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ПЕРЕДМОВА 
 
 

Навчальний посібник «Фізико-хімічні властивості 
елементів та сполук гірничих порід» призначений для студентів 
спеціальності «Гірництво» денної та заочної форм навчання. Це 
другий посібник авторів для студентів даної спеціальності. У 
першому посібнику – «Основи хімії» розглянуті питання 
загальної хімії: будова атомів, типи хімічних зв’язків у 
молекулах речовин, залежність властивостей речовин від їх 
будови, найважливіші класи неорганічних сполук та генетичний 
зв’язок між ними; основні закономірності перебігу хімічних 
реакцій; склад, класифікація та властивості дисперсних систем; 
розчини, способи вираження складу розчинів; електроліти та 
неелектроліти; вода, склад та властивості природних вод; 
окисно-відновні процеси та основи електрохімії (хімічні 
джерела електричної енергії, електроліз, корозія та методи 
захисту від неї). 

Посібник призначений для вивчення навчальної 
дисципліни «Фізико-хімічні властивості  гірничих порід», 
ознайомлення студентів з фізичними та хімічними 
властивостями простих речовин, сполук та мінералів, які є 
корисними копалинами,  виявлення закономірних зв’язків між 
складом, будовою і фізичними властивостями 
найрізноманітніших хімічних систем з метою вилучення цінних 
компонентів. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є 
підготовка студентів до ефективного засвоєння спеціальних 
дисциплін згідно з навчальним планом, обгрунтування значення 
хімічної науки і технології в розв’язанні практичних завдань. 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати 
склад та властивості основних мінералів гірничих порід, 
виконувати розрахунки, пов’язані з приготуванням розчинів 
заданої концентрації, визначенням їх водневого показника; 
кількісно оцінювати основні параметри електрохімічних систем 
при добуванні металів з руд; розчинники гірничих порід. 
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Навчальна дисципліна «Фізико-хімічні властивості 
гірничих порід» пов’язана з іншими дисциплінами, такими як 
«Хімія», «Фізика», «Фізико-хімічна геотехнологія», 
«Електрохімія», «Фізична та колоїдна хімія». 

Теоретичний матеріал у посібнику викладений у 
доступній формі, лаконічно і у логічній послідовності. Посібник 
розроблено на основі сучасної хімічної літератури, ілюстровано 
схемами, таблицями, рисунками, діаграмами, рівняннями 
реакцій, застосована нова хімічна номенклатура. До кожної теми 
посібника наведені питання для самоконтролю знань. Для 
зручності користування розроблений предметний показчик. В 
посібнику поданий термінологічний словник мінералів та 
гірничих порід. 

Навчальний посібник може бути корисним студентам – 
механікам, технологам, екологам, геологам. 
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1. КЛАСИФІКАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЗА ЇХ ХІМІЧНОЮ 
ПРИРОДОЮ 

 
1.1. Загальна характеристика металів 

Більшість елементів періодичної системи – це метали. 
Головні  (А)  підгрупи  І,  ІІ,   ІІІ   групи  періодичної   системи 
Д. Менделєєва майже повністю складаються з металів (виняток 
–   Гідроген та  Бор).   В   нижній   частині   інших   А-підгруп 
також знаходяться метали. Окрім того, метали складають всі 
побічні (В) підгрупи періодичної системи. Всі f-елементи також 
метали. 

1.1.1. Фізичні властивості металів 
Фізичні властивості металів визначаються їх внутрішньою 

будовою.  Метали мають кристалічну будову. У вузлах 
кристалічної гратки   розміщені   позитивно заряджені йони, а 
між ними переміщуються електрони – «електронний газ». 
«вільні електрони» перетворюють кристал метала в єдине ціле.  

Метали мають ряд загальних фізичних властивостей – 
високу електропровідність, високу теплопровідність, 
пластичність, тобто здатність деформуватись за звичайних та 
підвищених температурах, не руйнуючись. Завдяки 
пластичності метали можна кувати, прокатувати, штампувати. 
Металам властивий також металічний блиск, зумовлений їх 
здатністю відбивати світло. 

Висока електропровідність металів зумовлена тим, що 
метали мають «вільні електрони», які здатні переміщуватись 
кристалом під дією навіть невеликої різниці потенціалів. 
Найкращі провідники струму – срібло, мідь. З підвищенням 
температури електропровідність металів зменшується. 
Пояснюється це тим, що при нагріванні коливальний рух йонів 
посилюється і переміщення електронів між ними затруднюється. 
Але при охолодженні електропровідність зростає  і близько 
абсолютного нуля переходить в надпровідність. 

Рухливість «вільних  електронів» зумовлює також високу 
теплопровідність металів. 
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Пластичність металів пояснюється тим, що під 
зовнішньою дією одні шари йонів в кристалах металів легко 
зміщуються відносно інших без розриву. 

За густиною метали поділяють на дві групи: легкі – з 
густиною  менше 5 г/см3 – магній, алюміній, титан тощо і важкі 
– з густиною більше 5 г/см3  – хром, цинк, олово, залізо, кадмій, 
нікель, мідь, срібло, свинець, ртуть, вольфрам, золото, платина 
та інші. 

Всі метали, крім ртуті, за звичайної температурі тверді 
речовини. Легкі метали – найбільш легкоплавкі, більшість 
важких металів мають високі температури топлення. 

 
1.1.2. Хімічні властивості металів 

Атоми всіх металів порівняно легко втрачають валентні 
електрони, утворюючи позитивно заряджені йони. Тому в 
сполуках вони  виявляють  тільки  додатні  ступені окиснення. 
Атоми металів В-підгруп, як правило, мають в сполуках різні 
ступені окиснення.  Але вища валентність металу і його вищий 
ступінь окиснення дорівнюють  номеру групи, в якій 
знаходиться елемент. Всі метали у вільному стані є 
відновниками, але відновні властивості металів неоднакові. Для 
реакцій у водних розчинах відновні властивості металів 
визначаються їх положенням в ряді стандартних електродних 
потенціалів (ряді напруг) і концентрацією йонів металів в 
розчині. Чим менша алгебраїчна величина стандартного 
електродного потенціалу металу, тим сильніше виявляються 
відновні властивості металів у вільному стані і тим слабші 
окисні властивості йонів металів. Отже, чим легше метал у 
вільному стані втрачає електрони, тим важче його йон приєднує 
електрони. 

Всі метали мають подібну будову атомів і кристалічних 
граток. 

В порівнянні з атомами неметалів атоми металів мають 
значно більші розміри. Цю закономірність можна спостерігати 
на прикладі зміни радіусів елементів 2-го і 3-го періодів 
періодичної системи. 
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З таблиці 1.1 видно, що атоми металів, які розміщені на 
початку періодів, мають більші радіуси, ніж атоми неметалів. 
При переході до наступного періоду (від 2-го до 3-го) атомні 
радіуси металів зростають: r(Na)>r(Li). Це означає, що в межах 
підгрупи із зростанням заряду ядра розміри атомів 
збільшуються, валентні електрони віддаляються від ядра, 
здатність атомів втрачати електрони зростає – металічні 
властивості елементів посилюються. 

Таблиця 1.1 
Зміна радіусів атомів елементів 2-го і 3-го періодів 

Другий 
період 

Елемент Li Be B C N O F 
Радіус 
атома, 
нм 

 
0,155 

 
0,113 

 
0,091 

 
0,077 

 
0,071 

 
0,066 

 
0,064 

Третій 
період 

Елемент Na Mg Al Si P S Cl 
Радіус 
атома, 
нм 

 
0,189 

 
0,160 

 
1,143 

 
0,134 

 
0,13 

 
0,104 

 
0,099 

 
Атоми металів характеризуються низькими енергіями 

йонізації. Це пояснюється тим, що  зовнішні електрони в атомах 
металів перебувають на значній відстані від ядра і зв’язані з ним 
слабше, ніж в атомах неметалів. Саме тому метали легко 
втрачають валентні електрони і виступають як відновники. 

Як сильні відновники метали реагують з різними 
окисниками: типовими неметалами, водою, солями менш 
активних металів і кислотами. 

Всі метали, за винятком благородних,  реагують з киснем. 
Оксиди та гідроксиди лужних та лужноземельних металів 

мають основні властивості. Їхні оксиди розчиняються у воді, 
реагують з водою і утворюють розчинні у воді основи – луги. У 
перехідних металів (d-елементів) із змінною валентністю з 
підвищенням ступеня окиснення хімічний характер оксидів та 
гідроксидів змінюється від основного через амфотерний до 
кислотного. Наприклад, Хром утворює три оксиди і відповідні 
гідроксиди з різними ступенями окиснення  Хрому 
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             +2                    +3                       +6 

                   CrO                 Cr2O3        CrO3 
       основний     амфотерний  кислотний 

         оксид      оксид  оксид 
   Cr(OH)2      Cr(OH)3        2H2CrO4 ⇄ H2Cr2O7+Н2О 
  (хром (ІІ)                   (хром (ІІІ)            кислоти (існують 
гідроксид)                 гідроксид)            тільки у водному 
 основний амфотерний           розчині) 
гідроксид  гідроксид             

 
Лужні та лужноземельні метали реагують з водою і 

відновлюють водень з води 
2Na + 2H2O = 2NaOH + H2, 
Ca + 2H2O = Ca(OH)2 + H2. 

Майже всі метали окиснюються кислотами. Характер 
взаємодії металу з кислотою залежить як від активності металу, 
так і від властивостей та концентрації кислоти. 

При дії безоксигенових кислот на метал роль окисника 
відіграють йони гідрогену 

Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2 
Zn0 - e2 → Zn2+– відновник; 

2H+ + e2 → H2 – окисник. 
Якщо метал взаємодіє з оксигеновмісною кислотою, то в 

ролі окисника виступає або йон гідрогену, або аніон кислотного 
залишку. Наприклад, при дії нітратної кислоти на метали, 

окисником є йон NO3
- зі ступенем окиснення Нітрогену +5 )(

5+
N . 

Деякі метали, наприклад, цинк, алюміній реагують з 
лугами, в результаті чого утворюються солі лужних елементів і 
амфотерних гідроксидів і виділяється водень. Утворення  водню 
є результатом взаємодії атомів металу з молекулами води, 
наприклад 

Zn + 2H2O = Zn(OH)2 + H2↑. 
У відсутності лугу цинк гідроксид (важкорозчинна речовина) 
покриває поверхню металу, і процес закінчується. Роль лугу 
полягає в розчиненні гідроксиду металу 

Zn(OH)2 + 2NaOH = Na2[Zn(OH)4]. 
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Метали реагують з солями менш активних металів. 
Наприклад, 

Zn + CuSO4 = ZnSO4 + Cu. 
 

1.1.3. Добування металів з руд 
Тільки невелика кількість металів зустрічається в природі 

у вільному стані. Це малоактивні метали – ртуть, олово, мідь, 
срібло, золото, платина. Такі метали називають самородними. 

Більш активні метали зустрічаються в природі тільки у 
вигляді сполук – оксидів, сульфідів, сульфатів, карбонатів та 
інших (у вигляді руд). 

Хімічною переробкою руд одержують більшість металів. 
Для добування металів з руд застосовують такі найбільш 

важливі методи: 
1. Відновлення металів з руд вугіллям, карбон(ІІ) оксидом, 

воднем при нагріванні. Таким методом одержують метали з руд-
оксидів 

Cu2O + C = 2Cu + CO, 
Fe2O3+ 3CO = 2Fe + 3CO2. 

Якщо руда – сульфід металу, то спочатку її обпалюють, 
одержують оксид, який потім відновлюють вугіллям, наприклад 

2ZnS + 3O2 = 2ZnO + 2SO2, 
ZnO + C = Zn + CO. 

Карбонати при високих температурах розкладають на 
оксид  металу та карбон(IV) оксид, а потім оксид металу 
відновлюють вугіллям до вільного металу 

FeCO3 = FeO + CO2, 
FeO + C = Fe + CO. 

2. Відновлення оксидів металів алюмінієм (алюмотермія) 
або іншими металами (металотермія). В металотермії як 
відновники використовують активні метали – натрій, калій, 
магній алюміній та інші 

2Al + Cr2O3 = 2Cr + Al2O3, 
4Al + 3MnO2 = 3Mn + 2Al2O3, 
TiCl4 + 2 Mg = Ti + 2MgCl2. 
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3. Гідрометалургійний метод. Цей метод заснований на 
витісненні більш активним металом менш активного з розчинів, 
наприклад 

CuSO4 + Fe = FeSO4 + Cu. 
Цементація – електрохімічний процес, який відбувається 

на поверхні металевих частинок з йонами в розчині. 
Осадження міді цементацією на залізі (стружка, обрізки, 

порошок) із сульфатнокислих розчинів; золота і срібла 
цементацією на цинку із ціанідних розчинів – найбільш 
розповсюджені і прості способи вилучення цих металів з бідних 
геохімічних розчинів, які одержані при вилуговуванні сировини 

CuSO4+Fe = Cu +FeSO4, 
2Na[Au(CN)2] + Zn = 2Au + Nа2[Zn(CN)4], 
2Na[Ag(CN)2] + Zn = 2Ag + Na2[Zn(CN)4]. 

Термодинаміка процесу цементації пов’язана з різницею 
нормальних електродних потенціалів металів. Згідно ряду 
напруг металів будь-який метал з більш електронегативним 
потенціалом здатний витискувати інші менш електронегативні 
метали.  

В реальних умовах  при осадженні міді під час цементації 
відбувається ряд інших реакцій, в тому числі таких: 

2Fe3++ Fe → 3Fe2+ i 2Н+ + Fe → Fe2+ + H2, 
які ведуть до перевитрат заліза. Тому перед цементацією 
необхідно видаляти Fe3+ з розчину шляхом осадження лугом у 
нерозчинний гідроксид. Найбільш продуктивно цементація 
відбувається  при рН 2,5-3,0. Для інтенсифікації осадження 
частинок Cu2+ застосовують флокулянти (поліакриламід, 
полівінілпіридиній, поліоксиетилен). Найбільш ефективним є 
застосування губчастого заліза або залізного порошку. На 
збагачувальних фабриках кольорової металургії застосовують 
схему: вилуговування-цементація-флотація. 

При осадженні благородних металів цинковим пилом 
одержують складні за складом шлами. Поряд із золотом і 
сріблом в них міститься цинк, свинець, цинк гідроксид і цинк 
карбонат, сполуки Купруму, Феруму, Арсену, Селену. Найбільш 
розповсюджений спосіб кислотної обробки осаду –  
прожарювання і плавлення його на золото-срібний сплав. При 
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обробці кислотою видаляється основна маса цинку та інших 
кислоторозчинних сполук. Операція супроводжується 
виділенням отруйних газів в (HCN, AsH3, SbH3). Звідси 
необхідність герметизації реакторів і вентиляції приміщень. 

4. Електролітичний метод (електроліз). Цей метод 
заснований на пропусканні постійного електричного струму 
через розчин або розплав солі металу або гідроксиду. Найбільш 
активні метали IА та IIА-підгруп одержують електролізом їх 
розплавлених солей або гідроксидів. 

5. Сорбційні методи вилучення металів. 
Сорбційні методи вилучення металів із продутивних 

розчинів (сорбція) засновані на використанні синтетичних і 
природних йонообмінників і сорбентів. Цей метод широко 
застосовується в технології добування урану і золота. Інші види 
сорбентів – активоване вугілля, мінеральні сорбенти також іноді 
застосовуються для вилучення Au із ціанистих розчинів і для 
очищення розчинів і стічних вод від домішок металів. Для них 
характерний змішаний йонно-молекулярний характер сорбції. 

 Синтетичні сорбційні смоли  характерні для технології 
урано- і аурумовмісних розчинів підземного і кучного 
вилуговування. Синтетичні смоли – тверді високомолекулярні 
речовини, нерозчинні у воді, органічних середовищах, у водних 
розчинах кислот, лугів і солей. Іонообмінні (активні) групи смол 
здатні до обміну з катіонами  і аніонами розчинів. Широко 
розповсюджені кополімери стирену і дивінілбензену, які 
утворюють матрицю смоли. Матриця хімічно інактивна. 
Введення активних фіксованих на матриці йонообмінних груп 
надає смолам катіонообмінні або (і) аніоноактивні властивості. 

У сильнокислотних  катіонітів  групи –SO3H або –PO3H2 
виявляють катіонообмінні властивості в широкому діапазоні рН. 

Слабокислотні катіоніти  з групами –СООН виявляють 
йонообмінні властивості тільки в лужному середовищі. 

Для вилучення Урану і благородних металів із 
продуктивних і карбонатних розчинів використовують 
сильносновні аніоніти з добре дисоційованими активними 
групами четвертинних амонієвих  R4N+ або піридинових основ 
N+R або їх солей.  
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 Йонообмінні смоли виготовляють у вигляді гранул 
розміром від 0,5 до 3 мм. Практичні величини робочої ємкості 
пористих смол при переробці бідних геотехнологічних розчинів 
складає 15–30 кг урану або міді на 1 т смоли. Для золота ця 
величина в 3–5 разів менша. На відміну від осадження з 
великою витратою реагентів йониий обмін характеризується 
малою витратою йонітів, великою селективністю і високим 
ступенем вилучення металів, малим виходом побічних 
продуктів. Йоніти  служать багато років, витримуючи 
багатократні цикли сорбції-десорбції. Розчини після 
сорбційного вилучення з них металів придатні для рециркуляції 
на кучне або підземне вилуговування. 

Технологічна схема сорбційної переробки розчинів із 
застосуванням синтетичних сорбентів (йонообмінних смол) 
складється із сорбції, наступного промивання смоли і десорбції 
металу (золота, урану), регенерації смоли (десорбції баластних 
домішок – заліза, алюмінію, кальцію тощо). 

Для вилучення золота із ціанідних розчинів кучного 
вилуговування в закордонній практиці  найбільш часто 
застосовують сорбцію на активованому вугіллі з наступною 
десорбцією і електролітичним осадженням золота. Десорбцію 
проводять за високої температури й тиску, одержуючи елюати з 
вмістом Au 0,3–0,5 г/л. 

Десорбція є другою стадією сорбційного процесу, в якому 
адсорбовані йони витісняються з йоніту концентрованими 
розчинами елюєнтів: 

 −− +→+ 22 )()( CNAuRCSNCNSCNRAu , 

22 22)( CuClRCOONaNaClCuRCOO +→+ . 
 При сорбції в схемах переробки продуктивних розчинів 

кучного і підземного сульфатнокислотного вилуговування часто 
застосовують десорбцію тільки сульфатною кислотою з метою 
попередження забруднення оборотних розчинів хлоридами і 
нітратами,  а при содовому вилуговуванні застосовують содову 
десорбцію. 

Десорбція золота. Насичений йоніт, крім золота і срібла 
містить значні кількості домішок  –  Fe, Cu, Zn, Ni, йонів  СN-  
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тощо. Тому крім десорбції золота проводять також очистку 
йоніту від домішок – регенерацію. Ефективним десорбентом 
золота є сульфатнокислотні розчини  тіосечовини CS(NH2)2. При 
цьому утворюється катіонний комплекс Ауруму з тіосечовиною, 
який не утримується  аніонітами. При десорбції катіонного 
комплексу Ауруму одержують товарний реагент, який  
спрямовують на осадження золота. 

6. Флотаційні методи вилучення металів. Для видалення 
певних металів рекомендований метод  флотаці – збагачення 
корисних копалин, при якому частинки мінералів у водному 
середовищі вибірково прилипають до пухірців повітря і 
піднімаються в піну, утворюючи концентрат. Серед 
інноваційних способів видалення із розведених розчинів важких 
металів можна відмітити процес, який  складається із біосорбції 
з наступною флотацією і називається біосорбційною 
флотацією. Як сорбент застосовуть біомасу мікроорганізмів, 
бактерій, грибів, дріжджів, водоростей тощо. 

 
1.2. Загальна характеристика неметалів 

Неметали розміщені переважно в IVА-VIIIА-підгрупах 
періодичної системи елементів Д.Менделєєва. До неметалів 
також належить Бор – елемент IIIА-підгрупи. Атоми цих 
елементів на зовнішньому енергетичному рівні мають від 
чотирьох до семи електронів, виняток – Бор, на зовнішньому 
рівні якого є три електрони.  

Неметали, як правило, є діелектриками. За звичайних умов 
вони знаходяться або у вигляді двоатомних молекул (галогени, 
водень, азот, кисень) та одноатомних (благородні гази), або у 
вигляді атомних кристалів (сірка, фосфор, вуглець, селен тощо). 

За звичайних умов неметали можуть бути в газоподібному 
стані – водень, кисень, азот, фтор, хлор; в рідкому – бром; решта  
– тверді речовини. 

Атоми неметалічних елементів мають здатність 
приєднувати електрони і перетворюватись в негативно 
заряджені йони. Здатність атомів в молекулах притягати до себе 
електрони характеризується електронегативністю. 
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Особливе місце займають в періодичній системі інертні, 
або благородні гази, які мають завершений зовнішній 
енергетичний рівень, і електронегативність в них відсутня. 

Слід відмітити, що елементи мають двоїсту природу і 
тому розподіл їх на метали і неметали умовний. 

Умовною межею між металами і неметалами вважають 
відносну електронегативність, що дорівнює приблизно двом. 

Особливості будови електронної  оболонки атома 
Гідрогену (1s1), як і Гелію (1s22s2), не дозволяють однозначно 
вирішити, в якій групі періодичної системи вони мають бути 
розміщені. 

Якщо виходити з числа валентних електронів атома 
Гідрогену і здатності утворювати в розчинах гідратований 
однозарядний йон Н+, то Гідроген має знаходитись в I групі. 
Якщо враховувати те, що для завершення зовнішнього 
енергетичного рівня атома Гідрогену не вистачає одного 
електрона і він може утворювати йон Н+, то Гідроген слід 
розмістити в VII групі. 

Неметали можуть виявляти не тільки окисні, але й 
відновні властивості. Отже, Гідроген – неметалічний елемент. В 
сполуках він може виявляти ступені окиснення +1 і -1 

(
11

,
−+

HNaClH ). Винятком є Флуор та Оксиген, які мають практично 
тільки окисну здатність. Оксиген тільки в сполуці з Флуором 
OF2 має ступінь окиснення +2, у решті сполук -2, а Флуор в усіх 
сполуках має ступінь окиснення –1. 

В періодах із зростанням заряду ядра електронегативність 
зростає, і неметалічні властивості посилюються, а в головних 
підгрупах із збільшенням порядкового номеру 
електронегативість зменшується, і неметалічні властивості 
послаблюються. 

Вищий ступінь окиснення для елементів IVА-VIIА-
підгруп дорівнює номеру групи (виняток – Флуор та Оксиген), а 
нижчий – змінюється від –4 до –1 для елементів від IVА до 
VIIА-підгрупи. Здатність приєднувати електрони у 
відповідності з електронегативністю елементів зменшується для 
типових неметалів (р-елементів 2-го і 3-го періодів) в такому 
порядку: F, O, Cl, N, S, C, P, H, Si. 
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З Оксигеном типові неметали утворюють кислотні оксиди 
(ангідриди кислот), яким відповідають кислоти. Максимальний 
ступінь окиснення в оксидах дорівнює номеру групи, але 
неметали можуть виявляти і нижчі ступені окиснення. 

З двох оксинеговмісних кислот одного неметала сильніша 
та, в якій він виявляє макимальний ступінь окиснення. 
Наприклад, нітратна кислота HNO3 сильніша за нітритну HNO2, 
сульфатна кислота H2SO4 сильніша за сульфітну H2SO3. 

З Гідрогеном неметали утворюють леткі сполуки, ступінь 
окиснення в яких змінюється від -4 до -1 від IVА до VIIА-
підгрупи. 
 

Запитання для самоконтролю 
1. В яких групах та підгрупах розміщені метали? 
2. Які спільні хімічні властивості мають метали, чим це 

зумовлено? 
3. Окисні чи відновні властивості характерні для металів? 
4. Як впливає підвищення ступеня окиснення металів 

побічних підгруп на хімічні властивості їх оксидів та 
гідроксидів? 

5. Які метали реагують з водою? Які сполуки при цьому 
утворюються? 

6. Які спільні фізичні властивості мають метали? Чому? 
7. Який тип зв'язку називається металічним? 
8. Які існують методи вилучення металів з руд? 
9. В яких групах та підгрупах періодичної системи 

розміщені неметали? 
10. Які властивості – окисні чи відновні – можуть 

виявляти неметали? 
11. Для яких неметалів номер групи не дорівнює їх 

вищому ступеню окиснення? 
12. Які хімічні властивості мають сполуки неметалів з 

Оксигеном? Які їм відповідають гідратні сполуки? 
13. Які неметали мають найвищу електронегативність? 
14. Як впливає підвищення ступеня окиснення елементів 

на силу кислот, утворених  цими елементами? 
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2. КЛАСИФІКАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЗА 
ЕЛЕКТРОННОЮ БУДОВОЮ 

Всі елементи періодичної системи поділяються на чотири 
електронні родини: s-, p-, d- і f-елементи. Належність до тієї чи 
іншої родини визначається тим підрівнем, який забудовує 
останній електрон, що з’являється в електронній оболонці 
атома. 

 
2.1. Загальна характеристика s-елементів 

В атомах s-елементів забудовується електронами s-під-
рівень зовнішнього рівня. На s-підрівні може знаходитись один 
або два електрони. Всього в періодичній системі є 14 s-елемен-
тів (в тому числі Гідроген і Гелій). 

До s-елементів належать елементи ІА-підгрупи, які мають 
на зовнішньому енергетичному рівні по одному s-електрону 
(ns1)  і  елементи IIА-підгрупи, які мають по 2s-електрони (ns2). 
У вільному стані s-елементи – типові метали з високою 
хімічною активністю, сильні відновники. У цих елементів 
валентними є тільки s-електрони. Атоми s-елементів завжди 
виступають як донори електронів і мають тільки додатні ступені 
окиснення (відповідно +1 та +2). 

 
2.1.2. Загальна характеристика сполук та мінералів 

 s-елементів ІА-підгрупи 
До ІА-підгрупи належать s-елементи: Літій, Натрій, Калій, 

Рубідій,  Цезій  та  Францій,  які  мають  назву  лужні  метали. 
У лужних металів – один електрон на s-підрівні зовнішнього 
енергетичного рівня (ns1). Лужні метали легко віддають 
електрон і виступають як відновники, виявляючи ступінь 
окиснення +1. Це найактивніші метали, їх відновні властивості 
посилюються із збільшенням порядкового номера елемента. 

В цьому ж напрямку збільшується число енергетичних 
рівнів і радіус атома, а тому зменшується енергія йонізації і 
посилюється здатність втрачати електрони.  

Лужні метали знаходяться в природі тільки у вигляді 
сполук, переважно солей: хлоридів, сульфатів, карбонатів, 
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нітратів тощо. Натрій і Калій належать до найбільш поширених 
елементів. Їх вміст в земній корі складає 2,5% (мас.), на решту 
лужних металів припадає біля 0,014% (мас.). У великих 
кількостях зустрічаються мінерали, що утворились у результаті 
випаровування морської води: NaCl – галіт, або кам’яна сіль, 
Na2SO4 . 10H2О – мірабіліт, КСl – сильвін, суміш КСl та NaCl – 
сильвініт;  KCl . MgCl2 . 6H2O – карналіт. Дуже поширеними є 
алюмосилікати: Na2O . Al2O3 . 6SiO2 – натрієвий польовий шпат 
(альбіт), K2O . Al2O3 .

 6SiO2 – калієвий польовий шпат 
(ортоклаз). Зустрічаються також поклади NaNO3 (натрієва 
селітра), Na2CO3 . 10H2O (кристалічна сода), Na2B4O7 .

 10H2O 
(бура), Na3AlF6 (кріоліт). Літій, Рубідій і Цезій зустрічаються 
переважно у вигляді алюмосилікатів. Найважливіші  мінерали 
Літію – сподумен LiAlSi2O6 і петаліт LiAlSi4O10. Останній 
елемент цієї підгрупи Францій в природі утворюється при 
радіоактивному розпаді Актинію. 

Основний спосіб одержання натрію і літію – електроліз 
розплавів хлоридів. 

Другим за значенням способом одержання натрію є 
електроліз розплаву натрій гідроксиду. На електродах 
відбуваються такі процеси: 

 Катод (-)   Анод (+) 
NaeNa =++   .244 22 OOHeOH +=−−  

 
Є декілька методів одержання калію: 
1) витіснення калію з розплавленого КОН або КСl 

натрієм; 
2) електроліз розплаву КСl–NaCl з одержанням розплаву 

K–Na і розділення цього сплаву перегонкою; 
3) відновлення калій хлориду при нагріванні у вакуумі 

алюмінієм або силіцієм. 
Рубідій і цезій одержують нагріванням їх хлоридів з 

кальцієм у вакуумі 
2CsCl + Ca →t  CaCl2 + 2 Cs. 

Лужні метали мають низькі температури плавлення і 
невелику твердість – легко ріжуться ножем. Свіжий розріз має 
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сріблястий блиск. Деякі властивості лужних металів наведені в 
табл. 2.1. 

 
            Таблиця 2.1 

Властивості елементів ІА-підгрупи і простих речовин 
Властивості Li Na K Rb Сs Fr 

Порядковий номер 3 11 19 37 55 87 
Відносна атомна 
маса 

6,94 22,99 39,10 85,47 132,90 223 

Валентні електрони 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1 7s1 
Радіус атома, нм 0,155 0,189 0,236 0,248 0,268 0,280 
Енергія йонізації, 
еВ 

5,39 5,14 4,34 4,18 3,89 3,98 

Відносна 
електронегативність 

0,98 0,93 0,82 0,82 0,79 - 

Густина, г/см3 0,53 0,97 0,86 1,53 1,90 2,1 
Температура 
плавлення, ºС 

179,0 97,8 63,55 38,8 28,5 23,0 

Температура 
кипіння, ºС 

1350 883 776 705 690 620 

 
Лужні метали – енергійні відновники. Вони реагують з 

водою, утворюючи луги 
2Na + 2 H2 О= 2NaOH + H2↑. 

При взаємодії з воднем утворюють гідриди 
2К + Н2 = 2 КН. 

На повітрі літій, натрій і калій легко окиснюються, а 
рубідій і цезій – самозаймаються. Літій при згорянні утворює 
оксид Li2O, а при згорянні інших лужних металів утворюються 
пероксиди 

2Na + O2 = Na2O2. 
Натрій пероксид застосовують для відбілювання різних 

матеріалів. Це пов’язано з гідролізом Na2O2 
Na2O2 + 2H2O = 2NaOH + H2O2. 

Одержується гідроген пероксид, який окиснює барвники. 
Натрій пероксид застосовують також в підводних човнах. 

Він поглинає вуглекислий газ з повітря, виділяючи при цьому 
кисень 
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2Na2O2 + 2CO2 = 2Na2CO3 + О2 . 
З гідроксидів лужних металів найбільше застосування має 

NaOH і КОН. Їх застосовують в нафтовій, миловарній, 
паперовій галузях промисловості. Одержують електролізом 
концентрованих водних розчинів NaCl і КСl. Катодом слугує 
залізна сітка, анодом – графіт. Схему електролізу на прикладі 
розчину NaCl слід представити так. Натрій хлорид повністю 
дисоцією на йони Na+ і Сl-. При проходженні електричного 
струму до катоду підходять йони Na+, до аноду – хлорид-йони 
Сl-. Натрій в ряді стандартних електродних потенціалів стоїть до 
алюмінію і його йони відновлюються значно важче, ніж 
молекули води. Тому на катоді будуть відновлюватись молекули 
води з виділенням молекулярного водню 

К(-) 2Н2О + e2 =Н2 + 2ОН-. 
На аноді легше втрачають електрони хлорид-йони, ніж 

молекули води. Тому на аноді окиснюються йони Cl-  з 
утворенням молекул хлору 

А(+) Сl- - e → Сl, 
Сl + Сl = С12.  

Спільне рівняння електролізу в йонній формі 
                                   2Н2О + 2 e = Н2 + 2ОН-         

                                          2Сl- -  2 e = Сl2                       
                          2Н2О + 2Сl- = Н2 + Сl2 + 2ОН- 

або в молекулярній формі 
2H2O + 2NaCl = H2 + Cl2 + 2NaOH. 

 
Солі лужних металів знаходять різне застосування. 

Найбільше значення має NaСl. Його застосовують для 
одержання соди, хлору, металічного натрію, натрій гідроксиду 
тощо. Натрій хлорид використовують як консервант в харчовій 
промисловості, калій    хлорид  і   натрій  та  калій  нітрати 
використовують як добрива, натрій сульфат – для одержання 
скла. Натрій карбонат кристалічний Na2CO3

. 10H2O (кристалічна 
сода) виділяється з вод деяких озер, а також його одержують 
поряд з безводним натрій карбонатом Na2CO3 (кальцинована 
сода) в дуже великих кількостях. Застосовується в миловарній, 
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скляній, текстильній, паперовій, нафтовій галузях 
промисловості. Натрій гідрогенкарбонат NaHCO3 (сода питна) 
використовується в кондитерській справі, в медицині та 
лабораторній практиці. 

 
2.1.3. Загальна характеристика сполук та мінералів 

 s-елементів ІІА-підгрупи 
Головну підгрупу другої групи утворюють елементи: 

Берилій, Магній, Кальцій, Стронцій, Барій та Радій.  Атоми усіх 
цих елементів мають на зовнішньому енергетичному рівні на s-
підрівні 2 електрони. На передостанньому рівні електронної 
оболонки їх атомів міститься вісім електронів (s2р6). Виняток – 
Берилій, в атомі якого на передостанньому рівні є 2 електрони. 
Кальцій, Стронцій, Барій і Радій одержали назву 
лужноземельних, тому що їх оксиди, які раніше називали 
землями, при взаємодії з водою утворюють сильні основи – 
луги.   Деякі   властивості   металів  ІІА-підгрупи наведені в 
табл. 2.2. 

 
Таблиця 2.2 

Властивості елементів ІІА-підгрупи і простих речовин 
Властивості Be Mg Ca Sr Ba Ra 

Порядковий номер 4 12 20 38 56 88 
Відносна атомна 
маса 

9,01 24,31 40,08 37,62 138,24 226 

Валентні електрони 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2 7s2 
Радіус атома, нм 0,113 0,160 0,197 0,215 0,221 0,235 
Енергія йонізації, 
еВ 

9,32 7,65 6,11 5,69 5,21 5,28 

Густина, г/см3 1,85 1,74 1,54 2,63 3,76 6,00 
Відносна 
електронегативність 

1,57 1,31 1,00 0,95 0,89 - 

Температура 
плавлення, ºС 

1285 651 850 770 710 960 

Температура 
кипіння, ºС 

2970 1107 1480 1380 1637 1140 
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Елементи ІІА-підгрупи, за винятком Берилію, є типовими 
металами. Їх атоми легко віддають валентні електрони з 
утворенням двовалентних катіонів. Для всіх елементів підгрупи 
характерним є ступінь окиснення +2. В межах підгрупи із 
збільшенням порядкового номера збільшується радіус атома і 
зменшується енергія йонізації. 

В зв’язку з цим спостерігається посилення здатності 
втрачати електрони, тобто посилення відновної активності. 

З елементів цієї підгрупи тільки Магній і Кальцій 
належать  до      поширених    елементів.    Вміст    елементів 
ІІА-підгрупи   в   земній    корі складає: Ве – 3,8 . 10-4% (мас.), 
Mg – 1,87% (мас.),   Ca – 2,96% (мас.),     Sr – 3,4 . 10-2% (мас.), 
Вa – 6,5 . 10-2% (мас.), Ra – 1,0 . 10-10% (мас.). 

У вільному стані ці метали не зустрічаються. Магній і 
Кальцій входять до складу багатьох силікатів та алюмосилікатів, 
наприклад 3MgO . 4SiO2 . H2О – тальк, CaO .

 Al2O3 . SiО2 – 
кальцієвий польовий шпат. Поширеними є також такі 
мінерали: кальцит СаСО3 (різновиди  – вапняк, мармур,  
крейда), ангідрит CaSO4,  гіпс  СaSО4 . 2Н2О,  магнезит 
MgCО3, доломіт MgCО3 . СаСО3, карналіт MgСl2 . КСl . 6Н2О. 
Важливими промисловими мінералами кальцію є флюорит 
CaF2, апатит Ca5(PO4)3(F,Cl). 

Берилій  мало  поширений  в  земній  корі.   Він  входить  
до складу деяких  мінералів:  берил 3BeO . Al2O3 . 6SiO2, фенакіт 
2BeO ⋅  SiO2, христоберил – Be(AlO2)2. Найбільш відомі 
мінерали Стронцію і Барію: SrSO4 – целестин і BaSO4 – барит 
(важкий шпат). Рідше зустрічаються SrCO3 – стронціаніт, 
ВаСО3 – вітерит. 

На повітрі поверхня берилію і магнію вкривається 
захисною плівкою оксидів. Решта металів ІІА-підгрупи 
взаємодіють з киснем повітря більш енергійно, тому їх 
зберігають під шаром гасу. При нагріванні всі метали ІІА-
підгрупи згоряють на повітрі, утворюючи оксиди загальної 
формули ЕО 

2Е + О2 = 2ЕО. 
За високих температур метали цієї підгрупи взаємодіють з 

азотом, утворюючи нітриди 
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3Е + N2 = E3N2. 
Всі метали, окрім берилію, реагують з водою (магній 

взаємодіє повільно) 
Е + 2Н2О = Е(ОН)2 + Н2↑. 

