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I n o d a ļ a
ELEKTROLĪTISKĀS DISOCIĀCIJAS TEORIJA

Atkārtojiet no 7. un 8. klases fizikas kursa* 111. § Elektriskā strāva elek
trolītu šķidumosl

Līdzšinējā ķīmijas kursā jau ieguvām pirmos vispārīgos 
priekšstatus par vielu šķīšanu. Tagad jānoskaidro, kāda atšķirība 
ir starp šķīšanas procesiem atkarībā no tā, vai ūdenī šķīst vielas, 
kurās ir jonu saite, vai vielas, kurās ir kovalentā saite. Tad būs 
iespējams labāk izprast un apgūt vienu no svarīgākajām ķīmijas 
teorijām — elektrolītiskās disociācijas teoriju.

1. §. e l e k t r o l īt i u n  n e e l e k t r o l i t i . 
VIELU SĶISANAS MEHĀNISMS.
e l e k t r o l ī t i s k a  d i s o c i ā c i j a

Lai izprastu vielu šķīšanas mehānismu, iepazīsimies ar šķī
dumu elektrovadītspēju, izmantojot ierīci, kas parādīta 1. attēlā.

Ja ierīces elektrodus iegremdē, piemēram, sausā nātrija hlo
rīdā, tad elektriskās spuldzītes kvēldiegs nekvēlo. Tāpat spuldzī
tes kvēldiegs neiekvēlojas arī tad, ja elektrodus iegremdē destilētā 
ūdenī. Ja turpretī elektrodus iegremdē nātrija hlorīda ūdens šķī
dumā, elektriskā spuldzīte 
iekvēlojas. To pašu var novē
rot arī ar citu sāju, kā arī 
sārmu un skābju ūdens šķī
dumiem. Arī izkausēti sāji un 
sārmi vada elektrisko strāvu.
Cukura, glikozes, skābekļa, 
slāpekļa un dažu citu vielu 
ūdens šķīdumi elektrisko 
strāvu nevada.

Pamatojoties uz to, visas
vielas iedala elektrolītos un / a(t Eiektrovadītspējas pārbaudes 
neelektrotītos (1. shēma). ierīce.

* Pjoriškins A., Rodina D. Fizika 7. un 8. klasei. — R.: Zvaigzne, 1982. — 
356 Ipp.

7



7. shēm a

Par elektrolītiem sauc vielas, kuru ūdens šķīdumi vada elek
trisko strāvu. Pie elektrolītiem pieder sāji, bāzes* un skābes.

Par neelektrolitiem sauc vielas, kuru ūdens šķīdumi elektrisko 
strāvu nevada. Pie neelektrolitiem pieder, piemēram, skābeklis, 
slāpeklis, ūdeņradis, metāns, cukurs u. c.

Kādēļ sāji, bāzes un skābes ūdens šķīdumā vada elektrisko 
strāvu, bet daudzas citas vielas to nevada?

Kā zināms, vielu uzbūve nosaka to īpašības.
Noskaidrosim, kā šķīst ūdenī vielas, kurās ir jonu saite. Ja, 

piemēram, Šķīdina ūdenī nātrija hlorīdu, ūdens polārās molekulas 
ar saviem negatīvi lādētajiem poliem pievelk pozitīvos nātrija jo
nus, bet ar pozitīvi lādētajiem poliem pievelk negatīvos hlorīd- 
jonus. Rezultātā saite starp nātrija joniem un hlorīdjoniem ūdenī 
pavājinās un kristālrežģis sairst {2. att.). So procesu veicina arī 
ūdens dielektriskā caurlaidība, ko izsaka ar skaitli 81. Tas nozīmē, 
ka saite starp joniem ūdenī kļūst 81 reizi vājāka salīdzinājumā 
ar to, kāda tā ir vakuumā.

Elektrolītus izkausējot, paātrinās daļiņu kustība. Arī tas vei
cina starp joniem esošās saites pavājināšanos un kristālrežģa 
sairšanu.

2. att. Nātrijā hlorīda šķīšanas mehānisms.

* Tā kā jonos disociē tikai vielas daļa, kas izšķīdusi ūdeni, tad vidusskolas 
neorganiskās ķīmijas kursā galvenokārt aplūkosim ūdeni šķīstošo bāzu, t. i., 
sārmu disociāciju.
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Tatad, šķīdinot ūdeni sāļus, bāzes un skābes, ka ari tos iz
kausējot, šo vielu kristālrežģi sairst jonos.
I Elektrolīta sadalīšanos jonos, ja to šķīdina ūdenī vai izkausē,
| sauc par elektrolītisko disociāciju.

Mācību par procesiem, kas norisinās, elektrolītiem sadaloties 
jonos, sauc par elektrolītiskās dlsociācijas teoriju.

Elektrolītiskās disociācijas teoriju radīja zviedru zinātnieks 
Svante Arēniuss. Sīs teorijas galvenās tēzes viņš formulēja 
1887. gadā.

Tagad apskatīsim elektrolītiskās disociācijas teorijas pamat
tēzes mūsdienu skatījumā.

1. Elektrolīti (bāzes, skābes un sāļi), ja tos šķīdina ūdeni vai 
izkausē, sādalās (disociē) pretēji lādētos jonos. Joni ir atomi vai 
atomu grupas, kam ir pozitīvs vai negatīvs lādiņš. Pozitīvi joni ir 
metālu joni, amonija NH4+ un ūdeņraža H+ joni, bet negatīvi 
joni —- skābju atlikumu joni un hidroksīdjoni. Elektrolītiskās diso
ciācijas procesus vienkāršoti attēlo ar vienādojumiem līdzīgi kā 
ķīmiskās reakcijas.

Bāzu disociācija: NaOH Na+ + OH~
hidroksldjons

C a(0H )2-+Ca2+ +  20H -
Skābju disociācija: HC1 -> H+4- Cl~

hlorldjons

HN03-* H + + N 0 3-
nitrā tjons

Sālu disociācija: NaCl-»- Na+ +  Cl~
A12(S0 4)3-^ 2AI3+ + 3S042-

sulfāt joni

2. Joni atšķiras no atomiem gan pēc uzbūves, gan ari pēc īpa
šībām. 'Tā, piemēram, nātrija joni Na+ ar ūdeni nereaģē, bet nāt
rija atomi Na strauji reaģē ar ūdeni, veidojot NaOH un izdalot H2.

Jonu un aiomu atšķirīgās īpašības nosaka to atšķirīgā uzbūve.

Nātrijā atoma elektronformula 
un atoma shematiskā uzbūve

+uNa ls2|2s22p6|3s‘ 
o______

+nNa 2e~; 8e~; īp-

Nātrija jona elektronformula 
un jona shematiskā uzbūve

+iiNa ls2|2s22p6
+ i______

+nNa 2 er\ 8 er
Nātrija atomi viegli oksidējas, 
t. i., atdod ārējo elektronu un 
tādēļ kimiskā ziņā ir ļoti aktīvi 
(parastajos apstākļos reaģē ar 
gaisa skābekli, iedarbojas ar 
ūdeni utt.)

Nātrija joni ķīmiskā ziņā ir 
neaktīvi, jo tie tālāk oksidēties
nevar
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Katjons Anjons

Katoa Anods
+

att. Jomi haotiskā kustība 
šķīdumā vai kausējumā.

4. att. Jonu kustība elek
triskā lauka ietekmē.

3. Elektrolītu šķīdumos un kausējumos joni kustas haotiski 
(3. att.). Ja elektrolīta šķīdumā vai kausējumā ievieto elektrodus, 
kas pieslēgti pie līdzstrāvas avota, tad pozitīvi lādētie joni virzās 
pie negatīvā elektroda (katoda), tādēļ tos sauc par katjoniem, bet 
negatīvi lādētie joni virzās pie pozitīvā elektroda (anoda), tādēļ 
tos sauc par anjoniem (4. att.).

9  Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (1.—4.)*!

S. Arēniusam sarežģītos elektrolītiskās disociācijas procesus 
izdevās izskaidrot tikai daļēji. Viņš neņēma vērā ūdens molekulu 
un šķīdināmās vielas savstarpējo iedarbību un uzskatīja, ka šķī
dumā atrodas brīvi joni. Elektrolītiskās disociācijas teoriju tālāk 
attīstīja krievu zinātnieki I. Kablukovs un V. Kistjakovskis. Lai 
izprastu šo zinātnieku atzinumu būtību, jāiepazīstas ar parādībām, 
kādas notiek, vielām šķīstot.

Ja uz slapja dēlīša noliek vārglāzi ar plānām sieniņām, ielej 
vārglāzē 20 . . .  30 ml ūdens un tajā šķīdina amonija hlorīdu NH4C1, 
tad novērojama tik stipra atdzišana, ka trauks piesalst pie dēlīša 
(5. att.). Turpretī, ja mēģenē ielej ūdeni un izšķīdina tajā kristā
lisko nātrija hidroksīdu vai koncentrētu sērskābi, tad novērojama 
temperatūras paaugstināšanās (6. att.).

*Seit un arī turpmāk jautājumi un vingrinājumi, kā ari uzdevumi ievietoti 
katras nodaļas beigās.

2. §. SILTUMA PARĀDĪBAS ŠĶĪŠANAS PROCESOS. 
JONU H1DRATĀCIJA
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5. att. Temperatūras pazemi
nāšanās, amonija hlorīdam 

šķīstot ūdenī.

6. att. Temperatūras 
paaugstināšanas, sēr
skābei šķīstot ūdenī.

Jāievēro, ka sērskābe lēnām ar nelielu strūkliņu jālej ūdeni 
(nevis otrādi/), škidumu visu laiku maisot ar stikla spieķīti. Ja 
teikto neievēro, tad daļa ūdens var pārvērsties tvaikā un izšļakstīt 
skābi.

Kādēļ, vielām šķīstot, dažos gadījumos vērojama temperatūras 
paaugstināšanās, bet citos — pazemināšanās? Atbildot uz šo jau
tājumu, jāņem vērā atomu-molekulārā teorija.

Cietām vielām sasmalcinoties līdz molekulām vai citām sīkām 
daļiņām, kas izkliedējas starp šķīdinātāja molekulām, no apkār
tējās vides tiek uzņemta enerģija siltuma veidā. Tā kā šāda vielu 
sasmalcināšanās ir fizikāla parādība, tad var secināt, ka šķīšana 
ir fizikāls process.

Tagad noskaidrosim, kādēļ, dažām vielām šķīstot, novērojama 
sasilšana. Kā jau zināms, siltuma izdalīšanās ir ķīmiskas reak
cijas pazīme. No tā var secināt, ka, vielām šķīstot, notiek arī ķī
miski procesi. Šķīdinot ūdenī, piemēram, sērskābi, tās molekulas 
reaģē ar ūdens molekulām un veidojas savienojumi, kuru formu
las ir šādas: H2S 0 4-H20  (sērskābes monohidrāts) un H2S0,f2H 20  
(sērskābes dihidrāts). Punkts starp sērskābes un ūdens formulām 
parāda, ka viena molekula sērskābes ir pievienojusi vienu vai 
divas molekulas ūdens.

Sērskābes iedarbība ar ūdeni pieder pie hidratācijas reakcijām, 
bet vielas, kuras šajās reakcijās rodas, sauc par hidrātiem 
(H2S 0 4-rtH20 , CuS 0 4-5H20, Na2CO3-10H2O utt.). Tātad, šķīstot 
kadai vielai ūdeni, vienmēr notiek kā fizikāli, tā arī ķīmiski pro
cesi. Šķīšana ir fizikāli ķīmisks process arī tajos gadījumos, kad, 
vielām šķīstot, temperatūra pazeminās. Tikai tad hidrātu veido
šanās procesā izdalītais siltuma daudzums ir mazāks par to sil
tuma daudzumu, ko patērē vielu kristālu noārdīšanai un daļiņu 
izkliedēšanai. Tajos gadījumos, kad šķīšanas procesā konstatē sa
silšanu, hidrātu veidošanās siltums ir lielāks par to siltuma

11

I



daudzumu, ko patērē vielu kristālu 
noārdīšanai un to da|iņu izkliedēša
nai.

Tātad šķīšana ir fizikāli ķīmisks 
process, bet šķīdumi ir fizikāli ķī
miskas sistēmas.

Šādas atziņas par šķīšanas un 
šķīdumu būtību pirmais teorētiski 
pamatoja izcilais krievu zinātnieks 
D. Mendeļejevs. Viņš ir šķīdumu 
hidrātu teorijas radītājs.

Kristaihidrāti. Pazīstamas dau
dzas kristāliskas vielas, kuru sa-. 
stāvā, atrodas ķīmiski saistīts ūdens, 
šādas vielas sauc par kristālhidrā- 
tiem. Ja, piemēram, karsē vara(II) 
sulfāta kristālhidrātu, ko sauc ari 

par vara vitriolu, tad izdalās ūdens (notiek vara(II) sulfāta kris- 
tālhidrāta dehidratācija) un pēc karsēšanas izveidojas balta pul
verveida viela — bezūdens vara(II) sulfāts CuS04 (7. att.). Bez
ūdens vara(II) sulfāta CuS04 iegūšanu no vara (II) sulfāta 
kristālhidrāta CuS0.ļ-5H20  var attēlot ar vienādojumu

t°
CuS04-5H20-»- CuS 0 4 +  5H20
vara(II)  sulfātā vara(II)
kristālhidrāts sulfāts
(zilā krāsā) (baltā

krāsā)

Gdeni, ko satur kristālhidrāti, sauc par kristalizācijas ūdeni.
Ja baltajam vara(II) sulfāta pulverim piepilina nedaudz 

ūdens, tad notiek reakcija, kuru var attēlot ar šādu vienādojumu:

CuS04+ 5H20  CuS04 • 5H20
vara(II)  vara(II)  sulfāta
sulfāts kristālhidrāts
(baltā (zilā krāsā)
krāsā)

Kristālhidrātus veido arī daudzas citas vielas. Tā, piemēram, 
ir pazīstami šādi kristālhidrāti: dzelzs(II) sulfāta kristālhid
rāts FeS04-7H20  (dzelzs vitriols), kalcija sulfāta kristālhid
rāts CaS04-2H20  (ģipsis), nātrija karbonāta kristālhidrāts 
Na2CO3-10H2O (kristāliskā soda) u. c.

Turpinot hidratācijas procesu pētījumus, zinātniekiem radās 
jautājums: ar kādām daļiņām — molekulām vai joniem reaģē ūdens.

I. Kablukovs izteica pieņēmumu, ka joni ķīmiski reaģē ar ūdens 
molekulām, i. i., notiek jonu hidratācija. Si§ pieņēmums vēlāk 
apstiprinājās. Dažos. gadījumos izdevās noskaidrot, cik ūdens 
molekulu jons pievienojis. Tā, piemēram, vara(II) sulfāts ir bez

7. att. Vara(II) sulfāta kristāl
hidrāta karsēšana.
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krāsains. No ta ari izriet, ka joni Cu2+ un S 0 42-  ir bezkrāsaini. 
Ja šķīdina vara(II) sulfātu ūdenī, notiek šādi procesi:

CuSOj +  5H20  -> [Cu (H20 ) 4] 2++ [S 0 4 (H20) ] 2-
Sādu šķīdumu iztvaicējot, veidojas kristāli, kuru režģos atrodas 
hidratēti vara joni [Cu (H20 ) 4]2+, kam ir raksturīga zila krāsa, un 
bezkrāsaini hidratēti sulfatjoni [S04(H20 )j2-. Sī viela ir vara(II) 
sulfāta kristālhidrāts (vara vitriols) CuS04-5H20.

Skābēm disociējot, veidojas nevis brīvi ūdeņraža joni, bet to 
hidrati:

H++H20 - ^ H 30+
hidroksonija
jons

Hidroksonija jonā izveidojusies saite pēc būtības neatšķiras no 
parastās kovalentās saites. Citāds ir tikai tās veidošanās mehā
nisms. So saiti veido elektronu pāris, kuru dod tikai viens no ato
miem — šajā gadījumā skābekļa atoms. Tādējādi sālsskābes diso- 
ciāciju ar elektronformulām shematiski var attēlot šādi:

1 ~  ’ -2
H :CI: ♦ H :0: H -*■

H

H :0: H :Cl:

No reakcijas shēmas redzams, ka dotajā gadījumā skābekļa 
atoms ir kopīgā elektronu pāra devējs (donors), turpretī ūdeņraža 
jons H+ ir tā ņēmējs (akceptors).

Sālsskābes disociāciju var attēlot arī ar šādu vienādojumu:'

i \
h c i+ h 2o -> h 3o + + c i-

Protona pāreja no sālsskābes - molekulām pie ūdens molekulām 
izskaidrojama ar to, ka skābekļa atoms, kura elektronegativitāte 
ir lielāka, pievelk protonu stiprāk nekā hlorīdjons.

No iepriekš teiktā redzams, ka hidroksonija jona rašanās pro
cesā trešo ķīmisko saiti veido skābekļa nesadalītais elektronu 
pāris un ūdeņraža jona brīvā orbitāķe. Hidroksonija jona struk- 
tūrformula ir jāattēlo šādi:

>0 N
ļH Hj

+

Tagad kļūst saprotams, kādēļ ir jāsaka «skābeklis parasti ir 
divvērtīgs». Plašāku izskaidrojumu iegūst arī vērtības jēdziens.

•  Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (5.—11.)! Atrisi
niet 1. uzdevumu!
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3. §. SKĀBJU, BAŽU UN SĀĻU DIS0CIAC1JA

Skābju un bāzu disociācija. Līdzīgi ūdeņraža joniem elektro
lītu šķīdumos visi joni ir hidratēti, t. i., saistīti ar ūdens moleku
lām. Tā, piemēram, slāpekļskābes disociācijas process ir jāattēlo 
šādi:

HN03 +  H20  -v H3O ++N 03-
Taču ne vienmēr ir zināms, cik ūdens molekulu katrs jons pie
vieno, tāpēc disociācijas vienādojumus attēlo, neparādot ūdens 
molekulu līdzdalību. Tā, piemēram, slāpekļskābes disociācijas pro
cesu vienkāršoti attēlo šādi:

HN03^ H + + N 0 3-
Līdzīgi vienkāršotā veidā attēlo visu elektrolītu disociācijas 

procesus. Taču, izmantojot tādas vienkāršotas reakciju shēmas, 
vienmēr jāatceras, ka ūdens šķīdumos elektrolītu joni ir hidratēti. •

Skābju un bāzu disociācijas procesi izskaidroti 1. tabulā.
No 1. tabulā dotajām skābju un bāzu definīcijām izriet, ka 

protonu devējs ir skābe, bet protonu pievienotājs ir bāze. Pie tam 
viena un tā pati viela atkarībā no apstākļiem var reaģēt gan kā 
skābe, gan arī kā bāze. Tā, piemēram, ūdens skābju klātbūtnē 
pievieno protonus, t. i., reaģē kā bāze, bet bāzes (piemēram, H3N) 
klātbūtnē ūdens atšķeļ protonus, t. i., reaģē kā skābe.

Amfotērie hidroksīdi disociē divējādi — gan kā bāzes, pie
mēram,

Zn(OH)2* Zn2++20H~
gan kā skābes

Zn{0H)2^ 2 H + + Z n 0 22-
Sāļu disociācija. Normālie, skābie un bāziskie sāļi disociē da

žādi (2. shēma).
2. shēma

* Disociē tikai ūdenī izšķīdušā cinka hidroksīda masas dala, kas ir relatīvi
neliela.
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1. tabula

Skābes un bāzes elektrolītiskās disoclārijas teorijas skatījumā

Skābes Bāzes

atbilstoši Arēnlusa teorijai
atbilstoši uzskatiem par 

jonu h idratāclju atbilstoši Arēniusa teorijai
atbilstoši uzskatiem par 

Jonu liidratāciju

Visas šķīstošās skābes 
ūdens šķīdumos disociē 
ūdeņraža jonos un skābes at
likuma jonos. Vairakvērtīgās 
skābes disociē pakāpeniski:

HaS 0 4-* H + + H S 0 4 -

HS0 4 - ^ H +  +  S04*-*

Pirmais ūdeņraža jons no
skābes molekulas atšķeļas 
ievērojami vieglāk nekā otrs

S k ā b e s  ir  s a t ik ta s  v ie la s ,  
k u rā m  d is o c iē jo t  ū d e n s  š ķ ī 
d u m o s  k ā  k a t jo n i  a tš ķ e ļa s  
t ik a i  p o z i t īv ie  ū d e ņ ra ža  jo n i

Disociācijas procesā visas 
šķīstošās skābes atšķel pro- 
tonus, kas pievienojas pie 
ūdens molekulām, veidojot 
hidroksonija jonus:

1 +
H s S O r + H s O  -> H S O 4 -  +  II3 O +

1 1
h s o 4- + h 2o =?* s o 42- + h so +

S k ā b e s  ir  s a l ik ta s  v ie la s ,  
k a s  d iso c iā c ija s  p ro c e sā  p ro -  
to n u s  a tš ķ e ļ

Visas šķīstošās bāzes ūdens 
šķīdumā disociē negatīvos 
hidroksīdjonos un pozitīvos 
metāla jonos:

NaOH -*■ Na+ +  OH-

B ā z e s  i r  s a l ik ta s  v ie la s , 
k u r ā m  d is o c iē jo t  ū d e n s  š ķ ī 
d u m ā  k ā  a n jo n i  v e id o ja s  
t ik a i  n e g a tīv ie  h id ro k s īd jo n i  

*

Bāzes var būt gan dažu 
vielu molekulas, gan arī joni:

\  I
OH-+HsO+ -*■ H2O +H 2O
bāze skābe

Zn(OH)2+2H 30+ -> Zn2++4H 20
bāze skābe

\  l
H ,N +H 20 - v NH4+ +  OH-
bāze skābe

B ā z e s  ir  s a l ik ta s  v ie la s , k a s  
d iso c iā c ija s  p ro c e sā  p ro to n u s  
p ie v ie n o

• To, kādēļ disociācijas vienādojum u otrajā posmā parūdīta apgrlezenibas zīme, sk. šīs noda|as 4. §.



t
Sāļus no elektrolītiskās disociācijas teorijas viedokļa var defi

nēt šādi.
ļ Normālie sāļi ir elektrolīti, kas ūdens šķīdumos disociē pozitī- 
ļ vos metāla jonos un negatīvos skābes atlikuma jonos.

Piemēri:
KN 0 3 K+ -f N 0 3-
CaCl2 Ca2++2C1~

Skābie sāļi ir elektrolīti, kas ūdens šķīdumos disociē pozitīvos 
metāla jonos un ūdeņraža jonos un negatīvos skābes atlikuma 
jonos.
Piemēri:

NaHS04-vNa+ +  H S04-  
H S04- ^ H + + S 0 42-

Bāziskie sāļi ir elektrolīti, kas ūdens šķīdumā disociē pozitīvos 
metāla jonos un negatīvos skābes atlikuma jonos un hidroksīd- 
jonos.
Piemēri:

MgOHCl -> MgOH++CI- 
M g O H + ^ M g 2+ + O H -

•  Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (12.—36.)!

4. §. DISOCIĀCIJAS PAKĀPE. 
t  STIPRIE UN VĀJIE ELEKTROLĪTI

Līdz šim apskatītie elektrolīti (vairums sāļu un šķīstošo bāzu, 
dažas skābes, piemēram, HC1, HN03, H2S 0 4 u. c.) ūdens šķīdumā 
jau nelielā atšķaidījumā pilnīgi sadalās jonos. Taču vai visi elek
trolīti vienādi labi disociē jonos? Atbildi uz šo jautājumu dod šādi 
mēģinājumi.

Ar 1. attēlā parādīto ierīci var pārliecināties, ka, iegremdējot 
elektrodus koncentrētā nātrija hlorīda šķīdumā, elektriskās spul
dzītes kvēldiegs spilgti iekvēlojas. Turpretī, iegremdējot elektro
dus koncentrētā etiķskābes šķīdumā, elektriskās spuldzītes kvēl
diegs kvēlo vāji. Koncentrēto etiķskābes šķīdumu pakāpeniski at
šķaidot (līdz zināmai robežai), spuldzītes kvēldiegs kvēlo aizvien 
spožāk. Savukārt nātrija hlorīda šķīduma atšķaidīšana spuldzītes 
spožumu gandrīz neietekmē.

Tā kā šķīduma elektrovadītspēja ir atkarīga no brīvo jonu 
daudzuma, tad mēģinājumu rezultāti pierāda, ka nātrija hlorīds
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pat koncentrētos šķīdumos pilnīgi disociē jonos. Turpretī etiķskā
bes molekulas koncentrētā šķīdumā jonos disociē tikai nedaudz. 
Koncentrētu etiķskābes šķīdumu atšķaidot, disociējošo molekulu 
skaits pieaug. Tādēļ arī spuldzītes kvēldiegs kvēlo spožāk.

No minētajiem mēģinājumiem var secināt, ka elektrolītus var 
iedalīt divās grupās.

1. Pazīstami elektrolīti, kas ūdens šķīdumos jau nelielā at
šķaidījumā pilnīgi disociē jonos. Tie ir tādi savienojumi, kuros 
ir jonu saite. Sos elektrolītus sauc par stipriem elektrolītiem. Pie 
tiem pieder gandrīz visi sāļi, daudzas skābes, piemēram, sāls
skābe, slāpekļskābe, sērskābe, no bāzēm — sārmu metālu hidr
oksīdi, bārija hidroksīds, kalcija hidroksīds un daži citi.

Tā kā stiprie elektrolīti ūdens šķīdumos pilnīgi disociē jonos, 
tad šo procesu uzskata par rļeapgriezenisku un stipro elektrolītu 
disociācijas vienādojumos lieto bultiņu «->».

2. Ir arī tādi elektrolīti, kas tikai nedaudz disociē jonos. 5o 
vielu molekulās ir kovalentā saite, kas ir nedaudz polāra. Sos 
elektrolītus sauc par vājiem elektrolītiem. Pie tiem pieder etiķ
skābe CH3COOH, ogļskābe, sērūdeņražskābe, borskābe H3BO3 u. c. 
Arī ūdens ir vājš elektrolīts, kas ļoti niecīgā daudzumā disociē 
jonos: H20^*H+-f 0H _.

Vājie elektrolīti ūdens šķīdumos disociē jonos tikai nedaudz, 
jo iestājas līdzsvars starp vielas nedisociējušajām molekulām un 
joniem. Tādēļ šādu vielu disociācijas- procesu attēlošanai vienā
dojumos lieto apgriezenības zīmi «=*».

Piemēri:
h 2s ^ h + + h s -
h s - ^ h + + s2-

H2CO3 H++ HCO3-
HC03-=F*H++C032-

Vairākvērtīgām skābēm disociācijas process notiek pakāpe
niski. Pirmais H+ jons atšķeļas vieglāk, bet katrs nākamais — 
arvien grūtāk. Pat stiprām skābēm, piemēram, sērskābei, disociā
cijas procesā otrais ūdeņraža jons atšķeļas tikai daļēji, jo iestājas 
līdzsvars. Tādēļ, attēlojot sērskābes disociācijas procesa otro 
posmu, vienādojumā lieto apgriezenības zīmi «♦*».

Zināmi arī elektrolīti, kas. ieņem it kā starpstāvokli starp stip
riem un vājiem elektrolītiem. To.molekulās arī ir kovalentā saite, 
tomēr tā ir polārāka nekā vājos elektrolītos. Tādēļ šie elektrolīti 
disociē jonos labāk par vājiem elektrolītiem. Tomēr arī šo vielu 
disociācijas process ir apgriezenisks. Tādus elektrolītus dažkārt 
sauc par vidēji stipriem elektrolītiem. Pie tiem pieder, piemēram, 
sērpaskābe, fosforskābe, fluorūdeņražskābe u. c.

Disociējušo molekulu skaita attiecību pret visu izšķīdināto mo
lekulu skaitu sauc par disociācijas pakāpi un apzīmē ar burtu a. 
Ja disociējušo molekulu skaitu apzīmē ar burtu n, bet visu
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izšķīdināto molekulu skaitu — ar burtu N, tad disociācijas pakāpi a 
var izteikt šādi:

n

ļ Disociācijas pakāpe a ir disociējušo molekulu skaita attiecība 
I pret visu izšķīdināto molekulu skaitu.

Pieņemsim, piemēram, ka, izšķīdinot ūdenī vienu molu dotās 
skābes, ceturtā daļa tās molekulu sadalījusies jonos. Tas nozīmē, 
ka dotajā gadījumā no katrām četrām molekulām tikai viena ir 
disociējusi jonos. Disociācijas pakāpe a=0,25. Ja nepieciešams a 
izteikt procentos, tad a =  0,25-100 =  25%.

Disociējušo molekulu skaits n var būt robežās no 0 līdz N.
Atbilstoši tam a var mainīties
robežās no 0 (disociācijas nav) lidz 1 (pilnīga disociācija) jeb
procentos no 0 (disociācijas nav) līdz 100% (pilnīga disociā

cija).
Elektrolītus atšķaidot, disociācijas pakāpe palielinās. Tas iz

skaidrojams tādējādi, ka atšķaidītos šķīdumos joni atrodas tālāk 
cits no cita un tādēļ to saskaršanās un savstarpējās savienošanās 
iespējas samazinās.

Jēdziens «disociācijas pakāpe» stipriem elektrolītiem ir jāsa
prot nosacīti, jo stiprie elektrolīti pat nelielā atšķaidījumā ir pil
nīgi disociējuši. Tomēr pētījumi liecina, ka arī šo elektrolītu elek- 
trovadītspēja pieaug, šķīdumu atšķaidot. Taču šajos gadījumos 
jonu skaits nepieaug, bet palielinās tikai to kustīgums.

•  Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (17.—19.) 1

5. §. JONU ĪPAŠĪBAS

Joniem atšķirībā no atomiem ir citāda uzbūve un citas īpašības 
(sk. 9. Ipp.). Tā, piemēram, nātrija joni un hlorīdjoni ir nepiecie
šami cilvēkam un dzīvniekiem. Kālija jonus augi izmanto par ba
rības elementu. Turpretī vienkāršo vielu — nātrija un kālija īpa
šības (iedarbība ar ūdeni un citām vielām) pierāda, ka nātrija 
un kālija atomi nav izmantojami tiem pašiem nolūkiem, kādiem 
izmanto šo elementu jonus.

Joni savstarpēji atšķiras kā pēc fizikālajām, tā arī pēc ķīmis
kajām īpašībām. Pēc to īpašībām jonus var atšķirt citu no cita.

Jonu atšķirība pēc krāsas. Joni Na+, Ca2+, Čl- , N 03_, S 042- 
un citi ir bezkrāsaini. Daži katjoni ūdens šķīdumā veido hidrātus, 
kas ir krāsaini. Tādēļ tos var viegli konstatēt pēc raksturīgās šķī
duma krāsas. Tā, piemēram, hidratēti vara joni Cu2+ piešķir šķī
dumam zilu krāsu, hidratēti niķeļa joni Ni2+ — zaļu, bet hidratēti 
dzelzs joni Fe3+ — dzeltenbrūnu krāsu.
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2. tabula

Pārskats par katjonu un anjonu pierādīšanu

Katjoni Pierāda ar šādiem Joniem un 
vielām, ar liesmas krāsojumu Anjoni

H+ Ar indikatoriem c i -
Ag+ Ar Cl~ — baltas biezpien- 

veida nogulsnes :

Pb2+ Ar Cl“ — baltas nogul
snes, ar SO42-  — baltas no
gulsnes Br-

Cu2+ Ar OH- — zilas nogul
snes, ar S2~ — melnas no
gulsnes. Liesma zilgani zaja I-

Fe2+ Ar OH-  — zajgani pelē
kas nogulsnes, ar 
Fe(CN)6]3_ — zilas nogul
snes s 2-

Fe3+ Ar OH-  — sarkanbrūnas 
nogulsnes, ar [FejCNjo]4-  — 
zilas nogulsnes s o 32-

Cr3+ Ar OH-  — zaļas nogul
snes, kas OH-  pārākumā
šķīst

Zn2+ Ar OH- — baltas nogul
snes, kas OH-  pārākumā iz
zūd, ar S2~ — baltas no
gulsnes

c o 32-

Al3+ Ar OH-  — pelēcīgas no
gulsnes, kas OH-  pārākumā 
izzūd

CH3C0 0 -

n h 4+ Ar OH-  — sajūtama 
amonjaka smaka N03-

Ba2+ Ar S 0 42- — baltas no
gulsnes

Dzeltenzaļa liesma S042-

Ca2+ Ar C 032-  — baltas no
gulsnes

Ķieģeļsarkana liesma 0 l

Na+ Ar K{Sb(OH)6] — baltas
nogulsnes 

Dzeltena liesma
K+ Ar Na3[Co(N02)6] — dzel

tenas nogulsnes 
Violeta liesma

Cr042“

CrjOj2"

OH-

Pierāda ar  šādiem 
Joniem un vielām

Ar Ag+ — baltas nogul-

Ar Ag+ iedzeltenas

Ar Ag+ — dzeltenas no
gulsnes, ar H2SO4 izdalās 
“';S un I2 (violetas putas)

Ar H+ — izdalās gāze ar 
puvušu olu smaku, ar Cu2+ 
vai Pb2+ — melnas nogul
snes

Ar H+ — izdalās gāze S 02 
ar asu smaku un balinošu 
iedarbību, atkrāso violetās 
tintes šķīdumu

Ar H+ — izdalās gāze bez 
smakas, tā duļķo kaļķūdeni, 
slāpē degšanu (CO2), ar 
Ba2+ — baltas nogulsnes

Ar H+ — sajūtama etiķa 
smaka, ar koncentrētu H2S 0 4 
un etilspirtu karsējot — pa
tīkama smarža

Ar konc. H2S 0 4 un Cu ga
baliņu karsējot izdalās brūna 
gāze (N 02)

Ar Ba2+ — baltas nogul
snes, ar Pb2+ — baltas no
gulsnes

Ar MgCb+ N  H4OH +
+  NH4CI — baltas nogul
snes; ar HNO3 un 
(NH4)2Mo04 vai ar Ag+ — 
dzeltenas nogulsnes

Ar I-I2SO4 šķīdumu dzel
tenā krāsa mainās uz oranžu

Ar OH~ oranžā krāsa mai
nās uz dzeltenu

Ar indikatoriem, ar Cu2+ ,. 
Fe2+, Fe3+ u. c. — krāsainas 
nogulsnes
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Arī dažus anjonus var pazīt pēc krāsas, kādu tie piešķir ūdens 
šķīdumiem. Tā, piemēram, dzeltena krāsa piemīt hromātjonam 
C r042-, oranža — dihromātjonam Cr2C>72-  un violeta — perman- 
ganātjonam M n04- .

Daži joni piešķir raksturīgu krāsu liesmai, piemēram, nātrija 
jons Na+ — dzeltenu, kālija jons K+ — violetu, vara jons Cu2+ — 
zaļganzilu, kalcija jons Ca2+ — ķieģeļsarkanu, bārija jons Ba2+— 
dzeltenzaļu utt.

Jonu pierādīšana pēc to ķīmiskajām īpašībām. Visbiežāk jonu 
konstatēšanai izmanto t'o atšķirīgās ķīmiskās īpašības. Daži joni 
reakcijās ar citiem joniem veido raksturīgas nogulsnes, citi izdala 
gāzveida vielas, vēl citi — dažādi iedarbojas uz indikatoriem utt.

Nogulšņu izdalīšanās. Daudzu jonu pierādīšanai izmanto rak
sturīgu nogulšņu veidošanos. Tā, piemēram, hlorīdjonus CI~ pie
rāda ar sudraba joniem Ag+ (un otrādi), pie tam rodas baltas 
biezpienveida nogulsnes — sudraba hlorīds AgCl. Sulfātjonus 
S 042- pierāda ar bārija joniem B a^ (un otrādi). Rodas baltas 
nogulsnes — bārija sulfāts BaS04.

Gāzu izdalīšanās. Karbonātjonus C 032~ pierāda ar ūdeņraža 
joniem H+ (ar skābēm). Reakcijā izdalās gāze, kas saduļķo kaļķ
ūdeni. Sī gāze ir oglekļa (IV) oksīds CO2. Amonija jonus NH4+ 
pierāda ar hidroksīdjoniem OH-  (ar sārmiem). Sājā reakcijā iz
dalās amonjaks H3N, kuru var pazīt pēc raksturīgās smakas.

Ūdeņraža jonu H+ un hidroksidjonu OH~ konstatēšana. Lai no
teiktu, vai dotajā šķīdumā pārsvarā ir ūdeņraža joni vai hidroksīd- 
joni OH~, izmanto indikatorus.

Ja šķīdumā pārākumā ir ūdeņraža joni-H+ (reakcija ir skāba), 
tad zilais lakmuss krāsojas sarkans, metiloranžās šķīdums — sar
kans, bet fenolftaleīna šķīdums paliek bezkrāsains. Šķīdumiem, 
kuros pārākumā ir H+ joni, piemīt skāba garša.

Ja turpretī šķīdumā pārākumā ir hidroksīdjoni OH~ (bāziska 
reakcija), tad sarkanais lakmuss kļūst zils, metiloranžās šķī
dums — dzeltens, bet fenolftaleīna šķīdums — aveņsarkans. 
Sārmu šķīdumiem ir īpatnēja garša, un pataustot tie šķiet ziep- 
jaini.

2. tabulā dots pārskats par svarīgāko jonu pierādīšanu.
•  Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (20.—22.)! Atrisi

niet 2. uzdevumu!

6. §. JONU APMAIŅAS REAKCIJAS 
UN TO NORISES APSTĀKĻI

Atkārtojiet no 7. klases neorganiskās ķīmijas kursa par apmaiņas reak- 
cijāml

Mācoties par apmaiņas reakcijām, noskaidrojām, ka apmaiņas 
reakcijas norisinās līdz galam, 1) ja viena no vielām, kas rodas 
reakcijas rezultātā, ir praktiski nešķīstoša, 2) ja reakcijā izdalās
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gāzveida viela un 3) ja reakcijas rezultātā rodas ūdens. Tagad 
šos gadījumus apskatīsim no elektrolītiskās disociācijas teorijas 
viedokļa, t. i., ievērojot, ka ūdens šķīdumos visi elektrolīti lielākā 
vai mazākā mērā disociē jonos un tādēļ reakcijas notiek starp 
joniem. '

Ar jonu reakcijām un to norises apstākļiem var iepazīties šā
dos mēģinājumos.

'1. Ja nātrija hlorīda šķīdumam pielej nedaudz sudraba(I) 
nitrāta vai svina(II) nitrāta šķīduma, tad reakcijas rezultātā 
rodas nogulsnes.

Reakcijas molekulārais vienādojums:
2NaCl +  Pb(N 03) 2-*PbCl2ļ  +  2NaN03

Reakcijas vienādojums jonu veidā:
2Na+ + 2C l-+Pb2++2N 03--^P b C l2J +  2Na++2N03-

Izslēdzot no jonu vienādojuma abām pusēm tos jonus, kuri 
reakcijā nepiedalās, iegūst saīsināto jonu vienādojumu:

Pb2++2C l--^PbC l2ļ
2. Ja nātrija karbonāta šķīdumam pielej sālsskābi, tad novē

rojama gāzes izdalīšanās:
C02f

t
Na2C03 +  2HC1 -v 2NaCl +  H2C 03

\
H20

2Na++C032-+ 2H ++2C l-->2N a++2C l-+H 20  +  C 02f 
C 032--f  2H+ H20  + C02f

3. Ja slāpekļskābes šķīdumam pielej kālija hidroksīda šķīdumu, 
tad rodas šķīstošs sāls un ūdens, kas ir mazdisociēta viela:

KOH +  HN03 KN03 +  H20
k++ o h - + h + + n o 3- ^ k+ + n o 3- h- h 2o 

o h - + h + -> h 2o • ■
Lai noskaidrotu, kādēļ apmaiņas reakcijas dažos gadījumos 

nenorisinās līdz galam, pie magnija hlorīda šķīduma pielej nātrija 
sulfāta šķīdumu. Sājā mēģinājumā nekādas ķīmiskas reakcijas 
pazīmes nav novērojamas:

MgCl2-j-Na2S 0 4 ** MgS04 + 2NaCl 
Mg2+ +  2Cl-+2Na+ +  SCV-=ē* Mg2+ +  S 0 42-+2N a++2C l-

No mēģinājumiem izriet, ka jonu apmaiņas reakcijas norisinās 
lidz galam tajos gadījumos, ja šķīdumā ir joni, kas var savstarpēji 
saistīties un veidot 1) nogulsnes, 2) gāzveida vielas vai 3) maz- 
disociētas vielas. Ja šķīdumā nav tādu jonu, kas var savstarpēji
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saistīties, tad jonu apmaiņas reakcijas (ja vispār tas notiek) ir 
apgriezeniskas.

Vairumā gadījumu jau iepriekš var paredzēt, starp kurām 
vielām ūdens šķīdumā var notikt apmaiņas reakcijas, šajā saka
rībā ir jāievēro, ka savstarpēji reaģējošām vielām ir jā'oūt ūdeni 
šķīstošām, bet vienai no vielām, kas rodas reakcijas rezultātā, jā- 
būt vai nu praktiski nešķīstošai, vai gaistošai, vai ari mazdiso- 
ciētai.

Lai noskaidrotu kādas konkrētas apmaiņas reakcijas norises 
iespēju, lietderīgi izmantot 3. tabulu.

3. tabula

Sāju un bāzu šķīdība ūdenī

Sāli, bāzes Sālu un bāzu šķīdība

Nitrāti
Acetāti

Visi sāļi ir šķīstoši
(CH3COO)3Al ir mazšķīstošs. Pārējie sāļi ir šķīstoši

Hlorīdi AgCl un PbCI2 nešķīst. Pārējie sāļi īr šķīstoši

Sulfāti BaS04, PbS04 un SrS04 nešķīst, CaS04 un Ag2S 0 4 maz 
šķīst. Pārējie sāļi ir šķīstoši

Sulfidi Gandrīz visi sāji ir nešķīstoši. Šķīst Na2S, K2S, (NH4) 2S, 
BaS un MgS. Maz šķīst CaS

Karbonātil 
Silikāti J 
Fosfāti )

Kālija, nātrija un amonija sāji ir šķīstoši. Pārējie sāji ir 
nešķīstoši

Bāzes LiOH, NaOH un KOH ir šķīstoši. Ca{OH)2 un Ba(OH)2 
ir mazšķīstoši. Pārējās bāzes ir praktiski nešķīstošas

Tā, piemēram, lai uzrakstītu vienādojumus visām iespējamām reakcijām, kas 
norisinās starp magnija hlorīdu un kādu citu vielu, var izmantot šādu vispārī
gas rīcības shēmu.

1. Pārliecinās, vai MgCI2 ir šķīstošs.
2. Secina, ka uz MgCl2 jāiedarbojas ar tādām ūdenī šķīstošām vielām, 

kas spēj izgulsnēt a) magnija jonus Mg2+, b) hlorīdjonus Cl".
3. Konstatē, ka magnija jonus Mg2+ var izgulsnēt,
a) iedarbojoties ar OH" joniem, t. i., ar jebkuru sārmu, jo tad rodas maz- 

šķīstošs magnija hidroksīds Mg(OH)2;
b) iedarbojoties ar ūdenī šķīstošiem sāļiem, kas satur vienu no šādiem 

joniem: C 032- ,  P 0 43-, S2_, S i032_. Sim nolūkam jāizmanto minēto anjonu 
nātrija, kālija vai amonija sāļi, jo tikai tie ir ūdenī šķīstoši.
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4. Konstatē, ka hlorldjonu var izgulsnēt ar Ag+ un Pb2+ joniem. Tādē) 
reakcijā jāņem šo katjonu šķīstošie sāļi.

Sastādot vienādojumus jonu reakcijām, kurās rodas gaistošas vielas, ievēro, 
ka CO32“ , SO32- un S2_ joni spēj reaģēt ar skābēm un izdalīt attiecīgo gāzi, 
piemēram:

S 0 32- + 2 H + ->-H20  +  SOjf

Apskatot no elektrolītiskās disociācijas teorijas viedokļa sva- 
rīgāko savienojumu klašu ķīmiskās īpašības, redzam, ka tas no
saka raksturīgie joni, kas šiem savienojumiem ir kopīgi (4. tab.).

4. tabula

Sāļu, skābju, bažu un amfotēro hidroksīdu īpašību raksturojums 
no elektrolītiskās disociācijas teorijas viedokļa

Elektrolīti Raksturīgie kopīgie Joni Raksturīgās īpašības

Sāļi Kopīgu jonu nav Kopīgu īpašību nav

Skābes H+ Iedarbojas uz indikatoriem un 
OH-  joniem

Bāzes o h - Iedarbojas uz indikatoriem un
H+ joniem

Amfotērie
hidroksīdi

H+ un OH- Reaģē gan ar skābēm, gan 
ar bāzēm

•  Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (23.—27.) 1 Atrisi
niet 3. uzdevumu!

7. §. OKSIDĒŠANĀS-REDUCĒSANAS REAKCIJAS

Atkārtojiet par oksidēšanās-reducēšanās reakcijām no 7. un 8. klases ne
organiskās ķīmijas kursa!

Pamatojoties uz elektronu teoriju, apskatīsim, -ar ko atšķiras 
aizvietošanas reakcijas no apmaiņas reakcijām.

Sājā nolūkā sastādīsim reakciju vienādojumus, kas attēlo
a) vara(II) sulfāta iedarbību ar nātrija hidroksīdu, b) vara(II) 
sulfāta iedarbību ar dzelzi un c) alumīnija iedarbību ar sālsskābi. 
Uzrakstīsim šo reakciju molekulāros vienādojumus, jonu vie
nādojumus un saīsinātos jonu vienādojumus. Virs ķīmiskajiem
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simboliem atzīmēsim atbilstošas oksidēšanas pakāpes un ar bul
tiņām parādīsim elektronu pāreju:

+2+6 -2  +1- 2 + 1  +2 - 2 + 1  +1+6 - 2  

CuS04 +  2N a0H -+C u(0H )2ļ-f-Na2S 04
C u^ +  S 0 ^ + 2 N a+  +  2 0 H --^ C u (0 H )2ļ+2N a+ +  S 042-

Cu2++2 0 H --+ C u(0 H)2|
+2+6 - 2  0 +2+6 - 2  0
CuS04 + Fe-+FeS04 +  Cuj. i

Cu2++ S 042- +  Fe Fe2+ +  S042- +  Cu ļ
2e-

C u^+ F e -> Fe2+-ļ- Cu ļ
o + l - l  + 3 - l  o

2Al +  6HCl->2AlCI3+3H 2t
1

2Al +  6H++6CI--+2Al3++6C ]-+3H 2f
6e~

t I

2 A°l +  6H+ -+ 2 Al3+ +  3H2 f
Salīdzinot dotos apmaiņas reakcijas un aizvietošanas reakciju 

vienādojumus, redzams, ka pirmajā reakcijā elementu oksidēšanas 
pakāpes nemainās, bet otrajā un trešajā — mainās.

Reakcijā starp dzelzi un vara (II) sulfātu notiek šādi procesi:
a) dzelzs atomi oksidējas par dzelzs joniem;
b) vara joni reducējas par vara atomiem;
c) oksidētāji ir vara joni, kas oksidē dzelzs atomus un paši 

reducējas;
d) reducētāji ir dzelzs atomi, kas reducē vara jonus un paši 

oksidējas.
Reakcijā starp alumīniju un sālsskābi notiek šādi procesi:
a) alumīnija atomi oksidējas par alumīnija joniem;
b) ūdeņraža joni reducējas par ūdeņraža atomiem, no kuriem 

izveidojas ūdeņraža molekulas;
c) oksidētāji ir ūdeņraža joni, kas oksidē alumīnija atomus 

un paši reducējas;
d) reducētāji ir alumīnija atomi, kas reducē ūdeņraža jonus 

un paši oksidējas.
ļ Reakcijas, kurās mainās elementu oksidēšanas pakāpes, sauc 
ļ par oksidēšanās-reducēšanās reakcijām.

Tātad aizvietošanas reakcijās notiek oksidēšanās-reducēšanās 
procesi, bet apmaiņas reakcijās oksidēšanās-reducēšanās procesi 
nenotiek.
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Oksidēšanās-reducēšanās reakciju vienādojumu sastādīšana.
Dažas oksidēšanās-reducēšanās reakcijas ir ļoti sarežģītas. Tādēļ 
ir jāapgūst racionāli paņēmieni šo reakciju vienādojumu sastādī
šanai. Lai sastādītu jebkuras oksidēšanās-reducēšanās*reakcijas 
vienādojumu (piemēram, vienādojumu reakcijai, kas norisinās 
starp atšķaidītu slāpekļskābi un varu), ieteicams ievērot šādu 
secību.*

1. Uzraksta formulas vielām, kuras savstarpēji reaģē, liek bul
tiņu un pa labi no tās raksta formulas vielām, kas rodas reakcijas 
rezultātā:

Cu +  HN03->Cu(N 0 3)2 +  N 0 t +  H20
2. Virs elementu simboliem uzraksta to oksidēšanas pakāpes 

(elementiem, kuriem tās mainās):

Cu + HN03 -> Cu (N03) 2 +  NOf +  H20
3. Simbolus tiem atomiem, kuriem mainījušās oksidēšanas pa

kāpes, izraksta atsevišķi šādā kārtībā:
0 +2
Cu -► Cu

+5 +2
N -*N

4. Noskaidro un pieraksta, cik elektronu ir atdevis vai pievie
nojis attiecīgais atoms:

0 +2
Cu —2e~-> Cu
+5 +2
N +  3e~->N

5. Jāvienādo atdoto un pievienoto elektronu skaits. Sājā nolūkā 
atrod elektronu skaita mazāko kopīgo dalāmo. Pēc tam, pareizinot 
ar kopīgajiem reizinātājiem, atrod attiecīgos koeficientus, ko pie
raksta pie visiem atomu, jonu un elektronu apzīmējumiem:

f. . 0 1
Ē

C u - 2 e - - C u  1
c *9

3
♦ D ♦ i
N +3e"-*-N ļ 2

0 ♦ 2
3 C u —6e~— 3 C u

2 N + 6 e -* - 2 N

Tā kā atdoto un pievienoto elektronu skaits ir vienāds, tad tālā
kajā reakcijas vienādojuma sastādīšanas gaitā ar šiem elektro
niem var nerēķināties (tos nosvītro). Abiem elektronu vienādoju
miem kreisās puses atomu un jonu simbolus kopā ar atbilstošajiem

* Ieteiktā oksidēšanās-reducēšanas reakciju vienādojumu sastādīšanas secība 
jāievēro sākuma periodā, kamēr nav iegūtas stabilas zināšanas un iemaņas.
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koeficientiem apvelk ar vienu taisnstūri, bet labās puses atomu 
un jonu simbolus — ar otru.

6. Pirmajā taisnstūrī ietvertie atomi un joni veido reakcijas 
saīsinātā vienādojuma kreiso pusi, bet otrajā taisnstūrī ietvertie — 
vienādojuma labo pusi:

0 + 5  + 2  +2
3Cu+2N->-3Cu + 2N

7. Vadoties no saīsinātā vienādojuma, liek koeficientus pie 
attiecīgo vielu formulām pilnajā oksidēšanās-reducēšanās reakci
jas vienādojumā, sākot ar vienādojuma labo pusi. Jāievēro, ka 
atrastie koeficienti jāraksta pie to vielu formulām, kur notikusi 
oksidēšanas pakāpes maiņa. Dotajā piemērā rīkojas šādi:

3Cu +  HN03 -v 3*Cu (N03) 2 +  2NO f +  H20

8. Jāatrod trūkstošie koeficienti pilnajam oksidēšanās-reducē
šanās reakcijas vienādojumam. To veic, izejot no iepriekš atras
tajiem koeficientiem. Dotajā piemērā spriež šādi: reakcijas vienā
dojumā pa labi no bultiņas pavisam ir 8 slāpekļa atomi (seši no 
tiem ietilpst sešās —N03 grupās un divi — divās NO molekulās). 
Tātad arī pa kreisi no bultiņas jābūt 8 slāpekļa atomiem, t. i., 
reakcijā jāpiedalās 8 HN03 molekulām. Tā kā 8 HN03 molekulās 
ir 8 H atomi, tad tikpat H atomiem jābūt pa labi no bultiņas, t. i., 
jārodas četrām ūdens molekulām:

3Cu + 8HN03 3Cu (N03) 2+ 2NO f +  4H20

9. Uzrakstītā reakcijas vienādojuma pareizību parasti pārbauda 
pēc skābekļa atomu skaita vienādojuma kreisajā un labajā pusē. 
Šinī gadījumā 24 0  =  24 O.

#  Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (28.—30.)!

8. §. SĀĻU HIDROLIZĒ

Ar mēģinājumiem var noskaidrot, ka sāļi daudzos gadījumos 
reaģē ar ūdeni.

Apmaiņas reakcijas, kas notiek starp daudziem sāļiem un. ūdeni, 
sauc par hidrolizēs reakcijām (no grieķu valodas vārdiem 
hydor — ūdens, lysis — sadalīšanās).

Lai izprastu sāļu hidrolizēs būtību, mēģinājumos noskaidrosim, 
kā sāļi iedarbojas ar ūdeni indikatoru klātbūtnē. Ja, piemēram, 
nātrija hlorīdu, alumīnija hlorīdu un nātrija karbonātu šķīdina 
ūdenī un uz iegūtajiem šķīdumiem iedarbojas ar indikatoriem, 
tad novērojumus var apkopot tabulā (5. tab.).
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5. tabula .
Dažādu sāļu iedarbība ar ūdeni

Salu Šķīdumi

To iedarbība uz indikatoriem

uz lakmusu uz fenolttaleīnu uz metiloranžo

Alumīnija hlo
rīda šķīdums ūdenī

Klust sārts Krāsa nemainās Kļūst rozā

Nātrija karbonāta 
šķīdums ūdeni

Kļūst zils Krāsojas aveņsar- 
kanā krāsā

Klust dzeltens

Nātrija hlorīda 
šķīdums ūdenī

Krāsa nemainās Krāsa nemainās Krāsa nemainās

Tā kā indikatora krāsas maiņa ir ķīmiskas reakcijas pazīme, 
tad var izdarīt secinājumu, ka daži sāļi ar ūdeni reaģē (alumī
nija hlorīds, nātrija karbonāts), bet citi sāļi (nātrija hlorīds) ne
reaģē. Kā to var izskaidrot?

Kā jau minēts, apmaiņas reakciju norišu galvenais nosacījums 
ir tādu jonu klātbūtne, kuri var savstarpēji saistīties (sk. I nod. 
6. §). Bez tam ir zināms, ka ūdens molekulas nedaudz disociē 
jonos (sk. I nod. 4. §). Ievērojot teikto, noskaidrosim, kādi procesi 
norisinās alumīnija hlorīda, nātrija karbonāta un nātrija hlorīda 
ūdens šķīdumos.

Kādēļ, šķīdinot alumīnija hlorīdu ūdenī, indikatori uzrada 
skābu reakciju? Kā zināms, skāba vide var rasties tikai tad, ja 
tajā uzkrājas ūdeņraža joni H+. Ūdeņraža jonu rašanos var iz
skaidrot ar šādu jonu vienādojumu:

AP++ 3C1 - +  H20  3* A10H2++3C1- +  H+
i t

NOH~ + H+

No visiem joniem, kas atrodas šķīdumā, savstarpēji saistās 
alumīnija joni Al3+ un hidroksīdjoni OH_, veidojot mazdisociētu 
A10H2+ jonu. Tā kā OH~ joni nepārtraukti tiek saistīti, tad_uz
krājas brīvi H+ joni un vide kļūst skāba. Saīsināta jonu vienādo
juma veidā to var attēlot šādi:

A13++H20  3*  A10H2++H+*
Līdzīgi iedarbojas ar ūdeni arī citi sāļi, kas veidoti no vājas 

bāzes un stipras skābes.
Hidrolizējoties sāļiem, kuri veidoti no stipras skābes un vājas 

bāzes, hidroksīdjoni OH~ saistās ar metāla joniem un uzkrājas 
brivi ūdeņraža joni H+, kas rada skābu vidi.

* Dažkārt sālu hidrolizēs reakcijas attēlo molekulārā veidā, piemēram, alu
mīnija hlorīda hidrolizēs reakciju attēlo tā: AlCfa-f HoO^AlOHCh+HCl.
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Tagad noskaidrosim, kādē], šķīdinot ūdenī nātrija karbonātu, 
vide kļūst bāziska. Līdzīgi kā iepriekš apskatītajā gadījumā notie
košo procesu attēlosim ar jonu vienādojumu:

2Na+ +  C 032-  +  H20  =«* 2Na + +  HC03- +  0 H -
N  I t

sH+-i-OH-

No visiem joniem, kas atrodas šķīdumā, savstarpēji saistīties var 
tikai C032~ joni ar ūdeņraža joniem H+. Tā kā H+ joni tiek nepār
traukt^ saistīti, tad uzkrājas brīvi OH-joni, un vide kļūst bāziska. 
Saīsināta jonu vienādojuma veidā to var attēlot šādi:

C032- + H 20  =h= HCO3-+ O H -
Analoģiski iedarbojas ar ūdeni arī citi sāļi, kas veidoti no vā

jas skābes un stipras bāzes.
Hidrolizējoties sāļiem, kuri veidoti no stipras bāzes un vājas 

skābes, ūdeņraža joni H+ saistās ar skābju atlikumu joniem un 
uzkrājas brivi hidroksidjoni OH~, kas rada bāzisku vidi.

Bet kādēļ indikatoru krāsa nemainās nātrija hlorīda ūdens šķī
dumā?

Attēlosim nātrija hlorīda iedarbību ar ūdeni jonu veidā: 
Na++CI- +  H20  Na++Cl~+H20

I  t
H++OH-

N0 šīs shēmas redzams, ka šķīdumā nav tādu jonu, kas varētu 
savstarpēji saistīties, tādēļ arī hidrolizē nenotiek.

Nekādas pārmaiņas ūdens šķīdumā nenotiek arī ar citiem sā
ļiem, kas veidoti no stiprām skābēm un stiprām bāzēm.

Hidrolizēs reakcijas parasti nenotiek līdz galam, jo tās ir ap- 
griezeniskas. Tādēļ, rakstot šo reakciju vienādojumus, liek apgrie- 
zenības zīmi «=?*». Lai paātrinātu hidrolizēs procesu, šķīdums 
jāatšķaida un jāpaaugstina tā temperatūra.

#  Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (31. un 32.)!

L A B O R A T O R I J A S  D A R B I  

Apmaiņas reakcijas starp elektrolītu šķīdumiem

Jonu reakcijas, kurās rodas nešķīstošas vielas

Vienā mēģenē ielej 2 . . . 3  ml atšķaidītas sālsskābes, otrā — tikpat daudz 
nātrija sulfāta šķīduma, bet trešā — vara(II) hlorīda šķīduma. Pēc tam pir
majā mēģenē piepilina nedaudz sudraba nitrāta šķīduma, otrajā — bārija 
hlorīda šķīduma, bet trešajā — pielej nedaudz nātrija hidroksīda šķīduma.
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Jautājumi patstāvīgiem secinājumiem. Kādu vielu nogulsnes radušās pir
majā, otrajā un trešajā mēģenē? Uzrakstiet attiecīgo reakciju vienādojumus 
molekulāro vienādojumu, jonu vienādojumu un saīsināto jonu vienādojumu 
veidā!

Jonu reakcijas, kurās izdalās gāzveida vielas

Vienā mēģenē ieliek dažus nelielus gabaliņus krīta vai marmora, bet 
otrā — ’/3 mēģenes kristāliska nātrija sulfīta Na2SO.i. Abās mēģenēs ielej ne
daudz sālsskābes šķīduma, kas satur 20% (pēc masas) HC1. Tad abas mēģenes 
noslēdz ar aizbāžņiem, caur kuriem iet gāzu novadcaurulītes. Pirmā aparāta gāzu 
novadcaurulītes galu ievieto mēģenē ar tikko pagatavotu kalcija hidroksīda 
šķīdumu, bet otra aparāta gāzu novadcaurulītes galu ievieto mēģenē ar 1 . . .  2 ml 
atšķaidīta violetās tintes šķīduma. Pirmajā un otrajā aparātā iegūto gāzi uz
manīgi paosta.

Jautājumi patstāvīgiem secinājumiem. Par kādu gāzu rašanos liecina iz
darītie mēģinājumi? Uzrakstiet attiecīgo reakciju vienādojumus molekulāro 
vienādojumu, jonu vienādojumu un saīsināto jonu vienādojumu veidā!

Jonu reakcijas, kurās rodas mazdisociētas vielas

Divās mēģenēs ielej 1 . . .  2 ml nātrija hidroksīda šķīduma, kas satur ap
tuveni 10% (pēc masas) NaOH, un tam piepilina nedaudz fenolftaleīna šķī
duma. Pēc tam pirmajā mēģenē lēnām lej klāt sālsskābes šķīdumu, kas satur 
aptuveni 10% (pēc masas) HC1, bet otrajā — tādas pašas koncentrācijas sēr
skābi, kamēr šķīdums atkrāsojas.

Jautājumi patstāvīgiem secinājumiem. Kādas vielas radušās izdarītajos 
mēģinājumos? Kādē] abās mēģenēs skābju ietekmē notika šķīdumu atkrāsoša- 
nās? Uzrakstiet attiecīgo reakciju vienādojumus molekulāro vienādojumu, jonu 
vienādojumu un saīsināto jonu vienādojumu veidā!

Apgriezeniskas jonu reakcijas

Mēģenē ielej 1 . . .  2 ml nātrija sulfāta šķīduma un tam pielej nedaudz 
cinka hlorīda šķīduma.

Jautājumi patstāvīgiem secinājumiem. Paskaidrojiet, kādēļ šajā gadījumā ne
kādas reakcijas pazīmes nav novērojamas! Vai ķīmiska reakcija ir notikusi? 
Ja ir, tad uzrakstiet tās vienādojumu! No visiem izdarītajiem mēģinājumiem 
seciniet, kādos gadījumos jonu reakcijas noris līdz galam un kad tās ir ap- 
griezeniskas!

Sāļu hidrolizē

Sāļu šķīdumu pārbaude ar indikatoriem

1. Mēģenē ievieto nedaudz nātrija karbonāta, izšķīdina to destilētā ūdenī 
un piepilina nedaudz fenolftaleīna šķīduma.

2. Mēģenē ievieto nedaudz svina(II) hlorīda vai svina(II) nitrāta, šķīdina 
to destilētā ūdenī un samitrina šajā šķīdumā zilā lakmusa papīrīti.

3. Mēģenē ievieto nedaudz nātrija hlorīda, izšķīdina to destilētā ūdeni un 
iegūtajā šķidumā samērcē zilā lakmusa papīrīti. Pēc tam nātrija hlorīda šķī
dumam piepilina nedaudz fenolftaleīna šķīduma.
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Jautājumi patstāvīgiem secinājumiem. Par kādu jonu rašanos šķīdumā 
liecina indikatora krāsas maiņa pirmajā un otrajā mēģinājumā? Kā izskaidrot 
trešā mēģinājuma novērojumus? Uzrakstiet jonu vienādojumu un saīsinātu 
jonu vienādojumu veidā vienādojumus tām reakcijām, kas izskaidro indikatoru 
krāsas maiņu!

