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Навчально-методичний посібник створено відповідно до чинних програм з хімії та 
біології для старшої школи (профільний рівень).

Мета створення посібника – забезпечити вчителів біології та хімії, які викладають у 
класах хіміко-біологічного профілю, комплектом дидактичних матеріалів (пізнавальні та 
розрахункові задачі до розділу «Неметалічні елементи»). Запропоновані типи завдань можна 
використовувати на різних етапах уроку, зокрема для здійснення мотивації, на етапі 
засвоєння нового матеріалу, закріплення, а також для підготовки до учнівських предметних 
олімпіад та турнірів. Завдання різноманітні за змістом і рівнем складності. У посібнику 
вміщено теоретичні відомості про сучасні відкриття в галузі біології та хімії, що суттєво 
посилять пізнавальний інтерес до біологічних та хімічних наук та сприятимуть глибокому 
засвоєнню програмового матеріалу.

Навчально-методичний посібник призначений для вчителів та учнів загальноосвітніх 
шкіл та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій.      

Затверджено на засіданні Вченої ради інституту.
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ВСТУП

У чинних програмах з хімії та біології профільної старшої школи системи освіти 
відзначається зміна у цільових орієнтаціях, які на цей час спрямовані, перш за все, на 
розвиток особистості, а конкретніше – на реалізацію її здібностей і можливостей.

Зазначимо, що основна ідея профільної школи – формування компетентної особистості, 
яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, професійного і життєвого самовизначення та 
подальшої максимальної самореалізації, вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну 
інформацію, застосовувати набуті знання у життєвих ситуаціях.

Саме профільне навчання забезпечить диференціацію освіти, створить оптимальні 
умови для виявлення задатків, розвитку інтересів і здібностей кожного учня, а також 
забезпечить більш глибоку підготовку старшокласників у тій галузі знань і діяльності, до 
яких у них сформувались стійкі інтереси та здібності.

Разом з тим, у шкільній освіті відмічається тенденція зниження зацікавленості учнів у 
навчанні. Викликано це, на наш погляд, високою інформативністю більшості предметів і 
дефіцитом часу, який відведений на їх вивчення, а також вимогами програм, за якими 
потрібно знати зміст всіх цих предметів, встигати виконувати об’ємні домашні завдання.

Проілюструвати це положення можемо на таких розділах шкільного курсу біології як 
молекулярний, клітинний, організмовий та надорганізмові рівні організації життя, які 
вміщують зміст таких складних і інтенсивно розвиваючих наук, як цитологія, генетика, 
біохімія, екологія. Ситуація з вивченням цих надзвичайно важливих наук у старшій 
профільній школі ускладнюється ще й тим, що саме у цей час здійснюється посилена 
професійна орієнтація, підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання та вступу до 
вищих навчальних закладів.

У таких умовах перед авторами даного навчально-методичного посібника постало 
питання про необхідність забезпечення старшокласників хіміко-біологічного профілю новою 
додатковою інформацією про досягнення у галузі біологічних і хімічних наук (розділ 
«Неметалічні елементи та їхні сполуки»), а вчителя комплектом дидактичних матеріалів 
(пізнавальні та розрахункові задачі до цієї теми).

Завдання запропонованого теоретичного матеріалу та задач прикладного характеру, 
який буде вивчатися на уроках протягом певного періоду, – ввести учасників навчального 
процесу (вчителя та учнів) у творчу атмосферу взаєморозуміння, атмосферу значущості й 
доступності наукових відкриттів в хімії та біології.

Учням пропонується вивчати запропонований матеріал за таким алгоритмом:
1. Історія відкриття елементу, речовини. 
2. Поширення в природі. 
3. Будова, ізотопи, алотропія. 
4. Властивості елементу (фізичні, хімічні, біологічні). 
5. Вплив елементу на живі організми. 
6. Добування в лабораторії та промисловості.
7. Галузі використання (медицина, промисловість). 
8. Пізнавально-розрахункові задачі.
Автори вважають, що вивчення програмового матеріалу з цієї теми за цим алгоритмом 

дасть змогу змінити ставлення учнів до даного матеріалу, доведе його реальність і 
доступність, допоможе перебороти розрив між шкільною освітою і реальністю.
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У даній ситуації постає також питання про необхідність застосування вчителем, який 
працює в профільному хіміко-біологічному класі, ефективних технологій, які б 
забезпечували розуміння й засвоєння цього великого обсягу інформації щодо розділу 
«Неметалічні елементи та їхні сполуки» без втрати інтересу до предметів (хімії, біології).

В основі таких технологій закладений принцип інтенсифікації й високої мотивації. Ми 
радимо використовувати перш за все методики, які б забезпечували легке запам’ятовування 
матеріалу та включали б у роботу всі види пам’яті, особливо асоціативну, яка сприяє 
міцному зберіганню знань. Асоціації підкріплюють пам’ять не тільки на рівні підсвідомості, 
але й на рівні свідомості.

Так, наприклад, різноманітність когнітивних і креативних методів, використаних у ході 
уроків з вивчення вищезазначеного розділу, сприятиме розвитку критичного мислення 
старшокласників, їх умінню аналізувати й робити власні висновки; сприятиме розвитку 
творчої уяви, пізнавальних інтересів учнів. Можливість стати співвідкривачами законів, 
послідовниками видатних вчених біологів та хіміків минулого та сучасності, учасниками 
рольової гри підвищить соціальний статус учня. Співпраця у динамічній групі дасть змогу
виконувати певні функції, проявляти ініціативу, брати на себе відповідальність за прийняті 
рішення та їх виконання, розвиватиме вміння емоційно налаштовуватися на спілкування з 
іншими. Усвідомлюючи значущість зробленого, учні набудуть впевненості в своїх силах, 
збагнуть реальний внесок у спільну роботу. Все це сприятиме підвищенню рівня соціальної 
компетентності; виховуватиме громадянські якості, необхідні для адекватної соціалізації 
індивіда в суспільстві.
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Гідроген, водень
Хімічний символ: Н
Порядковий номер: 1
Атомна маса: 1,0079 а.о.м.
Електронна конфігурація: 1s1

Електронегативність (за Полінгом) 2,2
Ступені окиснення: -1; 0; +1
Ƚɿɞɪɨɝɟғɧ�(рос. водород, англ. Hydrogen, нім. Wasserstoff)

Історія відкриття водню. У XVI столітті середньовічний учений Парацельс помічає, 
що при дії різних кислот на залізо виділяється якийсь газ, але що це за газ він тоді пояснити 
не міг. У 1744 р. російський вчений Михайло Васильович Ломоносов вивчає розчинення 
різних металів в кислотах, при цьому отримує газ, який, як він передбачає, є легендарним 
флогістоном.

Відомий англійський фізик та хімік Г. Кавендіш у 1766 році досліджував цей газ та 
назвав його «горючим повітрям». При спалюванні «горюче повітря» давало воду, але 
дотримання Кавендішом теорії флогістону завадило йому зробити правильні висновки. 
Французький хімік А. Лавуазьє разом з інженером Ж. Меньє, використовуючи спеціальні 
газометри, у 1783 р. здійснили синтез води, а згодом її аналіз, розклавши водяну пару 
розжареним залізом. Таким чином він встановив, що водень входить до складу води та може 
бути отриманий з неї.

1788 р. - французький хімік Антуан Лавуазье дає водню його сучасну назву, яка 
походить від грецьких слів, що означають що «народжує воду».

1800 р. - англійські учені Уїльям Ніколсон і Ентоні Карлайл виявили, що при 
пропусканні електричного струму через воду утворюється водень і кисень. Згодом цей 
процес назвали «електроліз».

1838р. - початок історії водню, як паливного елементу. Швейцарський хімік Крістіан 
Фрідріх Шонбейн виявив, що в результаті взаємодії водню і кисню, окрім води, також 
утворюється електричний струм.

1845 р. - Уїльям Гров, англійський учений і суддя, на основі відкриття Шонбейна, 
створив «газову електричну батарею». За це відкриття його називають «Батьком паливних 
елементів».

1874 р. - англійський письменник Жюль Верн передбачив широке використання водню 
як паливного елемента майбутнього в своєму фантастичному романі «Таємничий острів». «Я 
вважаю, що вода одного прекрасного дня використовуватиметься як паливо, що водень і 
кисень, з яких вона складається, будуть невичерпним джерелом тепла і світла, по 
інтенсивності незрівняного з вугіллям».

1937 р. - після 10 успішних трансатлантичних рейсів з Німеччини в Сполучені Штати, 
«Гінденбург» - дирижабль наповнений воднем, потерпів крах при посадці в Лейквуді, штат 
Нью-Джерсі. Таємниця катастрофи була вирішена в 1997 році. Дослідження показало, що 
вибух стався не із-за водню, а швидше, із-за, пов’язаного з погодою, статичного 
електричного розряду, який викликав спалах оболонки дирижабля.

1974 р. - створено Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) у відповідь на глобальні 
збої ринку нафти. Заходи МЕА включають дослідження і розробки в області технологій 
водневої енергетики.

1988 р. - в Радянському Союзі КБ А.Н. Туполєва успішно перероблений 164 місцевий 
пасажирський Ту-154, в якого один з двигунів працював на водні. Перший 
експериментальний політ продовжувався 21 хвилин.

1994 р. - Daimlerbenz показав свій перший автомобіль NECAR I на (Новий електричний 
автомобіль) паливних елементах на прес-конференції в Ульмі, Німеччина.

1999 р. - в Європі відкриті перші водневі заправні станції компанії «Shell» в німецьких 
містах Гамбурзі і Мюнхені.

1H
Гідроген

1,0079
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2000 р. - компанія Ballardpowersystems представила перший в світі готовий паливний 
елемент для автомобільної промисловості в автосалоні в Детройті.

2004 р. - військово-морський флот Німеччини проводить випробування першого в світі 
підводного човна на водневих паливних елементах

Поширення в природі. У земній корі міститься біля 1% за масою, або 17,25 атомних 
відсотки Гідрогену. Відносний вміст в атмосфері збільшується з висотою, на рівні моря, він 
становить 0,00005% за об’ємом, верхні ж шари (вище 100 км) складаються в основному з 
нього. Вільний водень міститься в горючих газах, що виділяються із землі. Він виникає при 
гнитті і бродінні органічних речовин і тому міститься в кишкових газах людини і тварин. 
Основна маса Гідрогену знаходиться в зв’язаному стані у вигляді різноманітних сполук. 
Найбільш поширеними з них є вода, в склад якої входить 11,19% Гідрогену. Відома велика 
кількість сполук Гідрогену з Карбоном (вуглеводні). Гідроген входить до складу нафти, 
кам’яного вугілля, деяких мінералів. 

Водень складає близько 90% маси Сонця. При температурі Сонця близько 15 000 000 К 
ядра атомів Гідрогену (протони та дейтрони) мають дуже великі швидкості (сотні кілометрів 
на секунду) і можуть наближатися одне до одного, незважаючи на дію електростатичної сили 
відштовхування. Деякі зіткнення завершуються ядерними реакціями, в результаті яких з 
водню утворюється гелій і вивільняється значна кількість енергії, що перетворюється на 
тепло. Ці реакції є джерелом енергії Сонця. Внаслідок цього кількість гелію в центральній 
частині світила поступово збільшується, а водню — зменшується.

Будова. Гідроген зустрічається у вигляді трьох ізотопів, які мають індивідуальні 
назви:� ଵଵܪ — Протій (Н), ܪଵଶ — Дейтерій (D), ܪଵଷ — Тритій (T) (радіоактивний). 

Протій і Дейтерій є стабільними ізотопами з масовими числами 1 і 2. Вміст їх в природі 
відповідно становить 99,9885 ± 0,0070% і 0,0115 ± 0,0070%. Це співвідношення може 
незначно змінюватися в залежності від джерела та способу отримання водню.

Ⱦɟɣɬɟғɪɿɣ (позначення: ܪଵଶ , D) — стійкий ізотоп Гідрогену з масовим числом 2. 
Природний вміст — 0,0147%. Ядро складається з одного протона і одного нейтрона. 
Внаслідок такого співвідношення мас Протію і Дейтерію (1:2) їх фізичні та хімічні 
властивості помітно відрізняються (значно сильніше, ніж ізотопів будь-яких інших 
елементів), що застосовується, зокрема, для їх поділу хімічними методами. Хоча Дейтерій не 
є хімічним елементом, його часто позначають окремим символом — D. Зустрічається в 
природі як газ дейтерію, D2.

Дейтерій вперше виявив американський хімік Гарольд Клейтон Юрі у 1931 році. За цю 
роботу 1934 року він отримав Нобелівську премію.

Вода складу D2O називається важкою водою через велику різницю в масі Протію й 
Дейтерію.
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Застосування. Дейтерій у вигляді важкої води - в атомній енергетиці як сповільнювач 
нейтронів у атомних реакторах; у суміші з Тритієм або сполуці з Літієм-6- у термоядерній 
зброї (воднева бомба, нейтронна бомба); у лабораторних дослідженнях і техніці.

Перспективним також видається застосування Дейтерію (у суміші з Тритієм) для 
отримання високотемпературної плазми, необхідної для здійснення керованого 
термоядерного синтезу.

Добування. Світове виробництво дейтерію - десятки тисяч тон на рік. Основні методи 
отримання: багатоступеневий електроліз води, ректифікація води, іонний обмін, 
ректифікація амоніаку. Світовим лідером з виробництва дейтерію є Канада. 

Важка вода. (D2O) - вода, молекула якої складається з двох атомів Дейтерію та атома 
Оксигену. Молекулу HDO називають напівважкою водою, молекулу H2O називають легкою 
водою в тих випадках, коли потрібно підкреслити різницю.

Порівняння фізичних властивостей важкої та легкої води. Молекула важкої води 
доволі суттєво відрізняється за масою від молекули легкої води, внаслідок чого помітно 
відрізняються також фізичні властивості.

Властивість D2O (Важка вода) H2O (легка вода)
Температура замерзання (°C) 3,82 0,0
Температура кипіння (°C) 101,4 100,0
Густина при нормальних умовах (г/мл) 1,1056 0,9982
Поверхневий натяг (при 25°C, мкДж) 7,193 7,197

pH (при 25°C)
7,41 

(іноді позначається «pD»)
7,00

Добування. Важку воду одержано вперше в 1933 р., міститься в атмосферних опадах. 
Природна вода містить невелику кількість атомів Дейтерію у складі молекул напівважкої 
води HDO. Концентрація атомів Дейтерію збільшується при електролізі, оскільки на 
електродах виділяється відносно вища масова частка Протію. Багаторазовий електроліз є 
основним методом отримання важкої води.

Застосування. Промислове виробництво важкої води з кожним роком зростає майже у 
всіх країнах і особливо в країнах, що володіють ядерною зброєю. Важку воду 
використовують головним чином як сповільнювач швидких нейтронів при розщепленні 
радіоактивних елементів у ядерних реакторах. Перспектива використання важкої води для 
потреб людства грандіозна. Важка вода може стати невичерпним джерелом енергії: 1 г 
Дейтерію може дати енергії в 10 млн. раз більше, ніж згоряння 1 г вугілля. А запаси 
Дейтерію в Світовому океані складають воістину колосальну величину - близько 1015 т.

Ізотоп Гідрогену ܪଵଷ �(Тритій) нестабільний. Його період напіврозпаду становить 12,32 
років. Тритій міститься в природі в дуже малих кількостях.

Добування. Перші зразки Тритію були отримані штучно в результаті ядерних реакцій у 
1933 р.

Спочатку внаслідок реакцій обміну амоній хлориду з важкою водою, були добуті 
невеликі кількості дейтерованого амоній хлориду, який піддавали «бомбардуванню» 
розігнаними йонами D+.

NH4Cl + D2O → NH3DCl + HDO,
NH3DCl + D2O → NH2D2Cl + HDO
При цьому два атоми Дейтерію, сполучаючись разом, утворювали нестійке ядро Гелію-

4, яке потім розпадалось з утворенням Тритію та Протію:
�ˈܪ ՜ ଵଷܪ  ଵଵܪ �ଶ
ସ

Цей процес ілюстрував перший в історії ядерний синтез. Явище супроводжувалось 
утворенням потоку нових частинок. Як пізніше з’ясувалось, це були атоми Тритію (їх 
називали тритонами).
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Застосування. Запаси природного Тритію дуже малі. Тому весь Тритій, що 
використовується для різних цілей, отримують штучно шляхом опромінення атомів Літію 
нейтронами. В результаті стало можливим отримувати великі кількості чистого Тритію та 
вивчати його властивості, а також властивості його сполук. Так, надважка вода Т2О має 
молекулярну масу 22 г/моль, температуру замерзання 9°C, температуру кипіння, 104 C, 
густину при 25°C - 1,21459 г/см3.

Синтезований Тритій порівняно дешевий і знаходить застосування в наукових 
дослідженнях і в промисловості. Широке застосування знайшли тритієві фарби, які наносять 
на шкали приладів. На їх виробництво щорічно витрачають сотні грамів тритію.

Тритій зароджується в надвисоких шарах атмосфери в основному при бомбардуванні 
ядер Нітрогену і Оксигену нейтронами космічного випромінювання. 

У природній воді вміст Тритію мізерний - всього 10-18 атомних відсотка. І тим не 
менше, він є в тій воді, яку ми п’ємо, і за довгі роки життя він завдає істотної шкоди нашим 
генам, викликаючи старіння, хвороби. В середньому організм людини містить 5∙10–12 г 
Тритію.

А ще Тритій є одним із основних компонентів вибухової речовини термоядерних 
(водневих) бомб, а також є перспективним для проведення керованої термоядерної реакції за 
схемою: ܦଵଶ  ܶଵଷ ՜ ଶସܪ ˈ.

Хімічний зв’язок. Молекула водню складається із двох атомів. Хімічний зв’язок у 
молекулі водню — ковалентий неполярний, так як утворюється атомами з однаковою 
елетронегативністю (атомами одногу виду). Загальна зв’язуюча електронна пара знаходиться 
посередині між ядрами взаємодіючих атомів. Через усуспільнення електронів молекула 
водню більш енергетично стійка, ніж окремі атоми водню.