Метали ІІА-підгрупи витісняють водень з кислот, окрім 
нітратної 

E + H2SO4 = ESO4 + H2↑. 
Розведена нітратна кислота (10-15%, мас.) при взаємодії з 

цими металами відновлюється до амоній нітрату 
4Е + 10HNO3 = NH4NO3 + 4E(NO3)2 + 3H2O. 

З лугами реагує тільки берилій з утворенням 
тетрагідроксоберилату 

Be + 2KOH + 2H2O = K2[Be(OH)4] + H2↑. 
За високих температур метали ІІА-підгрупи взаємодіють з 

воднем, утворюючи гідриди 
Е + Н2 = ЕН2. 

Гідриди – це безбарвні кристалічні речовини, які легко 
розкладаються водою. 

Оксиди Кальцію, Стронцію і Барію безпосередньо 
сполучаються з водою, утворюючи гідроксиди загальної 
формули Е(OH)2 – сильні основи – луги 

ЕО + Н2О = Е(ОН)2. 
Розчинність гідроксидів сильно збільшується при переході 

від Кальцію до Барію. У такій самій послідовності посилюються 
й основні властивості гідроксидів. 

Берилій оксид має амфотерні властивості. Взаємодіє з 
кислотою і лугом                   

BeO + 2 HNO3 = Be(NO3)2 + H2O, 
BeO + 2NaOH + H2O = Na2[Be(OH)4]. 

                                                             натрій  тетрагідроксоберилат  
 
Берилій оксид не реагує з водою, тому берилій гідроксид 

одержують при дії лугу на солі берилію. Берилій гідроксид має 
також амфотерні властивості з перевагою основних 

Be(OH)2 + 2HNO3 = Be(NO3)2 + 2H2O, 
Be(OH)2 + 2NaOH = Na2[Be(OH)4]. 
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Металічний берилій добувають електролізом розплавів 
його сполук, головним чином берилій хлориду. Електролітом є 
розплав, що містить 50% (мас.) ВеС12 і 50% (мас.) NaCl (для 
зниження температури, при якій відбувається електроліз). 

Основний метод одержання магнію – це електроліз 
розплаву MgCl2 з КС1 – безводного карналіту.  

Використовують також термічні способи виробництва 
магнію. Як відновник використовують вугілля або силіцій 

MgO + C = Mg + CO, 
2MgO + Si = 2Mg + SiO2. 

Кальцій одержують електролізом розплавленого кальцій 
хлориду в суміші з КС1 або СaF2. 

Другим методом одержання кальцію є алюмотермічний: 
2Al + 6CaO →t 3CaO  . Al2O3 + 3Ca. 

Алюмотермічний метод застосовують також для 
одержання стронцію і барію 

2Al+4SrO = SrO . Al2O3 + 3Sr. 
Усі метали сріблясто-білого кольору, але на повітрі 

блискучими залишаються тільки Ве і Mg, а Са, Sr і Ва 
покриваються плівкою з оксидів і нітридів. Температури 
плавлення і твердість металів підгрупи ІІА значно вищі, ніж 
лужних. 

Берилій широко використовують в космічній техніці. В 
атомній промисловості берилій використовують як 
уповільнювач нейтронів. 

Магній використовують як відновник для одержання 
таких металів, як ванадій, хром, титан, цирконій. 

Магній входить до складу багатьох сплавів, які 
використовують в ракетній техніці, в авто- та в авіабудівництві. 

Кальцій використовують як відновник при одержанні 
деяких металів – торію, цирконію, ванадію тощо. 

Барій використовують для поглинання залишків газів у 
вакуумних приладах.  

Широке застосування знайшли сполуки металів ІІА-
підгрупи. 

З сполук металів знаходять застосування барій оксид ВаО 
як вогнетривкий матеріал; стронцій карбонат SrСО3 і стронцій 
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оксид SrО у великих кількостях застосовують для очищення 
цукру; барій сульфат BaSO4 в суміші з цинк сульфідом ZnS 
використовують як пігмент. Важливе застосування має барій 
титанат ВаТіО3 в радіотехніці, барій хлорид ВаС12 та барій 
карбонат ВаСО3 – в сільському господарстві як інсектициди. 

Для практичного застосування в будівництві, а також як 
хімічні меліоранти, добрива і компоненти природних вод 
найбільший інтерес являють сполуки Магнію і Кальцію.  

 
2.2.  Загальна характеристика р-елементів 

р-Елементи – це елементи головних підгруп IIІА-VIIIА 
періодичної системи елементів Д. Менделєєва. У р-елементів 
валентними є s- і р-електрони зовнішнього рівня. Число 
зовнішніх електронів дорівнює номеру групи. 

В періодичній системі є 30 р-елементів. 
Радіуси атомів із збільшенням порядкового номера 

елемента в періоді зменшуються, а енергія йонізації, відносна 
електронегативність і спорідненість до електрона зростають. 
Електронні конфігурації зовнішнього рівня мають вигляд: 

 
Група (підгрупа) IIIА IVА VА VIА VIIА VIIIА 
Електронна 
конфігурація 
зовнішнього рівня 

 
s2p1 

 
s2p2 

 
s2p3 

 
s2p4 

 
s2p5 

 
s2p6 

 
В підгрупах елементів із збільшенням порядкового номера 

елемента розміри атомів збільшуються (збільшується число 
енергетичних рівнів), а енергія йонізації, відносна 
електронегативність і спорідненість до електрона зменшуються. 

 
2.2.1. Загальна характеристика сполук та мінералів 

елементів IIIА-підгрупи 
До IIIА-підгрупи належать Бор, Алюміній, Галій, Індій і 

Талій.  Це   р-елементи.   Валентні  електрони розміщені на s- і 
р-підрівнях зовнішніх енергетичних рівнів. 

Вищий ступінь окиснення дорівнює +3. Однак в 
незбудженому стані неспареним є тільки один електрон. Тому 
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елементи цієї групи, окрім Бора, можуть утворювати сполуки, в 
яких їх ступінь окиснення +1, а також +2. Але такі сполуки Al, 
Ga, In – нестійкі, а сполуки Тl із ступенем окиснення +1 більш 
стійкі, ніж сполуки Тl із ступенем окиснення +3. Деякі 
властивості елементів ІІІА-підгрупи наведені в табл. 2.3. 

 
Таблиця 2.3 

Властивості елементів IIIА-підгрупи і простих речовин 
Властивості B Аl Ga In Tl 

Порядковий номер 5 13 31 49 81 
Відносна атомна 
маса 

10,81 26,98 69,72 114,82 204,37 

Валентні електрони 2s22p1 3s23p1 4s24p1 5s25p1 6s26p1 
Радіус атома, нм 0,091 0,143 0,139 0,166 0,171 
Енергія йонізації, 
еВ 

8,30 5,99 6,00 5,79 6,11 

Відносна 
електронегативність 

2,01 1,47 1,82 1,49 1,44 

Густина, г/см3 2,34 2,70 5,90 7,31 11,85 
Температура 
плавлення, ºС 

2075 660 29,8 156,4 304 

Температура 
кипіння, ºС 

3700 2500 2205 2000 1475 

 
Бор – неметалічний елемент, в сполуках він утворює 

зв’язки переважно ковалентного характеру. Металічні 
властивості різко посилюються при переході від Бору до 
Алюмінію (ще нетипового металу), деякою мірою 
послаблюються у Гaлію, а потім поступово ростуть при переході 
до Талію. Зумовлено це тим, що атоми Ga, In і Тl (на відміну від 
В і Аl) містять по 18 електронів на передостанньому рівні. Тому 
порушується лінійна зміна властивостей від Аl до Тl. 

Алюміній належить до найбільш поширених елементів. 
Його вміст в земній корі досягає 8,8%. Основну масу земної 
кори складають різні алюмосилікати – глини, польові шпати, 
слюди тощо. Через велику хімічну активність Алюміній не 
зустрічається у вільному стані. Найважливіші  руди  Алюмінію 
– боксити Al2O3 .

 nН2О (містять 32-60% (мас.) Аl2О3), корунд 
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Al2O3 , кріоліт Na3AlF6, алуніт   K2SO4 . Al2(SO4)3 . 2Al2O3 . 6H2O,   
каолін Al2O3 . 2SiO2 . 2H2O, нефелін – Na2O .  Al2O3

 .  2SiO2, 
слюда 2 3 3 12KH Al Si O . 

Інші елементи цієї підгрупи поширені значно менше. 
Вміст Бору в земній  корі складає 3 . 10-4, Галію – 1,5 . 10-3, Індію 
– 1 . 10-5 і Талію – 4 . 10-6% (мас.). У вільному стані вони не 
зустрічаються. 

Найважливіші природні сполуки Бору:  
бура Na2B4O7 . 10Н2О, керніт Na2B4O7 . 4H2O, боратна кислота – 
сасолін Н3ВО3 (у воді деяких гарячих мінеральних джерел) і 
силікати бору. 

Всі елементи IIIА-підгрупи утворюють оксиди типу Е2О3. 
За хімічним характером бор оксид В2О3 має кислотні 
властивості. Оксиди та гідроксиди Алюмінію, Галію, Індію – 
амфотерні, а оксид та гідроксид Тl(III) мають основний 
характер. 

Для практичних потреб найважливішими є бор та 
алюміній. 
 

2.2.1.1. Бор та його сполуки 
Вільний бор добувають відновленням бор(ІІІ) оксиду 

магнієм. При цьому бор виділяється у вигляді аморфного 
порошку, забрудненого домішками, і потребує подальшого 
очищення. Чистий кристалічний бор добувають термічним 
розкладом або відновленням його галогенідів. Він має чорний 
колір і за твердістю поступається лише алмазу. 

При кімнатній температурі бор досить інертний: на 
повітрі не окиснюється, вода на нього не діє, з розбавленими 
кислотами не взаємодіє, але концентровані сульфатна та 
нітратна кислоти окиснюють його до боратної кислоти 

2B + 3H2SO4 = 2 H3BO3 + 3SO2↑, 
B + 3HNO3 = H3BO3 + 3NO2↑. 

Окрім того, бор розчиняється в концентрованих розчинах 
лугів, утворюючи метаборати 

2В + 2КОН + 2Н2О = 2КВО2 + 3Н2↑. 
За підвищених температур активність бору зростає: він 

сполучається з багатьма металами, утворюючи бориди складу 
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ЕхВу. Близько температури 900º С бор реагує з азотом з 
утворенням білого, жирного на дотик порошку нітриду BN, що 
плавиться за температури 3000º C. Таку графітоподібну 
видозміну бор нітриду називають «білою сажею». BN – хімічно 
пасивна речовина, не розкладається кислотами і розчинами 
лугів, погано проводить тепло, термічно дуже стійка. Його 
використовують для виготовлення тиглів, високотемпературних 
мастил, як термоізолятор. Якщо «білу сажу» нагріти до 1200-
2000º С під тиском 700 МПа, то можна добути алмазоподібний 
бор нітрид – боразон, що має твердість алмазу. З галогенами бор 
утворює сполуки загальної формули BГ3, а при розжарюванні 
суміші бору з вугіллям утворюється карбід бору B4C3   – 
тугоплавка, дуже тверда речовина, яку застосовують для 
обробки твердих сплавів. 

Найбільше практичне значення мають оксигеновмісні 
сполуки Бору. Бор(ІІІ) оксид В2О3 одержують спалюванням бору 
за температури 700º С 

4В + 3О2 = 2В2О3. 
Бор(III) оксид малолеткий, тому при топленні його з 

солями кисневмісних кислот він витісняє інші кислотні оксиди 

3 4 2 3 2 2 52 3 6 .Na PO B O NaBO P O+ → +  
Деякі види скла, утворпені різними оксидами металів з 

бор(III) оксидом, використовують як глазурі і емалі. Глазурями 
називають тонкі скляні покриття на різних вогнетривких 
виробах. Емалі – це непрозоре скло, яким здебільшого 
покривають поверхню металів. 

B2O3 – безбарвна, крихка, склоподібна маса, яка поглинає 
вологу і взаємодіє з водою, утворюючи ортоборатну кислоту 

В2О3 + 3Н2О = 2Н3ВО3 . 
Ортоборатна кислота – це білі кристали, які добре 

розчиняються   в   гарячій    воді.   Це    дуже    слабка кислота 
(К1 = 6 . 10-10), при нагріванні вона втрачає воду і 
перетворюється спочатку в метаборатну НВО2, потім в 
тетраборатну кислоту Н2В4О7 і на завершення – в В2О3. 

Солі боратних кислот – борати – здебільшого похідні 
більш сильної тетраборатної кислоти. Найбільш поширена сіль – 
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натрій тетраборат (бура) Na2B4O7 
. 10H2О. Її одержують 

нейтралізацією ортоборатної кислоти натрій гідроксидом 
4Н3ВО3 + 2NaOH = Na2B4O7 + 7H2O. 

Бор та його сполуки знайшли широке застосування. Ізотоп 
B10

5  поглинає нейтрони, тому його застосовують в ядерній 
техніці як сповільнювач ядерних ланцюгових реакцій. 

Бор добавляють в сталі і сплави з алюмінієм, міддю, 
цинком. Він  надає сталям твердість, сприяє видаленню з них 
Нітрогену. 

Бура та боратна кислота застосовуються в медицині як 
антисептики. Бор(III) оксид використовують у виробництві  
спеціальних сортів скла. 

На властивості натрій тетраборату Na2B4O7 розчиняти 
оксиди металів засноване застосування його при паянні та 
зварюванні. 

Сполуки Бору застосовуються також як мікродобрива.  
 

2.2.1.2. Алюміній та його сполуки і мінерали 
Алюміній має однакову з Бором будову зовнішнього 

електронного шару, що зумовлює подібність властивостей цих 
елементів: для  Алюмінію, як і для Бору, характерний лише 
ступінь окиснення +3. Однак при переході від Бору до 
Алюмінію  значно  збільшується  радіус атома (від 0,091 до 
0,143 нм) і, крім того, виникає ще один проміжний 
восьмиелектронний шар, що екранує ядро. Це призводить до 
послаблення зв’язку зовнішніх електронів з ядром і до 
зменшення енергії йонізації атома (див. табл. 2.3). Тому в 
Алюмінію металічні властивості виявлені значно сильніще, ніж 
у Бора. Проте, хімічні зв’язки, що їх утворює Алюміній, мають, 
в основному, ковалентний характер. 

Добувають алюміній електролізом розплавленої  суміші 
кріоліту та алюміній оксиду (6-8% Al2O3), який добувають з 
бокситу, заздалегіть очищуючи його від різних елементів (Fe, Si, 
Ti тощо). За цим методом добувають алюміній, масова частка 
якого становить близько 98,9%. Щоб отримати алюміній високої 
чистоти (99,99%), його електролітично рафінують. Дуже чистий 
алюміній добувають, нагріваючи алюміній флуорид AlF3 та 
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алюміній до 1100º С. При цьому утворюється алюміній 
монофлуорид, який диспропорціонує з виділенням дуже чистого 
алюмінію. 

Алюміній – активний метал, сильний відновник, легко 
сполучається з киснем вже за звичайної температури. Поверхня 
його покривається оксидною плівкою, яка захищає від 
подальшого окиснення. Руйнування оксидної плівки шляхом 
амальгування призводить до корозії алюмінію на повітрі і 
активної взаємодії з водою 

2Аl + 6Н2О = 2Аl(ОН)3 + 3Н2. 
Холодна концентрована нітратна та сульфатна  кислоти 

пасивують алюміній внаслідок утворення захисної оксидної 
плівки. 

Розведені сульфатна і хлоридна кислоти легко розчиняють 
алюміній, особливо при нагріванні 

2Аl + 3H2SO4 = Al2(SO4)3 + 3H2↑, 
2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2↑. 

З водними розчинами лугів алюміній взаємодіє з 
утворенням тетрагідроксоалюмінатів 

2Al + 2NaOH + 6H2O = 2Na[Al(OH)4] + 3H2↑. 
При нагріванні алюміній реагує з галогенами, а при 

високій температурі – з сіркою, азотом, вуглецем 
2Al + 3Cl2 = 2AlCl3, 

2Al + 3S = Al2S3, 
2Al + N2 = 2AlN, 
4Al + 3C = Al4C3. 

Алюміній оксид Аl2О3 можна одержати при нагріванні на 
повітрі подрібненого металу або алюмінієвої фольги 

4Аl + 3О2 = 2Аl2О3. 
Це біла речовина, яка не розчиняється у воді і з нею не 

взаємодіє. Зустрічається в природі в кристалічному вигляді, 
утворюючи мінерал корунд, який має дуже велику твердість. 

Прозорі кристали корунду, забарвлені в червоний або 
синій колір, являють собою коштовне каміння – рубін і сапфір. 
Кристали рубінів використовують не тільки для прикрас, а, 
головним чином, для технічних потреб, наприклад, для 
виготовлення деталей точних приладів, таких як квантові 
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генератори – лазери, що створюють напрямлений потік 
монохроматичного проміння. 

Алюміній оксид має амфотерні властивості. При 
сплавленні його з твердими лугами одержують солі 
метаалюмінатної кислоти НAlО2 

Аl2О3 + 2NaOH →t  2NaAlO2 + H2O. 
Він взаємодіє з кислотами 

Аl2О3 + 6НСl = 2АlСl3 + 3Н2О. 
Алюміній гідроксид Аl(ОН)3 одержують при дії лугів на 

розчини солей 
АlСl3 + 3NaOH = Al(OH)3↓ + 3NaCl. 

Утворюється білий драглистий осад, який має, як і оксид, 
амфотерні властивості: розчиняється і в кислотах, і в надлишку 
розчинів лугів 

Al(OH)3 + 3HCl = AlCl3 + 3H2O, 
Al(OH)3 + NaOH = Na[Al(OH)4]. 

                                                               натрій тетрагідроксоалюмінат 
 

При сплавленні з лугами алюміній гідроксид утворює солі 
метаалюмінатної НАlО2 або ортоалюмінатної Н3АlО3 кислот 

Аl(ОН)3 + NaOH →t  NaAlO2 + 2H2O, 
                                           натрій метаалюмінат 

Al(OH)3 + 3NaOH →t  Na3AlO3 + 3H2O. 
                                            натрій ортоалюмінат 

 
Солі Алюмінію розчинні у воді і легко гідролізуються, 

деякі з них (Al2S3) повністю – з утворенням основи і кислоти 
Al2S3 + 6H2O = 2Al(OH)3 + 3H2S↑. 

Алюміній – один із найважливіших технічних металів, в 
якому поєднуються такі якості, як легкість, міцність, корозійна 
стійкість, здатність утворювати сплави з цінними 
властивостями. Алюміній характеризується високою 
пластичністю, добре кується, прокатується на тонкі листи, 
товщина яких менша ніж 0,01 мм. Фольгу алюмінію 
використовують у харчовій промисловості та для виготовлення 
конденсоторів. Оскільки алюміній має високу 
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елетропровідність, що дорівнює 0,6 електропровідності міді, з 
нього виготовляють електричні проводи (вдвічі легші за мідні). 

Алюміній широко використовують для виготовлення труб, 
які застосовують у нафтовій промисловості, збірних башт для 
зберігання зерна, побутових речей. Чистий алюміній відбиває 
близько 90% падаючого проміння, тому з нього виготовляють 
високоякісні дзеркала. Порошок алюмінію використовують для 
виготовлення стійкої проти дії атмосферних факторів сріблястої 
фарби та як добавку до деяких реактивних палив і вибухівок. 
Алюмінієм насичують поверхні сталевих і чавунних виробів 
(алітування) для захисту їх від корозії. 

Алюміній відновлює оксиди металів, на чому грунтується 
алюмінотермічне добування хрому, мангану, ванадію тощо. 
Суміш Al і Fe3O4 (терміт) згоряє за температури близько 3500º С, 
тому її використовують для зварювання заліза та наповнення 
темітних бомб і снарядів. 

 Основне застосування алюмінію –  виробництво сплавів, 
які крім високих механічних властивостей характеризуються 
легкістю, твердістю і міцністю. Серед сплавів алюмінію досить 
важливим є дюраль (94% Al, 4% Cu, по 9,5% Mg, Mn, Fe та Si), 
який використовують в авіа- і суднобудуванні та для 
виготовлення металевих конструкцій.  

Сполуки Алюмінію знайшли застосування в різних 
галузях господарства. Наприклад, вихідною речовиною для 
одержання цементу є глина – Al2O3 .  2SiO2 . 2H2O, практичне 
застосування має алюміній сульфат Al2(SO4)3 як коагулянт для 
очищення води на водопровідних станціях водопідготовки та 
водопостачання. 

 
2.2.2. Загальна характеристика сполук та мінералів 

елементів IVА-підгрупи 
До IVА-підгрупи належать р-елементи Карбон, Силіцій, 

Германій, Станум і Плюмбум. У цих елементів 4 валентні 
електрони розміщені на s- і р-підрівнях зовнішніх енергетичних 
рівнів. Перші два члени підгрупи Карбон і Силіцій – неметали, 
Германій зараховують і до металів, і до неметалів, Станум і 
Плюмбум – метали. Від Карбону до Плюмбуму радіуси атомів 
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збільшуються, енергія йонізації зменшується, здатність 
віддавати електрони зростає. 

Властивості елементів IVА-підгрупи представлені в     
табл. 2.4. 

                 Таблиця 2.4 
Властивості елементів IVА-підгрупи і простих речовин 

Властивості C Si Ge Sn Pb 
Порядковий номер 6 14 32 50 82 
Відносна атомна 
маса 

12,011 28,086 72,59 118,69 207,19 

Валентні електрони 2s22p2 3s23p2 4s24p2 5s25p2 6s26p2 
Радіус атома, нм 0,077 0,134 0,139 0,158 0,175 
Енергія йонізації, 
еВ 

11,26 8,15 7,90 7,34 7,42 

Відносна 
електронегативність 

2,50 1,8 1,8 1,8 1,9 

Густина, г/см3 3,52 
(Алмаз) 

2,26 
(графіт) 

2,42 5,32 7,30 11,34 

Температура 
плавлення, ºС 

3750 
(графіт) 

1415 937 232 327 

Температура 
кипіння, ºС 

- 3250 2850 2620 1745 

 
Характерні ступені окиснення +2 – в нормальному стані та 

+4 – в збудженому. В більшості кисневих сполук Карбон і 
Силіцій мають ступені окиснення +4, але від Германію до 
Плюмбуму стійкість сполук, в яких вони мають ступінь 
окиснення +4, зменшується. 

Міцність сполук Силіцію зі ступенем окиснення +2 
незначна, але вона зростає при переході до Плюмбуму. 

Елементи IVА-підгрупи можуть виявляти ступінь 
окиснення -4, наприклад, в летких гідридах ЕН4, стійкість яких 
швидко зменшується з ростом порядкового номера. 

Карбон у вигляді алмазу є діелектриком, силіцій, 
германій та свинець – напівпровідники. 
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Германій – дуже важливий напівпровідниковий матеріал. 
В техніці з нього виготовляють кристалічні детектори, 
фотоелементи, діоди та тріоди. 

Вуглець, силіцій та германій не взаємодіють з 
розбавленими хлоридною і сульфатною кислотами. Свинець не 
розчиняється в цих кислотах через нерозчинність відповідних 
солей, а олово добре розчиняється. 

Оксиди Карбону і Силіцію типу ЕО2 – кислотні. Оксиди 
такого типу і відповідні гідроксиди решти елементів цієї 
підгрупи – амфотерні. 

При взаємодії оксидів та гідроксидів Германію, Стануму 
та Плюмбуму зі ступенем окиснення елементів +4 з лугами 
одержують солі кислот типу H2[E(OH)4] та H2[E(OH)6]. 

 Кислотні властивості сполук цих типів послаблюються 
від Германію до Плюмбуму. 

Елементи IVА-підгрупи (окрім Карбону), завдяки 
вакантним d-орбіталям, легко утворюють комплексні сполуки 
переважно з координаційним числом шість. Більш детально 
розглянемо Карбон і Силіцій та їх  сполуки. 

 
2.2.2.1. Карбон 

Вміст Карбону в земній корі 0,032% за (мас.). В природі 
знаходиться у вигляді двох стабільних ізотопів: 12С (98,992%) і 
13С (1,108%). Під дією космічного випромінювання в земній 
атмосфері утворюється також невелика кількість ізотопу 14С. За 
вмістом 14С в рослинних залишках роблять висновок про їхній 
вік. Карбон в природі перебуває у вільному стані та у вигляді 
сполук. У вільному стані Карбон відомий у вигляді алмазу, що 
кристалізується у кубічній системі, графіту, що належить до 
гексагональної системи, та карбіну. Синтетично добуто карбін, 
що складається з лінійних полімерів типу 

 
                               (поліін)                        (полікумулен) 

...─С ≡ С─С ≡ С─... або ...= С = С = С =... 
 
Карбін має напівпровідникові властивості. 
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Алмаз – твердий, крихкий, неелектропровідний, прозорий. 
Більша частина алмазів використовується в промисловості: 
буріння твердих порід, шліфування тощо. Відшліфовані прозорі 
алмази називаються діамантами. 

Графіт являє собою темно-сірі кристали зі слабким 
металічним блиском. Окремі шари атомів у кристалі графіту 
зв’язані між собою порівняно слабко,  легко відокремлюються 
один від одного. На цьому засноване застосування графіту для 
виготовлення олівців. Завдяки своїй електропровідності графіт 
застосовується для виробництва електродів, вогнетривких тиглів 
для плавлення металів, для футеровки та виготовлення труб в 
хімічній промисловості.  

При нагріванні без доступу повітря сполук, що містять 
Карбон, з них виділяється чорна маса, яка називається 
вугіллям, що складається з дрібних кристалів з 
розупорядкованою структурою графіту. Вугілля розчиняється у 
багатьох розплавлених металах, наприклад, у залізі, нікелі, 
платині. Найважливіші технічні сорти вугілля – це кокс, деревне 
вугілля, які утворюються при сухій перегонці кам’яного вугілля 
та деревини відповідно, а також кісткове вугілля, яке 
утворюється обвугленням знежирених кісток, і сажа, яку 
добувають термічним рокладом метану, а також спалюванням 
при недостаньому доступі повітря різних речовин, багатих на 
Карбон, наприклад, смоли. 

Кокс і деревне вугілля застосовують, головним чином, у 
процесі виплавки металів з руд. 

Кісткове вугілля має дуже велику вбирну здатність і тому 
застосовується для видалення з розчинів різних барвників. Сажу 
застосовують як чорну фарбу, а також у виробництві гуми. 

В земній корі найбільш поширені карбонати: вапняк (або 
мармур) СаСО3, магнезит MgCO3, доломіт СаСО3 . MgCО3, 
малахіт (СuOH)2СО3 тощо. В грунтах Карбон міститься у 
вигляді різних органічних і мінеральних сполук, в природних 
водах – у вигляді гідрогенкарбонатів кальцію Са(НСО3)2 та 
магнію Mg(НСО3)2, в повітрі міститься вуглекислий газ СО2 – 
карбон(IV) оксид. Окрім того, Карбон – складова частина 
нафти, природного газу, кам’яного вугілля. 
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Найбільш характерна риса хімії Карбону – здатність його 
атомів зв’язуватись між собою і утворювати довгі, стійкі 
ланцюги або кільця. Ці сполуки розглядає органічна хімія. Ми 
зупинимось тільки на найбільш важливих неорганічних 
сполуках Карбону. 

За звичайної температури всі прості речовини Карбону 
інертні, за високих температур їх активність збільшується. 
Вуглець – сильний відновник. Він відновлює залізо, мідь, цинк 
та інші метали з їх оксидів, що широко застосовується при 
одержанні цих металів, наприклад 

C + 2ZnО = 2Zn + CO2. 
При дуже високих температурах вуглець сполучається з 

воднем, сіркою, силіцієм та багатьма металами. Сполуки 
Карбону з металами та іншими елементами, які є 
електропозитивними щодо Карбону, називаються карбідами.  

Карбон утворює з Оксигеном два оксиди – карбон(II) 
оксид СО і карбон(IV) оксид СО2. Карбон(II) оксид – газ без 
запаху і кольору, який утворюється при згорянні вугілля в 
умовах високої температури і недостатньої кількості кисню 

2С  + О2 = 2СО. 
В техніці його одержують, пропускаючи карбон(IV) оксид 

через шар розжареного вугілля 
СО2 + С = 2СО. 

В лабораторії карбон(II) оксид одержують взаємодією 
мурашиної кислоти НСООН з концентрованою сульфатною 
кислотою, яка має здатність віднімати воду: 

              ( )2 4
2

H SO кHCOOH CO H O→ ↑ + . 
Карбон(II) оксид (чадний газ) – дуже отруйний внаслідок 

його здатності зв’язуватись з гемоглобіном крові і 
перешкоджати переносу кисню від легень до тканин. 

За високих температур карбон(II) оксид взаємодіє з 
сіркою, хромом, нікелем, залізом. Він сильний відновник, тому 
його використовують для одержання металів з оксидів 

Fe2O3 + 3CO = 2Fe + 3CO2. 
Цей процес відбувається в домні при виплавці чавуну. 
Карбон(II) оксид сполучається з багатьма металами, 

утворюючи карбоніли металів, наприклад, нікель карбоніл 
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Ni(CO)4 або ферум карбоніл Fe(СО)5. Це леткі, отруйні рідини, 
які застосовують для одержання високочистих металів, 
нанесення металічних покриттів, а також як каталізатори. 

Карбон(IV) оксид (діоксид карбону, вуглекислий газ) 
утворюється в природі при загниванні рослинних і тваринних 
решток, диханні, згорянні палива, виділяється з води 
мінеральних джерел, з тріщин вулканічних порід. 

В лабораторії СО2 добувають, діючи на мармур або 
крейду хлоридною кислотою 

СаСО3 + 2НСl = СаСl2 + Н2О + СО2↑.  
В промисловості велика кількість СО2 утворюється при 

випалюванні вапняку 
СаСО3 = СаО + СО2. 

Карбон(IV) оксид – це безбарвний газ, який приблизно в 
1,5 рази важчий за повітря, під тиском близько 0,6 МПа та при 
кімнатній температурі перетворюється в рідину. Рідкий СО2 
зберігають в стальних балонах. Випаровуючись, СО2 
охолоджується і перетворюється в тверду снігоподібну 
речовину – сухий лід, який застосовують для охолодження 
продуктів, а також у випадках, коли необхідна низька 
температура. Карбон діоксид розчиняється у воді, розчинність 
його невелика: в 1 об’ємі води при 20º С розчиняється 0,88 
об’єму СО2. 

Приблизно 1% (мас.) розчиненого СО2 реагує з водою з 
утворенням слабкої і нестійкої карбонатної кислоти 

СО2 + Н2О ⇄ Н2СО3. 
В розчині встановлюється рівновага 
СО2 + Н2О ⇄  Н2СО3 ⇄  Н+ + НСО3

- ⇄  2Н+ + СО3
2-. 

Розчинений у воді карбон(ІV) оксид в рівновазі з 
утвореною кислотою одержав назву вільної карбонатної 
кислоти. 

Карбонатна кислота дисоціює на йони переважно за 
першим ступенем (К1   =   4 . 10-7),  за другим – значно слабше 
(К2 = 5 . 10-11). Це двоосновна кислота, тому утворює середні 
(нормальні) і кислі солі. Нормальні солі називаються 
карбонатами, кислі – гідрогенкарбонатами: СаСО3 – кальцій 
карбонат, Са(НСО3)2 – кальцій гідрогенкарбонат. 
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З середніх солей карбонатної кислоти розчинні тільки солі 
Na+, K+, Rb+, Cs+ та NH4

+. Розчинність кислих солей багатьох 
металів вища за розчинність середніх. 

Кальцій та магній карбонати легко розчиняються у воді, 
що містить СО2 

СаСО3 + Н2О + СО2 = Са(НСО3)2, 
MgСО3 + Н2О + СО2 = Mg(НСО3)2. 

Ці солі Кальцію і Магнію зумовлюють карбонатну 
твердість води.  

Солі карбонатної кислоти мають широке застосування. 
Так, кальцій карбонат СаСО3 і магній карбонат MgCO3 – вихідні 
речовини для одержання будівельних матеріалів. СаСО3 
застосовують також в сільському господарстві для вапнування 
кислих грунтів. Натрій карбонат, або кальцинована сода 
Na2СО3 – один з найважливіших продуктів хімічної 
промисловості, її у великій кількості використовує скляна, 
миловарна, текстильна, нафтова та інші галузі промисловості. 
Натрій гідрогенкарбонат (сода питна) NaHCO3 застосовується в 
хлібопеченні, медицині, харчовій промисловості. 

Калій карбонат, або поташ К2СО3 застосовують для 
виготовлення мила, тугоплавкого скла, у фотографії. 

Важлива  для практичних потреб сполука – карбамід, або 
сечовина СО(NH2)2, утворюється при взаємодії карбон(IV) 
оксиду з амоніаком  під тиском 

СО2 + 2NH3 = CO(NH2)2. 
Карбамід використовують у сільському господарстві. На 

основі карбаміду виготовляють пластичні маси, лікарські 
препарати. 

З інших сполук Карбону з неметалами, в яких ступінь 
окиснення Карбону +4, слід відмітити сполуки з галогенами та 
сіркою. Так, ССl4 широко застосовується як розчинник 
органічних речовин, а також як рідина для вогнегасників. 

Карбон дисульфід СS2 – один з кращих розчинників 
фосфору, сірки, йоду та органічних речовин. 

При нагріванні вуглецю з воднем в присутності 
каталізатора можна одержати метан СН4 – газ без кольору і 
запаху, легший за повітря 
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                                                      0            0                                            -4  +1 

С + 2Н2  → НАГРІВАННЯNi , СН4. 
 
Метан є головною складовою частиною багатьох природних 
газів і тих, що виділяються при сухій перегонці деревини, 
торфу, кам’яного вугілля, а також метан виділяється з дна боліт. 

В сполуках з Гідрогеном Карбон має ступінь окиснення    
–4. Метан – найпростіший вуглеводень. Молекула метану має 
тетраедричну структуру, пов’язану з sp3-гібридизацією 
електронних орбіталей у збудженому стані атома Карбону. 
Метан є першим  представником  гомологічного ряду насичених 
вуглеводнів CnH2n+2, які вивчає органічна хімія. 

2.2.2.2. Силіцій 

В земній корі міститься Силіцію 27,72% (мас.). За 
поширенням в природі він знаходиться на другому місці, 
поступаючись тільки Оксигену. Тверда земна кора на 97% 
складається з сполук Силіцію: солей силікатних кислот – 
силікатів, піску, піщаників тощо. Силікати утворюють різні 
мінерали (польовий шпат, слюда, азбест) та гірничі породи 
(граніт, базальт, гнейс). 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 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. 

 
Добування 

Вільний кремній може бути одержаний як в аморфному, 
так і в кристалічному стані. 
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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. 1415º С, 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. 

Аморфний кремній дуже крихкий, густина 2,33 г/см3. 
Природній  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 слабші, 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  
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,22
2

600
2

0 0

OSiOSi C
+

 →+  

,22 2

4

2 OSiOSiO
+

→+  

,23 43
1000

2

0

NSiNSi C →+  

,2 4

4

2 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 – 

гексафлуоросилікатна 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. 

Окисна здатність кремнію спостерігається лише по 
відношенню до деяких металів 

.2 2SiMgMgSi →+  
При дії на силіцид кислотами, які не є окисниками, 

утворюється найпростіша сполука Силіцію з Гідрогеном – SiH4 
– cилан 

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

відновником, тому самозаймається на повітрі 
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.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 SiF4 – газ; SiCl4 і SiBr4 – рідини; SiI4 –  тверде 
тіло. 

Галоїди гідролізують SiГ4 + 2Н2О ⇄ SiO2 + 4НГ. 
Сполуки Силіцію відіграють в неорганічному світі таку ж 

важливу роль, як сполуки Карбону в органічному світі. 
Силіцій карбід SiС, який називають карборундом, завдяки 

високій твердості і вогнетривкості, застосовують для 
виготовлення  шліфувального паперу. На його основі 
виготовляють плити для підлоги, платформи, футеровку для 
печей. 

Найстійкішою сполукою Силіцію є силіцій діоксин SiO2. 
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 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 
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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 
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).  
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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 2000º С. 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. 

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. 
Штучні гідрати кремнезему. До цієї групи сполук 

належить водний кремнезем, який одержують при взаємодії 
розчинів лужних силікатів з кислотами, або при пропущенні 
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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 натрій 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 HCl, то водний кремнезем в осад не 
випадає, а залишається в розчині у вигляді золю. 

Водний кремнезем сполуки SiO2 
. 300Н2О являє собою 

легкорухому   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. 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, 
прожарюючи його при високих температурах. Адсорбційні 
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властивості зберігаються у висушених і частково прожарених 
препаратів і зникають лише при нагріванні водного кремнезему 
до 900º С. 

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. Кремнезем та його похідні – 
це неорганічний полімер, побудований з тетраедрів SіО4. 

В центрі тетраедра 
                                              О ─ 

│ 
─ О ─ Si ─ О ─ 

                             │ 
                             О – 

знаходиться атом Силіцію, у вершинах – атоми Оксигену. 
Силіцій сполучений з атомами Оксигену ковалентними 
полярними зв'язками. Окремі тетраедри можуть з’єднуватись 
один з одним вершинами за допомогою спільних атомів 
Оксигену і по-різному розміщуватись в просторі. Внаслідок 
цього утворюються різні кристалічні структури SiO2.  

