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ПЕРЕДМОВА 

 

Головна мета методичних вказівок до виконання лабораторних 

робіт з навчальної дисципліни „Фізична хімія та хімія силікатів” – 

допомогти студентам засвоїти експериментальні методи вивчення 

термохімічних процесів, фазових рівноваг в двокомпонентних 

системах, кінетики та рівноваги хімічних реакцій, а також 

властивостей дисперсних систем, хімії сполук Силіцію. 

Вимоги одержання допуску до виконання лабораторної 
роботи:  

а) знання теоретичного матеріалу теми, методики виконання 

роботи, вміння користуватися необхідними приладами, посудом, 

хімічними реактивами; 

б) наявність лабораторного зошиту, в якому записано назва 

роботи і мета, послідовність її виконання, таблиця для запису 

одержаних даних; 

в) знання правил техніки безпеки при роботі з реактивами і 
приладами, які застосовуються в даній роботі. 

Допуск до виконання роботи кожен студент одержує шляхом 

індивідуальної співбесіди з викладачем.  

Вимоги по оформленню виконаної лабораторної роботи: 
а) одержані результати роботи заносять в таблицю і підписують 

у викладача; 
б) проводять відповідні розрахунки, їх математичну обробку, 

вказують розмірність одержаних величин. Необхідні графіки 

будують на міліметровому папері, координати точок наносять на 
площині і обводять кружком, позначають трикутником, квадратом 

або хрестом. Точки з’єднують усереднюючою кривою, не 

застосовуючи точки, які випадають і визначають необхідні 
величини з графіку; 

в) для обробки експериментальних даних можна застосовувати 

засоби обчислювальної техніки. 

Повністю оформлену роботу студент повинен представити 

викладачу і захистити на наступному занятті. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1. 

 „ВИВЧЕННЯ ХІМІЧНОЇ РІВНОВАГИ ГОМОГЕННОЇ 
РЕАКЦІЇ” 

 
Більшість хімічних реакцій відбуваються не до повного 

зникнення вихідних речовин, а до певного стану хімічної 
рівноваги, при якому в реакційній суміші присутні як продукти 

реакції, так і вихідні речовини. У стані хімічної рівноваги 

концентрації всіх учасників реакції залишаються незмінними в часі 
за незмінних зовнішніх умов. Склад рівноважної суміші 
характеризується тим, що в ній концентрації вихідних речовин і 
концентрації кінцевих продуктів перебувають між собою в 

певному співвідношенні, яке визначається константою рівноваги. 

Хімічні реакції, усі реагенти яких перебувають в одній фазі, 
називаються гомогенними. Прикладом гомогенних хімічних 

реакцій можуть бути реакції в розчинах. 

Для хімічної реакції, записаної в загальному вигляді рівнянням:  

,dDcCbBaA +=+  

константа рівноваги задається рівнянням: 

,
b

B

a

A

d

D

c

C

C
CC

CC
K

⋅

⋅
=  

де С – рівноважні концентрації учасників реакції. 
Константа рівноваги для даної реакції залежить тільки від 

температури і не залежить від концентрації учасників реакції. 
Залежність константи рівноваги від температури виражається 

рівнянням ізохори хімічної реакції: 

,
ln

2
RT

U

dT

Kd C ∆
=  

де ∆U – зміна внутрішньої енергії внаслідок реакції (тепловий 

ефект реакції). 
Інтегрування цього рівняння в невеликому інтервалі температур 

приводить до виразу: 

,
11

ln
12

12

211

2

TT

TT

R

U

TTR

U

K

K

⋅

−
⋅

∆
=








−

∆
=  
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де К1 і К2 – константи рівноваги реакції при температурі відповідно 

Т1 і Т2. 

Коли відомі константи рівноваги для двох температур, за 

допомогою цього рівняння можна розрахувати тепловий ефект 
хімічної реакції. 

У роботі досліджується реакція окиснення калій йодиду 

ферум(ІІІ) хлоридом: 

KIFeCl 22 3 + ⇄ .22 22 KClIFeCl ++  

Оскільки реакція відбувається у розчині і речовини, що 

реагують, є сильними електролітами, то в йонній формі рівняння 

реакції має вигляд: 
−+ + IFe 22 3
⇄ .2 2

2 IFe ++
 

Константа рівноваги цієї реакції виражається рівнянням: 

.
22

2

3

2
2

−+

+

⋅

⋅
=

IFe

IFe

C
CC

CC
K  

Мета роботи. Дослідження рівноваги гомогенної реакції 
окиснення калій йодиду ферум(ІІІ) хлоридом, яка відбувається у 

водному розчині, при двох температурах; розрахунок константи 

рівноваги та теплового ефекту реакції. 
Прилади і реактиви. Термостат, термометр, конічні колби з 

притертими пробками місткістю 100 мл – 2 од., місткістю 200 мл – 

5 од., піпетки на 50 мл, 10 мл, бюретка на 25 мл, 0,03М розчин 

FeCl3, 0,03М розчинy КІ, 0,01М розчин натрій тіосульфату Na2S2О3, 

розчин крохмалю, вода дистильована, лід. 

 

Методика виконання роботи 

В одну колбу з притертою пробкою місткістю 100 мл наливають 

за допомогою піпетки 50 мл 0,03М розчину FeCl3 , в другу – 50 мл 

0,03М розчину КІ. Колби ставлять в термостат з температурою за 
вказівкою викладача і витримують протягом 10-15 хв. Потім 

зливають розчини, колбу з реакційною сумішшю залишають в 

термостаті, фіксують час початку реакції (момент зливання 

розчинів). 

Готують конічні колби місткістю 200 мл для титрування, 

вливають у кожну колбу 50 мл холодної води і ставлять їх 

охолоджувати на лід. 
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Періодично (через 10-20 хв.) з колби з реакційною сумішшю, не 

виймаючи її з термостата, відбирають піпеткою 10 мл проби і 
вливають її в колбу для титрування. При вливанні в холодну воду 

проба розбавляється й охолоджується, реакція при цьому різко 

гальмується, тому часом відбору проби вважається момент 
вливання її в воду. Відразу після відбору проби йод, який 

виділився в результаті реакції, швидко титрують 0,01М розчином 

натрій тіосульфатом Na2S2О3 до блідо-рожевого забарвлення 

розчину, потім додають кілька краплин розчину крохмалю і 
продовжують титрування до зникнення синього забарвлення. 

Проби для аналізу відбирають доти, доки кількість розчину 

натрій тіосульфату, яка пішла на титрування двох-трьох 

послідовно взятих проб, не буде практично однакова, що свідчить 

про постійну концентрацію йоду, тобто про досягнення при 

перебігу реакції стану рівноваги. 

Аналогічно проводять дослід при іншій температурі (за 

вказівкою викладача). 
 

Обробка експериментальних даних 

1. Для розрахунку константи рівноваги при кожній температурі 
необхідно визначити концентрації всіх учасників реакції в стані 
рівноваги, моль/л: 

1) концентрація йоду 
2IC  розраховується за результатами 

титрування: 

,5,0
2

1

3222
⋅⋅=

V

V
CC OSNaI  

де 
322 OSNaC - молярність розчину натрій тіосульфату  Na2S2О3; V1 – 

об’єм розчину натрій тіосульфату, який пішов на титрування йоду 

у стані рівноваги, мл; V2 – об’єм проби, який відбирали для 

титрування, мл; 0,5 – коефіцієнт, який враховує, що згідно з 
рівнянням реакції: 

+− ++=+ NaOSNaIOSNaI 222 6423222  

молярність йоду при титрування вдвічі менша за молярність натрій 

тіосульфату; 
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2) концентрація йонів заліза Fe
2+

 ( +2
Fe

C ) згідно з рівнянням 

реакції вдвічі більша за концентрацію йоду 
2IC : 

;2
2

2 IFe
CC =+  

3) концентрація йонів феруму Fe
3+ 

( +3
Fe

C ) дорівнює різниці 

початкової концентрації FeCl3 (
3FeClC ) і рівноважної концентрації 

Fe
2+

: 

,2
3

3 ++ −=
FeFeCLFe

CCC  

де початкова концентрація FeCl3 розраховується з огляду на 
концентрацію вихідного розчину FeCl3 (

o

FeClC
3

) та ступеня його 

розведення при змішуванні з розчином КІ: 

,0

33 ba

a
CC FeClFeCl +

⋅=  

де а і b – об’єми вихідних розчинів відповідно FeCl3 та КІ: 

4) концентрація йонів І
-
 ( −

I
C ) дорівнює різниці початкової 

концентрації КІ (СКІ) та рівноважної концентрації І2 (
2IC ): 

,2
2IKII

CCC −=−  

де за аналогією з попереднім початкова концентрація КІ 

розраховується з огляду на концентрацію вихідного розчину КІ 

(
0

KIC ) та ступеня його розведення при змішуванні з розчином 

FeCl3: 

.0

ba

b
CC KIKI +

⋅=  

2. При кожній температурі розраховують константу рівноваги. 