1. p r a k t i s k a i s  d a r b s .  EKSPERIMENTĀLI UZDEVUMI PAR TĒMU 
«ELEKTROLĪTISKAS DISOCIACIJAS TEORIJA»

1. Praktiski izdariet mēģinājumus, kuros noris jonu reakcijas pēc šādām 
shēmām:

a) KC1 AgClļ +  . . . ;
b) BaCl2 +  . .  - —*■ AgClj. +  . . . ;
c) . . .  +BaCl2 -*■ BaS04ļ  +  . . . ;
d) . . .  + B a(N 0s)2-*-BaS04j.+  . . . ;

/ej . . .  +KOH ->Cu(OH)2ļ +  . . . ;
m  FeC13+ . . . ^ F e ( O H ) 3ļ +
g) Na2C 03-F . . .  —* Hs0 + C 0 2t -F . • • >
h) . . . + HC l - > H20  +  C02t+C aC l2;
ļij Na2S 0 3+  . . . —>H20 4 “S 02f
j) KOH+ . . . - * K 2S 0 4+ H 20;
k) KOH- K.. KN03+FI20!

Attēlojiet attiecīgās reakcijas molekulāro vienādojumu, jonu vienādojumu 
un saīsināto jonu vienādojumu veidā!

2. Praktiski realizējiet šādas pārvērtības:
' a) Ca (OH)j -vC aC 03 CO*f;

b) Cu(N03)2->-Cu(0H)2 ->-CuCl2!

3. Mēģenēs ielejiet pa 1 ml šādu sāļu šķīdumus:
a) CaCl2, b) Pb(N 03)2, c) KN03, d) ZnS04, e) K^S, I) K̂ CO-,!

Katru šķīdumu pārbaudiet ar indikatoriem un novērojumus izskaidrojiet, 
uzrakstot attiecīgo reakciju vienādojumus jonu vienādojumu un saīsināto jonu 
vienādojumu veidā!

J A U T Ā J U M I  U N  V I N G R I N Ā J U M I

1. I<ādē| cukura šķīdums elektrisko strāvu nevada, bet nātrija hlorīda šķī
dums — vada?

2. Nedaudz augsnes ielika kolbiņā ar destilētu ūdeni un saskalināja, tad 
maisījumam ļāva nostāties un to nofiltrēja. Kā var izskaidrot to, ka iegūtais 
filtrāts atšķirībā no destilētā ūdens vada elektrisko strāvu?

3. Izskaidrojiet, kādēļ daudzas vielas disociē jonos!
4. Formulējiet elektrolītiskās disociācijas teorijas pamattēzes un izskaidro

jiet to būtību!
5. Kāda ir šķīšanas procesa būtība, un kurš zinātnieks pirmais to teorētiski 

pamatoja?
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6. Šķīdinot ūdenī nātrija karbonātu Na2C03, novērojama sasilšana. Vai var 
apgalvot, ka, šai vielai šķīstot ūdenī, notiek tikai ķīmisks process? Kādēļ?

7. Kādēļ etilspirta atūdenošanai dažkārt izmanto vara(II) sulfātu CuSO«?
8. Vara (II) sulfāts ir bezkrāsaina, kristāliska viela. Izšķīdinot šo vielu 

ūdenī, iegūst šķīdumu zilā krāsā. Kā to var izskaidrot?
9. Kādu teorētisku ieguldījumu elektrolītiskās disociācijas teorijas tālākā 

pilnveidošanā ir devis krievu zinātnieks I. Kablukovs? Uz kāda cita krievu 
zinātnieka darbiem viņš pamatojās?

10. Ar ko izskaidrojama protona pāreja no skābes molekulām pie ūdens 
molekulām?

11. Ko sauc par hidroksonija jonu, un kā tas veidojas?
12. Attēlojiet ortofosforskābes disociācijas procesu a) S. Arēniusa teorijas 

skatījumā un b) atbilstoši uzskatiem par jonu hidratāciju!
13. Definējiet skābes un bāzes no S. Arēniusa teorijas viedokļa, kā arī 

atbilstoši uzskatiem par jonu hidratāciju!
14. Alumīnija hidroksīds ir vāja bāze un nedaudz šķīst ūdenī. Attēlojiet 

ar reakciju vienādojumiem alumīnija hidroksīda disociāciju!
15. Uzrakstiet vienādojumus, kas attēlo normālo, skābo un bāzisko sāļu 

disociāciju!
16. Vielas disociācijas rezultātā radās Ca2+, CO32-  un H+ joni. Disociējot 

kādai citai vielai, konstatēja Mg24-, Cl_ un OH- jonus. Uzrakstiet šo vielu 
ķīmiskās formulas!

17. Izmantojot jēdzienu «disociācijas pakāpe», izskaidrojiet jēdzienus «stipra 
skābe» un «vāja skābe»!

18. Kā jāsaprot jēdziens «disociācijas pakāpe» a) stipriem elektrolītiem un
b) vājiem elektrolītiem? Paskaidrojot ievērojiet elektrolītu ķīmiskās saites dabu!

19. Attēlojiet ūdens disociācijas shēmul Kādēļ destilētam ūdenim ir neitrāla 
reakcija?

20. Cilvēka organisms patērē samērā daudz hlora nātrija hlorīda un sāls
skābes veidā. Tomēr neliela gāzveida hlora daudzuma ieelpošana izraisa elpo
šanas ceļu akūtu iekaisumu un pat nosmakšanu. Izskaidrojiet šo parādību!

21. Dažādās mēģenēs doti šķīdumi, kas satur šādus jonus: a) Ag+, b) SO<2~,
c) H+, d) OH- , e) I~. Kā var pierādīt, kādi joni katrā mēģenē atrodas? Uz
rakstiet reakciju vienādojumus!

22. Doti šādu vielu šķīdumi: a) kālija permanganāta KMn04, b) kālija sul
fāta K2S0 4, c) nātrija hromēta .Na2CrO,t, d) vara(II) sulfāta CuS04, e) ni
ķeļa (II) hlorīda NiC!2. Pēc kādām pazīmēm var noteikt, kurā mēģenē katrs 
šķīdums atrodas, un no kā šīs pazīmes ir atkarīgas?

<23. Doti šādu vielu šķīdumi: a) cinka sulfāta un bārija nitrāta, b) vara(II) 
sulfāta un kālija hidroksīda, c) cinka sulfāta un alumīnija hlorīda, d) dzelzs(JII) 
hlorīda un magnija sulfāta. Ar kuriem no šiem šķīdumiem, ja tos salej kopā, 
apmaiņas reakcijas notiks līdz galam? Kādēļ? Uzrakstiet reakciju molekulāros 
vienādojumus, jonu vienādojumus un saīsinātos jonu vienādojumus!

24. Doti šādu vielu šķīdumi: a) kālija hidroksīda un ortofosforskābes, 
b) sālsskābes un nātrija sulfāta, c) sērskābes un kālija karbonāta, d) sērskābes 
un nātrija sulfīda, e) cinka sulfāta un kālija hlorīda, f) nātrija sulfīla un slā
pekļskābes, g) kālija karbonāta un sālsskābes. Ar kuriem no šiem šķīdumiem, 
ja tos salej kopā, apmaiņas reakcijas notiks līdz galam? Uzrakstiet reakciju 
molekulāros vienādojumus, jonu vienādojumus un saīsinātos jonu vienādojumus!
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£5. Pēc dotajām shēmām uzrakstiet reakciju molekulāros vienādojumus!
a) 2H ++C 032" d) Ag+ +  B r --> .. .
b) 2 H + + S 0 32- e )  H ++O H -
c) 2H+ +  S2- f) Ba2+ +  S 0 42-

28. Kas nosaka elektrolītu raksturīgās un kopīgās īpašības? Uzrakstiet 
attiecīgo reakciju vienādojumus molekulāro vienādojumu, jonu vienādojumu un 
saīsināto jonu vienādojumu veidā! x

27. Paskaidrojiet, kādēļ cinka hidroksīdam ir amfotēras īpašības! Uzrakstiet 
attiecīgo reakciju vienādojumus molekulāro vienādojumu, jonu vienādojumu un 
saīsināto jonu vienādojumu veidā!'

28. Doti reakciju vienādojumi. Kurās no šīm reakcijām notiek oksidēšanās- 
reducēšanās procesi (vienādojumos parādiet, kas ir oksidētājs un kas — redu-
cētājs, kas oksidējas un kas reducējas)?

a) 2H20  — 2H2f + 0 2t

b) Cu (0 H ) A c u 0 + H 20

c) N20 5+ H 20  2HNO3

d) CuS04+F e -*■ FeSOī+Cuļ
f°

e) 2Fe+3Cl2 2FeC!3

29. Doti oksidēšanās-reducēšanās reakciju vienādojumi. Paskaidrojiet, kas 
ir oksidētājs pirmajā un kas — otrajā reakcijā!

a) Zn+Cl2-*- ZnCl2
b) Zn+2HCI -*■ ZnCl2+ H 2t

30. Pēc dotajām shēmām sastādiet oksidēšanās-reducēšanās reakciju vie
nādojumus! .

a) CuS+HN0s-^Cu(N03)»+ S + N 0 t +  H20
atšķ.

b) KaCrjOj+HCi-^KCl+CrCU+HzO+CUt
c) KjiSOs+HjSO^ +  KMnO«-^ K2SO4+M nS04 + . . .

31. Kādēļ daži sāļi hidrolizējas, bet citi nehidrolizējas? Miniet piemērusl
♦ 32. Iezīmējiet pierakstu kladē doto tabulu un aizpildiet to!

S ātu  ūdens šķīdumi

Indikatora krāsa Reakciju vienādo
jum i, kas paskaidro 
Indikatora krāsas 

m aiņu ūdens 
šķīdumoslakm uss m etiioranžā īenolfta leīns

Cinka nitrāta

Kālija sulfīda

Kālija hlorīda
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U Z D E V U M I

1. Ilgstoši karsējot 12,3 g magnija sulfāta kristālhidrāta, tā masa samazinā
jās par 6,3 g. Aprēķiniet magnija sulfāta kristālhidrāta ķīmisko formulu!

2. Aprēķiniet, cik gramu bromidjonu saņems cilvēka organisms ar 15 ml 
šķīduma, kura 100 ml satur 2 g kālija bromlda un 2 g  nātrija bromīda!

3. Lai neitralizētu 400 g slāpekļskābes šķīduma, patērēja 150 ml šķīduma 
(p= 1,1 g/ml), kas satur 12% (pēc masas) kālija hidroksīda. Aprēķiniet, cik 
masas daļas (procentos) slāpekļskābes saturēja neitralizējamais šķīdums!



II n o d a | a
SLĀPEKĻA APAKŠGRUPAS ELEMENTI

l . §.  SLĀPEKĻA APAKŠGRUPAS ELEMENTU VIETA 
PERIODISKAJĀ SISTĒMA UN TO ATOMU UZBŪVE

Atkārtojiet no 8. klases neorganiskās ķīmijas kursa par periodisko sistēmu 
un atomu uzbūvil

Piektās grupas galvenajā apakšgrupā ietilpst elementi slāpek- 
lis N, fosfors P, arsēns As, antimons Sb un bismuts Bi (6. tab.)

6. tabula

Piektās grupas galvenās apakšgrupas elementi

Elementa
nosaukums Simbols Atommasa K ārtas

skaitlis

Elektronu izvietojum s 
enerģ ijas līmeņos

K L M N O p Q

Slāpeklis N 14,0067 7 2 5
Fosfors P 30,97376 15 2 8 5
Arsēns As 74,9216 33 2 8 18 5
Antimons Sb 121,75 51 2 8 18 18 5
Bismuts Bi 208,9804 83 . 2 8 18 32 18 5

Tā kā no šiem elementiem vislielākā praktiskā nozīme ir sla- 
peklim un fosforam, tad ar tiem iepazīsimies sīkāk.

Elektronu izvietojums orbitālās slāpekļa un fosfora atomos 
parādīts 7. tabulā.

Slāpekļa un fosfora, kā arī citu šīs apakšgrupas elementu atomu 
ārējā enerģijas līmenī atrodas pieci elektroni. Līdz stabilam stā
voklim iztrūkst trīs elektroni. Tādēļ šo elementu atomi var vai nu 
pievienot iztrūkstošos trīs elektronus, vai ari piecus elektronus 
atdot. Tādējādi slāpekļa apakšgrupas elementi uzrāda augstāko 
pozitīvo oksidēšanas pakāpi + 5  un negatīvo oksidēšanas pakapi 
— 3. Atbilstoši šīm oksidēšanas pakāpēm šie elementi vejdo oksī
dus, kuru vispārīgā formula ir R2O5, un savienojumus ar ūdeņradi, 
kuru vispārīgā formula ir RH3.
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7. fabula

Elektronu izvietojums orbitālās slāpekļa un fosfora atomos

Ķīmiskais
simbols Atoma elektronform ula

Elektronu izvietojum s 
orbitālās

N ls*|2s$p»
1s* 2s* 2p3

ITT * * t

P ls2|2s22p6|3s23p3
3s* 3p3 3d0 

+ 75P -  ♦♦ * 1' I * 1 1 1 1 _

Kaut gan slāpeklis, fosfors un citi šis apakšgrupas elementi 
ir līdzīgi, tiem ir ari atšķirīgas īpašības. Slāpeklis samērā viegli 
savienojas ar ūdeņradi un veido amonjaku H3N. Taču slāpekļa 
oksīdu, kas atbilst vispārīgajai formulai R2O5, var iegūt tikai ne
tieši. Turpretī fosfors šādu savienojumu veido parastajā degšanas 
reakcijā (4P +  502-*-2P20 B) . Sī atšķirība ir izskaidrojama ar to, 
ka fosfora atomiem (7. tab.) ārējā enerģijas līmenī ir brīvas d 
orbitāles. Tādēļ viens no 3s2 elektroniem var pāriet uz 3d orbitāli. 
Tad fosfora atoma trešajā enerģijas līmenī ir pieci nesapāroti 
elektroni, kuri var tikt vai nu atdoti, vai pavirzīti uz elektronega- 
tīvākā elementa atoma pusi, kā tas notiek, piemēram, veidojoties 
P205. Slāpekļa atomiem nav brīvu orbitāļu.

#  Atbildiet uz 1. jautājumu!

2. §. SLĀPEKLIS, TA FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS IPA5IBAS

Atkārtojiet no 8. klases neorganiskās ķūmjas kursa par ķīmiskās saites 
galvenajiem veidieml

Slāpekļa molekulas uzbuve. Slāpekļa molekula sastāv no di
viem atomiem, t. i., slāpekļa molekulformula ir N2, bet elektron-
formula :N N: Atbilstoši priekšstatiem par elektronu mākoņiem
un to pārklāšanos slāpekļa molekulā jabūt vienai o saitei un 
divām jt saitēm, kā parādīts 8. attēlā.

Atrašanās dabā. Slāpeklis brīvā veidā visvairāk atrodas gaisā — 78,09% 
(pēc tilpuma). Slāpeklis saistītā veidā ietilpst organiskos savienojumos, nedaudz 
arī akmeņoglēs un kūdrā. Nelielos daudzumos tas sastopams arī augsnē slā
pekļskābes sāļu veidā, kā arī trūdvielās. Slāpeklis ietilpst visu olbaltumvielu 
sastāvā.
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8. att. Elektronu mākoņu pārklāšanās, veidojoties slāpekļa molekulai.

Iegūšana. Laboratorijā slāpekli iegūst, karsējot amonija nitrītu:

NH4NO2 -+■  N2f  +  2H20

Rūpniecībā slāpekli iegūst, destilējot šķidru gaisu. Slāpeķlis iztvaiko vis
pirms, jo tā viršanas temperatūra ir —195,8 °C, bet skābekļa viršanas tempera
tūra ir —183 °C.

Fizikālās īpašības. Slāpeķlis ir bezkrāsaina gāze, bez smaržas 
un garšas. Tas ir nedaudz vieglāks par gaisu. Tā šķīdība ūdenī 
ir ļoti neliela (mazāka nekā skābeklim). Slāpeķlis • —210°C tem
peratūrā sacietē un veido molekulu kristālrežģi. Tik zema sasal
šanas temperatūra izskaidrojama ar to, ka slāpekļa kristālrežģa 
mezglos atrodas nepolāras molekulas.

Ķīmiskās īpašības. Parastajos apstākļos slāpeķlis ķīmiskā ziņā 
ir maz aktīvs, jo tā molekulās ir izturīgas ķīmiskās saites. Augstās 
temperatūrās saite starp atomiem pavājinās un slāpeķlis kļūst ak
tīvāks. Tā, piemēram, elektriskā loka temperatūrā slāpeķlis reaģē 
ar skābekli:

0 0 +2-2
N2+ 0 2 ------ - 2NO —Q

So procesu var novērot, ja traukā caur skābekļa un slāpekļa 
maisījumu laiž elektriskās dzirksteles. Slāpekļa(II) oksīds NO, 
kas radies traukā, reaģē ar gaisa skābekli un pārvēršas par brūnu 
gāzi — slāpekļa (IV) oksīdu N02:

+2-2 0 +4-2
2N0 +  0 2->2N 02

Līdzīgs process notiek arī atmosfērā pērkona negaisa laikā.
Rūpniecībā izmanto slāpekļa spēju reaģēt ar ūdeņradi:

0 0 + 1 -3
N2 +  3H2^ 2 H 3N

So reakciju realizē augstā spiedienā, paaugstinātā temperatūrā 
un katalizatoru klātbūtnē.
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Paaugstināta temperatūrā slāpeklis reaģē ari ar dažiem metāliem, veidojot 
nitrīdus:

S*2e- 
1-----1

% 0 0 + 2 - 3
3Mg+N2 —+Mg3N2 

magnija 
nitrīds

Vielas, kas rodas šajās reakcijās, var uzskatīt par amonjaka H3N atvasi
nājumiem, kur ūdeņraža atomi aizvietoti ar metālu atomiem. Par to liecina tas, 
ka, dažiem nitrīdiem reaģējot ar ūdeni, izdalās amonjaks: 

MgsN2+ 6H 0H ->3M g(01-I),+2H sN t
Izmantošana. Slāpekli izmanto galvenokārt amonjaka un kalcija ciānamīda 

(sk. 21. tab., 3. Slāpekļa minerālmēsli) ražošanai. Slāpekli lieto arī metalurģijā 
speciāla tērauda ražošanai (tērauda nitridēšanai). To izmanto arī elektrisko 
spuldžu pildīšanai.

9  Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (2 .-7 .)!

3. §. AMONJAKS

Atkārtojiet no 8. klases neorganiskās ķīmijas kursa par ķīmisko reakciju 
ātrumu un ķīmisko līdzsvaru!

Molekulas uzbūve. Amonjaka ķīmiskā formula ir H3N. Tā kā 
slāpeklis ir elektronegatīvāks elements par ūdeņradi, tad amonjaka 
molekulā ir polāra kovalentā saite. Amonjaka molekulas elektron-
formula ir "h : n : h bet struktūrformula H — N — H.

Apskatot elektronu izvietojumu slāpekļa atoma, redzam, ka otrā enerģijas 
līmeņa 2š orbitālā atrodas elektronu pāris, kura elektroniem ir pretēji spini, bet 
trijās 2p orbitālās ir nesapāroti elektroni (sk. 7. tab.). Tāpat kā sēra atomā, 
arī slāpekļa atomā s un p elektronu mākoņu hibridizācijas rezultātā izveidojas 
četri vienādi elektronu mākoņi. Veidojoties amonjaka molekulai, slāpekļa atoma 
trīs hibridizētie elektronu mākoņi, kuros ir nesapāroti elektroni, pārklājas ar 
ūdeņraža atomu s elektronu mākoņiem 107,8° leņķī (9. att.).

N

9. att. Elektronu mākoņu pārklāšanās amonjaka molekulā.
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Atrašanās dabā. Amonjaks dabā rodas, 
sadaloties augu un dzīvnieku paliekām.

Iegūšana. Laboratorijā amonjaku 
parasti iegūst, karsējot amonija hlo
rīda NH4C1 un kalcija hidroksīda 
maisījumu (10. a tt.):

2NH4Cl +  Ca(OH)2+

-*■ CaCl2+2NH4OH

2H20  2H3Nf

Amonjaka iegūšanai var izmantot 
jebkuru citu amonija sāli un jebkuru 
sārmu, tomēr praksē izvēlas lētākās 
izejvielas.

Rūpniecībā amonjaku sintezē no 
slāpekļa un ūdeņraža:

p .  Hat., t°
N2 +  3H2 ;----- - 2H3N +  Q

Lai šo reakciju praktiski realizētu, 
zinātniekiem vajadzēja pārvarēt 
daudz grūtību. Pamatojoties uz mā
cību par ķīmisko līdzsvaru, var pa
redzēt, kādos apstākļos visizdevīgāk 
realizēt amonjaka sintēzes reakciju. 
Tā kā šī reakcija ir eksotermiska 
un tās rezultātā notiek gāzu tilpumu 
samazināšanās, tad H3N sintēzei 

jānotiek pēc iespējas zemākā temperatūrā, pastāvot lielam spie
dienam.

Lai palielinātu reakcijas ātrumu, izmanto katalizatorus. Mūs
dienās ir atrasti katalizatori, ar kuriem amonjaka sintēzi var reali
zēt 450... 500°C temperatūrā. Tomēr arī tāda temperatūra ir par 
augstu, jo 500 °C temperatūrā un parastajā spiedienā tikai 0,1% 
slāpekļa un ūdeņraža maisījuma pārvēršas amonjakā. Zinātnie
kiem jāatrod aktīvāki katalizatori, ar kuriem amonjaka sintēzi 
varētu realizēt zemākās temperatūrās. Sis uzdevums pagaidām 
vēl nav atrisināts. Tādēļ amonjaka iznākumu pašlaik palielina, 
paaugstinot spiedienu. Taču spiediena paaugstināšana stipri sa
dārdzina amonjaka sintēzes kolonnu celtniecību.

Temperatūras un spiediena ietekme uz amonjaka saturu līdz
svara stāvoklī reakcijā starp slāpekli un ūdeņradi parādīta 8. ta 
bulā.

10. att. Amonjaka iegūšana 
laboratorijā.
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8. tabula

Amonjaka saturs līdzsvara stāvoklī

Spiediens (Pa)
Amonjaka tilpum s (%) dotajās tem peratū rās

400 'C 450 "C 500 °C 550 °C

1,013-107 25,12 16,43 10,61 6,82
3,039-107 47,00 35,82 26,44 19,13
1,013-108 79,82 69,69 57,47 41,16

Amonjaka sintēzi realizē sintēzes kolonnā {I krāsainais att.), 
kuras galvenā sastāvdaļa ir kontaktaparāts. Tajā notiek amon
jaka sintēze katalizatora (pulverveida dzelzs ar alumīnija oksīda 
un kālija oksīda piejaukumu) klātbūtnē. Tā kā amonjaka sintēze 
norisinās augstā temperatūrā (450... 500 °C), pastāvot augstam 
spiedienam (~ 3 0  MPa)*, tad sintēzes kolonnām ir jābūt ar bie-' 
zām sienām, kas izgatavotas no speciāla tērauda. Sintēzes kolonnā 
ir ievietots arī siltumapmainītājs. Lai novērstu kolonnas sienu 
pārkāršanu, starp kolonnas korpusu un kontaktaparāta un siltum- 
apmainītāja apvalku ir sprauga. Pa šo spraugu aukstais slāpekļa 
un ūdeņraža maisījums nonāk sintēzes kolonnā un pasargā tās 
sienas no pārkāršanas. Vienlaikus gāzu maisījums sasilst.

Tā kā sintēzes reakcija notiek augstā temperatūrā, tad slāpekļa 
un ūdeņraža maisījums pirms nonākšanas kontaktaparātā tiek sa
karsēts siltumapmainītājā, kur tas plūst starp siltumapmainītāja 
caurulēm. Pēc tam to ievada kontaktaparātā.

No kontaktaparāta izplūstošais gāzu maisījums, kas satur 
amonjaku, savukārt tiek ievadīts siltumapmainītājā, kur plūst pa 
tā caurulēm, atdod savu siltumu ieplūstošajam gāzu maisījumam 
un atdziest līdz 200 °C.

Izplūstošajā gāzu maisījumā ir tikai 10 ... 20% (pēc tilpuma) 
amonjaka. Gāzu maisījumu atdzesējot, amonjaks sašķidrinās, bet 
neizreaģējušo slāpekli un ūdeņradi no jauna ievada kontaktapa
rātā. Tādu tehnoloģisko procesu, kurā neizreaģējušās vielas atdala 
no reakcijas produktiem un no jauna ievada sintēzes kolonnā, sauc 
par cirkulācijas procesu.

Fizikālās īpašības. Amonjaks ir bezkrāsaina gāze ar asu 
smaku. Tā blīvums ir 1,7 reizes mazāks par gaisa blīvumu. Amon
jaks ļoti labi šķīst ūdenī. Vienā tilpumā ūdens (20 °C tempera
tūrā) izšķīst aptuveni 700 tilpumi amonjaka. Temperatūrai paaug
stinoties, amonjaka šķīdība līdzīgi citu gāzu šķīdībai samazinās.

Ja spiediens ir paaugstināts, amonjaks sašķidrinās arī paras
tajā temperatūrā. Šķidram amonjakam iztvaikojot, notiek stipra 
atdzišana. To izmanto saldējamās iekārtās.

Ķīmiskās īpašības. Amonjaks ir ķīmiski aktīva viela. Tā aktivi
tāti nosaka divi faktori, kas apskatīti 9. tabulā.

* Pēdējā laikā izmanto ari zemāku spiedienu.
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9. tabula
Amonjaka ķīmiskas īpašības

īpašības, kas saistītas ar slapek|a 
oksidēšanas pakāpes izmaiņām

īpašības, kas saistītas ar kovaientās 
saites veidošanos pēc donorakceptora 

mehānisma

1. Amonjaks ir nestabils savieno
jums, kas sildot sadalās:

1. Amonjaks ne tikai šķist ūdeni, 
bet daja tā molekulu reaģē ar ūdeni:

+  1- 3 t  o
2H 3N-)-N2-

o
3H 2

2N2+6H 20

2. Amonjaks skābekli deg:

4H3N + 3 0 2 ->

2N—6e--+N2 2
o - 2

2 0 + 4 e~  -*■ 20  3

H
H : Ņ ' \  H :0"*H 

H
H

H —N- HI
H

♦ OH"

jeb

Sai reakcijai nav praktiskas nozīmes
3. Katalizatora (platīna un rodija 

sakausējuma) klātbūtnē amonjaks ok
sidējas ar gaisa skābekli un veido 
slāpek|a(II) oksīdu:

- s  o 
4H3N + 5 0 2

Pt, Rh
• 4NO+6H20

N —5e~ ■
+2 

+- N
o -2

2 0 + 4 e - - + 2 0

H3N +  H20 « N H 4 + + 0 H -
amonija
hidroksīds

2. Amonjaks reaģē ar skābēm: 

H

H : n"3 ♦ H :C l' =
H

~ +

Cl"4 H1
H-N-H

5 1
L « J

Sī reakcija ir svarīgākā reakcija 
slāpekļskābes ražošanas procesā jeb

H3N +  HC! : : NH4CI
amonija
hlorīds

Ar daudzvērtīgām skābēm amonjaks 
reaģē pakāpeniski:

H3N +  H2S 0 4- -N H 4H S04
amonija
hidrogēn-
su lfāts

2H3N4-H2SO4 (NH^SC^
amonija
su lfā ts

Amonjakam šķīstot ūdenī, rodas amonjaka ūdens. Taču šajā 
procesā samērā nedaudz amonjaka molekulu reaģē ar ūdeni. Tā 
rezultātā rodas amonija joni NH4+ un hidroksīdjoni 0H~ 
(sk. 9. tab.). Amonija jona veidošanās process ir līdzīgs hidrokso- 
nija jona veidošanās procesam (sk. I nod. 2. §).

Tā kā slāpekļa atonlam amonjaka molekulā ir orbitālo, kurā 
atrodas nesadalīts elektronu pāris, bet ūdeņraža jonam ir brīva 
orbitāle, kurā šis elektronu pāris var novietoties, tad izveidojas 
ceturtā kovalentā saite starp slāpekļa atomu un ūdeņraža atomu.
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Visas četras kovalentās saites ir vienādas. Taču pirmo triju saišu 
veidošanā katrs atoms piedalās ar vienu elektronu. Turpretī cetur
tās kovalentās saites veidošanai kopīgo elektronu pāri dod tikai 
slāpekļa atoms. Tātad šinī gadījumā slāpekļa atoms ir elektrona 
devējs — donors, bet ūdeņraža jons ir elektrona ņēmējs — akcep- 
tors. Tāpēc pieņemts teikt, ka šādos gadījumos kovalentā saite 
veidota pēc donorakceptora mehānisma. To attēlo šādi:

H

H :N: 
H

H*-

H
I

H -  N -*-H
I
H

Bultiņa nenozīmē elektronu pāra novirzi. Tā tikai parāda, ka
slāpeklis ir elektronu pāra donors.

Tā kā nekādu atšķirību sta.rp saitēm nav, tad visas saiteš ap
zīmē vienādi:

H
I

H—N—H
I
H

Ka redzams, amonija jonā un amonjaka molekulā uz slāpekļa 
atoma pusi ir pavirzīti trīs ūdeņraža atomu elektroni. Tādēļ

11. ati. Amonjaka un amonija sā|u izmantošanas shēma.
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slāpekļa oksidēšanas pakape gan amonjaka molekula, g-an arī 
amonija jonā ir —3.

Kā jau zināms, elementu vērtību nosaka pēc saišu skaita. No 
tā var secināt, ka amonija jonā vērtība un oksidēšanas pakāpe 
atšķiras arī skaitliski: slāpekļa vērtība amonija jonā ir 4, bet 
oksidēšanas pakāpe ir —3.

Izmantošana. Amonjaku plaši izmanto slāpekļskābes un slā- 
pekli saturošo minerālmēslu ražošanā. Lauksaimniecībā, medicīnā 
un sadzīvē izmanto amonjaka ūdeni, t. i., amonjaka šķīdumu 
ūdenī. Tā kā neliela daļa amonjaka molekulu reaģē ar ūdeni, tad 
amonjaka ūdeni sauc arī par amonija hidroksīdu, bet dažkārt par 
ožamo spirtu. Amonjaka ūdenim ir vāji sārmainas īpašības, jo, 
amonija hidroksīdam disociējot, rodas hidroksīdjoni (9. tab.). 
Amonjaka izmantošana parādīta 11. attēlā.

•  Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (8,—15.)!

4. §. AMONIJA SĀĻI

I Amonija sāļi ir saliktas vielas, kas sastāv no amonija joniem 
NH4+, kas savienoti ar skābju atlikumiem.

Piemēri: NH4C1 — amonija hlorīds, (NH4)3P 0 4 — amonija 
ortofosfāts u. c.

Daudzvērtīgās skābes var veidot arī skābos amonija sāļus, 
piemēram, (NH4)2H P04 — amonija hidrogēnortofosfāts un
NH4H2P 0 4 — amonija dihidrogēnortofosfāts.

Iegūšana. Amonija sāļus iegūst, 1) amonjakam iedarbojoties
ar skābēm un 2) neitralizējot amonjaka 
ūdeni ar skābēm.

Abos gadījumos daudzvērtīgo skābju 
pārākumā var veidoties skābie sāļi.

Fizikālās īpašības. Visi amonija 
sāļi ir cietas kristāliskas vielas, kas, 
līdzīgi sārmu metālu sāļiem, labi šķīst 
ūdenī.

Ķīmiskās īpašības. Amonija sāļiem 
piemīt gan tādas īpašības, kas dau
dziem sāļiem ir kopīgas, gan arī dažas 
specifiskas īpašības ( 10. tab.).

Izmantošana. Amonija sāļu izman
tošana shematiski parādīta 11. attēlā.12. att. Amonija hlorīda 

sadalīšanās.
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10. tabula

Amonija sāju ķīmiskās īpašības

īpašības, kas daudziem sāļiem Ir kopīgas Specifiskas īpašības

1. Tie ir stipri elektrolīti un ūdens 
šķīdumā disociē jonos:

NH4N 0 3— NH4+ +  N 09-
2. Reaģē ar skābēm:

(NH4) 2C 03+2HC1-*- 
->2NH 4CH-H20 + C 0 2f 

2NH4CI+ H2S 0 4
kristā- kortc. 
lisks

-*• (NH«)2S 0 4+2HClt
3. Reaģē ar citiem sājiem: 

(NH4)2S 0 4+BaCl2-> B aS04ļ  +  2NH4Cl
2NH4+ + S 0 42-  +  Ba2++2C1- -*■ 

-vB aS04|+ 2 N H 4+ +  2CI- 
Ba2+ +  S 0 42-  — B aS04ļ

1. Paaugstinātā temperatūrā sada
lās:

t°
NH4Cl-*-H3N t+ H C lt

Atdzesējot H3N no jauna reaģē ar 
tilorūdeņradi un uz mēģenes sieniņām 
rodas NH4C1 (12. att.)

2. Reaģē ar sārmiem:
NH4Cl+NaOH NaCl +  NH4OH 

✓  V
H3N f H20

So reakciju izmanto amonija sāļu pa
zīšanai. Šajā nolūkā destilētā ūdeni 
saslapina sarkanā lakmusa papīriņu 
un tuvina mēģenes vaļējam galam. 
Papīriņš kļūst zils

#  Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (16.—19.)! Atrisiniet
1. uzdevumu!

5. §. SLĀPEKĻA(ll) OKSĪDS UN SLAPEKĻA(IV) OKSĪDS

Slāpeklis veido piecus oksīdus: slāpekļa (I) oksīdu N20 , slā
pekļa (II) oksīdu NO, slāpekļa(III) oksīdu N20 3, slāpekļa(IV) 
oksīdu (slāpekļa dioksīdu) N 02 un slāpekļa (V) oksīdu N20 5.

Slāpekļa(V) oksīds jau minēts 7. klases neorganiskās ķīmijas 
kursā. Slāpekļa (V) oksīdam iedarbojoties uz ūdeni, veidojas slā
pekļskābe, bet, reaģējot ar sārmiem, rodas nitrāti.

No pārējiem slāpekļa oksīdiem vislielākā nozīme ir slāpekļa (II) 
oksīdam NO un slāpekļa(IV) oksīdam N 02.

Iegūšana. Slāpekļa<II) oksīda un slāpekļa(IV) oksīda iegū
šana parādīta 11 . tabulā.

11. tabula

Slapekļa(II) oksīda un slāpekļa(IV) oksīda iegūšana

S lāpek |a(II) oksīda NO iegūšana Slāpekļa(IV ) oksīda NO2 iegūšana

1 2

I. Slāpeklim reaģējot ar skābekli 
temperatūrās virs 2000 °C (elektriskais 
loks, elektriskā izlāde atmosfērā):

02000 --c
n 2+ ° 2 7 -----2NO

1. Slāpekja(II) oksīdam reaģējot ar 
gaisa skābekli parastos apstākļos:

2NO+Os -*■ 2N 02
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11. tabulas turpinājums

1

2. Amonjakam reaģējot ar skābekU 
katalizatora klātbūtnē paaugstinātā 
temperatūrā:

-3 o "f°, kat. +2 
4H,N+5C>2-------------► 4N 0+6H 20

3. Atšķaidītai slāpekļskābei reaģējot 
ar stipri neaktīviem metāliem (Cu, Hg, 
Ag):

8HNOa+3Cu —y 3Cu (N03)2+  

+2N O |+4H jO
4. Koncentrētai slāpekļskābei reaģē

jot ar aktīviem metāliem (Ca, Mg, Zn):

8HNOs+3Zn -*• 3Zn(N03)a4- 

+2N O f+4H jO

2

2. Sadalot koncentrētu slāpekļskābi 
paaugstinātā temperatūrā:

+ 5 - 2  t° +4 0
4HN03 4NOaf + 2Ha0 + Oaf

3. Koncentrētai slāpekļskābei reaģē
jot ar stipri neaktīviem metāliem (Cu, 
Hg, A g):

+s 0 (° +2
4H N 03+C u->-C u(N 03)a+

+2NOaf+ 2 H aO
4. Sadalot smago metālu nitrātus 

paaugstinātā temperatūrā:

2Pb(N 0j)a 2PbO +4N03f + 0 2f

Fizikālās īpašības. Slāpekļa(ll) oksids ir bezkrāsaina gāze ar 
asu smaku. Tas maz šķīst ūdenī un ir nedaudz smagāks par gaisu.

Slāpekļa(IV) oksīds ir brūna gāze ar asu smaku, aptuveni 
1,6 reizes smagāks par gaisu. Ja temperatūra ir — 11,2°C, slā- 
pekJa(IV) oksīds veido bezkrāsainus kristālus, kas sastāv no N2O4 
molekulām. Slāpekļa(IV) oksīds samērā labi šķīst ūdenī.

Ķīmiskās īpašības. Slāpekļa(II) oksīds ir sāļus neradošais ok
sīds. Tas nereaģē ne ar skābēm, ne ar bāzēm, ne arī ar ūdeni. 
Svarīgākā slāpekļa(II) oksīda īpašība ir tā spēja parastajos ap
stākļos reaģēt ar gaisa skābekli un veidot slāpekļa (IV) oksīdu 
(13. att.).

2N0 +  0 2-^2N 0 2

Tāpēc laboratorijā NO iegūst un uzkrāj zem ūdens, kur nepiekļūst 
gaiss (14. att.).

Slāpek\a(lV) oksīds ir sāļus radošais oksīds. Atkarība no ap
stākļiem tas dažādi reaģē ar ūdeni:

a) parastā temperatūrā
2N02 +  H20 -+ H N 0 3-|-HN02

b) paaugstinātā temperatūrā

3N 0 2 +  H20  ̂  2HN 0 3 +  N O

c) skābekļa klātbūtnē
4N02 +  2HzO +  0 2 ̂  4H N 0 3
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13. att. Slāpek- 14. att. Slapekla(II) oksīda iegūšana.
la (II) oksīda 
oksidēšanās 

par slāpek|a(IV) 
oksīdu.

Slāpek|a(IV) oksīdu uzskata par tādu oksīdu, kas atvasināts 
no divām skābēm (no slāpekļskābes HN03 un no slāpekļpaskābes 
HN02). Tādēļ, tam reaģējot ar bāzēm, var rasties abu šo skābju 
sāļi, piemēram:

2N02 +  2N a0H ->N aN 03 +  NaN02+ H 20
nāt'rija nātrija
nitrāts nitrīts

4N02 +  2Ca(0H )2-> Ca(N03)2 +  Ca(N02)2+2H20
kalcija kalcija
nitrāts nitrīts

Slāpekļa(IV) oksīds ir spēcīgs oksidētājs. Tam saskaroties ar 
ogli, sēru, fosforu un citām vielām, tās uzliesmo.

•  Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (20.—23.)!

6. §. SLĀPEKĻSKĀBE

Molekulas uzbūve. Saskaņā ar priekšstatiem par kovalento saiti slāpekļ
skābes elektronformulu un struktūrformulu var attēlot šādi:

* 6:*
H :0  * N H - 0 -

0
N

0
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Tāds attēlojums parāda, ka ap slāpekļa atomu izvietoti 10 elektroni (pieci 
slāpekļa atoma elektroni apzīmēti ar zvaigznītēm un pieci skābekļa atoma elek
troni — ar punktiņiem). Taču slāpeklis ir otrā perioda elements un ap to var 
izvietoties tikai astoņi elektroni, jo d orbitāļu slāpekļa atomā nav. So pretrunu 
var novērst, ja pieņem, ka starp slāpekļa atomu un vienu no skābekļa atomiem 
kovalentā saite izveidojas pēc donorakceptora mehānisma (sk. 41. Ipp.). Vado
ties no šāda pieņēmuma, slāpekļskābes elektronformulu un struktūrformulu 
vajadzētu attēlot šādi:

* 0 :
H :0* N .

*0 :

Taču eksperimentāli pierādīts, ka slāpekļskābes molekulā starp slāpekļa 
atomu un abiem skābekļa atomiem saites ir pilnīgi vienādas, t. i., atsevišķu 
divkāršo saišu nav. Tādēļ slāpekļskābes struktūrformula jāattēlo šādi:

H - 0 - N
7r °

Punktlīnija parāda, ka divkāršā saite ir sadalīta starp abiem slāpekļa ato
miem. Tā kā no slāpekļa atoma uz skābekļa atomu pusi ir pavirzīti 5 elektroni, 
tad slāpekļskābes molekulā slāpekļa oksidēšanas pakāpe ir + 5 . No dotās for
mulas var secināt, ka punktlīnija attēlo nevis vienu veselu saiti, bet pussaiti. 
Tātad slāpeklis un trīs skābekļa atomi savstarpēji ir saistīti ar četrām saitēm, 
t. i., slāpeklis ir četrvērtīgs. No šī piemēra redzams, ka jēdziens oksidēšanas 
pakāpe pilnīgāk nekā jēdziens vērtība atbilst periodiskās sistēmas un atomu 
uzbūves vispārīgajām likumsakarībām. Tā, piemēram, nevar teikt, ka visu 
piektās grupas elementu augstākā vērtība pret skābekli ir 5. Slāpeklis ir izņē
mums — tā augstākā vērtība pret skābekli ir 4. Turpretī var teikt, ka visu 
piektās grupas elementu augstākā oksidēšanas pakāpe ir +5.

Iegūšana. Slāpekļskābi laboratorijā iegūst no tās sāļiem, iedar
bojoties uz tiem ar koncentrētu sērskābi. Ja maisījumu nedaudz 
karsē, tad reakcija notiek šādi:

- NaN0 3+ H 2S0 A N a H S 04 +  HN03
kristā- konc. nātrija
lisks hidrogēn-

sulfāts

Karsējot stiprāk, veidojas nātrija sulfāts, taču tad slāpekļskābe 
var sadalīties. Agrāk šo reakciju izmantoja ari slāpekļskābes iegū
šanai rūpniecībā.

Rūpniecībā slāpekļskābi iegūst, oksidējot amonjaku ar gaisa 
skābekli katalizatoru klātbūtnē.

Lai iepazītos ar šo metodi, var izmantot iekārtu, kura parādīta 15. attēlā.
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Gaisu, kas bagātināts ar skābekli, sūknē caur amonjaka šķīdumu, kas 
satur 10. . .  12% (pēc masas) amonjaka. Tad veidojas vajadzīgais gaisa un 
amonjaka maisījums. Caurulē katalizatora (pulverveida hroma(III) oksīds vai 
mangāna(IV) oksīds maisījumā ar azbestu) ietekmē notiek amonjaka oksidēša
nās. Radušos slāpekļa(IV) oksīdu uztver kolbā ar ūdeni, kam piepilināts atbil
stošs indikators.

Slāpekļskābes ieguve rūpniecībā notiek vairākās stadijās.
1. Amonjaka un gaisa maisījuma sagatavošana.
2. Amonjaka oksidēšana līdz slāpekļa(II) oksīdam:

kat.
4H3N +  502 =  4NO +  6H20  + Q

3. Slāpekļa (II) oksīda oksidēšana par slāpekļa(IV) oksīdu:
2N0 +  0 2-+2N 02

4. Slāpekļa(IV) oksīda šķīdināšana ūdenī un slāpekļskābes 
iegūšana:

3N02 +  H20  ̂  2HN03 +  NO
Gaisa pārākumā slāpekļa(II) oksīds oksidējas par slāpekļa(IV) 

oksīdu un praktiski rodas tikai slāpekļskābe:
4N02+2H 20  +  0 2 4HN03

Vispirms amonjaku sajauc ar gaisu, kas iepriekš attīrīts no nevēlamiem 
piemaisījumiem. Pēc tam šo maisījumu ievada kontaktaparātā (16. att.), kur 
katalizatora ietekmē (platīna-rodija siets) notiek amonjaka oksidēšanās.

Reakcijas izraisīšanai katalizatoru sakarsē līdz 800 °C. Pēc tam reakcijas 
norisei nepieciešamo temperatūru uztur siltums, kas izdalās reakcijas rezultātā.

Slāpekļa(II) oksīda oksidēšana par slāpekļa ( IV) oksīdu notiek parastajā 
temperatūrā. Tādēļ no kontaktaparāta izvadītais gāzu maisījums, kas satur NO,
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16. ait. Slāpekļskābes rūpnieciskās ieguves iekārtas shēma.

jāaldzesē. Sājā nolūkā no kontaktaparāta izplūstošās gāzes ievada siliumap- 
mainitājā. Tur tās sasilda līdz 300 °C gāzu maisītājā ievadāmo gaisu, bet pašas 
atdziest līdz 450. . .  500 °C. Pēc tam izplūstošās gāzes vēl laiž caur tvaika ■katlu 
caurulēm un beidzot caur speciāliem dzesinātājiem — kondensatoriem, kur gāzes 
atdzesē līdz 30 . . .  35 °C.

Daļa slāpekļa(II) oksīda jau dzesinātājā — kondensatorā oksidējas par 
slāpekļa(IV) oksīdu un'reaģē ar ūdeni, veidojot šķīdumu, kas satur 50 . . .  60%

12. tabula
Slāpekļskābes ķīmiskās īpašības

īpašības, kas daudzām  skābēm 
ir kopīgas Specifiskās īpašības

1. Slāpekļskābe (līdzīgi sālsskābei 
un sērskābei) ir stipra skābe un ūdens 
šķīdumā disociē jonos:

hno3->h++no3-
2. Reaģē■ ar bāziskajiem oksīdiem: 

CuO+2HNOr^Cu (N 03) 2+ H20
C u 0+ 2H + + 2N 03- - ^  

Cu5+ + 2 N 0 3- + H 20  
CuO+2H+ -*■ Cu2+ +  H20

3. Reaģē ar bāzēm: 
F e(0H )3+ 3H N 03->- Fe(N 03) 3+3H 2O

F e(0H )3+3H +-p3N 03-  -*■ 
Fes+-f-3N03~+3H 20  

Fe(OH)3+3H+ ->■ Fe8++3H*0
4. Reaģē ar vājāku un vairāk gais

tošu skābju sāļiem:
Na2C 03+2H N 03 ->■ 
2NaN0a+ H 20 + C 0 2t  

2Na++ C 032- + 2H++ 2N 03-  
2Na+ + 2 N 0 3~ +  H20 + C 0 2|  

C 032_ +2H+ H20-t-C02f

1. Karsējot vai gaismas ietekmē 
koncentrēta slāpekļskābe sadalās:

t °

4HN03---------- >-2H2O + 4N 0 2t+ O 2t
gaļsma

2. Slāpekļskābe ir spēcīgs oksidētājs:
a) kvēlojošs skaliņš sakarsētā slā

pekļskābē uzliesmo (17. att.);
b) terpentīns koncentrētā slāpekļ

skābē uzliesmo (18. att.). Tajā uz
liesmo arī ogle, sērs un vielas, kas 
satur ogleklī

3. Koncentrētai slāpekļskābei reaģē
jot ar olbaltumvielām, rodas vielas 
spilgti dzeltenā krāsā. Tādēļ, slāpekļ
skābei saskaroties ar ādu, veidojas 
dzelteni plankumi

4. Slāpekļskābe īpatnēji reaģē ar 
metāliem. Sajās reakcijās atkarībā no 
skābes koncentrācijas un metāla redu
cējošām īpašībām izdalās dažādi slā
pekļa oksīdi, bet dažkārt arī slāpeklīs 
un pat amonjaks
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(pēc masas) slāpekļskābes. Kondensatorā iegūst aptuveni pusi no visa slāpekļ
skābes daudzuma.

Tālāk gāzes novada uz absorbcijas kolonnu, kura piepildīta ar keramikas 
gredzeniem. Gāzes kolonnā ievada no apakšas, bet no augšas smidzina ūdeni 
(pretplūsmas princips).

Parasti rūpniecībā iegūst šķīdumu, kas satur 50 . . .  60% (pēc masas) slā
pekļskābes.

Koncentrētu slāpekļskābi var iegūt, karsējot atšķaidītu slāpekļskābi kopā 
ar koncentrētu sērskābi, kas darbojas kā ūdensatņēmēja viela.

Fizikālās īpašības. Tīra slāpekļskābe ir bezkrāsains šķidrums 
ar asu smaku. Tās blīvums ir 1,513 g/ml. Slāpekļskābes viršanas 
temperatūra ir 86 °C, bet sasalša
nas temperatūra — 41°C. Koncen
trēta slāpekļskābe gaisā kūp, jo, tai 
sadaloties, rodas N 02, kas ar gaisā 
esošo ūdens tvaiku veido sīkus skā
bes pilieniņus. Slāpekļa (IV) oksīds, 
kas izdalās, daļēji izšķīst koncen
trētā slāpekļskābē un piešķir tai 
dzeltenu krāsu. Pārdošanā parasti 
ir 68% slāpekļskābe.

Ķīmiskās īpašības. Slāpekļskābes 
ķīmiskās īpašības apskatītas 12. ta
bulā.

Slāpekļskābe reaģē gandrīz ar 
visiem metāliem, izņemot Pt, Au un 
dažus citus metālus.

Kā zināms, slāpekļskābei reaģē
jot ar metāliem, neizdalās ūdeņra
dis. Daži metāli — dzelzs un alu
mīnijs — reaģē ar atšķaidītu slā
pekļskābi, bet ir inerti pret aukstu, 
koncentrētu slāpekļskābi. Sie metāli 
koncentrētas slāpekļskābes iedar
bībā kļūst pasīvi un nereaģē ne ar 
atšķaidītu slāpekļskābi, ne ar citām 
skābēm. Tā kā koncentrēta slāpekļ
skābe ir spēcīgs oksidētājs, tad uz 
metālu virsmas izveidojas oksīda 
aizsargkārtiņa.

Slāpekļskābes iedarbība ar da
žādiem metāliem parādīta 13. tabulā.

Strādājot ar slāpekļskābi, jābūt 
ļoti uzmanīgiem. Ja tā nokļūst uz 
ādas, dažkārt, rodas dziļas, grūti dzīs
tošas brūces. Slāpekļskābe saēd arī }8 att Terpentina uzIiesmo. 
vilnas, zīda un kokvilnas audumus. gana slāpekļskābē.

17. att. Skaliņa degšana 
slāpekļskābē.
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13. tabula

Slāpekļskābes iedarbība ar metāliem

• -
Aktīvi metāli (Ca, Mg, Zn) Vidēji aktīvi metāli 

(Fe. Cr, Ni)
Neaktīvi metāli 

(Pb, Cu, Hg. Ag)

Stipri neak
tīvi metāli 

(Au, Pt. 
Os, Ir)

%

Reaģē ar 
konc. HN03

Reaģe ar 
atšķ. HN03

Reaģe ar 
loti atšķ. 
HN03

Nereaģc 
ar konc. 
HNO3

Reaģē ar HN03 
dažādi atkarībā no 
tās koncentrācijas

Reaģe ar 
konc. HN03

Reaģe ar 
atšķ. H N03

Nereaģē 
ar HN03

Izdalās
N 0

Izdalās 
N20  vai N2

Izdalās 
H3N (amo
nija sāļi)

Izdalās N 02, NO, 
N20  vai H3N

Izdalās
n o 2

Izdalās
NO



Piemēri.

3M°g+ 8HNO3 ->  3Mg (N 0 3) 2 +  2 N 0 f  +  4H20
konc.

0 +2 
M g—2e~->M g 
+ 5  + 2
N +  3e~-> N

3

2

4Mg + 1 OHNO3 -*■ 4Mg (N 0 3) 2 +  N2O f  +  5H20
atšķ.

Mg — 2e~ 

2 N + 8 e --

+ 2
-Mg

+!
-2N

4Mg +  IOHNO3 4Mg (N 0 3) 2 +  NH 4NO.3+ 3H20
ļoti atšķ.

0 +2 
M g—2e~ —> Mg
+ 5  - 3
N +  8e - - * N

P b + 4 H N 0 3 -► Pb (N 0 3)2+ 2 N 0 2t  +  2H20
konc.

P b -2 e ~ -
+5
N +  e --

+ 2
■Pb

+ 4  
- N

3P°b +  8HNO3 -► 3Pb (N 0 3) 2 +  2N O f +  4H20
atšķ.

Pb —2e~ ■
+ 2

-Pb
+ s  + 2
N + 3 e ~ -v N

3

2

Izmantošana. Slāpekļskābes izm antošana parādīta  19. attēlā.

•  Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (24.—31.) I Atrisi
niet 2., 3. un 4. uzdevumu!

4* 51



7. §. SLĀPEKĻSKĀBES SĀĻI

Iegūšana. Laboratorijā nitrātus var iegūt,
1) slāpekļskābei reaģējot ar metāliem, bāziskajiem oksīdiem, 

bāzēm, amonjaku un dažiem sāļiem;
2) slāpekļa(IV) oksīdam reaģējot ar 

bāzēm un karbonātiem.
Nitrātu iegūšana rūpniecībā parādīta 

21. tabulā.
Rūpniecībā visvairāk ražo amonija, 

nātrija, kālija un kalcija nitrātus.
Fizikālās īpašības. Visi nitrāti ir cietas 

kristāliskas vielas, kas labi šķīst ūdenī.
Ķīmiskās īpašības. Līdzīgi slāpekļ

skābei, nitrāti ir spēcīgi oksidētāji. Tā, 
piemēram, ja mēģenē stipri karsē nātrija 
vai kālija nitrātu, tad tie vispirms izkūst 
un tad sāk izdalīt skābekli. Par to var 
pārliecināties, ja izkausētā nitrātā iemet 
kvēlojošu oglīti. Tā spilgti uzliesmo 
(20. att.).

20. att. Ogles degšana Nitrātu sadalīšanās ir atkarīga no
virs izkausēta nitrāta. sāli veidojošā metāla vietas metālu elek-



troķīmiskaja spriegumu rindā (sk. IV nod. 7. §) un norisinās pēc 
šādas shēmas.

3 . s h ē m a

Mētais atrodas pa kreisi no Mq n ļļCMry +02t

MeN03//><let° ls Qtrodas starp ^  un Cu Z MeO ♦ N02t*CV 

\Metais atrodos pa labi no Cu__ ^ Me »NOz* *0,t

Piemēri:
t°

2NaN03->2NaN02+ (M  

2Cu (NOs) 2 ̂  2CuO +  4N02f +  0 2|

2AgN03 U  2Ag+2N02f +  0 2f

Amonija nitrāts sadalās, veidojot slāpekļa(I) oksīdu un ūdeni: 

NH4N 03-^ N 2<0 t  +  2H20

Slāpekļskābe un tās sāļi satur nitrātjonu N 03-. Lai to pierā
dītu, mēģenē ievieto nedaudz pētāmās vielas, pieber mazliet vara

Sprāg stv ie las
(am onāli)

21. att. Nitrātu izmantošanas shēma.
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skaidiņu, pielej koncentrētu sērskābi un karsē. Ja pētāmā viela 
satur nitrātu, piemēram, NaN03, tad notiek šādas reakcijas:

NaN03 + H2S0 A N a H S 04 +  HN03

4HN03 +  C u ^ C u (N 0 3)2 +  2N02t+ 2 H 20
Brūnas gāzes N 02 izdalīšanās liecina par nitrātjonu N 03-  klāt

būtni.
Izmantošana. Nitrātu izmantošana parādīta 21. attēlā.

#  Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (32.)!

8. §. SLĀPEKĻA RIŅĶOŠANA DABA

Slāpeklis ir viens no elementiem, kas augiem visvairāk nepie
ciešams. Kaut gan gaisā ir 78,09% (pēc tilpuma) N2, tomēr augi 
brīvo gaisa slāpekli tikpat kā nespēj uzņemt. Augsnē ir zināms 
daudzums organisko vielu, kas satur slāpekli, taču arī šādu savie
nojumu veidā esošo slāpekli augi nevar uzņemt. No augsnē ietilp
stošajiem slāpekļa savienojumiem augi var izmantot vienīgi amo
nija sāļu un slāpekļskābes sāļu sastāvā esošo slāpekli. Taču 
augsnē šo savienojumu ir ļoti yaz.

Augsnē organiskās vielas sīkbūtņu iedarbībā tiek sadalītas 
aminoskābēs. Baktērijas un sēnes noārda aminoskābes. Tā rezul
tātā rodas amonjaks, oglekļa(IV) oksīds, ūdens un vēl dažas citas 
vielas. Amonjaks savienojas ar augsnē esošajām skābēm un veido 
sāļus. Amonjaks samērā viegli tiek saistīts trūdvielās.

Nitrifikācijas baktērijas daļu amonjaka pārvērš slāpekļskābē. 
So procesu sauc par nitrifikāciju.

Augsnē radušos slāpekļskābi saista dažādi karbonāti. Ja to 
ir maz, tad augsnē var palielināties ūdeņraža jonu H+ koncentrā
cija; tas kavē nitrifikācijas baktēriju darbību.

Ja augsne ir slikti apstrādāta, tad nitrifikācijas baktēriju dar
bībai nav vajadzīgo apstākļu. Sāk darboties citas baktērijas, ku
ras noārda nitrātus līdz amonjakam vai pat brīvam slāpeklim, kas 
aizplūst gaisā. Šādu procesu sauc par denitrifikāciju, un to izraisa 
denitrifikācijas baktērijas, kas slikti apstrādātās augsnēs un pa
virši uzglabātos kūtsmēslos rada lielus slāpekļa zudumus.

Slāpekļa krājumi augsnē papildinās galvenokārt ar kūtsmēs
liem, minerālmēsliem un augu paliekām (22. att.). Bez tam samērā 
daudz slāpekļa augsnē no gaisa saista dažādas sīkbūtnes: tā sauk
tās gumiņbaktērijas, kas dzīvo uz tauriņziežu saknēm, un augsnē 
dzīvojošās brīvās slāpeķļsaistītājas baktērijas.

Nedaudz slāpekļa augsnē nonāk ari pērkona negaisa laikā. 
Elektriskās izlādes rezultātā atmosfērā rodas slāpekļa (II) oksīds, 
kas ar gaisa skābekli oksidējas par slāpekļa(IV) oksīdu. Tam
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šķīstot ūdenī, rodas slāpekļskābe, kas, nonākot augsnē, veido nit
rātus. Dabas procesi, kas augsnē saista slāpekli, līdzsvarojas ar 
tiem procesiem, kuros slāpeklis izdalās. Notiek slāpekļa riņķošana 
dabā.

9. §. FOSFORS

Salīdzinājumā ar slāpekli fosfora atoma rādiuss ir lielāks, tā 
pēc tā atoma kodols mazāk pievelk savus ārējos elektronus. Fos
fors atbilstoši tā atoma uzbūvei ar skābekli reaģē ļoti enerģiski un 
atšķirībā ņo slāpekļa veido stabilu oksīdu P2O5. Turpretī fosfor- 
ūdeņradis PH3 (fosfīns) ir mazāk stabils nekā amonjaks.

Fosforam ir vairāki alotropiskie veidi. Tas izskaidrojams ar to, 
ka fosfora atomi spēj savstarpēji savienoties dažādā secībā un 
veidot dažāda tipa kristālrežģus {23. att.). Fosfora atomi analo
ģiski slāpeklim var piedalīties triju kovalento saišu veidošanā. 
Taču atšķirībā no slāpekļa divi fosfora atomi savstarpēji saistīti 
tikai ar vienu kovalento saiti. Atlikušie divi nesapārotie 3p elek
troni izveido kopīgus elektronu pārus (kovalentās saites) ar trešo 
un ceturto fosfora atomu. Atkarībā no tā, kā notiek trešā un ce
turtā fosfora atoma pievienošana, veidojas vai nu molekulu režģis 
(23. att. a), vai dažādu tipu atomu režģi (23. att. b un c).

Atrašanās dabā. Fosfors brīvā veidā dabā nav sastopams. Sva
rīgākie minerāli, kas satur fosforu, ir fosforīti un apatiti, kuru 
sastāvā galvenokārt ietilpst kalcija ortofosfāts Ca3(PCXj)2.

Pasaulē visbagātākās apatītu iegulas atrodas Hibīnu kal
nos. Lielas fosforītu atradnes ir Karatau kalnu rajonā. Fosforīti
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sastopami ari Maskavas, Kalugas, Brjanskas apgabalos, Balt
krievijā, Igaunijā un citās vietās.

Fosfors ietilpst dažu dzīvībai svarīgu olbaltumvielu sastāvā. 
Augos tas sastopams galvenokārt ziedos un sēklās, bet dzīvnieku 
organismos — nervu šūnās un kaulaudos. Kaulos fosfors ietilpst 
Ca3(P 04)2 sastāvā.

Iegūšana. Fosforu iegūst no fosforītiem un apatītiem. Tos sajauc ar koksu 
un smiltīm un karsē elektriskajās krāsnīs:

Cas(P04)2+ 5C + 3Si02 —+■ 3CaSi03+ 2P -1-5CO
+5 0
P +  5e_ ->■ P 2
0 +2

C—2e~ C 5
Reakcija notiek bez gaisa klātbūtnes. Fosfora tvaikus kondensē zem ūdens, 

un iegūst balto fosforu.

Fizikālās īpašības. Katram fosfora alotropiskajam veidam fizi
kālās īpašības ir atšķirīgas (14. tab.).

No 14. tabulas datiem redzams, ka baltajam fosforam ir ievē
rojami .zemāka kušanas temperatūra nekā sarkanajam fosforam. 
Baltais fosfors atšķirībā no sarkanā fosfora labi šķīst vairākos 
šķīdinātājos. Tas izskaidrojams tādējādi, ka baltā fosfora kristāl- 
režģis sastāv no nepolārām molekulām, kas savstarpēji vāji sais
tītas. Tādēļ arī šo režģi var viegli noārdīt. Turpretī sarkanajam 
fosforam ir raksturīgs atomu kristālrežģis, kura mezglos ir fos
fora atomi, kas savstarpēji saistīti ar kovalentām saitēm. Tāpēc 
šo režģi grūtāk noārdīt.

Ķīmiskās īpašības. Baltais fosfors gaisā viegli oksidējas un 
pats aizdegas. Tādēļ to uzglabā zem ūdens. Balto fosforu drīkst 
griezt tikai zem ūdens. Baltais fosfors oksidējoties tumsā spīd.

I 1
•p

p <— > p
a

i T  p\ 'T  ? •

I 1 I I
' ^ p ' ^ p ' ^ p ' ^ p '

b I I I I

p ' / S »  ' ^ p ' / ^ p ' ^ p ' / ^ p '
- l-p  \ p - l- p  I p - \-p  I 
psN / p\  / / p\ \

p  p  p  p  p
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23. att. Baltā fosfora molekulas uzbuve (a), melnā fos
fora (b) un sarkanā fosfora (c) atomu kristālrežģi.



14. tabula

Baltā un sarkana fosfora īpašības

īpašības B altais fosfors Sarkanais fosfors

Fizikālais stāvoklis Cieta kristāliska viela Pulverveida viela
Cietība Neliela cietība (var —

Krāsa
viegli griezt ar nazi) 

Bezkrāsains, biezos slā- Tumši sarkans

Smaka
ņos iedzeltens 

Ķiploku smaka Nav
Blīvums 1,8 g/cm3 2,3 g,/cm3
Šķīdība ūdenī Nešķīst Nešķīst
šķīdība sērogleklī un Labi šķīst Nešķīst

e|ļās
Uzliesmošanas tempe- 40 °C, sīki sasmalcinātā Aptuveni ^40 °C.

ratūra veidā uzliesmo parastaj'ā

Spēja oksidēties
temperatūrā

Viegli oksidējas gaisā Oksidējas grūtāk
pat parastajā temperatūrā

Spīdēšana Gaisā spīd Nespīd
Iedarbība uz organismu Stipra inde Nav indīgs

Sarkanais fosfors aizdegas tikai temperatūrās, kas augstākas 
par 240 °C. Kā baltajam, tā ari sarkanajam fosforam sadegot, 
rodas fosfora (V) oksīds:

0  0  + 5 - 2

4P +  502 -*• 2P20 5

Ja fosfors oksidējas lēni nepietiekamā skābekļa daudzumā, tad 
veidojas fosfora(III) oksīds P2O3.

