprinās metālu īpa
šības (skābeklis ir tipisks nemetāls, bet telūram jau ir metālisks 
spīdums); b) samazinās stabilitāte šo elementu savienojumiem ar 
ūdeņradi; c) samazinās skābekli saturošo skābju stiprums.

Sakarība starp sēru un tā svarīgākajiem savienojumiem parā
dīta 24. shēmā.

Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (21.— 24.)!
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44. ta b u la

Skābekļa apakšgrupas elementu līdzība un atšķirība

Vienkāršas vielas Savienojumi ar ūdeņradi Savienojumi ar skābekli

ķīmiskie
simboli fizikālās īpašības ķīmiskās

formulas īpašības ķīmiskās
formulas īpašības

o 0 2 — bezkrāsaina gāze HsO Bezkrāsains šķidrums. Ļoti 
stabils savienojums. Sadalās 
tikai ļoti augstā temperatūrā

s Cieta viela dzeltenā krāsā H,S Bezkrāsaina gāze ar nepa
tīkamu smaku. 5ī gāze ir 
samērā nestabila. Sildot sa
dalās. Tas šķīdums ūdenī ir 
vaja skābe

so2

so3

Bezkrāsaina gāze. Reaģē ar 
ūdeni, veidojot vidēji stipru 
skābi — sērpaskābi H2S03 

Bezkrāsains gaistošs šķid
rums. Reaģē ar ūdeni, veidojot 
stipru skābi — sērskābi H2SO,

Se Cieta viela pelēkā krāsā. Vāji 
vada elektrisko strāvu (pusva
dītājs)

H2Se Bezkrāsaina gāze ar nepa
tīkamu smaku. Tās šķīdums 
ūdenī ir skābe, kas nedaudz 
stiprākā par sērūdeņražskābi

Se02 Cieta kristāliska viela. Reaģē 
ar ūdeni, veidojot selēnpaskābi 
H2Se03, kas līdzīga sērpaskābei, 
tikai vājāka par to

-
SeOj Cieta kristāliska viela. Reaģē 

ar ūdeni, veidojot sclēnskābi 
H2Se04, kas ir līdziga sērskābei

Te Cieta viela sudrabaini baltā 
krāsā ar metālisku spīdumu. 
Elektrisko strāvu vada labāk 
nekā sclēns

H2Te Bezkrāsaina gāze ar nepa
tīkamu smaku. Tās šķīdums 
ūdenī ir skābe, kas nedaudz 
stiprāka par sclēnūdeņraž- 
skābi

Te02

Tc03

Cieta kristāliskā viela. Reaģe 
ar ūdeni, veidojot telūrpaskābi 
H2Te03, kas ir ievērojami vā
jāka par H2 Se0 3  

Cieta kristāliska viela. Reaģē 
tikai ar siltu ūdeni, veidojot 
telūrskābi H2Tc04-2H20  
(IVTeOs). Tā ir ļoti vāja skābe



LABORATORIJAS DARBI

Sēra un ta savienojumu apskate

Uzmanīgi aplūkojiet dotos sēra un tā dabisko savienojumu 
paraugus! Pievērsiet uzmanību fizikālajām īpašībām! Mājas darbu 
kladē iezīmējiet tabulu un aizpildiet to!

Vielas sastāvs Fizikālās īpašības
Vielas
nosaukums

(galvenās sastāv
daļas, ķīmiskā 
formula)

fizikālais
stāvoklis krāsa smarža

Sulfīdu un sulfātu pierādīšana
(So mēģinājumu izdara velkmes skapī!)

1. Vienā gāzu ieguves aparāta mēģenē ieber 1 cm1 2 3 dzelzs(II) 
sulfīda, bet otrā — nedaudz cinka sulfīda. Katrā mēģenē ielej ap
tuveni 2 ml atšķaidītas sālsskābes. Katru mēģeni noslēdz ar aiz
bāzni, caur kuru iet gāzu novadcaurulīte.

Uzmanīgi nosaka smaku gāzēm, kas izdalās no abiem gāzu 
ieguves aparātiem. Mēģina gāzi novadcaurulīšu galā aizdedzināt.

Jautājumi patstāvīgiem secinājumiem. Par kādas gāzes raša
nos liecina izdarītie novērojumi? Kādas vielas rodas, iegūto gāzi 
sadedzinot? Uzrakstiet attiecīgo reakciju vienādojumus!

2. Vienā mēģenē ielej 2 . . . 3  ml vara(ll) sulfāta šķīduma, bet 
otrā — tikpat daudz svina(ll) nitrāta šķīduma. Caur abiem šķī
dumiem no gāzes ieguves aparāta laiž sērūdeņradi.

Novēro, kas notiek abās mēģenēs.
Jautājumi patstāvīgiem secinājumiem. Par ko liecina attiecīgo 

nogulšņu rašanās? Uzrakstiet attiecīgo ķīmisko reakciju vienādo
jumus!

9. PRAKTISKAIS DARBS

Eksperimentāli uzdevumi par tēmu 
«Skābekļa apakšgrupa»

1. Izdariet mēģinājumus, kas apstiprina sērskābes kvalitatīvo 
sastāvu!

2. Dotas trīs mēģenes ar skābēm. Nosakiet, kurā mēģenē ir 
sērskābe, kurā sālsskābe un kura slāpekļskābe! Uzrakstiet attiecīgo 
ķīmisko reakciju vienādojumus!

3. Mēģenes dotas kristāliskas vielas: nātrija hlorīds, nātrija 
sulfāts un nātrija karbonāts. Nosakiet, kurā mēģenē ir katra no 
dotajām vielām! Uzrakstiet šo vielu pierādīšanai izmantoto ķīmisko 
reakciju vienādojumus!
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4. Vienā mēģenē dota atšķaidīta sērskābe, bet otrā — nātrija 
sulfātā šķīdums. Pierādiet to kopīgās un atšķirīgās īpašības un 
uzrakstiet attiecīgo ķīmisko reakciju vienādojumus!

5. Iegūstiet bārija sulfātu ar diviem paņēmieniem! Uzrakstiet 
attiecīgo reakciju vienādojumus!

6 . Izdariet praktiski mēģinājumus pēc šādām shēmām: 
a) AICI3 + . . ►AgClļ + . . . ;

(g>Al2(SC>4)3+.. ,->B aS04+ .. . ;  
c) Ii2S0 4 +...->N a2S0 4  + H20!

Uzrakstiet attiecīgo ķīmisko reakciju vienādojumus!

