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ПЕРЕДМОВА 
 
 

Навчальний посібник «Фізична хімія та хімія силікатів» 
призначений для студентів за напрямом підготовки 6.060101 
«Будівництво» (спеціальність 7.06010104  «Технологія будівельних 
конструкцій, виробів і матеріалів») денної та заочної форм 
навчання. 

Головне завдання вивчення фізичної хімії для будівельників-
технологів полягає в дослідженні законів перебігу хімічних 
процесів, використанні їх для прогнозування технологічного 
процесу залежно від часу і встановлення меж, до яких за даних 
умов процеси можуть бути реалізовані. Фізико-хімія силікатів, як 
окремий розділ хімії Силіцію, лежить в основі  технології 
силікатних матеріалів. 

Посібник розроблено із застосуванням сучасної хімічної 
номенклатури, ілюстровано схемами, таблицями, рисунками, 
діаграмами, рівняннями реакцій. До кожної теми посібника подані 
питання для самоконтролю знань. 

Автори з врахуванням багаторічного досвіду викладання цієї 
дисципліни прагнуть в доступній формі коротко викласти 
теоретичні положення фізичної хімії та хімії силікатів у 
відповідності з діючою навчальною програмою. Теоретичний 
матеріал ілюструється прикладами розв’язання типових задач.  
Практичні завдання професійно спрямовані. 

 Посібник може бути корисним студентам-будівельникам, 
аспірантам, науковим працівникам, фахівцям будівельного 
профілю. 
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 РОЗДІЛ І. ОСНОВИ ФІЗИЧНОЇ ХІМІЇ 
 

1. ХІМІЧНА ТЕРМОДИНАМІКА. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ.  
ПЕРШИЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМІКИ  

 
Фізична хімія – наука, яка вивчає закономірності перебігу 

хімічних процесів і супровідні їм фізичні явища, широко 
використовуючи при цьому теоретичні та експериментальні методи 
фізики і хімії. 

Хімічна термодинаміка розглядає перетворення енергії в  
хімічних процесах та енергетичні характеристики речовин.  

Термодинаміка силікатів – теоретична база хімічної технології 
виробництва скла, кераміки, в’яжучих матеріалів. 

Термодинаміка вивчає такі питання: 
- перехід енергії з одного виду в інший; 
- енергетичні ефекти, що супроводжують фізико-хімічні 

перетворення; 
- можливість та напрям перебігу самочинних процесів. 
 

Основні поняття та визначення 
Термодинамічна система – сукупність тіл, здатних 

обмінюватись енергією та речовиною. Термодинамічна система має 
межі, які відділяють її від навколишнього середовища і ці межі 
називаються поверхнями поділу. 

Ізольована система – система, яка не обмінюється з іншими 
системами а ні речовиною, а ні енергією. 

Закрита система – система, яка обмінюється з навколишнім 
середовищем тільки енергією. 

Відкрита система – система, яка обмінюється з навколишнім 
середовищем речовиною та енергією. 

Гомогенна система – система між окремими частками якої 
немає межі поділу (приклад – повітря). 

Гетерогенна система – система, окремі частки якої мають чітку 
межу поділу. Однорідну частину гетерогенної системи, що має 
однакові фізичні властивості, називають фазою. 

Термодинамічний стан системи – сукупність фізичних та 
хімічних властивостей системи. 
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Параметри стану – фізичні та хімічні властивості системи, що 
характеризують її стан. Базові параметри: тиск р, об’єм V, 
термодинамічна температура Т, внутрішня енергія U, ентальпія Н, 
ентропія S. 

Внутрішні параметри – параметри, які визначають розміри та 
положення тіл, що належать до системи. 

Зовнішні параметри – параметри, які визначаються розмірами 
та положенням тіл, що не належать до даної системи. 

Інтенсивні параметри – параметри, які не залежать від маси 
(температура Т, молярні теплоємності Ср і Сv, тиск р, хімічний 
потенціал µ). 

Екстенсивні параметри – параметри, які залежать від маси 
(внутрішня енергія U, ентальпія Н, ентропія S, об’єм V, енергія 
Гіббса G, енергія Гельмгольца F). 

Термодинамічний процес – процес, який характеризується 
зміною хоча б одного з параметрів системи. 

Стан рівноваги – такий стан системи, який характеризується 
незмінністю за часом усіх параметрів процесу. 

Рівноважний процес – нескінченно повільний процес, в ході 
якого система проходить через низку нескінченно близьких один до 
одного станів рівноваги. При цьому всі параметри змінюються дуже 
повільно; система постійно знаходиться у стані рівноваги і всі її 
частини мають однакові значення р і Т. 

Ізотермічний процес – процес, який відбувається за постійної 
температури. 

Ізобарний процес – процес, який відбувається за постійним 
тиском. 

Ізохорний процес – процес, який відбувається за постійним 
об'ємом. 

Адіабатичний процес – процес, який проходить без обміну 
теплотою з навколишнім середовищем (Q  = const). 

Самочинний процес – процес, для реалізації якого не потрібна 
енергія ззовні. 

Функція стану – параметр стану системи, який визначається 
тільки початковим та кінцевим станами і не залежить від шляху 
проходження процесу. 
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Внутрішня енергія – функція стану системи, сукупність усіх 
видів енергії руху і взаємодії частинок, що входять до складу 
системи, дорівнює тепловому ефекту ізохорного процесу: ∆U = Qv. 

Ентальпія – функція стану системи – повний запас енергії 
працюючої системи,    дорівнює   тепловому    ефекту    ізобарного   
процесу: ∆Н = ∆U + p . ∆V = Qр. 

 Система, що складається з рідини і пари (наприклад, вода і її 
пара, розчин і пара над ним), а також система, що містить рідину і 
тверду речовину (наприклад, рідка вода і крига, насичений розчин з 
осадом на дні) є двофазною гетерогенною системою. 

 Система, що складається з криги, рідкої води і її пари є 
прикладом трифазної системи. 

Температура за термодинамічною і міжнародною практичною 
шкалою може бути виражена у Кельвінах або в градусах Цельсія. 
Співвідношення між ними виражається рівнянням: Т = t + 273,15. 

Тиск газу в СІ виражають в ньютонах на м2 (н/м2). Об’єм у хімії 
виражають в літрах: 1 л = 1 дм3 = 1 . 10-3 м3. 

Будь-яка система може вступати в енергообмін з навколишнім 
середовищем. Існує чимало форм енергообміну. У термодинаміці їх 
класифікують на роботу А і теплоту Q. 

 Роботою називається форма передавання енергії, коли процес 
відбувається під впливом сили, скерованої від джерела роботи до її 
приймача і супроводжується зміною руху взаємодіючих тіл. 

Наприклад, газ, об’єм якого, долаючи сталий тиск  оточуючих 
його тіл (поршня, атмосфери тощо), збільшується на V = V2 - V1, 
здійснює над цими тілами роботу А, що дорівнює:  

.)( 12 VPVVPA ∆⋅=−=                                (1.1) 
Роботі надається позитивний знак, якщо вона здійснюється 

системою над навколишнім середовищем, і негативний, якщо вона 
здійснюється навколишнім середовищем над системою. 

 Теплотою називається передавання енергії, що відбувається під 
дією різниці температур взаємодіючих тіл. 

Теплота передається від більш нагрітого тіла (джерела теплоти) 
до менш нагрітого тіла (приймача теплоти). 

Теплоті надається позитивний знак, якщо вона передається 
навколишнім середовищем системі, і негативний знак, якщо вона 
віддається системою навколишньому середовищу. 
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Якщо у результаті передачі теплоти відбувається зміна 

температури системи на ∆Т, то  
,TcQ ∆⋅=                                          (1.2) 

де с – теплоємність, що є теплотою процесу, в результаті якого 
температура системи змінюється на 1К. 
 

Перший закон термодинаміки 
І закон термодинаміки – загальний закон збереження енергії 

стосовно термодинамічних систем. 
Вічний двигун першого роду неможливий, тобто неможливо 

створити таку машину, яка здійснювала б роботу без витрат енергії. 
Цей наслідок витікає з закону збереження енергії. 

Виходячи з закону збереження енергії, перший закон 
термодинаміки може мати ще такі формулювання: 
• внутрішня енергія ізольованої системи є величиною сталою. 
• енергія в природі не зникає  і не виникає знову, а лише     

переходить з одного виду в інший.  
• при всіляких взаємних перетвореннях різних видів енергії, 

перехід від одного виду енергії в інший здійснюється в  
еквівалентних кількостях. 

Під внутрішньою енергією U розуміють загальний запас енергії 
системи, куди входять усі види енергії: енергія коливального руху 
атомів всередині молекул, енергія обертання  електронів навколо 
ядра атома, енергія атомних ядер та ін. 
     Абсолютні значення внутрішньої енергії невідомі, але важливо 
знати її зміну. Термодинамічні функції, значення яких залежать 
лише від стану системи, називаються функціями стану. Їх зміна в 
будь-якому процесі залежить тільки від початкового та кінцевого 
стану системи й не залежить від шляху переходу. 

Внутрішня енергія є функцією стану, зміна її у процесі 
визначається кінцевим станом U2 і початковим U1 : ∆U = U2 - U1. 

Зміна внутрішньої енергії системи дорівнює різниці між 
теплотою Q, яку отримала система ззовні, і роботою А, яку 
виконала система проти зовнішніх сил:  

.AQU −=∆                                        (1.3) 
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Застосування першого закону термодинаміки до  
хімічних процесів 

І Закон термодинаміки дає можливість оцінити теплові ефекти 
різних хімічних перетворень. Якщо єдиним видом роботи є робота 
розширення, то рівняння І закону термодинаміки має вигляд: 

.VpQU ∆−=∆                                     (1.4) 
Для хімічних процесів тепловим ефектом хімічної реакції є 

теплота, яка поглинається або виділяється при необоротному 
протіканні хімічних процесів за сталої температури. 

Для ізохорно-ізотермічного процесу V = const, T = const з (1.4) 
тепловий ефект: 

.VpUQV ∆+∆=                                    (1.5) 
Оскільки в ізохорному процесі А = 0, то QV = ∆U. 
Таким чином, при ізохорно-ізотермічному процесі тепловий 

ефект дорівнює зміні внутрішньої енергії системи. 
Для ізобарно-ізотермічного процесу р = const, T = const з  

рівняння (1.4) Qр = ∆U + р∆V = (U2 + pV2) - (U1 + pV1). 
     Якщо позначити U + pV = H, то будемо мати 

.12 HHHQp ∆=−=                                   (1.6) 

де Н – ентальпія або теплоємність системи. Подібно до 
внутрішньої енергії ентальпія є функцією стану: ∆Н = Н2 - Н1. Отже, 
при ізобарно-ізотермічному процесі тепловий ефект дорівнює зміні 
ентальпії процесу Qp = ∆Н. Під час екзотермічних процесів теплота 
виділяється, а ентальпія зменшується (∆Н < 0) і, навпаки, під час 
ендотермічних процесів ентальпія зростає, величина ∆Н додатна 
(∆Н > 0). 

Різниця теплових ефектів за сталим об’ємом і сталим тиском 
дорівнює роботі розширення газоподібних учасників процесу: 

.nRTUH ∆=∆−∆                                     (1.7) 
де ∆n – зміна числа моль газоподібних учасників процесу 
розраховується за стехіометричним рівнянням, як різниця між 
сумою числа моль газоподібних продуктів, що утворилися в 
результаті реакції та сумою числа молей початкових газоподібних 
речовин: 

∑ ∑−=∆ ... ПОЧПРОД nnn  
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Для   реакцій,   які   відбуваються   без зміни числа моль, тобто 
∆n = 0, Qp = QV. Прикладом такої реакції є Cl2 + H2 = 2HCl. 

Якщо реакції відбуваються у конденсованих фазах (між 
твердими або рідкими речовинами), то різницею між ∆Н і ∆U 
можна знехтувати внаслідок малих значень ∆V (до 5%). 

 
Питання для самоконтролю 

1. Дайте визначення поняття системи. Які системи називають 
ізольованими, відкритими, гомогенними, гетерогенними? 

2. Що називають термодинамічним процесом? Які 
термодинамічні процеси вам відомі? 

3. Дайте визначення функції стану системи. Наведіть приклади. 
4. Дайте визначення внутрішньої енергії системи. 
5. Дайте визначення поняття роботи. Чи можна говорити про 

запас роботи в системі? Чи є робота функцією стану системи? 
Чому? 

6. Дайте визначення поняття теплоти. Чи можна говорити про 
запас теплоти в системі? Чи є теплота функцією стану системи? 
Чому? 

7. Які формулювання І закону термодинаміки ви знаєте?  
8. Запишіть рівняння І закону термодинаміки і вкажіть, які 

величини, що входять у це рівняння, залежать від шляху процесу? 
9. Фізичний зміст ентальпії. 

  10. Вкажіть знак ентальпії в екзотермічних і ендотермічних 
процесах. 
 
 

2. ТЕРМОХІМІЯ. ЗАКОН ГЕССА ТА  
ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ 

 
Незалежність теплового ефекту реакції від шляху процесу було 

встановлено дослідним шляхом російським академіком Германом 
Івановичем Гессом (1840 р.). 

Тепловий ефект хімічних реакцій залежить лише від 
кінцевого й початкового стану реагуючих речовин і не залежить 
від шляху, яким проходить процес. 
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Цей закон є окремим випадком І закону термодинаміки й  
виконується для реакцій, які відбуваються в ізохорних або 
ізобарних умовах. 

Екзотермічна реакція в термохімії записується наступним 
чином:  

аА + bB = cC + dD + Q, 
а в термодинаміці це означає, що ∆Н має від’ємне значення:  

аА + bB = cC + dD,    
Q = -∆Н. 

Теплові ефекти різних процесів, віднесені до одного моля 
речовини називаються стандартними тепловими ефектами. 
Стандартні   теплові    ефекти позначають ∆Н298

0 (р = 101,325 кПа, Т 
= 298К). 

Рівняння хімічної реакції, в якому вказується величина 
теплового   ефекту, називається термохімічним рівнянням: 
СаСО3(т) + SiO2(т) = СаSiО3(т) + СО2(г); ∆Н298

0 = 88,7 кДж/моль. 
Термохімічні рівняння можна додавати і віднімати одне від 

іншого, переносити члени з однієї частини в другу, а також 
проводити всі інші алгебраїчні операції. 

Виходячи з закону Гесса, тепловий ефект реакції однаковий, 
незалежно від того, яким шляхом йшла реакція. Покажемо це на 
прикладі одержання натрію силікату Na2SiO3. Реакцію проводимо 
двома різними шляхами: 
1) Na2O(т) + SiO2(т) = Na2SiO3(т), ∆Н’ = -251,6 кДж; 
2) а) Na2O(т) + СO2(г) = Na2СO3(т), ∆Н” = -323,1 кДж; 
    б) Na2СО3(т) + SiO2(т) = Na2SiO3(т) + СО2(г), ∆H”’ = +71,5 кДж. 

Складаючи рівняння реакції а) і б) і скорочуючи однакові 
складові, одержимо в другому випадку сумарне рівняння: 

Na2О(т) + SiO2(т) = Na2SiO3(т), 
тепловий ефект якої становить: 

6,251)5,711,323(' −=+−=′′∆+′′′∆=∆ HHH  кДж. 
Отже, у двох випадках термодинамічні рівняння співпадають, 

оскільки з однакових початкових речовин різними шляхами 
утворились   однакові кінцеві продукти.  Відповідно до закону 
Гесса тепловий    ефект     цих     реакцій також однаковий і складає 
∆Н = -251,6 кДж. 
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Користуючись законом Гесса, можна обчислити тепловий ефект 

реакції, не виконуючи безпосередніх вимірювань. Не завжди 
вдається визначити зміну ентальпії процесу, якщо досліджувана 
реакція супроводжується іншими реакціями. 

Наприклад, розглянемо реакцію горіння вуглецю:  
С(графіт) (т) + О2(г) = СО2(г)    ∆Н1. 

Початковими речовинами є кисень і вуглець, продуктом реакції 
– карбон(IV) оксид. Перехід від початкових речовин до продуктів 
реакції можна здійснити двома шляхами і безпосередньо 
взаємодією кисню з вуглецем до одержання СО2 й іншим шляхом – 
провести процес у дві стадії, спочатку отримавши СО, а потім СО2: 

СГРАФІТ + 1/2О2(г) = СО(г)   ∆Н2; 
СО(г) + 1/2О2(г) = СО2(г)   ∆Н3. 

Закон Гесса дає можливість встановити зв’язок між трьома 
процесами простим рівнянням: 

∆Н1 = ∆Н2 + ∆Н3. 
Теплові ефекти ∆Н1 та ∆Н3 можна легко визначити 

експериментальним шляхом, Але визначення теплового ефекту ∆Н2 
за невисоких температур пов’язане з труднощами у зв’язку з тим, 
що під час згоряння вуглецю утворюється суміш його оксиду та 
діоксиду. Тому доцільно тепловий ефект ∆Н2 розраховувати за 
рівнянням: 

.312 HHH ∆−∆=∆  
Для визначення теплових ефектів реакцій, в яких приймають 

участь органічні сполуки найчастіше користуються значеннями 
стандартних ентальпій згоряння, які можна легко визначити з 
досліду. Стандартною ентальпією згоряння називається тепловий 
ефект реакції окиснення 1 моля даної сполуки в атмосфері кисню до 
утворення вищих оксидів елементів, які входять до її складу, за 
стандартних умов. 

Тепловий ефект реакції дорівнює різниці між сумою 
стандартних ентальпій згоряння початкових речовин та сумою 
стандартних ентальпій згоряння продуктів реакції з 
урахуванням стехіометричних коефіцієнтів реакції. 
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З закону Гесса витікає ще кілька наслідків: 
- тепловий ефект розкладання хімічної сполуки дорівнює (з 

протилежним знаком) тепловому ефекту її утворення (закон 
Лавуазьє-Лапласа); 

- якщо здійснюються дві реакції, які приводять з різних 
початкових станів до однакових кінцевих станів, то різниця 
теплових ефектів дорівнює тепловому ефекту переходу з одного 
початкового стану в інший; 

- якщо здійснюються дві реакції, які приводять з однакових 
початкових станів до різних кінцевих станів, то різниця між їхніми 
тепловими ефектами дорівнює тепловому ефекту переходу з одного 
кінцевого стану в другий. 

У термохімії визначають й інші теплові ефекти: теплоту 
розчинення, теплоту нейтралізації, теплоту плавлення та ін. 

Теплота розчинення – кількість теплоти, яка виділяється або 
поглинається при розчиненні 1 моля речовини у великій кількості 
розчину сталої концентрації. 

Теплота нейтралізації – тепловий ефект, який спостерігається 
при нейтралізації одного моль-еквіваленту кислоти одним моль-
еквівалентом гідроксиду в розведених водних розчинах. 

При взаємодії моль-еквівалента сильної кислоти з моль-
еквівалентом   сильного    гідроксиду  в розведених водних 
розчинах виділяється    майже     однакова     кількість     теплоти   
∆ННЕЙТР, = -55,9 кДж/моль-екв (при 298К). 

;2OHOHH =+ −+         
9,55−=∆H  кДж/моль. 
 

Теплоємність 
Однією з найважливіших характеристик речовини в термохімії є 

теплоємність – кількість теплоти, яка необхідна для нагрівання 
одиниці маси речовини на один градус (Дж/К). 

Питома теплоємність – кількість теплоти, яка необхідна для 
нагрівання 1 г речовини на 1 градус (Дж/г . К). 

Молярна теплоємність – кількість теплоти, яка необхідна для 
нагрівання 1 моля речовини на 1 градус  (Дж/моль . К). 
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Залежно від умов нагрівання чи охолодження розрізняють 
теплоємність за  сталим об’ємом cV – ізохорна теплоємність і 
теплоємність за сталим тиском cР – ізобарна теплоємність. 

Для твердих та рідких тіл різниця між сР і сV незначна, тому що 
їхній об’єм майже не змінюється. 

Оскільки тепловий ефект залежить від температури й тиску, то 
його значення відносять до стандартних умов. Для розрахунків 
довідникові значення всіх термодинамічних величин відносять до 
однієї  стандартної температури 298К і стандартного тиску 101,3 
кПа. Усі термодинамічні величини, які відносяться до стандартного 
стану речовин, називаються стандартними. 

Стандартною ентальпією утворення складної речовини 
називається тепловий ефект реакції утворення 1 моля певної 
сполуки з простих речовин за стандартних умов. Для всіх речовин у 
термохімічних рівняннях зазначають агрегатний стан, в якому вони 
знаходяться за стандартних умов. 

Наприклад: 
∆Н0(СаСО3)(т) = ∆Н0(Са)(т) + ∆Н0(С)(т) + 3/2∆Н0(О2)(г). 

Стандартні ентальпії утворення речовин вимірюють або 
обчислюють, вони позначаються ∆НУТВ.

0, кДж/моль. Їх значення 
зібрані в термодинамічні таблиці. 

Стандартні ентальпії утворення простих речовин приймають 
такими,  що дорівнюють нулю. Наприклад, ∆Н298

0(Fe) = 0; 
∆Н298

0(О2) = 0. 
З закону Гесса витікає, що тепловий ефект реакції дорівнює 

різниці між сумою стандартних ентальпій утворення продуктів 
реакції й сумою стандартних ентальпій утворення початкових 
речовин, з врахуванням стехіометричних коефіцієнтів реакцій: 

( ) ( ) .
.

0
298.

0
298

0
ПОЧПРОД

НnHnH ∑∑ ∆−∆=∆  

Розрахуємо тепловий ефект реакції: 
2СаО(т) + SiО2(т) = 2СаО . SiО2(т). 

З таблиці термодинамічних параметрів знаходимо значення 
стандартних ентальпій утворення всіх учасників процесу: 
∆Н298

0(СаО) = -634,9 кДж/моль;  
∆Н298

0(SiO2) = -858,6 кДж/моль;  
∆Н298

0(2СаО . SiO2) = -2248,8 кДж/моль; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

∆Н0 = -2248,8 - (-2 . 634,6 - 858,6) = -120,4 кДж – екзотермічний 
процес, оскільки ентальпія має від’ємне значення. 
 

Питання для самоконтролю 
1. Дайте визначення теплоємності системи. Які види 

теплоємності ви знаєте? Яке існує співвідношення між ізобарною та 
ізохорною молярними теплоємностями для ідеального газу? 

2. Що називають тепловим ефектом хімічної реакції? 
3. Сформулюйте закон Гесса. У чому полягає його 

термодинамічне обґрунтування? 
4. Які наслідки закону Гесса? Наведіть їх математичні вирази. 
5. Як розраховуються теплові ефекти реакцій, які не можуть бути 

проведені експериментально? Які дані для цього необхідні? 
6. Дайте визначення стандартної теплоти згоряння та 

стандартної теплоти утворення речовини. 
7. Чи можна термохімічні рівняння складати, віднімати і 

множити на чисельні множники? 
8. Виходячи з теплоти утворення СО2 (г) (∆Н0 = -393,5 кДж/моль 

і термохімічного рівняння 
С(ГРАФІТ) + 2N2О (г) = СО2 (г) + 2N2 (г);      ∆Н0 = -557,5 кДж 

розрахувати теплоту утворення N2О (г). 
9. При сполученні 2,1 г заліза з сіркою виділилося 3,77 кДж. 

Розрахувати теплоту утворення ферум(ІІ) сульфіду. 
10.Пояснити, чому процеси розчинення речовин у воді можуть 

самочинно відбуватися не тільки з екзотермічним (∆Н < 0), але й з 
ендотермічним (∆Н > 0) ефектом. 
 

3. ДРУГИЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМІКИ. 

НАПРЯМ ПЕРЕБІГУ ХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 
 

Напрям процесу у випадку хімічного перетворення визначають, 
використовуючи ІІ закон термодинаміки, який стверджує, що 
ентропія обов’язково зростає у випадку перебігу самочинних 
процесів. 
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За ІІ законом термодинаміки ентропія (S) – фізична величина, 
що має властивості функції стану, зміна запасу якої в системі 
описується рівнянням: 

Т

Q
S ОБОР.=∆ , Дж/моль . К,                           (3.1) 

де QОБОР. – кількість теплоти, яка поглинається системою в 
ізотермічному оборотному процесі. 

Додатне значення ∆S (∆S > 0) вказує на самочинний процес в 
системі, а від’ємне ∆S (∆S < 0) – на те, що процес може відбуватися 
лише при витраті певної кількості енергії. Збільшення температури і 
об’єму системи веде до збільшення ентропії. До збільшення 
ентропії приводить також збільшення числа часточок у системі, 
наприклад при перетворенні твердих речовин у рідину, рідини у газ, 
при розчиненні речовин. Навпаки, при конденсації, кристалізації 
ентропія системи зменшується:  

),(2)()(2 222 гOHгOгH →+  ;0<∆S  

.),()(2)(.)( 22 крSгHIгSНкрI +→+  .0>∆S  
Зміна ентропії не залежить від шляху термодинамічного 

процесу, яким система переходить з одного стану в інший, а 
залежить лише від відмінностей станів: 

.12 SSS −=∆  
Австрійський фізик Л. Больцман  встановив зв'язок між  

ентропією та ймовірністю стану системи (статистичне 
формулювання другого закону термодинаміки): 

 S = K . lnW,                                          (3.2) 
де К – стала Больцмана, яка дорівнює відношенню газової сталої R 
до сталої Авогадро NА,  W – термодинамічна ймовірність реалізації 
стану системи. Отже, ентропія пропорційна термодинамічної 
ймовірності стану системи:чим більшою кількістю мікрочастинок 
представлена дана система, тим більше варіантів їх розподілу, за 
яких може бути досягнутий даний макростан, і тим більше значення 
ентропії. За Больцманом зростання ентропії в необоротних 
процесах є наслідком переходу систем з менш ймовірного стану до 
більш ймовірного. При цьому стан рівноваги виступає найбільш 
ймовірним. Отже, ентропія характеризує ту частину енергії, яка не 
перетворюється в роботу. 
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Зміна ентропії складного процесу, що складається з кількох 
стадій, дорівнює сумі змін ентропії кожної окремої стадії цього 
процесу:  

∆SПРОЦЕСУ =  ∆S1 + ∆S2… + ∆Sn. 
Третій закон термодинаміки є постулатом Планка. Він 

стверджує, що ентропія індивідуальної кристалічної речовини за 
температури абсолютного нуля дорівнює нулю і не залежить від 
тиску, агрегатного стану та інших її характеристик. Це означає, що 
за цієї умови досягається повна впорядкованість, і макростан 
кристалу чистої речовини може бути реалізований лише одним 
способом. Отже, термодинамічна ймовірність дорівнює одиниці, і 
тоді, згідно рівняння (3.2), одержимо: 

S = K . lnW= 0.                                      (3.3) 
Третій закон термодинаміки дає змогу визначити ентропію SТ 

усіх індивідуальних речовин за будь-якої температури. Вона 
чисельно дорівнює зміні ентропії у процесі переходу одного моль 
кристалічної речовини від абсолютного нуля до даної температури: 

 ∫=
T

ìîë
T dT

Ò

c
S

0

. ,                                   (3.4) 

де смол. – молярна теплоємність. 
Враховуючи (3.1) одержимо рівняння 3.5: 

.
T

CpdT

T

dQ
dS ==                                (3.5)  

  
Теплота фазових переходів 

Відомо, що фазові переходи супроводжуються виділенням або 
поглинанням прихованої теплоти перетворення. Для будь-якого 
рівноважного переходу з однієї фази в іншу теплота фазового 
переходу визначається за рівнянням Клаузіуса-Клапейрона: 

,.. V
dT

dp
TQ ПФ ∆=                                       (3.6) 

де QФ.П. – теплота фазового переходу (випаровування, плавлення, 
сублімації, поліморфного перетворення, тощо); ∆V – зміна об’єму 
внаслідок фазового перетворення; dp/dT – похідна, що зв’язує зміну 
температури і тиску. 
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Для розрахунку теплоти випаровування застосовують рівняння: 

.
11

ln
211

2
. 








−=

TTp

p
kQВИП                              (3.7) 

Щодо стану рівноваги рідина-пара, теплоту випаровування 
визначають за рівнянням: 

),(. РПВИП VV
dT

dP
TQ −=                                  (3.8) 

де QВИП. – молярна теплота випаровування; VП
  і VР – молярні об’єми 

відповідно пари і рідини. 
Для стану рівноваги тверде тіло – рідина теплоту плавлення 

визначають за рівнянням: 

),(. ТРПЛ VV
dT

dP
TQ −=                              (3.9) 

де QПЛ. – теплота плавлення; VР
  і VТ – молярні об’єми речовин в 

рідкому і твердому станах. 
Ентропію речовин за стандартних умов називають стандартною 

ентропією і позначають S298
0. Значення стандартних ентропій 

використовують для обчислення константи хімічної рівноваги та 
для визначення напрямку перебігу хімічних реакцій. Якщо відома 
стандартна ентропія, можна обчислити значення абсолютної 
ентропії даної речовини за будь-якої температури (3.11): 

.
298

0
298

0 ∫+∆=∆
T

T T

CpdT
SS                               (3.10)                  

Температурну залежність ентропії речовини, яка знаходиться в 
стандартному стані і характеризується фазовим перетворенням  , 
точкою плавлення і  температурою кипіння розраховують за 
рівняннями (3.11):  

∫ ∫ ++
∆
++=

.. .

..0

1

..

..
0

0
ПФ ПЛ

ПФ

T Т

ТПФ

ПФ
T T

dTСр

Т

H

T

CpdT
SS  

∫ ∫+
∆
++

∆
+

.

. ..

3.2

.

.
КИП

ПЛ КИП

T

Т

Т

ТКИП

КИП

ПЛ

ПЛ

T

dTСр

Т

H

T

dTCp

Т

H
,    (3.11) 
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де  ;12
..

.. SSS
Т

H

ПФ

ПФ ∆=−=
∆

  ;1
.

. S
Т

H

ПЛ

ПЛ ∆=
∆

  2
.

. S
Т

H

ВИП

ВИП ∆=
∆

 (зміни  

ентропії фазового або поліморфного перетворення, плавлення і 
випаровування відповідно). 

Згідно з законом Гесса зміна ентропії реагентів хімічної реакції 
дорівнює: 

... ∑∑ −=∆ ПОЧКІНЦ SSS  

Для самочинно перебігу процесу необхідні дві рушійні сили: 
перша – намагання системи перейти в стан з найменшою енергією і 
виділити тепло при цьому переході, тобто знизити ентальпію, друга 
– намагання системи перейти в найбільш ймовірний стан з 
максимально допустимим за даних умов степенем 
невпорядкованості, тобто збільшити ентропію. 
   Тому для визначення напряму процесів у замкнутих системах у 
термодинамічну практику введено функції, що називаються 
енергією   Гіббса  (ізобарно-ізотермічний потенціал):   

.STHG ∆⋅−∆=∆                                   (3.12) 
і   енергією Гельмгольца (ізохорно-ізотермічний потенціал): 

.STUF ∆⋅−∆=∆                                    (3.13) 
Як і ∆Н та ∆S системи, ∆G не залежить від способу проведення 

процесу, а залежить лише від початкових і кінцевих учасників 
реакції: 

.)()(
1

.
0

.
1

0
.. ∑∑ ∆−∆=∆

i

ВИХiПРОД

i

iРХ GnGnG  

 
Процеси, що відбуваються самочинно, супроводжуються 

зменшенням величини термодинамічних потенціалів. Коли 
ентальпійний чинник від`ємний , а ентропійний – додатний, то ∆G 
матиме від’ємне значення і за будь-якої температури процес 
відбувається самочинно. При ∆G = 0 система перебуває у стані 
хімічної рівноваги.  
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Схема найважливіших термодинамічних співвідношень: 

 
   

Практичне застосування основних положень термодинаміки 
Розглянемо приклади застосування термодинамічних 

закономірностей для технології силікатних систем. 
Приклад 1. Визначити, яку кількість тепла необхідно витратити 

для розкладу 1 т соди, якщо відомі теплові ефекти реакцій: 

)(32)(2)(2 KKK SiONaSiOONa =+ + 243,17 кДж; 

)(2)(32)(2)(32 ÃKKK COSiONaSiOCONa +=+ - 81,04 кДж. 

Розв’язок. Користуючись наведеними термохімічними 
рівняннями, знаходимо термохімічне рівняння реакції розкладу 
соді. Для цього від другого рівняння віднімаємо перше  

 
     )(2)(32)(2)(32 ÃKKK COSiONaSiOCONa +=+     -81,04    кДж; 

─ 
     )(32)(2)(2 KKK SiONaSiOONa =+                           +243,17 кДж. 

    )(2)(2)(32 ГKK COONaCONa +=                             -324,21 кДж. 

 
Кількість речовини (моль) в одній тонні соди складає: 

3
3

1043,9
106

101000

32

32

32
⋅=

⋅
==

CONa

CONa

CONa M

m
n  (моль), 

Тоді кількість тепла, яку необхідно витратити, буде: 
Q = 9,43 . 103 . 324,21 = 305,73 . 104 кДж/т. 

Приклад 2. Розрахувати кількість тепла, яку необхідно 
витратити на нагрівання 1 кг кварцу від 298 до 1700К, якщо відома 
температурна залежність його теплоємності (С = 46,94 - 34,31 . 10-3Т 
- 11 ,3 . 105Т-2)    і   визначити   зміну   ентропії   такої   ж   кількості 
кварцу    при     переході   його   з  β-  в    α-модифікацію   за   846К   
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βSiO2 ⇄ αSiO2, а також кристобаліту за температури плавлення 
1986К, якщо теплота його плавлення дорівнює 744,05 кДж/кг. 

Розв’язок. Кількість тепла, необхідна для досягнення 
температури кварцу від 298 до 1700К знаходиться як різниця 
ентальпій системи при різних температурах: 

=++=
⋅
−⋅

+

+−⋅+−=⋅⋅−

−⋅⋅+==−=∆

−

−∫∫

2,520288,8005813,1095172
1981700

)2981700(108,18

)2981700(1058,28)2981700(15,781)103,11

1031,3494,46(
60

1000

6

22225

3
1700

298

1700

298
2981700

dTT

TdTncHHH p

=  

= 1947782,3 Дж/моль або 1947,8 кДж/моль. 
З довідника знаходимо значення ентальпії поліморфного 

перетворення     кварцу    з   β-модифікації  в       α-модифікацію 
∆НП.П. = 185,9 Дж/моль. Тоді зміна ентропії перетворення буде 
дорівнювати: 

22,0
846

9,185..
12 ==
∆
=−=∆

T

H
SSS ПП  Дж/моль . град, 

а плавлення кристобаліту 

238,0
1986

05,744

.

. ==
∆
=∆

ПЛ

ПЛ

T

H
S  кДж/кг . град. 

Приклад 3. Розглянути термодинамічні параметри реакції 
синтезу воластоніту з кальциту і кварцу: 

),()()( 32 êCaSiOêSiOêCaO ⋅=⋅+ ββ  

).()()()( 2323 ãÑÎêCaSiOêSiOêCaÑO +⋅=⋅+ ββ  
при температурі 298К і зробити висновок про можливість її 
перебігу. 

Розв’язок. Користуючись термодинамічними величинами з 
довідника, за законом Гесса знаходимо ентальпію реакції: 

=⋅−−−⋅−=

=∆+∆−∆+∆=∆
33

0
)(298

0
)(298

0
)(298

0
)(298

0
298

10)87,120639,859(10)06,158450,393(

)()(
2323 SiOCaCOCOCaSiO HHHHH

 

= 88700 Дж/моль   або   88,7 кДж/моль. 
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Аналогічно знаходимо ентропію реакції: 

=∆+∆−∆+∆=∆ )()( 0
)2(298

0
)3(298

0
)2(298

0
)3(298

0
298 SiOCaCOCOCaSiO SSSSS

= (213,64 - 82,00) - (92,88 + 41,84) = 160,92 Дж/моль . град. 
Енергія Гіббса визначається за рівняння (3.5): 

84,4074592,160298887000
298

0
298

0
298 =⋅−=∆−∆=∆ STHG  Дж. 

Збільшення ентальпії реакції і позитивне значення енергії Гіббса 
вказує на неможливість перебігу реакції утворення воластоніту при 
298К. 

 
Питання для самоконтролю 

1. Наведіть формулювання ІІ закону термодинаміки.  
2. В якому випадку зміна ентропії є критерієм самочинного 

процесу? 
3. Дайте визначення термодинамічним потенціалам. 
4. Вкажіть співвідношення між функціями стану і 

термодинамічними потенціалами системи.  
5. Виразити умови термодинамічної рівноваги системи за 

допомогою термодинамічних функцій. 
6. Як визначити зміну ентропії у процесі фазового перетворення? 
7. Визначити знаки ∆Н, ∆S, ∆G для реакції: АВ(к)+В2(г)=АВ3(к), 

яка відбувається за 298К у прямому напрямку. Як буде змінюватися 
∆G зі зростанням температури? 

8. За якої Т ендотермічна реакція А → В відбувається практично 
до кінця? Визначити: а) знак ∆S реакції; б) знак ∆G реакції В → А 
за Т; в) можливість протікання реакції В → А за низьких 
температур. 

9. Не проводячи розрахунків, встановити знак ∆S0 наступних 
процесів: 

а) 2NH3 (г) = N2 (г) + 3Н2 (г); 
б) СО2 (к) = СО2 (г); 
в) 2NО(г) + О2 (г)  = 2NО2 (г). 
10. Вказати   знаки   ∆Н,   ∆S,   ∆G   для   наступних   процесів: а) 

розширення ідеального газу у вакуум; б) випаровування води за     
1000С     і     парціальному   тиску   пари   води   103,3   кПа;  
в) кристалізація переохолодженої води. 
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4. ХІМІЧНА КІНЕТИКА 

 
Швидкість хімічних реакцій та методи її визначення 

Швидкість хімічних реакцій характеризує кількість 
елементарних актів взаємодії або розкладання за одиницю часу в 
одиниці об’єму (для гомогенних реакцій) або на одиницю площі 
поверхні поділу фаз (для гетерогенних реакцій). Оскільки число 
взаємодій між молекулами полічити неможливо, то використовують 
пропорційну до них величину – концентрацію, яку виражають в 
кіломолях на метр кубічний (кмоль/м3) або молях на дециметр 
кубічний (літр) (моль/дм3, моль/л). Для гомогенних процесів, що 
відбуваються без зміни об’єму, швидкість хімічної реакції 
дорівнює зміні концентрації реагуючих речовин або продуктів 
реакції за одиницю часу. 

Зміна концентрації ∆С дорівнює різниці між концентрацією С2 в 
момент часу t2 і концентрацією С1 в момент часу t1. 

Швидкістю реакції, в такому випадку, називають середню 
швидкість реакції і визначають за рівнянням: 

.
12

12
τττ ∆
∆
±=

−

−
±=

CCC
V                              (4.1) 

Справжня або миттєва швидкість реакції характеризує процес 
у певний момент часу τ  і є першою похідною від концентрації 
реагентів або продуктів реакції за часом: 

             .
τd

dC
V ±=                                              (4.2) 

Її визначають за тангенсом кута нахилу дотичної, побудованої до 
кривої залежності концентрації від часу перебігу реакції (рис.4.1). 

       .αtgV =                                                (4.3) 
Одиниця вимірювання швидкості реакції є кмоль/м3 . с або 

моль/дм3 . с, у разі використання інших одиниць часу (хвилини, 
години тощо) – кмоль/м3 . год або моль/дм3 . хв. 

Швидкість хімічних реакцій можна визначити 
експериментально. Для цього знаходять концентрацію вихідної 
речовини або продуктів реакції через певні проміжки часу і 
підставляють значення у формулу (4.1). 
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Рис. 4.1. Зміна концентрації вихідних речовин з часом для прямої реакції, що 

відбувається швидко (І), з середньою швидкістю (ІІ) і повільно (ІІІ)  
(штрихова лінія – дотична до кривих) 

 
Приклад 1. Обчислити швидкість реакції  

Br2 + HCOOH = 2 Br- + 2H+ + CO2, 
якщо  за 3 хв. концентрація брому змінилась від 0,1 моль/дм3 до 
0,04 моль/дм3. 

Розв’язок. Оскільки в умові дано зміну концентрації брому 
(вихідної речовини), то використаємо рівняння 4.1: 

4

12

12 103,3
603

1,004,0 −⋅=
⋅
−

−=
−

−
−=

ττ
CC

V   моль/дм3 . с. 

Якщо реакція відбувається в газовій фазі зі зміною тиску в 
системі, то її швидкість визначають за зміною тиску з часом. 
Наприклад, реакція термічного розкладання нітроген(V) оксиду за 
рівнянням: 

2252 42 ONOON +=  
відбувається зі збільшенням тиску в системі, оскільки на кожний 
моль розкладеного N2О5 утворюється 2,5 моль газуватих продуктів. 
Для реакцій, що відбуваються в газовій фазі без зміни тиску або в 
розчинах для визначення концентрації використовують 
титриметричні методи аналізу, різні фізико-хімічні методи – 
спектроскопію, поляриметрію, хроматографію, потенціометрію, 
кондуктометрію тощо. Наприклад, швидкість реакції: 
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HBrBrH 222 =+  
можна вивчати, контролюючи інтенсивність поглинутого бромом 
світла. 

Значення швидкості, обчислені за зміною концентрації вихідних 
речовин або продуктів реакції, будуть відрізнятись, якщо в 
хімічному рівнянні біля них стоять різні стехіометричні 
коефіцієнти. Наприклад, швидкість попередньої реакції, визначена 
за зміною концентрації HBr, буде в два рази більшою від швидкості, 
визначену за зміною концентрації брому. 

Швидкість хімічних реакцій залежить від різних чинників: 
природи реагуючих речовин, їх концентрації, температури, 
наявності каталізатора, а в розчинах – від значення рН середовища, 
інтенсивності перемішування реагентів тощо. 
 

Вплив природи і концентрації реагентів на  
швидкість хімічних реакцій 

Природа реагуючих речовин. Природа речовини визначається 
типом хімічного зв’язку між структурними одиницями речовини. 
Енергія зв’язку між цими частинками, а також сили 
міжмолекулярних взаємодій (сили Ван-дер-Ваальса) 
характеризують здатність речовин до хімічних перетворень. Проте 
нині ще не існує таких теоретичних узагальнень, які давали б змогу 
передбачити швидкість процесу на основі хімічної формули 
реагентів або відношення їх до того чи іншого класу сполук.  
Відомості про швидкість більшості хімічних реакцій грунтуються, в 
основному, на експериментальних даних. Загальні тенденції, що 
стосуються впливу природи речовин на швидкість хімічних реакцій, 
такі: 

а) взаємодія органічних сполук з ковалентними малополярними 
зв’язками, як правило, відбувається повільніше, ніж з йонними або 
ковалентними полярними зв’язками; 

б) гомогенні реакції переважно відбуваються швидше, ніж 
гетерогенні, оскільки швидкість перебігу останніх лімітується 
поверхнею поділу фаз та ступенем їх дисперсності. 