Laižot hloru pār izkausētu fosforu, rodas fosfora(III) hlorīds:
0 0 (° +3-1

2P +  3C12-^2PC13

Tam savukārt reaģējot ar hloru, var rasties fosfora(V) hlorīds.
Fosforam reaģējot ar metāliem bez gaisa klātbūtnes, rodas 

fosfidi, piemēram:
0 0 + 2 -3

3Ca +  2P —+ Ca3P2

Daži fosfidi, līdzīgi nitrīdiem (sk. II nod. 2.§), reaģē ar ūdeni, 
veidojot fosforūdeņradi jeb ļosfinu:

Ca3P2 +  6H20  -+ 3Ca (OH) 2 +  2PH3f
izmantošana. Sarkano fosforu rūpniecībā izmanto galvenokārt 

sērkociņu ražošanā. Sarkano fosforu sajaucot kopā ar sasmalci
nātu stiklu, antimona(III) sulfīdu Sb2S3, līmi un dažām citām 
vielām, iegūst maisījumu, ar ko pārklāj sērkociņu kastīšu sānu 
virsmu. Sērkociņu galviņas masu izgatavo no maisījuma, kas
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sastāv no kālija hlorāta KC103, sera, mangāna(IV) oksīda Mn02 
un dažām citām vielām. Velkot sērkociņa galviņu pa kastītes sānu 
virsmu, rodas uzliesmojums. Reakciju var attēlot ar šādu vienā
dojumu:

6P + 5KC103 -> 3P20 5 +  5KC1 
0 +5
P — 5e-  P 6 
+5 -1
Cl +  6e --^ C l 5

Fosforu izmanto mākslīgo dūmu aizsega radīšanai. Balto fosforu 
kara laikā izmantoja degbumbās.

#  Atbildiet uz 33. un 34. jautājumu!

10. §. FOSFORA(V) OKSĪDS

Fosfora (V) oksīds P20 5 (tvaiku veidā tā sastāvs atbilst for
mulai P4O10) veidojas, fosforam degot gaisā:

4P +  502 — 2P20s
Fizikālās īpašības. Fosfora (V) oksīds ir balta, irdena, |oti 

higroskopiska pulverveida viela, kas jāuzglabā labi noslēgtos 
traukos.

Ķīmiskās īpašības. Fosfora(V) oksīds pēc ķīmiskajām īpašībām 
līdzīgs citiem skābajiem oksīdiem. Taču tam ir arī specifiskas īpa
šības (15. tab.).

15. tabula
Fosfora(V) oksīda ķīmiskās īpašības

īpašības, kas daudziem skābajiem 
oksīdiem ir kopīgas

1. Reaģē ar bāzēm:
t°

P20 5+6N a0H  -* 2Na3P 0 4+3H 20
2. Reaģē ar bāziskajiem oksīdiem:

<°

P205+3Ca0 — *■  Ca3(PO«)2

Specifiskās īpašības

Ar ūdeni reaģē divējādi.
1. Parastajā temperatūrā:

P2O5+ H 2O -► 2HPO3
meta-
fosiorskābe

2. Sildot:

P2O5+ 3H20 2H3P04
orlo-
fosforskābe

Izmantošana. Fosfora (V) oksīdu daudz izmanto par spēcīgu 
ūdensatņēmēju vielu.

#  Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (35. un 36.) I
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Ir pazīstamas vairākas fosforu saturošas skābes. No tām bie
žāk sastopamas ir metafosforskābe H P 0 3 un ortofosforskābe 
H3PO4. Ja ortofosforskābi karsē, tad rodas difosforskābe (piro- 
fosforskābe):

2H3PO4 -> H4P2O7 +  H2O
Ortofosforskābes struktūrformula ir šāda:

H—O
\

H—O—P =  0
/

H -O
Iegūšana. Ortofosforskābi parasti iegūst,
1) fosfora(V) oksīdam reaģējot ar karstu ūdeni:

P2O5 +  3H20  ->- 2H3PO4
2) sērskābei reaģējot ar kalcija fosfātu:

Ca3(P0 4)2 +  3H2S04 ^  3CaS04|  + 2H3PO4
So mriodi izmanto arī rūpniecībā.
Fizikālās īpašības. Ortofosforskābe ir bezkrāsaina, kristāliska 

viela (kūst 42°C temperatūrā), kas viegli uzsūc no gaisa mitrumu 
un pārvēršas par stigru šķīdumu. Fosforskābe ar ūdeni sajaucas 
jebkurās attiecībās.

Ķīmiskās īpašības norādītas 16. tabulā.
16. tabula

I I .  §. O R T O FO SFO R SK A B E

Ortofosforskābes ķīmiskās īpašības

īp aš īb a s, kas daudzām  skābēm 
ir kopīgas

Specifiskās īpašības

1 2

1. Tās ūdens šķīdums iedarbojas uz 
indikatoriem. Disociācija notiek pakā
peniski:

H3P 0 4 3*  h + + h 2p o 4-  
H2P 0 4-  =** H++HPO42-  
H P042-  *=* H ++PC V-

Vīsvieglāk notiek disociācijas pirmā 
pakāpe un visgrūtāk — trešā pakāpe

2. Reaģē ar metāliem, kas metālu 
elektroķīmiskajā spriegumu rindā (sk. 
IV nod. 7. §) atrodas pa kreisi no 
ūdeņraža:

6Na+2H 3P 0 4 -i- 2Na3P 0 4+3H 2f

1. Sildot pakāpeniski zaudē ūdeni 
un pārvēršas par citām fosforu saturo
šām skābēm:

0

2H3P 0 4 IbPaOj+HjO
difos-
forskābe

H4P20? -*■ 2HP03+H 20
meta
fosforskābe

2. Ar sudraba nitrātu veido dzelte
nas nogulsnes:
H3P 0 4+3A gN 03 Ag3P 0 4ļ+3H N O , 

3H+ +  P 0 43'" + 3A g+ + 3N 03_
-ā- Ag3P 0 4 ļ  +  3H+ +  3N 03~ 
P 0 43-+ 3A g+  -+• Ag3P 0 4|
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16. tabulas turpinājums

1 2

3. Reaģē ar bāziskajiem oksīdiem: 
3Ca0 + 2HsP0 4-^C a3(P0 d 2+ 3H20

4. Reaģē ar bāzēm un amonjaku-, ja 
skābe ņemta pārākumā, tad veidojas 
skābie sāļi:

3. Ortofosforskābei ir liela bioloģis
ka nozime. Tās atlikumi ietilpst adeno- 
zlntrifosforskābes (ATF) sastāvā. ATF 
ir enerģijas uzkrājējs organismā. Sa
īsināti tās sastāvu var attēlot šādā 
veidā:

HsP 0 4+3N a0H  Na3P 0 4+3H20  
H3PO„ +  NaOH NaH2P0*-t-H20  

H3P 0 4+2H 3N ->  (NH4) 2H P04 

5. Reaģē ar vāju skābju sājiem: 
2H3P 0 4+3N a2C 03-*  
2Na3P 0 4+ 3C 02f+ 3 H 20

O O O  
II II II

1 adenozīnsj— O — P — 0 — P —U —P — OH
(organiska i
bāze) OH OH OH
ATF hidrolizējoties organismā, rodas 
adenozīndifosforskābe (ADF) un atbrī
vojas enerģija

Izmantošana. Ortofosforskabi izmanto galvenokārt minerāl
mēslu ražošanai (21. tab.).

12. §. ORTOFOSFORSKĀBES SĀĻI

Ortofosforskābe veido trīs sāju rindas — ortofosfātus, hidro- 
gēnortofosfātus un dihidrogēnortofosfātus (17. tab.).

17. tabula

Fosfātu ķīmiskās formulas

Me(I) M e(II) M e(III)

Me3P 0 4 Me3(P 0 4)2 M eP04
Me2H P04 M eHP04 Me2(H P04)3
MeH2PO„ Me (H2P 0 4)2 Me(II2P 04)3

Fosfātu* sastāvā metāla vietā var ietilpt amonija grupa: 
(NH4)3POj — amonija fosfāts, (NH^HPC^ — amonija hidrogēn- 
fosfāts, NH4H2PO4 — amonija dihidrogēnfosfāts.

Fosfātu atrašanās dabā (sk. II nod. 9. §).
Iegūšana. Fosfātu iegūšanas veidi parādīti 18. tabulā (šiem 

fosfātu iegūšanas veidiem gari ir galvenokārt teorētiska nozīme).

* Šeit un turpmāk ortofosfāti vienkāršības dēļ nosaukti par fosfātiem.
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18. tabula
F o s fā tu  iegūšana

O rtofosforskibei reaģējot Fosfora(V ) oksīdam reaģējot

i. Ar metāliem: l. Ar bāziskajiem oksīdiem:
ЗСа+ 2H3PO4 Саз(Р04)2+ЗН2| t°

2. Ar bāziskajiem oksīdiem: 3LĪ2O + P 2O5 “** 2Ы3РО4

3CaO+2H3PO„ Cas(P04) 2+3H 20 3CaO+P20 5-> Саз(Р04)2
3. Ar bāzēm: 2. Ar bāzēm:

3C a(0H )2+2H 3P 0 4 -*■ 6NaOH+PgOs
—+- Саз(Р04)2+бН20 -»■ 2Na3P 0 4+3H 20

4. Ar sājiem saskaņā ar skābju 
rindu: 3Ca (0H )2+ P 20 5 -*■

ЗСаСОз+2H3PO4 -+• -*■ Ca3(P 0 4)2+3H 20

—> Саз(Р04)2+ЗС 02| -j-3H20

Fizikālās īpašības. Fosfāti ir cietas kristāliskas vielas. Sārmu 
metālu uņ amonija fosfāti labi šķīst ūdenī. Metālu(II) fosfātu 
šķīdība ir atkarīga no tā, cik ūdeņraža atomu ortofosforskābes 
molekulā aizvietots ar metāliem — dihidrogēnfosfāti labi šķīst, 
hidrogēnfosfāti šķīst mazāk, bet normālie fosfāti praktiski nešķīst.

Ķīmiskās īpašības norādītas 19. tabulā

19. tabula
Fosfātu ķīmiskas īpašības

Fosfāti reaģē ar sērskābi
Sķīst'ošie fosfāti reaģē ar šķīstošiem  

sāļiem, kuru sastāvā ietilpst m etāls, kas 
iedarbība ar PO V  jonu veido 

nogulsnes

Cas(P 0 4)2+3H 2S 0 4 —r-
konc.

-*■ 3CaS04+2H 3P 0 4

2Na3P 0 4+3H 2S 0 4 -*-
kristā- konē. 
lisks

3Na2S 0 4+ 2H 3P 0 4
2(NH4) sP 0 4+3H 2S 0 4-r-

kristā- . konc. 
lisks
3(NH4) 2S 0 4+2H 3P 0 4

~f“ NasP04 —r Ag3P04ļ +3NaNOs 
Saīsināts jonu vienādojums:

3Ag+ +  PCV-  Ag3P 0 4ļ  
3MgC!2+2(N H 4) 3P 0 4 -*■
-*■ Mg3(P 0 4) 2|+ 6 N H 4Cl 

Saīsināts jonu vienādojums: 
3Mg2+-!-2P043~ Mg3(P 0 4)2ļ

Kalcija fosfātus (it īpaši liidrogenfosfatus) un arī amonija 
fosfātus lieto par minerālmēsliem (21. tab.).

® Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (37.—39.)!
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13. §. V GRUPĀS GALVENĀS APAKŠGRUPAS ELEMENTU 
VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS

Kopā ar slāpekli un fosforu šajā apakšgrupā ir vēl trīs tiem 
līdzīgi elementi — arsēns As, antimons Sb un bismuts Bi. So ele
mentu, un to savienojumu līdzīgās un atšķirīgās īpašības parādītas 
20. tabulā.

Sī tabula rāda, ka, palielinoties elementu atommasai, pakāpe
niski samazinās stabilitāte šo elementu savienojumiem ar ūdeņ
radi, samazinās arī skābekli saturošo skābju stiprums un elemen
tiem pastiprinās metālu īpašības.

%  Izpildiet 40. vingrinājumu!

14. §. MINERĀLMĒSLI

Augu barošanās. Analizējot augu sastāvu, tajos konstatēti vai
rāk nekā 50 ķīmiskie elementi. Bioloģiskā ziņā svarīgākie elementi 
ir ogleklis, skābekljs, ūdeņradis, slāpeklis, sērs, fosfors, kālijs, kal
cijs un dzelzs.

Kur augi iegūst nepieciešamos elementus? Oglekli, kas veido 
aptuveni 45% augu sausnes, augi asimilē no gaisā esošā og
lekļa (IV) oksīda fotosintēzes procesā. Ūdeni un nepieciešamos 
barības elementus augi jonu (NH4+, K+, Mg2*, Caz+, H+, N 03~, 
H2P 0 4-  u. c.) veidā uzņem ar saknēm no augsnes ūdens šķīduma. 
Augos pēc masas ir tikai aptuveni 6,5% minerālvielu un slāpekļa. 
Taču šīm vielām ir ļoti liela nozīme augu dzīvē. Bez slāpekļa un 
minerālvielām augos nevar veidoties ne olbaltumvielas, ne ogļ
hidrāti, ne arī tās organiskās vielas, kas nesatur slāpekli.

Augiem visvairāk nepieciešami trīs elementi — slāpeklis, fos
fors un kālijs.

Slāpeklis augiem nepieciešams, lai sintezētu olbaltumvielas, 
kas piedalās visos dzīvības procesos (16% no visas augu olbaltum
vielu masas ir slāpeklis). Slāpeklis ietilpst arī šūnu kodola un 
hlorofila sastāvā. Augiem, kuriem trūkst slāpekļa, lapas ir gaiši 
zaļas vai dzeltenas. Saņemot bagātīgas slāpekļa devas, palielinās 
augu zaļā masa.

Fosfors augos sastopams organisko savienojumu sastāvā, kā 
arī dažādu sāļu veidā. Fosfors ietilpst vielās, kuras veido šūnu 
kodolu. Tas atrodas arī nukleīnskābju sastāvā, kur piedalās da
žādos svarīgos oksidēšanās-reducēšanās un ogļhidrātu šķelšanas 
procesos. Daudz fosfora satur ziedi un sēklas. Ja augiem trūkst 
fosfora, tad aizkavējas stumbru un lapu. augšana, tiek traucēta 
sēklu attīstība, uz lapām veidojas violeti un sārti plankumi un 
lapu malas sačokurojas. Ja fosfors ir pietiekamā daudzumā, tad 
augiem ātrāk sāk veidoties ģeneratīvie orgāni (ziedi un augļi).

Kālijs visvairāk sastopams jaunajās augu daļās. Tas inten
sificē fotosintēzes un ogļhidrātu veidošanās procesus. Kālijs
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20. tabula
Slāpekļa apakšgrupas elementu vispārīgs raksturojums

Vienkāršo vielu fizikālās 
īpašības

Savienojum s ar ūdeņradi Savienojum s ar skābekli, kurā elementam 
ir augstākā oksidēšanas pakāpe

simbols
ķīmiskā
formula Īpašības

kīralska
formula īpašības

N N2 — bezkrāsaina gāze, 
kas maz šķīst ūdenī

■ ri3N Bezkrāsaina gāze ar asu 
smaku. Samērā stabils savie
nojums. Ja to karsē, tas sa
dalās par vienkāršām vielām

n 2o 5 Bezkrāsaina, kristāliska 
viela. Tai reaģējot ar ūdeni, 
veidojas slāpekļskābe H N03

P Pastāv vairāki fosfora alo- 
tropiskie veidi:

a) baltais fosfors — bez
krāsaina, cieta viela

b) sarkanais fosfors — sar
kana, pulverveida viela

PH3 Bezkrāsaina gāze ar nepa
tīkamu smaku. Karsējot sa
dalās straujāk nekā H3N

P20s "Balta, pulverveida kristā
liska viela. Tai reaģējot ar 
ūdeni, parastajā temperatūrā 
veidojas H P03, bet karsē
jot — H3P 0 4 

Abas skābes ir ieyerojami 
vājākas par slāpekļskābi

As Cieta, trausla kristāliska 
viela ar metālisku spīdumu

AsH3 Bezkrāsaina, indīga gāze, 
kuras smaka atgādina ķip
lokus. Karsējot sadalās strau
jāk nekā PH3

AS2O5 Balta, stiklam līdzīga viela. 
Tai reaģējot ar ūdeni, veido
jas arsēnskābe H3A s04, kas 
pēc stipruma ir līdzīga H3P 0 4

Sb Cieta, trausla kristāliska 
viela ar metālisku spīdumu

SbH3 Bezkrāsaina, indīga, gāze, 
kuras smaka atgādina sēr- 
ūd.eņradi. Sadalās vēl vieg
lāk nekā AsH3

Sb20 5 Dzeltenīga, pulverveida 
viela. Šim oksīdam atbilst 
vāja skābe I-ISb(OH)s

Bi Cieta, trausla kristāliska 
viela ar metālisku spīdumu 
un sarkanīgu nokrāsu

BiH3 Bezkrāsaina gāze, kas sa
dalās jau parastajos apstāk
ļos

BĪ205 Tīrā veidā šis oksīds nav 
iegūts. Tam atbilst nesta
bila vāja skābe HBi03



veicina cietes uzkrāšanos graudos un kartupeļu bumbuļos, kā ari 
cukura uzkrāšanos cukurbiešu saknēs. Ja augi bagātīgi uzņem 
kāliju, tad, pastiprināti uzkrājoties ogļhidrātiem, palielinās augu 
salcietība. Graudaugiem kālijs veicina spēcīgāku stiebru attīstību, 
tāpēc tie kļūst izturīgāki pret veldrēšanos. Ja augiem trūkst kā
lija, uz lapām izveidojas brūni plankumi.

Vēl augu attīstībā nozīmīga ir grupa elementu, kurus sauc par 
mikroelementiem. Tie ir augiem vajadzīgi nelielos daudzumos, 
taču to bioķīmiskā nozīme ir liela. Pie mikroelementiem pieder 
B, Cu, Mn, Žn, Co, Mo u. c.

Ja augiem bors ir pietiekamā daudzumā, tie labāk izmanto 
slāpekli, fosforu un kāliju, dod augstākas ražas. Dažādiem augiem 
bors vajadzīgs dažādos daudzumos. Vairāk tas vajadzīgs liniem, 
cukurbietēm, pākšaugiem, bet mazāk graudaugiem. Samērā daudz 
bora atrodas augu šūnu sieniņās, jaunajās, augošajās daļās, zie
dos un augļos. Bora klātbūtne veicina ziedu apaugļošanās 
procesu (ziedputekšņu dīgšanu). Ja augiem nepietiek bora, tiek 
traucēti ogļhidrātu un olbaltumvielu oksidēšanās, sintēzes un pār
vietošanās procesi. Cukurbietēm bors veicina cukura, bet kartupe
ļiem — cietes daudzuma palielināšanos. Bora trūkuma dēļ tiek 
kavēta ogļhidrātu piegāde augu jaunajiem dzinumiem un saknī
tēm, tauriņziežiem vāji attīstās sakņu sistēma, bet gumiņi vispār 
neizveidojas. Bors ietekmē arī hlorofila veidošanos augu lapās.

Mikroelements varš augos piedalās ogļhidrātu un olbaltum
vielu sintēzes procesos, kā ari veicina hlorofila stabilitāti. Trūk
stot varam, uz augu lapām parādās balti plankumi. Varš aktivizē 
arī oksidēšanās-reducēšanās procesus augsnē, palielina dzelzs 
kustīgumu augsnē un augos. Vara trūkuma dēļ graudaugiem var 
aizkavēties cerošana, stiebrošana un vārpu veidošanās. Parasti 
mazāk vara ir kūdras augsnēs, kā arī dažu mūsu republikas ra
jonu smilts augsnēs.

Dažādu ķīmisko reakciju rezultātā, kā arī mikroorganismu 
iedarbībā augsnē notiek pakāpeniska augiem nepieciešamo ele
mentu pāreja jonu veidā. Sos jonus saista augsnes jonīti, tādējādi 
tiek aizkavēta to izskalošana no augsnes.

Augstu ražu iegūšanai augsne atbilstoši agrotehniskajām pra
sībām rūpīgi mēslojama ar organiskajiem mēsliem (ar kūtsmēs
liem, kūdru, kompostu, zaļmēslojumiem), minerālmēsliem, kuri 
sīkāk apskatīti 21. tabulā, ar mikroelementiem un bakteriālajiem 
mēslošanas līdzekļiem.

Mūsu valstī minerālmēslu ražošanas jauda nemitīgi palielinās.
Minerālmēsli saražoti (miljonos tonnu):

1913 1953 1965 * 1975 1985 (plānots)

0,07 7 31,3 90,2 1 50 ...155
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Saskaņā ar PSKP XXVI kongresa lēmumiem paredzēts palie
lināt fosfora minerālmēslu, koncentrēto un kombinēto mēslošanas 
līdzekļu ražošanas apjomu, kā arī palielināt minerālmēslu izman
tošanas efektivitāti.

Pēdējā laikā liela vērība tiek veltīta kombinēto minerālmēslu, tajā skaitā 
polifosfātu ražošanai. Lai iegūtu polifosfātus, visbiežāk uz ortofosforskābes, 
difosforskābes un poliiosforskābju (kas satur lidz 10 fosfora- atomu) maisī
jumu paaugstinātā spiedienā un temperatūrā iedarbojas ar kālija hlorīdu vai 
amonjaku.

Ja uz šo skābju maisījumu iedarbojas ar kālija hlorīdu, tad reakciju norisi 
var attēlot šādi:

H3PO4 +K C I —  KH2 P 0 4 +HC1
orto fosfor

skābe

H4P2O7 + 2 KCI -> K2HjP20 7 +2HC1
difos-

forskābe

H5 P3O1 0 +3KCl -V K3H2P 30,„+3H C1
t r ip o l i -

fosforskābe

Amonija polifosfāti ir higroskopiskas vielas, tādēļ parasti tos izmanto ūdens 
šķīdumu veidā. Līdzīgā veidā amonija polifosfātus ražo Ventspilī.

Izmantojot kombinētos minerālmēslus, vajadzīgs mazāk darba
spēka un atslogojas transports.

Uzglabājot minerālmēslus, tie ir jāpasargā no mitruma iedar
bības. Minerālmēslu noliktavās nedrīkst amonija sāļiem līdzās 
novietot kaļķus un cementu, jo saskare ar tiem var izraisīt amonija 
sāļu strauju sadalīšanos. Jāievēro, ka daudzus minerālmēslus (nit
rātus, amonija sāļus u. c.) nedrīkst ilgstoši uzglabāt, jo tie sacietē. 
To sasmalcināšanai nepieciešams liels papildu darba spēka pa
tēriņš.

Amonjaka ūdens uzglabāšanas tvertnes iekārtojamas ārpus 
apdzīvotām vietām. Amonjaka ūdens cisternu skalošanas ūdeņus 
nedrīkst ievadīt ūdenskrātuvēs (dīķos, upēs, ezeros u. c.).

•  Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (41.—46.)! Atrisi
niet 5,, 6. un 7. uzdevumu!

L A B O R A T O R I J A S  D A R B I

Amonija sāļu iedarbība ar sārmiem 
(amonija sāļu noteikšana)

1. Vienā mēģenē ieber nedaudz kristāliskā amonija sulfāta (NH4) 2S 0 4, 
otrā — nedaudz amonija nitrāta N H 4NOs. Abās mēģenēs pielej 1 . . . 2  ml nāt
rija hidroksīda šķīduma un nedaudz karsē.

2. Gāzes plūsmā ievieto destilētā ūdenī saslapinātu sarkanā lakmusa pa
pīriņu.

5 —  1271 65



21. tabula

Minerālmēsli

Nosaukums
Ķīmiskais sastavs 

(% pēc m asas)
Krāsa un ārējais 

Izskats Reakcija Iegūšana

1 2 3 4 s

Nātrija nitrāts 
(nātrija salpetris)

NaN03
(1 5 .. .  16% N)

I. Slāpekļa mii
Pelēka, kristālis

ka higroskopiska 
viela

ierālmēsli
Neitrāla (augsnes 

šķīdumos — fizio
loģiski bāziska)

Iegūst rūpniecībā kā blakusproduktu, 
ražojot slāpekļskābi no amonjaka. 
Odens nesaistītās nitrozes gāzes (NO 
un NOs) laiž caur sodas šķīdumu. Vei
dojas NaN03 un NaN02 maisījums:

Na2C 03-t-N 0+ N 02 —>■ 2NaN02-LC02 
Na2C 03+ 2 N 0 2->- NaN03-l-NaN024-C02

Lai nitrītu oksidētu par nitrātu, mai
sījumu paskābina ar HN03, tad neitra
lizē, ietvaicē līdz kristalizācijai un 
centrifugējot atdala NaN03

Kālija nitrāts 
(kālija salpetris)

KN03
(1 2 ,5 ... 13% N)

Balta, kristāliska 
viela

Neitrāla (augsnes 
šķīdumos — fizio
loģiski bāziska)

100 •c
KCl +  NaNOj------- >- NaCl+K N03

Iegūto KN03 atdala no NaCl, pama
tojoties uz šo sāju dažādo šķīdību 
paaugstinātā temperatūrā

Kalcija nitrāts 
(kalcija salpetris)

Ca(N03) 2 , 4 
(1 5 ,5 ... 17% N)

Balta, graudaina 
stipri higroskopiska 
viela

Neitrāla (augsnes 
šķīdumos — fizio
loģiski bāziska)

Iegūst analoģiski sintētiskajam 
NaNOs. Atšķirība tikai tāda, ka torņos 
nitrozes gāzes saista nevis ar sodas 
šķīdumu, bet ar kaļķu pienu Ca(OH)2

Amonija sulfāts (NH4) 2S 0 4 
(2 0 ,5 ... 21% N)

Sīkkristaliska 
balta vai zilgana 
pulverveida viela. 
Nedaudz higro
skopiska

Skaba Iegūst, amonjakam reaģējot ar sēr
skābi:

2H3N-f-H2S 0 4 (NH4) 2S 0 4 
Iegūto šķīdumu koncentrē, nogulsnes 
centrifūgā un žāvē

Amonija nitrāts 
(amonija salpetris)

n h 4n o 3
(34% N)

Balta, kristāliska, 
stipri higroskopiska 
viela

Vāji skāba Iegūst, neitralizējot ar amonjaku 
šķīdumu, kas satur 5 0 ...60%  (pēc 
masas) slāpekļskābes:

H N03+ H 3N ^ N H 4N 0 3 
Iegūto šķīdumu koncentrē, pēc tam 
kristalizē un granulē

Kalcija ciān- 
amīds (melnais)

CaCN2
( 18 . . .  22% N)

Viegla melna vai 
tumši pelēka higro
skopiska pulvervei
da viela

Bāziska Iegūst, saistot slāpekli augstā tem
peratūra (līdz 1000 °C) ar kalcija kar
bīdu:

1 °
CaC2+ N 2 ->* CaCNļ+C

Kalcija ciān- 
amīds (baltais)

CaCN2 
(35% N)

Viegla balta hig
roskopiska pulver
veida viela

Bāziska Iegūst, ogļskābes sāļiem reaģējot ar 
amonjaku 600. , .  800 °C temperatūrā:

1°
CaC03+2H 3N CaCN2+3H 20

Karbamīds (sin
tētiskā urīnviela)

CO(NH2)2 
(46% N)

Sīkkristāliska 
balta, dažreiz grau
daina, higroskopiska 
pulverveida viela

Neitrāla Iegūst, oglekļa (IV) oksīdam augstā 
spiedienā un temperatūrā reaģējot ar 
amonjaku:

t°. p
COa+2H 3N — >- C0(NH 2)2+ H 20

Amonjaka ūdens I-IsN, H20  
(20 . . .  25% N)

Bezkrāsains šķid
rums ar amonjaka 
smaku

Bāziska Iegūst, ūdeni šķīdinot H3N, kuru 
savukārt iegūst 1) sintētiski un 2) ak
meņogļu koksēšanas procesā 

-------------------------------------------- ------------



21. tabulas turpinājums

1 2 3 4 5

II. Fosfora minerālmēsli

Fosforītmilti 2Ca3(P 0 4) 2'-CaF2, 
CaC03 u. c.
(15. . .  30% P20 5)

Sausa pelēcīga 
pulverveida viela

Vāji bāziska Iegūst, samaļot fosforītus vai apatī- 
tus. Lielākās atradnes Hibīnos, Kara- 
tau kalnos, Vjatkas-Kamas, Jegorjevas, 
Kurskas, Sumu, Donbasa rajonā u. c.

Vienkāršais su
perfosfāts

Ca(H2P 0 4) 2'H20  
un CaS04-2H20  

(I šķira — ne 
mazāk par 18,7%, 
bet II šķira — ne 
mazak par 15,7% 
P2Os)

Pelēka, sīkgrau- 
daina pulverveida 
viela

Skāba Superfosfātu iegūst, iedarbojoties uz 
sasmalcinātiem dabiskiem fosfātiem ar 
sērskābi. Tad fosfāti pārvēršas šķīsto
šos, augiem labi uzņemamos sāļos. 
Shematiski to var attēlot šādi:

Ca3 (P 0 4)2+2H 2S 0 4 —►
. —>- Ca (H2P 0 4) 2-f-2CaS04

Divkāršais su
perfosfāts

Ca(H2P 0 4)2-H20
(P2O5Ss 40%)

Tāds pats kā 
vienkāršais super
fosfāts

Skāba Divkāršā superfosfāta ražošana no
tiek divos posmos:

Ca3(P 04)2+3II2S 0 4->- 2H3P 0 4-!-3CaS04 
CaS04 izgulsnē un atdala filtrējot. 

Pēc tam uz fosforītiem iedarbojas ar 
tādu fosforskābes daudzumu, kāds 
nepieciešams saskaņā ar šādu vienā
dojumu:

Ca3(P 0 4) 2+4H 3P 0 4 3Ca (H2P 0 4) 2

Precipitāts CaHP04-2H20  
(33. . . 40% P20 5)

Viegla smalka 
balta pulverveida 
viela

i

Neitrāla Uz fosfātiem iedarbojas ar sērskābi 
un iegūst fosforskābi. Pēc tam nešķīs
tošās smilšu, māla daļiņas un ģipsi 
atdala no šķīduma filtrējot. Uz fos
forskābi iedarbojas ar kaļķu pienu: 

H3P 0 4+Ca (OH) 2 CaHP04-2H20

Tomasmilti Ca3(P 0 4)2 ■ CaO, 
kalcija, dzelzs un 
magnija silikāti 
( 1 1 . . . 21% P2O5)

Smaga tumši pe
lēka pulverveida 
viela

Bāziska Iegūst kā blakusproduktu, pārstrā
dājot čugunu. Lai atbrīvotu metālu no 
fosfora, šķidrajam čugunam pieliek 
nedzēstos kaļķus. P2Os saista ar CaO. 
Ca3(P 0 4)2 kopā ar CaSi03 izdalās 
sārņu veidā. Tos nolej, atdzesē un sa
smalcina

III. Kallja minerālmēsli

Kālija hlorīds 
60%

KCJ
( 52. . .  60% KsO)

Balts, sīkkristā- 
lisks produkts

Neitrāla (augsnes 
šķīdumos — fizio
loģiski skāba)

Lielākās atradnes Soļikamskā un 
Soļigorskā. Ražošanā KC1 atdala no 
NaCl. Samalto silvinītu 110°C tempe
ratūrā šķīdina piesātinātā NaCl šķī
dumā, kur šķīst tikai KC1. Šķīdumu 
atdzesē un iegūst kristālisku KC1

Kālija hlorīds 
40%

KC1 ar NaCl pie
maisījumu 
( 41. . .  44% KzO)

Balts vai pelē
cīgs, sīkkristālisks 
produkts ar sarka
niem kristāliņiem

Neitrāla (augsnes 
šķīdumos — fizio
loģiski skāba)

Iegūst, kālija hlorīdu samaisot ar 
smalki samaltu silvinītu

IV. Kombinētie minerālmēsli

Amofoss NH4H2P 0 4 un 
piemaisījumi 
( 1 1 . . .  12% N un 
60% P20 5)

Balta vai pelē
cīga kristāliska pul
verveida viela

Nedaudz skāba Iegūst, uz fosforskābi iedarbojoties 
ar amonjaku

Dīamofoss (NH4)2H P04 ar 
(NH4)2S 0 4 (20% N 
un 51. . . 53%
P2Os)

Tāds pats kā amo
foss. Maz higro- 
skopisks

Neitrāla Iegūst tāpat kā amofosu



Jautājumi patstāvīgiem secinājumiem. Par kādas gāzes rašanos liecina 
novērojumi? Uzrakstiet attiecīgo reakciju vienādojumusl Kā var atšķirt amonija 
sāļus no citiem sāļiem?

Nitrātu pierādīšana

Mēģenē ieber aptuveni 0,5 g nātrija nitrāta NaN03 (vai arī cita nitrāta), 
pielej tik daudz koncentrētas sērskābes, lai tā pārklātu doto sāli, ieliek mazliet 
vara skaidiņu un karsē.

Jautājumi patstāvīgiem secinājumiem. Kas ir' brūnā gāze? Kādēļ šķīdums 
kļūst zils? Uzrakstiet notikušās reakcijas vienādojumu, parādot attiecīgo ele
mentu oksidēšanas pakāpju maiņu! Kas šajā reakcijā ir oksidējies un kas re
ducējies? Kā var atšķirt nitrātus no citiem sāļiem?

Iepazīšanās ar ortofosforskābes 
un tās sāļu īpašībām

1. - Divās mēģenēs ielej pa 1 . . . 2  ml 1 % ortofosforskābes šķīduma un 
pielej 1 . . . 2  ml 10% nātrija acetāta šķīduma. Citās divās mēģenēs ielej 
tikpat daudz nātrija vai kālija ortofosfāta šķīduma un vēl divās — nātrija 
vai kālija dihidrogēnortofosfāta šķīduma.

2. Katrā no dcrto vielu šķīdumiem saslapina zilā lakmusa papīriņu.
3. Katra šķīduma pirmajā mēģenē iepilina nedaudz sudraba nitrāta šķī

duma, bet katra šķīduma otrajā mēģenē pielej nedaudz magnija mikstūras (tā 
ir šādu vielu maisījums: MgCl2-t-NH4OH+NH4C1). Otro mēģeņu saturu ne
daudz karsē.

Jautājumi patstāvīgiem secinājumiem. Ar kādām raksturīgām reakcijām var 
pierādīt ortofosfātjonu P 0 43_? Uzrakstiet vienādojumus reakcijām ar sudraba 
nitrātul Kā var atšķirt ortofosfātus no hidrogēnortofosfātiem?

2. p r a k t i s k a i s  d a r b s .  AMONJAKA IEGOSANA UN TA IPA5IBAS.
AMONJAKA ODENS IPASIBAS

Amonjaka iegūšana un šķīdināšana ūdenī

1. Uz papīra lapas rūpīgi sajauc pa tējkarotei amonija hlorīda NH4C1 
un kalcija hidroksīda Ca(Oi-I)2. (Kalcija hidroksīda ņem nedaudz vairāk par 
NH4CI.) Iegūto maisījumu ieber mēģenē un mēģeni noslēdz ar aizbāzni, caur 
kuru iet gāzu novadcaurulīte. Caurulītes galu ievada sausā mēģenē, kas iestip
rināta statīvā ar vaļējo galu uz leju. Mēģenes vaļējo galu aizbāž ar vati 
(24. att.). Tad mēģeni ar NH4C1 un Ca(OH) 2 maisījumu nedaudz karsē.

2. Tiklīdz pie mēģenes gala parādās balti «dūmi», karsēšanu pārtrauc. Uz
tvērēju mēģeni noslēdz ar aizbāzni un ieliek vertikāli traukā ar ūdeni. Zem 
ūdens izņem aizbāzni no mēģenes.

3. Mēģeni zem ūdens aiztaisa ar aizbāzni, izņem no trauka un ar iegūto 
šķīdumu saslapina sarkanā lakmusa papīriņu. Vienai daļai šķīduma piepilina 
fenoiflalcīna šķīdumu.
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24. att. Amonjaka iegūšana.

Jautājumi patstāvīgiem secinājumiem. Par kādas gāzes rašanos liecina 
asā smaka? Uzrakstiet attiecīgās reakcijas vienādojumu! Izskaidrojiet, kas no
tiek, amonjaku šķīdinot ūdeni, un kādi novērojumi šo secinājumu apstiprina!
Notikušo ķīmisko procesu attēlojiet ar vienādojumul/ *

Amonjaka dedzināšana skābeklī

Mēģeni ar amonija hlorīda un kalcija hidroksīda maisījumu nedaudz karsē. 
Novadcaurulītes galu ievada stikla cilindrā, kas piepildīts ar skābekli, un 
izplūstošo gāzi aizdedzina (25. att.).

Jautājumi patstāvīgiem secinājumiem.
Kādas vielas rodas amonjaka degšanas pro
cesā? Uzrakstiet attiecīgās oksidēšanās-redu- 
cēšanās reakcijas vienādojumu!

Amonjaka iedarbība ar skābēm

Mēģenē ieber un karsē amonija hlorīda 
un kalcija hidroksīda maisījumu. Gāzu no
vadcaurulītes galu pēc kārtas ievada mē
ģenēs, kurās ieliets pa 1 ml koncentrētas 
slāpekļskābes un sālsskābes. (Jāievēro, ka 
novadcaurulītes galu nedrīkst iegremdēt 
skābē, bet tam jāatrodas 5 . . .  6 mm no skā
bes virsmas!)

Jautājumi patstāvīgiem secinājumiem.
Par kādu vielu rašanos liecina baltie «dūmi»?
Uzrakstiet attiecīgo reakciju vienādojumus! Kādēļ novadcaurulītes galu nedrīkst 
iegremdēt skābēs, bet to tikai tuvina skābju šķīdumu virsmai?

Ot

25. att. Amonjaka dedzinā
šana skābeklī.
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bO 3. p r a k t i s k a i s  d a r b s .  MINERĀLMĒSLU NOTEIKŠANA

22. tabula

Minerālmēslu noteikšana

Dotas vielas Iedarbība

Nosau
kums

Ārējais
izskats

Šķīdība
ūdeni a r  sērskābi 

vara skai
diņu klāt

būtnē

ar bārija 
hlorīda 

šķīdumu

ar sārma 
šķīdumu 
karsējot

ar sudraba 
nitrāta 

šķīdumu

Liesmas krāsa

Amo
nija nit
rāts

Balta, 
kristāliskā 
stipri hig- 
roskopiska 
viela

Laba Izdalās 
brūna gāze

— Izdalās 
amonjaks, 
ko nosaka 
pēc smakas

— —

Nātrija
nitrāts

Pelēka,
kristāliska
higro-
skopiska
viela

Laba Izdalās 
brūna gāze

— — — Skatoties caur zilo (ko
balta) stiklu, vērojams dzel
tens krāsojums

Kālija
nitrāts

Balta,
kristāliska
viela

Laba Izdalās 
brūna gāze

— — — Skatoties caur zilo stiklu, 
vērojams violets krāsojums

Amo
nija sul
fāts

Parasti 
sīkkristā- 
lisks balts 
pulveris

Laba Baltas 
nogulsnes, 
kas nešķīst 
etiķskābē

Izdalās 
amonjaks, 
ko nosaka 
pēc smakas

Super
fosfāts

Pelēka, 
sīk grauda i- 
na pulver
veida viela

Šķist
nedaudz

— Baltas 
nogulsnes, 
kas daļēji 
šķīst etiķ- 

. skābē

— Dzeltenas
nogulsnes

—

Kālija
hlorīds
(40%)

Pelēcīgs, 
sīkkrista- 
lisks pro
dukts ar 
sarkaniem 
graudiņiem

Laba — — Baltas
nogulsnes

Skatoties caur zilo stiklu, 
vērojams violets krāsojums

Kālija
hlorīds
(60%)

Balts, 
sīkkristā- 
lisks pro
dukts

Laba — — — Baltas
nogulsnes

Skatoties caur zilo stiklu, 
vērojams violets krāsojums

i
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Amonjaka ūdens šķīduma iedarbība 
ar indikatoriem

Mēģenē ielej nedaudz amonjaka ūdens šķīduma un saslapina ar to sarkanā 
lakmusa papīriņu. Amonjaka ūdens šķīdumam piepilina dažus pilienus fenolfta- 
leīna šķīduma.

Jautājumi patstāvīgiem secinājumiem. No novērojumiem seciniet, kāda ir 
amonjaka ūdens šķīduma reakcija! Paskaidrojiet, kādēļ! Uzrakstiet attiecīgās 
reakcijas vienādojumu!

Karsēšanas ietekme uz amonjaka ūdens šķīdumu

Mēģenē ielej nedaudz pēc iespējas koncentrētāka amonjaka ūdens šķīduma, 
noslēdz to ar aizbāzni, caur kuru iet gāzu novadcaurulīte. Mēģeni iestiprina 
statīvā un karsē. Iegūto gāzi dedzina skābeklī (25. att.).

Jautājumi patstāvīgiem secinājumiem. Kāda gāze izdalās, karsējot amon
jaka ūdens šķīdumu? Kādas vielas rodas, amonjakam sadegot skābeklī? Uz
rakstiet attiecīgās oksidēšanās-reducēšanās reakcijas vienādojumu!

Amonjaka ūdens šķīduma iedarbība ar skābēm

Divās mēģenēs ielej pa 1 . . .  2 ml amonjaka ūdens šķīduma un piepilina 
tam fenolftaleīna šķīdumu. Pēc tam vienā mēģenē lēnām pilina atšķaidītu sāls
skābi, bet otrā — atšķaidītu sērskābi, līdz aveņsarkanā krāsa izzūd.

Jautājumi patstāvīgiem secinājumiem. Par ko liecina šķīduma atkrāsošanās 
skābju ietekmē? Uzrakstiet notikušo reakciju molekulāros vienādojumus, jonu 
vienādojumus un saīsinātos jonu vienādojumus! Pie kāda tipa šīs reakcijas 
pieder?

4. p r a k t i s k a i s  d a r b s .  EKSPERIMENTĀLI UZDEVUMI

Izpildiet turpmāk minētos uzdevumus un katram mēģinājumam uzrakstiet 
atbilstošo reakciju vienādojumus!

1. Iegūstiet amonjaku un izdariet ar to raksturīgos mēģinājumus!
2. Iegūstiet vara (II) nitrātu ar trim dažādiem paņēmieniem!
3. Pierādiet, ka amonija sulfātu, amonija nitrātu, amonija hlorīdu un 

amofosus, pirms tos izsēj augsnē, nedrīkst sajaukt ar kaļķiem!
4. Dotas šādas kristāliskas vielas: nātrija sulfāts, amonija hlorīds un nāt

rija nitrāts. Nosakiet, kurā mēģenē ir katra no dotajām vielām!
5. Vienā mēģenē dots metafosforskābes, otrā — sērskābes un trešā — orto- 

fosforskābes šķīdums ūdenī. Pierādiet katru no dotajām skābēml
6. Doti šādu minerālmēslu paraugi: a) superfosfāts, b) amonija nitrāts,

c) amonija sulfāts, d) fosforītmilti, e) precipitāts, f) amonija hlorīds, g) kālija 
nitrāts, h) amofoss. Nosakiet, kurā mēģenē ir katra no dotajām vielām!

J A U T Ā J U M I  U N  V I N G R I N Ā J U M I

1. Izskaidrojiet saskaņā ar atomu uzbūves teoriju, a) kādas īpašības elemen
tiem slāpeklim un fosforam ir līdzīgas, b) ar ko šie elementi viens no otra 
atšķiras!
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2. Kādēļ slāpekļa molekulā viena saite ir izturīgāka nekā divas pārējās?
3. Uzrakstiet vienādojumus reakcijām, kas parāda slāpekļa svarīgākās ķī

miskās īpašības!
4. Doti šādi reakciju vienādojumi:

N2+ 0 2 =t±2NO-Q, N2+3H 2 3=s 2H3N +  Q

Paskaidrojiet, kā pārvietosies šo reakciju līdzsvars, a) mainoties spiedie
nam, b) mainoties temperatūrai!

5. Vienā cilindrā atrodas slāpeklis, otrā — skābeklis, bet trešā — og
lekļa (IV) oksīds. Kā var pierādīt, kurā traukā katra gāze atrodas?

6. Dažās degošās gāzēs piemaisījuma veidā ir brīvs slāpeklis. Vai, šīm 
gāzēm degot, var rasties slāpekļa(II) oksīds? Kādēļ?

7. Kādām vajadzībām slāpekli izmanto?
8. Attēlojiet amonjaka molekulas elektronformulu un struktūriormulu! Pa

rādot elektronu mākoņu pārklāšanos, shematiski attēlojiet amonjaka molekulas 
telpisko uzbūvi!

9. Uzrakstiet vienādojumus četrām dažādām reakcijām, kurās rodas 
amonjaks!

10. Raksturojiet spiediena, temperatūras un katalizatora nozīmi amonjaka 
sintēzes procesā!

11. Laižot amonjaku pa cauruli, kurā ir sakarsēts vara(II) oksīds, veidojas 
varŠ. Uzrakstiet šīs reakcijas vienādojumu un paskaidrojiet, kas ir oksidētājs 
un kas — reducētājs, kas oksidējas un kas reducējas!

12. Kādēļ amonjaks ar skābēm reaģē enerģiskāk nekā ar ūdeni? Kāda ir 
šo ķīmisko reakciju būtība?

13. Uzrakstiet reakciju vienādojumus pēc šādām shēmām!
N2
t

a) N2 H3N -+ NH4N 0 3 H3N NO H N 03,
b) NH4Cl-->-H3N-->-N2- * N 0 2->-HN03.
14. Kādas galvenās amonjaka ķīmiskās īpašības izmanto 11. attēlā pa

rādīto ķīmisko produktu iegūšanā?
15. Amonjaka šķīdumu ūdenī sauc par amonjaka ūdeni un dažkārt arī par 

amonija hidroksīdu. Kā var pamatot šādus nosaukumus?
16. Kā iegūst amonija sāļus? Ar ko amonija sāļi ir līdzīgi citiem sāļiem, 

un ar ko tie atšķiras no citiem sāļiem?
17. Uzrakstiet vienādojumus reakcijām, kurās rodas a) amonija dihidrogēn- 

fosfāts, b) amonija hidrogēnfosfāts, c) amonija fosfāts!
18. Iezīmējiet pierakstu kladē doto tabulu un atbilstošās ailēs ierakstiet 

molekulāros vienādojumus, jonu vienādojumus un saīsinātos jonu vienādojumus, 
kas parāda amonija sāļu raksturīgās ķīmiskās īpašības!

Sāli īp aš īb as, kas daudziem 
sājiem  ir kopīgas Specifiskās īpašības

(NH4) 2S 0 4
(NH4) jC 03
(NH4)2S

75



19. Cepumu izgatavošanā dažkārt lieto amonija hidrogēnkarbonātu. Uz
rakstiet vienādojumu reakcijai, kuru šajos gadījumos izmantol

20. Uzrakstiet formulas oksīdiem, kuros slāpekļa oksidēšanas pakāpe ir 
4-1, -ļ-2, 4-3, -ļ-4 un 4-5!

21. Uzrakstiet reakciju vienādojumus, kas attēlo NO un NO2 iegūšanul 
Kas šajās reakcijās oksidējas, kas reducējas, kas ir oksidētājs un kas — re- 
ducētājs?

22. Atšķaidītai slāpekļskābei reaģējot ar dažiem metāliem (Mg, Zn), var 
rasties N20  vai N2. Uzrakstiet reakciju vienādojumus!

23. Uzrakstiet vienādojumus reakcijām, kas parāda NO, N 02 un N2O5 ķī
miskās īpašības!

24. Uzrakstiet vienādojumus reakcijām, ar kurām no amonjaka rūpniecībā 
var iegūt slāpekļskābi!

25. Nosakiet, kādā virzienā pārvietosies līdzsvars reakcijai starp slāpekļa(IV) 
oksīdu, ūdeni un skābekli, paaugstinot a) temperatūru un b) spiedienu! Kādēļ?

26. Dota sālsskābe, sērskābe un slāpekļskābe. Kā var noteikt, kurā traukā 
ir katra no tām? Uzrakstiet reakciju vienādojumus molekulāro vienādojumu, 
jonu vienādojumu un saīsināto jonu vienādojumu veidā!

27. Attēlojiet slāpekļskābes molekulas elektronformulu un struktūrformulu 
un paskaidrojiet, kāda veida saites ir šīs vielas molekulā!

28. Kādas slāpekļskābes īpašības ir tai specifiskas? Uzrakstiet reakciju 
vienādojumus!

29. Dots varš, cinks un šādas skābes: a) slāpekļskābe, b) atšķaidīta sēr
skābe, c) koncentrēta sērskābe. Uzrakstiet vienādojumus reakcijām, kas notiek 
starp šīm vielām! Paskaidrojiet, kas ir oksidētājs, kas — reducētājs, kas oksi
dējas un kas reducējas katrā atsevišķā gadījumā!

30. Kādēļ, slāpekļskābei reaģējot ar varu un dzīvsudrabu, slāpeklis maina 
oksidēšanas pakāpi no 4-5 līdz 4-4 un 4-2, bet, tai reaģējot ar cinku, magniju 
un citiem metāliem, līdz 4-1, 0 un —3? Uzrakstiet reakciju vienādojumus!

31. Pierakstu kladē iezīmējiet doto tabulu un attiecīgās ailēs ierakstiet prak
tiski iespējamo reakciju vienādojumus pēc parauga, kas dots otrajā ailē!

Reaģējošās
vielas C a(O H )2 H»N

Šķīdums
Na2COs

Šķīdums
NaCl

šķīdums

UNO* 2HN034-Ca(0H)2-^
^ C a (N 0 5) 24-2H20

n o 2

32. Koncentrētai sērskābei iedarbojoties uz sāli vara skaidiņu klātbūtnē, 
izdalās brūna gāze. Ja uz to pašu sāli iedarbojas ar koncentrētu sārma šķī
dumu, izdalās gāze, kuras iedarbībā samitrināts sarkanā lakmusa papīriņš kļūst 
zils. Uzrakstiet šī sāls formulu, kā arī attiecīgos reakciju vienādojumus!

33. Slāpeklis dabā sastopams brīvā veidā un savienojumos, bet fosfors 
tikai savienojumos. Kā to var izskaidrot?

34. Raksturojiet baltā un sarkanā fosfora īpašības! Ar kādiem mēģināju
miem var pierādīt, ka baltais un sarkanais fosfors ir viena un tā paša elementa 
dažādi veidi?
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35. Ķā iegūst fosfora(V) oksidu? Kādas ir tā fizikālās un ķīmiskās īpašī
bas? Uzrakstiet reakciju vienādojumus!

36. Iezīmējiet pierakstu kladē doto tabulu un atbilstošās ailēs ierakstiet 
vienādojumos reakcijām, kas raksturo doto skābo oksīdu īpašībasl\

\
Reaģējošās vielas HjO KOH CaO

P2Os

n 2o 5

' s o 3

37. Kā iegūst ortofosforskābi? Uzrakstiet reakciju vienādojumus!
38. Ortofosforskābi var iegūt, slāpekļskābei iedarbojoties uz fosforu. Uz

rakstiet šīs reakcijas vienādojumu, ja zināms, ka tajā piedalās ūdens un izdalās 
slāpekļa (II) oksīdsl

39. Uzrakstiet molekulāros vienādojumus, jonu vienādojumus un saīsinātos 
jonu vienādojumus reakcijām, kas notiek, ortofosforskābei reaģējot a) ar kal
ciju, b) ar kalcija oksīdu, c) ar kalcija hidroksīdu, kas var būt dots gan pārā
kumā, gan mazākumā!

40. Kā mainās oksīdu hidrātu īpašības elementiem ar augstāko oksidēšanas 
pakāpi rindā N-»-P->-As-»-Sb-*-Bi? Izskaidrojiet šo likumsakarību, ievērojot cen
trālā atoma rādiusa lielumu!

41. Raksturojiet a) slāpekļa, b) fosfora un c) kālija nozīmi augu dzīvē!
42. Ko sauc par mikroelementiem? Raksturojiet to nozīmi augu dzīvības 

procesosl
43. Uzrakstiet svarīgāko slāpekļa minerālmēslu formulas, kā arī reakciju 

vienādojumus, kas attēlo to rūpniecisko iegūšanul
44. Uzrakstiet vienādojumus reakcijām, kurās iegūst svarīgākos fosfora 

minerālmēslus!
45. Kā iegūst kālija minerālmēslus un kombinētos minerālmēslus? Uzrak

stiet reakciju vienādojumus!
46. Gatavojoties ieskaitēm, pierakstu kladē sastādiet pārskata tabulu par 

šādām vielām: H3N, N 02, HN03, NH4N 0 3, H3P 0 4, Ca(H2P 0 4)2 pēc dotā pa
rauga!

Amonjaks

Vispārīgs raksturojums

Atrašanās dabā

Iegūšana
a) laboratorijā
b) rūpniecībā

Fizikālās īpašības

Ķīmiskās īpašības

Izmantošana
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U Z D E V U M I
J.

1. 11,7 g amonija hlorīda samaisa ar 6 g kalcija hidroksīda in/ maisījumu 
karsē. ~Kāda gāze un cik šīs gāzes pēc masas un tilpuma izdalās normālos 
apstākjos?

2. Cik liels tilpums amonjaka normālos apstākļos nepieciešams, lai iegūtu 
50 kg slāpekļskābes šķīduma, kas satur 50% (pēc masas) slāpekļskābes?

3. Pie 300 g šķīduma, kas satur 10% (pēc masas) kālija hidroksīda, pielej 
400 g šķīduma, kas satur 10% (pēc masas) slāpekļskābes. Kāda ir iegūtā šķī
duma reakcija — neitrāla, skāba vai bāziska? Cik gramu attiecīgā sāls radās?

4. Cik mililitru šķīduma (blīvums 1,17 g/ml), kas satur 28% (pēc masas) 
slāpekļskābes, nepieciešams reakcijai ar 38,4 g vara, ja zināms, ka rodas 
slāpekļa(Il) oksīds? Cik liels tilpums gaisa nepieciešams, lai iegūto slāpekļa(II) 
oksīdu pārvērstu par slāpekļa (IV) oksīdu?

5. * Fosforu saturošos minerālmēslos augu barības vielas nosaka pēc P2O5 
satura. Izskaitļojiet P20 5 procentuālo saturu pēc masas divkāršajā superfosfātā 
un precipitātā!

6. ® Aprēķiniet, ar cik tonnām divkāršā superfosfāta var aizstāt 25,3 t vien
kāršā superfosfātal

7. Dota 31 t kalcija ortofosfāta. Cik ortofosforskābes var iegūt, ja tās iz
nākums ir 80% (pēc masas) no teorētiski iespējamā?

* Risinot šos uzdevumus, jāizmanto 68. Ipp. dotie ķīmisko reakciju vienā
dojumi, ar kuriem attēloti attiecīgo minerālmēslu iegūšanas procesi.



1. §. OGLEKĻA APAKŠGRUPAS ELEMENTU VIETA 
PERIODISKAJĀ SISTĒMĀ UN ATOMU UZBOVE

Ceturtās grupas galvenajā apakšgrupā ietilpst ogleklis C, 
silīcijs Si, germānijs Ge, alva Sn un svins Pb. No šiem elemen
tiem vislielākā nozīme ir ogleldim, kas ietilpst visu organisko vielu 
un dzīvo organismu sastāvā, un silīcijam — vienam no svarīgā
kajiem elementiem Zemes garozā.

Ceturtās grupas galvenās apakšgrupas elementiem elektronu 
izvietojums enerģijas līmeņos parādīts 23. tabulā.

23. tabula

Ceturtās grupas galvenās apakšgrupas elementi

Elementa
nosaukums Simbols Atommasa Kārtas

skaitlis

Elektronu izvietojum s 
enerģijas līmeņos

K L M N 0 P Q

Ogleklis c 12,01115 6 2 4
Silīcijs Si 28,0855 14 2 8 4
Germānijs Ge 72,59 32 2 8 18 4
Alva Sn 118,69 50 2 8 18 18 4
Svins Pb 207,20 82 2 8 18 32 18 4

Ar oglekli un silīciju iepazīsimies sīkāk. 24. tabulā šiem ele
mentiem parādīts elektronu izvietojums orbitālās.

Spriežot pēc 24. tabulas, var secināt, ka ogleklim un silīcijam 
savienojumos oksidēšanas pakāpe var būt +2. Taču, pievadot 
enerģiju, viens no s elektroniem var pāriet uz brīvo p orbitāli. 
Tādā gadījumā šo elementu atomos izveidojas četri nesapāroti 
elektroni. Tādēļ ogleklim un silīcijam vairumā savienojumu oksi-

+4 +4
dēšanas pakāpe ir + 4  (piemēram, oksidos_ C 02 un Si02). Oglek
lis un silīcijs veido arī savienojumus ar ūdeņradi (metānu CIT4 
un silānu SiH4).
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24. tabula

Elektronu izvietojums orbftālēs og!ek|a un silīcija atom os/

Atoma .elektronformula Elektronu izvietojum s rbitālēs

+«C Is2ļ2s22p2

+uSi Is2|’2s22p8] 3s23p2

7s* 2s2 2p!
C it  14

3 s 2 3p2 3d°

+ 74"Si... H I 1

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

2. §. OGLEKL1S UN TĀ ĪPAŠĪBAS

Oglekļa afotropiskie veidi. Adsorbcija. Kā jau minēts, pieva
dot  ̂enerģiju, oglekļa atomā viens no 2s2 elektroniem pāriet p orbi- 
tale un veidojas četri nesapāroti elektroni. Oglekļa atomā no 
četriem ārējiem elektroniem viena elektrona mākonim ir sfēriska 
forma, bet pārējo triju elektronu mākoņiem ir hanteles forma. Sie 
elektronu mākoņi, savstarpēji iedarbojoties, pārveidojas, un rodas 
četri vienādas formas (hibridizēti) elektronu mākoņi, kas savstar
pēji izvietojas telpā, kā parādīts 26. attēlā.

Ja oglekļa atomu elektronu mākoņi pārklājas ar tādiem pašiem 
citu oglekļa- atomu elektronu mākoņiem, tad starp tiem rodas

26. att. Oglekļa atoma s un p elektronu mākoņu savstarpējas iedarbības' shēma:
a — oglekļa atoma s elektrona mākonis, b — oglek]a atom a p  elektronu mākoņi, c — 
četri hibridizēti elektronu mākoņi, kas rodas, savstarpēji iedarbojoties vienam s elektrona 
un trim  p elektronu mākoņiem, d — četri hibridizēti elektronu mākoņi, kas, savstarpēji 

atgrūžoties, izveido tetraedru .
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27. att. Dimanta kristālrežģa 28. att. Grafīta kris-
uzbūve. tālrežģa uzbūve.

kovalentās saites un veidojas tetraedra formas atomu kristālrež- 
ģis, kas ir raksturīgs dimantam {27. att.). Dimanta kristālrežģa 
veidošanā piedalās visi četri ārējie elektroni.

Taču atkarībā no apstākļiem saišu veidošanā starp oglekļa 
atomiem var arī piedalīties tikai trīs elektroni, veidojot trīs kova
lentās o saites, kas vērstas 120° leņķī cita pret citu, bet ceturtais 
elektrons piedalās n saites veidošanā. Tad veidojas kristālrežģis, 
kas raksturīgs grafītam (28. att.).

Dimants un grafīts ir oglekļa alotropiskie veidi. Dimanta īpašā 
cietība izskaidrojama ar to, ka tā kristālrežģī katrs oglekļa atoms 
saistīts ar kovalentajām saitēm 109°28' leņķī ar četriem citiem 
oglekļa atomiem, kas izvietoti vienādos attālumos. Sīs saites visos 
virzienos ir vienādi stipras. Turpretī grafītā attālumi starp ato
miem, kas novietoti dažādos slāņos, ir lielāki nekā starp atomiem, 
kas atrodas vienā slānī. Ar to arī izskaidrojama dimanta un gra
fīta fizikālo īpašību krasā atšķirība (25. tab.).

25. tabula

Dimanta un grafīta fizikālo īpašību salīdzinājums

Dimants Grafīts

Ļoti ciets Mīksts. Viegli sadalās atsevišķās 
plānās plāksnītēs

Caurspīdīgs, bezkrāsains Necaurspīdīgs, tumši pelēkā krāsā, 
ar metālisku spīdumu

Elektrisko strāvu nevada, jo tajā Elektrisko strāvu vada samērā labi,
nav brīvu elektronu jo tajā ir brīvi elektroni

Kā pierādīt, ka grafīts un dimants sastāv no viena un tā paša 
elementa? Ja sadedzina grafītu un dimantu, rodas tikai og
lekļa (IV) oksīds. Tātad abu vielu sastāvā ir tikai ogleklis. 6
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Noteiktos apstākļos dimantu .var pārvērst par grafītu, un 
otrādi. Tā, piemēram, ja dimantu bez gaisa klātbūtnes karsē tem
peratūrā, kas augstāka par 1000°C, tad tas pakāpeniski pārvēršas 
par grafītu. Ja turpretī grafītu karsē līdz 3000°C un pakļauj līdz 
1,013-104 MPa lielam spiedienam, tad tas pārvēršas par/dimantu. 
Tā iegūst mākslīgos dimantus.

Pēdējā laikā iegūts trešais oglekļa alotropiskaļs veids — 
karbins, kurā oglekļa atomi ir savstarpēji saistīti garās lineārās ķē
dēs, ko var attēlot šādi: . . .  — C s C  — C =  C— vai .. . = C =  C =  C = . 
Karbīnam ir pusvadītāja īpašības. Ja karbīnu stipri karsē bez 
gaisa klātbūtnes, ta'd tas pārvēršas par grafītu.

Atrašanās dabā. Ogleklis dabā atrodas gan brīvā, gan arī saistītā veidā. 
Brīvā veidā tas sastopams kā grafīts un dimants. Grafīts dabā sastopams vai
rākās vietās, bet dimanta atradņu ir ļoti maz. Padomju Savienībā lielas dimanta 
atradnes ir Jakutijā.

Saistītā veidā ogleklis ietilpst visās organiskajās vielās, no kurām sastāv 
augi, dzīvnieki un cilvēks. Daudz oglekļa satur akmeņogles, brūnogles, nafta 
un kūdra. Ogleklis ietilpst arī daudzās neorganiskās vielās, piemēram, kaļķ
akmenī, krītā, marmorā, dolomītā, oglekļa (IV) oksīdā un citās vielās.