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. 2.1). 

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  
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Рис. 2.1. Перекривання атомних орбіталей при утворенні силоксанового 

групування (≡ Si─O─Si ≡) 
 

У цьому випадку при контакті з водою поверхня діоксиду 
силіцію гідратується 

.2 OHSiHOHSiOSi −→≡+≡+−≡ +−
 

На рис.  2.2  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. 2.2   Схема побудови поверхневого гару гідратованих 
кристалів діоксиду силіцію 

 
Температура плавлення кремнезему залежно від виду 

поліморфної модифікації (кварц, тридиміт, кристобаліт), 
знаходиться в межах 1500-1728º С. Розплавлений кремнезем 
застигає у вигляді аморфної маси (кварцове скло). 

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

Силіций діоксид – дуже стійка сполука, у воді практично 
не розчиняється, з кислот взаємодіє тільки з HF 

SiO2 + 4HF = 2H2O + SiF4. 
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Цю реакцію використовують при травленні скла.  
Кремнезем у вигляді піску широко застосовують в 

будівництві для виготовлення цементу, скла, кераміки. 
Силіцій діоксид – кислотний оксид. 
Йому відповідають слабкі малорозчинні у воді силікатні 

кислоти,   склад   яких  виражають схематичною формулою 
xSiO2 . yH2О.  

Солі силікатних кислот – силікати одержують у процесі 
сплавлення силіцій діоксиду з натрій гідроксидом або натрій і 
калій карбонатами 

SiO2 + 2NaOH = Na2SiO3 + H2O, 

2 2 3 2 3 2SiO Na CO Na SiO CO+ → + ↑ . 
При сплавленні силіцій(IV) оксиду з основними оксидами 

також одержують  силікати. 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+  тощо, аніони: OH-, F-, Cl-, 
SO4

2-, CO3
2- тощо, 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–
110º С видаляється адсорбційна вода, яка утримується 
адсорбційними силами вільної поверхні речовин. Кількість її 
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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 тощо. 

Структурна вода входить до складу силікатів у вигляді 
гідроксидних груп, наприклад, у галуазиті або у анальцимі. При 
прожарюванні 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 гірничих порід. Переважна 
більшість природних силікатів є корисними копалинами, які 
застосовують як будівельні матеріали і вихідну сировину у 
виробництві цементу (глини, мергелі), шамоту (глини, каоліни), 
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глазурей, скла (польові шпати, пегматити, нефеліни), 
керамічних виробів (глини, каоліни, циркон), вогнетривів 
(дунтін, тальк, азбест), порцеляни та інше. Деякі силікати 
являють собою коштовні й напівкоштовні камені (смарагд, 
аквамарин, топаз, родоніт тощо). 

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 

метасилікатах 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 
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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 
1150º С 

.232232 COSiONaSiOCONa +=+  
Натрій метасилікат можна отримати також при розчиненні 

силіцію(IV) оксиду у водному розчині натрій гідроксиду 
.22 23222 OHSiONaOHSiONaOH +=⋅+  

При випаровуванні водного розчину натрій метасилікат 
виділяється у вигляді кристалічного осаду, що кристалізується, 
утворюючи голчастого вигляду кристали, які плавляться за 
температури 1089º С. Розчиняється натрій метасилікат у 
холодній воді дуже повільно, але при кип’ятінні розчинення 
прискорюється. Розчин натрій силікату частково гідролізується, 
внаслідок чого має лужну реакцію 

.22 522232 NaOHOSiNaOHSiONa +=+  
Водні розчини натрій метасилікату розкладаються 

деякими сильними кислотами з виділенням з розчину гелю 
метасилікатної кислоти 

.22 3232 SiOHNaClHClSiONa +=+  
Виділенню гелю метасилікатної кислоти з водних 

розчинів натрій метасилікату сприяють також розчинні солі 
амонію, натрій, калію, кальцію, магнію 

.222 323432 SiOHNHNaClClNHSiONa ++=+  
Сучасні концепції щодо будови кристалічної структури 

алюмосилікатів 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   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 
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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 Аl3+ 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 відповідні сполуки 
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-, Сl- 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-, Сl-,  
СО3

2-, які нейтралізують додатковий заряд катіонів Na+, K+, 
Mg2+, Ca2+, Fe2+, Al3+. В комплексних аніонах силікатної кислоти 
йони О2- можуть бути частково чи повністю заміщені йонами 
ОН-, Сl- і тощо 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 тощо). 

В кристалічних гратках алюмосилікатів із зональною 
(ізольованою) структурою в якості аніонів є окремі групи 
[SiO4]4-, зв’язані катіонами Аl3+, Mg2+, Ca2+, Fe2+ тощо. Аніон 
[SiO4]4- має тетраедричну будову: в центрі міститься 
чотирикоординований йон силіцію,  а  чотири атоми Оксигену 
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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 катіоном є Аl3+ або 
Аl3+ разом з Mg2+, Ca2+, Fe2+, а від’ємний заряд кожній групі 
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 (андалузит, силіманіт); 
Al2[(SiO4)(OH, F)2] – топаз; 
Al3Ca2[SiO4]3(OH) – кліноцоїзит; 
(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. 2.3) 
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. 

 
Рис. 2.3. Структура топазу: ● – О2-,  – F- та ОН-, ○ – А13+ 
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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. 2.4). 

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]. 

 
○ – Si4+, ● –  О2- 

 
          [Si3O9]6-                  [Si4O12]8-                      [Si6O18]12- 

 
Рис. 2.4. Структури аніонітів [Si3O9]

6-, [Si4O12]
8-, [Si6O18]

12- 

 
В алюмосилікатах з ланцюговою структурою тетраедри 

[SiO4]4- зв’язані між собою двома спільними кутами (тобто через 
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два атоми Оксигену); таким чином будуються нескінченні 
ланцюги (рис. 2.5).  

 
Рис. 2.5.  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 тощо. 
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. 
Ззовні 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. 2.6) 
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+ 
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тощо. При заміщенні Силіцію на Алюміній в подвійних 
аніонних ланцюгах зростає на Алюміній в подвійних аніонних 
ланцюгах зростає загальний від’ємний заряд, який має бути 
компенсований додатковими катіонами Na+ чи К+. 

 
Рис. 2.6. 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. 2.7) незв’язані атоми 
Оксигену розташовані в одній площині силікатного 
макроаніона, а катіони Аl3+ 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. 2.8) 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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В структурі макроаніонів з тетрагональним 
розташуванням груп [SiO4]4- (рис. 2.8) 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. 

 
Рис. 2.7. Гексагональна структура аніона [Si2O5]

2- (плоска сітка з піроксенових 
ланцюгів через амфіболову стрічку): ○ – Si4+, ● – О2- 

 

 
Рис. 2.8. Квадратнооктагональна структура аніона [Si2O5]

2-  
(плоска сітка з 4-кутних кілець) 

 
Силікати алюмінію з макромолекулярними двомірними 

йонами зустрічаються в групі каолініту Al2[(Si2O5)(OH)4] 
(каолініт, диккит), 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

Залежно від розташування тетраедрів силікати алюмінію з 
шаровою структурою є кристалами, що мають вигляд листочків 
та лусочок. В структурі каолініту (рис. 2.9) 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.  2.9. Структура каолініту: ● – О2-,  – Al3+, ○ – OH- 

 
В структурі монтморилоніту (рис. 2.10) 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 обернений катіонний обмін. 
З огляду на це можна передбачити, що структура типу 
монтморилоніту утворюється, коли з’єднуються всі 
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тетраедричні одиниці Силіцію з тетраедричною одиницею 
Алюмінію (як у слюдах). 

 
Рис.  2.10. 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  [Аl(OH)6]3-, де у вершинах 
немає вільних валентностей. Шари тетраедрів та октаедрів не 
зв’язані. 

При дегідратації галуазиту утворюється метагалуазит зі 
структурою, ідентичною будові каолініту. 

В мусковіті (рис. 2.11) можна спостерігати тетраедри 
[SiO4]4- та [АlO4]5-, які розташовані в шарах (з ланцюгів по шість 
тетраедрів: на три [SiO4]4- припадає один [АlO4]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-. 
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Додаткова валентність октаедрів алюмінію компенсується 
катіонами Na+, К+, Mg2+, Ca2+, які розташовуються між 
основними площинами тетраедрів. 

 
Рис. 2.11. Структура мусковіту 

 
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+, 
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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 
[АlO4]5, розташованих у вигляді ланцюгів з чотирьох тетраедрів. 
У лужних польових шпатів кожен ланцюг містить три тетраедри 
[SiO4]4- та один [АlO4]5-, а у лужноземельних два тетраедри 
[SiO4]4- та два [АlO4]5-. Вільний від’ємний заряд тетраедрів 
алюмінію [АlO4]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 

]))([(3)])([(2][6 4522103283
22 OHOSiAlOHOAlSiKAlOAlSiK OnHOH  →→ +

ппольовий шпат                              слюда                                               каолініт 
 
В структурі натроліту зустрічаються ланцюги, утворені з 

трьох тетраедрів [SiO4]4- та двох [АlO4]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 
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різноманітних сторонніх аніонів. На відміну від цеолітів 
ультрамарини не містять води, їх колір визначається наявністю 
Сульфуру. 

У содаліту Na8[AlSiO4)6Сl2 в структурі є ланцюги з 12 
тетраедрів   [SiO4]4-   та   12   –   [АlO4]5-,    зв’язані   з   
[Si6Al6O24]6-. У кожному ланцюгу чергується один тетраедр 
[SiO4]4- з тетраедром [АlO4]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 Сl- та 8 йонів Na+. 
Розташування йонів Na+ та Сl- 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 [АlO4]5-, 
надлишковий від’ємний заряд останніх нейтралізований 
катіонами Na+ і К+. 

 
 2.2.3. Загальна характеристика сполук і  

мінералів елементів VА-підгрупи 
До VА-підгрупи належать р-елементи Нітроген, Фосфор, 

Арсен, Стибій та Бісмут. У цих елементів п’ять валентних 
електронів розміщені на s- і р-підрівнях зовнішніх енергетичних 
рівнів. Перші два елементи цієї підгрупи – Нітроген і Фосфор – 
неметали, але при переході до наступних елементів уже 
спостерігається наростання металічних властивостей. Вони 
помітні вже у Арсену, у Стибію однаковою мірою виражені 
неметалічні і металічні властивості, а у Бісмуту переважають 
металічні властивості. Це пояснюється тим, що Арсен, Стибій та 
Бісмут відрізняються від Нітрогену і Фосфору. В них на 
передостанньому енергетичному рівні є 18 електронів, вони 
мають більші радіуси атомів і менші значення енергії йонізації. 
Властивості елементів VА-підгрупи представлені в табл. 2.5. 
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Таблиця 2.5 
Властивості елементів VА-підгрупи і простих речовин 
Властивості N P As Sb Bi 

Порядковий номер 7 15 33 51 83 
Відносна атомна 
маса  

14,0067 30,9738 74,9216 121,75 208,98 

Валентні електрони 2s22p3 3s23p3 4s24p3 5s25p3 6s26p3 
Радіус атома, нм 0,071 0,13 0,148 0,161 0,182 
Енергія йонізації, 
еВ 

14,5 10,49 9,82 8,64 7,3 

Відносна 
електронегативність 

3,07 2,2 2,1 1,8 1,7 

Густина, г/см3 1,026 
(рідкий) 

1,83 
(білий) 

5,70 6,60 9,80 

Температура 
плавлення, ºС 

-209,9 44,10 814 630,5 271,3 

Температура 
кипіння, ºС 

-195,8 275 610 1640 1560 

 
Елементи VА-підгрупи утворюють сполуки переважно з 

ковалентними зв’язками. 
В сполуках з Оксигеном елементи VА-підгрупи мають 

ступені окиснення +3 та +5. Для Бісмуту більш характерним є 
ступінь окиснення +3. 

Всі елементи цієї пігдрупи мають оксиди типу Е2О5 та 
гідроксиди НЕО3 або Н3ЕО4, які мають кислотні властивості. 

Солі цих кислот називаються відповідно: нітрати, 
фосфати, арсенати, бісмутати.    

Окрім того, для них характерні оксиди типу Е2О3 та 
відповідні гідроксиди НЕО2 або Н3ЕО3. У Нітрогену та Фосфору 
вони мають кислотні властивості, а у Арсену та Стибію – 
амфотерні, у Бісмута – основні. Солі кислот зі ступенем 
окиснення елементів +3 мають назви: нітрити, фосфіти, 
арсеніти. Нітрати та фосфати застосовують як мінеральні 
добрива . 

Всі елементи VА-підгрупи утворюють газоподібні 
сполуки з Гідрогеном (гідриди) типу   ЕН3,  в яких ступінь 
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окиснення елементів -3. Від Нітрогену до Бісмуту зменшується 
стійкість гідридів, але посилюється їх відновна активність. 

Розглянемо більш детально Нітроген і Фосфор, їх сполуки 
та мінерали. 

2.2.3.1. Нітроген 

Загальний вміст в земній корі Нітрогену 1 . 10-2% (мас.). У 
вільному стані Нітроген утворює просту речовину – азот, 
молекули якого складаються з двох атомів, з’єднаних між собою 
потрійним зв’язком N≡ N.  Це газ без кольору і  запаху; 75,6% 
(мас.) його входить до складу повітря. 

 Зв’язаний Нітроген знаходиться в органічних сполуках, 
входить до складу всіх живих організмів. З неорганічних 
природних сполук Нітрогену велике значення мають селітри: 
натрієва NaNO3 і калієва KNO3.  

В промисловості азот одержують фракціонуванням 
зрідженого повітря. Більша частина азоту йде на виробництво 
амоніаку. 

Амоніак та його похідні мають найбільше практичне 
значення серед інших водневих сполук, таких як N2H4 – 
гідразин, HN3 – азидна кислота.  

Одержують амоніак у промисловості синтезом з водню і 
азоту при певному  тиску і високих температурах у присутності 
каталізатора 

N2 + 3H2 ⇄  2NH3 + 92 кДж. 
Реакція екзотермічна, тому за принципом Ле Шательє 

зсуву рівноваги цієї реакції вправо сприяє охолодження, а 
внаслідок зменшення числа молекул газоподібних речовин у 
результаті реакції перебігу прямої реакції сприяє підвищення 
тиску. Однак при низьких температурах швидкість реакції дуже 
мала, тому реакцію проводять при температурі близько 500º С, 
компенсуючи підвищенням тиску спричинене цим зміщення 
рівноваги реакції вліво. 

Амоніак за звичайних умов – газ з різким запахом. За 
звичайному  тиску  амоніак  зріджується  при  -33º С і твердне 
при -78º С. Один об’єм води розчиняє за 20º С близько 700 
об’ємів NН3. Концентрований розчин має густину 0,91 г/см3 і 
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містить 25% (мас.) NH3. Розчин, що містить 10% NH3, називають 
нашатирним спиртом. При розчиненні амоніаку у воді 
відбувається оборотна реакція 

NH3 + H2O ⇄  NH4OH. 
Амоній гідроксид NH4ОН – слабка, розчинна у воді 

основа. 
Амоніак і амоній гідроксид реагують з кислотами з 

утворенням солей амонію 
NH3 + HCl = NH4Cl, 

NH4OH + HNO3 = NH4NO3 + H2О. 
Сульфат, нітрат, гідрогенфосфат та дигідрогенфосфат 

амонію використовуються як цінні добрива. 
Нітроген утворює декілька оксидів: N2О та NO – 

несолетворні, N2О3 – ангідрид нітритної кислоти, N2О5 – 
ангідрид нітратної кислоти, NO2 – змішаний ангідрид обох 
вказаних кислот. Нітритна кислота HNO2 – слабка (К = 4 . 10-4) і 
відома тільки в сильно розбавлених розчинах. 

Ступінь окиснення Нітрогену в нітритній кислоті +3, 
тобто є проміжним між нижчим і вищим його ступенями 
окиснення, тому HNO2 виявляє окисно-відновну двоїстість. Вона 
відновлюється, звичайно, до NO, а окиснюється до HNO3. 

Нітратна кислота HNO3 належить до найсильніших 
кислот. У розбавлених розчинах вона повністю дисоціює на 
йони Н+ і NO3

- 
HNO3 →   H+ + NO3

-. 
Нітратна кислота – один з найенергійніших окисників. 
Під дією світла і при нагріванні розкладається 

4HNO3 = 4NO2↑+ O2 ↑+ 2H2O. 
Нітратна кислота діє майже на всі метали (виняток Au, Pt, 

Rh, Іr, Ti, Ta). Метали Al, Fe, Cr, Co, Ni концентрована нітратна 
кислота «пасивує» – на їх поверхні утворюються стійкі оксидні 
плівки. 

При окисненні речовин нітратною кислотою утворюється, 
як правило, суміш продуктів її відновлення. Вони залежать від 
природи відновника, температури і концентрації кислоти. 

Концентрована кислота найчастіше відновлюється до NO2 
Cu + 4HNO3 = Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O, 
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S + 6HNO3 = H2SO4 + 6NO2 + 2H2O. 
При взаємодії розведеної кислоти з малоактивними 

металами виділяється NO 
3Cu + 8HNO3 = 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2О. 

Активні метали (Mg, Zn та ін) відновлюють HNO3 до 
NH4NO3 

4Zn + 10HNO3 = 4Zn(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2О. 
Солі нітратної кислоти – нітрати добре розчиняються у 

воді. Нітратну кислоту використовують для виробництва 
мінеральних добрив, в органічному синтезі, для виробництва 
вибухових речовин тощо. 

2.2.3.2. Фосфор 

Фосфор належить до досить поширених елементів, вміст 
його в земній корі становить близько 0,1% (мас.), але у вільному 
стані він в природі не зустрічається внаслідок великої хімічної 
активності. 

З природних сполук Фосфору найважливішими є кальцій 
ортофосфат Са3(РО4)2 у вигляді мінералу фосфориту, мінерал 
апатит, який містить, крім Са3(РО4)2, ще CaF2 або СаС12. Він 
трапляється також у метеоритах і морській воді. 

Фосфор необхідний для всіх живих істот, він входить до 
складу рослинних і тваринних білків, а саме: білків насіння, 
молока, крові, нервової тканини, м’язів та скелету. Фосфор 
входить до складу нуклеїнових кислот, які беруть участь у 
процесах передавання спадкових властивостей живої клітини. 

Одержують фосфор з суміші фосфориту або апатиту, 
піску і вугілля в електропечах без доступу повітря. 
Відбуваються такі реакції 

Ca3(PO4)2 + 3SiO2 = 3CaSiO3 + P2O5, 
P2O5 + 5C = 2P + 5CO. 

Фосфор утворює декілька алотропних видозмін – білий, 
червоний й чорний. 

Білий фосфор – сильна отрута. Він утворюється при 
охолодженні пари фосфору. Легко окиснюється і при цьому 
світиться. Має молекулярну кристалічну гратку, у вузлах якої 
розміщені тетраедричні молекули Р4. 
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Друга видозміна – червоний фосфор, він менш активний, 
ніж білий. Утворюється з білого фосфору при його нагріванні до 
температури 250–300º С без доступу повітря. 

Чорний фосфор одержують з білого при нагріванні його 
до 200–220º С під дуже високим тиском. Чорний фосфор – 
напівпровідник. 

Застосовують фосфор для виготовлення сірників, деяких 
сплавів, напівпровідникових матеріалів. 

Фосфор, особливо білий, дуже активно реагує з киснем, 
галогенами, сіркою, металами. 

З воднем фосфор утворює газоподібну сполуку – фосфін 
РН3. Це безбарвний газ з часниковим запахом, дуже отруйний.  

Фосфор утворює ряд оксидів, найважливішими є Р2О3 та 
Р2О5. Це кислотні оксиди. Фосфор(ІІІ) оксид утворює фосфітну 
кислоту Н3РО3. Оксид і кислота – сильні відновники. Фосфор(V) 
оксиду відповідає декілька кислот 

хР2О5 + хН2О = 2(НРО3)Х – метафосфатна, 
Р2О5 + 2Н2О = Н4Р2О7 – дифосфатна, 
Р2О5 + 3Н2О = 2Н3РО4 – ортофосфатна або фосфатна. 
Найважливіша з фосфатних кислот – ортофосфатна. Це 

кислота середньої сили, триосновна, тому утворює середні солі і 
два ряди кислих солей 

Na3PO4 – натрій ортофосфат або просто фосфат, 
Na2HPO4 – натрій гідрогенфосфат, 
NaH2PO4 – натрій дигідрогенфосфат. 
Дигідрогенфосфати розчиняються у воді, з 

гідрогенфосфатів та фосфатів добре розчиняються тільки солі 
лужних металів та амонію. 

У промисловості фосфатну кислоту добувають обробкою 
природних фосфоритів сульфатною кислотою 

Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 = 3CaSO4 + 2H3PO4. 
В лабораторії Н3РО4 можна добути окисненням фосфору 

30%-ною HNO3 
3Р + 5HNO3 + 2H2O = 3H3РО4 + 5NO. 

Молекула   ортофосфатної кислоти містить тетраедр РО4. 
У ньому атом Фосфору, що перебуває в стані sp3 – гібридизації, 
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оточений чотирма атомами Оксигену, розміщеними у вершинах 
тетраедра. 

У молекулах фосфатних кислот має місце сполучення 
тетраедрів РО4. Залежно від способу сполучення кислоти 
поділяються на поліфосфатні та метафосфатні. Поліфосфатні 
кислоти побудовані з ланцюжків –РО3–О–РО3–, у 
метафосфатних кислот тетраедри РО4 утворюють кільця. 

2.2.4. Загальна характеристика сполук та мінералів 
елементів VIА- підгрупи 

До VI-А підгрупи належать Оксиген, Сульфур, Селен, 
Телур і Полоній.              

Перші чотири елементи мають неметалічний характер і 
об’єднуються спільною назвою «халькогени», що означає «ті, 
що утворюють руди». Полоній – радіоактивний метал, відомі 
його природні і штучно добуті ізотопи. 

На зовнішньому енергетичному рівні елементи VIА – 
підгрупи мають шість електронів: два на s-підрівні і чотири на 
р-підрівні. Атом Оксигену відрізняється від атомів інших 
елементів підгрупи відсутністю d-підрівня на зовнішньому 
енергетичному  рівні. Завдяки двом неспареним електронам на 
р-підрівні Оксиген може утворювати два зв'язки, і ковалентність 
його, як правило, дорівнює двом 

 
Але наявність двох неподілених електронних пар зумовлює 
можливість утворювати ще зв’язки за донорно-акцепторним 
механізмом, наприклад в йоні гідроксонію [H3O]+: 

+

+

















→+ H

H

OHHHOH ::::
..

..

..

.. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

На  відміну  від  Оксигену  всі  його  аналоги мають вакантний 
d-підрівень,за рахунок якого може бути збільшене число 
неспарених електронів. У зв’язку з цим ці елементи можуть 
виявляти валентність не тільки 2, а також 4 і 6. 

Всі елементи VIА-підгрупи в сполуках з металами і 
Гідрогеном мають ступінь окиснення -2, а в сполуках з 
Оксигеном і неметалами Сульфур, Селен та Телур можуть 
виявляти ступені окиснення +4 або +6. Оксиген    в    сполуці    з     
Флуором,    якому   він   поступається за  електронегативністю,  

має  ступінь окиснення +2 ( 2

12 −+

FO ), а в  пероксидах –

1( 2

1

2

1

2

1

2

1

,
−+−+

ONaOH ). Властивості елементів VІА-підгрупи 
представлені в табл. 2.6. 

 
Таблиця 2.6 

Властивості елементів VІА-підгрупи і простих речовин 
Властивості O S Se Te Po 

Порядковий номер 8 16 34 52 84 
Відносна атомна 
маса 

15,9994 32,064 78,96 127,60 [210] 

Валентні електрони 2s22p4 3s23p4 4s24p4 5s25p4 6s26p4 
Радіус атома, нм 0,073 0,104 0,117 0,137 - 
Відносна 
електронегативність 

3,50 2,60 2,50 2,10 1,76 

Густина, г/см3 1,13 
(рідкий) 

2,07 
(ромб.) 

4,82 6,25 9,50 

Температура 
плавлення, ºС 

-218,8 112,8 220,5 450 250 

Температура 
кипіння, ºС 

-183,0 444,6 657,0 990,0 - 

 
Із збільшенням порядкового номера елементів VIА-

підгрупи знижується окисна активність нейтральних атомів і 
зростає відновна активність від’ємних йонів Е2 -. 

Гідриди елементів VIА-підгрупи Н2Е у водних розчинах 
виявляють слабкі кислотні властивості. Лужність молекул 
гідридів зменшується від води до Н2Те. 
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Сульфур, Селен та Телур утворюють два ряди кислотних 
оксидів- ЕО2 та ЕО3. Кислоти типу Н2ЕО3, в яких ці елементи 
мають ступінь окиснення +4, нестійкі. В окисно-відновних 
реакціях такі кислоти та їх солі можуть поводити себе і як 
окисники, і як відновники. 

Кислоти типу Н2ЕО4 зі ступенем окиснення елементів +6 є 
більш стійкими, в окисно-відносних реакціях поводять себе 
тільки як окисники. Найбільша окисна активність у селенатної 
кислоти. 

Сірка, селен та телур не розчиняються в розбавлених 
хлоридній і сульфатній кислотах. Нітратна кислота окиснює при 
нагріванні сірку до сульфатної кислоти, а селен та телур – до 
селенітної Н2SeО3 та телурітної Н2ТеО3 кислот. 

 
2.2.4.1. Оксиген 

Елемент Оксиген утворює дві алотропні модифікації О2 
(кисень) і О3 (озон). Оксиген є самим поширеним елементом на 
нашій планеті – 47,2% (мас.). 

У вільному стані кисень міститься у повітрі (20,9% об.), 
однак основна маса Оксигену входить до складу води, гірничих 
порід, мінералів, рослинних і тваринних організмів. 

Кисень має велике біологічне значення: тварини і рослини 
при диханні поглинають атмосферний кисень, а виділяють 
карбон(IV) оксид. 

Атмосферний кисень має біогенне походження. Він є 
продуктом фотосинтезу зелених рослин. Розрахунок показує, що 
рослини щорічно повертають в атмосферу близько 4,7 . 1011 тонн 
газоподібного кисню. 

Сутність процесу фотосинтезу полягає в тому, що в 
клітинах рослин (обов’язково в присутності хлорофілу – 
зеленого пігменту рослин як фотокаталізатора) карбон(IV) 
оксид взаємодіє з Гідрогеном води та з іншими речовинами. При 
цьому утворюються складні органічні сполуки – білки, 
вуглеводи, жири і виділяється кисень. Цей процес відбувається 
тільки при поглинанні енергії сонячного світла, тому він 
називається фотосинтезом і найбільш спрощено може бути 
представлений у такому виді 
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.666 2612622 OOHCOHCO hv +→+  
В дійсності це дуже складний процес, який 

супроводжується відповідним циклом хімічних перетворень, в 
яких бере участь велика кількість різних біокаталізаторів – 
ферментів. 

Кисень бере участь в процесах, які відбуваються в ґрунті і 
зумовлюють його родючість. За участю кисню мінералізуються 
рослинні і тваринні рештки, в результаті чого складні органічні 
речовини перетворюються в більш прості мінеральні – Н2О, 
NH3, СО2.  

Кисень  –   безбарвний газ (температура влавлення – 
218,9º С, температура кипіння – 183º С), погано розчиняється у 
воді (при 0º С в 100 об’ємах води розчиняється 5 об’ємів кисню).  

В промисловості кисень добувають з рідкого повітря. 
Дуже чистий кисень одержують електролізом води. 

В лабораторних умовах кисень одержують розкладанням 
калій перманганату або бертолетової солі 

2KMnO4  
t

=  K2MnO4 + MnO2 + O2, 

2KClO3 
t

=  2KCl + 3O2. 
В другому випадку для здійснення реакції як каталізатор 

використовують MnО2. 
Кисень зберігають і транспортують в стальних балонах 

(синього кольору) під тиском 150 атмосфер. 
При нагріванні кисень реагує практично зі всіма металами 

та неметалами, утворюючи оксиди. Тільки по відношенню до 
Флуору він поводить себе як відновник. 

Кисень широко застосовується в різних галузях 
промисловості: для різання та зварювання металів, для 
інтенсифікації хімічних процесів в металургійній і хімічній 
промисловості. Зріджений кисень використовують в авіаційній 
та ракетній техніці. Кисень застосовують також в різних 
апаратах для дихання. 

Озон О3 – голубуватий газ з сильним запахом, в 
невеликих кількостях міститься у повітрі. Він утворюється при 
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грозових розрядах, а також при дії ультрафіолетових променів 
на кисень. 

В лабораторії озон одержують дією на кисень 
електричного розряду 

3О2 = 2О3. 
Озон з’явився на Землі, як тільки в атмосфері почав 

утворюватись кисень. Завдяки поглинанню короткохвильового 
ультрафіолетового випромінювання, він створив такі умови на 
Землі, завдяки яким зародилось і продовжує розвиватись життя. 

В  атмосфері  міститься  дуже мало озону, всього близько 
4 . 10-7% (об’єм), але цього достатньо, щоб виконувати роль 
захисного щита всього живого на Землі. Останнім часом 
озоновий шар почав руйнуватись. Підраховано, що він вже 
зруйнувався приблизно на 3%, а до 2050 року може зменшитись 
ще на 10%. Встановлено, що основними руйнівниками 
озонового шару є оксиди Нітрогену, Хлору, а також фреони – 
флуорпохідні метану, етану, циклобутану, які використовуються 
в холодильній техніці і ще недавно створити умови для 
припинення руйнування озонового шару. 

Озон в 1,5 рази важчий за повітря, при –112º С 
перетворюється в синю рідину, а при температурі – 251º С 
перетворюється в тверду речовину. У воді розчиняється краще 
за кисень (в 100 об’ємах води при 0º С розчиняється 49 об’ємів 
озону). Вибухає при ударі. 

Озон – сильний окисник. Це пояснюється тим, що озон 
легко розкладається з виділенням атомарного кисню, який має 
підвищену хімічну активність 

О3 = О2 + О. 
Озон, завдяки сильній окисній здатності, вбиває 

мікроорганізми, тому його використовують для знезараження 
питної води і повітря. 

 
2.2.4.2. Сульфур 

Сульфур належить до поширених елементів. В земній корі 
міститься близько 0,1% (мас.). Зустрічається у вигляді 
самородної сірки і сполук – сульфідів та сульфатів. Найбільш 
поширені пірит FeS2, сфалерит ZnS, мідний блиск Cu2S, 
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галеніт PbS, гіпс CaSO4 . 2Н2О, ангідрит CaSO4, мірабіліт 
Na2SO4 ⋅  H2O. 

Сульфур утворює декілька алотропних видозмін, 
найбільш стійка з них – ромбічна сірка, кристали якої мають 
форму октаедрів. Природна сірка зустрічається тільки у вигляді 
ромбічної видозміни. 

Ромбічна сірка – тверда речовина жовтого кольору 
(густина 2,07 г/см3). Вона розчиняється в бензині та деяких 
інших рідинах. 

Вільну сірку широко застосовують в різних галузях 
господарства, наприклад, для виготовлення чорного пороху, 
сірників, для вулканізації каучуку з метою одержання гуми, для 
боротьби з шкідниками сільськогосподарських культур, для 
виробництва лікарських препаратів. 

За своїми хімічними властивостями сірка належить до 
активних неметалів. 

При взаємодії з воднем і металами сірка виявляє окисні 
властивості. В цих сполуках ступінь окиснення Сульфуру -2. 

Сірка  сполучається з воднем при температурі близько 
350º С, утворюючи безбарвний газ дигідрогенсульфід 
(сірководень) H2S з характерним запахом білка, який гниє. Він 
трохи важчий за повітря, зріджується при – 60,3º С і твердне при 
–85,6º С, горить на повітрі, окиснюючись в залежності від умов 
до сульфур(IV) оксиду або до сірки. При достатньому доступі 
повітря утворюється SO2, а при недостачі – сірка 

2H2S +3O2 = 2SO2 + 2H2O, 
2H2S + O2 = 2S + 2H2О. 

Сірководень помірно розчиняється у воді, при цьому 
утворюється слабка двоосновна кислота, що дисоціює за схемою 

H2S  ⇄  H+ + HS-, 
HS – 

⇄  H+ + S2-. 
Константи   дисоціації   сульфідної   кислоти    

К1  =  5 . 10-8 та  К2 = 1 . 10-15. 
Сірководень – сильний відновник. Йони S2- легко 

втрачають електрони і перетворюються у нейтральні атоми. 
Сульфідна кислота утворює два ряди солей: середні – 

сульфіди і кислі – гідрогенсульфіди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

Більшість сульфідів малорозчинні у воді, наприклад, CuS, 
Ag2S, PbS тощо. 

Розчинні у воді сульфіди, як солі дуже слабкої кислоти, 
гідролізуються 

Na2S + HOH ⇄  NaHS + NaOH. 
При взаємодії сірки з активними неметалами вона 

виступає відновником, і  Сульфур виявляє ступені окиснення +4 
або +6. 

На повітрі або в кисні сірка згоряє з утворенням 
сульфур(IV) оксиду SO2 

S + O2 = SO2. 
Сульфур(IV) оксид – це кислотний оксид, ангідрид 

сульфітної кислоти. За звичайних умов – безбарвний газ з 
різким запахом. При -10º С він зріджується, добре розчиняється 
у воді, при цьому утворюється нестійка сульфітна кислота 
Н2SO3. Це кислота середньої сили, яка дисоціює ступінчасто за 
схемою 

 SO2 + H2O ⇄  H2SO3 ⇄  H+ + HSO3
- ⇄  2H+ + SO3

2-. 
Константи дисоціації: К1 = 1,7 . 10-2, К2 = 6,2 . 10-8. 
Сульфітна кислота має і відновні, і окисні властивості, але 

більшою мірою виявляє відновні властивості – легко 
окиснюється у сульфатну кислоту 

2H2SO3 + O2 = 2H2SO4. 
Сульфітна кислота, як двоосновна, утворює два ряди 

солей: нормальні – сульфіти і кислі – гідрогенсульфіти. 
Окисненням сульфур(IV) оксиду в присутності 

каталізатора одержують сульфур(VI) оксид – ангідрид 
сульфатної кислоти 

2SO2 + O2 ⇄  2SO3. 
Сульфур(VI) оксид – безбарвна рідина з температурою 

кипіння +44,7º С і температурою кристалізації +16,8º С. 
При розчиненні SO3 у воді утворюється сульфатна кислота 

SO3 + H2O = H2SO4 + 88 кДж. 
Безводна H2SO4 – безбарвна рідина, що кристалізується 

при +10,30 С. Концентрована сульфатна кислота містить близько 
96% H2SO4 і має густину 1,84 г/см3. 
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При розчиненні концентрованої сульфатної кислоти у воді 
відбувається її гідратація, яка супроводжується виділенням 
значної кількості теплоти. 

Сульфатна кислота належить до сильних кислот, 
практично повністю дисоціює за першим ступенем 

І ст. H2SO4 →    H+ + HSO4
-. 

За другим ступенем дисоціація відбувається меншою 
мірою 

ІІ ст. HSO4
-  ⇄  H+ + SO4

2-. 
Концентрована сульфатна кислота – сильний окисник. 

Окисником у концентрованій кислоті є Сульфур (+6) на відміну 
від розведеної кислоти, де окисником є йон Н+. 

Тому розведена сульфатна кислота взаємодіє тільки з 
тими металами, які розміщені в ряді стандартних електродних 
потенціалів до водню 
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Концентрована сульфатна кислота може окиснювати 

метали, що стоять в ряді стандартних електродних потенціалів 
до срібла включно. Продукти її відновлення можуть бути 
різними в залежності від активності металу і температури. 

При взаємодії з малоактивними металами концентрована 
сульфатна кислота відновлюється до SO2 
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Продуктами відновлення сульфатної кислоти при 
взаємодії з активними металами можуть бути SO2, сірка S і H2S 

Zn + 2H2SO4 = ZnSO4 + SO2↑+ 2H2O, 
3Zn + 4H2SO4 = 3ZnSO4 + S↓+ 4H2O, 

4Zn + 5H2SO4 = 4ZnSO4 + Н2S↑+ 4H2O. 
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З алюмінієм і деякими малоактивними металами (Fe, Cr, 
Ni тощо) концентрована H2SO4 без нагрівання не взаємодіє 
внаслідок утворення на поверхні металів захисної оксидної 
плівки. Це явище називається пасивацією металів. 

Концентрована сульфатна кислота окиснює і неметали, 
такі як сірка, вуглець, відновлюючись до SO2 

C + 2H2SO4 = CO2↑ + 2SO2↑ + 2H2O, 
S + 2H2SO4 = 3SO2↑ + 2H2O. 

Як двоосновна сульфатна кислота утворює два ряди 
солей: середні і кислі. Середні солі – сульфати, кислі – 
гідрогенсульфати. 

Солі сульфатної кислоти мають широке застосування. 
Кальцій сульфат CaSO4 зустрічається в природі у великих 
кількостях у вигляді мінералу гіпсу CaSO4 · 2Н2О, який 
застосовують для виготовлення форм у ливарному виробництві, 
як в’яжучий матеріал для опоряджувальних робіт, для 
накладання гіпсових пов’язок.  