I

JAUTĀJUMI UN VINGRINĀJUMI

1. Izmantojot atomu uzbūves teoriju un 37. tabulas datus, paskaidro
jiet, kādēļ skābeklis ir enerģiskāks oksidētājs nekā sērs!
2. Kāda elektronu konfigurācija izveidojas, ja sēra atomam pievada 
enerģijul
3. Izmantojot 32. un 38. tabulas datus, paskaidrojiet, kādēļ hlora ato
miem oksidēšanas pakāpes ir nepāra skaitļi, bet sēra atomiem — pāra 
skaitļi!
4. Izmantojot 37. un 38. tabulas datus, paskaidrojiet, kādēļ skābeklim 
savienojumos galvenokārt ir tikai viena oksidēšanas pakāpe, bet sē
ram — vairākas oksidēšanas pakāpes!
5. Nosauciet sēra savienojumus, kas sastopami dabā, uzrakstiet to ķī
miskās formulas un nosakiet tajos sēra oksidēšanas pakāpi!
6 . Padomājiet, ar kādiem paņēmieniem jūs atdalītu sēru no smiltīmf 
Kā var iegūt tīru sēru?
7. Ko sauc par alotropiju? Kā var izskaidrot parādību, ka skābeklim 
un sēram ir dažādi alotropiskie veidi?
8 . Uzrakstiet vienādojumus reakcijām, kurās no vienkāršām vielām 
rodas šādas saliktas vielas: Li2S, ZnS, H2S, C 0 2, CS2 un SF6! Paskaid
rojiet, kurās no minētajām reakcijām sērs ir oksidētājs un kurās — 
reducētājsl
9. Kuras vielas — ūdens vai sērūdeņraža — molekulās ķīmiskā saite 
ir polārāka? Kādēļ?
10. Mēdz teikt, ka sērūdeņradis ir spēcīgs reducētājs. Sastādiet vie
nādojumu reakcijai, kura noris starp sērūdeņradi un bromu, un pa
skaidrojiet, kā vajadzētu precīzāk teikt!
11. Sastādiet vienādojumus reakcijām, kurās kalcija hidroksīds reaģē 
ar sērūdeņražskābi! Paskaidrojiet, kad radīsies a) normālais sāls, 
b) skābais sāls!
12. Salīdziniet a) sērūdeņražskābes un sālsskābes, b) sērūdeņraža un 
telūrūdeņraža, c) sērūdeņražskābes un telūrūdeņražskābes fizikālās 
un ķīmiskās īpašības! Uzrakstiet reakciju vienādojumus, izskaidrojiet 
šo savienojumu līdzīgās un atšķirīgās īpašības!
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13. Izmantojot doto tabulu, paskaidrojiet, kā jūs pierādītu šādus sā
ļus: a) FeCI2, b) CdSO<, c) CuS04, d) ZnS04, e) Mn(N0 3 )2, ja būtu 
doti to ūdens šķīdumil

Sulfīda
formula

Šķīdība
ūdenī

Šķīdība
atšķaidītās
skābēs

Krāsa

Na2S š š Bezkrāsains
K 2S š š Bezkrāsains
<NH4),S š š Bezkrāsains
MgS m š Bezkrāsains
CaS m š Bezkrāsains
ZnS n š Balts
MnS n š Iesārts
FeS n š Melns
CuS n n Melns
CdS n n Dzeltens
HgS n n Melns
PbS n n Melns

14. Ar ko pēc būtības atšķiras sēra(IV) oksīda iegūšanas reakcijas: 
a) stiprām skābēm savstarpēji iedarbojoties ar sulfītiem, b) koncen
trētai sērskābei iedarbojoties ar varu?
13. Uzrakstiet vienādojumus sēra(IV) oksīda reakcijai ar kalcija hidr
oksīdu! Kādi sāļi šajā reakcijā var rasties?
16. Sastādiet tabulu, kurā raksturotas sēra(VI) oksīda ķīmiskās īpa
šības! Paraugam izmantojiet 42. tabulu!
17. Kādu iemeslu dēļ nevar iegūt ne bezūdens sērpaskābi, ne arī 
bezūdens sālsskābi?
18. Ziemā starp dubultlogiem noliek trauku ar koncentrētu sērskābi. 
Kādēļ? Kāpēc šo trauku nedrīkst piepildīt ar sērskābi līdz augšai?
19. Koncentrēta sērskābe karsējot reaģē ar dzīvsudrabu un sudrabu 
līdzīgi kā ar varu. Sastādiet reakciju vienādojumus un paskaidrojiet, 
kas oksidējas un kas reducējas! Kas šajās reakcijās ir oksidētājs un 
kas — reducētājs?
20. Uzrakstiet reakciju vienādojumus pēc dotajām shēmām (sērskābe 
atšķaidīta)!
a) Mg + H2S04- -  c) AI + H2S04-*- e) Ca(0H )2+ H 2S 0 4->
b) Li + H2S 0 4-*- d) NaOH f  H2SO4-*- f) Fe(0H )3 + H2S04->-
21. Pamatojoties uz atomu uzbūves teoriju, paskaidrojiet, kā mainās 
savienojumu stabilitāte rindā H20 , H2S, H2Se, H2Te!
22. Sastādiet vienādojumus reakcijām, kurās var realizēt šādas pār
vērtības!

a )  Te ------— T e 0 2 ----- --- H 2T e 0 3 — * -  N a 2TeO .
S  \  X

N a H T e 0 3 N a 2T e 0 3 N a H T e 0 3

b) S e — H2 Se  — -
X

S e 0 2 C a (H S e )2

C a S e



23. Sastādiet vienādojumus reakcijām, kuras noris atbilstoši 24. shē
mai I
24. Pēc 81. lappusē dotā parauga sastādiet pārskata tabulu par sēru, 
H2S, S0 2 un H2S 0 4!

UZDEVUMI

1. Pazīstams tāds savienojums, kurā ir 27,928% fosfora un 72,072% 
sēra. Nosakiet šī savienojuma vienkāršāko formulu!
2. No elementiem veidojoties 1 molam sēra(IV) oksīda, izdalās 
332,8 kJ siltuma. Cik daudz siltuma izdalās, sadegot 1 g sēra?
3. Cik kubikmetru gaisa nepieciešams, lai sadedzinātu a) 3,4 kg sēr- 
ūdeņraža, b) 6500 m3 sērūdeņraža?
4. Uz 2 g vara karsējot iedarbojās ar koncentrētu sērskābi. Cik 
gramu vara(ll) sulfāta radās?

11. n o d a ļ a

ĶĪMISKO REAKCIJU NORISU GALVENĀS 
LIKUMSAKARĪBAS. SĒRSKĀBES RAŽOŠANA

1. ĶĪMISKO REAKCIJU ĀTRUMS

Jēdziens par ķīmisko reakciju ātrumu. Dažas ķīmiskās 
reakcijas, piemēram, ūdeņraža degšana hlorā, noris loti ātri. Tur
pretī citas reakcijas, piemēram, dzelzs rūsēšana, norisinās lēni.

Ķīmiskās rūpniecības uzņēmumos darba ražīguma kāpināšanai 
nepieciešams radīt tādus apstākļus, kas veicina ķīmisko procesu 
strauju norisi. Jo ātrāk norisēs ķīmiskās reakcijas, jo vairāk vienā 
laika vienība radīsies vajadzīgā produkta. Dažas ķīmiskās reak
cijas tautas saimniecībai rada zaudējumus (dzelzs rūsēšana, pār
tikas produktu bojāšanās). Tadas nevēlamas reakcijas jānovērš 
vai arī jāsamazina šo reakciju ātrums.

Ķīmisko reakciju ātrumu nosaka pēc reaģējošo vielu 
vai radušos vielu koncentrācijas maiņas laika vienībā.

Vielu koncentrāciju parasti izsaka molos litrā.
Pieņemsim, ka reakcijā 2S02 +  0 2 ^ 2 S03  sēra(IV) oksīda sā

kotnējā koncentrācija bija 2 mol//, bet pēc 50 sekundēm — 
0,5 mol//. Tad dotās reakcijas vidējo ātrumu v aprēķina šādi:

0 _ 0  r. 1 C
v = - ^ - = T - n =  °,°3 n o 'H ls )50 oO
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Vidējais ātrums nozīmē to, ka katru sekundi šaja reakcija 
vienā litrā gāzu maisījuma vidēji 0,03 moli S02 pārvēršas par 
S03.

Ja vielas sākotnējo koncentrāciju apzīmē ar c 1, bet koncentrā
ciju pēc laika t2 — ar c2, tad reakcijas vidējo ātrumu vispārīgā 
veidā var izteikt šādi:

v= — ——-mol/(/-s) jeb 
t2 — t\

u = - ^ - m o l /  (/•s)
Ai

kur Ac=Ci — c2 un \ t  = t2—t\.
Jāpiezīmē, ka reakcijas ātrums ir atkarīgs no reaģējošo vielu 

koncentrācijas, kas ir mainīgs lielums. Lai noteiktu reakcijas īsto 
ātrumu, jānosaka reaģējošo vielu koncentrācijas maiņa bezgalīgi 
mazā laika posmā.