3. Тепловий ефект реакції (Дж/моль) розраховують за значенням 

константи рівноваги для двох температур, виходячи з рівняння 

ізохори хімічної реакції: 

.
)ln(ln

12

1212

TT

TRTKK
U

−

−
=∆  
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2. 

„ВИВЧЕННЯ КІНЕТИКИ ГОМОГЕННОЇ ХІМІЧНОЇ 
РЕАКЦІЇ” 

 
Хімічна кінетика вивчає швидкість хімічних процесів та 

залежність такої швидкості від різних факторів. 

Швидкістю хімічної реакції називається зміна концентрації 
будь-якої речовини, що бере участь у реакції, за одиницю часу. 

Швидкість реакції на даний момент дорівнює: 

.
τd

dC
V ±=  

Ця похідна береться за знаком „-”, якщо С – концентрація 

вихідної речовини, і зі знаком „+”, якщо С -  концентрація 

продукту реакції. 
За законом діючих мас швидкість реакції пропорційна до 

добутку концентрації реагентів. 

Для реакції аА + bB = eE + fF швидкість реакції .b

B

a

A CkCV ⋅=  

У загальному випадку 
n

B

m

A CkCV ⋅= , тобто показники ступеня 

при концентраціях не обов’язково дорівнюють стехіометричним 

коефіцієнтам. 

Рівняння для швидкості реакції називається кінетичним 

рівнянням реакції. Стала k називається константою швидкості 
реакції. Вона дорівнює швидкості реакції при концентраціях 

реагентів, що дорівнюють одиниці. 
Розрізняють молекулярність і порядок реакції. Молекулярність 

реакції визначається кількістю частинок, які беруть участь у 

кожному елементарному акті реакції. Існують моно-, бі-, 
тримолекулярні реакції. Схематично їх можна подати рівняннями: 

А = В + С – мономолекулярна реакція 

А + В = С + Е або 2А = В + С – бімолекулярна реакція 

Порядком реакції називають суму показників ступенів при 

концентраціях компонентів у кінетичному рівнянні реакції. 
Для наведеної реакції порядок дорівнює m + n. Порядок реакції 

може бути цілим, дробовим або нульовим. Молекулярність і 
порядок реакції часто не збігаються внаслідок того, що реакція, як 

правило, складається з низки послідовних стадій, які мають різну 
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швидкість. При цьому швидкість реакції визначається швидкістю 

найповільнішої стадії. 
На підставі закону діючих мас для реакцій різних порядків 

виводяться рівняння для розрахунку константи швидкості реакції. 
Для реакції першого порядку: 

,kC
d

dC
V ==

τ
 

звідки константа швидкості реакції: 

,ln
1 0

C

C
k

τ
=  

де С0 і С – початкова концентрація і концентрація на момент часу t 

відповідно. 

В іншій формі: 

,ln
1

xa

a
k

−
=

τ
 

де а – початкова концентрація вихідної речовини; (а-х) – 

концентрація на момент часу τ. 
Час, за який концентрація вихідної речовини зменшується 

вдвічі, називається часом півперетворення (піврозпаду). Для 

реакцій першого порядку час півперетворення пов’язаний з 
константою швидкості реакції співвідношенням: 

.
2ln

2

1
k

=τ  

З підвищенням температури швидкість і константа швидкості 
реакції збільшуються. За рівнянням Арреніуса логарифм константи 

швидкості реакції є лінійною функцією оберненого значення 

абсолютної температури: 

const
RT

E
k A +−=ln  або ,

11
ln

211

2









−=

TTRT

E

K

K A  

де ЕА – енергія активації реакції, постійна для даної реакції 
величина; k1 і  k2 – константи швидкості реакції при температурі 
відповідно Т1 і Т2. 

Згідно з наближеним правилом Вант-Гоффа, підвищення 

температури на 10 К збільшує швидкість реакції у 2-4 рази: 
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,4...210 == +

T

T

K

K
γ  

де γ – температурний коефіцієнт швидкості реакції, постійний у 

невеликому інтервалі температур. 

У загальному випадку температурний коефіцієнт швидкості 
реакції можна розраховувати за константами швидкості для двох 

будь-яких температур: 

,10 n

T

nT

K

K
γ=+

 

де n – будь-яке ціле або дрібне число. 

Порядок реакції можна встановити лише експериментально, 

вивчаючи зміну концентрації реагентів у часі. Здобуті дані 
підставляють у формули констант швидкості реакції першого, 

другого, третього порядку. Рівняння, яке дає постійне значення 

константи, відповідає порядку реакції. 
Порядок однієї й тієї самої реакції може бути різним залежно 

від співвідношення концентрацій компонентів. Так, швидкість 

реакції: 
ECBA +=+  

подається рівнянням V = kCACB (другий порядок). 

Але якщо одну з речовин (наприклад, В) взяти у великому 

надлишку, то концентрація її практично не буде змінюватися, тому 

концентрацію СВ можна включити в константу, і тоді швидкість 

реакції V = kCA (перший порядок). 

У роботі досліджується реакція окиснення калій йодиду калій 

персульфатом: 

.22 242822 ISOKKIOSK +=+  

Якщо калій йодид КІ взято у великому надлишку, то 

концентрація його під час реакції залишається практично сталою і 
реакція відбувається за першим порядком. 

Мета роботи. Визначення порядку, константи швидкості та 

енергії активації реакції окиснення калій йодиду персульфатом. 

Прилади і реактиви. Термостат, конічні колби місткістю 200 

мл – 8 од., бюретка на 25 мл, піпетки на 50 і 10 мл, мірний циліндр 

на 100 мл, 0,04 н розчин калій персульфат К2S2О8, 0,4 н розчин 
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калій йодиду КІ, 0,01 н розчин натрій гіпосульфіту Na2S2O3, розчин 

крохмалю, вода дистильована, лід. 

 

Методика виконання роботи 

В одну колбу за допомогою піпетки вносять 50 мл 0,04 н 

розчину K2S2О8, у другу – 50 мл 0,4 н розчин КІ. Колби витримують 

у термостаті 10-15 хв. при температурі, зазначеній викладачем, 

потім зливають розчини, фіксують момент зливання (початку 

реакції) і залишають колбу з реакційною сумішшю в термостаті. 
Готують конічні колби місткістю 200 мл для титрування, 

вливають у кожну колбу 100 мл холодної води і ставлять їх 

охолоджуватися на лід. 

Періодично (наприклад, через 3, 7, 10, 15, 20, 30, 40, 60, 90 хв. 

від початку реакції) з колби з реакційною сумішшю відбирають 

піпеткою 10 мл проби, вливають її в колбу для титрування і 
титрують йод, що виділився в результаті реакції, 0,01 н розчином 

натрій гіпосульфіту до блідо-рожевого забарвлення розчину, потім 

додають кілька крапель розчину крохмалю і продовжують 

титрування до зникнення синього забарвлення. 

При вливанні в холодну воду проба охолоджується і 
розбавляється, реакція при цьому майже припиняється, тому часом 

відбору проби вважається момент вливання проби у воду. 

Титрування потрібно проводити швидко, оскільки в розведеній 

пробі з невеликою швидкістю реакція все ж таки відбувається. 

Аналогічно проводять дослід при вищій температурі (за 

вказівкою викладача); відбір проб у цьому досліді слід проводити 

частіше, оскільки за таких умов реакція закінчиться швидше. 

 

Обробка експериментальних даних 

1. Константу швидкості реакції розраховують за формулою: 

.ln
1

xa

a
k

−
=

τ
 

У формулу входить концентрація вихідної речовини (калій 

персульфату), а при титруванні визначається концентрація 

продукту реакції (йоду). Проте кількість йоду, що виділився, 

еквівалентна кількості калій персульфату, який зреагував, і кінцева 
концентрація йоду дорівнює початковій концентрації калій 

персульфату. Тому замість х у формулу підставляють кількість 
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мілілітрів натрій гіпосульфіту, яка пішла на титрування проби у 

відповідні моменти часу, а замість а – кількість мілілітрів натрій 

гіпосульфіту, яка пішла на останнє титрування (наприкінці 
реакції). 

Для розрахунку константи швидкості реакції попередньо 

будують графік залежності x=f(τ); для точок, які внаслідок 

можливих помилок експерименту не потрапляють на плавну криву, 

константу швидкості не розраховують. 

2. За середнім значенням констант швидкості реакції для двох 

температур розраховують енергію активації ЕА. Якщо константи 

визначено для трьох і більше температур, то ЕА визначають 

графічним способом за тангенсом кута нахилу прямої в 

координатах: 

.
1

ln
T

k =  

 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3. 

„ВИВЧЕННЯ ТЕПЛОТИ ГІДРАТОУТВОРЕННЯ” 

 
Теплотою гідратоутворення називається теплота, яка 

виділяється при утворенні кристалогідрату з безводної солі і води. 

Теплоту гідратоутворення можна визначити згідно з законом 

Гесса як різницю теплоти розчинення негідратованої і гідратованої 
солі. 