Мідний купорос CuSO4 .
 5Н2О  застосовується у 

сільському господарстві для обприскування рослин і обробки 
зерна з метою знищення спор шкідливих грибків, для 
електролітичного покриття металів міддю, виготовлення 
мінеральних фарб тощо. 

Залізний купорос FeSO4 · 7Н2О застосовують для 
боротьби з шкідниками рослин, у виробництві мінеральних 
фарб. 

Натрій сульфат Na2SO4 кристалізується з водних розчинів 
з десятьма молекулами води Na2SO4 . 10Н2О і в такому  вигляді 
називається глауберовою сіллю. Безводна сіль 
використовується для виготовлення скла, соди тощо.  

2.2.5. Загальна характеристика сполук та мінералів 
елементів VIIА-підгрупи 

До VIIА-підгрупи входять Флуор, Хлор, Бром, Йод та 
Астат. Ці елементи називають галогенами, що означає 
«солеродні». Цю назву вони одержали за здатність 
безпосередньо реагувати з металами з утворенням солей. 
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Таблиця 2.7 
Властивості елементів VIIА-підгрупи  

Властивості F Cl Br І At 
Порядковий номер 9 17 35 53 85 
Відносна атомна 
маса 

18,988 35,453 79,909 126,904 [210] 

Валентні електрони 2s22p5 3s23p5 4s24p5 5s25p5 6s26p5 
Радіус атома, нм 0,064 0,099 0,114 0,133 - 
Відносна 
електронегативність 

4,0 3,0 2,8 2,6 ≈ 2,2 

 
На зовнішньому енергетичному рівні атоми галогенів 

містять по сім електронів: два на s-підрівні і п’ять на р-підрівні 
(див. табл. 2.7). Їх атоми легко приєднують електрон, 
утворюючи однозарядні від’ємні йони, що мають електронну 
структуру відповідного благородного газу. Отже, галогени – це 
типові неметали. 

З таблиці 2.7 видно, що із збільшенням порядкового 
номера елементів у ряді F-At зростають радіуси атомів, 
зменшується електронегативність, що призводить до 
послаблення неметалічних властивостей і окисної здатності 
елементів: F>Cl>Br>І>At. 

Флуор, що має найбільшу електронегативність, в усіх 
сполуках має ступінь окиснення -1, решта галогенів виявляють 
ступені окиснення від -1 до +7. 

У вільному стані галогени не зустрічаються завдяки своїй 
великій хімічній активності. У природі поширені сполуки 
галогенів з металами. 

Флуор зустрічається в природі у вигляді мінералу 
флюориту CаF2; окрім того, він входить до складу мінералів 
кріоліту AlF3 . 3NaF і фтороапатиту Ca5(PO4)3F. 

Найважливіша природна сполука Хлору – мінерал галіт 
NaCl (кухонна сіль), міститься Хлор також в мінералах 
сильвініті KCl і карналіті KCl . MgCl2 . 6H2O. 

Подібно до Хлору, Бром зустрічається в природі у вигляді 
сполук з Калієм, Магнієм, Натрієм. 

Сполуки Хлору і Брому є в морській воді, у воді деяких 
озер і в підземних водах. 
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У морській воді в дуже малій кількості є і сполуки Йоду, 
існують деякі водорості, які нагромаджують Йод в своїх 
тканинах. Вони є джерелом добування йоду. 

Астат у природі практично не зустрічається. Його 
добувають за допомогою ядерних реакцій. Найбільш стійкий 
ізотоп 210At має період напіврозпаду всього 8,3 години. 

Молекули галогенів двохатомні. За звичайних умов фтор і 
хлор знаходяться в газоподібному стані, бром – в рідкому, йод – 
в кристалічному (табл. 2.8).     

Таблиця 2.8 
Деякі фізичні властивості простих речовин галогенів 

Властивості F2 Cl2 Br2 І2 At2 
Густина, г/см3 1,513 

(рідкий) 
1,957 

(рідкий) 
3,1023 

(рідкий) 
4,94 

(крист.) 
- 

Температура 
плавлення, ºС 

-218 -100,98 -7,2 +113,5 +227 

Температура 
кипіння, ºС 

-187,99 -34,05 +58,8 +184,35 +317 

 
Способи добування галогенів зводяться до окиснення 

аніонів Е-. Це здійснюється або за допомогою окисників, або 
дією електричного струму. 

Вільні галогени виявляють надзвичайно високу хімічну 
активність. Вони реагують майже з усіма простими речовинами, 
особливо швидко відбувається реакція сполучення з металами. 
В усіх цих випадках атоми галогенів приєднують електрони, 
тобто є енергійними окисниками. 

Галогени утворюють газоподібні сполуки з Гідрогеном: 
HF, HCl, HBr, HІ. В ряді HF-HCl-HBr-HІ закономірно 
зменшується міцність хімічного зв’язку в молекулах. В такому 
ж напрямку зменшується і термічна стійкість відповідних 
галогенів. В ряді F-Cl-Br-І електронегативність атомів галогенів 
зменшується. Тому в молекулі HF електронна хмара атома 
Гідрогену зміщується до атома галогену найбільшою мірою, а в 
молекулах HСl, HBr, HІ – дедалі менше. Окрім того, область 
перекривання електронних хмар розміщується на більшій 
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відстані від ядра атома галогену і сильніше екранується 
збільшеним числом проміжних електронних шарів. 

Леткі сполуки галогенів з Гідрогеном – НЕ добре розчинні 
у воді. У водних розчинах вони поводять себе як кислоти. Сила 
(ступінь дисоціації) цих кислот збільшується зі зменшенням 
електронегативності галогенів і в зв’язку з цим відповідним 
зменшенням міцності зв’язку НЕ від Флуору до Астату. 

Флуоридна, або плавикова кислота, – це слабка кислота. 
Молекули НF асоційовані за рахунок водневих зв’язків. 

Пара  її отруйна, концентрована кислота спричиняє опіки 
шкіри. 

Солі флуоридної кислоти – флуориди – малорозчинні у 
воді. Натрій флуорид і натрій силіційфлуорид Na2[SiF6] – 
токсичні, їх використовують для боротьби з шкідливими 
комахами, а також для консервування деревини. 

Флуоридна кислота руйнує скло, реагуючи з силіцій(IV) 
оксидом силан 

SiO2 + 4HF = SiF4↑+ 2H2O. 
Цю властивість використовують для травлення скла.  
Хлоридну кислоту добувають розчиненням у воді 

гідрогенхлориду, який  одержують переважно синтезом з водню 
і хлору 

Н2 + С12 = 2НС1. 
Хімічно чиста хлоридна кислота – безбарвна рідина з 

різким запахом, містить 42% (мас.) НСl (при 18º С). Звичайно, 
концентрована хлоридна кислота містить близько 36% НСl, її 
густина –  1,19 г/см3. 

Хлоридна кислота входить до складу шлункового соку, 
має велике значення для травлення людини і тварин. 

Хлоридна кислота реагує тільки з тими металами, які в 
ряді стандартних електродних потенціалів розміщені до водню. 
При цьому утворюються її солі – хлориди 

.2 22 HMgClHClMg +=+  
Застосовують хлоридну кислоту у виробництві барвників, 

ліків, хлору, але більше всього її використовують для  
виробництва хлоридів. 
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Найбільш важливе значення мають калій хлорид КСl – 
цінне калійне добриво, його використовують також у 
виробництві скла; натрій хлорид NaCl – природна сировина 
хімічної промисловості, його використовують у виробництві 
натрій гідроксиду, хлоридної кислоти, хлору, соди, мила тощо, 
як приправу до їжі і для консервування; меркурій(II) хлорид 
(сулема) HgCl2 – сильна отрута, використовують для 
протравлення насіння, а також для дезинфекції в медицині; 
аргентум хлорид AgCl знаходить застосування у виробництві 
фотоматеріалів, тому що має властивість розкладатися під дією 
світла з виділенням вільного срібла. 

Бромідна і йодидна кислоти дуже подібні за хімічними 
властивостями до хлоридної кислоти, але відрізняються 
сильнішими відновними властивостями. Солі цих кислот 
називають відповідно бромідами і йодидами. 

Калій і натрій броміди застосовують в медицині як 
заспокійливий засіб при розладах нервової системи, аргентум 
бромід – для виготовлення фотоматеріалів, калій йодид –  в 
медицині при захворюванні ендокринної системи. 

Галогени утворюють ряд сполук з Оксигеном, але всі ці 
сполуки нестійкі і добути їх можна тільки непрямим шляхом. 

В усіх оксигеновмісних сполуках галогени, окрім Флуору, 
виявляють додатні ступені окиснення: від +1 до +7. 

Найважливішими для практичних потреб є кисневі 
сполуки Хлору.  Найстійкішими є солі оксигеновмісних кислот, 
найменш стійкі – оксиди і кислоти. 

Хлор утворює такі кислоти: 
НСlО – хлоратна(I) або гіпохлоритна; солі – хлорати(I); 
НСlО2 – хлоратна(III) або хлоритна; солі – хлорати(III); 
НСlО3 – хлоратна(V); солі – хлорати(V); 
НСlО4 – хлоратна; солі – хлорати. 
Стійкість цих кислот, а також утворених ними солей 

зростає із збільшенням ступеня окиснення, а окисні властивості 
спадають. 

Зміну властивостей у ряді оксигеновмісних кислот Хлору 
можна подати схемою: 
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 ←

 →

здатностіокисноїПоcилення

стійкостіпідвищенняейвластивосткислотнихПосилення

HClOHClOHClOHClO 432

;

,,,  

 
У вільному стані можна одержати тільки хлоратну  кислоту, 
решта існує тільки у водних розчинах. Хлоратна  кислота – 
найсильніша з усіх відомих кислот, а хлоратна(І) кислота – дуже 
слабка (К = 5 . 10-8), слабша за карбонатну.  

Хлоратна або гіпохлоритна кислота і аналогічні кислоти 
Брому та Йоду утворюються при взаємодії галогенів з водою, 
наприклад: 

Сl2 + Н2О ⇄ НСlО + НСl. 
НСlО – це дуже нестійка сполука, навіть в розбавленому 

розчині поступово розкладається, але дуже швидко – в 
присутності речовин, здатних окиснюватись 

НСlО → НCl + О. 
На цих реакціях засноване застосування хлору для 

знезараження води: атоми Оксигену взаємодіють з органічними 
речовинами тіла бактерій. 

Хлор і інші галогени взаємодіють з водними розчинами 
лугів, утворюючи сіль гідрогенгалогенідної кислоти і будь-якої 
оксигеновмісної кислоти в залежності від умов.  

При дії хлору на гашене вапно добувають хлорне вапно 
.)( 2222 OHCaOClClOHCa +=+  

Продукт реакції слід розглядати як змішану сіль 
хлоридної і гіпохлоритної кислот. 

Хлорне вапно –  це білий порошок з різким запахом, воно 
має сильні окисні властивості. У вологому повітрі під дією 
вуглекислого газу поступово розкладається, виділяючи 
хлорноватисту кислоту 

2СаОСl2 + СО2 + Н2О = СаСО3 + СаСl2 + 2НСlО, 
НСlО → НСl + О. 

Хлорне вапно застосовують для відбілювання рослинного 
волокна і для дезинфекції. Кисневі сполуки Брому і Йоду – 
аналогічні кисневим сполукам Хлору. 
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2.3. Загальна характеристика  d-елементів 
d-Елементи розміщені в періодичній системі у великих 

періодах між  s-  і  р-елементами. Їх ще називають перехідними. 
В атомах d-елементів забудовується електронами d-підрівень 
передостаннього рівня. 

В періодичній системі d-елементи утворюють побічні 
підгрупи (В-підгрупи). Число електронів на d-підрівні атомів 
цих елементів зростає від d1 (ІІІВ-підгрупа) до d10 (ІІВ-підгрупа). 
Всі d-елементи –  метали. На зовнішньому енергетичному рівні 
атоми d-елементів мають, як правило, по два електрони (s2). 
Однак у дев’яти d-елементів (Nb, Cr, Mo, Ru, Rh, Pt, Cu, Ag, Au) 
в результаті „провалу”  одного електрона на зовнішньому рівні 
залишається по одному електрону (s1). В атомі Паладію 
відбувається подвійний „провал” електронів, і зовнішній рівень 
його не містить електронів. 

В атомах d-елементів валентними є s-електрони 
останнього рівня ns і d-електрони   (частково   або   повністю)  
передостаннього рівня (n-1)d. 

За невеликим винятком, d-елементи мають змінний 
ступінь окиснення. Майже для всіх d-елементів можливий 
ступінь окиснення +2 – за числом зовнішніх електронів. Вищий 
ступінь окиснення більшості d-елементів відповідає номеру 
групи періодичної системи, в якій вони знаходяться. 

 
2.3.1. Загальна характеристика сполук та  

мінералів елементів IВ-підгрупи 
До ІВ-підгрупи належать Купрум Cu, Аргентум Ag і 

Аурум Au. 
Подібно до атомів лужних металів, атоми усіх цих 

елементів мають на зовнішньому енергетичному рівні по 
одному s-електрону, але на передостанньому енергетичному 
рівні, на відміну від лужних металів, міститься 18 електронів – 
(n-1)s2(n-1)p6(n-1)d10ns1, де n – номер періоду, де розміщений 
елемент. Усі елементи ІВ-підгрупи - передостанні члени декад 
d-елементів, тому на d-підрівні вони мали б мати по 9 
електронів,  в дійсності мають по 10 електронів, тобто 
електронну конфігурацію (n-1)d10ns1. Виявляється, що вона 
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більш стійка, ніж  (n-1)d9ns2. У відповідності з електронною 
конфігурацією (n-1)d10ns1 елементи ІВ-підгрупи повинні мати 
ступінь окиснення +1, але 18-електронний шар передостаннього 
рівня  цих елементів ще не стабілізувався і здатний до часткової 
втрати електронів. Тому Купрум може виявляти ступінь 
окиснення +1 і +2 (більш характерний для нього ступінь 
окиснення +2), Аргентум +1, +2 та +3 (найбільш характерний 
+1), Аурум +1, +3 (більш характерний +3). Властивості 
елементів IVА-підгрупи представлені в табл. 2.9. 

              Таблиця  2.9 
Властивості металів ІВ-підгрупи і простих речовин 

Властивості Cu Ag Au 
Порядковий номер 29 47 79 
Відносна атомна маса 63,62 107,87 196,97 
Валентні електрони 3d104s1 4d105s1 5d106s1 
Металічний радіус атома, нм 0,128 0,144 0,144 
Енергія йонізації, еВ 7,726 7,576 9,226 
Відносна електронегативність 1,75 1,42 1,42 
Густина, г/см3 8,96 10,52 19,30 
Температура плавлення, ºС 1083 960,5 1063,4 

Температура кипіння, ºС 2543 2167 2880 

  
Радіуси атомів елементів ІВ-підгрупи є менші за радіуси 

атомів лужних металів, тому ці метали мають інші фізичні 
властивості: більшу густину, високі температури плавлення, а 
також вищі значення енергії йонізації,  ніж у лужних металів. Це 
призводить до відмінностей у хімічних властивостях. 

Елементи ІВ-підгрупи – малоактивні метали. Вони важко 
окиснюються, а їх йони легко відновлюються. Відновні 
властивості нейтральних атомів спадають від Cu до Au, а окисні 
властивості йонів зростають в цьому ж напрямку. Стандартні 
електродні потенціали цих металів мають додатні значення. 

Метали ІВ-підгрупи за звичайної температури не 
розкладають воду, стійкі до дії повітря. З воднем вони не 
взаємодіють. 

Оксиди цих металів типу Е2О розкладаються при 
нагріванні, мають основні властивості, з водою не реагують, за 
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винятком Ag2О. Оксиди типу ЕО відомі тільки для Купруму та 
Аргентуму, відповідно CuO та AgО. 

Гідроксиди металів ІВ-підгрупи одержують дією лугів на 
їх солі. 

Всі метали ІВ-підгрупи утворюють як катіонні, так і 
аніонні комплекси, з підвищенням ступеня окиснення тенденція 
до утворення аніонних комплексів зростає. 

Вміст   Cu,  Ag    та    Au в земні корі дорівнює відповідно 
5,5 . 10-3 і 1 . 10-5, 5 . 10-7% (мас.). Купрум та Аргентум 
зустрічаються переважно у вигляді сульфідів, але трапляються 
іноді у вигляді вільних металів. Золото знаходиться майже 
виключно в самородному стані. 

Головні мінерали, які містять Купрум та Аргентум, – це 
халькозин, або мідний блиск   Cu2S;    халькопірит, або 
мідний колчедан CuFeS2; малахіт (CuOH)2CO3; азурит 
Cu(OH)2 

. 2CuCO3;  аргентит, або срібний блиск Ag2S. Срібло 
трапляється як домішка до сульфідних руд таких металів, як Pb, 
Cu, Zn, Cd  тощо. Золото трапляється в самородному стані у 
вигляді золотого піску (2–4 г золота на 1 т піску). 

Для добування міді застосовують пірометалургійний, або 
гідрометалургійний способи. Перед переробкою мідні руди 
збагачують флотаційним методом. Пірометалургійний метод 
добування мід з сульфідних руд грунтується на окисненні Cu2S 
до CuO  

2 2 22 2 ,Cu S O CuO SO+ → +  
який потім відновлюється до Сu2S та реагує з надлишком 
купрум(I) сульфіду 

 2 2 22 6 .Cu O Cu S Cu SO+ → +  
Мідь, що утворюється під час пірометалургійного 

процесу, містить 95–98% Сu. Щоб отримати мідь високої 
чистоти, сиру мідь рафінують електролізом. Анодом при цьому 
є сира мідь, катодом – чиста мідь, а електролітом – розчин 
CuSO4. 

Чиста мідь – м’який метал рожевого кольору. Хороша 
теплопровідність і електропровідність, стійкість до корозії 
забезпечують широке застосування міді в техніці. На основі міді 
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виготовляють сплави, які застосовують в авіа-, та в 
автобудівництві. Чисту мідь використовують в електротехніці. 

Мідь безпосередньо з’єднується з киснем, галогенами і 
сіркою, з лугами не реагує. 

З розведених хлоридної, сульфатної та ацетатної кислот 
мідь не витісняє водень. Розведена нітратна кислота окиснює 
мідь і відновлюється до нітроген(ІІ) оксиду 

3Cu + 8HNO3 = 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2О, 
а концентрована сульфатна кислота відновлюється до 
сульфур(IV) оксиду 

Cu + 2H2SO4 = CuSO4 + SO2↑ + 2H2O. 
Мідь є мікроелементом. В організмах рослин вона 

стимулює фотосинтез і дихання, а також вуглеводний обмін. 
Солі Купруму та відходи від переробки купрумвмісних 

руд застосовують для удобрення бідних на Купрум торф’яних і 
болотних  грунтів. 

У великих дозах сполуки Купруму токсичні і 
використовуються як   пестициди  (фунгіциди,  бактерициди).  
Наприклад,  сульфат CuSO4 . 5H2О (мідний купорос) широко 
застосовують як фунгіцид. Суміш розчину купрум(II) сульфату з 
кальцій гідроксидом (бордоська рідина) застосовують для 
боротьби із збудниками хвороб винограду та плодових культур. 

Купрум(II) гідроксид карбонат (CuOH)2CO3 входить до 
складу протрави для насіння, використовується для 
виготовлення зелених фарб. 

Основну частину срібла добувають пірометалургійної 
переробкою руд кольорових металів (Сu, Pb, Zn). 

Кисень повітря не окиснює срібло навіть при нагріванні, а 
під дією сірководню утворюється чорний наліт арґентум(І) 
сульфіду Ag2S. 

Хлоридна і розведена сульфатна кислота не розчиняють 
срібло. З концентрованою нітратною кислотою воно взаємодіє 

Ag + 2HNO3 = AgNO3 + NO2 + H2O. 
Срібло застосовують для одержання сплавів, з яких 

виготовляють монети, ювелірні вироби, лабораторний посуд. 
Велика кількість срібла використовується для виготовлення 
срібно-цинкових акумуляторів. 
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Галогеніди срібла розкладаються під дією світла, що 
знаходить їх застосування в фотографії. 

Для вилучення золота із природних сполук його 
відмивають від пустої породи після її розмелювання. 
Використовують також розчинення золота в ртуті. Більш 
ефективним є ціанідний метод, що ґрунтується на розчиненні 
золота в NaCN завдяки окисненню киснем повітря  

2 2 24 8 2 4 [ ( ) ] 4 .Au NaCN O H O Na Au CN NaOH+ + + → +  
З комплексу золото осаджують цинковим пилом 

3 2 42 [ ( ) ] [ ( ) ] 2 .Na Au CN Zn Na Zn CN Au+ → +  
Золото один з самих малоактивних металів. На повітрі 

воно не змінюється навіть при високих температурах, не 
розчиняється в хлоридній, сульфатній і нітратній кислотах. 
Легко розчиняється в суміші концентрованих нітратної і 
хлоридної кислот 

Au + HNO3 + 4HCl = H[AuCl4] + NO↑ + 2H2O. 
Срібло і золото як благородні метали переважно 

використовують у ювелірній справі та у точному 
приладобудуванні. Сплави золота з сріблом і міддю 
використовують в електротехніці, для виготовлення ювелірних 
виробів, Окрім того, золото – еквівалент ціни товарів, 
забезпечення грошей, що знаходяться в обігу. 

 
2.3.2. Загальна характеристика сполук та  

мінералів елементів IIВ-підгрупи 
До IIВ-підгрупи належать Цинк Zn, Кадмій Cd і Меркурій 

Hg. Ці елементи – повні електронні аналоги, кожний в своєму 
періоді (четвертому, п’ятому, шостому відповідно) є останнім 
елементом d-родини. 

У елементів IIВ-підгрупи на зовнішньому енергетичному 
рівні знаходиться 2s-електрони,  на передостанньому – 18 
електронів, що можна відобразити формулою  

(n-1)s2(n-1)p6(n-1)d10ns2. 
У елементів Zn, Cd  і Hg  d-підрівень цілком стабільний, 

на відміну від елементів ІВ-підгрупи, тому ці елементи 
виявляють в своїх сполуках ступінь окиснення +2. У Цинку, 
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Кадмію і Меркурію радіуси атомів менші,  а потенціали 
йонізації вищі, ніж у металів IIА-підгрупи. Тому відновні 
властивості виражені слабше і послаблюються при переході від 
Цинку до Меркурію. Властивості елементів IVА-підгрупи 
представлені в табл. 2.10. 

 
 Таблиця 2.10 

Властивості металів ІІВ-підгрупи і простих речовин 
Властивості Zn Cd Hg 

Порядковий номер 30 48 80 
Відносна атомна маса 65,37 112,40 200,59 
Валентні електрони 3d104s2 4d105s2 5d106s2 
Металічний радіус атома, нм 0,139 0,156 0,160 
Енергія йонізації, еВ 9,39 8,99 10,43 
Відносна електронегативність 1,66 1,46 1,44 
Густина, г/см3 7,13 8,64 13,595 
Температура плавлення, ºС 419 321 39 

Температура кипіння, ºС 907 767 357 

 
У природі Цинк, Кадмій і Меркурій поширені у вигляді 

мінералів: ZnS – сфалериту (цинкова обманка), CdS – 
гринокіту, HgS – кіноварі. Ртуть трапляється і в самородному 
стані. Руди Цинку здебільшого трапляються у природі разом з 
рудами Плюмбуму та Аргентуму, а руди Кадмію – з цинковими 
рудами. 

Пірометалургійне добування металічних цинку і кадмію із 
сульфідних руд відбувається у дві стадії: спочатку 
випалюванням на повітрі переводять сульфіди в оксиди, які 
потім відновлюють вуглецем 

2 22 3 2 2ZnS O SO ZnO

ZnO C Zn CO

+ → +

+ → +
. 

Металічний цинк і кадмій добувають також електролізом 
водних розчинів відповідних сульфатів. Добування металічної 
ртуті з кіноварі відбуваються в одну стадію, оскільки 
меркурій(II) оксид за високих температур нестійкий  

2 2.HgS O Hg SO+ → +  
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У вільному стані елементи підрупи Цинку – це сріблясто-
білі метали. У процесі зберігання на повітрі вони вкриваються 
тонким шаром оксиду і втрачають блиск. За звичайних умов 
цинк і кадмій – тверді метали, які кристалізуються у 
гексагональній гратці, ртуть – рідкий метал. Усі метали 
підгрупи Цинку характеризуються досить низькими 
температурами плавлення. 

Метали ІІВ-підгрупи утворюють оксиди типу ЕО, 
Меркурій утворює також оксид Hg2O2.  

Цинк та кадмій гідроксиди можуть бути одержані тільки 
непрямим шляхом з солей 

ZnSO4 + 2NaOH = Zn(OH)2↓ + Na2SO4. 
Цинк оксид і цинк гідроксид мають амфотерні 

властивості: можуть розчинятись і в кислотах, і в лугах 
Zn(OH)2 + 2HCl = ZnCl2 + 2H2O, 

Zn(OH)2 + 2NaOH = Na2[Zn(OH)4]. 
                                                       натрій тетрагідроксоцинкат 

 
Кадмій оксид та кадмій гідроксид, а також меркурій(ІІ) 

оксид мають основні властивості. Меркурій(ІІ) гідроксид 
одержати неможливо, він відразу розкладається на оксид і воду. 

Більшість солей металів ІІВ-підгрупи є малорозчинні, але 
їх хлориди, сульфати та нітрати добре розчинні. 

Цинк, Кадмій та Меркурій утворюють комплексні сполуки 
з галід-, ціанід-йонами,  також з молекулами амоніаку в якості 
лігандів. 

В техніці використовуються ці елементи у вигляді металів. 
Цинк застосовують для виготовлення сплавів (латуні, дюралю 
тощо), для захисту металів від корозії: як покриття і як 
протектор. 

Кадмій використовують для виготовлення стержнів для 
регулювання ланцюгової реакції в атомних реакторах, для 
захисних покриттів від корозії, для виготовлення лужних 
акумуляторів. Цинк та кадмій сульфіди застосовують як 
люмінофори. 

Ртуть застосовують під час виробництва випрямлячів 
змінного струму, кварцових ламп, термометрів, барометрів, 
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ламп денного світла, вакуумних насосів тощо. Ртутні лампи є 
джерелом ультрафіолетового випрмінювання. У хімічній 
прмисловості ртуть використовують як катод при 
електрохімічному добуванні натрій гідроксиду та хлору, як 
каталізатор в органічному синтезі. Ртуть з багатьма металами 
утворює сплави – амальгами, які за звичайних умов мають 
рідкий або тістоподібний стан. Всі розчинні у воді сполуки 
Цинку, Кадмію і Меркурію дуже отруйні, дуже отруйна також 
пара ртуті. 
 

2.3.3. Загальна характеристика сполук та  
мінералів елементів ІІIВ-підгрупи 

Побічну підгрупу ІІІ групи утворюють Скандій Sc, Ітрій Y, 
Лантан La та Актиній Ac та дві родини елементів лантаноїдів 
(від Ce до Lu) та актиноїдів (від Th до Lr). Родину лантаноїдів 
часто називають рідкісноземельними елементами (ті, які у 
чистому вигляді не зустрічаються у природі). Назва 
«лантаноїди» пов’язана з великою подібністю до Лантану 
елементів з порядковими номерами 58–71. У атомів елементів 
ІІІВ-підгрупи електронна конфігурація (n-1)d1 ns2, тому у 
сполуках вони проявляють ступінь окиснення +3. Деякі 
властивості елементів наведено у табл. 2.11. 

        Таблиця 2.11 
Властивості металів ІІІВ-підгрупи і простих речовин 

Властивості Sc Y La Ac 
Порядковий номер 21 39 57 89 
Відносна атомна маса 44,96 88,91 138,91 227,03 
Валентні електрони 3d14s2 4d15s2 5d16s2 6d17s2 
Металічний радіус атома, 
нм 

0,164 0,181 0,187 0,203 

Енергія йонізації, еВ 6,561 6,217 5,577 5,12 
Відносна 
електронегативність 

1,2 1,11 1,08 1,00 

Густина, г/см3 3,02 4,47 6,17 10,1 
Температура плавлення, ºС 1539 1528 920 1050 

Температура кипіння, ºС 2850 3337 3454 3300 
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Вміст Скандію, Ітрію та Лантану в земній корі хоча і не 
дуже великий, але більший, ніж у Йоду або Меркурію. Ці 
елементи є розсіяними, вони як домішки містяться у багатьох 
мінералах. 

Скандій входить до складу тортвейтиту (Y,Sc)2Si2O7 та 
стеретиту (Y,Sc)PO4 

.2H2O. Ітрій та Лантан у природі 
трапляються з іншими лантоноїдами: мінерал монацит містить 
суміш ортофосфатів цих елементів МеРО4 та ортосилікату торію 
ThSiO4, бастнезит – MeCO3F. 

Добування сполук Скандію, Ітрію та Лантану з руд 
пов’язане з трудомісткими операціями збагачення та розділення 
цих елементів. Вміст Скандію в продуктах переробки дуже 
малий (0,01-0,1%), тому спочатку отримують концентрати, які 
потім переробляють на сполуки Скандію. Для цього 
застосовують вилуговування кислотами, розкладання 
хлоруванням або сплавлення з натрій гідроксидом з наступним 
водним або кислотним вилуговуванням. З технологічних 
розчинів Скандій виділяють осадженням у складі 
малорозчинних сполук, екстракцією органічними розчинниками 
або йонообмінними способами.  

Металічний скандій одержують металотермічним 
способом шляхом відновлення безводного ScF3  або ScCl3 

магнієм або кальцієм в інертній атмосфері 
2ScX3 + 3Ca = 3CaX2 + 2Sc. 

У вільному стані елементи підрупи Скандію – це 
сріблясто-білі метали. У процесі зберігання на повітрі вони 
вкриваються тонким шаром оксидної плівки і тускніють. 
Усі метали доволі м’які. 

За реакційною здатністю та хімічними властивостями 
сполук елементи підгрупи Скандію ближчі до лужноземельних 
металів, ніж до Алюмінію.  

Метали ІІІВ-підгрупи утворюють оксиди типу Е2О3. 
Подібно до оксидів лужноземельних металів вони реагують з 
водою. Із збільшенням радіусів атомів цих елементів зростає 
основний характер оксидів та швидкість їх взаємодії з водою 

La2O3 + 3H2O = 2La(OH)3. 
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Метали підгрупи Скандію є сильними відновниками, при 
чому із збільшенням радіусів атомів їх активність зростає.  

Гідроксиди металів Ме(ОН)3 отримують ще реакціями 
обміну розчинних солей цих металів з лугами або з розчином 
амоніаку. У ряду Sc(OH)3 – Y(OH)3 – La(OH)3 – Ac(OH)3 основні 
властивості гідроксидів зростають внаслідок збільшення 
розмірів йонів Ме3+. Гідроксид Sc(OH)3 має амфотерні 
властивості, взаємодіє з кислотами і  лугами 

Sc(OH)3 + 3HCl = ScCl3 + 3H2O ; 
Sc(OH)3 + 3NaOH = Na3[Sc(OH)6]. 

                           натрій гексагідроксоскандат 
 

Оксиди і гідроксиди Ітрію, Лантану, Актинію мають 
основні властивості. 

Солі елементів ІІІВ-підгрупи за розчинністю аналогічні 
солям лужноземельних металів. Фториди, карбонати, 
ортофосфати практично нерозчинні у воді, хлориди, нітрати та 
сульфати розчиняються у воді. 

Скандій і його сполуки широко використовують у 
виробництві легких сплавів, електронній техніці, світлотехніці, 
виробнитві спеціальної кераміки. Він є важливим компонентом 
контсрукційних матеріалів для ракето- і літакобудування. Проте 
можливості його застосування обмежені високою ціною.  Оксид 
скандію застосовують у виробництві феритів, які менше 
перегріваються при перемагнічуванні. Ртутні лампи денного 
світла з добавками скандію використовують для висвітлення 
промислових будівель та спортивних споруд.  

Ітрій є перспективним конструкційним матеріалом у 
ядерній технології, його використовують для мікролегування і 
рафінування сплавів на основі тугоплавких металів і як 
компонент магнітних сплавів.  

Лантан вводять у спеціальні оптичні сорти скла. 
 

2.3.4. Загальна характеристика сполук та  
мінералів елементів IVВ-підгрупи 

До d-елементів IV групи належать Титан Ті, Цирконій Zr, 
Гафній Hf і штучно одержаний елемент Резерфордій Rf.  
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Електронна конфігурація атомів цієї підгрупи (n-1)d2 ns2, 
тому у сполуках вони проявляють ступінь окиснення +2, що 
відповідає стану, коли атоми віддають зовнішні ns-електрони. 
При віддаванні (n-1)d-електронів ступені окиснення елементів 
зростають до +3 та +4. Найстійкішим ступенем окиснення є +4, 
коли в утворенні хімічних зв’язків беруть участь усі валентні 
електрони. Із збільшенням порядкового номеру в ряду від 
Титану до Гафнію зростає стійкість вищого ступеня окиснення, 
зменшується стійкість ступенів окиснення +3 та +2, 
підвищуються температури плавлення металів, зменшується їх 
хімічна активність.  

Титан, Цирконій і Гафній є металами, досить пластичні. 
Найбільш помітно розрізняються за гутиною, температурами 
плавлення й кипіння. Деякі властивості елементів наведено у 
табл. 2.12. 

        Таблиця 2.12 
Властивості металів ІVВ-підгрупи і простих речовин 

Властивості Ti Zr Hf 
Порядковий номер 22 40 72 
Відносна атомна маса 47,88 91,224 178,49 
Валентні електрони 3d24s2 4d25s2 5d26s2 
Металічний радіус атома, нм 0,147 0,160 0,159 
Енергія йонізації, еВ 6,82 6,84 7 
Відносна електронегативність 1,45 1,23 1,33 
Густина, г/см3 4,5 6,45 13,1 
Температура плавлення, ºС 1668 1852 2230 

Температура кипіння, ºС 3169 4330 5225 

 
Всі елементи ІVВ-підгрупи літофільні. Головними 

мінералами Титану є ільменіт FeTiO3, перовскіт CaTiO3 та 
рутил, який є тетрагональною кристалічною модифікацією 
ТіО2. Крім того Титан міститься у сфені ТіО2 . СаО .SiO2, 
пірофаніті MnTiO3. Найважливішими мінералами Цирконію є 
бадалеїт ZrO2   i циркон ZrSiO4. Гафній самостійних мінералів 
не утворює, Резерфордій відсутній у земній корі. 
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Металічний титан у промисловості одержують шляхом 
хлоруючого випалювання ільменіту чи рутилу у присутності 
вугілля, який є відновником 

FeTiO3 + Cl2 + C = TiCl4 + FeCl3 + 3CO↑, 
TiO2 + Cl2 + C = TiCl4 + 2CO↑. 

Для відновлення тетрахлориду до металу пари TiCl4 

пропускають над розплавленим Mg в атмосфері аргону 
TiCl4 + 2Mg = Ti + 2MgCl2. 

Губчату масу металічного Ті пресують і сплавляють у 
печах. Аналогічно добувають металічні Zr та Hf . 

Елементи IVВ-підгрупи є металами, неметалічні 
властивості виражені найбільше у Ті, із збільшенням 
порядкового номера у ряду Ті – Zr – Hf металічні властивості 
посилюються. 

При кімнатній температурі метали підгрупи Титану не 
взаємодіють з мінеральними кислотами, а з лугами і при 
нагріванні. При нагріванні титан розчиняється у хлоридній та 
робавленій сульфатній кислоті 

2Ті + 6НСl = 2TiCl3 + 3H2↑, 
2Ті +3H2SO4(розб.) = Ti2(SO4)3 + 3H2↑. 

 Нітратна кислота окиснює титан з утворенням 
гідратованого титан(IV) оксиду 

3Ti + 4HNO3 = 3TiO2 +4NO↑ + 2H2O. 
При нагріванні Ті, Zr, Hf енергійно реагують з галогенами, 

утворюючи галогеніди складу МеХ4 ( Х – F, Cl, Br, I), з киснем – 
оксиди МеО2. Безводні оксиди одержують прожарюванням 
оксигеновмісних солей елементів підгрупи Титану або їх 
гідроксидів. У ряду ТіО2 – ZrО2 – HfО2 послаблюються кислотні 
та посилюються основні властивості. ТіО2  – амфотерний оксид. 
Відповідний гідроксид Ті(ОН)4 теж проявляє амфотерні 
властивості. Ці сполуки реагують з кислотами та кислотними 
оксидами з утворенням солей 

ТіО2 + 4НСl = TiCl4 +2H2O. 
 Під час сплавлення ТіО2 з основними оксидами, лугами 
утворюються метатитанати та ортотитанати 

ТіО2 + ВаО = BaTiO3, 
ТіО2 + 2ВаО = Ba2TiO4, 
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ТіО2 + 2NаОH = Na2TiO3 + H2O. 
 Гідроксиди елементів підгрупи Титану Ме(ОН)4 – білі, 
погано розчинні у воді речовини, схильні до утворення 
колоїдних розчинів. 
 Сполуки Титану(ІІІ) одержують відновленням відповідних 
сполук Титану(ІV). Так, за температури 600º С титан(ІV) хлорид 
відновлюється воднем до титан(ІІІ) хлориду 

2TiCl4 + H2 = 2TiCl3 + 2HCl. 
 Оксид Ті2О3 одержують за реакціями 

2ТіО2 + С = Ті2О3 + СО↑, 
3ТіС2 + TiCl4 +2 H2 = 2 Ті2О3 +4НСl. 