Ķīmisko reakciju ātruma atkarība no reakciju norises apstāk
ļiem. Ķīmisko reakciju ātrumu nosaka daudzi faktori (25. shēma).

25. shēma

1. Ķīmisko reakciju ātrums ir atkarīgs no reaģējošo vielu 
dabas.

Dažas vielas savstarpēji reaģē ļoti ātri, bet citas — lēni. Tā, 
piemēram, kālijs un nātrijs ar vienu un to pašu vielu — ar ūdeni 
reaģē ar dažādu ātrumu.

2. Ķīmisko reakciju ātrums ir atkarīgs no reaģējošo vielu kon- 
centrāci jas.

Kā zināms, skābeklī vielas deg daudz ātrāk nekā gaisā, kur 
skābekļa koncentrācija ir gandrīz piecas reizes mazāka.

Lai sāktos reakcija, reaģējošo vielu molekulām jasaskaras. Sa
dursmju biežums ir atkarīgs no molekulu skaita tilpuma vienībā, 
t. L, no vielu koncentrācijas.
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I Ķīmisko reakciju ātrums ir tieši proporcionāls reaģē
jošo vielu koncentrāciju reizinājumam.

So likumu sauc par darbīgo masu likumu un vispārīgā veidā 
izsaka šādi:

A+B —>- C 
o=fe[A] ■ [B]

Ja reakcijas vienādojumā pie vielu formulām ir koeficienti, re
akcijas ātruma izteiksmē tie rakstāmi kā attiecīgās vielas koncen
trācijas pakāpes rādītāji:

2A +  B D
f= £ [A ]M B ]

Piemērs:
2 SO2 +  O2 2 SO3 

v = k[S 0 2] * [ 0 2)
Sajās izteiksmēs kvadrātiekavās ir attiecīgo vielu koncentrācija, 
bet k ir proporcionalitātes koeficients, kas katrai reakcijai ir at
šķirīgs lielums. Ātruma konstante dotajai reakcijai nemainīgā 
temperatūrā ir pastāvīgs lielums, kas nav atkarīgs no reaģējošo 
vielu koncentrācijas.

Darbīgo masu likums ir attiecināms tikai uz reakcijām, kas 
notiek starp gāzveida vielām un izšķīdinātām vielām.

3. Reakcijās starp cietām vielām ātrums ir atkarīgs no vielu 
saskares virsmas lieluma.

Ja reakcijas noris starp cietām vielām, tad to ātrums ir tieši 
proporcionāls cieto vielu saskares virsmas lielumam.

Lai paātrinātu reakcijas, kurās piedalās cietas vielas, tās pēc 
iespējas labi jāsasmalcina. Tā, piemēram, dzelzs un sērs pietie
kami ātri reaģē tikai tad, ja tos iepriekš labi sasmalcina un sa
maisa. Tas izskaidrojams tādējādi, ka, cietas vielas sasmalcinot, 
ievērojami palielinās to virsma.

4. Ķīmisko reakciju ātrums ir atkarīgs no temperatūras. 
Paaugstinoties temperatūrai par katriem 10°C, reakcijas āt

rums parasti palielinās 2 .. .4 reizes.
Paaugstinoties temperatūrai, molekulu kustības ātrums pieaug, 

tādēļ palielinās ari to sadursmju skaits. Taču tas nav galvenais
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reakcijas ātruma palielināšanās iemesls. Kā izrādās, saskaroties 
reaģē nevis visas molekulas, bet tikai tās, kurām ir pietiekami 
liela kinētiskā enerģija. Paaugstinot temperatūru, ievērojami pie
aug šo aktīvo molekulu skaits. Tā, piemēram, ar daudzām vielām 
skābeklis sāk reaģēt jau parastajā temperatūrā (lēnā oksidēša
nās). Paaugstinoties temperatūrai, oksidēšanās ātrums palielinās 
un sākas strauja reakcija (degšana).

5. Ķīmisko reakciju ātrums ir atkarīgs no dažu citu vielu klāt
būtnes.

Iegūstot, piemēram, skābekli no kālija hlorāta KC103, tā sada
līšanos veicina mangāna(IV) oksīds (sk. 64. lpp.).

I Vielas, kuras paātrina ķīmiskās reakcijas, bet pašas 
tajās netiek izlietotas, sauc par katalizatoriem.

Taču vienas vielas ķīmiskās reakcijas paātrina, bet citas — 
palēnina. Tā, piemēram, sālsskābe dažu vielu klātbūtnē kļūst 
inerta attiecībā pret metāliem.

I Vielas, kuras palēnina ķīmiskās reakcijas, sauc par in- 
hibitoriem.

Ķīmiskās reakcijas, kas norisinās katalizatoru klātbūtnē, sauc 
par kalalitiskām reakcijām.

Pašlaik pazīstami ļoti daudzi katalizatori, un ar tiem var paāt
rināt vai palēnināt gandrīz vai visas ķīmiskās reakcijas.

Reakcijas ātruma maiņu katalizatoru ietekmē sauc par katalīzi. 
Vienai un tai pašai reakcijai var izvēlēties vairākus kataliza

torus. Tomēr katrs katalizators parasti paātrina vienu noteiktu 
reakciju (vai arī atsevišķu reakciju grupu). Katalizatora dau
dzums reakcijā nemainās, tādēļ ar nelielu katalizatora daudzumu 
var iegūt gandrīz neierobežotu daudzumu vajadzīgās vielas.

Izmantojot katalizatorus, rūpniecībā iespējams realizēt tadas 
reakcijas, kas praktiski norisinās ļoti lēni un citādi nevarētu tikt 
izmantotas. Katalizatoriem ir arī ļoti liela nozīme augu un dzīv
nieku organismos.

Ķalalizatori, tāpat kā temperatūras paaugstināšana, palielina 
aktīvo molekulu skaitu. Tādēļ katalizatora klātbūtnē var sasniegt 
vajadzīgo reakcijas ātrumu ievērojami zemākā temperatūrā. Tā, 
piemēram, reakcijā starp sēra(IV) oksīdu un skābekli visvairāk 
sēra (VI) oksīda iegūst temperatūrā, kas nepārsniedz 450°C. Tem
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peratūrā, kas augstāka par 450°C, sēra (VI) oksīds sāk sadalīties. 
Ja nelietotu katalizatoru, tad šajā temperatūrā nebūtu iespējams 
ražot sēra (VI) oksīdu, jo tā rašanās ātrums būtu pārāk mazs.

2. NEAPGRIEZENISKAS UN APGRIEZENISKAS 
ĶĪMISKĀS REAKCIJAS.
ĶĪMISKAIS LĪDZSVARS

Neapgriezeniskas un apgriezeniskas ķīmiskās reakcijas.
Mācoties par apmaiņas reakcijām, noskaidrojām, kādos apstākļos 
tās norisinās līdz galam (sk. 134. lpp.). Tā, piemēram, ja salej 
kopā divus šķīdumus, no kuriem vienā ir viens mols nātrija sul
fāta, bet otrā — viens mols bārija hlorīda, šīs vielas izreaģē 
pilnīgi:

Na2S04 +  BaCl2 BaS04|  +  2NaCl

Izgulsnējas viens mols bārija sulfāta, bet, iztvaicējot šķīdumu, 
izdalās divi moli nātrija hlorīda.