Теплота розчинення солі в загальному випадку включає в себе 
теплоту руйнування кристалічної решітки і теплоту сольватації 
йонів молекулами розчинника. Оскільки на руйнування кристалу 

теплота витрачається, а процес сольватації супроводжується 

виділенням теплоти, знак теплового ефекту процесу розчинення 

може бути як додатнім, так і від’ємним. 

Інтегральною теплотою розчинення називається кількість 

теплоти, яка виділяється або поглинається при розчиненні одного 

моля речовини в такій кількості розчинника, щоб вийшов розчин з 
певною концентрацією. Інтегральна теплота розчинення залежить 

від концентрації отриманого розчину. 
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Розглянемо зв’язок між теплотою гідратоутворення і теплотою 

розчинення на прикладі теплоти гітратоутворення купрум(ІІ) 
сульфату CuSO4 

.
 5Н2О. 

У початковому стані маємо 1 моль кристалічної безводної солі 
СuSO4 та n молів Н2О, у кінцевому – розчин одного моля CuSO4 в n 

молях Н2О. Перехід від початкового стану до кінцевого можна 
здійснити двома різними шляхами: 

1) 1)(42)(4 НCuSOOnHСuSO РОЗЧTB ∆+=+  

2) )()(242)(4 55 ГІДРTBTB НОНCuSOOHСuSO ∆+⋅=+  

    2)(42)(24 )5(5 НCuSOOHnOHСuSO РОЗЧТВ ∆+=−++  

Відповідно до закону Гесса сумарні теплові ефекти в обох 

випадках будуть однаковими: 

.21 HHH ГІДР ∆+∆=∆  

Вимірюючи дослідним шляхом теплоту розчинення безводної 
солі (∆Н1) і теплоту розчинення кристалогідрату (∆Н2), 

розраховують теплоту гідратоутворення (∆НГГІДР). 

Мета роботи. Визначити теплоту гідратоутворення CuSO4 
.
 

5Н2О, CаSO4 
.
 2Н2О, виходячи з теплоти розчинення безводної солі 

і кристалогідрату. 

Прилади і реактиви. Калориметр, електроплитка, термометр, 

мішалка, ваги технічні, ексикатор, чашка фарфорова, мірний 

циліндр місткістю 500 мл, кристалогідрати CuSO4 
.
 5Н2О, CаSO4 

.
 

2Н2О. 

 

Методика виконання роботи 

Готують калориметр до роботи. У стакан калориметра 
наливають 400 мл води, відміряної за допомогою мірного циліндра. 

На технічних терезах зважують близько 10 г CuSO4 
.
 5Н2О, 

прожарюють у фарфоровій чашці на електроплитці до зникнення 

синього забарвлення (утворення безводної солі), охолоджують в 

ексикаторі. 
Проводять калориметричний дослід, вимірюючи зміну 

температури при розчиненні безводної солі CuSO4. 

Аналогічно проводять калориметричний дослід з наважкою солі 
кристалогідрату CuSO4 

.
 5Н2О. Наважки безводної солі і 
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кристалогідрату добирають так, щоб концентрації розчинів, що 

утворюються, були однаковими. 

Друга бригада студентів за вищевказаною методикою визначає 
теплоту гідратоутворення CаSO4 

.
 2Н2О. 

 

Обробка експериментальних даних 

1. За експериментальними даними будують графіки зміни 

температури з часом і визначають ∆Т1 для процесу розчинення 

безводної солі CuSO4(СaSO4) та ∆Т2 для процесу розчинення 

кристалогідрату CuSO4 
.
 5Н2О (CаSO4 

.
 2Н2О). 

2. Інтегральну теплоту розчинення безводної солі (∆Н1) і 
кристалогідрату (∆Н2), в дж/моль, розраховують за формулою: 

,TC
m

M
H K ∆=∆−  

де М – молярна маса солі, г/моль; m – маса наважки солі, г; СК – 

теплоємність калориметра, Дж/К; ∆Т – зміна температури 

калориметра у відповідному калориметричному досліді. 
2. Теплоту гідратоутворення (∆НГІДР), Дж/моль, розраховують 

за формулою: 

.21 ННH ГІДР ∆−∆=∆  

 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4. 

„ПОБУДОВА ДІАГРАМИ ФАЗОВОЇ РІВНОВАГИ 

БІНАРНОЇ ЕВТЕКТИЧНОЇ СИСТЕМИ” 
 

Температури плавлення різних сумішей залежать від їхнього 

складу. Діаграми, які зображують залежність температур початку 

та кінця кристалізації від складу, називаються діаграми стану, або 

діаграмами плавлення. Завданням термічного аналізу є побудова 

та вивчення цих діаграм. 

Для побудови діаграми плавлення вивчають процес 

кристалізації розплавлених речовин та їх сумішей різного складу. 

Якщо помістити в тигель або пробірку з термометром певну 

кількість речовини А, нагріти її до температури, що перевищує 
температуру плавлення, і далі дати охолонути, записуючи через  
однакові інтервали часу температуру, то крива охолодження (Т –τ) 
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матиме вигляд кривої 1 на рисунку. Спочатку температура 
знижується більш або менш круто (залежно від швидкості 
теплообміну) доти, доки не знизиться до значення, яке відповідає 
початку кристалізації (точка плавлення або замерзання). 

Температура залишатиметься постійною, поки розплавлена 

речовина кристалізується (поріг в-б на кривій 1), оскільки в цей час 
тепловіддача компенсується теплотою плавлення, що виділяється. 

Після закінчення кристалізації крива знову круто йде донизу. 

Розглянемо процеси охолодження розплавів, що складаються з 
компонентів А та В, які не розчиняються одне в одному у твердій 

фазі. 

 
Криві охолодження та діаграма плавкості системи з евтектикою 

 

У процесі охолодження суміші, що містить, наприклад, 30-35% 

В, зміна температури відбуватиметься по кривій 2. Як відомо, 

розчини мають температуру замерзання нижчу, ніж чисті 
розчинники, тому чим більша концентрація розчину, тим нижча 
його температура замерзання. Ділянка ab кривої 2 відповідає 
охолодженню рідкої суміші, у точці b починається кристалізація 

розчинника А. Температуру початку кристалізації називають також 

температурою замерзання розчину. У точці b крива зазнає зламу 

і стає більш пологою внаслідок виділення теплоти кристалізації 
речовини А. Кристалізація А відбувається не за постійної 
температури (на кривій немає порога), оскільки у процесі 
кристалізації А зростає концентрація В в розчині і відповідно 

знижується температура замерзання. Нарешті, при температурі Те 
розчин стає насиченим (точка с), обидва компоненти починають 
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виділятися одночасно, склад розчину при цьому не змінюється, а 

отже кристалізація відбувається при постійній температурі. Сплав, 

який має постійну температуру кристалізації, називається 

евтектичним, або евтектикою. При цьому ділянка cd – 

кристалізація евтектики; Те – евтектична температура; de – ділянка 

охолодження твердої суміші. 
Кристалізація суміші евтектичного складу відбувається за 

постійної температури Те (крива 3). Крива охолодження має один 

поріг і за формулою схожа на криву охолодження чистої речовини. 

Аналогічний ряд кривих дістаємо, беручи розчинником 

речовину В і додаючи до неї дедалі зростаючу кількість А (криві 6, 

5, 4). Якщо перенесемо температури початку та кінця кристалізації 
на діаграму температури – склад, дістаємо діаграму плавлення 

системи АВ, що утворює евтектику. 

На діаграмі плавлення АЕВ – лінія ліквідусу, вище від якої 
система перебуває у рідкому стані; CEF – лінія солідусу, нижче від 

якої система перебуває у твердому стані; Е – евтектична точка. 

Поле АСЕ відповідає системам, які складаються з рідких розчинів 

різного складу в рівновазі з кристалами А, поле BEF – розчинам у 

рівновазі з кристалами В. 

Отже, криву АЕ можна розглядати як залежність розчинності 
речовини В в А від температури, а криву ВЕ – як залежність 

розчинності А в В від температури. Якщо речовини А та В 

утворюють при змішуванні ідеальний розчин (змішуються без 
теплового ефекту та зміни об'єму), розчинність кожної з них 

пов’язана з температурою рівнянням Шредера: 

.
11

ln 







−⋅

∆
=

ТTR

H
N

ПЛАВЛ

ПЛАВЛ
 

де N – розчинність при температурі Т, виражена в молярних 

частках; ∆Н – теплота плавлення; ТПЛАВЛ – температура плавлення 

чистого компонента. Рівняння Шредера дає змогу визначити 

теплоту плавлення компонентів на основі діаграми плавлення або 

за температурою та теплотою плавлення чистих компонентів 

розраховувати діаграму плавлення. 

Діаграму з евтетикою утворюють речовини, які не розчиняються 

одна в одній у твердій фазі. Якщо речовини А та В утворюють 

хімічну сполуку або твердий розчин, діаграма має інший вигляд. За 
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формулою діаграми плавлення можна зробити важливі для  теорії 
та практики висновки щодо процесів, які відбуваються в складних 

системах. 