При загальному оцінюванні хімічної реакції необхідно брати до 
уваги не тільки термодинамічні, але й кінетичні параметри, тому що 
зміна термодинамічних функцій вказує тільки на принципову 
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можливість перебігу того чи іншого хімічного процесу. Так, 
взаємодія нітроген(ІІ) оксиду з киснем: 

;22 22 NOONO =+   

1500 −=∆G   кДж/моль 
відбувається дуже швидко, навіть за кімнатної температури, а 
реакція між воднем і киснем: 

;22 222 OHOH =+  

5,4560 −=∆G   кДж/моль 
за звичайних умов практично не відбувається, не зважаючи на те, 
що вона характеризується більшою зміною вільної енергії Гіббса 
∆G0. 

Вплив концентрації реагентів. Умовою перебігу хімічної 
реакції є зіткнення молекул реагуючих речовин, причому швидкість 
реакції залежить від числа активних зіткнень в одиниці об’єму. 
Ймовірність одночасного зіткнення молекул у гомогенній системі 
пропорційна концентрації реагуючих речовин. 

Швидкість хімічної гомогенної реакції пропорційна добутку 
концентрацій реагентів у степенях, що дорівнюють 
коефіцієнтам у хімічному рівнянні цієї реакції. 

Це один з основних законів хімічної кінетики, який називають 
законом   дії  мас. Він був сформульований норвезькими вченими 
К. Гульдбергом і П. Вааге у 1867 році. 

При взаємодії двох молекул у гомогенній системі за схемою: 

)()()( ГГГ АВВA =+  

швидкість реакції виражається таким кінетичним рівнянням: 
  ,BACkCV =                                       (4.4) 

де V – швидкість реакції, k – константа швидкості реакції, СА і СВ – 
молярна концентрація реагентів А і В (моль/дм3). 

Коефіцієнт пропорційності k у рівнянні (4.4) називають 
константою швидкості реакції. Її фізичний зміст випливає з цього 
ж рівняння, тобто константа швидкості чисельно дорівнює 
швидкості реакції, якщо молярні концентрації реагентів 
дорівнюють одиниці. 

Для гомогенної реакції типу: 
,22 CBA =+  
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в елементарному акті якої беруть участь три молекули, кінетичне 
рівняння має такий вигляд: 

,2
BACkCV =                                     (4.5) 

Приклад. Як зміниться швидкість реакції 2NO + O2 = 2NO2, 
якщо тиск у системі збільшиться в 3 рази? 

Розв’язок. Початкова швидкість цієї реакції (до зміни тиску) 
виражається рівнянням:  

.2
2

0 ONO CCkV ⋅⋅=  

Внаслідок збільшення тиску концентрації обох компонентів 
збільшуються в три рази, отже швидкість становитиме: 

.2733 2
2

2
2

1 ONOONO CkCCCkV ⋅=⋅⋅=  

Поділивши друге рівняння на перше, одержимо: 

.27
27

2
2

2
2

0

1 =
⋅

⋅
=

ONO

ONO

CkC

CkC

V

V
 

Отже, швидкість даної реакції збільшиться у 27 разів. 
Константа швидкості різних хімічних реакцій змінюється в 

широких межах – від 10 моль/(дм3. с) у реакціях органічного синтезу 
до 1011 моль/(дм3 . с), у процесах нейтралізації.  Реакції, які 
характеризуються великими значеннями констант, відбуваються 
дуже швидко. 

 
Порядок і молекулярність реакцій 

Для характеристики механізму хімічних реакцій в кінетиці 
застосовують такі поняття, як порядок і молекулярність реакції. 

Порядком хімічної реакції називають суму показників 
степенів у рівнянні швидкості реакції. Розрізняють реакції 
нульового, першого, другого і третього порядку, але відомі також 
реакції дробового порядку. 

Нульовий порядок відповідає деяким реакціям на твердій 
поверхні, оскільки їх швидкість не залежить від концентрації 
реагентів. Наприклад, при розкладанні амоніаку на поверхні 
вольфраму швидкість реакції не залежить від концентрації і 
парціального тиску амоніаку в системі. Аналогічну закономірність 
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спостерігають і в процесі розкладання гідроген йодиду НІ на 
поверхні металічного золота. 

Приклади реакцій різного порядку та їх кінетичні рівняння 
наведені в таблиці 4.1. 

Дробовий порядок характерний для складних реакцій, які 
відбуваються через ряд проміжних стадій. 

Під молекулярністю реакції розуміють число частинок 
(атомів, молекул, йонів), які беруть участь в елементарному 
акті взаємодії. Якщо в процесах розкладання або ізомеризації 
речовин в елементарному акті взаємодії бере участь одна молекула, 
то такі реакції називають мономолекулярними. 

;22 ClCl =       .
2
1

2 2252 ONOON +=  

Таблиця 4.1 
Порядок деяких хімічних реакцій 

Порядок  
реакції 

Кінетичні  
рівняння 

Приклад реакції 

Першого  
порядку 

v = kC  N2O5 = 2NO2 + 1/2O2 

 
Другого 
 порядку 

v = kC2  
або  

v = kC1С2 

 
H2 + I2 = 2HI 

 
Третього  
порядку 

v = kC3  
або  

v = kC1
2С2 

 
2NO + O2 = 2NO2 

 
В елементарному акті взаємодії бімолекулярних реакцій беруть 

участь дві частинки (атоми, молекули або йони): 
;2ClClCl =+  

;222 HIIH =+  

.22 COClClCO =+  
Якщо в елементарному акті взаємодії беруть участь одночасно 

три частинки, то таку реакцію називають тримолекулярною. 
Статистично такий процес є малоймовірним і тому в хімії 
зустрічається рідко. Як приклад, можна навести реакцію окиснення 
нітроген(ІІ) оксиду киснем: 
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.22 22 NOONO =+  
Реакції з молекулярністю більше трьох не описані, оскільки 

одночасне зіткнення чотирьох і більше молекул є малоймовірним. 
Такі реакції відбуваються послідовно через ряд елементарних 
стадій. 

Для простих реакцій порядок і молекулярність реакції 
здебільшого чисельно збігаються. Проте для багатостадійних 
процесів порядок реакції нижчий за молекулярність. Тому хімічне 
рівняння виражає тільки підсумок перетворень, які включають в 
себе ланцюжок послідовних або паралельних реакцій. Загальна 
швидкість реакції в такому разі визначається швидкістю 
найповільнішої, так званої лімітуючої стадії. 

Зазначимо, що і в гетерогенних реакціях у рівняння швидкості не 
входить концентрація твердої фази, а тільки концентрація (або 
парціальний тиск) газу, що взаємодіє на її поверхні. Наприклад, для 
реакції взаємодії подрібненого заліза з хлором 

)(3)(2)( 232 TГT FeClClFe =+  

математичний вираз рівняння швидкості записують так: 

.3
2ClkCV =  

Отже, і в гетерогенних реакціях порядок та молекулярність 
чисельно не збігаються. 
 

Константи швидкості хімічних реакцій 
Оскільки швидкість хімічної реакції від початкового моменту до 

її завершення не є сталою величиною, то практично цю величину не 
використовують для кінетичної характеристики реакцій. 
Доцільніше розглядати константу швидкості реакції k, яка не 
залежить від концентрації реагентів, характеризує природу 
реагуючих речовин і за сталих умов (температура, тиск, рН 
середовища, каталізатор) є величиною сталою. За значеннями 
констант швидкості можна порівняти швидкості різноманітних 
реакцій, визначити її в будь-який момент часу, знайти період 
напівперетворення речовин τ1/2 та час закінчення реакції. 

Виведемо математичні рівняння констант швидкості реакцій 
нульового, першого і другого порядку і покажемо на конкретних 
прикладах їх використання в хімії та технології. 
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Реакції нульового порядку. Швидкість реакцій нульового 
порядку не залежить від концентрації реагенту і визначається 
рівнянням: 

,00 kCkV ==  
де k0 – константа швидкості реакції нульового порядку. 

Оскільки швидкість реакції можна визначити і за рівнянням 
(4.2), то: 

.0k
d

dC
V =−=

τ
 

Помноживши обидві частини цього рівняння на dt, одержимо: 
,0dtkdC =−  

після інтегрування якого маємо: 

;
0

0

0

∫∫ =−
τ

τ
τ

dkdC
C

C

 .00 ττ kCC =−  

З останнього рівняння визначимо k0: 

).(
1

00 ττ
CCk −=                                   (4.6) 

Розмірність k0 збігається з розмірністю швидкості реакції – 
моль/дм3 . с). Реакції нульового порядку мають значення для 
розуміння механізму багатьох каталітичних процесів. 
    Константу швидкості k0 можна визначити і графічним методом. 
Для цього необхідно побудувати графік залежності С0 - Сτ від часу τ 
(рис. 4.2, а). Тангенс кута нахилу прямої лінії до вісі абсцис 
дорівнює константі швидкості реакції нульового порядку k0. 

 

   
         а    б      в 

 
Рис. 4.2. Графічне визначення константи швидкості реакцій: 

а – нульового, б – першого, в – другого порядку 
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Реакції першого порядку. Запишемо рівняння швидкості 

реакції першого порядку двома способами – за законом дії мас та з 
визначення швидкості реакції (рівняння 4.2): 

CkV 1=   

                                     і   .
τd

dC
V =  

Оскільки в ліву частину обох рівнянь входить однакова величина 
V, то можна прирівняти  й праві частини цих рівнянь: 

    Ck
d

dC
1=−

τ
     або     .1 τCdkdC =−  

Поділивши обидві частини рівняння на концентрацію С і про 
інтегрувавши одержаний вираз, одержимо: 

;
00

∫∫ =−
τ

τ
τ

dkdC
C

C

           

,ln 1 constkC +−= τ  
де const – стала інтегрування. 

Сталу інтегрування визначимо з умови, що при τ = 0 
концентрація С = С0 і тому lnC0 = const. 

Підставивши це значення у попередній вираз, одержимо: 
                                        τ10lnln kCC −=−       

                              або   ,/ln 10 τkCC =  

звідки:                          .ln
1 0

1 C

C
k
τ
=                                                 (4.7) 

Якщо перетворити натуральний логарифм на десятковий, то для 
константи швидкості реакції першого порядку одержимо такий 

вираз:                             .lg
303,2 0

1 C

C
k

τ
=                                        (4.8)                

Значення константи швидкості реакції першого порядку можна 
визначити   за   графіком,   побудованим   у   координатах   lgСτ-τ 
(рис. 4.2, б). Тангенс кута нахилу α одержаної прямої до вісі абсцис 
дорівнюватиме константі швидкості k1. Розмірність цієї константи 
не залежить від способу вираження концентрації, оскільки 
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,]/1[/1/ 1
1

−==⋅∆= τττCCk  
тобто її виражають у с-1 або хв-1 тощо. 

Важливою характеристикою речовин, здатних розкладатися 
самочинно (наприклад, радіонуклідів) або при нагріванні, є період 
піврозпаду τ1/2. 

Період піврозпаду – це час, за який концентрація речовини 
зменшується навпіл (рис. 4.3). 

 

 
Число періодів напіврозпаду 

 
Рис. 4.3. Залежність концентрації радіонуклідів від періодів напіврозпаду в 

реакціях першого порядку 
 

Період піврозпаду є кількісною характеристикою зміни 
концентрації у довкіллі радіонуклідів, пестицидів тощо.  

Реакції другого порядку. Виведемо константу швидкості для 
реакцій другого порядку за умови, що концентрації вихідних 
речовин однакові, тобто СА = СВ. У такому разі швидкість реакції 
виразимо рівнянням: 

 2
2CkV =            

                        або            ./ 2
2CkddC =− τ  

Після розділення змінних та інтегрування цього виразу 
матимемо: 
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+= τ  

Визначимо  сталу  інтегрування,  виходячи з  того, що при τ = 0, 
С = С0, то const = 1/С0, отже: 

.
11

2
0

τk
Cc
=−  

З одержаного рівняння знаходимо k2: 

.
1

0

0
2 CC

CC
k

−
=
τ

                                   (4.10) 

Розмірність константи швидкості реакції другого порядку 
визначимо зі співвідношення: 

==




= −− ][
1 11

2 τ
τ

C
C

k дм3/(моль . с)      або      дм3 . моль-1 . с-1. 

Щоб визначити константу швидкості графічним способом, 
будують графік у координатах 1/Сτ  від τ (рис. 4.2, в). Лінійна 
залежність свідчить про те, що реакція підпорядковується рівнянню 
другого порядку, а тангенс кута нахилу прямої до вісі абсцис 
дорівнює константі швидкості k2. 

Приклад 4. За який час реакція типу А + В = 2С відбудеться на 
60%, якщо при однакових вихідних концентраціях реагуючих 
речовин за 500 с прореагувало 20% речовини а? 

Розв’язок. Дана реакція описується рівнянням другого порядку. 
Оскільки [A] = [B], то υ = k2С2, а 
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Обчислимо k2, якщо С0 = 100, а С = 100 – 20 = 80: 
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=
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k

τ
 с-1. 

Знаючи константу швидкості k2, знаходимо час, за який реакція 
відбувається на 60%: 
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або 50
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3000
=  хв. 

Якщо у вираз (4.10) замість С підставимо C0/2, то одержимо 
рівняння для визначення періоду напівперетворення речовини: 

.
1

2
1
2
1

1
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00

22
1 CkCC

CC

k
=

⋅

−
=τ                              (4.11) 

Період напівперетворення в реакціях другого порядку обернено 
пропорційний початковій концентрації реагентів С0, тобто чим 
більша їх вихідна концентрація, тим за коротший час буде 
витрачена половина цієї кількості. 

Реакції третього порядку як у хімічній практиці, так і в 
технології зустрічаються рідко. Тому подаємо рівняння константи 
швидкості реакцій третього прядку без виведення: 
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τ

                                      (4.12) 

Константа k3 має розмірність τ-1 .  C-2 і може бути визначена 
графічно з лінійної залежності 1/C2 від часу τ. 

 
Методи визначення порядку хімічної реакції 

Для кількісних обчислень швидкості хімічної реакції та 
з’ясування її механізму необхідно знати порядок реакції. Існує 
декілька методів визначення порядку хімічної реакції. 

Метод підстановки. Суть цього методу полягає в тому, що через 
певний проміжок часу експериментально визначають концентрацію 
вихідних речовин або продуктів реакції. На основі одержаних даних 
обчислюють константу швидкості, використовуючи рівняння 
нульового, першого чи другого порядку (4.1, 4.8, 4.10). Обирають 
рівняння, яке найкраще задовольняє умову сталості константи 
швидкості. 
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Використання періоду напівперетворення. Метод базується на 
залежності періоду напіврозпаду речовини від її початкової 
концентрації. Для реакцій першого порядку період напіврозпаду не 
залежить від початкової концентрації реагентів, для реакцій другого 
порядку він обернено пропорційний вихідній концентрації, для 
реакцій третього порядку – обернено пропорційний квадрату 
початкової концентрації. Для визначення порядку реакції необхідно 
визначити експериментально період напіврозпаду для ряду 
початкових концентрацій і підставити одержані значення в рівняння 
(4.13): 

,lg)1(lglg 02/1 Cnk −+=τ                         (4.13) 
де k – константа швидкості, n – порядок реакції. 

Графічний метод. У процесі реакції відбирають проби і 
визначають в них концентрацію вихідних речовин або продуктів 
реакції через різні інтервали часу від початку реакції. На основі 
одержаних даних будують графіки, що виражають залежності lgСτ, 
1/Сτ або 1/С2 від часу τ (рис. 4.2). Досліджувана реакція відповідає 
тому порядку, де одержана залежність буде прямолінійною. 
 

Залежність швидкості реакції від температури 
Підвищення температури призводить до значного зростання 

швидкості переважної більшості хімічних реакцій (рис. 4.4).  
Наприклад, при підвищенні температури на 1000С швидкість 
взаємодії водню з йодом зростає приблизно в тисячу разів. Якщо за 
звичайних умов водень з киснем практично не реагує, то за 
температури 7000С ця реакція відбувається миттєво. 

 
Рис. 4.4. Залежність швидкості реакції від температури 
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Залежність швидкості реакції від температури виражається 
правилом Вант-Гоффа та рівнянням Арреніуса, які розглянемо 
нижче. 

Правило Вант-Гоффа. У 1879 р. голландський хімік Я. Вант-
Гофф встановив, що зміна температури в системі на кожні 10 
градусі змінює швидкість хімічних реакцій у 2-4 рази. Це правило 
можна виразити таким математичним рівнянням: 

       ,10
0

t

tt VV
∆

= γ                                          (4.14) 

де 
0

, tt VV  – швидкості реакції відповідно за кінцевої t і початкової t0 

температур, γ – температурний коефіцієнт швидкості реакції. 
Температурний коефіцієнт швидкості реакції γ показує у скільки 

разів зростає швидкість реакції при підвищенні температури на 
100С. Його визначають за співвідношенням: 

.10

t

t

k

k +=γ                                          (4.15) 

Приклад. При збільшенні температури на 500С швидкість 
реакції збільшилася у 1024 рази. Обчислити температурний 
коефіцієнт швидкості. 

Розв’язок. Підставимо значення в рівняння Вант-Гоффа (4.14): 
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= γ    

;1024 510
50

γγ ==     ;lg51024lg γ=     
;602,05/1024lglg ==γ  

.00,410 602,0 ==γ  
Енергія активації. Вплив температури на швидкість хімічних 

реакцій на перший погляд пояснюється просто: при нагріванні 
збільшується швидкість руху молекул, що й призводить до 
зростання числа зіткнень і взаємодій між молекулами. Проте 
детальний аналіз цих чинників вказує на деяку невідповідність між 
ними. Так, при нагріванні різних речовин швидкість руху молекул 
збільшується майже однаково, а швидкість реакцій зростає по-
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різному. Підрахунок показує, що при нагріванні газу на 100С число 
зіткнень молекул газів зростає в 1,2 рази, тоді як швидкість реакцій, 
згідно з правилом Вант-Гоффа, зростає в 2-4 рази. Якщо частота 
співударів молекул досить велика і в 1 см3 газу за н.у. становить 
приблизно 1028 за секунду, то число частинок, які прореагували за 
цей час, виявляється значно меншим. 

Цю   невідповідність   вперше    пояснив    шведський    вчений 
С. Арреніус, який довів, що до елементарного акту взаємодії 
призводить зіткнення не всіх, а лише активних молекул. У хімічну 
взаємодію вступають молекули з достатньо високим рівнем 
кінетичної енергії, які називають активними або реакційно 
здатними. 

Мінімальну енергію, яку повинні мати молекули, щоб їх 
зіткнення призвело до елементарного акту взаємодії, називають 
енергією активації. Її позначають ЕА і вимірюють у кДж/моль. 
Значення енергії активації залежить від природи реагуючих 
речовин. 

На шляху перебігу будь-якої хімічної реакції є певний 
енергетичний бар’єр, який мають подолати молекули, щоб 
утворилися продукти. 

Так, у процесі прямої реакції між речовинами А і В енергія 
системи спочатку підвищується до рівня енергетичного бар’єру, що 
відповідає  точці К на рис. 4.5, а потім зменшується до якогось 
рівня ІІ. 

 
 

Перебіг реакції Перебіг реакції 
а б 

Рис. 4.5. Зміна енергії у процесі перебігу: а – екзо-, б – ендотермічних реакцій 
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З наведеного рисунка видно, що енергія активації це 
енергетичний бар’єр між вихідними речовинами та продуктами 
реакції. Рівень І відповідає середній енергії вихідних речовин ЕВИХ., 
рівень ІІ – середній енергії продуктів реакції ЕПР.. Різниця між 

рівнем І  і точкою К дорівнює енергії активації прямої реакції ÀE
→

, а 

між рівнем ІІ і К – енергії активації зворотної реакції ÀÅ
←

. 
Різниця між середньою енергією молекул продуктів реакції і 

вихідних речовин визначає зміну ентальпії реакції ∆Н: 
... ВИХПР ЕEH −=∆  

Якщо ЕПР. < EВИХ., то енергія системи зменшується шляхом 
виділення   теплоти   –   процес   екзотермічний (∆Н < 0), а якщо 
ЕПР. > EВИХ.., то за рахунок вбирання теплоти енергія в системі 
збільшується. Такий процес, при якому ∆Н > 0, називається 
ендотермічним. 
 

Рівняння С. Арреніуса 
Вплив температури і енергії активації на швидкість хімічних 

реакцій вивчав С. Арреніус. Виходячи з теорії активних зіткнень, 
він вивів математичне рівняння, яке встановлює зв’язок між 
константою швидкості реакції К, енергією активації ЕА і 
температурою Т: 

,/ RTAEeAK −⋅=                                (4.16) 
де А – множник Аррреніуса, пропорційний числу активних зіткнень 
між молекулами, е – основа натуральних логарифмів, R – газова 
стала. 

Множник Арреніуса А відображає частку ефективних зіткнень 
частинок від загального числа зіткнень. Його значення знаходиться 
в інтервалі від 0 до 1, тобто при А = 1 усі зіткнення мають 
призводити до взаємодії. 

Вираз (4.16) називають рівнянням Арреніуса, записаним в 
інтегральній формі. У диференціальній формі це рівняння має такий 
вигляд: 

.
ln

2RT

E

dT

kd A=                                (4.17) 
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Енергію активації хімічних реакцій можна обчислювати за 
рівнянням С. Арреніуса на основі експериментальних даних про 
константу швидкості реакції за двох температур: 

      ,
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303,2
lg
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⋅
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k
EA                       (4.18) 

де k1, k2 – константи   швидкості  реакції  за  температур  Т1   і    Т2, R 
– газова стала (8,314 Дж . моль . К-1) 

Приклад. Чому дорівнює енергія активації реакції, швидкість 
якої за температури 1000С у 10 разів більша, ніж за температури 
800С? 

Розв’язок. Здійснивши перетворення рівняння (4.18), одержимо 
вираз для обчислення енергії активації: 
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−

⋅
=  

Якщо К1/К2 = 10, то lgК1/К2 = 1. Підставляємо значення в 
наведене вище рівняння, виразивши температуру в кельвінах: 

05,126
353373

373353314,8303,2
=

−
⋅⋅⋅

=AE  кДж/моль. 

Отже, енергія активації дорівнює 126,5 кДж/моль. 
   

Питання для самоконтролю 
1. Константа розпаду Ra дорівнює 3,79 . 10-3 с-1. Визначити 

період напівперетворення τ1/2 і час, за який Ra розкладеться на 90%. 
2.  Знайти значення константи швидкості реакції А + В → АВ, 

якщо при концентрації речовин А і В рівних відповідно 0,05 і 0,01 
моль/л швидкість реакції дорівнює 5 . 10-5 моль/(л . хв.). 

3. Період напівперетворення  Ra дорівнює 19,7 хв. Скільки Ra 
залишиться  з 35 мг через 2,5 год? 

4. В розчині, який містить 1 моль SnCl2 і 2 моль FeCl3 
відбувається реакція за рівнянням 

32 2FeClSnCl + ⇄ .2 24 FeClSnCl +  
В скільки разів зменшиться швидкість прямої реакції після того, 

як прореагує 0,65 моль SnCl2? 
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5. Визначити порядок реакції 2СО = СО2 + С за 3100С, якщо в 
одному випадку   тиск   при   незмінному   об’єму   за   30 хв. 
зменшився з 1,049 . 105 до 9,24 . 104Па, а в другому за той же 
проміжок часу 37,14 . 104 до 6,24 . 104Па. 

6. В   скільки  разів  слід збільшити концентрацію речовини В в 
системі 2А(г) + В(г) → А2В(г), щоб при зменшенні концентрації 
речовини А в 4 рази, швидкість реакції не змінилась? 

7. Визначити час, протягом якого прореагує 9% метаналю, якщо 
змішати   за   600С   1 л   1М   Н2О2 з 1 л 0,5М    розчину  метаналя, 
k  = 0,7544 год-1 . моль-1. 

8. Через деякий час після початку реакції 3А + В → 2С + Д 
концентрації   речовин   відповідно   стали:    

[A]   =  0,03 моль/л; [В] = 0,01 моль/л; [С] = 0,008 моль/л. 
Які вихідні концентрації речовин А і В? 

9. Концентрація атомів тритію (3Н) в повітрі 5 . 10-15 моль/л. 
Період напівперетворення біля 12 років. Через скільки років 
розпадеться 90% тритію, який міститься в повітрі? 

10. В системі СО + С12 → СОС12 концентрацію СО збільшили 
від   0,03    до    0,12 моль/л,    а    концентрацію С12 – від 0,02 до 
0,06 моль/л. У скільки разів збільшилась швидкість реакції? 

 
 

5. ХІМІЧНА РІВНОВАГА 
 

Дослідження показують, що хімічні реакції одночасно 
відбуваються в двох напрямках – у бік перетворення вихідних 
речовин і в бік розкладання продуктів реакції на початкові 
речовини. Внаслідок хімічної оборотності реакції не проходять до 
кінця. Отже, кожна хімічна реакція є оборотною. Ті хімічні     
процеси,   які   ми називаємо необоротними, наприклад   С + О2 = 
СО2 в дійсності, значно зміщені вправо, тобто в рівноважній 
реакційній суміші містяться дуже малі (інколи невизначені) 
кількості початкових речовин. 

Для хімічної технології дуже важливо визначити умови 
досягнення системою стану рівноваги і, головне, визначити умови, 
за яких рівновага зміщується так, щоб був максимальний вихід 
необхідного продукту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

У загальному вигляді будь-яку оборотну хімічну реакцію можна 
записати таким чином: 

bBaA + ⇄ .rRdD +                                  (5.1) 
де a, b, d, r – стехіометричні коефіцієнти відповідних речовин. 

Реакція, яка протікає зліва направо (→), називається прямою, а 
справа наліво (←),– зворотною. З перебігом процесу швидкість 
прямої реакції зменшується, а швидкість зворотної реакції 
збільшується. Коли швидкості вирівнюються, настає хімічна 

рівновага. У початковий момент швидкість прямої реакції V  
визначається початковими концентраціями речовин А і В й має 
максимальне значення, а швидкість зворотної реакції дорівнює 0. Із 
накопиченням продуктів реакції (речовин D і R) швидкість прямої 
реакції зменшується, а швидкість зворотної реакції, навпаки, 
збільшується. В якийсь момент часу настає стан рівноваги, тобто 
швидкість прямої реакції дорівнює швидкості зворотної. 

Якщо в системі швидкість прямої реакції V  дорівнює швидкості 

зворотної реакції V , то стан системи називається рівноважним: 

.VV =                                                  (5.2) 
Рівняння (5.2) характеризує кінетичні умови хімічної рівноваги, 

а рівняння (∆G = 0) – термодинамічні умови рівноваги. Нерівність 

∆G < 0 відповідає нерівності швидкостей VV > . За цих умов 
самочинно відбувається пряма реакція, і в системі накопичуються 
продукти реакції. Відповідно до закону діючих мас швидкість 

прямої реакції V  пропорційна добутку концентрацій початкових 
речовин із урахуванням стехіометричних коефіцієнтів: 

,b
B

a
A CCkV ⋅⋅=  

де СА, СВ – концентрації початкових речовин; К1 – константа 
швидкості прямої реакції. 

Навпаки, якщо ∆G >0, швидкість зворотної реакції більша, ніж 

швидкість прямої VV < . Самовільно, за цих умов, протікає 
зворотний процес, і концентрація продуктів реакції в системі 
зменшується. Швидкість зворотного процесу відповідно до того 
самого закону діючих мас також пропорційна добутку концентрацій 
продуктів реакції: 
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.r
R

d
D CCkV ⋅⋅=  

де СD, CR – концентрації продуктів реакції; К2 – константа 
швидкості зворотної реакції. 

Враховуючи умови рівноваги, описані рівнянням (5.2), і 
підставивши відповідні значення швидкостей прямої й зворотної 
реакцій у це рівняння, запишемо рівність: 

      .r
R

d
D

b
B

a
A CCkCCk ⋅⋅=⋅⋅                     (5.3) 

Знайдемо відношення констант прямої й зворотної реакцій з 
рівняння (5.3): 

   .
b
B

a
A

r
R

d
D

CC

CC

k

k

⋅

⋅
=                                    (5.4) 

Відношення двох констант є також величиною сталою: 

CK
k

k
=  

і називається константою рівноваги. Таким чином, за даної 
температури константа рівноваги для оборотної реакції є 
величиною сталою і дорівнює  відношенню констант швидкості 
прямого і зворотного процесів. 

Для розрахунків константи рівноваги необхідно знати 
рівноважні концентрації усіх реагуючих речовин. 

Виходячи із закону діючих мас, для оборотних хімічних реакцій 
можна дати таке визначення константи рівноваги: за сталої 
температури відношення добутку рівноважних концентрацій 
продуктів реакції до добутку рівноважних концентрацій вихідних 
речовин є величиною сталою і називається константою рівноваги 
КС. Для реакції (5.1) константу рівноваги запишемо: 

,
b
B

a
A

r
R

d
D

C
CC

CC
K

⋅

⋅
=                                       (5.5) 

де a, b, d, r – стехіометричні коефіцієнти в рівнянні реакції; СА, СВ, 
СD, CR – рівноважні концентрації відповідних речовин A, B, D, R. 
Рівняння (5.5) являє собою математичний запис закону діючих мас 
для оборотних реакцій. 
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Константа рівноваги залежить від природи речовин, температури 
і не залежить від початкових концентрацій речовин у системі. 

Константу хімічної рівноваги можна визначити не лише через 
концентрації реагуючих речовин, але й іншим способом. 

Розглянемо реакцію (5.1), вважаючи, що всі речовини в реакції 
знаходяться в газовій фазі. За сталої температури парціальний тиск 
речовини пропорційний її концентрації в газовій фазі. Виходячи з 
цього, запишемо константу рівноваги через парціальні тиски Кр: 

,
b
B

a
A

r
R

d
D

p
pp

pp
K

⋅

⋅
=                                       (5.6) 

де рА, рВ, рD, pR – парціальні тиски відповідних речовин. 
Вважаючи, що гази ідеальні, за рівнянням Менделєєва-

Клапейрона знайдемо: 

V

nRT
p =      

або   ,RTcp M=   
де сМ – концентрація в моль/л. 

Підставимо значення р в рівняння (5.6) і одержимо: 

.)( bard
b
B

a
A

r
R

d
D

p RT
CC

CC
K −−+

⋅
⋅

=                         (5.7) 

Порівняємо рівняння (5.5) й (5.7) і одержимо: 
)( bard

Cp RTKK −−+⋅=  

                       або          ,n
Cp RTKK ∆⋅=                                        (5.8) 

де ∆n = (Σni)ПРОД. - (Σni)ПОЧ. – зміна кількості моль газів у процесі 
перебігу реакції. 

Числові значення Кр і КС збігаються для реакцій, які 
відбуваються без зміни кількості моль, ∆n = 0. Наприклад, ∆n = 0 
для реакції: 

.222 HIIH =+  
Якщо оборотна реакція протікає в гетерогенній системі, 
наприклад: 

,)(2)()(3 ГTT COCaOCaCO +=  
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то константа рівноваги Кр визначається як відношення рівноважних 
парціальних тисків: 

.
3

2

CacO

COCaO
p p

pp
K

⋅
=  

Оскільки кальцій карбонат та кальцій оксид знаходяться в 
конденсованому стані, й тиск насиченої пари за сталої температури 
є величиною сталою, то константа рівноваги буде визначатися 
рівнянням: 

.
2COp pK =  

Таким чином, константа рівноваги для даної реакції за будь-якої 
температури визначається рівноважним тиском карбон(IV) оксиду 

2COp , який називається пружністю дисоціації, або тиском 

дисоціації. 
Пружність дисоціації залежить від температури, структури 

матеріалу та ступеня його дисперсності. При збільшенні ступеня 
дисперсності кальцій карбонату пружність дисоціації підвищується, 
а збільшення ступеня дисперсності кальцій оксиду супроводжується 
зменшенням пружності дисоціації, оскільки збільшується взаємодія 
СаО і СО2. Залежність пружності дисоціації кальцій карбонату від 
температури наведена у таблиці 5.1. Пружність дисоціації для 
наведеної реакції зростає з підвищенням температури і не залежить 
від кількості речовин у конденсованих фазах. 

Таблиця 5.1 
Пружність дисоціації кальцій карбонату за різних температур 

Температура, 
К 

Пружність 
дисоціації, кПа 

Температура, 
К 

Пружність 
дисоціації, кПа 

773 0,015 1153 101,300 
873 0,315 1173 132,223 
973 3,372 1273 361,214 
1073 26,831 - - 

 
Реакції термічної дисоціації широко використовуються в 

промисловості для випалювання вапняку, магнезиту, доломіту. 
Випалювання, як правило, ведеться за атмосферним тиском, тому 
велике значення має температура, за якої тиск дисоціації досягає 
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101,3 кПа. Таку температуру називають температурою 
розкладання. Для кальцій карбонату вона має значення 1153К. При 
досягненні температури розкладання починається інтенсивне 
розкладання кальцій карбонату, яке супроводжується виділенням 
значної кількості карбон(IV) оксиду. Подальше підвищення 
температури призводить до повного розкладання початкової 
кількості речовини. 

Гетерогенні системи, до складу яких не входять а ні газоподібні, 
а ні рідкі фази, неможливо досліджувати за допомогою константи 
рівноваги. 

 
Вплив тиску, концентрації та температури на  

хімічну рівновагу 
Система перебуває в стані хімічної рівноваги за незмінної 

температури, концентрації реагентів (тиску, якщо хоча б один з 
реагентів – газ). Якщо ж змінити хоча б одну з цих умов, швидкості 
прямої та зворотної  реакцій змінюються неоднаково, рівновага 
порушиться. Через деякий час знову настане рівновага, але вже за 
нових умов. Рівноважні концентрації її учасників вже будуть 
іншими. Процес переходу системи з одного стану рівноваги в інший 
називається змішенням рівноваги. Напрям змішення рівноваги 
визначається наступним чином: якщо на систему, що знаходиться 
в рівновазі, чинити зовнішню дію, яка порушує рівновагу, в ній 
самочинно відбуваються зміни, направлені на зменшення цієї дії. 
      Цей закон відкрив Ле Шательє (1884) при вивченні рівноважних 
процесів, а Г. Браун (1888) довів його, виходячи з другого закону 
термодинаміки. 

Розглянемо принцип Ле Шательє на конкретних прикладах. 
Якщо хімічна реакція за участю газів відбувається зі зменшенням 
числа моль, то збільшення тиску сприятиме протіканню прямої 
реакції. Відповідно до принципу Ле Шательє, при збільшенні тиску 
рівновага зміщується в бік перебігу тієї реакції, для якої тиск буде 
меншим (менша кількість моль). Наприклад, реакція: 

22 3HN + ⇄ 32NH  
відбувається зі зменшенням тиску, оскільки замість 4 моль 
початкових речовин утворюється лише 2 моль газоподібних 
продуктів реакції (амоніаку). Для такої реакції підвищення тиску 
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буде зміщувати рівновагу вправо, в бік утворення продуктів реакції. 
Запишемо константу рівноваги для цієї реакції: 

.
22

3

3

2

NH

NH

p
pp

p
K =  

Припустимо, що загальний тиск підвищили в n разів (n > 1). Тоді 
нове співвідношення парціальних тисків цих газів буде: 

22

3

3

2

)(

)(

NH

NH

p
npnp

np
K =     або   .32

2

22

3

p

NH

NH
K

ppn

p
<

⋅
 

 Система прийде до стану рівноваги, коли відповідне 
співвідношення парціальних тисків дорівнюватиме Кр, а це 
станеться тоді, коли збільшиться чисельник і зменшиться 
знаменник у результаті зміщення рівноваги в бік продуктів реакції. 
З наведеного прикладу витікає загальний висновок: для реакцій, що 
відбуваються зі зменшенням об’єму , підвищення тиску зміщує 
рівновагу в бік утворення продуктів реакції і, навпаки, для 
реакцій, які відбуваються зі збільшенням об’єму , підвищення 
тиску зміщує рівновагу в бік початкових речовин. 
     Якщо в результаті прямої та зворотної реакції кількість моль 
газів в системі не змінюється (Н2 + Cl2 = 2HCl), зміна тиску на стан 
рівноваги в такій системі не впливає.  
     Зі збільшенням концентрації одного з компонентів у рівноважній 
суміші, реакція буде протікати в той бік, де концентрація цього 
компоненту зменшується. Хімічна реакція утворення води 
відбувається за рівнянням: 

222 OH + ⇄ .2 2OH  
Якщо в рівноважну суміш ввести деяку кількість водяної пари, 

то рівновага зміститься вліво, тобто в бік розкладання водяної пари. 
Отже, при збільшенні концентрації продуктів реакції рівновага 
зміщується в бік вихідних речовин та навпаки, при збільшенні 
концентрації вихідних речовин рівновага зміщується в бік 
утворення продуктів реакції. 

При підвищенні температури рівновага системи зміщується у 
напрямку ендотермічної реакції, а при зниженні – у напрямку 
екзотермічної реакції. 
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Питання для самоконтролю 
1. Дайте визначення термодинамічної рівноваги в системі. Що 

називають хімічною рівновагою? Які умови хімічної рівноваги в 
системі? 

2. Сформулюйте закон діючих мас. Що є основною 
характеристикою хімічної рівноваги? 

3. Константа рівноваги деякої реакції за 293К становить 5 . 10-3, а 
за 1000К – 2 . 10-6. Визначити знак ∆Н0 цієї реакції. 

4. Для деякої самочинної реакції ∆S0  < 0. Як буде змінюватися 
константа рівноваги з підвищенням температури? 

5. В якому напрямку зміститься рівновага наступних реакцій:  
2СО (г) + О2 (г) ⇄  2СО2 (г), ∆Н0 = -566 кДж;   

N2 (г) + О2 (г) ⇄  2NО (г), ∆Н0 = 180 кДж. 
а) за зниженням температури; 
б) за підвищенням тиску. 

6. Вказати якими змінами концентрації реагуючих речовин 
можна змістити вправо рівновагу реакції: 

СО2 (г) + С (графіт) = 2СО (г). 
7. Знайти константу рівноваги реакції: 

N2О4 (г) ⇄  2NО2 (г), 
Якщо початкова концентрація N2О4 складала 0,08 моль/л, а до 
моменту рівноваги продисоціювало 50% N2О4. 

8. Константа рівноваги реакції: 
FеО (к) + СО (г) = Fе (к) + СО2 (г) 

за деякої температури дорівнює 0,5. Знайти рівноважні концентрації 
СО і СО2, якщо початкові концентрації цих речовин склали:  

0
COC  = 0,05 моль/л; 0

2COC  = 0,01 моль/л. 

9. Вказати якими змінами концентрацій реагуючих речовин 
можна змістити вправо рівновагу реакції: 

N2 (г) + 3Н2 (г) = 2NH3 (г). 
10. Константа рівноваги реакції 

А + В ⇄  С + D 
дорівнює одиниці. Початкова концентрація 0

AC  = 0,02 моль/л. 
Скільки відсотків речовини  А вступило в реакцію, якщо початкова 
концентрація 0

BC  = 0,02 моль/л? 
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6. ФАЗОВІ РІВНОВАГИ 
 

Фазові рівноваги 
Особливий інтерес викликають системи, які складаються з 

декількох речовин та фаз. Вони зустрічаються в технологічних 
процесах виробництва будівельних матеріалів. 

Фазові рівноваги – рівноваги, що спостерігаються в 
гетерогенних системах, в яких не відбуваються хімічні реакції, а 
мають місце лише фазові переходи. 

Фаза (Ф) – сукупність усіх частин системи, які мають однаковий 
склад та однакові термодинамічні властивості, але відділені одна 
від одної поверхнею поділу. 

За кількістю фаз термодинамічні системи поділяють на одно-, 
дво-, три- та багатофазні. 

Для того, щоб охарактеризувати сукупні властивості 
гетерогенних систем, вводяться ще два поняття: 

складова – індивідуальна хімічна речовина, яку можна виділити 
з системи і при цьому вона існуватиме самостійно. 

компонент (К) – мінімальна кількість складових, необхідна та 
достатня для утворення всіх можливих фаз даної системи, яка 
знаходиться у рівновазі. 

Слід відзначити, що в гетерогенній системі можливе 
проходження процесів без будь-якої взаємодії між фазами з 
утворенням нових речовин. Таким чином, з точки зору понять 
„фаза”, „складова” та „компонент” слід чітко розрізняти наступні 
моменти: 

1. Якщо у системі не відбувається хімічна реакція, то кількість 
компонентів дорівнює кількості складових. 

2. Якщо, окрім фазових перетворень, мають місце ще й хімічні 
реакції, то кількість компонентів дорівнює різниці між кількістю 
складових та числом хімічних рівнянь реакцій, які можуть 
відбуватися між її компонентами. 

Система, що складається з СаСО3, СаО і СО2 (3 фази) є 
двокомпонентною, бо в ній можлива реакція: 

3CaCO  ⇄ .2COCaO +  
За кількістю компонентів системи поділяють на одно-, дво-, три-

... багатокомпонентні. 
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Іноді складові системи неможливо описати за допомогою 

рівняння стану ідеального газу ( RT
M

m
pV = ). У таких випадках 

звертаються до поняття ступінь вільності (варіантність). 
Ступінь вільності – один з декількох параметрів системи, що 

перебувають у стані рівноваги, зміна якого не спричиняє утворення 
інших фаз або знищення вже існуючих. 

Але у практичних розрахунках та при аналізі термодинамічних 
гетерогенних систем, що перебувають у стані рівноваги, більш 
важливим параметром є число ступенів вільності. 

Число ступенів вільності (С) – це кількість незалежних 
параметрів системи, яка визначається як різниця між загальною 
кількістю параметрів, що характеризують стан системи та кількістю 
рівнянь, що пов’язують концентрації компонентів. 

За   числом ступенів вільності системи поділяють на інваріантні 
(с = 0), одно- (с = 1), дво- (с = 2) … багатоваріантні (с = n). 
 

Правило фаз Гіббса 
Розглянемо систему, що складається з Ф (фаз) та К 

(компонентів). Припустимо, що на систему діють два незалежних 
зовнішніх параметри, наприклад тиск р та температура Т. Тоді 
число ступенів вільності у цій системі визначається як: 

.2+−= ФКС                                       (6.1) 
Ця формула є математичним виразом правила фаз Гіббса: 

у термодинамічній системі, що перебуває у стані рівноваги, на 
яку з усіх можливих чинників діють тільки тиск та температура, 
число термодинамічних ступенів вільності визначається різницею 
між кількістю компонентів К та кількістю фаз Ф плюс 2. 