Хімічний зв’язок у молекулі водню міцний, 
щоб розірвати усі молекули водню у 1 молі 
простої речовини необхідно затратити енергію у 
436 кДж, тому, активність молекулярного водню 
за звичайної температури мала. Для розриву 
потрібна активація молекули - збільшення 
температури, електрична іскра, світло.

Фізичні властивості. Н2 — газ водень — без кольору, запаху і смаку газ, молекула 
якого складається з двох атомів Гідрогену. Газ водень — найлегший із усіх відомих газів. 
Якщо рідкий водень охолодити до -259ºС, він перетворюється на прозорі кубічні кристали 
блакитного кольору, а при величезному тиску водень стає схожим на метал. 

Водень легко проникає в залізо і сталь, і вони втрачають міцність, стають крихкими. 
Цей процес називається водневою корозією. Водень проникає через каучук, гуму, фарфор; 
при високих температурах - через стінки скляних і кварцевих судин, а при 500ºС проходить 
крізь сталь. 

Рідкий водень існує в дуже вузькому інтервалі температур від -252,76 до -259,2ºC. Це 
прозора рідина дуже легка. Твердий водень – снігоподібна маса, температура плавлення 
−259,2°C, густина - 0,0807 г/см³ (при -262°C). При високому тиску переходить у металічний 
стан.

Хімічні властивості.
1. При підпалюванні чи в присутності платинового каталізатора реагує із киснем:

2H2+ O2 → 2H2O, реакція протікає із вибухом.
Суміш двох об’ємів водню та одного об’єму кисню називається гримучим газом.

2. При нагріванні водень зворотньо взаємодіє із сіркою:
S + H2→ H2S (сірководень)

3. З азотом — при нагріванні, підвищенні тиску та у присутності каталізатора (залізо):
N2 + 3H2 → 2NH3 (амоніак)

4. З галогенами утворює галогеноводні:
F2 + H2 → 2HF, реакція протікає із вибухом за будь-якої температури,
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Cl2 + H2 → 2HCl, реакція протікає тільки на світлі.
5. Із сажею взаємодіє при сильному нагріванні:

C + 2H2 → CH4 (метан)
6. Взаємодія із лужними та лужноземельними металами. Водень утворює із активними 

металами гідриди:
2Na + H2 → 2NaH (натрій гідрид)
Ca + H2 → CaH2 (кальцій гідрид)
Гідриди — солеутворюючі, тверді речовини, легко гідролізуються:
CaH2 + 2H2O → Ca(OH)2 + 2H2 ↑

7. Взаємодія із оксидами металів (як правило, d-елементів). Оксиди відновлюються до 
металів:
CuO + H2 → Cu + H2O
Fe2O3 + 3H2 → 2Fe + 3H2O
WO3 + 3H2 → W + 3H2O

8. Гідрування органічних сполук. При дії водню на ненасичені вуглеводні у присутності 
нікель-каталізатору та підвищеній температурі, відбувається реакція гідрування:
CH2=CH2+ H2 → CH3-CH3

9. Водень відновлює альдегіди до спиртів:
CH3CHO + H2 → C2H5OH етаналь (етанол або етиловий спирт)
Способи добування водню.

Лабораторні способи Промислові способи
1. Взаємодія металів з кислотами:

Zn + H2SO4(розб.)→ ZnSO4 + H2↑
Zn + 2HCl→ ZnCl2 + H2↑

2. Взаємодія активних металів з водою:
Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2↑

3. Гідроліз гідридів:
CaH2 + 2H2O → Ca(OH)2 + H2↑

4. Взаємодія лугів з цинком чи алюмінієм:
Zn + 2KOH + 2H2O → K2[Zn(OH)4] + H2

5. Розкладання води під дією 
електричного струму (електроліз води): 
2Н2О → 2Н2↑ + О2↑

1. Коксування кам’яного вугілля. Утворений 
газ містить до 80% водню.

2. Конверсія метану:
2СН4 + 2Н2О + О2→ 2СО2 + 6Н2↑

3. Термічний розклад метану:
СН4 → С + 2Н2↑

4. Електроліз водних розчинів деяких солей:
2NaCl + 2H2O → 2NaOH + H2↑+ Cl2↑

5. Дія водяної пари на розпечений кокс:
С + Н2О →СО + Н2↑

6. Дія водяної пари на розпечене залізо:
3Fe + 4H2O→ Fe3O4 + 4H2↑

Застосування та перспективи. Водень використовується при синтезі амоніаку NH3, 
хлороводню HCl, метанолу СН3ОН, при гідрокрекінзі (крекінг у атмосфері водню) 
природних вуглеводнів, як відновлювач при отриманні деяких металів. 

Гідруванням природних рослинних олій отримують твердий жир — маргарин. 
Рідкий водень застосовується як ракетне паливо та як охолоджувач, оскільки має 

найвищу теплопровідність з усіх газів. 
Суміш кисню з воднем використовують при зварюванні.
Дуже перспективним напрямком є 

використання водню як палива для 
двигунів нового типу, так званих 
паливних елементів. У США та в 
Європі вже існують водневі заправні 
станції, які забезпечують воднем 
автомобілі та автобуси, що на ньому 
працюють.

Ця галузь називається воднева енергетика. Прихильники майбутнього впровадження 
водневої енергетики у світових масштабах стверджують, що водень може бути екологічно 
чистішим джерелом енергії для кінцевих споживачів, особливо у транспортній галузі, в місці 
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кінцевого використання викидів забруднюючих речовин та твердих часток або вуглекислого 
газу не буде. У аналізі, проведеному в 2004 році, стверджується, що «весь ланцюг водневого 
постачання вивільняє значно менше вуглекислого газу в атмосферу, ніж бензин у гібридних 
автомобілях», і що значне скорочення обсягу викидів карбон (IV) оксиду був би можливий, 
якби в місцях виробництва енергії та водню були використані методи поглинання або 
ізоляції вуглецю.

Якби енергія для виробництва водню з невикопних джерел була доступна (енергія 
вітру, сонця та термоядерна енергія), використання цієї речовини для виробництва 
вуглеводневого синтетичного палива могло б збільшити використання водню в 5, а то і 10 
разів. На сьогоднішній день використання водню в США для гідрокрекінгу становить 
приблизно 4 мільйони тонн на рік (4 MMT/рік). Вважається, що 37,7 MMT/рік водню 
вистачить, щоб перетворити достатнього вугілля США в рідке паливо, що покладе край 
залежності США від імпорту іноземної нафти, і менше половини цієї кількості вистачить, 
щоб припинити імпорт нафти з Близького Сходу. 

Зрідження вугілля призведе до значно більших викидів карбон (IV) оксиду, ніж 
спалювання нафти, але воно усуне політичну та економічну залежність, пов’язану з імпортом 
нафти.

Воднева енергетика в Україні. Перевагою водневої енергетики для України могла б 
стати можливість значного зменшення енергетичної залежності країни за рахунок 
перетворення існуючих власних енергетичних ресурсів (вугілля, торфу, сланців, біомаси, 
сірководню Чорного моря, промислових відходів та ін.) у водень з його подальшим 
використанням для задоволення енергетичних потреб країни. Перспективним для України є 
спосіб одержання водню шляхом газифікації вугілля, запасів якого в Україні достатньо. 
Продукт газифікації (водень) може використовуватися в паливних елементах для 
виробництва електричної і теплової енергії на електростанціях як для децентралізованого, 
так і централізованого енергопостачання. Широкі можливості для перетворення вугілля 
безпосередньо в надрах у горючий газ, який містить водень, має підземна газифікація 
вугілля. В Україні існує також можливість одержання водню як побічного продукту при 
хімічних, коксохімічних та нафтопереробних виробництвах, використання для одержання 
водню скидних газів чи різних органічних сполук. Одне із таких виробництв існує на 
території підприємства «Екоантилід» (м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської обл.), 
потужності якого дозволяють виробляти водень, важку та легку воду. Екологічний ефект від 
використання побічних продуктів досягається тим, що одержана з них енергія заміщує 
енергію, яка повинна вироблятись із викопного палива, у т.ч. імпортованого. Дуже 
перспективним є метод отримання водню із води Чорного моря. Кількість сірководню, 
розчиненого у воді, оцінюється у 4,5 млрд. тон.

У 2009 році було засновано об’єднання «Воднева енергетика», з метою 
розповсюдження водневих технологій та сприяння розвитку водневої енергетики в Україні.
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Пізнавально-розрахункові задачі

І рівень
1. Обчислити масову частку Гідрогену у складі гемоглобіну: С3032Н4816О872N780S8Fe4та 

хлорофілу: С55Н72О5N4Mg.
2. Який об’єм водню утворився при термічному розкладі 800 л метану?
3. Який об’єм водню можна отримати при електролізі 100 г води?

ІІ рівень
4. На скільки зменшиться маса розчину при взаємодії 4,2 г кальцій гідриду та 18 г води?
5. Космічна матерія містить у середньому мольних процентів: Н2 – 63, Не – 36, інші 

речовини – 1. Визначте відносну густину її за повітрям.
6. Визначити об’ємну частку водню у суміші з азотом, якщо відносна густина суміші за 

воднем дорівнює 12.

ІІІ рівень
7. Суміш карбон(ІІ) оксиду та водню для синтезу метанолу з густиною за воднем 4,25, 

після пропускання крізь контактний апарат набула густини за воднем 5,31. Визначте 
об’ємну частку парів метанолу в реакційній суміші, якщо усі речовини знаходились у 
вигляді пари.

8. Воднева сполука містить 12,5% Гідрогену. Запропонуйте три формули речовин, які 
відповідають цій умові.

9. Газ, одержаний при розчиненні кальцій гідриду у воді, пропустили над розжареним 
ферум (ІІ) оксидом. Маса оксиду при цьому зменшилась на 25 г. Обчисліть масу 
кальцій гідриду, який витратили на реакцію
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ГАЛОГЕНИ – р-елементи VII групи ПС

Флуор, фтор
Хімічний символ: F
Порядковий номер: 9
Атомна маса: 18,998а.о.м.
Електронна конфігурація: 2s22p5

Електронегативність (за Полінгом) 4,0
Ступені окиснення: -1; 0

Історія відкриття. Історія відкриття фтору пов’язана з великими трагедіями та з 
іменами великих героїв науки. На сьогоднішній день добре відомо, що фтор дуже токсичний 
та що при роботі з ним потрібно бути обережним та дотримуватись правил техніки безпеки. 
Але першовідкривачі фтору про це могли лише здогадуватись і то не завжди. Перші спогади 
про фтор відносяться до V століття. В XVIII столітті була відкрита плавикова кислота і 
шведський хімік Карл Вільгельм Шеєле вперше висловив припущення, що до її складу 
входить новий, ще нікому невідомий елемент. Та ще довгих сто років потрібно було 
працювати хімікам, аби відкрити цей елемент. Англійські хіміки брати Томас та Георг Нокс 
спробували добути фтор з фторидів срібла та свинцю. Ці дослідження закінчились трагічно, 
так як Георг Нокс став інвалідом, а Томас Нокс загинув. 

Багато часу та зусиль витратив на добування фтору знаменитий хімік Гемфрі Деві. Та 
його дослідження були невдалими. Гемфрі Деві не добув фтор, але під час досліджень 
отруївся та тяжко захворів. Жертвами фтору стали також Ж. Гей-Люсак, Л. Тенар. Протягом 
50 років вперто працював над виділенням фтору з його сполук М.Фарадей. Знаменитий 
вчений ніяк не міг змиритися зі своїми невдачами. 

Невдачі, які спіткали багатьох вчених під час добування 
фтору, вселяли все більшу впевненість, що цю речовину добути 
можливо. 26 червня 1886 року французький вчений Анрі 
Муассан піддав електролізу безводний фтороводень. На аноді 
виділявся газ, що був дуже реакційно активним. Муассан зібрав 
невелику кількість цього газу, дослідив та зрозумів, що добув 
непокірний фтор. Про своє відкриття вчений повідомив 
Паризьку академію наук. Академічна комісія була уповноважена 
бути присутньою при експерименті Муассана та пересвідчитись, 
що фтор ним добутий. Муассан готувався до демонстрації та 
дуже ретельно очистив фтороводень. Ця додаткова очистка 
фтороводню стала причиною невдачі. Анрі Муассан

Члени академічної комісії виділення фтору не побачили. Лише через кілька місяців 
Муассан зрозумів, що лише домішки фториду калію забезпечують електропровідність 
фтороводню, а отже і електролітичне виділення фтору. Перші грами фтору Муассан добув в 
платиновому електролізері, але за кожний грам фтору було заплачено 5-6 грам платини, так 
як фтор просто знищував платину. Пізніше на зміну платиновому електролізеру прийшов 
мідний.

Поширення у природі. На земній поверхні Флуор є дуже поширеним елементом. За 
розповсюдженістю він знаходиться на 13 місці серед інших елементів. Земна кора містить в 
середньому біля 0,078% Флуору; його загальний вміст у літосфері, океанах та атмосфері 
сягає близько 0,03%. У вільному стані фтору у природі майже немає. Завдяки своїй великій 
реакційній здатності Флуор існує у природі майже виключно у формі сполук з іншими 
елементами.

Типовою сполукою Флуору у вивержених породах є фторапатит що утворюється при 
кристалізації магматичного розплаву. Фторапатити є головним джерелом Флуору у біосфері. 

9F
Флуор
18,998

Астат
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Крім того, деяка кількість Флуору надходить до біосфери з термальними водами, 
вулканічними газами та, можливо, з космічним пилом.

Вулканічні гази дуже багаті на фтористий водень. Останній було знайдено у газах 
Везувію, де він складав 2,5% об’єму всього газу. Цікаво, що саме в районах сучасного 
вулканізму (Везувій) було вперше виявлено флюороз зубів у дітей. Зі старих описів 
захворювань тварин Ісландії та вивчення їхніх кісток можна зробити висновок, що причиною 
цих хвороб був фтор, що виділився після виверження вулкану Геклог. 

Хоч і в малих кількостях, Флуор міститься також в ґрунті, звідки він засвоюється 
рослинами. Так у золі березового листя міститься близько 0,1% Флуору. Разом із рослинною 
їжею цей елемент надходить до організму тварин та людини, де він входить переважно до 
складу кісток та емалі зубів. Зокрема, зуби собаки містять 0,3% Флуору. Цікаво, що в 
коралових рифах містяться мільйони тон фторидів. У кожному літрі морської води 0,3 мг 
Флуору, а в раковинах устриць його в 20 разів більше.

Найважливіші мінерали фтору це флюорит CaF2, фторапатит Ca5(PO4)3F (3Ca3(PO4)2 ∙ 
CaF2),  і кріоліт Na3(AIF6), поклади якого є лише в Гренландії.

Біологічна роль. Фізіологічна роль Флуору не обмежується тим, що він входить в 
структуру тканин, зубів та кісток. Є спостереження, що збагачення раціону вагітних жінок 
фтористим кальцієм покращує розвиток зубів у немовлят, при введенні мишам невеликих 
кількостей фтористого натрію спостерігалося прискорення загоєння і кальцифікації при 
експериментальних переломах кістки. Численні дослідження фізіологів показали, що 
вживання води з малим вмістом Флуору, впливало на гостроту слуху у дітей, які 
спостерігалися в 1,8 разів частіше, ніж в населеному пункті, в водопровідній воді якого 
містилося 1,4 мг/л Флуору. А в населених пунктах, де вміст Флуору у воді підвищений, 
частіше зустрічається захворювання на кістковий туберкульоз. 

Будова. Флуор – неметалічний елемент, який належить до родини галогенів 
(солетворних) та характеризується їх загальними властивостями. Елемент розміщується в 
VII-A групі періодичної системи, в II періоді. До складу ядра атома входять 9 протонів, 
навколо ядра рухаються 9 електронів. У природі існує один стабільний ізотоп Флуору. 
Отримані штучні ізотопи з нуклонним числом 17, 18, 20.

Флуор характеризується великим значенням електронегативності, прагнення заповнити 
зовнішній енергетичний рівень у нього досить високе, тому він відзначається високою 
реакційною здатністю та у сполуках з іншими елементами проявляє ступінь окислення -1.

Завдяки малому радіусу атома Флуор здатний утворювати міцні зв’язки і тому його 
сполуки з іншими елементами є досить стійкими.

Фізичні властивості. Молекулярний фтор складається з двох атомів Флуору, формула 
F2. За звичайних умов фтор – жовтуватий газ, при температурі -188оС яскраво-жовтого 
кольору, при температурі -228оС фтор замерзає і перетворюється в світло-жовті кристали. За 
температури-252оС ці кристали знебарвлюються. 

Хімічні властивості фтору. Фтор проявляє надзвичайно високу хімічну активність, 
його, за висловлюванням академіка А.Є. Ферсмана, можна назвати «всепоїдаючим». Фтор, як 
і всі галогени, взаємодіє майже з усіма простими речовинами. Особливо активно проходить 
взаємодія з воднем. Полум’я, що виникає при згоранні фтороводневої суміші, має 
температуру 4000оС. Продуктом реакції є газ – фтороводень.

H2 + F2 → 2HF
Водний розчин фтороводню має назву фторидної або плавикової кислоти. Це досить 

слабка кислота. Плавикова кислота взаємодіє з силіцій (IV) оксидом, утворюючи сполуку
SiF4. Завдяки цьому фторидна кислота роз’їдає скло і тому використовується для його 
протравки.

Також активно взаємодіє фтор з іншими неметалами навіть на холоді.
Si + 2F2 → SiF4

S + 3F2 → SF6
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При нагріванні фтор взаємодіє навіть з інертними газами. Сполуки, що були одержані 
дали змогу започаткувати нову перспективну галузь – хімію інертних елементів.

Xe + F2 → XeF2

Безпосередньо фтор не взаємодіє лише з киснем, азотом та вуглецем (у вигляді алмазу).
Лужні метали, свинець, залізо загораються в атмосфері фтору при кімнатній 

температурі. На деякі метали (мідь, нікель) фтор на холоді не діє, так як на їх поверхні 
утворюється захисний шар фториду цього металу.