Мета роботи. Ознайомлення з методом термічного аналізу, 

побудова кривих охолодження для сумішей різного складу і 
діаграми стану бінарної евтектичної системи. 

Прилади та реактиви. Термостат або муфельна піч, ваги, 

термометр, штатив, пробірки, широка пробірка, кристалічні солі. 
 

Методика виконання роботи 

Готують кілька наважок масою 5 г сумішей двох речовин 

різного складу (речовини і склад  - за вказівкою викладача). Кожну 

суміш вміщують у пробірку. Для кожної суміші знімають криву 

охолодження. З цією метою пробірку нагрівають у термостаті або у 

муфельній печі до повного розплавлення вмісту пробірки. Потім 

пробірку з розплавом уміщують у широку пробірку, 

використовувану для повільного охолодження суміші, і опускають 

у розплав термометр так, щоб кулька термометра перебувала в 

середині розплаву і не торкалася стінок пробірки. Покази 

термометра записують через кожні 30 с. 
Записи температури для чистих речовин ведуть до отримання 

горизонтальної ділянки, яка відповідає кристалізації. Для сумішей 

запис температури слід вести для значень, трохи нижчих від 

температури кристалізації евтектики. Закінчивши дослід з однією 

сумішшю, її розплавляють, щоб витягти термометр, і переходять до 

наступної суміші. Аналогічно знімають криві охолодження для всіх 

сумішей. 

 

Обробка експериментальних даних 

На підставі експериментальних даних на одному графіку в 

координатах температура-час будують криві охолодження для всіх 

сумішей. На підставі кривих охолодження будують діаграму 

плавкості і визначають положення евтектичної точки. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5. 

„АДСОРБЦІЯ АЦЕТАТНОЇ КИСЛОТИ 

АКТИВОВАНИМ ВУГІЛЛЯМ” 
 

Поверхня поділу фаз завжди є місцем виникнення силового поля 

внаслідок нескомпенсованості молекулярних сил у міжфазному 

поверхневому шарі. Виникнення поверхні поділу між двома 

фазами супроводжується збільшенням вільної енергії (енергії 
Гіббса) на поверхні поділу. 

Високодисперсні колоїдні системи через значну величину 

питомої поверхні, sПИТ, мають значну поверхневу енергію Гіббса σ. 
Для сферичних часточок sПИТ = 6/d, (d – діаметр частинки). Часто 

питому поверхню, sПИТ, відносять до маси, m, дисперсної фази 

(дисперсійного середовища), тоді необхідно враховувати густину 

речовини, ρ. Для сферичних частинок sПИТ = 6/(d 
.
 ρ). 

Більшість явищ, які вивчаються в колоїдній хімії (капілярні 
явища, адсорбція, змочування, розтікання), є наслідком існування 

надлишкової поверхневої енергії. Відповідно до другого закону 

термодинаміки самовільно відбуваються процеси, спрямовані у бік 

зменшення величини G
S 
(G

S
 – надлишкова вільна енергія поверхні в 

ізобарно-ізотермічних умовах). 

Адсорбцією називають самовільну зміну концентрації 
компонента в поверхневому шарі в порівнянні з об’ємною фазою, 

віднесену до одиниці площі поверхні (на латині sorbeo означає 
„поглинаю”, а ad означає „на”). Звичайно адсорбцію виражають у 

моль/м2
. Термін „адсорбція” об’єднує широке коло таких різних 

явищ, як адсорбція газів на твердій поверхні силікагелю або 

активованого вугілля (зокрема, це явище використовується у 

протигазах), адсорбція барвників на волокні (фарбування тканин) 

та інші. У деяких випадках адсорбція може викривляти результати 

досліджень, що проводяться без її урахування (через адсорбцію 

речовин на стінках посуду, на поверхні осадів тощо). 

Розчинену речовину або газ, що адсорбується, називають 

адсорбтивом, речовину, що їх адсорбує – адсорбентом, а 

адсорбовану речовину – абсорбатом (за термінологією 

М.П.Пєскова, адсорбат має назву „адсорбційний комплекс”). Про 

позитивну адсорбцію компонента говорять, якщо його 

концентрація в поверхневому шарі більша, ніж в об’ємній фазі, 
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якщо ж концентрація цього ж компонента в поверхневому шарі 
менша, мова йде про негативну адсорбцію. 

Процес, що є зворотним до адсорбції, називається десорбцією. В 

однокомпонентній системі можлива автоадсорбція. Можна дати ще 
одне визначення: адсорбція – це згущення розчиненої або 

газоподібної речовини на поверхні твердого тіла або рідини. 

Розрізняють фізичну (молекулярну, ван-дер-ваальсову) адсорбцію 

і хімічну (хемосорбцію). Йонний обмін є ще одним різновидом 

адсорбції. Фізична адсорбція завжди оборотна і вона відбувається 

самовільно. Рушійною силою фізичної адсорбції є спрямування 

системи до зменшення надлишкової поверхневої енергії шляхом 

зниження поверхневого натягу σ. 

Хемісорбція  необоротна.  Іноді відбувається навіть зростання 

G
S
, але для процесу утворення адсорбату в цілому: ∆G < 0. 

Фактично мова йде про хімічну реакцію на поверхні. Отже, 
хемісорбція – це двовимірна хімічні реакція, що не виходить за 
межі поверхневого шару. Наприклад, внаслідок хемісорбції кисню 

на поверхні заліза продукти взаємодії (оксиди) утворюють плівку, 

непроникну для агресивних газів. 

Завдяки явищу адсорбції можливе прискорення хімічних 

реакцій (гетерогенний каталіз). Адсорбент, згущуючи та 

орієнтуючи на своїй поверхні молекули одного або декількох 

учасників реакції, сприяє перебігу реакції, але сам до неї не 
вступає. 

Величина адсорбції залежить від поверхні адсорбенту, природи 

адсорбтиву і його концентрації (тиску у випадку газів), 

температури та інші. Адсорбат прагне зайняти всю поверхню 

адсорбенту. Але цьому перешкоджає зворотний процес – 

десорбція, викликана прагненням до рівномірного розподілу 

речовини. Для кожної концентрації адсорбтиву в середовищі, що 

оточує адсорбент, існує стан адсорбційної рівноваги. 

Однією з особливостей адсорбції є селективність 

(вибірковість), яка полягає в неоднаковій здатності компонентів 

розчину до адсорбції на поверхні. Кількісно це явище 

характеризується коефіцієнтом розділення – відношенням 

коефіцієнтів розподілу компонентів, що адсорбуються, який 

показує, у скільки разів відношення величин адсорбції 
компонентів, що розділяються, більше відношення їх рівноважних 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21

концентрацій в об’ємі розчину. Але коефіцієнти розподілу і 
розділення не залежить від співвідношення між кількостями 

адсорбенту (його поверхні) й розчину і тому не можуть 

характеризувати розподіл маси речовини між цими двома фазами. 

Розподіл маси речовини характеризується ступенем витягання 

1 ступенем розділення. Ступінь витягання – це відношення 

кількості речовини в одній з рівноважних фаз (в об’ємі розчину або 

в поверхневому шарі) до загальної її кількості; виражається в 

частках і процентах. Ступінь розділення визначається відношенням 

ступенів витягання компонентів, що розділяються. 

Найбільш істотним чинником, який впливає на селективність 

адсорбції, є спорідненість компонентів до поверхні адсорбенту і до 

розчинника. Для прогнозування адсорбції речовин широко 

використовується правило зрівнювання полярності, запропоноване 

П.О.Ребіндером, згідно з яким речовина може адсорбуватися на 

поверхні поділу фаз, якщо внаслідок її адсорбції буде зрівнюватися 

полярність цих фаз. Інакше кажучи, адсорбція речовини С на межі 
поділу фаз, утворених речовинами А і В, буде відбуватися, якщо 

полярність речовини С лежить між значеннями полярності речовин 

А і В. Оскільки полярність речовини можна охарактеризувати за 
допомогою величини діелектричної проникності ε, то умовою для 

адсорбції сполуки С є: εА > εC > εB або εВ > εC > εА. 

Саме на цьому засноване практичне застосування полярних 

адсорбентів (силікагель) для адсорбції поверхнево-активних 

речовин з неполярних середовищ, а неполярних адсорбентів 

(вугілля) – для адсорбції з полярних середовищ. Як приклад можна 

навести адсорбцію масляної кислоти з її розчину в бензені на 
силікагелі та адсорбцію масляної кислоти на вугіллі з її водного 

розчину. Причому діелектрична проникність цих речовин 

зменшується в ряду: силікагель > вода > масляна кислота > бензен 

> вугілля, а адсорбція відбувається відповідно до рядів: вода > 

масляна кислота > вугілля; силікагель > масляна кислота > бензен. 

Мета роботи. Вивчення адсорбційної рівноваги на межі поділу 

твердий адсорбент-розчин. 