Якщо кількість чинників, які діють на систему, довільна, то 
рівняння (6.1) матиме вигляд: 

.nФKC +−=                                      (6.2) 
 

Рівновага в однокомпонентних системах 
Розглянемо застосування правила фаз Гіббса для аналізу 

термодинамічних однокомпонентних систем. Найбільш типовою та 
відомою системою цього типу є вода, діаграма стану якої наведена 
на рис. 6.1. 
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Рис. 6.1. Діаграма стану води 

 
Лінії АО та ВО і СО поділяють площину Р-Т діаграми на три 

зони, які відповідають трьом агрегатним станам води: Т – тверде 
тіло (лід), Р – рідина та Г – газоподібний стан або пара. Ці криві 
відповідають рівновазі, що існує між двома суміжними фазами. 

Крива СО характеризує залежність тиску насиченої пари води 
від температури і відповідає всій сукупності можливих у системі 
моноваріантних рівноваг стану: 

)(2 pOH  ⇄  ),(2 гOH    
  ,2=Ф     .1221 =+−=С  

Це означає, що з двох параметрів системи (р і Т) незалежним 
може бути лише один. Найчастіше незалежним параметром 
вважають Т, а р – залежним параметром. Такий перехід, що 
відбувається за сталої температури, називають кипінням. 

Крива АО відображає сукупність термодинамічних рівноваг 
типу: 

)(2 тOH  ⇄  ),(2 гOH    
  ,2=Ф     .1221 =+−=С  

Вона характеризує процес випаровування твердої речовини, який 
називають сублімацією. 

Крива ОВ описує сукупність моноваріантних термодинамічних 
рівноваг типу: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

)(2 тOH  ⇄  ),(2 рOH    
  ,2=Ф     .1221 =+−=С  

У цьому випадку незалежним параметром зручніше вважати 
тиск р, а залежним температуру Т. Нахил кривої ОВ вліво 
пов’язаний з тим, що густина води після її топлення збільшується 
(при помірних тисках). 

Крива OD описує переохолодження в системі (метастабільні 
стани рівноваги): 

.)()( 22 TP OHpOHp >  
Точка О на діаграмі відображає стан системи, при якому в 

термодинамічній рівновазі знаходяться три фази: 
)(2 тOH ⇄ )(2 pOH  ⇄ ),(2 гOH   

  ,3=Ф     .0231 =+−=С  
У цій точці система нонваріантна. Потрійна точка має точно 

визначені   координати,   які   для  води   дорівнюють:      t = 0,010С, 
р = 1,01 . 105 Па. Якщо змінити величину одного з параметрів, 
трифазна система перетворюється в одно- або двофазну. 
 

Енантіотропні й монотропні перетворення 
Багато речовин можуть існувати в різних кристалічних 

модифікаціях, кожна з яких має певні межі стійкості. Взаємні 
перетворення однієї кристалічної форми в іншу можуть відбуватися 
обернено і необернено. Якщо тверда речовина може утворювати 
декілька кристалічних поліморфних модифікацій, то на діаграмі 
стану р–t0 потрібно розрізняти моно- і енантіотропні фазові 
переходи між ними. 

Якщо дана модифікація кристалічної речовини при зміні 
зовнішніх умов (наприклад, температури) може  переходити в другу 
модифікацію, а при відновленні початкових умов повертатися в 
початкову модифікацію, то такі поліморфні перетворення 
називаються енантіотропними (рис. 6.2). Перехід однієї 
кристалічної модифікації в іншу за зміною зовнішніх умов 
зворотний у тому випадку, якщо температура переходу нижча від 
температури плавлення модифікації, стійкої при більш високій 
температурі. 
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З рис. 6.2 видно, що температура перетворення речовини 
модифікації А у модифікацію В (tАВ

0) знаходиться значно нижче, 
ніж температури плавлення обох модифікацій (tА

0, tВ
0). Крива АА1 

показує залежність пружності насиченої пари над модифікацією А 
від температури, крива ВВ1 – зміну пружності насиченої пари для 
модифікації В і крива СС1 – для розплаву. На рис. 6.2 криві 
пружності насиченої пари над рівноважними конденсованими 
фазами зображені суцільними лініями, а криві пружності пари над 
нерівноважними конденсованими фазами – пунктирними. 

 

 
Рис. 6.2. Діаграма стану з енантіотропними перетвореннями кристалічних фаз 

 
Точки, в яких на діаграмі перетинаються криві, відповідають 

рівноважному стану трьох фаз: у точці tАВ
0 в рівновазі знаходяться 

модифікація А, модифікація В і насичена пара, в точці tА
0 – 

модифікація А, розплав і насичена пара, в точці tВ
0 – модифікація В, 

розплав і насичена пара. Прикладом енантіотропних перетворень є 
всі перетворення кремнезему, а також перетворення при нагріванні 
ромбічної сірки в моноклінну й зворотний перехід моноклінної 
сірки в ромбічну при охолодженні. 

Якщо температура переходу за атмосферним тиском від однієї 
модифікації до другої (tАВ

0) лежить вище температури плавлення 
кожної з них (tА

0, tВ
0), то перехід від модифікації стійкої при низькій 
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температурі до тієї, яка стійка при високій температурі, 
неможливий (рис. 6.3). Перехід модифікації стійкої при більш 
високій температурі до тієї, яка стійка при низькій температурі, 
можливий і проходить тим швидше, чим вище температура. Такий 
процес перетворення називається монотропним. Прикладом може 
служити монотропне перетворення ромбічного арагоніту СаСО3 у 
тригональний кальцит. 

 
Рис. 6.3. Діаграма стану з монотропними перетвореннями кристалічних фаз 

 
З положення пунктирних і суцільних ліній на діаграмі витікає, 

що в  одному й тому самому інтервалі температур стійка 
модифікація характеризується меншою пружністю пари, ніж 
нестійка. Це пояснюється тим, що вільна енергія нестійкої 
модифікації більша, ніж стійкої. 

Раніше було помічено, що перегріти тверду фазу вище від 
температури плавлення неможливо, оскільки вона повинна 
розплавитися. Перегріти тверду фазу вище від температури 
переходу в іншу кристалічну модифікацію можливо. Це 
пояснюється тим, що при плавленні кристалічна гратка руйнується, 
тоді як при переході однієї кристалічної модифікації в іншу 
здійснюється тільки складне перегрупування атомів, зв’язаних один 
з одним значними силами притягання. 

Відмінність монотропних перетворень від  енантіотропних 
полягає в тому, що при енантіотропних перетвореннях можна 
одержати модифікацію В шляхом повільного охолодження 
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розплаву. Спочатку розплав кристалізується у формі А, яка потім 
переходить у більш стійку при низькій температурі модифікацію В. 
При монотропних перетвореннях з повільним охолодженням 
розплаву виділяється одна стійка модифікація А, яка не переходить 
в іншу модифікацію В. Досить легко можна також одержати, 
особливо для силікатів, нестійку модифікацію В. 

У земній корі часто спостерігається одночасне існування за 
однакових фізико-хімічних умов як стабільної, так і нестабільної 
модифікації (наприклад, піриту й марказиту, кальциту й арагоніту, 
санідину й ортоклазу й багато інших). Це вказує на те, що перехід 
нестійкої модифікації в стійку з деяких причин затримався, і вона в 
цьому випадку знаходиться у нестійкому (метастабільному) стані, 
подібно до переохолодження рідин. 

Узагальнюючи різноманітні випадки можливих змін у системах 
під впливом зовнішніх умов. Оствальд сформулював такий закон: з 
ряду можливих змін перш за все проходять ті, які за своєю 
стійкістю найближчі до початкового стану. Так, спочатку з 
розплаву виділяється менш стійка модифікація, а потім з останньої 
виникає більш стійка. Наприклад, якщо нагріти кварцове скло до 
13000С, то при охолодженні утворюється кристобаліт (найближча 
модифікація), а не тридиміт, який в умовах істинної рівноваги є 
стійким. 

При швидкому охолодженні нестійка форма може зберігатися 
довгий час. Метастабільні модифікації серед силікатів при низьких 
температурах особливо повільно переходять у стабільні форми. 

 
Кристалічні модифікації SiO2 

Cистема SiO2 є однокомпонентною зі складним поліморфізмом. 
Відомо, що тетраедри SiO4

4- можуть по-різному розташовуватись у 
просторі, внаслідок чого утворюються різні кристалічні структури 
SiO2. 

В природі зустрічаються одинадцять кристалічних поліморфних 
модифікацій (таблиця 6.1). Крім цих модифікацій існують ще дві 
склоподібні форми SiO2 – кварцове скло і конденсоване кварцове 
скло з густиною 2,20-2,21 і 2,61 г/см3. 

Термодинамічна стійкість всіх кристалічних модифікацій 
міститься в області температур нижче 1170С і вище 17280С при 
тиску перетворення від 0,1 до 1,8 . 104 МПа. 
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Таблиця 6.1 
Властивості поліморфних модифікацій SiO2  

Модифікація Кристало-
графічна 
система 

Область 
стабіль-
ності, 0С 

Тиск 
перетво-
рення, 
МПа 

Густина, 
г/см3 

β-кварц Тригональна Нижче 573 0,1 2,65 
α-кварц Гексагональна 573-870 0,1 2,53 

γ-тридиміт Ромбічна Нижче 117 0,1 2,26 
β-тридиміт Гексагональна 117-163 0,1 2,26 
α-тридиміт Гексагональна 870-1470 0,1 2,22 

β-кристобаліт Тетрагональна Нижче 200 0,1 2,32 
α-кристобаліт Кубічна 1470-1728 0,1 2,19 

Кітит* Тетрагональна 380-585 35-126 2,50 
Стишовит* Тетрагональна 600-1400 1,0-

1,8.104 
4,35 

Коесит* 
 

Моноклінна 500-1700 3,5-103 2,93 

Волокнистий 
кремнезем 

Ромбічна - - 1,90-
1,98 

Кварцове 
скло 

- - - 2,20-
2,21 

Конденсоване 
кварцове скло 

- - - 2,61 

* За звичайних умов метастабільні. 
 
 
За своїми структурами і фізичними властивостями модифікації 

кварц, тридиміт і кристобаліт різко відрізняються між собою. 
Способи сполучення тетраедрів [SiO4]-4 в модифікаціях наведені на 
рис. 6.4. 

Модифікаційні перетворення у цих сполуках енантіотропні. Крім 
того, вони мають низько- (α і β) і високотемпературну (γ) 
модифікації. 

В природі найбільш розповсюджена низькотемпературна 
модифікація кварцу – β-кварц. Кристалічна структура α-кварцу 
утворена з тетраедрів, які розташовані на різних висотах спірально і 
нахилені під кутом 1500. Залежно від напряму закручування спіралі 
розрізняють лівий і правий α-кварц. 
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Рис. 6.4. Способи отримання тетраедрів [SiO4]

-4 в модифікаціях SiO2:  
а) α-кварц; б) α-кристобаліт; в) α-тридиміт 

 
Структура низькотемпературної модифікації β-кварцу 

відрізняється від структури α-кварцу лише тим, що в нього 
понижена симетричність. 

В α-тридиміті два суміжних тетраедри розташовані під кутом 
1800 на одній висоті і більш вільно, ніж в α-кварці. При цьому у 
тридиміті тетраедри в одних шарах розташовані своїми вершинами 
в один бік, а в других – у протилежний. Каркасна структура 
тридиміту складається з двох шарів тетраедрів, утворених плоскими 
гексагональними кільцями (рис. 6.5). 

В природі тридиміт зустрічається у вигляді мінералу асманіту, а 
також у кислих породах (базальт, ліпарит, порфірит). β-Тридиміт є 
перехідною формою між α- і γ-модифікаціями. α- і γ-Тридиміт 
утворюються в динасі і є його мінералогічною складовою. 

α-Кристобаліт має тришарову структуру, що утворена з 
гексагональних плоских стінок тетраедрів [SiO4]-4. Сполучення 
тетраедрів в α-кристобаліті зображено на рис. 6.6. Воно має центр 
симетрії. 
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Рис. 6.5. Структура модифікації α-тридиміту: ○ – О; ● – Si 

 
Каркасна     структура     β-кристобаліту    відрізняється     від  

α-кристобаліту (рис. 6.6) деякою невпорядкованістю структури, що 
пов’язане з напрямком розташування зв’язків між атомами Силіцію 
і Оксигену тетраедрів [SiO4]4-. Кристобаліт має ізотропну 
метастабільну (нестійку) кристалічну форму – метакристобаліт. 

 
Рис. 6.6. Структура модифікації α-кристобаліту: ○ – О; ● – Si 

 
Перетворення β-кристобаліту в α-кристобаліт супроводжується 

значним збільшенням об’єму (3,7-5,8%). 
В природі кристобаліт зустрічається разом з тридимітом в 

кислих породах і туфах. Штучні модифікації кристобаліту 
утворюються під час виробництва динасових вогнетривів. Мінерал 
кітит має кристалічну гратку, що містить подвійні спіралі з 12-ти 
тетраедрів, частина яких сполучена в діортогрупи [Si2O7]6-, а решта 
тетраедрів утворюють між собою спіралі. 
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Вперше   кітит    був   добутий   штучно при високому тиску 
35,5-127,7 мПа. В природі кітит не знайдений. 

Інший мінерал стишовит також був отриманий штучно під 
тиском більше, ніж 16 гПа. Стишовит має форму голчастих 
кристалів довжиною до 0,5 мм. Просторова структура модифікації 
стишовиту наведена на рис. 6.7. 

 
Рис. 6.7. Просторова структура модифікації стишовиту 

 
Як кітит і стишовит, мінерал коесит добутий штучно при тиску 

3,5 гПа. В природі ці мінерали знаходять тільки в місцях падіння 
метеоритів, тобто там, де виникали великий тиск і температура. 

Каркасна решітка коеситу побудована з просторових ланцюгів 
[Si4O11]6-. Ланцюги утворюють ланки з чотирьох тетраедрів, які 
з’єднані діортогрупами [Si2O7]3- (рис. 6.8). Коесит існує 
метастабільно за звичайних тисках і температурі. 

 
Рис. 6.8. Просторова будова модифікації коєситу 

 
Області термодинамічної стабільності основних кристалічних 

модифікацій мінералів кварцу, стишовиту і коеситу залежать від 
тиску і температури. Дана залежність наведена на рис. 6.9. 
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Рис. 6.9. Області існування модифікацій коєситу, стишовиту і  

кварцу при високих тисках 
 
Як видно з рисунка 6.9, метастабільна модифікація кварцу існує 

в області тисків 4-14 гПа за температур 700-10000С. Коесит 
утворюється також за тиском 4-14 гПа і температурою 700-20000С. 
Модифікація стишовиту може утворюватися за тиском 10-14 гПа 
двома шляхами: за температурою близько 10000С з метастабільного 
кварцу або за температур 1000-12000С з коеситу. Діаграма стану 
системи має потрійну точку рівноваги трьох фаз: коеситу, 
стишовиту і метастабільного кварцу, яка міститься за температурою 
10000С і тиском біля 10 гПа. 

Волокнистий кремнезем також є штучною поліморфною 
модифікацією кремнезему. 

Каркасна кристалічна гратка волокнистого кремнезему 
складається з тетраедрів [SiO4]4-, які сполучені ребрами в 
нескінченні силоксанові ланцюги (рис. 6.10). 

 
Рис. 6.10. Сполучення тетраедрів [SiO4]

4- в модифікації  
волокнистого кремнезему: ○ – О; ● – Si 
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Синтез волокнистого кремнезему відбувається за схемою: 
 

    
→++⋅ )2( 22 OSiSiOn  

                 О                О 
     
         Si               Si                Si 
   
                  O                 O                   n 

Волокнисті    кристали    мають    довжину   5 - 9  мм  і  товщину 
2 ÷ 25 . 10-6 м. 

 
Діаграма стану кремнезему 

Кремнезем відрізняється схильністю до утворення великого 
числа модифікацій. Причому важливо, що як для стійких, так і для 
нестійких модифікацій існує багато точок перетворення. Кремнезем 
може існувати у вигляді 9 різних фаз (рис. 6.11). 

 

 
Рис. 6.11. Діаграма стану кремнезему 

 
Перетворення модифікацій кремнезему відбувається в 

температурному інтервалі від 117 до 17130С. Усі  перетворення 
можуть бути розділені на дві групи. 

До першої з них належать низькотемпературні переходи від 
однієї    модифікації до  іншої  з  тим  самим  найменуванням:   від 
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α-кварцу  до  β-кварцу,  від   α-кристобаліту до β-кристобаліту, від 
α-тридиміту до β-тридиміту і далі до γ-тридиміту. 

До другої групи перетворень належать високотемпературні 
переходи від кварцу до тридиміту, від тридиміту до кристобаліту, 
від кристобаліту до розплаву. 

Стійких  модифікацій  кремнезему  у  твердому  стані чотири: α-
кварц, β-кварц, α-тридиміт, α-кристобаліт. 

Крім цих чотирьох модифікацій у рівновазі можуть знаходитись 
рідкий розплав і пара. Відповідно до правила фаз в 
однокомпонентній системі в рівновазі більше трьох фаз існувати не 
може. 

Для кремнезему може бути чотири потрійних точки: за t = 5750 у 
рівновазі знаходяться пара, β-кварц і α-кварц; за t = 8700 і 
відповідному    тиску   в   рівновазі   знаходяться   пара,  α-кварц  і 
α-тридиміт; за t = 14700 в  рівновазі   пара,  α-тридиміт    і  α-кристо-
баліт і за t = 17130С – в рівновазі пара, α-кристобаліт і розплав. 
Практично при фазових переходах має місце тільки перехід від 
однієї модифікації до іншої, третя фаза в більшості випадків 
відсутня, оскільки не виконується одна з умов рівноваги – строго 
визначений тиск. Перехід від однієї модифікації до іншої при 
повільному нагріванні може здійснюватися тільки в строго 
визначеній   послідовності:   β-кварц   при нагріванні переходить в 
α-кварц,   α-кварц   –   в  α-тридиміт, α-тридиміт – в α-кристобаліт і 
α-кристобаліт – в розплав. 

Безпосередній перехід від кварцу до розплаву при зворотному 
процесі неможливий. Однак, якщо нагрівання проводиться дуже 
швидко, то можуть мати місце випадки, коли низькотемпературна 
модифікація буде плавитися, безпосередньо переходячи в рідину, не 
встигаючи перетворитися в іншу модифікацію, більш стійку при 
високих температурах. Наприклад, α-кварц, точка рівноваги якого з 
розплавом відповідає t = 16000С, при швидкому нагріванні може 
перейти безпосередньо в розплав. 

Переходи стійких модифікацій кремнезему являють собою 
звичайні енантіотропні перетворення. На діаграмі лінія 
розмежування   області існування стійких модифікацій α-кварцу і α-
тридиміту нахилена в бік більш високих температур, тому що 
температурний коефіцієнт переходу від кварцу до тридиміту 
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залежить від тиску. З підвищенням тиску температура, за якої 
проходить перетворення кварцу в тридиміт, росте. 

Крім чотирьох перетворень основних модифікацій кремнезему 
на діаграмі наведені три нових модифікації, які розташовані в 
середині областей існування β-кварцу. Усі ці модифікації нестійкі й 
можуть   бути   отримані   шляхом   швидкого   охолодження 
рідкого розплаву    або   високотемпературних    модифікацій.    Так,    
з    α-кристобаліту      або     рідкого   розплаву   можна    отримати 
β-кристобаліт. Тридиміт у таких самих умовах утворює дві нестійкі 
модифікації: β-тридиміт і γ-тридиміт. Виникають вони при 
охолодженні α-тридиміту, а також при переході від кварцового скла 
або α-кристобаліту. 

При швидкому охолодженні розплаву кремнезему може 
утворюватися скло, яке нижче t = 1150-12000С не здатне 
кристалізуватися внаслідок різкого зростання в’язкості і повного 
переходу розплаву в склоподібний стан.  

Розглянемо процеси, які відбуваються в області α-кристобаліту. 
Криві пружності пари α-кварцу і α-кристобаліту пересікаються при 
температурі приблизно 1150…12000С. У цій області спостерігається   
зміна   послідовності   переходу  від α-кварцу до α-кристобаліту 
залежно від дуже незначної зміни температури. 

За температурою нижче 1150…12000С α-кварц переходить 
безпосередньо в α-тридиміт. За температури, не набагато вищій 
1150…12000С, α-кварц буде переходити в α-тридиміт через 
проміжну фазу – α-кристобаліт. За температурою між 1470…16000С 
α-кварц   буде   спочатку   переходити   в   β-тридиміт,   а   потім   в 
α-кристобаліт. 

Навіть незначна зміна температури спричинює зміну порядку 
утворення різних кристалічних модифікацій кремнезему. Це має 
велике значення для виробництва вогнетривких виробів, зокрема 
динасу (кислий вогнетривкий матеріал, який містить ≈93% 
кремнезему). Застосовують при кладці промислових печей). Якщо 
температура буде вища 16000С, то як перша проміжна фаза може 
з’явитися навіть кварцове скло, з якого потім будуть утворюватися 
спочатку тридиміт, а потім кристобаліт. 

Кремнезем є своєрідним геологічним термометром. При 
знаходженні тієї чи іншої модифікації серед породоутворюючих 
мінералів можна мати уявлення про температурні інтервали, в яких 
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проходило утворення породи. Якщо, наприклад, присутній β-кварц, 
то порода низькотемпературна, коли зустрічається кристобаліт – 
високотемпературна. 

 
Питання для самоконтролю 

1. Дайте визначення поняттям «фаза», «компонент», «складова 
системи», «ступінь вільності». 

2. Як визначити кількість компонентів в системі, кількість 
ступенів вільності? 

3. Обчислити число компонентів у насиченому розчині натрій 
хлориду. 

4. Кристалічні модифікації кремнезему. 
5. За яких умов система має мінімум ступенів вільності. Чому він 

дорівнює? 
6. Яка залежність між температурою плавлення та тиском є 

типовою для більшості речовин? Чому для води та деяких інших 
речовин ця залежність має інший характер? 

7. Застосування правила фаз Гіббса щодо аналізу фазових 
діаграм. 

8. Розрахувати максимальне число ступенів вільності і 
максимальне число фаз, які знаходяться в рівновазі в 
однокомпонентній системи. 

9. Розрахувати максимальне число ступенів вільності і 
максимальне число фаз, які знаходяться в рівновазі в 
двокомпонентній системи. 

10. Енантіотропні і монотропні перетворення. 
 

 
7. ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ ТА ТЕРМІЧНИЙ АНАЛІЗ.  

ДІАГРАМА СТАНУ ДВОКОМПОНЕНТНОЇ СИСТЕМИ 
 

Багатокомпонентні системи, що утворюють кілька фаз, 
вивчаються за допомогою фізико-хімічного аналізу. 

В основі фізико-хімічного аналізу лежить вивчення залежності 
складу системи (або інших параметрів стану: температури, тиску) 
від її фізичних властивостей (густини, в’язкості, електропровідності 
й ін.). Експериментально знайдені залежності зображуються у 
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вигляді діаграм стану в координатах склад-властивість. Вивчення 
діаграм стану дозволяє з’ясувати характер взаємодії компонентів 
системи, а також дізнатися про хімічний склад і межі існування фаз. 

Дослідження діаграм стану засноване на принципах 
безперервності й відповідності, запропонованих М. Карнауховим. 
Відповідно до принципу безперервності при безупинній зміні 
параметрів, що визначають стан системи (тиск, температура, 
концентрація), властивості її окремих фаз змінюються також 
безупинно доти, поки не зміниться число або характер її фаз. З 
появою нових або зникненням існуючих фаз властивості системи 
змінюються стрибкоподібно. 

Згідно з принципом відповідності кожній фазі або кожному 
комплексу рівноважних фаз відповідає на діаграмі визначений 
геометричний образ. 

Фізико-хімічний аналіз застосовується при вивченні 
гетерогенних систем у технології силікатів, металургії, при 
перегонках рідинних сумішей, мінералогії та ін. 

Одним з найбільш розповсюджених видів фізико-хімічного 
аналізу є термічний аналіз, що являє собою сукупність 
експериментальних методів визначення температури, при якій у 
рівноважній системі змінюється число фаз. Метод термічного 
аналізу заснований на побудові кривих охолодження. Криві, які 
зображують залежність температури системи від часу при 
охолодженні, називаються кривими охолодження. 

На рис. 7.1 зображені криві охолодження чистих компонентів і 
розплавів різного складу у двокомпонентній системі. 

Крива 1 характеризує охолодження чистого компонента А. 
Спочатку температура знижується майже зі сталою швидкістю до 
температури кристалізації t1. При температурі кристалізації t1 
виділяється теплота, яка компенсує відведення теплоти. 
Tемпература лишається сталою доти, поки весь розплав (рідина) не 
перетвориться у тверду фазу. На кривій охолодження цьому 
процесу відповідає горизонтальна (паралельна вісі складу) лінія. 
Після повної кристалізації при зниженні температури відбувається 
охолодження твердої фази, яке характеризується плавною кривою. 

Подібний хід має крива 10, яка характеризує охолодження 
чистого компонента В. Точка t10 відповідає температурі плавлення 
чистого компонента В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

 
Рис. 7.1. Схема побудови діаграми стану двокомпонентної системи 

 
Далі готують кілька розплавів з двох компонентів різного 

складу: 2, 3...9. Чим більше беруть для аналізу розплавів заданого 
складу, тим більш точно можна побудувати діаграму стану. 

При охолодженні розплаву, склад якого відповідає точці 2 
спочатку спостерігається майже стала швидкість охолодження до 
температури t2. При t2 починається процес кристалізації компонента 
А з розплаву (точка 2), що супроводжується виділенням теплоти, 
яка знижує швидкість охолодження, і на кривій в точці t2 
спостерігається заломлення. Заломлення на кривих охолодження 
свідчать про зміну числа фаз у системі. 

При зниженні температури до точки t5 на кривій утворюється 
горизонтальна лінія, оскільки відбувається одночасна кристалізація 
двох   компонентів   А   та В з розплаву й система стає трифазною 
(С = 0). Температура лишається сталою до повної кристалізації 
розплаву й переходу системи у двофазну (кристали А і В). 
Подальше зниження температури проходить знову плавно. 

Так само відбувається кристалізація всіх розплавів іншого 
складу (криві 3,4...9). Криві охолодження відрізняються лише 
температурою, при якій згідно з початком кристалізації починається 
заломлення, оскільки система з однофазної стає двофазною. На всіх 
кривих охолодження, крім заломлення, також присутня 
горизонтальна лінія при тій самій сталій t5, яка в усіх випадках 
пов’язана з одночасною кристалізацією двох компонентів з 
розплаву. 
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Крива 5 відрізняється від інших тим, що, подібно до 

кристалізації чистих компонентів, не має заломлення і 
характеризується лише (горизонтальною лінією) сталою t5, яка 
відповідає одночасній кристалізації двох компонентів з розплаву. 

Спроектувавши температури, які відповідають заломленню, всіх 
кривих на діаграму t = f(складу) одержують діаграму стану з 
евтетикою. 

 
Двокомпонентні системи 

Вивчення діаграм стану двокомпонентних систем має велике 
практичне значення у будівництві, металургії, металознавстві та 
інших галузях. 

При переходах з рідкого у твердий стан двокомпонентні системи 
можуть утворювати механічні суміші, тверді розчини або хімічні 
сполуки. Двокомпонентні системи характеризуються чотирма 
термодинамічними параметрами: температурою, тиском і 
концентраціями обох компонентів. Для побудови діаграми стану 
такої системи потрібні чотири координати. Але, якщо концентрацію 
компонентів А і В виражати в процентах або мольних частках, то 
діаграму можна легко звести до тримірної. Точки на координатній 
вісі складу такої діаграми визначатимуть відносні кількості обох 
компонентів. Наприклад, якщо будь-яка точка відповідає 60% 
компонента А, то вона відповідає також 40% компонента В. Або, 
якщо точка відповідає 0,25 мольної частки компонента А, то вона 
одночасно відповідає 0,75 мольної частки компонента В. 

Таким чином, концентрацію обох компонентів можна визначати 
на одній координаті, й діаграма стану стає тримірною (три вісі – 
тиску, температури та складу). Для систем, у яких речовини 
знаходяться в конденсованому стані, немає потреби розглядати 
невеликі зміни, що спричиняють зміни тиску. Тому для спрощення   
діаграм припустимо, що тиск у системі не змінюється (р = const). 
Тоді для побудови діаграми стану досить двох координат – 
температури і складу. 

За правилом фаз число ступенів вільності для двокомпонентних 
систем буде на один менше, оскільки р = const: 

.1+−= ФКС  
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Діаграма стану системи, яка не утворює твердих розчинів і 
хімічних сполук (діаграма з простою евтектикою) 

Фазові діаграми цього типу є найбільш поширеними у 
термічному аналізі і характерні для систем на основі СаО, Al2O3, 
SiO2, які широко використовуються при виробництві цементу. 
Типова   діаграма  подібних систем за сталого тиску наведена на 
рис. 7.2. 

На цій діаграмі tА – температура плавлення кристалічної 
речовини А, tВ – температура плавлення чистої речовини В, лінія 
FEG – лінія солідуса (в лат. Solid – твердий). Лінією солідуса 
називають геометричне місце точок на фазовій діаграмі, яке 
відповідає температурі кристалізації відповідного сплаву. 

Точка Е, яка відповідає перетину кривих tAE та tВЕ, показує 
температуру та склад розплаву, який одночасно знаходиться в 
рівновазі з кристалами речовин А і В. Цю точку називають 
евтектичною. Розплав, що відповідає точці Е – є евтектичним, а 
температура tЕ – евтектична. Таким чином, розплав, що 
знаходиться у рівновазі з кристалами обох компонентів (С = 0) за 
сталого значення температури (точка Е) і який має сталий склад, 
називають рідкою евтектичною сумішшю.  

 

 
 

 Рис. 7.2 Діаграма плавлення двокомпонентної системи з простою евтетикою 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

 
Криву tАЕtВ називають лінією ліквідусу (від лат. liquor – рідина). 
Це геометричне місце точок на фазовій діаграмі, яке відповідає 

температурам початку кристалізації відповідних сплавів. Вище лінії 
ліквідусу система перебуває в рідкому стані у вигляді ненасиченого 
розплаву. Будь-яку точку на діаграмі називають фігуративною. 

Розглянемо поля фазової діаграми (I-V), обмежені лініями 
солідусу і ліквідусу. 

Фазове поле І. Система є однофазною (розплав компонентів А і 
В). Склад двокомпонентного розплаву визначається відповідною 
фігуративною точкою L1, L2. Відповідно до правил фаз Гіббса число 
ступенів вільності (С) дорівнює С = К - Ф + 1 = 2 - 1 + 1 = 2. Це 
свідчить про те, що, можна довільно (у певних межах) змінювати 
обидва параметри (t і с – концентрація) без зміни числа фаз, тобто 
система є біваріантною. 

Фазове поле ІІ. Система двофазна і складається з твердої фази 
(кристали компонента А) та рідкої – розплав компонентів А і В. 
Вона є моноваріантною: 2 - 2 + 1 = 1, тобто без зміни числа фаз у 
системі можна змінювати лише один з параметрів – t або с. 

Фазове поле ІІІ аналогічне фазовому полю ІІ. Система 
двофазна, складається з кристалів компоненту В та розплаву 
компонентів А і В і є моноваріантною. 

Фазові поля ІV і V. Система двофазна: поле IV складається з 
крупних кристалів компонента А і дрібних кристалів компонентів А 
і В; поле V – з крупних кристалів компонента В і дрібних кристалів 
компонентів А і В. Оскільки у твердому стані речовини А і В 
взаємно нерозчинні, то поняття концентрації у цьому випадку 
застосувати неможливо, і єдиним ступенем вільності може бути 
лише температура (С = 1). 

Точка Е. Ця фігуративна точка системи знаходиться на лінії 
солідусу, наведеної вище діаграми. Система перебуває у стані 
евтектичної рівноваги, є трифазною і складається з кристалів 
компонентів А і В та рідкої фази евтектичного складу. Згідно з 
правилом фаз С = 2 - 3 + 1 = 0. Це означає, що жоден з параметрів 
системи не можна змінювати без порушення фазового стану 
системи. Такий стан системи називають нонваріантним. 

Розглянемо процес охолодження розплаву, склад якого заданий 
фігуративною точкою 1 (лінія L, охолодження до евтектичного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

розплаву з поля І у поле ІV). У цій точці складовій розплаву 
відповідає конкретна температура. Система біваріантна, поблизу 
точки 1 можна довільно змінювати як температуру, так і склад 
системи. Те саме можна робити з розплавом, що відповідає 
фігуративній точці 2, але температура розплаву буде нижча. 

Точка 3 знаходиться на лінії ліквідусу. Система двофазна і 
моноваріантна. При подальшому зниженні температури (точка 4) 
відбувається кристалізація з розплаву компонента А і він 
збагачується компонентом В. Система залишається двофазною і 
моноваріантною. 

Фігуративна точка 5 знаходиться на лінії солідусу, система 
перебуває в стані евтектичної рівноваги, вона трифазна і нон- 
варіантна. 

У точці 6 система двофазна, складається з кристалів компонентів 
А і В, які можуть бути у вигляді суміші або у вигляді єдиного 
кристалу. Система моноваріантна. 

Визначення співвідношення мас рівноважних фаз.  Діаграма 
стану дозволяє за правилом важеля визначити у межах фазових 
полів ІІ і ІІІ кількісне співвідношення фаз для конкретно заданої 
точки. 

Правило важеля: якщо через точку, яка відповідає складу 
гетерогенної подвійної системи, провести лінію, паралельну вісі 
складу, то вона відсікає в рівноважній області відрізки, обернено 
пропорційні відносній кількості кожної з фаз. 

Наприклад, у точці 3 система складається з розплаву складу 3 та 
кристалів чистого компонента В (32). Якщо відома загальна маса 
системи (mЗАГ.), тоді mЗАГ. =  mР + mКР.. Довжини плечей важеля (l1 і 
l2) можуть бути виражені в будь-яких одиницях. Правило важеля 
зводиться до того, що моменти, які повертають важель, 
урівноважені. За таких умов матеріальний баланс компонента В 
обчислюють так: 

,.. КРЗАГP mmm −=   

,)( 2.1.. lmlmm КРКРЗАГ ⋅=⋅−  

.
)( 21

1
.. ll

l
mm ЗАГКР +
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Питання для самоконтролю 
1. З якою метою використовується термічний аналіз? Як його 

проводять? 
2. Наведіть приклади побудови діаграм плавкості за 

допомогою кривих охолодження. 
3. Що називається евтетикою, евтектичною температурою? 
4. Дайте аналіз діаграм плавкості з простою евтетикою. 
5. Що називають лініями ліквідусу та солідусу? 
6. У чому полягає суть правила важеля? 
7. Що визначають за правилом важеля? 
8. Способи вираження і графічного зображення складу 

двокомпонентних систем. Що таке фігуративна точка? 
9. Що називають розчином? Наведіть прилади рідких, твердих 

та газоподібних розчинів? 
10. Чому дорівнює кількість компонентів у системі, що 

складається з О2, С і СО2? 
 
 
 

ІІ РОЗДІЛ. ФІЗИКО-ХІМІЯ СПОЛУК СИЛІЦІЮ 
 

8. СПОЛУКИ СИЛІЦІЮ В ПРИРОДІ ТА ЇХ 
ВЛАСТИВОСТІ 

 
Силіцій після Оксигену є найбільш поширеним елементом на 

нашій планеті. Він становить 27,6% маси земної кори. Зустрічається 
у розмаїтті силікатів, алюмосилікатів та піску або кремнезему. 

Алюмосилікати складають більш половини маси земної кори. До 
них належать:  

а) польові шпати 

2322 6SiOOAlOK ⋅⋅ – ортоклаз 

2322 6SiOOAlONa ⋅⋅ – альбіт 

232 2SiOOAlCaO ⋅⋅ – анортит 
б) слюди 

23222 632 SiOOAlOHOK ⋅⋅⋅ – мусковіт 
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2322 2SiOOAlONa ⋅⋅  – нефелін (використовується при 
виробництві цементу). 

в) цеоліти-йонообмінники 
OnHEM yx 2⋅⋅  

М – Са, Nа (рідше Ba, Sr, K); Е – Si, Al  
 

Схема вивітрювання алюмосилікатів 
OHSiOOAlSiOCOKCOOHOSiAlK 22322322216622 2242 ⋅⋅++→++

    ортоклаз                                                                кварц               каолін  
                                                                                                            (глина) 

Добування 
Вільний кремній може бути одержаний як в аморфному, так і в 

кристалічному стані. 
Аморфний кремній добувають прожарюванням з магнієм білого 

піску, який за хімічним складом є чистим силіцій(IV) оксидом: 
.222 MgOSiMgSiO +→+  

Замість магнію можна використовувати алюміній: 
.2343 322 OAlSiAlSiO +→+  

У промисловості кремній добувають відновленням SiO2 коксом в 
електричних печах: 

.22
0

2 COSiCSiO t +→+  
Такий кремній називається кристалічним, він має сталевий 

кристалічний блиск та електропровідність. 
 

Фізичні властивості 
Кристалічний кремній – речовина темно-сірого кольору з 

металічним блиском tПЛ. 14150С, густина 2,5 г/см3. Структура його 
нагадує структуру алмазу: в його кристалі кожний атом оточений 
тетраедрично чотирма іншими і сполучений з ними ковалентними 
зв’язками, які, однак, значно слабкіші, ніж між атомами Карбону в 
алмазі. 

У кристалі кремнію навіть за звичайних умов частина 
ковалентних зв'язків руйнується, тому виникають вільні електрони, 
які й зумовлюють часткову електропровідність. 
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Аморфний кремній дуже крихкий, густина 2,33 г/см3. Природний    
Силіцій складається з трьох стабільних ізотопів: Si28

14 – 92,27%; 

Si29
14 – 4,68%; Si30

14 – 3,05%. 
 

Хімічні властивості 
За звичайних умов кремній досить інертний. Він є неметалом, 

але його неметалічні властивості більш слабкі, ніж у Карбону, тому 
що він має більший атомний радіус. За звичайних умов 
безпосередньо взаємодіє тільки з фтором: 

.2 42 SiFFSi →+  
При нагріванні частіше виявляє відновлювальні властивості, 

хоча на зовнішньому енергетичному рівні має чотири електрони і 
може як віддати, так і прийняти 4 e : 

                ;22
2

600
2

0 0

OSiOSi C
+

 →+        ;22 2

4

2 OSiOSiO
+

→+  

                ;23 43
1000

2

0

NSiNSi C →+       4

4

22 HSiHSi
−

=+                         

                 SiCCSi →+  
SiС має назву карборунд і може бути одержаний відновленням 

піску коксом в електричних печах: 
.2 22 COSiCCSiO +→+  

Карборунд має алмазоподібну кристалічну гратку, в якій кожний 
атом Силіцію оточений чотирма атомами Карбону, тому ковалентні 
зв’язки дуже міцні, нагадують алмаз. З карборунду виготовляють 
шліфувальні круги, бурове устаткування. 

Кислоти, крім суміші нітратної та фторидної, на кремній не 
діють: 

.84][21843 2623 OHNOSiFHHFHNOSi ++→++  
При цьому утворюється комплексна сполука – гексафлуор-
силікатна кислота (HNO3 – окисник, HF – комплексоутворювач). 

На відміну від кислот, кремній енергійно розчиняється в лугах з 
виділенням водню: 

2322 22 HSiOKOHKOHSi +→++  
(Н2О – окисник, комплексоутворювач – йон ОН-). З водою за 
звичайних умов кремній не реагує. 
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Окислювальна здатність кремнію спостерігається лише по 

відношенню до деяких металів: 
.2 2SiMgMgSi →+  

При дії на силіцид кислотами, які не є окисниками, утворюється 
найпростіша гідроген-сполука Силіцію – SiH4 – cилан: 

.24 422 SiHMgClHClSiMg +=+  
Силан – отруйний газ з неприємним запахом – є сильним 

відновником, тому самозаймається на повітрі: 
.22 2224 OHSiOOSiH +→+  

Галоїдні похідні Силіцію можуть бути одержані прямим 
синтезом за схемою Si + 2Г2 = SiГ4. 

Фтор реагує легко, решта галогенів при нагріванні. За 
агрегатним станом; 

4SiF - газ; 

4SiCl і 4SiBr - рідини;       

4SiI - тверде тіло. 
Галоїди гідролізують SiГ4 + 2Н2О ⇄ SiO2 + 4НГ. 

 
 

Силіційорганічні сполуки та полімери 
Основним способом виробництва найпоширеніших силіцій- 

органічних полімерів – поліорганосилоксанів – є гідролітична 
поліконденсація алкілхлорсиланів. 

,4 xx SiClR −  
де 1 ≤ х ≤ 3, в присутності кислот як каталізаторів. 
   
а) 

               R                                           R 
               │                                           │ 

Cl─Si─Cl + 2H2O ГІДРОЛІЗ НО─Si─OH+2HCl 
               │                                           │ 
               R                                            R 
          діалкілдихлорсилан                         діалкілсиландіол 
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б) 
                 R                                        R 
                 │                                        │ 

R─Si─Cl + 2H2O ГІДРОЛІЗ R─Si─OH+HCl 
                 │                                        │ 
                 R                                        R 
          триалкілхлорсилан                         триалкілсиланол 

 
Продукти гідролізу – органосиланоли – дуже нестійкі і в 

момент утворення вступають в поліконденсацію: 
 

                                  R                      R                     R 
                                  │                      │                    │ 

(n-1)HO─Si─OH + HO─Si─OH+2R─Si─OH → 
                                  │                      │                    │ 
                                  R                      R                     R 
 
                                R              R             R 
                                │              │             │ 
                      → R─Si─O─ ─Si─O  n ─Si─R+(n+1)H2O, 
                                │              │             │ 
                                R              R             R 

полідіалкілсилоксан 
 
де R─СН3 або інший вуглеводневий радикал. 

В залежності від співвідношення реагентів та умов реакції 
утворюються лінійні полімери з різним ступенем поліконденсації 
(n).    Полідиметилсилоксани     (R = CH3)    з низькими значеннями 
n – рідини або в’язкі смоли, при вищих n – це еластомери 
(силіконові каучуки). 

 
Діоксид силіцію і його властивості 

 Силіцій(IV) оксид називають також піском, кремнеземом. Це 
тверда важкоплавка речовина, широко розповсюджена в природі у 
двох видозмінах: у кристалічному та аморфному вигляді. 

Кристалічний кремнезем знаходиться в природі у вигляді 
мінералу кварцу. Представниками кристалічного кремнезему крім 
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кварцу є тридиміт, кристобаліт та халцедон. Усі вони, крім 
халцедону, існують у вигляді декількох кристалічних модифікацій. 

Найбільш широко розповсюдженою та стійкою за звичайних 
температур кристалічною модифікацію кремнезему є β-кварц – 
один з найголовніших видів сировинних матеріалів в силікатній 
промисловості. Він складає основну масу шихт для варіння скла. 
Кварц вводиться до складу порцеляно-фаянсових мас та полив. З 
кварцового піску виготовляють силікатну цеглу, бетони. Кварцові 
матеріали використовуються при виготовленні формувальних мас у 
металургії та в ряді інших виробництв. 