Iegūšana. Grafītu un dimantu iegūst no iegulām dabā. Dimantu iegūst arī 
mākslīgi. Pēdējos gados arī grafītu iegūst mākslīgi.

Karsējot dažādas organiskās vielas nepietiekamā gaisa daudzumā, iegūst 
amorfo oglckli (kokogli, kaulogli, kvēpus u. c.). Ķīmiskā saite starp oglekļa 
atomiem amorfajā ogleklī ir tāda pati kā grafītā. Amorfais ogleklis būtībā ir 
grafīts, tikai ļoti sīki sasmalcināts. Organisko vielu sadalīšanos paaugstinātā 
temperatūrā bez gaisa klātbūtnes sauc par pirolizi. Sājā procesā no koksnes 
iegūst kokogli, deggāzi (kura sastāv galvenokārt no metāna Cīb), etiķskābi, 
koka spirtu jeb metanolu un citas vielas. No akmeņoglēm pirolīzes procesā 
iegūst koksu un daudzas citas vielas, ar kurām iepazīsimies organiskās ķī
mijas kursā.

Fizikālās īpašības. Katram oglekļa alotropiskajam veidam pie
mīt citādas īpašības.

Ar dimanta un grafīta fizikālajām īpašībām jau iepazināmies. 
Amorfajai oglei, kas iegūta no koksnes, daļēji saglabājas koksnes

sīkporainā uzbūve (29. att.). Tādēļ kok
oglei (ari kauloglei) ir ļoti liela virsma, 
kas tai piešķir specifiskas īpašības. Ar 
tām var iepazīties, piemēram, šādā mē
ģinājumā.

Ja kolbā, kas piepildīta ar brūnu 
gāzi — slāpekļa(IV) oksīdu, iemet kok
ogles gabaliņus un sakrata, tad brūnā 
krāsa pamazām pazūd. Ja kolbu ar 
kokogles gabaliņiem karsē, tad brūnā 
krāsa parādās no jauna. Arī atšķaidītu 
tintes šķīdumu var atkrāsot, izmantojot 
ogli. Sie mēģinājumi rāda,'ka kokogle

29. alt. Kokogles sīkporainā 
uzbūve.
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\• \
saista uz savas virsmas dažādas gāzes un izšķīdinātas vielas. 
Paaugstinātā temperatūrā notiek pretējs process.

Ogle $ vai citu vielu spēju uz savas virsmas saistīt dažādas 
gāzes, vielu tvaikus un izšķīdušas vielas sauc par adsorbciju. 
Šo saistīto vielu izdalīšanos sauc par desorbciju.
Ja oglē vairāk poru, tās virsma ir lielāka un labāk notiek ad- 

sorbcija. Lai ogli padarītu poraināku, to atkārtoti karsē, laižot 
tai cauri ūdens tvaiku. Tādējādi ogles poras tiek attīrītas no tajās 
palikušajiem produktiem, kas radušies koksnes pirolīzes procesā.

Ķīmiskās īpašības. Parastajos apstākļos dimants, grafīts un 
amorfā ogle ir ķīmiskā ziņā inerti. Taču augstās temperatūrās šīs 
vielas kļūst aktīvas. Ogleklis ķīmiskajās reakcijās var būt gan 
oksidētājs, gan arī reducētājs (26. tab.).

26. tabula

Oglekļa ķīmiskās īpašības

Reducējošās īpašības

1. Reaģē ar skābekli:
4e~
n
0 0 + 4 - 2
C +O 2=:CO2+401,9 kj 

4e~n
0 0 + 2 -2

2C +  0 2 2CO
( n e p i ln īg a
sadegšana)

O ksidējošas īpašības

1. Reaģē ar ūdeņradi:
* 4e~

I īļ '
o o -<+i 
C+2H 2->-CH<*

2. Reaģē ar dažiem, metāliem:
2e~
n
0 0 t°  + 2 - 1

2C-fCa — CaC2
kalcija
karbīds

2. Reaģē ar dažu metālu oksīdiem: 12e-
4e~ I I

0 + 2 - 2  t°  + 4 —2 0
C +  2CuO —*■ C 02 4" 2Cu

0 0 r  +3—4
3C-MA1 AI4C3

alum īnija
karbīds

Oglekļa savienojumus ar metāliem sauc par karbidiem.
Oglekļa savienojumu ar ūdeņradi ir ļoti daudz. Metāns CH4 ir 

viens no visvienkāršākajiem šo ’savienojumu pārstāvjiem. Tas vei
dojas, ja ūdeņraža atmosfērā starp ogles elektrodiem rada elek
trisko loku. Taču rūpniecībā šo reakciju neizmanto, jo metāns ir 
sastopams dabā lielos daudzumos kā dabasgāzes galvenā sastāv
daļa. Dabasgāzi aizvien plašāk izmanto par izdevīgu .un.ērtu kuri
nāmo.

* Oglekļa elektronegativitāte ir nedaudz lielāka nekā ūdeņraža elektro- 
negativitāte.
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Dabā metāns veidojas, organiskajām vielām sadaloties bez 
gaisa klātbūtnes, piemēram, purvos {purvu gāze), akmeņogļu 
šahtās (raktuvju gāze).

Tīrā veidā metāns ir bezkrāsaina gāze bez smakas. Tas gan
drīz divas reizes vieglāks par gaisu. Metāns slikti šķīst ūdenī. 
Ja to aizdedzina, tas sadeg, izdalot daudz siltuma:

CH4 +  2O2 =  CO2 T 2H2O -f- Q
Metānu izmanto arī par vērtīgu izejvielu ķīmiskajā rūpniecībā.
Izmantošana. Oglekļa izmantošana shematiski parādīta 30. at

tēlā.

•  Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (3.—10 )1

3. §. OGLEKĻA(ll) OKSĪDS

Molekulas uzbūve. Oglekļa(II) oksīda molekulā (tāpat kā N2 
molekulā) ir trīskāršā saite. Sīs saites veidošanos izskaidro tā. 
Skābekļa un oglekļa atomu nesapārotie elektroni izveido divus 
kopīgus elektronu pārus (divas kovalentās saites). Turklāt viens 
no nesadalītajiem skābekļa atoma elektronu pāriem pāriet oglekļa
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atoma brīvajā p orbitālā (4. shēma) un veido trešo kovalento saiti 
pēc donorakceptora mehānisma.

Tādējādi oglekļa(II) oksīda elektronformulu un struktūrtor- 
rnulu var attēlot šādi:

Iegūšana. Laboratorijā oglekļa(II) oksīdu iegūst, karsējot skudrskābi kopā 
ar koncentrētu sērskābi (ūdensatņēmēja viela):

O
H2SCU

H -  C ---------- - H20 + CO t
\

O -H
Rūpniecībā oglekļa(II) oksīdu iegūst speciālās krāsnīs, ko sauc par gāz

ģeneratoriem (31. att.). Gāzģeneratora apakšējā daļā, kur skābeklis pieplūst

Is2 2 s 2 2 p i
0 0  0 0 1 1 i

° :: i i

;c : o: c= o

' Ogļu iepildīšana 
£  ^  '

31. att. Gāzģeneratora uzbūves shēma.
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pietiekamā daudzumā, ogle pilnīgi sadeg un rodas oglekļa (IV) oksīds:
C +O 2=CO2+401,9kJ

Oglekļa(lV) oksīdam virzoties uz augšu, tas saskaras ar kvēlojošām oglēm. 
Notiek reakcija, kurā rodas oglekļa(II) oksīds (tvana gāze):

C02+ C = 2 C 0 —175 kJ

Gāzģeneratorā izveidojas gāzu maisījums, kas sastāv galvenokārt no brīva 
slāpekļa un oglekļa(II) oksīda. To sauc par ģeneratorgāzi. Gāzģeneratoros 
dažkārt caur sakarsētu ogli pūš ūdens tvaiku:

C +H 20 = C 0  +  H2- Q

Iegūto maisījumu sauc par ūdens gāzi.

I Procesu, kurā cieto kurināmo pārvēri gāzveida kurināmā, sauc par cietā 
kurināmā gazifikāciju.

Jāievēro, ka, kurinot krāsni, arī var rasties oglekļa (II) oksīds. Tas notiek 
tad, ja krāsnī ir biezs nokaitētu ogļu slānis, kurā notiek tādas pašas reakcijas 
kā gāzģeneratorā. Oglekļa( II) oksīds var uzkrāties slēgtās garāžās un darb
nīcās, darbinot automobiļu un traktoru dzinējus.

Fizikālās īpašības. Līdzīgi slāpeklim, oglekļa(II) oksīds ir bezkrāsaina 
gāze. Tīram oglekļa(II) oksīdam nav smakas. Tas nedaudz vieglāks par gaisu. 
Oglekļa(II) oksīds slikti šķīst ūdenī. Tam ir ļoti zema viršanas temperatūra 
(-1 9 1 ,5  °C).

Ķīmiskās īpašības. Oglekļa(II) oksīds (precīzāk ogleklis ar 
oksidēšanas pakāpi +2) ir spēcīgs reducētājs. Tā, piemēram, 
skābeklī un gaisā oglekļa (II) oksīds deg ar zilganu liesmu, izda
lot daudz siltuma, un pārvēršas par oglekļa(IV) oksīdu:

oksidējas reducējas

' + 2  0 /  - 1 - 4 - 2

2C0 + 0 2 = 2C02 + 577 kJ

reducētājs '‘oksidētājs

Oglekļa(II) oksīds var reducēt daudzus metālus no to oksī
diem. Tā, piemēram, oglekļa(II) oksīds reducē varu no vara(II) 
oksīda:

oksidējas reducējas
2<?~

reducētājs

‘+2  +  2 ^  C +4
CO -f- CuQ — Cu +  CO2

oksidētājs
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Skdbeņskabe

SkudrskObe HCOOH

32. att. Oglekļa(II) oksīda izmantošanas shēma.

Oglekļa(II) oksīds ir loti indīgs! Tas izskaidrojams tādējādi, 
ka oglekļa(II) oksīds enerģiskāk nekā skābeklis savienojas ar 
asins hemoglobīnu un veido ar to stabilu savienojumu (karboksi- 
heinoglobīnu). Sakarā ar to organismā rodas skābekļa trūkums, 
kas izraisa galvas sāpes, samaņas zaudēšanu. Stipri saindējoties, 
var iestāties nāve. Sniedzot pirmo palīdzību, cietušais jāiznes 
svaigā gaisā un tam jāizdara mākslīgā elpināšana. Cietušajam 
var dot ieelpot arī nelielus daudzumus amonjaka no tā ūdens 
šķīduma.

Izmantošana. Oglekļa(II) oksīda izmantošanas veidi parādīti 
32. attēlā.

•  Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (11.—16.)!

4. §. OGLEKĻA(IV) OKSĪDS

Molekulas uzbūve. Oglekļa(IV) oksīdam ir šāda elektronfor- 
mula un struktūrformula:

ol c :o o = c = o

No oglekļa(IV) oksīda elektronformulas redzams, ka visas četras 
kovalentās saites ir polāras (kopīgie elektronu pāri pavirzīti uz 
skābekļa atomu pusi). Tā kā oglekļa(IV) oksīda molekula ir si
metriska (oglekļa atoma elektronu pāri vienādi pavirzīti uz abu 
skābekļa atomu pusi), tad kopumā tā ir nepolāra.
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Atrašanās dabā. Gaisā oglekļa(IV) oksida ir aptuveni 0,03% (pēc tilpuma). 
Pilsētās un pilsētu tuvumā tā saturs ir lielāks. Lai samazinātu C 02 daudzumu 
gaisā, pilsētās ierīko aizvien vairāk parku un apstādījumu, bet pilsētu apkaimē 
izveido plašas mežu joslas. Oglekļa(IV) oksīdu satur arī minerālūdeņi (pie
mēram, narzāns). Tas izdalās arī no vulkāniem un zemes plaisām vulkāniskos 
apgabalos.

Iegūšana. Laboratorijā oglekļa (IV) oksīdu parasti iegūst, iedarbojoties ar 
sālsskābi uz karbonātiem (visbiežāk uz marmoru):

CaC03+2HCl CaCl2+ H 20 + C 0 2f

Sērskābe šim nolūkam nav noderīga, jo reakcijā rodas mazšķīstošais kalcija 
sulfāts, kas pārklāj marmora gabaliņus un neļauj pie tiem piekļūt skābei. Tā
pēc reakcija gan iesākas, bet drīz vien apstājas.

Rūpniecībā oglekļa(IV) oksīdu iegūst kā ražošanas blakusproduktu, pie
mēram, apdedzinot kaļķakmeni:

i0
CaC03 C aO +C02|

Oglekļa (IV) oksīds kā blakusprodukts rodas arī rūgšanas procesos, pie
mēram, alus darītavās.

Fizikālās īpašības. Oglekļa(IV) oksīds ir bezkrāsaina gāze bez smakas. 
Tā blīvums 1,5 reizes lielāks par gaisa blīvumu. Oglekļa(IV) oksīds samērā 
labi šķīst ūdenī (1:0,878). Tāpat kā visām gāzēm, tā šķīdība palielinās, ja 
paaugstina spiedienu. So oglekļa(IV) oksīda īpašību izmanto, gatavojot da
žādus atspirdzinošus dzērienus.

Parastajā temperatūrā, pastāvot samērā lielam spiedienam, oglekļa (IV) ok
sīds sašķidrinās. Šķidru C 02 transportē balonos. Ja šķidram oglekļa (IV) oksī
dam ļauj iztvaikot, tad notiek tik strauja atdzišana, ka daļa oglekļa(IV) oksīda 
sacietē («sausais ledus»).

Ķīmiskās īpašības. Oglekļa(IV) oksīds ir skābais oksīds. Tā 
ķīmiskās īpašības ir norādītas 27. tabulā.

27. tabula
Oglekļa(lV) oksīda ķīmiskās īpašības

īpašības,'kas daudziem skābajiem 
oksīdiem ir kopīgas Specifiskās īpašības

1. Šķīstot daļēji reaģē ar ūdeni: 1. Laižot C 02 caur kaļķūdeni, vēro-
C 02+ H 20  H2C 03 ļama dujķošanās:

2. Reaģē ar bāzēm: C 02+ C a (0 H )2->-CaC03|-FH 2O
a) bāzes pārākumā 2. Paaugstinātā temperatūrā darbo-
CC>2+2NaOH N32CO3+PI2O jas kā oksidētājs:

b) oglekļa(IV) oksida pārākumā 4e~
f 1

+< 0 -f-2 0C02 +NaOII -+• NaHC03
3. Reaģē ar bāziskajiem oksīdiem: 

C 02+CaO CaC03
C 02+2M g -*■ 2MgO+C
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33. att. Oglekļa (IV) oksīda un karbonātu izmantošanas shēma.



Izmantošana. 33. attēlā parādīts, kur izmanto oglekļa(IV) 
oksīdu.

•  Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (17.—22.) 1 Atrisi
niet 1. uzdevumu!

5. §. OGĻSKĀBE

Molekulas uzbūve. Ogļskābes ķīmiskā formula ir H2C 03. Tās 
elektronformulu un struktūrformulu var attēlot šādi:

H :0:
C :0

H - 0,

H :0: H - 0

Ogļskābes molekulā visas ķīmiskās saites ir polāras kovalentās 
saites.

Iegūšana. Ogļskābi iegūst, šķīdinot oglekļa(IV) oksīdu ūdenī: 
CO2+H2O H2CO3

Tā kā ogļskābe ir ļoti nestabils savienojums, tad šīs reakcijas līdz
svars parastajos apstākļos ir stipri pavirzīts pa kreisi. Ja paaug
stina spiedienu, līdzsvars pārvietojas pa labi un rodas šķīdums ar 
lielāku ogļskābes koncentrāciju.

Fizikālās īpašības. Ja mēģina izdalīt ogļskābi brīvā veidā, pa
rastajos apstākļos tā sadalās par oglekļa(IV) oksīdu un ūdeni. 
Tādēļ var runāt tikai par ogļskābes ūdens šķīduma īpašībām. Ik
dienā tā pazīstama kā gāzētais ūdens.

Ķīmiskās īpašības. Ogļskābes ķīmiskās īpašības norādītas 
28. tabulā.

28. tabula

Ogļskābes ķīmiskās īpašības

īp ašības, kas daudzām  skābēm 
ir kopīgas Specifiskās īpašības

1. Reaģē ar aktīviem metāliem:
H2C 03+M g M gC03+H 2t

2. Reaģē ar bāziskajiem oksīdiem:
H2C 03+C a0 —>- CaCO3-f-H20

3. Reaģē ar bāzēm:
H2C 03+2N a0H  -> Na2C 03+2H20

Skābes pārākumā veidojas skābais 
sāls:

H2C 03+N a0H  -> NaHC03+H a0

1. Ogļskābe ir ļoti nestabila:
H2COs H20 + C 0 2f

2. Ogļskābe ir ļoti vāja skābe, jo 
tās molekulas ļoti vāji disociē jonos, 
pie tam disociācija notiek pakāpeniski:

H2C 03 H ++H C 03-
h c o 3-  ** h + + c o 32-

Ogļskābes ūdens šķīdums krāso zilo 
lakmusu nevis sarkanā, bet tikai sārtā 
krāsā
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Izmantošana. Ogļskābes šķīdumu izmanto par gāzēto ūdeni. 
Ogļskābe ietilpst daudzu atspirdzinošu dzērienu sastāvā.

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

6. §. OGĻSKĀBES SĀĻI

Tā kā ogļskābes molekulā ir divi ūdeņraža atomi, kas spēj aiz
vietoties ar metāliem, tad tā veido divas sāļu rindas — karbonātus 
(Na2C03, CaC03) un hidrogēnkarbonātus (NaHC03, Ca(HC03)2).

Karbonātos starp metāla un skābekļa atomiem ir jonu saite, 
bet starp citiem atomiem — polāras kovalentās saites.

Atrašanās dabā. Dabā plaši sastopami kaļķakmens, krīts un 
marmors, kuru galvenā sastāvdaļa ir minerāls kalcits CaC03. 
Bieži sastopams arī dolomīts CaC03-MgC03.

Iegūšana. Laboratorijā karbonātus var iegūt pēc vispārīgiem sāļu iegūša
nas paņēmieniem. Ogļskābes nestabilitātes dēļ tās vietā izmanto oglekļa(IV) 
oksīdu.

Rūpniecībā lielos daudzumos ražo nātrija karbonātu Na2C 03 (kalcinēto 
sodu), nātrija karbonāta kristālhidrātu Na2C 03- 10H2O (kristālisko sodu) un nāt
rija hidrogēnkarbonātu NaHCCņ (dzeramo sodu).

Galvenais sodas iegūšanas paņēmiens ir šāds. Nātrija hlorīda šķīdumu 
piesātina ar amonjaku un oglekļa(IV) oksīdu, kas ņemts pārākumā. Notiek 
šādas reakcijas:

H 3N + H 20  ^  N H 4+ + O H -  
C O 2+ H 2O 5*  H 2C 0 3

h 2c o 8+ n h 4+ + o h -  -+■ n h 4h c o 3+ h 2o
NH4HC03+ N aC l-*  NaHC03ļ  +N H 4C1 

Karsējot nātrija hidrogēnkarbonātu, iegūst kalcinēto sodu:
t°

2NaHC03—*• Na2C 03+ H 20 + C 0 2|

Ja kalcinēto sodu izšķīdina un šķīdumu iztvaicē, iegūst kristālisko sodu 
Na2C 03-10H2O. To karsējot, kristalizācijas ūdens izdalās un no jauna rodas 
kalcinētā soda:

t»
Na2C 03- 10H2O Na2C 03+  10H2O

Ja kalcinēto sodu šķīdina ūdenī un iegūto šķīdumu piesātina ar oglekļa(IV) 
oksīdu, tad rodas nātrija hidrogēnkarbonāts:

Na2C 03+ H 20 + C 0 2 —>■ 2NaHG03'j

Fizikālās īpašības. Visi karbonāti ir cietas kristāliskas vielas. 
Vairums no tiem ūdenī praktiski nešķīst. Izņēmums ir tikai sārmu 
metālu un amonija karbonāti. Lielākā daļa hidrogēnkarbonātu ir 
šķīstoši. Taču nātrija hidrogēnkarbonāts ūdenī šķīst sliktāk nekā 
nātrija karbonāts.
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Ķīmiskas īpašības. 29. tabulā norādītas karbonātu ķīmiskās 
īpašības.

29. tabula
Karbonātu ķīmiskās īpašības

īpašības, kas daudziem sāļiem 
ir kopīgas Specifiskās īpašības

1. Reaģē ar citiem sāļiem:
NaaCOa+CaCIz-»- CaC03-ļ-+2NaCl

2. Hidrogēnkarbonāti pārvēršas par 
karbonātiem

a) karsējot:
i°

Mg (HCOs) 2 -*  M gC03+  H20 + C02f ;
b) iedarbojoties ar sārmiem:

NaHCOj+NaOH —>- N02̂ 03+ H20
3. Karbonāti ūdens šķidumā oglek- 

ļa(IV) oksida klātbūtnē pārvēršas par 
hidrogēnkarbonātiem:

M gC03+ C 02+ HsO Mg (HC03) a

1. Stipru skābju iedarbībā vērojama 
raksturīga «putošana», jo izdalās og
lekļa (IV) oksīds:

Na2C 03+ 2HC1 2NaCl+ H20  +  C02 f 
KHCO3+HCI KClH-H20 + C 0 2t

So reakciju izmanto karbonātu pierā
dīšanai

2. Karsējot sadalās:
t°

CaCC>3 -*■ CaO +C02t
Izņēmums ir sārmu metālu karbonāti

3. Daudziem karbonātiem hidrolizēs 
rezultātā ir sārmaina reakcija

2Na+ +  C 032-  +  H20 - t
N It

H ++O H -
'^ H C 03- + 2Na+ +  0 H -  

C 032- + H a0  ** HCO3-+ O H -

N0 29. tabulā' minētajām karbonātu specifiskajām īpašībām 
sīkāk aplūkosim karbonātu iedarbību ar skābēm. Tā kā šajās reak
cijās notiek raksturīga «putošana», tad tās izmanto karbonātjonu 
pierādīšanai. So reakciju būtība kļūst labāk saprotama, ja tās 
attēlo jonu veidā.

K2CO3 -f 2HC1 2KC1 +  H2O +  C02 f
2K++C03^+2H ++2C 1--^2K ++2C1-+H 20  +  C02t 

2H++ C 0 32~ H20  +  C 0 2 f
No saīsinātā jonu vienādojuma redzams, ka karbonātjona C 032~ 

raksturiga reakcija ir tā iedarbība ar ūdeņraža joniem H+.
Izmantošana. Par karbonātu izmantošanu sk. 33. attēlā.

7. §. OGLEKĻA RIŅĶOŠANA DABĀ

Dabā daudzas oglekli saturošas vielas nepārtraukti sadalās, 
bet citas savukārt rodas.

Degšanas, elpošanas un trūdēšanas procesos no komplicētām 
organiskajām vielām rodas vienkāršākas vielas, to skaitā arī og-
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lekļa(IV) oksīds. Tas izdalās, arī sadalot dažas neorganiskās vie
las, piemēram, apdedzinot kaļķakmeni.

Zaļajos augos Saules enerģijas ietekmē notiek fotosintēzes 
reakcijas, kuru rezultātā no oglekļa(IV) oksīda un ūdens no jauna 
rodas komplicētas organiskās vielas. Daudzas no šīm organiska
jām vielām izmanto dzīvnieki un cilvēks savā uzturā. Tā notiek 
nepārtraukta oglekļa riņķošana dabā, kuras rezultātā oglekļa(IV) 
oksīda daudzums atmosfērā ir gandrīz nemainīgs (34. att.).

•  Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (26.—35.)! Atrisiniet 
2. - 6. uzdevumu!

8. §. SILĪCIJS UN TĀ ĪPAŠĪBAS 

Atomu uzbūve (sk. 24. tab.).

Atrašanās dabā. Zemes garozā pēc masas ir aptuveni 26% silīcija (otrā 
vieta aiz skābekļa). Atšķirībā no oglekļa silīcijs dabā sastopams tikai savieno
jumos.

Visizplatītākais silīcija savienojums ir silicija(IV) oksīds S i02, kas sasto
pams galvenokārt smilšu un kvarca veidā.
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Silīcija(IV) oksīds sastopams arī amorfā veidā.
Ļoti bieži sastopami arī alumosilikāti (to sastāvā ietilpst alumīnijs). Pie 

tiem pieder kaolinits AI20 3'2S i02-2H20 , parastais laukšpats (ortoklazs) 
K20 -A l20 3-6Si02, vizla u. c. Kaolinīts ir māla galvenā sastāvdaļa.

Iegūšana. Laboratorijā silīciju iegūst, karsējot magniju kopā ar tīrām 
smiltīm:

4 c~

I I
0 +4 ļo +2 0

2M g+ S i02 —> 2MgO+Si

Lai silīciju atdalītu no magnija oksīda, uz iegūto maisījumu iedarbojas 
ar sālsskābi. Rodas pat uzliesmojums, jo reducētais silīcijs daļēji reaģē ar 
magniju un veidojas magnija silicīds Mg2Si (silicīdi pēc uzbūves līdzīgi kar- 
bīdiem). Tas reaģē ar sālsskābi:

Mg2Si+4HCl -*-2MgCl2+ SiH 4t

Rodas gāzveida viela silāns SiH<, kas gaisā pats no sevis aizdegas.
Lai iegūtu tīru silīciju, silānu SiH4 bez gaisa klātbūtnes sadala vienkār

šās vielās.
Rūpniecībā silīciju iegūst, elektriskajās krāsnīs reducējot silīcija(IV) oksīdu 

ar oglekli:
4 e ~

1 \
0 +4 1° + 2  0

2C +  S i02 2CO +  Si

Silīcijs, kas šajās reakcijās izdalās, daļēji reaģē ar oglekli un veido kar- 
borundu SiC. Tā kristālrežģis ir tāds pats kā dimanta kristālrežģis, tāpēc 
karborunds ir gandrīz tikpat ciets kā dimants.

Fizikālās īpašības. Ir pazīstams amorfais un kristāliskais silī
cijs. Amorfais silīcijs ir brūna, higroskopiska pulverveida viela. 
To iegūst, silīcija (IV) oksīdam reaģējot ar magniju. Izdalot silī
ciju no izkausētiem metāliem (Zn, AI), kuros tas ir izšķīdis, iegūst 
tā kristālisko modifikāciju, kam ir raksturīgs tāds pats kristālrež
ģis, kāds ir dimantam. Kristāliskais silīcijs ir ļoti ciets un trausls. 
Tam ir tēraudam līdzīgs metāliskais spīdums. Kristāliskā silīcija 
blīvums ir 2,33 g/cm3, kušanas temperatūra 1423 °C. Tā kristāl- 
režģī ir nedaudz brīvu elektronu, tādēļ tas pieder pie pusvadī
tājiem.

Ķīmiskās īpašības. Silīcijs ir maz aktīvs. Parastajā tempera
tūrā tas tieši reaģē tikai ar fluoru. Ar citām vienkāršām vielām 
normālos apstākļos tas nereaģē. Paaugstinātā temperatūrā silīcijs 
kļūst aktīvs un reaģē ar skābekli, hloru, bromu un sēru.

o o t °  + 4 -2
S i+ 0 2 —>- Si02

Bez tam paaugstinātā temperatūrā silīcijs reaģē ar sārmiem, 
veidojot silikātus:

o +1 +1 (° +4 o
Si +  2K0H-fH20 - ^ K 2Si0a-f2H2t
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Ar skābēm silīcijs nereaģē (izņēmums ir fluorūdeņražskābe).
Izmantošana. Silīciju ļoti .bieži izmanto par piedevu speciālos 

tēraudos. Tēraudi, kuri satur silīciju, ir izturīgi pret skābēm un 
augstām temperatūrām.

Mākslīgi izaudzētus tīra silīcija kristālus izmanto kā pusvadī
tājus Saules baterijās, kas pārveido Saules enerģiju elektriskajā 
enerģijā. Šīs baterijas izmanto par enerģijas avotiem atsevišķu 
iekārtu un aparātu darbināšanai kosmosa kuģos. Nākotnē tādas 
baterijas paredz izmantot jauna veida elektrostacijās, kurās iz
mantos Saules enerģiju. Aprēķināts, ka Zeme no Saules ik gadus 
saņem aptuveni 100 reižu vairāk enerģijas, nekā varētu dot visu 
zināmo kurināmā krājumu sadedzināšana.

•  Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (36. un 37.) 1

9. §. SILICiJA(lV) OKSĪDS

Atkārtojiet no 8. klases neorganiskās ķīmijas kursa par kristālrežģu uzbūvi!

Molekulas uzbūve. Oglekļa (IV) oksīdam ir zema kušanas tem
peratūra ( — 56,6 °C), bet silīcija(IV) oksīdam (silīcija dioksī
dam) — ļoti augsta (1728 °C). Zema kušanas temperatūra ir rak
sturīga vielām ar molekulu režģi, bet augsta — vielām ar atomu 
režģi. Notā var secināt, ka kristāliskā silīcija(IV) oksīdā ir jābūt 
atomu režģim. Tas ari ir pierādīts daudzos pētījumos. Silīcija (IV) 
oksīda kristālrežģa uzbūvi shematiski var attēlot šādi:

I I I
—O—Si—O—Si—O—Si—o —

I I I
_ 0 —Si—O—Si—O—Si—O—

I I I
Tā kristālrežģī nav Si02 molekulu. Viss kristāls veido it kā ļoti 
lielu molekulu, ko var attēlot ar formulu (Si02)„. Taču vienkār
šoti silīcija(IV) oksīdu attēlo ar formulu Si02.

Kādēļ tik līdzīgi elementi kā ogleklis un silīcijs veido tik atšķi
rīgus oksīdus? To atšķirību nosaka galvenokārt tas, ka silīcija 
atomiem ir brīvas d orbitāles, bet oglekļa atomiem d orbitāļu nav. 
Bez tam silīcija atomam ir lielāks rādiuss. Ap oglekļa atomu var 
novietoties tikai divi skābekļa atomi, izveidojot C02 molekulu. Ap 
silīcija atomu, kuram ir brīvas d orbitāles, var novietoties četri 
skābekļa atomi.

Atrašanās dabā. Silīcija(IV) oksīds dabā sastopams galveno
kārt smilšu un kvarca veidā. Smiltīm parasti piemaisījumā ir 
dzelzs oksīdi, kas tām piešķir dzeltenu nokrāsu. Tīros silīcija (IV)
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35. att. Kalnu kristāls.

oksīda kristālus sauc par kvarcu. Kvarca 
kristāliņi ieslēgumu veidā ir granītos un ci
tos minerālos, kuriem sairstot veidojas smil
tis. Dabā sastopamos bezkrāsainos kvarca 
kristālus sauc par kalnu kristālu (35. att.), 
bet kvarca kristālus ar violetu vai brūnganu 
nokrāsu — par ametistu un topāzu.

Fizikālās īpašības. Silīcija(IV) oksīds tīrā 
veidā ir ļoti cieta, grūti kūstoša kristāliska 
viela. Tā kušanas temperatūra ir 1728°C.

Ķīmiskās īpašības. Silīcija (IV) oksīds ir 
skābais oksīds. Tā ķīmiskās īpašības norādī
tas 30. tabulā.

30. tabula

Silīcija(lV) oksīda ķīmiskas īpašības

īp ašības, kas daudziem  skābajiem 
oksīdiem ir kopīgas Specifiskās īpašības

1. Paaugstinātā temperatūrā reaģē 
ar sārmiem:

t°
Si02+2Na0H  —*- Na2SiC>3-l-H20

2. Karsējot reaģē ar bāziskajiem 
oksīdiem:

i°
S i0 2+CaO CaSiCb

1. Atšķirībā no daudziem citiem skā
bajiem oksīdiem ar ūdeni nereaģē

2. Paaugstinātā temperatūrā no sā
ļiem izspiež vairāk gaistošus skābos 
oksīdus:

t°
Si0 2+CaC03 —*■ CaSiC>3+C02t

t°
S i02+N a2S 0 3-*- Na2SiC>3+S02t

•  Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (38. un 39.)!

Izmantošana. Izkausējot tīru silīcija(IV) oksīdu, iegūst kvarca 
stiklu (sk. III nod. 13. §). Silīcija(IV) oksīdu smilšu veidā izmanto 
silikātķieģeļu, keramikas izstrādājumu un stikla ražošanā.

10. §. S1LIC1JSKĀBE

Molekulas uzbūve. Silīcijskābes sastāvu nosacīti attēlo ar for
mulu H2Si03. Patiesībā silīcijskābes sastāvs ir sarežģītāks, un to 
var attēlot šādi:

O—H O—H

. . .  —O—Si—O—Si— . . .  vai saīsinātā veidā (H2Si03)n.
I I

O—H O—H
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Pazīstamas vairākas citas silīcijskābes ar kopīgo formulu 
nSi02-mH20. No tām vairāk pazīstama ir ortosilīcijskābe H4Si04.

Iegūšana. Silīcijskābe r.odas, ja uz ūdenī šķīstošiem silikātiem 
iedarbojas, piemēram, ar sālsskābi. Silīcijskābe veido recekļainas 
nogulsnes:

Na2Si03 +  2HC1 -*■ 2NaCl +  H2Si03 [
Reakcijas saīsinātais jonu vienādojums ir šāds:

2H++Si032~->- H2Si03ļ
Fizikālās īpašības. Atšķirībā no daudzām citām neorganiskām 

skābēm silīcijskābe ūdenī gandrīz nemaz nešķīst. Ar ūdeni tā veido 
kololdus šķīdumus.

Ķīmiskās īpašības. Tā kā silīcijskābe ir ūdenī praktiski nešķīs
toša, tad ūdeņraža joni no tās molekulām gandrīz nemaz neatšķe- 
ļas. Tāpēc silīcijskābei nav raksturīga skābēm kopīgā īpašība — 
iedarbība uz indikatoriem. Silīcijskābe ir nestabila — tā pakāpe
niski sadalās:

H2Si03 —> H20  T- Si02

#  Izpildiet 40. vingrinājumul

II. §. KOLOĪDIE ŠĶĪDUMI

Koloīdo šķīdumu būtība un definīcija. Ja vielas samaisa kopā 
ar ūdeni, tad veidojas vai nu viendabīgas dzidras sistēmas — šķī
dumi, vai arī neviendabīgas sistēmas — rupji dispersas sistēmas 
un koloīdie šķīdumi. Neviendabīgās sistēmas var būt divējādas.

1. Sistēmas, kuru neviendabīgumu var konstatēt bez palielinā
juma. Pie tādām neviendabīgām sistēmām- pieder suspensijas un 
emulsijas.

2. Sistēmas, kuru neviendabigutnu var konstatēt ar ullramik- 
roskopu*. Sājos šķīdumos esošās vielas parasti izgulsnējas re
cekļa veidā līdzīgi līmei (piemēram, silīcijskābe). Tādi šķīdumi 
ir nosaukti par koloīdiem šķīdumiem (no grieķu valodas vārda 
kolla — līme). Koloīdie šķīdumi atšķiras no īstiem šķīdumiem un 
rupji dispersām sistēmām pēc daļiņu lieluma.

īstos šķīdumos atsevišķās daļiņas parasti ir vai nu molekulas, 
vai jonu hidrāti. Turpretī koloīdos šķīdumos atsevišķās daļiņas 
sastāv no daudzu molekulu vai atomu sakopojuma, uz kuru vir
smas ir adsorbēti joni.

* Tas atšķiras no parastā mikroskopa ar to. ka mikroobjekts tiek apskatīts 
atstarotā gaismā. Pētāmo šķidrumu apgaismo ar staru kūlīti no sāniem. Ja stari, 
iedami cauri šķidrumam, sastop -savā ceļā daļiņas, kas var tos atstarot, tad 
daļa atstarotās gaismas nokļūst mikroskopa objektīvā un uz tumša fona kļūst 
redzami gaiši punkti.
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Koloīdie šķīdumi ir neviendabīgas sistēmas,- kurās vienmērīgi 
izkliedētas 1 . . .  100 nanometru lielas daļiņas, kas sastāv no dau
dzām molekulām vai atomiem.

Dažu vielu, piemēram,' olbaltumvielu molekulas ir tik lielas, 
ka to izmēri sasniedz 1 . . .  100 nanometrus. Sakarā ar to dažu 
olbaltumvielu (piemēram, kazeīna) šķīdumus daudzi zinātnieki 
pieskaita pie koloīdiem šķīdumiem.

Atrašanās dabā. Koloīdie šķīdumi dabā ir plaši izplatīti, un 
tiem ir liela nozīme dzīvības procesos. Tā, piemēram, olas baltums 
un asins plazma ir koloīdi šķīdumi. Koloīdos šķīdumus satur arī 
augsne.

Iegūšana. Koloīdie šķīdumi veidojas, šķīdinot ūdenī dažas liel
molekulāras vielas, piemēram, olbaltumvielas. Tos iegūst arī dažās 
ķīmiskajās reakcijās. Ja, piemēram, iedarbojas uz dažu silikātu 
šķīdumiem ar skābēm, izdalās silīcijskābe, kura ar ūdeni veido 
koloīdu šķīdumu.

īpašības. Koloīdo šķīdumu raksturīga īpašība ir to dzidrums. 
Pēc šīs īpašības‘tie ir līdzīgi īstajiem šķīdumiem. Taču, ja laiž

gaismas staru caur īstajiem 
un koloīdajiem šķīdumiem, 
tad var konstatēt to atšķi
rību: gaismas staram ejot 
caur koloīdajiem šķīdumiem, 
vērojama gaiša konusa parā
dīšanās (36. att.). Ja izdara 
līdzīgu mēģinājumu ar īsta
jiem šķīdumiem, tad šāda pa
rādība nav novērojama. Tas 
izskaidrojams tādējādi, ka 
koloīdajos šķīdumos esošās 

daļiņas ir ievērojami lielākas nekā īstajos šķīdumos un tādēļ tās 
var izkliedēt gaismas staru, un tas kļūst redzams.

Atšķirībā no suspensijām un emulsijām koloīdie šķīdumi ne- 
izgulsnējas un nenoslāņojas. Arī šajā ziņā tie ir līdzīgi īstajiem 
šķīdumiem. Koloīdos šķīdumos daļiņas ir ļoti mazas. Tās nepār
traukti saņem triecienus no šķīdinātāja molekulām un tāpēc vien
mēr atrodas kustībā.

Kādēļ koloīdās daļiņas, savstarpēji saskardamās, nesalīp?
Koloīdās daļiņas adsorbējušas uz savas virsmas vai nu pozitīvi, 

vai negatīvi lādētus jonus. Tā, piemēram, silīcijskābes molekulas 
šķīdumā adsorbē negatīvos Si032-jonus, kas rodas nātrija silikāta 
disociācijas rezultātā. Sos procesus var attēlot šādi:

Na2Si03^ 2 N a + + S i0 32-  
nH2Si03 +  mSi032- =s=t (H2Si03),l -mSi032-

koloīdā kololdā da|iņa ar
da|iņa adsorbeticm joniem

Daļiņas ar vienādiem lādiņiem savstarpēji atgrūžas un tādēļ ne- 
salip.
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Ja koloīdos šķīdumus karsē, notiek desorbciļa (sk. III nod. 
2. §) — koloīdās daļiņas zaudē lādiņu, salīp, pakāpeniski kļūst 
lielākas un izgulsnējas. Tas pats novērojams, ja koloīdajam šķī
dumam pielej kādu elektrolītu. Tad koloīdā daļiņa pievelk pretēji 
lādētu jonu un neitralizē savu lādiņu.

Koloīdo daļiņu salipšanu un izgulsnēšanos no šķīduma sauc 
| par koagulāciju.

•  Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (41.—43.) I

12. §. SILĪCIJSKĀBES SĀĻI

Molekulas uzbūve. Tāpat kā silīcijskābes apzīmēšanai pieņemtā 
formula, arī tās sāļu apzīmēšanai pieņemtās formulas (Na2Si03, 
CaSi03 u. c.) ir neprecīzas. Patiesībā eksistē ļoti daudz dažādu 
silikātu, kuri veidojas, pilnīgi vai daļēji aizvietojot ūdeņraža ato
mus skābēs, kuru vispārīgā formula ir «,Si02-mH20.

Iegūšana. Silīcijskābes sāļu iegūšana jau apskatīta 30. tabulā.
Fizikālās īpašības.. Gandrīz visi silikāti kūst augstās tempe

ratūrās. No praktiski nozīmīgākajiem silīcijskābes sāļiem ūdenī 
šķīst tikai nātrija un kālija silikāti. To ūdens šķīdumus sauc par 
šķidro stiklu.

Ķīmiskās īpašības. Silikāti reaģē gandrīz ar visām skābēm — 
arī ar ogļskābi:

Na2Si03-fH20  +  C02 —*■ Na2C03 +  H2Si03ļ
Šķīstošie silikāti var reaģēt ar citiem sāļiem:

Na2Si03 +  CaCl2-> CaSi03|  +  2NaCl
Ūdens šķīdumos šķīstošie silikāti hidrolizējas, un vide kļūst 

bāziska:

2Na+ +  Si032~ +  2H20 ^±2Na + + 20H - +  H2Si03|
i t

2H++20H ■

Dabā sastopami arī silikāti, kuru uzbūve ir sarežģītāka (to 
formulas izsaka oksīdu veidā). Ūdens un oglekļa(IV) oksīda 
iedarbībā šie silikāti pārvēršas vienkāršākos savienojumos, pie
mēram:

K20  • A120 3 ■ 6Si02 +  C02 +  2H20  —►
orloklazs

->■ AI2Oa • 2Si02 ■ 2HžO + 4Si02 + K2C03
kfioliīllts smiltis

So procesu rezultātā dabā rodas māli un smiltis, no kuriem sa
režģītos bioķīmiskos procesos ir izveidojusies augsne.
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Izmantošana. Daudzus dabiskos silikātus izmanto keramikas, 
stikla un cementa rūpniecībā. Samērā plaši izmanto ari nātrija 
silikātu. Tā ūdens šķīdumu sauc par silikātu līmi, ar kuru piesū
cina audumus, koksni un citus materiālus, lai tos padarītu uguns
drošus un ūdens necaurlaidīgus.

•  Atbildiet uz 44. jautājumu!

13. §. SILIKĀTU RŪPNIECĪBA

Rūpniecības nozari, kurā izmanto dažādus silikātus, sauc par 
silikātu rūpniecību. Svarīgākie materiāli, ko ražo silikātu rūpnie
cība, ir parādīti 5. shēmā.

Keramika (nu grieķu valodas vārdiem keramiķē — podnieka māksla un 
ķeramos — māls). Tātad keramika ir ražošanas nozare, kura aptver dažādos 
veidos apdedzinātu māla izstrādājumu izgatavošanu. Keramikas izstrādājumu 
izgatavošana pamatojas uz māla īpašību maisījumā ar nelielu daudzumu ūdens 
veidot plastisku masu. No šīs masas var izveidot dažādas formas priekšmetus, 
kas žāvēšanas un apdedzināšanas procesā • iegūst lielu izturību. Sīs māla īpa
šības izmanto, ķieģeļu, drenu un kanalizācijas cauruļu, trauku un citu izstrā
dājumu ražošanā. No baltā māla ražo fajansa un porcelāna izstrādājumus.

Keramikas rūpniecība Latvijas PSR tautas saimniecībā ieņem aizvien re
dzamāku vietu. Lodē darbojas liela drenu cauruļu rūpnīca. Tajā ražo ari deko
ratīvos ķieģeļus. Ķieģeļus ražo arī Līvānos, Kalkūnē, Nīcgalē, Tūjā, Trapenē 
u. c. Labu slavu iemantojuši Rīgas porcelāna un fajansa rūpnīcas izstrādājumi.

Stikla ražošana. Stikls ir materiāls ar ļoti senu vēsturi. Ēģiptē 
un Mezopotāmijā stiklu izgatavoja jau 4000—3000 g. p. m. ē.

Par izejvielām parastā stikla iegūšanā izmanto-smiltis, nātrija 
karbonātu (sodu) un kaļķakmeni. Sīs vielas rūpīgi samaisa un 
stipri karsē. Notiek šādas reakcijas:

Na2C03 +  SiC>2 —> NaaSiOs-f CCķf 

CaCC>3 -T SiC>2 CaSi03 +  COžf
Iegūtie nātrija un kalcija silikāti sakūst ar smiltīm, ko ņem 

pārākumā. Parastā logu (nātrija) stikla aptuvenu sastāvu var iz
teikt ar formulu: Na20- C aO 6Si02.

Ja nātrija karbonātu aizvieto ar kālija karbonātu (potašu), tad 
iegūst grūti kūstošu un ķīmiskā ziņā izturīgu laboratorijas stiklu. 
Sī stikla aptuvenu sastāvu izsaka ar šādu formulu: K^O-CaO-6Si02.

Ja par izejvielām ņem kālija karbonātu, svina(II) oksīdu un 
smiltis, tad iegūst kristālstiklu. Tam lielāks gaismas laušanas koe
ficients nekā citiem stikliem, un tādēļ to izmanto optikā lēcu un 
prizmu izgatavošanai. No kristālstikla izgatavo ari mākslinieciski 
izstrādātus kristāla traukus.
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No tīrām kvarca smiltīm izgatavo kvarca stiklu. Izkausētās 
smiltis atdziestot veido stiklveida masu. Atšķirībā no parastā stikla 
kvarca stikls, mainoties temperatūrai, manāmi neizmaina savu 
tilpumu un neplīst. Tādēļ ķīmiskos traukus, kas izgatavoti no šī 
stikla, var stipri karsēt un strauji atdzesēt. Kvarca stikla speci
fiska īpatnība ir spēja laist cauri ultravioletos starus. Tādēļ no tā 
izgatavo tā sauktās kvarca spuldzes. Caur šādu stiklu cilvēks 
saules staros var iedegt.

Lai iegūtu krāsainos stiklus, izejvielu masai piejauc attiecīgā
metālā oksīdu. Ta, piemēram,

37. att. Plākšņu stikla velkamās 
mašīnas (nepārtrauktas darbības 

mašīnas) shēma.

lai iegūtu zilo stiklu, piejauc ne
daudz kobalta (II) oksīda. Hro
ma (III) oksīds stiklam piešķir 
zaļu, vara(II) oksīds — zilgani 
zaļu krāsu. Piejaucot nedaudz 
zelta putekļu, iegūst rubinstiklu.

Izkausētais stikls, pakāpeniski 
atdziestot, veido viskozu masu. No 
tās pūšot izgatavo dažādus trau
kus, elektriskās spuldzes un citus 
priekšmetus. Presējot iegūst pogas, 
velmējot — spoguļstiklu, izvel
kot — logu stiklu un stikla cauru
les. Logu stiklu nepārtrauktu lok
šņu veidā izvelk ar speciālām ma
šīnām (37. att.).

Karstos stikla priekšmetus 
ievada speciālās atkveldināšanas 
krāsnīs, kur tie pakāpeniski at
dziest, jo, strauji atdziestot, tie sa
plaisā.

Lielākie šīs nozares uzņēmumi 
Latvijas republikā ir stikla fabrika 
«Sarkandaugava», stikla taras fab
rika «Rīgas stikls», Rīgas stikla 
un spoguļu rūpnīca, stikla fabrika 
«Komunārs» un Līvānu stikla fab
rika.

No stikla gatavo arī ļoti smal
kus pavedienus stikla šķiedru ra
žošanai. Stikla šķiedras izmanto 
kopā ar plastmasām un ražo 
stiklaplastus, kas izturības ziņā 
dažkārt neatpaliek no tērauda. 
Stikla šķiedras izmanto arī da
žādu audumu izgatavošanai. Mūsu 
republikā stikla šķiedras rūpnīca 
'darbojas Valmierā.

Cementa ražošana. Galvenās 
cementa ražošanas izejvielas ir
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38. ait. Rotējošas cementa krāsns shēma.

kaļķakmens un māls, kas satur silīcija(IV) oksīdu. Sīs vielas 
rūpīgi sajauc un maisījumu apdedzina cilindriskās krāsnīs, kuru 
garums ir aptuveni 200 metru, bet diametrs — aptuveni 5 m 
(38. att.). Apdedzināšanas procesā krāsnis lēni griežas. Krāsnis 
ir nostādītas nedaudz slīpi, lai izejvielas pakāpeniski virzītos uz 
leju. Pretī izejvielām plūst sakarsētas gāzes (pretplūsmas prin
cips), kas rodas, sadegot krāsnī ievadītam gāzveida, putekļveida 
cietajam vai iesmidzinātam šķidrajam kurināmajam.

Paaugstinātā temperatūrā starp mālu un kaļķakmeni notiek sa
režģītas ķīmiskās reakcijas. Vienkāršākās no tām ir kaolinīta at- 
ūdenošanās, kaļķakmens sadalīšanās un kalcija silikātu un alu- 
minātu veidošanās. Vienkāršoti šos procesus var attēlot šādi:

AI2O3 ■ 2Si02 • 2H2O — Al20 3-2Si02 +  2H20

CaC03->- CaO +  COaf

CaO + Si02->- CaSi03 
2Ca0 +  Si02—*■ Ca2Si04

Reakciju rezultātā radušās vielas saķep atsevišķos gabalos. 
Pēc atdzesēšanas tos samaļ smalkā pulverī, ko transportē un 
uzglabā tā, lai tam nepiekļūtu mitrums.

Cementu sajaucot ar smiltīm, granti un ūdeni, iegūst cementa 
javu.

Cementa javas sacietēšana izskaidrojama ar to, ka dažadie 
silikāti, kas ietilpst cementa sastāvā, reaģē ar ūdeni un pakāpe
niski sacietē.

Atkarībā no sastāva ražo dažāda veida cementus (sk.
5. shēmu). Cementa sastāvu izsaka ar svarīgāko oksīdu (CaO, 
AI2O3, Si02 un Fe20 3) saturu procentos (pēc masas).

Cementa ražošanā Padomju Savienība ieņem pirmo vietu pa
saulē. Cementa ražošanas attīstību Padomju Savienībā raksturo 
saražotais cementa daudzums (miljonos tonnu):

1953 1965 1975 1985 (plānots)

i6 72 127 1 4 0 ... 142
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Latvijas republika cementu ražo Rīga un Brocēnos.
Betons. Betons parasti veidojas, sacietējot cementa javai, kurā par pild

materiālu izmantotas akmens šķembas. Ja akmens šķembu vietā izmantoti 
izdedži, tad veidojas izdedžu betons. Betona būves kļūst sevišķi izturīgas, ja 
to skelets jeb karkass ir veidots no dzelzs serdeņiem. Tā iegūst dzelzsbetonu. 
To plaši izmanto daudzu svarīgu būvniecības objektu, piemēram, rūpnīcu kor
pusu, hidroelektrostaciju aizsprostu celtniecībā.

14. §. IV GRUPAS ELEMENTU ĪSS RAKSTUROJUMS

Ceturtās grupas galvenajā apakšgrupā virzienā no augšas uz 
leju {ogleklis C, silīcijs Si, germānijs Ge, alva Sn un svins Pb) 
likumsakarīgi palielinās šo elementu atomu rādiusi. Sakarā ar to 
tādā pašā secībā šiem elementiem pastiprinās metālu īpašības: 
ogleklim galvenokārt ir nemetālu īpašības, silīcijs arī ir nemetāls, 
taču kristāliskajam silīcijam jau vērojamas dažas metālu īpašības 
(silīcijs ir pusvadītājs, tam piemīt metāliskais spīdums). Germā- 
niju pēc ārējām pazīmēm var pieskaitīt pie metāliem, taču tas ir 
trausls un tam ir pusvadītāju īpašības. Alvai un it īpaši svinamk 
piemīt metāliem raksturīgās īpašības.

Tādā pašā secībā likumsakarīgi mainās arī šo elementu ķīmis
kās īpašības. Tā kā šo elementu atomiem ārējos enerģijas līmeņos 
ir četri elektroni, tad to augstākā'oksidēšanas pakāpe ir +4. Sie 
elementi veido augstākos oksīdus, kuru vispārīgā formula ir RO2, 
un savienojumus ar ūdeņradi, kuru vispārīgā formula ir RH4. So 
elementu savienojumiem ar ūdeņradi stabilitāte dotajā rindā sa
mazinās. Metāns CH4 ir samērā stabils savienojums, turpretī PbH4 
sadalās jau parastajos apstākļos. Augstāko oksīdu hidrātu skābās 
īpašības virzienā no C uz Pb stipri pavājinās: C02 un SiC>2 piemīt 
tikai skābās īpašības, bet Ge02 jau ir amfotērs oksīds.

Tāpat kā piektās grupas galvenās apakšgrupas elementiem, 
arī ceturtās grupas galvenās apakšgrupas elementiem reizē ar 
atomu rādiusu palielināšanos izmainās to augstāko oksīdu hid
rātu formas: H2C03, H4Si04, H8Sn06.

IV grupas blakus apakšgrupas elementiem titānam Ti, cirko- 
nijam Zr un hafnijam Hf ārējā enerģijas līmenī ir tikai divi elek
troni. Tā kā priekšpēdējā enerģijas līmenī to atomiem ir 10 elek
troni, tad tie var atdot divus elektronus no ārējā un vēl divus no 
priekšpēdējā enerģijas līmeņa. Tādēļ elementi Ti, Zr un Hf var 
veidot oksīdus ar vispārīgo formulu RO un ROo.

15. §. DAŽĀDU APAKŠGRUPU NEMETĀLU SAVIENOJUMI 
AR ŪDEŅRADI UN TO ĪPAŠĪBU SALĪDZINĀJUMS

Mācoties par IV ...V II grupu galveno apakšgrupu elementu 
ķīmiskajām īpašībām, noskaidrojām, ka šo grupu nemetālu savie
nojumiem ar ūdeņradi ūdens šķīdumos ir dažādas īpašības. Pie-
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mēram, slāpekļa savienojumam ar ūdeņradi — amonjakam H3N 
ūdens šķīdumā piemīt bāzu īpašības, bet fluora savienojumam ar 
ūdeņradi — fluorūdeņradim H F — skābju īpašības. Tāda pati 
likumsakarība vērojama III perioda nemetāliem — fosforam un 
hloram. Fosfora savienojumam ar ūdeņradi — fosfīnam PH3 pie
mīt bāzu īpašības, bet hlora savienojums ar ūdeņradi — hlorūdeņ- 
radis HC1 ūdens šķīdumā ir stipra skābe. Ja izseko, kā pa grupām 
mainās īpašības nemetālu savienojumiem ar ūdeņradi ūdens šķī
dumā, tad arī vērojama noteikta likumsakarība. Tā, piemēram, 
fosfīns PH3 salīdzinājumā ar amonjaku H3N ir vājāka bāze. Fluor- 
ūdeņradis HF ūdens šķīdumā veido daudz vājāku skābi nekā 
hlorūdeņradis HC1. No teiktā izriet šādi secinājumi:

1) periodos no kreisās puses uz labo, pieaugot atomu kodolu 
lādiņiem un samazinoties negatīvajām oksidēšanas pakāpēm, ne
metālu savienojumiem ar ūdeņradi ūdens šķīdumos skābju īpa
šības pastiprinās-,

2) grupās no augšas uz leju, palielinoties nemetālu atomu 
rādiusiem, attiecīgo nemetālu savienojumiem ar ūdeņradi ūdens 
šķīdumos skābju īpašības pastiprinās, bet bāzu īpašības — pa
vājinās.

Kā minētās likumsakarības var izskaidrot?
Iepazīstoties ar elektrolītiskās disociācijas teoriju, noskaidro

jām, ka skābes ir elektrolīti, kas ūdens šķīdumā atšķeļ pozitīvus 
ūdeņraža jonus H+ (protonus), bet bāzes — elektrolīti, kas pozi
tīvus ūdeņraža jonus pievieno. Pamatojoties uz šiem priekšstatiem, 
kļūst saprotams, kādēļ fluorūdeņradis HF ūdens šķīdumā ir skābe, 
bet amonjaks H3N — bāze. Tā kā fluora atomam ir lielāks pozitī
vais kodola lādiņš (+9) nekā skābeklim ( +  8), tad fluora atoms 
protonus atgrūž no sevis stiprāk nekā skābekļa atoms. Notiek šāds 
process:

H
f — i r H ♦

- 7

0- 1 ♦  H : F : ~ ! h :0: H . :F

Vienkāršota veida šo procesu var attēlot tā:

n I

h 2o + h f - * h *o + + f -
No vienādojuma redzams, ka fluorūdeņradis ūdens šķīdumā 

protonus atšķeļ (izturas kā skābe). Sājā procesā būtiska nozīme 
ir arī vēl šādam faktoram .— skābekļa atomam ir nesadalīts 
elektronu pāris, pie kura pievienojas ūdeņraža jons un izveidojas 
papildu kovalentā saite.

Tagad aplūkosim procesu, kas notiek, šķīdinot ūdeni amonjaku. 
Skābekļa atomam ir lielāks kodola pozitīvais lādiņš ( +  8) nekā 
slāpeklim ( +  7). Tādēļ skābekļa atoms stiprāk atgrūž no sevis 
protonus nekā slāpekļa atoms. Pie tam slāpekļa atomam ir
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nesadalīts elektronu pāris. Tādēļ arī protoni no ūdens molekulām 
atšķeļas un pievienojas amonjaka molekulām:

1 u
■ H ' +

r..  1
H ♦ H ;Ņ: H — H :N: H ♦ :0: H

H H

Vienkāršotā veidā šo procesu var attēlot tā:

j 2 * 3 3
H20  +  H3N NH4+ +  OI-I-

Kā redzams, amonjaka molekulas ūdens šķīdumā protonus pie
vieno (izturas kā bāze).

No iepriekš teiktā var secināt: 1) nemetālu savienojumiem ar 
ūdeņradi ūdens šķīdumos skābās ipašibas periodos no kreisās uz 
labo pusi palielinās tādēļ, ka pieaug atliecigo nemetālu pozitīvais 
kodola lādiņš;

2) grupās no augšas uz leju ievērojami palielinās elementu 
atomu rādiusi. Tādēļ ari negatīvi lādētie nemetālu anjoni (F- , 
Cl~, Br~, I- ) grupās no augšas uz leju arvien vājāk pievelk pozi
tīvi lādētos ūdeņraža jonus, un sakarā ar to skābju ipašibas 
pastiprinās.

•  Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (45.—50.) I Atrisiniet
7. uzdevumu!

L A B O R A T O R I J A S  D A R B I  

Karbonātu un hidrogēnkarbonātu īpašības

Karbonātu un hidrogēnkarbonātu iedarbība ar skābēm

1. Divās mēģenēs ieber nedaudz nātrija karbonāta, nākamajās divās — 
kālija vai kalcija karbonāta, bet trešajā mēģeņu pāri — nātrija hidrogēnkar- 
bonāta.

2. Katram sāls paraugam vienā mēģenē piepilina nedaudz sālsskābes, bet 
otrā — sērskābes šķīduma.

Jautājumi patstāvīgiem secinājumiem. Kādas kopīgas īpašības ir karbonā
tiem un hidrogēnkarbonātiem? Atbildi pamatojiet, uzrakstot attiecīgos reakciju 
vienādojumus molekulāro vienādojumu, jonu vienādojumu un saīsināto jonu 
vienādojumu veidāl

Kā var pierādīt, kada gāze izdalās visās šajās reakcijās? Uzrakstiet attie
cīgās reakcijas'vienādojumul

Paskaidrojiet, kādēļ ugunsdzēsības aparātos parasti izmanto nevis nātrija 
karbonātu, bet nātrija hidrogēnkarbonātu!
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Karsēšanas ietekme uz karbonātiem un hidrogēnkarbonaliem

1. Vienā mēģenē ieber 1/3 no tās tilpuma nātrija karbonātu, bet otrā — 
tikpat daudz nātrija hidrogēnkarbonāta. Mēģenes noslēdz ar aizbāzni, kam 
cauri iet gāzu novadcaurulīte.

2. Abas mēģenes karsē un gāzi, kas izdalās, laiž caur tikko pagatavotu 
kalcija hidroksīda šķīdumu.

Jautājumi patstāvīgiem secinājumiem. Kā var atšķirt hidrogēnkarbonātus 
no karbonātiem? Uzrakstiet attiecīgās reakcijas vienādojumu!

Ķarbonātjonu noteikšana

1. Vienā mēģenē ieber nedaudz nātrija karbonāta vai marmora, bet otrā 
ielej nedaudz nātrija silikāta šķīduma.

2. Abās mēģenēs pielej 1 . . .  2 ml 
atšķaidītas sālsskābes. Pirmo mēģeni 
noslēdz ar aizbāzni, caur kuru iet 
gāzu novadcaurullte. To ievada tikko 
pagatavotā kalcija hidroksīda šķīdumā 
(39. att.).

Jautājumi patstāvīgiem secināju
miem. Kā var atšķirt karbonātus no 
citiem sāļiem (pierādīt ķarbonātjonu)?
Atbildi pamatojiet, uzrakstot reakciju 
vienādojumus molekulāro vienādoju
mu, jonu vienādojumu un saīsināto 
jonu vienādojumu veidā!

Karbonālo un silikātu hidrolizē

Karbonātu hidrolizē

Mēģenē ielej 2 . . . 3  ml destilēta ūdens un izšķīdina tajā nedaudz kālija 
karbonāta K2CO3. Iegūto šķīdumu pārbauda ar sarkanā lakmusa papīriņu.

Jautājumi patstāvīgiem secinājumiem. Kādēļ karbonātu šķīdumiem ir sār
maina reakcija? Uzrakstiet attiecīgās reakcijas vienādojumu!

Paskaidrojiet, kādēļ, piemēram, kālija karbonāts ūdens šķīdumā hidrolizē
jas, bet kālija sulfāts nehidrolizējas!

39. att. Sālsskābes iedarbība ar kalcija

Silikātu hidrolizē

Mēģenē ielej 2 . . . 3  ml destilēta ūdens un izšķīdina tajā nedaudz nātrija 
silikāta Na2Si03. Iegūto šķīdumu pārbauda ar sarkanā lakmusa papīriņu.

Jautājumi patstāvīgiem secinājumiem. Kādēļ silikātu šķīdumiem ir sārmaina 
reakcija? Uzrakstiet attiecīgās reakcijas vienādojumus!

Kuri sāli — karbonāti vai silikāti — ir stiprāk pakļauti hidrolīzei un kādēļ?
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5. p r a k t i s k a i s  d a r b s .  OGLEKIA(IV) OKSĪDA IEGŪŠANA 
UN TPASĪBAS

1. Sagatavo aparātu, kā parādīts 3&. attēlā. Mēģenē ieliek krita vai mar
mora gabaliņus un uzlej tiem sālsskābes šķīdumu, kas satur aptuveni 10% 
(pēc masas) HC1. Sālsskābe jālej tik daudz, lai tā pārklātu krita vai marmora 
gabaliņus.

2. Mēģeni ātri noslēdz ar aizbāzni, caur kuru iet gāzu novadcaurulite. Tās 
galu iegremdē mēģenē, kurā ielieti 2 . . . 3  ml kalcija hidroksīda šķīduma.

3. Caur duļķaino šķīdumu vēl dažas minūtes turpina laist gāzi,
4. Pēc tam novadcaurulltes galu izņem no šķīduma, noskalo ar destilētu 

ūdeni un iegremdē otrā mēģenē, kurā ir 2 . . . 3  ml ūdens. Caur ūdeni laiž gāzi. 
Pēc dažām minūtēm novadcaurullti izņem no mēģenes un mēģenes saturam 
piepilina zilā lakmusa šķīdumu.