I Tādas reakcijas, kurās izejvielas izreaģē pilnīgi (reak
cija norisinās līdz galam), sauc par neapgriezeniskām 
reakcijām.

Ja turpretī ūdenī šķīdina sēra (IV) oksīdu, tad ar indikatoriem 
var konstatēt, ka radusies skābe. Reakcija norisinās šādi:

S 02 +  H20 - ^ H 2S03

Tomēr ūdenī var rasties tikai noteikts daudzums sērpaskābes. Tas 
izskaidrojams tādējādi, ka sērpaskābe ir nestabila un vienlaikus 
noris arī pretēja reakcija, proti, sērpaskābe sadalās par S 02 un 
II20. Tāpēc reakcijas vienādojums jāraksta šādi:

S02+ H 20 ^ H 2S 03

I Ķīmiskās reakcijas, kas dotajos apstākļos norisinās di
vos pretējos virzienos, sauc par apgriezeniskām reakci
jām.

Ķīmiskais līdzsvars. Tā kā ķīmisko reakciju ātrums ir atkarīgs 
no reaģējošo vielu koncentrācijas, tad tiešās reakcijas ātrums v\ 
reakcijas sākumā ir maksimāls, bet pretreakcijas ātrums v2 ir vie
nāds ar nulli. Reaģējošo vielu koncentrācija ar laiku samazinās, 
bet reakcijas produktu koncentrācija pieaug. Vienlaikus tiešās
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reakcijas ātrums vx samazinās, bet pretreakcijas ātrums v2 pieaug, 
līdz beidzot kādā noteiktā brīdī šie ātrumi līdzsvarojas, t. i., 

v, = v2.

I Tādu reaģējošo vielu sistēmas stāvokli, kad tiešās reak
cijas ātrums ir vienāds ar pretreakcijas ātrumu, sauc 
par ķīmisko līdzsvaru.

Līdzsvara stāvokli var izskaidrot arī šādi: c ik  d o ta jā  la ika  v ie 
n ībā  k ā d a s  v ie la s  rodas, t ik p a t  d a u d z  tā s  a r ī sa d a tā s . Tādēļ šādu 
līdzsvara stāvokli sauc par d in a m isk o  līd z sv a ru .

Daudzu ķīmisku produktu iegūšanā izmanto apgriezeniskās ķī
miskās reakcijas. Tādēļ nepieciešams zināt, kādos apstākļos rūp
niecībā līdzsvara stāvoklī iegūstamā produkta daudzums ir vislie
lākais. Ja, mainot reakcijas apstākļus, ķīmiskā līdzsvara stāvoklī 
iegūstamā produkta daudzums ir palielinājies, tad pieņemts, teikt, 
ka līdzsvars pārvietojies tiešās reakcijas virzienā, bet, ja samazi
nājies —, tad pretreakcijas virzienā.

Apgriezenisko ķīmisko reakciju ātrums ir atkarīgs no reaģējošo 
vielu 1) koncentrācijas. 2) temperatūras un 3) spiediena.

Ja šie reakcijas norises apstākļi nemainās, ķīmiskais līdzsvars 
var saglabāties neierobežoti ilgi. Ja kāds no šiem faktoriem mai
nās, līdzsvars izzūd. Ar laiku jaunajos apstākļos iestājas jauns 
līdzsvara stāvoklis, kurā ir citādas reaģējošo vielu koncentrācijas. 
So reaģējošo vielu koncentrāciju maiņu sauc par līd z sv a ra  p ā r 
v ie to ša n o s . Ķīmiskā līdzsvara pārvietošanās pakļaujas šādai 
likumsakarībai.

Izmainot kādu no līdzsvarā esošās reakcijas apstāk
ļiem (temperatūru, spiedienu, koncentrāciju), līdzsvars 
pārvietojas tās reakcijas virzienā, kas darbojas pretī 
izdarītajai apstākļu maiņai. (Lešateljē princips.) 

Pamatojoties uz šo likumsakarību, noskaidrosim, kādi apstākļi 
ir nepieciešami, lai pārvietotu ķīmisko līdzsvaru vēlamā virzienā 
šādai ķīmiskajai reakcijai:

2S03 +  0 2^ 2 S 0 3 +  Q

Šī reakcija ir eksotermiska. Tādēļ var secināt, ka līdzsvars pār
vietosies S03 rašanās virzienā, ja temperatūra būs pēc iespējas 
zemāka.
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45. tabula parādīta temperatūras ietekme uz S 03 tilpuma daļu 
(procentos) gāzu maisījumā līdzsvara stāvoklī.

45. tabula
Sēra(VI) oksīda saturs gāzu maisījumā līdzsvara stāvoklī 
dažādās temperatūrās

T e m p e r a t ū r a ,  °C
S O 3 t i l p u m a  d a l a  g ā z u  
m a i s ī j u m ā ,  %

1 0 0 0 5
6 0 0 7 3 , 0
5 0 0 9 3 , 5
4 0 0 9 9 , 2

Pēc reakcijas vienādojuma redzams, ka no trim tilpumiem gāz
veida izejvielu rodas divi tilpumi gāzveida reakcijas produkta. 
Tas nozīmē, ka reakcijā notiek molekulu skaita samazināšanās. 
Līdz ar to samazinās arī spiediens. No tā var secināt, ka šī reak
cija ir jārealizē iespējami augstākā spiedienā.

Katalizatori vienādi paātrina kā tiešās reakcijas, tā ari pret
reakcijas ātrumu un tādēļ ķīmisko līdzsvaru neietekmē.

Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (1.—6.)! Atrisiniet 
1. un 2. uzdevumu!

3. SĒRSKĀBES RAŽOŠANA PĒC KONTAKTMETODES

Izejvielu izvēle. Sērskābes ražošanā par izejvielām iz
manto vai nu sēru, vai arī tā savienojumus (sk. 26. shēmu).

2 6  s h ē m a

Sērs
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Sērskābes rūpnīcas ir izvietotas dažādos Padomju Savienības 
rajonos. Katrā rūpnīcā izmanto galvenokārt tās izejvielas, kas 
pietiekamā daudzumā atrodas tuvumā. Pēdējos gados sērskābes 
ražošanai izmanto sēra (IV) oksīdu, kurš rodas krāsaino metālu 
sulfīdu rūdu apdedzināšanas procesā, kā arī sadedzinot sērūdeņ- 
radi, ko iegūst akmeņogļu koksēšanā vai ari pārstrādājot dažādu 
atradņu dabasgāzi. Līdz ar to tiek ievērots dažādu ķīmiskās rūp
niecības nozaru kombinēšanas princips.

Sēra(IV) oksīda iegūšana. Daudzās sērskābes rūpnīcās 
sēra (IV) oksīdu iegūst, apdedzinot pirītu:

4FeS2 + 1IO2 —► 2Fe203+8S02
Ar šīs reakcijas praktisko norisi var iepazīties, aplūkojot II 

krāsainajā attēlā parādīto iekārtu.
Tā kā šī reakcija sērskābes ražošanā ir viena no svarīgākajām 

un grūtāk realizējamām, tad zinātnieki centās noskaidrot pirīta 
apdedzināšanas ātruma maiņas likumsakarības (46. tab.).