Прозорі, безбарвні кристали кварцу, які мають форму 
шестигранних призм, називаються гірським кришталем. Гірський 
кришталь, забарвлений у фіолетовий колір, називається аметист, у 
буруватий – димчатий топаз. Надзвичайно маленькі кристали з 
різновидів кварцу мають назви агат і яшма. Крім забарвлених 
речовин ,розчинених у кварці, в його кристалах іноді містяться 
тверді, рідкі та газоподібні включення. Так, авантюрин являє 
собою кварц, що містить у вигляді включень гематит  (ферум(III) 
оксид). 

Кварц являє собою твердий матеріал. Твердість його за шкалою 
твердості (шкала Мооса), дорівнює 7, тому він застосовується як 
абразивний матеріал при шліфуванні скла і металевих виробів. 
Кварц має таку властивість, як подвійна променезаломлюваність, 
яка використовується при виготовленні різних оптичних приладів. 

Кварц прозорий для ультрафіолетових променів. Тому скло, що 
містить велику кількість кремнезему, й особливо, кварцове скло, 
застосовують у медицині при променевому лікуванні деяких 
захворювань. 

Особливим різновидом кварцу є мінерал халцедон, що має 
волокнисто-кристалічну будову з сильно розвинутою внутрішньою 
поверхнею. Халцедон рідко зустрічається прозорим та безбарвним. 
Найчастіше він забарвлений у різні кольори, іноді забарвлення 
розташовується шарами. До різновидів халцедону, що 
зустрічаються в природі, належать агат, кремінь, сердолік.  

Тридиміт   за     звичайних     температур     існує   у      вигляді 
γ-модифікації. Зустрічається він у породах вулканічного 
походження   у   вигляді    кристалічних    включень величиною до 
3-4 мм, причому значно рідше, ніж кварц. Штучний тридиміт 
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утворюється під час термічної обробки кварцових матеріалів. Він 
становить головну масу динасових виробів, знаходиться в 
порцеляні й іноді викристалізовується в склі. 

Кристобаліт зустрічається дуже рідко. Він  викристалізовується 
з розплавів скла, утворюється при випалюванні твердої порцеляни, 
динасу, тощо. 

В електричних печах при нагріванні він перетворюється у 
безбарвну рідину, при охолодженні якої утворюється аморфний 
кремнезем. 

Аморфний кремнезем розповсюджений у природі менше, ніж 
кристалічний, але зустрічається у вигляді мінералу опалу: склад 
SiO2 . nH2О. Землистими формами аморфного кремнезему є 
діатоміт, трепел (інфузорна земля).  

Аморфний кремнезем активніший, ніж кристалічний. Він буває 
безводним та водним. До безводних різновидів аморфного 
кремнезему належить плавлений кварц або кварцове скло. 
Представниками водневого кремнезему є природні й штучні його 
гідрати, що складаються з SiO2 і Н2О. 

Кварцове скло являє собою аморфну прозору речовину, яку 
одержують штучним способом з чистого кварцового піску в 
електричних печах при нагріванні до 20000С. За цих умов 
кристалічний кварц плавиться, перетворюючись в однорідну тягучу 
досить густу прозору масу. З цієї маси виготовляють різні вироби, 
які охолоджують з такою швидкістю, щоб розплав, не встигнувши 
закристалізуватися, перетворився в скло. 

Закручена тонка нитка з кварцового скла повертається у 
початкове положення, тому такі нитки використовують при 
виготовленні вимірювальних приладів. Кварцове скло пропускає 
ультрафіолетові промені, які поглинаються звичайним склом. Ця 
властивість кварцового скла використовується в спеціальних 
електролампах для лікування деяких захворювань. 

Кварцове скло має незначний, порівняно з іншими видами скла, 
коефіцієнт розширення. Завдяки цьому воно є стійким до різких 
коливань температури. Виготовлені з кварцового скла посудини 
можна нагрівати і потім опускати в холодну воду без ризику, що 
вони потріскаються. 
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Кварцове скло має високі електроізоляційні властивості. У 
хімічному відношенні кварцове скло стійке. Кислоти, за винятком 
фторидної, на нього не діють. 

Прикладом штучного аморфного кремнезему може бути 
силікагель, який одержують з Na2SiO3, діючи гідроген хлоридом: 

,22 3232 ↓+→+ SiOHNaClHClSiONa  

.2232 SiOOHSiOH +→  
Силікагель має розвинену поверхню, а тому добре адсорбує 

вологу. 
До водних різновидів кремнезему відносять природні й штучні 

його гідрати. Водні різновиди кремнезему можна розглядати як 
сполуки однієї чи декількох молекул силіцію(IV) оксиду з однією 
або декількома молекулами води. Водні різновиди кремнезему 
можуть бути представлені загальною формулою: 

,22 OnHmSiO ⋅  
де m і n – цілі числа. 

Представниками природних гідратів кремнезему є опали. Опали 
утворюються з водних розчинів у вигляді драглистих мас, що 
містять до 70% води. Поступово ця маса, втрачаючи воду до 10-
11%, ущільнюється й стає волокнистою чи ниркоподібною. Деякі 
опали містять близько 3% води. Крім кремнезему й води, в опалах 
міститься змінна кількість розчинених домішок, з яких найчастіше 
зустрічаються: Na2O, K2O, CaО, MgО, Al2O3, Fe2O3, рідше MnО і 
CuO. Опали являють собою аморфні речовин, що нагадують 
забарвлене скло і мають блиск перламутровий або жирний. 
Зустрічаються вони у вигляді щільних чи пухких землистих 
утворень. Представниками опалів є благородний опал, опока, 
трепел, діатоміт та інфузорна земля. 

Опока являє собою щільну каменеподібну масу, що складається 
переважно з водного кремнезему, який іноді є цементуючою 
речовиною при утворенні деяких гірських порід. 

Трепел – це ніжна, м’яка, пориста порода, сірого, жовтуватого 
або рожевого кольору, що легко розсипається в порошок. Однак 
існують види досить щільних трепелів, які піддаються різанню й 
можуть оброблятися на токарному верстаті. 

Діатоміти й інфузорити утворилися із залишків кістяків і 
панцирів діатомей та радіолярій. Вони переважно мають 
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борошнисту будову сірого чи жовтого кольору з різною кількістю 
домішок. 

Характерною рисою водних різновидів кремнезему є те, що вони 
містять деяку кількість активного кремнезему, здатного за 
звичайних температур вступати в хімічні реакції з деякими 
речовинами. Це дає можливість використовувати їх як сировину 
при виготовленні в’яжучих речовин та кислотостійких виробів. 

Представником в’яжучих речовин, виготовлених із 
застосуванням водних різновидів кремнезему, є пуцолановий 
портландцемент. Одержують його спільним помелом 
портландцементного клінкера з гідравлічними домішками.  

Ці породи застосовують як термоізоляційні та вогнетривкі 
матеріали, а також як сировину при виготовленні рідкого скла, 
емалей, глазурей і керамічних виробів. 

Штучні гідрати кремнезему. До цієї групи сполук належить 
водний кремнезем, який одержують при взаємодії розчинів лужних 
силікатів з кислотами, або при пропущенні силіцій(IV) фториду у 
воду, або з деяких силіційорганічних сполук, що розкладаються 
водою. 

Зовнішній вигляд, консистенція та властивості штучних гідратів 
кремнезему залежать від того, яким шляхом та за яких умов вони 
утворилися. 

Обробляючи водний розчин натрію силікату хлоридною 
кислотою, одержують водний кремнезем: 

.22 2232 NaClOHSiOHClSiONa +⋅=+  
Водний кремнезем, що утворився, випадає з розчину у вигляді 

драглистого осаду. Якщо цей процес вести у зворотному порядку, 
тобто повільно доливати розведений розчин Na2SiO3 до 
концентрованого розчину HC1, то водний кремнезем в осад не 
випадає, а залишається в розчині у вигляді золю. 

Водний кремнезем сполуки SiO2 
. 300Н2О являє собою легко- 

рухому   рідину.   Втрачаючи    воду,  вона загусає й при сполуці 
SiO2 . 30Н2О перетворюється в пластичну масу, яку можна різати 
ножем. При відношенні SiО2 до Н2О, як 1:10, гідрат кремнезему стає 
ламким, а при сполуці SiO2 . 6Н2О його можна стерти в порошок. 
Подальше зневоднення призводить до більш глибоких змін його 
фізичних властивостей. 
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Водний кремнезем повністю не висихає. Навіть при тривалому 
висушуванні в ньому залишається деяка кількість води. Сполука 
добре висушеного порошку водного кремнезему кількісно містить 
на одну молекулу SiO2 близько 0,1 – 0,2 молекул води, що може 
бути виражено формулою 10SiO2 . Н2О або 5SiO2 . Н2О. 

Висушений водний кремнезем (силікагель) являє собою 
речовину, що складається з надзвичайно дрібних частинок, які 
обумовлюють його велику внутрішню поверхню і високі 
адсорбційні властивості. Встановлено, що адсорбційні властивості 
силікагелю стосовно різних речовин неоднакові. Поглинальна 
здатність силікагелю має вибірковий характер. Так, наприклад, 
водний кремнезем дуже добре поглинає вологу, а також адсорбує з 
водних розчинів основні органічні барвники, значно слабкіше 
нейтральні, а кислі барвники ним майже не адсорбуються. 

Повністю зневоднити водний кремнезем можна, прогартовуючи 
його при високих температурах. Адсорбційні властивості 
зберігаються у висушених і частково прогартованих препаратів і 
зникають лише при нагріванні водного кремнезему до 9000С. 

Найпростіша формула силіцій(IV) оксиду – SiO2, аналогічна 
формулі СО2, але SiO2 – тверда речовина, а СО2 – газ. Ця 
відмінність пояснюється будовою кристалічних граток. СО2 
кристалізується в молекулярній гратці, SiO2 – в атомній, тому SiO2 
являє собою полімер – (SiO2)n. 

Структуру такого полімеру можна зобразити таким чином: 
                             │         │          │ 
                             О         О          О 
                             │         │          │ 

─О─Si─O─Si─O─Si─O─ 
                             │         │          │ 
                             O         O          O 
                             │         │          │ 

─О─Si─O─Si─O─Si─O─ 
                             │         │          │ 
                             O         O          O 
                             │         │          │ 

Кожний атом Силіцію знаходиться в центрі тетраедра, по кутах 
якого розташовані атоми Оксигену, кожний з яких, у свою чергу, 
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зв’язаний з двома атомами Силіцію. Така будова SiO2 зумовлює 
його високу твердість та тугоплавкість. 

Наявність неподілених р-електронів у атома Оксигену (2р) і 
вільних 3d-орбіталей у атома Силіцію надає можливість створювати 
між цими атомами додаткові π-зв’язки(рπ-dπ – спряження) 
силоксановий зв’язок Si─О є одним з найміцніших зв’язків 
(довжина    зв’язку    0,171   нм, енергія зв’язку 470,4 кДж/моль) 
(рис. 8.1). 

 
Рис. 8.1. Перекривання атомних орбіталей при утворенні силоксанового 

групування (≡ Si─O─Si ≡) 
 

Ступінь йонності силоксанового зв’язку дорівнює ≈50%, тому 
зв’язок має йонно-ковалентний характер. З огляду на це за певних 
умов (механічна дія, температура, тощо) такий зв’язок може 
розриватися за йонним механізмом: 

.+− ≡+−≡→≡−−≡ SiOSiSiOSi  
У цьому випадку при контакті з водою поверхня діоксиду 

силіцію гід ратується: 
.2 OHSiHOHSiOSi −→≡+≡+−≡ +−  

На рисунку 8.2 зображена будова такої поверхні діоксиду силіцію. 
               ОН      ОН      ОН       ОН     
               │         │         │          │ 

─О─Si─O─Si─O─Si─O─ Si─O─ 
               │         │         │          │ 
               O         O         O          О 
               │         │         │          │ 
      ─О─Si─O─Si─O─Si─O─ Si─O 
               │         │         │          │                     

 
Рис. 8.2. Схема побудови поверхневого гару гідратованих  

кристалів діоксиду силіцію 
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Температура плавлення кремнезему залежно від виду 
поліморфної модифікації (кварц, тридиміт, кристобаліт), міститься 
в межах 1500-17280С. Розплавлений кремнезем застигає у вигляді 
аморфної маси (кварцове скло). 

Кристалічний SiO2 у природі знаходиться у вигляді мінералу 
кварцу, який входить до складу гірських порід (наприклад, 
гранітів), сланців, пісковиків, звичайного або кварцового піску. 
Кристалічними різновидами кварцу, які зустрічаються у природі, є 
гірський кришталь, димчастий топаз, рожевий кварц, аметист. 

За хімічними властивостями SiO2 – кислотний оксид: 
а) ;2 2322 OHSiOKKOHSiO +→+  

б) ;32 MgSiOMgOSiO →+  

в) .232322 COSiONaCONaSiO +→+  
Єдина кислота, яка діє на SiO2 – HF – фторидна (плавикова): 

;24 242 OHSiFHFSiO +→+  

.2][6 2622 OHSiFHHFSiO +→+  
За допомогою цієї реакції здійснюється травлення скла. 

 
Виробництво скла 

Склад звичайного віконного скла наближено виражається 
формулою Na2O . CaO . 6SiO2. 

Вихідними речовинами для одержання скла є білий пісок, вапняк 
або крейда, технічна сода: 

;2323 ↑+→+ COCaSiOSiOCaCO  

.232232 ↑+→+ COSiONaSiOCONa  
Найчастіше соду замінюють натрій сульфатом: 

.2222 2232242 SOCOSiONaSiOCSONa +↑+→++  
Сумарна схема процесу: 

.2262

62

2222

2342

↑+↑+⋅⋅→

→+++

SOCOSOCaOONa

SiOCCaCOSONa
 

Для виготовлення спеціального скла змінюють склад вихідної 
суміші. Замінюючи соду Na2СО3 поташем, отримують тугоплавке 
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скло, з якого виготовляють хімічний посуд. Замінюючи вапно на 
PbО, а соду на поташ, добувають кришталеве скло. 

Добавки оксидів різних металів до вихідних компонентів 
надають склу різного забарвлення: кобальту(ІІ) оксиду – синього; 
хрому(ІІІ) оксиду – зеленого, мангану(IV) оксиду – фіолетово-
червоного. Заміна частини кремнезему на В2О3 збільшує твердість 
скла і його хімічну стійкість. 
 

Силікатні кислоти 
Діоксиду силіцію відповідають H4SiO4 – ортосилікатна кислота, 

H2SiO3 – метасилікатна кислота,. Ортосилікатна кислота легко 
конденсується з утворенням високомолекулярної метасилікатної 
(H2SiO3)n и побудована з тетраедричних структурних ланок: у 
кожній такій ланці Силіцій знаходиться в центрі тетраедра, у 
вершинах розміщені атоми Оксигену. Структурні ланки, 
об’єднуючись в ланцюги, утворюють більш стійки полісилікатні 
кислоти: 

                  ОН      ОН      ОН        ОН     
                  │         │         │            │ 
         НО─Si─O─Si─O─Si─ …─ Si─OН 
                  │         │         │            │ 
                  OН      OН      OН         ОН 

 
Ізополікислоти відповідають ступеням полімеризаційного 

зневоднення ортосилікатної кислоти: 
;2 726244 OSiHOHSiOH =−  

;33 936244 OSiHOHSiOH =−  

;44 1248244 OSiHOHSiOH =−  

.66 18612244 OSiHOHSiOH =−  
Разом з тим більшість природних силікатів можна розглядати як 

солі поліметасилікатної кислоти (H2SiO3)n. В ортосилікатах йон 
[SiO4]4- має будову правильного тетраедру. Аніони ізополікислот 
побудовані з однакових тетраедрів [SiO4]4-, які зв’язані загальною 
вершиною (містковим атомом Оксигену) (рис. 8.3). 
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Формули ізополікислот одержують також заміщенням 
одного або двох атомів Оксигену в Н4SiO4 на двовалентний 
аніон [Н2SiO4]2- або на два двовалентні аніони [SiO3]2-. 

 
Рис. 8.3. Структури різних силікат-йонів: 

○ – атом Оксигену (О2-); ● – атом Силіцію (Si4-) 
 

Питання для самоконтролю 
1. Записати електронні формули атомів Оксигену та Силіцію в 

нормальному та збудженому станах. 
2. Яку кислоту не можна  зберігати ні в звичайному скляному 

посуді, ні в посуді з кварцового скла? Чому? 
3. Охарактеризувати фізичні і хімічні властивості діоксиду 

Силіцію, його відношення до води, кислот, лугів. 
4. Дописати та урівняти окисно-відновну реакцію: 

...][ 6232 +→++ SiFHHFHNOSiO  
5. Суміш цинку і кремнію, маса якої дорівнює 39,05 г, розчинили 

у водному розчині калій гідроксиду, взятому в надлишку. Газ, що 
виділився, спалили й одержали 19,87 г продукту при виході 96%. 
Визначити масу кремнію у вихідній суміші. 

6. Під час взаємодії кремнію з азотом за температури 16000С 
утворюється, бінарна сполуки, у якій Нітроген виявляє найнижчий 
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ступінь окиснення, а Силіцій – найвищий. Вкажіть формулу цієї 
сполуки. 

7. Сіль А складає основу породи, яка використовується як 
оздоблювальний матеріал у будівництві. Під час термічного 
розкладання сіль А утворює газ D, який бере участь у фотосинтезі. 
Вкажіть хімічні формули речовин А і D. 

8. Вкажіть відносну молекулярну масу сполуки, що утворюється 
під час взаємодії кремнію з магнієм. 

9. Визначте і вкажіть масу кристалічного кремнію, який можна 
одержати з 0,8 кг SiO2 методом відновлення вуглецем у дугових 
печах за температури 18000С (вихід кремнію становить 90%). 

10. Суміш кремнію і вуглецю, маса якої становить 100 г, 
помістили в концентрований розчин калій гідроксиду, взятий у 
надлишку і нагріли. Під час реакції виділилось 67,2 л водню (н.у.). 
Визначте і вкажіть масову частку вуглецю в суміші (%). 
 
 
9. КОЛОЇДНІ ВЛАСТИВОСТІ СИЛІКАТНОЇ КИСЛОТИ 

 
В розчині тверді частинки силікатних кислот шляхом агрегації 

укрупнюються до колоїдних розмірів (1-100 нм). Окремі колоїдні 
частинки мають складну будову і називаються міцелами. 
Розглянемо будову міцели силікатної кислоти, яка утворюється за 
реакцією: 

.22 3232 NaClSiOHHClSiONa +↓=+  
    Внаслідок електролітичної дисоціації реагентів і гідролізу солі в 
розчині спостерігається наявність таких йонів: 

32SiONa → ;2 2
3
−+ + SiONa  

HCl → ;−+ +ClH  

HOHSiO +−23 ⇄
−− +OHHSiO3 . 

    Всередині міцели утворюється агрегат, який складається з m 
молекул H2SiO3. Згідно з правилом Панета-Фаянса (для 
здійснення вибіркової адсорбції адсорбент повинен бути 
важкорозчинною сполукою і мати кристалічну будову, а розчин 
– надлишок саме тих йонів, з яких складається гратка), n йонів 
SiO3

2- – адсорбуються на поверхні агрегату, утворюючи шар 
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потенціалвизначальних йонів, які, в свою чергу, наближують 
(притягують) до себе частину протийонів хН+. Агрегат разом з 
адсорбованими на ньому потенціалутворюючими йонами 
називається ядром міцели. Ядро і адсорбований шар протийонів 
складають колоїдну часточку або гранулу. Колоїдна часточка має 
величину заряду, який складається з суми зарядів 
потенціалутворюючих йонів і протийонів адсорбційного шару. 
Знак заряду колоїдної часточки завжди такий самий, який має 
потенціалутворюючий йон. Заряд гранули компенсується зарядами 
йонів протилежного знаку дифузного шару, тому в цілому міцела 
є електронейтральною часточкою. Отже, у міцели розрізняють 
агрегат, ядро, адсорбційний шар, колоїдну часточку і дифузний 
шар протийонів: 

 

{ } .)2(][
)2(2

332
+−+− −⋅⋅⋅⋅ HxnxHnSiOSiOHm

xn
 

                       агрегат              адсорб-                          протийони                  
                                                 ційний                           дифузного                        
                                                   шар                                  шару        
                                 
                              ядро 
                   
                 колоїдна часточка (гранула) 

 
Формула міцели може мати і інший вигляд: 

{ } .2)(2][
22

332
+−+− ⋅−⋅⋅⋅ xHHxnnSiOSiOHm

n
 

На межі різнойменно заряджених адсорбційного і дифузного 
шарів міцели виникає подвійний електричний шар, потенціал якого 
називається електрокінетичним, або (ξ -дзета) – потенціалом. 
Схема будови подвійного електричного шару за Штерном наведена 
на рисунку 9.1. 

При утворенні міцели протийони не можуть наближатися до 
межі поділу фаз ближче, ніж на відстань δ, що відповідає радіусу 
йона. На великих відстанях від поверхні поділу сили 
міжмолекулярного притягання зменшуються, тому специфічне 
адсорбційне притягання дуже мале і компенсується тільки силами 
електричної природи. 
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Потенціалутворюючи йони SiO3
2-, які закріплені нерухомо в 

площині межі поділу твердої і рідкої фаз, протийони адсорбційного 
шару Н+ (лінії ОМ і АА) утворюють внутрішню і зовнішню 
обкладинки подвійного електричного шару. Та частина протийонів, 
що утримується поблизу поверхні за рахунок спільної дії сил 
електростатичного притягання і адсорбції, утворює адсорбційну 
частину зовнішньої обкладинки (шар Штерна), а решта протийонів, 
які компенсують поверхневий заряд колоїдної часточки, утворюють 
дифузійну частину зовнішньої обкладинки подвійного 
електричного шару (шар Гуї-Чемпмена). 

 
Рис. 9.1. Схема будови подвійного електричного шару за Штерном 

(на прикладі будови міцели золю силікатної кислоти): Ө – йони SiO3
2-; 

 ⊕  – йони Н+; заштрихована частина – молекули Н2SiO3 
 

Чим більше значення дзета (ξ ) – потенціалу (інколи він досягає 
40-100 мВ), тим стійкіша колоїдна система. 

Потенціал на поверхні поділу фаз (H2SiO3 – SiO3
2-) називається 

поверхневим, або ψS – потенціалом, а на межі шару Штерна і 
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дифузійного шару – адсорбційним ψδ – потенціалом. В межах 
сорбційного шару ψS зменшується прямолінійно. У дифузному шарі 
потенціал зі збільшенням відстані зменшується від значення ψδ до 
нуля за експоненціальним законом Больцмана. 

Межа, відносно якої дисперсна фаза (кристали H2SiO3) і 
дисперсійне середовище (розчин НСl) зміщуються одне з одним, 
знаходиться в дифузійному шарі протийонів і називається 
площиною ковзання (лінія ВВ). Фізичний зміст ξ  – потенціалу 
можна визначити як роботу, яка необхідна для переміщення 
одиничного заряду з точки в об’ємі розчину з нульовим 
потенціалом у площину ковзання з потенціалом ξ (точка В’). 

Якщо в якості потенціалутворюючих йонів будуть йони HSiO3
-, 

формула міцели буде мати вигляд: 

{ } .)(][ 332
+−+− ⋅−⋅⋅⋅ xHHxnnHSiOSiOHm

x
 

Залежно від того, який з йонів в розчині буде мати більшу 
концентрацію, будова міцели буде змінюватися. Так, при надлишку 
в розчині йонів Н+, міцела набуває вигляду: 

{ } .)(][ 3332
−+−+ ⋅−⋅⋅⋅ xHSiOHSiOxnnHSiOHm

x
 

Колоїдні розчини (золі) силікатної кислоти є вільнодисперсними 
системами, тобто в них часточки дисперсної фази можуть вільно 
рухатися відносно часточок дисперсійного середовища. 

При полімеризації золі силікатної кислоти здатні 
желатинуватись, тобто утворювати драглисту масу з властивостями 
напіврідинного, напівтвердого тіла. Такі дисперсні системи 
називаються гелями, або драглями. Процес коагуляції і 
желатинування пов’язаний зі структуроутворенням подовженої 
форми часточок дисперсної фази, яке супроводжується їх певною 
орієнтацією і взаємодією. Ці часточки з’єднуються 
міжмолекулярними або хімічними зв’язками і створюють механічно 
стійку структуровану сітку, яка рівномірно заповнює зайнятий 
розчином простір (рис. 9.2). 

Драглі силікатної кислоти утримують величезну кількість 
молекул дисперсійного середовища. З часом вони виділяють 
частину поглинутої рідини і поступово їх структура ущільнюється, 
утворюються дві фази: рідка і тверда. Це явище називають 
синерезисом (іноді відмоканням). 
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Рис. 9.2. Схема коагуляції і желатинування золів: 

а  – золь; б – драглі; в, г  – желатинування 
 

Формула міцели гелю силікатної кислоти) має вигляд: 

{ } ,)()]([ 32
+−+− ⋅−⋅⋅⋅ xHHxnnHSiOSiOm

x

n  
Утворення силікагелю проходить через ряд послідовних стадій: 

 
Структуроутворення → Желатинування → Дозрівання → Синерезис 
 
Під час структуроутворення і синерезису відбувається 

зменшення об’єму сітчастого каркасу драглів, витискання з них 
іммобілізованої інтерміцелярної рідини, зближення і взаємодія між 
окремими ділянками макромолекул міцел (дозрівання), 
уповільнення рухливості часточок дисперсної фази. 

Процеси желатинування поширені у природі. Так, через стадію 
желатинування утворюються гелі грунтів і осадових порід 
(глинозем, каолін тощо). Желатинування застосовується для 
виробництва штучних гелів, керамічних виробів, виробів з 
в’яжучих матеріалів тощо. 

За певних умов (струшування, перемішування, вібрація, 
нагрівання) внутрішня структура часточок драглів руйнується і 
вони переходять в розчин (вільнодисперсну систему). Після 
припинення механічної дії під впливом теплового руху часточок і 
сил міжмолекулярної взаємодії ця структура знову відновлюється. 
Явище механічного руйнування драглів і наступного переходу золю 
в гель, називається тиксотропією. Цей процес можна зобразити 
схемою: 

     Механічна дія 
Гель                           Золь 

                                               Спокій 
Явище тиксотропії поширене у грубодисперсних системах. Воно 

широко використовується при перемішуванні, транспортуванні, 
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тепловій обробці в’яжучих речовин. Процес утворення колоїдних 
часточок і гелів можна зобразити схемами: 

 
Si(OH)4

 ПОЛІМЕРИЗАЦІЯ Колоїдні часточки (золь) АГРЕГАЦІЯ Сітка часточок (драглі) 
 

Розбавлений золь АГРЕГАЦІЯ Слабкі драглі або осад 
 

Концентрований золь АГРЕГАЦІЯ Міцні тверді драглі 
 

Вологі драглі СУШІННЯ Висушені драглі (поверхня часточок у драглів    
   покрита групами ≡ SiOH 

 
 

Типи структурованих систем та їх властивості 
Структури, які виникають у різноманітних дисперсних системах, 

залежно від характеру сил, що беруть участь в утворенні 
структурованих систем Р. Ребіндер поділяє на два типи: 
коагуляційно-тиксотропні і конденсаційно-кристалізаційні 
структури. Розходження між структурами визначається характером 
та інтенсивністю взаємодії між частинками, що утворюють систему. 

У коагуляційно-тиксотропних структурах частинки 
зближаються одна з одною і зчіплюються під дією сил 
міжмолекулярного притягання Ван-дер-Ваальса. Слабкі 
молекулярні зв’язки між частинками можуть бути розірвані шляхом 
механічного впливу на структуровану систему (перемішування, 
збовтування і т.п.). Розрив зв’язків призводить до руйнування 
структури і частинки, що втратили зв’язок, здобувають здатність до 
безладного теплового руху. Важливо також відзначити, що в 
коагуляційно-тиксотропних системах після припинення 
механічного впливу на них зруйнована структура через якийсь час 
самочинно відновлюється, при цьому як руйнування, так і 
відновлення структури відбувається за сталої температури. 

Оборотне ізотермічне перетворення структурованої 
системи в безструктурну під дією зовнішніх факторів одержало 
назву тиксотропії. Таким чином, коагуляційно-тиксотропні 
структури, що виникають у результаті дії слабких сил 
молекулярного притягання між частинками, розділеними тонкими 
плівками рідини, є структурами оборотними. Явище тиксотропії у 
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колоїдних системах можна розглядати як ізотермічне перетворення 
гелю в золь. 

Тиксотропні властивості виявляються в суспензіях бентонітових 
і каолінових глин, а також у грунтах. Так, здатність деяких грунтів 
розм’якшуватися під впливом дії на них механічного фактора 
обумовлена їхньою тиксотропністю. Такі групи називають 
плавунами. Вони розріджуються під дією гідростатичного і 
гідродинамічного тиску грунтової води, заповнюють вироблений 
простір, чим ускладнюють будівельні й гірські роботи. Явище 
тиксотропії спостерігається також при перемішуванні, вібрації 
бетону, при нанесенні фарб на поверхню тощо. 

Тиксотропні властивості глинистих розчинів широко 
використовуються в техніці буравлення. Розмішування таких 
суспензій при нагнітанні в шпару робить їх плинними. 
Потравляючи в стінки шпар, суспензія твердіє, тобто 
перетворюється в структуровану систему, в результаті відбувається 
глинизація шпар, що попереджає опадання стінок шпар і обвали. 

Однією з характерних механічних властивостей коагуляційних 
тиксотропних структур є пластичність. Пластичні тіла під дією 
зовнішніх сил необоротно змінюють свої розміри й форму, які 
самочинно не відновлюються після припинення дії зовнішніх сил. 
При малих швидкостях деформації пластичні тіла змінюють форму 
без помітного руйнування структури в зв’язку з тим, що порушені в 
процесі деформації зв’язки встигають відновитися на нових місцях. 
При великих швидкостях деформації (зрушення), зв’язки не 
встигають відновлюватися, що спричиняє різке руйнування 
структурного каркасу. Прикладом пластичного тіла є глина. 

У конденсаційно-кристалізаційних структурах зв’язок між 
частинками має хімічний (валентний) характер, що сприяє 
утворенню більш міцного каркасу. У такій структурі каркас можна 
розглядати як одну велику молекулу. Система при цьому здобуває 
властивості твердого тіла. Вміщена в осередках каркасу рідина в 
основній своїй масі зв’язана механічно. 

Прикладом системи, що утворилася в результаті конденсаційно-
кристалізаційної структури, може слугувати гель силікатної 
кислоти. Атоми Силіцію з’єднуються між собою через атоми 
Оксисену і можуть утворювати довгі ланцюги, між якими 
виникають, поперечні зв’язки (оксигенові містки) і в кінцевому 
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результаті утворюються просторові гратки силікату. Руйнування 
конденсаційно-кристалізаційної структури супроводжується 
необоротними змінами, тобто після механічного руйнування уламки 
каркасу не можуть вступати у міцні контакти, що приводило б до 
відновлення структури. 

З часом структура гелю ущільнюється, міцелярна сітка 
стягується, а рідина, яка знаходиться між міцелами, видавлюється 
назовні і викликає поділ системи на дві фази. Ущільнення 
структури гелю, які відбуваються в процесі старіння гелю, 
одержали назву синерезису. Явище самочинного стискання 
структурного каркасу, що супроводжується виділенням зі структури 
деякої частини рідини, властиве багатьом структурованим системам 
коагуляційного і кристалізаційного типу. Гель, який поступово 
втрачає свою воду, стає менш еластичним, більш твердим і 
крихким, а ущільнена структура обмежує його можливості до 
набухання. Синерезис є досить розповсюдженим явищем. У 
результаті синерезису з мінеральних коагулянтів силікатної кислоти 
легко відокремлюється рідина. Так, при ущільненні структури 
бетону на поверхні завжди утворюється волога. Якщо синерезис у 
природі протікає швидко, то з’являються тріщини, що можуть бути 
заповнені іншими мінералами. Повільне самочинне стискання гелю 
може призводити до утворення порожнин. Чим більше води містить 
гель, тим більший об’єм тріщин і порожнин, які виникають при 
дегідратації гелю. 

Рідина, що виділяється з гелів у результаті синерезису, є не 
чистим розчинником, а розведеним колоїдним розчином тих чи 
інших речовин. З таких розчинів можуть виникати більш пізні 
генерації мінералів як шляхом коагуляції, так і шляхом 
кристалізації. 

 
Питання для самоконтролю 

1. Дайте визначення понять: дисперсна система, дисперсна фаза, 
дисперсійне середовище. 

2. Які системи називають вільнодисперсними, зв’язанодис-
персними? 

3. Як розрізняють дисперсні системи за характером взаємодії 
дисперсної фази і дисперсійного середовища? 

4. Як одержують колоїдні розчини силікатної кислоти? 
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5. Які явища називаються тиксотропією, синерезисом? 
6. Застосування тиксотропії в будівництві. 
7. Будова міцели силікатної кислоти. 
8. Будова подвійного електричного шару за Штерном. 
9. Дайте визначення поняттям: коагуляція, желатинування. 
10. Пороги коагуляції електролітів (ммоль/л) для даного золю 

дорівнюють:  

3KNOC = 50,0;  
2MgClC = 0,717; 

3AlClC = 0,093;                       

 NaClC = 51,0; 
4MgSOC = 0,810;  

33 )( NOAlC = 0,095. 

Визначити знак заряду частинок золю. 
 
 

10. ПОВЕРХНЕВІ ЯВИЩА. АДСОРБЦІЯ 
 

В дисперсних системах, які мають дуже розвинуту поверхню 
поділу фаз, велике значення мають поверхневі явища. 

Якщо прийняти, що всі колоїдні частинки кулеподібні, то питома 
поверхня визначається виразом: 

,
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S ÏÈÒ ===

π

π
 см-1,                             (10.1) 

де r – радіус кульки. 
Наявність розвинутої поверхні в колоїдних розчинах пояснює 

багато які фізико-хімічні особливості цих систем. Тому можна 
сказати, що колоїдна хімія – фізична хімія дисперсних систем і 
поверхневих явищ. 

Молекули поверхневого шару колоїдних частинок як і рідин 
мають частину ненасичених, невикористаних сил зчеплення, які 
представляють собою надлишкову енергію. Ця надлишкова енергія 
молекул поверхневого шару називається вільною поверхневою 
енергією (рис. 10.1). 

Вільна енергія будь-якої поверхні (F), яка визначається 
величиною поверхневого натягу і сумарною поверхнею поділу фаз, 
розраховується за рівнянням: 

,SF σ=                                             (10.2) 
де σ – поверхневий натяг, S – площа поверхні поділу. 
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Рис. 10.1. Молекулярні сили, які діють на молекули у поверхневому  

шарі (в) та об’ємі рідини (а, б) 
 

В будь-якому золі міститься велика кількість колоїдних 
часточок, тому сумарна поверхня поділу фаз дуже велика і колоїди 
мають величезний запас вільної поверхневої енергії. 

В системах, які мають залишок вільної енергії, можуть 
самочинно відбуватися процеси, які знижують запас цієї енергії. 
Оскільки F = σS, то зменшення поверхневої енергії можливо в 
результаті або зменшення поверхневого натягу σ ,або зменшення 
поверхні S. 

Прагнення до зменшення сумарної поверхні S для колоїдних 
частинок виявляється в самоукрупненні – коагуляції, для чистих 
рідин – в кулеподібної формі крапель. Поверхневий натяг σ   може 
бути зменшений за рахунок притягання до поверхні колоїдної 
частинки молекул, атомів або йонів з навколишнього середовища. 

Концентрування газоподібної або розчиненої речовини на межі 
поділу фаз – на поверхні твердого тіла або рідини – називається 
адсорбцією. 

Адсорбція обумовлена наявністю адсорбційних сил, маючих 
різну природу. Прийнято розрізняти міжмолекулярні і хімічні 
(йонні, ковалентні) сили взаємодії між частинками, які знаходяться 
на поверхні. 

Речовина, здатна поглинати (адсорбувати) іншу речовину на 
своїй поверхні, називається адсорбентом. Речовина, яка 
поглинається,а називається адсорбтивом. 

В деяких випадках поглинання, яке почалося на поверхні, 
розповсюджується в глибину поглинача. Такий процес називається 
абсорбцією. Якщо поглинання супроводжується хімічною 
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взаємодією адсорбтива с адсорбентом, такий процес називається 
хемосорбцією. 

Прикладом хемосорбції є поглинання СО2 натронним вапном  
(сумішшю NaOH і Ca(OH)2). 

Адсорбція, абсорбція і хемосорбція об’єднуються загальним 
поняттям сорбції. До сорбції відносять також капілярну 
концентрацію, яка визначається поглинанням і концентрацією 
твердими пористими адсорбентами газів і парів. Найбільше 
значення має адсорбція. 

Процес адсорбції зворотній. Частинки в адсорбційних шарах не 
закріплені жорстко, вони роблять коливальні рухи, то 
наближуючись до поверхні адсорбенту, то віддаляючись від неї. 
Деякі з них можуть виходити за межі дій сил  адсорбенту. В такому 
випадку спостерігається зворотній процес – десорбція, тобто відрив 
молекул  адсорбованих речовин від поверхні адсорбенту і відхід їх в 
навколишній простір. 

З часом система переходить в стан рівноваги: 
 

адсорбція ⇄ десорбція 
 
Адсорбція носить вибірковий характер. Так, наприклад, 

активоване вугілля добре поглинає хлор, але не адсорбує чадний 
газ. Тому не можна користуватись звичайними протигазами при 
гасінні пожеж, тому що в зоні пожеж багато СО – чадного газу. 

Процес адсорбції екзотермічний, тому (принцип Ле Шательє) з 
ростом температури адсорбція зменшується. 

Різні речовини, розчиняючись в одній і тій же рідині, можуть або 
знижувати, або підвищувати її поверхневий натяг. Концентрація 
розчиненої речовини в поверхневому шарі рідини і всередині її 
неоднакова. Існує певна залежність між зміною поверхневого 
натягу і адсорбції на межі розчин-газ. Для розведених розчинів вона 
підкоряється рівнянню Гіббса: 

,
cRT

с
Г

∆
∆
⋅−=
σ

                                      (10.3) 

де Г – величина поверхневої адсорбції; ∆σ – зміна поверхневого 
натягу, яка відповідає зміні концентрації ∆с; с – молярна 
концентрація розчиненої речовини. 
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З рівняння (10.3) витікає, що тільки у випадку 
c∆
∆σ

 < 0, тобто 

якщо поверхневий натяг зменшується зі збільшенням концентрації 
с, концентрація речовини в поверхневому шарі буде більша, ніж у 
всьому об’ємі і Г > 0. Якщо σ збільшується зі збільшенням с, тобто 

c∆
∆σ

 > 0, то Г < 0, що призводить до зниження концентрації в 

поверхневому шарі порівняно з концентрацією у всьому об’ємі. 
Речовини, які знижують поверхневий натяг і адсорбуються на 

даній поверхні поділу називаються поверхнево-активними (ПАР). 
До таких речовин (по відношенню до води) належать, наприклад, 
жирні кислоти, спирти, кетони, мила, білки. 

Речовини, які підвищують поверхневий натяг і не адсорбуються 
на даній поверхні, називаються поверхнево-неактивними. По 
відношенню до води поверхнево-неактивними є неорганічні солі, 
кислоти, луги і деякі органічні речовини. 

Для адсорбції з водних розчинів велике значення має наявність у 
молекул розчиненої речовини полярних (гідрофільних (тобто тих, 
що "люблять" воду) і неполярних (гідрофобних тобто тих, що 
"лякаються води") груп (рис. 10.2). 

 
 

Рис. 10.2.  Схема будови та орієнтація молекул ПАР на поверхні води 
 
До   полярних   груп відносяться  —СНО, —ОН, —NH2, —SH, —

COOH та інші. До неполярних – вуглеводневі ланцюги і цикли. 
Поверхнева активність, а значить і здатність до адсорбції 

речовини залежить від природи полярної групи, будови молекули і 
довжини вуглеводневого ланцюга. Збільшення довжини 
вуглеводневого радикала в жирних кислотах на групу ─СН2─ 
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збільшує їх здатність до адсорбції в 3,2 рази (правило Траубе-
Дюкло). 

На поверхні поділу фаз дефільні молекули поверхнево-активних 
речовин орієнтуються, причому їх полярні групи напрямлені до 
більш полярної, а неполярні – до менш полярної фази (рис. 10.2). 
Так, наприклад, якщо у воді розчинити мило С17Н35СООNa, то 
неполярний вуглеводневий радикал С17Н35

_ буде знаходитись у 
повітрі, а полярна частина ─СООNa – у воді. В бензені, який є 
неполярною рідиною, орієнтація молекул мила буде протилежною: 
до бензену напрямлений радикал, а полярна група ─СООNa – у 
повітря. 

Адсорбція ПАР на поверхні рідин полегшує спінювання та 
емульгування, підвищує міцність піни, стійкість емульсії та ін. 

Поверхня твердих тіл, а також рідин, має залишок поверхневої 
енергії за рахунок неврівноважених зв’язків в кристалічній гратці. 
Тому на межі поділу між твердим тілом і газом, твердим тілом і 
рідиною може відбуватися адсорбція речовин, які  знижують 
поверхневу енергію (рис. 10.3). 

 
Рис. 10.3. Активні центри на поверхні адсорбенту (довжина стрілок умовно показує 

величину вільної поверхневої енергії) 
 
Особливе значення мають нерівності поверхні, тому що на 

виступах твердого адсорбенту (на «активних центрах») адсорбція 
відбувається особливо сильно. Так виступи на частинці вугілля в 4,5 
разів інтенсивніше адсорбують кисень, ніж заглиблення на його 
поверхні. 
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Найбільшу поверхню мають пористі, порошкоподібні речовини, 
а також попіл. Найважливішим з адсорбентів є спеціально 
оброблене вугілля, яке називається активованим (поверхня 1 г 
вугілля від 500 до 1000 м2). З  неорганічних сорбентів в техніці 
широко застосовують препарати SiO2 у вигляді природного 
мінералу – інфузорного грунту або у вигляді силікагелю. Органічні 
сорбенти природного походження частіше відносяться до 
вуглеводів: крохмаль, целюлоза. 

Розглянемо приклад адсорбції твердим сорбентом якого-небудь 
газу. Якщо в посудину з адсорбентом введено n1 моль газу, то через 
деякий час в ньому залишиться n2 моль газу. Різниця n1 - n2 складає 
число адсорбованих моль газу в момент адсорбційної рівноваги. 
Кількість речовини, яка адсорбована 1 см2 поверхні до досягнення 
рівноваги, називається питомою адсорбцією: 

   ,21

S

x

S

nn
Г =

−
=                                     (10.4) 

де Г – питома адсорбція моль/см2, x – число моль адсорбованої 
речовини, S – поверхня адсорбенту, см2. 