 Цей оксид не реагує з водою, під час нагрівання на повітрі 
переходить у ТіО2 

2 Ті2О3 +О2 = 4ТіО2. 
 Металічний титан входить до складу сплавів, що не 
містять заліза, у кількості 0,1-0,6%, а також до складу 
неіржавіючих і високоякісних сталей. Сплавам титан надає 
пластичності, механічної міцності, хімічної стійкості. Установки 
і прилади, виготовлені з титану або його сплавів, можуть 
експлуатуватися в широкому інтервалі температур, у морській 
воді та у сильно вологому повітрі. Титан і його сплави є цінним 
матеріалом для авіації, кораблебудування, у виробнитві 
залізничних рейок, вагонних осей, втготовлення ванн 
хромування, нікелювання тощо. 
 Ядерно чистий цирконій використовують як 
конструкційний матеріал для термоядерних реакторів, для 
виготовлення апаратів, конденсаторів, випарників, 
трубопроводів та інших приладів для хімічної промисловості. 
  
 

2.3.5. Загальна характеристика сполук та  
мінералів елементів VВ-підгрупи 

 Побічну підгрупу V групи утворюють типові перехідні 
метали Ванадій V, Ніобій Nb, Тантал Ta. У атомів Ванадію та 
Тантау електронна конфігурація (n-1)d3ns2, а у атома Ніобію  – 
(n-1)d4ns1. У цих металів добудовується d-підрівень 
передостаннього рівня. Вищий ступінь окиснення у всіх металів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

VВ-підгрупи  +5.   В утворенні хімічних зв’язків беруть участь 
s-електрони останнього рівня і d-електрони – передостаннього. 
Найбільш характерними для цих елементів є непарні ступені 
окиснення (+2, +3, +5). Елементи VВ-підгрупи у сполуках зі 
ступенями окиснення +2 і +3 проявляють металічні властивості.  

Ванадій, ніобій і тантал – тугоплавкі метали сірого 
кольору, тверді, легко піддаються механічній обробці. Деякі 
властивості елементів наведено у табл. 2.13. 

        Таблиця 2.13 
Властивості металів ІVВ-підгрупи і простих речовин 

Властивості V Nb Ta 
Порядковий номер 23 41 73 
Відносна атомна маса 50,94 92,906 180,95 
Валентні електрони 3d34s2 4d45s1 5d36s2 
Металічний радіус атома, нм 0,134 0,146 0,146 
Енергія йонізації, еВ 14,65 14,32 16,2 
Відносна 
електронегативність 

1,45 1,23 1,33 

Густина, г/см3 5,96 8,57 16,6 
Температура плавлення, ºС 1917 2469 2997 

Температура кипіння, ºС 3392 4842 5425 

 
 Ванадій належить до розповсюджених елементів, тоді як 
Ніобій та Тантал надзвичайно рідкісні. Незважаючи на значну 
розповсюдженість Ванадію у земній корі, він не утворює 
власних родовищ. Існують власні мінерали Ванадію, проте вони 
дуже рідкісні: патроніт VS2 

.V2S5, ванадиніт  3Pb3(VO4)2 
. PbCl2 , 

карнотит K2(UO2)2(VO4)2 . 3H2O.  Ніобій Nb і Тантал Ta є 
розсіяними елементами, а тому рідкісні. Мінералами Ніобію  і 
Танталу є колумбіт (Fe,Mn)(NbO3)2 , танталіт (Fe,Mn)(TaO3)2  i 
лопарит (Ca,Sr,Ce,Na,K)[(Nb,Ta,Ti)O3 ]2 . 
 Відсутність на Україні родовищ ванадієвих руд зумовлює 
одержання металу в промисловості використовуючи розсіяний 
ванадій, що зустрічається у вітчизняних залізних рудах. При 
доменній плавці таких руд одержують ванадієвий чавун, у який 
з руди переходить до 80% Ванадію. Спочатку одержують 
збагачені ванадієві шлаки під час переробки чавуну на сталь, 
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потім шлаки переробляють і одержують оксид V2O5 , кальцій 
ванадат Ca(VO3)2 та ферум(ІІІ) ванадат Fe(VO3)3. З цих 
продуктів виплавляють ферованадій, з якого одержують 
металічний ванадій або його сполуки високого ступеня чистоти.  
 Легше металічний ванадій добувати, відновлюючи його 
оксиди алюмінієм, магнієм або кальцієм 

V2O5 + 5 Mg = 5 MgO + 2V. 
 Ніобій і тантал одержують відновленням їх з оксидів, 
комплексних фторидів або хлоридів високої чистоти: 

- відновленням з фторокомплексів натрієм; 
- відновленням з оксидів алюмінієм чи вуглецем; 
- відновленням з хлоридів воднем; 
- електролізом розплавів. 

Метали VВ-підгрупи у хімічному відношенні 
відрізняються інертністю. За кімнатної температури ці метали 
не витісняють Гідроген з розчинів кислот, не реагують з 
хлоридною кислотою. Із зростанням порядкового номера   
елементів в ряді V – Nb – Ta хімічна активність помітно 
знижується. Так, Ванадій розчиняється лише у концентрованих 
нітратній, сульфатній кислотах і у царській суміші, утворюючи 
при цьому сполуки у ступені окиснення +5 

V + 6HNO3 = VO2NO3 +5NO2 + 3H2O, 
V + 3H2SO4 = VOSO4 +2SO2 + 3H2O, 

3V + 6HNO3  + 3HCl = 3VO2Cl +5NO + 4H2O. 
 Розчиняючись у концентрованій фторидній кислоті при 
кімнатній температурі ванадій утворює ванадій(ІІІ) фторид 

2V + 6HF = 2VF3 + 3H2↑. 
 Найбільш характерним ступенем окиснення елементів 
підгрупи Ванадію є +5. Оксиди складу Ме2О5 отримують 
прожарюванням металів у середовищі кисню. Найзручнішим 
способом отримання V2O5 є розклад амоній ванадату 

21NH4VO3 = V2O5 +2NH3 + H2O. 
 Оксид V2O5 проявляє кислотні властивості, легко 
реагуючи з лугами з утворенням ванадат-йонів, склад яких 
залежить від співвідношення реагентів 

V2O5 + 6NaOH = 2Na3VO4 + 3H2O, 
V2O5 + 4NaOH = Na4V2O7 + 2H2O, 
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V2O5 + 2NaOH = 2NaVO3 + H2O, 
3V2O5 + 6NaOH = 2Na3V3O9 + 3H2O. 

 Сполуки Ванадію(V) мають окисні властивості. Так, при 
взаємодії  V2O5 з хлоридною кислотою 

V2O5 + 6HCl(конц.) = 2VOCl2 + Cl2 + 3H2O. 
 Ванадій та його сплави використовуються як 
конструкційні матеріали, що зумовлене високою температурою 
плавлення та малій густині порівняно з залізом та добрвй 
корозійній стійкості. Крім того, ванадій застосовують як 
матеріал для ядерних реакторах на швидких нейтронах. 
Ферованадій використовують для одержання сталей з 0,10–2,5% 
ванадію, які застосовують чк конструкційний матеріал; сталей з 
карбідом ванадію, які володіють високою корозійною стійкістю, 
що застосовують для виготовлення хімічної апаратури та 
постійних магнітів. Сполуки ванадію застосовують у хімічній 
промисловості як каталізатори (у виробництві сульфатної 
кислотиконтактним способом, при окисненні органічних 
сполук).  
 Металічний ніобій застосовується у вакуумній техніці, 
радіотехніці, радіолокаційній і рентгенівській апаратурі, також 
для одержання  жароміцних, тугоплавких, кислотостійких, 
магнітних, надтвердих, термостійких сплавів. Сплави ніобію і 
танталу незамінні в областях техніки високих швидкостей, це 
матеріал для надзвукових літаків, ракет, міжпланетних станцій 
тощо.  
 У хімічній промисловості застосовують виготовлені з 
танталу дистиляційні апарати, трубопроводи, змійовики для 
охолодження та нагрівання, абсорбційні ємності тощо. 
Металічний тантал використовують в електронній 
промисловості. У хірургії застосовують апарати, інструменти, 
пластинки і нитки з танталу. Металічні ніобій і тантал успішно 
заміняють платину. 
 

2.3.6. Загальна характеристика сполук та  
мінералів елементів VIВ-підгрупи 

VIВ-підгрупу періодичної системи утворюють перехідні 
метали: Хром Cr,  Молібден Mo та Вольфрам W. У атомів Хрому 
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та Молібдену електронна конфігурація (n-1)d5ns1, а у атома 
Вольфраму 5d46s2. У цих металів добудовується d-підрівень 
передостаннього рівня. Вищий ступінь окиснення у всіх металів 
VIВ-підгрупи  +6.   В утворенні хімічних зв’язків беруть участь 
s-електрони останнього рівня і d-електрони – передостаннього. 
Для Хрому є стійкими також сполуки зі ступенем окиснення +2 
та +3, для Вольфраму та Молібдену +4. 

Молібден та Вольфрам подібні за фізичними та хімічними 
властивостями завдяки тому, що мають невеликі за розміром 
радіуси атомів, але суттєво відрізняються від Хрому. При 
переході від Хрому до Вольфраму енергія йонізації зростає і 
відновна здатність знижується (табл. 2.14). 

В  земній   корі   Хрому   міститься    2 . 10-2% (мас.), 
Молібдену – 1 . 10-3% (мас.), а Вольфраму – 7 . 10-3% (мас.). 

З мінералів найбільше значення мають Fe(CrO2)2 – 
хромистий залізняк, MoS2 – молібденіт, CaWO4 – шеєліт,     
(Fe, Mn)WO4 – вольфраміт. 

У вигляді простих речовин хром, молібден та вольфрам – 
сірувато-білі блискучі метали. Вольфрам є найбільш 
тугоплавким з металів. В ряді Cr–Mo–W спостерігається 
підвищення температури плавлення (табл. 2.14). 

                Таблиця 2.14 
Властивості металів VIВ-підгрупи і простих речовин 

Властивості Cr Mo W 
Порядковий номер 24 42 74 
Відносна атомна маса 52,1 95,95 183,92 
Валентні електрони 3d54s1 4d55s1 5d46s2 
Радіус атома, нм 0,127 0,137 0,140 
Енергія йонізації, еВ 6,77 7,10 7,98 
Відносна 
електронегативність 

1,56 1,30 1,40 

Густина, г/см3 7,2 10,2 19,3 
Температура плавлення, ºС 1890 2620 3380 

Температура кипіння, ºС 3390 4800 5900 

 
Із   зростанням  порядкового  номера   елементів  в ряді 

Cr-Mo-W хімічна активність помітно знижується. Так, хром 
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витісняє водень з розведених HCl та H2SO4, тоді як вольфрам 
розчиняється лише в гарячій суміші HF та HNO3. 

В концентрованих HNO3 та H2SO4 хром пасивується. При 
нагріванні, особливо в подрібненому стані, Cr, Mo та W легко 
окиснюються багатьма неметалами, наприклад, згорають у кисні 

4Cr + 3O2 = 2Cr2O3, 
2Mo + 3O2 = 2MoO3. 

Відносно чистий хром одержують методом алюмотермії 
Сr2O3 + 2Al = 2Cr + Al2O3.  

 Молібден добувають з молібденіту, переводячи 
випалюванням його у спеціальних печах на МоО3  

2 2 3 22 7 2 4MoS O MoO SO+ → + . 
Після випалювання руду обробляють амоній гідроксидом, 

внаслідок чого утворюється сіль (NH4)2MoO4, яку 
відфільтровують від нерозчинних речовин. У разі підкислення 
розчину сульфатною кислотою утворюється кислота H2MoO4, 
яку відновлють воднем у трубчастих печах за температури 
близько 950º С 

2 4 2 23 4H MoO H Mo H O+ → + . 
Так утворюється молібден у вигляді порошку чистотою 

99,5%. Чистий молібден добувають електролізом розплаву солі 
K3MoCl6 в суміші KCl–NaCl. 

Для того, щоб добути вольфрам, мінерал вольфраміт 
спікають з содою за наявності повітря у спеціальних печах  

4 4 2 2 3

2 3 2 2 4 2

4 3 2

2 4 8 8

FeWO MnWO O Na CO

Fe O MnO Na WO CO

⋅ + + →

+ + +
. 

Після цього масу обробляють водою, відфільтровують розчин 
солі Na2WO4 від осаду і добавляють кальцій хлорид. 
Обробляючи сіль CaWO4  хлоридною кислотою, отримують 
кислоту   H2WO4,    з     якої   добувають   вольфрам   оксид(VI). 
У спеціальних печах WO3 відновлюють воднем. Оскільки хром, 
молібден і вольфрам широко використовують у металургійній 
промисловості, дуже часто добувають не чисті метали, а їх 
сплави із залізом: ферохром, феромолібден, феровольфрам. 
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Молібден та вольфрам застосовують також як 
каталізатори. З сполук металів VIВ-підгрупи найбільше 
практичне значення мають сполуки Хрому. 

В сполуках з Оксигеном Хром виявляє ступені окиснення 
+6, +3, +2. В звичайних умовах найбільш стійкі сполуки зі 
ступенем окиснення +3. Сполуки Хрому зі ступенем окиснення 
+2 легко окиснюються, а сполуки з вищим ступенем окиснення 
+6 – сильні окисники. 

Хром(ІІ) оксид СrO та відповідний гідроксид Cr(OH)2 
мають основні властивості, а хром(ІІІ) оксид та гідроксид 
Cr(OH)3 володіють амфотерними властивостями, взаємодіючи з 
кислотними оксидами та кислотами з утворенням солей 
хрому(ІІІ) 

2Cr(OH)3 + 3H2SO4 = Cr2(SO4)3 + 6H2O, 
а з лугами з утворенням гідроксокомплексів хрому 

Cr(OH)3 + 3NaOH = Na3[Cr(OH)6] або 
Cr(OH)3 + NaOH = Na[Cr(OH)4]. 

При сплавленні Cr2О3 з лугами або карбонатами 
утворюються метахроміти або ортохроміти 

Cr2O3 + 2NaOH = 2NaCrO2 + Н2О, 
Cr2O3 + 6NaOH = 2Na3CrO3 + 3Н2О. 

Cr2О3 використовують як зелену фарбу, а також для 
полірування металів. 

Це твердий тугоплавкий зелений порошок, який не 
розчиняється у воді і кислотах. 

Солі Хрому(ІІІ) легко гідролізуються. З слабкими 
кислотами Хром(ІІІ) солей не утворює. З солей тривалентного 
Хрому   найбільш    відома    –    хромкалієвий    галун 
KCr(SO4)2 . 12Н2О, який використовують при електролітичному 
одержанні хрому, а також для дублення шкіри. 

Найважливішими сполуками Хрому(VI) є хром(VI) оксид, 
або хромовий ангідрид СrО3 і солі кислот, що йому 
відповідають – хроматної Н2СrО4 та дихроматної H2Cr2O7. 
Обидві кислоти існують тільки у водному розчині, а солі їх є 
досить стійкі. Солі хроматної кислоти називають хроматами, а 
дихроматної – дихроматами. 

В розчині між цими кислотами встановлюється рівновага 
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2H2CrO4 ⇄ H2Cr2O7 + Н2О. 
З розведенням розчину рівновага зміщується в напрямку 

утворення хроматної кислоти. 
Хромати та дихромати зв’язані між собою взаємними 

переходами. В кислому середовищі стійкими є дихромати, а в 
лужному – хромати. 

Реакція перетворення хромату в дихромат виражається 
рівнянням 

2CrO4
2- + 2H+ ⇄ Cr2O7

2- + Н2О. 
Реакція оборотна, тому при розчиненні дихромату у воді 

завжди утворюється деяка кількість йонів Н+ та CrО4
2-, і розчин 

дихромату має кислу реакцію. Якщо до розчину дихромату 
додати луг, то гідроксид-йони зв’язують Н+, рівновага 
зміщується вліво, і дихромат перетворюється в хромат. 

Отже, при наявності надлишку гідроксид-йонів у розчині 
практично існують лише йони CrО4

2-, а при надлишку йонів 
Гідрогену – йони Cr2O7

2-. 

Хромати та дихромати в кислому середовищі – сильні 
окисники, тому їх використовують для окиснення різних 
речовин. 

Найважливішими з солей Хрому(VI) є калій дихромат 
K2Cr2O7 та натрій дихромат Na2Cr2O7 · 2Н2О, що відомі під 
назвою хромпіків. Їх широко застосовують як окисники у 
виробництві багатьох органічних сполук, в шкіряній 
промисловості для дублення шкір, а також в текстильній 
промисловості. Хром(VI) оксид, хромові кислоти та їх солі є 
отруйні, тому працювати з ними треба обережно. 

З сполук Молібдену та Вольфраму найважливішими є солі 
молібденової кислоти H2MoO4 – молібдати, та вольфрамова 
кислота H2WO4 та її солі – вольфрамати. 

Завдяки своїм механічним і фізичним властивостям та 
корозійній стійкості метали підгрупи Хрому широко 
використовують у металургійній промисловості для добування 
спеціальних легованих сталей і сплавів. Крім того хром 
використовують для електролітичного покриття металевих 
виробів. Молібден застосовують в електровакуумній техніці як 
конструкційний матеріал в енергетичних ядерних реакторах. З 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

вольфраму виготовляють нитки для електроламп, нагрівники 
для електропечей, електроди для атомно-водневого зварювання, 
випрямачі високої напруги, антикатоди та катоди 
рентгенівських трубок тощо. 
 

2.3.7. Загальна характеристика сполук та  
мінералів елементів VIIВ-підгрупи 

До VII-В підгрупи належать Манган Mn, Технецій Tc та 
Реній Re. Ці елементи – повні електронні аналоги з 
конфігурацією валентних електронів (n-1)d5ns2. Вони 
об’єднуються в групу Мангану. Деякі властивості цих елементів 
наведені в таблиці 2.15. 

Манган, Технецій та Реній утворюють хімічні зв’язки за 
рахунок s-електронів зовнішнього і d-електронів 
передостаннього рівня. 

Вищий ступінь окиснення дорівнює +7. Для Мангану в 
сполуках відомі ступені окиснення від +1 до +7, але стійкими є 
сполуки зі ступенями окиснення +2, +4, +7. Для Технецію та 
Ренію стійкими є сполуки зі ступенем окиснення +7. 

Металічні радіуси атомів Технецію та Ренію близькі, тому 
вони подібні між собою за властивостями більше, ніж до 
Мангану. 

                                                                                Таблиця 2.15 
Властивості металів VIIВ-підгрупи і простих речовин 

Властивості Mn Tc Re 
Порядковий номер 25 43 75 
Відносна атомна маса 54,980 [99] 186,20 
Валентні електрони 3d54s2 4d55s2 5d56s2 
Металічний радіус атома, нм 0,130 0,136 0,137 
Енергія йонізації, еВ 7,44 7,28 7,88 
Відносна електронегативність 1,60 1,36 1,46 
Густина, г/см3 7,44 11,49 21,04 
Температура плавлення, ºС 1245 2200 3190 

Температура кипіння, ºС ≈2080 ≈4600 ≈5600 

 
З усіх елементів підгрупи тільки Манган є поширеним 

елементом (0,1% (мас.)), Реній – це рідкісний елемент (5 . 10-6% 
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(мас.)), а Технецій добутий в 1937 році штучно. Це перший 
елемент, що одержаний «технічним способом», звідси і його 
назва. 

Незначні кількості Технецію виявлені в земній корі. 
Манган входить до складу різних руд, найважливіші з 

яких піролюзит MnО2, брауніт Mn2O3 · MnSiO3, гаусманіт 
Mn3О4. Іноді міститься в залізних рудах. Велику кількість 
мангану добувають у вигляді його сплаву їз залізом – 
феромангану, який містить 60-90% мангану. Фероманган 
добувають відновленням суміші оксидів металів коксом у 
доменних печах. Досить чистий манган отримують унаслідок 
електролізу водних розчинів манган(II) сульфату. 

Відносно великі кількості технецію утворюються у 
процесї поділу ядер урану. Металічний технецій добувають 
електролізом розчинів його сульфатів, відновленням сульфіду 
Tc2S7 (1100º С) або сполуки  NH4TcO4 (за температури     500-
600º С) воднем. 

Родовищ ренію у природі немає, він існує як домішка в 
манганових і молібденових рудах. Найбагатші на реній 
молібденіти. Відповідною обробкою пилу із газоочисних камер 
молібденових заводів перетворюють Re2O7 на KReO4 або 
NH4ReO4, які потім відновлюють воднем за температури 1000º С 

4 4 2 2 22 Re 4 2 8NH O H Re N H O+ → + + . 
У вигляді порошків елементи підгрупи Мангану – метали 

сірого кольору. У компактному стані манган – досить крихкий 
метал сріблясто-білого кольору; технецій – метал сріблясто-
корічневого кольору, який тьмяніє на вологому повітрі; реній – 
метал світло-сірого кольору, пластичний, стійкий проти дії 
різних реагентів за високої температури. 

Хімічна активність простих речовин в ряді Mn–Tc–Re 
знижується. Так, в ряді напруг Mn розміщений до водню, а Тc та 
Re – після нього. Манган активно взаємодіє з розбавленою НСl 
та гарячою концентрованою H2SO4 з утворенням йона Mn2+, а 
технецій та реній реагують лише з HNO3. 
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Метали легко окиснюються в порошкоподібному стані 
при нагріванні з киснем, сіркою, галогенами. Компактний метал 
на повітрі стійкий – покривається оксидною плівкою. 

Технецій та реній реагують з неметалами при досить 
сильному нагріванні (≈400º С); в атмосфері кисню вони 
згоряють з утворенням оксидів Е2О7. 

При взаємодії Re2О7 з водою утворюється ренатна(VII) 
кислота НReO4 . 

Манган широко використовують у виробництві легованих 
сталей, а також для захисного покриття і протекторного захисту 
металів від корозії. 

Сплави ренію з платиною або вольфрамом 
використовують для виготовлення термопар, електричних ламп. 
Разом з танталом, молібденом та вольфрамом реній входить до 
складу жаростійких сплавів, корозійностійких покриттів. 

Порошкоподібний реній використовують як каталізатор 
органічного синтезу. 

Найважливіше значення має Манган та його сполуки. 
Манган утворює з Оксигеном чотири простих оксиди: 

манган(II) оксид  MnO, манган(III) оксид Mn2O3, манган(IV) 
оксид MnО2, манган(VII)  оксид  Mn2О7.  Існує  ще  змішаний  
оксид  Mn3О4  (або MnО . Mn2O3). З підвищенням ступеня 
окиснення спостерігається закономірне посилення кислотних 
властивостей оксидів і відповідних гідроксидів: 

 
MnO, Mn2O3              MnO2                  Mn2O7 

         основні оксиди                                  амфотерний оксид      кислотний оксид 

 ← 32 )()( OHMnOHMn    

 → 44)( HMnOOHMn
 

   Посилення основних                                           Посилення кислотних 
        властивостей                                                          властивостей 

 
Mn(II) оксид – це порошок зеленуватого кольору, який 

практично не розчиняється у воді і розчинний в кислотах з 
утворенням солей Mn(II). Манган(II) гідроксид поступово 
окиснюється в манган(III) гідроксид, а потім – в манган(IV) 
гідроксид. 
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Сполуки Mn(III) дуже нестійкі. Найбільш стійка сполука – 
манган(IV) оксид MnO2, який виявляє амфотерні властивості. 

Манган(IV) гідроксид Mn(OH)4 також амфотерний – 
розчиняється в кислотах та лугах. Називається ще 
манганатною(IV) кислотою H4MnO4. 

Манган(VI) оксид і манганатна(VI) кислота H2MnO4 у 
вільному стані не існують. Більш стійкі солі манганатної(VI) 
кислоти – манганати(VI), наприклад K2MnO4 – калій 
манганат(VI). 

Манган(VII) оксид Mn2O7 – кислотний, сильний окисник. 
Це зеленувато-бура рідина. Їй відповідає манганатна(VII) 
кислота, яка нестійка (відома тільки у водних розчинах), але 
дуже сильна. Солі її – манганати(VII). Стара назва – 
перманганати. 

У водних розчинах йон MnO4
- має малиново-фіолетовий 

колір. 
Манганати(VII) – сильні окисники, з них найбільше 

значення має KМnО4, який застосовується в медицині, а також 
як окисник органічних та неорганічних речовин.     

В залежності від рН середовища MnО4
- може 

відновлюватись до різних ступенів окиснення атомів. 
Так йон MnO4

- в кислому середовищі відновлюється до 
Mn+2, в нейтральному – до MnО2, а в лужному – до MnО4

2-. 
Схематично ці зміни можна представити так: 

 
  Окиснена форма                        Відновлена форма 

                           +→
+ 2MnH     (безбарвний розчин) 

−
4MnO   --------- 2

2 MnOOH→     (бурий осад) 

                           −− → 2
4MnOOH  (зелений розчин) 

 
Манган – важливий мікроелемент. Нестача його в ґрунтах 

призводить до захворювання рослин. В такі ґрунти вносять 
манганатні мікродобрива, найчастіше манган(II) сульфат. 
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2.3.8. Загальна характеристика сполук та  
мінералів елементів VIIIВ-підгрупи 

 
В побічну підгрупу восьмої групи входять d-елементи, які 

розміщені в центральній частині 4,5 та 6 великих періодів, тому 
подібні за електронною будовою та фізико-хімічними 
властивостями елементи  розташовані в горизонтальних рядах, 
кожний з них складається з трьох елементів. Ці ряди 
називаються триадами. 

Елементи, які розміщені в першій триаді, Ферум Fe, 
Кобальт Co, Нікель Ni належать до родини Феруму; дві наступні 
триади, що включають елементи Рутеній Ru, Родій Rh, Паладій 
Pd та Осмій Os, Іридій Ir, Платину Pt, називають платиновими 
металами. Платинові метали – дуже подібні за властивостями і 
суттєво відрізняються від металів родини Феруму, вони ніколи 
не зустрічаються разом з ними в земній корі. У природі 
платинові метали трапляються у вільному (самородному) стані 
та у вигляді сполук з Арсеном, Сульфуром, Стибієм. Важливим 
джерелом сполук платинових металів є сульфідні 
платиновмісні поліметалічні мідно-нікелеві руди, в яких 
платинові метали зазвичай трапляються разом. Виділяють і 
розділяють платинові метали складною комплексною 
переробкою руд самородних родовищ та відходів мідно-
нікелевого сульфідного виробництва. 

На зовнішньому енергетичному рівні атомів елементів 
VIII-В- підгрупи розміщено не більше двох електронів (крім Pd, 
який має 18 електронів на четвертому рівні), тому всі вони – 
метали і виявляють тільки додатні ступені окиснення. В 
реакціях можуть брати участь не тільки електрони зовнішнього 
шару, але й d-електрони передостаннього рівня. Більшість 
елементів VIIIВ-підгрупи не виявляють вищого ступеня 
окиснення +8. Тільки для Рутенію та Осмію відомі вищі оксиди, 
що відповідають формулі ЕO4, решта елементів можуть 
виявляти ступені окиснення +2, +3, зрідка +4, а ступені 
окиснення вище чотирьох бувають у Феруму (+6) та Кобальту 
(+5). 
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Метали VIIIВ-підгрупи утворюють різні комплексні 
сполуки, мають каталітичні властивості і здатні поглинати 
водень (особливо Pd та Pt). 

Для металів VIIIВ-підгрупи характерні високі 
температури плавлення і велика густина. 

2.3.8.1. Родина Феруму 

Деякі властивості металів родини Феруму представлені в 
таблиці  2.16. 

 
              Таблиця 2.16 

Властивості металів родини Феруму 
Властивості Fe Co Ni 

Порядковий номер 26 27 28 
Відносна атомна маса 55,847 58,9332 58,71 
Валентні електрони 3d64s2 3d74s2 3d84s2 
Металічний радіус атома, нм 0,1260 0,1257 0,245 
Енергія йонізації, еВ 7,81 7,86 7,63 
Відносна електронегативність 1,64 1,70 1,75 
Густина, г/см3 7,87 8,84 8,90 
Температура плавлення, ºС 1535 1493 1452 

Температура кипіння, ºС 2870 2960 2900 

 
Ферум найбільш поширений після Алюмінію елемент, в 

земній корі його міститься 4% (мас.). Ферум входить до складу 
багатьох мінералів, що утворюють залізні руди, наприклад бурі 
(основний мінерал – лімоніт HFeO2 . nH2O), магнітні (основний 
мінерал магнетит Fe3O4) і червоні (основний мінерал – гематит 
Fe2O3) залізняки, сидерітові руди (основний мінерал – сидерит 
FeCO3), пірит FeS2 тощо. Іноді зустрічається вільне залізо 
космічного і земного походження; сполуки Феруму містяться в 
природних водах. Ферум – складова частина гемоглобіну. 

Залізо одержують з руд шляхом відновлення карбон(ІІ) 
оксидом. Розплавлене залізо розчиняє вуглець і одержують 
сплав чавун, який містить близько 93% (мас.) заліза та 4% (мас.) 
вуглецю, а також домішки силіцію, мангану, фосфору та сірки. 
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Частину чавуну переробляють на сталь шляхом окиснення 
вуглецю киснем повітря в конверторах, мартенівських та 
електропечах. Тверда сталь містить вуглецю 0,3–2% (мас.), а 
м’яка – менше 0,3% (мас.). На основі заліза виготовляють 
корозійностійки, жаростійкі, електротехнічні та конструкційні 
сплави. 

Кобальт і Нікель – менш поширені, ніж Ферум (в земній 
корі Со – 0,002% (мас.), Ni – 0,02% (мас.)). Чисті кобальтові 
руди в природі трапляються рідко. Кобальт міститься у деяких 
мідних, нікелевих, залізних і поліметалічних рудах. Сполуки 
кобальту містяться в рослинних і тваринних організмах, у 
морській воді та мінеральних джерелах. 

Нікель – досить поширений у природі елемент, 
трапляється у вигляді сульфідів та арсенідів. Найбільше його 
міститься у сульфідних мідно-нікелевих рудах. У природі 
кобальт і нікель часто залягають разом у вигляді мінералів на 
зразок 2, , .ES EAs EAsS   

 У вигляді простих речовин елементи родини Феруму – 
блискучі білі метали з сіруватим (Fe, Со) або сріблястим (Ni) 
відтінком. 

Залізо і нікель – пластичні метали, кобальт більш твердий 
та крихкий. Залізо, кобальт та нікель притягаються магнітом. 

Радіоактивний ізотоп Co60
27  застосовують при лікуванні 

ракових пухлин. Кобальт входить до складу багатьох сплавів. 
Нікель використовують переважно для виробництва 

електротехнічних сплавів, як легуючий метал, що надає сталям 
в’язкість, жаростійкість, стійкість до корозії. Нікель також 
застосовують в лужних акумуляторах і як каталізатор. 

Для Феруму більш стійкими є cполуки з ступенем 
окиснення +3, а для Нікеля та Кобальту +2. Тому Fe2+ є досить 
сильним відновником, тоді як Ni2+ та Со2+ цих властивостей 
майже не мають, на повітрі сполуки Кобальту(ІІ) та Нікель(ІІ) 
стійкі. В ступені окиснення +3 Ферум, Кобальт та Нікель 
виявляють   окисні   властивості,   які   посилюються   в   ряді 
Fe3+ → Co3+ → Ni3+. 
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Оксиди типу ЕО та Е2О3 мають основні властивості (Fe2O3 
виявляє дуже слабкі амфотерні властивості). Це є тверді, 
нерозчинні у воді речовини. 

Гідроксиди Е(ОН)2 та Е(ОН)3 є нерозчинні у воді, але 
розчиняються в кислотах з утворенням солей. Солі у водних 
розчинах підлягають гідролізу. 

Ферум, Кобальт та Нікель утворюють також змішані 
оксиди Е3О4. 

Елементи родини Феруму належать до металів середньої 
активності. 

Залізо легко розчиняється в розведених хлоридній та 
сульфатній кислотах,  утворюючи похідні Fe(ІІ) 

Fe + 2HCl = FeCl2 + H2, 
Fe + H2SO4 = FeSO4 + H2. 

В концентрованих розчинах сульфатної та нітратної 
кислот залізо окиснюється до Fе3+ 

2Fe + 6H2SO4 = Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O, 
Fe + 4HNO3 = Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O. 

При високих концентраціях нітратної (ω >60%) і 
сульфатної (ω ≈100%) кислот залізо пасивується. 

Йони Fe2+ – сильні відновники. На повітрі йони Fe2+ 
поступово окиснюються до Fe3+. 

Солі Феруму(ІІ) та Феруму(ІІІ) підлягають гідролізу 
Fe2+ + HOH  ⇄  FeOH+ + H+, 
Fe3+ + HOH  ⇄  FeOH2+ + H+. 

При додаванні лугу до солей Феруму(ІІ) утворюється 
білий осад ферум(ІІ) гідроксиду Fe(OH)2, який на повітрі 
внаслідок окиснення набуває зеленуватого, а потім бурого 
забарвлення, переходячи в ферум(ІІІ) гідроксид Fe(OH)3 

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O = 4Fe(OH)3. 
При прожарюванні Fe(OH)3 втрачає воду і переходить в 

ферум(ІІІ) оксид Fe2O3. Відновленням ферум(ІІІ) оксиду 
карбон(ІІ) оксидом при 500º С можна добути безводний 
ферум(ІІ) оксид 

Fe2O3 + CO = 2FeO + CO2. 
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Fe2O3 та Fe(OH)3 мають слабко виражені амфотерні 
властивості. При сплавленні з лугами або натрій карбонатом 
утворюються солі метаферитної кислоти HFeO2 – ферити 

Fe2O3 + Na2CO3 = 2NaFeO2 + CO2↑. 
Унаслідок взаємодії ферум(III) гідроксиду з кислотами 
утворюються солі, які містять гідратовані блідо-фіалкові йони 
[Fe(H2O)6]3+. Солі сильних кислот добре розчинні у воді, тому з 
кислих розчинів кристалізуються у вигляді кристалогідратів: 
FeCl3 · 6H2O; Fe(NO3)3 · 9H2O; Fe(ClO4)3 · 10H2O. Добуто також 
кристалогідрати подвійних солей MeFe(SO4)2 · 12H2O (галуни). 

Солі Феруму знаходять широке застосування. Так, 
ферум(ІІ) сульфат застосовують для боротьби з шкідниками 
рослин, у виробництві фарб; ферум(ІІІ) сульфат та ферум(ІІІ) 
хлорид – як коагулянти для очищення води. 

Характерною реакцією на йон Fe3+ є дія калій роданіду 
KSCN або амоній роданіду NH4SCN. При цьому утворюється 
яскраво-червоний ферум(ІІІ) роданід Fe(SCN)3. Наприклад: 

FeCl3 + 3NH4SCN = Fe(SCN)3 + 3NH4Cl . 
Кобальт утворює кобальт(ІІ) оксид СоО та кобальт(ІІІ) 

оксид Со2О3, яким відповідають гідроксиди Со(ОН)2 – рожевого 
кольору та темно-бурий Со(ОН)3. Цим сполукам відповідають 
два ряди солей, але солі Кобальту(ІІІ) – нестійкі і легко 
переходять в солі Кобальту(ІІ). 

Отже, сполуки Со(ІІІ)  – менш стійкі, ніж сполуки Fe(ІІІ) і 
виявляють сильнішу окисну здатність. 

Сполуки Нікеля дуже подібні до сполук Кобальту. 
Подібно до Кобальту, Нікель утворює нікель(ІІ) оксид NiO та 
нікель(ІІІ) оксид Ni2О3 і такі основи, що їм відповідають: 
Ni(OH)2 та Ni(OH)3. 

Відомий лише один ряд солей, в яких Нікель перебуває в 
ступені окиснення +2. 

На відміну від гідроксидів феруму(ІІ) і кобальту(ІІ), 
гідроксид Ni(OH)2 киснем повітря не окиснюється. 

Нікель(ІІІ) гідроксид Ni(OH)3 має чорно-бурий колір і 
утворюється при дії лугів на солі нікелю при наявності сильних 
окисників. Він подібний до Со(ОН)3, але сильніше виявляє 
окисні властивості. 
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З сполук Нікеля важливе практичне значення має 
нікель(ІІІ) оксид, який застосовують для виготовлення лужних 
кадмієво-нікелевих або залізо-нікелевих акумуляторів. 

Ферум, Кобальт та Нікель утворюють комплексні 
сполуки. Координаційне число Феруму в комплексних сполуках 
дорівнює шести,  Кобальту(ІІІ) – шести, Нікелю(ІІ) – шести або 
чотирьом. 

Комплексний аніон [Fe(CN)6]4- утворюється при взаємодії 
солей Феруму(ІІ) з ціанідами 

FeSO4 + 6KCN = K4[Fe(CN)6] + K2SO4,          
або     Fe2+ + 6CN- = [Fe(CN)6]4-. 