Прилади та реактиви. Мірна колби на 100 мл, конічні колби на 

250 мл, лійки,  фільтрувальний папір, механічна мішалка, бюретки. 

0.1 н розчин NaOH, фенолфталеїн, 0,5 н розчин ацетатної кислоти, 

активоване вугілля. 
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Методика виконання роботи 

 Для вивчення адсорбції ацетатної кислоти на активованому 

вугіллі з вихідного розчину СН3СООН методом послідовного 

розведення приготовляють шість розчинів кислоти по 100 мл 

(концентрації вказує викладач). Активоване вугілля ретельно 

розтирають у ступці, а потім зважують шість порцій по 1,0 г. 
До 100 мл кожного з приготованих розчинів ацетатної кислоти 

додають по 1,0 г вугілля, після чого закриті колби з вмістом 

збовтують на механічній мішалці протягом 30 хв. Потім розчини 

відфільтровують, а в отриманому фільтраті визначають 

концентрації кислоти після адсорбції. 
Концентрацію вихідного розчину ацетатної кислоти і розчинів 

після адсорбції та фільтрації визначають титрування розчином 

NaOH з відомою концентрацією в присутності фенолфталеїну до 

появи стійкого  слабко-рожевого забарвлення розчину, що 

досліджується. Концентрацію кислоти розраховують за 

співвідношенням: 

,ЛЛKK VcVc =  

де сК і сЛ – концентрації розчинів ацетатної кислоти і NaOH 

(моль/л); VK – об’єм кислоти, що був взятий для титрування; VЛ – 

об’єм лугу, що пішов на титрування. Для титрування беруть три 

порції розчину, що аналізується. Концентрацію розраховують як 

середнє арифметичне результатів титрування трьох порцій. 

Величина адсорбції А визначається за різницею концентрацій 

розчину ацетатної кислоти до (с0) в після (с) адсорбції: 

,0 V
m

cc
A ⋅

−
=  

де m – маса вугілля; V – об’єм розчину кислоти, що був взятий для 

досліду. 

Будують ізотерму адсорбції в координатах 1/А від 1/с і 
визначають А∞ і К. Усі результати заносяться до таблиці: 
 

№
 к
ол
би

 VK VЛ С0 с 

∆
с=
с

0
-с

 А 1/A 1/c А∞ К 
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За рівнянням SПИТ. = А∞
.
 NA

.
 SM (SM – площа, яку займає одна 

молекула адсорбенту в насиченому адсорбційному шарі; NА – 

число Авогадро). розраховують питому поверхню адсорбенту, sПИТ, 

вважаючи, що площа, яку займає одна молекула, sМ, для багатьох 

одноосновних жирних кислот становить 0,2 нм2
. 

 

Обробка експериментальних даних 

1. Занести в таблицю експериментальні дані. 
2. Побудувати залежність у координатах 1/A-1/с і визначити А. 

3. Розрахувати константу адсорбційної рівноваги К. 

4. Розрахувати питому концентрацію адсорбенту. 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6. 

„ХІМІЯ СПОЛУК СИЛІЦІЮ” 

 
Силіцій після Оксигену – найбільш поширений елемент. Він 

становить 27,6% маси земної кори і зустрічається у розмаїтті 
силікатів, алюмосилікатів та піску (SiO2) або кремнезему. 

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

кристалічному стані. 
Аморфний кремній добувають прожарюванням з магнієм 

білого піску, який за хімічним складом є чистим силіцій(IV) 

оксидом: 

.222 MgOSiMgSiO +→+  

Замість магнію можна використовувати алюміній: 

.2343 322 OAlSiAlSiO +→+  

У промисловості кремній добувають відновленням SiO2 коксом 

в електричних печах: 

.222 COSiCSiO
t +→+  

Такий кремній називається кристалічним, він має стальний 

кристалічний блиск та електропровідність. 

Найчастіше кремній добувають відновленням силіцій 

тетрахлориду парою цинку: 

.22 24 ZnClSiZnSiCl +→+  

Кристалічний кремній – речовина темно-сірого кольору з 
металічним блиском. Точка плавлення 1415

0
 С. Структура його 
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нагадує структуру алмаза: 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. 
Аморфний кремній дуже крихкий, густина 2,33 г/см3

, 

кристалічний силіцій – 2,5 г/см3
. 

За звичайних умов кремній досить інертний. Він є неметалом, 

Але його неметалічні властивості слабкіші, ніж у Карбону, тому що 

він має більший атомний радіус. За звичайних умов безпосередньо 

взаємодіє тільки з фтором: 

.2 42 SiFFSi →+  

Силіцій частіше виявляє відновлювальні властивості, хоча на 

зовнішньому енергетичному рівні має чотири електрони і може як 

віддати, так і прийняти 4 електрони: 

;2

600

2

0

SiOOSi
C →+  

;22 2 SiOOSi →+  

;23 43

1000

2

0

NSiNSi
C →+  

.SiCCSi →+  

Сполука SiC має назву карборунд і може бути одержана 

відновленням піску коксом в електричних печах: 

.2 22 COSiCCSiO +→+  

Карборунд має алмазоподібну кристалічну решітку, в якій 

кожний атом Силіцію оточений чотирма атомами Карбону, тому 

ковалентні зв’язки дуже міцні, нагадують алмаз. З нього 

виготовляють шліфувальні круги, точильні камені, бурове 
устаткування. 

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

.84][31843 2623 OHNOSiFHHFHNOSi ++→++  

При цьому утворюється комплексна сполука – гексафлуор-

силікатна кислота. 
На відміну від кислот, силіцій енергійно розчиняється в лугах з 

виділенням водню: 

.22 2322 HSiOKOHKOHSi +→++  
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Окислювальна здатність кремнію спостерігається лише по 

відношенню до деяких металів: 

.2 2SiMgMgS →+  

При дії на силіцид кислотами неокисниками утворюється 

найпростіша гідроген-сполука силіцію – SiH4-силан. 

.24 422 SiHMgClHClSiMg +→+  

Силан – отруйний газ з неприємним запахом – є сильним 

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

При нагріванні кремній відновлює метали з їх оксидів: 

.22 2SiOMnSiMnO +→+  

Силіцій(IV) оксид називають також піском, кремнеземом. Це 

тверда важкоплавка речовина, широко розповсюджена у природі у 

двох видозмінах: у кристалічному та аморфному вигляді. 
Кристалічний кремнезем знаходиться в природі у вигляді 

мінералу кварцу. Кристалічний кремнезем – досить твердий, не 

розчинний у воді реагент. 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. Прикладом штучного аморфного кремнезему може 

бути силікагель, який добувають з Na2SiO3, діючи гідроген-

хлоридом: 

;22 3232 ↓+→+ SiOHNaClHClSiONa  

.2232 SiOOHSiOH +→  

Останній має розвинену поверхню, а тому добре адсорбує 
вологу. Найпростіша формула силіцію(IV) оксиду – SiO2 – 

аналогічна формулі СО2, але SiO2 – тверда речовина, а СО2 – газ. 
Ця відмінність пояснюється будовою кристалічних граток. СО2

-
 

молекулярна речовина, SiO2 являє собою полімер – (SiО2)n. Кожен 

атом Силіцію знаходиться в центрі тетраедра, по кутах якого 

розташовані атоми Оксигену, кожний з яких, в свою чергу, 

зв’язаний з двома атомами Силіцію. Така будова SiO2 зумовлює 
його високу твердість та тугоплавкість. 

Структуру полімеру (SiО2)n можна зобразити таким чином: 
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                                          │         │         │ 

                                          О         О         О 

                                          │         │         │ 

О─Si─O─Si─O─Si─O─ 

                                          │         │         │ 

                                          О         О         О 

                                          │         │         │ 

О─Si─O─Si─O─Si─O─ 

                                          │         │         │ 

                                          О         О         О 

                                          │         │         │ 

 

За хімічними властивостями SiO2 – кислотний оксид, єдина 
кислота, яка на нього діє – HF: 

.24 242 OHSiFHFSiO +→+  

За допомогою цієї реакції здійснюється травлення скла. 
Як кислотний оксид SiO2 при нагріванні взаємодіє з лугами, 

основними оксидами, солями лужних металів: 

;2 2322 OHSiOKKOHSiO +→+  

;32 MgSiOMgOSiO →+  

.232322 ↑+→+ COSiONaCONaSiO  

При високих температурах дією вуглецю, галогенів, металічного 

магнію зв’язок між кремнієм і киснем можна зруйнувати: 

;222 SiCOCSiO +=+  

;222 422 COCIClClCSiO +=++  

.222 SiMgOMgSiO +=+  

Прожарюванням суміші, яка складається з піску, вапняку і соди 

(або натрій сульфату та вуглецю), в промисловості отримують так 

зване нормальне (або віконне) скло. Цей процес можна відобразити 

рівнянням: 

.266 222

1500

2332

)

COSiOCaOONaSiOCaCOCONa
C +⋅⋅ →++ ≈

 

Вміст SiO2 у звичайному склі складає 60-75%, оксидів лужних 

металів – 4-18%, а лужноземельних металів – 10-25% (мас.). 
При вмісті SiO2 не менше, як 99% мас. одержують кварцове 

скло, яке відрізняється високою тугоплавкістю; температура його 
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плавлення 1300
0
 С, а коефіцієнт його термічного розширення в 15 

разів менший, ніж у звичайного скла, тобто при нагріванні майже 
не змінюється. 