В більшості випадків величину питомої адсорбції розраховують 
на 1 г адсорбенту, тому що важко визначити поверхню пористого 
твердого адсорбтиву: 

,
m

х
Г =                                           (10.5) 

де m – маса адсорбенту. 
Адсорбція речовини залежить від тиску (для газів) і концентрації 

(для розчинених речовин). Залежність адсорбції розчиненої 
речовини від концентрації виражається емпіричним рівняння 
Фрейндліха: 

,
1
ncK

m

x
Г ⋅==                                  (10.6) 

де х – кількість адсорбованої речовини, моль; m – кількість 
адсорбенту, г; с – рівноважна концентрація; К і n – сталі величини, 
які визначаються експериментальним шляхом. 

К   –   кількість   речовини,    адсорбованої   1   г адсорбенту при 
с = 1 моль/л. Для кожного адсорбтиву К має своє числове значення 
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при одному самому адсорбенті, тобто вона характеризує здатність 
даного адсорбтиву адсорбуватися певним адсорбентом (рис. 10.4). 

Кількість адсорбованого газу або розчиненої речовини росте 
пропорційно р або с (рис. 10.4, а).  

Константи К і 1/n знаходяться за графіком (рис. 10.4, б), де 
відрізок ОА дорівнює lg К, а tg α – константі 1/n. 

 

  
а б 

 
Рис. 10.4. Ізотерма адсорбції (а) та визначення констант рівняння Фрейндліха (б) 

 
Розглянемо залежність адсорбції від властивостей твердої 

поверхні і природи розчинника. При нанесенні краплі рідини на 
тверду поверхню можливі три випадки: 1) крапля розтікається по 
поверхні;   2)   крапля   залишається на поверхні у вигляді кульки; 3) 
крапля частково розтікається по поверхні, утворюючи з нею деякий 
краєвий кут (рис. 10.5). 

 
                 а                                       б                                       в 
Рис. 10.5.  Крайовий кут між рідиною та твердим тілом і різні ступені змочування:   

а – адгезія сильніша від когезії; б, в – когезія сильніша від адгезії 
 
Мірою змочування є кут, який краплина рідини утворює з 

твердою поверхнею. Його визначають як кут між поверхнею 
твердого тіла і дотичною в точці дотику трьох фаз: рідина, повітря, 
тверде тіло (рис. 10.5) і називають крайовим кутом, або кутом 
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змочування (θ). Крайовий кут завжди вимірюють з боку рідини і він 
може мати значення в межах від 0 до 1800. 

Міжмолекулярна взаємодія частинок у середині гомогенної 
частини системи-фази – називають когезією (зчепленням). Вона 
характеризується такими параметрами як енергія кристалічної 
гратки, внутрішній тиск, температура кипіння та ін. 

Силу притягання між молекулами взаємно нерозчинних рідин 
або рідини і твердої поверхні, наприклад, скляної пластинки 
називається адгезією. Якщо адгезія сильніша від когезії, то скляна 
пластинка змочується рідиною і вона розпливається, а якщо 
навпаки, то рідина набуває форму кульки. 

Якщо крапля рідини розтікається по твердій поверхні, то рідина 
змочує дану поверхню. Як правило, вода змочує мінеральні 
речовини з йонним або ковалентним полярним зв’язком. Тверді 
поверхні, які змочуються водою, називаються гідрофільними. 

Поверхні, на яких вода не розтікається і утворює тупий краєвий 
кут, називаються гідрофобними. Це сажа,  парафін та інші 
органічні сполуки. 

Адсорбція розчинених речовин твердими адсорбентами 
підкоряється спільному правилу: чим краще даний розчинник 
змочує поверхню адсорбенту, тим менша адсорбція молекул 
розчиненої речовини з даного розчинника на цій поверхні, та 
навпаки, якщо розчинник погано змочує дану поверхню, то 
адсорбція молекул розчиненої речовини на ній буде велика. 

Для адсорбції речовин з водних розчинів застосовується вугілля, 
тому що його поверхня гідрофобна та адсорбує молекули 
розчиненої речовини. Вугілля застосовують для очищення водних 
розчинів етилового спирту і цукру. Для адсорбції речовин з 
органічних розчинників (очищення бензину, бензену та ін.) вугілля 
не застосовують, тому що воно адсорбує переважно молекули 
розчинника. 

Гідрофільні адсорбенти, які добре змочуються водою ( глина, 
силікагель) не придатні для адсорбції з водних розчинів, наприклад 
при виробництві нафтопродуктів та маргарину. 

При адсорбції ПАР на полярних та неполярних адсорбентах має 
місце різна орієнтація їх молекул до поверхні адсорбенту (рис. 10.6, 
а, б). 
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Адсорбція поверхнево-активних речовин на вугіллі протікає 
таким чином, що до його гідрофобної поверхні обернені гідрофобні 
радикали   ПАР,   а    гідрофільна   група ПАР – занурена у воду 
(рис. 10.6, а). Адсорбційна здатність поверхнево-активних речовин 
на вугіллі зростає зі збільшенням довжини вуглеводневого 
радикалу, відповідно до правила Траубе. 

 

  
                        Полярний розчинник                             Неполярний                
                                       (вода)                                       розчинник (бензен) 
                    а                                                   б 

 
Рис. 10.6. Схема молекулярної адсорбції ПАР: 

а – неполярний адсорбент; б – полярний адсорбент 
 
При адсорбції ПАР з неполярних розчинників використовуються 

полярні адсорбенти, наприклад, силікагель. ПАР обернені до 
гідрофільної поверхні силікагелю своїми полярними групами, а їх 
гідрофобний вуглеводневий радикал спрямований у бік 
неполярного розчинника (рис. 10.6, б). У цьому разі поверхнево-
активна речовина буде адсорбуватися тим краще, чим коротший 
гідрофобний вуглеводневий ланцюг. 

Тканини для надання непромокальності просочують 
гідрофобними речовинами. Як гідрофобізатори застосовують 
силіційорганічні рідини. 

Іноді, навпаки, гідрофобним поверхням треба надати 
гідрофільність. Наприклад, шкіра рук, білизна, посуд внаслідок 
забруднення жирами втрачають властивість змочуватися водою, 
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тобто стають гідрофобними. При обробці милами ці поверхні знов 
стають гідрофільними.  

Адсорбцію неелектролітів називають молекулярною. Йонна 
адсорбція відбувається незворотно. Іноді йонна адсорбція з 
твердими поверхнями супроводжується йонним обміном. При 
цьому твердий адсорбент вибірково поглинає з розчину катіони або 
аніони, одночасно виділяючи в розчин еквівалентну кількість 
катіонів або аніонів іншого виду. До йонного обміну здатні деякі 
природні алюмосилікати, а також йоніти (йонообмінні смоли). 
Розрізняють катіоніти, тобто йоніти, здатні до обміну катіонами і 
аніоніти – речовини, які обмінюють власні аніони. Йоніти 
застосовують для пом’якшення твердої води. 

Кількість адсорбованої речовини на одиницю маси твердого 
адсорбенту (питома адсорбція моль/л) визначається за формулою: 

,
1000

)( 0 Vcc

m

x p ⋅−
=                                (4.6) 

де m – маса адсорбенту, г; х – кількість адсорбованої речовини, 
моль;  V – об’єм розчину, мл; с0 – початкова концентрація, моль/л; 
ср – рівноважна концентрація, моль/л. 

 Адсорбційні процеси широко використовуються в практиці. За 
допомогою адсорбції відбувається поглинання шкідливих домішок, 
на чому побудована робота протигазів. У 1915 році М.Зелінський 
створив вугільний протигаз, застосувавши в ньому як адсорбент 
активоване вугілля. Перші досліди з поглинання вугіллям газів 
описав у 1773 р. К. Шеєле. Російський хімік Т. Ловиц відкрив 
адсорбцію з розчинів. Великий внесок у дослідження адсорбційних 
процесів зробили М. Зелінський, М. Шилов,    М. Дубінін, О. Раков-
ський та ін. 

Адсорбцією вилучають цінні речовини з газових сумішей та 
рідин, а також з відходів виробництва, щоб повернути їх у 
виробничий цикл. Наприклад, очищення повітря від летких 
розчинників (бензен, ацетон, хлороводень тощо) відбувається 
шляхом пропускання повітря через шар активованого вугілля або 
силікагель, які адсорбують цінні речовини. Виділяють адсорбовані 
речовини в процесі послідовного нагрівання адсорбенту або 
продування водяної пари. 
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Велике значення мають адсорбційні явища у процесах 
фарбування шкіри, тканини, різних будівельних матеріалів, у 
процесах освітлення та знебарвлення розчинів, у виробництві 
цукру, нафтопродуктів, фармацевтичних препаратів. 

У гумовій промисловості використовують тверді адсорбенти для 
поглинання CS2, у виробництві фарб, лаків – для поглинання летких 
розчинників, у гетерогенному каталізі – при виборі каталізаторів 
для різних технологічних процесів. 

Широко використовується в практиці ефект Ребіндера – явище, 
яке пов’язане з адсорбційним зниженням міцності твердих тіл. В 
основі адсорбційного зниження міцності лежить зменшення вільної 
поверхневої енергії σ як на поверхні тіла, так і на внутрішніх його 
поверхнях, які виникають та розвиваються в процесі деформації по 
дефектах структури або внаслідок накопичення дислокацій. Такі 
дефекти виникають під дією ПАР, які, перебуваючи в стані 
безперервного теплового руху, досягають поверхні твердого тіла і 
адсорбуються на ній, зменшуючи тим самим поверхневу енергію. 
Нові поверхні поділу утворюються в місцях дефектів твердого тіла, 
при цьому сили міжмолекулярного притягання на щойно утворених 
поверхнях тіла зменшуються внаслідок заповнення таких поверхонь 
адсорбційним шаром ПАР. 

Таким чином, ПАР збільшують дефекти структури і сприяють 
руйнуванню матеріалу. Незначні домішки ПАР у сукупності з 
механічним впливом сприяють полегшенню обробки металів, 
отриманню високодисперсних матеріалів, бурінню гірських порід. 
У будівельній промисловості ефект Ребіндера використовують при 
помелі цементного клінкера та інших силікатних матеріалів. 

Для інтенсифікації процесу помелу використовують 
силіційорганічні сполуки, які спочатку утворюють адсорбційні 
шари на поверхні мікротріщин, а потім за рахунок міграції по 
поверхні проникають у глибину мікротріщин, сприяючи їх 
розростанню, а поблизу межі міцності – руйнуванню твердого тіла 
(ефект розклинюючого тиску). Максимальний диспергуючий ефект 
дають поліетилгідросилоксан та фенілтриетоксісилан. Так, при 
помелі портландцементного клінкера з домішками цих сполук (до 
0,1%) питома поверхня цементу збільшується на 20% або 11,4% 
відповідно. 
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Йонообмінна адсорбція широко використовується в 
хроматографії, яка стала основним методом поділу та аналітичного 
дослідження різних сумішей. Поділення речовин хроматографічним 
методом полягає в тому, що суміш газів або багатокомпонентний 
розчин пропускають через адсорбент, який поглинає різні складові 
суміші з різною швидкістю. Внаслідок цього виникає певний 
зональний розподіл компонентів уздовж адсорбенту – 
хроматограма, яка дає змогу виділити та проаналізувати окремі 
складові сумішей. 

Хроматографічним методом розділяють суміші, які не вдається 
розділити звичайними хімічними методами. Це розділення 
складних органічних сумішей, рідкоземельних металів та ін. 

 
Питання для самоконтролю 

1. Що називають поверхневим натягом і в яких одиницях він 
вимірюється? 

2. Як залежить поверхневий натяг від природи речовини, що 
утворює поверхню? 

3. Що називається адсорбцією і як кількісно її 
характеризують? 

4. Від яких факторів залежить адсорбція на межі поділу тверде 
тіло-розчин? 

5. Адсорбція на поверхні твердих адсорбентів. Наведіть 
рівняння Фрейндліха. Як знайти константи рівняння Фрейндліха? 

6. Що називають адсорбцією , абсорбцією, сорбцією? 
7. Дайте характеристику і наведіть приклади гідрофільних і 

гідрофобних поверхонь. 
8. Чим обумовлена сферична форма краплин рідини в умовах 

невагомості? 
9. Пом’якшення води за допомогою йонітів. 
10. Застосування адсорбції на прикладах. 

 
 

11. МІНЕРАЛЬНІ В’ЯЖУЧІ МАТЕРІАЛИ 
 

В'яжучими матеріалами називають речовини, які за певних 
умов утворюють з твердими наповнювачами вільнодисперсні 
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системи (розплави, пасти), здатні поступово перетворюватись в 
суцільну тверду масу. 

Наочно класифікацію в'яжучих матеріалів можна зобразити 
простою діаграмою: 

 
        В'яжучі матеріали (ВМ) 

                Органічні                             Неорганічні   
        бітуми, смоли   

                      
                       Повітряні                      Гідравлічні 

   глина, повітряне вапно, гіпсові                 гідравлічне вапно, силікатні 
              та  магнезіальні в'яжучі                           та глиноземистий цементи 

 
Смолами називають складні суміші вуглеводнів різної будови з 

середньою молекулярною масою 500 ≤ Mr  ≤ 900 а.о.м.  
Бітуми – це чорні, тверді або смолоподібні продукти густиною          

0,95-1,50 г/см3, розчинні в неполярних органічних розчинниках і 
нерозчинні у воді. За складом – це дисперсні системи, в яких 
дисперсійним середовищем є смоли, а дисперсною фазою – 
частинки асфальтенів. Асфальтени – тверді, чорні, крихкі 
речовини густиною ≈1,1 г/см3, розчинні в органічних розчинниках і 
нерозчинні у воді. До складу їх молекул входять фрагменти 
аліциклічних та гетероциклічних (N-, S-, О- вмісних) вуглеводнів з 
конденсованими   циклами   з  середньою  молекулярною  масою 
1000 ≤ Mr ≤ 5000 а.о.м., а також мікрокількості V i Ni (0,01-0,2%) та 
Fe, Mg, Ca, Cu (в слідах). Родовища бітумів зустрічаються в 
природі, але в основному застосовуються штучні бітуми – залишки 
від переробки нафти, кам'яновугільної та сланцевих смол. 

При нагріванні бітуми поступово розм'якшуються і в такому  
стані застосовуються для: покриття металічних і бетонних 
конструкцій та  трубопроводів, особливо заглиблених, з метою їх 
гідроізоляції та захисту від корозії; виробництва рулонних 
покрівельних матеріалів (руберойду, склоруберойду, пергаміну 
тощо); як в'яжуча речовина для приготування асфальтобетонів. 
Асфальтобетон – утрамбована за підвищеною (40-1200С) 
температурі суміш бітуму з сухими наповнювачами (щебінь, пісок, 
тальк, полімерні добавки тощо) після її охолодження. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

Асфальтобетони гідрофобні, мають високу радіаційну стійкість, при 
зволоженні зберігають зчеплення з шинами автомобілів, 
застосовуються для створення протифільтраційних екранів при 
будівництві дамб, каналів, для покриття автодоріг та аеродромів. 

 Неорганічними в'яжучими матеріалами (НВМ) називають 
порошкоподібні речовини, які при змішуванні з водою утворюють 
пластичну тістоподібну масу, здатну без зовнішньої дії самовільно 
твердіти і поступово перетворюватись в міцне каменеподібне тіло. 

Сировиною для виробництва  НВМ служать природні сполуки 
Са, Mg, Al та Si. 

До повітряних НВМ відносять матеріали, здатні тверднути і 
зберігати міцність в повітряно-сухих умовах, але недостатньо 
стійкі в контакті з водою. 

Повітряне вапно добувають випалюванням  вапняків та 
доломітизованих вапняків, в яких масова частка глинистих домішок 
не перевищує 6-8%. За температури 650-7500C відбувається  
термічна  дисоціація  MgCO3 

,23 ↑+→ COMgOMgCO  
а за 1000-13000С  –  і  термічно стійкішого  СаСО3: 

.23 ↑+→ COCaOCaCO  
Одержане палене, або негашене вапно містить 90-95% активних 

оксидів кальцію та магнію, має високопористу структуру, зберігає 
форму брил вихідного вапняку. При додаванні води відбувається 
екзотермічна гідратація оксидів (гасіння вапна) в ході якої брили 

,)( 22 OHCaOHCaO →+      650 −=∆H кДж/моль, 
                                               гашене вапно 
розсипаються до високодисперсного стану і випаровується частина 
води. Після завершення реакції внизу відстоюється  
високодисперсне "вапняне тісто”, над яким знаходиться прозорий 
насичений (1,56 г/л) розчин Са(ОН)2 (вапняна вода). Розведенням  
“вапняного  тіста” одержують рідку суспензію Са(ОН)2 в воді, яка 
під назвою  “вапняне молоко”  широко застосовується в хімічній 
промисловості як найдешевший луг.  

В будівництві  гашене вапно застосовується  як в'яжуча речовина 
в вапняних та складних будівельних розчинах, а також для біління 
стін.  
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Будівельними розчинами називають тістоподібні суміші НВР з 
піском та водою. Вапняні будівельні розчини застосовуються 
головним чином для скріплення цегли та інших будівельних 
конструкцій при надземному муруванні стін, а також  для 
штукатурки. В повітряно-сухих умовах така суміш  спочатку  
„схоплюється” (тобто втрачає рухомість, тужавіє), а потім 
поступово твердне і набирає міцності внаслідок перебігу наведених 
нижче процесів: 
*   кристалізація Са(ОН)2 внаслідок випаровування води (фізичний  
     процес);  
*    Са(ОН)2  +  СО2    →   СаСО3  + Н2О; хімічні  
*    Са(ОН)2  +  2SiO2  →  Ca(HSiO3)2 . процеси 

 
Голчасті кристали Са(ОН)2 та cолі, що утворюються, пронизують 

будівельний розчин і „склеюють” частинки піску та цеглу, 
перетворюючи вимурувану стіну в моноліт. Реакція вапна з піском 
(як з твердою фазою) відбувається тільки в вологому середовищі і 
дуже повільно, тому міцність цегляних стін на вапняному розчині 
зростає протягом десятиліть. 

З гіпсових в'яжучих найбільше значення має  будівельний гіпс, 
який виробляють випалюванням природного гіпсу за 150-1800С: 

 

.5,15,02 224
180150

24

0

OHOHCaSOOHCaSO C +⋅ →←⋅ −      (11.1) 
  дигідрат,          звичайні умови, півгідрат 
                природний гіпс         тверднення                  

 
Тістоподібна суміш одержаного при випалюванні білого 

порошку з водою твердне протягом  5-15 хвилин внаслідок 
гідратації півгідрату, тобто реакції, зворотної тій, що відбувається 
при випалюванні гіпсу (11.1).  Дуже швидке тверднення і 
недостатня водостійкість обмежують використання будівельного 
гіпсу. Він використовується для виготовлення різних виробів, 
заповнення тріщин, порожнин, для швидкої фіксації різних деталей. 
В медицині просякнуті сумішшю гіпсу з водою пов'язки служать 
для іммобілізації зламаних кісток. Для сповільнення тверднення 
гіпсу  до нього домішують поверхнево активні речовини. 
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Гіпсово-ангідритові в'яжучі матеріали виробляють випалюван-
ням природного гіпсу (а також фосфогіпсу, борогіпсу та інших 
відходів хімічної промисловості, що містять гіпс) за 600-8000С. За 
цих умов природний гіпс (дигідрат CaSO4 

.
 2H2O) повністю втрачає 

воду і перетворюється в безводний CaSO4 (ангідрит).  
Гідратація ангідриту за  рівнянням   

,22 2424 OHCaSOOHCaSO ⋅→+  
відбувається дуже повільно, тому його застосовують після помолу з 
добавками каталізаторів тверднення: вапна СаО, паленої магнезії 
MgO, розчинних сульфатів (Na2SO4, FeSO4).  

Гіпсово-ангідритові в'яжучі застосовують для виготовлення 
панелей, перегородок, плит, архітектурно-декоративних виробів 
тощо. При формуванні гіпсових виробів для достатньої 
пластичності „тіста” доводиться брати значно більше води, ніж її 
потрібно для гідратації, тому вироби після формування треба 
сушити за  t < 700C. При вищій температурі може відбуватися 
часткова дегідратація дигідрату і втрата міцності виробу. 

Магнезіальні в'яжучі матеріали виробляють випалюванням 
природних магнезиту або доломіту за 750-8000С. При цьому 
утворюються каустичний магнезит (в основному палена магнезія 
MgO) та каустичний доломіт (суміш MgO та СаСО3). В пасто-
подібній   суміші,   одержаній при змішуванні цих матеріалів з 30%-
вим розчином магній хлориду, відбуваються хімічні перетворення, 
які можна схематично описати рівняннями: 

 
;7)(5125 22222 OHOHMgMgClOHMgClMgO ЛЮВАННHЯХОПC ⋅⋅ →++  

.7)(2
)(37)(5

22

22222

OHOHMg

OHMgMgClOHOHMgMgCl ТВЕРДНЕННЯ

++

+⋅ →⋅⋅
 

 
Утворена     на           першій       стадії      основна            сіль 

MgCl2 
. 5Mg(OH)2 

. 7Н2О (кристалогідрат) повільно втрачає 
кристалізаційну воду і  поступово перетворюється в суміш оснóвної 
солі  MgCl2 

. 3Mg(OH)2 з  Mg(OH)2. В результаті спільної 
кристалізації  обох утворених сполук та випаровування води 
вихідна   паста  перетворюється в білу тверду каменеподібну масу. З 
сумішей магнезіальних в'яжучих з наповнювачами виготовляють 
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лицювальні плити, теплоізоляційні плити і перегородки, підлоги в 
промислових приміщеннях, штучний мармур тощо.  Матеріал, який 
утворюється при використанні як наповнювача дерев'яної тирси, 
називається ксилолітом, коли ж наповнювачем слугує дерев'яна   
стружка – фібролітом. 

Гідравлічними називають тверді НВМ, які після замішування з 
водою і початку тверднення в повітряно-сухих умовах можуть 
продовжувати тверднути, набувати міцності та зберігати її тривалий 
час у водному середовищі. 

Гідравлічне вапно.   Випалюванням за 900-11000С мергелистих 
вапняків, в яких масова частка домішок глини та піску досягає 12-
20%, одержують вапно, яке на 70-80% складається  з силікатів    
2СаО . SiO2,   алюмінатів  2CaO . Al2O3    та феритів  2CaO . Fe2O3  

кальцію та магнію, решта – активні оксиди CaO та MgO. При 
замішуванні такого вапна з водою перелічені солі повільно 
розчиняються, гідролізуються і гідратуються  з утворенням 
практично нерозчинних кислих солей – гідрогенсилікатів, 
гідроксоалюмінатів та гідроксоферитів кальцію та магнію. 
Кристалізуючись по мірі утворення, ці солі скріплюють частинки 
піску, щебеню та інших твердих наповнювачів в суцільний  
каменеподібний водостійкий матеріал. 

Найважливішим гідравлічним в'яжучим матеріалом є портланд- 
цемент (англ. Д. Аспдін, 1824 р). Назва походить від англійського 
міста Портленд, в околицях якого добували камінь, подібний до 
продукту твердіння нововідкритого цементу.  

 На сьогоднішній день виробляється декілька десятків видів 
портландцементу. Виробництво силікатного цементу – дуже 
складний фізико-хімічний процес, який в даному посібнику може 
бути розглянутий тільки в загальних рисах.   

Сировиною є суміш вапняку СаСО3 з глиною Al2O3  
. 2SiO2 

. 2H2O 
у відношенні  3 : 1 або мергелі – природні суміші кальцій та магній 
карбонатів з глиною, в яких масова частка глини перевищує 20%. 
Подрібнену суміш такого складу, до якої додають коригуючі 
добавки – пісок, шлаки (відходи металургійної промисловості), 
залізну руду, змішують з водою до „сметаноподібного” стану. 
Одержану „шихту” подають зверху в дещо нахилену стальну 
циліндричну піч довжиною до 230 м і діаметром до 7 м, яка 
неперервно повільно обертається   (рис. 11.1). 
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шихта           
Зони:    І      ІІ   ІІІ   IV       V      VІ 

     t, 0С: → до 500    500÷800       900÷1200        до 1450 
 

         
             паливо 

 
Рис. 11.1. Схема печі для випалювання цементу 

 
За рахунок обертання нахиленої печі шихта поступово 

пересувається до нижньої частини печі і проходить через 6 зон, в 
яких підтримуються  певні температури за рахунок згорання 
газоподібного палива, що подається через нижню частину печі 
назустріч потоку шихти. Процеси, що відбуваються при цьому, 
наведені в табл. 11.1.  

  
Таблиця 11.1 

Процеси, що відбуваються при випалюванні портландцементу 

Зона t , 0C                            Процеси  
1 2 3 
І →  500 Висушування шихти 
 

ІІ 
 

500 → 800 
Дегідратація, розпушування і активація глини: 

Al2O3·2SiO2·2H2O → Al2O3·2SiO2 + 2H2O↑ 

 
III 

 
900→1200 

CaCO3→CaO +CO2; початок твердофазної реакції – 

3СаО+Al2O3·2SiO2 → СаО·Al2O3+ 2СаО·SiO2 + SiO2 

 
 

ІV 

 
 

→ 1250 

2CaO + SiO2 → 2СаО·SiO2 (завершення); 

3(СаО·Al2O3) + 2СаО → 5СаО·3Al2O3; 

5СаО·3Al2O3 + 4CaO → 3(3СаО·Al2O3) (початок) 
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продовження табл. 11.1 
1 2 3 
 
 

V 
 

 
 

→1450 

Часткове плавлення, завершення утворення 

 3СаО·Al2O3    та     4СаО ·Al2O3· Fe2O3;  

2СаО·SiO2 + СаО→ 3СаО·SiO2,  утворення зерен  

клінкеру (5≤ d ≤ 30мм) 

VI 1450→1000 Охолодження клінкеру 
  

За     хімічним     складом     мінерали    цементного   клінкеру 
(табл. 11.2)  –  це малорозчинні солі дуже слабких, практично 
нерозчинних  силікатних кислот хSiO2⋅yH2O та амфотерних 
гідроксидів Аl(OH)3 і Fe(OH)3.   

            Таблиця 11.2 
Приблизний мінералогічний склад клінкеру портландцементу 

 
Мінерал 

 
Формула 

Умовні позна- 
чення та назва 

ω в клінкері, 
% 

Трикальцієвий 
силікат 

 
3СаО · SiO2 

 
С3S,  аліт 

 
55 – 65 

Двокальцієвий 
силікат 

 
2СаО · SiO2 

 
С2S,  беліт 

 
15 – 30 

Трикальцієвий 
алюмінат 

 
3СаО·Al2O3 

 
С3А,   – 

 
5 – 15 

Чотирикальцієвий 
алюмоферит 

 
4СаО·Al2O3· Fe2O3 

 
C4AF,  целіт 

 
10 – 20 

 
При змішуванні цементного порошку з водою ці солі повільно 

розчиняються, гідролізуються і гідратуються  (табл. 11.3). 
Продукти цих реакцій (за винятком малорозчинного Са(ОН)2) 

практично нерозчинні в воді, по мірі утворення вони 
кристалізуються, їх кристали проростають крізь цементний розчин 
або бетонну суміш і скріплюють всі тверді компоненти (пісок, 
щебінь, стальну арматуру) в суцільний каменеподібний матеріал – 
бетон або залізобетон. В утвореному  матеріалі  завжди  є  певна  
кількість пор, заповнених повітрям або водою, оскільки для 
забезпечення достатньої пластичності бетонних сумішей  води 
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доводиться брати більше, ніж необхідно для реакцій твердіння. 
Зменшити цей надлишок води та кількість заповнених нею пор в 
бетоні і, таким чином, збільшити його міцність та довговічність 
можна застосуванням високодисперсних цементних порошків та 
добавок поверхнево активних речовин.  
 
       Таблиця 11.3 

Реакції   мінералів  портландцементу  з  водою 

 
Рівняння реакції 

Теп-
ловий 
ефект, 
Дж / г 

Ступінь 
завершен-

ня, 
%  за 
3 доби 

Міц-
ність 
про-

дукту 
реакції 

                    Гідроліз  та  гідратація 
3CaO·SiO2+(n+1)H2O→Ca(OH)2 

+  2СаО·SiO2· nH2O 

 
502,7 

 
25 – 30 

Дуже 
висока 

Гідратація 
2СаО⋅SiO2 + nH2O →  
→2СаО⋅SiO2⋅ -nH2O 

       двокальцієвий гідросилікат 

 
259,78 

 
10 

Низька, 
з часом 
зростає 

Гідратація 
3СаО⋅Al2O3+ 6Н2О→  
→3СаО⋅Al2O3⋅ 6Н2О 

 
850,57 

 
≥ 80 

 
Низька 

4СаО ⋅ Al2O3⋅ Fe2O3   + (m+6) H2O→   
→3СаО⋅Al2O3 ⋅ 6Н2О + СаО⋅Fe2O3 ⋅mH2O; 

 трикальцієвий            однокальцієвий  
гідроалюмінат                 гідроферит 
СаО⋅Fe2O3⋅ mH2O  +  2Са(ОН)2    →    
→ 3СаО⋅Fe2O3⋅ nH2O 
     трикальцієвий гідроферит 

 
 

419 

 
 

20 

 
 

Висока 

 
Керуючись даними табл. 11.3, можна вибирати, якого складу 

цемент найпридатніший для конкретних умов. Наприклад, швидко 
тверднучий цемент для виготовлення збірних залізобетонних 
виробів    і    конструкцій   повинен містити  65-70%  (3СаО ⋅ SiO2 + 
+ 3СаО ⋅ Al2O3). Навпаки, цемент з низьким тепловим ефектом 
тверднення, потрібний для масивних бетонних конструкцій, 
повинен мати відносно невисокий  вміст цих мінералів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

На практиці часто необхідно збільшити період між 
приготуванням бетонної суміші та її схоплюванням, тобто 
сповільнити схоплювання без сповільнення подальшого тверднення 
суміші. Добавка  гіпсу до   цементного розчину дозволяє запобігти 
його схоплюванню протягом 1-3 годин, поки весь доданий гіпс не 
зв’яжеться в реакції (11.2): 

.)32(3133

)26(25363

2432

24232

OHCaSOOAlCaO

OHCaSOOHOAlCaO

⋅⋅⋅→

→++⋅⋅
        (11.2) 

В результаті складних фізико-хімічних процесів, які 
відбуваються в цементному тісті в присутності кальцій хлориду, 
добавка 1-2% СаСl2 від маси цементу дещо сповільнює 
схоплювання і значно прискорює подальше тверднення. 

За звичайних умов оборотна реакція гідролізу 3СаО ⋅ SiO2  (див. 
табл. 11.3) гальмується лужним середовищем (рН ≤ 12,4), яке 
створюється внаслідок розчинення Са(ОН)2, що при цьому  
утворюється. Для зміщення рівноваги гідролізу вправо і підвищення 
міцності сформовані із цементних сумішей вироби нагрівають в 
герметичних   апаратах   (автоклавах)    до t  ≥ 174,50С    під  тиском 
Р ≥ 9 атм. За цих умов  розчинність Са(ОН)2  падає приблизно в 10 
разів   (від 1,56 г/л до ≈0,1 ÷ 0,15 г/л), що і є причиною поглиблення 
гідролізу. 

Глиноземистий цемент виробляють випалюванням суміші 
низькосортних бокситів  (Al2O3 ⋅ nH2O, ω(Al2O3) = 43 ÷ 55%) з 
вапняком за  1350-15000С: 

.22322323 ↑+↑+⋅→⋅+ OnHCOOAlCaOOnHOAlCaCO  
Одержаний клінкер дуже твердий, тому його помел потребує 

значних енергозатрат, що є одною з причин його обмеженого 
використання (глиноземистий цемент приблизно втричі дорожчий 
від силікатного). 

Крім однокальцієвого алюмінату СаО ⋅ Al2O3 в глиноземистому 
цементі присутні домішки  2СаО ⋅ SiO2  та до 4,4%  СаО ⋅ Fe2O3. 

При замішуванні глиноземистого цементу з водою відбувається 
високоекзотермічна реакція  

.)(282

11)(2

3232

232

OHAlOHOAlCaO

OHOAlCaO

+⋅⋅→

→+⋅
                    (11.3) 
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Вже через добу цементний камінь набуває 90% його кінцевої 
міцності, а через 3 доби  тверднення практично завершується. 

При застосуванні глиноземистого цементу для будівництва 
масивних бетонних споруд під час тверднення бетонну суміш 
необхідно охолоджувати, щоб її температура не перевищувала 
≈250С, тому що  вже при  30-350С утворюються інші продукти 
гідратації, об'єм яких на 25-35% менший, ніж об'єм продуктів 
реакції. В результаті в бетоні виникають внутрішні напруження і 
тріщини, від чого міцність споруди різко падає  (до 50%). 

На відміну від бетонів на основі силікатних цементів, бетон із 
глиноземистого цементу має вдвічі меншу пористість, не містить 
речовин, розчинних в воді, тому набагато міцніший і 
довговічніший.  Відсутність в такому бетоні 3СаО . Al2O3 

.  6Н2О 
робить його  невразливим до сульфатної корозії, відсутність 
Са(ОН)2 – неагресивним до алюмінію та свинцю. Проте такий бетон 
швидко руйнується навіть в слабколужному середовищі через 
розчинення і вимивання амфотерного Al(OН)3, тому 
глиноземистий цемент не можна застосовувати в суміші з 
вапном або звичайним портландцементом. 

Основний напрям застосування глиноземистого цементу – при 
аварійних роботах, там, де необхідна висока швидкість тверднення 
(наприклад, для ліквідації тріщин в гідротехнічних спорудах – 
дамбах, греблях тощо). 

 
Питання для самоконтролю 

1. Дайте визначення в’яжучим  матеріалам. 
2. Класифікація в’яжучих матеріалів, приклади. 
3. Сировина для виробництва цементу. 
4. Процеси, що відбуваються при випалюванні силікатного 

цементу. 
5. Хімічні процеси гідратації мінералів силікатного цементу. 
6. Розрахувати скільки теплоти виділяється при гасінні 1 кг 

вапна,   якщо     стандартна   ентальпія    утворення Са(ОН)2  
0
298H∆ = -986,6 кДж/моль. 

7. Вкажіть формули гіпсу, ангідриту, алебастру. 
8. Вкажіть формули кальциту, доломіту, паленого вапна. 
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9. У розчин гашеного вапна, одержаний взаємодією 8,4 г 
паленого вапна й 70 мл води, долили 294 г розчину ортофосфатної 
кислоти з масовою часткою Н3РО4 10%. Визначити масову частку 
(%) солі, що утворилася в розчині. 

10. Під час розчинення суміші магнію та кальцію карбонатів в 
хлоридній кислоті утворилася 4928 мл (н.у.) газової суміші. Цю 
суміш пропустили крізь баритову воду, взяту в надлишку. 
Утворилося 3,94 г осаду. Визначте масову частку (%) кальцію 
карбонату у вихідній суміші. 
 
 

12. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИЛІКАТІВ 
 

При сплавленні силіцій(IV) оксиду з основними оксидами 
одержують групу сполук, які називаються силікатами. Природні 
силікати складають понад 75% маси земної кори. Кількісні 
співвідношення між силіцій(IV) оксидом та іншими оксидами, при 
взаємодії яких утворюються силікати, можуть бути різними. До 
складу силікатів можуть входити в різній кількості катіони: Na+, K+, 
Mg2+, Ca2+, Fe2+, Zn2+, Cr3+, Al3+, Mn2+  та інші, аніони: OH-, F-, Cl-, 
SO4

2-, CO3
2- та ін.., а також вода. Склад силікатних мінералів часто 

позначається формулою у вигляді зв’язаних оксидів, наприклад, 
форстерит 2MgO . SiО2, ортоклаз K2O . Al2O3 . 6SiO2 або формулою, 
що складається з елементів, які записуються у порядку підвищення 
валентності до Силіцію і закінчуються Оксигеном, наприклад, 
форстерит Mg2SіO4, ортоклаз KAlSi3О8. 

Вода до складу силікатів може входити у вигляді йонів ОН- у 
кристалічну гратку або у вигляді молекул Н2О з утворенням 
кристалогідратів. Елементи води, що входять до складу силікатів, 
розділяються на чотири види: конституційна або структурна вода, 
кристалізаційна вода, цеолітна вода, гігроскопічна або адсорбційна 
вода. 

Характерною особливістю багатьох силікатів є те, що при 
термічній обробці вони виділяють воду, в результаті чого 
змінюється їх склад, структура і деякі властивості. 

При висушуванні речовини в інтервалі температур 105-1100С 
видаляється адсорбційна вода., яка утримується адсорбційними 
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силами вільної поверхні речовин. Кількість її непостійна й 
змінюється залежно від вологості навколишнього середовища. 

У мінералах-цеолітах (водні алюмосилікати кальцію або натрію), 
які характеризуються каркасною будовою з надзвичайно 
розвинутою внутрішньою сіткою каналів, заповнених слабо 
зв’язаними з основною структурою мінералу молекулами води, 
міститься цеолітна вода. При нагріванні цеолітів вода видаляється 
з каналів, не порушуючи будову мінералу. Якщо такий 
дегідратований цеоліт помістити у вологе середовище, він знову 
поглине ту саму кількість води. Зневоднені цеоліти можуть 
поглинати етиловий спирт, амоніак та інші полярні речовини. 

У структуру мінералів часто входить кристалізаційна вода. При 
нагріванні речовини кристалізаційна вода видаляється,в результаті 
чого утворюються кристалогідрати з меншим вмістом води або 
безводна речовина. У кристалохімічних формулах кристалізаційна 
вода записується справа через крапку, наприклад, анальцим 
Na[AlSi2O6] . Н2О, галуазит Al4[Si4O10][OH]8 . 4Н2О та ін. 

Структурна вода входить до складу силікатів у вигляді 
гідроксидних груп, наприклад, у галуазиті або у анальцимі. При 
прогартовуванні спочатку видаляється кристалізаційна вода, а 
потім, при більш високій температурі, видаляється вода за рахунок 
розкладання гідроксидних груп, які міцно зв’язані з іншими 
структурними елементами силікатів. Це призводить до розкладання 
мінералу на механічні суміші вільних оксидів і більш прості 
силікати, тобто настає повне руйнування силікату й зміна його 
властивостей. 

Силікати являють собою велику групу хімічних сполук, які 
складають значну кількість природних мінералів. Силікати бувають 
природні й штучні. 

Природні силікати є у багатьох випадках найголовнішими 
природними мінералами як серед осадових, так і серед магматичних 
і метаморфічних гірських порід. Переважна більшість природних 
силікатів є корисними копалинами, які застосовують як будівельні 
матеріали і вихідну сировину у виробництві цементу (глини, 
мергелі), шамоту (глини, каоліни), глазурей, скла (польові шпати, 
пегматити, нефеліни), керамічних виробів (глини, каоліни, циркон), 
вогнетривів (дунтін, тальк, азбест), порцеляни та інше. Деякі 
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силікати являють собою коштовні й напівкоштовні камені (смарагд, 
аквамарин, топаз, родоніт та ін.). 

Штучні силікати являють собою продукти, одержувані при 
різних технологічних процесах у силікатній промисловості та в 
інших виробництвах. Вони є однією з головних складових частин 
металургійних шлаків і гідравлічних добавок. Багато штучних 
силікатів застосовуються у виробництві скла, глазурей, емалей, 
керамічних фарб, у вогнетривкій, кислотостійкій, хімічно стійкій та 
електроізоляційній кераміці, а також у виробництві всіляких 
гідравлічних в’яжучих речовин і виробів з них. 

Найбільш простими силікатами за своїм складом є мета- 
силікати, наприклад, натрій метасилікат Na2SiO3 (Na2O . SiO2) й 
ортосилікати – магній ортосилікат Mg2SiO4 (2MgO . SiO2), які 
утворюються при сплавленні оксидів за відповідними рівняннями 
реакцій: 

,3222 SiONaSiOONa =+        

.2 422 SiOMgSiOMgO =+  
На відміну від простого аніону ортосилікатів, аніон у мета- 

силікатах завжди є полімерним. 
До силікатів лужних металів відносять силікати літію, натрію й 

калію. Загальний метод їх одержання складається з нагрівання до 
повного розплавлення суміші оксидів або карбонатів лужних 
металів з оксидом силіцію(IV), взятих у відповідних 
стехіометричних співвідношеннях, і подальшого повільного 
охолодження одержаних розплавів, при кристалізації яких 
утворюються типові для даної сполуки кристали. Склад одержаних 
силікатів установлюють за допомогою мінералогічного й хімічного 
аналізів, а також шляхом виявлення специфічних для даної 
речовини хімічних та фізичних властивостей. 

З силікатів лужних металів широко застосовуються силікати 
натрію та калію. 

При сплавленні натрій оксиду з силіцій(IV) оксидом можуть 
утворюватися такі силікати натрію: метасилікат, дисилікат, 
ортосилікат та тринатрієвий дисилікат. 

Натрію метасилікат Na2SiO3, (Na2O . SiO2) утворюється при 
сплавленні натрій карбонату з еквівалентною кількістю силіцій(IV) 
оксидом і повільному охолодженні до температури 11500С: 
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.232232 COSiONaSiOCONa +=+  
Натрію метасилікат можна отримати також при розчиненні 

силіцію(IV) оксиду у водному розчині натрію гідроксиду: 
.22 23222 OHSiONaOHSiONaOH +=⋅+  

При випаровуванні водного розчину натрій метасилікат 
виділяється у вигляді кристалічного осаду, що кристалізується, 
утворюючи голчастого вигляду кристали, які плавляться за 
температурою 10890С. Розчиняється натрій метасилікат у холодній 
воді дуже повільно, але при кип’ятінні розчинення прискорюється. 
Розчин натрію силікату частково гідролізується, внаслідок чого має 
лужну реакцію: 

.22 522232 NaOHOSiNaOHSiONa +=+  
Водні розчини натрію метасилікату розкладаються деякими 

сильними кислотами з виділенням з розчину гелю метасилікатної 
кислоти: 

.22 3232 SiOHNaClHClSiONa +=+  
Виділенню гелю метасилікатної кислоти з водних розчинів 

натрію метасилікату сприяють також розчинні солі амонію, натрію, 
калію, кальцію, магнію: 

.222 323432 SiOHNHNaClClNHSiONa ++=+  
Натрію дисилікат Na2O . 2SiО2 у чистому вигляді був 

одержаний гідротермічним методом. Кристалізується натрій 
дисилікат у вигляді пластинок ромбічної системи. Він може 
існувати в двох кристалічних модифікаціях – α й β з температурою 
переходу 6780С, плавиться Na2O . 2SiО2 за температурою 8740С. 