Ця комплексна сполука – калій гексаціаноферат(ІІ) (жовта 
кров’яна сіль) з солями Феруму(ІІІ) дає синій осад берлінської 
блакиті 

4FeCl3 + 3K4[Fe(CN)6] = Fe4[Fe(CN)6]3↓ + 12KCl. 
Інша комплексна сполука – калій гексаціаноферат(ІІІ) 

(червона кров’яна сіль) утворює синій осад при взаємодії з 
солями Феруму(ІІ) 

3FeSO4 + 2K3[Fe(CN)6] = Fe3[Fe(CN)6]2↓ + 3K2SO4. 
В комплексних сполуках Кобальту як 

комплексоутворювач найчастіше виступає Кобальт(ІІІ), 
наприклад: гексааміно-кобальт(ІІІ) хлорид [Co(NH3)6]Cl3 і калій 
гексанітро-кобальтат(ІІІ) K3[Co(NO2)6]. 

Комплексні сполуки Кобальту(ІІІ) використовують в 
хімічному аналізі. 

В комплексних сполуках Нікеля як комплексоутворювач 
виступає Ni(ІІ). 

Наприклад, дією надлишку амоній гідроксиду на 
нікель(ІІ) сульфат одержують аміакати  

NiSO4 + 6NH4OH = [Ni(NH3)6]SO4 + 6H2O. 
Одну з комплексних сполук Нікеля K2[Ni(CN)4] використовують 
при нікелюванні. 

 
2.3.8.2. Платинові метали 

До платинових металів належать рутеній, родій, паладій, 
осмій, іридій, платина. У природі вони мало поширені й 
розсіяні. Зустрічаються у самородному стані та у вигляді сполук 
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з Арсеном, Сульфуром, Стибієм. Важливим джерелом 
платинових металів є сульфідні платиновмісні поліметалічні 
мідно-нікелеві руди, в яких платинові метали зазвичай 
трапляються разом. 

Виділяють і розділяють платинові метали складною 
комплексною переробкою руд самородних родовищ та відходів 
мідно-нікелового сульфідного виробництва. 

У компактному стані платинові метали – сріблясто-білі 
блискучі метали, які за зовнішнім виглядом нагадують срібло, 
але відрізняються від нього відтінками. У високодисперсному 
стані платинові метали є чорними порошками («чернь»), які 
добувають електролітичним відновленням їх сполук. 

Родій, паладій, іридій та платина кристалізуються в 
гранецентрованій кубічній гратці. Осмій і рутеній – у 
гексагональній щільній гратці. 

За густиною платинові метали поділяються на легкі 
(рутеній, родій, паладій) та важкі (осмій, іридій, платина). Вони 
характеризуються високими температурами плавлення і досить 
значною електропровідністю. Ці метали, за деяким винятком, 
досить пластичні, добре куються і витягуються. 

Платинові метали мають практичне застосування. Так, 
завдяки блиску і стійкості проти дії різних хімічних реагентів, їх 
використовують для нанесення захисного й декоративного 
покриття на поверхню інших металів: родій наносять на срібні 
ювелірні вироби, паладій – на годинникові корпуси тощо. З 
платини та її сплавів з іридієм, родієм, рутенієм, паладієм 
виготовляють високотемпературні термопари, електроди, 
лабораторний посуд, тиглі, корозієстійку апаратуру, медичні 
інструменти. Сплав осмію з рутенієм та іридієм викоритовують 
для добування надтвердих і некородуючих сплавів, з яких 
виготовляють точні вимірювальні прилади. «Чернь» платинових 
металів викоритовують як каталізатори. 

Атоми платинових металів на останньому й 
передостанньому енергетичних рівнях містять різну кількість 
електронів. Валентними електронами є: для Рутенію – 4d75s2, 
Родію. – 4d85s1, Паладію – 4d105s0, Осмію – 5d76s2, Іридію – 
5d76s2, Платина – 5d96s1. 
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У хімічних сполуках платинові метали можуть виявляти 
змінні ступені окиснення, але найстабільнішими для деяких 
елементів є такі: +2 (Паладій, Платина), +3 (Родій, Іридій), +4 
(Платина, Іридій), +6 ( Рутеній, Осмій), +8 (Осмій, Рутеній). 
Платинові метали є добрими комплексоутворювачами, де вони 
утворюють велику кількість координаційних сполук, в яких 
координаційні числа дорівнюють 4 і 6. 

Платинові метали малоактивні. В електрохімічному ряді 
стандартних електродних потенціалів вони розміщені після 
гідрогену. В компактному стані всі метали, крім паладію, 
платини і осмію, стійкі відносно кислот-окисників та їх 
сумішей. Паладій досить легко розчиняється в концентрованих 
нітратній і гарячій сульфатній кислотах з утворенням 
відповідних солей Pd(NO3)2 і PdSO4. Найкращим розчинником 
платини є царська вода; при цьому утворюється розчинна у воді 
гексахлоридоплатинатна кислота H2[PtCl6] 

3 2 6 23 4 18 3 [ ] 4 8Pt HNO HCl H PtCl NO H O+ + → + + . 
У царській воді розчиняються також паладій та осмій. 

Крім того, осмій окиснюється концентрованою нітратною 
кислотою до 4.OsO   

Рутеній та осмій можна перевести в розчинні сполуки під 
час сплавлення з лугами за наявності сильних окисників, а родій 
та іридій – під час хлорування в лужних розчинах за наявності 
натрій хлориду:  E + 2Сl2 + 2NaСl → Na2[ECl6]. У процесі 
окиснення рутенію та осмію утворюються похідні зі ступенем 
окиснення +6, а родію та іридію +4. 

За звичайних умов платинові метали та їх сполуки стійкі 
проти дії атмосферних факторів та не взаємодіють з типовими 
неметалами. У вигляді порошків вони виявляють дещо вищу 
реакційну здатність. При нагріванні їх хімічна активність 
зростає. 

Деякі платинові метали вбирають газуватий кисень і 
водень без утворення певних сполук. Найкраще поглинає водень 
паладій: за кімнатної температури в одному об’ємі металу 
розчиняється близько 800 об’ємів водню. Платина краще, ніж 
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інші метали, вбирає кисень: один об’єм металу розчиняє до 
100 об’ємів кисню. 

Загальною особливістю платинових металів є їх здатність 
досить легко відновлюватися із сполук до металів під дією 
відновників. 

 
 
 

Запитання та завдання для самоконтролю 
1. За якою ознакою всі елементи періодичної системи 

поділяють на 4 електронні родини? 
2. До якої електронної родини належать елементи ІА і ІІА 

підгруп? 
3. Чому  Гідроген  займає особливе місце серед s-елемен-

тів? 
4. Які елементи мають назву «лужні метали», які – 

«лужноземельні»? Чому вони одержали такі назви? 
5. Які спільні властивості мають лужні та лужноземельні 

метали? Чим відрізняються? 
6. Якими методами одержують лужні та лужноземельні 

метали? 
7. Чим відрізняється електролітичний спосіб одержання 

лужних металів від електролітичного способу одержання лугів? 
Які електрохімічні процеси відбуваються в обох випадках? 

8. Яке застосування знаходять лужні і лужноземельні 
метали та їх сполуки? 

9. Які     елементи   періодичної   системи   належать   до 
р-елементів? 

10. Як змінюються відновні властивості елементів ІІА-
підгрупи зі збільшенням порядкового номера елементів і чому? 

11. В чому різниця між властивостями оксиду  і 
гідроксиду берилію та  аналогічними сполуками інших 
елементів ІІА-підгрупи? 

12. Які електрони у р-елементів є валентними? 
13. Які валентні стани і які ступені окиснення характерні 

для елементів головної підгрупи третьої групи? 
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14. Як змінюються властивості елементів ІІІА-підгрупи зі 
збільшенням порядкового номера? 

15. Що є спільним у елементів В та Аl і яка між ними 
різниця? 

16. Які спільні властивості має Ве і Аl? 
17. Закінчити рівняння реакцій: B + HNO3(конц.) →; 

Na2B4O7 + H2SO4 + H2O →;  H3BO3 + NaOH →. 
18. Написати рівняння реакцій взаємодії алюміній 

сульфату з розчинами: а) натрій карбонату; б) калій гідроксиду 
(в надлишку). 

19. Чому алюміній реагує з водою тільки при додаванні 
лугу? 

20. Яке застосування мають В і Аl та їх сполуки? 
21. Які валентні стани та які ступені окиснення характерні 

для елементів ІVA-підгрупи? 
22. Чому елементи IVА-підгрупи можуть мати додатні і 

від’ємні ступені окиснення? Навести приклади сполук. 
23. Як змінюються властивості елементів IVА-підгрупи зі 

збільшенням порядкового номера елементів? 
24. Охарактеризувати алотропні модифікації Карбону і 

вказати причину різниці в їх властивостях. 
25. Охарактеризувати фізичні і хімічні властивості 

карбон(IІ) оксиду та області його практичного застосування. 
26. Які фізичні і хімічні властивості має карбон(IV) оксид? 

Яка йому відповідає гідратна сполука? Як її можна одержати? 
27. Написати рівняння реакцій взаємодії СО2 з розчином 

лугу при недостачі і при надлишку СО2. 
28. Охарактеризувати фізичні і хімічні властивості 

силіцій(IV) оксиду, його відношення до води, кислот та лугів. 
29. Які валентні стани та які ступені окиснення характерні 

для елементів VA-підгрупи? 
30. Навести   приклади    реакцій,   в  яких Нітроген 

виконує роль: а) окисника; б) відновника. 
31. Яку сполуку з Гідрогеном утворює Нітроген? Які її 

властивості? 
32. Які оксиди і кислоти утворюють Нітроген і Фосфор? 
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33. Закінчити рівняння реакцій: HNO3(конц.) + Сu →; 
HNO3(конц.) + Сa →; HNO3(розб.) + Сu →; 
HNO3(розб.) + Сa →; HNO3(конц.) + Р →. 

34. Які сполуки Нітрогену і Фосфору використовують як 
добрива? 

35. Виходячи з будови атома Оксигену, вказати його 
валентні можливості. Які ступені окиснення має Оксиген в 
сполуках? 

36. Виходячи з будови атома Сульфуру, вказати, які 
валентні стани і ступені окиснення характерні для нього. 

37. Які алотропні модифікації утворює Оксиген? Дати 
характеристику їх хімічних властивостей. 

38. Яка роль озонового шару для захисту живих організмів 
на Землі? 

39. Які оксиди та кислоти утворює Сульфур? Які їх 
властивості і застосування? 

40. Яку сполуку з Гідрогеном утворює Сульфур? Які її 
властивості? 

41. Закінчити рівняння реакцій: Zn + H2SO4(конц.)→;  
Zn + H2SO4(розб.)→; C + H2SO4(конц.)→. 

42. Виходячи з будови атомів галогенів, вказати, які 
валентні стани характерні для Флуору та інших елементів 
підгрупи. Які ступені окиснення виявляють галогени в своїх 
сполуках? 

43. Дати порівняльну характеристику властивостей 
утворених галогенами простих речовин. 

44. Дати порівняльну характеристику властивостей сполук 
галогенів з Гідрогеном. 

45. Як   змінюються   в   ряді   НОСl – НСlО2 –НСlО3 – 
НСlО4: а) окиснювальні властивості; б) кислотні властивості. 

46. Чим пояснюється різниця у властивостях елементів 
головних та побічних підгруп періодичної системи? 

47. Написати рівняння реакції взаємодії міді з 
концентрованою сульфатною кислотою?  Чому мідь не реагує з 
розбавленою кислотою? 
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48. Навести рівняння реакцій взаємодії срібла з 
розбавленими і концентрованими сульфатною і нітратною 
кислотами. 

49. Обгрунтувати розміщення Хрому, Молібдену і 
Вольфраму в VI групі періодичної системи. В чому виявляється 
подібність цих елементів з елементами головної підгрупи? 

50. Який склад і характер оксидів та гідроксидів Хрому? 
51. Як виконати перетворення: 

Сr2O3 → K2CrO4 →K2Cr2O7 → Cr2(SO4)3? 
52. Вказати різницю в будові атомів елементів VIIА- і 

VIIВ-підгруп? 
53. Закінчити рівнянн реакцій:  
KMnO4 + K2SO3 + H2SO4 →; KMnO4 + K2SO3 + H2O →; 

KMnO4 + K2SO3 + KOH →. 
54. Які ступені окиснення характерні для металів родини 

Феруму? 
55. Як   змінюється    стійкість    до   окиснення   в  ряді 

Fe(II) – Co(II) – Ni(II)? Як змінюється окиснювальна здатність в 
ряді Fе(III) – Co(III) – Ni(III)? 
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3. ВОДА ЯК РОЗЧИННИК МІНЕРАЛІВ 
 

3.1. Вода як хiмiчна сполука. Будова молекул води 
Молекула води складається з двох атомiв Гідрогену i 

одного атома Оксигену.  
Вона має кутову будову. Ядpа атомiв Гідрогену 

pозташованi в кутах основи тpикутника, в веpшинi якого 
знаходиться ядpо атома Оксигену. 

Електpонна фоpмула Оксигену 8O 1s22s22p4. З шести 
електpонiв, якi складають зовнiшнiй електpонний шаp атома 
Оксигену, в молекулi води два неспаpенi електpони утвоpюють 
два ковалентні зв’язки О–Н, а чотиpи електpони утвоpюють двi 
неподiленi електpоннi паpи. Електpони, що утвоpюють зв’язки 
О–Н, змiщенi до бiльш електpонегативного атома Оксигену, в 
pезультатi чого атоми Гідрогену набувають ефективних 
додатнiх заpядів. Атом Оксигену в молекулi води знаходиться в 
станi sp3-гiбpидизацiї. Валентний кут НОН (104,3°) близький до 
тетpаедpичного (109,5°). Неподiленi електpоннi паpи, якi 
знаходяться на гiбpидних sp3-оpбiталях, змiщенi вiдносно ядpа 
атома Оксигену i утвоpюють два негативні полюси (рис. 3.1). 

 
Рис. 3.1. Схема будови молекули води 

 
Внаслiдок того, що поблизу ядеp атомiв Гідрогену 

утвоpюється надлишок додатнього заpяду i молекула води має 
кутову будову, тому вона поляpна. Поляpнi молекули 
хаpактеpизуються     дипольним     моментом    µ.    Для     води 
µ = 6 . 10-28 Кл · м. Завдяки великому значенню дипольного 
момента мiж молекулами води вiдбувається сильна взаємодiя за 
pахунок утвоpення водневих зв’язкiв мiж атомом Оксигену 
однiєї молекули води i атомом Гідрогену іншої молекули води.  

В рідкій воді відбувається асоціація молекул, тобто 
сполучення їх у складніші агрегати. Асоціація молекул води 
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спричинена, головним чином, утворенням між ними водневих 
зв’язків (рис. 3.2). 

 
Рис. 3.2. Асоціація молекул води 

 
Кожна молекула води в твердій фазі може утвоpити 

чотири водневих зв’язки: два зв’язки виникають пpи взаємодiї 
неподiлених електpонних паp атома Оксигену з атомами 
Гідрогену сусiднiх молекул води i два водневих зв’язки – дають 
атоми Гідрогену, що взаємодiють з атомами Оксигену двох 
iнших молекул води (рис. 3.3). Довжина водневого зв’язку О...Н 
змiнюється в межах вiд 0,14 до 0,2 нм. Енеpгiя його становить 
17-33 кДж/моль. 

 
Рис. 3.3. Схема утворення водневих зв’язків 

 
Утворення водневих зв’язків призводить до такого 

розміщення молекул води, коли вони стикаються одна з одною 
своїми різнойменними полюсами. Молекули води утворюють 
шари, причому кожна з них зв’язана з трьома молекулами, що 
належать до того самого шару, і з однією – з сусіднього шару 
(рис. 3.4). 

Структура льоду належить до найменш щільних структур. 
В ній є пустоти, розміри яких перевищують розміри молекул 
води. 
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Рис. 3.4. Схема структури льоду 

 
3.2. Внутpiшня будова та властивостi води  

Єдиної теоpiї, яка б пояснювала стpуктуpу piдкої води, не 
iснує. В основi багатьох моделей piдка вода pозглядається як 
кpисталiчна pечовина (piдкi кpистали). Вважають, що пpи 
плавленнi льоду його гратка частково руйнується, i цi 
поpожнини заповнюються молекулами води, що звiльнились. 

Густина   piдкої   води   в зв’язку з цим збiльшується. Пpи 
0º С (273,15К) piдка вода пеpетвоpюється у лiд. Для води 
хаpактеpне iснування декiлькох полiмоpфних фоpм льоду. Пpи 
звичайних умовах стiйким є лiд, який має гексагональну 
стpуктуpу. 

Данi pентгеностpуктуpного аналiзу пiдтвеpджують, що в 
кpисталi льоду, який має молекуляpну кpисталiчну гратку, 
кожна молекула води тетpаедpично оточена чотиpма 
молекулами, якi утвоpюють з нею водневi зв’язки. Таке 
сполучення молекул води пpизводить до утвоpення поpожнин у 
кpисталiчнiй гратцi льоду. Дана стpуктуpа пояснює аномально 
малу густину води в твеpдому станi. 

Водяна паpа складається, головним чином, з одиночних 
молекул води, але в нiй зустpiчаються i асоцiйованi молекули 
(ди- та тpимеpи). 

 
3.3. Iзотопний склад води 

Як відомо, вода – це сполука Оксигену з Гідрогеном. 
Обидва цi елементи мають по декiлька iзотопiв. Для Гідрогену 
вiдомi тpи iзотопи: пpотiй 1Н, дейтеpiй 2Н та тpитiй 3Н 
(утвоpюється пpи ядеpних pозпадах). Вмiст 2Н(D) в пpиpоднiй 
сумiшi iзотопiв Гідрогену складає 0,014–0,015% (мас.). Для 
Оксигену також вiдомi тpи iзотопи з масовими числами 16, 17  
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та  18.  Спiввiдношення  їх в пpиpоднiй сумiшi iзотопiв таке: 
2670 : 1 : 5. 

Пpиpодна вода є сумiшшю piзних видiв молекул: 
.,,,,,,,, 18

2
17
2

16
2

18171618
2

17
2

16
2 ODODODOHDOHDOHDOHOHOH  

Вода, склад якої виражений тpьома останнiми фоpмулами, 
називається важкою водою, а вода, до складу якої входить 
тpитiй, – надважка вода Т2О. 

Важка вода  утворюється пpи тpивалому електpолiзi 
пpиpодної води. 

 
3.4. Фiзичнi властивостi води 

Чиста вода – це безбаpвна (в тонкому шаpi) або 
голубувато-зелена (в товстому шаpi) пpозоpа piдина, яка не має 
смаку та запаху. 

Маса 1 мл очищеної piчкової води пpийнята за одиницю i 
називається гpамом. 

Темпеpатуpа замеpзання чистої води пpиймається за 0º С 
стогpадусної теpмометpичної шкали, темпеpатуpа кипiння пpи 
ноpмальному тиску вiдмiчається значенням 100º С. 

Хiмiчно чиста вода має pяд властивостей, якi вiдpiзняють 
її вiд iнших пpиpодних тiл. Цi особливi властивостi вiдомi пiд 
назвою аномалiй води. 

Пpи нагpiваннi вiд 0º С до 4º С об’єм води не 
збiльшується, а зменшується, i максимальна густина її 
досягається не в точцi замеpзання (0º С), а пpи 4º С (точнiше 
3,98º  С). Вода пpи замеpзаннi pозшиpюється, а не стискається, 
як усi iншi тiла, густина її зменшується. В твеpдому станi, 
внаслiдок утвоpення тетpаедpичних комплексiв з ажуpною 
упаковкою, pозташування молекул води є менш щiльним, нiж в 
piдкій фазi, тобто вони займають бiльший об’єм. Пpи замеpзаннi 
води вiдбувається збiльшення її об’єму пpиблизно на 10%. Пpи 
плавленнi льоду частина комплексiв pуйнується. У водi поpяд з 
дiлянками, якi мають стpуктуpу, аналогiчну кpисталiчнiй гратцi 
льоду, з’являються одиночнi молекули. 

Поpушення pегуляpної стpуктуpи супpоводжується 
пiдвищенням густини i зменшенням об’єму, тому що одиночнi 
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молекули води заповнюють поpожнини, якi збеpеглися в 
дiлянках з льодоподiбною стpуктуpою. З пiдвищенням 
темпеpатуpи дiють два чинники: теплове pозшиpення та 
поpушення pегуляpної стpуктуpи льоду. 

Пpи 4º С цi два чинники однаковi за абсолютною 
величиною,але пpотилежнi за напpямленнiстю дiї. Пpи 
подальшому пiдвищеннi темпеpатуpи дiя дpугого чинника 
знижується, i густина води зменшується. Той факт, що лiд 
легший за воду, має велике значення в пpиpодi. Повеpхневий 
шаp води у водоймах охолоджується до +4º  С i як бiльш важкий 
опускається на дно. В pезультатi цього замеpзання води 
починається з повеpхнi, а не з дна. 

Вода має найбiльшу теплоту випаpовування та теплоту 
плавлення. Пpичина: мiжмолекуляpна взаємодiя за pахунок 
водневих зв’язкiв. 

Вода має максимальну теплоємнiсть (4,18 Дж/(г.К)) в 
поpiвняннi з iншими piдкими та твеpдими pечовинами. Саме 
тому вода є pегулятоpом темпеpатуpи на земнiй кулi.  

З усiх piдин, за винятком pтутi, вода має максимальний 
повеpхневий натяг. Ця властивiсть води має велике значення для 
перебігу фiзичних та бiохiмiчних пpоцесiв.  

Вода має максимальну дiелектpичну сталу (81 пpи 18º С), 
що приводить до дисоцiації на йони в ній pечовин з йонним та 
поляpним ковалентним з’язком. Вода також є універсальним 
pозчинником, в тому числі багатьох мінералів. 

За своїми властивостями важка вода помiтно вiдpiзняється 
вiд звичайної. Вона замеpзає пpи 3,8º С, кипить пpи 101,4º С, 
густина її складє 1,1059 г/см3 (пpи 20º С). Максимальна її 
густина нижча, нiж густина звичайної води. Вона гальмує 
життєвi пpоцеси в pослинних та тваpинних оpганiзмах. Важка 
вода застосовується в ядеpних pеактоpах для сповільнення 
ядеpного pозпаду. 

Надважка   вода   має  такi    константи:    t°пл.= +9º С,   
tкип.= 104º С, густина складає 1,33 г/см3.  
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3.5. Хiмiчнi властивостi води 
1. Пpи темпеpатуpi, яка перевищує 1000º С, водяна паpа 

починає pозкладатися на водень та кисень 
2H2 O  ⇄ 2H2 + O2 . 

Пpи t = 2000º С ступiнь її теpмiчної дисоцiацiї складає лише 2%. 
2. Лужнi та лужноземельнi метали взаємодiють з водою з 

видiленням водню 
2Na + 2H2O = 2NaOH + H2, 
Ca + 2H2O = Ca(OH)2 + H2. 

3. Вода реагує з оксидами лужних і лужноземельних 
металiв та неметалiв 

Na2O + H2O = 2NaOH, 
CaO + H2O = Ca(OH)2, 

CO2 + H2O = H2CO3. 
4. Вода реагує з солями – відбувається гiдpолiз або 

гідратація 
Na2CO3 + HOH ⇄ NaHCO3 + NaOH,  pH>7, 

CuCl2 + HOH ⇄ CuOHCl + HCl,  pH<7, 
CH3COONH4 + HOH ⇄ CH3COOH + NH4OH,  pH=7, 

(KД(CH3COOH) = KД (NH4OH)), 
OHCuSOOHCuSO 2424 55 ⋅=+ . 

5. Вода може сполучатись з деякими pечовинами, якi за 
звичайних  умов знаходяться  в газоподiбному станi, утвоpюючи  
так званi гiдpати газiв. Напpиклад, Xe . 6H2O; Cl2 

.
 8H2O; C2H6 

. 
6H2O; C3H8 

. 17H2O. 
Вони знаходяться в кpисталічному стані пpи темпеpатуpах 

вiд 0º до 24º С (звичайно пpи пiдвищеному тиску вiдповiдного 
газу). Такi сполуки виникають в pезультатi заповнення 
молекулами газу («гостя») мiжмолекуляpних поpожнин, якi є в 
стpуктуpi води («господаря»). Вони мають назву «клатpати». 

В клатpатних сполуках мiж молекулами «гостя» i 
«господаря» утвоpюються лише слабкi мiжмолекуляpнi зв’язки, 
тому клатpати – нетpивкi сполуки, якi можуть iснувати пpи 
вiдносно низьких темпеpатуpах. 

Клатpати викоpистовують для pоздiлення вуглеводнiв та 
благоpодних газiв. 
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Утвоpення та pуйнування клатpатiв газiв (пpопану та 
деяких iнших) успiшно викоpистовується для знесолення води. 
Закачуючи в солону воду пpи пiдвищеному тиску вiдповiдний 
газ, одеpжують льодоподiбнi кpистали клатpатiв, а солi 
залишаються в pозчинi. Масу кpисталiв вiдокремлюють вiд 
pозчину i пpомивають. Пpи пiдвищеннi темпеpатуpи або 
зниженнi тиску клатpати pозкладаються, утвоpюючи пpiсну 
воду i початковий газ, який знову викоpистовують для 
одеpжання клатpатiв. 

 
3.6. Діаграма стану води 

Нагадаємо, що системою називають тіло або групу тіл, які 
перебувають у взаємодії і фізично відокремлені від 
навколишнього середовища. Розрізняють однорідні (гомогенні) 
та неоднорідні (гетерогенні) системи. 

Гомогенною називають систему, яка складається з однієї 
фази, гетерогенною – систему, яка складається з декількох фаз.  

Фазою називають частину системи, відокремлену від 
інших її частин поверхнею поділу.  

Компонентом називають кожну хімічно однорідну 
речовину, яка міститься в системі і може існувати в 
ізольованому виді після виділення з системи. 

Система з льоду, рідкої води та водяної пари  – трифазна, 
однокомпонентна. 

Стійкість гетерогенних систем визначається фазовими та 
хімічними рівновагами. При фазових рівновагах перехід 
компонентів системи з однієї фази в іншу не супроводжується 
хімічною взаємодією. Число термодинамічних ступенів свободи 
системи в рівновазі визначається числом умов, які можна 
змінювати, не порушуючи при цьому числа та видів фаз 
системи. Такими незалежними змінними параметрами є 
концентрація, температура і тиск. Рівновага в гетерогенних 
системах підпорядковується закону рівноваги фаз, або правилу 
фаз Гіббса: число термодинамічних ступенів свободи С в 
рівноважній багатофазній системі дорівнює числу компонентів 
К плюс 2, мінус число фаз Ф: 

С = К – Ф + 2. 
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Число термодинічних ступенів свободи визначає 
варіантність системи: при С = 0 система інваріантна, тобто 
даному рівноважному стану відповідають строго визначені 
значення незалежних змінних. При С=l система має один 
ступінь свободи (одноваріантна), тобто можна змінювати дію 
одного   з  чинників,   які  впливають  на рівновагу системи. При 
С = 2 – двоваріантна і т.ін. Залежність стану системи від зміни 
зовнішніх умов можна виразити діаграмою, відкладаючи на осях 
незалежні змінні. Для однокомпонентної системи число 
термодинамічних ступенів свободи дорівнює: С = 1-Ф+2=3-Ф. 

В зв’язку з тим, що С не може бути меншим за нуль, то  
найбільше число фаз в однокомпонентній системі буде 
дорівнювати трьом. 

Розглянемо діаграму стану води (рис. 3.5). 
З діаграми випливає, що однофазна система (рідина, лід, 

пара) має два ступені свободи, тобто можна в певних межах 
змінювати і температуру, і тиск. 

                                                                        
Рис. 3.5. Діаграма стану води 

 
При одночасному існуванні двох фаз (рідина-пара, рідина-

лід, лід-пара) система має один ступінь свободи і при цьому 
можна змінювати тільки температуру або тиск. А в точці 
перетину кривих О можливе існування трьох фаз, і число 
ступенів свободи при цьому дорівнює нулю, тобто система 
інваріантна. Точка О на цій діаграмі називається потрійною 
точкою. Вона відповідає температурі 0,01º С (0,007º С) і тиску 
4,6 мм рт. ст. (613 Па) і характеризує стійке одночасне існування 
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усіх трьох форм води; крива ОА визначає стійкість системи 
«рідина – пара», крива ОВ – системи «лід – пара», а крива ОС – 
виражає зміну температури топлення льоду в залежності від 
зовнішнього тиску. 

Кривими ОА, ОВ та ОС діаграма поділяється на три 
частини, які характеризують присутність однієї фази. 

 
3.7. Вода в зв’язаному стані 

Існують різні класифікації форм зв’язаної води. Одна з 
них поділяє зв’язану воду на п’ять форм: 1) хімічно зв’язана 
вода; 2) вода в кристалогідратах; 3) вода в гідрогелях; 4) вода, 
яка адсорбована на поверхні твердих тіл; 5) капілярно зв’язана 
вода. 

 
3.7.1. Хімічно зв’язана вода 

Так називають воду, яка не зберігається в даній сполуці у 
вигляді самостійних молекул води, але може бути виділена у 
вільному стані при нагріванні або інших діях. Сюди належить, 
наприклад, вода, яка зв’язана в більшості гідроксидів металів. 
Так, при нагріванні кальцій гідроксиду Са(ОН)2 відбувається 
термічна дисоціація його на кальцій оксид і водяну пару: 

Са(ОН)2 ⇄ СаО + Н2О. 
Хімічно зв’язана вода міститься і в сполуках інших класів, 

наприклад, в оксигеновмісних кислотах, основних та кислих 
солях, в багатьох гірських породах – глинах Al2O3 . 2SiO2 . 2H2O 
тощо, в органічних сполуках. 

 
3.7.2. Вода в кристалогідратах 

Речовини, в кристали яких входять  молекули води, 
називають кристалогідратами, а воду, що міститься в 
кристалах, називають кристалізаційною. Склад 
кристалогідратів зображують формулами, які показують, яка 
кількість кристалізаційної води міститься в кристалогідраті. 
Наприклад, кристалогідрат купрум(ІІ) сульфату, який містить  
на 1 моль CuSO4 5 моль H2O, зображують формулою CuSO4 

. 

5H2O; кристалогідрат натрій сульфату – формулою Na2SO4 . 

10H2O тощо. Частіше зустрічаються кристалогідрати з парним 
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числом молекул води, переважно 2, 4, 6. Іноді дана сполука 
утворює декілька кристалогідратів, які відрізняються вмістом 
води. При цьому кристалогідрат з найбільшим вмістом води – 
стійкий при відносно нижчих температурах, а з підвищенням 
температури він стає нестійким і розкладається з утворенням 
менш гідратованих продуктів. 

Так, CaCl2 утворює 4 кристалогідрати: 
СaCl2 · 6 H2O cтійкий до 30,1º С; 
СaCl2 · 4 H2O cтійкий від  30,1–45,1º С; 
СaCl2 · 2 H2O cтійкий від  45,1–175,5º С; 
СaCl2 · H2O cтійкий від 175,5 до 250º С. 
В кристалогідратах молекули води можуть бути зв’язані 

як з катіонами, так і з аніонами. При взаємодії з катіонами 
молекули води орієнтуються до них своїми атомами Оксигену, 
які з катіонами йонних кристалів можуть утворювати донорно-
акцепторні зв’язки, виконуючи роль донорів електронів за 
рахунок неподілених електронних пар. 

Утворення  кристалогідратів  з  безводної  солі  і  рідкої  
води супроводжується виділенням теплоти. Так,   при  утворенні  
Na2CO3 

. 10Н2О виділяється 22,1 ккал/моль теплоти, а при 
утворенні  CuSO4  . 5H2O  – 18,67 ккал/моль теплоти. 

 
3.7.3. Вода в гідрогелях 

Більшість ліофільних золів і деякі ліофобні золі за певних 
умов мають властивість перетворюватись в драглисті маси, які 
одержали назву гелів. Цей процес – один з видів коагуляції. Від 
звичайної коагуляції він відрізняється тим, що вся маса колоїда, 
зв’язуючи молекули дисперсійного середовища, переходить в 
напіврідкий – напівтвердий стан. 

Гелі зустрічаються як в природних, так і в промислових 
продуктах. До природних належать, наприклад, такі мінерали, 
як опал, агат. Гелями є також сир, хліб, кефір. 

 
3.7.4. Адсорбована вода 

Явище адсорбції значною мірою залежить від хімічного 
складу поверхні, від стану поверхні та від зовнішніх умов 
(температури, концентрації водяної пари тощо). Різні речовини 
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(адсорбенти) можуть в широких межах відрізнятись за ступенем 
зв’язування та за кількістю адсорбованої води. 

Найбільшою мірою молекули води адсорбуються на 
поверхні таких речовин, які можуть зв’язувати їх в результаті 
хімічної взаємодії. Цю форму адсорбції називають 
хемосорбцією. Її можна спостерігати, наприклад, при адсорбції 
водяної пари на поверхні багатьох оксидів металів. 

До цієї форми адсорбції наближається механізм 
поглинання водяної пари на поверхні багатьох йонних 
кристалів, коли молекули води взаємодіють з цими йонами з 
утворенням донорно-акцепторних або водневих зв’язків. 

Значну здатність адсорбувати водяну пару мають 
гідратовані форми кремнезему та силікати. В цих випадках 
молекули води можуть сполучатись водневими зв’язками з 
кисневими атомами, які містяться в силікатних аніонах. 

Адсорбція водяної пари може відбуватись також під дією 
фізичних чинників. 

В усіх випадках адсорбція водяної пари супроводжується 
виділенням теплоти, тому з підвищенням температури кількість 
адсорбованої вологи зменшується. 

 
Запитання та завдання для самоконтролю 

1. Будова молекули води. Ассоціація молекул води. 
2. Аномальні властивості води. 
3. Ізотопний склад води. Важка вода. 
4. Фізичні властвості води. 
5. Природна вода. Методи очищення води. 
6. Якими реакціями можна підтвердити хімічні 

властивості води? 
7. Склад найбільш поширених кристалогідратів. 
8. Діаграма стану води. Правило фаз Гіббса. 
9. Зв’язана вода в гірничих породах. 
10. Вода в гідрогелях. 
11. Адсорбована вода. 
12. Вода як розчинник гірничих порід. 
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4. ҐРУНТ, ЯК ПРОДУКТ  РОЗПАДУ ГІРСЬКИХ ПОРІД 
 

4.1. Ґрунт як компонент біоценозу 

 Ґрунт – це поверхневий шар земної кори, що 
утворюється і розвивається в результаті взаємодії рослинності, 
тварин, мікроорганізмів, гірничих порід і є самостійним 
природним утворенням. Ґрунт, як і Світовий океан, є 
гігантською екологічною системою, що впливає на всю 
біосферу. Через ґрунт – найважливіший компонент біоценозів – 
здійснюються екологічні зв`язки живих організмів з літосферою, 
гідросферою і атмосферою. 

Ґрунт утворюється в результаті тривалих процесів зміни 
материнських порід, містить продукти вивітрювання цих порід 
та продукти розкладу рослинних і тваринних організмів. 

 
4.2.  Основні ґрунтоутворюючі породи 

 
Породи, з яких складається літосфера (тверда оболонка 

Землі), діляться  за своїм походженням на 3 групи: магматичні, 
осадові і метаморфічні. 

Магматичні породи утворюються при застиганні 
розплавленої рідкої магми, яка складає наступну за літосферою 
внутрішню оболонку Землі. До магматичних порід належать 
граніти, базальти, діабази тощо. Всі вони мають кристалічну 
будову. Магматичні породи складають 50% літосфери, але 
відіграють дуже невелику роль на земній поверхні. Вони 
підлягають тут різноманітній дії фізичних, хімічних і 
біологічних чинників. 

Продукти вивітрювання магматичних порід лише в 
окремих випадках є материнськими породами для грунтів.  

Метаморфічні породи утворюються з осадових і 
магматичних порід в результаті дії на них високої температури і 
тиску. До метаморфічних  порід належать різні сланці, мармури, 
кварцити. Вони є також рідко материнськими породами для 
грунтів. 

Осадові породи – це головні грунтоутворюючі породи. 
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Процеси вивітрювання магматичних і метаморфічних 
порід призводять до утворення цілого ряду продуктів різного 
ступеня подрібнення і різного хімічного складу. Частина їх є 
результатом механічного подрібнення первісних порід і являє 
собою продукти їх хімічних перетворень (піски, глини, щебінь). 

Розчинні продукти вивітрювання у вигляді хлоридів, 
сульфатів, карбонатів, фосфатів утворюють такі породи, як 
кам'яна  сіль,  гіпс, вапняк, доломіт. 

Вони утворюються шляхом осадження з розчинів 
морських і континентальних вод.  

Частина осадових порід має органічне походження. На дні 
морів та інших водойм утворюються осади з скелетів організмів, 
які складаються з силікатної кислоти, кальцій карбонату СаСО3 
і кальцій фосфату Са3(РО4)2. До таких порід належать вапняки, 
крейда, трепел та деякі фосфорити. 

Тверда фаза ґрунту складається з мінеральної частини (90-
99%) і органічної (1–10%). 

Мінеральна частина твердої фази грунту утворилась з 
гірських порід, руйнування яких (вивітрювання) відбувалось під 
впливом різних чинників, а саме: температури, води, вітру, 
мінеральних і органічних кислот, живих організмів. 

 

4.3. Хімічний склад мінеральної частини ґрунту 
 
Тверда мінеральна фаза грунту містить всі хімічні 

елементи, які входять до складу земної кори (табл. 4.1). В ґрунті 
велике значення має Оксиген і Гідроген. 