5. Mēģenē ielej dažus mililitrus atšķaidīta nātrija hidroksīda šķīduma, pie
pilina tam fcnolftalelna šķīdumu un laiž caur to oglekļa(IV) oksīdu, līdz 
šķīdums atkrāsojas.

6. Gāzu novadcaurulltes galu ieliek vārglāzē un ar kvēlojošu skaliņu pār
bauda, cik tālu tā piepildījusies ar gāzi.

7. Pārlej gāzi citā traukā un pārbauda ar kvēlojošu'skaliņu.
Jautājumi patstāvīgiem secinājumiem. Kas notiek, ja uz kritu vai marmoru 

iedarbojas ar sālsskābi? Ko novēro, ja iegūto gāzi laiž caur kaļķūdeni? Kādēļ 
duļķainais šķīdums kļūst dzidrs, ja caur to turpina laist oglekļa(IV) oksīdu? 
Kas notiek, ja oglekļa(lV) oksīdu laiž caur destilētu ūdeni? Uzrakstiet attiecīgo 
reakciju vienādojumus molekulāro vienādojumu, jonu vienādojumu un saīsināto 
jonu vienādojumu veidā! Paskaidrojiet, kā oglekļa(IV) oksīdu var pārliet no 
viena trauka otrā!

Izpildiet turpmāk minētos uzdevumus un katram mēģinājumam uzrakstiet 
atbilstošo reakciju vienādojumus!

1. Četrās mēģenēs dotas šādas kristāliskas vielas: nātrija sulfāts, cinka 
hlorīds, kālija karbonāts un nātrija silikāts. Nosakiet, kurā mēģenē ir katra no 
dotajām vielām!

2. Izdariet praktiski reakcijas, kuras var attēlot ar šādām shēmām:
a) Ca2+ +  C 032_ -*■ CaC03ļ;
b) 2H++C032- -*•H20 -r C 0 2t;
c) CaC03+ 2H + ->C a2+ + H 20 + C 0 2t;

d) (NH4)2C 03+ 0 H -

3. Dots kalcijs. Iegūstiet kalcija karbonātu!

J A U T Ā J U M I  U N  V I N G R I N Ā J U M I

1. Shematiski attēlojiet elektronu izvietojumu oglekļa un silīcija atomos! 
Raksturojiet oglekļa un silīcija kopīgās un atšķirīgās īpašības, kas izriet no to 
atomu uzbūves!

2. Kurš no diviem savienojumiem — metāns vai silāns ir stabilāks? Kādēļ?
3. Paskaidrojiet, kā oglekļa atomi veido ķīmisko saiti cits ar citu (dimantā 

un grafītā-)!
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4. Kā var pierādīt, ka grafīts un dimants Ir viena un tā paša elementa 
dažādi alotropiskie veidi? Kādē| to īpašības ir tik dažādas?

5. Kā iegūst amorfo ogli? Kāda ir tās uzbūve un īpašības? Kur to izmanto?
6. Kā var pierādīt, ka piens, maize un gaļa satur oglekli?
7. Kur praktiski izmanto adsorbciju?
8. Raksturojiet oglek|a ķīmiskās īpašības! Uzrakstiet reakciju vienādo

jumus!
9. Uzrakstiet vienādojumus reakcijām, kas notiek, ja ogli karsē kopā ar šār 

dieni oksīdiem: a) ar Fe2C>3, b) ar Sn02! Parādiet elektronu pāreju un paskaid
rojiet, kas šajās reakcijās ir oksidētājs un kas — reducētājs, kas oksidējas un 
kas reducējas!

10. Kur izmanto oglekli?
11. Izskaidrojiet no elektronu teorijas viedokļa a) oglekļa(II) oksīda mo

lekulas, b) amonija jona, c) hidroksonija jona veidošanas procesul Kas šajos 
procesos ir kopīgs?

12. Kā oglekļa (II) oksīdu iegūst laboratorijā un kā — rūpniecībā? Uzrak
stiet reakciju vienādojumus!

13. Kādos apstākļos oglekļa (II) oksīds var rasties krāsnis?
14. Kādēļ oglekļa(II) oksīds var izraisīt smagu saindēšanos? Kā jārlkojas 

gadījumos, kad cilvēks saindējies ar oglekļa(II) oksīdu?
15. Pieņemts teikt, ka oglekļa(II) oksīds ir spēcīgs reducētājs. Izmantojot 

par piemēru tā reakciju ar hroma(III) oksīdu, paskaidrojiet, kā vajadzētu teikt 
precīzāk!

16. Kura no gāzēm — ģeneratorgāze vai ūdens gāze ir vērtīgāks kurinā
mais? Kādēļ?

17. Sastādiet vienādojumus reakcijām, kas attēlo oglekļa(IV) oksīda raša
nos dabā, kā ari iegūšanu laboratorijā un rūpniecībā!

18. Lai oglekļa (IV) oksīdu iegūtu laboratorijā, uz marmoru iedarbojas ar 
sālsskābi, nevis ar sērskābi. Kādēļ?

19. Iztvaikojot šķidram oglekļa (IV) oksīdam, notiek stipra atdzišana. Kā
dēļ? Vai tā ir oglekļa(IV) oksīdam specifiska īpašība, vai arī tā ir daudzu gāzu 
kopīga īpašība?

20. Ar piemēriem paskaidrojiet, ko nozīmē šāds teikums: «Oglekļa(IV) 
oksīds var būt oksidētājs, bet nevar būt reducētājs»!

21. Degoša svece vai skaliņš nodziest kā slāpeklī, tā arī oglekļa (IV) ok
sīdā. Kādēļ? Kā šīs gāzes var atšķirt vienu no otras?

22. Caur kalcija hidroksīda šķīdumu pakāpeniski laida oglekļa(lV) oksīdu. 
Sākumā parādījās duļķojums, kas, turpinot gāzi laist caur šķīdumu, izzuda. Uz
rakstiet reakciju vienādojumus!

23. Dota apgriezeniska reakcija: C0 2+ H 20 =psH2C03 +  Q. Kā pavirzīt tās 
līdzsvaru a) pa labi un b) pa kreisi? Kādēļ šī reakcija ir apgriezeniska?

24. Mācoties par ogļskābes ķīmiskajām īpašībām, viens no skolēniem pie
sātinātā oglekļa(IV) oksīda šķīdumā iegremdēja alvas, otrs — magnija, bet 
trešais — nātrija gabaliņu. Kuram no viņiem izdevās pierādīt, ka ogļskābe, 
kaut arī tā ir vāja skābe, tomēr spēj reaģēt ar metāliem? Kādēļ?

25. Ogļskābe ir daudz vājāka par slāpekļskābi, bet stiprāka par borskābi. 
Kā to var izskaidrot?

26. Attēlojiet kalcija hidrogēnkarbonāta elektronformulu! Kāda veida saites 
starp atomiem ir šajā vielā? Kā to var izskaidrot?
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27. Kādēļ ugunsdzēsības aparātos izmanto nātrija hidrogēnkarbonātu, .nevis 
nātrija karbonātu?

28. Pierakstu kladē uzzīmējiet doto tabulu un atbilstošajās ailēs ierakstiet 
praktiski iespējamo reakciju molekulāros vienādojumus, jonu vienādojumus un 
saīsinātos jonu vienādojumus!

Reaģējošās vielas 
ūdens šķīdumā NaOH HCl COi

Na2C03

NaHCOs

CaC03

Ca(HC03)2

29. Uzrakstiet reakciju vienādojumus šādām pārvērtībām: CO^CaCOs-*- 
-*-Ca(HC0 3)2-->-CaC03->-Ca0 ->'CaClz->-Ca! Tur, kur tas iespējams, uzrakstiet arī 
jonu vienādojumus un saīsinātos jonu vienādojumus!

30. Ar reakciju vienādojumiem parādiet, kā var realizēt šādas pārvērtības!
Na2C 03^ N a sC 03-10H20

4 4
N a HC03 — N a2COs

31. Kā notiek oglekļa riņķošana dabā?
32. Dabā bieži sastopami minerāli, kas satur silikātus, sulfātus, karbonātus 

un citus savienojumus. Ar kādu raksturīgu reakciju var pierādīt karbonātus?
33. Kā praktiski var atšķirt karbonātus no hidrogēnkarbonātiem? Uzrakstiet 

attiecīgo reakciju vienādojumus!
34. No rūpnīcu dūmeņiem dažkārt izplūst melni dūmi. Kādēļ tie rodas, un 

kā šo parādību var novērst?
35. Pirolīzes procesā un degšanas procesā koksni stipri karsē. Paskaidro

jiet, kas kopīgs šajos procesos un ar ko tie atšķiras!
36. Kā silīciju iegūst laboratorijā un rūpniecībā? Uzrakstiet reakciju vie

nādojumus!
37. Kādas ir silīcija fizikālās un ķīmiskās īpašības? Uzrakstiet reakciju vie

nādojumus! Paskaidrojiet, kādu īpašību dēļ silīciju izmanto rūpniecībā!
38. Raksturojiet oglekļa un silīcija augstāko oksīdu līdzīgās un atšķirīgās 

ipašībasl
39. Uzrakstiet reakciju vienādojumus pēc šādām shēmām!

1°
a) CaO+SiO^-*- . . .

1 °
d) Si02-I-C . . .

t°
b) MgO-f S i02 e) K0H +  S i02- + ..

c) K2C0a4-Si02 —► . . . f) H2S i031- v S i0 2+

40. Kā var iegūt silīcijskābi no silīcija (IV) oksīda? Uzrakstiet reakciju 
vienādojumus!
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41. Raksturojiet koloīdos šķīdumus! Ar ko tie atšķiras no īstajiem šķīdu
miem un duļķainiem maisījumiem?

42. Pastāstiet par koioīdo daļiņu uzbūvi! Kā tā ietekmē koloīdo šķīdumu 
īpašības?

43. Kāda ir koloīdo šķīdumu nozīme?
44. Kuri no sāļiem — silikāti vai karbonāti stiprāk hidrolizējas? Kādēļ?
45. Uzrakstiet vienādojumus reakcijām, kuru rezultātā veidojas: a) paras

tais stikls, b) laboratorijas stikls, c) kristālstikls! Kā' iegūst krāsainos stiklus?
46. Izskaidrojiet cementa ražošanas būtību! Kas ir betons, un kas ir dzelzs

betons?
47. Kā ceturtās grupas galvenajā apakšgrupā virzienā no oglekļa līdz svi; 

nam mainās īpašības šo elementu savienojumiem ar ūdeņradi? Kādēļ?
48. Uzrakstiet ceturtās grupas galvenās apakšgrupas elementu skābekli 

saturošo skābju formulas! Paskaidrojiet, kā no oglekļa līdz alvai mainās šo 
skābju sastāvs un stiprums!

49. Ar konkrētiem piemēriem paskaidrojiet, kādēļ un kā mainās īpašības 
nemetālu savienojumiem ar ūdeņradi periodiskās sistēmas periodos un grupās!

59. Gatavojoties ieskaitēm, pēc 77. lpp. dotā parauga sastādiet pārskata 
tabulu par šādām vielām: CO, C 02, Na2C03, NaHCC>3, S i02, Na2S i03l

U Z D E V U M I

1. Cik liels tilpums oglekļa(IV) oksīda izdalīsies (normālos apstākļos), ja 
apdedzinās 1500 t kaļķakmens, kurā ir 90°/o (pēc masas) kalcija karbonāta?

2. Cik gramu kristāliskās sodas nepieciešams, lai neitralizētu 196 g sēr
skābes?

3. Cik gramu šķīduma, kas satur 5% (pēc masas) hlorūdeņraža, vajadzīgs, 
lai tas pilnīgi izreaģētu ar 11,2 g nātrija karbonāta?

4. Cik liela ir sodas Na-2C 03 šķīduma procentuālā koncentrācija, ja tas 
pagatavots no 135 g kristāliskās sodas un 3G5 g ūdens?

5. Stipri izkarsēja 146 g nātrija karbonāta un nātrija hidrogēnkarbonāta 
maisījuma. Atlikums pēc karsēšanas svēra, 137 g. Cik procentu (pēc masas) 
nātrija karbonāta un nātrija hidrogēnkarbonāta bija šajā maisījumā?

6. Cik kubikmetru gaisa vajadzīgs, lai sadedzinātu 50 kg petrolejas, kuras 
sastāvā ir aptuveni 86% (pēc masas) C un 14% (pēc masas) H?

7. Aprēķiniet, cik vajadzēs attiecīgo izejvielu, lai iegūtu 1 t parastā stikla!



IV n o d a ļ a
METĀLU VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS

/
1

Atkārtojiet no 8. -klases neorganiskās ķīmijas kursa par atomu uzbūvi, 
ķīmisko saiti un kristālrežģiem!

I. §. METĀLU VIETA
ĶĪMISKO ELEMENTU PERIODISKAJĀ SISTĒMĀ

No pašlaik pazīstamajiem 107 elementiem lielākā daļa (vairāk 
nekā 80) ir metāli. Viegli atcerēties, kuri elementi pieskaitāmi pie 
metāliem un kuri — pie nemetāliem, ja periodiskajā sistēmā no 
bora uz astatu novelk taisni. Pa labi uz augšu no šis taisnes gal- , 
venajās apakšgrupās atrodas nemetāli, bet pa kreisi uz leju — 
metāli. Metāli atrodas arī pa labi no šīs taisnes blakus apakšgru
pās un astotās grupas triādēs. Tā kā nemetālu ir daudz mazāk, 
tad to novietojums parādīts 31. tabulā.

31. tabula

Nemetālu novietojums ķīmisko elementu periodiskajā sistēmā

Šāds elementu izkārtojums periodiskajā sistēmā izskaidrojams 
ar to, ka metālu īpašības elementiem periodos pieaug virzienā no 
labās puses uz kreiso, bet grupās — no augšas uz leju.

Lai labāk izprastu metālu īpašības, jāiepazīstas ar lielo periodu 
elementu atomu uzbūvi.
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Metālu atomiem ārējā enerģijas līmenī parasti ir 1 līdz 4 elek
troni. Tikai diviem netipiskiem metāliem — antimonam Sb un bis- 
mutam Bi šo elektronu skaits sasniedz 5.

Mazajos periodos (otrajā un trešajā) atrodas 5 metāli (Li, Be, 
Na, Mg un AI). Visi šie metāli pieder pie s un p elementiem 
(sk. Priekšlapu. s elementu simboli sarkanās rūtiņās, p elementu 
simboli — dzeltenās rūtiņās).

Lielajos periodos vairums elementu ir metāli. Tā, piemēram, 
IV periodā no kālija K līdz germānijam Ge visi 14 elementi ir 
metāli. Vairumam šo metālu atomu pēc kārtas pēdējais elektrons 
atrodas nevis ārējā, bet gan priekšpēdējā enerģijas līmenī. Tie 
ir d elementi (sk. Priekšlapu. d elementu simboli zilās rūtiņās). 
Tā, piemēram, skandija Sc atomiem ir šāds elektronu izvietojums:

+2i Sc 2e~; 8e_; 9e~; 2er
Nākamajiem elementiem aiz skandija — no titāna Ti līdz 

cinkam Zn — elektronu skaits priekšpēdējā enerģijas līmeni palie
linās no 9 līdz 18. Tā, piemēram, titāna un cinka atomos elektronu 
izvietojums ir šāds:

+22Ti 2e~; 8e~; 10e~; 2er +30Zn 2e~\ 8e~; 18e~; 2e~
IV periodā izņēmumi ir tikai metāli hroms Cr un varš Cu. 

Šiem elementiem viens elektrons no ārējā enerģijas līmeņa pār
gājis uz priekšpēdējo. Tādēļ elektronu izvietojums hroma un vara 
atomos ir šāds:

+24Cr 2e~\ 8e~ 13e~ 1 er +29CU 2e~\ 8e_; 18e~; \e~
Sākot ar elementu galliju Ga, pēc kārtas pēdējie elektroni 

izvietojušies ārējā enerģijas līmenī, un tādēļ gallija Ga un ger- 
mānija Ge atomu uzbūvi shematiski attēlo šādi:

+3iGa 2e~\ 8e~; 18e- ; 3e-  +32Ge 2e~; 8<?-; 18z>-; 4e-
Līdzīgs elektronu izvietojums enerģijas līmeņos ir arī citu 

lielo periodu elementu atomos.
Metālu atomu uzbūve nosaka to ķīmiskās īpašības. Visu gal

veno apakšgrupu metālu oksidēšanas pakāpe savienojumos ir 
vienāda ar elektronu skaitu, kuri atrodas arējā enerģijas līmenī. 
Metāli (Ge, Sn, Pb, Sb, Bi un Po), kuru ārējā enerģijas līmenī 
ir no '4 līdz 6 elektroni, veido savienojumus gan ar skābekli, gan 
ar ūdeņradi.

Visiem metāliem, kas pieder pie A elementiem (blakus apakš
grupu metāli), savienojumos parasti ir mainīgas oksidēšanas pa
kāpes. So elementu atomiem ķīmisko saišu veidošanā var pieda
līties ne tikai ārējā enerģijas līmeņa elektroni, t. i., s un p elek
troni, bet arī d elektroni, kas atrodas priekšpēdējā enerģijas līmenī. 
Tā, piemēram, vanādija atomiem ārējā enerģijas līmeni ir divi 
s elektroni, bet priekšpēdējā — trīs d elektroni. Visi šie pieci

2. §. METĀLU ATOMU UZBDVES ĪPATNĪBAS
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40. att. Metālu režģis.

<p) O  (?) O  elektroni var piedalīties ķīmisko saišu 
^  ^ v e i d o š a n ā .  Tādēļ vanādijs veido oksī

dus ar šādu sastāvu: VO, V2 O3 , V 0 2  

un V2Os.
Metālu kristālrežģu uzbūve un me

tāliskā saite. Metālu atomu rādiusi pa
rasti ir ievērojami lielāki par nemetālu 
atomu .rādiusiem. Tādēļ metālu atomi 
samērā vāji saista savus ārējos elek
tronus un pārvēršas par pozitīvi lādē
tiem joniem. Atrāvušies elektroni kļūst 

kopīgi visiem joniem kristālrežģī. Starp pozitīvajiem metāla jo
niem un kopīgajiem elektroniem darbojas savstarpējās pievilkša
nās spēki, t. i., elektroni it kā sacementē atsevišķos'pozitīvo jonu 
slāņus. Tā rodas īpaša veida saite, kuru sauc par metālisko saiti.

I Saiti starp metālu joniem (atomiem), ko rada brīvie elektroni, 
sauc par metālisko saiti.
Tā kā elektroni atrodas nepārtrauktā kustībā, tad, tiem sadu

roties ar pozitīviem joniem, šie joni var uz laiku pārvērsties par 
neitrāliem atomiem.

Par metālu režģiem sauc tādus kristālrežģus, kuru mezglos 
atrodas pozitīvi metālu joni un nedaudz neitrālu atomu, starp 
kuriem pārvietojas brīvie elektroni (40. att.).
#  Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (1.—4.)!

3. §. METĀLU ATRAŠANĀS DABA

Atrašanās dabā. Visizplatītākais metāls Zemes garozā ir alumīnijs (8,8%), 
Otrā vietā ir dzelzs — 5,1%. Ļoti izplatīti ir arī kalcijs (3,6%), magnijs (2,1%), 
kālijs (2,6%) un nātrijs (2,64%). Pārējo metālu izplatība ir neliela. Tā, 
piemēram, hroms Zemes garozā ir tikai 0,03%, niķelis — 0,2%, bet varš — 
0,01%.

Metāli dabā sastopami gan savienojumos, gan arī brīva veidā.
Aktīvākie metāli dabā sastopami dažādu sāļu veidā.'
Hlorīdi: NaCl, KC1, KCl-NaCl (silvinīts), MgCl2, KCl-MgCl2-6H20  (kar- 

nalīts).
Sulļāti: Na2SO4-10H2O, CaS04-2II20  (ģipsis), M gS04-7H20 .
Nitrāti: NaN03, KN03.
Fosfāti: Ca3(P 0 4)2.
Karbonāti: CaC03, CaC03 MgC03 (dolomīts), FeC03 (siderīts), Ca(HC03)2l 

Fe(HC03)2.
Silikāti: Al20 3-2Si02-2H20  (kaolinīts), K20-A l20 3-6Si02 (ortoklazs).
Mazāk aktīvie metāli dabā sastopami oksīdu un sulfīdu veidā.
Oksīdi: Fe20 3 (hematīts), Fe20 3-nH20  (limonīts), Fe30 4 (magnetīts), Sn02, 

Cr20 3, Mn02.
Sulfīdi: FeS2 (pirīts jeb dzelzs disulfīds), ZnS, PbS, HgS.
Cēlmetāli: (Ag, Pt, Au) dabā sastopami brīvā (tīrradņu) veidā.



4. §. METĀLU VISPĀRĪGIE IEGŪŠANAS PAŅĒMIENI

Metālu iegūšanas paņēmienus var iedalīt trijās grupās.
1. Metālu iegūšana no oksīdiem,
a) tos reducējot ar ogli:

4e~

i i
+4 0 t° 0 +4

Sn02 +  C —>• Sn +  C02f
b) tos reducējot ar oglekļa(ll) oksīdu:

6e"

\ i
+3  +2 JO +4 0
Fe20 3+3CO —*- 3C02+2F e

c) tos reducējot ar aktīvāku metālu:
12«'

I 1
+4 0 + 3  0

3MnC>2 +  4Al —> 2Al203 +  3Mn
d) tos reducējot ar ūdeņradi:

6e~

\  I
+6  0 0 + 1

* W08+3H2-vW  +  3H20
2. Metālu iegūšana no sulfīdiem. Sulfīdus vispirms apdedzina

un pēc tam reducē metālus no iegūtajiem oksīdiem:
+ 2 —2  0 +2 +4

2ZnS +  302 2ZnO + 2S02 
+ 2 0 + 2  0
ZnO + C -^ C O j+ Z n

3. Metālu iegūšana no sāļiem un sārmiem. Lai varētu iepazī
ties ar šo svarīgo metālu iegūšanas paņēmienu, vispirms nepie
ciešams apgūt pamatzināšanas par elektrolīzi.

•  Izpildiet 5. vingrinājumu! Atrisiniet 1. un 2. uzdevumu!

5. §. ELEKTROLĪZE

Elektrolīzes būtība. Ar elektrolīzes procesu var iepazīties, iz
mantojot 41. attēlā parādīto ierīci. U veida caurulē ielej vara(II) 
hlorīda šķīdumu un ierīci pieslēdz līdzstrāvai.

Uz katoda izdalās labi saskatāma vara kārtiņa. Pie anoda izda
lās hlors, ko var noteikt pēc smakas.
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Kādi procesi norisinās pie katoda un 
kādi — pie anoda? Kā jau zināms, sāļi, 
to skaitā ari vara(II) hlorīds, šķīstot 
ūdenī, disociē jonos (sk. I nod. 3. §):

C u C12- v C u2+ +  2 C 1-

Laižot caur šķīdumu līdzstrāvu, kat
joni (dotajā gadījumā vara joni Cu2+) 
virzās uz katodu, bet anjoni (hlorīdjoni 
Ch) — uz anodu (41. att.). Katods ir ne
gatīvais elektrods, kurā ir daudz brīvu 
elektronu, un vara joni Cu2+ tos viegli pie
vieno, pārvērzdamies par brīviem vara 
atomiem:

Cu2++2e~-H>- Cu
Pie anoda ir elektronu iztrūkums. Tā

dēļ anods no hlorīdjoniem atņem elek
tronus:

2 C l- -2 e --* C la t  
Minētie piemēri rāda, ka elektrolīzes procesu būtību var defi

nēt šādi:
Elektrolīze ir oksidēšanās-reducēšanās process, kas norisinās 
pie elektrodiem, ja caur elektrolīta šķīdumu vai kausējumu 
plūst līdzstrāva.
Pie anoda notiek oksidēšanas, bet pie katoda — reducēšanās. 
Līdzstrāva ir daudz spēcīgāks oksidētājs un reducētājs nekā 

ķīmiskie reaģenti. Tā, piemēram, fluorīdjonus nespēj oksidēt (t. i., 
atņemt tiem elektronus) neviena ķīmiskā viela. Tāpēc ari no nāt
rija fluorīda NaF vai kalcija fluorīda CaF2 brīvu fluoru var iegūt, 
tikai elektrolizējot šo sāļu kausējumus. Tad pie anoda izdalās 
fluors Fļ, bet pie katoda — metāls.

Nātrija fluorīda kausējuma elektrolīzi var attēlot šādā veidā:
NaF Na++F-

41. att. Vara (II) hlo
rīda šķīduma elektro

līze.

Na+d-e-
•o

- > N a  Katods
(redu
cēšanās)

- Na+

Anods F — e —>-F°
(oksidē
šanās)  2F°->- F2f

Līdzīgi notiek arī citu aktīvo metālu halogenīdu kausējumu 
elektrolīze.

Tā kā ūdens šķīdumā līdz ar elektrolīta joniem ir arī H+ un 
OH~ joni, kas rodas, disociējot ūdenim, tad jāzina, kuri no visiem 
šiem joniem oksidēsies un kuri reducēsies.

Ka zināms, ķīmiskās reakcijas ātrums ir atkarīgs no reaģējošo 
vielu dabas un koncentrācijas. Tātad jānoskaidro, kādi joni kon-
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krātajos apstākļos ir aktīvāki: vai pie katoda reducēsies dotā elek
trolīta katjoni vai ūdeņraža joni H+, vai pie anoda oksidēsies 
elektrolīta anjoni vai hidroksīdjoni OH- .

Kārtību, kādā pie katoda reducējas metālu joni, parāda katjonu 
rinda, kas ir pretēja metālu elektroķīmiskajai spriegumu rindai 
(sk. IV nod. 7. §). Tā, piemēram, šajā rindā visaktīvākais ir kā
lijs K, bet visneaktīvākais ir zelts Au. Turpretī katjonu rindā vis
aktīvākais ir zelta Au3+ katjons un visneaktīvākais ir kālija K+ 
katjons.

K+, Na+, Ca2+, Mg2+, Al3+, Zn2+, Fe2+, Ni2+, Sn2-, Pb2+, H h, Cus+, H g2+, Ag+, Pt4+, Au3+

Spēja reducēties (pievienot elektronus) pieaug

Ievērojot katjonu" rindu, var secināt, ka ūdens šķīdumos pie 
katoda reducējas visi katjoni, sākot ar Au3+ un ieskaitot Cu2+, 
bet ūdeņraža joni H+ paliek šķīdumā. Elektrolizējot sāļu šķīdu
mus, kas satur katjonus no K+ līdz Pb2+, parasti reducējas H+- 
joni. Tā kā ķīmisko reakciju ātrums ir atkarīgs arī no reaģējošo 
vielu koncentrācijas, tad tajos gadījumos, kad H+ jonu koncentrā
cija ir maza (neitrālā vidē), pie katoda var reducēties dažu metālu 
katjoni, kas katjonu rindā atrodas pa kreisi no ūdeņraža. So likum
sakarību ievēro, piemēram, niķelēšanā, alvošanā, hromēšanā utt.

Anjonus pēc spējas oksidēties var sakārtot šādā rindā:
I , Br , S2 ,C 1 , OH , SO42 un citi skābekli saturošo skābju anjoni

Spēja oksidēties samazinas

Sī rinda parāda, ka skābekli nesaturošo skābju anjoniem (iz
ņemot F- ) spēja oksidēties ir lielāka nekā OH-  joniem.

Ievērojot katjonu spēju reducēties un anjonu spēju oksidēties, 
var paredzēt, kā norisēs jebkura elektrolīta ūdens šķīduma elektro
līze. Kā piemērus apskatīsim nātrija hlorīda un niķeļa(II) sulfāta 
ūdens šķīduma elektrolīzes procesus.

Nātrija hlori da ūdens šķīduma elektrolīzi var attēlot tā.
Vispirms uzraksta nātrija hlorīda un ūdens disociācijas vie

nādojumus:
NaCl->Na++Cl- 
H20  5=t H++OH-

Tālāk shematiski parāda oksidēšanās-reducēšanās procesus pie
elektrodiem:

0 +  0
H++e-->I-I Katods

{redu-
Anods Cl-  — e~ — Cl{oksi-

0 0 cēšanās)
2H H2f

Na+
H+

dēŠan;:.-?) 0 0
2C1 CIaf

ci-
o h -

Summāri:
lidzsiiāva 0 0

2NaCi +  2IT20 ------ — H2t+ C l2t+2NaOH



Šķīdumu iztvaicējot, iegūst nātrija hidroksīdu.
Niķeļa(II) sulfāta ūdens šķīduma elektrolīzi skābā un neitrālā 

vidē var attēlot šādi.
Vispirms uzraksta niķeļa(II) sulfāta un ūdens disociācijas vie

nādojumus:
NiS04 Ni2+ + S 0 42_

H20  =ē± H++OH-
1. Skābā vidē ūdeņraža jonu H+ koncentrācija ir liela. Tādēļ 

ūdeņraža joni H+ reducējas, bet niķeļa joni Ni2+ paliek šķīdumā. 
Pie anoda oksidējas OH_ joni.

H+-ļ-e~-+H Katods 
(reducē-

0 0 sanas)
2 H -> H 2f

NP+
H+

Summāri:

NiS04 +  2H20

+
Anods
(oksidē
šanās)

so42-
o h -

līdzstrāva

0
O H ~ - r - >  OHs

2H20  +  0 2f
o

40H

skābā vidē
2H2f +  0 2f +  NiS04

2. Neitrālā vidē ūdeņraža jonu H+ ir maz. Tādēļ pie katoda 
(kaut arī ūdeņraža joniem spēja reducēties ir lielāka) reducējas 
niķeļa joni Ni2+, kuru koncentrācija ir liela. Pie anoda oksidējas 
OH-  joni.

Ni2+ + 2 e --> N ij  Katods 
'  (reducē

šanās)

Ni2+
H+

+ 0
Anods 0 H - - Č - - + 0 H
(oksidē
šanās) 0

so42-
o h -

40H 2H20  +  0 2f

Summarj:

2NiS04 +  2H20  ■
līdzstrāva

neitrālā vidē
-> 2Ni +  0 2f +2H2S 04

Ja vide tuva neitrālai, t. i., H+ un OH-  koncentrācija ir maza, tad elektro
līzes procesos no ūdens molekulām reducējas ūdeņradis un oksidējas skābeklis. 
Tādēļ šajos gadījumos elektrolīzes procesus attēlo šādi:

Pie katoda:

4H20+ 4 e--> -4 H -+ 4 0 H -
o

41! ■ ■2H,f
Pie anoda:

2II2O—4 e-->  411+4 20  

02fc
20
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Šāds pieraksta veids uzskatāmi parāda vides maiņu (rodas H+ vai OH~ 
joni) anoda vai katoda telpā.

Elektrolīzes izmantošana. Aktīvos metālus (K, Na, Ca, Mg, 
AI) un arī dažus aktīvos nemetālus (Cl2, F2, 0 2), kā arī ūdeņradi 
iegūst elektrolītu elektrolīzes procesos. Elektrolizējot, piemēram, 
nātrija hlorīda un kālija hlorīda ūdens šķīdumus, iegūst arī dažas 
saliktas vielas (NaOH, KOH, KCIO3). Elektrolīzi izmanto arī, lai 
dažādus metāla priekšmetus pārklātu ar niķeli, hromu, cinku, alvu, 
zeltu u. c.

Elektrolītu ūdens šķīdumu elektrolīzes galvenie gadījumi pa
rādīti 32. tabulā.

32. tabula

Elektrolītu ūdens šķīdumu elektrolīzes galvenie gadījumi

I 11 i i i IV

Sadalās tikai 
ūdens — izdalās 

Hj un Oj

Izdalās Hj un brīvs 
halogēns (izņemot F2), 

sērs u. c.

Izdalās metāls un 
brīvs halogēns 

(izņemot F2)
Izdalās metāls 

un 0 2

1. Sārmu šķīdu
mu elektrolīze

2. Skābekli sa
turošu skābju šķī
dumu elektrolīze

3. Stipri aktīvu 
metālu (K, Na, 
Ca) skābekli sa
turošu skābju sā
ļu šķīdumu elek
trolīze

1. Skābekli ne
saturošu skābju 
šķīdumu elektro
līze

2. Stipri aktīvu 
metālu (K, Na, Ca) 
skābekli nesaturošu 
skābju sāļu šķīdu
mu elektrolīze

1. Stipri neaktīvu 
metālu (Cu, Hg, 
Ag, Pt) skābekli 
nesaturošu skābju 
sāļu šķīdumu elek
trolīze

2. Vidēji aktīvu 
metālu (Zn, Co, Ni, 
Cr, Sn) skābekli 
nesaturošu skābju 
sāļu šķīdumu elek
trolīze. (Ja H+ 
jonu koncentrācija 
ir liela, tad var 
izdalīties arī H2)

1. Stipri neaktīvu 
metālu (Cu, Hg, 
Ag, Pt) skābekli 
saturošu skābju sā
ju šķīdumu elek
trolīze.

2. Vidēji aktīvu
metālu (Zn, Co, Ni, 
Cr, Sn) skābekli 
saturošu skābju 
sālu šķīdumu elek
trolīze. (Ja H+ jo
nu koncentrācija ir 
liela, tad var izda
līties arī H2)

•  Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (6. un 7.) I Atrisiniet
3.—5. uzdevumu!

6. §. METĀLU FIZIKĀLĀS ĪPAŠĪBAS

Metālu kristālrežģu specifiskā uzbūve nosaka daudzas metālu 
fizikālās īpašības.

Metālu krāsa. Pēc krāsas metālus iedala melnajos un krāsai
najos metālos. Pie melnajiem metāliem pieskaita dzelzi un tās 
sakausējumus. Pie krāsainajiem metāliem pieder visi pārējie me
tāli — alumīnijs, cinks, hroms, niķelis u. c.
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Visiem metāliem raksturīgs metāliskais spīdums. Tas izskaid
rojams ar metālu spēju atstarot gaismu.

Metāli labi atstaro ari radioviļņus. So metālu īpašību izmanto 
radioteleskopos un radiolokatoros.

Elektrovadītspēja un siltumvadītspēja. Metāli visumā ir labi 
elektrības un siltuma vadītāji. Tas ir izskaidrojams tādējādi, ka 
metālu režģos ir brīvi elektroni, kuri elektriskajā laukā pārvieto
jas virzienā no negatīvā pola uz pozitīvo polu.

Elektrovadītspēja un siltumvadītspēja dažādiem metāliem ir 
dažāda un samazinās virzienā no sudraba uz dzīvsudrabu:

Ag, Cu, Au, AI, Mg, Zn, Fe, Pb, Hg

Elcktrovadlispēja un sil tumvadītspēja samazinās

Varu un alumīniju kā labus elektrības un siltuma vadītājus 
plaši izmanto elektrotehnikā. •

Metālu kaļamība un velmējamība. Daudzi metāli ir plastiski 
un labi kaļami. Sīs īpašības ir izskaidrojamas ar metālu saites 
īpatnībām — joni metālu režģī cits ar citu nav tieši saistīti. Tādēļ 
atsevišķi jonu slāņi var brīvi pārvietoties cits attiecībā pret citu.

Metālu kaļamība un velmējamība pasliktinās virzienā no zelta 
uz dzelzi:

Au, Ag, AI, Cu, Sn, Pb, Zn, Fe

Kajamiba un velmējamība pasliktinās

Ar ko izskaidrojama daudzu metālu (sārmu metālu, zelta, 
sudraba, vara) samērā labā kaļamība un plastiskums, un kādēļ 
daži metāli (hroms, mangāns, antimons) ir cieti un mehāniski 
izturīgi?

Mehāniski izturīgākie metāli atrodas D. Mendeļejeva periodis
kās sistēmas V, VI un VII grupā. No šo elementu atomiem var 
atrauties 5 līdz 7 elektroni. Tāds liels brīvo (kopīgo) elektronu 
skaits kristālrežģī stiprāk saista atsevišķus jonu slāņus un neļauj 
tiem brīvi pārvietoties citam attiecībā pret citu. Turpretī no sārmu 
metālu atomiem var atrauties tikai pa vienam elektronam.

Metāliem ir arī vairākas nespecifiskas īpašības. Praktiski sva
rīgākās no tām ir blīvums, cietība un kušanas temperatūra. Sīs 
īpašības dažādiem metāliem ir stipri atšķirīgas (33. tabula).

No 33. tabulas datiem redzams, ka vismazākais blīvums ir 
sārmu metāliem, bet vislielākais — osmijam Os. Tos metālus, 
kuru blīvums ir mazāks par 5, sauc par vieglajiem metāliem, bet 
pārējos — par smagajiem metāliem.

Metālu cietību parasti salīdzina ar dimanta cietību, kas pie
ņemta par 10. Vismīkstākie ir sārmu metāli, bet viscietākie ir 
hroms Cr un volframs W.

Viszemākā kušanas temperatūra ir dzīvsudrabam, bet-visaug
stākā — volframam. Tāpēc volframu izmanto elektrisko spuldžu 
kvēldiega izgatavošanai.
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33. tabula

Svarīgāko metālu blīvums, cietība un kušanas temperatūra

Metāla nosaukums Blīvums
(g/cm3)

Cietība (salīdzinā
juma ar  dimanta 
cietību, kas pie

ņemta par  10)

Kušanas tem
peratūra 

CC)

Vieglie metāli
Kālijs 0,86 0,5 63,5
Nātrijs 0,97 0,4 97,8
Kalcijs 1,54 2,2 851,0
Magnijs 1,74 2,1 651,0
Alumīnijs 2,70 2,9 660,0
Titāns 4,50 — 1665

Smagie metāli
Cinks 7,13 2,5 419,5
Hroms 7,19 9 1890,0
Alva 7,30 1,8 231,9
Dzelzs 7,87 4,0 1539,0
Niķelis 8,90 5,0 1453,0
Varš 8,96 3,0 1083,0
Sudrabs 10,56 2,7 960,5
Dzīvsudrabs 13,55 — -3 8 ,9
Volframs 19,30 7,0 3410,0
Osmijs 22,5 7,0 3000

®  A t b i l d i e t  u z  j a u t ā j u m i e m  u n  i z p i l d i e t  v i n g r i n ā j u m u s  ( 8 .  u n  9 . ) !

7. §. METĀLU KOPĪGĀS ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS

Viena no raksturīgākajām metālu kopīgajām ķīmiskajām īpa
šībām ir to atomu spēja atdot elektronus un pārvērsties par 
pozitīviem joniem. Sī metālu īpašība izpaužas ķīmiskajās reak
cijās. Aktīvākie .metāli ir spēcīgi reducētāji. Tie veido ķīmiskus 
savienojumus ar nemetāliem (ar halogēniem, skābekli, sēru), pie
mēram:

2e~

I I
0 0 +2-1

C a-1-CI2 C&CI2
4e~

I I
0 c- + 2  - 2

2M g+ 02-v2M g0
2e'

I I
0 0 +1-2

2Na+S -+ Na2S
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Sajās reakcijās oksidētājs ir nemetāls.
Metālus var oksidēt citu metālu joni un ari ūdeņraža joni. 

Tā, piemēram, metāli reaģē ar ūdeni, ar skābēm un ar sāļu šķī
dumiem:

2c-

I I

2Na+2HOH->2NaOH +  H2f
0 + 1 + 2  0
Zn + 2HC1 -> ZnCl2 +  IT2f

2c~

I I

Zn+2H++2CI--+Zn2++2C1-+H2f

Zn +  2H+-^Zn2++H 2|
0 + 2  +2 0
Fe-+CuS04 -*■ FeSCL +  Cuļ

2e-

f 4

Fe +  Cu2+ + S 0 42- - ^  Fe2+ + S 0 42- + C u |

Fe+Cu2+-v Fe2++ C uļ
Taču visi metāli nav vienādi aktīvi reducētāji. Tā, piemēram, 

cinka atomi reducē ūdeņraža jonus, bet vara atomi nereducē (varš 
ūdeņradi no skābēm neizspiež).

Dzelzs atomi reducē vara jonus Cu2+, taču vara atomi dzelzs 
jonus Fe2+ nereducē (varš dzelzi no tās sāļu ūdens šķīdumiem 
neizspiež).

Lai varētu noteikt, kādās reakcijās noteiktos apstākļos var pie
dalīties metāli, jāzina to spēja reducēt citus atomus vai jonus. 
Ja ņem vērā tikai enerģiju, kāda jāpatērē, lai no atsevišķiem brī
viem atomiem atrautu elektronus, tad metālus, pamatojoties uz to 
spēju reducēt citus atomus vai jonus, var sakārtot rindā, kādu 
devis N. Beketovs:

K, Na, Ca, Mg, AI, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, IT, Cu, Ag, Pt, Au

Tāds metālu sakārtojums pēc to aktivitātes atbilst metālu 
vietai periodiskajā sistēmā.

Ja ņem vērā ne tikai to enerģiju, kas jāpatērē, lai atrautu 
elektronus no atsevišķiem brīviem atomiem, bet ari enerģiju, kas 
jāpatērē kristālrežģa noārdīšanai un kas izdalās jonu hidratēša- 
nas procesā, tad metāli pēc to spējas veidot jonu hidrātus jāsa
kārto šādā rindā:
K, Ca, Na, Mg, AI, Mn, Zn, Cr, Fe, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Pt, Au
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Metālu elektroķīmiskā spriegumu rinda un metālu ķīmiskās īpašības
54 . ta b u la

M e t ā l u  r i n d a K .  C a .  N a , MfJ. A I . M t i .  Z n .  (Ir.  F c .  N i , S n .  P h ,  (11) C u .  H E .
—

A f f . P t .  A u
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i 1 
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1 1
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Sī rinda nosaukta par metālu elektroķīmisko spriegumu rindu. 
Tā nedaudz atšķiras no N. Beketova dotās metālu rindas.

Tā, piemēram, vadoties no vietas periodiskajā sistēmā, nātri
jam vajadzētu atrasties metālu rindā pirms kalcija, kā tas ari ir 
N. Beketova dotajā rindā. Taču, ja ņem vērā ne tikai kalcija 
atomu jonizācijas enerģiju, bet ari Ca2+ jonu hidratācijas ener
ģiju, kas ir lielāka nekā Na+ joniem, tad kalcijs metālu elektro
ķīmiskajā spriegumu rindā ir jānovieto pirms nātrija.

Lai izprastu, kādēļ šai rindai dots tāds nosaukums, apskatīsim, kas notiek, 
ja metālu plāksnītes iegremdē šo pašu metālu sāļu šķīdumā. Ja, piemēram, 
cinka plāksnīti iegremdē cinka sāls šķīdumā, tad ar elektriskiem mēraparātiem 
var konstatēt, ka cinka plāksnīte iegūst noteiktu spriegumu (potenciālu). Sprie
gums rodas tādēļ, ka no metāla plāksnītes šķīdumā pāriet hidratēti metāla kat
joni. Tā rezultātā uz cinka plāksnītes uzkrājas brīvi elektroni un metāls iegūst 
attiecīgu lādiņu (spriegumu). Līdzīgi tas notiek arī ar citiem metāliem. Jo 
straujāk no metāla šķīdumā pāriet hidratētie joni, jo lielāku spriegumu tas 
iegūst. Sī sprieguma lielums likumsakarīgi izmainās no K līdz Ati. Tādēļ arī šī 
rinda ir nosaukta par metālu elektroķīmisko spriegumu rindu.

Elektroķīmiskajā spriegumu rindā katrs metāls, kas atrodas 
vairāk pa kreisi, var izspiest no sāls šķīdumiem jebkuru metālu, 
kas atrodas pa labi no tā. 34. tabulā parādīta sakarība starp me
tālu elektroķīmisko spriegumu rindu un metālu ķīmiskajām īpašī
bām. Izmantojot šo tabulu, jau iepriekš var pateikt, ka, piemēram, 
dzelzs ar vara sāļiem ūdens šķīdumā reaģēs, t. i., dzelzs izspiedīs 
varu, jo dzelzs spriegumu rindā atrodas vairāk pa kreisi. Metālu 
elektroķīmiskajā spriegumu rindā ieslēgts arī ūdeņradis. Tāpēc 
iespējams paredzēt, kuri metāli var izspiest ūdeņradi no skābēm. 
Tā, piemēram, dzelzs izspiež ūdeņradi no skābju šķīdumiem, jo 
dzelzs atrodas pa kreisi no ūdeņraža. Turpretī dzīvsudrabs no 
skābju šķīdumiem ūdeņradi neizspiež.

Dažkārt kļūdaini pieņem, ka visaktīvākie metāli (Li, Na, K, 
Ca) ari var izspiest citus, mazāk aktīvus metālus no sāļiem 
ūdens šķīdumos. Taču 34. tabula parāda, ka metāli (Li, Na, K, 
Ca) parastos apstākļos strauji reaģē ar ūdeni.

Pēc šīs tabulas iespējams paredzēt arī reakcijas norises rak
sturu. Tā, piemēram, cinks reaģē ar ūdeni tikai paaugstinātā tem
peratūrā un reakcijas rezultātā rodas cinka oksīds:

Zn +  H20  -> ZnO+Hžf
Pēc 34. tabulā dotās katjonu rindas var arī paredzēt, ar kādu 

metodi var praktiski iegūt doto metālu un kā notiks attiecīgā 
elektrolīta elektrolīze ūdens šķīdumos.

£  Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (10.—-12.)! Atrisi
niet 6. un 7. uzdevumu!
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8. §. SAKAUSĒJUMI

I
I  mus. Tas izskaidrojams tādējādi, ka sakausējumiem piemīt dau-
№ dzas tādas svarīgas īpašības, kādu nav metāliem tīrā veidā,
uļ Sakausējumi parasti ir ievērojami cietāki nekā to sastāvā ietilp

stošie metāli, piemēram, misiņš ir daudz cietāks nekā varš un 
cinks, no kuriem šis sakausējums sastāv. Sakausējumiem parasti 
ir arī daudz zemākas kušanas temperatūras nekā metāliem, no 
kuriem tie iegūti. Tādēļ iepazīsimies ar dažiem biežāk sastopamiem 
sakausējumu veidiem.

Sakausējumu iegūšana pamatojas uz izkausētu metālu spēju 
savstarpēji sajaukties vai šķīst un pēc tam atdziestot sacietēt. 
Pie tam iespējami šādi svarīgākie gadījumi.

1. Metāli izkausētā stāvokli sajaucas un izšķīst cits citā jeb
kurās masu attiecībās un sacietējot izveido viendabīgus sakausē
jumus, ko sauc par cietiem šķīdumiem. Šādus sakausējumus veido 
metāli, kam ir līdzīgi kristālrežģi un aptuveni vienādi atomu 
rādiusi. Pie tādiem sakausējumiem pieder nerūsošie tēraudi, kā 
ari tēraudi, kas ir izturīgi pret augstas temperatūras iedarbību.

, Šādus tēraudus iegūst, sakausējot dzelzi ar hromu, niķeli un da
žiem citiem metāliem.

2. Izkausēti metāli sajaucas jebkurās masu attiecībās un at
dziestot veido neviendabīgus sakausējumus, kas sastāv no atse-

n višku metālu šikiem kristāliņiem, kurus var viegli saskatīt mikro
skopā. So sakausējumu raksturīgi piemēri ir svina un alvas, 
bismuta un kadmija, kā arī sudraba un svina sakausējumi.

3. Metāli izkausētā stāvokli ne tikai izšķīst cits citā, bet ari 
reaģē cits ar citu un izveido tā saucamos intermetāliskos savieno
jumus, kas sacietējot saglabājas. Intermetāliskos savienojumus 
veido varš ar cinku, cinks ar dzīvsudrabu, sudrabs ar cinku u. c.

4. Izkausēti metāli šķist viens otrā ļoti ierobežoti. Tā, piemē
ram, izkausēts cinks un svins šķīst viens otrā ļoti maz un izveido 
divus slāņus: apakšējā slānī nostājas svins, kas satur nedaudz 
cinka, bet augšējā slānī nostājas cinks, kas satur nedaudz svina. 
Līdzīgi izturas arī alumīnijs un kadmijs un daži citi metāli. Sa
kausējumu iegūšanai šādus komponentus parasti neizmanto.

Ja izkausētos metālos izšķīst daži nemetāli (oglcklis, silīcijs), 
tad var norisināties ķīmiskas reakcijas. Tā, piemēram, izkausētas 
dzelzs atomi reaģē ar oglekli un veidojas dzelzs karbīds Fe3C, kas 
sakausējumam (čugunam) piešķir lielu cietību.

Sakausējot metālus dažādās masu attiecībās, iegūst sakausē
jumus ar vajadzīgajām īpašībām.

Tā, piemēram, sakausējums, kas sastāv no 1 masas daļas svina 
un 2 masas daļām alvas (lodalva), kūst jau 180°C temperatūrā 
(svins kūst 328 °C, bet alva — 231,9 °C temperatūrā).

Viens no svarīgākajiem sakausējumiem — dūraluminijs satur 
(pēc masas) aptuveni 95% AI, 4% Cu, 0,5% Mn un 0,5% Mg. 
Sis sakausējums saglabā alumīnija vieglumu, taču ir ievērojami
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cietāks par alumīniju un varu. Tādēļ dūralumīniju izmanto lid
mašīnu būvē.

Pēdējos gados lielu nozīmi ieguvuši litija sakausējumi ar mag
niju — icā paši vieglākie un karstumizturīgākie sakausējumi. Tajos 
ir 13 .. .  15% (pēc masas) litija, un tie ir divas reizes vieglāki 
nekā alumīnija sakausējumi, kā arī par 25% vieglāki nekā mag
nijs. Šiem sakausējumiem ir sevišķi liela nozīme lidmašīnu, raķešu 
un kosmosa kuģu būvē.

Plaši pazīstami sakausējumi ir tērauds (līdz 2% pēc masas 
oglekļa) un čuguns (1,7...5% pēc masas oglekļa).

Dažu krāsaino metālu sakausējumu aptuvens sastāvs un to 
izmantošana parādīta 35. tabulā.

35. tabula

Daži krāsaino metālu sakausējumi

Nosaukums Sastāvs 
(% pēc masas)

Kušanas
tempe
ratūra

(°C)
IzmantoSana

Atumīnija-man- Cu ( — 90), AI 1060 Mašīnu detaļām
gāna bronza (8 ,5 ...  9,5), Mn

(1 ,5 ...  2)
Berilija bronza Cu (9 7 ,4 ... 98), Be 1000 Atsperēm, instrumentiem,

( 2 . . .  2,6) kas uzsitienā nedzirkste|o
Misiņš Cu ( 57. . .  60), Zn 900 Mašīnu detaļām, sadzī-

(40 . . .  43) ves priekšmetiem
Jaunsudrabs Cu ( — 65), Zn (20), 1040 Monētām

Ni (15)
Konstanlāns Cu ( — 60), Ni 1270 Elektromērinstrumen-

(3 9 .. .  41), Mn (0,4 . . . tiem
. . .  0,6)

Melhiors Cu ( — 80), Ni 1170 Monētām, dažādām ma-
(1 8 .5 ... 20,5), Fe šīnu un instrumentu de-
(0 ,5 ...  1) ta|ām

Tipogrāfijas sa- Pb ( 84. . .  85), Sb 250 Burtu atlējumiem
kausējums ( 10. . .  14), Sn ( 2 . . .  4)

Viegli kustošs sa- Bi (36), Pb (28) 48 Drošības vārstuļiem ie-
kausējums Cd (6), Hg (30) kārtās, kur temperatūra

Vuda sakausē- Bi (50), Pb (25), 60,5 var pārsniegt šo sakau-
jums Sn (12,5), Cd (12,5) sējumu kušanas tempera-

tūru

•  Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (13.— 15.)I Atrisi
niet 8. uzdevumu!

9. §. METĀLU KOROZIJA UN CĪŅA PRET TO

Metālu korozija. Daudzi metālu izstrādājumi mitrā gaisā pa
kāpeniski sairst. Tā rezultātā kļūst nederīgas mašīnu detaļas un 
dažādi instrumenti. Šādu procesu sauc par koroziju (no latīņu
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valodas vārda corrosio — saēšana). Dzelzs un tās sakausējumu 
koroziju ikdienā sauc par rūsēšanu.

Metālu korozija ik gadus nodara tautas saimniecībai lielus zau
dējumus. Lai tos maksimāli samazinātu, jāzina korozijas būtība 
un paņēmieni, kā pret to cīnīties.

Metālu korozija notiek, metālu atomiem saskaroties ar gaisa 
skābekli un ūdeņraža joniem, kuri atrodas ūdenī vai mitruma 
plēvītē, kas izveidojas uz priekšmetiem mitrā gaisā. Metālu koro
ziju sevišķi paātrina elektroķīmiskie procesi, kas norisinās, saska
roties diviem metāliem, kuru-aktivitāte ir dažāda.
ļ Par koroziju sauc metālu un to sakausējumu ķīmisku sairšanu, 
ļ ko izraisa dažādas vielas, kas atrodas apkārtējā vidē.

Metālu korozijā parasti vienlaikus notiek gan ķīmiskie, gan 
elektroķīmiskie procesi. Visvairāk korozijas dēļ iet bojā dzelzs un 
tās sakausējumi. Dzelzs korozijas būtība pamatojas uz to, ka 
dzelzs atomi skābekļa, ūdens un ūdeņraža jonu iedarbībā pakāpe
niski oksidējas. Dzelzs un tās sakausējumu koroziju vispārināti 
var attēlot šādi:

Fe — 2e~-+ Fe2+
Fe2+— e~ —*■ Fe3+

Parasti oksidētājs ir skābeklis:
2e~

I I

Fē+H 0H  +  0 - > F e ( 0 H ) 2
4e~

I I
2Fe +  2HOH + 0 2 2Fe (ОН) 2
_______2£______
I |

2Fe (ОН) 2+ НОН +  О -v 2Fe (ОН) 3
_________ 4e__________ _
I 4-

4Fe(OH)2+2HOH + 6 2-v4Fe(OH)3
Tā kā gaisā ir oglekļa (IV) oksīds, dažkārt (rūpnīcu tuvumā) 

arī slāpekļa(IV) oksīds un sēra(IV) oksīds, tad, tiem iedarbojoties 
ar ūdeni, rodas skābes. Skābēm disociējot, veidojas ūdeņraža joni, 
kuri arī oksidē metālu atomus:

1e
I I
Fe+2H+-^ Fe2+ +H 2f
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Odeņraža joni atrak iedarbojas uz metāliem tad, ja metāli 
atrodas kontaktā ar citiem, mazāk aktīviem metāliem.

Mēģinājumā var novērot, ka ķīmiskās reakcijas paātrinās, sa
skaroties diviem metāliem, kuru aktivitāte ir dažāda.

Mēģenē ielej 3 . . . 4  ml atšķaidītas sērskābes un tajā ieliek 
graudiņu cinka. Izdalās nedaudz gāzes (ūdeņraža) burbulīšu:

2e~

I I

Zn + 2H +-^Zn2+ +  H2f

Taču drīz reakcijas ātrums samazinās.
Cinkam atrodoties skābē, cinka joni pāriet šķīdumā. Tā rezul

tātā cinka kristālrežģī uzkrājas elektronu pārākums. Elektronu 
daudzumam palielinoties, pozitīvo cinka jonu pāreja šķīdumā aiz
vien vairāk tiek apgrūtināta, jo cinka jonus aizvien stiprāk saista 
elektronu pārākums kristālrežģī. TādēJ reakcija starp cinku un 
sērskābi pakāpeniski palēninās.

Tad pie cinka graudiņa pieliek vara stiepliti, kā parādīts 
42. attēlā. Gāzes burbulīši sāk izdalīties straujāk. Kā to var iz
skaidrot?

Varš metālu elektroķīmiskajā spriegumu rindā atrodas aiz 
ūdeņraža, tāpēc ar atšķaidītu sērskābi nereaģē. Saskaroties šiem 
diviem metāliem, cinka brīvie elektroni aizplūst pa vara stiepli un 
reducē ūdeņraža jonus:

42. alt. Cinka 
reakcija ar at
šķaidītu sērskā
bi, ja cinks ir 

k o n t a k t ā  ar 
varu,

2H + + 2e--*H 2f
Cinks, atbrīvojies no liekajiem elektroniem, no 

jauna enerģiski reaģē ar sērskābi utt.
No šī piemēra var secināt, ka aktīvākie metāli, 

ja tie ir kontaktā ar mazāk aktīviem metāliem, sa
irst (korodē) daudz straujāk.

Ja savstarpējā kontaktā elektrolīta klātbūtnē 
atrodas divi metāli, tad viens no metāliem (tas, 
kurš metālu elektroķīmiskajā spriegumu rindā at
rodas vairāk pa kreisi) iegūst negatīvu lādiņu,

K atods A nods

43. att. Dzelzs korozijas shēma, ja 
dzelzs ir kontaktā ar varu.
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bet otrs — pozitīvu lādiņu. Ja šos metālus savieno ar galvano- 
metru, tad tas uzrāda elektrisko strāvu. Ir izveidojies galvanis
kais elements (43. att.).

Līdzīgi notiek sakausējumu korozija. Sakausējumi bieži vien 
ir neviendabīgi. Dažas vietas sakausējumos ķīmiskā ziņā ir aktī
vākas, bet citas — mazāk aktīvas. Elektrolītu klātbūtnē (tie vien
mēr atrodas apkārtējā vidē) daži sakausējumi aktīvākajās vietās 
sāk sairt.

Korozijas novēršanas metodes. Korozijas novēršanai izmanto 
dažādas metodes..

1. Metālu virsmas pārklāšana ar izturīgu aizsargkārtu.
a) Metālu izstrādājumu virsmu pārklāj ar citiem metāliem, kas 

ir izturīgāki pret koroziju (niķelēšana, hromēšana u. c.).
b) Metālu izstrādājumus pārklāj ar laku, krāsu vai emalju.
c) Instrumentus un mašīnu daļas pārklāj ar dažādām eļļām.
2. Pret koroziju izturīgu sakausējumu izgatavošana. Daudzas 

mašīnu daļas, instrumentus un sadzīves priekšmetus izgatavo no 
nerūsošā tērauda un citiem sakausējumiem.

3. Elektroķīmisko aizsardzības metožu izmantošana.
a) Divu vai vairāku metālu detaļu savienošanai dažkārt iz

manto kniedes, kas izgatavotas no aktīvāka metāla. So paņēmienu 
izmanto tad, ja pamatdetaļas ir ilgstoši jāsaglabā, bet tām pie- 
kniedētās detaļas samērā ātri nomaināmas. Kniedes sairst, bet de
taļas nekorodē.

b) Daudzos gadījumos aizsargājamai m etāla. detaļai piestip
rina aktīvāka metāla plāksnīti. Tā sairst, bet aizsargājamais 
priekšmets nekorodē. Tā, piemēram, kuģa korpusam piestiprina 
cinka plāksnes. Cinks kā aktīvāks metāls korodē un pakāpeniski 
sairst. Nolietotās plāksnes kuģa remonta laikā apmaina.

c) Dažkārt caur aizsargājamo metāla iekārtu laiž līdzstrāvu, 
kuras virziens ir pretējs tai strāvai, kas rodas korozijas procesā. 
Tā no korozijas pasargā lielas metāla konstrukcijas.

4. Vides sastāva izmainīšana. Lai dzelzs traukos varētu trans
portēt skābes, tām pieliek inhibitorus.

•  Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (16.—21.) I

L A B O R A T O R I J A S  D A R B I

Metālu iedarbība ar skābēm

Metālu iedarbība ar sālsskābi

Piecās mēģenēs ielej pa 2 ml sālsskābes šķīduma, kas satur 20% (pēc ma
sas) HCI. Pirmajā mēģenē iemet kalcija, otrajā — magnija, tiešajā — alumī
nija, ceturtajā — dzelzs un piektajā — vara gabaliņus.

Jautājumi patstāvīgiem secinājumiem. Kāda gāze izdalās pirmajās četrās 
mēģenēs? Uzrakstiet attiecīgo reakciju vienādojumus (molekulāros vienādojumus,
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jonu vienādojumus un saīsinātos jonu vienādojumus)! Kādēļ piektajā mēģenē 
reakcija nenotiek? Kādus secinājumus no šiem mēģinājumiem var izdarīt par 
metālu ķīmisko aktivitāti?

Atšķaidītas sērskābes iedarbība ar metāliem

Trijās mēģenēs ielej pa 1 . . . 2  ml atšķaidītas sērskābes (1 :5). Vienā mē
ģenē iemet pāris graudiņu cinka, otrā — dzelzs skaidiņas, bet trešā — vara 
skaidiņas.

Koncentrētas sērskābes iedarbība ar metāliem

1. Divās mēģenēs ielej pa 1. . .  3 ml koncentrētas sērskābes. Vienā mēģenē 
ieliek dažus gabaliņus cinka, otrā — nedaudz vara skaidiņu.

2. Abas mēģenes uzmanīgi (!) pasilda.
3. No abām mēģenēm ar pipeti pa pilienam šķīduma uzliek uz stikla plāk

snītes un to uzmanīgi karsē.
Jautājumi patstāvīgiem secinājumiem. Izmantojot iegūtos novērojumus, pa

skaidrojiet, kā ar metāliem reaģē koncentrēta un kā atšķaidīta sērskābe! Kā 
reakciju norisi ietekmē temperatūras paaugstināšana? Uzrakstiet reakciju vie
nādojumus, kas attēlo a) atšķaidītas sērskābes iedarbību ar cinku un alumīniju, 
b) koncentrētas sērskābes iedarbību ar cinku un varu! Vienādojumos parādiet 
elektronu pāreju un norādiet, kas oksidējas un kas reducējas!

Slāpekļskābes iedarbiba ar cinku

1. Vienā mēģenē ielej 1 ml šķīduma, kas satur 50. . .  60% (pēc masas) 
slāpekļskābes, un iemet tajā dažus cinka graudiņus. Gāzi, kas rodas, uzkrāj, 
izspiežot ūdeni (sk. 14. att.). Mēģinājumu izdarīt velkmes skapī!

Slāpekjskābes iedarbiba ar varu

Divās mēģenēs ieber nedaudz vara skaidiņu. Vienā pielej 1 ml šķīduma, 
kas satur 50. . .  60% (pēc masas) slāpekļskābes, bet otrā — atšķaidītu slāpekļ-' 
skābi un pasilda. No otrās mēģenes izplūstošo gāzi uzkrāj kolbiņā, izspiežot 
ūdeni (sk. 14. att.). Mēģinājumu izdarīt velkmes skapī!

Jautājumi patstāvīgiem secinājumiem. Kā 50. . .  60% slāpekļskābe reaģē ar 
aktīviem metāliem un kā ar maz aktīviem metāliem? Kas ir bezkrāsainā gāze 
un kas — brūnā gāze? Par ko liecina šķīduma zilā krāsa? Uzrakstiet abiem 
mēģinājumiem atbilstošu reakciju vienādojumus; parādiet elektronu pāreju un 
paskaidrojiet, kas oksidējas un kas reducējas!

Metālu reakcijas ar sāļiem ūdens šķīdumos

Vienā mēģenē ielej 2 . . . 3  ml sudraba nitrāta A gN 03, otrā — vara(II) sul
fāta CuS04 un trešā — svina (II) nitrāta Pb(NO;()2 šķīduma. Pirmajā mēģenē 
ieliek tievu vara stieplīti, otrajā — dzelzs skaidiņas un trešajā — gabaliņu 
cinka.