46. tabula
Reakcijas ātruma atkarība
no pirīta apdedzināšanas apstākļiem

Izmēģinājuma apstākli Reakcijas
ātrums

Reakcijas ātruma maiņas 
cēloņi

1. Apdedzināšanas pro
cesā gaisa vietā pa cau
ruli ar pirītu laiž skā- 
bekli

Pieaug Palielinās skābekļa kon
centrācija

2. Paaugstina apdedzi
nāšanas temperatūru līdz 
800 °C

Pieaug Pieaug aktīvo molekulu 
skaits

3. Paaugstina apdedzi
nāšanas temperatūru virs 
800 °C

Samazinās Temperatūrā, kas aug
stāka par 800 °C, pirīta 
daļiņas saķep, t. i., to iz
mēri palielinās. Tātad op
timālā temperatūra ir 
800 °C

4. Samazina pirīta ga
baliņu lielumu

Pieaug Palielinās reaģējošo 
vielu saskares virsma

5. Pirītu ļoti stipri sa- Samazinās Daļiņas sablīvējas —
smalcina

-
reaģējošo vielu saskares 
virsma samazinās

Tā kā pirīta apdedzināšana ir eksotermisks process, tad tempe
ratūra tajā var pārsniegt optimālo, t. i., pārsniegt 800°C. Tādēļ 
daļa siltuma jāaizvada un jāizmanto citām vajadzībām, piemēram, 
ūdens tvaika iegūšanai. Teorētiski pirīta apdedzināšanas procesa 
paātrināšanai pirītu vajadzētu sasmalcināt pēc iespējas sīkāk.
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Taču Joti sīkas daļiņas saķep. So problēmu atrisināja, izmantojot 
pretplāsmas principu: krāsnī no augšas ievada smalki sasmalci
nātu pirītu, bet no apakšas tam cauri pūš gaisu. Gaisa plūsma 
jānoregulē tā, lai pirīta daļiņas gaiss neaiznestu sev līdz, bet 
tikai nemitīgi pārvietotu un tās paliktu kustīgā slānī (sk. II krā
saino att.), ko sauc par virstošo slāni, jo tas atgādina virstošu 
šķidrumu, kuram cauri plūst tā tvaiks. Šādās krāsnīs var ievadīt 
pat līdz putekļveidam sasmalcinātu pirītu, tomēr daļiņu sablīvē- 
šanās nenotiek. Sīkās daļiņas ļoti labi sajaucas ar gaisu, un deg
šanas process noris ļoti ātri. Agrāk pirīta apdedzināšanai bija 
vajadzīgas 5 . . .6  stundas, bet tagad pirītu apdedzina virstošā 
slānī dažās sekundēs. Tādu krāšņu darbība ir pilnībā mehanizēta. 
Krāsnī ar lentes transportieri nepārtraukti ievada sasmalcinātu 
pirītu un no apakšas krāsnī iesūknē gaisu. Radies sēra(IV) oksīds 
automātiski tiek aizvadīts. Nepieciešamais tehnoloģiskais režīms 
(temperatūra, gaisa un pirīta pievadīšanas ātrums) tiek regulēts 
automātiski.

Sēra(IV) oksīda attīrīšana. Sēra(IV) oksīda un gaisa maisī
juma rūpīga attīrīšana nepieciešama tādēļ, ka piemaisījumi kaitīgi 
iedarbojas uz katalizatoru. Lai no gāzu maisījuma atdalītu pu
tekļus, to laiž caur aparātu, ko sauc par ciklonu (sk. II krāsaino 
att.). Tas sastāv no diviem cilindriem, kas ievietoti viens otrā. 
Gāzu maisījums nonāk ārējā cilindrā un virzās no augšas uz leju. 
Centrbēdzes spēka iedarbībā putekļveida daļiņas tiek aizsviestas 
pret ārējā cilindra sienu un nokrīt lejā. Tās periodiski aiz
transportē.

Taču ļoti sīkās putekļveida daļiņas gāzu maisījumā vēl paliek. 
To atdalīšanai izmanto elekirofiltrus (sk. II krāsaino att.). Sie 
aparāti sastāv no metāla sietiem, starp kuriem novilktas tievas 
stieples. Tās pieslēgtas pie līdzstrāvas avota, no kura iegūst līdz
strāvu ar ļoti augstu spriegumu (aptuveni 60 000 V). Stieples 
pieslēgtas pie negatīvā pola, bet siets — pie pozitīvā pola. Gāzu 
maisījums eiektrofiltra kamerā plūst no apakšas uz augšu. Spē
cīga elektriskā lauka ietekmē puteklīši iegūst negatīvu lādiņu. Pēc 
tam tie pieskaras pie sieta, zaudē lādiņu un iekrīt speciālā tvertnē.

Gāzu maisījumu no ūdens tvaika attīra žāvēšanas torņos (sk. 
II krāsaino att.). Žāvēšanas torņos gāzu maisījumu ievada no 
apakšas, bet no augšas izsmidzina koncentrētu sērskābi. Lai pa
lielinātu gāzu un sērskābes saskares virsmu, tornis piepildīts ar 
keramikas gredzeniem.
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Sēra(IV) oksīda oksidēšana par sēra(VI) oksīdu. Sēra(IV) 
oksīda un gaisa maisījumu pēc attīrīšanas ievada kontaktaparātā, 
kur katalizatora ietekmē noris reakcija:

V j0 6

2S02+ 0 2 ^ 2 S 0 3 +  Q

Gāzu attīrīšanas procesā gāzu maisījums ir atdzisis. Lai kon
taktaparātā sāktos reakcija, gāzu maisījums iepriekš jāsasilda. 
Sājā nolūkā izmanto siltumu, kurš izdalās, sēra(IV) oksīdam ok
sidējoties. Tāpēc blakus kontaktaparātam uzstāda īpašu iekārtu — 
sillumapmainitāju. Karsto gāzu maisījums, kas izplūst no kontakt- 
aparāta, plūst pa siltumapmainītāja caurulēm, bet starp tām pre
tējā virzienā pārvietojas sasildāmo gāzu (S02 + gaiss) maisījums. 
Notiek siltumapmaiņas process. Tādējādi vienlaikus tiek realizēti 
divi procesi: tiek sakarsētas izejvielas, bet reakcijas produkti tiek 
atdzesēti līdz vajadzīgajai temperatūrai.

Kontaktaparātā katalizators V2Oo novietots vairākos slāņos. 
Katalizatora ietekmē sēra (IV) oksīdu oksidē zemākās tempera
tūrās, tāpēc ķīmiskais līdzsvars pārvietojas reakcijas produkta 
rašanās virzienā.

Sērskābes iegūšana, hidratējot sēra(VI) oksīdu. Siltumapmai- 
nītājā atdzesēto sēra(VI) oksīdu ievada uztveršanas (absorbcijas) 
torni (sk. II krāsaino att.). Sēra(VI) oksīda uztveršanai (absor
bēšanai) izmanto koncentrētu sērskābi.

Kādēļ šajā nolūkā nevar izmantot ūdeni? Sēra(VI) oksīds jau 
pirms saskares ar ūdeni reaģē ar ūdens tvaiku un veido sīkus 
sērskābes pilieniņus, kas atgādina miglu. Tā iziet cauri šķidru
mam un netiek uztverta.

Turpretī virs koncentrētas sērskābes ūdens tvaika praktiski nav 
un sērskābes migla neveidojas. Tāpēc sēra (VI) oksīdu sērskābe 
absorbē un tas reaģē ar ūdeni, ko tā satur:

s o 3+ h 2o = h 2s o 4+ q

Vispirms veidojas bezūdens sērskābe. Pēc tam tajā izšķīst pā
rākumā esošais sēra(VI) oksīds un veidojas tā sauktais oleums. 
Oleurna sastāvu var attēlot ar formulu II2S 0 4-nS03. Rūpniecībā 
ražotais oleums parasti satur aptuveni 0,185... 0,20 masas daļas 
sēra (VI) oksīda.