Дуже енергійно проходить взаємодія фтору з складними речовинами. В його атмосфері 
горять такі стійкі речовини, як вода та скло.

SiO2 + 2F2 → SiF4 + O2

2H2O +2F2 → 4HF + O2

Порівняння хімічних властивостей галогенів свідчить про те, що їх окислювальні 
властивості послідовно послаблюються від фтору до астату. Цей ефект проявляється в 
здатності більш легких галогенів у вигляді простих речовин окислювати галогенід-йони 
більш важких галогенів:

F2 + 2CI- → 2F- + CI2

F2 + 2NaCI → 2NaF + CI2

Фтор витісняє водень нітратної кислоти: 
2HNO3 + 2F2 → 2FNO3 +H2F2

Триоксифторид нітрогену є сильним окисником.
При пропусканні фтору через слабкий розчин натрій гідроксиду утворюється оксиген 

фторид: 
2F2 + 2NaOH → 2NaF + H2O + F2O
Оксиген фторид – газ з різким запахом озону, який при температурі –145оС 

перетворюється в рідину жовтого кольору та є сильним окисником і тому використовується 
як ефективний окисник ракетного палива. Речовина не взаємодіє з холодною водою та не 
розчиняється в ній. З водяною парою взаємодіє з вибухом. Оксиген фторид є дуже отруйною 
речовиною.

Вплив на живі організми. Фтор дуже небезпечна речовина, найменша необережність –
і у людини руйнуються зуби, нігті, підвищується ламкість кісток, кровоносні судини 
втрачають свою еластичність та стають вразливими. В результаті – важка хвороба або 
смерть. 

Ще у 1896 році були описані симптоми, що спостерігалися при отруєнні тварин 
фторидами. Хвороба супроводжувалася нудотою, блюванням, слиновиділенням, 
сльозотечею; спочатку збільшенням, а потім зменшенням кількості серцевих скорочень та 
дихальних рухів, слабкістю, сонливістю, дрижанням, періодичним скороченням м’язів, 
падінням кров’яного тиску, паралічем судиннорухального центру, зупинкою серця, що 
призвело до смерті тварин.

Особливу небезпеку становить потрапляння сполук Флуору на шкіру. Фторвмісні гази 
руйнують шкіру, викликаючи зміни, подібні до опіку вогнем. В уражених місцях 
відчувається свербіння, заніміння, можуть утворюватися пухирі. Розчини плавикової кислоти 
та її солей руйнують епітелій, спричиняють дерматити, опіки, омертвіння шкіри і виразки, 
які довго не загоюються.

Слід також звернути увагу на дію фторорганічних сполук, до яких належать 
фторбензол, фтористий тіоніл, фтормиш’як, фторфосген, ефіри фтороцтової кислоти та 
фторкарбонових кислот. Найтоксичніші з цих сполук є рідини без відчутного запаху, добре 
розчинні у воді. Інтоксикація людини може відбутися при вдиханні парів, всмоктування 
через шкіру або слизові оболонки, у тому числі травного тракту, при споживані отруєної їжі 
або води. Оскільки вони мають високу токсичність, то при великій концентрації викликають 
швидку смерть, подібно до синильної кислоти.
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Але незважаючи на таку високу токсичність Флуор, як мікроелемент, входить до 
складу живих систем. Фтор необхідний для розвитку живої клітини та разом з фосфором 
входить до складу тваринних та рослинних тканин. 

У кінці XIX століття на околицях Риму були знайдені залишки давнього слона. Вчені 
провели детальне дослідження викопної тварини і в її зубах був виявлений Флуор. Це 
відкриття спонукало вчених дослідити склад зубів людини та тварини. Було встановлено, що 
до складу зубів входить до 0,02% Флуору, який надходить в організм з питною водою. 
Зазвичай в тонні води міститься до 0,2 мг Флуору. Недостатня кількість Флуору є причиною 
руйнування зубів – карієсу. Якщо вміст Флуору у питній воді малий, тоді здійснюють 
штучне збагачення води цим елементом. Разом з тим надлишок Флуору в воді викликає 
важке захворювання флюороз (п’ятниста емаль). 

Близько 80% усіх зубних паст, що є у продажу, містять різні сполуки Флуору, з вмістом 
Флуору близько 0,1%. У зв’язку з додаванням Флуору до складу паст виникають певні 
проблеми. Часто пасту продають після тривалого зберігання. За цей проміжок часу Флуор 
може стати неактивним. Так, наприклад, може утворитися практично нерозчинний фторид 
кальцію.

Великий інтерес викликає запитання про можливість впливу Флуору на ріст і розвиток 
пухлин. Для злоякісних новоутворень характерний досить інтенсивний аеробний і 
анаеробний гліколіз, який пригнічується фтором. Отже, можливо саме дослідження сполук 
фтору дасть можливість лікувати онкологічні захворювання. Разом з тим виявлена значна 
ураженість раком шлунку та кишок у робітників, які перебувають під впливом високих 
концентрацій фторвмісного пилу.

Крім лікування пухлин і карієсу зубів, Флуор пропонують для лікування 
гіпертиреодизму та інших захворювань ендокринних залоз, остеомієлітів, туберкульозу, 
гельмінтозів, хронічних захворювань суглобів тощо.

Добування фтору. До сьогоднішнього часу електроліз залишився основним способом 
добування фтору. Для одержання фтору піддають електролізу розплавлений калію 
гідрофторид при температурі 240оС. Електролізер виготовляють із червоної міді, 
використовують мідний катод та графітовий анод. На поверхні аноду утворюється шар 
фториду міді, який захищає його від руйнівної дії фтору. Зберігають фтор у спеціальних 
сталевих балонах.

Застосування фтору. Фтор та його сполуки є цікавими не лише в теоретичному плані, 
вони широко використовуються в практиці. Сполук Флуору дуже багато і використання їх 
різнопланове. Фтороводень – дуже агресивна та отруйна речовина, але він є незамінним в 
багатьох галузях сучасної промисловості. Фтороводень має здатність впливати на перебіг 
хімічних процесів і тому використовується в якості каталізатора.

Одним із перспективних напрямків сучасної хімії є здійснення реакцій в безводних 
середовищах, де як неводний розчинник використовується фтороводень. Скляна, харчова, 
атомна, металургійна, авіаційна, паперова – ось неповний перелік промислових галузей 
використання цієї речовини.

Сполуки фтору є необхідними для металургійної промисловості, особливо для 
добування алюмінію. Основним джерелом алюмінію в природі є боксити, запаси яких в 
природі великі. Але через високу температуру плавлення переробка бокситів досить 
проблемна. Тому використали здатність бокситів розчинятися в кріоліті, при цьому 
утворюється багатий на алюміній розплав, який характеризується відносно низькою 
температурою плавлення. Електроліз цього розплаву єдиний спосіб добування алюмінію.

Фтор широко використовується у виробництві медичних препаратів. Фторорганічні 
сполуки використовуються для лікування захворювань щитовидної залози, особливо 
базедової хвороби, хронічних форм діабету, бронхіальних та ревматичних захворювань, 
глаукоми та раку. 

Перспективною в медицині є група антибіотиків, що на сьогодні стрімко виходить на 
провідні позиції, - це препарати фторхінолового ряду. Фторхіноли - це високоактивні 
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синтетичні хіміотерапевтичні засоби широкого спектра дії. Нефторовані препарати класу 
хінолонів мають низьку біодоступність та обмежений спектр дії.

Принципово нові сполуки вдалося отримати шляхом введення атома Флуору у шосте 
положення молекули хіноліна. Наявність атома Флуору (одного або декількох) визначає 
особливості антибактеріальної активності та фармакокінетичні властивості препаратів.

Минуле століття було відзначено синтезом нових холодоагентів - фреонів, які прийшли 
на зміну небезпечному у використанні аміаку. Фреони є похідними метану і є виключно 
безпечними, хімічно інертними. Такі характеристики фреонів сприяли їх широкому 
використанню у виробництві холодильних установок. Але виявилось, що деякі види фреонів 
є винуватцями руйнації озонового екрану Землі. Тому в 1987 році був прийнятий 
Мoнреaльский прoтoкoл, що обмежує використання озоноруйнуючих 
фторохлоровуглеводнів.

Досягненням XX століття можна вважати також розвиток фторорганічної хімії. 
Першою фторорганічною сполукою став синтезований О.П. Бородіним фторний бензоїл. А в 
1938 році в одній з лабораторій, яка працювала з тетрафторетиленом, припинилась подача 
цього газу з балону. Коли балон відкрили, то виявилось, що він заповнений невідомим білим 
порошком. Дослідження виявили надзвичайну стійкість та високі електроізоляційні 
властивості нового полімеру, який називають фторо-пласт-4, або тефлон. Його справедливо 
називають «органічною платиною».

На тефлон не діють ні димуча нітратна кислота, ні «царська водка», ні хлор, ні нагріті 
луги. Він не розчиняється в органічних розчинниках. Розплавлений натрій взаємодіє з 
тефлоном лише при температурі 500оС.

У тефлоновій тарі зберігають сильні окисники, наприклад, сполуки криптону та 
ксенону з киснем. Цей чудовий полімер використовують для виготовлення деталей в літаках 
та ракетобудуванні. Тефлон використовують у радіотрансляційній, радіолокаційній, 
телевізійній та електронно-обчислювальній апаратурі завдяки тому, що він зберігає високу 
механічну міцність у температурному інтервалі від -190 до +250оС.

Якщо метал покрити тоненьким шаром фторопласту, то при низьких температурах 
металева річ не буде прилипати до рук. Це має велике значення під час робіт в умовах 
Арктики та Антарктики. Використовують тефлон під час освоєння космосу для захисту 
металевих конструкцій. В умовах глибокого вакууму багато металів самозварюються через 
відсутність захисної газової плівки на поверхні металу. За цієї причини титанові гайки та 
болти можуть намертво приваритися до металевої конструкції. Щоб цього не сталося ці 
деталі покривають шаром фторопласту.

Фторопласти знайшли визнання в медицині. З них виготовляють протези мітрального 
та аортального клапанів, а також протези кровоносних судин. У таких полімерних судинах 
не відбувається тромбоутворення.

Не залишилась без участі фтору ядерна енергетика. Роль фтору та його сполук у 
виробництві ядерного палива незамінна. Можна сміливо сказати, що якби не фтор, то в світі 
до цього часу не було б жодної атомної станції. Справа в тому, що ядерним паливом можуть 
бути лише деякі ізотопи урану, зокрема, 235U. Ці ізотопи потрібно відділити від інших, а для 
цього потрібно уран перевести в газоподібний стан. Але ж уран кипить при температурі 
3500оС, а для цього потрібна надстійка апаратура. На допомогу прийшов фтор, який утворює 
з ураном сполуку герсафторид урану, температура кипіння якого 56,2оС.

Сучасні досягнення у вивченні сполук Флуору. У Києві живе визнаний у світі лідер 
хімії фтору – професор Лев Ягупольський, провідний науковий співробітник Інституту 
органічної хімії НАНУ, заслужений діяч науки України. Ця людина буквально з нуля 
розвинула перспективний напрям і зробила київську школу хімії фтору класичною, відомою 
в усьому світі. Перший препарат, технологію якого було розроблено, – синтоміцин, його 
було розділено на оптичні ізомери й перетворено на левоміцетин. Це було завдання, яке 
інститут дістав у 1950-ті роки, і впровадив синтоміцин у виробництво в Києві на 
хімфармзаводі ім. Ломоносова.
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Ягупольським був синтезований фторовмісний препарат для лікування хвороби 
Паркінсона. Фторовмісний гіпотензивний препарат форидон уже виробляє Борщагівський 
хімфармзавод. Там же напрацьовується для клінічних випробувань наш оригінальний 
фторовмісний активатор калієвих каналів – флокалін. Це кардіопротектор, який поліпшує 
мозковий кровообіг і, крім того, допомагає при захворюваннях сечостатевої системи. При 
цьому він малотоксичний. 

Нині навіть не віриться, адже недавно вважалося, що фтор узагалі не можна 
використовувати для створення нових лікувальних препаратів. Фтору тоді побоювались – у 
нього була складна біографія: були відомі токсичні сполуки, такі як зарин і зоман – бойові 
отруйні речовини.

У XX столітті народилась нова галузь хімії – фторорганічна хімія. Синтезуються 
речовини з унікальними та дивовижними властивостями.

Вивчається також вплив сполук фтору на організм людини. Останнє десятиріччя 
відзначилось сенсаційними дослідженнями в цьому напрямку. Адже вони ставлять під 
сумнів необхідність використання фторовмісних препаратів, зокрема зубних паст збагачених 
фтором, а також фторування води. 

Як показали сучасні дослідження, пасти з фтором можуть шкодити здоров’ю. І 
абсолютно безпідставним є твердження, що чим більше фтору, тим краще для організму і 
тим міцніші зуби. Медичний журнал Journal of Bone and Mineral Research, один із самих 
популярних в цій області, розмістив статтю, в якій опубліковані дані про те, що з щоденною 
процедурою чистки зубів зубною пастою зі фтором можуть бути пов язані хвороби 
суглобів, зменшення їх рухливості, виникнення скелетного флюорозу. Симптоми, схожі на 
захворювання атритом, розвиваються у людей, які постійно вживають фторовану воду. 

Група американських вчених дослідила, що та кількість фтору, яка потрапляє в 
організм з щоденним чищенням зубів фторвмісною зубною пастою, руйнує залозу 
внутрішньої секреції епіфіз, а також розбалансовує роботу щитовидної залози.

Пізнавальні задачі

I рівень
1. В природі Флуор знаходиться у вигляді сполук. Обчислити масову частку Флуору в його 

природному мінералі флюориті CaF2.
2. Грунти у невеликих кількостях містять елемент Флуор у вигляді різних сполук. В 

рослинний організм Флуор потрапляє саме з ґрунту. Відомо, що в золі березового листя 
0,1% Флуору. Яка маса Флуору міститься в 100 кг такого листя?

3. Відомо, що фтор отруйний газ блідо-жовтого кольору. Визначте відносну густину цього 
газу за повітрям.

II рівень
4. Флуор входить до складу емалі зубів. Для профілактики карієсу стоматологи 

рекомендують використовувати фторовмісні зубні пасти. Вони повинні містити не 
більше 0,1% Флуору. Яка маса Флуору міститься в тюбику зубної пасти масою 133 г?

5. Фтор дуже енергійно взаємодіє з водяною парою. Який об’єм кисню виділиться, якщо у 
взаємодію вступили 2,24 л фтору та 3,36 л водяної пари?

6. Розчин плавикової кислоти, який надходить в продаж, містить 40% фтороводню. Для 
витравлювання на склі різних малюнків потрібний розчин з масовою часткою 
фтороводню 25%. Яку масу води та 40% розчину потрібно взяти для приготування 200 г 
розчину з масовою часткою фтороводню 25%?

III рівень
7. Фтор є хімічно дуже активною речовиною. Особливо активно він взаємодіє з воднем. 

Суміш, що містила 3,36 л водню та 6 л фтору (н.у.) зірвали. Газ, що утворився розчинили 
в 500 г води. Яка масова частка фтороводню в утвореному розчині?
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8. Фторний бензоїл був першою синтезованою сполукою з фторорганічних речовин. 
Встановіть його формулу, якщо в його складі на вміст Карбону припадає – 67,75%, 
Оксигену – 12,9%, Флуору – 15,3%, Гідрогену – 4,05%.

9. Через 30 г розчину натрій гідроксиду з масовою часткою лугу 2%, пропустили фтор 
об’ємом 1,12 л (н.у.). Яка масова частка натрій фториду в утвореному розчині? Який 
об’єм оксиген фториду утворився?

10. Відомо, що фтор має здатність витісняти інші галогени з їх солей. Через розчин, що 
містить суміш натрій хлориду та натрій йодиду масою 26,7 г пропустили 3,36 л (н.у.) 
фтору, який про взаємодіяв повністю. Розрахуйте масові частки солей у вихідному 
розчині.

11. Фтороводень добувають дією концентрованої сульфатної кислоти на плавиковий 
шпат. Яку масу плавикового шпату, масова частка кальцій фториду в якому 65%, 
потрібно використати для добування фтороводню об’ємом 112 м3 (н.у.). Виробничі 
втрати становлять 20%.
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Хлор
Хімічний символ: Cl
Порядковий номер: 17 
Атомна маса: 35.453 а.о.м.
Електронна конфігурація: 3s24p5

Електронегативність (за Полінгом) 3,0
Ступені окиснення: -1; 0; +1; +3; 4; +5; +6; +7

Історія відкриття. Сполуки Хлору (англ. Chlorine, франц. Сhlore, тому Сhlor), 
передусім кухонна сіль і нашатир, відомі дуже давно. До пізнішого часу відноситься 
знайомство з соляною кислотою. У кінці XVI ст. (1595) про неї згадує у своїй «Алхімії» 
Либавиус, в XVII ст. - Василь Валентин. Тоді соляну кислоту в невеликих кількостях 
отримували для алхімічних і ремісничих цілей шляхом перегонки суміші кухонної солі, 
залізного купоросу, квасців і т.д. Детальніше соляна кислота описана Глаубером, що 
розробив спосіб отримання чистої кислоти з суміші кухонної солі з сульфатною кислотою. 
Глаубер дає рекомендації по застосуванню соляної кислоти, зокрема, в якості приправи до 
страв замість оцту. Вільний хлор, можливо, був отриманий теж Глаубером, а потім Ван 
Гельмонтом і Бойлем, проте честь офіційного відкриття хлору поза сумнівом належить 
Шеєле.

Сполука з хлором - газоподібний хлороводень - був вперше отриманий Джозефом 
Пристлі у 1772 році. Хлор був отриманий у 1774 році шведським хіміком Карлом 
Вільгельмом Шеєле, який описав його виділення при взаємодії пиролюзита з соляною 
кислотою у своєму трактаті про піролюзит:

4НСl + MnO2 → Cl2 + MnCl2 + 2H2O. 
Шеєле відмітив запах хлору, схожий із запахом царської горілки, його здатність 

взаємодії з золотом, а також його відбілюючі властивості. Однак Шеєле у відповідності 
панування у хімії того часу теорії флогистона, допустив, що хлор являє собою 
дефлогистировану соляну кислоту, тобто оксид соляної кислоти. У 1810 році англійський 
учений Деві висловив думку, що цей газ є простою речовиною. Через два роки французький 
хімік і фізик Ж.-Л. Гей-Люссак дав цьому газу сучасну назву хлор.