Введенням у розплавлене скло каталізаторів (ТіО2, Cr2О3) у 

промисловості виготовляють склокристалічні матеріали – ситали, 

які за механічними властивостями перевищують навіть сталі. 
Найбільше розповсюдження отримали ситали, які відносяться до 

системи MgО─Al2O3─SiO2  і Li2O─Al2O3─SiO2. 

Використовуючи різноманітні добавки (свинцевий сурик, 

поташ, буру, каолін, оксиди кобальту, хлорид срібла тощо) до 

скляної маси, у виробництві отримують скло з різними 

властивостями (богемський кришталь, крон, коштовні камені, 
молочне, сонцезахисне скло, глазурі тощо). 

У промисловості кварц і кремнезем використовують також для 

виробництва силікат-брил, рідкого скла, клеїв, фарфору, 

будівельних розчинів, цементу тощо. 

Мета роботи. Експериментально дослідити хімічні властивості 
деяких сполук Силіцію. Визначити модуль розчину натрій 

силікату.  

Прилади та реактиви. Апарат Кіппа; штатив з бюреткою на 50 

мл; фарфорова чашка на 150-200 мл, вкрита з внутрішнього боку 

шаром парафіну (2-3 мм); дерев’яна або пластикова паличка; 
пробірки; розчин натрій силікату з ρ 1,19 г/см3

 або 1,09 г/см3
; 1 н 

розчин НС1; індикатори метиловий червоний, фенолфталеїн; 

розведені розчини FeCl3, CuSO4; концентрований розчин КОН; 

кристалічний натрій фторид. 

 

Методика виконання роботи 

6.1. Одержання та властивості силікатної кислоти. Налити в 

пробірку 1-2 мл розчину натрій силікату і пропустити з апарату 

Кіппа вуглекислий газ до помутніння розчину. До одержаного 

каламутного розчину додати концентрований розчин лугу. Описати 

спостереження. Написати рівняння відповідних реакцій та зробити 

висновок про силу силікатної кислоти. 

6.2 Гідроліз солі силікатної кислоти. В пробірку налити 1-2 мл 

розчину натрій силікату, додати 1-2 краплі фенолфталеїну. Що 

спостерігається? Скласти йонно-молекулярне рівняння реакції. 
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6.3. Спільний гідроліз солей. В дві окремі пробірки налити по 

2-4 мл розчинів ферум(ІІІ) хлориду і купрум(ІІ) сульфату, а потім в 

кожну пробірку додати таку ж кількість теплого розчину натрій 

силікату. Записати спостереження. Написати йонно-молекулярні 
рівняння реакцій. 

6.4. Визначення модулю розчину натрій силікату. Силікати 

натрію і калію дістали назву „розчинне скло”. 

Відомі солі гідратних форм полісилікатних кислот загальної 
формули mSiO2 

.
 nH2О (m>n). На практиці найбільше застосо-

вується, зокрема, для силікатизації (закріплення) грунтів, натрій 

силікат складу Na2SiO3 
.
 H2О. 

Міцність закріплення грунтів визначається вмістом SiO2 в 

рідкому склі, кількісним показником якого є модуль рідкого скла: 

,032,1
2

2 ⋅=
OmNa

mSiO
M  

де mSiO2 : mNa2O – вміст SiO2 і Na2О в заданій кількості рідкого 

скла; 1,032 – відношення молекулярної маси Na2О і молекулярної 
маси SiO2. 

Суть метода визначення модуля розчину натрій силікату – 

визначення вмісту Na2O титруванням хлоридною кислотою за 
рівнянням: 

OHSiONaClHClOHSiONa 22232 222 ⋅+=+⋅            (1) 

і вмісту SiO2 в силікатній кислоті, яка утворилася за рівнянням (1). 

Для цього застосовують реакцію утворення нерозчинного у воді 
натрій гексафлуорсилікату дією хлоридної кислоти на силікатну 

кислоту в присутності залишку натрій фториду. По мірі додавання 

сильна хлоридна кислота витискає з натрій фториду слабку 

фторидну кислоту, яка реагує з силікатною кислотою. Силіцій 

фторид, який утворився з залишком натрій фториду дає 
комплексний натрій гексафлуорсилікат. 

Перелічені реакції описуються рівняннями: 

;4444 NaClHFNaFHCl +=+  

;442 2422 OHSiFHFOHSiO +=+⋅  

;2 624 ↓=+ SiFNaNaFSiF  

.44264 26222 OHNaClSiFNaOHSiONaFHCl ++↓=⋅++  
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При подальшому додаванні хлоридної кислоти реакція 

середовища з майже нейтральної змінюється на кислу. 

 

Обробка експериментальних даних 

Налити з бюретки 2 мл натрій силікату (ρ = 1,19 г/см3
 або 1,09 

г/см3
) в фарфорову чашку. Потім додати 30 мл дистильованої води 

і декілька крапель індикатору – метилового червоного, після чого 

титрують 1 н розчином HCl при перемішуванні паличкою до 

переходу жовтого забарвлення розчину в блідо-рожеве. Записати, 

об’єм витраченого розчину HCl - V1 (мл). В нейтралізований 

розчин додати 3-4 г кристалічного натрій фториду, декілька 

крапель метилового червоного і титрувати при перемішуванні 1 н 

розчином HCl. Кінцем титрування вважати момент, коли дві 
останні краплі кислоти забарвлять розчин в блідо-рожевий колір, 

незникаючий протягом 5 хвилин. Записати об’єм витраченої 
хлоридної кислоти на друге титрування – V2 (мл). Дані занести в 

таблицю: 

 

№ 

досліду 

V1 V2 m 

SiO2 

m 

Na2O 

M 

1      

2      

3      

Середнє      

 

Вміст Na2О в мг визначають за формулою: 

),31(31 212 ONaMVOmNa E−⋅=  

V1 – об’єм розчину HCl (мл), витраченої на перше титрування. 

Вміст SiO2 в мг визначають за формулою: 

),15(15 222 SiOMVmSiO E−⋅=  

V2 – об’єм розчину HCl (мл), витраченої на друге титрування. 

За формулою 032,1
2

2 ⋅=
OmNa

mSiO
M  розраховують модуль 

визначуваного рідкого скла. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 7. 

„ВИВЧЕННЯ КОЛОЇДНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

СИЛІКАТНОЇ КИСЛОТИ” 

 
Силікатні кислоти добувають з їх солей. Загальна формула 

силікатних кислот nSiO2 
.
 nH2O, де n і m набувають різних 

значе нь. Якщо n=m=1, кислоті відповідає формула H2SiO3 

(метасилікатна кислота). При інших значеннях n і m утворюються 

ізополікислоти (похідні ортосилікатної кислоти H4SiO4) H6Si2O7, 

H6Si3O9, H8Si4O12, H12Si6O18 (ди-, три-, тетра- і гексаметасилікатні 
кислоти).  

 

                     ОН                  ОН         ОН         ОН 

                     │                     │            │            │ 

n 
.
 HO─Si─OH→HO─Si──O─Si──O─Si─OH+(n-1) 

.
 H2O 

                     │                     │            │     n-2  │ 

                     ОН                  ОН         ОН         ОН 

 

або в загальному вигляді: 
).2( 2244 OHSiOnSiOHn +→⋅  

Вважається, зо ізополікислоти відповідають ступеням полімериза-

ційного зневоднення ортосилікатної кислоти: 

;2 726244 OSiHOHSiOH =−  

;33 936244 OSiHOHSiOH =−  

;44 1248244 OSiHOHSiOH =−  

.66 18612244 OSiHOHSiOH =−  

Разом з тим більшість природних силікатів можна розглядати як 

солі поліметасилікатної кислоти (H2SiO3)n. 

В розчині тверді частинки силікатних кислот шляхом агрегації 
укрупнюються до колоїдних розмірів (1-100 нм). Окремі колоїдні 
частинки мають складну будову і називаються міцелами. 

Розглянемо будову міцели силікатної кислоти, яка утворюється за 
реакцією: 

.22 3232 NaClSiOHHClSiONa +↓=+  
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Внаслідок електролітичної дисоціації реагентів і гідролізу солі в 

розчині спостерігається наявність таких йонів: 
−+ +→ 2

332 2 SiONaSiONa  

−+ +→ ClHHCl  

HOHSiO +−2

3 ⇄ 
−− + OHHSiO3  

В середині міцели утворюється агрегат, який складається з m 

молекул H2SiO3. Згідно з правилом Панета-Фаянса, n йонів SiO3
2-

 - 

адсорбуються на поверхні агрегату, утворюючи шар потенциал- 

визначальних йонів, які, в свою чергу, притягують до себе частину 

протийонів хН
+
. Агрегат разом з адсорбованими на ньому 

потенциалвизначальними йонами називається ядром міцели. Ядро і 
адсорбований шар протийонів складають колоїдну часточку або 

гранулу. Колоїдна часточка має величину заряду, який складається 

з суми зарядів потенциалвизначальних йонів і протийонів 

адсорбційного шару. Знак заряду колоїдної часточки завжди такий 

самий, який має потенциалвизначальний йон. Заряд гранули 

компенсується зарядами йонів протилежного знаку дифузійного 

шару, тому в цілому міцела є електронейтральною часточкою. 