Sērskābes ražošanas process ir nepārtraukts. Tas nozīmē, ka 
atsevišķas sērskābes ražošanas stadijas cita ar citu cieši saistītas 
nepārtrauktā plūdumā. Pirīta apdedzināšanas krāsnis strādā nepār
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traukti; no tām sēra(IV) oksīds un gaiss nepārtraukti nonāk attī
rīšanas sistēmā, bet pēc tam kontaktaparātā. Sēra (VI) oksīdu ne
pārtraukti ievada uztveršanas tornī.

Apskatot sērskābes ražošanas procesu, iepazināmies ar šādiem 
svarīgākajiem ķīmiskās rūpniecības vispārīgājiem principiem.

1. Ekonomiska izejvielu izvēle un bagātināšana.
2. Visu ražošanas procesu mehanizācija un automatizācija.
3. Ražošanas procesu nepārtrauktība.
4. Dažādu ķīmiskās rūpniecības nozaru kombinēšana.
5. Optimālu apstākļu radīšana ķīmisko reakciju norisēm.
6 . Katalizatoru izmantošana.
7. Ķīmisko reakciju siltuma izmantošana.
8 . Siltumapmaiņas principa izmantošana.
9. Reaģējošo vielu saskares virsmas maksimāla palielināšana.

10. Pretplūsmas principa realizēšana.
Darba drošības noteikumi un apkārtējās vides aizsardzība.

Sērskābes ražošanas uzņēmumos ļoti stingri jāievēro darba dro
šības noteikumi.

1. L a i n e n o tik tu  sa in d ē ša n ā s  a r  g ā zē m , k a tra m  s trā d n ie k a m  
v ie n m ē r  jā b ū t  l īd z i  g ā zm a sk a i. Cehos sistemātiski jākontrolē gāzu 
saturs gaisā.

a) Ja ražošanas uzņēmumu telpu gaisā ir 0,06 mg/l sēra(IV) 
oksīda SO2, tad jau iespējama saindēšanās; tiek izraisīts acu un 
deguna gļotādu, kā arī elpošanas ceļu un plaušu iekaisums, sirds 
paplašināšanās.

b) Gaisā nedrīkst būt vairāk par 10 mg/m3 sērūdeņraža H2S. 
Saindēšanās gadījumā cilvēks var zaudēt samaņu, un elpošanas 
centra paralīzes rezultātā var iestāties nāve. Ja cilvēks saindējies 
ar gāzēm, viņš jāiznes svaigā gaisā, jādod elpot skābekli un 
dzert atšķaidītu nātrija hidrogēnkarbonāta NaHC03 (dzeramās 
sodas) šķīdumu. Stipros saindēšanās gadījumos izmantojama 
mākslīgā elpināšana.

2. T e lp ā s  ļo ti b īs ta m a  ir  a r ī sē rsk ā b e s  «m ig la » , ko  ve ido  
s ē r a ( V I )  o k s īd s  ar ū d e n s  tv a ik u . Darba zonas gaisā nedrīkst būt 
vairāk par 1 mg/m3 sēra(Vl) oksīda un sērskābes. Stingri jāie
vēro, ka visur, kur var parādīties «sērskābes migla» vai kur jā
strādā ar sērskābi, strādniekiem jaģērbjas darba tērpos, jāvalkā 
gumijas zābaki un cimdi. Jālieto arī aizsargbrilles.

Ja sērskābe tomēr nokļūst uz ķermeņa, tad šī ķermeņa daļa 
nekavējoties jāskalo ar lielu tilpumu ūdens. Pēc tam aplietā vieta
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jāmitrina ar šķīdumu, kas satur 0,05 masas daļas vai 5% sodas, 
un jāieziež ar vazelīnu.

Sērskābes rūpniecībā izmantotās un ražotās vielas ir ne tikai 
kaitīgas cilvēka veselībai, bet tās postoši iedarbojas arī uz 
augiem, ēkām, uz visu apkārtējo vidi.

Dabas aizsardzībai mūsu valstī tiek veltīta liela uzmanība. Iz
mantojot moderno tehniku, arī sērskābes rūpniecībā ir iespējams 
novērst apkārtējās vides piesārņošanu ar kaitīgām vielām. To pa
nāk, hermetizējot aparatūru, izmantojot gāzu attīrīšanas iekārtas, 
tās savlaicīgi remontējot un ievērojot noteikto tehnoloģisko re
žīmu. Cehos nodrošina pastiprinātu ventilāciju, kā arī ievada īpaši 
attīrītu un ar skābekli bagātinātu gaisu.

Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (7.— 12.)l Atrisi
niet 3. un 4. uzdevumu!

JAUTĀJUMI UN VINGRINĀJUMI

1. Ko sauc par ķīmisko reakciju ātrumu? Izskaidrojiet šī jēdziena 
būtību!
2. Miniet reakciju piemērus, a) kur reakcijas ātrums jāpalielina, 
b) kur — jāsamazinal Kādēļ?
3. 25. shēmā norādīti apstākļi, kas ietekmē ķīmisko reakciju ātrumu. 
Uzrakstiet divus reakciju vienādojumus katram atsevišķam gadījumam 
un dodiet tiem teorētisku pamatojumu!
4. Iezīmējiet mājas darbu kladē doto tabulu un katram reakciju vei
dam sastādiet 2 vai 3 reakciju vienādojumus!

Reakciju veidi Ķīmisko reakciju 
vienādojumi

Neapgriezeniskas reakcijas

Apgriezeniskas reakcijas

Eksotermiskas reakcijas

Endotermiskas reakcijas

Katalītiskas reakcijas

5. Izmantojot iepriekšējā vingrinājumā doto tabulu, paskaidrojiet, pie 
kāda reakciju veida pieder katra no minētajām ķīmiskajām reakci
jām: a) dzelzs(lll) hlorīda šķīduma iedarbība ar nātrija hidroksīda 
šķīdumu, b) kālija hlorēta K C I0 3 sadalīšana karsējot, c) sēra(IV) ok-
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sīda iedarbība ar ūdeni, d) sēra(IV) oksīda oksidēšana par SOa, 
e) kalcija karbonāta sadalīšana karsējot! Sastādiet reakciju vienādo
jumus un izskaidrojiet reakciju norisi!
6 . Doti šādi reakciju vienādojumi:

a) 2Hg0=s=n2Hg-)-02—Q
b) N2 + 3H2*±2H:)N + Q
c) N2+ 0 2^ -2 N 0 -Q

d) 2 H2 + 0 25=£2H20  + Q
Kā pārvietojas ķīmiskais līdzsvars šajās reakcijās, a) ja paaugstina 
spiedienu, b) ja palielina temperatūru?
7. Paskaidrojiet, kādas izejvielas izvēlas sērskābes ražošanā!
8. Kā rūpniecībā iegūst sēra(IV) oksīdu un kā sēra(VI) oksīdu?
9. Kā no sēra(VI) oksīda iegūst sērskābi? Ko sauc par oleumu?
10. Projektējot pirīta apdedzināšanas krāsnis, ņēma vērā, ka reakci
jas ātrums palielinās, ja palielina izejvielu sasmalcinājuma pakāpi un 
paaugstina apdedzināšanas temperatūru. Paskaidrojiet, kādas grūtības 
šajā sakarībā varētu rasties un kā tās novērst!
11. Kādi galvenie drošības noteikumi jāievēro sērskābes rūpniecībā?
12. Iezīmējiet mājas darbu kladē doto tabulu un atbilstošās ailēs 
ierakstiet vajadzīgos paskaidrojumus!