Таблиця 4.1 
Середній вміст хімічних елементів в літосфері і 

 ґрунтах в % (мас) за Віноградовим 
Елементи Літосфера Грунт Елементи Літосфера Грунт 

1 2 3 4 5 6 
O 47,2 49,0 C 0,11 2,0 
Si 27,6 33,0 S 0,09 0,085 
Al 8,8 7,13 Mn 0,09 0,085 
Fe 5,1 3,8 P 0,08 0,08 
Ca 3,6 1,37 N 0,01 0,1 
Na 2,64 0,63 Cu 0,01 0,002 
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продовження табл. 4.1 
1 2 3 4 5 6 
K 2,6 1,36 Zn 0,005 0,005 

Mg 2,1 0,6 Co 0,003 0,0008 
Ti 0,6 0,46 B 0,0003 0,001 
H (0,15) ? Mo 0,0003 0,0003 
 
Оксигену в ґрунті є більше, ніж в літосфері. Значно 

більше є також Карбону (в 20 разів) і Нітрогену (в 10 разів). 
Однак Al, Fe, Ca, Na, K i  Mg   в  ґрунтах міститься  менше,  

ніж в літосфері. 
Мінеральна частина ґрунту  утворена  частинками різних 

мінералів. Грунтові мінерали поділяються на первинні і 
вторинні (табл. 4.2). 

 
 4.4. Склад первинних і вторинних мінералів ґрунту 

 
Таблиця 4.2 

Склад первинних і вторинних мінералів 
Гірські 
породи 

Первинні 
мінерали 

Вторинні мінерали 

 
Граніти 

 
Гнейс 

Кварц – SiO2 

 

Польовий шпат 
K2O . Al2O3 

. 6SiO2 

 
Слюда 

K2O . 3Al2O3 
. 6SiO2 

. 2H2O 
або H4K2Al6Si6O24 

Каолін 
Al2O3 

.
 2SiO2 

.
 2H2O 

 
 
 

Гідрослюда 
H6Al6Si6O24 

 
Первинні мінерали – кварц, польові шпати, слюди 

утворюються при вивітрюванні гірських порід. В грунтах ці 
мінерали присутні у вигляді частинок піску (від 0,05 до 1 мм) і 
пилу (від 0,001 до 0,05 мм). 

З первинних мінералів в грунті в результаті вивітрювання 
утворюються ферум(ІІІ) гідроксид Fe(OH)3 i алюміній гідроксид 
Al(OH)3, силікатна кислота Н2SiO3, а також вторинні мінерали – 
каолініт, гідрослюди. Вони знаходяться в грунті у вигляді дуже 
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дрібних колоїдних частинок (<0,001 мм). Дрібнодисперсні 
фракції ґрунту є найбільш активною його частиною. 

Вивітрювання гірничих порід – складний процес їх 
подрібнення і зміни хімічного складу під впливом коливань 
температури, води (льоду), хімічної взаємодії мінералів з 
карбонатною кислотою,  водою і утворення при цьому нових 
вторинних мінералів, водорозчинних солей, вільного 
кремнезему та інших сполук. 

 
4.5. Фізичне і хімічне вивітрювання 

 
Фізичне вивітрювання – це механічне подрібнення 

гірничих порід і мінералів без зміни їх хімічного складу.  
Хімічне вивітрювання – це різні зміни хімічного складу 

гірничих порід і мінералів. Воно відбувається  внаслідок таких 
процесів 

K2O . Al2O3 . 6SiO2 + CO2 + nH2O = 
= K2CO3 + 4SiO2(n-2)H2O + Al2O3 . 2SiO2 . 2H2O, 

2FeS2 + 7O2 + 2H2O = 2FeSO4 + 2H2SO4 , 
12FeSO4 + 6H2O + 3O2 = 4Fe2(SO4)3 + 4Fe(OH)3 , 

2Fe2(SO4)3 + 9H2O = 2Fe2O3 . 3H2O + 6H2SO4 . 
 
При повному руйнуванні силікатів, алюмо- і ферісилікатів 

утворюються прості продукти вивітрювання і гідроксиди 
Феруму, Алюмінію, Силіцію та деякі кислоти – при окисненні 
елементів (S, P, Cl), які містяться в гірських породах або в 
атмосфері (N, C). 

Основи, які вивільнились при вивітрюванні, утворюють з 
кислотами такі прості солі: карбонати, сульфати, нітрати, 
хлориди, фосфати, силікати. 

При вивітрюванні утворюються «глинні» мінерали, з них 
в ґрунтах найбільше значення має каолініт та гідрослюди. 

 
4.6. Органічні речовини ґрунту 

 
Наявність органічних речовин є характерною особливістю 

ґрунтів. Первісне накопичення органічних речовин відбувалось 
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в результаті життєдіяльності нижчих організмів, які оселялись 
на гірничих породах. З поселенням вищих рослин значно 
прискорюється накопичення органічних речовин. Після 
відмирання організмів речовини, що входили до їх складу, 
підлягають в  ґрунті процесам розкладу і вторинного синтезу, 
утворюючи те, що називають «ґрунтовим гумусом». 

 
Запитання та завдання для самоконтролю 

1. Дати визначенняи поняттю «ґрунт». 
2. З яких порід складається литосфера, 
3. Назвіть складові твердої частини ґрунту. 
4. Хімічний склад мінеральної частини ґрунту. 
5. Назвіть складові первинних мінералів ґрунту. 
6. Хімічний склад первинних мінералів ґрунту. 
7. Каолін та гідрослюди як вторинні мінерали ґрунту. 
8. Які процеси відбуваються при вивітрюванні гірничих 

порід? 
9. Фізичне вивітрювання. 
10. Які перетворення відбуваються при хімічному 

вивітрюванні? Які складові атмосфери приймають в цьому 
участь? 

11. Які «глинні» мінерали утворюються при 
вивітрюванні? 

12. Походження органічних речовин ґрунту. 
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ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК МІНЕРАЛІВ ТА 
ГІРНИЧИХ ПОРІД 

 
Авгіт – породотвірний мінерал із групи пірексенів 

(клас силікатів), [(Si,Al)O3]2. Зустрічається у формі 
короткопризматичних, таблитчастих, голчастих кристалів, 
двійників, суцільних зернистих мас, вкраплень у магматичних 
та метаморфічних породах. Колір чорний, зеленувато-чорний, 
коричнево-чорний. Блиск скляний. Колір риски білий. Твердість 
6–6,5. Крихкий. Густина 3,3–3,5. Злам раковистий до рівного. 
Породотвірний мінерал магматичних порід переважно 
основного складу – андезитів, базальтів, габро, діабазів. 
Утворюється також при контактовому метаморфізмі 
(мармури, роговики тощо). В Україні зустрічається в межах 
Українського щита, в Чивчинських горах та Донбасі. Знайдений 
у зразках порід Місяця. 

Азбест (гірський льон) – тонковолокнистий, із 
шовковистим блиском мінерал класу силікатів, який легко 
розщеплюється на тонкі міцні волокна. Таку властивість мають 
мінерали двох груп – серпентину та амфіболу, які відомі під 
назвами хризотил-азбест та амфібол-азбест. Колір сріблясто-
білий, зеленувато-жовтий із золотистим відблиском. Вогне- та 
луготривкий. Майже не проводить тепло і електричний струм. 
Зустрічається в доломітах, залізистих кварцитах, аргілітах, 
змійовиках та ультраосновних і основних вулканогенних 
породах. Основні родовища зосереджені на Уралі, Саянах, у 
Канаді, на о. Кіпр. Використовується для виготовлення 
вогнетривких та лугостійких матеріалів, електроізоляторів, 
теплоізоляторів. Канцероген.  

Азурит – мінерал класу карбонатів, Cu(OH)2 
. 2CuCO3. 

Зустрічається разом з малахітом у вигляді зернистих агрегатів, 
вкраплень, землистих мас, рідше – призматичних, ізометричних 
кристалів. Колір блакитно-синій, синій. Блиск скляний або 
алмазний. Твердість 3,5–4. Густина 3,5–4. Утворюється в зонах 
окиснення мідистих мінералів. При подальшому окисненні 
переходить у малахіт. Використовується як мідна руда, а також 
для виготовлення синьої фарби. 
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Алуніт – поширений породотвірний мінерал класу 
сульфатів, K2SO4 . Al2(SO4)3 . 2Al2O3 . 6H2O. Зустрічається у 
вигляді кубічних або товстотаблитчастих кристалів, а також 
тонкозернистих, землистих, волокнистих мас. Колір білий з 
сіруватим, жовтуватим або червонуватим відтінком. Риска біла. 
Просвічує до прозорого. Блиск скляний, іноді перламутровий. 
Сингонія тригональна. Густина 2,6-2,8. Твердість 3,5-4,0. 
Утворюється в результаті дії сірчистої пари на кислі вивержені 
породи, а також при дії сульфатних поверхневих вод на 
глиноземні породи. В Україні зустрічається на Закарпатті 
(Берегівський район). Використовується для одержання 
алюміній сульфату, а також як виробне каміння. 

Альбіт – мінерал класу алюмосилікатів, натрієвий 
польовий шпат Na2O . Al2O3 . 6SiO2. Колір переважно білий. 
Блиск скляний. Твердість 6-6,5. Густина 2,62. Спайність 
досконала. В природних умовах звичайно змішується в різних 
пропорціях з іншим плагіоклазом (кальцієвим) – анортитом. 
Один із результатів такого поєднання – дорогоцінний місячний 
камінь. Входить до складу гранітів, виділяється в пегматитових 
жилах. При вивітрюванні переходить у каолін. В Україні 
зустрічається в межах Українського щита. Використовується у 
керамічному виробництві. 

Ангідрит – мінерал класу сульфатів, СаSO4. На відміну 
від гіпсу безводний. Утворює зернисті маси, пласти, прожилки 
та жовна в осадових породах разом із гіпсом і галітом. 
Безбарвний, фіолетовий, синюватий. Твердість 3–3,5. Густина 
2,9–3. У кислотах не розчиняється. Утворюється переважно при 
дегідратації гіпсу під високим тиском. У поверхневих умовах 
нестійкий – гідратується і переходить у гіпс. В Україні 
зустрічається в Донбасі, Передкарпатті та на Українському 
щиті. Використовується як добриво, будівельний матеріал, 
сировина для виготовлення цементу тощо. 

Анортит – мінерал, алюмосилікат кальцію, кальцієвий 
польовий шпат, CaO .

 Al2O3 . SiО2. Форми виділення: масивні 
агрегати з чітко вираженою спайністю, зернисті маси, зерна 
неправильної форми, призматичні кристали. Колір від 
каламутно-білого, сірувато-білого до червонуватого. Блиск 
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перламутровий, скляний. Колір риски білий. Твердість 6. 
Густина 2,76. Спайність досконала. Є характерним мінералом 
магматичних інтрузивних і ефузивних порід основного складу. 
В небагатьох ультраосновних породах та анортозитах є 
визначальним. Знайдений в деяких метеоритах. Складова 
частина промислових шлаків.  

Апатит – мінерал, Ca5(PO4)3(F,Cl). Утворює зернисті, 
цукристі, землисті агрегати, кристали гексагональної сингонії. 
Колір частіше жовтуватий, білувато-зелений, синьо-зелений, 
фіолетовий, сірий. Риска біла. Блиск скляний, на зламі жирний. 
Твердість 5. Густина 3,1–3,2. Спайність недосконала. 
Походження магматичне. Зустрічається в контактово-
метасоматичних утвореннях, гідротермальних жилах. Великі 
поклади знаходяться в Хібінських горах та Забайкаллі (Росія). В 
Україні є в межах Запорізької, Харківської, Івано-Франківської 
та інших областей. Сировина для виготовлення добрив, 
фосфатної кислоти. 

Барит (важкий шпат) – мінерал класу сульфатів, BaSO4. 
Зустрічається у вигляді таблитчастих, призматичних кристалів, 
а також зернистих, променево-волокнистих та стовпчастих 
агрегатів. Безбарвний, білий, сіруватий, з блакитним відтінком. 
Блиск скляний. Твердість 2,5–3,5. Густина 4,5. Походження 
переважно гідротермальне. Зустрічається в межах 
гідротермальних жильних рудних родовищ, в осадових породах, 
у зонах вивітрювання. В Україні зустрічається на Закарпатті та 
Донбасі. Використовується при виготовленні фарб, гуми, 
паперу, пластмас. 

Берил – мінерал класу алюмосилікатів, 3BeO . Al2O3 . 

6SiO2. Зустрічається в пустотах гранітів, пегматитів, у 
кварцових жилах, грейзенах у вигляді одиноких шестигранних, 
іноді досить великих призматичних кристалів, рідше друз. Колір 
білий, зеленуватий, жовтуватий. Блиск скляний. Твердість 7,5-8. 
Густина 2,8. Руда берилію. Красиві прозорі 
різновиди берилу (аквамарин та смарагд) – дорогоцінні камені. 

Біотит – мінерал класу силікатів, магнезіально-
залізиста слюда, K(Mg,FeII)3(AlSi3O10)(OH,F)2]. Зустрічається у 
вигляді призматичних, лускуватих та зернистих агрегатів, рідше 
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– таблитчастих кристалів. Колір чорний, бурий. Блиск скляний і 
перламутровий. Твердість 2,5–3. Густина 2,7–3,1. Спайність 
цілком досконала. Породотвірний мінерал багатьох 
магматичних та метаморфічних порід (гранітів, сієнітів, 
сланців, гнейсів тощо). 

Боксит – агрегат мінералів, Al2O3 .
 nН2О (містять 32-60% 

Аl2О3). Утворює суцільні глиноподібні, аморфні агрегати. За 
агрегатним станом виділяють боксити щільні (кам’янисті), 
пористі, землисті, пухкі, глиноподібні. Колір цегляно-червоний, 
рідше – білий, сірий, чорний, зелений. Блиск матовий. Твердість 
2–4. Густина 2,4–3,5. При замочуванні стає пластичним. 
Більшість бокситів утворилося в тропічних умовах впродовж 
останніх 25–30 млн років.  Походження елювіальне, осадове або 
карстове. Це залишкові утворення, сформовані шляхом 
вилуговування кремнію з алюмосилікатних порід та при 
вивітрюванні глинистих вапняків. Залягають у приповерхневих 
умовах. В Україні є в обмеженій кількості на Закарпатті, в 
Приазов’ї та на Українському щиті. Головна руда алюмінію. 

Ванадиніт – мінерал класу ванадатів, 3Pb3(VO4)2 
. PbCl2 . 

Сингонія гексагональна. Густина 6,66-7,10. Твердість 3,5. Жов-
того, червоного, бурого кольору. Блиск алмазний. Рідкісний. 
Значні скупчення використовують як руду  ванадію. 
Утворюється в зоні окиснення родовищ, руди яких 
містять галеніт. Великі родовища – Берґ-Аукас (Намібія). Є в 
районі Мібладен (Марокко), на копальні Олд-Юма 
(шт. Аризона, США). 

Вапняк (або мармур) СаСО3 – розповсюджена осадова 
порода, яка складається переважно із кальциту або кальцитових 
уламків скелетів організмів з домішками інших мінералів. За 
походженням розрізняють вапняки біогенні, хемогенні, 
уламкові тощо. Назви різновидів вапняків пов’язані зі складом 
або структурою компонентів (наприклад: оолітові, уламкові, 
черепашкові, рифові). Колір переважно білий, світло-сірий, 
жовтуватий, з домішками – темно-сірий, чорний, бурий, 
червонуватий, зеленкуватий. Густина 2,7–2,9. Морозостійкий 
(300–400 циклів). Слабозцементовані відміни, складені з 
кальцитових решток мікроорганізмів називаються крейдою. При 
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вмісті глини понад 50% вапняків переходять у мергелі. 
Утворюються в тропічній та субтропічній зонах у морях з 
прозорою незамутненою водою. Зустрічаються серед відкладів 
усіх геологічних систем – від докембрійських до четвертинної. 
Найбільш інтенсивне утворення вапняків відбувалось у силурі, 
карбоні, юрі і верхній крейді. При метаморфізмі перетворюється 
у мармур. В Україні поширений в Донбасі, Криму, 
Причорномор’ї, Поділлі, Прикарпатті. Має широке 
використання (будівництво, металургія, хімічна промисловість 
тощо). 

Галіт (кам'яна сіль, кухонна сіль) – мінерал, осадова 
порода. 1. Мінерал класу галоїдних сполук, NaCl. Зустрічається 
у вигляді зернистих, щільних агрегатів, кристалів, друз, 
натічних форм. Колір білий, за рахунок домішок сірий. Риска 
біла. Блиск скляний. Твердість 2. Солоний на смак. Легко 
розчиняється у воді. Утворюється при осадженні у замкнених 
водоймах, а також як продукт згону на стінках кратерів 
вулканів. 2. Хемогенна осадова порода, що складається в 
основному з однойменного мінералу. Залягає у вигляді пластів 
серед порід лагунних і морських фацій, утворює штокоподібні 
відгалуження соляних куполів тощо. В Україні є декілька 
родовищ галіту: Артемівське, Слов’янське, Солотвинське, 
Роменське, ропа Сивашу. Використовується в харчовій і 
хімічній промисловостях, медицині, сільському господарстві.  

Галеніт (свинцевий блиск) – мінерал класу сульфідів, 
PbS. Зустрічається в породах гідротермального походження у 
вигляді зернистих мас, вкраплень, рідше – кристалів кубічної 
сингонії. Колір свинцево-сірий. Блиск металічний. Твердість 2–
3. Спайність досконала по кубу. Важкий, густина 7,2–7,6. 
Супутники – сфалерит, пірит, халькопірит, кварц. Руда свинцю.  

Галуазит – глинистий мінерал, шаруватий силікат, 
Al4(OH)8[Si4O10] · nH2O. В кристалічній структурі галуазиту, на 
відміну від структури каолініту, між пакетами містяться 
молекули води (до 4-х). Твердість 1–2,5. Густина 2–2,6. Колір 
білий, сірий, голубуватий, іноді з жовтуватим, бурим 
відтінками. Утворює опалоподібні маси з матовим або восковим 
блиском. Макроскопічно не відрізняється від каолініту. У воді 
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розмокає, утворюючи суспензію або пластичну масу. Є 
складовою кори вивітрювання основних порід і деяких рудних 
родовищ. Подібно каолініту використовується як керамічна 
сировина. В Україні є в Криворізькому залізорудному басейні. 

Гематит – широко розповсюджений мінерал, оксид 
феруму(ІІІ), Fe2O3. Зустрічається у вигляді різноманітних 
агрегатів: прихованокристалічних (червоний залізняк), 
крупнокристалічних (залізний блиск), лускуватих, а також 
натічних форм. Колір кристалічних відмін залізо-чорний, 
землистих – червоний. Риска вишнево-чорна. Блиск 
напівметалічний або матовий. Непрозорий. Твердість 5–6. 
Густина 4,9–5,3. Крихкий. Злам напівраковистий. Спайність 
відсутня. Походження метаморфічне, екзогенне, гідротермальне. 
Цінна залізна руда. В Україні є в Криворізькому залізорудному 
басейні. 

Гіпс – мінерал, осадова порода. 1. Мінерал класу 
сульфатів, СaSО4 . 2Н2О. Утворює суцільні маси, зернисті, 
пластинчасті та волокнисті агрегати, кристали, друзи, двійники. 
Колір білий, сірий, безколірний, з домішками має жовті, 
коричневі, червоні, блакитні відтінки. Риска біла. Блиск 
скляний, жирний, перламутровий, шовковистий. Прозорий до 
напівпрозорого. Твердість 1,5–2. Густина 2,32. Спайність цілком 
досконала. Розчиняється у воді. 2. Осадова гірська порода, 
складена мінералом гіпсом з домішками. Утворюється в зонах 
вивітрювання, в результаті осадження в поверхневих басейнах, 
при гідратації алебастру, в областях вулканічної діяльності під 
впливом гідротермальних процесів, а також при метасоматозі 
(переважно по карбонатам). Використовується в медицині, 
будівництві, скульптурі тощо. 

Доломіт – мінерал, осадова порода. 1. Мінерал класу 
карбонатів, MgCО3 · СаСО3. Зустрічається переважно у 
домезозойських породах у вигляді щільних мармуроподібних 
мас, рідше кристалів тригональної сингонії. Колір білий, сірий, 
жовтуватий. Твердість 3,5–4. Густина 2,8–2,9. На відміну від 
кальциту закипає від хлоридної (соляної) кислоти тільки в 
порошку. Походження поверхневе, рідше гідротермальне та 
метаморфічне. 2. Осадова гірська порода, яка складається 
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переважно з мінералу доломіту з домішками кальциту, кварцу, 
глинистих мінералів. Утворюється шляхом осадження з 
морської та озерної води підвищеної солоності, а також в 
результаті заміщення раніше утворених вапнистих відкладів. 
Використовується як вогнетрив, флюс, рідше як руда магнію. 

Жадеїт – мінерал класу силікатів, моноклінний піроксе, 
Na2О  .  А12О3  .  4SiO2. Зустрічається у вигляді тонковолокнис-
тих агрегатів, утворює лінзи в серпентинітах. Колір переважно 
зеленуватий, безбарвний, рідше – білий, оранжевий, 
коричневий. Блиск скляний, на площинах спайності – 
перламутровий. Твердість 6,5. Густина 3,3. Злам нерівний. Дуже 
в’язкий. Походження метаморфічне. Родовища: Бірма, Китай, 
Японія, Мексика, Італія, Індонезія, США, Полярний Урал, Зх. 
Саян. Ювелірний, цінний виробний камінь. 

Ільменіт (титанистий залізняк) – мінерал, оксид титану зі 
значним вмістом феруму, магнію та мангану, (Fe,Mg,Mn)TiO3. 
Колір залізо-чорний. Блиск напівметалічний. Риска чорна, бура, 
буро-червона. Непрозорий. Сингонія тригональна. Твердість 
5,5–6,5. Густина 4,75. Крихкий. Злам раковистий. Анізотропний. 
Слабомагнітний. Утворюється на початковій стадії магматичної 
кристалізації. Також формується в результаті пневматолітового, 
пегматитового і гідротермального процесів. Як акцесорний 
мінерал присутній у габро, піроксенітах, сієнітових пегматитах 
тощо. В умовах земної поверхні стійкий; утворює розсипи. В 
Україні зустрічається в межах Українського щита. Основна 
титанова руда.  

Кальцит (різновиди – вапняк, мармур, крейда), 
поширений мінерал класу карбонатів, СаСО3. Утворює суцільні, 
зернисті, щільні, натічні, пластинчасті, землисті агрегати, а 
також друзи, конкреції, рідше кристали тригональної сингонії. 
Безбарвний, білий, залежно від домішок – жовтий, рожевий, 
блакитний та ін. Риска біла. Блиск скляний, перламутровий. 
Твердість 3. Густина 2,7. Спайність досконала в трьох 
напрямках. Закипає при обробці хлоридною кислотою. Широко 
розповсюджений породотвірний, а також аутигенний мінерал. 
Входить до складу скелетів живих організмів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 
 

Каолін – осадова глиниста порода, продукт вивітрювання 
порід, які вміщують польові шпати і слюди – гранітів, 
гранодіоритів, габро, гнейсів, сланців. У складі каоліну 
переважає мінерал каолініт, у вигляді включень зустрічаються 
зерна кварцу. Каоліни залягають лінзами, гніздами, пластами, а 
також плащеподібно. Утворюються переважно в корах 
вивітрювання. В Україні поклади каолінів виявлено на значних 
площах Українського щита. Використовується для виготовлення 
порцеляни (фарфору), ізоляторів, фарб, вогнетривів тощо. 

Карналіт – мінерал класу галоїдів, MgСl2 . КСl . 6Н2О.  
Зустрічається разом з галітом, сильвіном у вигляді зернистих 
агрегатів, рідше – кристалів ромбічної сингонії. Безколірний, з 
домішками білий, лимонно-жовтий до червоного. Колір риски 
білий. Прозорий до напівпрозорого. Блиск жирний. Твердість 
1,5–2,5. Густина 1,6. Злам раковистий. Крихкий. Інтенсивно 
флуоресціює. На смак гіркий. У воді легко розчиняється. 
Типовий хемогенно-осадовий мінерал. Утворюється у 
збагачених Mg і K водах соляних озер, лагун. Великі 
скупчення зосереджені в соляних відкладах Верхньокамського 
району Пермської області (РФ), поблизу м. Штутгарта (ФРН), в 
Україні – поблизу м. Калуша і м. Стебника (Передкарпаття). 
Використовується переважно як добриво, а також для 
одержання солей калію, магнію та металічного магнію. 

Кварц – найбільш поширений породотвірний мінерал 
земної кори, оксид силіцію(ІV), SiO2. Зустрічається в трьох 
різновидах: кристалічний (кварц), прихованокристалічний 
(халцедон), аморфний (опал). Кристали кварцу мають 
стовпчасту, призматичну форму, часто утворюють друзи. Власне 
кварцом називається кристалічний молочно-білий або 
каламутно-безбарвний різновид. Залежно від кольору 
виділяють: гірський кришталь  – безбарвний, прозорий кварц, 
аметист – фіолетовий, моріон – чорний, цитрин – лимонно-
жовтий тощо. Твердість 7. Густина 2,65. Блиск скляний. Злам 
раковистий. Входить до складу гранітів, гнейсів, ліпаритів, 
кварцитів, пісковиків та інших порід магматичного, осадового 
та метаморфічного походження. Стійкий до агентів денудації, 
тому зберігається незмінним в уламках, утворюючи кварцові 
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піски та гальку. Чисті кристали дають п’єзоелектричний ефект, 
завдяки якому використовуються в радіотехніці та оптиці. 
Забарвлені різновиди кварцу є дорогоцінним камінням.  

Корунд – мінерал класу оксидів, Al2O3. Форми виділення: 
бочкоподібні, пірамідальні, таблитчасті кристали, зернисті 
агрегати, щільні дрібнозернисті маси. Колір найрізноманітніший 
(за рахунок домішок Fe, Cr, Ti) – блакитний, синій, червоний, 
рожевий, зелений, фіолетовий, помаранчевий, жовтий або 
безбарвний. Різновиди: синій –  сапфір,  червоний  – рубін, 
жовтий – східний топаз, зелений – східний смарагд, сіруватий 
непрозорий – звичайний корунд. Блиск скляний, алмазний. 
Твердість 9. Злам раковистий. Значну кількість корунду 
одержують штучно. Є важливою сировиною для квантових 
генераторів, фізичних приладів, годинників тощо. Кольорові 
різновиди корунду (рубін, сапфір, смарагд) – дорогоцінні 
камені. У складі наждака використовуться як абразив. 

Кріоліт – мінерал класу галогенідів, флуоридів. 
Алюмофлуорид натрію острівної будови, Na3[AlF6]. Форми 
виділення: пластинчаті, крупнозернисті, щільні агрегати, 
суцільні маси, рідко кристали моноклінної сингонії. Безбарвний, 
білий, сіруватий, жовтуватий, від брудно-бурого до чорного, 
рідше рожевуватий або блідо-зеленуватий. Риска біла. Блиск від 
скляного до жирного. Прозорий. Спостерігається блакитна 
іризація. Твердість 2,5–3,5. Густина 2,95–3,01. Крихкий. 
Спайність відсутня. Злам нерівний. Великі родовища є на 
о. Івінґтут (Ґренландія), в Ільменських горах (Урал), Нігерії. В 
Україні є на Волині. Використовується в алюмінієвій, паперовій 
і гумовій промисловості. 

Лазурит – мінерал, складний алюмосилікат натрію, що 
містить сульфур, Na8[AlSiO4)6SO4]. Колір небесно-синій, 
фіолетово-синій, зеленувато-голубий. Блиск скляний. 
Непрозорий. Твердість 5,5. Крихкий. Злам раковистий. Густина 
2,4. Зустрічається порівняно рідко, головним чином в 
контактово-метаморфізованих вапняках (скарнах). Утворює 
тонкозернисті щільні агрегати, вкрапленики, рідше невеликі (до 
1 см) додекаедричні кристали. Рідкісний. Використовується 
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переважно як виробне каміння, а також для виготовлення синьої 
фарби. 

Лейцит – мінерал підкласу каркасних  алюмосилікатів, 
фельдшпатоїд, К[AlSi2O6]. Форми виділення: окремі кристали, 
зернисті агрегати, вкраплення. Колір білий, безколірний. 
Прозорий. Блиск скляний. Твердість 5,5. Густина – 2,45–2,50. 
Спайність недосконала. Сингонія тетрагональна і кубічна. 
Утворюється в єфузивних і субвулканічних породах як 
результат застигання основних лав. Зустрічається у вулканічних 
породах Італії, Німеччини, США, Канади, Уганди, Конго, 
Франції,  Велткобританії, Арменії,  Казахстані, Росії, Польщі. 
Колекційне каміння. Використовується також для виробництва 
калійних мінеральних добрив.  

Лімоніт (бурий залізняк) – природний складний агрегат 
близьких за складом мінералів, сумішей оксидів і гідроксидів 
Fe3+: гетиту, гідрогетиту, лепідокрокіту, гідролепідокрокіту, 
гідрогематиту (мінералоїд), HFeO2•nH2O, де n до 4. В якості 
домішок присутні гідроксиди і оксигідрати алюмінію та 
мангану, кремнезем, глинисті мінерали. Зустрічається в 
осадових породах у вигляді щільних землистих, 
порошкоподібних скупчень, натічних мас, конкрецій, оолітів, 
псевдоморфоз по піриту, сидериту, рідше – по гематиту. Колір 
бурий, світло-жовтий, коричневий. Риска іржаво-бура, жовта. 
Блиск матовий або металічний. Твердість нестала, частіше 4–5. 
Походження гіпергенне. Зустрічається в латеритних корах 
вивітрюванння, зонах окиснення рудних родовищ. 
Накопичується при діагенезі озерних і морських осадків, а 
також при окисненні залізовмісних болотних фацій. Утворює 
псевдоморфози по породотвірним мінералам, що вміщують 
залізо, а також по дереву. Значну роль в утворенні лімоніту 
відіграють бактерії. Сировина для виготовлення заліза та фарб.  

Магнезит – мінерал класу карбонатів, MgCO3. Утворює 
зернисті щільні маси, кристали тригональної сингонії. Колір 
білий, сірий, жовтий. Риска біла. Блиск скляний або матовий. 
Густина 3,0. Твердість 4-4,5. Спайність досконала. Злам 
раковистий. Походження гідротермальне, інфільтраційне (при 
хімічному вивітрюванні серпентинітів), рідше – екзогенне. Із 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 
 

розбавленими кислотами реагує без закипання, чим 
відрізняється від кальциту. Зустрічається в Австрії, Чехії, 
Польщі, Греції, США, Росії, Німеччині, Італії, Пн. Кореї. В 
Україні поклади магнезиту зосереджені в пд. і пд.-сх. частинах 
Українського щита (Придніпровський блок). Використовується 
для одержання магнію, для виготовлення вогнетривкої цегли, в 
цементній, фарфоровій, цукровій, паперовій промисловості. 

Магнетит (магнітний залізняк) – мінерал класу оксидів, 
Fe3O4. Зустрічається серед магматичних та метаморфічних 
порід, утворюючи суцільні зернисті, щільні агрегати, окремі 
кристали, вкраплення. Форми виділення: сфероліти діаметром 
до 10 см, дендрити довжиною до 10 см, волокнисті та сажисті 
виділення, ооліти. Склад і властивості мінливі і залежать від 
умов утворення. Колір чорний. Риска чорна. Блиск 
напівметалічний та металічний. Непрозорий. Густина 5,2. 
Твердість 5–6. Сингонія кубічна. Магнітний. Важлива руда 
заліза. Найбільші родовища магнетиту мають метаморфічне 
походження і пов’язані із залізистими кварцитами (в Україні – 
Криворізький басейн).  

Малахіт – мінерал, (СuOH)2СО3. Зустрічається у вигляді 
землистий мас, натічних та ниркоподібних агрегатів, кірок, 
сталактитів, рідше кристалів призматичної форми. Колір 
яскраво-зелений, іноді з переливанням відтінків зеленого 
кольору. Риска світло-зелена. Блиск бархатистий, шовковистий 
(свіжий злам), скляний або матовий (полірований). Твердість 
3,5–4. Густина 3,9–4,1. Злам раковистий. Реагує з кислотами, 
виділяючи CO2. Утворюється в зонах окиснення сульфідних 
мідних родовищ. Родовища розповсюджені в Конго, Габоні, 
Замбії, Намібії, Мексіці, Австралії, Франції, Ізраілі, США, Росії. 
Використовується переважно як декоративний камінь. 

Мірабіліт (глауберова сіль) – мінерал, Na2SO4•10H2O. 
Зустрічається у вигляді кірок, зернистих та щільних мас, 
голчастих, короткопризматичних кристалів серед відкладів 
соляних озер та лагун разом з галітом, гіпсом. Колір білий, 
безбарвний. Блиск скляний. Твердість 1,5–2. Густина 1,49. Легко 
розчиняється у воді. На смак гірко-солоний. Родовища: 
провінція Саскачеван (Канада), затока Кара-Богаз-Гол 
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(Туркменія), озеро Кучук (зах. Сибір), Сицілія (Італія), озеро 
Велике Малиновське (Астраханська обл., Росія) тощо. 
Використовується для виробництва соди, скла, а також в 
медицині, металургії та іних галузях промисловості.  

Молібденіт (молібденовий блиск, молібденовий 
колчедан) – мінерал класу сульфідів, шаруватої будови, MoS2. 
Для кристалів  характерний гексагонально-таблитчастий габітус. 
Кристали мають вид шестикутних пластинок або коротких, 
трохи звужуючих призм. Зустрічається у вигляді листуватих і 
лускуватих агрегатів, тонколускуватих вкраплень в іншіих 
мінералах.Спайність досконала, луски гнучкі, проте не пружні. 
Твердість 1,0–1,5. Густина 4,6–4,8. Жирний на дотик. Блиск 
металевий. Колір свинцево-сірий. Колір сіро-чорний. 
Непрозорий. Родовища молібденіту, як правило, є 
гідротермальними утвореннями, які генетично зв'язані з 
кислими породами. В Україні є в межах Українського щита, 
на Донбасі, на Волині. Молібденіт  – головний мінерал 
молібденових руд. Крім того, з нього вилучають Re і Se.  

Монацит – мінерал, фосфат рідкісних земель, містить 
суміш ортофосфатів Ітрію і Лантану МеРО4 та ортосилікату 
торію ThSiO4. Кристали таблитчасті, призматичні, ізометричні, 
пірамідальні. Колір червонувато-бурий, жовто-бурий, 
червонуватий, рідше зелений. Колір риски — білий, зеленувато-
білий. Блиск смоляний, алмазний, скляний. Дрібні кристали 
прозорі, часто мутні. Твердість 5–5,5. Злам раковистий. Густина 
4,6–5,7. Часто радіоактивний. Походження магматичне, 
пегматитове, пневматоліто-гідротермальне.  Руда церію й торію. 
Родовища: Лаахерск (Ейфель, ФРН), Дорп (ПАР), Анцибаре 
(Мадагаскар). Прибережні розсипи в Індії, Бразилії, Австралії, 
на західному узбережжі Шрі-Ланки, штат Флорида, США. В 
Україні є в Приазов’ї.  

Монтморилоніту – поширений в осадових 
породах глинистий мінерал групи смектиту, складний водний 
шаруватий силікат магнію і алюмінію, 
(Al,Mg)[(OH)2ISi4O10].(Na,Ca)x

.4H2O. Форми виділення: 
тонкодисперсні, прихованокристалічні, щільні землисті 
агрегати. Колір білий з сіруватим, коричнюватим і 
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червонуватим відтінком, жовтий, червоний, зелений. Блиск 
матовий, восковий. Густина 1,7–2,5. Твердість 1–2. На дотик 
м’який, жирний. Злам щільних агрегатів раковистий. 
Утворюється переважно в результаті гідротермального 
метасоматозу або діагенетичних змін вулканічного скла та 
попелу у водних басейнах, а також перевідкладення та 
діагенетичних змін продуктів розмиву кір вивітрювання. При 
замочуванні різко збільшує об’єм, набухає. Головна складова 
бентонітів (монтморилонітових глин), горизонти яких часто 
зумовлюють зсувні процеси на схилах. Використовується 
переважно як компонент бурових розчинів, як адсорбент, як 
бар’єр для грунтових вод. 

Мусковіт – мінерал класу силікатів, «біла слюда»,  
КAl2[AlSi3O10](OH,F)2. Зустрічається у вигляді листуватих, 
лускуватих агрегатів, а також таблитчастих, пластинчастих 
кристалів у пегматитових жилах, гранітах, грейзенах, 
кристалічних сланцях. Колір безбарвний, жовтий, зеленуватий. 
Блиск скляний, перламутровий. Твердість 2–2,5. Спайність 
цілком досконала. Густина 2,8–3,1. Використовується в 
електроніці, авіації, як діалектрик, теплоізолятор тощо. 