Jautājumi patstāvīgiem secinājumiem. Par kādu vielu rašanos liecina no
vērojumi a) pirmajā, b) otrajā un c) trešajā mēģenē? Uzrakstiet attiecīgo 
reakciju vienādojumus! Kāda likumsakarība vērojama šajos mēģinājumos?
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Metālu ķīmiskās aktivitātes izmaiņas, 
tiem savstarpēji saskaroties

1. Mēģenē ielej 2 . . . 3  ml atšķaidītas sērskābes ( 1: 5)  un ieliek tajā grau
diņu cinka.

2. Pie reaģējoša cinka graudiņa piespiež vara stieplīti, kā tas parādīts 
42. attēlā.

Jautājumi patstāvīgiem, secinājumiem. Paskaidrojiet, kādēļ reakcija notiek 
straujāk, ja pie cinka graudiņa piespiež vara stieplitil Pamatojoties uz šajā 
mēģinājumā izdarītajiem novērojumiem, seciniet, kā jārīkojas, lai metālus aiz
sargātu pret koroziju!

Dzelzs un sērskābes savstarpējās iedarbības 
palēnināšana

Divās mēģenēs ielej pa 3 . . .  4 ml atšķaidītas sērskābes (1 :5). Vienā no šīm 
mēģenēm sērskābei pieliek nedaudz urotropīna un piepilina 2 vai 3 pilienus 
kālija jodīda šķīduma. Pēc tam abās mēģenēs ieliek dažas dzelzs nagliņas. 
Šķīdumus viegli pasilda.

Ja pēc dažām dienām nagliņas no šķīdumiem izņem, tad redzams, ka pir
majā mēģenē tās gandrīz nav mainījušās. Turpretī otrajā mēģenē skābe nagli
ņas stipri «saēdusi».

Jautājumi patstāvīgiem secinājumiem.. Kā urotropīna un kālija jodīda mai
sījums ietekmē dzelzs un sērskābes iedarbību? Kā šādas vielas sauc?

Metālu virsmas pārklāšana ar citiem metāliem

Pārklāšana ar varu

Lielākā stikla traukā ielej šķīdumu, kas pagatavots no 400 ml ūdens, 80 g 
vara(II) sulfāta un 20 ml šķīduma, kas satur 20% (pēc masas) sērskābes. Pēc 
44. attēlā dotās shēmas saslēdz elektrisko ķēdi. Par anodu izmanto vara plāksni, 
bet par katodu — dzelzs plāksni. Ieslēdz strāvu un traukā uz 10. . .  15 minū
tēm iegremdē elektrodus. (Strāvas blīvums aptuveni 1 A uz 1 dm2 un elektro
līta temperatūra 18 . . .  20 CC.)

Nikelēšana

Lielākā stikla traukā (sk. 44. att.) ielej šķīdumu, kas pagatavots no 400 ml . 
ūdens, 40 g niķeļa(II) sulfāta, 7 g nātrija hlorīda un 7 g borskābes. Darba 
gaita tāda pati kā iepriekšējā mēģinājumā (strāvas blīvums 0,5 A uz I dm2).

44. att. Iekārtas shēma metālu virsmas gal
vaniskai pārklāšanai.
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Jautājumi patstāvīgiem secinājumiem. Uzrakstiet attiecīgo elektrolīzes pro
cesu vienādojumus, parād-ot elektronu pārejasl Paskaidrojiet, kāda gāze katrā 
gadījumā izdalās!

J A U T Ā J U M I  U N  V I N G R I N Ā J U M I

1. Kur periodiskajā sistēmā atrodas metāli? Savu atbildi pamatojiet!
2. Izmantojot periodiskās sistēmas tabulu, norādiet, kuri no metāliem ir 

s elementi, kuri — /? un kuri — d elementil
3. Shematiski attēlojiet elektronu izvietojumu titāna un germānija atomosl 

Paskaidrojiet, kādas kopīgas un atšķirīgas īpašības ir šiem metāliem!
4. Ar ko pēc uzbūves un īpašībām metālu kristālrežģi atšķiras a) no jonu 

režģiem, b) no atomu režģiem?
5. Kādu savienojumu veidā dabā sastopami elementi K, Mg, Cr un Zn? 

Uzrakstiet šo savienojumu ķīmiskās formulas un ar atbilstošiem vienādoju
miem attēlojiet reakcijas, kurās šos metālus var iegūt brīvā veidā!

6. Paskaidrojiet, kā notiks ūdens šķīdumu elektrolīze vielām, kuru formu
las ir šādas: a) HC1, b) H2SO„, c) KN03, d) NaI, e) NaOH!

7. Bromu var iegūt, a) iedarbojoties uz kālija bromīda šķīdumu ar hlor- 
ūdeni, b) kālija bromīda šķīdumu elektrolizējot. Paskaidrojiet, kas šajos pro
cesos ir kopīgs un kas atšķirīgs!

8. Kād^s ir metālu vispārīgās fizikālās īpašības? Izskaidrojiet šīs īpašības, 
pamatojoties uz mācību par metālisko saiti!

9. Kādē| daži metāli ir visai plastiski (piemēram, varš), bet citi — cieti 
un mehāniski izturīgi (piemēram, hroms) ?

10. Izmantojot mācību par atomu uzbūvi, paskaidrojiet, ar ko metāli pēc 
ķīmiskajām īpašībām atšķiras no nemetāliem!

11. Kādēļ metālu elektroķīmiskajā spriegumu rindā kalcijs jānovieto pa 
kreisi no nātrija? Vai tas nav pretrunā ar periodiskās sistēmas likumsakarībām?

12. Iezīmējiet pierakstu kladē doto tabulu, ierakstiet tajā praktiski iespē
jamo reakciju vienādojumus un norādiet reakciju norises apstākļus!

Reaģējošās vielas
Metāli

Na Ca Zn Cu Ae

o2

H20

Pb(N 03)2 
ūdens šķīdumā

IICI

H2S 0 4

132



13. Raksturojiet svarīgākos sakausējumu veidus un miniet piemērus!
14. Kādēļ tehnikā dzelzs sakausējumus izmanto ļoti plaši, bet tīru dzelzi — 

daudz mazāk? Ar kādiem dzelzs sakausējumiem jūs sastopaties ikdienā?
15. Raksturojiet jums zināmo krāsaino metālu sakausējumu īpašības! Kur 

šos sakausējumus izmanto?
16. Dzelzs sakausējuma gabaliņi ievietoti: a) ūdenī, kurā izšķīdis skā- 

beklis, b) ūdenī, kurā izšķīdis skābcklis un oglekļa(lV) oksīds. Kurā gadī
jumā sakausējuma korozija noritēs straujāk? Kādēļ? Uzrakstiet reakciju vie
nādojumus!

17. Dzelzs gabaliņam, kas ievietots sālsskābes šķīdumā, pieskaras ar cinka 
stienīti. Kā tas ietekmē ķīmiskās reakcijas norisi? Kādēļ?

18. Paskaidrojiet, kādēļ metālu rinda, kas dota 34.^tabulā, nosaukta par 
metālu elektroķīmisko spriegumu rindu!

19. Kādēļ pie tvaika katliem dažkārt piestiprina aktīvāka metāla plāk
snītes?

20. Kādēļ mašīnu detaļas straujāk korodē rūpniecības objektu tuvumā, kā 
arī pēc pērkona negaisiem?

21. Kādas ir galvenās korozijas novēršanas metodes?

U Z D E V U M I

1. Cik tonnu tīru ogļu vajadzīgs, lai no alvas rūdas S n02 iegūtu 5 t 
alvas, ja zināms, ka šajā reakcijā rodas oglekļa(IV) oksīds?

2. Reducējot varu no tā oksīda CuO, izveidojās 45 g ūdens. Cik gramu 
vara radās?

3. Vara(II) hlorīda šķīduma elektrolīzē katoda masa palielinājās par 8 g. 
Kāda gāze un cik daudz šīs gāzes (pēc masas un tilpuma) izdalījās normālos 
apstākļos?

4. Sudraba nitrāta šķīduma elektrolīzē izdalījās 5,6 / gāzes (normālos 
apstākļos). Cik gramu metāla izdalījās uz katoda?

5. Kālija hlorīda šķīduma elektrolīzē radās 112 kg kālija hidroksīda. Kā
das gāzes un cik šo gāzu (pēc tilpuma) izdalījās (normālos apstākļos), ja pie
ņem, ka ražošanā zudumu nav?

6. Šķīdumā, kurā ir 16 g vara(II) sulfāta, iebērti 4,8 g dzelzs skaidiņu. 
Cik gramu dzelzs(II) sulfāta šķīdumā rodas?

7. Dzelzs plāksnīte, kuras masa ir 5 g, ilgāku laiku turēta šķīdumā, kurā 
atrodas 1,6 g vara(II) sulfāta. Pēc tam plāksnīti no šķīduma izņem, izžāvē 
un nosver. Kā mainījusies tās masa?

8. Lai iegūtu 500 g lodalvas, kas sastāv no 34% Sn un 66% Pb (pēc ma
sas), izmanto šo metālu oksīdus PbO un Sn02. Cik gramu šo oksīdu vajadzīgs, 
ja tajos esošie metāli tiek reducēti pilnīgi?



V n o d a ļ a
PIRMĀS GRUPAS GALVENĀS APAKŠGRUPAS 

ELEMENTI

1. §. PIRMĀS GRUPAS GALVENĀS APAKŠGRUPAS ELEMENTU 
VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS

Periodiskās sistēmas I grupas galvenās apakšgrupas elemen
tus litiju Li, nātriju Na, kāliju K, rubidiju Rb, cēziju Cs un fran- 
ciju Fr sauc par sārmu metāliem, jo visi šis apakšgrupas elementi 
veido hidroksīdus, kurus jau no seniem laikiem sauc par sārmiem.

36. tabula

Sārmu metāli

Elementa
nosaukums S i m b o l s Atommasa Kārtas

skaitlis

Elektronu izvietojum s 
enerģijas līmeņos

K L M ,v 0 p Q

Litijs Li 6,939 3 2 1
Nātrijs Na 22,9898 11 2 8 1
Kālijs K 39,102 19 2 8 8 1
Rubīdijs Rb 85,47 37 2 8 18 8 I
Cēzijs Cs 132,905 55 2 8 !8 18 8 1
Francijs Fr [223] 87 2 8 18 32 18 8 1

Elektronu izvietojums nātrija un kālija atomos parādīts 36. un 
37. tabulā.

Visi sārmu metāli ir s elementi, jo to ārējais elektrons savā 
kustībā veido sfēriskas formas mākoni. Sārmu metāli atšķiras cits 
no cita pēc atomu rādiusu lieluma. Mazākais atomu rādiuss ir liti
jam — tā ārējais s elektrons atrodas otrajā enerģijas līmenī. Vir
zienā no litija uz franciju šo elementu atomu rādiusi palielinās, 
un to ārējais s elektrons arvien vairāk attālinās no kodola. Vislie
lākais atoma rādiuss ir francijam — tā ārējais s elektrons atrodas 
septītajā enerģijas līmenī. Reizē ar ārējā elektrona attālināšanos 
no kodola saistība starp šo elektronu un kodolu pavājinās. Tā,
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37. tabula
Elektronu izvietojums orbitālēs nātrija un kālija atomos

Elementa
simbols Atoma elektronform ula Elektronu izvietojum s orbitālēs

Na ls2|2s22p6|3s'
3s’ 3p° 

♦ 7/N a-  *

3d°

K ls2[2s22p613s23pc3d° 14s1 3 s 1 3ps 
, , nK... 11 m itTTI

3d° 4 s ’

ioj  m

piemēram, rubldija Rb un it sevišķi cēzija Cs atomos saistība 
starp kodolu un ārējo s elektronu ir tik vāja, ka tas atraujas no 
kodola pat gaismas starojuma iedarbībā. So īpašību izmanto foto
elementos.

Ķīmiskajās reakcijās sārmu metālu atomi viegli atdod ārējo 
s elektronu un visos savienojumos to oksidēšanas pakāpe ir +1. 
Ārējā elektrona atdošanas aktivitāte palielinās virzienā no litija 
uz franciju. Parasti tādā pašā virzienā pieaug arī sārmu metālu 
ķīmiskā aktivitāte.*

•  Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (1.—3.)1

2. §. NĀTRIJS UN KĀLIJS DABĀ.
TO IEGŪŠANA, ĪPAŠĪBAS UN IZMANTOŠANA

Atrašanās dabā. Sārmu metāli dabā brīvā veidā nav sastopami. 
Zemes garozā no visu elementu masas nātrijs aizņem 2,64%, bet 
kālijs — 2,60%. Nātrijs un kālijs ietilpst dažādu minerālu un 
iežu sastāvā.

Svarīgākie dabā sastopamie nātrija un kālija savienojumi ir 
šādi.

Nātrija hlorīds NaCl sastopams sālsezeros. Akmenssāls veidā 
tas atrodas Soļikamskā, Artjomovskā, I|eckā, Soļiļeckā u. c.

Nātrija sulfāta kristālliidrātu (mirabilītu) Na^SO-i-ĪOI-ĶO 
iegūst Kaspijas jūras Ķarabogazgola līcī.

Silvinits NaCl-ĶCl un karnalits KCl-MgCĶ-GF^O atrodams 
Soļikamskā, Soļigorskā u. c. No šiem minerāliem izdala kālija 
hlorīdu augsnes mēslošanai (sk. 21. tab., III. Kālija minerālmēsli).

Citu sārmu metālu savienojumi dabā sastopami reti. Francijs 
Fr ir iegūts mākslīgi kodolreakcijās.

* Ķīmisko aktivitāti ietekmē arī izveidojušos jonu rādiuss. N o sārmu me
tālu joniem litija jonam ir vismazākais rādiuss. Tādēļ litijs daudzās reakcijās 
ir aktīvāks nekā citi sārmu metāli.
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Iegūšana. Kāliju un nātriju brīvā veidā iegūst elektrolīzes pro
cesā, izmantojot izkausētu nātrija hlorīdu vai nātrija hidroksīdu. 
Lai izkausētu nātrija hlorīdu (kušanas temperatūra 801 °C), jāpa
tērē daudz enerģijas, tādēļ dažkārt izmanto arī nātrija hidroksīdu 
(kušanas temperatūra 320°C). Taču nātrija hidroksīds ir dārgāks 
par nātrija hlorīdu.

Fizikālās īpašības. Tīrs nātrijs ir sudrabaini balts, mīksts me
tāls. Tā blīvums 0,97 g/cm3, kušanas temperatūra 97,8 °C. Kālijs 
pēc izskata un īpašībām atgādina nātriju. Kālija blīvums 
0,86 g/cm3. Kālijs kūst jau 63,5°C temperatūrā.

Ķīmiskās īpašības. Sārmu metāli ir spēcīgi reducētāji. Tie ener
ģiski reaģē ar visiem nemetāliem, ieskaitot ūdeņradi. Lielāko daļu 
reakciju, kurās sārmu metāli reaģē ar citām vielām, var attēlot 
ar šādu shēmu (sārmu metāls vispārīgā veidā apzīmēts ar Me):

2e‘

o
+  CĶ •

+ 1 - 1  
■ 2MeCl

2e~

0 + 1 -2  

-ļ- S —*■ Me2S
2M 2e"

+ 1-1 

+ 2HC1
2e~

4
+1  -1

+1 -1 0 
2MeCl +  H2f

+ 1  - 1

+ 2HOIT -*■ 2MeOH + H2f
2c-

0
-T H2 -

+! -1 
■ 2MeH

hidrīds

Reakcija ar skābekli (degot) tikai litijs veido oksīdu:
4e~

I 4
0 0  + 1 - 2

4Li +  0 2 —>- 2Li20
Pārējie sārmu metāli veido peroksīdus, piemēram:

2e-

I 4
0 0  +1- 1

2N a +  0 2 —>-N a20 2
nātrija
peroksirls
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Lai iegutu, piemēram, nātrijā oksīdu, nātrija peroksldu karsē 
kopā ar nātriju bez gaisa klātbūtnes:

2e~

i  i
+1 -1  0 f° +1 - 2
N a20 2 T- 2N a —>■ 2N a20

Ar nātriju un it sevišķi ar kāliju jārīkojas ļoti uzmanīgi! Šiem 
metāliem, piemēram, kālijam, saskaroties ar ūdeni, reakcija notiek 
tik strauji, ka izdalītais ūdeņradis uzliesmo un var notikt eksplo
zija. Nātriju un kāliju uzglabā petrolejā.

Ja nelielu nātrija gabaliņu dedzina uz nihroma stieplītes vai 
uz grafīta stienīša gāzes vai spirta lampiņas liesmā, tad liesma 
kļūst dzeltena. Kālijs deg ar violetas krāsas liesmu.

Lai noteiktu nātrija un kālija savienojumus, var izmantot 2. ta
bulu, kas dota I nod, 5. §.

Nātrija izmantošana. Nātriju lieto par katalizatoru daudzu 
organisko vielu sintēzēs. Nātriju izmanto arī kosmiskās raķetēs 
kā spēcīgu gaismas atstarotāju, kas dod iespēju ļoti lielos attā
lumos konstatēt gaismas signālus. Lielās siltumietilpības dēļ nāt
riju izmanto kodolreaktoru dzesēšanai. To kopā ar svinu izlieto arī 
dažu sakausējumu iegūšanai.

' •  Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (4 .-9 .)!  Atrisiniet
1. un 2. uzdevumu!

3. §. SVARĪGĀKIE s ā r m u  m e t ā l u  s a v ie n o j u m i  
UN TO IZMANTOŠANA

Oksīdi un peroksīdi. To vispārīgās formulas ir R20  un R20 2. 
Peroksīdus uzskata par vājas skābes — ūdeņraža peroksīda — 
sāļiem. Praktiska nozīme ir nātrija peroksīdam Na20 2. To iegūst, 
sadedzinot nātriju.

Nātrija peroksīds ir iedzeltens pulveris. Ja to šķīdina auhstā 
ūdenī vai atšķaidītās skābēs, rodas ūdeņraža peroksīds H20 2:

Na20 2-|-2H20 ->■ H20 2+2Na0H (hidrolīze)
dzesējot

Nā202“f" H2SO4---------- H2O2 +  N32SO4

Nātrija peroksīds ir ļoti spēcīgs oksidētājs. Daudzas organiskas 
vielas, saskaroties ar to, uzliesmo. Nātrija peroksīds saista og
lekļa (IV) oksīdu un izdala brīvu skābekli:

2Na20 2 +  2C02 -> 2Na2C03 +  0 2f
Tādēļ nāfrija peroksīdu izmanto gāzmaskās, zemūdenēs un kos
mosa kuģos izelpotā oglekļa(IV) oksīda saistīšanai un skābekļa 
papildināšanai apkārtējā gaisā.
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45. att. Nātrija hlorīda šķīduma elektrolīzes iekārtas: 
a  — la b o r a to r i j a s  ie k ā r ta ,  6  — rūpniecības ie k ā r ta .

Hidroksīdi. To vispārīgā formula ir ROH. Sārmu metālu hidr
oksīdus iegūst, elektrolizējot to hlorīdu ūdens šķīdumus.

Nātrija hidroksīdu NaOH rūpniecībā galvenokārt iegūst, elek
trolizējot nātrija hlorīda šķīdumu:

līd z s t r ā v a
2NaCl +  2HOH -------------- * H2f +  Cl2f +2NaOH

Rūpnieciskajās elektrolīzes vannās (45. att.) katods no anoda 
atdalīts ar speciālu diafragmu (porainu azbestu). Līdz ar to katod- 
telpa atdalīta no anodtelpas un ir novērsta elektrolīzes produktu 
sajaukšanās. Anodu izgatavo no grafīta, bet katodu — no dzelzs 
sieta. Anodtelpā nepārtraukti ievada nātrija hlorīda šķīdumu, bet 
no katodtelpas nepārtraukti izvada nātrija hidroksīda un nātrija 
hlorīda maisījumu. To iztvaicējot, vispirms kristalizējas nātrija 
hlorīds. Tad šķīdumu nolej un, iztvaicēšanu turpinot, iegūst nāt
rija hidroksīdu. Iegūto hloru Cl2 un ūdeņradi H2 izmanto sāls
skābes, bet ūdeņradi — amonjaka un citu vērtīgu produktu ražo
šanai.

Sārmu metālu hidroksīdi ir baltas, kristāliskas vielas, kas labi 
šķīst ūdenī. Tie ir tipiski sārmi. Sevišķi liela praktiska nozīme ir 
nātrija un kālija hidroksīdiem.

Nātrija hidroksīdu izmanto skābju neitralizēšanai un atbilstošo 
sāju iegūšanai. To izlieto ziepju un papīra ražošanā, organiskajā 
sintēzē, naftas produktu attīrīšanā, tekstilrūpniecībā, tai skaitā 
mākslīgā zīda ražošanā u. c.

Kālija hidroksīdu izlieto par elektrolītu akumulatoros, orga
niskajā sintēzē, ziepju ražošanā u. c.

Hlorīdi. No dabā sastopamajiem hlorīdiem vislielākā nozīme ir 
nātrija hlorīdam un kālija hlorīdam. No kālija hlorīda iegūst
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kālijā hidroksīdu КОН, kālijā nitrātu KN03, kāliju, kālijā hlorātu 
KC103 u. c.

Nitrāti. Ļoti svarīgs mēslošanas līdzeklis ir kālijā nitrāts (sk. 
21. tab.).

Nātrija nitrāts (sk. 21. tab.) ari ir mēslošanas līdzeklis.
Sulfāti. Nātrija sulfāta kristālhidrātu izmanto stikla, * nātrija 

sulfīda Na2S un nātrija silikāta Na2Si03 iegūšanai. Nātrija sulfāta 
kristālhidrātu sauc ari par glaubersāli un izmanto medicīnā un 
veterinārijā.

Karbonāti apskatīti III nodaļas 6. §.

•  Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (10.— 14.) I Atrisiniet
3.—7. uzdevumu!

L A B O R A T O R I J A S  D A R B I

Nātrija un kālija savienojumu noteikšana 
pēc liesmas krāsas

1. Uz izkarsēta grafīta stienīša vai hromniķeļa stiepiītes paņem dažus 
graudiņus ķīmiski tīra nātrija hlorīda, ievieto gāzes deg|a liesmā un novēro 
tās krāsu.

2. Tāpat kā iepriekšējā mēģinājumā, ņem dažus graudiņus ķīmiski tīra 
kālija hlorīda, ievieto gāzes degļa liesmā un skatās uz to caur zilo stiklu.

Jautājumi patstāvīgiem secinājumiem. Kā var pazīt nātrija un kālija savie
nojumus?

J A U T Ā J U M I  U N  V I N G R I N Ā J U M I

!. Attēlojiet shematiski rubīdija Rb atoma uzbūvi! Paskaidrojiet, ar ko šis 
elements līdzīgs a) nātrijam un b) cēzijam un ar ko tas atšķiras no šiem 
elementiem!

2. Kādēļ visi sārmu metāli pieder pie s  elementiem?
3. Slēgtā traukā bez gaisa klātbūtnes var realizēt reakciju, ko attēlo ar 

šādu vienādojumu: 2Li+Cs->0-»-Li20 +  2Cs. Vai tas nav pretrunā ar šo elementu 
atrašanās vietu periodiskajā sistēmā? Kādēļ?

4. Kādēļ sārmu metāli dabā nav sastopami brīvā veidā? Izmantojot kā 
piemēru litiju, ar reakciju vienādojumiem izskaidrojiet, kas notiktu ar šiem 
elementiem, ja tie Zemes garozā būtu vienkāršu vielu veidā!

5. Paskaidrojiet, kādi oksidēšanās-rcducēšanās procesi notiek, a) elcktrolizē- 
jot izkausētu kālija hlorīdu un b) elektrolizējot izkausētu kālija hidroksīdu! 
Kādēļ kāliju nevar iegūt, elektrolizējot šo vielu ūdens šķīdumus?

6. Kuri no elementiem ir spēcīgāki reducētāji — sārmu metāli vai ūdeņ
radis? Uzrakstiet vienādojumus reakcijām, kas apstiprina atbildi!

7. Kādēļ fotoelementos galvenokārt izmanto cēziju, nevis litiju?
8. Sārmu metāli reaģē a) ar ūdeni un b) ar sālsskābi. Uzrakstiet reakciju 

vienādojumus un parādiet elektronu pāreju! Paskaidrojiet, kas šīm reakcijām 
kopīgs un kas atšķirīgs!
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9. Izskaidrojiet procesus, kuru rezultātā no nātrija hlorīda iegūst a) nātriju, 
b) nātrija hidroksīdu, c) nātrija karbonātu! Shematiski attēlojiet elektrolīzes 
procesus un uzrakstiet reakciju vienādojumusl

10. Ja karsē nātrija sulfātu kopā ar ogli un silīcija(IV) oksīdu, rodas 
nātrija silikāts uņ divas gāzveida vielas, no kurām viena ir sēra (IV) oksīds. 
Uzrakstiet reakciju vienādojumusl

11. Kas norāda uz to, ka metālu peroksīdi ir ūdeņraža peroksīda sāji?
12. Kurš no sārmu metālu hidroksīdiem ir visvājākais un kurš —  visstiprā

kais elektrolīts? Kādēļ?
13. Iezīmējiet pierakstu kladē doto tabulu un atbilstošās ailēs ierakstiet 

praktiski iespējamo reakciju vienādojumus!

R eaģējošās vielas n2o NaOH

n 2
co2
H2
so2
Cl2
02
n 2o 5

14. Gatavojoties ieskaitei, pēc 77. lappusē dota parauga sastādiet pārskata 
tabulu par šādām vielām: Na, NaOH, KOH, NaCl un KC1!

U Z D E V U M I

1. Traukā, kurā ir 80,2 ml ūdens, ieliek 4,6 g nātrija. Cik nātrija hidroksīda 
procentos (pēc masas) satur šķīdums pēc reakcijas?

2. Elektrolizējot 250 g šķīduma, kas satur 30% (pēc masas) nātrija hlo
rīda, ieguva 10 l ūdeņraža (normālos apstākļos). Cik procentu (pēc. masas) 
nātrija hlorīda sadalījās?

3. Cik gramu šķīduma, kas satur 10%' (pēc masas) nātrija hidroksīda, ne
pieciešams, lai neitralizētu 196 g šķīduma, kas satur 10% (pēc masas) sēr
skābes?

4. Cik mililitru šķīduma, kas satur 10% (pēc masas) nātrija hidroksīda, 
vajadzīgs, lai neitralizētu 252 g šķīduma, kas satur 20% (pēc masas) slāpekļ
skābes?

5. Kādā masu attiecībā jāņem NaOH un ūdens, lai uz 5 molekulām ūdens 
būtu 1 molekula NaOH?

6. Šķīdumam, kurā ir 5,85 g nātrija hlorīda, pielēja šķīdumu, kurā ir 34 g 
sudraba nitrāta. Cik gramu nogulšņu ieguva?

7. Kāds sāls radīsies un cik liela tā masa, ja 76,4 mililitros šķīduma, kas 
salur 32% (pēc masas) kālija hidroksīda, «izšķīdinās» visu oglekļa(IV) ok
sīdu, kas iegūts, sadedzinot 6,0 l metāna?



VI n o d a ļ a
OTRĀS GRUPAS GALVENĀS APAKŠGRUPAS ELEMENTI. 

MAGNIJS UN KALCIJS

1. §. OTRĀS GRUPAS GALVENĀS APAKŠGRUPAS ELEMENTU 
VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS

Periodiskās sistēmas otrās grupas elementiem ārējā enerģijas 
līmenī ir divi elektroni, un tie ķīmiskajās reakcijās parasti var 
tikt atdoti. Elementi berilijs Be, magnijs Mg, kalcijs Ca, stroncijs 
Sr, bārijs Ba un rādijs Ra veido otrās grupas galveno apakš
grupu. So elementu atomiem (izņēmums ir berilijs) priekšpēdējā 
enerģijas līmenī ir 8 elektroni (38. tab.).

38. tabula

Otrās grupas galvenās apakšgrupas elementi

Elektronu Izvietojums
enerģ ijas līmeņos

nosaukums Simbols Atommasa skaitlis
K L M N 0 P Q

Berilijs Bc 9,0122 4 2 2
Magnijs Mg 24,312 12 2 8 2
Kalcijs Ca 40,08 20 2 8 8 2
Stroncijs Sr 87.62 38 2 8 18 8 2
Bārijs Ba 137,34 56 2 8 18 18 8 2
Rādijs Ra [226] 88 2 8 18 32 18 8 2

Elektronu izvietojums orbitālās magnija un kalcija atomos pa
rādīts 39. tabulā.

No 39. tabulas redzams, ka magnijs un kalcijs, tāpat kā sārmu 
metāli, pieder pie s elementiem. Atšķirībā no sārmu metāliem 
magnija un kalcija atomiem ārējā enerģijas līmenī ir divi elek
troni. Ar to arī ir izskaidrojams tas, ka magnijam un kalcijam 
visos savienojumos oksidēšanas pakāpe ir +2. Salīdzinājumā ar 
nātrija tin kālija atoma kodola lādiņu magnija un kalcija atoma
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39. tabula

Elektronu izvietojums orbitales magnija un kalcija atomā

Atoma elektronform ula Elektronu izvietojum s orbitālēs

+ 12Mg Is2|2s22p6|3s2
3s* 3p°

+ ?2MS '” Ē

3 d °

3 s2 3 p s 3 d° 4 s 2
+2oCa 1 s212s22p° 13s23p63d° 14s2 .,„ C a ... H Ū fH  H H

kodola lādiņš ir par vienu vienību lielāks. Tāpēc magnijam un 
kalcijam ir mazāka ķīmiskā aktivitāte.

Kalciju, stronciju un bāriju sauc par sārmzemju metāliem. Sī 
nosaukuma rašanās saistīta ar to, ka šo elementu oksīdi (pēc 
alķīmiķu terminoloģijas «zemes»), šķīstot ūdenī, veido šķīdumus 
ar sārmainu reakciju.

0  Atbildiet uz 1. jautājumu!

2. §. MAGNIJS UN TĀ SAVIENOJUMI

Atrašanās dabā. Magnijs dabā ir samērā izplatīts. Zemes ga
rozā pēc masas ir 2,35% magnija. Lielos daudzumos tas sasto
pams magnija karbonāta veidā kā minerāls magnezits MgC03 un 
dolomīts MgC03-CaC03. Magnijs ietilpst arī minerālu kainita 
KCl-MgS04-3H20  un karnalita KCl-MgC^-ēHžO sastāvā.

Iegūšana. Magniju galvenokārt iegūst, elektrolizējot izkausētu 
magnija hlorīdu vai vēl biežāk — izkausētu karnalītu.

Fizikālās īpašības. Magnijs ir sudrabaini balts, ļoti viegls me
tāls (blīvums 1,74 g/cm3). Tā kušanas temperatūra 651 °C.

Ķīmiskās īpašības. Magnijs gaisā maz izmainās, jo tas strauji 
pārklājas ar plānu oksīda kārtiņu, kas to pasargā no tālākas ok
sidēšanās.

Magnijs deg ar ļoti spožu liesmu:

2M g+02 -> 2MgO

So reakciju visbiežāk izmanto pirotehnikā. Magnija liesma 
izstaro daudz ultravioleto staru.
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Raksturīgākas reakcijas, kuras piedalās magnijs, ir šādas:

2e~_______ _

I
0 i° +2-!

+C l2^ M g C l2
2e~

1
0 i» +2-2

+  S ^ M g S
2o'

ļ
+1-1 +2-1 0 

+ 2HCl-+MgCl2+ H 2f
2e~

I
+1 -1  t° +2 - 1  0

+ 2H0H Mg(OH)2 +  H2f
2e'

1
0 t °  + 2 - 1

+  H2-+-MgH2

Izmantošana. Sakausējot magniju kopā ar citiem metāliem, 
iegūst vieglus, cietus, pret koroziju izturīgus sakausējumus. Viens 
no tādiem ir elektrons (90% pēc masas Mg sakausējumā ar AI, 
Zn un Mn). Nelielā blīvuma dēļ daudz šī sakausējuma izmanto 
lidmašīnu būvē.

Svarīgākie magnija savienojumi un izmantošana. Magnija ok
sīdu MgO parasti iegūst, karsējot magnezītu MgCOz. Magnija 
oksīds ir balta, irdena pulverveida viela. To rūpniecībā izmanto 
ugunsizturīgu ķieģeļu izgatavošanai. Ja magnija oksīdu sajauc 
kopā ar koncentrētu magnija hlorīda šķīdumu, tad, maisījumam 
sacietējot, veidojas viegli pulējama masa — bāziskais magnija 
hlorīds (magneziālcements):

MgO + MgCl2 +  IT20  2MgOHCl
To izmanto par saistvielu dzirnakmeņu, tecīlu un galodu izgata
vošanai.

Ja magnija oksīdu sajauc ar ūdeni, tad iegūst duļķainu mai
sījumu, kas fenolftaleīna šķīdumu krāso aveņsarkanu. Tas nozīmē, 
ka magnija oksīds tomēr nedaudz reaģē ar ūdeni, veidojot magnija 
hidroksīdu Mg(OH)2, kurš šķīdumā disociē jonos:

Mg (OH) 2 Mg2+ + 20H -
Hidroksīdjonu iedarbībā fenolftaleīns krāsojas aveņsarkanā krāsā.

Magnija hidroksīds Mg(OH)2 ir ūdenī maz šķīstoša bāze. To 
iegūst, uz magnija šķīstošajiem sāļiem iedarbojoties ar sārmiem.

o
Mg'
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.Magnija hidroksīdam atšķirībā no amfotērā berilija hidroksīda ir 
tikai bāziskas īpašības. Tas reaģē ar skābēm, veidojot sāli un 
tideni.

Magnija sulfāta kristālhidrātu MgSCV7H20  izmanto medicīnā.
Liela nozīme ir arī talkam 3MgO-4SiC>2• H2O, kas samazina 

berzi, un azbestam Ca0-3M g0-4Si02, ko lieto siltumizolācijai.

•  Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (2 .-5 ,)!  Atrisiniet 
1,—3. uzdevumu!

3. §. KALCIJS UN TĀ SAVIENOJUMI

Atrašanās dabā. Kalcijs tā samērā lielās ķīmiskās aktivitātes 
dēļ dabā sastopams tikai savienojumu veidā. Zemes garozā ir 
3,6% kalcija. Kalcijs ietilpst daudzu plaši izplatītu minerālu sa
stāvā.

Ķalcits CaCC>3 ir kaļķakmens, marmora un krīta galvenā sa
stāvdaļa.

Dolomīts CaC03-MgC03 arī ir ļoti plaši izplatīts. Mūsu re
publikā tā bagātas iegulas atrodas pie Pļaviņām, Kalnciemā, Saul
kalnē u. c.

Ģipsis CaS04-2H20  dabā bieži sastopams. Bagātas ģipša at
radnes ir arī mūsu republikā (Sauriešos, Baldonē, Skaistkalnē, 
Kalnciemā, Ķemeros, Tukumā, Gaujienā u. c.).

Fosforītu un apatltu galvenā sastāvdaļa ir Ca3(P04)2. Vis
bagātākās apatītu iegulas ir Hibīnu kalnos. Bagātas fosforītu at
radnes ir Karatau baseinā, Aktjubinskas, Kirovas, Ļeņingradas, 
Maskavas apgabalos u. c. Samērā daudz Ca3(P04)2 ir dzīvnieku 
kaulos.

Iegūšana. Kalciju iegūst izkausēta kalcija hlorīda elektrolīzē:, 
CaCl2->C a2++2Cl-

0 0
Pie anoda 2C1- —2e_ -> 2C1 CUf

0
Pie katoda Ca2++2g-->  Ca

līdzsttava 0 D
CaCI2------------- >■ Ca +  C^f

Rūpnieciskās elektrolīzes iekārtas izgatavo tā, lai elektrolizes 
produkti — kalcijs un hlors nesaskartos.

Kalciju ieguva H. Dēvi 1808. gadā elektrolīzes procesā.
Fizikālās īpašības. Kalcijs ir sudrabaini balts, samērā ciets 

un viegls metāls (blīvums 1,54 g/cm3). Tā kušanas temperatūra 
(851 °C) ir stipri augstāka nekā sārmu metālu kušanas tempera
tūra. To. var izskaidrot ar atšķirībām metāliskā režģa uzbūvē. 
Kalcija kristālrežģī ir vairāk brīvo elektronu nekā sārmu metālu
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kristālrežģī. Šie elektroni metālu kristālrežģī stiprāk sasaista at
sevišķus jonu slāņus. Tādēļ sārmzemju metālu kristālrežģu no
ārdīšanai jāpatērē vairāk enerģijas nekā sārmu metālu kristāl
režģu noārdīšanai.

Ķīmiskās īpašības. Līdzīgi sārmu metāliem, kalcijs ir spēcīgs 
reducētājs. Vairumu ķīmisko reakciju, kurās piedalās kalcijs, var 
attēlot šādi:

2c~

ļ
0 + 2 -1  

-f- C I2  —+  C 3 C I 2

2e

I
0 + 2 -2  

+ S —> C a S
2e~

\
+ 1-1 +2-1  0 

+  2HC1 -> CaCl2 +  H2f
2e~

\
+1 -1  +2 - 1  0 

+  2HOH -+- Ca (OH)2+ H 2f
2o-

I
0 +2-1 

+  H2 —+ CaH2
kalcija 
hldrīds

Kalcijs parastajos apstākļos reaģē ari ar gaisa skābekli.
Ja kalciju karsē gaisā, tas sadeg, veidojot baltu pulverveida 

vielu — kalcija oksīdu CaO:
4e~

n
0  0  t° +2 -2

2 C a -t- 0 2 —+ 2 C a O
Kalcija savienojumi krāso liesmu ķieģeļsarkanā krāsā. Kalciju, 

tāpat kā sārmu metālus, galvenokārt uzglabā petrolejā.
Izmantošana. Kalciju tā lielās aktivitātes dēļ izmanto dažu 

grūti kūstošu metālu (titāna, cirkonija u. c.) iegūšanai no to ok
sīdiem. šajā nolūkā metālu oksīdus karsē kopā ar kalcija skaidi
ņām bez gaisa klātbūtnes. Kalciju izmanto par Iabu_ reducētāju 
arī čuguna un tērauda ražošanā, lai tos attīrītu no skābekļa, sēra 
un fosfora. Daudz kalcija izlieto arī sakausējumu iegūšanai. Dažus 
no tiem (piemēram, svina-kalcija sakausējumu) izmanto gultņu 
izgatavošanai.

0
Ca

10 —  1271 145



Svarīgākie kalcija savienojumi 
un to izmantošana. Kalcija oksīds 
ir balta, pulverveida viela, kas 
kūst 2585 °C temperatūrā. Rūpnie
cībā to iegūst, apdedzinot kaļķak
meni speciālās krāsnīs (46. att.), 
kuras pa kārtām piepilda ar kaļķ
akmens gabaliem un kurināmo. 
Apdedzināšana norisinās 1200 CC 
temperatūrā:

CaC03-*- CaO +  C02f
Krāsns iekšpuse izmūrēta ar 

ugunsizturīgiem ķieģeļiem. Krāsns 
augšējā daļā ierīkota speciāla 
iekraušanas ierīce, kas neļauj krāsnī 
no augšas iekļūt aukstajam gai
sam. Kurināšanai nepieciešamo 
gaisu krāsnī ievada no apakšas. 
Krāsns augšējā daļā kaļķakmeni 
un kurināmo sakarsē augšup plūs
tošās karstās gāzes (tā samazina 
kurināmā patēriņu), bet vidējā 
daļā sadeg kurināmais un sadalās 
kaļķakmens. Apakšējā daļā, kur 
ieplūst auksts gaiss, kaļķi atdziest, 
bet gaiss sasilst.

Ja dedzinātos kaļķus aplej ar ūdeni (kaļķu «dzēšana»), tad 
iegūst dzēstos kaļķus, pie tam izdalās daudz siltuma. Kalcija ok
sīds ir nedzēsto kaļķu, bet kalcija hidroksīds — dzēsto kaļķu gal
venā sastāvdaļa. Kaļķu «dzēšanu» var attēlot ar šādu vienādo
jumu:

CaO + HOH = Ca(OH)2 +  Q
Kalcija hidroksīds ir balta, irdena pulverveida viela, kas 

nedaudz šķīst ūdenī (1 litrā ūdens 20°C temperatūrā izšķīst 1,56 g 
Ca(OH)2). Kalcija hidroksīdu satur tādi praksē plaši izmantojami 
materiāli kā dzēstie kaļķi, kaļķu piens un kaļķūdens.

Dzēstie kaļķi ir smalks irdens pulveris, parasti pelēcīgā krāsā. 
Dzēstos kaļķus kopā ar cementu, granti, smiltīm un ūdeni izmanto 
celtniecībā.

Kaļķu piens. Tā kā kalcija hidroksīds slikti šķīst ūdenī, tas 
veido baltu duļķainu maisījumu — suspensiju, kas atgādina pienu. 
To izmanto hlorkaļķu iegūšanai, cukurrūpniecībā un lauksaimnie
cībā.

Kaļķūdens ir dzidrs kalcija hidroksīda šķīdums ūdenī. To 
iegūst, filtrējot kaļķu pienu. Kaļķūdeni izmanto laboratorijās og

Gāze

Kaļķakmens
un'kurināmais

Gāze

Kaļķakmens
sakarsēšana

Kaļķakmens • 
sadalīšanās

Kaļķu
atdzesēšana

Gaiss

46. att. Kaļķu cepļa shēma.
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lekļa(IV) oksīda pierādīšanai Laižot C 02 caur tikko pagatavotu 
kaļķūdeni, vērojama duļķošanās:

Ca (OH) 2 +  C02 —*• CaC03ļ  +  H20
Ja turpina laist C02 caur duļķaino maisījumu, duļķes izzūd, 

jo rodas ūdenī šķīstošs kalcija hidrogēnkarbonāts:
CaC03 -f- H20-f- C02 — Ca (HC03) 2

Ja iegūto dzidro kalcija hidrogēnkarbonāta šķīdumu karsē, tad 
atkal notiek saduļķošanās:

Ca (HC03)3 ^  CaC03|  +  H20  +  C02f
Šādi procesi noris arī dabā. Ja ūdens satur pietiekami daudz 

oglekļa(IV) oksīda, tad kalcija karbonāts var pārvērsties. par 
ūdenī šķīstošo kalcija hidrogēnkarbonātu.

Kalcija hidrogēnkarbonātu saturošs ūdens bieži vien pa zemes 
slāņiem aizplūst no vienas vietas uz otru. Nonākot Zemes virspusē, 
tas sasilst, un notiek pretēja reakcija:

Ca (HC03)2 CaC03 +  H20  +  C02f
Tā notiek kalcija sāļu riņķošana dabā.

Ģipsis. Liela praktiska nozīme ir ģipsim. Izšķir šādus ģipša 
veidus: minerāls ģipsis CaS04-2H20  (kalcija sulfāta dihidrāts), 
dedzinātais ģipsis (CaS04)2-H20  un bezūdens ģipsis CaS04.

Dedzināto ģipsi (alebastru) iegūst, karsējot minerālu ģipsi 
150 . . .  180 °C temperatūrā:

2(CaS04-2H20) (CaS04)2-H20  +  3H20
Ja daļēji atūdeņoto ģipša pulveri sajauc ar ūdeni, tad iegūst 

plastisku masu. Sī masa ļoti ātri sacietē, jo notiek pretējs pro
cess:

(CaS04)2-H20  +  3H20 ^ 2 ( C a S 0 4 -2H20)
So īpašību dēļ dedzināto ģipsi kopā ar kaļķiem, smiltīm un 

ūdeni izmanto par saistvielu celtniecībā. Ģipsi lieto arī tēlniecībā 
dažādu figūru izgatavošanai un medicīnā ģipša apsējiem.

Bezūdens ģipsi iegūst, minerālu ģipsi izkarsējot temperatūrā, 
kas augstāka par 200 °C. Šādā temperatūrā tas zaudē visu krista
lizācijas ūdeni:

*>200 °C
CaS04 • 2H20 ---------->■ CaS04+2H 20

Tāds ģipsis ūdeni vairs nepievieno un nesacietē. Tādēļ to dažkārt 
sauc par mirušo ģipsi.

Liela nozīme ir arī citiem dabā sastopamiem, kā arī iegūtiem 
kalcija savienojumiem.
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Kaļķakmeni plaši lieto dedzināto ka|ķu ražošanai celtniecības 
vajadzībām. Celtniecībā izmanto arī kaļķakmens plāksnes. Bez tam 
kaļķakmeni lieto cementa ražošanā.

Marmoru galvenokārt izmanto celtniecībā. Ar marmora plāk
snēm «apšuj» ēku sienas. Marmoru kā elektrības nevadītāju lieto 
elektrotehnikā strāvas sadales dēļu izgatavošanai u. c.

Dolomītu plaši izmanto augsnes kaļķojamā materiāla sagata
vošanai (Slokas dolomītu miltu fabrika), ceļu būvei u. c.

Kalcija fosfātu izlieto fosforu saturošu minerālmēslu ražošanai 
(sk. 21. tab., II. Fosfora minerālmēsli).

Kalcija hidrogēnsulfitu Ca(HS03)2 izmanto celulozes iegūša
nai no koksnes.

Kalcija hlorīda kristālhidrātu CaCl2-6H20  izlieto dzesējošu 
maisījumu pagatavošanai. Bezūdens kalcija hlorīdu izmanto par 
ūdensatņēmēju vielu, bet šķīdumu, kas satur 10% (pēc masas) 
kalcija hlorīda, lieto medicīnā.

Azbestu Ca0-3M g0-4Si02 lieto siltumizolācijai un elektro- 
izolācijai.

•  Atbildiet uļ jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (6.—15.)! Atrisi
niet 4 .-6 . uzdevumu!

4. §. CIETS CDENS UN TA MĪKSTINĀŠANA

Lietus ūdenī ziepes labi puto (mīksts ūdens), bet daudzu avotu 
ūdeņos tās puto slikti (ciets ūdens). Cieta ūdens analīze rāda, ka 
tajā atrodas ievērojams daudzums kalcija un magnija sāļu.

Par cietu ūdeni sauc tādu ūdeni, kas satur samērā daudz šķīs
tošu kalcija un magnija sāļu.
Par mīkstu ūdeni sauc tādu ūdeni, kas nesatur kalcija vai mag
nija sāļus vai arī šie sāļi ūdenī ir nelielā daudzumā.

• Izšķir vairākus ūdens cietuma veidus.
Karbonātu cietums. Ja ūdens satur izšķīdušus kalcija un mag

nija hidrogēnkarbonātus, tad tādu ūdens cietumu sauc par kar
bonātu jeb pārejošo ūdens cietumu. Šādu ūdeni karsējot, kalcija 
un magnija hidrogēnkarbonāti sadalās un rodas šo metālu karbo
nātu nogulsnes. Līdz ar to ūdens kļūst mīksts.

Nekarbonātu cietums. Ja ūdens satur izšķīdušus kalcija un 
magnija sulfātus un hlorīdus, tad tādu ūdens cietumu sauc par 
nekarbonātu jeb pastāvīgo ūdens cietumu. Šādu ūdeni karsējot, 
tas par mīkstu ūdeni nepārvēršas.

Kopējais ūdens cietums. Bieži vien ūdenī ir izšķīduši gan kal
cija un magnija hidrogēnkarbonāti, gan arī šo metālu sulfāti un 
hlorīdi. Šādos gadījumos izveidojas kopējais ūdens cietums. Par 
kopējo ūdens cietumu sauc karbonātu un nekarbonātu cietuma 
summu.
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Cietu ūdeni daudzos gadījumos 
nevar izmantot ne mājsaimniecībā, 
ne arī rūpniecībā. Cietā ūdenī ziepes 
slikti puto, jo kalcija un magnija 
joni ar tām veido nešķīstošus savie
nojumus. Bez tam ciets ūdens nav 
derīgs iekšdedzes dzinēju un tvaika 
dzinēju dzesēšanai, kā arī citām teh
niskām vajadzībām. Ja dzesēšanas 
sistēmās lieto cietu ūdeni, tajās ro
das katlakmens. Ja cietu ūdeni lieto 
tvaika katlos, tad to caurules ar laiku 
aizsērē (47. att.).

Lai cietu ūdeni varētu izmantot, 
tas ir jāmīkstina.

Ja ūdenim piemīt karbonātu cietums, tad'to mīkstina,
1) ūdeni vārot:

Ca (HC03)2 *-+■ CaC03ļ  + H20  +  C02t

Mg (HC03) 2 U- MgC03ļ  +  H20  +  C 02f
2) iedarbojoties ar kaļķu pienu vai sodu:

Ca (HC03) 2 +  Ca (OH) 2 -> 2CaC03 \  +  2H20  
Ca (HC03) 2 +  Na2C03 CaC03\  +  2NaHC03

Ūdens nekarbonātu cietumu novērš, iedarbojoties ar sodu: 
CaS04+N  a2C03 —>- CaC03 ļ  +  N a2S04 

M gS04 +  Na2C 03 -v MgC03|  +  Na2S 04
Ja ūdenim piemīt gan karbonātu, gan nekarbonātu cietums, tad 

to novērš, iedarbojoties ar sodu.
Lai pilnīgi novērstu.ūdens cietumu, ūdeni destilē.

•  Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (16. un 17.)! Atrisi
niet 7. uzdevumu!

5. §. PĀRSKATS PAR 11 GRUPAS GALVENĀS APAKŠGRUPAS 
ELEMENTIEM UN TO SAVIENOJUMIEM

Otrās grupas galvenās apakšgrupas elementu vispārīgs rak
sturojums dots 40. tabulā.

Kalcijam Joti līdzīgi elementi ir stroncijs Sr un bārijs Ba. Otrās 
grupas galvenās apakšgrupas metāli ir cietāki nekā sārmu metāli. 
Arī to blīvumi ir lielāki un kušanas temperatūras augstākas. Sārm
zemju metāli ir mazāk aktīvi par sārmu metāliem. Taču tie strauji

47. att. Tvaika katlu cauruļu 
aizsērēšana.

149



40. tabula

Otras grupas galvenās apakšgrupas elementu un to savienojumu raksturojums

Elementa Iedarbība ■

Izmantošanauti ķīmiskais 
simbols a r  skābēm ar sārmiem ar ūdeni

īpašības

Berilijs 
Be .

Bc +  2HCl-f 
->-BeCI2+H 2t Bc+2NaOH-^

t°

~~*"N 32 B0O2 " T  H2 f
nātrija
berilais

Parastajā tempe
ratūrā nereaģē

Amfotēri savieno
jumi.
BeO+2HCl->BeCl2+  

+  H20

BeO+2NaOH-t-

t°

—->-Na2Be02-r H20

BeO ar ūdeni ne
reaģē. Be(OH)2 ūdeni 
praktiski nešķīst

Be izmanto sakau
sējumos (ķirurģiska
jiem instrumentiem, 
atsperēm u. c.) un 
kodolreaktoros neit
ronu kustības palē
nināšanai

Magnijs
Mg

Mg+2HCl->- 
—*-MgCl2 +  H21

Nereaģē Ar ūdeni reaģē 
tikai paaugstinātā 
temperatūrā

M g+2H 20^-

j O

-vM g(OH)2 + H2f

Ir tikai bāziskas 
īpašības. MgO ar ūdeni 
reaģē tikai ļoti ne
daudz. Mg(OH)2 šķī
dība ūdeni ir ļoti maza

Mg izmanto dažā
dos sakausējumos un 
gaismas raķetēs

Kalcijs
Ca

Reaģē enerģiski:
CB+2HC1-»-

-> C a C l2+ H 2t

Nereaģē Reaģe parastajā 
temperatūra:

Ca+2HOH->-
->-Ca(OH)2+ H 2j'

Ir tikai bāziskas īpa
šības. CaO ar ūdeni 
reaģē enerģiski. 
Ca(OH)2 šķīdība ūdenī 
ir maza, tomēr lielāka 
nekā Mg(OH)2

Izmanto gan kal
ciju, gan tā savieno
jumus CaO, 
Ca(OH)2, CaC03, 
CaS04-2H20 , 
C a(N 03)2

Stroncijs
Sr

Ar skābēm reaģē 
enerģiskāk nekā Ca

Sr+2HC1-*-
^SrC l2+ H 2j

Nereaģē Reaģē enerģiskāk 
nekā kalcijs

Sr+2HOH->
->-Sr(OH)2+ H 2t

Ir tikai bāziskas 
īpašības. SrO ar ūdeni 
reaģē enerģiskāk nekā 
CaO. Sr(OH)2 šķīdība 
ir lielāka nekā 
Ca(OH)2

Sr sājus izmanto 
pirotehnikā (krāso 
liesmu sarkanā 
krāsā)

Bārijs
Ba

Ar skābēm reaģē 
enerģiskāk nekā Sr

Ba+2HCl->-
^•BaCla+Hjt

Nereaģē Reaģē enerģiskāk 
nekā stroncijs

Ba +  2HOH-^
- v B a ( O H ) i + H 2f

Ir tikai bāziskas īpa
šības. BaO ar ūdeni 
reaģē enerģiskāk nekā 
SrO. Ba(OH)2 šķīdība 
ir lielāka nekā Sr(OH)2

BaS04 izmanto 
gremošanas trakta 
rentgenoskopijās. 
Ba(OH)2 izmanto la
boratorijās. Bārija 
sājus izmanto piro
tehnikā (krāso liesmu 
zaļā krāsā). Ar Ba2+ 
joniem pierāda S 0 42~ 
jonus



oksidējas, veidojot MeO tipa oksīdus. So elementu oksīdi kūst 
augstās temperatūrās. Tiem reaģējot ar ūdeni, veidojas Me(OH)2 
tipa hidroksīdi ar bāziskām īpašībām. So elementu ķīmiskā akti
vitāte, oksīdu un hidroksīdu bāziskās īpašības, kā arī hidroksīdu 
šķīdība ūdenī pieaug no berilija līdz rādijam. Raksturīgi, ka šajā 
apakšgrupā virzienā no augšas uz leju samazinās šo elementu 
sulfātu šķīdība: MgS04 un BeS04 labi šķīst ūdenī, CaS04 jau ir 
mazšķīstošs, bet SrS04 un BaS04 šķīdība ūdenī ir niecīga.

Elementi magnijs Mg un it sevišķi berilijs Be pēc savām īpa
šībām atšķiras no sārmzemju metāliem. Berilijs analoģiski cinkam 
un alumīnijam reaģē gan ar skābēm, gan arī ar sārmiem:

#  Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (18,— 20.)!

L A B O R A T O R I J A S  D A R B I

Kalcija karbonāta pārvēršana 
par kalcija hidrogēnkarbonātu — un otrādi

1. Mēģenē ieber krita vai marmora gabaliņus un pielej atšķaidītu sālsskābi. 
Mēģeni noslēdz ar aizbāzni, caur kuru iet gāzu novadcaurulīte. Tās galu 
iegremdē otrā mēģenē, kurā ielieti 2 . . .  3 ml tikko pagatavota kaļķūdens.

2. Gāzi turpina laist caur šķīdumu, kurā radies duļķojums.
3. Dzidro Šķīdumu mēģenē uzvāra.
Jautājumi patstāvīgiem secinājumiem. Kādēļ kaļķūdens duļķojas, ja caur 

to laiž oglekļa (IV) oksīdu, un kāpēc duļķojums izzūd, ja šo pašu gāzi caur 
šķīdumu laiž ilgāk? Ar ko izskaidrojama nogulšņu parādīšanās no jauna, šķī
dumu karsējot? Uzrakstiet attiecīgo reakciju molekulāros vienādojumus, jonu 
vienādojumus un saīsinātos jonu vienādojumus!

6. p r a k t i s k a i s  d a r b s .  EKSPERIMENTĀLI UZDEVUMI PAR TĒMU 
«NĀTRIJS, KALCIJS UN TO SAVIENOJUMI» 1 2 3 4

1. Četrās mēģenēs dotas šādas kristāliskas vielas:
1. variants: a ) kalcija hlorīds, b) nātrija hidroksīds, c) nātrija karbonāts, d) nāt
rija nitrāts.
2. variants: a) kalcija karbonāts, b) bārija nitrāts, c) nātrija sulfāts, d) nātrija 
sulfīts.

Nosakiet, kurā mēģenē atrodas katra no šīm vielāml
2. Kā dzeramo sodu var atšķirt no kalcinētās sodas? Izdariet attiecīgos 

mēģinājumusl
3. Praktiski realizējiet pārvērtības pēc šādām shēmām!
a) Na2C 034 - . . .  —>-C02-i- - • • CaC03+  . . .  —*-Ca(HC03) 2;
b) Ca+ . . .  —»-CaO-f- . . .  —>-Ca (OH)2+  . . .  —>-Ca (NOs)2.
4. Vienā mēģenē dots 1. . .  2 ml ūdens, kas satur kalcija hidrogēnkarbonātu, 

bet otrā tikpat daudz ūdens, kas satur kalcija sulfātu. Ar kādiem paņēmieniem 
katrā mēģenē doto cieto ūdeni var mīkstināt? Izdariet attiecīgos mēģinājumusl

152



J A U T Ā J U M I  U N  V I N G R I N Ā J U M I

1. Periodiskajā sistēmā kalcijs atrodas blakus kālijam. Taču kalcijs ķīmisko 
īpašību ziņā ir tuvāks nātrijam, kurš atrodas citā periodā. Kādēļ?

2. Magnijs un berilijs atrodas vienā grupā. Kādēļ magnijs reaģē tikai ar 
skābēm, bet berilijs — arī ar sārmiem? Uzrakstiet reakciju vienādojumusl

3. Uzrakstiet vienādojumus reakcijām, kas raksturo magnija ķīmiskās īpašī
bas! Izskaidrojiet tās no elektronu teorijas viedokļa!

4. Kādām vajadzībām izmanto magniju un tā savienojumus?
5. Magnijs dabā bieži vien sastopams magnija karbonāta veidā. Kā no tā 

var iegūt magniju? Uzrakstiet attiecīgo reakciju vienādojumusl
6. Kādi minerāli, kas satur kalciju, ir sastopami jūsu dzīves vietas tuvumā?
7. Kā var atšķirt citu no cita šādus minerālus: kaļķakmeni, ģipsi un fosfo

rītus? Uzrakstiet reakciju vienādojumus!
8. Kā no kalcija karbonāta var iegūt kalciju? Uzrakstiet reakciju vienā

dojumus!
9. Kalcijs ir cietāks par litiju, bet mīkstāks par beriliju. Kā to var iz

skaidrot, pamatojoties uz mūsdienu priekšstatiem par metālu kristālrežģiem?
10. Gaisā kalcijs pārvēršas par kalcija karbonātu. Uzrakstiet reakciju vie

nādojumus!
11. Kādas pārvērtības ar dzēstajiem kaļķiem-notiek tikko uzceltu ēku sienās? 

Uzrakstiet reakciju vienādojumusl
12. Iezīmējiet pierakstu kladē doto shēmu un ierakstiet atbilstošās ailēs 

reakciju vienādojumus!

Reaģējošās vielas COi HCI H3PO, NOj

CaO

Ca(OH)2

13. Kā no kalcija oksīda var pagatavot kaļķūdeni? Kādēļ ieteic analīzēm 
izmantot tikai svaigi pagatavotu kaļķūdeni? Atbildi pamatojiet ar reakciju 
vienādojumiem!

14. Ir gadījumi, kad alebastra maisījums ar ūdeni slikti cietē. Kā to var 
izskaidrot?

15. Kaļķakmens ilgā laikā ūdenī pakāpeniski šķīst. Odenim nonākot citās 
vietās un sasilstot, kalcija karbonāts atkal izgulsnējas. Kā to var izskaidrot? 
Uzrakstiet reakciju vienādojumus!

16. Kādēļ cietu ūdeni nedrīkst izmantot tvaika katlos? Atbildi pamatojiet 
ar reakciju vienādojumiem!

17. Ar ko var izskaidrot, ka ūdenim dabā dažos gadījumos piemīt karbo
nātu, bet citos — nekarbonātu cietums? Attēlojiet ar reakciju vienādojumiem 
karbonātu cietuma izveidošanosl

18. Pamatojoties uz mācību par atomu uzbūvi, paskaidrojiet, kādēļ berilija 
ķīmiskās īpašības krasi atšķiras: a) no magnija un b) no litija īpašībām!

19. Raksturojiet otrās grupas galvenās apakšgrupas elementu iedarbību ar 
skābēm, sārmiem un ūdeni! Kāda likumsakarība vērojama šo elementu ķīmisko 
īpašību izmaiņās? Kādēļ?
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20. Gatavojoties ieskaitēm, pec 77. lappusē dotā parauga sastādiet pār
skata tabulu par šādām vielām!

a) Ca, CaO, Ca(OH)2, C a(N02)2, Cas(P04)2;
b) Mg, MgO, Mg(OH)2, MgC03.

UZDEVUMI

1. Cik gramu šķīduma, kas salur 10% (pēc masas) hlorūdeņraža, vajadzīgs, 
lai ar to pilnīgi izreaģētu 3,68 g dolomīta?

2. Dotas divas vārglāzes, kurās ieliets vienāds tilpums sālsskābes. Vienā 
vārglāzē ieliek 2 g cinka, bet otrā — 1 g magnija. Par cik gramiem palielinā
sies vielu masa vārglāzēs pēc reakcijas? Atbildi pamatojiet ar aprēķiniem, pie
ņemot, ka sālsskābe dota pārākumā!

3. Dots savienojums, kura formula ir MgC03-CaCC>3. Aprēķiniet, cik pro
centu (pēc masas) tajā ir magnija un cik — magnija oksīda!

4. Karsējot 50 kg tīra kalcija karbonāta, tā masa samazinājās par 4,4 kg. 
Cik procentu (pēc masas) kalcija karbonāta sadalījās?

5. Normālos apstākļos 8 g metāla reaģēja ar ūdeni un izdalījās 4,48 l ūdeņ
raža. Aprēķiniet šī metāla molmasu, ja zināms, ka tā oksidēšanas pakāpe sa
vienojumos ir +2! Nosauciet šo metālu!

6. Kaļķakmenī pēc masas ir 94,4% CaC03, 1,6% MgC03 un 4% citu pie
maisījumu, kas nesatur karbonātus. Cik kubikmetru oglekļa(IV) oksīda var 
iegūt no 500 t šāda kaļķakmens normālos apstākļos?

7. Cietā ūdens paraugā ir 100 mg// kalcija hidrogēnkarbonāta un 30 mg// 
kalcija sulfāta. Kāda viela nepieciešama un cik lielai jābfit tās masai, lai no
vērstu 1 m3 šāda ūdens cietumu?



VII n o d a ļ a
TREŠĀS GRUPAS GALVENĀS APAKŠGRUPAS ELEMENTI.

ALUMĪNIJS

1. §. TREŠĀS GRUPAS GALVENĀS APAKŠGRUPAS ELEMENTU 
VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS

Trešās grupas galvenajā apakšgrupā ietilpst bors B, alumī
nijs AI, gallijs Ga, indijs In un tallijs Tl. Šiem elementiem ārējā 
enerģijas līmenī ir 3 elektroni (41. tab.).