Натрію ортосилікат відповідає формулі 2Na2O . SiО2, 
температура плавлення його становить 11180С. Може існувати у 
вигляді двох кристалічних модифікацій - α й β з температурою 
переходу 9600С. 

Тринатрієвий дисилікат 3Na2O . 2SiО2 існує в інтервалі 
температур 402…11220С у вигляді гострокутових пластинок, що 
виділяються з розплаву, який містить 59,3% Na2О і 40,7% SiО2. 

Натрію гідрогенсилікати. Силікати натрію при випарюванні з 
водних розчинів приєднують до себе деяку кількість 
кристалізаційної води, утворюючи відповідні кристалогідрати 
різної кристалічної будови. Гідрогенсилікати можна також 
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одержати розчиненням еквівалентної кількості кремнезему в 
розчині натрію гідроксиду з наступною концентрацією розчинів і 
перекристалізацією кристалів у розчинів NaOH. Відомі 
кристалогідрати, що містять на одну молекулу натрію метасилікату 
5,   6,   7,   8   і   9   молекул   води,   наприклад,   Na2SiO3   .  5H2O, 
Na2SiO3 .  6H2O і т.п. Кристалогідрати натрію силікату розчинні у 
воді й осаджуються етиловим спиртом. 

Силікати калію мають властивості, близькі до силікатів натрію. 
Але силікати калію більш розчинні й гігроскопічні, складніше 
кристалізуються й легше взаємодіють з SiO2. З силікатів калію 
відомі    калію   ортосилікати 2К2О . SiО2,   калію     метасилікати 
К2О . SiО2,   калію дисилікати К2О . 2SiО2 та калію тетрасилікати 
К2О . 4SiО2, а також ряд гідрогенсилікатів. Останні за своїм складом 
являють собою переважно водні сполуки мета силікатів калію. Для 
силікатів калію характерним є те, що температури плавлення їх 
трохи нижчі від температур плавлення відповідних силікатів натрію 
й літію. Хімічні властивості калієвих силікатів подібні до 
властивостей силікатів натрію. У водних розчинах внаслідок 
гідролізу силікати калію показують лужну реакцію. 

Калію метасилікат К2О . SiО2 одержують подібно до натрію 
метасилікату при сплавленні в еквівалентних кількостях 
дисперсного кремнезему SiО2 з поташем К2СО3 за температури 
11000С: 

.232232 COSiOKSiOCOK +=+  
 
Калію метасилікат має кристалічну будову з надзвичайно 

гігроскопічними кристалами ромбічної системи. Плавиться калію 
метасилікат за температурою 9760С. 

Калію дисилікат К2О . 2SiО2 одержують при сплавленні тонко- 
дисперсної суміші SiО2 і К2СО3 за високих температур. Калію 
метадисилікат утворює кристали, які плавляться за температурою 
10450С. 

Калію тетрасилікат К2О . 4SiО2 одержують сплавленням 
відповідних оксидів, температура плавлення близько 7700С. У воді 
розчиняється з розкладанням. 

Калію ортосилікат 2К2О . SiО2 отримують при сплавленні 
дисперсного кремнезему з надлишком поташу. Плавиться калію 
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ортосилікат за 9130С. Він дуже добре розчиняється у воді і водний 
розчин має лужну реакцію. 

Розчинні у воді силікати натрію й калію називають розчинним 
склом, а їх водні розчини – рідким склом. Вони являють собою 
склоподібні силікати змінного складу Na2О(К2О) . MSiО2. Більшість 
дослідників вважають рідке скло істинним розчином неорганічного 
полімеру (силіційоксигенових аніонів) з невеликим ступенем 
полімеризації й мономера – гідратованих катіонів Na+, К+, які 
утворюються при електролітичній дисоціації силікатів. 

Склад розчинного скла характеризується модулем М. Під 
модулем скла розуміють кількісне відношення оксиду силіцію(IV) 
до оксиду натрію або калію: M = n1SiO2/n2(Na,K)2O, де n1, n2  число 
моль відповідних оксидів. Для нормальних розчинних видів скла це 
відношення для натрієвого скла дорівнює М = 1…3(3,5), тобто на 3 
(рідко 3,5) моль SiO2 припадає 1 моль Na2О, а для калієвого скла М 
= 1…4. Однак це відношення не завжди витримується й може 
змінюватися як в один, так і в інший бік. При випаровуванні 
розчину натрієвого скла з модулем М = 3 настає такий момент, коли 
з розчину випадає в осад SiO2, а в розчині   залишається   натрію  
силікат, що відповідає формулі Na2O . 2SiO2. При подальшому 
випаровуванні кількість SiO2, що випадає в осад, зростає й у розчині 
залишається натрію метасилікат, що відповідає формулі Na2O . SiO2. 

Існує декілька способів одержання калієвого та натрієвого 
рідкого скла. Сухий спосіб базується на нагріванні дисперсного 
SiO2 з карбонатом відповідного лужного металу. Як сировину 
використовують кварцовий пісок, трепел, діатоміт, соду: 

.222232 COMSiOONaMSiOCONa +⋅=+  
Промисловий спосіб полягає в прогартовуванні натрію сульфату 

з кремнеземом у присутності вугільного порошку (як відновника) 
до повного розплавлення суміші: 

.222242 COSOMSiOONaCMSiOSONa ++⋅=++  
Для одержання калієвого скла замість соди або натрію сульфату 

використовують К2СО3. Скло варять у вогнетривких ванних печах 
за температури 1200…15000С. Потім склоподібну масу 
подрібнюють, розчиняють при нагріванні у воді в автоклавах під 
тиском 3-5 кПа протягом 3-5 годин. Одержаний розчин фільтрують 
і випаровують у вакуумі. 
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Мокрий спосіб одержання рідкого скла базується на здатності 
кремнезему переходити в розчин при кип’ятінні його у водному 
розчині відповідного лугу. Для одержання рідкого скла 
використовують природні мінерали: трепел, діатоміт, маршаліт або 
аморфний кремнезем, які розчиняють у гідроксиді натрію або 
калію:                 .2 2322 OHSiOKKOHSiO +=+  

Рідке скло утворюється також при дії нагрітих до 60-800С 
розчинів натрій гідроксиду (35…40%) на кремній або силіциди: 

.)(2452 222222 SiOONaOHMgHOHNaOHSiMg ⋅++=++  
Спосіб сублімації полягає в тому, що суміш SiO2 і NaCl 

обробляється водяною парою. Натрію хлорид сублімується, але 
розкладається парою води: 

.22 2222 HClMSiOONaOHMSiONaCl +⋅=++  
Реакція починається за температурою 757-6400С і різко 

прискорюється від 10000С до 1100…12000С. Добавка деревного 
вугілля й пари з повітрям різко збільшують вихід. 

Технічне   рідке  скло являє собою жовтувату рідину з модулем 
М = 1,58…3,00 і невеликими кількостями домішок Al2O і Fe2O3 (до 
0,5%), СаО (до 0,35%), густина його становить 1,44…1,53.103 кг/м3. 

Чим вища концентрація, тим більша в’язкість рідкого скла і тим 
більше позначається вплив величини модуля на в’язкість. В’язкість 
рідкого скла в інтервалі температур 20-400С з підвищенням 
температури зменшується. Лужна реакція рідкого скла обумовлена 
гідролізом силікатів. 

Завдяки здатності тверднути на повітрі рідке скло 
використовують як в’яжучий матеріал при виготовленні каменів, 
плиток для підлоги, сухих штукатурок тощо. Розчинне скло є 
міцним в’яжучим матеріалом, що використовується при 
виготовленні кислотостійких і вогнетривких цементів і бетонів. 

 
 
Прискорювачем тверднення є натрію гексафторсилікат: 

.)(3662 426232 OHSiNaFOHSiFNaSiONa +=++  
В‘яжучі властивості рідкого скла можна пояснити на прикладі 

натрій    ортосилікату 2Na2О ⋅ SiO2 перебігом наступних процесів. 
В присутності води сіль йонізується за схемою:  
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          Na4SiO4  ⇄ 4Na+ +  SiO4
4–.  

Тетраедричні аніони SiO4
4– як залишки дуже слабкої і 

практично нерозчинної кислоти гідролізуються за схемою: 

 

 

 

⇄ 

 
або в площинному зображенні:        

         O–                                                O–                            

   Н─О─Н  + –O      Si    O–    Н─О─Н  →  Н─О       Si     О─Н + 2ОН─.   
             O–           O– 

 По мірі утворення кислі аніони, виділяючи воду, сполучаються 
між собою в полімерні ланцюги із тетраедрів SiO4

4-, зв‘язаних між 
собою вершинами через атоми Оксигену:     

 
 розчинні дигідрогенортосилікат-аніони         нерозчинні полісилікат-аніони 

 
На повітрі рівновага гідролізу зміщується вправо внаслідок 

нейтралізації лугу вуглекислим газом і призводить до повного 
перетворення солі в ортосилікатну кислоту за сумарним рівнянням: 

 
     SiO4

4– + 2Н2O + 2СО2 → Si(OН)4 + 2CO3
2–,  

або           Na4SiO4  +  2Н2O + 2СО2  → Si(OН)4↓+ 2Na2CO3 .  

 
Аналогічно гідролізуються і полісилікат-аніони, утворені за 

рівнянням: 
            О─      О─                                                                                 ОН       ОН 
            │        │                                                       │          │ 

  ─О─Si─O─Si─O─ +(n+1)(H2O+CO2) → ─O─Si─O─Si─O─ +(n+1)CO3
2- 

            │        │                                                       │          │ 
            О─      О─                                                                                  ОН       ОН 
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По мірі утворення кислих силікат-аніонів та силікатних кислот їх 
поліконденсація продовжується, при цьому ланцюгові структури, 
утворені, як показано вище, сполучаються між собою за схемою  і 
врешті-решт перетворюються в суцільну просторову нерозчинну 
структуру, в якій  кожний тетраедр SiO4

4- чотирма вершинами 
зв‘язаний з сусідніми.  

 
 
Аналогічні перетворення полісилікатів – компонентів рідкого 

скла з іншими значеннями кремнеземистого модуля n можна 
описати сумарним рівнянням: 
 

            Na2O⋅ nSiO2  + Н2О + CO2 → Н2O⋅ nSiO2  + Na2CO3. 
Утворені високодисперсні гідрозолі полісилікатних кислот мають 

високу адгезію (здатність прилипати) до будь-якої поверхні, чим і 
пояснюються високі в‘яжучі властивості рідкого скла. 

Особливо важливе застосування розчинного скла для 
виготовлення численних мінеральних замазок і штучних 
будівельних каменів. З суміші наповнювача й розчинного скла з 
невеликою добавкою Na2SiF6 виготовляють тістоподібну, досить 
пластичну масу, що служить хімічно-стійкою замазкою при 
промазуванні швів. Наповнювачами в таких замазках 
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застосовуються порошкоподібні природні й штучні силіційвмісні 
речовини, наприклад, андезити, дисперсний рекристалізований 
діабаз, порцеляновий бій, польовий шпат і т.п. Рідке скло, змішане з 
крейдою, магнезією, цинку оксидом утворює швидкотвердіючі 
міцні маси, твердіння яких пояснюється утворенням відповідних 
нерозчинних силікатів. Додатком до крейди барвних речовин 
можна одержати цим способом різні кольорові замазки. 

Завдяки здатності склеювати розчинне скло в багатьох випадках 
використовують як конструкційний клей для склеювання окремих 
будівельних виробів. 

Розчинним склом просочують деревину, будівельні камені, 
спеціальні тканини, перев’язаний матеріал і т.п. Будівельна цегла 
або природні камені (піщаник, пористий вапняк) після 
просочування їх розчинами натрію силікату набувають великої 
щільності, твердості, вогнестійкості, меншою мірою піддаються 
вивітрюванню та мають більшу корозійну стійкість. 

У суміші з електролітами, особливо кальцій хлоридом, рідке 
скло застосовується для хімічного зміцнення грунтів, воно також 
використовується при виготовленні стрижневих і формувальних 
сумішей, що швидко сохнуть, у ливарному виробництві, при 
виробництві точильних кругів, зварювальних електродів. 

 Його використовують як розріджувач глиняних і каолінових 
суспензій при збагаченні каолінів і глин, при приготуванні бурових 
розчинів, керамічних ливарних шлікерів. З рідкого скла одержують 
силікагель. 

У будівництві розчинне скло застосовується також як захисне 
покриття для консервування каменів і захисту пам’ятників від 
руйнування. Нанесення шару розчинного скла на поверхню 
пам’ятників збільшує їх стійкість по відношенню до атмосферних 
впливів, а поверхня мармурових статуй набуває після такої обробки 
значної твердості. Покривання сухої штукатурки концентрованим 
розчином рідкого скла надає їй блиску, додає здатності 
поліруватися й захищає від забруднень, що легко змиваються 
водою. 

Серед природних мінералів силікати магнію більш поширені в 
порівнянні з силікатами лужноземельних металів. Вони відіграють 
значну роль у технології силікатів і є складовими частинами 
керамічних мас, глазурей і вогнетривких виробів. 
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Найпростішими представниками силікатів  є магнію ортосилікат 
2MgO . SiO2, метасилікат MgO . SiO2 та магнію гідрогенсилікат. 

Магнію ортосилікат 2MgO . SiO2 зустрічається в природі у 
вигляді мінералу форстериту, що належить до групи перидоту. 
Форстерит кристалізується в ромбічній системі. До його складу 
завжди входять домішки ферум(ІІ) оксиду (до 4%), в зв’язку з чим 
форстерит являє собою кристалічну зі скляним блиском  речовину, 
яка має жовтувате або зеленувате забарвлення. Форстерит може 
бути отриманий штучним шляхом при повільному охолодженні 
розплаву, що складається з 63% магнію оксиду і 37% силіцій (IV) 
оксиду, особливо за наявності MgС12 або СаС12: 

.2 422 SiOMgSiOMgO =+  
У природних умовах форстерит поглинає воду й оксид 

карбону(IV), внаслідок чого утворюється опал і магнезит: 
.222 223222 OnHSiOMgCOOnHCOSiOMgO ⋅+=++⋅  

Форстерит легко розкладається хлоридною кислотою: 
.224 22242 SiOOHMgClHClSiOMg ++=+  

У результаті розкладання утворюються магнію хлорид та 
силіцій(IV) оксид, що випадає з розчину у вигляді драглистого 
осаду. Температура плавлення чистого форстериту становить 
18900С, домішки можуть знизити її до 16000С. Висока температура 
плавлення дає можливість використовувати форстерит для 
одержання спеціальних високовогнетривких матеріалів. 

Магнію метасилікат MgO . SiO2 дуже поширений у природі, але 
у чистому вигляді зустрічається дуже рідко, частіше утворює тверді 
розчини з кальцій метасилікатом й ферум(ІІ) оксидом. Магнію 
метасилікат може бути отриманий штучним шляхом при сплавлянні 
MgO та. SiO2 у відповідних кількостях. Штучно отриманий магній 
метасилікат, залежно від умов нагрівання та швидкості 
охолодження розплаву, утворює п’ять кристалічних модифікацій, 
які кристалізуються в ромбічній і моноклінній системах. 

Ромбічний метасилікат відомий у трьох модифікаціях: 
1) магнію α-метасилікат ромбічний, серед природних 

мінералів невідомий, його одержали сплавленням відповідних 
компонентів в еквімолекулярних кількостях. Ця модифікація стійка 
за температурою вище 13650С, кристалізується за температури 
15240С; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 
 

2) магнію β-метасилікат ромбічний іноді утворюється в 
інтервалі температур 1000-11000С при розсклуванні скла, до складу 
якого входить магнію оксид. Виділяється він при випаленні скла у 
вигляді кристалічних голок, що досягають за сприятливих умов 
кристалізації декількох десятків міліметрів у довжину. У природі 
зустрічається у вигляді мінералу енстатиту, який належить до групи 
ромбічних піроксенів. За температури 12600С енстатит 
перетворюється в магній α-метасилікат моноклінний або 
клиноенстатит; 

3) магнію γ-метасилікат ромбічний одержують нагріванням 
розплавленої речовини за температури вище 16000С з наступним 
швидким охолодженням на повітрі. У природі йому відповідає  
мінерал антофіліт, який належить до групи ромбічних амфіболів. 

Моноклінний магнію метасилікат існує у двох модифікаціях: 
1) магнію α-метасилікат моноклінний на вигляд нагадує 

піроксени й одержав назву клиноенстатиту. Він може бути 
отриманий при охолодженні розплаву відповідної сполуки, а також 
при нагріванні енстатиту вище 12600С. Клиноенстатит стійкий до 
температури 15570С. Залежно від швидкості охолодження розплаву 
клиноенстатит утворює при повільному охолодженні великі 
призми, при швидкому охолодженні – тонкі пластинки; 

2) магнію β-метасилікат моноклінний одержують випадково і в 
невеликих кількостях при дуже швидкому охолодженні 
розплавленої   речовини   або   при   нагріванні   у   воді  під тиском 
γ-ромбічного магнію  метасилікату. 

Магнію гідрогенсилікати дуже поширені в природі, інколи 
утворюють цілі гірські породи. З хімічної точки зору магнію 
гідрогенсилікати можна розглядати як водні сполуки, що 
складаються з води, силіцію(IV) оксиду й магнію оксиду. 

Природні різновиди гідрогенсилікатів магнію використовуються 
як сировинні матеріали в азбестошиферному виробництві, у 
виготовленні керамічних виробів спеціального призначення, а 
також при виготовленні вогнетривких речовин. 

Серед найбільш поширених природних гідрогенсилікатів магнію 
в техніці використовують серпентин, який зустрічається у вигляді 
численних різновидів: хризотил, хризотил-азбест, азбест та ін., а 
також тальк та його різновиди: стеатит і жировик. 
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Серпентинит має хімічний склад, який може бути виражений 
формулою: 3MgO . 2SiO2 . 2Н2О. 

Серпентин характеризується кристалічною будовою, однак 
відомі також його аморфні різновиди. Він утворює групу мінералів, 
що носять різні назви. Мінерали цієї групи бувають як волокнистої, 
так і листової будови, твердість їх коливається в межах 2,5…4. 
Основна маса серпентину забарвлена в жовтий, іноді зелений або 
сірий кольори, рідше зустрічається червоне й навіть буре 
забарвлення. 

При нагріванні серпентин частково втрачає воду, а при 
прогартовуванні розкладається. Концентрована сульфатна кислота 
також розкладає серпентин. Хлоридна кислота діє на нього 
надзвичайно повільно. 

З різновидів серпентину найбільш широке технічне застосування 
має хризотиловий або змієвиковий азбест. 

Азбест являє собою групу мінералів з волокнистою структурою, 
які здатні розділятися на окремі, іноді дуже тонкі волокна. 

Завдяки вогнестійкості, волокнистій структурі та значній 
міцності азбестових волокон з них виготовляють ізоляційні та 
вогнетривкі прокладки, тканини й обмотки. Довжина волокон 
азбесту складає від декількох десятків міліметрів до десятих часток 
міліметра, твердість знаходиться в інтервалі 3,0…3,5. 

Волокна азбесту містять у собі величезну кількість мікротріщин і 
мікрощілин, що в багато разів збільшує загальну поверхню азбесту. 
Вимірювання внутрішньої поверхні волокон, утвореної 
мікротріщинами та мікрощілинами, показало, що вона в 4000 разів 
більша від його зовнішньої поверхні. Завдяки цьому азбест має 
високі адсорбційні властивості. Він інтенсивно адсорбує кальцію 
гідроксид й інші складові частини в’яжучих речовин, а також 
прискорює процес їхньої кристалізації при твердінні. 

Середньоволокнисті сорти азбесту використовують як сировину 
при виготовленні вогнестійкого й теплоізоляційного азбестового 
картону й паперу. Дрібноволокнистий азбест застосовується у 
виробництві покрівельного матеріалу (етерніту), азбоцементних 
плит, труб та інших виробів. Крім того, азбест використовується в 
хімічній, машинобудівній, паперовій та інших галузях 
промисловості. 
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Тальк, або стеатит 3 MgO . 4SiO2 . Н2О утворюється з магній 
метасилікатів  під дією води й карбону(IV) оксиду: 

.43)(4 322222 MgCOOHSiOMgOCOOHSiOMgO +⋅⋅=++⋅  
У природі тальк утворює білі або жовтуваті маси, які жирні на 

дотик й легко розтираються в тонкий порошок. Тальк надзвичайно 
м’який, але вогнетривкий і кислотостійкий. Твердість його за 
шкалою твердості становить 1-2. 

При нагріванні до температури 120-2000С тальк починає 
дегідратуватися, найбільша кількість води виділяється при 
температурі 350-5000С. Головна маса її виділяється в інтервалі 
температур 600-10500С. Продуктами дегідратації є магнію мета- 
силікат й силіцію(IV) оксид: 

OHSiOMgO 2243 ⋅⋅ ⇄ .)(3 222 SiOSiOMgOOH +⋅+  
За температурою вище 16000С продукти розпаду 

перетворюються в розплав. Тальк розкладається фторидною 
кислотою на холоді й концентрованою сульфатною кислотою при 
кип’ятінні. Розчини лугів на тальк не діють. 

Завдяки цінним властивостям тальк широко використовують у 
промисловості. Вогнетривкість та термостійкість його дають 
можливість виготовляти з талькоглинистих мас спеціальні 
керамічні вироби, магнезіальні вогнетривкі камені, газові горілки, 
електричні ізолятори, призначені для роботи при високих 
температурах та різких термічних ударах. Висока кислотостійкість 
робить його прекрасним матеріалом для виготовлення підлоги і 
столів у хімічних лабораторіях. Порівняно висока механічна 
міцність, термічна та хімічна стійкість керамічних виробів з 
талькоглинистих мас зумовлюється наявністю в їх складі 35-50% 
клиноенстатиту та 25-30% магнезіальної склоподібної маси. 

Силікати кальцію становлять основу цементів, кислих та 
основних металургійних шлаків. Вони наявні в значних кількостях 
у вогнетривких виробах і входять до складу промислових видів скла 
та скляних виробів різного призначення. З безводних силікатів 
кальцію відомий трикальцієвий силікат 3СаО . SiO2, двокальцієвий 
силікат (кальцій ортосилікат) 2СаО . SiO2, трикальцієвий дисилікат 
3СаО  .  2SiO2   та однокальцієвий силікат (кальцію метасилікат) 
СаО . SiO2. 
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Трикальцієвий силікат 3СаО . SiO2 кристалізується в гекса-
гональну систему. Його одержують при нагріванні суміші, що 
складається з кальцію силікату й кальцію оксиду при високих 
температурах. Ця сполука є однією з головних складових частин 
аліту, який входить до складу портландцементного клінкера. При 
змішуванні портландцементу з водою трикальцієвий силікат 
розкладається, утворюючи кальцію гідрогенсилікат та кальцію 
гідроксид: 

.)(2)1(3 22222 OHCaOnHSiOCaOOHnSiOCaO +⋅⋅→++⋅  
Слід   зазначити,   що   при   гідратації     трикальцієвого силікату 

залежно    від   умов твердіння    і    кількості   води склад 
одержаних   сполук    може  змінюватися  від СаО . SiO2 . nН2О до  
3СаО . 2SiO2 . nН2О. Трикальцієвий силікат легко розкладається 
хлоридною кислотою. 

Двокальцієвий      силікат      або       кальцію   ортосилікат 
2СаО . SiO2(Са2SіО4), може бути в трьох кристалічних модифіка-
ціях: α, β та γ. Кожна з цих модифікацій існує в стійкому стані у 
визначеному температурному інтервалі й зі зміною температури   
здатна   до   поліморфних   перетворень.  Для низьких   температур  
до   6750С,    стійкою     модифікацією    є кальцію     γ-ортосилікат 
γ-2СаО . SiO2, що кристалізується в моноклінну систему. Він являє 
собою кристалічну речовину, нерозчинну у воді, яка легко 
розкладається мінеральними кислотами й навіть карбонатною 
кислотою повітря. 

При   нагріванні  до  6750С   γ-модифікація   перетворюється   в 
β-модифікацію. Ця реакція оборотна й супроводжується різкою 
зміною    об’єму   (на   10%).   Густина ρ γ-модифікації дорівнює 
2,97 . 103 кг/м3, а β-модифікації - 3,28 . 103 кг/м3. Β-модифікація 
знаходиться в стійкому стані в інтервалі температур 675-14200С, 
кристалізується в ромбічну систему. 

При подальшому підвищенні температури β-модифікація 
перетворюється в α-модифікацію. Остання знаходиться в стійкому 
стані в інтервалі температур 1410-14200С і до температури 
плавлення вище 21300С. Одержують двокальцієвий силікат 
сплавленням кремнезему з кальцію оксидом у відповідних 
співвідношеннях за температурою 16000С. α-Модифікація 
кристалізується в моноклінній системі, твердість   складає 5…6 за 
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шкалою твердості, густина дорівнює 3,27 . 103 кг/м3. Схематично ці 
перетворення можуть бути подані у такому вигляді: 

 
кальцію 

γ-ортосилікат 
 кальцію 

β-ортосилікат 
 кальцію 

α-ортосилікат 
  

6750С ⇄ 14200С ⇄ 21300С ⇄ Розплав 
γ-2СаО . SiO2   β-2СаО . SiO2  α-2СаО . SiO2   
ρ=2,97 . 103 

кг/м3 
 ρ=3,28 . 103 

кг/м3 
 ρ=3,27 . 103 

кг/м3 
  

 
Кальцію ортосилікат утворюється при виготовленні 

портландцементного клінкера і являє собою, поряд з трикальцієвим 
силікатом, одну з найважливіших його складових частин. Ця ж сама 
сполука входить до складу металургійних шлаків. Якщо в 
металургійних шлаках або в портландцементних клінкерах 
утворилася   велика   кількість   кальцію   ортосилікату   в   β-   або 
α-модифікаціях, то такі шлаки й клінкери при охолодженні й 
тривалому зберіганні на повітрі спочатку спучуються, а потім 
перетворюються в порошок, що зумовлюється, переважно, різкою 
зміною об’єму й густини при перетворенні β-модифікації в γ. Це 
явище називається мимовольним розпадом. 

Оскільки ортосилікат є важливою мінералогічною складовою 
портландцементу, водостійких доломітових вогнетривів і основних 
доменних шлаків, то стабілізація високотемпературних форм при 
звичайних температурах і запобігання їх перетворенню в порошок 
має    велике   практичне   значення.    У   цементах  перетворення  
β-2СаО . SiO2 у γ-2СаО . SiO2 призводить до різкого зниження їх 
якості. Для запобігання цим перетворенням вводять речовини, які 
перешкоджають перетворенню й зберігають β-2СаО . SiO2 за 
температурах нижче 6750С, наприклад Cr2О3 і Р2О5 вводять у 
кількості 1% або В2О3 і Mn2О3 – у кількості 0,25%. 

З водою різні модифікації 2СаО . SiO2 реагують по-різному. Тоді, 
як β-2СаО . SiO2 здатний добре гідратуватися, γ-2СаО . SiO2 з водою 
практично не реагує. 

Трикальцієвий дисилікат 3СаО . 2SiO2 може утворитися під 
час тривалого витримування розплаву суміші СаО і SіО2 за 
температури 14700С. У кристалічному стані він зустрічається в 
доменних шлаках. При нагріванні 3СаО . 2SiO2 плавиться з 
розкладанням, утворюючи 2СаО . SiO2  і СаО. 
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Кальцію метасилікат СаО . SiO2(СаSіО3) відомий у двох крис-
талічних модифікаціях: α і β. Стійкою модифікацією від низьких і 
до температури 11500С є β-модифікація. Природний різновид її 
представлений мінералом воластонітом (дощовий шпат). 
Воластоніт у природі утворюється під дією розплавлених магм на 
вапняки. Природний воластоніт являє собою пластинчасто-
кристалічну речовину. За температурою 10000С кристалізується з 
деяких видів скла у вигляді голочок. Легко розкладається 
мінеральними кислотами. Твердість за шкалою твердості 4,5…5. 
Воластонітова кераміка використовується як речовина з низькими 
діелектричними властивостями. 

За температурою 11500С воластоніт перетворється в α-моди-
фікацію, так званий псевдоволастоніт. Псевдоволастаніт – 
високотемпературна модифікація, плавиться за температури 15400С. 
Він виділяється у вигляді голок при кристалізації кислих шлаків і 
вапняно-натрієвих видів скла з великим вмістом кальцію оксиду. 

Гідрогенсилікати кальцію. З природних сполук до гідроген- 
силікатів належать мінерали: гілебрандит 2СаО . SiO2 . Н2О, океаніт 
СаО  .  2SiO2  .  2Н2О, пломбієрит СаО   .  SiO2  .   2Н2О,  афвіліт 
3СаО . 2SiO2 . nН2О і деякі інші. Значну частину гідрогенсилікатів 
кальцію одержують гідротермальним синтезом. Умови утворення і 
рівноважного існування стабільних сполук у гідрогенсилікатах 
залежать від молярного співвідношення СаО та SіО2, температури 
води й тиску її насиченої пари. На перебіг реакції й характер 
одержаних продуктів реакції впливають також вихідні компоненти 
(кварц, α-СаО . SiO2 або β-СаО . SiO2). Структури таких гідроген- 
силікатів забезпечують волокнистий або пластинчастий характер 
мінералів. 

Гідрогенсилікати кальцію утворюються на поверхні кварцових 
зерен,   цементуючи   ці   зерна,   при   виготовленні силікатної 
цегли і при   запарюванні   кварцового   піску й вапна в автоклавах. 
При автоклавній   обробці   цементуючими   гідрогенсилікатами   є 
СаО  .  SiO2  . 2Н2О, тоберморит 5СаО . 6SiO2 . 5Н2О,  ксонотліт 
6СаО . 6SiO2 . Н2О і 2СаО . SiO2 . Н2О. 

Утворення гідрогенсилікатів кальцію має місце також при 
твердінні портландцементу, причому в цих процесах 
гідрогенсилікати кальцію є однією зі складових частин цементуючої 
зв’язки. Для твердіння портландцементу важливими є сполуки 
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групи тоберморитів, шарувата структура яких нагадує структуру   
набухаючих     мінералів    глин.  При гідратації паст з 3СаО . SiO2, 
β-2 СаО . SiO2 за температури нижче 1000С утворюється Са(ОН)2, 
одна тоберморитова фаза або їх суміш – тоберморитовий гель, який 
складається з волокон і найтонших пластинок. У гідрогенсилікатах, 
утворених з пасти 3СаО . SiO2, співвідношення СаО/SiO2 спочатку 
дорівнює 2,3, в кінці знижується до 1,4…1,5, в той час як у 
гідрогенсилікатах, утворених з пасти 2 СаО . SiO2, воно знижується 
з 2,0 до 1,6. 

Синтез гідрогенсилікатів за температури вище 1000С 
здійснюється в бомбі, куди поміщають суміш тонкомолотого 
кварцу, кальцій гідроксиду та води. Процес протікає повільно – від 
декількох днів до декількох десятків днів. Гідрати 2СаО . SiO2 і 
3СаО . SiO2 отримують гідратацією β-2СаО . SiO2 і 3СаО . SiO2. 

До  температури 2000С  з 3СаО . SiO2 спочатку утворюється 
2СаО . SiO2 . Н2О. У пасті 3СаО . SiO2 за 50 - 1700С може виникати 
поряд з іншими сполуками 3СаО . SiO2 . 2Н2О. Між 200-3500С 
гідратація   3СаО . SiO2   приводить спочатку до виникнення 
Са(ОН)2 і  2СаО  .  SiO2  .  Н2О,    які   поступово  переходять у 
стабільний  3СаО  .  SiO2  .  2Н2О.  Вище 2000С часто є присутнім  
2СаО . SiO2 . Н2О, як проміжна фаза. 

З 2СаО . SiO2 за температури нижче 1600С спочатку виникають 
метастабільні 2СаО . SiO2 . Н2О і СаО . SiO2 . Н2О. 

За 170…2000С в пасті (портландцемент-кварцовий пісок) 
спочатку утворюється, крім Са(ОН)2, багатий кальцій оксидом 
тоберморитовий гель.  Кінцевою  кристалічною фазою в результаті 
взаємодії з кремнеземом виявляється тоберморит Са10[Si12O31](OH)6 
. 8Н2О. Збільшення вмісту тобермориту визначає зростання 
міцності.  При  гідротермальній  взаємодії  з кварцовим   піском   β-
2СаО . SiO2    дає більше зростання   міцності,  ніж 3СаО . SiO2. 
 
 

Алюмосилікати 
Сучасні концепції щодо будови кристалічної структури силікатів 

розвивались у більшості випадків на основі робіт, виконаних у цій 
сфері Н. Беловим, В. Бреггером, Л. Полінгом. Хімічний склад цих 
сполук може бути схематично виражений у такому вигляді (R2O, 
RO) . xAl2O3 . ySiO2, де R2О – оксид лужного; RO –  оксид   
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лужноземельного   металу;   х,  у – прості цілі числа. В результаті 
рентгеноструктурного вивчення силікатів алюмінію встановлено, 
що йон Si4+ в групах [SiO4]4- завжди має тетраедричну координацію, 
а Алюміній може міститись в силікатах поруч з Силіцієм у складі 
кислотних аніонів чи у вигляді катіонів. Коли Алюміній є 
компонентом заміщених аніонів силікатної кислоти, він 
тетракоординований, тобто оточений чотирма йонами Оксигену в 
групі [AlO4]5-. Можливе заміщення Силіцію на Алюміній тому, що 
об’єми атомів цих двох елементів близькі. При заміщенні кожного 
йону Si4+ йоном алюмінію А13+ в структурі аніонів силікатної 
кислоти (число атомів Оксигену не змінюється) з’являється 
додатковий від’ємний заряд – від [SiO4]4- відбувається перехід до 
[AlO4]5-. Для збереження електронейтральності відповідного 
з’єднання необхідно, щоб у кристалічну гратку увійшли додатково 
катіони лужних чи лужноземельних металів. На підставі отриманих 
результатів встановлено, що можливі різноманітні ступені 
заміщення Силіцію на Алюміній. 

Якщо в кристалічній гратці силікатів Алюміній відіграє роль 
катіона  і є гексакоординованим,  він оточений шістьма аніонами 
О2-, ОН-, С1-, тощо. Результати рентгеноструктурного вивчення 
силікатів, які містять Алюміній, підтвердили, що Алюміній може 
відігравати подвійну роль – бути катіоном та входити до складу 
комплексного аніона. В складі більшості силікатів зустрічаються 
так звані додаткові аніони О2-, ОН-, С1-, СО3

2-, які нейтралізують 
додатковий заряд катіонів Na+, K+, Mg2+, Ca2+, Fe2+, Al3+. В ком-
плексних аніонах силікатної кислоти йони О2- можуть бути 
частково чи повністю заміщені йонами ОН-, С1- і т.д. До складу 
багатьох силікатів алюмінію входить вода, яка в більшості випадків 
має цеолітний характер. Відношення Si/О в різноманітних 
комплексних аніонах силіцію змінюється від ¼ до ½. 

Алюмосилікати – такі силікати, в яких Алюміній подібно до 
Силіцію має четвертну координацію (тобто кожний атом Алюмінію 
оточують 4 атоми Оксисену) і, навіть, може ізоморфно заміщувати 
Силіцій (наприклад, польові шпати, цеоліти, слюди та ін.). 

В кристалічних гратках алюмосилікатів із зональною 
(ізольованою) структурою в якості аніонів є окремі групи [SiO4]4-, 
зв’язані катіонами А13+, Mg2+, Ca2+, Fe2+ тощо. Аніон [SiO4]4- має 
тетраедричну будову: в центрі міститься чотирикоординований йон 
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силіцію,  а  чотири атоми Оксигену розташовані в кутах тетраедра. 
В тетраедрі [SiO4]4- ковалентні зв’язки Si─О достатньо міцні, їх 
довжина 0,16 нм, довжина зв’язків О─О 0,26 нм. У цих 
алюмосилікатах катіном є А13+ або А13+ разом з Mg2+, Ca2+, Fe2+, а 
від’ємний заряд кожної групи рівний 4. Деякі алюмосилікати цього 
типу містять і інші йони – ОН-, О2-. 

Нижче наведені приклади алюмосилікатів, що містять ізольовані 
тетраедри [SiO4]4-. 

Al2[(SiO4)O] – дистен (андалузіт, силіманіт) 
Al2[(SiO4)(OH, F)2] – топаз 
Al3Ca2[SiO4]3(OH) – клиноцоізіт 
(Al, FeIII)Ca2[(SiO4)]3(OH)] –епідот 
Al4, FeII[(SiO4]2O2(OH)2 – ставроліт 
У структурі дистену містяться тетраедричні групи [SiO4]4- поруч 

з октаедричними групами [AlO6]9-, які мають спільні вершини та 
утворюють ланцюги. В структурі топазу (рис. 12.1) з’являються 
ізольовані тетраедри [SiO4]4- та октаедри [AlO4(OH, F)2]7-. Кожен 
октаедр має чотири спільні вершини з тетраедрами [SiO4]4-, зв’язані 
кисневими містками, дві інші вершини октаедрів є спільними з 
сусідніми октаедрами, які зв’язані містками ОН- та F- та утворюють 
ланцюги. 

В кристалічній гратці алюмосилікатів з острівною (ізольованою) 
структурою містяться циклічні аніони загальної формули [SiO3]n

2n-. 
Три, чотири чи шість тетраедрів зв’язуються між собою за 
допомогою двох спільних атомів Оксигену (спільними кутами, а не 
гранями та ребрами) з утворенням окремих плоских кілець, які є 
циклічними йонами [Si3O9]6-, [Si4O12]8-, [Si6O18]12- (рис. 12.2). 

Спільна валентність кожного силікатного аніона визначається 
числом йонів оксигену з врахуванням, що кожен з них має 
компенсовану валентність. 

Серед силікатів алюмінію з циклічними аніонними радикалами 
відомі берил Al2Be3[Si6O18] та кордієрит Al3(MgFeII)2[Si5AlO18]. 
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Рис. 12.1. Структура топазу: ● – О2-,  – F- та ОН-, ○ – А13+ 

 

 
○ – Si4+, ● –  О2- 

 
          [Si3O9]6-                  [Si4O12]8-                      [Si6O18]12- 

 
Рис. 12.2. Структури аніонітів [Si3O9]

6-, [Si4O12]
8-, [Si6O18]

12- 
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В алюмосилікатах з ланцюговою структурою тетраедри [SiO4]4- 
зв’язані між собою двома спільними кутами (тобто через два атоми 
Оксигену); таким чином будуються нескінченні ланцюги (рис. 12.3).  

 
Рис. 12.3. Структура аніона [SiO3]

2n- (піроксенова стрічка): ○ – Si4+, ●  –  О2- 

 
Один з атомів Оксигену, який брав участь в утворенні зв’язків 

тетраедра, знаходиться над центральним йоном силіцію Si4+, а 
інший поперемінно над ланцюгом та під ним. Між аніонними 
радикалами, розташованими лінійно, розміщуються різноманітні 
катіони: Na+, Mg2+, Ca2+, Al3+, Li+ і т.д. Прикладами силікатів 
алюмінію, які містять прості аніонні ланцюги є: Li2О . А12О3 . 4SiO2 
–  сподумен,  Na2О  .  А12О3  .  4SiO2   – жадеїт,  [(Si, Al)O3]2 – авгіт. 
В авгіті (моноклінний піроксен) Алюміній може відігрівати роль 
катіона та входити до складу силікатного аніона. 

В алюмосилікатах, у яких кристалічна гратка містить подвійні 
аніонні ланцюги (стрічки) загальної формули [Si4O11]6-, тетраедри 
[SiO4]4- двох аніонних ланцюгів зв’язуються між собою та 
утворюють подвійні аніонні ланцюги чи стрічки. Зовні кристали 
цих з’єднань мають вигляд волокон. Три атоми Оксигену в 
подвійних аніонних ланцюгах деяких тетраедрів спільні з сусідніми. 

Спільні атоми утворюють нескінченну гратку, (рис. 12.4) 
подібну до гексагональної. 

В якості прикладів може бути група амфіболів, до якої входять 
рогові обманки. 

Рогові обманки виникають з тремоліту Ca2Mg5[(Si4O11)2, (OH)2], 
у якому Силіцій заміщений Алюмінієм в аніоні. Тремоліт може 
містити і катіони А13+, Na+, К+, Mg2+, Ca2+, Fe3+ тощо. При заміщенні 
Силіцію на Алюміній в подвійних аніонних ланцюгах зростає 
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загальний від’ємний заряд, який має бути компенсований 
додатковими катіонами Na+ чи К+. 

 
Рис. 12.4. Структура аніона [Si4O11]

6- (амфіболова стрічка): ○ – Si4+, ● – О2- 
 

В силікатах алюмінію з шаровою структурою, що містять 
двомірні макромолекулярні йони, які складаються з пелюсток чи 
шарів [SiO4]4-, усі тетраедри зв’язані між собою трьома спільними 
вершинами та утворюють структури з площинною граткою 
гексагонального типу, в якій повторюється структурний радикал 
[Si2O5]2-. Ці аніони можуть зв’язуватись таким чином, що 
тетрагональні цикли чергуються з восьмичленними. 

В структурі макроаніонів з гексагональним розташуванням 
тетраедрів [SiO4]4- (рис. 12.5) незв’язані атоми Оксигену 
розташовані в одній площині силікатного макроаніона, а катіони 
А13+ та Mg2+ знаходяться тільки з однієї сторони макроаніонів, з 
іншої ж сторони цього макроаніона розташовані аніони ОН-, F- 
тощо. 

В структурі макроаніонів з тетрагональним розташуванням груп 
[SiO4]4- (рис. 12.6) незв’язані атоми Оксигену розміщуються 
почергово з обох боків площини силікатного макроаніона. Між 
паралельними площинами аніонів [SiO4]4- в кристалі є катіони, які 
зв’язують шари між собою. 
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Рис. 12.5. Гексагональна структура аніона [Si2O5]
2- (плоска сітка з піроксенових 

ланцюгів через амфіболову стрічку): ○ – Si4+, ● – О2- 
 
Силікати алюмінію з макромолекулярними двомірними йонами 

зустрічаються в групі каолініту Al2[(Si2O5)(OH)4] (каолініт, диккіт), 
в групі монтморилоніту Al2[(Si2O5)(OH)2], в групі слюд, таких як 
мусковіт КAl2[(А1Si3O10)(OH,F)2], біотит 
K(Mg,FeII)3(AlSi3O10)(OH,F)2], флогопіт KMg3[(AlSi3O10)(OH,F)2], 
лепідоліт тощо. 