Нефелін – мінерал класу алюмосилікатів,                      
Na2O .  Al2O3

 .  2SiO2. Поширений в магматичних, бідних на 
кремнезем лужних породах (нефелінові сієніти, нефелінові 
базальти), а також в гнейсах. Утворює масивні або зернисті 
конгломерати. У вигляді кристалів зустрічається рідше. Габітус 
призматичний, короткостовпчастий, товстотаблитчастий. 
Безбарвний, сірий, жовтий, червонуватий. Блиск від скляного до 
жирного. Твердість 5,5–6. Густина 2,6. Крихкий. Легко 
змінюється, перетворюючись в інші мінерали (содаліт, 
анальцим, канкриніт). Найбільші масиви нефелінових порід 
знаходяться у Мурманській області РФ (Хібінькі гори, 
Ловозерські тундри). Використовується переважно як руда для 
одержання алюмінію з паралельним вилученням соди та 
кременистого шлаку, з якого виготовляють цемент. 

Ортоклаз – породотвірний мінерал класу алюмосилікатів, 
калієвий польовий шпат, K2O . Al2O3 .

 6SiO2 . Входить до складу 
кислих магматичних та метаморфічних порід – гранітів, 
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пегматитів, гнейсів, кварцових порфірів тощо. Зустрічається у 
вигляді кристалів, зернистих агрегатів, вкраплень. Колір білий, 
рожевий, коричневий. Твердість 6. Блиск скляний. Спайність 
досконала у двох напрямках під кутом 90º. Використовується в 
фарфоровій, фаянсовій, скляній промисловості, а також як 
виробне каміння. 

Перовскіт – відносно рідкісний на поверхні землі 
мінерал, титанат кальцію, CaTiO3. Форма: кубічні 
(псевдокубічні) кристали. Колір переважно темний (сірувато-
чорний, залізо-чорний, червонувато-бурий), рідше світлий - 
гіацинтово-червоний, померанчево- і медово-жовтий. Блиск 
алмазний. Риска біла, сірувато-жовта. Прозорий у тонких 
уламках. Густина 3,95–4,04. Твердість 5,5–6. Злам нерівний до 
напівраковистого. Крихкий. Ізотропний. Різновиди: кнопіт, 
дизаналіт і лопарит. Зустрічається переважно в контактових 
метаморфітах (талькових і хлоритових сланцях, скарнах), а 
також в лужних породах вулканічного походження (лужних 
лавах, карбонатитах, кімберлітах, базальтоїдах). Родовища: 
Урал (Росія), Тіроль (Австрія), Швейцарія, Фінляндія. В Україні 
знайдений на Волині. Використовується як джерело рідкісних 
Ti, Nb і ряду інших елементів. Від 2013 року, завдяки відкриттю 
унікальних властивостей, використовується в сонячній 
енергетиці. 

Петаліт – рідкісний мінерал, алюмосилікат літію, 
LiAlSi4O10. Кристали призматичні, сплющені до таблитчастих. 
Переважно безколірний. Блиск скляний, на площинах спайності 
- перламутровий. Густина 2,4–2,5. Твердість 6,0–6,75. Злам 
раковистий. Утворюється у гранітних пегматитах, де асоціює 
із сподуменом та іншими літієвими мінералами. Зустрічається у 
Західній Австралії, Бразилії (штат Мінас-Жерайс), Італії (острів 
Ельба), Швеції (острів Уто), Чехії, Намібії, в Україні – в межах 
Шполянсько-Ташлицького рудного поля Українського щита. 
Використовується також як виробне, колекційне каміння. 

Пірит (залізний колчедан) – мінерал класу сульфідів, 
FeS2. Зустрічається в магматичних та осадових породах у 
вигляді суцільних зернистих та щільних мас, вкраплень, 
окремих кристалів, друз. Колір світло-латунно-жовтий. Риска 
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чорна. Блиск металічний. Злам нерівний або раковистий. 
Твердість 6–6,5. Густина 5–5,2. Сингонія кубічна. Іскрить при 
ударі (звідси і назва). Основна сировина для одержання 
сульфатної кислоти.  

Піролюзит – мінерал, оксид мангану, МnO2. Містить 
значну кількість домішок: Fe2O3, SіО2, Р2О5, H2O тощо. Форми 
виділення: порошкуваті, землисті, натічні маси, ооліти, 
конкреції, переплутано-волокнисті агрегати. Світло-сірий до 
чорного, іноді з синюватим відтінком. Блиск напівметалічний до 
металічного. Непрозорий. Колір риски чорний. Твердість 2–6,5. 
Крихкий, бруднить руки. Густина 4,7–5,0. Зустрічається в 
осадових породах, а також корах вивітрювання, багатих Mn 
разом із псиломеланом, манганітом, браунітом тощо. Важлива 
руда для одержання марганцю. 

Рутил – мінерал класу оксидів, діоксид титану 
ланцюжкової будови, TiO2. Форми виділення: призматичні, 
стовпчасті до голчастих кристали, звичайні двійники; щільні, 
суцільні або зернисті маси, іноді вкрапленість; у розсипах у 
вигляді окатаних зерен. Колір червоний, червонувато-
коричневий, чорний, рідше жовтий або зелений. Риска жовта, 
коричнева. Блиск алмазний, металічний. Про-зорий у невеликих 
уламках. Сингонія тетрагональна. Густина 4,2–4,3. Твердість 
6,0–6,75. Крихкий. Злам раковистий і нерівний. Зустрічається як 
акцесорний мінерал у метаморфічних породах, бідних на СаО 
(еклогітах, амфіболітах, філітах), вивержених породах 
(основних і кислих), а також у гранітних і габрових пегматитах; 
присутній в осадових породах (глинистих сланцях та інших). 
Руда титану. Головний промисловий тип родовищ – 
прибережно-морські розсипи («чорні піски»). Розповсюдження: 
альпійські райони Австрії та Швейцарії, Урал, штати Кароліна, 
Флорида (США), штати Новий Пд. Уельс, Квінсленд 
(Австралія). В Україні є у Придніпров’ї, на Волині. 
Використовується для одержання феротитану і титанових 
препаратів, в електропромисловості та ювелірній справі. 
Виготовляється також штучним шляхом. 

Содаліт – мінерал підкласу каркасних алюмосилікатів, 
фельштатоїд, Na8[AlSiO4)6С12]. Форми виділення: зернисті і 
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масивні агрегати, рідше – самостійні зерна. Колір блакитний, 
білий, рожевий, сірий, зелений. Колір риски білий. Блиск 
скляний, жирний. Твердість 5,5–6. Густина 2,29. Сингонія 
кубічна. Рідкісний. Зустрічається в лужних вивержених породах 
і пегматитах. Напівдорогоцінне виробне каміння. 
Використовується також в радіоелектроніці і телебаченні. 

Сидерит (залізний шпат) – мінерал класу карбонатів, 
FeCO3. Зустрічається в товщах осадових порід у вигляді 
щільних, натічних, землистих агрегатів, конкрецій, рідше 
кристалів. Колір бурий, жовтуватий, сіруватий. Риска біла. 
Твердість 3,5–4,5, Густина 3,7–3,9. Блиск скляний або матовий. 
Злам нерівний, раковистий. Розчиняється в кислотах. 
Походження осадове або гідротермальне (метасоматичне). 
Залізна руда. На території України є в Керченському 
залізорудному басейні.  

Сильвін – мінерал класу галоїдів, KCl. Утворює суцільні 
агрегати, землисті маси, друзи, щітки, кристали кубічної 
сингонії. Чистий сильвін прозорий, з домішками – рожевий, 
червоний, голубуватий. Колір риски білий. Блиск жирний до 
скляного. Твердість 2. Крихкий. Густина 1,9-2,0. На смак гірко-
солоний. Легко розчиняється у воді. Походження переважно 
осадове – випадає з розчинів. Зустрічається в соляних 
родовищах, у вулканічних лавах. Є одним із компонентів 
породи сильвініту. Значні родовища сильвіну розташовані в 
Прикарпатті (Калуш, Стебник). Використовується як 
агрономічна руда, в медицині, фотосправі, для виробництва 
фарб тощо. 

Сильвініт – суміш КСl та NaCl,  осадова порода, агрегат 
кристалів сильвіну, галіту, карналіту та інших галогенних і 
сульфатних мінералів з домішками карбонатів і глинистих 
мінералів. Колір молочно-білий, червоний, строкатий. 
Походження хемогенне, внаслідок випадання КСI і NaCl в осад 
у басейнах підвищеної солоності. Є головною рудою KCl, що 
використовується як добриво, а також сировиною для 
одержання сполук калію. 

Слюди – численна група мінералів, водних 
алюмосилікатів або силікатів листуватої структури. 
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Характеризуються досконалою спайністю, завдяки чому легко 
розщеплюються на тоненькі пластинки. Мають високу хімічну, 
механічну, жаро- та електричну стійкість. Твердість 2–4,5. 
Густина від 2,3 (гідрослюди) до 3,0–3,3 (біотит). Утворюються 
в ендогенних умовах. Входять до складу здебільшого кислих 
інтрузивних порід та кристалічних слюдяних сланців. 
Використовуються в радіотехніці, оптиці. 

Сподумен – мінерал класу силікатів, метасилікат літію і 
алюмінію ланцюжкової будови із групи піроксенів, LiAl[Si2O6]. 
Форми виділення: стовпчасті або пластинчасті з вертикальною 
штриховкою, великі, іноді гігантські (до 15 м) кристали, а також 
щільні маси. Колір кремовий, жовтувато- і зеленувато-білий, 
рідше фіолетовий, іноді рожевий і смарагдово-зелений (ювелірні 
різновиди). Блиск слабкоскляний. Колір риски білий. Твердість 
6,5–7. Густина 3,1–3,2. Зустрічається в літієвих гранітних 
пегматитах. Важлива літієва руда. Прозорі відміни – 
дорогоцінне каміння. 

Стеретит (кольбекіт) – мінерал скандію з класу фосфатів, 
(Y,Sc)PO4

.2H2O. Сингонія ромбічна. Призматичний вид. 
Спайність середня. Густина 2,36. Твердість 4–5. Безбарвний, 
жовтуватий. Блиск скляний до перламутрового. Зустрічається в 
родовищах фосфоритів, кварцових жилах. Супутні мінерали: 
кварц, вольфраміт. Рідкісний. 

Сфалерит (цинкова обманка) – мінерал класу сульфідів, 
ZnS. Утворює зернисті агрегати, вкраплення, кристали кубічної 
сингонії. Колір бурий, червонуватий, жовтий, світло-
коричневий, чорний. Риска біла, світло-бура. Блиск алмазний. 
Твердість 3,5–4. Спайність досконала в шести напрямках. 
Крихкий. Утворюється разом із галенітом гідротермальним 
шляхом. Руда для одержання цинку.  

Сфен (титаніт) – мінерал, силікат кальцію і титану,  
ТіО2 . СаО .SiO2. Назва пов’язана з клиновидною формою 
кристалів. 

Тальк – мінерал класу силікатів, 3MgO . 4SiO2 . H2О. 
Зустрічається серед метаморфізованих порід, утворюючи 
листуваті, лускуваті агрегати та суцільні маси. Колір світло-
зелений, жовто-сірий, зеленувато-білий, білий. Риска біла. Блиск 
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жирний, перламутровий. Твердість 1. Густина 2,78. Жирний на 
дотик. Гідрофобний. Використовується у паперовій, шкіряній, 
текстильній, парфумерній, харчовій промисловості, а також у 
медицині, електроніці, спорті. 

Тортвейтит – мінерал, силікат скандію та ітрію острівної 
будови, (Y,Sc)2Si2O7. Сингонія моноклінна. Призматичний 
вид. Спайність добра. Форми виділення: радіально-променисті 
аґреґати, розетки, таблитчасті і призматичні кристали. 
Густина 3,6. Твердість 6,5–7,25. Колір сірувато-зелений. Блиск 
скляний. Риска сіро-зелена. Крихкий. Зустрічається у 
пегматитах лужних гранітів. Рідкісний. 

Тремоліт – мінерал класу силікатів, групи амфіболів, 
магнієвмісний різновид актиноліту, Ca2Mg5[Si4O11]2(OH,F)2. 
Форми виділення: довгопризматичні, тонкоголчасті кристали, 
двійники, променисті й волокнисті агрегати. Колір білий, світло-
зелений. Блиск скляний до шовковистого. Колір риски білий. 
Твердість 5,5–6. Густина 2,9–3,1. Спайність досконала під кутом 
56º. Крихкий, ламкий. Продукт низького ступеня регіонального 
метаморфізму. Породотвірний мінерал контактово-
метаморфічних порід. Тонковолокнистим різновидом тремоліту 
є азбест. Використовується переважно в хімічній 
промисловості в якості наповнювача. 

Ультрамарин – мінерал, яскраво-синя модифікація 
лазуриту, Na8[(AlSiO4)6S2]. Використовується як ювелірний 
камінь. 

Фенакіт – мінерал, силікат берилію, 2BeO ⋅  SiO2,. 
Зустрічається у вигляді сочевицеподібних, коротко-
призматичних кристалів, променевих зростків у 
гранітних пегматитах, грейзенах, іноді в слюдяних сланцях, 
гнейсах та гранітах. Колір білий, жовтуватий, блідо-рожевий, 
безколірний. Прозорий та напівпрозорий. Блиск скляний. 
Твердість 7,5–8. Крихкий. Густина 2,95–3,0. Злам раковистий. 
Супутні мінерали: смарагд, берил, апатит, топаз, кварц тощо. 
Джерело берилію, прозорі кристали – дорогоцінне каміння. 

Флогопіт – мінерал підкласу листових силікатів, групи 
слюд, магніїстий різновид біотиту, KMg3[AlSi3O10](F,OH)2. 
Сингонія моноклінна. Габітус призматичний. Зустрічається у 
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вигляді пластинчастих, таблитчастих, призматичних 
стовпоподібних кристалів, листувато-пластинчастих і 
лускуватих  агрегатів. Колір червонувато-бурий, жовтувато-
бурий, зелений. Блиск скляний, перламутровий.  Твердість 2–3. 
Густина 2,8–3,0. Спайність досконала. Діалектрик. Походження 
магматичне, метаморфічне, метасоматичне. Зустрічається в 
контактово-метасоматичних зонах і пегматитових жилах, які 
перетинають бідні на кремнезем та залізо породи (вапняки, 
мармури, серпентиніти). Є також в метаморфічних породах, 
кімберлітах, карбонатитах. Знайдений в межах Українського 
щита. Використовується у виробництві фарб, як термоізолятор 
тощо. 

Флюорит (плавиковий шпат) – мінерал класу галоїдних 
сполук (флуоридів), СаF2. Зустрічається у вигляді кристалів 
кубічної сингонії, двійників, а також щільних суцільних 
агрегатів, землистих мас, друз, щіток, жеод. Колір білий, 
фіолетовий, зелений, блакитний (іноді безбарвний, водяно-
прозорий). Риска біла. Блиск скляний. Твердість 4. Крихкий. 
Спайність досконала. Густина 3,1–3,2. Люмінесцентний, часто 
радіоактивний. Походження здебільшого гідротермальне. 
Знаходиться разом з мінералами свинцю та срібла, зустрічається 
також у гранітах, нефелінових сієнітах, пегматитах та грейзенах, 
а також в осадових породах. Використовується як сировина для 
виробництва плавикової кислоти, у металургії, оптиці, як 
декоративний камінь. 

Форстерит – мінерал класу силікатів, магнієвмісний 
різновид олівіну, Mg[SiO4]. Форми виділення: ізометричні, 
сплюснуті кристали, пухкі і щільні маси, округлі зерна в 
магматичних породах. Колір білий до світло-зеленого або 
лимонно-жовтого, зелений, сірий, безколірний. Прозорий і 
напівпрозорий. Твердість 7. Густина 3,275. Сингонія ромбічна. 
Блиск скляний. Злам раковистий. Зустрічається в 
серпентизованих ультраосновних породах. Утворюється також 
при термальному і регіональному метаморфізмі (доломітові 
вапняки, мармури, скарни тощо). Сировина для виготовлення 
вогнетривкої цегли. Дорогоцінні різновиди (хризоліт) 
використовуються у ювелірній справі. 
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Фосфорит – осадова порода, яка складається більш ніж на 
50% із аморфних або мікрокристалічних фосфатів кальцію 
(переважно апатиту). Вміст P2O5 у форфориті змінюється від 
4% до 20%. Домішками є оксиди феруму (лімоніт), вуглекисле 
вапно (кальцит), алюмосилікати (глинисті мінерали) тощо. 
Колір чистих фосфоритів білий, але в природі вони переважно 
чорні або сірі, рідко зелені, жовті залежно від домішок. 
Структура масивна, жовноподібна, зерниста, конгломератова 
тощо. Текстура шарувата, натічна. Головні типи фосфоритів за 
місцем утворення – морські та континентальні; за умовами 
залягання та походженням – пластові, конкреційні, зернисті, 
черепашкові, карстові, печерні, залишкові, інфільтраційні, 
алювіальні, метаморфізовані. Утворюється переважно біогенно-
хемогенним шляхом, при цьому основним джерелом фосфору є 
залишки організмів. Основні запаси зосереджені в Марокко, 
США, Казахстані, РФ, Австралії і Перу. На території 
України фосфорити досить поширені, але великих родовищ не 
виявлено. Родовища та прояви фосфоритів відомі в межах 
Волино-Подільської плити, на пн.-сх. і на пд.-зх. Дніпровсько-
Донецької западини, окраїнах Донбасу, в Криму та Закарпатті. 
Промислові запаси фосфоритів відомі в сеноманському ярусі 
пн.-зх. частини Волино-Подільської плити біля с. Незвисько. 
Використовуються переважно для виготовлення фосфатних 
добрив. 

Халцедон – мінерал класу оксидів, приховано-
кристалічний різновид кварцу, який складається з 
мікроскопічних волокон, SiO2. Зустрічається в породах 
гідротермального та екзогенного походження, утворюючи 
натічні агрегати та щільні маси, що заповнюють тріщини та 
порожнини, а також кірки, желваки і конкреції. Колір 
різноманітний. Блиск восковий або матовий. Твердість 6,5–7. 
Злам нерівний, рідше шкаралупчастий. Густина 2,58–2,64. 
Широко використовується як дорогоцінне (хризопраз), 
напівдорогоцінне та виробне каміння для виготовлення 
ювелірних виробів, прикрас та сувенірів. 

Халькозин (мідний блиск) – мінерал класу сульфідів, 
Cu2S. Форми виділення: масивні, щільні або зернисті агрегати. 
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Колір свинцево-сірий до чорного. Блиск металічний. Густина 
5,5. Твердість 3,0–3,5. Ковкий. Електропровідний. Утворюється 
переважно при гіпергенних процесах у зонах вторинного 
збагачення мідних сульфідних руд. Основні родовища 
розміщені у США (штати Монтана, Аризона, Коннектікут, Нью-
Джерсі, Аляска) та Канаді (провінція Квебек). Є й на території 
України. Мідна руда.  

Халькопірит (мідний колчедан) – мінерал 
класу сульфідів, СuFeS2. Зустрічається в магматичних, рідше в 
осадових породах у вигляді суцільних зернистих мас, вкраплень, 
окремих кристалів. Грані кристалів вкриті глибоким 
штрихуванням. Колір золотисто-жовтий. Риска чорна. Блиск 
металічний. Твердість 3,5. Злам нерівний до раковистого. 
Густина 4,1–4,3. Сингонія тетрагональна. Утворення пов’язане з 
магматичними, гідротермальними, рідше – з екзогенними 
процесами. При вивітрюванні легко руйнується з утворенням 
вторинних мінералів міді. В Україні є в Донбасі, Придністров’ї. 
Важлива мідна руда. Кристалічний халькопірит - колекційний 
камінь. 

Хроміт (хромистий залізняк) – мінерал класу оксидів, 
групи шпінелі, Fe(CrO2)2. Зустрічається переважно в 
ультраосновних магматичних породах у вигляді суцільних 
щільних дрібнозернистих агрегатів. Іноді утворює розсипи. 
Колір залізо-чорний, бурувато-чорний. Риска бура. Блиск 
металічний. Твердість 5,5–7,5. Злам раковистий. Густина 4,5–
4,8. Основні родовища зосереджені в ПАР, Зімбабве, Казахстані, 
Індії. В Україні є на Побужжі. Використовується як хромова 
руда, для виготовлення хромових фарб і хімічних препаратів 
хрому.  

Целестин – мінерал, SrSO4. Утворює таблитчасті або 
призматичні кристали, зернисті, жердиноноподібні і 
шкаралупчасті агрегати. Колір блакитний, білий або 
зеленуватий зі сріблястим блиском, іноді рожевий, жовтуватий, 
коричневий. Густина 3,9–4,0. Твердість 3–3,5. Колір риски 
білий. Злам раковистий. Крихкий. Відомий переважно в 
осадових породах (вапняках, доломітах, гіпсах); зустрічається 
також в гідротермальних жилах і в основних магматичних 
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породах. Головна руда стронцію. Використовується також у 
харчовій і хімічній промисловості, піротехніці тощо. 

Циркон – мінерал, силікат цирконію, ZrSiO4. Містить 
домішки Гафнію, Телуру, Урану тощо. Сингонія тетрагональна. 
Кристали у вигляді призм та дипірамід. Безбарвний, золотисто-
жовтий, рідше зелений. Блиск алмазний. Твердість 7–8. Густина 
4,0-5,1. Радіоактивний. Різновиди залежно від кольору: 
 гіацинт – червоно-бурий, червоно-золотистий, рожевий; 
жаргон – жовтий. Зустрічається в гранітоїдах та лужних 
породах, альбітитах, карбонатитах, а також у розсипах. Джерело 
цирконію і гафнію. Прозорі кристали використовуються як 
дорогоцінне каміння. 
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ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК 
 

Авантюрин     44 
Авгіт   56,   135 
Агат    44 
Азбест   40,   51,  135 
Азурит   85, 135 
Аквамарин    51 
Алмаз     35 
Алуніт    28,   136 
Альбіт    19,   40, 62, 136 
Алюмосилікати   52,  53 
Аметист   44,  48 
Анальцим    50 
Ангідрит     23,  74,  136 
Андалузит  54 
Анортит    40, 62,  136 
Апатит      23,   67, 137 
Аргентит    85 
Бадалеїт    93 
Базальт    40,   130 
Барит     23, 137 
Бастнезит    91 
Берил    23,   55,  137 
Біотит    58,  137 
Боксити   28,  138 
Боразон    29 
Брауніт   104 
Бура    19,     28 
Ванадиніт   96,  138 
Вапняк     23,  36, 138 
Вітерит    23 
Вивітрювання фізичне   133 
Вивітрювання хімічне   133 
Вода   119 
Вода адсорбційна   128 
Вода важка   122 
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Вода надважка    122 
Вода цеолітна    50 
Вода кристалізаційна    50,   127 
Вольфраміт    99 
Вугілля   36 
Галіт     19,  78,  139 
Галеніт   74,  139 
Галуазит    50,  60,   139 
Галун   111 
Галун хромкалієвий      101 
Галогени   77 
Гель    128 
Гематит    108,  140 
Гіпс    23, 74,  77,  140 
Гірський кришталь     43,  48 
Глауберова сіль    77 
Глина      31,   51 
Глазурі    29 
Гнейс    40 
Граніт   40,   48,   130 
Графіт  35 
Гринокіт   88 
Гуасманіт   104 
Ґрунт  130 
Діатоміт   45 
Диккит    58 
Дистен   54 
Доломіт    23,  140 
Електроліз    11 
Емаль     29 
Епідот   54 
Залізний купорос   77 
Залізняк хромистий     99 
Жадеїт   56,  141 
Ільменіт     93,  141 
Йонообмінні смоли   14 
Кальцієвий польовий шпат     23 
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Кальцит    23,  141 
Каолін     28,  51,  142 
Каолініт    58 
Карбаміт    39  
Карбін      35 
Карборунд    42 
Карналіт    19,  23,   78,  142 
Карнотит   96 
Кварц   43,   132,  142 
Кварц  рожевий    48 
Керніт     28 
Кіновар   88 
Кисень    72 
Клатрати   124 
Кліноцоїзит     54 
Компонент    125 
Колумбіт     96 
Кордієрит    55 
Корунд      28,    29,    143 
Крейда      23 
Кремнезем   44 
Кріоліт     19,   28,  78,  143 
Кристобаліт     43,  44 
Лазурит     62,  143 
Лепідоліт    58 
Лейцит    62,  144 
Лімоніт   108,  144 
Лопарит     96 
Магнезит   23, 36,  144 
Магнетит    108,   145 
Малахіт      85,  145 
Мармур    23, 36 
Метали лужноземельні 22 
Метали платинові   107,  112 
Метали лужні    18 
Мідний блиск    73,   85 
Мідний колчедан     85 
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Мідний купорос   77 
Мірабіліт    19,   74,  145 
Молібденіт   99,   146 
Монацит    91,  146 
Монтморилоніт     59,   146 
Мусковіт   58,   60,   147 
Натроліт   62 
Нефелін   28,  51,  63,   147 
Озон   72 
Опал   45 
Ортоклаз   19,  40,  49,  62,   147 
Патроніт     96 
Пегматит   51 
Перовскіт   93,  148 
Петаліт   19,  148 
Пірит   73,   108,  148 
Піролюзит    104,  149 
Пірофаніт    93 
Пісок    43 
Польові шпати   40,  51, 62,  132 
Поташ    39 
Родоніт   51 
Рубін       31 
Руда     11 
Рутил    93,  149 
Садоліт     62,  150 
Самородні метали   11 
Сапфір    31 
Сасолін    28 
Селітра натрієва    19,  65 
Селітра калієва     65 
Сечовина    39 
Сірка   73 
Сидерит  108,  150 
Силікагель   45,  46 
Сильвін      19,  150 
Сильвініт   19,  78,  150 
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Силіманіт    54 
Система   125 
Система гомогенна    125 
Система гетерогенна   125 
Сланці    48 
Слюда     28, 40,   132,  151 
Смарагд    51 
Сорбція      13 
Сода кристалічна  19 
Сода питна     39 
Сода кальцинована      39 
Спирт нашатирний    66 
Сподумен    19,  56,  151 
Срібний блиск     85 
Ставроліт     54 
Стеретит     91,   151 
Стронціаніт   23 
Сфалерит     73,  88,  151 
Сфен     93,  151 
Танталіт    96 
Тальк    23,  51,  151 
Топаз димчастий      44,  48,  54 
Тортвейтит      91,  152 
Тремоліту     56,  152 
Трепел    45 
Тридиміт    43, 44 
Ультрамарин   62,  152 
Фаза    125 
Фенакіт      23,  152 
Флогопіт    58,  153 
Флотація    15 
Флюорит   23,  78,  153 
Форстерит      49, 153 
Фосфорит   67,  68,  154 
Фтороапатит   78 
Целестин     23 , 155 
Цельзіан    40, 62 
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Цеоліти   62 
Циркон      51,  93,  156 
Халцедон   43, 44, 154 
Халькозин    85,  155 
Халькопірит   85,  155 
Хемосорбція   129 
Христоберил    23 
Хроміт   155 
Шабазит    62 
Шеєліт    99 
Яшма      44 

 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Додаток А 
Неорганічні реагенти, які руйнують мінерали 

 (розчинники мінералів) 
Елемент  Назва мінералу Хімічна формула Розчинники та умови розчинення 

1 2 3 4 
Al Калієві квасці KAl(SO4)2·2H2O Розчиняються у воді, розчинність при 20о С складає 151 г/л 
 Кріоліт Na3AlF6 Розчиняється в концентрованій Н2SO4 

Корунд Al2 O3 В кислотах не розчиняється 
Беміт  AlO(OH) Розчиняється в лугах при 190о С і тиску 1,5–1,6·106Па 

Дистеїн Al2SiO5 В кислотах не розчиняється. Розкладається при автоклавній 
лужній обробці або при спіканні з вапняком 

Нефелін Na(Al2SiO4) Кислотами розкладається легко. Розкладається при 
нагріванні з концентрованим  NaOH в автоклаві 

Ba Баріт BaSO4 Практично не розчинний у воді і органічних сполуках, 
добре розчинний у водних розчинах лужних карбонатів. Не 
розчиняється в гарячій HCl, порошок мінералу повільно 
розчиняється в концентрованій H2SO4  

Віттерит   BaCO3 Легко розчиняється в слабких мінеральних кислотах і 
відносно добре у воді. Легко розчинчється навіть в слабких 
органічних кислотах (лимонній, винній, щавлевій) та 
оцтовій кислоті при температурі. 

Be Берил  Al3Be3 (Si2 O7) В HCl і HNO3  не розчиняється, в HF розчиняється при 
нагріванні. Розкладається при сплавленні з содою. Для 
швидкого розкладання і видалення Si сплавляють з 
фторидами лужних металів  
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продовження додатка А 
1 2 3 4 
В Бура  Na2B4O7·10H2O Добре розчиняється у воді, особливо в гарячій. 

Кернит Na2B4O7·4H2O Розчиняється у воді, кислотах, лугах 
  

Котоїт 
 

Mg(BO3)2 

У воді не розчиняється, погано розчиняється у лугах, добре 
в гарячих мінер. кислотах. 

Ві Вісмутін Bi2S3 Розчиняється у HNOз виділенням сірки. З  КОН вступає в 
реакцію. 

Вісмутова охра Bi2O3 Розчинна в кислотах 
W Вольфраміт (Mn, Fe)WO4 Розчинний в концентрованій H2SO4 при нагріванні до парів 

SO3 , у інших кислотах не розчиняється. 
Шееліт CaWO4 Розкладається в кислотах  з виділенням вольфрамової 

кислоти, розчиняється в концентрованій H2SO4 
Fe 
 

Гематит Fe2O3 Розчинний в концентрованій HCl 
Лімонит HFeO2 В HCl і HF розчиняється при нагріванні 

Магнетит Fe3O4 Повністю розчиняється в HCl, концентрованих HNO3 і 
H3PO4, повільно, але повністю розчиняється в оцтовій,  у 
лимонній і винній кислотах не розчиняється 

Пірит FeS2 Повністю розчиняється в концентрованій HNO3, в суміші 
кислот HCl  і HNO3 з виділенням S, розкладається в 30% 
H2SO4, а також в розчинах Na2S2O3 

Ендерит FeCO3 Холодна HCl діє слабо, при нагріванні дуже енергійно 
Франклиніт (Zn, Mn)Fe2O4 Розчинний в HCl 

Au Золото  Au Розчиняється в суміші HCl і HNO3(3:1); H2SO4 і HMnO4 ; 
H2SO4 і HNO3. Розчиняється у водних розчинах ціанідів. 
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продовження додатка А 
1 2 3 4 
 Електрум  Au3Ag -//- 

Cd Гринокит CdS Розчиняється в HCl з виділенням Н2S 

K Калієва селітра KNO3 Легко розчиняється у воді 
 Сильвін KCl Легко розчиняється у воді 

Са Гіпс CaSO4·2H2O Слабо розклад.в HCl. У воді, підкисленій H2SO4 
розкладається краще, ніж у чистій. Однак  при концентрації 
H2SO4 75г/л розчинність різко спадає 

Доломіт CaCO3·MgCO3 Розчиняється в 3-5% HCl, 10% CH3COOH при температурі  
Кальцит CaCO3 Розчиняється 10% CH3COOH в результаті двократної 

півгодинної обробки при 100о С 
 CaF2 Повністю розкладється в концентрованій H2SO4 і розчинах 

Н2С2О4 при нагріванні,  частково розчиняється в HCl, 
HNO3 

Ангідрит CaSO4 Розчиняється в HCl важко. Порошок легко розкладається в 
концентрованій H2SO4. Розкладається лугами 

Mg Бішофіт MgCl2·6H2O Легко розчиняється у воді 
 MgSO4·H2O У воді розчиняється дуже повільно, при цьому переходить 

у більш розчинний MgSO4·7H2O  
Магнезит MgCO3 Розчиняється в гарячих кислотах 
Карналіт KCl·MgCl2·6H2O Легко розчиняється у воді 

Cu Азурит Cu2(CO3)2(OH)2 В кислотах розчиняється з тлінням, розчиняється в HNO3, 
утворюючи розчин темно-синього кольору 

Куприт Cu2O В HNO3 легко розчиняється, розчин зеленіє, а в надлишку 
NH3 стає синім. Гірше розчиняється в HCl, H2SO4 
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продовження додатка А 
1 2 3 4 
 Халькопірит CuFeS2 В HNO3 поступово розкладається з виділенням S. 

Розчиняється в царській горілці і 30% Н2О2  
Мідь самородна Cu В розведеній HNO3 легко розчиняється, в HCl - важко 

Малахіт CuCO3·Cu(OH)2 Добре розчиняється в кислотах. В HNO3 частково 
розчиняється, утворюючи розчин яскраво-синього кольору 

Бірюза CuAl6(PO4)4(OH)·5
H2O 

Розчиняється в HCl 

Mo Молібденіт MoS2 HNO3 розкладає мінерал важко, при цьому виділяється SO2 

і утворюється МоО3. Концентрована H2SO4 розкладає при 
температурі кипіння. 

Вульфеніт PbMoO4 В HCl розкладається повільно, вкривається білою плівкою 
PbCl2. Розчиняється в гідроксидах лужних металів при 
нагріванні 

As Самородний  AS Розчиняється в концентрованій HNO3 
Арсенопірит FeAsS Розкладається в HNO3 з виділенням с  і As2O3 і розчинятися 

в царській горілці і у розчині  Cl2 у воді. 
Ауринугмент As2S3 Легко розчиняється без осаду в КОН 

Na Галіт  NaCl Легко розчиняється у воді 
Натрієва селітра NaNO3 Легко розчиняється у воді 

Натрон  Na2CO3·10H2O Розчиняється у воді. При дії HCl бурхливо виділяє СО2 

глауроберит Na2Ca(SO4)2 Розчиняється в HCl, частково розчиняється у воді. 
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продовження додатка А 
1 2 3 4 
Ni Нілерит NiS В HNO3 і царській горілці розчинятися , виділяючи S 

Норенозит NiSO4·7H2O Легко розчиняється у воді 
Нікелин NiAs Розчиняється в гарячій HNO3 

Sn Каситерит SnO2 В кислотах не розчиняється. Розчиняється при сплавленні з 
бурою і содою 

Станнин Cu2FeSnS4 В HNO3 розкладається з виділенням S і SnO2 
Pt Брагтит (Pt, Pd, Ni)S Розкладається в царській горілці 
Os Сисертекит (Os, I2) Надзвичайно кислотостійкий  
Hg Каломель Hg2Cl2 Розчиняється тільки в царській горілці 

Кіноварь  HgS Розчиняється в HNO3. Розкладається в K2S, Na2S 
Pb Галеніт  PbS Розчиняється в конц. гарячої HCl, конц. HNO3 при 

довготривалому нагріванні порошок мінералу розчиняється 
в H2SO4, FeCl3 

 Церуссит PbCO3 Розчиняється в розвед. HNO3,  а також КОН, HCl і в 10% 
CH3COOH 

Кракоїт  PbCrO4 Розкладатися в H2SO4 з утворенням осаду PbS O4 
Se Клаусталіт PbSe Розчиняється в HNO3  
Ag Аргентит Ag2S Розчиняється   в HNO3 з виділенням S 

Кераргирит AgCl Добре розчиняється в амоніаку 
Самородне  Ag Розчиняється в HNO3  

Sr Стронціанит SrCO3 В кислотах легко розчиняється 
Ti Антаз  TiO2 Тонкий подрібнений порошок мінералу,мішаний з 

частинами NaCO3, плавиться після чого його плав розчин. в 
HNO3. 
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продовження додатка А 
1 2 3 4 
 Рутил  TiO2 В кислотах не розчиняється, розчиняється тільки після 

сплавлення з КОН або KHSO4  

U Аутнит CaO·2UO2·P2O5·8
H2O 

 Розчиняється в HCl 

Ураниніт UO2 Розчиняється в HNO3 , H2SO4 
Трегерит  3UO2·As2O5·8H2O Розчиняється в HCl 

Cr Крокоїт PbCrO4 Розчиняється в гарячій HCl з виділенням Cl2 і осаджуючи 
Pb Cl2, осаджується в КОН 

Хроміт  FeCrO4 Розчиняється в кислотах після сплавлення з содою 
Zn Ганіт  ZnAl2O4 Кислоти та луги не діють 

Смітсонит ZnCO3 В кислотах розчиняється легко 
Сфалерит ZnS Розчиняється в конц. H2SO4 і HCl з виділенням S  

Цинкіт  ZnO Розчиняється в кислотах 
Zr Циркон  ZrSiO4 В кислотах не розчиняється  
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Додаток Б 
 

Розчинники породоутворюючих мінералів 
Графіт  C В кислотах не розчиняється. Порошок в 

суміші з К NO3 при нагрівані спалахує. 
Гранати  A3B2(SiO4)3 

A=Mg, Fe, Mn, Cu 
B=Al, Fe,Cr 

Де HCl розкладаються після сплавлення 

Кварц  SiO2 З кислотами не реагує, за виключенням НF, з 
якою легко утворює летку сполуку S 
F4.Піддається дії лугів 

Прохлорит  23MgO·7Al2O3·13SiO2·20H2O HCl розкладає частково, H2SO4 повністю 
розкладає  

Топаз  Al3(F, OH)2 SiO4 тонко подрібнений порошок мінерала, 
змішений з трьома частинами Na2CO3 
сплавлюється і розплав розчиняється в HNO3. 
Частково розкладається H2SO4 

Турмалін  (Na,Ca)(MgAl)6[B3Al3Si6(O,OH)30] В кислотах не розкладається 
Хризоти-

лазтит  
3MgO·2SiO2·2H2O Розчиняється в HCl, залишаючи волокнистий 

скелет кремнезема. Розкладаючу дію має 
морська вода 
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