Отже, у міцели розрізняють агрегат, ядро, адсорбційний шар, 

колоїдну часточку і дифузійний шар протийонів: 

 

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

332

+−+− −⋅⋅⋅⋅ HxnxHnSiOSiOHm
xn

 

                                                         протийони 

                        агрегат      адсорб-                      дифузного 

                                          ційний                            шару 

                                            шар 

                                 ядро 

                     колоїдна часточка (гранула) 
 

За певних умов (надлишкова концентрація Н
+
) формула міцели 

може бути такою: 

{ } .)(][ 3332

−+ ⋅⋅−⋅⋅
+

HSiOxHSiOxnnHSiOHm
x

 

 

Обладнання та реактиви. Пробірки, стакани на 100, 200 мл. 

Розчин натрій силікату (ρ = 1,06 г/см3
, 15 %); розчин СН3СООН 
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(50%) та ін.; хлоридна кислота (ρ = 1,12 г/см3
); розчин 

Pb(СН3СОО)2 (насич.); Zn – металічний (паличка); кристали солей 

FeCl3, CuCl2, ZnCl2, NiCl2, CoCl2. Силікагель і алюміній оксид. 0,1% 

розчини созину та метиленової сині. 
 

Методика виконання роботи 

Мета роботи. Дослідити експериментально колоїдні 
властивості силікатної кислоти. 

6.1. Одержання золю силікатної кислоти. До розчину 

розведеної (1:5) хлоридної кислоти (1/3 пробірки) додати при 

перемішуванні 8-10 крапель розчину натрій силікату (ρ = 1,16 

г/мл). Написати молекулярне та йонно-молекулярне рівняння 

реакції. Скласти схему будови міцели, визначити заряд колоїдної 
часточки. 

6.2. Одержання гелю силікатної кислоти. В пробірку налити 

2-4 мл концентрованого розчину натрій силікату і по краплям 

додавати розчин хлоридної кислоти, струшуючи пробірку до 

утворення драглистого осаду силікатної кислоти. Скласти рівняння 

реакції. Чим відрізняються гелі від золів? 

6.3.  Дослідження швидкості поширення кристалізації в 

драглях. До 10-20 мл 15% розчину натрій силікату додавати 50% 

розчин ацетатної кислоти до кислої реакції розчину, потім додати 

10 мл насиченого розчину плюмбум(ІІ) ацетату. Через деякий час 
розчин твердіє. В одержаний драгель вставити цинкову паличку. В 

другу пробірку налити насичений розчин плюмбум (ІІ) ацетату і 
також вставити цинкову паличку. Спостерігати утворення в 

драглях голок і кристалів свинцю, тоді як у розчині солі свинець 

виділяється у вигляді губки. Причиною цього є те, що в драглях 

швидкість утворення зародків невелика. Тому окремі зародки 

ростуть до великих кристалів. Замалювати їх. 

6.4. Дослідження явища осмосу при утворенні силікатів 

металів. В стакан ємністю 200 мл наливають  розчин натрій 

силікату (ρ = 1,16-1,17 г/см3
) і кидають в нього кристали ферум(ІІІ), 

купрум(ІІ), цинк, нікол(ІІ), кобальт(ІІ) хлоридів. Через деякий час 
кристали починають рости. 

Суть явища, що відбувається полягає у наступному. При 

взаємодії кристалу солі з натрій силікатом  утворюється плівка з 
нерозчинного силікату у вигляді комірки. Ця комірка має 
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властивості мембрани. Через неї відбувається дифузія молекул 

води із зовнішнього, більш розведеного розчину, в комірку, яка 
містить більш концентрований розчин солі. Внаслідок цього 

комірка розширюється і плівка, не втримуючи осмотичного тиску, 

лопається. На місці розриву утворюється нова плівка і процес 

проникнення води крізь плівку повторюється. Знову відбувається 

розрив плівки і т.д. таким чином відбувається ріст деревоподібних 

утворень. Подібні осмотичні процеси відбуваються в рослинних 

клітинах, грунті, при затворенні в’яжучих материалів, тому їх 

вивчення має велике практичне значення. 

6.5. Залежність адсорбції від хімічної природи адсорбенту. 
Гетерополярні адсорбенти кислотного характеру добре адсорбують 

з розчинів основні фарбники і, навпаки, основні адсорбенти добре 

адсорбують кислотні фарбники. 

Прикладом адсорбенту кислотного характеру є силікагель, а 

основного – алюміній оксид. 

В дві пробірки насипають по 0,5-1,0 г силікагелю, а в інші дві – 

таку саму кількість алюміній оксиду. В першу пробірку з 
силікагелем наливають 10 мл 0,1% розчину созину, а в другу – 

такий самий об’єм 0,1% розчину метиленової сині. Такі ж розчини 

фарбників додають до алюміній оксиду. Після збовтування 

пробірок порівняти кольори адсорбентів. Записати спостереження 

на висновки. 

 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 8. 

„ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ АКТИВНИХ ОКСИДІВ 

КАЛЬЦІЮ ТА МАГНІЮ У ВАПНІ” 

 
Вапно одержують випалюванням кальцієво-магнієвих 

карбонатних порід. Всі ці породи, включаючи кальцій карбонат, в 

більших чи менших кількостях містять магній карбонат, а також 

мінерали глин, які знаходяться в міцному природному зв’язку з 
карбонатами. В залежності від вмісту глинистих домішок 

одержують повітряне або гідравлічне вапно. Сировиною для 

виробництва повітряного вапна служать вапняки, крейда, 

доломитизовані вапняки, якщо вміст глинистих домішок не 
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перевищує 6%. Сировину випалюють при температурі 1000-

1200
0С. Основною реакцією є термічна дисоціація карбонатів: 

3CaCO ⇄ 2COCaO + (основна реакція) 

3MgCO ⇄ 2COMgO +  

Випалювання продовжують до повного видалення СО2. 

Продукти випалювання називають негашеним вапном. При 

затворенні негашеного вапна одержують гашене вапно – в’яжуче, 
здатне твердіти і зберігати міцність на повітрі. 
СаО + Н2О = Са(ОН)2; ∆Н = -63,7 кДж – гасіння вапна 

Са(ОН)2 + СО2 → СаСО3↓ + Н2О – твердіння вапняного розчину 

Вміст активних оксидів кальцію і магнію у повітряному вапні 
визначає його якість. 

       Таблиця 7.1 

Вимоги до хімічного складу гідравлічного вапна 

Показник В а п н о 

Слабогід- 

равлічне 

Сильногід- 

равлічне 

Вміст активного СаО + MgО 

у перерахунку на суху 

речовину, %: 

     не менше 

     не більше 

 

 

 

40 

65 

 

 

 

5 

40 

Активного MgO не більше 6 6 

Активного СО2 не більше 6 5 

 

Сировиною для виробництва гідравлічного вапна служать 

мергалисті вапняки з вмістом в них глини і піщаних домішок від 6 

до 12%. При випалюванні такої сировини утворюється не тільки 

СаО, але  й ряд споулк: 2CaO 
.
 SiO2; 2CaO 

.
 Al2O3; 2CaO 

.
 Fe2O3. 

Після затворення гідравлічного вапна водою відбувається 

утворення гідросилікатів, гідроалюмінатів і гідрофератів, 

нерозчинних у воді, що надає вапну гідравлічні властивості, тобто 

здатність твердіти у воді, збільшуючи з часом свою міцність. 

Характеристикою гідравлічного вапна служить гідравлічний 

модуль: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35

.
)%(

%

32322 OFeOAlSiO

CaO
m

++
=  

Гідравлічний модуль коливається в широких межах: 1,7-9,0. 