Ražošanas princips

Kādos aparātos un procesos 
attiecīgais princips tiek 
ievērots?
Kādēļ?

sērskābes
ražošanā

sālsskābes
ražošanā

Ražošanas procesa nepārtrauktība

Mehanizācija un automatizācija

Dažādu ķīmiskās rūpniecības nozaru 
kombinēšana

Optimālo apstāk|u radīšana

Ķīmisko reakciju siltuma izmantošana

Katalizatoru izmantošana

Siltumapmaiņas procesa realizēšana

Reaģējošo vielu saskares virsmas mak
simāla palielināšana

Pretplūsmas principa izmantošana
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UZDEVUMI

1. Aprēķināt reakcijas vidējo ātrumu pēc shēmas A + B->-2C, ja sā
kumā vielas A koncentrācija ir 0,22 mol//, bet pēc 10 sekundēm — 
0,218 mol//. Kā šajā laikā izmainījusies vielas B koncentrācija?
2. Cik reižu palielināsies reakcijas ātrums, paaugstinot temperatūru no 
150 līdz 200 °C, ja ir zināms, ka, paaugstinot temperatūru par katriem 
10°C, reakcijas ātrums palielinās 3 reizes?
P i e z ī m e .  Risinot šo un citus līdzīgus uzdevumus, var izmantot for
mulu:

tļ—t i 
10

kur v t ir reakcijas ātrums paaugstinātā temperatūrā un — reak
cijas ātrums sākuma temperatūrā, y  ‘r temperatūras koeficients; šinī 
gadījumā Y = 3.
3. Cik tonnu produkta, kas satur 0,98 masas daļas sērskābes, var 
iegūt no 2,4 t pirīta?
4. No 16 f rūdas, kurā ir 0,6 masas daļas pirīta FeS2, ieguva 14,112 t 
sērskābes. Aprēķiniet, cik tas ir procentu salīdzinājumā ar teorētisko 
iznākumu!



PIELIKUMS

47. tabula

Dažu skābju ūdens iķīdumu blīvums, g/cm3 
(20 C temperatūrā)

4
6
8

10
12
14
10
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52

HjSO,

1,025
1,038
1,052
1,066
1,080
1,095
1,109
1,124
1,139
1,155
1,170
1,186
1,202
1,219
1,235
1,252
1,268
1,286
1,303
1,321
1,338
1,357
1,376
1,395
1,415

HNO3

1,020 
1,031 
1,043 
1,054 
1,066 
1,078 
1,090 
1,103 
1,115 
1,128 
1,140 
1,153 
1,167 
1,180 
1,193 
1,207 
1,221 
1,234 
1,246 
1,259 
1,272 
1,285 
1,298 
1,310 
1,322

HC1

1,018
1,028
1,038
1,047
1,057
1,068
1,078
1,088
1,098
1,108
1,119
1,129
1,139
1,149
1,159
1,169
1,179
1,189
1,198

54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98

100

HjSO< HNOj

1,435
1,456
1,477
1,498
1,520
1,542
1,565
1,587
1,611
1,634
1,657
1,681
1,704
1,727
1,749
1,769
1,787
1,802
1,814
1,824
1.831
1.836
1.837
1.831

1,334
1,345
1,356
1,367
1,377
1,387
1,396
1,405
1,413
1,422
1,430
1,438
1,445
1,452
1,459
1,466
1,472
1,477
1,483
1,487
1,491
1,495
1,501
1,513

S k .  112.  l p p .
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Sāļu un bāzu šķīdība ūdenī
48. tabulaKJ

>o

I
NH«

i
K.

I
N a

11
B a

II
C a

11
M g

i n
AI

III
Cr

11
Fe

III
Fe

II
Mn

II
Zn

I
Ag

II
H g

II
Pb

II
Sn

II
Cu

-O H š Š š š m m n n n n n n — — n n n

— C1 Š š š š Š š š š Š š š š n š m š š

=s Š š š š m š — — n — n n n n n n n

1! C/
l O š š š n n n — — n — n n n n n — n

1! C/
l p š š š n m š š š Š š š š m š n š š

=  PO, š š š n n n n n n n n n n n n n n

= c o 3 š š š n n n — — n n n n n n n — n

=  Si03 — š š n n n n n n n n n n — n — n

d1 š š š s š s š š Š š š š š š š š š

CHsCOO- s š Š š š Š rn š Š š š š š š š š š

Pirmajā vertikālajā aile dotas skābju atlikumu un hidroksogrupas formulas. Augšējā horizontālajā ailē dota amonija grupas formula un 
metālu atomu ķīmiskie simboli un to vērtība savienojumos. Burts «Š» apzīmē šķīstošu savienojumu, burts «n» — praktiski nešķīstošu un 
«in» — mazšķīstošu savienojumu. Svītriņa nozīmē, ka šada viela nepastāv vai ari tā ūdenī sadalās.



Dažu sārmu ūdens šķīdumu blīvums, g/cm3 
(20 °C temperatūrā)

49. ta b u la

w  % KOH NaOH

4 1,035 1,043
6 1,053 1,065
8 1,072 1,087

10 1,090 1,109
12 1,109 1,131
14 1,128 1,153
16 1,147 1,175
18 1,167 1,197
20 1,186 1,219
22 1,206 1,241
24 1,226 1,263
26 1,247 1,285
28 1,267 1,306
3 0 1,288 1,329
32 1,309 1,349

% KOH NaOH

34 1,330 1,370
36 1,359 1,390
38 1,373 1,410
40 1,396 1,430
42 1,418 1,449
44 1,441 1,469
46 1,464 1,487
48 1,487 1,507

j 50

l

1,510 1,525



UZDEVUMU ATBILDES

1. noda | a
1. a) 152, b) 142 un c) 183. 2. a) N — 0,47, O — 1; 

b) N — 0,26, O — 0,74.

2. nodaļ a
1. a) S — 0,50 vai 50% un O — 0,50 vai 50%; b) K — 03 

vai 24,68%, Mn -  0,3481 vai 34,81%, O -  0,4051 vai 40. 
2. Fe20 3 satur 70% Fe, bet FejO, satur 72,41% Fe. 3. a) i,
b) 31 :40.

4. n o d a ļ a
1 . Na20. 2. 54:9. 3. 0,240 masas daļas; 315,79 g litrā 6.

4. a) 18 g NaCl un 162 g H20; b) 72,5 g NaCI un 1377,5 g ;
c) 0,16 g NaCl un 79,84 g H20. 5. 0,05 vai 5%. 6. 0,01 vai. 
7. 0,2. 8. 30 g. 9. Jāņem 147,06 ml sērskābes un jāatšķaida līd:.

5. n o d a ļ a
1. FcS0 4 (Fe -  36,84%), Fe(OH)3 (Fe -  52,34%), ķ 

(Fe _  70%), Fc30 4 (Fe — 72,41%), FeO (Fe -  77,7. 
2. a) 0,0016 vai 0,16%; b) 0,0366 vai 3,66%. 3. HP03 (- 
38,75%). H3PO4 (P — 31,63%). 4. H2Se. 5. Reaģējošās vielās! 
un 1:16:32; reakcijas produktos 7 : 4 : 8  un 1:16. 6. Visvc 
NH4NO3  (N -  35%), (NH4)2S 04 (N -  21,21%), NaNOj (- 
16,47%), KN03 (N -  13,86%), Ca(N03)2 (N -  17,C.
7. A12S3 — alumīnija sulfīds. 8. 111 : 98.