Карл Шеєле Джозеф Пристлі Гей-Люссак
Для допитливих. Уперше хлор був застосований як отруйний засіб під час Першої 

світової війни. У 1915 році біля французького містечка Іпр німецькі війська одночасно 
відкрили 6000 балонів з хлором. Упродовж 5 хвилин утворилася величезна, масою 180 т, біла 
хмара, яка накрила окопи англо-французьких військ. Хлор уразив 15 тис. солдат, з них - 5 

17Cl
Хлор
35,453



21

тис. на смерть. Під час битви у 1917 р. під тим самим містом була використана нова отруйна 
речовина хлорорганічного походження, яку пізніше назвали «іприт».

Поширення в природі. У природі у вільному стані хлор зустрічається у невеликій 
кількості в вулканічних газах. Частіше він зустрічається в природі у вигляді сполук. Середній 
вміст Хлору в земній корі 1,7 10-2% за масою, у кислих вивержених породах — гранітах —
2,4 ∙ 10-2%, в основних і ультраосновних — 5 ∙ 10-3%. Хлор утворює близько 100 мінералів. 
Основний шлях, яким Хлор потрапляє в земну кору — водна міграція. У вигляді йону Сl1- він 
міститься у Світовому океані (1,93%), підземних розсолах і соляних озерах. 
Число власних мінералів (переважно природних хлоридів) — 97, 
головний з них — кам’яна сіль NaСl, величезні кількості якого 
розчинені у воді морів, океанів і деяких озер. У багатьох місцях 
хлорид натрію у вигляді мінералу галіту (або кам’яної солі) 
утворює потужні поклади. Багаті поклади дуже чистої кам’яної 
солі розташовані в районах м. Соль-Ілецька на південному Уралі і 
м. Артемівськ на Донбасі.

Крім того, дуже поширеними сполуками Хлору є хлорид калію КСl і хлорид магнію 
МgСl2. Хлорид калію і хлорид натрію утворюють мінерал сільвініт КСl ∙ NaСl, потужні 
родовища якого розташовані в Україні (міста Калуш і Стебник), а хлорид калію і хлорид 
магнію утворюють мінерал карналіт КСl ∙ МgСl2 ∙ 6Н2О, великі поклади якого є на Уралі (м. 
Солікамськ). В історії Землі велике значення мало надходження хлороводню, що містився у 
вулканічних газах, у верхні частини земної кори.

Дуже багато Хлору міститься в морській воді - в середньому 1,9%. Відбувається це 
тому, що Хлор вимивається з породи, ніде не може затриматися (майже всі хлориди металів 
розчинні) і виноситься ріками в моря й океани. Але не слід думати, що потрапивши у морську 
воду Хлор вже не може повернутися на материки. У зворотньої міграції Хлору велику роль 
грає вітер, що відносить солоний пил з поверхні океанів, морів і солоних озер. Так Хлор бере 
участь у колообігу речовин. Але в посушливих і пустельних районах, у результаті 
інтенсивного випаровування води, концентрація Хлору в ґрунтових водах сильно 
підвищується. Так утворюються солончаки, особливо в низинах. З різних джерел щорічно у 
світі видобувають сотні мільйонів тонн хлору.

Біологічна роль. Хлор відноситься до найважливіших біогенних елементів і входить до 
складу всіх живих організмів.

Йони Хлору беруть участь у регуляції водно-сольового обміну в організмі, відіграють 
важливу роль в процесі транспорту йонів через біологічні мембрани і в утворенні 
біоелектричних потенціалів

Розчини хлоридів – обов’язкова складова частина живих організмів. Вміст Хлору в тілі 
людини 0,25%, в плазмі крові - 0,35%. У тілі дорослої людини міститься більше 200 г натрій 
хлориду, з яких 45 г розчинено в крові. У продуктах харчування та природній воді часто 
недостатньо Хлору для нормального розвитку людини, тому з давніх часів люди підсолюють 
їжу. Вводять Хлор і в підгодівлю тварин. Рослини ж, на відміну від тварин, ніколи не 
відчувають дефіциту Хлору. У тварин і людини, йони Хлору беруть участь у підтримці 
осмотичної рівноваги, хлорид-йон має оптимальний радіус для проникнення через мембрану 
клітин. Саме цим пояснюється його спільна участь з йонами Натрію і Калію у створенні 
постійного осмотичного тиску і регуляції водно-сольового обміну.

У тварин і людини, йони Хлору беруть участь у підтримці осмотичної рівноваги, 
хлорид-йон має оптимальний радіус для проникнення через мембрану клітин. Саме цим 
пояснюється його спільну участь з іонами натрію і калію у створенні постійного осмотичного 
тиску і регуляції водно-сольового обміну. Під впливом ГАМК (нейромедіатор) йони Хлору 
надають гальмуючий ефект на нейрони шляхом зниження потенціалу дії. У шлунку йони 
Хлору створюють сприятливе середовище для дії протеолітичних ферментів шлункового соку. 
Хлорні канали представлені в багатьох типах клітин, мітохондріальних мембранах і скелетних 
м’язах. Ці канали виконують важливі функції в регуляції об’єму рідини, трансепітеліальному 
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транспорті йонів і стабілізації мембранних потенціалів, беруть участь у підтримці рН клітин. 
Хлор накопичується у вісцеральній тканині, шкірі і скелетних м’язах. Всмоктується Хлор, в 
основному, в товстому кишечнику. Всмоктування і екскреція Хлору тісно пов’язані з йонами 
Натрію і бікарбонатами, у меншій мірі з мінералокортикоїдами і активністю Nа + / К + -
АТФ-ази. У клітинах акумулюється 10-15% всього Хлору, з цієї кількості від 1 / 3  д о 1 / 2 -
в  еритроцитах. Близько 85% Хлору знаходиться в позаклітинному просторі. Хлор 
виводиться з організму в основному з сечею (90-95%), калом (4-8%) і через шкіру (до 2%). 
Екскреція Хлору пов’язана з йонами натрію і калію, і реципрокні з ʜʠʝଷ

ଵି (кислотно-лужний 
баланс).

Добова потреба в Хлорі дорослої людини становить 2-4 г, покривається за рахунок 
харчових продуктів. З їжею він надходить зазвичай в надлишку у вигляді натрій та калій 
хлориду. Мінімальна потреба людини в Хлорі становить близько 800 мг на добу. Немовля 
отримує необхідну кількість Хлору через молоко матері, в якому міститься 11 ммоль/л Хлору. 
NaС1 необхідний для вироблення в шлунку соляної кислоти, яка сприяє травленню і 
знищенню хвороботворних бактерій.

Особливо багаті на Хлор хліб, м’ясні й молочні продукти. Також Хлор міститься в 
таких харчових продуктах: яєчні білки, банани, капуста, петрушка, устриці. Недостача 
хлорид-йону викликає погіршення травлення, отруєння крові сечею (гематурія).

Хлор у рослинах. Йони Хлору життєво необхідні рослинам. Хлор бере участь в 
енергетичному обміні у рослин, активуючи окислювальне фосфорилювання. Він необхідний 
для утворення кисню в процесі фотосинтезу ізольованими хлоропластами, стимулює 
допоміжні процеси фотосинтезу, насамперед ті з них, які пов’язані з акумулюванням енергії. 
Хлор позитивно впливає на поглинання коренями кисню, сполук калію, кальцію, магнію. 
Надмірна концентрація іонів хлору в рослинах може мати і негативний бік, наприклад, 
знижувати вміст хлорофілу, зменшувати активність фотосинтезу, затримувати ріст і розвиток 
рослин. 

Але існують рослини, які в процесі еволюції або пристосувалися до засолення ґрунтів, 
або в боротьбі за простір зайняли порожні солончаки, на яких немає конкуренції.

Рослини, які ростуть на засолених ґрунтах називаються 
галофіти, вони накопичують хлориди протягом вегетаційного 
сезону, а потім позбавляються від надлишків за допомогою 
листопада або виділяють хлориди на поверхню листя і гілок і мають 
подвійну вигоду затінюючи поверхню від сонячного світла. У Росії 
галофіти виростають на соляних куполах, виходах соляних 
відкладень і засолених низинах навколо соляних озер Баскунчак, 
Ельтон.

Серед мікроорганізмів, так само відомі галофіли - галобактерії - які мешкають в 
сильносолених водах або ґрунтах.

Будова. На валентному рівні атома Хлору міститься 1 неспарений електрон: 
1s22s22p63s23p5, тому валентність I для атома Хлору дуже стабільна. За рахунок присутності 
незайнятої орбіталі d-підрівня, атом Хлору може проявляти і інші валентності. Також відомі 
сполуки, в яких атом Хлору формально проявляє валентність IV і VI, наприклад ClО2 і Cl2О6. 
Проте, ці сполуки є радикалами, тобто у них є один неспарений електрон.

У природних сполуках міститься два стабільні нукліди ݈ܥଵ
ଷହ (75,53%) та ݈ܥଵ

ଷ (24,47%). 
Крім цього існують штучні радіоактивні ізотопи.

Фізичні властивості. Хлор - важкий газ жовтувато-зеленого кольору з 
різким, задушливим запахом. При вдиханні дуже подразнює слизову оболонку і 
викликає гострий кашель, а у великих кількостях - навіть смерть. Під тиском 
близько 6 атмосфер хлор вже при звичайній температурі скраплюється у жовту 
важку рідину, яка за нормального тиску кипить при -34°С, а при -102,4°С 
замерзає в жовтувату кристалічну масу. Скраплений хлор зберігають і 
транспортують у стальних балонах.
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У воді хлор розчиняється добре. В одному об’ємі води за звичайної температури 
розчиняється понад два об’єми хлору. Розчин хлору в воді називають хлорною водою.

Хімічні властивості. Хлор - хімічно активний неметал, сильний окисник, взаємодіє з 
більшістю металів і неметалів, за винятком кисню, азоту і вуглецю. Реакція хлору з воднем 
відбувається на світлі, має ланцюговий характер. Хлор взаємодіє з водою з утворенням 
хлоридної та хлоратної кислоти, із лугами - з утворенням хлориду й гіпохлориду. Із бромідів, 
йодидів витісняє відповідні галогени. Насичені вуглеводні вступають з хлором в реакції
заміщення, ненасичені - у реакції приєднання. 

Хімічні властивості хлору

Взаємодія з фосфором:
2Р + Сl2→ 2РСl5
Сірка з хлором при нагріванні дає не тільки S2С12, SС12, а й інші SnС1m. 
Миш’як, сурма, вісмут, стронцій, телур енергійно взаємодіють із хлором. 
Суміш хлору з воднем горить безбарвним або жовто-зеленим полум’ям з утворенням 

хлористого карбону (це ланцюгова радикальна реакція):
Н2+ С12 → 2НСl.

+Ме 2Na + Cl2 → 2NaCl
2Sb + 3Cl2 → 2SbCl3
2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

+ неМе 
(крім: С, N, O2)

+ F2

+ HBr; MeJ

+ CO

+ H2O; луг

+ Сa(OH)2

+ NH3

+ кислота

+ органічна 
речовина

Cl2 + H2 → 2HCl
5Cl2 + 2P → 2PCl5
2S + Cl2 → S2Cl2

Cl2 + 3F2 (надл.) → 2ClF3

Cl2 + 2HBr → Br2 + 2HCl

Cl2 + 2NaJ → J2 + 2NaCl

Cl2 + CO → COCl2

Cl2 + H2O → HCl + HClO
на світлі: 2Cl2 + 2H2O→ 4HCl+ O2

3Cl2 + 6NaOH → 5NaCl + NaClO3 + 3H2O

Cl2 + Ca(OH)2 → CaCl(OCl) + H2O

4NH3 + 3Cl2 → NCl3 + 3NH4Cl

Cl2 + H2S → 2HCl + S

з насиченими: CH3-CH3 + Cl2 → C2H5Cl + HCl

з ненасиченими: CH2=CH2 + Cl2 → Cl-CH2-CH2-Cl

ароматичні сполуки в присутністю Kat (AlCl3 або FeCl3):

C6H6 + Cl2 → C6H5Cl + HCl
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Максимальна температура воднево-хлористого полум’я — 2200°С. Суміші хлору з 
воднем, що містять від 5,8 до 88,3% Н2, вибухонебезпечні.

З киснем хлор утворює оксиди: Сl2O, С1O2, Сl2O6, Сl2O7, а також гіпохлорити (солі 
хлорнуватистої кислоти НСlO), хлорити (солі хлористої кислоти НСl2O), хлорати (солі 
хлорнуватої кислоти НСlOЗ) і перхлорати (солі хлорної кислоти НСlO4). 

Усі оксигенвмісні сполуки Хлору утворюють вибухонебезпечні суміші з речовинами, 
що легко окиснюються. Оксиди хлору малостійкі й можуть самодовільно вибухати, 
гіпохлорити при зберіганні повільно розкладаються, хлорати й перхлорати можуть вибухати 
під впливом ініціаторів.

Хлор у воді гідролізується, утворюючи хлорнувату й соляну кислоти: 
Сl2 + Н2O → НСlO + НСl.
При хлоруванні сухого кальцій гідрооксиду одержують хлорне вапно:
2Сl2 + 2Са(ОН)2 → Са(ОС1)2 + СаС12 + 2Н2O.
При хлоруванні органічних сполук хлор або заміщує Гідроген:
R - Н + С12 → RС1 +НСІ
або приєднується за кратними зв язками утворюючи різні хлоровмісні органічні 

сполуки:
Н2С═СН2 + Cl2 → ClH2C-CH2Cl
Хлор утворює з іншими галогенами міжгалогенні сполуки. Фториди ClF, С1FЗ, С1F5

дуже реакційноздатні; наприклад, в атмосфері С1РЗ скляна вата самозаймається. 
Відомі сполуки хлору з киснем і фтором — оксифториди хлору: С1OЗF, С1O2FЗ,СlOF, 

С1OFЗ і перхлорат фтору FС1O4.
Вплив на живі організми. 
Отруєння хлором. Хлор — зеленувато-жовтий газ із різким задушливим запахом, у 2,5 

рази важчий за повітря. При виході з ємкостей димить. Добре розчиняється у воді, 
забруднюючи водойми (усе живе у водоймі гине). Негорючий, але підтримує горіння багатьох 
органічних речовин: водню, ацетиленометалів. Водень утворює із хлором суміші, що 
вибухають на сонячному світлі. Точка кипіння -34,5°С, отже, навіть зимою хлор знаходиться в 
газоподібному стані. Легко зріджується. За тиску 5-7 атм. перетворюється в рідину. 
Транспортується в балонах і цистернах. При аварії та розливі рідкий хлор випаровується, 
створюючи з водяними парами білий туман. 1 кг рідкого хлору утворює 35 л газів. Поріг 
сприйняття — 0,003 мг/л (ледь чутний запах хлору)

На цей час участь Хлору у виникненні окремих захворювань у людини вивчено 
недостатньо добре, головним чином через малу кількість досліджень. Досить сказати, що не 
розроблені навіть рекомендації щодо норми добового споживання Хлору. М’язова тканина 
людини містить 0,20-0,52% Хлору, кісткова - 0,09%; в крові - 2,89 г/л. В організмі середньої 
людини (маса тіла 70 кг) 95 г Хлору. Щодня з їжею людина отримує 3-6 г Хлору, що з 
надлишком покриває потребу в цьому елементі.

Отруєння у тварин викликає занепокоєння, потім млявість; подразнення слизових 
оболонок. При високих концентраціях спочатку короткочасна затримка дихання, потім 
задишка, тварина закидає голову і ніби ловить повітря. Пізніше дихання дещо 
сповільнюється. Пульс спочатку прискорений, потім уповільнений. Кров’яний тиск падає. 
Температура тіла знижується. Розвивається набряк легенів; кров у легенях згущується 
максимально через 5-6 год. При важких отруєннях сильний лейкоцитоз. Веллінг відзначає 
повний паралелізм між змінами в периферичній крові і в кістковомозковій пунктаті. На 
розтині - ураження трахеї та бронхів; набряк, повнокров’я, емфізема та крововилив у легенях; 
крововилив у м’язі серця, порушення кровообігу та дегенеративно-некробіотичні зміни 
гангліозних клітин головного мозку і вузлів вегетативної нервової системи; повнокрів’я 
внутрішніх органів. У слизових носа і придаткових порожнин різка вакуолізація клітин 
миготливого епітелію; місцями повне руйнування їх. Якщо перехворіли тварини виживають, у 
них часто залишаються значні зміни з боку дихальних шляхів і легенів у вигляді 
бронхоектазів та інтерстиціальних пневмоній. У морських свинок, кроликів і кішок 0,01 мг/л 
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викликає уже помітне роздратування; 0,09 мг/л небезпечні для життя при дії протягом 
декількох годин; при 0,9 мг/л смерть настає після годинного впливу (Lehmann). Для мишей 
при 30-хвилинному вдиханні ЛК50 = 0,36 мг/л (Shlagbauer, Henschler).

Отруєння у людини високими концентраціями може призвести до блискавичної смерті 
через рефлекторне гальмування дихального центру. Постраждалий задихається, синіє, бігає, 
робить спробу втекти, але одразу падає, рухи стають некоординовані, свідомість втрачається, 
пульс робиться частим, потім ниткоподібним. На розтині особливих змін не виявляється. При 
менших концентраціях Хлору рефлекторна зупинка дихання коротше; через кілька секунд 
дихання відновлюється, але стає поверхневим, судомним, паузи між дихальними рухами 
частими й тривалішими, дихання зупиняється через 5-25 хв. після вдихання газу; серце, хоч і 
ненадовго, переживає зупинку дихання. Смертельний результат пояснюється хімічним 
опіком легенів. При розтині легені здаються зменшеними в розмірі і мають характерний 
жовтувато-бурий глинистий колір, тканина легень втрачає еластичність. Набряк легеневої 
тканини незначний або відсутній (Пожарский).