41. tabula
Trešās grupas galvenās apakšgrupas elementi

E le k tro n u  iz v ie to ju m s

E le m e n ta
S im b o ls A to m m a s a

Elementa e n e r ģ i ja s  līm e ņ o s

n o s a u k u m s k ā r ta s
s k a i t l is K L M N 0 P Q

Bors B 1 0 ,8 1 1 5 2 3
Alumīnijs AI 2 6 ,9 8 1 5 13 2 8 3
Gallijs Ga 6 9 ,7 2 31 2 8 18 3
Indijs In 1 1 4 ,8 2 4 9 2 8 18 1 8 3
Tallijs Tl 2 0 4 ,3 7 81 2 8 18 3 2 18 3

Elektronu izvietojumu orbitales alumīnija atomā var attēlot 
šādi:

}$* 2s
♦ ,JAlĒ3 Ē

Alumīnija atomā viens no 3s2 elektroniem viegli pāriet uz 3p 
orbitāli. Tādējādi rodas trīs nesapāroti elektroni. Tādēļ alumīnija 
oksidēšanas pakāpe savienojumos ir +3.

Sīs apakšgrupas elementiem metālu īpašības izteiktas daudz 
vājāk nekā sārmu metāliem un sārmzemju metāliem.

No III grupas elementiem sīkāk iepazīsimies ar alumīniju.
•  Atbildiet uz 1. jautājumu!

2 2p6
|h |h

3  s 2 3 p ' 3 d°
H liJ_lLL JL m
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Alumīnija atrašanās dabā. Alumīnijs Zemes garozā pēc masas 
ieņem trešo vietu (8,8%). Tas sastopams tikai savienojumu veidā. 
Svarīgākie alumīnija savienojumi dabā ir šādi.

Boksīts Al20 3 nH20  ir nozīmīgākā izejviela alumīnija ražo
šanai.

Ķaolinits Al20 3-2Si02-2H20  ir mālu galvenā sastāvdaļa. To 
izmanto keramikas rūpniecībā (sk. III nod. 13. §).

Parasto laukšpatu jeb ortoklazu K2O-AKOs-OSiC^ izmanto 
fajansa un porcelāna izstrādājumu izgatavošanai.

A'efelins Na20-A l2C>3-2Si02 ir izejviela alumīnija iegūšanai.
Kaolinīts, laukšpats un nefelīns pieder pie tā sauktajiem alumo- 

silikātiem, un tie ir ļoti plaši izplatīti dabā.
Alumīnija oksīds A120 3 dabā sastopams vairākos veidos. Kris

tāliskā veidā tas sastopams kā minerāls korunds. Pēc dimanta 
korunds ir viscietākais minerāls. Tā dzidros sarkanos paveidus 
sauc par rubīniem (to kristālrežģos ir arī Cr atomi), bet zilos — 
par safīriem (to kristālrežģos ir arī Co un Ti atomi). Rubīnu un 
safīru izmanto pulksteņu un citu precīzu aparātu, kā ari lāzeru 
izgatavošanai, bet korundu — galodu un slīpripu izgatavošanai.

Iegūšana. Alumīniju yar iegūt, karsējot alumīnija hlorīdu kopā. 
ar kāliju vai nātriju bez gaisa klātbūtnes:

AICI3+3K 3KCI+ AI
Šādā reakcijā vācu zinātnieks F. Vēlers 1821. gadā ieguva 

alumīniju. Taču mūsdienās šai reakcijai nav praktiskas nozīmes. 
Tagad alumīniju iegūst no boksītiem elektrolīzes procesā (sk. 
X nod. 5. §).

Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (2.—4.) 1

2. §. A L U M ĪN IJ A  a t r a š a n ā s  d a b ā  u n  i e g ū š a n a

3. §. ALUMĪNIJA ĪPAŠĪBAS UN TĀ IZMANTOŠANA

Fizikālās īpašības. Alumīnijs ir sudrabaini balts samērā mīksts 
un viegls metāls. Tā blīvums 2,70 g/cm3. Alumīnijs kūst 660 °C 
temperatūrā. Tas ir viegli stiepjams, kaļams un velmējams. Alu
mīnija elektrovadītspēja ir 60% no vara elektrovadītspējas.

Ķīmiskās īpašības. Elektroķīmiskajā spriegumu rindā alumī
nijs atrodas tūlīt aiz aktīvākajiem metāliem (sk. IV nod. 7. §). 
Taču no ikdienas pieredzes zināms, ka uz alumīnija izstrādāju
miem (traukiem u. c.) neiedarbojas ne skābeklis, ne ūdens. Ar ko 
tas izskaidrojams?

Alumīnija izstrādājumi ir pārklājušies ar plānu oksīda kār
tiņu, kas tos pasargā no tālākas oksidēšanās gaisā kā parastā, 
tā paaugstinātā temperatūrā. Ja oksīda kārtiņu mehāniski notīra, 
piemēram, alumīnija stieples gabaliņu noberž’ ar vīli un pēc tam
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48. att. Alumīnija stieple bez ok
sīda aizsargkārtiņas: 

a — g a i s ā  o k s id ē ja s ,  b — n o  ū d e n s  iz 
d a la  ū d e ņ ra d i .

49. att. Reakcija starp jodu 
un alumīniju.

uz to iedarbojas ar kādu dzīvsudraba sāli (piemēram, ar HgCl2), 
tad notiek reakcija:

Dzīvsudrabs, kas rodas reakcijā, šķīdina alumīniju, un rodas 
tā amalgama. Uz amalgamētas virsmas noturīga oksīda kārtiņa 
nevar izveidoties. Tādēļ alumīnija ķīmiskās īpašības var novērot 
tikai amalgamētam alumīnijam. Amalgamēts alumīnijs gaisā ātri 
oksidējas, izveidojot sarmai līdzīgu irdenu oksīdu (48. att.):

Paaugstinātā temperatūrā alumīnijs reaģē ar skābekli arī bez 
amalgamēšanas. Ja, piemēram, stipri sakarsē plānu alumīnija slok
snīti, tā sadeg ar apžilbinošu liesmu:

2Al+3HgCla -»-3Hg+2AlCl3

4A l+302 -> 2A120 3*
Amalgamēts alumīnijs reaģē arī ar ūdeni:

2A1+ 6 H O H 2 A 1  (OH)3ļ +  3H2f

1 I
0 0 +3-2

4A1 -P 302 2Al203

* Precīzāk ApCp' ttH20 .
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Paaugstinātā temperatūrā alumīnijs reaģē arī ar daudziem ne
metāliem (48. un 49. att.) un ar saliktām vielām, piemēram:

6e~

' ~4
0 t°  + 3 -1

+  3C12 2A1C1-3
6e~_____

4
0 H 20  + 3 - 1

+ 3 I2— > 2AH3
6c"_________

1
0 t° + 3 - 2

-ļ-3S -+■ AI2S3
6e"

4
0 t° + 3 - 3

+  N2-+ 2A1N
6g~

4 .
+1-1 +3-1 0

+ 6HCl-^2AlCl3 +  3H2t
6t’~_________________________ _

4 4

+  2NaOH +  2H20  U  2NaA102* +  3H2 f
Ja dzelzs oksīda Fe30 4 un pulverveida alumīnija maisījumā (to 

sauc par termītu) ieliek magnija lentu un to aizdedzina, tad no
tiek strauja reakcija, kurā temperatūra sasniedz 3000 °C, un rodas 
dzelzs:

8Al +  3Fe30 4 —► 4Al20 3 +  9Fe
So reakciju izmanto sliežu un dažādu dzelzs priekšmetu sameti- 
nāšanai. Alumīnija spēju reducēt citus metālus no to oksīdiem iz
manto dažu metālu iegūšanai no rūdām. So metodi 1865. gadā 
izstrādāja N. Beketovs. Metālu reducēšanu no to oksīdiem ar alu
mīniju sauc par aluminotermiju.

Alumīnija izmantošana. Alumīniju ļoti plaši izmanto dažādās 
tautas saimniecības nozarēs (sk. II krāsaino att.). Visvairāk to 
lieto lidmašīnu un automobiļu būvē, elektrotehniskajā rūpniecībā 
un celtniecībā. Ja alumīnijam piekausē nedaudz citu metālu, tad 
pieaug tā izturība. Svarīgākais alumīnija sakausējums ir dūralu- 
minijs (sk. IV nod. 8. §). Tas nepieciešams lidmašīnu un auto-

* Ūdens šķīdumos NaAI02 pievieno ūdeni. Vienkāršoti to var attēlot šādi:
a) NaA102+ II20 -^-NaA102-H20 jeb NaHiAlCV,
b) NaA102-2H20  jeb Na[Ai(OH)4],
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mobilu būvē. Tehnika lieto alumīnija un silīcija sakausējumus — 
siluminus.

Alumīniju plaši izmanto elektrotehnikā. Alumīnija elektrovadīt- 
spēja ir mazāka nekā vara elektrovadītspēja. Bet, ja šo vadu pre
testības ir vienādas, alumīnija vads ir divas reizes vieglāks par 
vara vadu. Tas stipri palētina elektrovadu atbalsta stabu un 
mastu būvi un uzstādīšanu. Turklāt tagad alumīnijs ir lētāks 
nekā varš.

Ļoti izplatīta ir čuguna un tērauda virsmas piesātināšana ar 
alumīniju (aliiēšana), lai pasargātu šos metālus no oksidēšanās, 
kā arī padarītu tos karstumizturīgākus. Alumīniju pulvera veidā 
(sajaucot ar acetonu un ago līmi) izmanto par krāsu dzelzs vir
smas pārklāšanai, lai to pasargātu no korozijas. Alumīniju lieto 
arī litogrāfijas krāsu izgatavošanai un daudzu metālu reducēša
nai no to oksīdiem.

Pulverveida alumīnijs kopā ar amonija nitrātu un ogli veido 
eksplozīvus maisījumus, kurus sauc par amonāliem. Tos izlieto 
spridzināšanas darbos.

Alumīniju izmanto dažādu virtuves trauku ražošanai, jo tas ir 
viegls, izturīgs, labi vada siltumu, oksīda kārtiņas aizsargājošo 
īpašību dēļ nereaģē ne ar aukstu, ne ar karstu ūdeni un savieno
jumi, kas nelielos daudzumos varētu rasties dažādu organisko 
skābju iedarbībā, nav indīgi.

Plānas alumīnija loksnes — folijas izmanto .dažādu pārtikas 
produktu iesaiņošanai.

•  Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (5 .-8 .)!  Atrisiniet
1. un 2. uzdevumul

4. §. SVARĪGĀKIE a l u m īn ij a  s a v ie n o j u m i

Alumīnija oksīds А120з. To var iegūt pēc vairākiem paņēmie
niem.

1. Sadedzinot pulverveida alumīniju (pūšot pulverveida alu
mīniju degļa liesmā):

4A1+ 302 -*■ 2AĻO3

2. Realizējot pārvērtības pēc šādas shēmas:
IICI vai HiSO, NaOH vai КОМ t°

AI------------------*- s ā l s -----------------*-Al(OH)3->-AI20 3

Alumīnija oksīds ir balta, cieta, grūti kūstoša viela (kušanas 
temperatūra 2050 °C).

Alumīnija oksīds ar ūdeni nereaģē. Tikko iegūts alumīnija ok
sīds (piemēram, no alumīnija hidroksīda, ja to mēreni karsē) 
reaģē gan ar skābēm, gan ar sārmiem. Ja uz alumīnija oksīdu
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iedarbojas ar sārmiem paaugstinātā temperatūrā,'rodas metaalu- 
mīnijskābes HAIO2 sāļi — metaalumināti, piemēram:

A120 3 +  2NaOH *-+■ 2NaA102 +  H20
Odens klātbūtnē šī reakcija notiek šādi:

Al#Os+ 2Na0H-*-2NaA10a • H20
Alumīnija hidroksīds Ai{OH)3. To iegūst, uz alumīnija sāļu 

šķīdumiem iedarbojoties ar sārmiem (sārma šķīdumu nedrīkst 
ņemt pārākumā!):

AlCl3+3NaOH AI (OH)3ļ  +3NaCl
Odens šķīdumos alumīnija hidroksīds ..izdalās kā baltas recekļ- 

veida nogulsnes. Izžāvēts alumīnija hidroksīds ir balta, kristāliska 
viela, kas praktiski nešķīst ūdenī.

Alumīnija hidroksīds, tāpat kā alumīnija oksīds, ir amfotērs 
savienojums. Līdzīgi citiem hidroksīdiem, alumīnija hidroksīds 
reaģē ar skābēm. Ja alumīnija hidroksīdu sakausē kopā ar sār
miem, veidojas metaalumināti, bet ūdens šķīdumos — metaalumi- 
nātu hidrāti:

AI (OH)3+NaOH-> NaA102-H20 + H 20
Alumīnija sāļi. Alumīnija sāļus galvenokārt iegūst, alumīni

jam reaģējot ar skābēm. Pēc fizikālajām īpašībām tie ir cietas 
kristāliskas vielas. Alumīnija sāļu ķīmiskās īpašības ir līdzīgas 
citu sāļu ķīmiskajām īpašībām. Daudzi alumīnija sāļi ūdens šķī
dumos hidrolizējas (sk. I nod. 8. §).

Alumīnija hlorīdu A1C13 bieži izmanto par katalizatoru dažā
dās organiskās sintēzēs.

Alumīnija hlorīda kristālhidrātu A1C13-6H20  izmanto par kodni 
audumu krāsošanai, jo, tam hidrolizējoties, veidojas alumīnija 
hidroksīds, kas veicina krāsvielu nostiprināšanos audumos.

Alumīnija sulfāta kristālhidrātu A12(S04)3'18H20  izmanto par 
saistvielu papīra ražošanā. To lieto arī ūdens attīrīšanā, jo stiprā 
atšķaidījumā notiek šī sāls hidrolīze un veidojas recekļveida no
gulsnes Al(OH)3, kas saista sīkas cietu vielu daļiņas.

Kālija alumīnija sulfāta kristālhidrātu KA1(S04)2-I2H20  
(alaunu) izmanto par kodni kokvilnas audumu krāsošanā, ādu 
apstrādē un papīra ražošanā.

O Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (9.— 13.) I Atrisiniet 
3. un 4. uzdevumu!

5. §. PĀRSKATS PAR III GRUPAS 
GALVENĀS APAKŠGRUPAS ELEMENTIEM 

UN TO SAVIENOJUMIEM

Tāpat kā citu grupu galvenajās apakšgrupās, arī III grupas 
galvenajā apakšgrupā virzienā no bora uz talliju metālu īpašības 
pastiprinās. Tā, piemēram, bora oksīdam B20 3 raksturīgas skābo
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III grupas galvenās apakšgrupas elementu vispārīgs raksturojums
42. tabula

Elementa 
nosaukum s 

un ķīmiskais 
simbols

Fizikālās īpašības

Ķīmiskās īpašības A ugstākais oksīds 
un oksīda h idrats Izm antošana

krasa cietība blīvums
(g/cra3)

kušanas 
tem pera
tū ra  (°C)

1 2 3 4 5 6 7 8

Bors B Tumši pe
lēki kristāli

Tuva di
manta cietī
bai

2,34 2300 Parastajos ap
stākļos inerts ne
metāls. Paaugsti
nātā temperatūrā ar 
skābekli veido skā
bo oksīdu B2O3

B2O3
H3BO3
Borskābe ir loti 

vāja skābe

Dažu stiklu, 
emalju, glazūru un 
sakausējumu sa- 
stavda]a. Paaug
stina sakausējumu 
mehānisko un ķī
misko izturību, Ko- 
doltehnikā izmanto 
neitronu palēninā
šanai

Alumīnijs
AI

Sudrabaini 
balts metāls

Samērā
mīksts

2,7 660 Reaģē gan ar 
skābēm, gan ar 
sārmiem

AI2O3
Al(OH)3 
Amfoteri sa

vienojumi

Sk. II krāsaino 
att.



42 . ta b u la s  tu r p in ā ju m s

1 2 3 4 5 6 7 8

Gallijs
Ga

Sudrabaini 
balts metāls

Tuva svina 
cietībai

5,9 29,8 Reaģē gan ar 
skābēm, gan , ar 
sārmiem

Ga203 
Ga(OH)3 
Amfoteri sa

vienojumi

Termometru iz
gatavošanai, kuri 
paredzēti augstu 
temperatūru mērī
šanai. Optisku spo- 
guju izgatavošanai 
un pusvadītāju teh
nikā

Indijs
In

Sudrabaini 
balts metāls

Mīkstāks 
par svinu

7,31 154,4 Reaģē gan ar 
skābēm, gan ar 
sārmiem

In203 
In(OH)3 
Amfotēri sa

vienojumi, pār
svarā bāziskas 
īpašības

Antikorodējošiem 
pārklājumiem, pus
vadītāju tehnikā. 
Iegūst viegli kūs
tošus sakausēju
mus. Izmanto re
flektoru pārklāšanai

Tallijs
T 1

Sudrabaini 
balts metāls

Mīkstāks 
par svinu

11,95 303 Pārsvarā ir me
tālu īpašības. Re
aģē ar skābēm, bet 
ar sārmiem nereaģē

T120 3 
Tl(OH)3 
Tikai bāziskas 

īpašības

Infrasarkano 
staru optiskajos in
strumentos, pusva
dītāju tehnikā, ra
dioaktivitātes mēr- 
ierīcēs, skābju iz
turīgu sakausējumu 
iegūšanai



oksīdu īpašības. Alumīnija, gallija un indija oksīdi ir amfotēri, 
pie tam to bāziskās īpašības pieaug virzienā uz T120 3, kuram ir 
tikai bāziskas īpašības. Trešās grupas galvenās apakšgrupas ele
mentu vispārīgs raksturojums dots 42. tabulā.

•  Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (14.—16.) I

L A B O R A T O R I J A S  D A R B I

Alumīnijs un tā savienojumi

Alumīnija iedarbība ar skābēm

Vienā mēģenē ielej 2 . . . 3  ml šķīduma, kas satur 20% (pēc masas) hlor- 
ūdeņraža, otrā — 2 . . . 3  ml šķīduma, kas satur 20% (pēc masas) sērskābes, bet 
trešā — 2 . . . 3  ml šķīduma, kas satur 50. . .  60% (pēc masas) slāpekļskābes. 
Visās trijās mēģenēs ieliek pa gabaliņam alumīnija stieples.

Jautājumi patstāvīgiem secinājumiem. Kā alumīnijs reaģē ar sālsskābi un 
kā ar sērskābi? Uzrakstiet attiecīgo reakciju vienādojumus! Kas šajās reakcijās 
oksidējas un kas reducējas?

Alumīnija iedarbība ar nātrija hidroksīdu

1. Mēģenē ielej 4 . . .  5 ml šķīduma, kas satur 10% (pēc masas) nātrija 
hidroksīda, un iemet tajā dažus alumīnija gabaliņus. Mēģeni noslēdz ar aiz
bāzni, kam cauri iet gāzu novadcaurulīte, un nedaudz karsē.

2. Gāzi uztver otrādi apgāztā mēģenē un aizdedzina.
Jautājumi patstāvīgiem secinājumiem. Kādas vielas rodas, alumīnijam iedar

bojoties ar nātrija hidroksīdu? Kādi mēģinājumi to apstiprina? Uzrakstiet attie
cīgās reakcijas vienādojumul

Dzelzs reducēšana no dzelzs(III) oksīda ar alumīniju

Uz keramikas plāksnītes vai ķieģeļa uzber kaudzīti dzelzs(III) oksīda un 
pulverveida alumīnija maisījuma aptuveni masu attiecībā 3 : 1. Kaudzītes vidū 
ieber pulverveida magniju, tajā ieliek magnija lentu un aizdedzina. (Aizdedzi
nāšanai var izmantot arī «brīnumsvecītes».)

Jautājums patstāvīgiem secinājumiem. Kādām praktiskām vajadzībām šo 
alumīnija īpašību izmanto?

Alumīnija hidroksīda iegūšana un tā īpašības

1. Mēģenē iegūst nedaudz alumīnija hidroksīda, šajā nolūkā mēģenē ielej 
1. . .  2 ml alumīnija hlorīda A1C13 šķīduma un tam lēnām piepilina nedaudz 
atšķaidīta nātrija hidroksīda Šķīduma.

2. Iegūtās nogulsnes sadala divās daļās. Vienā mēģenē iegūtajām nogul
snēm piepilina nedaudz atšķaidītas sālsskābes, bet otru atstāj turpmākiem mē
ģinājumiem.
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3. Iepriekš iegūtajām alumīnija hidroksīda nogulsnēm mēģenē uzlej ne
daudz atšķaidīta nātrija hidroksīda šķīduma.

Jautājumi patstāvīgiem secinājumiem. Kādas vielas rodas, alumīnija sājiem 
reaģējot ar sārmiem? Kas notiek, ja pie iegūtajām nogulsnēm pielej a) skābes 
un b) nātrija hidroksīda šķīdumu pārākumā? Kā sauc tādas vielas, kas reaģē 
gan ar skābēm, gan arī ar sārmiem? Uzrakstiet attiecīgo reakciju vienādo
jumus!

7. p r a k t i s k a i s  d a r b s .  EKSPERIMENTĀLI UŽDEVUMI PAR TĒMU
«ALUMĪNIJS»

Izpildiet turpmāk minētos uzdevumus un katram mēģinājumam uzrakstiet 
atbilstošo reakciju vienādojumus!

1. Dots alumīnijs. Iegūstiet alumīnija hidroksīdu!
2. Mēģenē ar 2 ml alumīnija sulfāta šķīduma piepiliniet pāris pilienu nāt

rija hidroksīda šķīduma! Ko var novērot? Pēc tam pielejiet nātrija hidroksīda 
šķīdumu pārākumā! Kādēļ vispirms rodas recekjveida nogulsnes, un kādē] tās 
pēc tam izzūd?

3. Vienā mēģenē dots nātrija hlorīda, otrā — bārija hlorīda un trešā — 
alumīnija hlorīda šķīdums. Nosakiet, kurā mēģenē atrodas katra no dotajām 
vielāml

4. Eksperimentāli pierādiet, ka alumīnija sulfātā ietilpst alumīnija joni un 
sulfātjoni!

J A U T Ā J U M I  U N  V I N G R I N Ā J U M I

1. Vadoties no elementu periodiskās sistēmas, kā -arī no atomu uzbūves 
teorijas, paskaidrojiet, kā mainās elementu īpašības rindā Na, Mg, Ali Kādēj?

2. Nosauciet trīs dabā visvairāk izplatītos metālus! Kādu savienojumu sa
stāvā ietilpst šie elementi? Uzrakstiet šo savienojumu ķīmiskās formulas!

3. Kādēļ alumīniju rūpniecībā neiegūst, elektrolizējot tā sāļu šķīdumus?
4. Lai iegūtu alumīniju, par reducētāju var izmantot kalciju. Kādēļ? Uz

rakstiet reakcijas vienādojumu, parādot elektronu pāreju! Kādēļ šo reakciju 
nevar realizēt ūdens šķīdumā?

5. Uzrakstiet vienādojumus reakcijām, kurās alumīnijs reducē: a) halogē
nus, b) dzelzi no Fe203, c) ūdeņraža jonus, d) sēru un e) skābekli! Reakciju 
vienādojumos parādiet arī elektronu pāreju!

6. Uzrakstiet vienādojumu reakcijai, kurā alumīnijs reducē vara(II) jonu 
ūdens šķīdumā! Parādiet elektronu pāreju un paskaidrojiet, kas šajā reakgjā ir 
oksidētājs!

7. Vai var izmantot par oksidētājiem a) alumīnija atomus, b) alumīnija 
jonus? Uzrakstiet reakciju vienādojumus!

& Ar kādām no alumīnija izgatavotām detaļām un priekšmetiem jūs sa- 
stopaties ikdienā? Kādas alumīnija īpašības ņem vērā, tos izgatavojot?
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9. Uzrakstiet jonu vienādojumus un saīsinātos jonu vienādojumus reakci
jām, kuru shēmas ir dotasl

a) AICI3+  . ..-* A l(O H )3+  . . .
b) AI (OH)3+  . . .  —► Al2(SO4)3+  . . .
c) AI(OH)3-l- ...-*■ A13++ H 20
d) A1 +  KOH +  KAIO2+. . .
e) . . . +H O H ->A l(O H )3+ H 2

Uzrakstiet oksidēšanās-reducēšanās reakcijas vienādojumu pēc šādas shē- 
masl

AI -1- F e304

10. Ar kādām reakcijām iespējams pierādīt alumīnija sulfāta Al2(S04)3 
kvalitatīvo sastāvu? Uzrakstiet šo reakciju vienādojumusl

11. Lai iegūtu alumīnija hlorīdu, var izmantot a) apmaiņas reakcijas, 
b) aizvietošanas reakcijas un c) savienošanās reakcijas. Uzrakstiet reakciju 
vienādojumus!

12. Mēģenē pie alumīnija sulfātā šķīduma pakāpeniski pielēja nātrija hidr
oksīda šķīdumu (pārākumā). Ko novēroja? Uzrakstiet reakciju vienādojumus!

13. Vienā traukā dots nātrija hlorīda, bet otrā — alumīnija hlorīda ūdens 
šķīdums. Abos šajos šķīdumos iegremdēja zilā lakmusa papīriņus. Ko novēroja? 
Kādēļ?

14. Shematiski attēlojiet elektronu izvietojumu orbitālās skandija Sc un 
gallija Ga atomos! Paskaidrojiet, kādēļ šie elementi novietoti III grupas da
žādās apakšgrupās!

15. Raksturojiet bora B un tallija T1 fizikālās un ķīmiskās īpašības! Kādēļ 
to īpašības ir tik atšķirīgas?

16. Gatavojoties ieskaitei, pēc 77. lpp. dotā parauga sastādiet konspektīvu 
pārskata tabulu par AI, A I 2 O 3 , Al(OH)3 un Al2(S04)3t

U Z D E V U M I

1. Cik gramu alumīnija jāņem, lai reakcijā ar sālsskābi iegūtu tikpat lielu 
masu ūdeņraža, kādu iegūst, ja uz ūdeni iedarbojas ar vienu molu nātrija?

2. Uz 10 g alumīnija un vara sakausējuma iedarbojās ar koncentrētu slā
pekļskābi, kas ņemta pārākumā. Izdalījās 2,24 l gāzes (normālos apstākļos). 
Aprēķiniet sakausējuma sastāvu procentos (pēc masas)!

3. Doti 40 g šķīduma, kas satur 5% (pēc masas) alumīnija hlorīda. Cik 
mililitru šķīduma (blīvums 1,2 g/rrrl), kas satur 20% (pēc masas) nātrija 
hidroksīda, vajadzīgs, lai visu alumīnija hlorīdu pārvērstu par nātrija alu- 
minātu?

4. Uz 9 g  maisījuma, kas sastāv no alumīnija un tā oksīda, iedarbojās ar 
šķīdumu (blīvums 1,4 g/ml), kas satur 40% (pēc masas) nātrija hidroksīda 
un ņemts pārākumā. Izdalījās 3,36 l gāzes (normālos apstākļos). Aprēķiniet 
maisījuma sastāvu procentos (pēc masas)! Cik mililitru nātrija hidroksīda šķī
duma patērēja?



VIII n o d a ļ a
PERIODISKĀS SISTĒMAS 

VI GRUPAS BLAKUS APAKŠGRUPAS METĀLI

Atkārtojiet no 8. klases neorganiskās ķīmijas kursa par periodisko sistēmu 
un atomu uzbūvi, kā arī šīs grāmatas IV nodaļas 1. un 2. §!

1. §. BLAKUS APAKŠGRUPU METĀLU 
ATOMU UZBŪVES ĪPATNĪBAS

Atšķirībā no galveno apakšgrupu metāliem (s elementiem, p 
elementiem) blakus apakšgrupu metālu atomos ar elektroniem pa
pildinās nevis ārējais enerģijas līmenis, bet priekšpēdējais ener
ģijas līmenis, kurā elektronu skaits papildinās no 8 līdz 18. Šos 
elementus pieņemts saukt par d elementiem.

Vispirms kā piemērus aplūkosim sestās grupas blakus apakš
grupas metālus.

Sestās grupas blakus apakšgrupā ietilpst hroms Cr, molibdēns 
Mo un volframs W. Elektronu izvietojums enerģijas līmeņos šo 
elementu atomos parādīts 43. tabulā.

43. tabula
Sestās grupas blakus apakšgrupas elementi

E le m e n ta
n o s a u k u m s Simbols A to m m a s a

Kārtas
s k a i t l is

E le k tro n u  Iz v ie to ju m s  
e n e r ģ i ja s  līm e ņ o s

K L M ,v 0 P Q

Hroms Cr 5 1 ,9 9 6 2 4 2 8 13 1
Molibdēns Mo 9 5 .9 4 42 2 8 1 8 13 1
Volframs W 1 8 3 ,8 5 74 2 8 18 3 2 1 2 2

No minētajiem elementiem vislielākā nozīme ir hromam Cr. 
Elektronu izvietojumu orbitālās hroma atomā var attēlot šādi:

1sž 2 s 2 2pe 3 s 2 3p6 3 d s 4 s 7 4p° *
+24Cr0  0ĒMED RHiM|HirTTtM111| [711 11 I
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Atbilstoši enerģijas līmeņu un orbitāļu aizpildīšanās likum
sakarībām hroma atomam ceturtajā enerģijas līmenī (s apakš- 
līmenī) vajadzētu būt diviem elektroniem. Taču viens no šiem 
diviem elektroniem pārgājis uz trešo enerģijas līmeni un novieto
jies neaizpildītajā d orbitālē. Tāda parādība novērojama arī da
žiem citiem elementiem.

Hroma atomā ir seši nesapāroti elektroni. Tādēļ arī hroma 
oksidēšanas pakāpe savienojumos var būt no +1 līdz +6. Svarī
gākie ir hroma savienojumi, kuros hroma oksidēšanas pakāpe ir 
+ 2, 4-3 un +6.

2. §. SVARĪGĀKIE HROMA SAVIENOJUMI

Atbilstoši hroma oksidēšanas pakāpēm ir pazīstami trīs hroma
+2 +3  +6

oksīdi: CrO, Cr20 3 un C r03. Šiem oksīdiem atbilst hidroksīdi un 
sāļi.

Vadoties no centrālā atoma lādiņa un rādiusa lieluma ietekmes 
uz savienojuma īpašībām, jau iepriekš var paredzēt, ka hroma(II) 
oksīdam un tā hidroksīdam jābūt ar bāziskām īpašībām, bet 
hroma(III) oksīdam un tā hidroksīdam — ar amfotērām īpašībām. 
Turpretī hroma(VI) oksīdam un tā hidroksīdam jābūt ar skābām 
īpašībām.

Iepriekš teikto var izskaidrot tādējādi, ka, pieaugot centrālā 
atoma (šinī gadījumā hroma atoma) pozitīvajam lādiņam, tas ar
vien stiprāk pievelk hidroksogrupas (OH) skābekļa atomu un spē
cīgāk atgrūž ūdeņraža atomu (jona veidā). Tātad atkarībā no tā, 
kāda ir metāla oksidēšanas pakāpe hidroksīdā, mainās hidroksīda 
disociācijas raksturs. Šajā sakarā kā piemērus aplūkosim hroma 
savienojumus.

Hroma(Il) savienojumi. Tā kā hroma(II) oksīdā CrO un tā 
hidroksīdā Cr(OH)2 hromam ir viszemākā oksidēšanas pakāpe, 
tad šiem savienojumiem ir tikai bāziskas īpašības un tie reaģē 
tikai ar skābēm, bet ar sārmiem nereaģē:

CrO +  2HCl->- CrCl2 +  H20  
CrO 4- 2H++2C1- Cr2++ 2C I-+H 20

CrO +  2H+-> Cr2+-f H20  
Cr (0H )2 +  2HC1 -*■ CrCl2+2H 20  

Cr (OH) 2 +  2H++2Cl- Cr*++ 2C1-+2H20
Cr (0H )2+2H +->Cr2++ŽH20

Ar ūdeni CrO nereaģē. Cr(OH)2 ūdenī praktiski nešķīst.
Hroma(II) savienojumi nav stabili. Tie gaisā oksidējas un 

pārvēršas par hroma (III) savienojumiem.
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Hroma(lII) savienojumi. Hroma(III) hidroksīds ir amfotērs. 
Tas reaģē kā ar skābēm, tā arī ar sārmiem:

C r(0H )3 +  3HCl->CrCl3 +  3H20  

C r(0H )3 +  N a 0 H ^ N aC r0 2+2H20
nātrija
hromlts

Ūdens šķīdumā veidojas sāji, kuru formulas vienkāršoti var 
attēlot līdzīgi kā attiecīgiem alumīnija savienojumiem (sk. zem- 
svītras piezīmi 158. Ip p .)N a C r0 2-H20  jeb NaH2C r03. Tādējādi 
hroma (III) hidroksīda reakciju ar nātrija hidroksīdu ūdens šķī
dumā var attēlot šādi:

Cr (OH) 3+NaOH NaCr02 • H20 + H 20

Hroma(III) oksīds ūdenī praktiski nešķīst un ar to nereaģē. 
Tas praktiski nereaģē arī ar skābēm, bet paaugstinātā tempera
tūrā reaģē ar sārmiem:

Cr20 3+2NaOH -*-2NaCr02+ H 20

Hroma(III) savienojumi ir visstabilākie hroma savienojumi. 
Tos var iegūt,

1) iedarbojoties uz hromu ar hloru (44. tab.)
2) oksidējot hromu, kura oksidēšanas pakāpe +2, piemēram:

2C r(0H )2+ H 20 2-v2C r(0H )3

3) reducējot hromu, kura oksidēšanas pakāpe +6, piemēram:

(NH4)2Cr20 7 —>■ Cr20 3 + N 2f +  4H20 

2 N -6 e --^ N 2f
+ 6  + 3

2Cr +  6e_ -v 2Cr

Hroma(VI) savienojumi. Tā kā šajos savienojumos hromam ir 
visaugstākā oksidēšanas pakāpe, tad hroma(VI) oksīdam C r03 ir 
tikai skābas īpašības un, tam reaģējot ar ūdeni, rodas vai nu 
hromskābe, vai dihromskābe:

C r03+ H 20  —>- H2C r04 
2Cr03+ H 20  —>- H2Cr20 7

Šīm skābēm atbilstošos sāļus sauc par hromātiem un dihro- 
mātiem.
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Hroma(VI) savienojumus var iegūt, oksidējot hromu, kura oksidēšanas pa
kāpe +3, piemēram:

____ ______
I 1

2Cr(0H )8+3H 20 2* *+4K 0H  -v  2K2Cr04+8H 20
kālija
hromāts

Skābā vidē hromēti pārvēršas par dihromātiem:
2K2Cr04+ H 2S 0 4 -v  K2Cr20 7+K 2S 0 4+H 20

kālija kālija
hrom āts dlhromSts
(dzeltens) (oranžs)

Sārmainā vidē dihromāti pārvēršas par hromētiem:
K2Cr20 7+2K 0H  -> 2K2Cr04+ H s0
kālija kālija
dihrom āts hrom āts
(oranžs) (dzeltens)

44. tabula
Svarīgākie hroma savienojumi

Sa
vi

en
oj

um
u 

ķī
m

is
ka

s 
ļ 

fo
rm

ul
as

 u
n 

jo
nu

 k
rā

sa

Hroma (II) 
savienojumi

Hroma (III) 
savienojumi Hroma (VI) savienojumi

CrO
Cr(OH)2
CrClž
Cr2+ — zilā 

krāsā

Cr20 3
Cr(OH)3
CrCl3
Cr3+ — zaja 

krāsā, hidratētā 
veidā — no zajas 
līdz violetai

CrOs
/  \

H2Cr04 '  H2Cr20 7 
hromskābe dihromskābe 
K2Cr04 KzCraO? 
kālija kālija 
hromāts dihromāts 
Cr042-  -  Cr20 72-  -  
dzeltenā oranžā 
krāsā krāsā

[ie
gū

ša
na

 
(s

hē
m

as
)j

Cr CrCl2 
-*ūr(O H )2->- 

-»CrO

Cl2
Cr-^CrCU —  
->-Cr(OH)3-»- 

—► Cr20 3

H2o2 h 2s o 4 
a) Cr(OH)3— »-K^CrCh— >-

H2S 0 4 K.OH
——>-K2Cr20 7 — -r- K2Cr04

H2SO«
b) K2Cr20 7—

HjSO, H;SO,
——*- H2Cr20 7 — ->Cr0s

</><03 _
,Š*S CrO un Cr20 3 un Cr03, H2CrO/, un H2Cr20 7
Š iS Cr(OH)2 Cr(OH)3 Tikai skābas īpašības
to 03 Tikai bāziskas Amfotēras īpaši-

īpašības bas

- 1 - i

* Ūdeņraža peroksīda H—0 —0 —H molekulā ir divi atomi skābekļa ar 
oksidēšanas pakāpi —1. Sie atomi enerģiski pievieno katrs pa vienam elektro
nam un iegūst oksidēšanas pakāpi —2, kas ir raksturīga skābeklim. Šī iemesla 
dēļ ūdeņraža pcrokslds ir spēcīgs oksidētājs.
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Ja uz dihromātiem iedarbojas ar koncentrētu sērskābi, tad rodas dihrom- 
skābe, kura sadalās, veidojot hroma(VI) oksīdu (sarkanā krāsā):

K^ClgO? "ļ- H2 SO4 — H2 Cr2 0 7  + I^S 0 4

H2CI2O7 2Cr03+H20 
h r o m a ( V I )  
o k s ī d s

Visi hroma(VI) savienojumi, it īpaši hroma (VI) oksīds, ir spē
cīgi oksidētāji. Tas izskaidrojams tādējādi, ka hroms, kura oksi-

-f-6 +3
dēšanas pakāpe +6, pievieno elektronus (Cr+3e-->-Cr) un veido 
stabilākus savienojumus, kuros tā oksidēšanas pakāpe ir +3.

Pārskats par hroma savienojumiem dots 44. tabulā.
Izmantošana. Hroma(Ill) oksīdu Cr20 3 izmanto zaļu krāsu iz

gatavošanai, cietu priekšmetu un detaļu pulēšanai.
Hromātus (K2Cr04, Na2C r04) izmanto par spēcīgiem oksidētā

jiem. Hromātus (PbCr04, BaCr04) lieto arī dzeltenu krāsu izga
tavošanai.

Dihromātus (K2Cr20 7, Na2Cr20 7) izmanto par oksidētājiem un 
reaģentiem daudzās ķīmiskajās analīzēs.

3. §. SESTĀS GRUPAS BLAKUS APAKŠGRUPAS ELEMENTU 
VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS

Sestās grupas blakus apakšgrupas elementi un to savienojumi 
īsi raksturoti 45. tabulā.

•  Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (1.—II.)! Atrisiniet 
1,—3. uzdevumu!

J A U T Ā J U M I  U N  V I N G R I N Ā J U M I

1. Attēlojiet elektronu izvietojumu orbitālās sēra un hroma atomosl Paskaid
rojiet, kādas īpašības šiem elementiem ir kopīgas un kādas — atšķirīgasl

2. Salīdziniet hroma un alumīnija savienojumu ķīmiskās īpašībasl Uzrak
stiet attiecīgo reakciju vienādojumus molekulāro vienādojumu, jonu vienādo
jumu un saīsināto jonu vienādojumu veidā!

3. Pamatojoties uz atomu uzbūvi, paskaidrojiet, kādēļ hroma apakšgrupas 
elementi atšķirībā no skābekļa apakšgrupas elementiem neveido savienojumus ar 
ūdeņradil

4. Nosauciet no hroma un tā sakausējumiem izgatavotus priekšmetus, ar 
kuriem jūs sastopaties ikdienā!

5. Uzrakstiet vienādojumus reakcijām, kurās var realizēt pārvērtības, kas 
norādītas 44. tabulā!

6. Hroma (VI) oksīdam reaģējot ar ūdeni, var veidoties divas skābes, bet, 
tam iedarbojoties ar sārmiem, — vielas dzeltenā krāsā. Uzrakstiet reakciju vie
nādo jumusi

7. Kādos savienojumos hroma oksidēšanas pakāpes ir + 2 , + 3  un +6?
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45. tabula

Sestās grupas blakus apakšgrupas elementu vispārīgs raksturojums

Elementa 
nosaukum s un 

ķīmiskais 
simbols

Fizikālās īpašības

Ķīmiskās īpašības
Augstākais 

oksīds un t'am 
atb ilstošās 

skābes
Izm antošana

krāsa
blīvums
(g/cm3)

kušanas
tem peratūra

TO

Hroms
Cr

Zilgani pe
lēks, ar metā
lisku spīdumu

7,19 1890 Izturīgs pret koro
ziju. Mitrā gaisa nemai
nās. Reaģē ar atšķai
dītu sālsskābi un sēr
skābi

Cr03
HjCrO,
H2Cr207

Izgatavo augstvērtī
gus tēraudus, nerūsošo 
tēraudu; izmanto dzelzs 
hromēšanai

Molibdēns
Mo

Sudrabaini 
balts, ar metā
lisku spīdumu

10,2 2620 Mitrā gaisā nemainās. 
Parastajā temperatūrā 
ar sālsskābi un sērskābi 
nereaģē, bet ar slāpekļ
skābi reaģē

M o o 3
I-I2M 0O4

Izgatavo augstvērtī
gus tēraudus bruņu plāt
nēm, ieroču stobriem. 
Izmanto elektriskajās 
krāsnīs par sildclementu

Volframs
W

Sudrabaini 
balts, ar metā
lisku spīdumu

19,3 3410
(visgrūtāk
kūstošais
metāls)

Ar gaisa skābekli vol
frams reaģē tikai tad, 
ja tas ir sakarsēts līdz 
sarkankvēlei. Ar sāls
skābi, sērskābi, slāpekļ
skābi un pat ar karaj- 
ūdeni nereaģē

wo3
H2W 04

Izgatavo ļoti cietus 
ātrgriezējtēraudus. Iz
manto arī elektrisko 
spuldžu kvēldiegu izga
tavošanai



Kādas ir šo savienojumu īpašības? Uzrakstiet raksturīgo reakciju vienādo- 
jumusi

8. Ja kālija vai nātrija dihromāla kristāliem uzlej nedaudz koncentrētas 
sālsskābes un pakarsē, tad sajūtama hlora smaka un šķīdums kļūst zaļgani 
violets. Uzrakstiet reakcijas vienādojumu un paskaidrojiet, kas ir oksidētājs, 
kas — reducētājs, kas oksidējas un kas reducējas!

9. Dota šāda shēma:
K2Cr207-ļ- H2S 0 4 -ļ- H2S —*■ K2S 0 4+Cr2(S 0 4)3+ S  +  H20  

Atrodiet attiecīgos koeficientusl
10. Uzrakstiet reakciju vienādojumus molekulāro vienādojumu, jonu vienā

dojumu un saīsināto jonu vienādojumu veidā šādām pārvērtībām!
Cr03 K2Cr04 K2Cr20 7 Cr2(S 0 4)3 Cr(OH)3

11. Gatavojoties ieskaitei, pēc 77. lpp. dotā parauga sastādiet konspektīvu 
pārskata tabulu par CrO, Cr(OH)3, Cr03, K^C^O?!

U Z D E V U M I

1. Cik tonnu hroma un dzelzs sakausējuma var iegūt no 80 t hroma dzelzs
rūdas, kas satur 82% pēc masas dzelzs hromīta Fe(Cr02)2?

2. Savienojuma sastāvā (pēc masas) ietilpst Cr — 26,53%, S — 24,5% 
un O — 48,97%. Atrodiet šī savienojuma ķīmisko formulu un uzrakstiet tā 
nosaukumu!

3. Kālija dihromātam reaģējot ar sēra(IV) oksīdu sērskābes klātbūtnē, 
rodas kālija sulfāts, hroma(III) sulfāts un ūdens. Aprēķiniet, cik daudz S 0 2 
normālos apstākļos reaģēja (pēc masas un tilpuma), ja radās 196 g hroma(III) 
sulfāta Cr2(S 0 4)3!



IX n o d a ļ  a
ASTOTĀS GRUPAS BLAKUS APAKŠGRUPAS METĀLI.

DZELZS

1. §. ASTOTĀS GRUPAS BLAKUS APAKŠGRUPAS ELEMENTU 
ATOMU UZBŪVE

Astotās grupas blakus apakšgrupas elementus pēc to līdzības 
iedala divās saimēs: dzelzs saimes elementi (dzelzs Fe, kobalts 
Co, niķelis, Ni) un platīna saimes elementi (rutēnijs Ru, rodijs Rh, 
pallādijs Pd, osmijs Os, irīdijs Ir, platīns Pt).

Elektronu izvietojums šo elementu atomu enerģijas līmeņos pa
rādīts 46. tabulā.

46. tabula
Astotās grupas blakus apakšgrupas elementi

Elektronu Izvietojums
enerģijas  līmeņos

nosaukums Simbols Atommasa skaitlis
K L M N O P Q

Dzelzs Fe 55,847 26 2 8 14 2
Kobalts Co 58,9332 27 2 8 15 2
Niķelis Ni 58,7) 28 2 8 16 2
Rutēnijs Ru 101,07 44 2 8 18 15 1
Rodijs Rh 102,905 45 2 8 18 16 1
Pallādijs Pd 106,4 46 2 8 18 18
Osmijs Os 190,2 76 2 8 18 32 14 2
Irīdijs Ir 192,2 77 2 8 18 32 15 2
Platīns Pt 195,09 78 2 8 18 32 17 1

Elektronu izvietojumu orbitālās dzelzs atoma var attēlot šādi:

'Is? 2s * 2 p e 3 s 2 3 p s 3 d 6
*26^0 0ĒEĒ3 0 M»MFPM*UI 01J 1 1

Dzelzs saimes elementu ķīmiskā aktivitāte samazinās virzienā 
no Fe uz Ni. To var izskaidrot ar kodola lādiņa pakāpenisku
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palielināšanos. Visiem šiem elementiem raksturīgas oksidēšanas pa
kāpes +2 vai +3, bet dzelzij tā var būt ari +6. Tas iespējams 
tādēļ, ka dzelzs atomā viens no 4s2 elektroniem viegli pāriet uz 4p 
orbitāli. Tā rezultātā dzelzs atomam ierosinātā stāvokli ir 6 nesa- 
pāroti elektroni. Tādēļ dzelzs veido savienojumus, ko sauc par 
ferātiem, piemēram, KsFe04 (kālija ferāts).

No astotās grupas blakus apakšgrupas elementiem vislielākā 
nozīme ir dzelzij.

0  Izpildiet 1. vingrinājumu!

Atrašanās dabā. Aiz alumīnija dzelzs ir izplatītākais metāls 
dabā. Zemes garozā pēc masas ir 5,1% dzelzs. Dzelzs dabā sasto
pama gandrīz tikai savienojumos (brīvā veidā to atrod nokrituša
jos meteorītos). Tā ietilpst daudzu minerālu sastāvā.

Magnētiskā dzelzsrūda (magnetīts) Fe30 4 jeb FeO-Fe20 3 ir 
augstvērtīga dzelzsrūda, kas satur līdz 72% (pēc masas) dzelzs. 
Padomju Savienībā vislielākās magnetīta atradnes ir Urālos (Mag- 
ņitogorska) un Kurskas magnētiskās anomālijas rajonā.

Sarkanajā dzelzsrūdā (hematītā) Fe203 ir līdz 65% (pēc ma
sas) dzelzs. Bagātas hematīta iegulas atrodas Ukrainā, Krivoiro- 
gas apkaimē.

Brūnā dzelzsrūda (limonīts) Fe203-ttH20  satur līdz 60% (pēc 
masas) dzelzs. Bagātas limonīta atradnes ir Krimā pie Kerčas, 
Urālos un citur. Latvijā brūnā dzelzsrūda sastopama nelielu iegulu 
un slāņu veidā dažos purvos. Agrāk to izmantoja ieroču un dažu 
darbarīku izgatavošanai.

Pirīts FeS2 atrodams Urālos un dažās citās vietās.
Minerāla siderita galvenā sastāvdaļa ir FeC03. Daudzu mine

rālūdeņu sastāvā ir Fe(HC03)2, kā arī daži citi dzelzs sāļi. Dzelzij 
ir liela nozīme dzīvajā dabā. Tā nepieciešama augiem hlorofila 
veidošanās procesā un ir svarīga hemoglobīna sastāvdaļa.

Iegūšana. Tīru metālisko dzelzi var iegūt,
1) reducējot dzelzi no tās oksīda Fe20 3 ar ūdeņradi paaugsti

nātā temperatūrā;
2) reducējot dzelzi ar alumīniju no tās oksīdiem Fe20 3 vai

Fizikālās īpašības. Tīra dzelzs ir sudrabaini pelēks metāls. Tās 
blīvums 7,87 g/cm3, kušanas temperatūra 1539 °C. Dzelzs ir labi 
kaļama un velmējama. Atšķirībā no citiem metāliem tai ir magnē
tiskas īpašības.

2. §. DZELZS ATRAŠANĀS DABĀ UN IEGOSANA

3) elektrolizejot dzelzs(II) sāju ūdens šķīdumus.

3. §. DZELZS ĪPAŠĪBAS UN IZMANTOŠANA
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Ķīmiskās īpašības. Ķīmiski tīra dzelzs ar gaisa skābekli gan
drīz nereaģē. Parasti praktiskām vajadzībārii izmantojamā dzelzs 
satur piemaisījumus. Tāda dzelzs viegli pakļaujas korozijai (sk. 
IV nod. 9. §). Dzelzs ķīmiskās īpašības norādītas 47. tabulā.

47. tabula

Dzelzs ķīmiskās īpašības

Dzelzs reaģē

istabas temperatūrā karsējot

1. Ar skābekli mitrā gaisā: 1. Ar skābekli:
Rodas Fe203-nH20 8e~

2. Ar atšķaidītām, skābēm: l 1

Fe+2HC1 -*■ FeCU+Hst 3Fe-F202->- F e0'Fe20 3
Fe+2H++2C1- FeJ+ +  2C l-+ H 2f 2. Ar hloru:

2e- 6e-
1 1 i i
0 0 0 0 1° + 3 -1
Fe+2H+ -*■ Fes+ +  H2| 2Fe+3Cl2 2FeCls

Fe +  H2S 0 4-4-FeS0«+H2t 3. Ar sēru:
0 0 2e-

Fe+2H+ +  ŠO,2-  Fe2+ +  S 0 42~ +  H2 ļ l 1
?e- o i  i° + 2-2

1 i F e+S  -► FeS

Fe+2H+ Fe2+ +  H2f 4. Ar ūdens tvaiku:

3. Ar sāļiem ūdens škidumā: 0 +1 t° +2 +3 0
3Fe+4H20  -»  FeO-Fe2Os+4H 2

Fe+C uS04-> F eS04+ C u ļ 5. Ar koncentrētām skābēm (H2S 0 4
0 0 un HNO3):

Fe+ Cu2+ +  S 0 42-  Fe2+ +  S 0 42- + Cu ļ
2e- 2Fe+6H2S 0 4 -+ Fe2(S 0 4)3+

0  ̂ 0 + 4

Fe+Cu2+ -*■ Fe2+ +  Cuļ +  3S 02f+ 6 H 20
0 +5 1° +3 +2

F e+ 4HN0 3->-Fe(N03)s+ N 0 t  +
+2H 20

Izmantošana. Tīra dzelzs ātri magnetizējas un ātri atmagneti- 
zējas, tādēļ to lieto transformatoru, elektromotoru, elektromagnētu 
serdeņu un mikrofonu membrānu izgatavošanai.

Taču praktiski visvairāk izmanto čugunu un tēraudu, kuru 
galvenā sastāvdaļa ir dzelzs.

6  Albildiel uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (2.—7.)! Atrisiniet
1.—3. uzdevumu!
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SvarTgākie dzelzs savienojumiazeizs savienojumi
o kslcli

oksīdi Sāli
dzelzs (II) oksīds dzelzs (III) oksīds dzelzs (II) hidroksīds

dzelzs(III)  sāli
FeCl2

Fe(OH)2

FeSO /

aze iz su  1/ sajl

Ie
gū

ša
na

 (
sh

ēm
as

)

F ēC ls
t  \  f

Fe Fe(OII)2 ->

V e S o f

-v  FeO
t°

FeCOj-------------FeO
bez gaisa klātb.

CI3
Fe -► FeCl3 -*■

t°
■ -*■ Fe(OH)»-*-

t°
Fe2Os

FeS2 -*• Fe203

i°
Fe(N 03)3->- Fe20 3

FeCl3->- Fe(OH)3 
Fe2(S 0 4 )3 /f 
FeCl2

H3O5
Fe(OI-I)2------- ►

/
FeS04

HjOi
— —  Fe(OH)s

FeCl2
/

Fe

FeS04

Fe->-FeCls

Fe(OH)2 - H A  > 
FeCl3

UZ°2 *
------- >- Fe(OH)3---------- >

Ve(NO»)3 
-v  Fe2(S 0 4)a

C/>

Fi
zi

kā
lā

s 
īp

aš
īb

a

Kristāliska viela 
melnā krāsā

Kristāliska viela 
sarkanbrūnā krāsā

Tīrā veidā dzelteni 
baltā krasā. Gaisa skā
bekļa klātbūtnē zaļā 
krasa

•
Sarkanbrūnā krāsā Kristālhidrāti gaiši 

zaļā krāsā
FeCl2-6IT20
FeS04-7H20

Kristālhidrāti dzelten
brūnā krasā

FeCl3-6H20  ' 
Fe2(S 0 4) 3-9Il20  
Fc(N 0 j)3-9H20

Bāziskais oksīds ār 
dažām amfoteritātes 
pazīmēm. Reaģē ar 
skābēm:

FeCl3
/

F e ^  — Fe2(S 0 4)3 
\

Fe(N 03)3

Ir tikai bāziskās īpa
šības.

1. Reaģē ar skābēm.
2. Karsējot sadalās:

Fe(OH)2'->- FeO

t/i03

vi
sp

ār
īg

ās

Bāziskais oksīds. 
Reaģē ar skābēm

FeCl2

FeO^
\
FeS04

ļ

Vāji izteiktas bāziskās 
īpašības ar amfoteritātes 
pazīmēm

1. Reaģē ar skābēm:

FeCl3
/

F e(0H )3-v F e2(S 0 4)3
\
Fe(N 03)3

2. Karsējot sadalās:

Raksturīgas visas sāļu 
kopīgās ķīmiskās īpašī
bas. Hidrolizējas vāji

Raksturīgas visas sālu 
kopīgās ķīmiskās īpašī
bas. Hidrolizējas stipri

OS
F e(0H )3^ F e 20 3

\
/

<r>
Gaisā pakāpeniski 

oksidējas:
F e0->Fe203

Reaģē ar sārmiem:
t«

FeaOs+2NaOH->-
t°

2NaFe02■+■H20
Reaģē ar karbonā

tiem:
t°

Fe2Os+Na2C03 

^ 2N aF e02+ C 0 2f

Gaisā oksidējas:

HjO•+■O-/
Fe(OH)2 ------ *-Fe(OH)3

Oksidētāju klātbūt
nē strauji oksidējas:

HA
Fe(OH)2---- >Fe(OH)3

</>
s
9

sp
ec

ifi
sk

ās

|
1

Reaģē ar sārmiem divē
jādi:

i"
a) Fe(OH)3+NaOFI ->

-> NaFe02+2H 20
b) Fe(OH)3+NaOH-i- 

NaFe02-H20-|-H 20
jeb NaH2Fe03+ H 20

1. Oksidējas: 
2FeCl2-f-Cl2->- 2FeCl3
2. Ar sarkano asins- 

sāli veido zilas nogul
snes:

3FeCl2+2K.[Fe(CN)«]
- Fe3[Fe(CN)6] 2ļ  +6KC1

1. Ar rodanīdiem 
NaCNS, KOKS, NH..CNS 
veido sarkanu krāsojumu:

FeCU+SNaCNS -+• 
->F e(C N S)3+3NaCl
2. Ar dzelteno asinssāli 

veido zilas nogulsnes:
4FeCls+3Ki[Fe(CN)«]->-

-*-Fe«[Fe(CN),],* +
+  12KC1
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4. §. DZELZS SAVIENOJUMI

Vislielākā praktiskā nozīme ir savienojumiem, kuros dzelzs 
oksidēšanas pakāpes ir +2 un +3. Plaši pazīstams ir oksīds Fe30 4 
jeb FeO-Fe2C>3, kurā dzelzs oksidēšanas pakāpes ir + 2  un +3. 
Vispārīgs pārskats par dzelzs savienojumiem dots 48. tabulā.

Izmantojot 48. tabulu, jāievēro šādi norādījumi.
]. Dzelzij sadegot skābekli un gaisā, veidojas galvenokārt FesCL. Tādēļ 

FeO un Fe20 3 iegūst netieši.
2. Dzelzs (II) sāļus iegūst, dzelzij reaģējot ar skābēm (HC1, H2SO4). No 

šiem sāļiem reakcijās ar sārmiem iegūst dzelzs(II) hidroksīdu.
3. Dzelzs(III) sāļus iegūst, piemēram, sadedzinot dzelzi hlorā vai oksidē

jo t dzelzs(II) sāļus. No šiem sāļiem, tiem reaģējot ar sārmiem, iegūst 
dzelzs(III) hidroksīdu.

4. D zelzs(lII) oksīdam un dzelzs(III) hidroksīdam ir nedaudz amļotēras 
īpašības.

5. Dzelzs, tāpat kā daudzi citi elementi, veido arī kompleksos savienoju
mus*:

+2
a) K4[Fe(CN>6] —  dzeltenais asinssāls jeb kālijā heksacianoferāts(II). Tā 

sastāvā ietilpst dzelzs ar oksidēšanas pakāpi -t-2 .
+3

b) I<3[Fe(CN)6] —  sarkanais asinssāls jeb kālija heksacianoferāts(111). Tā 
sastāvā ir dzelzs ar oksidēšanas pakāpi +3.

Dzelteno asinssāli izmanto par reaģentu Fe3+ jona pierādīšanai, pie tam 
šajā reakcijā rodas zilas nogulsnes — Berlīnes zilais jeb dzelzs(III) heksa- 
cianoferāls(II):

4FeCl3+3K4 [Fe (CN) «] Fe4[Fe (CN) «]3ļ. + 1 2KC1
4Fe3+ +  3 [Fe (CN) 6] 4~ -*  Fe4 [Fe (CN)«] 3

Sarkano asinssāli izmanto Fe5+ jona pierādīšanai. Sājā reakcijā rodas zilas 
(tikai cita sastāva) nogulsnes — Turnbula zilais jeb dzelzs(II) heksaciano- 
ferāts(III):

3FeSC>4+ 2K3[Fe(CN)«] Fe3[Fe(CN)6] 2ļ+ 3 K 2SC>4
3Fe2++ 2 [Fe(CN)«]3- F e s[Fe(CN)6]2

#  Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (8.— 14.)! Atrisi
niet 4. uzdevumu!

5. §. DZELZS SAKAUSĒJUMI

Atkārtojiet IV nodaļas 8 . §1

Svarīgākie dzelzs sakausējumi ir čuguns un tērauds.
Čuguns. Čuguns ir dzelzs sakausējums, kurā ir vairāk par 

1,7% {pēc masas) oglekļa, kā arī silīcijs, mangāns, nedaudz sēra 
un fosfora.

* Komplekso savienojumu uzbūvi apskata augstskolu ķīmijas kursā.
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Atkarībā no sastava un īpašībām izšķir pelēko un balto čugunu 
(49. tab.).

Čuguni
49. tabula

Čuguna veids Sastāvs 
(% pēc masas) īpaš ības Izmantošana

Pelēkais čuguns 
(ar augstu Si sa
turu)

1,7 . . .  4,3% C, 
1,25 ... 4% Si, ne
daudz Mn (līdz 
1,5%). Liels Si sa
turs samazina og
lekļa šķīdību dzel
zī. Tādē| C izdalās 
grafīta veidā

Samērā mīksts un 
ka|ams. Brīvais og
leklis grafīta veidā 
padara čugunu mīk
stāku un vieglāk 
lejamu

Dažādu deta|u 
(zobratu, riteņu, 
plākšņu, cauruļu 
u. c.) izgatavošanai 
lejot

Baltais čuguns 
(ar nelielu Si sa
turu)

1,7 . . .  4,3% C, 
maz Si un daudz 
Mn (vairāk par 
4%). Ogleklis ir 
galvenokārt cemen- 
tita — dzelzs kar
bīda Fe3C veidā

Ciets un trausls. 
So īpašību čugu
nam piešķir cemen- 
tīts Fe3C, kas ir 
loti ciets

Pārstrādāšanai
tēraudā

Tērauds. Tēraudi ir dzelzs sakausējumi, kuros ir 0 ,1 ... 2% 
(pēc masas) oglekja un nedaudz silīcija, mangāna, fosfora un 
sēra. Izšķir oglekļa tēraudus un leģētos tēraudus (50. tab.).

50. tabula.
Tēraudi

Tērauda veids Sastāvs 
(% pēc masas) īpašības Izmantošana

Oglekļa
tērauds

0,1 . . . 2% C, 0,3% 
Si, 0,6% Mn, 0.05 % 
P un 0,05% S

Tērauda īpašības 
galvenokārt ir at
karīgas no og!ek|a 
daudzuma:

a) ciets tērauds 
(0,3 līdz 2% C pēc 
masas),

b) mīksts tērauds 
(mazāk par 0,3% 
C pēc masas)

Cietie tēraudi — 
instrumentiem, at
sperēm, mašīnu dē
tajām, kur nepie
ciešama cietība un 
nodilumizturība 

Mīkstie tēraudi — 
caurulēm, katliem, 
skrūvēm, uzgriež
ņiem u. c.

Leģētie tēraudi Kopā ar elemen
tiem, kas ir oglek|a 
tēraudā, vēl satur 
Cr, Ni, Mo, W, V, 
Ti, bez tam vairāk 
Mn. Si un citu ele
mentu

Ir specifiskas fi
zikāli mehāniskās 
un fizikāli ķīmiskās 
īpašības atkarībā 
no dažādu leģējo
šo elementu īpašī
bām

Izmantošana pa
matojas uz konkrē
tām specifiskām 
īpašībām (51. tab.)
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Dažu leģēto tēraudu īpašības un izmantošana paradīta 51. ta 
bulā.

51. tabula
Dažu leģēto tēraudu īpašības un izmantošana

Leģējošais elements īpašības, kuras tas piešķir 
tēraudam Izm antošana

Hroms Cietība, mehāniska izturība 
un izturība pret koroziju

Instrumentiem, griežņiem, 
bruņu plāksnēm

Niķelis Plastiskums, mehāniska iz
turība un izturība pret ko
roziju

Turbīnu un reaktīvo dzi
nēj u lāpstiņām, mēraparā
tiem, sildelementiem elektro
tehnikā u. c.

Mangāns Cietība, izturība pret sitie
niem un berzi

Drupinātāju mašīnu deta
ļām, dzelzceļa sliedēm

T iiāns Izturība, kas nesamazinās 
arī augstās temperatūrās

Raķešu, lidmašīnu un ku
ģu būvē

Volframs Cietība un izturība pret
sitieniem

Ātrgriezējinstrumentiem

Molibdēns Elastīgums, izturība aug
stās temperatūrās un pret 
koroziju

Lidmašīnu un automobiļu 
ražošanā, kā arī ierožu stob
ru un bruņu plākšņu izgata
vošanā

Silīcijs Izturība pret skābēm, 
magnētisks caurlaidība

Skābju izturīgu aparātu 
un iekārtu, kā arī transfor
matoru izgatavošanai

9  Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (15.—18.)! Atrisi
niet 5. uzdevumu!