Існують різні методи визначення активних оксидів кальцію і 
магнію у повітряному вапні. Зокрема, це визначення  може бути 

засноване на їх реакції із залишком кислоти при нагріванні. 
Залишок кислоти титрують розчином лугу відомої нормальної 
концентрації в присутності фенолфталеїну. По різниці визначають 

кількість кислоти, яка витрачена на реакцію. Ця кількість кислоти 

еквівалентна вмісту оксидів кальцію і магнію в наважці вапна 

(мекв/г вапна). Цей метод називається методом зворотного 

титрування або методом титрування по залишку 

HClnOHMgClCaClHClnMgOCaO 12220 +++→++  

                                                                                      залишок 

зворотне титрування ,21111 OHnNaClnNaOHnHCln +→+  

де n0 – кількість кислоти (мекв), яка взята для аналізу; n1 – залишок 

кислоти (мекв), еквівалентні витрати лугу на зворотне титрування; 

n2 = (n0 – n) – кількість кислоти (мекв), еквівалентне вмісту оксидів 

кальцію і магнію у вапні. 
Для аналізу застосовують розчини кислоти і лугу відомої 

концентрації. 
Пряме титрування наважки вапна важке, оскільки розглянута 

гетерогенна реакція відбувається повільно при нагріванні. 
 В основі розрахунку вмісту активних оксидів лежить закон ек-

вівалентів. Число еквівалентів n реагуючих речовин можна 

виразити через еквівалентну концентрацію сН і об’єм розчину V: 

 n = cH 
.
 V. 

Приклад. На реакцію з кальцій оксидом витрачається 10 мл 0,5 н 

розчином НС1. Розрахуйте: а) число мекв СаО; б) масу Са в г. 
Розв’язок. nCaO = nHCl = cH (HCl) 

.
 V(HCl) = 0,5 

.
 10 = 5 мекв (0,005 

екв); mCaO = ME (CaO) 
.
 n(CaO) = 28 

.
 0,005 = 0,140 г, МЕ СаО = МЕ Са +  

МЕ О = 20 + 8 = 28 г/моль. 

За результатами аналізу згідно з таблицею 7.1 зробити висновок 

про гідравлічний модуль вапна. 
Мета роботи. Визначити вміст активних оксидів кальцію та 

магнію в зразках вапна. Зробити висновок про гідравлічні 
властивості вапна. 
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Обладнання та реактиви. Конічна колба місткістю 250 мл, 

бюретка на 25 мл, лійка, прилад для нагрівання, дистильована вода, 
1 н розчин НС1, розчин фенолфталеїну, 0,5 н розчин NaOH. 

Методика виконання роботи 

Наважку вапна (0,7-0,8 г) переносять в конічну колбу місткістю 

250-300 мл, змочують 10 мл дистильованої води, додають з 
бюретки 25 мл 1 н розчину хлоридної кислоти, закривають 

скляною лійкою і нагрівають до повного розчинення осаду. Потім 

після охолодження стінки колби і лійку змивають водою, додають 

в колбу 3-4 краплі спиртового розчину фенолфталеїну і титрують 

залишок кислоти 0,5 н розчином NaOH. 

Для цього бюретку заповнюють розчином NaOH, слідкуючи за 

тим, щоб в нижній частині бюретки не залишилось пухирців 

повітря. Перед початком титрування встановлюють рівень рідини в 

бюретці на нульовій позначці, ставлять колбу на лист білого 

паперу і повільно доливають розчин NaOH, безперервно 

перемішуючи розчин коливальними рухами колби. Титрування 

закінчують, коли після додавання останньої краплі NaOH 

забарвлення розчину зберігається не менше 30 сек. Поступове 
зникнення забарвлення пов’язане з поглинанням розчином 

вуглекислого газу з повітря. По закінченні титруванні роблять 

відлік по нижньому краю меніску (око спостерігача на рівні межі 
меніску) і записують об’єм витраченого лугу. 

 

Обробка експериментальних даних 

Наважка вапна, m(г).... 
Об’єм кислоти, взятої для аналізу, VK , мл … 

Нормальна (еквівалентна) концентрація кислоти сН (К) … 

Об’єм лугу, витраченого на зворотне титрування, VЛ, мл.... 

Нормальна (еквівалентна) концентрація лугу, сН (л).... 

 

Розрахунок результатів аналізу 

1. Число мекв кислоти, взятої для аналізу n0 = cH (K) 
.
 VК (мекв). 

2. Залишок кислоти (мекв), еквівалентний витраті лугу на 

зворотне титрування n1 = cH (л) 
.
 VЛ (мекв). 

3. Кількість кислоти (мекв), витраченої на реакцію з оксидами 

кальцію і магнію n = n0 – n1 (мекв). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37

4. Вміст активних оксидів у вапні 
m

n
X =  (мекв/г вапна). 

 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 9. 

„ОДЕРЖАННЯ І ДОСЛІДЖЕННЯ АДГЕЗІЙНИХ 

ВЛАСТИВОСТЕЙ КЛЕЇВ НА ОСНОВІ СИЛІКАТІВ” 

 

Клеї – це концентровані, звичайно, пересічені розчини. 

Концентровані розчини силікатів натрію або калію при 1
2

2 >
OK

SiO
 

представляють систему полімерних утворень, які знаходяться в 

рівновазі з мономерами і силікат-йонами: 

полімерна частинка ⇄ Si(OH)4⇄ HSiO3
-
, SiO3

2-
 

             мономер 

Твердіння клеїв на основі силікатів відбувається за такими 

схемами: 

1. При підвищенні температури: розчин Na2SiO3 → 

випаровування води, коагуляція, поліконденсація. 

2. При зміні рН середовища відбуваються процеси: 

,32322232 ↓+→++ SiOHCONaCOOHSiONa  

.5223222522 ↓+→++ OSiHCONaCOOHOSiNa  

Можлива реакція: 

.22322222 OmHnSiOCONaOmHCOnSiOONa ⋅+==+⋅  

3. При дії на розчин „рідкого скла” твердих затвердників: 

а) 
;2

)1(

3222

24232

↓+⋅⋅→

→+++

SiOHOnHCaOONa

OHnSiOCaSiONa
 

б) Na2SiO3 + папір (целюлоза) → всмоктування, 

комплексоутворення, поверхневі сполучення (ОН
-
-груп в целюлозі 

+ Na2SiO3 → Na-O-Ц, де Ц -  залишок целюлози). 

Таким чином, твердіння розчину силікату обумовлене 

перетворенням його в дисперсну систему, твердої фазі якої в 

момент виділення властиві в'яжучі властивості. Під час 

драглеутворення силікатних кислот відбувається два типи 
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процесів: утворення зародків за допомогою водневих 

(силоксанових) зв’язків і дотикоутворення між зародками за 

рахунок водневих зв’язків між молекулами води і силанольними 

поверхневими гранулами сусідніх зародків:  

 

(≡Si─OH…O…HO─Si≡) 

 /\ 

                                                       Н Н 

Наступна поліконденсація =SiO─О─Si= є причиною 

синерезису. 

В більш складних системах, наприклад, в алюмосилікатному 

клеї, механізм зв’язку між його частинками набагато складніший. 

Обладнання та реактиви. Шматки керамічних плиток, 

молоток, зубило, рідке скло (ρ = 1,16 г/см), алюміній (порошок) і 
натрій  гексафлуорсилікат (кристал.), натрій гідроксид (45%), 

кварцовий пісок, натрій фторид. 

8.1. Одержання і дослідження адгезійних властивостей клеїв 

на основі рідкого скла. Подрібнений кварцовий пісок, натрій 

гексафлуорсилікат (прискорювач твердіння) затворюють на 

водному розчині натрій силікату. Для цього до 100 мл рідкого скла 
додають 8-10% мас. натрій гексафлуорсилікату і при 

перемішуванні тонкоподрібнений кварцовий пісок (SiO2) до 

утворення однорідної густої маси. 

Пластичне тісто на повітрі перетворюється в міцний камінь, 

який міцно склеює окремі хімічно стійкі матеріали. Для цього тісто 

товщиною 3÷5 мм накласти на керамічні плитки і притиснути одну 

до іншої. Твердіння тіста супроводжується утворенням драглів 

ортосилікатної кислоти, які виділяються в результаті поступового 

гідролізу натрій силікату. Написати рівняння реакцій гідролізу 

тетрафлуорсилікату і натрій силікату. 

На наступному занятті дослідити міцність зчіплювання 

керамічних пластинок шляхом відриву або відколювання однієї від 

іншої. 
8.2. Одержання і дослідження адгезійних властивостей клеїв 

на основі алюмосилікатів. Клеї готують змішуванням розчинів 

силікатів і алюмосилікатів натрію, які одержують розчиненням 

Al2О3 та SiO2 в концентрованому (45%) розчині NaOH. 
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При зливанні таких розчинів швидко утворюються драглі 
алюмосилікатів натрію. 

Для одержання зразків в’яжучих слід приготувати суміші 
алюмосилікатних розчинів з рідким склом в об’ємному 

співвідношенні згідно таблиці: 
 

Номер зразку співвідношення 

в розчинах 

1 2 3 4 

Натрій алюмінату  

(Na2O : Al2O3) 

1 1 3 3 

Алюміній силікату 

(SiO2: Al2O3) 

3 10 3 10 

Об’ємні співвідношення 

розчинів, мл 

20:80 40:60 20:80 40:60 

 

Отримані суміші старанно перемішати і нанести тонким шаром 

1-2 мл на зразки керамічних плиток, які приклеїти до інших 

керамічних плиток або до бетонного виробу. 

На наступному занятті дослідити міцність зчіплювання зразків і 
зробити висновки. 
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