При отруєнні середніми і низькими концентраціями - різкі загрудинні болі, печіння і 
різь в очах, сльозотеча, болісний сухий кашель. Хворий часто збуджений, в інших випадках, 
навпаки, пригнічений. Через 2-3 год. розвивається легеневий набряк. Явища подразнення 
дихальних шляхів стихають, хворий заспокоюється. Кашель робиться менш болісним, 
збільшується задишка, пульс прискорений, починається відділення мокроти із слизом та 
відхаркування пінистої жовтої або червоної рідини. Кров темна, густа, легко згортається, що 
призводить іноді до закупорки вен, особливо на ногах. Вологі та сухі хрипи зберігаються 
досить довго після зникнення інших симптомів. Повнокров’я і набряклість слизових зіва, 
гортані, голосових зв’язок; плями епітелію, що розпадається, які не зникають з розвитком 
легеневого набряку. Гостра емфізема легенів, перкуторно визначається ще в рефлекторній 
фазі, може виявитися стійким наслідком отруєння. Але стадія набряку легенів може і не 
розвинутися або бути вираженою мізерно (Лихачов). Іноді отруєння, перенесене в перші дні 
на ногах, через кілька днів закінчувалося смертю (Hamilton).

Отруєння дуже малими концентраціями найбільш часті у виробничих умовах. 
Супроводжуються вони почервонінням кон’юнктиви, м’якого піднебіння і глотки, бронхітом 
(зазвичай, астмоідного характеру), невеликий емфіземою легенів, легкої задишкою, 
охриплістю, відчуттям тиску в грудях, часто блювотою. Набряк легенів, якщо і розвивається, 
то на фоні раніше виявленого трахеобронхіту. У крові в перший день лейкоцитоз, іейтрофілія, 
зсув формули вліво; на 2-3 день, навпаки, лімфоцитоз. Зміни кісткового мозку звичайно 
говорять про посилений лейкопоез зі зрушенням кісткомозкової формули вліво за рахунок 
появи більш молодих клітинних форм (Окунева). У сечі іноді з’являється білок.

Отруєння хлором може активізувати туберкульозний процес в легенях. 
У загиблих людей спостерігаються ті ж зміни, що й у тварин. Як віддалені наслідки при 

отруєнні хлором описані бронхоектази, емфізема легенів, гіалінізація і тромбоз стінок судин, 
гіпертрофія стінок правого шлуночка з наступною декомпенсацією (Абрикосов; Пожаріскій; 
Багірова; Марцинковський).

При 0,001-0,006 мг/л помітно подразнюючу дію; 0,012 мг/л - переносяться навіть при 
короткочасному впливі; 0,1-0,2 мг/л небезпечні для життя навіть при 0,5-1-годинному впливі.

Техніка безпеки при роботі з хлором. Відповідно до вимог техніки безпеки при 
роботі з хлором в лабораторних умовах. Робота з хлором повинна проводитися в денну зміну 
при дотриманні наступних вимог: 

- перший дослід проводиться науковим співробітником і лаборантами спільно;
- приміщення, в якому постійно проводиться робота з хлором, повинно бути обладнане 

припливно-витяжною вентиляцією підвищеної ефективності (15-20-кратний обмін 
повітря) з можливістю включення її ззовні лабораторії; температура повітря в 
приміщенні не повинна перевищувати 25°С;
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- робота повинна проводитися тільки під тягою і  з забезпеченням швидкості руху повітря 
пру відкритих дверцятах шафи не менше 1 м / с і сигналізацією вентиляційних 
пристроїв; 

- в лабораторії, у відомому і доступному всім місці, повинні зберігатися киснева подушка 
і протигази, за розмірами підігнані для кожного працюючого, на аварійний випадок; 

- витрата хлору не повинна перевищувати 0,75 кг на годину, тому що при більш 
швидкому відборі балон може замерзнути.
У всіх випадках виявлення хлору спеціальним газоаналізатором в робочому приміщенні 

особи, які безпосередньо з ним працюють, повинні надіти протигази, негайно евакуювати 
персонал, включити аварійну вентиляцію, відкрити вікна, встановити причину витоку газу, 
усунути її і провести дегазацію приміщення. Вся ця робота повинна проводитися не менш 
ніж двома працівниками.

При евакуації персоналу у разі необхідності слід застосувати змочену в розчині 
гіпосульфіту з содою марлю, яку слід роздати евакуйованим для закривання рота і носа до 
виходу із зараженої зони.

При неможливості усунення неполадок, що викликає витік хлору з малогабаритного 
балона, слід негайно, помістивши такий балон у спеціальну ємність з кришкою, що 
герметично закривається, винести його з лабораторії на балонний склад.

На складі повинна бути обладнана ванна, в якій при необхідності готується 20% розчин 
гіпосульфіту з содою для занурення в нього несправного балона з метою нейтралізації хлору.

Установка (схема), в якій використовується хлор, повинна бути, герметичною, в ній 
повинні передбачатися необхідність перевірки тиском, який в 1,5-2 рази перевищує робочий, 
можливість продування сухим азотом і спеціальні заглушки для закривання штуцера балона і 
кінців з’єднувальних трубок установки по закінчення роботи на ній.

Добування хлору. Хлор почали одержувати в промисловості в 1785 році взаємодією 
соляної кислоти з манган (IV) оксидом або піролюзитом:

НСl + МnО2 → МnС12 + С12 + 2Н2О.
У 1867 році англійський хімік Г. Дікон розробив спосіб отримання хлору 

окиснюванням НСІ киснем повітря за присутності каталізатора. З кінця XIX - початку XX ст. 
хлор одержують електролізом водних розчинів хлоридів лужних металів. За цими методами у 
70-х роках XX ст. вироблялося 90-95% хлору у світі. Невелику кількість хлору одержують 
попутно при виробництві магнію, кальцію, натрію й літію електролізом розплавів хлоридів.

У лабораторних умовах хлор звичайно одержують взаємодією хлоридної кислоти НСl з 
манган (IV) оксидом МnО2 (це також і перший промисловий метод одержання):

4НСl + МnО2→ МnС12 + Сl2 + 2Н2О
Також застосовують інші окисники:
2КМnО4 + 16НС1→2КС1 + 2МnС12 + 5Сl2 +8Н2О
К2Сr2О7 + 14НС1 → 3С12 + 2КС1 + 2СrС13 + 7Н2О
У техніці хлор одержують електролізом водного розчину NaС1. Натрій хлорид у 

водному розчині дисоціює на йони Натрію і Хлору. Таким чином, до катоду притягуються 
катіони Натрію і катіони Гідрогену, а до аноду — аніони Хлору і аніони гідроксилу. Катіони 
Гідрогену відновлюються легше, ніж катіони Натрію, а аніони Хлору окиснюються легше, 
ніж аніони гідроксилу. Тому на катоді виділяється водень, а аноді — хлор. Електродні 
реакції можна позначити такими рівняннями:

Катод: 2Н+ + 2е → Н2↑
Анод: 2С1- - 2е → С12↑
Добування в лабораторії. Для отримання хлору використовуються процеси, основані 

на окиснені хлороводню сильними окисниками.
Отримання хлору з хлористоводневої кислоти дією різних окисників.

1. Насипати в пробірку невелику кількість манган (IV) оксиду і додати концентровану
соляну кислоту. Обережно понюхати, направляючи до обличчя, струмінь хлору рухом 
кисті руки.
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МnО2 + 4НС1 → МnСl2 + С12↑ + 2Н2О.
2. Покласти в пробірку 2-3 кристали калій перманганату і поставити її в штатив. Обережно 

долити декілька крапель концентрованої соляної кислоти.
2КМnО4 + 16НСl → 2КСl + 2МnС12 + 5С12↑ +8Н2О

3. Опустити на дно пробірки трохи тонко подрібненого калій дихромату і додати
концентровану соляну кислоту. Суміш злегка підігріти.

К2Сr2О7 + 14НС1 → 3С12 + 2КС1 + 2СrС13 + 7Н2О
4. Покласти в пробірку трохи хлорного вапна і додати 20% розчин соляної кислоти.

СаОСl2+2НС1→ СаС12 + С12

Отримання хлору з натрій хлориду.
Помістити в пробірку трохи суміші натрій хлориду та манган (IV) оксиду, обережно 

підлити з піпетки декілька крапель 96% розчину сульфатної кислоти. Суміш злегка підігріти.
NaCl2 + МnО2 + Н2SО4→Сl2+ Na2SО4+ МnSО4+2Н2О
Зібрати прилад для електролізу. Включити в ланцюг реостат на 10-20 Ом і амперметр 

на 2-3 А. Налити в S-подібну трубку насичені розчини натрій хлориду. Опустити (на 1/3) в 
розчин вугільні електроди. Приєднати кінці дротів до джерела постійного струму 
(акумулятор) і пропустити електричний струм.

2NаС1 + Н2О → Н2О + С12 + NаОН
Способи добування хлору

Отримання хлору окисненням соляної кислоти калій перманганатом.
Зібрати прилад. У колбу 1 насипати 10-15 г калій перманганату. У крапельну воронку 2

налити 37% розчин соляної кислоти, в циліндр 3 - насичений розчин натрій хлориду, в 
промивалки 4 - трохи концентрованої сульфатної кислоти. Газовідвідну трубку приладу 
помістити в пробірку 5, охолоджувану зовні твердим вугільним ангідридом (сухим льодом), 
змоченим ацетоном.

Переливаючи по краплях з воронки 2 сульфатної кислоту, вийде рівномірний струм 
хлору. Після того, як в приймачі збереться 2-3 мл. рідкого хлору, від’єднати прилад від 
промивалки 4. Розлити отриманий хлор у п’ять банок, і закрити з скляними пластинками.

Cl2↑

Хімічні методи:

16HCl + 2KMnO4 →2MnCl2 + 5Cl2↑ + 2KCl+ 8H2O

Електрохімічні методи:
2NaCl + 2H2О ±2е- → H2↑ + Cl2↑ + 2NaOH

Метод Шеєле:

MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2↑ + 2H2O

Метод Дікона:

4HCl + O2 → 2H2O + 2Cl2

Лабораторні методи:
2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2↑ +8H2O

Ртутний метод з рідким катодом:

2Cl− — 2е− → Cl2
0↑ - основний процес

2H2O - 2e- → O2↑+4H+

6СlО- + 3Н2О – 6е- → 2СlО3
- + 4Сl- + 1,5O2↑ + 6Н+
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Прилад для отримання газів. Складається (мал.) з 
пробірки (1), воронки (2) з довгим відростком, вставленої в 
гумову пробку (3), трьох нерухомих чашок-насадок (4) з 
бортиками і отворами в дні чашок, газовідвідної гумової 
трубки (5), наконечника (6), пружинного затиску (7) і 
скляною вивідної трубки (8). У приладі можна отримати 
невеликі кількості газів: водню, вуглекислого газу, хлору.

При проведенні дослідів в чашки-насадки поміщають
тверді речовини.

1. Для досліду використовують прилад в повністю зібраний як показано на малюнку. 
Виймають з пробірки з відведенням воронку.

2. На дно пробірки насипають на кінчику ложки-дозатора калій перманганат (тільки 
закрити дно пробірки).

3. У рухливі чашки-насадки на відростку воронки поміщають знизу вгору:
- у першу - шматочок фільтрувального паперу, змочений розчином калій (натрій) 

броміду;
- у другу - шматочок фільтрувального паперу, змочений розчином калій (натрій) 

йодиду;
- у третю - шматочок кольорової вологої тканини.

4. Чашки рівномірно розподіляють по довжині відростка.
5. Вставляють лійку (із заповненими чашками-насадками) у пробірку з відведенням.
6. Опускають скляний наконечник газовідвідної трубки в склянку (або пробірку) з

розчином лугу.
7. Вливають у воронку (при відкритому затиску!) 3-5 крапель соляної кислоти (1:1). За

відросток воронки кислота стікає на дно пробірки і взаємодіє з калій перманганатом. В 
результаті їх взаємодії утворюється хлор, який, піднімаючись вгору, витісняє вільний 
бром і йод з їхніх солей.

8. Спостерігають зміну кольору шматочків фільтрувального паперу в чашках-насадках:
- у нижній чашці з’являється червоно-бурий колір брому;
- в середній чашці - темно-фіолетовий колір йоду;
- у верхній чашці відбувається знебарвлення кольорової тканини.

Залишки хлору, який не про взаємодіє, поглинаються розчином лугу.
Застосування Хлору. Щорічно у світі отримують багато хлору. Велика частина 

витрачається на хлорування органічних сполук - для отримання розчинників, синтетичного 
каучуку, полівінілхлориду та інших пластмас, хлоропренового каучуку, пестицидів, 
лікарських засобів, багатьох інших потрібних і корисних продуктів. А також для синтезу 
хлороводню, хлоридної кислоти та неорганічних хлоридів. Вологий хлор є сильним 
відбілювачем. Застосовується у целюлозно-паперовій промисловості для відбілювання 
деревної пульпи, для очищення води.

У порівняно невеликих кількостях хлор використовують у металургійній 
промисловості. З його допомогою отримують дуже чисті метали - титан, олово, тантал, 
ніобій. Спалюванням водню в хлорі отримують хлороводень, а з нього - соляну кислоту. 
Хлор застосовують також для виробництва відбілюючих речовин (гіпохлоритів, хлорного 
вапна) і знезараження води хлоруванням. В основному хлор використовують в рідкому і 
газоподібному стані.

Дезінфекція води хлором. Найперша пропозиція хлорувати воду було висловлено 
доктором Робле Данлінгсеном в 1835 р. ще до того, як було виявлено, що вода може бути 
переносником хвороботворних бактерій.

До 1846 р. відноситься перша згадка про використання хлору як бактерицидного засобу 
- доктор Семмелвейс в головному госпіталі м. Відня використовував хлорну воду для миття 
рук перед оглядом хворих. А в 1881 р. німецький бактеріолог Роберт Кох продемонстрував, 
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що чисті культури бактерій можуть бути зруйновані хлоровмісним розчином - гіпохлоритом 
натрію.

За останні 100 років хлор став практично універсальним засобом для обробки питних і 
стічних вод

Окрім головної функції - дезінфекції, завдяки унікальним окиснювальним властивостям 
і консервації ефекту післядії, хлор служить і іншим цілям - контролю за смаковими якостями 
і запахом, запобігання росту водоростей, підтримання в чистоті фільтрів, видалення заліза і 
марганцю, руйнування сірководню, знебарвлення, руйнування гідроген сульфіду, ціанідів, 
амоніаку та інших сполук Нітрогену і органічних сполук (феноли). У цьому сенсі ні одна з 
альтернативних хлору сполук не може зрівнятися з ним по універсальності і простоті 
застосування. Застосовується в газоподібному вигляді, вимагає дотримання найсуворіших 
заходів безпеки.

Найпоширеніший спосіб знезаражування питної води заснований на здатності вільного 
хлору і його сполук пригнічувати ферментні системи мікроорганізмів каталізуючі окисно-
відновні процеси. Для знезаражування питної води застосовують: хлор, хлору (IV) оксид, 
хлорамін і хлорне вапно. САНПИН 2.1.4.1074-01 установлює наступні межі (коридор) 
припустимого змісту вільного залишкового хлору в питній воді централізованого 
водопостачання 0,3-0,5 мг/л. Матеріали, з яких виготовлені водопровідні труби, по різному 
взаємодіють із хлорованою водопровідною водою. Вільний хлор у водопровідній воді 
суттєво скорочує термін служби трубопроводів на основі поліолефінів: поліетиленових труб 
різного виду, у тому числі зшитого поліетилену, більші відомого як ПЕКС (РЕХ, РЕ-Х). 
Найкращі результати щодо стійкості та довговічності при взаємодії із хлорованою водою 
демонструють мідні водопровідні труби.

Виробництво полівінілхлориду. ПВХ (так часто полівінілхлорид позначають у 
літературі) - це полімер, в молекулі якого на ланцюжок вуглецевих атомів «нанизані» атоми 
Гідрогену і Хлору:

У цьому ланцюжку може бути кілька тисяч ланок. 
Полівінілхлорид утворюється при полімеризації вінілхлориду, що 
найчастіше отримують, обробляючи ацетилен хлороводнем:

СН≡СН + НС1 → СН2=СНС1
Також хлор використовують і в сільському господарстві. Виробництво хлорорганічних 

інсектицидів - речовин, що вбивають шкідливих для посівів комах, але безпечні для рослин. 
На отримання засобів захисту рослин витрачається значна частина добутого хлору. Один з 
найважливіших інсектицидів - гексахлорциклогексан (часто званий гексахлораном). Ця 
речовина вперше синтезовано ще в 1825 р. Фарадеєм, але практичне застосування знайшла 
тільки через 100 років - у 30-х роках XX століття.

Використовувався як бойова отруйна речовина, а також для виробництва інших 
бойових отруйних речовин: іприту, фосгену.

Основна маса хлору (до 50%) витрачається на хлорування органічних сполук. Одержані 
продукти використовують для виготовлення: ізоляції для дротів, віконних профілів, 
пакувальних матеріалів, грамплатівок, іграшок, одягу, взуття, лінолеуму, лаків, пінопластів, 
будівельних матеріалів.

Сполуки хлору. 
Хлорне вапно на повітрі виділяє хлор, який надає дезінфікуючу дію, застосовується для 

дезінфекції вигрібних ям, туалетів і в практиці дегазації іприту.
Хлорамін Б - антисептичний і дезінфікуючий засіб, розчини хлораміну при впливі на 

тканини виділяють активний хлор і кисень, чим і обумовлені їх бактерицидні властивості. 
Хлорамін застосовується для лікування інфікованих ран і порожнин, для знезараження рук, 
для дезінфекції неметалевих інструментарію.