 
Рис. 12.6. Квадратнооктагональна структура аніона [Si2O5]

2-  
(плоска сітка з 4-кутних кілець) 
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Залежно від розташування тетраедрів силікати алюмінію з 
шаровою структурою є кристалами, що мають вигляд листочків та 
лусочок. В структурі каолініту (рис. 12.7) є шар тетраедрів [SiO4]4-, 
зв’язаних вершинами в гексагональні ланцюги. До цього шару 
приєднується інша площина октаедрів [AlO2(OH)4]5-. Такий пакет 
слабо зв’язується з сусідніми та внаслідок цього можливе ковзання 
шарів один відносно іншого. Структура типу каолініту виникає при 
з’єднанні однієї тетраедричної одиниці Силіцію з іншою 
октаедричною одиницею Алюмінію. 

 
Рис. 12.7. Структура каолініту: ● – О2-,  – Al3+, ○ – OH- 

 
В структурі монтморилоніту (рис. 12.8) є два ряди тетраедрів 

[SiO4]4-, розташованих у вигляді гексагональних ланцюгів. Ці ряди 
пов’язані одним шаром октаедрів  [AlO4(OH)2]7-, які мають спільні 
вершини з тетраедрами. Всі три шари утворюють групу з загальною 
формулою Al2[(Si2O5)(OH)2]. Між групами монтморилоніту 
знаходиться змінне число незв’язаних в гратці молекул води. 

Залежно від ступеня гідратації відстань між окремими групами в 
монтморилоніті змінюється від 0,196 до 0,86 нм. В результаті 
дифузії катіонів лужних та лужноземельних елементів через водний 
шар, який знаходиться поміж угрупуваннями гратки, можливий 
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обернений катіонний обмін. З огляду на це можна передбачити, що 
структура типу монтморилоніту утворюється, коли з’єднуються всі 
тетраедричні одиниці Силіцію з тетраедричною одиницею 
Алюмінію (як у слюдах). 

 

 
Рис. 12.8. Структура монтморилоніту 

 
Галуазит, що утворений з силікатних груп та глинозему з 

кристалізаційною водою, є досить гідратованою структурою. В ній 
є шар тетраедрів [SiO3(OH)]3- без вільних валентностей. Алюміній 
координується в октаедрах  [А1(OH)6]3-, де у вершинах немає 
вільних валентностей. Шари тетраедрів та октаедрів не зв’язані. 
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При дегідратації галуазиту утворюється метагалуазит зі 
структурою, ідентичною будові каолініту. 

В мусковіті (рис. 12.9) можна спостерігати тетраедри [SiO4]4- та 
[А1O4]5-, які розташовані в шарах (з ланцюгів по шість тетраедрів: 
на три [SiO4]4- припадає один [А1O4]5-. Тетраедри зв’язані трьома 
вершинами через оксигенові містки. Між двома шарами 
розташовані октаедри [AlO4(OH, F)2]7-, в вершинах яких 
знаходяться атоми Оксигену, спільні з групою [SiO4]4-. Додаткова 
валентність октаедрів алюмінію компенсується катіонами Na+, К+, 
Mg2+, Ca2+, які розташовуються між основними площинами 
тетраедрів. 

 

 
 

Рис. 12.9. Структура мусковіту 
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Гратка зі структурою слюди утворюється у випадку, коли 
з’єднуються дві тетраедричні одиниці Силіцію з однією 
октаедричною одиницею Алюмінію. Завдяки розташуванню йонів 
Si4+, Al3+, K+, O2-, OH- в паралельних площинах, які чергуються 
особливим чином, структура мусковіту залишається шаровою. 
Через те, що найбільш слабкий зв’язок виявляється в шарі катіонів з 
великим йонним радіусом (наприклад К+), площина спаювання 
мусковіту проходить в шарі катіонів лужних металів. При їх 
гідратації мусковіт переходить в каолініт. 

В алюмосилікатах з просторовою структурою тетраедри [SiO4]4- 
зв’язані між собою усіма атомами Оксигену у тримірні нескінченні 
макромолекулярні гратки. Заміщуючи Силіцій на Алюміній, в 
тримірній гратці можна отримати від’ємні тримірні заряди, які 
нейтралізуються катіонами великого об’єму - Na+, К+, Ca2+, Ва2+. 
Катіони, нейтралізуючи залишковий від’ємний заряд тримірної 
аніонної гратки, розташовуються в порожнинах відповідної 
структури. 

Алюмосилікати з тримірною макромолекулярною структурою 
дуже поширені. Вони належать до групи польових шпатів 
(K[AlSi3O8] – ортоклаз, Ва[Al2Si2O8] – цельзіан, Na[AlSi3O8] – 
альбіт,    Са[Al2Si2O8]   – анортит),  до групи цеолітів: (Na2[Al,Si3O10] 
. 2H2O – натроліт, Na2[AlSi2O6] . 6H2O – шабазит, К[AlSi2O6]  – 
лейцит), до групи ультрамаринів: (Na8[AlSiO4)6С12] – содаліт, 
Na8[AlSiO4)6SO4] – лазурит, Na8[(AlSiO4)6S2] – ультрамарин). 

Гратка польових шпатів складається з груп [SiO4]4- та [А1O4]5-, 
розташованих у вигляді ланцюгів з чотирьох тетраедрів. У лужних 
польових шпатів кожен ланцюг містить три тетраедри [SiO4]4- та 
один [А1O4]5-, а у лужноземельних два тетраедри [SiO4]4- та два 
[А1O4]5-. Вільний від’ємний заряд тетраедрів алюмінію [А1O4]5- 
нейтралізується катіонами Na+, К+, 1/2Ca2+, Ва2+. 

Найслабші зв’язки гратки – це зв’язки катіонів лужних та 
лужноземельних металів (які мають великий йонний радіус). Під 
дією фізичних чи хімічних реагентів розщеплення гратки проходить 
вздовж площин, зайнятих саме цими катіонами. 

В процесах гідратації і гідролізу польових шпатів утворюється 
каолініт та глиноземи: 
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]))([(3)])([(2][6 4522103283
22 OHOSiAlOHOAlSiKAlOAlSiK OnHOH  →→ +

польовий шпат                              слюда                                               каолініт 
 
В структурі натроліту зустрічаються ланцюги, утворені з трьох 

тетраедрів [SiO4]4- та двох [А1O4]5-,  пов’язаних у просторі таким 
чином, що у них всі вершини спільні. При розташуванні тетраедрів 
у просторі утворюються зигзаподібні ряди, при чому залишаються 
порожнини у вигляді відкритих каналів, у яких гвинтоподібно 
розташовуються катіони Na+ та молекули води. Цеоліти мають 
тримірну макромолекулярну структуру, значно більш пухку, ніж 
польові шпати. 

Ультрамарини – це алюмосилікати, що мають макромолекулярні 
тримірні гратки (Si, Al)O2 з вкрапленнями різноманітних сторонніх 
аніонів. На відміну від цеолітів ультрамарини не містять води, їх 
колір визначається наявністю Сульфуру. 

У содаліту Na8[AlSiO4)6С12 в структурі є ланцюги з 12 тетраедрів   
[SiO4]4-   та   12   -   [А1O4]5-,    зв’язані   з   [Si6Al6O24]6-. У кожному 
ланцюгу чергується один тетраедр [SiO4]4- з тетраедром [А1O4]5-. 
При замиканні циклів з 12 тетраедрів у середині структури 
утворюються великі порожнини (каверни), в яких містяться катіони 
з великим йонним радіусом (Na+, К+, Ca2+) та аніони з великим 
йонним радіусом  (Cl-, SO4

2-, OH-). До одного ланцюга з  
12 тетраедрів, які містять 6 тетраедрів [А1O4]5-,  приєднуються 2 
йони С1- та 8 йонів Na+. Розташування йонів Na+ та С1- в 
порожнинах гратки дуже лабільне, тому ці йони можуть мігрувати 
та легко заміщуватись (йони Na+ та К+, 1/2Ca2+, 1/2Mg2+, та йони 
хлору на 1/2SO4

2-, 1/2CO3
2-, OH- тощо) без порушення гратки. 

Нефелін (Na,К)Al[SiO4] також має просторову структуру, в якій 
половина тетраедрів [SiO4]4- гексагональних ланцюгів, 
розташованих у просторі, заміщені на тетраедри [А1O4]5-, 
надлишковий від’ємний заряд останніх нейтралізований катіонами 
Na+ і К+. 

Польові шпати утворюють дуже важливі і розповсюджені 
мінерали, що входять до складу більшості гірських порід (граніти, 
сієніти, порфіри, трихіти, базальти, гнейси тощо), і складають не 
менше 25% від ваги земної кори. Загальна формула польових 
шпатів має такий вигляд: nRAl2Si6O16; mR*Al2Si2O8, де R – атоми 
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лужних металів Калію і Натрію, рідше Рубідію і Цезію; R* – атоми 
лужноземельних металів – Кальцію, Стронцію і Барію.  

До польовошпатових мінералів відносять ортоклаз K2Al2Si6O16, 
альбіт Na2Al2Si6O16, анортит Са2Al2Si2O8, цельзіан ВаAl2Si2O8 та 
інші. Завдяки великій подібності в будові кристалічних граток 
польовошпатові мінерали дуже схильні до утворення змішаних 
кристалів. Особливо велика ця схильність у альбіту й анортиту, які 
утворюють між собою довгий ряд твердих розчинів, названих 
вапнянонатрієвими польовими шпатами. 

Найголовнішим споживачем польових шпатів є керамічна 
промисловість, де вони використовуються як плавні при 
виробництві м’якої й твердої порцеляни, фаянсу, кислототривів, 
санітарних виробів, каналізаційних труб і різних глазурей. 

Крім того, польовий шпат знаходить застосування у виробництві 
портландцементу, скляному виробництві для варіння деяких 
спеціальних сортів скла, скловарінні як наповнювач, при доменній 
плавці як плавень тощо. Ортоклаз іноді застосовується як калійне 
добриво, а також служить сировиною для видалення з нього солей 
калію. При виробництві керамічних виробів польовий шпат, як 
найбільш легкоплавка частина керамічного тіста, плавиться в дуже 
в’язке скло, що заповнює всі проміжки між іншими інгредієнтами 
керамічної суміші, склеюючи їх між собою, і по охолодженню 
застигає разом з ними в монолітну масу. Одночасно з цим 
відбувається розчинення і глинистих зерен керамічної шихти в 
польовошпатовому склі з наступним виділенням з нього кристалів 
муліту або силіманіту. 

 
Питання для самоконтролю 

1. Яка вода входить до складу силікатів? 
2. Охарактеризуйте склад силікатів літію, натрію і калію. 
3. Які відомі методи одержання рідкого скла і де воно 

використовується? 
4. Що показує модуль скла? 
5. Наведіть приклади силікатів магнію, що знаходять 

застосування у будівництві. 
6. Які перетворення силікатів кальцію відбуваються при 

твердненні портландцементу? 
7. З якими процесами пов’язане явище вивітрювання? 
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8. Опишіть перетворення модифікацій ортосилікатів кальцію. 
9. Які мінерали називають цеолітами і які їх властивості? 
10. Розрахуйте масову частку (%) силіцій(IV) оксиду в три- 

кальцієвому силікаті. 
 
 

13. ДВОКОМПОНЕНТНІ СИЛІКАТНІ СИСТЕМИ 
 

Діаграма стану двокомпонентної системи з утворенням хімічної 
сполуки, яка плавиться конгруентно 

Для систем цього типу характерна наявність на діаграмі стану 
вертикальної лінії, що свідчить про утворення хімічної сполуки і 
максимуму на кривій ліквідусу, який відповідає складу хімічної 
сполуки АхВу. 

Якщо компоненти А і В можуть утворювати тверду хімічну 
сполуку АхВу, яка плавиться без розкладання, тобто конгруентно, 
то на діаграмі стану крива ліквідусу перетинається з вертикальною 
лінією в точці максимуму С, в якій склад кристалічної фази 
співпадає зі складом рідкої фази (рис. 13.1). 

 

 
Рис. 13.1. Діаграма стану системи з хімічною сполукою, що плавиться конгруентно 
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По обидва боки від вертикальної лінії знаходяться дві евтетики 
Е1 і Е2, температури плавлення яких різні. Вище лінії ліквідусу 
система однофазна й являє собою розплав. 

Якщо склад системи знаходиться між чистим компонентом А і 
хімічною сполукою АхВу, то при температурі, яка відповідає 
евтектичній точці Е1, розплав (складу Е1) існує з кристалами А і 
АхВу. 

Якщо склад системи лежить між хімічною сполукою АхВу і 
компонентом В, то при температурі, яка відповідає евтектичній 
точці Е2, розплав (складу Е2) існує з кристалами АхВу і В. 

Таким чином, дана діаграма стану являє собою складову двох 
діаграм стану з евтетикою, які мають спільну ординату, що 
відповідає складу хімічної сполуки. Ліва діаграма, утворена 
компонентом А й хімічною сполукою АхВу, права – компонентом В 
і хімічною сполукою АхВу. 

Розглянемо процес охолодження розплаву, заданого 
фігуративною точкою М, який відповідає складу хімічної сполуки 
АхВу, що плавиться конгруентно. При цьому складі число 
незалежних компонентів дорівнює одиниці, оскільки система може 
бути утворена з однієї хімічної сполуки АхВу. Тверда хімічна 
сполука АхВу має постійний склад, являє собою одну фазу, одну 
кристалічну гратку, в якій частинки компонентів правильно 
чергуються, причому співвідношення між компонентами в 
кристалічній граітці одне й те саме. 

При температурі, яка відповідає точці С, з розплаву утворюються 
кристали АхВу, і число ступенів вільності дорівнює нулю, тобто 
система безваріантна й кристалізується при сталій температурі (С = 
1 - 2 + 1 = 0). 

Діаграми, які відповідають випадку конгруентного плавлення, 
дають  пари таких речовин:  Са-Мg,  Mg-Pb,  Mg-Sn,  H2O-FeCl3, 
CaO . SiO2 (воластоніт) – CaO . А12O3 та інші. 

Діаграма стану для системи CaO . SiO2 – CaO . А12O3 зображена 
на рис. 13.2. Дві хімічні сполуки утворюють, реагуючи між собою, 
нову хімічну сполуку – двокальцієвий алюмосилікат (геленіт), який 
плавиться за температурою 15900С, тоді як воластоніт переходить у 
розплав вже за температури 15400С. 

Цей випадок може бути прикладом утворення в легкоплавкій 
системі більш тугоплавкої хімічної сполуки. Представлена діаграма 
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стану   може   бути   розбита   на дві прості самостійні діаграми: 
CaO . SiO2 - 2CaO . А12O3 . SiO2 і 2CaO . А12O3 . SiO2 - CaO . А12O3, і 
ми маємо право розглядати процес кристалізації для кожної з цих 
половин зовсім ізольовано. 

 

 
Рис. 13.2. Діаграма стану системи СаО . SiO2 - CaO . Al2O3 

 
 

Діаграма стану двокомпонентної системи з хімічною сполукою, 
яка плавиться інконгруентно 

У багатьох системах хімічна сполука АхВу термічно нестійка і 
при нагріванні розкладається на кристали одного з компонентів і 
розплав до того, як досягнута точка її плавлення. У загальному 
вигляді цей процес буде описуватися рівнянням: 

.ðîçïëàâBAxBy +=  
На рис. 13.3 зображена в загальному вигляді діаграма стану 

двокомпонентної системи з хімічною сполукою, яка плавиться 
інконгруентно. Вище лінії ліквідусу система являє собою 
однофазний розплав, який складається з речовин А й В, нижче лінії 
солідуса утворюються дві тверді фази: кристали АхВу і А або АхВу 
і В. 

Точка плавлення хімічної сполуки повинна лежати на 
продовженні кривої ED (пунктирна лінія), де вона пересікається з 
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ординатою, яка відповідає складу хімічної сполуки АхВу. Однак 
при температурі t4 (вона відповідає лінії DF на діаграмі) хімічна 
сполука розкладається, і частина кривої ED, зображена пунктиром, 
практично неможлива. З хімічної сполуки АхВу за температури t4 
утворюються дві фази: розплав складу х і кристали В. 

 

 
Рис. 13.3. Даграма стану з хімчною сполукою, що плавиться інконгруентно 
 
В області двофазної рівноваги аСЕ з розплаву виділяються 

кристали А, в області рівноваги EDrb система також двофазна: 
кристали АхВу і розплав, в області Dt1F у рівновазі знаходяться 
кристали В і розплав. У названих трьох областях процеси 
кристалізації не відрізняються від областей на раніше розглянутих 
діаграмах. Наприклад, з розплаву, склад і властивості якого на 
діаграмі характеризуються фігуративною точкою 1, при 
охолодженні спочатку виділяються кристали хімічної сполуки 
АхВу, а потім при досягненні евтектичної температури має місце 
одночасна кристалізація АхВу і компонента А. Зміна температури в 
процесі охолодження зображена на кривій охолодження 1. 

Розглянемо більш детально фазові зміни, що відбуваються при 
охолодженні розплаву, показаного точкою 2. 

Зниження температури до t3 веде до утворення в системі двох 
фаз: розплаву складу х2 і кристалів В. З утворенням кристалів В 
процентний вміст компонента А в розплаві збільшується. При 
зниженні температури до лінії DF у момент досягнення точки n 
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маємо дві фази: розплав складу х і кристали В. Співвідношення їх 
кількостей визначається за правилом важеля: 

.
nF

nD

хскладурозплавукількість

Вкристалівкількість
=  

При подальшому охолодженні починається реакція утворення 
сполуки АхВу, яка супроводжується виділенням тепла. У процесі 
утворення АхВу частина хімічної сполуки виділяється у вигляді 
кристалів і число фаз стає рівним трьом: розплав складу х, кристали 
В і кристали АхВу, а число ступенів вільності дорівнює 0. 
Температура й склад розплаву лишаються сталими (на кривій 
охолодження горизонтальна лінія) до того часу, поки вся речовина 
В і частина розплаву не перейдуть у сполуку АхВу. Реакція 
утворення сполуки АхВу закінчується, коли використана вся 
речовина В. Після того, як речовина В виявляється зв’язаною в 
хімічну сполуку, система стає двофазною: розплав х речовин А і 
АхВу, і кристали АхВу. Співвідношення їх кількості визначається 
за правилом важеля: 

.
nr

nD

хскладурозплавукількість

AxВxкристалівкількість
=  

Точка D називається перитектичною або перехідною. Процес, 
під час якого рідина, реагуючи з кристалами, що випали раніше, 
утворює новий вид кристалів, називається перитектичним. 

При охолодженні розплаву продовжують виділятися кристали 
АхВу, а склад розплаву змінюється по кривій DЕ, поки не досягне 
евтектичної температури, яка відповідає точці Е. Досягнення 
евтектичної температури приводить до одночасного виділення 
кристалів АхВу й А. Система стає трифазною (С = 0): кристали 
АхВу, кристали А й розплав складу х0, температура лишається 
сталою (на кривій охолодження горизонтальна лінія) до повної 
кристалізації й переходу системи у двофазну: кристали АхВу й А. 
Подальше зниження температури не вносить ніяких змін у систему, 
а тільки зменшує температуру кристалів. 

Зміна температури в процесі охолодження розплаву 2 зображена 
на кривій охолодження 2. 

При охолодженні розплаву, який має однаковий склад зі складом 
кристалів АхВу, процес кристалізації відбувається аналогічно 
попередньому випадку з тією лише різницею, що при закінченні 
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реакції за температури t4 система складається тільки з однієї фази – 
кристалів АхВу. 

Якщо охолоджувати розплав, позначений точкою 3, то зниження 
температури до t2 приводить до утворення двофазної системи: 
розплаву складу х3 і кристалів В. З виділенням кристалів В 
процентний вміст компонента А у розплаву росте. При зниженні 
температури до точки q маємо дві фази: розплав складу х і кристали 
В. Співвідношення їх кількостей визначається за правилом важеля: 

.
qF

Dq

хскладурозплавукількість

Вкристалівкількість
=  

При подальшому зниженні температури починається реакція 
утворення сполуки АхВу, яка виділяється у вигляді кристалів. 
Число рівноважних фаз у системі зростає до трьох: розплав складу 
х, кристали В і кристали АхВу. Число ступенів вільності в системі 
буде рівним нулю, температура лишається сталою до повної 
кристалізації системи. Після закінчення утворення сполуки АхВу у 
системі залишається частина невикористаних кристалів В, оскільки 
вихідний розплав 3 збагачений речовиною В у порівнянні з 
хімічною сполукою, що утворюється. У результаті будемо мати дві 
кристалічні фази: кристали В і кристали АхВу у співвідношенні: 

.
qF

rq

хВукристалівАкількість

Вкристалівкількість
=  

Число ступенів вільності стає рівним одиниці. Подальше 
зниження температури сприяє охолодженню кристалів АхВу і В. 

Зміни температури при охолодженні розплаву 3 зображені на 
кривій охолодження 3. 

Розглянутий вище випадок плавлення хімічної сполуки з 
розкладанням часто зустрічається при вивченні силікатних систем. 

Прикладом подібного типу діаграм являються діаграми для 
систем: Al2O3 – SiO2, CaSiO3 – BaSiO3 та інші. 

 
Діаграма стану двокомпонентної системи з  

поліморфними перетвореннями 
В усіх випадках, коли на діаграмі стану з’являється 

горизонтальна лінія, вона може свідчити про поліморфне 
перетворення, евтетику або про плавлення з розкладанням хімічної 
сполуки. Якщо горизонтальна лінія відповідає евтектиці, то 
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обов’язково на лінії буде існувати потрійна точка. Для діаграм 
стану компонентів, які утворюють хімічні сполуки, що плавляться з 
розкладанням, крім горизонтальної лінії, при більш низьких 
температурах з’являється вертикальна лінія, яка відповідає складу 
хімічної сполуки. Для діаграм з поліморфним перетворенням 
характерна наявність тільки горизонтальної лінії. На рис. 13.4 
зображена типова діаграма двокомпонентної системи, в якій 
компонент В кристалізується у вигляді двох поліморфних сполук - 
Вα і Вβ. 

До систем, в яких спостерігаються поліморфні перетворення 
одного з компонентів, належать такі: SiO2 – Na2SiO3, SiO2 – K2SiO3 
та інші. 

 
Рис. 13.4. Діаграма стану двокомпонентної системи з поліморфним перетворенням 

 
 

Діаграма стану двокомпонентної системи з обмеженою 
розчинністю речовин у рідкому стані 

Нерідко рідини мають обмежену взаємну розчинність і в 
деякому інтервалі температур і складу утворюють два рідких шари. 
Явище розшарування рідин отримало назву ліквації. Температура, 
вище або нижче якої розчинність рідин стає повною, називається 
критичною температурою розчинення (tк). З підвищенням 
температури взаємна розчинність рідин може зростати й вище 
критичної температурі стати повною. 
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На рис. 13.5 зображена типова діаграма двокомпонентної 
системи з обмеженою розчинністю речовин у рідкому стані. Крива 
CtKF оточує гетерогенну область, в якій за даною температурою 
розплав розпадається на два різних шари (l і l’), які мають різний 
склад. 

У розплавах, склад яких лежить між точками А і С, утворення 
двох рідких шарів немає місця, тому кристалізація тут протікає за 
раніше розглянутою евтектичною схемою. З розплавів, які 
знаходяться між точками А і Е, спочатку випадають кристали А, а з 
розплавів між точками Е і С – кристали В. Кристалізація всіх 
розплавів від точок А до С закінчується кристалізацією евтетики Е. 

 

 
Рис. 13.5. Діаграма стану двокомпонентної системи з ліквацією 

 
Кристалізація розплавів, склад яких лежить між точками С і F, 

відбувається більш складно внаслідок розшарування. Розглянемо 
охолодження розплавів, склад яких характеризується точками 1 і 2. 
У точках 1 і 2 розплави однофазні. Якщо охолоджувати розплав 1, 
то при температурі нижче tК буде мати місце розшарування на два 
рідких шари l і l’ і система стане двофазною. З охолодженням склад 
рідкого шару l буде змінюватися за кривою tКС, а рідкого шару l’  – 
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а кривою tКF. При цьому в шарі l вміст компонента В зменшується, 
а в шарі l’  – зростає. 

При охолодженні розплаву 1 до лінії CF (точка М) з шару l’, 
склад якого насичений щодо речовини В, почнуть виділятися 
кристали речовини В. Число фаз у системі стане рівним трьом: 
розплав шару l  (склад визначається точкою С), розплав шару l’  
(склад відповідає точці F) й кристали В, число ступенів вільності 
дорівнює 0 (система інваріантна), температура лишається сталою до 
переходу системи у двофазну. 

З виділенням з розплаву (складу F) кристалів речовини В, 
компоненти А й В будуть перерозподілятися між рідкими шарами, а 
кількість розплаву F поступово буде зменшуватися. Коли повністю 
буде витрачений розплав складу F, система стане двофазною 
(розплав складу С і кристали В) й моноваріантною. 

При подальшому зниженні температури до лінії солідуса (точка 
N), склад розплаву змінюється за кривою СЕ, поки при температурі 
tЕ весь розплав не закристалізується як евтетика. 

Якщо охолоджувати розплав, який характеризується точкою 2, 
то за температури t2 починають виділятися кристали В і система 
стає двофазною, а склад розплаву змінюється за кривою В1F. Коли 
склад розплаву при охолодженні досягне точки F, у системі буде 
мати місце розшарування з виділенням рідкого шару складу С і 
рідкого шару складу F. У рівновазі будуть знаходитися три фази: 
два розплави складу F і С і кристали В. При сталій температурі tF, 
продовжується кристалізація компонента В, поки не буде 
витрачений весь розплав складу F. Тепер система стала двофазною 
(розплав складу С і кристали В) і температура знову буде 
знижуватися, а склад розплаву буде змінюватися за кривою СЕ до 
температури tЕ, за якої розплав закристалізується як евтетика. 

Процеси ліквації мають дуже велике практичне значення для 
силікатних систем. Наприклад, при отриманні кварцового скла 
необхідно дуже добре очищати вихідну сировину від таких 
домішок, які в парі з Силіцієм утворюють системи з розшаруванням 
у рідкій фазі. Невеликі домішки оксидів кальцію, мангану, 
стронцію, цинку, феруму, плюмбуму й деяких інших компонентів 
сприяють помутнінню кварцового скла, яке неможливо усунути. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



153 
 

Діаграма стану двокомпонентної системи з необмеженою 
взаємною розчинністю компонентів у рідкому й твердому стані 

Досить часто дві речовини при будь-якому їх співвідношенні 
утворюють фази змінного складу як у рідкому, так і в твердому 
станах. Якщо розглянути розчини як фази змінного складу, які 
зберігають однорідність при зміні співвідношення між їх 
компонентами, то можна узагальнити поняття розчину і 
розповсюдити його на три агрегатні стани речовини. 

Особливо велике значення мають тверді фази змінного складу, 
які називаються твердими розчинами. Рентгенографічні 
дослідження показують, що існують два типи твердих розчинів: 
заміщення й укорінення. 

У твердих розчинах заміщення структурні одиниці компонента 
(атоми, молекули або йони), що розчиняється, займають місця в 
кристалічній гратці, які належали структурним одиницям 
розчинника. При цьому тип гратки і число структурних одиниць у 
комірці зберігаються, але об’єм і густина її збільшуються. 
Заміщення вільних (вакантних) місць може бути 
невпорядкованим, наприклад, у твердих розчинах нікель-мідь. 
Такий тип твердих розчинів зустрічається найчастіше. 

За деяких умов структурні одиниці компонента, що 
розчиняється, розташовуються на одних кристалографічних 
площинах, а розчинника – на других. Наприклад, у твердих 
розчинах золото-мідь одні кристалографічні площини складають 
тільки з атомів Купруму, другі – з атомів Ауруму. Такі тверді 
розчини називаються упорядкованими. 

У твердих розчинах укорінення структурні одиниці 
компонента, що розчиняється, розташовуються у проміжках між 
вузлами гратки розчинника. Такі системи утворюються, головним 
чином, при розчинені речовин з атомами малого діаметру: 
Гідрогену, Бору, Карбону, Нітрогену. При підвищенні концентрації 
компонента, який розчиняється, число атомів в комірці й об’єм 
комірки збільшуються. Утворення таких твердих розчинів, як 
правило, призводить до деформації гратки розчинника, появи 
великих внутрішніх напружень, збільшення твердості. Прикладом 
такого розчину є розчин водню в залізі, який різко змінює 
властивості заліза. 
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Необмеженою розчинністю у твердому стані характеризуються 
речовини, які мають близькі значення атомних або йонних радіусів, 
схожість хімічного складу, однаковий тип кристалічної гратки 
(тобто ізоморфні речовини). 

Розглянемо окремі випадки утворення твердих розчинів. Типова 
діаграма  з безперервним рядом твердих розчинів зображена на рис. 
13.6. Верхня крива на діаграмі tАаtB називається лінією ліквідусу, 
точки на ній відповідають початку кристалізації. Вище лінії 
ліквідусу при будь-яких концентраціях і температурах система 
знаходиться в рідкому стані. Нижня лінія tАbtB називається лінією 
солідуса, нижче її система існує тільки у вигляді твердої фази 
(безперервного ряду твердих розчинів компонентів А і В). Між 
лініями ліквідусу й солідусу знаходяться області існування рідкої 
фази і твердого розчину. 

 
Рис. 13.6. Даграма стану двокомпонентної системи з необмеженою розчинністю 

компонентів у твердому стані 
 
При охолодженні розплаву, склад якого позначений на діаграмі 

точкою 1, до температури t1 починають виділятися кристали 
твердого розчину. Система стає двофазною, моноваріантною, тобто 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



155 
 

температурі t1 відповідає визначений склад розплаву а1 (точка х1 на 
вісі складу) і твердого розчину b1 (точка х на вісі складу). 

Подальше охолодження системи призводить до зміни складу як 
рідкої, так і твердої фази, яка знаходиться в рівновазі з нею. Рідка й 
тверда фази збагатяться компонентом А. Стрілками на діаграмі 
показано напрямок зміни складу рівноважних фаз системи: склад 
рідкої фази і твердого розчину змінюються за кривими а1а2 і b1b2 
відповідно. 

Таким чином, у середині області затвердіння, коли в рівновазі 
знаходяться рідка та тверда фази, система буде моноваріантною. Це 
означає, що кожній температурі відповідає строго визначений склад 
рівноважних фаз (С = 2 - 2 + 1 = 1). 

Повне затвердіння розплаву настане при температурі t2, коли 
склад твердого розчину b2 виявиться однаковим зі складом 
вихідного розплаву 1 (точка х1). При цьому необхідно мати на увазі, 
що в процесі твердіння розплаву в окремі проміжки часу кристали, 
які утворюються, можуть відрізнятися за своїм хімічним складом, 
але при повільному відведенні тепла від системи після повного 
затвердіння розплаву твердий розчин буде однофазним. 
Вирівнювання складу твердого розчину проходить шляхом дифузії. 
З правила фаз витікає, що ця система нижче точки b2 буде 
біваріантною,   оскільки   існує   лише одна фаза – твердий розчин 
(С = 2 - 1 + 1 = 2). 

Характерним прикладом утворення безперервного ряду твердих 
розчинів є система анортит – альбіт. Ці два мінерали належать до 
групи польових шпатів і кристалізуються в триклинній системі. 
Альбіт NaAlО2 . 3SiО2 плавиться за температурою 11200С, анортит 
Са(AlО2) . 2SiО2 – за температурою близько 15300С. Природні 
вапняково-натрієві польові шпати є, таким чином, твердими 
розчинами. 

Діаграми плавкості цього ж типу отримані для випадку 
твердіння сплавів, які містять у своєму складі оксиди хрому і  
алюмінію, Ag і Au, Cu і Mn, Ni і Pt та інші. 

У природі нерідко зустрічаються випадки утворення кристалів з 
зональною структурою. Ці кристали відрізняються від звичайних 
тим, що при утворенні їх з розплаву процес дифузії не встигає 
пройти до кінця, у результаті чого внутрішні й зовнішні частини 
кристалів мають різний хімічний склад і, відповідно, різні 
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властивості. Чим швидше охолоджується й кристалізується розплав, 
тим менше буде часу для вирівнювання складу твердого розчину і 
тим більша неоднорідність спостерігається в кристалах. 
 

Діаграма стану двокомпонентної системи з обмеженою 
розчинністю у твердій фазі 

Дуже часто компоненти А й В мають у рідкому стані 
необмежену розчинність, а у твердому стані розчиняються один в 
одному обмежено. Розглянемо два типи діаграм з обмеженою 
розчинністю в твердому стані. Діаграма стану першого типу 
зображена на рис. 13.7. Компоненти А і В кристалізуються у всіх 
випадках не в чистому вигляді, а у формі твердих розчинів. Один з 
твердих розчинів являє собою твердий розчин компонента В в А 
(позначимо його α), другий – твердий розчин компонента А у В 
(позначимо його β). 

 
Рис. 13.7. Діаграма стану двокомпонентної системи з обмеженою розчинністю у 

твердому стані (1-й тип) 
 
Однак тверді розчини можна одержати тільки визначеного 

складу. Тверді розчини, склад яких лежить між точками D і С, 
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кристалізуватися не можуть, оскільки чисті компоненти не мають 
взаємної розчинності при таких співвідношеннях. Площа FDCG 
характеризує область обмеженої розчинності компонентів А і В. 
Криві tАЕ й tВЕ (лінії ліквідусу) зображують склад розплавів, що 
знаходяться в рівновазі з твердими розчинами. Криві tАD й tВС (лінії 
солідусу) вказують склад твердих розчинів, що знаходяться в 
рівновазі з відповідними розплавами. Площа tАDFA відповідає 
кристалізації твердого розчину α, а площа tВCGB – твердого 
розчину β. Криві DF і CG вказують склад двох рівноважних твердих 
розчинів α й β відповідно. Точка D характеризує максимальну 
розчинність компонента В в А, точка С відповідає максимальній 
розчинності компонента А у В. 

Розглянемо процес охолодження розплаву, який 
характеризується фігуративною точкою 1. В інтервалі температур 
від tа і tb маємо двофазні одно варіантні системи (С = 2 - 2 + 1 = 1). 
Наприклад, у фігуративній точці b0 у рівновазі знаходяться дві 
фази: розплав складу х1 (точка b1) і твердий розчин β складу х2 
(точка b2). 

За температурою tЕ у фігуративній точці d0 починається 
кристалізація з розплаву складу хЕ (точка Е) евтектичної суміші з 
двох   розчині  α  й  β,  складу  хD і хС (точки D і С) відповідно. 
Число  ступенів  вільності  у фігуративній точці d0 дорівнює нулю 
(С = 2 - 3 + 1 = 0), тому температура й склад трьох фаз залишаються 
сталими, поки в рівновазі знаходяться три фази. Після повної 
кристалізації розплаву при температурі tе фігуративній точці d0 
відповідає рівновага двох фаз: твердого розчину α, склад якого 
відповідає точці D й твердого розчину β складу точки С. Система 
стала одноваріантною (С = 2 - 2 + 1 = 1) і температура знижується 
до точки е0. 

У точці е0 в рівновазі знаходяться дві фази: твердий розчин 
α,склад якого відповідає точці е1 й твердий розчин β складу точки 
е2. 

Діаграма стану з обмеженою розчинністю в твердому стані 
другого типу характеризується тим, що один з твердих розчинів 
стійкий тільки до визначеної температури. 

Розглянемо охолодження розплаву, що характеризується 
фігуративною точкою 1 (рис. 13.8). За температурою tа (точка а0) з 
розплаву почнуть виділятися кристали твердого розчину β, склад 
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якого відповідає точці а2. При подальшому зниженні температури 
системи склад твердого розчину змінюється за кривою а2F, а склад 
розплаву – за кривою а0С. Охолоджена до температури tС система 
складається з двох фаз: розплаву, склад якого відповідає точці С і 
твердого розчину β складу точки F. Відповідно до правила важеля 
співвідношення між кількістю розплаву С і твердого розчину β в 
точці d0 можна записати: 

.
0

0

Cd

Fd

розчинутвердогокількість

Срозплавукількість
=

β
 

При температурі tС відбувається перитектична реакція: 
розплав С + твердий розчин β = твердий розчин α. 

Пряма CF називається периктичною прямою, температура tС – 
периктичною температурою, точка С – периктичною. 

 
Рис. 13.8. Діаграма стану двокомпонентної системи з обмеженою  

розчинністю у твердому стані (2-й тип) 
 
Таким чином, у точці d0 розплав складу хС і твердий розчин β 

складу  хF  утворюють  третю   фазу – твердий розчин α складу хН. 
Число  ступенів   вільності   в  трифазній   системі дорівнює нулю 
(С = 2 - 3 + 1  = 0). Температура tС і склад трьох фаз хС, хН, хF 
залишаються сталими до переходу системи з трифазної у двофазну. 
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Процес перетворення в точці d0 закінчується зникненням 
кристалів твердого розчину β, оскільки він у результаті взаємодії з 
розплавом С повністю переходить у твердий розчин α. При цьому 
деяка   кількість   розплаву   складу   С  виявляється  невитраченою. 
У системі утворюється дві фази: кристали твердого розчину α й 
розплав складу С. 

При подальшому охолодженні двофазної системи продовжується 
зниження температури й кристалізація твердого розчину α. Склад 
розплаву змінюється за кривою СtА, склад твердого розчину α – за 
кривою НtА. У точці q0 весь розплав закристалізується у твердий 
розчин α, система стає однофазною.  Далі при зниженні 
температури від точки g0 до точки k0 відбувається охолодження 
твердого розчину α. 

При охолодженні системи нижче точки k0 в рівновазі з твердим 
розчином α з’являється твердий розчин β. Система стає двофазною, 
склад твердого розчину α змінюється за кривою HJ, а склад 
твердого розчину β – за кривою FL. 

Якщо охолоджувати розплав, позначений точкою 2, то спочатку 
як і в попередньому випадку, виділяються кристали твердого 
розчину β, склад якого змінюється за кривою е2F. При досягненні 
температури tC (d0

’) кристали твердого розчину β у результаті 
перитектичної реакції з розплавом С утворюють кристали твердого 
розчину α. Система стає трифазною: твердий розчин β (складу xF), 
твердий розчин α (складу xН) і розплав (складу xС). Система 
безваріантна, температура залишається сталою до переходу у 
двофазну. Перитектична реакція закінчується практично повним 
зникненням розплаву й утворенням двох рівноважних твердих 
розчинів. 

Нижче точки d0
’ відбувається охолодження двох твердих 

розчинів: твердого розчину α, склад якого змінюється за кривою HJ 
і твердого розчину β, склад якого змінюється за кривою FL. 
 

Діаграма стану системи Al2O3-SiO2 
В системі Al2O3-SiO2 (рис. 13.9) утворюється тільки одна хімічна 

сполука: А3S2 – муліт 3Al2O3-2SiO2, яка входить до силіманітової 
групи, андалузиту і силіманіту. Для структури мінералів 
силіманітової групи характерна наявність ланцюгів з октаедрів 
[AlO6]9-, які з чотирьох боків з’єднані з острівними тетраедрами 
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[SiO4]4- і поліедрами [AlOm]х-. В муліті чверть тетраедрів [SiO4]4- 
замінені на групи [AlO4]5-. 

Муліт і мінерали силіманітової групи є мінералогічними 
складовими вогнетривких матеріалів. Вогнетриви одержують 
прожарюванням каоліну з глинистими матеріалами, наприклад: 

;2][)(][ 27224522 OHOSiAlOHOSiAl +=⋅  

];[2][ 1323332722 OSiAlAlOAlOSiAl =+  

;5][5][3 21323332722 SiFeCOOSiAlAlOFeCOSiAl ++=++  

].[][3 132335 OSiAlAlAlSiOAl =  
Синтез вторинного муліту Al3[Al3Si2O13] на практиці 

відбувається через проміжну сполуку силіманіт (первинний муліт) 
за температурою 1270-16000С в присутності мінералізаторів Li2O, 
MgO, ZnO, MnO, Cuo за рівняннями: 

];[ 5232 AlSiOAlSiOOAl =+  

;2][)]([ 2254522 OHSiOAlSiOAlOHOSiAl ++=  

].[2][ 132332325 OSiAlAlSiOOAlAlSiOAl =++  

 
Рис. 13.9.  Діаграма стану системи Al2O3-SiO2 
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При підвищенні температури (1700-18300С) відновлення каоліну 

вуглецем відбувається з утворенням карборунду і корунду: 
;84][12][3 13233722 COSiCOSiAlAlCOSiAl ++=+  

.426][ 32722 COSiCOAlCOSiAl ++=+  
В області складу з вмістом від 72 до 77% А12О3 утворюються 

тверді мулітові розчини (МТР) з високою температурою плавлення. 
Для забезпечення високої вогнетривкості динасових вогнетривів 
вміст у них А12О3 строго регламентується, оскільки корунд більш 
інертний, ніж муліт. МТР застосовуються в промисловості для 
виробництва корундових, мулітових, мулітово-корундових 
динасових вогнетривів, технічної кераміки. 

 
Діаграма стану системи СаO-SiO2 

На діаграмі стану системи (рис. 13.10) вертикалям відповідають 
чотири сполуки: CS – кальцію метасилікат (CaSiO3 або CaO . SiO2),  

 
Рис. 13.10. Діаграма стану системи СаО–SiO2 
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C3S2 – трикальцієвий дисилікат (Ca3Si2O7 або 3CaO . 2SiO2), C2S – 
двокальцієвий силікат (Ca2SіO4 або 2CaO . SiO2) і C3S – трикальціє-
вий силікат (Ca3SiO5 або 3CaO . SiO2), які утворюються під час 
високотемпературної взаємодії СаО з SiO2 в твердому стані. 

Твердофазні процеси відбуваються, як правило, повільно і 
практично ніколи не доходять до кінця. При нагріванні суттєво 
зростає роль дифузних процесів (самодифузії, гетеродифузії, 
об’ємної дифузії, дифузії вздовж грані кристалу, поверхневої 
дифузії, зовнішньої і внутрішньої в зерні). Послідовність реакцій у 
твердій фазі практично не залежить від співвідношення вихідних 
речовин. 

При взаємодії кальцію оксиду і кремнезему, які взяті у 
співвідношенні 1:1, первинним продуктом є кальцію ортосилікат, 
потім з’являється трикальцієвий дисилікат, а на наступних стадіях – 
кальцію метасилікат. Схема такого процесу наведена на рис. 13.11. 

 

 
           а                   б                   в                    г                 д 

Рис. 13.11. Схематичне зображення послідовності розміщення продуктів  
СаО з надлишком SiO2 

 

На початку реакції за температурою 5000С на поверхні часточок 
кальцію оксиду і дисперсного кварцу (рис. 13.11, а) утворюється 
тонкий шар частинок C2S (рис. 13.11, б). Подальша дифузія 
часточок крізь шар новоутворень за температури 1000-12000С 
призводить до утворення нової кількості сполук. Граничні шари 
між зоною новоутворень і вихідними компонентами збагачуються 
кальцій оксидом з утворенням C3S з боку часточки СаО і кварцом з 
утворенням C3S2 з боку часточки SіО2 (рис. 13.11, в). Потім 
відбувається утворення C3S2 і CS (рис. 13.11, г). На кінцевій стадії 
(рис. 13.11, д) основним продуктом стає сполука CS, також присутні 
сполуки C2S, C3S2 і надлишок SiO2. 
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Кінетику дифузного процесу твердофазної взаємодії описує 
рівняння Яндера: 

.
100

1
2

3 τ⋅=








 −
− K

a

a
 

де К – стала, яка залежить від властивостей реагентів і умов 
процесу; а – ступінь перетворення реагентів, %; τ –  час. 