L A B O R A T O R I J A S  D A R B I  

Dzelzs savienojumi

D zelzs(ll)  hidroksīda Fe(OH)2 iegūšana un īpašības

1. Mēģenē ielej 2 . . . 3  ml tikko pagatavota dzelzs(II) sulfāta šķīduma. 
Tam pielej nedaudz nātrija hidroksīda šķīduma.

2. Iegūtās nogulsnes sadala divās daļās. Vienai daļai nogulšņu pielej ne
daudz sālsskābes, bet otrai — ūdeņraža peroksīda šķīduma.

D zelzs(lll)  hidroksīda Fe(OH)3 iegūšana un tā īpašības

1. Vienā mēģenē ielej 2 . . . 3  ml dzelzs(III) hlorīda šķīduma, bet otrā 
tikpat daudz dzelzs(III) sulfāta šķīduma.

2. Abās mēģenēs pielej nedaudz nātrija hidroksīda šķīduma.
3. Abās mēģenēs pielej nedaudz sālsskābes šķīduma.
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Jautājumi patstāvīgiem secinājumiem. Kā iegūst dzelzs(II) un dzelzs(III) 
hidroksīdus? Kādas krāsas nogulsnes tiem ir raksturīgas? Kā dzelzs hidroksīdi 
reaģē ar skābēm? Uzrakstiet attiecīgo reakciju vienādojumus molekulāro vienā
dojumu, jonu vienādojumu un saīsināto jonu vienādojumu veidāl Pamatojoties 
uz saīsinātajiem jonu vienādojumiem, pasakiet, kā 'var atšķirt Fe2+ jonus no 
Fe3+ joniem! Kas notiek, ja pie dzelzs(II) hidroksīda nogulsnēm pielej H2Oj 
šķīdumu? Uzrakstiet attiecīgās reakcijas vienādojumu!

Dzelzs(JI) jona Fe2+ pierādīšana
ar kālija heksacianojerāta(III) (sarkanā asinssāls) KsļFeļCNļs] šķīduma

Mēģenē pie 2 . . . 3  ml dzelzs(II) sulfāta FeS04 šķīduma pielej nedaudz 
sarkanā asinssāls šķīduma.

Dzelzs(III) jona Fe3+ pierādīšana
ar kālija heksacianoferāta(II) (dzeltenā asinssāls) K<[Fe(CN)s] šķīdumu

Mēģenē pie 2 . . . 3  ml dzelzs(III) hlorīda FeCK šķīduma pielej nedaudz
dzeltenā asinssāls šķīduma.

Jautājumi patstāvīgiem secinājumiem. Ar kādu vielu pierāda Fe2+ jonus 
un ar kādu — Fe8+ jonus? Uzrakstiet attiecīgo reakciju vienādojumus!

Dzelzs sāju šķīdumu iedarbība ar indikatoriem

Dzelzs(II) un dzelzs(III) hlorīdu šķīdumos saslapina zilā lakmusa pa
pīriņus.

Jautājumi patstāvīgiem secinājumiem. Kādēļ zilā lakmusa papīriņi kļūst 
sārti? Kurš no sāļiem labāk hidrolizējas? Kādēļ? Uzrakstiet attiecīgo hidrolizēs 
reakciju vienādojumus!

8. p r a k t i s k a i s  d a r b s .  DZELZS UN TAS SAVIENOJUMU ĪPASIBAS

1. Divās mēģenēs ieber nedaudz dzelzs skaidiņu. Pirmajā mēģenē skaidi
ņām uzlej 1 . . . 2  m! šķīduma, kas satur !0% (pēc masas) hlorūdeņraža, bet 
otrajā — tikpat daudz šķīduma,, kas satur 20% (pēc masas) sērskābes.

2. Dzelzs karotītē sakarsē nedaudz pulverveida dzelzs un nelielām porcijām 
to ber stikla cilindrā, kurā atrodas hlors. (Sim mēģinājumam cilindrā pirms 
hlora uzkrāšanas vēlams iebērt nedaudz smilšu.) Mēģinājumu izdara velkmes 
skapī. Pēc reakcijas cilindrā ielej nedaudz ūdens un saskalina.

3. Abās mēģenēs un cilindrā iegūtajiem šķīdumiem pielej nātrija hidroksīda 
šķīdumu pārākumā.

Jautājumi patstāvīgiem secinājumiem. Par kādu vielu rašanos var spriest 
pēc izdarītajiem novērojumiem? Uzrakstiet attiecīgo reakciju vienādojumus! Kas 
šajās reakcijās oksidējas un kas reducējas, kas ir oksidētājs un kas reducētājs?

1. Mēģenē ielej 2 . . . 3  ml dzelzs(II) sulfāta šķīduma un tam pielej nedaudz 
nātrija hidroksīda šķīduma.

2. Iegūtajām nogulsnēm pielej nedaudz ūdeņraža peroksīda šķīduma.
Jautājumi patstāvīgiem secinājumiem. Kādas vielas rodas pirmajā un otrajā

mēģinājumā? Uzrakstiet attiecīgo reakciju vienādojumus! Paskaidrojiet, kas 
šajās reakcijās oksidējas un kas reducējas, kas ir oksidētājs un kas reducētājs?
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9. p r a k t i s k a i s  d a r b s .  EKSPERIMENTĀLI UZDEVUMI PAR TĒMU
«METĀLI»

Izpildiet turpmāk minētos uzdevumus un katram mēģinājumam uzrakstiet 
atbilstošo reakciju vienādojumus!

1. Dots alumīnijs. Iegūstiet alumīnija hidroksīdul
2. Vienā mēģenē dots nātrija hlorīda, otrā — bārija hlorīda un trešā — 

alumīnija hlorīda šķīdums. Nosakiet, kurā mēģenē atrodas katra no dotajām 
vielām!

3. Praktiski realizējiet šādas pārvērtības:
a) (NH<)aCr207 —► C^CK;
b )  K sC rO «  —>■ K jC rO j!

4. Pierādiet, ka dotie dzelzs(II) sulfāta kristāli ir daļēji oksidējušies un 
satur dzelzs(III) savienojumu piemaisījumusl

5. Praktiski realizējiet šādas pārvērtības:
a) F e -^ ? -^ F e (0 H )3ļ- ^ F e 20 3;
b) FeS04->- ? -v  Fe(OH)3ļ Fe2(S 0 4)3;
c) FeCI3 Fe20 3!

J A U T Ā J U M I  U N  V I N G R I N Ā J U M I

5. Attēlojiet shematiski elektronu izvietojumu enerģijas līmeņos un orbitā
lās Fe2+ un Fe3+ jonos! Salīdziniet to ar dzelzs atomu uzbūves shematisku 
attēlojumu!

2. Kādā veidā dzelzs sastopama dabā? Parādiet kartē, kur atrodas galve
nās dzelzsrūdas atradnesl

3. Dažu avotu minerālūdens satur dzelzs(II) hidrogēnkarbonātu. Paskaid
rojiet, kādos ķīmiskos procesos un kādos apstākļos šis sāls var veidoties no 
minerāla siderīta FeC03!

4. Uzrakstiet vienādojumus reakcijām, kuru rezultātā var iegūt dzelzi no 
oksīdiem Fe20 3 un Fe30 4, izmantojot par reducētāju: a) ūdeņradi, b) oglekļa (II) 
oksīdu, c) alumīniju! Parādiet elektronu pāreju! Kas šajās reakcijās oksidējas, 
kas reducējas, kas ir oksidētājs un kas reducētājs?

5. Kā notiks FeCl2 ūdens šķīduma elektrolīze a) skābā vidē, b) neitrālā 
vidē? Kurā gadījumā dzelzs izdalīsies brīvā veidā? Kādēļ?

6. Uzrakstiet vienādojumus reakcijām, kas attēlo dzelzs iedarbību: a) ar 
skābēm, b) ar sāļiem ūdens šķīdumā, c) ar ūdeni paaugstinātā temperatūrā! 
Parādiet elektronu pāreju un paskaidrojiet, kas šajās reakcijās oksidējas, kas 
reducējas, kas ir oksidētājs un kas — reducētājsl

7. Kādas oksidēšanas pakāpes dzelzs uzrāda reakcijās ar vienkāršām vie
lām? Uzrakstiet atbilstošo reakciju vienādojumus un parādiet elektronu pāreju)

8. Kādi sāļi veidojas, Fe30 4 iedarbojoties a) ar sālsskābi, b) ar sērskābi? 
Uzrakstiet reakciju vienādojumus! Noradiet dzelzs oksidēšanas pakāpi!

9. Izmantojot shēmas, kas dotas 48. tabulā, sastādiet vienādojumus reak
cijām, kurās var iegūt: a) dzelzs(II) un dzelzs(III) sāļus, b) dzelzs(II) un 
dzelzs(III) hidroksīdus, c) dzelzs oksīdus FeO, Fe20 3 un Fc30 4!
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10. Kādas vispārīgās un kādas specifiskās īpašības ir dzelzs oksīdiem, hidr
oksīdiem un sāļiem? Izmantojot 48. tabulu, uzrakstiet reakciju vienādojumus!

11. Kā mainās dzelzs savienojumu īpašības, pieaugot dzelzs oksidēšanas 
pakāpēm? Kādēļ?

12. Kā iedarbosies uz zilo lakmusu FeCI2 un FeCl3 ūdens šķīdumi?
13. Kā var pazīt šķīdumus, kuros ir a) Fe2+ un b) Fe3+ joni? Uzrakstiet 

reakciju vienādojumus!
14. Uzrakstiet vienādojumus reakcijām, kurās var realizēt šādas pārvērtības!
a) F e->-Fe(0H )3-*Fe20 3->-Fe;
b) Fe-*- FeCI3 -*• AgCl;

Fe (OH) 2 Fe2Os -> Fe (OH) 3 -*■ FeCl3 FeOHCl2 -*■ Fe20 3
/

c) Fc
v

Fe(OH)3 -*■ Fe(OH)2Cl -*- Fe2(S04)3->- Fe20 3 -*• Fe
15. Ar ko pēc sava sastāva un īpašībām čuguns atšķiras no tērauda?
16. Paskaidrojiet, ko sauc par tērauda rūdīšanu un ko — par atlaidināšanu! 

Kādām vajadzībām šos procesus izmanto?
17. Kādus jums zināmus priekšmetus izgatavo no tērauda, kādus — no 

čuguna?
18. Gatavojoties ieskaitei, pēc 77. lpp. dotā parauga uzrakstiet konspek

tīvu pārskata tabulu par Fe, FeO, Fe20 3, Fe30 4, Fe(OH)2, Fe(OH)3, FeSO«!

U Z D E V U M I

1. Ar aprēķiniem pierādiet, kura no rūdām ir bagātāka ar dzelzi: a) side- 
rīts vai b) pirīts!

2. Cik gramu dzelzs reaģē ar sālsskābi, ja reakcijā izdalās 56 ml gāzes 
(normālos apstākļos)?

3. Oksīdā ir 72.414% (pēc masas) dzelzs. Atrodiet šī oksīda ķīmisko 
formulu!

4. Oksidējoties dzelzs(II) hidroksīdam gaisā, radās 214 g dzelzs(III) 
hidroksīda. Cik liels tilpums skābekļa reaģēja?

5. Uz dzelzs un vara maisījumu, kura sastāvā ir 20% (pēc masas) dzelzs, 
iedarbojās ar šķīdumu (blīvums (1,1 g/ml), kas satur 20% (pēc masas) hlor- 
ūdeņraža. Reakcijas rezultātā izdalījās 224 ml gāzes. Aprēķiniet vara un dzelzs 
maisījuma masu un nosakiet, cik mililitru sālsskābes reaģēja!



X n o d a ļ a  
METALURĢIJA

1. §. JĒDZIENS PAR METALURĢIJU.
METĀLU NOZĪME MŪSDIENU TEHNIKĀ

ļ Metalurģija ir zinātne par metālu rūpnieciskās iegūšanas pa- 
| ņēmieniem.

Metalurģiju iedala melnajā un krāsainajā metalurģijā. Pie mel
nās metalurģijas pieder dzelzs un tās sakausējumu ražošana, bet 
pie krāsainās — visu pārējo metālu un to sakausējumu iegūšana.

Metalurģiskie procesi notiek vairākās stadijās.
1. Rūdas bagātina, t. i., no tām pēc dažādām metodēm atdala 

piemaisījumus.
2. Realizējot ķīmiskās reakcijas, iegūst doto metālu vai tā 

sakausējumu.
3. Iegūto metālu vai tā sakausējumu liešanas un mehāniskās 

apstrādes procesos pārvērš noteiktas formas stieņos un plāksnēs, 
kurus tālāk izmanto mašīnu detaļu un dažādu priekšmetu izgata
vošanai.

Vēl joprojām mūsdienu tehnikā visvairāk. lieto dzelzi un tās 
sakausējumus.

XX gs. sāka plaši izmantot leģētos tēraudus (sk. 51. tab.). 
Sevišķi plaši izmanto hromniķeļa tēraudus.

No krāsainajiem metāliem pirmo vietu ieņem alumīnijs un tā 
sakausējumi, bet otro vietu — varš. Tā kā varam ir laba elektro- 
vadītspēja un izturība pret koroziju, tad to plaši lieto elektroteh
nikā un ķīmisko aparātu būvē.

Pēdējā laikā tehnikā aizvien vairāk sāk izmantot magniju Mg 
un titānu Ti. So metālu sakausējumi ir viegli un izturīgi augstās 
temperatūrās. Tādēļ titāna sakausējumus izmanto reaktīvo dzinēju 
atsevišķu detaļu ražošanai.

Liela nozīme ir arī elementiem, kam piemīt kā metālu, tā arī 
nemetālu īpašības. No šādiem elementiem plaši izmanto germā- 
niju Ge kā pusvadītāju radiotehnikā.

®  Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (1. un 2.)! Atrisi
niet 1. uzdevumu!
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Ar galvenajiem metālu iegūšanas paņēmieniem jau esam iepa
zinušies (sk. IV nod. 4. §). Sistematizētā veidā metālu rūpniecis
kās iegūšanas paņēmieni doti 52. tabulā.

2. §. GALVENIE METĀLU RŪPNIECISKĀS IEGŪŠANAS PAŅĒMIENI

52. tabula
Galvenie metālu rūpnieciskās iegūšanas paņēmieni

Reducēšana ar ogli 
un oglek|a(Il)  

oksīdu

ReducēSana 
ar elektrisko strāvu 

(elektrolīze)

Reducēšana ar 
alumīniju 

(aluminotermija)
Reducēšana 
ar ūdeņradi

2e- NiSO.) ->■ Ni2+ +  S 0 42- I2e" t r

ļ  1
+2 0 0 +2 
ZnO * C—>-Zn +  CO

НОН H ++O H -
Pie anoda:

1 1

4А1+ЗМп03->

4 1 
+6 0 
W 03+3H 2->-

6e'
1 1

O H -—e-  ОН + 3 0
—>■ 2А120 3+ЗМ п

0 +1
^ W + 3 H 20

+3 +2
Fe20 3+ 3 C 0 -*

0
40H 2H20  +  O2T 0 +3

Al—3в~~ —► Al 4
2e~

4 |
0 +4

'—>■ 2Fe+3COa
Pie katoda: +4 0 

Л1п+4е- - >  Mn 3
+2 0 
CoO+Ha-*'

+3 0 
2Fe+6e~ - >  2Fe

Ni2+ +  2e- -*■ Ni 0 +1 
C0+ H 2O

+ī +< 
C—2e ~ -*■ C 3

®  Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus {3. un 4.)! Atrisi
niet 2. un 3. uzdevumu!

3. §. ČUGUNA RAŽOŠANA

Čugunu no dzelzsrūdas iegūst speciālās krāsnīs — domnās 
(50. att.). Tās automātiski piekrauj ar koksu, pēc tam kārtām ar 
aglomerātu un koksu. Aglomerāts ir dzelzsrūda, kas sakausēta ar 
kušņiem (parasti ar kaļķakmeni CaC03 vai dolomītu CaC03X 
XMgC03).

Ķīmiskas reakcijas, kas norisinās domnā. Krāsns apakšējā daļā 
caur speciālām atverēm (dūkām) iepūš sakarsētu gaisu, kas ba
gātināts ar skābekli. Notiek koksa sadegšana:

C +  O2 =  C O2+402 kJ
Sīs eksotermiskās reakcijas rezultātā temperatūra sasniedz 

aptuveni 1840°C. Izveidojies oglekļa(IV) oksīds virzās domnā 
uz augšu un reaģē ar sakarsēto oglekli (līdzīgi kā tas notiek gāz
ģeneratorā, sk. III nod. 3. §):

C02 + C-*-2C0
Oglekļa (II) oksīds ir galvenais dzelzs reducētājs no tās oksīdiem.
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50. ati. Domnas procesa shēma.

Dzelzs reducēšana ar oglekļa(II) oksīdu notiek pakāpeniski atbil
stoši šadai shēmai:

+ 3  +2 o
Fe20 3 ->- Fe30 4 FeO -> Fe

Dzelzs reducēšanu no sarkanās dzelzsrūdas var attēlot tā:
3Fe20 3 +  CO 2Fe304 + C 02 
Fe30 4 -ļ- CO —*- 3FeO -ļ- C02 

Fe0 + C 0-> F e  +  C02
Summārais reducēšanas vienādojums ir šāds: 

6e-
I i
- 3  + 2  0 + 4
Fe20 3+ 3CO 2Fe +  3C02

+3 o
2Fe + 6e--v2Fe
+2 +4
C — 2e~ —v C 3
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Dzelzs reducēšanu no magnētiskas dzelzsrūdas Fe30 4 summāri 
var attēlot šādi:

Fe30 4 +  4C0-^- 3Fe +  4C02
+3

2Fe+6e~-
+2
Fe + 2e~- 
+2
C-2e~-

o
-2Fe
o

> Fe
+4

■ c

Vienlaikus daļēji reducējas arī mangāns, silīcijs un fosfors, 
kuru savienojumi parasti piemaisījumu veidā atrodas dzelzsrūdā

51. att. Domnas shēma.
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un koksā. No reducētās dzelzs veidojas sakausējums ar oglekli, 
silīciju, mangānu, sēru un fosforu. Sis sakausējums ir čuguns.

Lai atdalītu dzelzsrūdā esošos grūti kūstošos piemaisījumus, 
domnā ievada kušņus (kaļķakmeni vai dolomītu). Kušņi reaģē ar 
piemaisījumiem un veido viegli kūstošus savienojumus, ko sauc 
par sārņiem. Notiek šādas reakcijas:

CaC03—>- CaO +  C02ļ

Ca0 +  Si02->-CaSi03 jeb (CaO-Si02)
CaO +Al20 3->- La(A102)2 jeb (C a0 -AI20 3)

kalcija
alum ināts

Šķidrais čuguns kopā ar sārņiem satek pavardā (51. att.), kur 
sārņi sakrājas virs čuguna. Tos pa speciālām notekām laiku pa 
laikam aizvada.

Domnas uzbūve un darbība. Mūsdienu domnu augstums sa
sniedz 60 m, bet diametrs ir 12 m. Domnu iekšējās sienas ir izklā
tas ar ugunsizturīgiem ķieģeļiem.

Domnas augšējā daļā atrodas iekraušanas iekārta, kas sastāv 
no divām piltuvēm (52. att.). Vispirms piekrauj mazo piltuvi, tad 
konusu bīda uz leju un izejvielas (koksu, aglomerātu) ieber lie
lajā piltuvē. Pēc tam mazo konusu paceļ uz augšu, tā noslēdzot 
domnu no ārpuses. Sājā laikā izejvielas ieber domnā. Šāda izvei
dojuma dēļ domna iekraušanas laikā'ir noslēgta un domnas gāzes 
neizplūst atmosfērā.

Tā kā domnas gāzēs ir līdz 25% (pēc tilpuma) oglekļa(II) 
oksīda, tad tās aizvada uz speciālām krāsnīm, kuras sauc par reģe- 
neratoriem jeb kauperiem, un tur sadedzina, lai sakarsētu dom

nās ievadāmo gaisu (53. att.). 
Līdzko reģeneratora sienas sa
karsušas līdz noteiktai tempera
tūrai, domnas gāzi un gaisu, 
kas vajadzīgs tās sadedzināša
nai, ievada citā reģeneratorā. 
Sājā laikā iepriekš sakarsētajā 
reģeneratorā ievada gaisu (pre
tējā virzienā), lai to sakarsētu 
un tikai tad izmantotu domnā. 
Pamīšus darbojas vairāki reģe- 
neratori, kas domnu apgādā ar 
karstu gaisu. Tā ievērojami ie
taupa kurināmo un paaugstina 
domnas ražīgumu.

Domnas augšējo šaurāko 
daļu sauc par šahtu, platāko 
daļu sauc par izpletni, bet apak
šējo daļu — par pavardu.52. att. Domnas iekraušanas ierīce.
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53. atl. Reģenefatoru darbības shēma.

Domnas strādā nepārtraukti vairākus gadus, līdz tām nepie
ciešams kapitālremonts.

Apstākļi, kas paātrina ķīmiskās reakcijas domnā. Domnas ra
žīgums ir atkarīgs gan no tās lieluma, gan ari no tajā notiekošo 
ķīmisko procesu ātruma. īsumā apskatīsim galvenos faktorus, kas 
paātrina ķīmiskās reakcijas domnā.

1. Ķīmisko reakciju ātrums pieaug, palielinoties reaģējošo vielu 
koncentrācijai. Tāpēc dzelzsrūdu pirms ievadīšanas domnā bagā
tina. Liela nozīme ir arī domnā ievadāmā gaisa bagātināšanai ar 
skābekli, tad gaiss nav iepriekš jāsakarsē reģeneratoros, palieli
nās domnas ražīgums un samazinās kurināmā patēriņš. Bagātinot 
gaisu ar skābekli, laika vienībā iegūst aptuveni par 50% vairāk 
metāla un ietaupa 25% koksa.

Reaģējošo vielu koncentrāciju domnā var palielināt, ievadot 
tajā arī dabasgāzi (tās galvenā sastāvdaļa ir CH4). Metānam sa
degot, rodas oglekļa(IV) oksīds un ūdens:

CH4+ 2O2 — CO2 +  2H2O +  Q
Oglekļa (IV) oksīds un ūdens tvaiks savukārt reaģē ar kvēlojošām 
oglēm:

CO2 T- C —>- 2CO 

H20  +  cUc0 + H2
So reakciju rezultātā palielinās oglekļa(II) oksīda koncentrā

cija un rodas arī otrs reducētājs. — ūdeņradis.
2. Ķīmisko reakciju ātrums ir atkarīgs ari no reaģējošo vielu 

saskares virsmas lieluma. Kā zināms, vielu saskares virsmas lie
lums pieaug, palielinoties vielu sasmalcinājuma pakāpei. Taču ļoti 
stipri sasmalcināts kokss un aglomerāts var izveidot blīvu slāni, 
caur kuru gāzēm grūti izspiesties. Tādēļ koksam un aglomerātam 
jāsastāv no optimāla lieluma gabaliem: lielie gabali jāsasmalcina, 
bet pārāk mazie — jāsaķepina.
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3. Ķīmisko reakciju ātrums ir atkarīgs ari no temperatūras. 
Lai paaugstinātu temperatūru domnā, tajā izmanto eksotermisko 
reakciju siltumu: domnas apakšējā dajā sakarsētās gāzes ceļas 
uz augšu un sakarsē līdz vajadzīgajai temperatūrai no augšas 
ievadītos izejmateriālus (pretplūsmas princips). Lai domnā uztu
rētu augstu temperatūru, tajā ievada reģeneratoros sasildītu 
gaisu. Temperatūra paaugstinās arī, ievadot domnā ar skābekli 
bagātinātu gaisu.

Padomju Savienībā lielākās domnas ir ar derīgo tilpumu 
5000 m3. Pašlaik tiek celtas vēl lielākas domnas.

Lai varētu kontrolēt domnās notiekošos procesus, izmanto pre
cīzus mēraparātus, kas uz vadības pults parāda temperatūru, spie
dienu, gāzu sastāvu utt.

. #  Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (5.—10.)! Atrisi
niet 4. un 5. uzdevumu!

4. g. TĒRAUDA RAŽOŠANA

Tēraudu iegūst galvenokārt no čuguna, samazinot tajā oglekļa 
un silīcija saturu. Čugunā ir arī samērā daudz sēra un fosfora. 
Pārstrādājot čugunu tēraudā, no šiem piemaisījumiem jāatbrīvo
jas. Sērs padara karstu tēraudu neizturīgu mehāniskās apstrādes 
procesos (karsti lūstošu), bet fosfors to padara viegli lūstošu pa
rastajās temperatūrās (auksti lūstošu). Tādēļ no sēra un fosfora 
jāatbrīvojas pēc iespējas pilnīgāk. Taču izkausētajā tēraudā šajā 
procesā šķīst gaisā esošais slāpeklis un pazemina tērauda me
hāniskās īpašības. Tādēļ piemaisījumu oksidēšanai izmanto gaisu, 
kas bagātināts ar skābekli. Perspektīva metode ir gaisa pilnīga 
aizstāšana ar skābekli. Tā rezultātā

1) paātrinās piemaisijumu oksidēšanas process (palielinās re
aģējošo vielu koncentrācija un paaugstinās temperatūra);

2) var iegūt augstvērtīgāku tēraudu, kas nesatur slāpekli.
Svarīgākās reakcijas, kas norisinās tērauda ražošanā. Čugunā

esošo piemaisījumu oksidēšanas process ir samērā sarežģīts, jo, 
skābeklim saskaroties ar šķidru čugunu, oksidējas ne tikai piemai
sījumi, bet arī dzelzs. Sākumā oksidēšanās notiek šādi:

2C + 02-> 2CO
t°

Si -f- O2 —*■ Si02 

2Mn + 0 2 -> 2MnO 

4P +  502->2P205 

S + 0 2-^ S 0 2 

2Fe-f 0 2->- 2FeO
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Dzelzs (II) oksīds savukārt piedalās piemaisījumu oksidēšana:

C +  FeO-^ Fe +  CO 

Si +  2Fe0^>2Fe + Si02 

Mn +  FeO-»- Fe+MnO 

2P +  5FeO -v  5Fe+P2Os
Lai atbrīvotos no silīcija un fosfora oksīdiem, pārstrādājamam 

čugunam pievieno kaļķus. Notiek šādas reakcijas:

CaO +  S i02->- CaSi03 

3Ca0 +  P20 5 —*- Ca3(P04)2

Kalcija silikāts un kalcija fosfāts ir samērā viegli kūstošas vielas, 
kas sārņu veidā uzpeld izkausētā tērauda virspuse.

Tomēr tēraudā vēl paliek zināms daudzums dzelzs(II) oksīda, 
kas pasliktina tā īpašības. Tādēļ izkausētajam tēraudam par redu- 
cētāju pieliek dzelzs un mangāna sakausējumu. Mangans reaģē 
ar dzelzs (II) oksīdu:

t°
FeO +  Mn->- MnO + Fe

Mangāna(II) oksīds savukārt reaģē ar silīcija(IV) oksīdu:

Mn0 +  Si0 2-»-MnSi03

Mangāna silikātu izdala kopā ar sārņiem.
Ir vairākas tērauda iegūšanas metodes. Tās pamatojas uz 

iepriekš apskatītajām oksidēšanās-reducēšanās reakcijām.
Skābekļa konvertera metode. To pamatos izstrādājis Besemers. 

Pēc šīs metodes no čuguna iegūstot tēraudu, piemaisījumu oksi
dēšanās notiek lielos dzelzs bumbierveida konverteros (54. att.). 
Tie no iekšpuses izklāti ar ugunsizturīgu materiālu. Konverterā 
zem spiediena caur šķidro čugunu pūš spēcīgas ar skābekli bagā
tināta gaisa vai skābekļa strūklas. Konverteros izkausētajam ču
gunam papildus dažkārt pieliek arī dzelzs lūžņus. Nelielās devās 
konverterā ievada arī kaļķus, kas saista skābos oksīdus un veido 
viegli kūstošus sārņus.

Viena no galvenajām šīs metodes priekšrocībām ir tās ekono
miskums, jo vajadzīgo temperatūru (aptuveni 1700°C) uztur pie
maisījumu izdegšanas procesā izdalītais siltums. Piemaisījumi iz
deg ļoti ātri — konverterā, kura ražīgums 100 tonnas, čugunu 
pārvērš tēraudā aptuveni 45 minūtēs.

Kad process beidzies, konverteru sagāž slīpi, nolej sārņus un 
pēc tam izlej tēraudu.
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Jāatzlmē, ka šai metodei ir ari daži trūkumi:
1) tā kā process norisinās ļoti ātri, to grūti kontrolēt un nevar 

iegūt tēraudu ar precīzu oglekļa saturu. Bez tam sadeg ari līdz 
10% dzelzs;

2) pūšot gaisu caur konverteru, tēraudā izšķīst zināms dau
dzums slāpekļa. Bez tam ar tēraudu sajaucas arī sārņi. Tas viss 
pazemina tērauda kvalitāti.

Gaisa aizstāšana ar skābekli daļēji novērš minētos trūkumus. 
Tādēļ skābekļa konvertera metodi ievieš arvien plašāk.

Martena metode. Tērauda ražošana pēc šīs metodes notiek 
martenkrāsnīs (55. att.). Martenkrāsns sastāv no divām galvena
jām daļām — no vannas, kur notiek piemaisījumu oksidēšana, un 
no rĢeneratoriem. Vanna ir izklāta ar ugunsizturīgiem ķieģeļiem 
un no augšas nosegta ar velvi. Sihtu (čugunu un lūžņus) vannā 
ievieto pa iekraušanas logiem. Pretējā sienā ir speciālas atveres 
izkausētā tērauda izvadīšanai.

Gaisu un dabasgāzi iepriekš sakarsē reģeneratoros. Marten
krāsnij ir četri reģeneratori. Caur diviem no tiem laiž sakarsētās 
gāzes, kas rodas, sadegot kurināmajam. Tā rezultātā abu reģe- 
neratoru sienas stipri sakarst. Pēc tam gāzu virziens tiek mainīts: 
caur sakarsētajiem reģeneratoriem laiž gaisu un gāzi, kas pare
dzēta sadedzināšanai, bet caur aukstajiem — sakarsētās gāzes, 
kas rodas kurināmā sadegšanas rezultātā. Sakarsētie reģeneratori 
atdod savu siltumu gāzei un gaisam. Tādēļ, kurināmam sadegot, 
temperatūra sasniedz 1700... 1750°C. Atšķirībā no skābekļa kon
vertera martenkrāsnī gaiss (vai ar skābekli bagātināts gaiss) 
plūst virs izkausētā čuguna un piemaisījumi oksidējas tikai tā
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55. att. Martenkrāsns shēma.

virspusē. Izkausētās masas iekšienē piemaisījumus oksidē FeO, 
ko satur dzelzs lūžņi. Ja dzelzs lūžņu nepietiek, tad izkausētajam 
čugunam papildus pieliek dzelzsrūdu.

Martena metodes galvenā priekšrocība ir tā, ka čuguna pār
strādāšana tēraudā ir samērā viegli kontrolējama un var iegūt 
dažādu noteiktu mārku tēraudus. Martenkrāsnīs izdevīgi pārstrā
dāt arī dzelzs lūžņus.

Sai metodei ir arī daži trūkumi:
1) kaut arī, izmantojot martenkrāsnīs skābekli, tērauda iegu

ves process ievērojami paātrinās, tomēr tas notiek 10 . . .  12 reižu 
lēnāk nekā skābekļa konverteros;

2) jāpatērē ļoti daudz gāzveida vai šķidrā kurināmā;
3) martenkrāsns ir ievērojami dārgāka par skābekļa konver

teru.
Tērauda iegūšana elektrokrāsnīs. So metodi izmanto augstas 

kvalitātes tēraudu iegūšanai. Elektrokrāsnīs (56. att.) par siltuma 
avotu izmanto elektrisko loku, ar kuru iespējams sasniegt un uz
turēt aptuveni 2000 °C. Tādējādi var iegūt dažādus augstas kva
litātes leģētos tēraudus, kuriem ir augstas kušanas temperatūras. 
Turklāt elektrokrāsnīs ir ievērojami lētākas par martenkrāsnīm.

Tērauda liešana. Izkausēto tēraudu lej speciālos kausos, bet 
no tiem — tā sauktajos kristalizatoros (57. att.), kurus dzesē ar. 
ūdeni. No kristalizatora apakšējās daļas caur speciālām formēša
nas ierīcēm laiž kvēlojošo tēraudu, piešķir tam vajadzīgo formu 
un sagriež noteikta lieluma gabalos.

Dzelzs iegūšana no rūdām ar tiešās reducēšanas metodi. Pēc 
šīs metodes dzelzi iegūst tieši no dzelzs rūdām, bez čuguna starp
stadijas. Šajā nolūkā izmanto bagātinātu dzelzsrūdu, kas satur 
vairāk nekā 70% (pēc masas) dzelzs. Dzelzi no rūdām reducē ar
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56. ali. Elektrokrasns shēma. 57. att. Kristalizators.

oglekļa (II) oksīda un ūdeņraža maisījumu, ko iegūst no dabas
gāzes — metāna:

CH4 -f- CO2 2CO + 2H2
2e~

f  i
+3 +2 0 t °  0 + 4  +1
F62O3 +  CO -j- 2H2 — 2i' 6“ļ“ CO2 H- 2H2O

t ______________ļ
Ae~

Shematiski dzelzs iegūšanas process no rūdām ar tiešās reducē
šanas metodi parādīts 58. attēlā. Dzelzs reducēšanas krāsnī rūda 
pakāpeniski virzās no augšas uz leju, un tai pretī plūst oglekļa (II) 
oksīda un ūdeņraža maisījums (pretplūsmas princips). Reducē
šanas process norisinās 800 .. .  850 °C temperatūrā. Rezultātā 
iegūst dzelzs sakausējumu, kas satur 1,2 . . .  2% (pēc masas) og
lekļa un nedaudz citu piemaisījumu. Iegūto dzelzs sakausējumu 
ievada elektrokrāsnīs un pārstrādā augstas kvalitātes tēraudos, 
kādus nevar iegūt ar parastajām metodēm. Tiešās reducēšanas 
metodes galvenās priekšrocības ir šādas:

1) nav vajadzīgs kokss, kura ražošanai nepieciešamas augstas 
kvalitātes akmeņogles un lieli darbaspēka resursi, pie tam koksa 
iegūšana ir saistīta ar apkārtējās vides pastiprinātu piesārņošanu 
ar kaitīgām vielām;

2) izmantojot šo metodi, ir iespējams ražot augstvērtīgākus 
tēraudus nekā ar tradicionālajām metodēm;
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Rūdas iekraušana

D ū m g ā z e s

CO + H f
reducē -

C H t * C 0 2- ~ 2C 0  +2H ļ  š a n a i

G ā z e  k u r i n ā š a n a i

141i r
D a b a s g ā z e  — ►  — ir

D z e l z s
s a k a u s ē j u m s

58. att. Dzelzs iegūšana tieši no rūdām.

3) reducēšanas process notiek ievērojami zemākā temperatūrā, 
līdz ar to iespējams ietaupīt enerģiju.

Diemžēl pagaidām šīs metodes tehnoloģija vēl nenodrošina 
tādu darba ražīgumu, kādu sasniedz ar tradicionālajām tērauda 
ražošanas metodēm.

Par perspektīvu zinātnieki uzskata tērauda tiešu ražošanu no 
rūdām Joti augstās temperatūrās (plazmas stāvoklī). Izmantojot 
šo metodi, nav vajadzīgas ne domnas, ne konverteri, ne elektro- 
krāsnis. Taču šīs metodes izmantošanu pagaidām ierobežo lielais 
enerģijas patēriņš.

•  Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (11.—15.)! Atrisi
niet 6. uzdevumul

5. §. ALUMĪNIJA RAŽOŠANA

Lai izstrādātu rūpnieciski izdevīgu alumīnija ražošanas me
todi, zinātniekiem bija jāpārvar lielas grūtības.

Kas tās izraisīja? Viens no iemesliem bija alumīnija lielā ķī
miskā aktivitāte. Alumīniju izdevās reducēt no tā sājiem tikai ar 
tādiem sevišķi aktīviem metāliem kā kālijs un nātrijs. Taču šāda 
alumīnija ieguves metode bija ļoti dārga.

Kādēļ alumīniju neieguva pēc elektrolīzes metodes?
Sīs metodes izmantošanu kavēja tas, ka dabā sastopamais 

alumīnija savienojums boksīts Al20 3-nH20 kūst ļoti augstā
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temperatūrā (2050°C). Tikai vēlāk, kad konstatēja, ka boksīts labi 
šķīst izkausētā kriolītā Na3AlF6 (aptuveni 950°C temperatūrā), 
notika apvērsums alumīnija iegūšanā un tā ražošanas pašizmaksa 
ievērojami pazeminājās.

Tagad alumīniju iegūst, elektrolizējot alumīnija oksīda šķī
dumu izkausētā kriolītā Na3AlF6. Kriolītu ražo mākslīgi, jo zināmo 
atradņu krājumi ir izmantoti. Vienkāršoti alumīnija elektrolīzes 
procesu attēlo tā:

+ 3  o
Pie katoda Al +  3e_ ->-Al

-2  o
Pie anoda 0  — 2e~~*0; 0  + 0 . - ^ 0 2f

Patiesībā šis process noris sarežģītāk. Par tā norisi pagaidām 
zinātniekiem nav vienotu uzskatu. Visplašāk izplatīts uzskats, ka 
kriolītā izkausēts alumīnija oksīds disociē šādā veidā:

A120 3^= AF++AIO33-
Līdz ar to elektrolīzes procesu pieņemts attēlot tā:

0
Pie katoda Al3++3e~-> AI

0
Pie anoda 2AI033_— 6e- -v 3 0  +  Al20 3 

30 +  30 -+ 3 0 2f

59. att. Alum īn ija  ieguves elektrolīzes vanna.
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U z  v a k u u m s ū k n i

t

Alumīnija rūpnieciskās ieguves iekārta shematiski parādīta 
59. attēlā. Elektrolīzes vannā temperatūra sasniedz aptuveni 950°C. 
Par anodu izmanto ogļu blokus, kas pakāpeniski nodeg, jo skā- 
beklis, kas rodas elektrolīzē, reaģē ar ogli un veido oglekļa(II) 
oksīdu, pie tam oglekļa(II) oksīds sadegot pārvēršas par og
lekļa (IV) oksīdu. Nodegušo anoda daļu no augšas sistemātiski 
papildina, ieblietējot anoda alumīnija apvalkā ogļu un darvas 
masu. Šķidrais alumīnijs, kas uzkrājas vannas apakšējā daļā, ir 
katods. Elektrolītam atdziestot, tā virspusē un malās rodas cieta 
garoza. Tajā izsit caurumus, lai izvadītu gāzi. Alumīnija ieguves 
iekārta darbojas nepārtraukti, bet izkausēto alumīniju laiku pa 
laikam ievada kausos, no kuriem iepriekš izsūknēts gaiss (60. att.). 
Pēc tam šķidro alumīniju salej veidnēs.

Alumīnija iegūšana saistīta ar lielu elektroenerģijas patēriņu. 
Vienas tonnas alumīnija iegūšanai patērē aptuveni 15 000 kW-h 
elektroenerģijas.

6. §. METALURĢISKĀS RŪPNIECĪBAS ATTĪSTĪBA 
PADOMJU SAVIENĪBĀ

Pirms Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas čuguna un tē
rauda ražošanā Krievija ieņēma piekto vietu pasaulē. Krievijas 
metalurģiskā rūpniecība 1913. gadā deva 4,2 milj. t čuguna un 
tikpat daudz tērauda.

Padomju varas gados melnā un krāsainā metalurģija attīstīju
sies ļoti strauji. Čuguna un tērauda ražošanā mūsu valsts tagad 
ieņem pirmo vietu pasaulē. Pirmo vietu pasaulē Padomju Savie
nība ieņem arī dzelzsrūdas ieguvē.
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Pēdējos gados sevišķi strauji paplašinās krāsaino metālu (AI, 
Mg, Ti) ražošana, kuriem ir ļoti svarīga nozīme mūsdienu tehnikā.

Vienpadsmitajā piecgadē paredzēts alumīnija ražošanu palie
lināt par 15. ..20%, vara ražošanu — par 20. . .25%, niķeļa un 
kobalta ražošanu — ne mazāk kā 1,3 reizes. Paredzēts arī palieli
nāt cinka, svina, titāna, magnija, niobija un citu metālu ražošanu.

•  Atbildiet uz jautājumiem un izpildiet vingrinājumus (16. un 17.)! Atri
siniet 7. uzdevumu!

J A U T Ā J U M I  UN V I N G R I N Ā J U M I

1. Kas ir metalurģija, un kāda ir tās nozīme tautas saimniecībā?
2. Parādiet kartē svarīgākās dzelzsrūdas un alumīnija rūdu atradnes un 

ievērojamākos metalurģijas centrus!
3. Raksturojiet galvenos metālu rūpnieciskās iegūšanas paņēmienus! Uz

rakstiet attiecīgo reakciju vienādojumus un paskaidrojiet, kas šajos procesos 
ir oksidētājs, kas reducētājs, kas oksidējas un kas reducējas!

4. Kādēļ alumīniju nevar reducēt no tā oksīda ne ar ogli, ne ar oglek|a(II) 
oksīdu, ne arī ar ūdeņradi?

5. Kādi ķīmiskie procesi notiek domnā? Uzrakstiet vienādojumus reakci
jām, kas norisinās, ja reducē dzelzi no magnētiskās dzelzsrūdas?

6. Kāda nozīme koksam domnas procesā? Kādēļ domnā nevar iegūt tīru 
dzelzi?

7. Kādi ķīmiskās rūpniecības vispārīgie principi tiek ievēroti domnas pro
cesā? Salīdziniet domnas procesu ar ķīmiskajiem procesiem, kas notiek sēr
skābes ražošanā!

8. Kāda nozīme ir kušņiem domnas procesā? Kaš jāizmanto par kušņiem, 
ja pārstrādājamā dzelzsrūda satur dolomītu? Kādēļ?

9. Kādi faktori paātrina ķīmiskās reakcijas? Kurus no tiem izmanto dom
nas procesā?

10. Ko sauc par ražošanas optimālajiem apstākļiem? Kā tos ievēro domnas 
procesā?

11. Izskaidrojiet ķīmiskos procesus, kas notiek tērauda ražošanā! Uzrak
stiet reakciju vienādojumus!

12. Kādēļ, skābeklim saskaroties ar izkausētu čugunu, oksidējas ne tikai 
piemaisījumi, kas ir ķīmiskā ziņā ļoti aktīvi, bet oksidējas arī dzelzs un veido
jas dzelzs(II) oksīds? Kas ar to notiek tērauda ieguves procesā?

13. Kādas galvenās tērauda ražošanas metodes ir pazīstamas? īsumā rak
sturojiet un novērtējiet tāsi

14. Kas kopīgs un kas atšķirīgs ir reģeneratoru darbībā domnas procesā 
un martenproccsā?

15. Kā metalurģijā izmanto dzelzs lūžņus, un kāda tiem nozīme tērauda 
ražošanas procesā?

16. Ar kādām grūtībām sastapās zinātnieki, izstrādājot rūpnieciskas alu
mīnija iegūšanas metodes?

17. Raksturojiet Padomju Savienības metalurģiskās rūpniecības attīstību 
un attīstības perspektīvas!
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U Z D E V U M I

1. Dzelzsrūda satur pēc masas 90% Fe30 4 un 10% S i0 2. Cik procentu (pēc 
masas) dzelzs un cik procentu (pēc masas) silīcija ir dotajā rūdā?

2. Cik daudz enerģijas izdalīsies, reducējot ar alumīniju 112 g dzelzs no 
FesCb, ja alumīnija oksīda rašanās siltums ir 1671 kJ, bet dzelzs(III) oksīda 
rašanās siltums — 741 kJ?

3. Cik pēc tilpuma (normālos apstākļos) oglekļa(II) oksīda vajadzīgs, lai 
reducētu dzelzsrūdu, kurā ir 960 t Fe20 3?

4. Hematītā F e A  ir 10% (pēc masas) piemaisījumu, kurus tehnoloģiskajā 
procesā atdala. Cik tonnu čuguna var iegūt no 100 tonnām rūdas, ja zināms, 
ka čugunā ir 5% (pēc masas) piemaisījumu (oglekļa u. c.)?

5. No cik tonnām magnētiskās dzelzsrūdas, kas satur 90% (pēc masas) 
Fc30 4, var iegūt 2 t čuguna, kurā ir 93% (pēc masas) dzelzs?

6. Sadedzinot skābekļa plūsmā 200 g tērauda, ieguva 4 g oglekļa (IV) 
oksīda. Cik procentu (pēc masas) oglekļa satur šis tērauds?

7. Cik tonnu boksīta, kurā ir 60% (pēc masas) A120 3, vajadzīgs, lai no tā 
varētu iegūt 5 t alumīnija?



PIELIKUMS

53. tabula
Dažu skābju ūdens šķīdumu blīvums 20 °C temperatūrā

(g/cm3)

% (Pēc 
masas) HjSO, HNOj H e i %  (Pēc 

m a s a s )
H2SO, HNOj

4 1 ,0 2 5 1 ,0 2 0 1 ,0 1 8 5 4 1 ,4 3 5 1 ,3 3 4
6 1 ,0 3 8 1 ,031 1 ,0 2 8 5 6 1 ,4 5 6 1 ,3 4 5
8 1 ,0 5 2 1 ,0 4 3 1 ,0 3 8 5 8 1 ,4 7 7 1 ,3 5 6

1 0 1 ,0 6 6 1 ,0 5 4 1 ,0 4 7 6 0 1 ,4 9 8 1 ,3 6 7
12 1 ,0 8 0 1 ,0 6 6 1 ,0 5 7 6 2 1 ,5 2 0 1 ,3 7 7
14 1 ,0 9 5 1 ,0 7 8 1 ,0 6 8 6 4 1 ,5 4 2 1 ,3 8 7
16 1 ,1 0 9 1 ,0 9 0 1 ,0 7 8 6 6 1 ,5 6 5 1 ,3 9 6
18 1 ,1 2 4 1 ,1 0 3 1 ,0 8 8 6 8 1 ,5 8 7 1 ,4 0 5
2 0 1 ,1 3 9 1 ,1 1 5 1 ,0 9 8 7 0 1 ,6 1 1 1 ,4 1 3
2 2 1 ,1 5 5 1 ,1 2 8 1 ,1 0 8 7 2 1 ,6 3 4 1 ,4 2 2
2 4 1 ,1 7 0 1 ,1 4 0 1 ,1 1 9 7 4 1 .6 5 7 1 .4 3 0
2 6 1 ,1 8 6 1 ,1 5 3 1 ,1 2 9 7 6 1 ,6 8 1 1 .4 3 8
2 8 1 ,2 0 2 1 ,1 6 7 1 ,1 3 9 7 8 1 ,7 0 4 1 ,4 4 5
3 0 1 ,2 1 9 1 ,1 8 0 1 ,1 4 9 8 0 1 ,7 2 7 1 ,4 5 2
3 2 1 ,2 3 5 1 ,1 9 3 1 ,1 5 9 8 2 1 ,7 4 9 1 .4 5 9
3 4 1 ,2 5 2 1 ,2 0 7 1 ,1 6 9 8 4 1 ,7 6 9 1 ,4 6 6
3 6 1 ,2 6 8 1 ,221 1 ,1 7 9 8 6 1 ,7 8 7 1 ,4 7 2
3 8 1 ,2 8 6 1 ,2 3 4 1 ,1 8 9 8 8 1 ,8 0 2 1 ,4 7 7
4 0 1 ,3 0 3 1 ,2 4 6 1 ,1 9 8 9 0 1 ,8 1 4 1 ,4 8 3
4 2 1 ,3 2 1 1 ,2 5 9 — 9 2 1 ,8 2 4 1 ,4 8 7
4 4 1 ,3 3 8 1 ,2 7 2 — 9 4 1 ,8 3 1 1 ,4 9 1
4 6 1 ,3 5 7 1 ,2 8 5 — 9 6 1 ,8 3 6 1 .4 9 5
4 8 1 ,3 7 6 1 ,2 9 8 — . 9 8 1 .8 3 7 .1 ,5 0 1
5 0 1 ,3 9 5 1 ,3 1 0 — 1 0 0 1 ,8 3 1 1 ,5 1 3
5 2 1 ,4 1 5 1 ,3 2 2 —

54. tabula
Dažu sārmu ūdens šķīdumu blīvums 20 °C temperatūrā

(g/cm3)

% (pēc 
m asas) KOH NaOI-I NHiOH % (pēc 

masas) KOH NaOH

4 1 ,0 3 5  . 1 ,0 4 3 0 ,9 8 1 3 4 1 ,3 3 0 1 ,3 7 0
6 1 ,0 5 3 1 ,0 6 5 0 ,9 7 3 3 6 1 ,3 5 9 1 ,3 9 0
8 1 ,0 7 2 1 ,0 8 7 0 ,9 6 5 3 8 1 ,3 7 3 1 ,4 1 0

10 1 ,0 9 0 1 ,1 0 9 0 ,9 5 8 4 0 1 ,3 9 6 1 ,4 3 0
12 1 ,1 0 9 1 ,1 3 1 0 ,9 5 0 4 2 1 ,4 1 8 1 ,4 4 9
14 1 ,1 2 8 1 ,1 5 3 0 ,9 4 3 4 4 1 ,4 4 1 1 ,4 6 9
16 1 ,1 4 7 1 ,1 7 5 0 ,9 3 5 4 6 1 ,4 6 4 1 .4 8 7
18 1 ,1 6 7 1 ,1 9 7 0 ,9 3 0 4 8 1 ,4 8 7 1 ,5 0 7
2 0 1 ,1 8 6 1 ,2 1 9 0 ,9 2 3 5 0 1 ,5 1 0 1 ,5 2 5
2 2 1 ,2 0 6 1 ,2 4 1 0 ,9 1 6
2 4 1 ,2 2 6 1 ,2 6 3 0 ,9 1 0
2 6 1 ,2 4 7 1 ,2 8 5 0 ,9 0 4
2 8 1 ,2 6 7 1 ,3 0 6 0 ,8 9 8
3 0 1 ,2 8 8 1 ,3 2 9 0 ,8 9 2
3 2 1 ,3 0 9 1 ,3 4 9
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Salu un bažu šķīdība ūdenī
55. tabula

I
NH.,

I
K

I
Na

11
Ba

II
Ca

11
Mg

III
AI

ni
Cr

II
Fc

III
Fe

II
Mn

11
Zn

I
Ag

II
Ilg

II
Pb

II
Sn

II
Cu

-O H Š š š š m m n n n n n n — — n n n

-C 1 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

= s o 3 š š š n n n — — n — n n n n n — n

d</)II š š š n m š š š š s š š m š n š š

s P O ļ š š š n n n n n n n n n n n n n n

=co3 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

- N 0 3 š š š š š š š š š š š š š š š š š

- C H 3 C O O š š š š v-i š š m Š š š š š š š š š š

Pirmajā vertikālajā ailē dotas skābju atlikumu un hidroksogrupās formulas. Augšēja horizontālajā ailē dota amonija grupas for- 
g  mula un metālu atomu ķīmiskie simboli un to vērtiba savienojumos. Uurts «š» apzīmē šķīstošu savienojumu, burts «n» — praktiski 
— nešķīstošu un *m> — mazšķīstošu savienojumu. Svītriņa nozīmē, ka šada viela nepastāv vai ar ī ta ūdenī sadalās.



56. fabula
Neorganisko savienojumu aptuvenas molmasas (g/mol)

H4 N'IV Na+ K4 Ba24 Ca24 Mg24 AI»4 Cr>4 Fe24 Fe»4 Mn24 Zn24 Cu24 Ag4 Pb24

O2- — — 62 94 153 56 40 102 152 72 160 71 81 80 232 223
OH- 18 35 40 56 171 74 58 78 103 90 107 89- 99 98 125 241
ci- 36,5 53,5 58,5 74,5 208 111 95 133,5 158,5 127 162,5 126 136 135 143,5 278
Br- 81 98 103 119 297 200 184 267 292 216 296 215 225 224 188 367
[- 128 145 150 166 391 294 278 408 433 310 437 309 319 318 235 461
N 03- 63 80 85 101 .261 164 148 213 238 180 242 179 189 188 170 331
S2- 34 68 78 110 169 72 56 150 200 88 208 87 97 96 248 239
so32- 82 116 126 158 217 120 104 294 344 136 352 135 145 144 296 287
so4z- 98 132 142 174 233 136' 120 342 392 152 400 151 161 160 312 303
C032- 62 96 106 138 197 100 84 234 284 116 292 115 125 124 276 267
Si0a2- 78 112 122 154 213 116 100 282 332 132 340 131 141 140 292 283
PO,3~ 98 149 164 212 601 310 262 122 147 358 151 355 385 382 419 811



UZDEVUMU ATBILDES

I nodaļa

1. M gS04-7H20 . 2. 0,43 g Br- 3. 5,57%.

II nodaļa

1. 2,76 g; 3,63 /. 2. 8,89 m3. 3. Skāba; 54,11 g KN03. 4. 307,69 ml; 21,33 l 
gaisa. 5. 60,68%; 41,28%. 6. 11,7 t. 7. 15,68 t.

III nodaļa

1. 302 400 m3. 2. 572 g. 3. 154,2 g. 4. 10,01%. 5. 83,29% Na2C 03 un 16,71% 
NaHCOj. 6. 568,9 m3. 7. 753,14 kg S i02, 209,205 kg CaC03, 221,76 kg Na2C03.

IV nodaļa

1. 0,5 t. 2. 160 g. 3. a) 8,875 g Cl2, b) 2,8 l Cl2. 4. 108 g. 5. 22,4 l H2 un 
22,4 l Cl2. 6. 13,03 g. 7. Dzelzs plāksnīte kļuva par 0,08 g smagāka. 8. 215,71 g 
Sn02 un 355,51 g PbO.

V nodaļa

1. 9,46%. 2. 69,64%. 3. 160 g. 4. 288,55 ml. 5. 4 : 9. 6. 14,35 g. 7. 36,96 g K2CO3.

VI nodaļa

I. 29,2 g. 2. a) Vārglāzē, kurā ievieto Zn, masa palielinās par 1,9385 g; b) vār- 
glāzē, kurā ievieto Mg, masa palielinās par 0,9167 g. 3. 13,04% Mg, 21,74% 
MgO. 4. 20%. 5. 40. 6. 107 861,33 ms. 7. 88,81 g Na2C 03.

VII nodaļa

1 . 9 g. 2. 68% AI un 32% Cu. 3. 10 ml. 4. 70% A120 2 un 30% AI; 15,96 ml.
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VIU nodala

1. 46,86 t, 4. Cr2(S 0 4)3. 5. 96 g un 33,6 l.

IX nodaļa

I. Siderlts satur 48,28% Fe, bet pirīts — 46,67% Fe. 2. 0,14 g. 3. Fe30 4. 4. 11,2/. 
5. 2,8 g; 3,32 ml.

X nodaļa

1. 65,17% Fe un 4,67% Si. 2. 930 kJ. 3. 403 200 m3. 4. 66,32 t 5. 2 85 t
6. 0,545%. 7. 15,73 t.



ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS

Adsorbcija 83 
Akmeņsāls 135 
Alauns 160 
Alotropija 55, 81 
Alumīnija savienojumi 159 
Alumīnijs 155—159 
Aluminotermija 158 
Alva 121, 125 
Amalgama 157 
Ametists 96
Amfotērie savienojumi 159, 160, 168 
Amofosi 69 
Amonāii 159 
Amonija jons 40—42
— hidroksīds 40
— sāļi 42
Amonjaka ūdens 40—42
Amonjaks 37
Anjoni 10
Anods 10
Antimons 34, 63
Apatīti 55
Arsēns 34, 63

Baktērijas, nitrifikācijas 
saistošās), 54 

Bārijs 141, 151 
Bāzes 14, 15 
Bāzu disociācija 14, 15 
Berilijs 141, 150 
Bisinuts 34, 63 
Boksīts 156 
Bora savienojumi 161 
Bors 160, 161 
Borskābe 161 
Bronza 126

Cēzijs 134, 135 
Cinks 113, 115, 126

Čuguns 178, 179, 185— 190

Dabasgāze 83 
Desorbcija 83 
Difosforskābe 59 
Dihidrogēnfosfāti 42, 60 
Dihromāti 168—170 
Dihromskābe 168— 170 
Dimants 81 
Disociācija 9
— elektrolītiskā 9
— sāļu 9, 14, 16
— sārmu 9, 14, 15
— skābju 9, 14, 15 
Disociācijas pakāpe 18 
Dolomīts 142, 144 
Domna 185— 189 
Dūralumīnijs 125, 158 
Dzelzs 173—178
•— oksīdi 174, 176
— rūdas 174
— savienojumi 176—178 
Dzīvsudrabs 120—123

Elektrolīti 7, 8
Elektrolītiskā disociācija 7, 9 
Elektrolīze 115—119 
Elementu apakšgrupas 113 
Etiķskābe 16

Fajanss 100, 101 
Fenolftaleīns 27

(slāpekli



Fluorūdeņradis 105 
Fosfāti 60, 61 
Fosfīdi 57
Fosfora minerālmēsli 65, 68 
Fosforīti 55 
Fosfors 55—58
— baltais 56, 57
— melnais 56
— sarkanais 56, 57 
Fosforūdeņradis 57 
Fotosintēze 93 
Francijs 134

Gallijs 155, 162 
Gāze, domnas, 188
— ģeneratoru 86
— ūdens 86 
Gāzģenerators 85 
Germānijs 79, 104 
Grafīts 81

Ģipsis 147

Hematits 174 
Hidratācijas reakcijas 11 
Hidrāti 11 
Hidrīdi 136, 145 
Hidroksonija jons 13 
Hidrolizē 26—28 
Hlorīdi 138
Hroma savienojumi 167— 170 
Hromēti 168—170 
Hromīti 168 •
Hroms 166, 167, 171 
Hromskābe 168, 169

Indijs 155, 162 
Indikatori 27 
Inhibitor! 129

Jaunsudrabs 126 
Joni 9, 18—20 
Jonu reakcijas 20—23 
— vienādojumi 21

Kalcija savienojumi 146 
Kalcijs 144, 145 
Kalcīts 144
Kālija savienojumi 138, 139 
Kālijs 134, 135 
Kalnu kristāls 96 
Kaļķakmens 82, 144, 146 
Kaļķi 146
— dedzinātie 146
— dzēstie 146
— nedzēstie 146 
Kaolinits 94, 99, 156 
Karbamids 67 
Karbonāti 91, 92, 142 
Karborunds 94 
Karnalīts 114, 130 
Katjoni 10
Katjonu pierādīšana 19 
Katods 10 
Kauperi 188 
Keramika 100, 101 
Kobalts 173 
Kokss 185
Kololdie šķīdumi 97—99 
Konstantāns 126 
Koniaktaparāti 39, 47, 48 
Konverters 191, 192 
Korozija 126— 129 
Korunds 156 
Kriolīts 196 
Kristālhidrāti 12 
Kristāliskie režģi 114 
Kušņi 185 
Kvarcs 95 
Kvēpi 82

Lakmuss 27 
Laukšpats 94, 156 
Leģētie tēraudi 180, 184 
Limonīts 174 
Litijs 134

Magnetits 174
Magnija savienojumi 143, 144
Magnijs 142, 143
Māli 94, 99, 156
Mangāns 180
Marmors 82, 144

206



Martenkrāsns 192, 193 
Melnā metalurģija 184 
Metafosforskābe 58 
Metāli 112
— krāsainie 110
— melnie 110
— smagie 121
— vieglie 121
Metālu elektroķīmiskā spriegumu rinda 

122— 124
— korozija 126—129
— savienojumi ar ūdeņradi 136, 145 
Metalurģija 184
Metāns 83 
Metiloranžā 27 
Mikroelementi 64 
Minerālmēsli 62, 66
— fosfora 68
— kālija 69
— slāpekļa 66 
Misiņš 126 
Molibdēns 171, 180

Nātrija savienojumi 137—139 
Nātrijs 134—137 
Neelektroliti 8 
Niķelis 173, 180 
Nitrāti 52—54, 66 
Nitrīdi 37, 57
Nitrifikācijas baktērijas 54 
Nitrīti 45

Ogleklis 79—84 
Oksidēšana 23—26 
Oksidēšanās-reducēšanās reakcijas 

2 3 -2 6
Oksidētāji 24, 86 
Ortofosfātl 60 
Ortofosforskābe 59 
Osmijs 173

Pallādijs 173 
Permanganāti 20 
Peroksīdi 136, 137, 169 
Pirofosforskābe 59 
Pirollze 82 
Platīns 123, 173 
Porcelāns 100, 101

Precipitāts 68 
Pulveris, melnais, 53

Reducēšanās 24, 86 
Reducētāji 24, 86 
Rodijs 173 
Rubldijs 134 
Rubīni 156 
Rutēnijs 173

Safīri 156
Sakausējumi 125, 126 
Sārmu metāli 134 
Sārņi 188, 191 
Sērkociņi 57 
Silāns 94 
Silīcijs 93—95 
Silīcijskābe 96 
Silikāti 99 
Silvinīts 114, 135 
Skudrskābe 85 
Slāpeklis 35—37 
Slāpekļskābe 45—52 
Smiltis 93 
Soda 91
— dzeramā 91
— kalcinētā 91
— kristāliskā 91 
Stikls 100-102  
Stroncijs 141, 151 
Sudrabs 120, 123 
Superfosfāts, divkāršais, 68
— vienkāršais 68 
Svins 79, 104

Tallijs 155, 162
Tērauds 179, 180, 190-195
Topāzs 96

Ultramikroskops 97

Varš 120, 123 
Volframs 166, 171 
Vuda sakausējums 126

Zelts 120, 123
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S A U D Z Ē  GRĀMATU!
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Ar cipariem atzīmēts: 
Akmeņogļu iegulu baseini
I  K i Z E L A S  B A S E I N S

I I  Ļ V O V A S - V O Ū N I J A S  B A S E i N S

I I I  D Ņ E P R A S  B A S E I N S

I V  M / N U S I N S K A S  B A S E I N S

V  U L U H E M A S  B A S E I N S

1  K i n g r s e p a

2  B o ris la va
3  OoUna
U Sotatvino
5 Polpina
6  Lebedino
7 Krem cnčuga

0 Slavjanska
9 Ņ ik itovka
10 A la  verdi

Atradnes
15 Kirovgrada
16 Buguru slan a
17 Škapovo

11 Aluņitdoga 18 išimbaja
12 Daskesārta 19 Halilovo
13 Kafana 20 Baira m ali
14 K a r ada ga 21 K iz iltu m iu k a

22 Alm alika
23 Altintopkana  
2t» Haidarkena  
25 A k d o vu ro k a

26 Gorjočegorsko
27 N azorova 31 Ņerčinskijzovoda
28 (Jsoļje- Sibirska 32 Raič ih in sko
29 H čirska