Відбілюючі властивості хлору відомі з давніх часів, хоча не сам хлор «відбілює», а 
атомарний кисень, який утворюється при розпаді хлорноватистої кислоти:

Сl2 + Н2О → НCl + НClO → 2НСl + О
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Цей спосіб відбілювання тканин, паперу, картону використовується вже кілька століть.
Використання:
• у харчовій промисловості зареєстрований у якості харчової добавки Е925;
• у хімічному виробництві соляної кислоти, хлорного вапна, бертолетової солі, 

хлоридів металів, отрут, ліків, добрив;
• у металургії для виробництва чистих металів: титану, олова, танталу, ніобію;
• як індикатор сонячних нейтрино в хлороаргонних детекторах.
Багато розвинених країн прагнуть обмежити використання хлору в побуті, тому, що 

при спалюванні хлоровмістного сміття утворюється значна кількість диоксинів.
Препарати хлору в медицині.
Натрій хлорид (NaCl, або ж у побуті просто сіль) — це тверда, прозора (у чистому 

вигляді) хімічна сполука з іонною кристалічною структурою, солона на смак. Під час 
розчинення у воді повністю дисоціює на катіони натрію та хлорид-аніони. Розчин натрій 
хлориду - близький за складом до екстрацелюлярної рідини (ізотонічний розчин), 
використовується для гідратації; як допоміжна речовина - для розчинення лікарських 
препаратів.

Кальцій хлорид (СаСl2). Зареєстрований у якості харчової добавки Е509. Вважається 
нешкідливим (як добавка). Кальцій хлорид усуває дефіцит йонів кальцію. Йони кальцію 
беруть участь у передачі нервових імпульсів, скороченні гладкої і скелетної мускулатури, у 
функціональній діяльності міокарда, згортанні крові; необхідні для формування тканини 
кісток, функціонування інших систем і органів. Концентрація йонів кальцію в крові 
зменшується при багатьох патологічних процесах, виражена гіпокальціємія сприяє 
виникненню тетанії. Кальцію хлорид, крім усунення гіпокальціємії, зменшує проникність 
судин, виявляє протиалергійну, протизапальну і кровоспинну дію.

У медицині широко використовуються бактерицидні властивості хлоровмісних 
препаратів. Бактерицидний ефект надає вільний хлор, що звільняється у водних розчинах, і 
хлорнуватиста кислота. Атомарний хлор викликає денатурацію білків в цитоплазмі 
мікроорганізмів. Атомарний кисень, що утворюється при розпаді хлорнуватистої кислоти, 
підсилює бактерицидний ефект. Для препаратів хлору типовими є, дезодоруюча, 
інсектицидна і дегазуюча активності. У білковому середовищі їх антибактеріальна дія 
знижується. Слід мати на увазі, що більшість з них викликає корозію металів, знебарвлює і 
руйнує тканини.

Вираженими антисептичними та дезодоруючими властивостями, володіють органічні 
сполуки хлору - хлорамін і моналазон динатрій (пантоцид).

Хлорамін (NH2С1) - (білий кристалічний порошок із слабким запахом хлору) 
розчинний у воді (краще гарячій), спирті. Хлорамін володіє і бактерицидною дією відносно 
грампозитивних і грамнегативних бактерій (включаючи мікобактерії туберкульозу), 
віруліцидною дією (включаючи збудників поліомієліту, гепатиту В і ВІЛ-інфекції), 
фунгіцидною активністю, у тому числі збудників кандидозу і дерматофіти.

Пантоцид (Pantosept) (N-дихлор-пара-карбоксибензолсульфамід) - дезінфікуючий 
засіб, антисептик. Використовується для дезінфекції води в польових умовах. Входить до 
складу військової аптечки.

Гіпохлорит натрію (NаСlO) - засіб дезінфекції. Використовується у комплексі 
профілактичних заходів, направлених на обмеження лікарняних інфекцій. 

Особливості роботи та заходи безпеки
Хлор - токсичний задушливий газ, при попаданні у легені викликає опік легеневої 

тканини, задуху. Подразнюючу дію на дихальні шляхи має при концентрації в повітрі 
близько 0,006 мг/л (тобто в два рази вище за поріг сприйняття запаху хлору). Хлор був 
одним з перших хімічних отруйних речовин, використаних Німеччиною в Першу світову 
війну. При роботі з хлором слід користуватися захисним спецодягом, протигазом, 
рукавичками. На короткий час захистити органи дихання від потрапляння в них хлору можна 
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тканинною пов’язкою, змоченою розчином сульфіту натрію Na2SO3 або тіосульфату натрію 
Na2S2O3. 

ГДК хлору в атмосферному повітрі наступні: середньодобова - 0,03 мг/м³; 
максимально разова - 0,1 мг/м³; в робочих приміщеннях промислового підприємства –
1 мг/м³.

Зберігання хлору. Вироблений хлор зберігається в спеціальних «танках» або 
закачується в спеціальні сталеві балони високого тиску. Балони з рідким хлором під тиском 
мають спеціальне забарвлення - захисний колір. Слід пам’ятати, що при тривалій 
експлуатації балонів з хлором в них накопичується вибуховий нітроген трихлористий, і тому 
балони з хлором повинні проходити планову промивку та очищення від хлориду нітрогену.

Розчинність
№ Розчинник

1. Бензол розчинний
2. H2O (0°С) 1,48
3. H2O (20°С) 0,96
4. H2O (25°С) 0,65
5. H2O (40°С) 0,45
6. H2O (60°С) 0,38
7. H2O (80°С) 0,22
8. Тетрахлорметан (0°С) 31,4
9. Тетрахлорметан (19°С) 17,61
10. Тетрахлорметан (40°С) 11
11. Хлороформ добре розчинний
12. TiCl, SiCl, SnCl4 розчинний
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Фізичні властивості хлору
№ Властивість: Значення:
1. колір (газ) жовто-зелений
2. t°

кипіння -34°С
3. t°

плавлення -100°С
4. t°

розпаду (дисоціація на атоми) -1400°С
5. густина (газу н.у.) 3,214 г/л
6. спорідненість до ത̍ атома 3,65 еВ
7. 1 енергія іонізаціі 12,97 еВ
8. теплоємність (298К, газ) 34,94 Дж/моль.К
9. критична t0 144°С
10. критичний тиск 76атм
11. стандартна ентальпія утворення 0 (кДж/моль.К)
12. стандартна ентропія утворення 222,9 (кДж/моль.К)
13. ентальпія плавління 6,406 (кДж/моль)
14. ентальпія кипіння 20,41(кДж/моль)
15. енергія гемолітичного розриву зв’язку Х-Х 243 (кДж/моль)
16. енергія гетеролітичного розриву зв’язку Х-Х 1150 (кДж/моль)
17. енергія іонізації 1255 (кДж/моль)
18. енергія спорідненості до е- 349 (кДж/моль)
19. атомний радіус 0,073 (кДж/моль)
20. електровід’ємність по Полінгу 3,20
21. електровід’ємність за Оллредом-Роховим 2,83
22. стійкі ступені окиснення. -1, 0, +1, +3, (+4), +5, (+6), +7

Валентність
Можливі ступені 

окиснення
Електронний зміст 
валентного рівня

Приклади сполук:

I +1; -1 3s23p5 NaCl; NalO
III +3 3s23p43d1 NaClO2

V +5 3s23p33d4 KClO3

VII +7 3s23p33d3 KClO4

Таблица ізотопів хлору

Символ 
ізотопу

Z(p) N(n) Маса ізотопу
Період піврозпаду

Ядерний 
спін

Місткість 
ізотопу в 

природному 
елементі

Варіація вмісту 
ізотопу в 

природному 
елементіexcitation energy

28Cl 17 11 28,02851(54) (1+)
29Cl 17 12 29,01411(21) <20 нс (3/2+)
30Cl 17 13 30,00477(21) <30 нс (3+)
31Cl 17 14 30,99241(5) 150(25) ms 3/2+
32Cl 17 15 31,985690(7) 298(1) ms 1+
33Cl 17 16 32,9774519(5) 2,511(3) сек 3/2+
34Cl 17 17 33,97376282(19) 1,5264(14) сек 0+

34mCl 146,36(3) кэВ 32,00(4) хв 3+
35Cl 17 18 34,96885268(4) Стабільний 3/2+ 0,7576(10) 0,75644-0,75923
36Cl 17 19 35,96830698(8) 3,01(2)E+5 років 2+
37Cl 17 20 36,96590259(5) Стабільний 3/2+ 0,2424(10) 0,24077-0,24356
38Cl 17 21 37,96801043(10) 37,24(5) хв 2-
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38mCl 671,361(8) кэВ 715(3) ms 5-
39Cl 17 22 38,9680082(19) 55,6(2) хв 3/2+
40Cl 17 23 39,97042(3) 1,35(2) хв 2-

41Cl 17 24 40,97068(7) 38,4(8) сек
(1/2+,3/2

+)
42Cl 17 25 41,97325(15) 6,8(3) сек
43Cl 17 26 42,97405(17) 3,07(7) сек 3/2+
44Cl 17 27 43,97828(12) 0,56(11) сек
45Cl 17 28 44,98029(13) 400(40) ms 3/2+
46Cl 17 29 45,98421(77) 232(2) ms
47Cl 17 30 46,98871(64) 101(6) ms 3/2+
48Cl 17 31 47,99495(75) 100 ms [>200 нс]
49Cl 17 32 49,00032(86) 50 ms [>200 нс] 3/2+
50Cl 17 33 50,00784(97) 20 ms
51Cl 17 34 51,01449(107) 2 ms [>200 нс] 3/2+

Пізнавальні задачі
I рівень

1. Суміш цинку і кальцій карбонату обробили надлишком соляної кислоти. При цьому 
виділилось 17,92 л газів (н.у.). Після пропускання утвореної суміші газів через розчин 
калій гідроксиду утворився калій карбонат, а об’єм газової суміші зменшився на 8,96 л. 
Розрахуйте масу суміші.

2. При обробці калій гідроксиду надлишком соляної кислоти, утворилося 22,35 г калій 
хлориду і виділилось 4,48 л газу (н.у). Розрахуйте масові частки речовин у складі вихідної 
суміші.

3. Визначте масову частку соляної кислоти у розчині, одержаному розчиненням 33,6 л 
хлороводню в 245,25 г води (н.у.).

II рівень
4. Установіть для хлору послідовність величин: маса (г) → кількість речовин (моль) → об’єм

(н.у., л) → кількість молекул → кількість атомів:
А 6,02 ∙ 1022; Б 2,24; В 7,1; Г 1,204 ∙ 1023; Д 0,1

5. Густина хлору при температурі 200С - 2,96 г/л. Обчисліть масову частку (%) хлору в 
хлоридній воді (розчинність хлору при 200С – 300 мл води).

6. Для лікування виразок застосовують (як зовнішній засіб) гіпертонічні розчини з масовими 
частками натрій хлориду 3%, 5% і 10%. Які маси натрій хлориду треба розчинити у воді 
масою 100 г, щоб добути такі розчини? (Відповідь: 23,09 г; 5,26 г і 11,11 г). 

III рівень
7. Для боротьби з буряковим довгоносиком застосовують розчин барій хлориду, 

виготовлений розчиненням у воді об’ємом 10 л кристалогідрату ВаСl2 ∙ 2Н2О масою 500 г. 
Обчисліть масову частку безводного барій хлориду в добутому розчині. (Відповідь: 4%)

8. У медичній практиці широко застосовують фізіологічний розчин, у якому масова частка 
натрій хлориду становить 0,85%. Обчисліть: 
а) масу солі і дистильованої води, які необхідні для виготовлення розчину масою 5 кг; 
б) масу солі, яка вводиться в організм при вливанні розчину масою 400 г. 
(Відповідь: а) 0,0425 кг і 4,9575 кг; б) 3,4 г).

9. На консервних заводах засолюють огірки в розчині з масовою часткою кухонної солі 5%. 
Обчисліть масу солі і масу води, які потрібно взяти, щоб утворився розсіл масою 16000 кг. 
(Відповідь:800кг і 15200кг.)
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Бром

Хімічний символ: Br
Порядковий номер: 345
Атомна маса: 79,904 а.о.м.
Електронна конфігурація: 3d104s24p5

Електронегативність (за Полінгом) 2,8
Ступені окиснення: -1; 0; +1; +2; +3; +4; +5; +6; +7

Історія відкриття. Бром ще порівняно «молодий» елемент: з тих пір, як він став 
відомий людству, пройшло лише близько 180 років. Історія його відкриття цікава перш за все 
тим, що яскраво показує, наскільки тоді «назріли» деякі відкриття, наскільки вони «носилися 
в повітрі». Бром був відкритий майже одночасно, після хлору і йоду, відразу декількома 
хіміками.

У 1825 р. в хімічну лабораторію Гейдельберга (Німеччина) прийшов новий студент -
Карл Левіга. Він відразу ж зацікавив свого вчителя - професора Леопольда Гмеліна -
привезеною з дому, якоюсь дивної рідиною. Левіга отримав цю рідину таким шляхом: він 
пропустив хлор у розчин, який залишався після кристалізації солей, з одного джерела на його 
батьківщині. Утворену речовину він витягнув ефіром, а потім відігнав ефір і в результаті 
отримав якусь важку темно-червону рідину з дуже неприємним запахом.

Професор Гмелін запропонував Левіга отримати дещо більшу кількість цієї рідини і 
докладно вивчити її властивості. Левіга з ретельністю прийнявся за роботу, як раптом в 
1826 р. в одному з паризьких наукових журналів з’явилася стаття хіміка А.Ж. Балар про 
відкриття ним нової речовини з властивостями, настільки подібними з тими, якими володіла 
темно-червона рідина Левіга, що не залишалося жодного сумніву в тому, що французький 
хімік випередив німецького. 

Балар зробив своє відкриття зовсім молодою 
людиною. Він обіймав скромну викладацьку посаду в 
коледжі м. Монпельє, де навчався раніше і сам. Вивчаючи 
флору соляних боліт, Балар знайшов осад якихось солей, 
викристалізованих з маткових розчинів після видобутку з 
них звичайної солі. Бажаючи знайти будь-яке застосування 
цим солям, він почав визначати цей осад, використовував 
велику кількість різних реактивів, виконав багато 
різноманітних дослідів. У ході цих дослідів від його уваги 
не могла вислизнути одна обставина: кожного разу, коли 
він пропускав через розчин залишкових солей хлор, цей 
розчин ставав червоно-бурим. 

Отримання брому
1 – H2SO4 конц.; 2 – NaBr

Балар ще ближче став до відкриття, коли помітив, що отриманий із золи водорості 
Fucus луг при обробці його хлорною водою з крохмалем виявляв незвичайні властивості -
після деякого часу в рідині з’являлися два шари: один (нижній) - синій, а інший (верхній) -
інтенсивного жовтого кольору.

Перед 23-річним хіміком постало важке завдання - пояснити це явище. Він правильно 
зробив висновок, що нижній шар містив йод і що синє забарвлення викликане сполукою 
йоду з крохмалем. Але що ж полягало у верхньому шарі? Балар висловив два припущення: у 
верхньому шарі є або сполука йоду з хлором, або новий, ще невідомий елемент. Йому 
здалася більш імовірною перша гіпотеза. Він почав шукати способи розкладання цієї 
імовірної речовини на йод і хлор, виконав безліч експериментів, але так нічого і не домігся. 
Тоді йому нічого не залишалося зробити, як визнати, що верхній шар містив новий, ще 
нікому не відомий елемент. Історія показала, що Балар мав рацію, зробивши це сміливе 
припущення. 

35Br 
Бром
79,904
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У листі П.Л. Дюлонга до Й.Я. Берцеліуса, написаному в липні 1826 р., є цікаві рядки, 
що відносяться до цього відкриття: «Тут є свіжа новина. Це нова проста речовина, яка 
повинна знайти місце між хлором і йодом. Автор цього відкриття - Балар з Монпель. Це нова 
речовина, яку він назвав муріди, знаходиться в морській воді. Він витягнув його з маткових 
розсолів Монпельє шляхом насичення хлором і відгону. Він отримав темно-червону рідку 
речовину, киплячу при 47°С. Пари схожі на утворені нітратною кислотою. Його питома вага 
3 (за сучасними визначеннями температура кипіння брому ~ 59°C, а питома маса ~ 3,1 г/см3). 
Зберігається вона під сірчаної кислотою. Вона з’єднується з металами, дає нейтральні 
сполуки, кілька летючих сполук, чудову сполуку «muride potassium» (бромистий калій)». 
Балар за порадою своїх вчителів Ангада і Етьєна Бернара надіслав до Паризької академії 
наук повідомлення про своє відкриття. У 1826 р. воно було заслухано і потім надруковано.

Спеціальна комісія у складі знаменитих хіміків Л.М. Воклена, Л.Ж. Тенар і Ж.Л.Гей-
Люссака повторила всі досліди Балар і визнала правильність його висновків. «Я і зараз ще 
бачу, - писав згодом К. Дюма, - з яким інтересом передавалася з рук в руки по рядах нашим 
колегам запкрита трубочка із зразком нової речовини, відкритої в глибокій провінції 
молодим аптекарським учнем. Це було великою подією». За пропозицією комісії назву для 
елемента (муріди), спочатку дане Баларом, було змінено на бром (за його різкого запаху)

Згодом Балар ще більш ретельно вивчив властивості брому. Він знайшов, що бром 
можна отримати, як і хлор, з його солей при взаємодії з сульфатною кислотою і манган (IV) 
оксидом. «Так само як ртуть є єдиний метал, - говорив Балар, - який має рідкий стан при 
звичайній температурі, бром є єдиним рідким неметалом».

За відкриття брому Балар була присуджена велика медаль Лондонського королівського 
товариства, яка давалася лише за великі наукові заслуги. Згодом Балар займав високі наукові 
посади і своєю участю багато сприяв науковій кар’єрі Л. Пастера. 

Балар вирвав відкриття брому не в одного Левіга, тоді ще нікому не відомого студента. 
На грані його відкриття стояли декілька хіміків. У 1824 р. з великих кількостей нечистої 
кам’яної солі дією концентрованої сульфатної кислоти отримав якусь червоно-буру рідину 
хімік Д. Джос; в 1826 р. він знову отримав з розчину таку ж рідину. Це був, поза сумнівом, 
бром. Але дослідник не зробив зі своїх експериментів необхідних висновків і пройшов повз 
відкриття, яке було вже в його руках. У тому ж році вільний бром спостерігав Мейеснер, але 
і він не надав належного значення своїм спостереженням. Та ж сама історія, пов’язана з 
відкриттям цього елемента, сталася з великим хіміком Ю. Лібіхом, який також отримав бром, 
але дістався він все ж Балару. Подальші дослідження Лібіха привели його до висновку, що 
бром - дійсно новий елемент.