Кальцію метасилікат, що утворюється під час спікання, існує в 
двох модифікаціях: в низькотемпературній формі – β-СS (вола-
стоніт) і високотемпературній формі – α-С2S (псевдоволастоніт). 
Точки перетворення цих модифікацій містяться в області 
температур (0С): 

.
00 1544

3
1125

3 РозплавCaSiOCaSiO  →←− →←− αβ  
Трикальцієвий дисилікат (ранкініт) при температурі 14640С 

плавиться інконгруентно з утворенням двокальцієвого силікату: 
.)(342723 РОЗПЛАВCaSiOSiOCaOSiCa +→  

Двокальцієвий силікат існує в 5-ти модифікаціях: 
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РозплавSiOCaCaSiO

SiOCaSiOСa

 →←− →− →←

 →←−→−

αα

βγ
 

                 беліт                              бредігіт                
 

<6750С                     ↓↑6750С 
 

β-Са2SiO4 

ларніт 
 
Модифікація α-С2S є стійкою сполукою, плавиться конгруентно 

при температурі 21300С. 
Трикальцієвий силікат (в клінкері – аліт) в області температур 

1150-12500С термічно нестійкий і швидко розкладається в твердому 
стані: 

.4253 CaOSiOCaSiOCa +→  
В інтервалі 20-11000C аліт існує в шести поліморфних 

модифікаціях: 
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де Т – триклинна, М – моноклинна, R – ромбоедрична (тригональ-
на) форми. 

Інконгруентне плавлення аліту відповідає температурі 20700С. 
На діаграмі в області 0,6-28% мас. СаО спостерігається ліквація 
(розшарування) розплавів з великим вмістом SiO2. 

Сполуки системи СаО-SiO2 широко використовуються у 
виробництві в’яжучих матеріалів, будівельних виробів. Вони 
зустрічаються в портландцементному клінкері, у вогнетривах, 
шлаках, а також у вигляді природних мінералів (ренкініту, 
бредигіту, ларніту, воластаніту та ін.). 

 
Діаграма стану системи Na2O-SiO2 

Загальний   вигляд   діаграми  стану  Na2O-SiO2 наведений на 
рис. 13.12. На діаграмі показане утворення в системі Na2O-SiO2 
трьох подвійних сполук: Na2S – натрію ортосилікату (Na4SiO4 або 
2Na2O . SiO2) , NS – натрію метасилікату (Na2SiO3 або Na2O . SiO2) і 
NS2 – натрію дисилікату (Na2Si2O5 або Na2O . 2SiO2). Натрію 
ортосилікат плавиться з розкладанням за температурою 11180С, 
метасилікат і натрію дисилікат розплавляються без розкладання 
відповідно за 10890С і 8740С. 

Натрію дисилікат утворює евтектику з температурою плавлення 
7930С, а метасилікат натрію і ортосилікат відповідно 8460С і 10220С. 
Для дисилікату відомі енантіотропні α- і β-поліморфні модифікації. 

На діаграмі наведені також поліморфні перетворення α-кристо-
баліту в α-тридиміт за 14700С і α-тридиміту в кварц за 8700С. 

Значна частина складів системи Na2O-SiO2 відрізняється 
великою легкоплавкістю. У системах, які містять менш, ніж 20,6% 
Na2O, спостерігається область метастабільної ліквації, яка показана 
на діаграмі штрих-пунктирною лінією. 

Сполуки системи Na2O-SiO2 мають властивості клеїв. При 
наявності вологи і змін рН середовища натрію силікати вступають у 
взаємодію з СО2 повітря: 
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;32322232 ↓+=++ SiOHCONaCOOHSiONa  

.5223222522 ↓+=++ OSiHCONaCOOHOSiNa  
 

 
Рис.13.12. Діаграма стану системи Na2O–SiO2 

 

Причиною твердіння силікатних клеїв є гідроліз силікатів і 
наступне утворення водневих зв’язків між молекулами води і 
силанольними поверхневими групами зародків, що контактують, а 
також дія затверджувачів з наступною поліконденсацією: 

;22 5222522 NaOHOSiHOHOSiNa +=+  
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;32 NaHCOCONaOH =+  

.

)1(

32222

24232

↓+⋅⋅⋅=

=+++

SiOHOnHSiOCaOONa

OHnSiOCaSiONa
 

(≡ S i ─ OH … O … HO ─ Si ≡) → (≡ S i ─ O ─ Si ≡) 
                          /  \ 
                      H     H 

 
Аналогічний механізм твердіння кислотостійких цементів, 

вогнетривких замазок, бетонів і силікатів. 
 

Діаграма стану системи MgO-SiO2 

Діаграма стану системи MgO-SiO2 (рис. 13.13) свідчить про те, 
що   в системі утворюються дві подвійні хімічні сполуки: М2S – 
магнію   ортосилікат-форстерит   (Mg2[SiO4]   або   2MgO . SiO2)   і  
МS – магнію  метасилікат-клиноенстатит  (MgSiO3   або MgO . SiO2).  
В суміші MgO і SiO2 під час твердофазного синтезу в першу чергу 
утворюється форстерит за реакцією: 

].[2 422 SiOMgSiOMgO =+  

 
Рис. 13.13. Діаграма стану системи Na2O-SiO2 
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Синтез форстериту одночасно відбувається і за реакцією: 
].[ 423 SiOMgMgOMgSiO =+  

За температури 1100-11700С швидкість першої реакції значно 
більша, ніж другої, але вже за температурою 12000С їх швидкість 
стає однаковою. 

В промисловості для отримання форстериту використовують 
тальк (Mg3[Si4O10] . (OH)2), магнію оксид  або магнезит (MgSiO3). 
Сировину тонко подрібнюють, а тальк попередньо прожарюють за 
температурою 1100-13000С. При прожарюванні суміші проходять 
реакції: 

;3)(][ 22321043 OHSiOMgSiOOHOSiMg ++=⋅  

];[333 423 SiOMgMgOMgSiO =+  

];[2 422 SiOMgMgOSiO =+   

або       .][45)(][ 24221043 OHSiOMgMgOOHOSiMg +=+⋅  
 
Наявність водяної пари у вихідній суміші прискорює утворення 

форстериту. 
В природі мінерал форстерит найчастіше зустрічається у 

супроводжуючих   утвореннях,   а   також   у  виливних породах. Він   
спроможний  поглинати  воду,  утворюючи  змійовик (Mg3[Si2O5] . 
(OH)4)   і   брукит   (Mg(OH)2):  

   
nMg2[SiO4]   +  xH2O = mMg3[Si2O5] . (OH)4 + yMg(OH)2. 

 
В присутності діоксиду карбону форстерит перетворюється у 

магнезит і опал: 
.22][ 2232242 OyHmSiOmMgCOyCOOxHSiOmMg ⋅+=++  

Форстерит легко розкладається хлоридою кислотою з утворенням 
драглів силікатної кислоти: 

;24][ 44242 SiOHMgClHClSiOMg +=+  

.2 2244 OHSiOSiOH ⋅→  
Магнію метасилікат існує в трьох кристалічних модифікаціях: 
клиноенстатиту, енстатиту і протоенстатиту. 
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Енстатит є нестійкою формою магнію метасилікату, який 
утворюється за температурою 1000-11000С з суміші MgO і SiO2 за 
реакцією: 

.32 MgSiOSiOMgO =+  
Магнію метасилікат є також продуктом перетворення стериту: 

.2][ 3242 MgSiOSiOSiOMg =+  
За температури близько 12600С енстатит перетворюється у 
клиноенстатит, який є мінералом групи піроксенів: 

].[2 6223 OSiMgMgSiO →  
Структура гратки клиноенстатиту складається з нескінченних 

ланцюгів [SiO3]2-, які з’єднані йонами Mg2+, а енстатиту – з 
тетраедрів [SiO3]4-, які з’єднані за допомогою двовалентних 
катіонів, наприклад (Mg,Fe)2[Si2O6]. 

Протиенстатит переходить тільки у клиноенстатит. Метастабіль-
ний перехід клиноенстатиту (за температури 800-10000С) може 
викликати об’ємні зміни у виробах, які досягають 6%. 

Система MgO-SiO2 має велике значення для розробки технологій 
отримання вогнетривких матеріалів (форстеритових, периклазових, 
магнезитових), різних видів кераміки, магнезіального цементу 
тощо. 

 
Діаграма стану системи К2O-SiO2 

На рис. 13.14 представлена діаграма стану системи К2O-SiO2. 
Діаграма містить чотири хімічні сполуки: КS – калію метасилікат 
(К2SiO3 або К2O . SiO2), який утворюється за температурою 11000С 
між кремнеземом і поташем, К2S – калію ортосилікат (К4SiO4 або 
2К2O . SiO2), який плавиться за температурою 10450С і КS4 – калію 
тетрасилікат, який має температуру плавлення 7670С. 

Властивості калій силікатів подібні до властивостей натрій 
силікатів. Кристали калію метасилікату і тетрасилікату 
гігроскопічні, легко розчиняються у воді. Калію терасилікат при 
нагріванні розкладається: 

.2 25229422942 2
SiOOSiKOSiKOHOSiK

OH
+→ →⋅

−
 

Властивості калієвого рідкого скла подібні до властивостей 
натрієвого скла. 
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Рис. 13.14. Діаграма стану системи К2O-SiO2 

 
 

Діаграма стану системи CaO-Al2O3 
Прикладом діаграми стану, на якій спостерігається область 

ліквації, може бути діаграма системи СаО-SiO2 (рис. 13.15). Явище 
ліквації характерне за температури вище 16980С для сумішей, 
багатих кремнеземом, до складу яких входить 0,6…28% СаО. На 
наведеній діаграмі за температурою, що відповідає лінії АА1, у 
рівновазі   знаходяться  три   фази:  дві   рідини   різного   складу й 
α-кристобаліт. Діаграма системи СаО-SiO2 включає також чотири 
сполуки, позначених вертикальними лініями:  

CaO . SiO2, 3CaO . 2SiO2, 2CaO . SiO2, 3CaO . SiO2. 
Звертає на себе увагу порівняно плоский хід максимуму лінії 

ліквідусу біля точки, яка відповідає сполуці СаО-SiO2, що вказує на 
можливість часткової дисоціації цієї сполуки за температурою 
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плавлення.   Інший   максимум   кривої, що відповідає сполуці 
2СаО-SiO2, виражений дуже чітко. 

 

 
Рис. 13.15. Діаграма стану системи СаO-SiO2 

 
Сполука 3СаО-2SiO2 плавиться з розкладанням (інконгруентно), 

розпадаючись за температури 14750С на 2СаО-SiO2 і розплав з 
великим вмістом SiO2. Четверта сполука 3СаО-SiO2 утворюється як 
вторинний продукт від взаємодії у твердому стані суміші 2СаО-SiO2 
і СаО за температури близько 19000С. 

 
Приклад. 
На   діаграмі    стану    двокомпонентної системи Al2O3–SiO2 

(рис. 13.9) визначити:  
а) число, рід фаз і кількість ступенів вільності в точках 1, 2, 3 і 4;  
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б) провести шляхи кристалізації розплавів суміші, які 
відповідають складам: 90% Al2O3 і 10% SiO2; 65% Al2O3 і 35% SiO2; 
15% Al2O3 і 85% SiO2; 

в) визначити кількість розплаву і твердої фази, якщо розплав В 
охолодити до температури 18100 С, а також до початку перитек-
тичної реакції після її закінчення; 

г) визначити склад вихідної суміші, якщо рідка фаза при 16500С 
складає 89% SiO2 і 11% Al2O3. Склад твердої фази - муліту – 
відповідає 71,8% Al2O3 і 28,2 SiO2; кількість розплаву – 40%. 

Розв’язання. 
а) Точка 1 відповідає складу суміші 14% Al2O3 і 86% SiO2, яка 

нагріта до температури 17600C і знаходяться в розплаві. Таким 
чином, в системі є одна рідка фаза, а число ступенів вільності при 
даних умовах буде С = К - Ф + І = 2 - 1 + 1 = 2. 

Точка 2 лежить на ліквідусі, тому рідина (розплав) в цій точці 
знаходиться в рівновазі з твердою фазою – мулітом (3Al2O3 . 2SiO2), 
тобто в ній дві фази. Тоді кількість ступенів вільності буде 
дорівнювати: С = 2 - 2 + 1 = 1. 

Точка 3 є евтектичною точкою. В ній знаходяться дві тверді фази 
муліту і корунду (Al2O3),  також рідка фаза складу 5,5% Al2O3 і 
94,5%  SiO2. Тому кількість ступенів вільності буде С = 2 - 3 + 1 = 0. 

Точка 4 має склад суміші 91% Al2O3 і 9% SiO2, яка нагріта до 
19200С і знаходиться під ліквідусом. В цій області є дві фази: тверда 
фаза корунду і рідка фаза розплаву корунду і кварцу. Кількість 
ступенів вільності при цьому буде С = 2 - 2 + 1 = 1. 

б) В точці А є одна рідка фаза постійного складу. При 
охолодженні точка А переміщується до точки АІ, яка лежить на 
кривій  ліквідусу. При цьому ніяких фазових змін не відбувається. В 
точці АІ з’являються кристали корунду, які знаходяться в рівновазі з 
розплавом складу АІ. При подальшому охолодженні суміші точка АІ 
переміщується до точки АІІ. За цей час буде кристалізуватися 
корунд, а склад рідкої фази змінюється по кривій ліквідусу АІІ

І до 
перитектичної точки ІІ. 

В точці АІІ відбувається перитектична реакція між рідкою фазою 
Е2 і твердою фазою корунду з утворенням твердого муліту. При 
подальшому охолодженні суміші твердих фаз і корунду від АІІ до 
АІІІ фазових змін не відбувається. 
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Точка В відповідає рідкому стану. При охолодженні від точки В 

до ВІ зберігається одна фаза – розплав складає 65% Al2O3  і 35% 
SiO2. В точці ВІ з’являється тверда фаза – корунд. При подальшому 
охолодженні від точки ВІ до ВІІ склад рідкої фази змінюється по 
кривій ліквідусу від ВІ до перитектики ІІ. В точці ВІІ відбувається 
перитектична реакція між рідкою фазою складу ІІ і кристалами 
корунду з утворенням твердої фази муліту. Закінчується 
кристалізація суміші складу точки В в точці ВІІІ, тобто коли склад 
розплаву буде відповідати евтектичній точці Е. При цьому тверді 
фази будуть такими ж, як і для суміші точки ВІІ. 

Точка С відповідає рідкій фазі складу 15% Al2O3 і 85% SiO2. До 
досягнення точки СІ при охолодженні розплаву склад його не 
змінюється. В точці СІ, яка лежить на ліквідусі, з розплаву починає 
кристалізуватися муліт і розплав збагачується кремнеземом  тому, 
що муліт містить більше Al2O3 ніж суміш С. Якщо з точки СІ 
провести   коноду  СІDІ, то її кінці вкажуть склад рівноважних фаз 
СІ – рідкої, а DІ – твердої. Склад рідкої фази в міру охолодження 
зміщується по кривій ліквідусу СІЕ. В точці Е кристалізація 
закінчується з виділенням одночасно кристалів муліту і α-криста-
лобаліту. Склад рідкої і твердої фаз в точці Е до початку 
кристалізації евтектики вказують кінці коноди Е-D. При 
подальшому охолодженні від точки СІІ до СІІІ фазових змін не 
відбувається і точка СІІ переміщується в твердому двофазному полі 
постійного складу „муліт-α-кристалобаліт”. 

Розглянуті шляхи кристалізації представлені в таблиці 13.1. 
в) До початку реакції на горизонталі ПК перитектичної реакції 

точка ВІІ відповідає вихідному розплаву В. Кількість розплаву при 
цьому буде: 

%.75,78100
80
63

100 =⋅=⋅= ⋅

ПК

KB

l

l
P

II

 

Кількість твердої фази (α–Al2О3) складає: 
%.25,2175,7810032 =−=− OAlqα  
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Таблиця 13.1 
Точки 
виходу 
суміші 

Точка  
складу  
рідкої 
 фази 

Тверді фази Примітка 

А 
А → АІ 

АІ 

АІ → АІІ 
АІІ 

 

 

 

нижче АІІ 

 
А 

А → АІ 
АІ 

АІ → ІІ 
зникає ІІ 

 
 
- 

- 
- 

З’являється А12О3 

А12О3 

З’являється  
3А12О3 

. 2SiO2+ 
+ А12О3 

 
А12О3 + 

+ 3А12О3 
. 2SiO2 

 
 
 
 

Реакція ІІ+А12О3 → 
→ 3А12О3 

. SiO2. 
В продукті реакції 
надлишок А12О3. 

Рідка фаза ІІ зникає 

В 
В → ВІ 

ВІ 

ВІ → ВІІ 
ВІІ 

 
 
 

ВІІ → ВІІІ 
ВІІІ 

 

 

 

нижче 
ВІІІ 

В 
В → ВІ 

ВІ 

ВІ → ІІ 
ІІ 
 
 
 

ІІ → Е 
зникає Е 

 
 
 
- 
 

- 
- 

З’являється А12О3 

А12О3 

Зникає А12О3, а 
з’являється  

3А12О3 
. 2SiO2 

 
3А12О3 

. 2SiO2 

з’являється  
SiO2+ 

+3А12О3 
. 2SiO2 

 
3А12О3 

. 2SiO2 + 
+SіO2 

 
 
 
 

Реакція ІІ+А12О3 → 
→ 3А12О3 

. 2SiO2. 
В продукті реакції  
також надлишкова 
рідка фаза. Зникає 
тверда фаза  А12О3. 

 

С 
С → СІ 

С 

СІ → СІІ 
СІІ 

 

 

нижче С 

С 
С → СІ 

СІ 

СІ → Е 
зникає Е 

 
 

немає 

З’являється  
3А12О3 

. 2SiO2 

 
3А12О3 

. 2SiO2 

З’являється  
SiO2+3А12О3 

. 2SiO2 
3А12О3 

. 2SiO2+SіO2 
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По закінченні реакції твердою фазою буде муліт. На коноді ПК 
точка КІ відповідає складу муліту. Кількість розплаву при цьому 
буде: 

%.4,45100
33
15

100 =⋅=⋅= ⋅

ПК

KB

l

l
P

III

 

Кількість твердої фази складає: 
%.6,544,45100

232 23 =−=⋅ SiOOAlq  

г) Проводимо горизонтальну лінію за температурою 16500 C до 
перетину її з кривою ліквідуса ЕП і знаходимо склад розплаву – 
11,8% А12О3 і 28,2% SiO2. Приймаючи масу вихідної суміші за 
100%, вміст А12О3 в рідкій фазі складає: 

%.72,4
100

8,1140
32

=
⋅

=I
OAlX  

Вміст A12О3 в твердій фазі буде: 

%.08,43
100

8,71)40100(
32

=
⋅−

=II
OAlX  

Загальний вміст віст А12О3 в вихідній суміші дорівнює: 
%.8,4608,4372,4

323232
=+=+= II

OAl
I

OAlOAl XXX  

Вміст SiO2 в вихідній суміші буде: 
%.2,528,47100

2
=−=SiOX  

 
Питання для самоконтролю 

1. Виходячи з кривих охолодження поясніть принципи 
побудови діаграм стану двокомпонентної системи з евтетикою. 

2. Які ознаки характеризують діаграму стану двокомпонентної 
системи з утворенням хімічної сполуки, що плавиться конгруентно? 

3. Назвіть усі лінії, поля на діаграмі стану двокомпонентної 
системи з необмеженою розчинністю в рідкій і твердій фазах. 

4. Що називається ліквацією? 
5. Навести приклад діаграми стану двокомпонентної системи з 

ліквацією? 
6. Наведіть приклад застосування правила фаз Гіббса щодо 

аналізу фазових діаграм. 
7. Проведіть аналіз діаграми плавкості з простою евтектикою. 
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8. Наведіть приклад побудови діаграми плавкості за 
допомогою кривих охолодження. 

9. На діаграмі стану системи СаО-SiO2 провести шляхи 
кристалізації розплавів, які відповідають складу: 20% СаО і 
80%SiО2. 

10. За діаграмою стану системи СаО-SiO2 визначити, яку 
кількість (в%) СаО необхідно додати до розплаву складу 75% SiO2 і 
25% СаО, щоб він кристалізувався за температурою 15000С. 

 
 

14. ДІАГРАМА СТАНУ ТРИКОМПОНЕНТНОЇ СИСТЕМИ 
 
Відповідно до правила фаз усяка система, яка складається з 

трьох компонентів, може мати до п’яти фаз, що знаходяться в 
рівновазі. З п’яти можливих фаз одна завжди газоподібна (насичена 
пара), а інші можуть бути твердими й рідкими. 

Пружність пари речовин у конденсованому стані являє собою 
незначну величину і може бути сталою. Завдяки такому 
припущенню число ступенів вільності системи зменшується на 
одиницю. 

Графічне зображення трикомпонентних систем вимагає 
просторової побудови діаграми. 

Площина діаграми являє собою проекцію просторової діаграми 
на основу призми (рівносторонній трикутник Гіббса). 

Сумарна кількість усіх трьох компонентів, що складають 
систему, дорівнює 100%, тобто а1 + а2 + а3 = 100%, де а1, а2, а3 – 
масовий відсоток кожного з компонентів. 

Кожна вершина трикутної діаграми відповідає 100% 
концентрації одного з компонентів системи. Концентрація цього 
компонента поступово зменшується з віддаленням від вершин 
трикутника і стає рівною нулю на протилежній стороні трикутника. 

Для того, щоб на рівносторонньому трикутнику Гіббса знайти 
точку, що відповідає будь-якій визначеній сполуці компонентів 
даної системи, площину трикутника поділяють паралелями до 
кожної зі сторін трикутника лініями на 10 або на 100 рівних частин. 
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Рис. 14.1. Трикутник Гіббса 

 
При цьому кожний такий розподіл чисельно відповідає 

процентному значенню тієї речовини, 100% якої відображає 
протилежна вершина трикутника. Розділивши, таким чином, 
площину трикутника на рівні частини одержують масштабну сітку, 
користуючись якою на діаграмі можна легко знайти точку, що 
відповідає будь-якій трикомпонентній сполуці або визначити за 
даною точкою склад відповідної їй сполуки. 

Так, фігуративна точка р знаходиться на третій лінії, паралельній 
до сторони АВ і відповідає 30% вмісту компонента, який 
знаходиться у вершині, протилежній до сторони АВ, тобто 
компонента С. Потім, аналогічним чином, знаходять процентний 
вміст компонента В. Точка р знаходиться на другій лінії, 
паралельній до сторони АС на протилежній вершині В і відповідає 
20% вмісту компонентів В. Оскільки  сума  процентних   вмістів 
трьох   компонентів   у   будь-якій точці трикутника дорівнює 100%,   
то   для   знаходження   вмісту   третього   компонента   А   від  
100%   віднімають    процентний   вміст  суми компонентів С і В: 
100 - (30 + 20) = 50.  Отже сполука в точці р містить 30% С, 20% В, 
50% А. 
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Діаграма стану трикомпонентної системи з  
однією потрійною евтетикою 

На рис. 14.2 зображена площинна діаграма, що являє собою 
проекцію просторової діаграми трикомпонентної системи А-В-С, з 
однієї потрійною еквтетикою Е. 

 
Рис. 14.2. Площина діаграми трикомпонентної системи з  

однією потрійною евтетикою 
 
Точки е1, е2 та е3 – евтетики двокомпонентних систем: е1 – 

евтетика системи А-В, е2 – евтетика системи С-В і е3 – евтетика 
системи А-С. 

Лінії е1Е, е2Е та е3Е – лінії трифазної рівноваги. Області І, ІІ і ІІІ 
– проекції поверхонь плавкості, а криві Т1 і Т2 – ізотерми 
відповідних температур. Стрілками позначені напрями зниження 
температури. 

При зниженні температури з розплаву в першу чергу 
кристалізуються чисті компоненти, відображені на діаграмі у 
відповідних областях: А – в області І, В – в області ІІ і компонент С 
– в області ІІІ. З подальшим зниженням температури виділяються 
кристали, що відповідають подвійним евтетикам е1, е2 або е3. Тому 
склад розплаву, що залишається, змінюється в напрямку зменшення 
вмісту тих компонентів, які входять до складу евтетики, що 
кристалізується. Нарешті, коли температура розплаву стане рівною 
ТЕ, тобто евтектичній температурі, а склад розплаву, що 
залишається, дорівнює складу потрійної евтетики, весь розплав, 
який залишився ще незакристалізованим, кристалізується у вигляді 
потрійної евтетики. 
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Оскільки на діаграмі нанесені ізотерми, можна визначити 
температуру повного розплавлення або температуру початку 
кристалізації розплаву будь-якого складу з трьох компонентів даної 
системи. 

Наприклад, треба визначити температуру початку кристалізації 
точки N. Ця точка знаходиться між ізотермами Т1 і Т2. Отже, 
температура початку кристалізації розплаву даного складу буде 
вищою від Т1 і нижчою від Т2. Щоб точніше визначити цю 
температуру, через точку N проводимо пряму до перетину її 
ізотермами Т1 і Т2. Відрізок цієї прямої, розташований між Т1 і Т2 
ділять на Т2-Т1 рівних частин (кожній поділці відповідає зміні 
температури на 10) і підраховують, скільки таких поділок 
знаходиться між ізотермою Т2 і точкою N. Потім це число додають 
до числового значення ізотерми Т2. 

Діаграми трикомпонентних систем дозволяють визначити шлях 
кристалізації розплаву будь-якого складу при поступовому його 
охолодженні. 

Наприклад, розглянемо на діаграмі шлях кристалізації розплаву, 
склад якого відповідає точці N. Точка N лежить у полі кристалізації 
компонента А між ізотермами Т1 і Т2 приблизно на рівній відстані 
від них. При охолодженні розплаву такого складу в першу чергу 
кристалізується компонент А і перші кристали його з’являються 
при середній температурі між Т1 і Т2. Подальше  зниження 
температури супроводжується збільшенням кількості кристалів 
компонента А та відповідною зміною складу розплаву, що 
залишається, тому що з випаданням кристалів компонента А 
кількісне співвідношення всіх трьох компонентів розплаву 
зміститься у бік підвищення концентрації компонентів В і С. Щоб 
визначити цю зміну, з’єднують вершину трикутника з точкою N й 
цю пряму продовжують до перетину її з лінією е1Е потрійних 
фазових станів. 

Зі зниженням температури у зв’язку із збільшенням кількості 
кристалів компонентів А, що випадають, вміст розплаву зміниться в 
напрямку, визначеному продовженням відрізку АN. При цьому 
кількісне співвідношення між компонентами В і С залишиться 
незмінним та рівним вихідному. Коли в результаті такої зміни вміст 
розплаву буде відповідати точці а, що лежить на лінії е1Е почнуть 
випадати кристали компонентів А і В у співвідношенні, що 
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відповідає евтектичній суміші е1. При подальшому зниженні 
температури з розплавів вже кристали компонентів А і В, а вміст 
розплаву, що залишається, змінюється, відповідно, до значень 
точок, розташованих на лінії е1Е  доти, поки він чисельно не стане 
рівним евтектичній сполуці Е при ТЕ. Подальше зниження 
температури супроводжується повною кристалізацією розплаву, що 
залишився. 

Кількісне співвідношення компонентів, що кристалізується А, В 
і С дорівнює співвідношенню їх у потрійній евтектиці. 

  
Діаграма стану трикомпонентної системи з утворенням бінарної 

хімічної сполуки, що плавиться конгруентно 
Якщо два компоненти А та В, що входять до складу 

трикомпонентної системи, утворюють одну хімічну сполуку, яка 
плавиться без розкладання (конгруентно), то всередині трикутника 
з’являється поле стійкого існування даної сполуки АХВУ, у межах 
якого при охолоджені розплавів спостерігається виділення 
кристалів АХВУ. Хімічна сполука АХВУ складу D утворює евтетики з 
компонентами А та В у точках е1 і е4 (рис. 14.3). 

 
Рис. 14.3. Діаграма стану трикомпонентної системи з хімічною сполукою,  

що плавиться конгруентно 
 
Лінія CD (квазібінарний перетин) розділяє діаграму на дві 

незалежні потрійні системи, одна з яких складається з компонентів 
А, С і хімічної сполуки АХВУ, друга – з компонентів С, В і хімічної 
сполуки АХВУ. Ці потрійні системи утворюють дві потрійні 
евтектичні суміші – одну складу Е0 й іншу складу Е’0. На діаграмі 
поверхня початку кристалізації хімічної сполуки АХВУ являє собою 
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криволінійну фігуру е1Е0Е’0е4. Точка К лежить на  кривій Е0Е’0, яка 
розділяє поле стійкого існування кристалів АХВУ й С і відповідає 
температурному максимуму для цієї границі. Стрілки на діаграмі 
вказують напрямок зміни температури початку кристалізації фаз 
при зміні складу розплаву. 

Розглянемо зміни в системі, що відбуваються при охолодженні 
розплавів, які характеризуються точками m, n, r. У процесі 
охолодження розплаву складу m відбувається виділення кристалів 
речовини В, фігуративна точка m віддаляється від вершини В по 
прямій Вs, яка проходить через точку m. Як тільки зниження 
температури досягає точки s, наступне охолодження викликає 
одночасне виділення суміші кристалів В і С. При подальшому 
охолодженні склад розчину наближається до складу евтектичної 
точки Е’0, в якій одночасно виділяється суміш кристалів В, С і 
АХВУ, причому температура залишається сталою до кінця 
кристалізації. 

Аналогічно відбувається процес кристалізації розплаву, який 
характеризується точкою r з тією лише різницею, що з цього 
розплаву спочатку виділяється хімічна сполука АХВУ, а при 
наступному охолодженні виділяється суміш кристалів АХВУ й А. 
Процес кристалізації завершується в евтектичній точці Е0, в якій 
при сталій температурі виділяється суміш кристалів А, С і АХВУ. 

Якщо склад вихідного розплаву виражається точкою, що лежить 
на прямій CD, наприклад, точкою n, то при охолодженні з нього 
спочатку виділяються кристали речовини С. З виділенням кристалів 
С склад рідкої фази досягає точки М, в якій починається одночасне 
виділення кристалів С і кристалів АХВУ (подвійна евтетика), що й 
буде продовжуватися за  сталою температурою до повного 
затвердіння розплаву. У процесі кристалізації склад розплаву К не 
може змінюватися ні в бік Е0, ні в бік Е’0 і, таким чином, з цього 
розплаву потрійних евтектичних сумішей не виділяється. 
 

Діаграма стану трикомпонентної системи СаО-Al2O3-SiO2 
Трикомпонентні системи являють собою численні з’єднання 

різних сполук, утворених чистими металами, їх оксидами й солями.  
Завдяки тому, що діаграми цих систем дають можливість уявити 
процес утворення та кристалізації як окремих речовин, так і різних 
сполук, трикомпонентні системи пояснюють нам ті процеси, які 
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відбуваються в надрах землі при утворенні мінералів. Крім того, ці 
системи дають можливість передбачити хід і напрямок ряду 
хімічних процесів у технологічній практиці різних виробництв. 
Діаграми трикомпонентних систем широко використовуються в  
кольоровій та чорній металургії, в технології виготовлення різних 
будівельних матеріалів. 

В   області силікатів промислове значення мають такі системи, 
як  Na2О-CaO-SiO2  – для технології склоробного виробництва.    

CaO-MgO-SiO2    –  у   виробництві   спеціальних   вогнетривів,  
CaO-А12О3-SiO2  –   у виробництві в’яжучих речовин,  

    MgO-А12O3-SiO2  –  у виробництві магнезитових вогнетривів. 
Як приклад потрійних систем коротко розглянемо основні 

характерні особливості системи CaO-А12О3-SiO2 (рис. 14.4). Ця 
система відіграє велику роль у вогнетривкій, цементній і керамічній 
промисловості. 

 
Рис. 14.4. Діаграма стану трикомпонентної системи CaO-А12О3SiO2 
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Лініями потрійних фазових станів діаграма цієї системи 
поділяється на 14 областей, яким відповідають 14 різних хімічних 
сполук. 

Крім трьох вихідних компонентів, у системі нараховується 
дев’ять подвійних сполук. З них чотири: 3CaO . Al2O3,  
3CaO . SiO2 3Al2O3  .  2SiO2   плавляться  з розкладанням, п’ять:  
CaO . SiO2, 2CaO . SiO2, 5CaO . Al2O3, 3CaO . 5Al2O3 і CaO . Al2O3 
плавиться без розкладання. 

Силікати кальцію є основними в складі цементних клінкерів. 
Деякі з них відіграють вирішальну роль у процесах тужавлення і 
твердіння цементів. 

Потрійних  сполук  у   цій  системі дві: CaO  .  А12О3 . 2SiO2 і 
2CaO . А12О3 . SiO2. До групи потрійних сполук відноситься ще 
трикальцієвий алюмосилікат, хоча існування його оскаржується. 

Геленіт 2CaO . А12О3 . SiO2 зустрічається в складі доменних 
шлаків. Він також буває й у цементах, виготовлених з 
використанням шлаків і є в них баластом. 

Анорит CaO . А12О3 . 2SiO2 являє собою один з польовошпатових 
мінералів. З подвійних сполук, утворених цією системою, крім 
мінералів, що мають гідравлічні властивості, важливе значення в 
промисловості має муліт 3А12О3 . 2SiO2. Добавка муліту додає 
керамічним виробам вогнетривкість, скло- стійкість, шлакостійкість 
та електроізоляційні властивості. 

Розглянута діаграма має порівняно невелику область двох 
розплавів, що не змішуються. 

Характерні властивості сполук, їх хімічний склад та температури 
плавлення наведені в таблиці 14.1. 

Таблиця 14.1 
Деякі характерні точки фазових рівноваг системи CaO-А12О3-SiO2  

 
 

Рівновага між фазами 

Т
ем

пе
ра

ту
ра

  
рі

вн
ов

аг
и,

 0 С
 Склад, % 

CaO А12О3 SiO2 

1 2 3 4 5 
CaO.Al2O3

.2SiO2+ 
+3Al2O3·2SiO2+SiO2 ⇄розплав 

1345 9,8 18,8 71,4 
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продовження табл. 14.1 
1 2 3 4 5 

CaO.Al2O3
.2SiO2+ 

+α-СаO.SiO2⇄розплав 
1170 23,1 14,7 62,2 

β-СаO.SiO2+розплав⇄  
⇄3CaO.SiO2+2CaO.Al2O3

.2SiO2 
1335 48,9 11,9 39,2 

CaO.Al2O3
.2SiO2+ 2CaO.Al2O3

.2SiO2+  
+α-СаO.SiO2⇄розплав 

1265 38 20 42 

2CaO.Al2O3
.2SiO2+ 3CaO.SiO2+ 

+α-СаO.SiO2⇄розплав 
1310 47,2 11,8 41 

CaO.Al2O3
.2SiO2+CaO.Al2O3

.2SiO2+ 
+Al2O3⇄розплав 

1380 28,2 39 32,8 

Al2O3+розплав⇄CaO.Al2O3
.2SiO2+ 

+ 3Al2O3
.2SiO2 

1512 48,3 42 9,7 

2CaO.Al2O3
.2SiO2+розплав⇄ 

⇄3CaO.5Al2O3+ Al2O3 
1475 31,2 44,5 24,3 

2CaO.Al2O3
.2SiO2+ CaO.Al2O3+ 

3CaO.5Al2O3⇄розплав 
1505 37,5 53,2 9,3 

2CaO.Al2O3
.2SiO2+розплав⇄ 

⇄β-2СаO.SiO2+ CaO.Al2O3 
1380 48,3 42 9,7 

β-2СаO.SiO2+ CaO.Al2O3+ 
+5CaO.3Al2O3⇄розплав 

1335 49,5 43,7 6,8 

β-2СаO.SiO2+ 3CaO.Al2O3+ 
+5CaO.3Al2O3⇄розплав 

1335 52 41,2 6,8 

СаО+розплав⇄3СаO.SiO2+3CaO.Al2O3 1470 59,7 32,8 7,5 
3СаO.SiO2+розплав ⇄СаО+  
+α-СаO.SiO2 

1900 68,4 9,2 22,4 

3СаO.2SiO2+α-2СаO.SiO2+  
+β-2СаO.SiO2 

 

1415 53 4,2 42,8 

α-2СаO.SiO2+β-2СаO.SiO2+ 
+2CaO.Al2O3

.2SiO2⇄розплав 
1415 49 14,4 36,6 

3СаO.2SiO2+ α-2СаO.SiO2+ 
+3CaO.Al2O3⇄розплав 

1455 58,3 33 8,7 

 

Користуючись правилом важеля, можна розрахувати склад фаз у 
потрійній точці до початку кристалізації. Однак фактичний склад 
звичайно значно відрізняється від теоретичного внаслідок 
нестійкого стану деяких фаз, а також високої в’язкості силікатних 
систем, що ускладнюють перебіг реакцій. 
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Опис фазових рівноваг цієї системи, а також графічна 
інтерпретація її показують, що система CaO-А12О3-SiO2 відноситься 
до складних. Досить вказати, що в цій системі є ряд бінарних 
сполук, що плавляться як з розкладанням, так і без розкладання, і 
що  в    деяких   з   них   спостерігаються поліморфні перетворення. 
У системі присутні потрійні хімічні сполуки й рідини, що не 
змішуються. 

Практичне використання діаграми фазових станів цієї системи 
може бути частково продемонстроване на прикладі визначення 
шляхів кристалізації розплаву, що складається з компонентів цієї 
системи. Припустимо, потрібно визначити шлях кристалізації 
розплаву, що складається з 30% А12О3, 50% SiO2 і 20% СаО. 
Користуючись масштабними сітками, знаходимо на діаграмі точку 
К, що відповідає заданій сполуці (рис. 14.4). Щоб визначити шлях 
кристалізації розплаву, з’єднуємо точку А з точкою К прямою 
лінією, яку продовжуємо аж до перетинання її в точці N з 
найближчою лінією трифазної рівноваги. Лінія AN перетинає 
ізотерму 15000С у точці а. Оскільки точка А відповідає температурі 
15500С, а точка а температурі 15000С, то відрізок Аа поділяємо на 
50 частин. Потім відраховуємо, на якій поділці від ізотерми 
знаходиться точка К і цю величину додаємо до 15000С. У роз-
глянутому прикладі це складає близько 110С, тобто початкова 
температура утворення кристалів при охолодженні розплаву 
заданого складу становить 1500 + 11 = 15110С. Оскільки точка К 
знаходиться в області анортиту, то за зазначеною вище 
температурою 15110С почне кристалізуватися з розплаву анортит. 
Кристалізація анортиту при подальшому зниженні температури 
зростає кількісно, у зв’язку з чим змінюється склад розплаву, що 
залишився. Зміна складу розплаву відповідно виражається точками 
на відрізку KN. Цей процес відбувається доти, поки склад розплаву 
не буде відповідати складу, що позначається точкою N, яка 
розташована на лінії трифазної рівноваги анортит-тридиміт-розплав 
за температурою 12500С. З цього моменту починають випадати 
кристали подвійної евтетики тридиміт-анортит, а склад розплаву 
змінюється в напрямку лінії трифазної рівноваги NM. 

Коли склад розплаву, що залишився у результаті кристалізації, 
зміниться настільки, що буде відповідати точці М (за t = 11650С), 
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відбудеться повна кристалізація всього розплаву у вигляді потрійної 
евтетики анортит-тридиміт-кальцію метасилікат. 

Трикомпонента система CaO-А12О3-SiO2 має широке 
використання в промисловості. На діаграмі (рис. 14.5) заштриховані 
області позначають ті хімічні сполуки, які застосовуються у 
відповідних областях силікатної промисловості. 

 

Рис. 14.5. Області застосування трикомпонентної системи CaO-А12О3-SiO2 
 
Область 1 характеризує сполуки для одержання динасових 

вогнетривких виробів. Найбільш істотною фазою в динасі є 
тридиміт, що забезпечує динасу рівномірне розширення при 
нагріванні. Він же створює головний склостійкий кістяк у 
вогнетриві. 

Область 2 показує сполуки, які застосовуються для виробництва 
вапняних вогнетривів. 

Утворення сполук портландцементних клінкерів, переважно три- 
і двокальцієвих силікатів і алюмінатів показує область 3. Утворення 
їх тісно пов’язане зі швидкістю охолодження розплавів цієї області. 
Повільне охолодження найбільш сприяє зростанню кристалів. Це 
має велике значення для гідравлічних властивостей 
портландцементів. 

Область 5 – це область високоглиноземистих вогнетривів. Поруч 
із нею розташована область 6 шамотних вогнетривів, потім зі 
збільшенням кількості SiO2, з’являється область 7 напівкислих 
вогнетривких виробів. Отже, найбільш сприятливі для виробництва 
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вогнетривких виробів області на діаграмі розташовані вздовж 
сторони А12О3-SiO2. 

Область 8 і 9 розташовані уздовж лінії СаО-SiO2. Тут 
утворюються кислі (8) і основні (9) металургійні шлаки, які 
застосовуються при виготовленні змішаних цементів. 

Область 10 знаходиться у вершині трикутника і відповідає 
алюмінію оксиду. У ній виділяються штучні корундові матеріали, 
які використовуються при виготовленні високовогнетривких, 
спеціальних електроізоляційних виробів і штучних абразивних 
матеріалів. 

Область 11 характеризує утворення плавленого муліту, який 
являє собою вогнетривкий матеріал. 

 
Питання для самоконтролю 

1. Чому дорівнює максимальне число ступенів вільності в 
трикомпонентних системах? 

2. Що собою представляє трикутник Гіббса? 
3. На трикутнику Гіббса визначити точку складу: 30%А, 20%В, 

50%С. 
4. Які ознаки характеризують діаграму стану трикомпонентної 

системи, що плавиться конгруентно? 
5. Що характеризує квазібінарний перетин? 
6. Показати шлях кристалізації розплаву, що складається з 30% 

Al2O3, 50% SiO2 і 20%СаО (рис. 14.4). 
7. Назвати   подвійні   сполуки в трикомпонентній системі 

СаО-Al2O3-SiO2. 
8. Розглянути   шлях   кристалізації   розплаву  складу N на 

рис. 14.2. 
9. Показати   шлях   кристалізації   розплаву   складу  m  на 

рис. 14.3. 
10. Області    застосування   трикомпонентної         системи 

СаО-Al2O3-SiO2 в промисловості. 
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