6. n o d a ļ a g
I. a) 2 mol, b) 0,2 mol, c) 0,1 mol, d) 0,05 mol. 2. a) 1* 

b) 14 g, c) 5,6 g. 3. a) 1,806-I024, b) 1,806-102\  c) 6,02. 
4. 1,505- 1023. 5. Nepareizi, vajadzīgi 7 g dzelzs. 6. Pēc masas? 
AI un 96 g S, pēc daudzuma 2 moli AI un 3 moli S. 7. a) A 
= 28 g/mol. AfCH) =  16 g/mol; b) /nM,=28 u, mCHi=;
<•) 2virN =28, Mrcn4=16. 8. Ss. 9. 124; molckul formula P4. 1(. 
M. a)" 4,48 /, b) * 11,2 /, c) 2,24/. 12. 4 g. 13. 141,28. 
14. Z>H„ = 32, £>().. = 2’ £gai»*=2,21. 15. Vieglāks, 1,81 . 
16. a) 32 reizes, b) 2 reizes, c) 2,21 reizi. 17. 25 l. 18. 7f.



1 9  g ' 16:32. 20. Ca — 0,3871 vai 38,71%; P — 0,2 vai 20%; 
O — 0 4 1 2 9  vai 41,29%. 21. Bagātāks ir FesO< (Fe — 72,41%), 
nevis Fe20 3 (Fe -  70%). 2 2 . 82,35 kg. 23. 31 kg. 24. CaC03. 
25. C3H6. 26. C6H6. 27. 214 g. 28. 11,2 L 29. 13 kg. 30. 12,25 g. 
31 3  36 m3. 32. 210,29 /. 33. 111,5 kJ. 34. a) 6654,76 kj,
b) 4818,97 kJ. 35. 1275,89 kJ. 36. Fe+S = FeS+97,2 kj.

7. n o d a ļ a
Na _  0,2804 vai 28,04%, AI — 0,3293 vai 32,93%, 0  — 

0,3903 vai 39,03%. 2. NaA102. 3. a) 11,2 /, b) 11,2 /. 4. 0,1 mols, 
8 j  g. 5 . 4,77 g. 6 . 11,9 g. 7. 0,5 moli, 3,5 g. 8 . P20 5, PH3.

8. nodaļ a
1. a) 6,4 g; b) 0,1 mol; 8  g. 2. a) 3,2 g, 0,05 mol; b) 0,8 g, 

0,56 l. 3. a) 48 g; b) 20,16 l\ 0,9 mol.

9. nodaļa
1 . 4,48 /. 2. 10 balonu. 3. 16 l I1C1, 4 l H2. 4. 44,8% Cl2, 

55,2% H2. 5. 12,5 /. 6 . Pietiks (vajag 14,6 g HC1, bet dots 30,8 g). 
7. 0,2 vai 20%. 8 . 0,3946 vai 39,46%.

10. nodaļ a
1. P2S6. 2 . 10,4 kJ. 3. a) 16 m3; b) 46 428,57 in3. 4. 5 g.

11. nodaļ a
1. 0,0002 mol/(l-s) jeb 2 -10-" moI/(/-s). Vielas B koncentrā

cija samazinājās par 2-10~ 3 moliem. 2. 243 reizes. 3. 4 t. 4. 90%.
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D. MENDEĻEJEVA ELEMENTU PERIODISKĀ SISTĒMA

Periodi Rindas
E  L E  M E N T U  G R U P A S

LU -l II III IV V VI VII VIII

I 1 H * U J1 1 Ūdeņradis 
1 100797

(H) Hē1 1 11 , , r  Hēlijs 
4.0026 2 K

II 2 L i  3L itijs  i
______ i .

B e  ^^ Berili s  2 
9,01218 2

L5J B
3 Bors 
2 . 10,811

LU  r
1 Ogleklis
2 12,01115

sS lāp e k lisM  
2 14,0067

Ē T o6.Skābeklis“ '
15,9994

~ t ā  F
7 Fluors 
2 18.9984

N e ^ 1Neons 8 
20.179 2

L
K

III 3 Nātrijs |  
22.98977 2

^ 9 M a g n ijs |
2A.305 2

1  l^ Ā l» Alumīnijs *
2 26.98154

7  Ē T o r i
8 Silīcijs wM 
2 28.0855

5 ^  P8 Fosfors 1 
2 30.97376

6 H6J S
8 Sērs J  

32,064

7 LizJ c  1
8 Hlors ^
2 35,A53

A r  l^J 7
Argons 8 

39.9A8 2

M
L
K

IV

4
K 19 ' BKālijs 8 

39.0983 2
C a 20 T
V" U  Kalcijs i  

A0,08 2
S c  21 1^^SkandijSB 

AA.9559 2

T n p r r
Titāns 8 

47.90 2

V ^  ?t '
T Vanādijs a 

509415 2l

“ CrĤ s ,V
51.9 * ° ™  !№

Fe^ u
Dzelzs 8 

55,847 2
Co27 h
' 'K o b a l t s  8 

58.9332 2
Ni 2? js

Niķ'elis 8 
58.70 T 2

N
M
L
K

5 18 v 59 Cu8 Varš 
2 63.5A3

"OFŽrT8 Cinks 
2 65.38

,3.® G a8 Gali js v 
2 1 69.72

-v ^Ge8German„^259 O ā s8 Arsēns 
2 74,9216

S î i Se
8 S e lē n s - ''7
2 78.96

-V 35 Br8 Broms 
2 79.904

K r  öS ĶrNI Kriptons e 
83.80 2

N
M
L
K

V
6 Rb«L,is |

85.A678 2

ISr “ j
Stroncijs }S 

87,62 2

y~W ~T
Itrijs ¥ 

88.9059 I

‘Zr ^  A
Cirkonijs ¥ 

91,22 5

Nb^ 12
Niobijs ¥ 

92.9064 S
Mo1̂  ii
Molibdēns ļ) 

95,94 ! 1 2 T I
[9890623 2

R_Û  15
Rutēnijs ¥ 

101.07 ____1

Rh^ i
102.9055iS 5

Pd^ &
10 eT™is f

O
N
M
L
K

7
i8 U1 Ag
’B8 Sudrabs 1 107,868

1  “ Cd
8 Kadmijs
2 112,41

>8 69 I R
ļ? Indijs 
2 114,82

V  ^Sn
'88 Alva 
2 118,69

T ^ S b
8 Antimons 
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“ & i§a  Te
L8 Telūrs 
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18 S  1
18 3ods 
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Xe ^ " ' ļ
Ksenons 8 
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O
N
M
L
K
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8
Cs 55 i

Cēzijs i|  
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Bārijs i |  
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L a 57 i
Lantāns 18 

138,9055 !

tHfW”ļ
Hafnijs i |  

178,49 2

Ta ^  /
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180.9479

" p r ļ

Volframs '8 
183.85 2

W T
Rēmjs i |  

186,207

O s ^  k
Osmijs 18

190.2 ____ 1

Ir ^
Irīd ijs I* 

192,22

Pt ^  h
Platīns \8 

195,09

§
M
L
K

9
I  ®Au
18 Zelts

196,9665

Š  80 Hg
?  Dzīvsudrabs 
!  200,59

1  81 T i
18 Tallijs

204,37

i j  >»Pb
18 Svins 
2 207,20

18 ^  B
32 U/l
18 Bismuts 
1 208,9804

T ^ P o
18 Polonijs

[2093

,78 1551 At
te Astats

C210J

Rn® 1
Radons 18 

[2223

p0
N
M
L
K

VII 10
Fr 87 l

Francijs $ 
[2233 f

Ra“ |
Rādijs

226,0254

Ac* 89 ļ
Aktīnijs

C2273

Ku ,0‘ |
Kurčatovijs 

C2613 2

Ns105 |
Nilsborijs 1 

[2603

, •• 106 Ā 

1

- Ī 0 7  t
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?

ļļO
N
M
L
K
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G d w
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S I i ,s  !
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F r 68 8L - i 30
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1§126_____ 1
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L : 
K i
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T h 3°  i
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22
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32
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A m "
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9 7  2 
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Fermijs 
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