Назву Брому запропонував Жозеф-Луї Гей-Люссак. Вона походить від грец. βρῶμος —
сморід (сморід цапа).

Поширення у природі. Кларк брому 1,6 г/т. Він широко поширений в природі і в 
розсіяному стані зустрічається майже всюди. Майже всі сполуки брому розчиняються у воді 
і тому легко вилуговуються з гірських порід. Як домішка, він є в сотнях мінералів. Але є 
лише невелика кількість нерозчинних у воді мінералів - галогенідів срібла і міді. 
Найвідоміший з них - бромаргіріт AgBr. Інші мінерали - йодоброміт Ag (Br, Cl, I), емболії Ag 
(Cl, Br). Власних мінералів брому мало ще й тому, що його іонний радіус дуже великий і іон 
брому не може надійно закріпитися в кристалічній гратці інших елементів, разом з катіонами 
середніх розмірів. У накопиченні брому основну роль відіграють процеси випаровування 
океанічної води, в результаті чого він накопичується як в рідкій, так і у твердій фазах. 
Найбільші концентрації відзначаються в кінцевих маткових розсолах. У гірських породах 
бром присутній головним чином у вигляді іонів, які мігрують разом з ґрунтовими водами. 

До відкриття стассфуртских соляних покладів головним джерелом для отримання 
брому і його сполук були розсоли, що залишаються після виробництва йоду і 
використовувані за методом Балар. 

Відкриття фотографії дало дуже великий поштовх виробництву сполук брому. З 1858 р. 
центр бромного виробництва з морських берегів перемістився в Стассфурт. Частина земного 
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брому знаходиться в організмах рослин у складних й більшою частиною нерозчинених 
органічних сполуках. 

Деякі рослини активно накопичують бром. Це, в першу чергу, бобові - горох, квасоля, 
чечевиця, а також морські водорості. У морі зосереджена велика частина брому. Є він і у воді 
солоних озер, і в підземних водоносних пластах, супутніх родовищам горючих копалин, а 
також калійних солей і кам’яної солі. Є бром і в атмосфері, причому вміст цього елементу в 
повітрі приморських районів завжди більше, ніж у районах з різко континентальним 
кліматом. 

Біологічна роль. У тканинах і органах дорослої людини міститься близько 200-300 мг 
брому. Бром широко поширений в організмі людини, його можна виявити у: нирках, гіпофізі, 
щитовидній залозі, крові, кістковій м’язовій тканині. Виділяється з організму переважно з 
сечею і потом.

Бром виконує такі функціі в організмі:
- бере участь в активаціі пепсину;
- активізує деякі ферменти, зокрема ліпази і амілази;
- впливає на діяльність щитовидної залози (сприяє профілактиці ендемічного зобу);
- посилюючи процеси гальмування, бере участь у регуляції ЦНС.
Добова потреба здорової дорослої людини в бромі становить близько 3-8 мг.
Симптоми дефіциту і передозування брому: безсоння, погіршення пам’яті, неврологічні 

порушення, риніт, бронхіт, порушення травлення.
Так як бром є дуже отруйною речовиною, то при потраплянні великої кількості 

речовини в організм людини можливі серйозні наслідки. Летальною вважається доза від 
35 мг.

Будова. Конфігурація зовнішніх електронів атома Брому 4s24p5. Валентність Брому в 
сполуках змінна, ступінь окиснення дорівнює -1 (в броміду, напр. КВr), +1 (в гіпобромітах, 
NaBrO), +3 (в бромітах, NaBrO2), +5 (у бромату, КВrО3) і + 7 (в пербромагах, NaBrO4).

Звичайний бром складається з ізотопів (50,56%) і (49,44%). Штучно отримані 
радіоактивні ізотопи

Фізичні властивості. При звичайних умовах бром це червоно-
бура рідина з різким неприємним запахом, Отруйний, при зіткненні зі 
шкірою утворюються опіки. 

Бром - речовина, яка (як і ртуть) при кімнатній температурі є 
рідкою. Щільність при 0°C - 3,19 г/см³. Температура плавлення 
(затвердіння) брому -7,2°C, кипіння 58,8°C, при кипінні бром 
перетворюється з рідини в буро-коричневі пари, які при вдиханні 
подразнюють дихальні шляхи. 

При -7,2°С рідкий бром застигає, перетворюючись на червоно-
коричневі голчасті кристали зі слабким металевим блиском. Пари 
брому жовто-бурого кольору, tкип=58,78°С. Щільність рідкого брому 
(при 20°С) 3,1 г/см3. У воді бром розчинний обмежено, але краще за 
інших галогенів (3,58 г брому в 100 г Н2О при 20°С). Нижче 5,84°С з 
води осідають гранатово-червоні кристали Br2 ∙ 8H2O. Особливо добре 
розчинний бром в багатьох органічних розчинниках, чим користуються 
для вилучення його з водних розчинів..

Бром в твердому, рідкому і газоподібному стані складається з 2-х атомних молекул.
Помітна дисоціація на атоми починається при температурі близько 800°С; дисоціація 
спостерігається і при дії світла

Хімічні властивості. Хімічно бром дуже активний, займаючи по реакційній здатності 
місце між хлором і йодом. Взаємодія брому з сіркою, селеном, телуром, фосфором, арсеном і 
сурмою супроводжується сильним розігріванням, іноді навіть появою полум’я. Так само 
енергійно бром реагує з деякими металами, наприклад калієм і алюмінієм. Однак багато 
металів реагують з безводним бромом важко через утворення на їх поверхні захисної плівки 
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броміду, нерозчинного у бромі. З металів найбільш стійкі до дії брому, навіть при 
підвищених температурах і в присутності вологи, срібло, свинець, платина і тантал (золото, 
на відміну від платини, енергійно реагує з бромом).

З киснем, азотом і вуглецем бром безпосередньо не з’єднується навіть при підвищених 
температурах. Сполуки брому з цими елементами отримують непрямим шляхом - вкрай 
нетривкі оксиди Br2O, BrO2 і Вr3О8.

Бром - сильний окиснювач. Так, він окиснює сульфіти і тіосульфати у водних розчинах 
до сульфатів, нітрити до нітратів, аміак до вільного азоту. Бром витісняє йод з його сполук, 
але сам витісняється хлором і фтором. Вільний бром виділяється з водних розчинів бромідів 
також під дією сильних окиснювачів у кислому середовищі. При розчиненні у воді бром 
частково реагує з нею з утворенням бромідної кислоти НВr і нестійкою бромноватистої 
кислоти НВrО.

Br2 + H2O → HBr + HBrO
Розчин брому у воді називають бромної водою. З реакцій брому з органічними 

сполуками найбільш характерні приєднання по подвійному зв’язку С=С, а також заміщення 
Гідрогену (зазвичай при дії каталізаторів або світла).

За хімічної активності бром займає проміжне положення між хлором і йодом. При 
реакції брому з розчинами йодидів виділяється вільний йод: 

Br2 + 2KI → I2↓ + 2KBr. 
Навпаки, при дії хлору на броміди, що знаходяться у водних розчинах, виділяється 

вільний бром: 
Cl2 + 2NaBr → Br2 + 2NaCl. 
При реакції брому з сіркою утворюється S2Br2, при реакції брому з фосфором - PBr3 і 

PBr5. Бром реагує також з неметалами селеном і телуром. 
Реакція брому з воднем протікає при нагріванні і призводить до утворення 

бромоводню HBr. Розчин HBr у воді - це бромідна кислота, за силою близька до 
соляної HCl. Солі бромідної кислоти - броміди (NaBr, MgBr2, AlBr3 та ін.). 
Якісна реакція на присутність бромід-йонів у розчині - осадження з йонами 
Ag1+ світло-жовтого осаду броміду срібла AgBr, практично нерозчинного у 
воді. 

З киснем і азотом бром безпосередньо не реагує. Бром утворює велику кількість різних 
сполук з іншими галогенами. Наприклад, з фтором бром утворює нестійкі BrF3 і BrF5, з 
йодом - JBr. При взаємодії з багатьма металами бром утворює броміди, наприклад, AlBr3, 
CuBr2, MgBr2 та ін Стійкі до дії брому тантал і платина, у меншій мірі - срібло, титан і 
свинець.

Бром - сильний окиснювач, він окиснює сульфіт-йон до сульфату, нітрит-йон - до 
нітрату і т. д.

При взаємодії з органічними сполуками, що містять подвійний зв’язок, бром 
приєднується, з утворенням дибромопохідних:

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

Приєднується бром і до органічних молекул, у складі яких є потрійний зв’язок. 
Знебарвлення бромної води при пропущенні через неї газу або додавання до неї рідини 
свідчить про те, що в газі або в рідині присутній ненасичений зв’язок.

При нагріванні в присутності каталізатора бром реагує з бензеном з утворенням 
бромбензена C6H5Br (реакція заміщення). 

При взаємодії брому з розчинами лугів і з розчинами карбонатів натрію чи калію 
утворюються відповідні броміди та бромати, наприклад: 

3Br2 + 3Na2CO3 → 5NaBr + NaBrO3 + 3CO2↑. 
Бромовмісні кислоти. Крім безоксигенової бромідної кислоти HBr, бром утворює ряд 

оксигеновмісних кислот: бромну HBrO4, бромновату HBrO3, бромисту HBrO2, 
бромноватисту HBrO.
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Вплив на живі організми. При концентрації 0,001% спостерігаються подразнення 
слизових оболонок, запаморочення, кровотеча з носа. При концентрації 0,02% - задуха, 
спазми, захворювання дихальних шляхів. Потрапляння на шкіру рідкого брому викликає 
свербіж, при тривалій дії утворюються виразки. 

Бром подразнює верхні дихальні шляхи: з’являються майже одночасно нежить, 
сльозотеча, кашель, задишка. Він викликає запалення слизової оболонки дихальних шляхів. 

Бром сильно впливає на лімфатичні залози, особливо на привушну залозу, яєчники і 
яєчка. Він викликає швидке збільшення їх в розмірі й особливого роду затвердіння: уражена 
залоза тверда, як камінь. Важлива характеристика: вражаються залози тільки на лівій 
стороні.

При внутрішньому вживанні малих доз і дуже високих розведеннях бром має своєрідну 
дію на головний і спинний мозок - він знижує інтелектуальну працездатність і пригнічує 
рефлекторну збудливість, викликає сонливість. 

Симптоми отруєння бромом: набрякання з затвердінням всіх залоз, відчуття павутиння 
на обличчі, особливо при русі крил носа. 

Можливі розвиток фізометра (тазової пухлини матки); рясне виділення газів через 
піхву. Болі глухі, глибокі, тривалі, рідко гострі, з’являються частіше при застуді в теплу і 
вологу погоду; завжди посилюються ввечері до півночі і вражають завжди ліву сторону тіла. 
Менструації передчасні, рясні, з неправдивими переймами, які викликають судомні болі. Ця 
дисменорея супроводжується глибоким постійним болем в лівому яєчнику, більш 
вираженою до і після менструацій. 

Перша допомога. Винести потерпілого з отруєної зони, зняти одяг, обмити уражені 
ділянки шкіри спиртом, дати вдихати кисень. Робити інгаляції (лужні і з 2% розчином натрій 
тіосульфату). Пити тепле молоко з боржомі або із содою. Всередину з їжею 10-30 г на добу 
натрій хлориду (кухонної солі). Внутрішньовенно 10 мл 10% кальцій хлориду. Всередину -
димедрол, піпольфен по 0,025 г, серцеві засоби.

При отруєнні бромом постраждалого необхідно винести на свіже повітря, дати тепле 
молоко з содою. Шкіра, обпалена рідким бромом, промивається багаторазово водою. При 
вдиханні парів брому виникають нежить, сльозотеча, слинотеча, кон’юнктивіт. Характерне 
коричневе забарвлення слизової оболонки рота і кон’юнктив. Іноді з’являються значні носові 
кровотечі й алергічні явища (висипання, кропив’янка тощо). Можливі гострий бронхіт і 
пневмонія, набряк легень.

Добування. В якості вихідної сировини для виробництва брому служать:  морська вода 
(65 мг/л), розсоли соляних озер, луги з калійних виробництв, підземні води нафтових і 
газових родовищ.

Добування брому в лабораторії:
1. Бром добувають дією хлору на розчин його солей:

2KBr + Cl2 → Br2 + 2KCl;
2. Отримання брому окисленням бромисто-водневої кислоти.

В першу пробірку налити близько 1,5 мл концентрованої бромідної кислоти. Закрити 
пробірку пробкою с газовідвідною трубкою, кінець другої опустити в суху пробірку, 
що охолоджується льодом. Отвір пробірки закрити ватою і, потроху нагріваючи 
раціону суміш, зібрати бром, що виділився.

3. Отримання брому витісненням його із солей.
Налити в пробірку 2-3 мл насиченого розчину калій броміду і пропустити через нього 
сильний струм хлору. Отриманий бром відігнати в пробірку.

4. В лабораторних умовах бром отримують дією на різні окиснювачі бромідної кислоти 
або її солей в сірчанокислому середовищі.
2KMnO4 + 16HBr → 2KBr + 2MnBr2 + 5Br2 + 8H2O
KClO3 + 6HBr → KCl + Br2 + 3H2O
2KMnO4 + 10KBr + 8H2SO4 → 6K2SO4 + 2MnSO4 + 5Br2 + 8H2O

5. Отримання брому шляхом хлорування розчину солі брому.
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Cl2 газ +Br1-
води → Br2 газ +Cl1-

води

далі пари брому переносяться струменем повітря у лужний розчин, з яким бром реагує 
з утворенням бромід-іонів і бромат-іонів BrO3

1-. На останній стадії досягають 
остаточного виділення брому шляхом підкислення отриманого розчину.
5Br1- + BrO3

1- +6H1+ → 3Br2 +3H2O
6. Розчинення бромату калію.

У 300 мл води розчиняють 63 г KBr, після чого повільно доливають 18 мл 95% H2SO4

(можна використовувати автоелектроліт який треба розбавити до вмісту H2SO4 близько 
10%, після чого розчинити в ньому KBr в кількості відповідно рівнянню реакції). 
Отриманий розчин переносять в 500 мл колбу і поступово невеликими порціями при 
помішуванні вносять 17,5 г калій бромату KBrO3 (увага! забезпечити хорошу 
вентиляцію, уникати вдихання парів, захистити дихання). З додаванням бромату рідина 
спочатку стає жовтуватою, потім темно червоною, нарешті стає непрозорою і в ній 
з’являються краплі брому, а над розчином з’являються бурі пари Br2.
5KBr + 3H2SO4(розб) + KBrO3 → 3Br2 + 3K2SO4 + 3H2O

7. Отримання брому з розсолу Br1-

Cl2 газ +Br1-
води → Br2 газ +Cl1-

води

Застосування. З сполуками брому дуже добре були знайомі фотографи: без 
бромосрібних пластинок або плівок і бромосрібного паперу не міг обійтися жоден фотограф. 
Світлочутливі пластинки, плівки і папір готувалися шляхом покриття їх у темряві розчином 
броміду срібла в желатині. Фотопластинки піддавалися у фотокамері короткочасному впливу 
променів світла, внаслідок чого відбувалося розкладання броміду срібла і виділення дрібних 
зерен металевого срібла пропорційно силі світла.

У хімії речовини на основі брому широко застосовуються в основному органічному 
синтезі.

У техніці:
- аргентум бромід AgBr застосовується у фотографії як світлочутлива речовина;
- використовуєть для створення антипіренів-добавок, що додають пожежостійкості 

пластикам, деревині, текстильним матеріалам;
- бром пентафторид іноді використовується, як дуже потужний окиснювач ракетного 

палива;
- 1,2-диброметан в даний час застосовують, як антидетонуючу добавку в моторному 

паливі, замінюючи тетраетил свинцю;
- розчини бромідів використовуються у нафтовидобутку.
Бром в медицині. Хворому з нестійкою нервовою системою, який страждає, 

наприклад, безсонням, як ліки, лікарі нерідко прописують «бром». Сумні були б, однак, 
наслідки для того хворого, який надумав б прийняти як ліки справжній бром - цю важку 
темно-червону рідину, що дає бурі пари, роз’їдають слизові оболонки очей, з дуже 
противним задушливим запахом. За цей-то запах бром і отримав свою назву (від грец. -
сморід).

Якби рідкий бром потрапив не на ніжні слизові оболонки, а навіть на зовнішні покриви 
тіла, то вийшли б сильні опіки і довго не загоювались б рани. Бром - дуже отруйна речовина. 
Тому насправді ще жоден лікар не прописав жодному хворому як заспокійливий засіб чистий 
бром. Те, що в побуті називається бромом, насправді є розчин однієї з його солей - натрій 
броміду NаВr, та й то в незначній концентрації.

Бром як засіб від безсоння і нервової перевтоми почали застосовувати в медицині 
давно, через 10 років після його відкриття. Особливо корисний бром для відновлення 
нормального співвідношення між процесами збудження і гальмування в корі головного 
мозку, тому він концентрується і накопичується в мозку, що сприяє «авторегулюванню» 
взаємопов язаних процесів. Крім того, в організмі людини бром виявляється в крові, 
нирках, щитовидній залозі. Бром бере участь у регуляції діяльності центральної нервової 
системи, нормалізує її стан при напрузі; впливає на функції щитовидної залози. 
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Дія: нормалізує стан нервової системи - бром впливає на процеси збудження і підсилює 
процес гальмування в нейронах кори головного мозку, в чому і полягає його цілюща дія на 
нервову систему. Механізм дії брому на центральну нервову систему пов’язаний з його 
здатністю накопичуватися в ліпідній частині мембран клітин головного мозку, активуючи 
при цьому мембранні ферменти. 

Регулює роботу щитовидної залози - бром, будучи конкурентом йоду, знижує 
захоплення йоду щитовидною залозою, таким чином, перешкоджає підвищенню рівня йоду в 
щитовидній залозі і сприяє профілактиці ендемічного зобу. 

Користь: регулює роботу щитовидної залози, сприяє відновленню нормального 
співвідношення між процесами збудження і гальмування в корі головного мозку, нормалізує 
стан нервової системи. 

Симптоми гострого отруєння:
Для людини: При легкій інтоксикації парами - слабкість, почуття стискування у грудях, 

рясні виділення слизу, кровотеча з носа, кашель, утруднення дихання, головні болі, блювота. 
Іноді, через кілька годин, з’являється нудота, болі в животі, пронос, захриплість голосу. 
Великі концентрації парів роз’їдають слизову оболонку носоглотки і верхніх дихальних 
шляхів, язик, слизова оболонка рота забарвлюються в коричневий колір; виявляються явища 
бронхіальної астми, світлобоязнь, блефароспазм, набряк повік. У легенях розсіяні сухі 
хрипи, іноді бронхіт із спастичним компонентом; з рота характерний запах.

При випадковому попаданні в шлунок - несвідомий стан, на підборідді сліди опіку, 
слизова оболонка порожнини рота білувата, пізніше блювота, біль у животі і горлі; сеча 
кольору м’ясних помиїв. На розтині - слизова оболонка шлунка некротизована, тонкий 
кишечник протягом 112 см від початку має множинні перфорації; при судово-хімічному 
дослідженні в крові 44,74 мг % брому.

Пізнавально-розрахункові задачі

I рівень
1. У скільки разів 1 л парів брому важчий 1 л хлору?
2. Скільки грамів брому можна отримати з 0,5 моль натрій броміду?
3. При взаємодії алюмінію з бромом отримано 66,75 г алюміній броміду. Скільки літрів 

брому вступило до реакції?

II рівень
4. Як буде змінюватись забарвлення розчину брому в воді, якщо він знаходиться на 

світлі?
5. Визначте масу солі, яка утворюється, якщо через 10% розчин натрій броміду масою 

206 г пропустити надлишок хлору.
6. Густина брому 3120 кг/м3. Скільки грамів і молей брому знаходиться у склянці 

місткістю 200 мл?

III рівень
7. Визначте масу брому, яка утворюється, якщо на насичений розчин магній броміду, 

який містить 92 г MgBr2, подіяли достатнім об’ємом хлору (20% брому зникає при 
очищені).

8. За ектронно-йонним рівнянням  Br° + 1e -→ Br1- складіть молекулярне рівняння окисно-
відновної реакції.

9. Який процес проходить на аноді при електролізі натрій броміду? В яких умовах може 
виникати цей процес?

10. Якими двома способами можна отримати бром з натрій броміду? Напишіть рівняння 
реакції.
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Іод, йод
Хімічний символ: I
Порядковий номер: 53
Атомна маса: 126,90 а.о.м.
Електронна конфігурація: 4d105s25p5

Електронегативність (за Полінгом) 2,5
Ступені окиснення: -1; 0; +1; +2; +3; +4; +5; +6; +7

Історія відкриття. Честь відкриття йоду належить французу Бернару Куртуа (Bernard 
Courtois). Він народився у місті Діжоні у 1777 році. З дитинства працював на селітровому 
заводі, який належав його батькові. Потім був помічником у фармацевта. Пропрацювавши 
три роки у аптеці, він отримав дозвіл слухати лекції з хімії та займатись в лабораторії 
Політехнічної школи у Парижі у відомого Фуркруа. 

У 1799 році, після навчання у Політехнічній школі, Б. Куртуа був призваний на службу 
до армії, де працював фармацевтом у воєнних шпиталях. У 1801 році Куртуа повернувся до 
Політехнічної школи, щоб стати асистентом відомого хіміка Луї Жака Тенара, майбутнього 
академіка і президента Паризької академії наук.

Після смерті батька Куртуа повернувся у Діжон. Для добування солей натрію і калію, 
на своєму заводі, Куртуа використовував попіл із бурих морських водоростей. Розсіл, 
одержаний при виварюванні попелу, випарювали у мідних казанах. Для осадження домішок 
у розчин додавали сульфатну кислоту. При цьому мідь піддавалася корозії, чого не 
спостерігалося під час виварювання чистих солей. Куртуа вирішив знайти речовину, яка 
роз’їдала мідь, і у 1811 році відкрив новий елемент. Не маючи можливості вивчити його 
більш детально, Куртуа звернувся до інших хіміків. Широке визнання його відкриття 
одержало лише два роки потому, коли 9 листопада 1813 року про нього зробив доклад 
французький хімік Нікола Клеман. У докладі, зокрема, говорилося: «Куртуа дослідив, що 
маточний розсіл попелу морських водоростей містить чимало досить незвичайної і цікавої 
речовини. Її легко виділити. Для цього досить долити сірчаної кислоти у маточний розсіл і 
нагріти його у реторті, з’єднаній з приймачем. Нова речовина осаджується у вигляді чорного 
порошку, що при нагріванні перетворюється в пари чудового фіолетового кольору. Ці пари 
конденсуються у формі блискучих кристалічних пластинок з блиском, схожим на блиск 
кристалічного сульфіду свинцю... Чудове забарвлення парів нової речовини дає можливість 
відрізнити її від усіх досі відомих речовин, у неї спостерігаються інші чудові властивості, що 
надає її відкриттю надзвичайного інтересу».

Подальші дослідження показали, що сплавлений попіл морських водоростей може 
містити до 1% натрій йодиду. При випарюванні розчину відбувається концентрування не 
лише солей, а й сульфатної кислоти, яка й проявляє окисні властивості:

OHSONaSOISOHNaI 2422242 222 +++®+
Підприємство у Діжоні незабаром зазнало краху із-за завезення до Франції дешевої 

чилійської селітри. Тоді Куртуа вирішив зайнятися добуванням йоду. Препарати цього 
елемента почали широко використовувати для лікування хвороби щитовидної залози – зобу. 
За використання свого відкриття з лікувальною метою Куртуа у 1831 році одержав грошову 
винагороду – 6000 франків. А дев’ятого листопада 1913 року, рівно через 100 років після 
публічного повідомлення про відкриття, в Діжоні відбулася урочиста церемонія, і на 
будинку, у якому народився Бернар Куртуа, була прикріплена пам’ятна дошка, а через рік 
його ім’ям було названо вулицю у Діжоні. 

Першовідкривач йоду (помер у 1838 році) за своє життя не опублікував жодної 
наукової статті. Не йому належить і назва нового елементу. Цю назву йоду дали за 
незвичайний колір його парів, колір, який здивував самого першовідкривача.

Просту речовину йод та його сполуки досліджували інші вчені. Елементарну природу 
йоду незалежно один від одного визначили французький учений Ж.Л. Гей-Люссак і англієць 

53I
Іод
126,90
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Гемфрі Деві. Крім того, Ж.Л. Гей-Люссак добув і дослідив багато похідних йоду: 
йодоводневу кислоту НІ , йодну кислоту 3НІО , йодний ангідрид 32ОІ , хлорид йоду ІСl . 

Гей-Люссак не лише детально дослідив новий елемент, але й дав йому назву. Він утворив її 
від грецьких коренів «фіалка» і «бачу, здається» (від грецького слова ioeidhs – кольору 
фіалки, фіолетовий).

Поширення у природі. Йод – елемент дуже поширений, але надзвичайно рідкісний. Це 
типовий представник розсіяних елементів. Його кларк (вміст у земній корі у вагових 
відсотках) – всього 4 ∙ 10-5%. Разом з тим неможливо назвати речовину, в якій сучасні методи 
аналізу не відкрили б присутності хоча б незначних слідів йоду. «Йод всюдисущий», – писав 
про нього академік О.Є. Ферсман, один із засновників сучасної геохімії.

Йод, внаслідок високої хімічної активності, у природі знаходиться виключно у 
зв’язаному стані – головним чином у вигляді солей галогеноводневих кислот. Значні 
кількості йоду (від 10 до 50 мг/л) містяться у підземних бурових водах. Зустрічається також у 
вигляді солей калію йодату 3KIO і периодату 4KIO , що є супутніми покладам натрій нітрату 

(селітрі) у Чилі та Болівії. 
Мінералів, що містять йод надзвичайно мало. Найбільш відомі з них – лаутарит 

Са(ІО3)2 та йодаргідрит AgI, але промислових покладів на Землі немає.
Найбільші концентрації йоду зустрічаються у прозорих кальцитах – 5 ∙ 10-6%, нафтових 

водах – 3 ∙ 10-3%, морській воді – 0,06 мг/мл. Йод є у ґрунті, у річковій воді, у рослинних і 
тваринних клітинах. Йод міститься навіть у повітрі: якщо виділити його з повітря зали 
середнього розміру, ми матимемо за вагою стільки йоду, скільки важать три макові 
зернинки. Особливо багато його в повітрі біля морських берегів – до 0,05 мг в кожному 
кубічному метрі. В міру віддалення від морського берега кількість йоду у повітрі 
зменшується. 

Так, у районі Києва концентрація йоду в 50 раз менша, ніж на Південному березі 
Криму. Зменшується вміст йоду також з віддаленням від рівня моря. У гірських 
континентальних областях його може бути і в 250 раз менше, ніж на березі моря. 

Йод морської води концентрують водорості, губки, молюски. Така загальновідома 
водорість, як ламінарія, яку звичайно називають морською капустою, містить до 1% йоду. А 
деякі морські губки – навіть до 8,5% (в розрахунку на суху речовину). Це у мільйони разів 
вище від вмісту йоду у воді.

Як і більшість життєво важливих елементів, йод здійснює постійний колообіг в 
природі. Оскільки більшість сполук йоду гарно розчинні у воді, йод постійно вилужнюється 
з магматичних порід, виноситься в моря та океани. Морська вода, випаровуючись, піднімає у 
повітря значні кількості елементного йоду (саме елементного, тому що всі сполуки йоду в 
присутності СО2 легко окиснюються киснем до І2). Вітри переносять повітряні маси та йод з 
океану на материк, і, разом з атмосферними опадами він потрапляє у ґрунт, ґрунтові води, у 
живі організми. Останні концентрують йод, та відмираючи, повертають його у ґрунт, звідки 
він знову вимивається ґрунтовими водами, потрапляє до океану, випаровується, і все 
починається знову.

На земній поверхні йод розподілений надзвичайно нерівномірно: його більше в 
низинах, біля морських узбереж, дуже мало у горах, арктичних країнах. У пустелях його 
концентрація зростає, і в Південній Америці (пустеля Атакама) зустрічаються навіть поклади 
селітри зі значним вмістом йоду (до 1%).

Це цікаво. Хіміки-початківці, зазвичай, вважають, що коли елемент став відомий 
пізніше, то це пояснюється тим, що він менш поширений у природі, і тому виявити його було 
важче. Однак таке припущення не можна вважати за правильне. Це можна показати на 
прикладі галогенів.

Галогени було добуто у вільному стані в такому хронологічному порядку:
- хлор у 1774 році;
- йод у 1811 році;
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- бром у 1826 році;
- фтор у 1836 році (але відкрито його було у 1810 році).
Що ж до поширення цих елементів у природі, то вони розміщуються так: на першому 

місці стоїть хлор (0,20%), потім ідуть фтор (0,08%), бром ( 3101 -× %) і, нарешті, йод ( 4101 -× %). 
Отже, можна побачити, що фтор, який добуто у вільному стані останнім з галогенів, значно 
поширеніший, ніж бром і йод, які були відкриті раніше за нього. У свою чергу йод було 
відкрито раніше за бром, хоч у природі його в десять разів менше, ніж брому. 

Біологічна роль. Ще у 1854 р французький хімік-аналітик – Шатен - дослідив, що 
розповсюдження захворювання на зоб знаходиться у прямій залежності від вмісту йоду у 
повітрі, ґрунті, воді, їжі. Колеги спростували висновки Шатена; більш того Французька 
академія наук визнала їх шкідливими. Пройшло майже півстоліття, перш ніж авторитет 
німецьких вчених Баумана та Оствальда змусив французьких вчених визнати помилку. 
Досліди Баумана та Оствальда показали, що щитовидна залоза містить достатньо багато йоду 
та виробляє йодовмісні гормони. Нестача йоду спочатку призводить до незначного 
збільшення залози, але, прогресуючи, ця хвороба – ендемічний зоб – вражає багато систем 
організму. В результаті порушується обмін речовин, уповільнюється ріст. В окремих 
випадках ендемічний зоб може призвести до глухоти та кретинізму… Ця хвороба більше 
розповсюджена у гірських районах та в місцях віддалених від моря.

Про широке розповсюдження хвороби можна судити навіть по творам живопису. Один 
з найкращих жіночих портретів Рубенса «Солом’яний капелюшок». У красивої жінки, 
зображеної на портреті, видно припухлість на шиї. Такі ж симптоми й у Андромеди з 
картини «Персей та Андромеда». Ознаки йодної недостачі видно також і у деяких людей, 
зображених на портретах та картинах Рембранта, Дюрера, Ван – Дейка…

Ще Наполеон ніколи не брав до своєї армії новобранців із зобом – типовою ознакою 
гострого йододефіциту. 

Йодування солі вперше було запропоновано колумбійцем Боусінгалом у 1833 році для 
профілактики зобу. 

В Європі, у Швейцарії, вперше йодовану сіль з метою масової профілактики зобу 
запропонував використати Хазінгер у 1915 році. Масова профілактика проводилась у 
Швейцарії (1922 р.), Австрії (1923 р.), Італії (1929р.), Франції (1931р.), Німеччині (1937р.).

У 1955 році Міністерство Охорони здоров’я СРСР затвердило інструкцію «Про 
йодування кухонної солі». У 1956 році видано наказ міністра охорони здоров’я «Про 
розширення боротьби з ендемічним зобом». У 2002 році Кабінет міністрів України прийняв 
Постанову за № 1418 «Про затвердження державної програми профілактики йодної 
недостатності в населення України на 2002 – 2005 роки».

Щитовидна залоза може втрачати йод:
- у разі використання хлорованої води (серед усього населення України з проблемою 

йододефіциту переважно стикаються міські жителі, а не сільські, які використовують 
для пиття нехлоровану воду з колодязів);

- у разі підвищеного вживання в їжу звичайної кухонної солі;
- у разі нагрівання йод випаровується, тому після приготування їжі в ній залишається 

не більше 20-30% йоду. Наприклад під час варіння м’яса зникає до 48% йоду, 
капусти – до 50%, буряка, моркви, картоплі – до 30%.

Вікові норми добового вживання йоду становлять: для немовлят – 50 мкг;
діти від 2до 6 років – 90 мкг;
від 7до 12 років – 120 мкг;
від 12 років і старші – 150 мкг.

Будова. Йод – хімічний елемент VІІ групи періодичної системи. Атомний номер – 53. 
Відносна атомна маса – 126,9044. Галоген, найважчий з усіх природних галогенів. Практично 
увесь природний йод складається з атомів єдиного ізотопу з масовим числом 127 . 
Радіоактивний йод – утворюється в процесі природних радіоактивних перетворень. Із 
штучних ізотопів йоду найважливіші – �˃˕�ܫ ହଷܫ

ଵଷଷ
ହଷ
ଵଷଵ ; їх використовують у медицині.
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Йод належить до підгрупи галогенів («ті, що народжують солі»). На зовнішньому 
електронному шарі він містить сім електронів – два на s- і п’ять на p-орбіталях (5s25p5). Йод, 
як і інші галогени, володіє великою спорідненістю до електрону – його атоми легко 
приєднують електрони, утворюючи однозарядні аніони, що відповідають електронній 
структурі інертного газу ксенону (5s25p6). Схильність до приєднання електронів 
характеризує йод як типовий неметал. З підвищенням порядкового номера елементів у ряду 
F – At збільшуються радіуси атомів, зменшується електронегативність, послаблюються 
неметалічні властивості і окиснювальна здатність елемента. Також йод може віддавати 
електрони і проявляти різні ступені окиснення від –1 до +7. Майже всі ступені окиснення
йоду є непарними. Така закономірність обумовлена можливістю послідовного збудження 
спарених електронів і перехід їх на d-підрівень, що призводить до збільшення числа 
неспарених електронів, які беруть участь в утворенні ковалентних зв’язків.

Молекула простої речовини йоду двохатомна з неполярним ковалентним зв’язком. Із 
збільшенням у ряду F – At радіуса атомів зростає поляризація молекул. У результаті 
посилюється міжмолекулярна дисперсійна взаємодія, що обумовлює зростання температур 
плавлення і кипіння галогенів. У ряду 222 IBrCI -- міцність зв’язку між атомами у молекулі 
поступово зменшується, що проявляється у падінні їх стійкості до нагрівання – за однієї і тієї 
ж температури ступінь термічної дисоціації молекул зростає.

Фізичні властивості. Йод, єдиний з галогенів, знаходиться у твердому стані за 
нормальних умов. Красиві темно-сині кристали йоду більш за все схожі на графіт. Фіолетові
розчини йоду проводять електричний струм, бо у розчинах молекули І2 частково дисоціюють 
на іони І- та І+. Яскраво виражена кристалічна будова, здатність проводити електричний 
струм – усі ці «металічні» властивості характерні для чистого йоду.

На відміну від графіту та більшості металів, йод легко переходить у газоподібний стан: 
при нагріванні за атмосферного тиску він сублімується, перетворюючись на пару 
фіолетового кольору; при охолодженні пари йоду кристалізуються, оминаючи рідкий стан. 
Цю властивість використовують на практиці для очищення йоду від нелетких домішок.

Перетворити йод на пару навіть легше, ніж у рідину. Щоб розплавити йод, потрібна 
досить низька температура: +113,5°С, але важливою умовою є те, щоб парціальний тиск пари 
йоду над кристалами, що плавляться, був не меншим, ніж одна атмосфера. Іншими словами, 
в колбі з вузьким горлом йод розплавити можна, а у відкритій лабораторній чашці – ні.

Температура кипіння йоду є вищою за температуру плавлення: +184,35°С.
Йод має різкий запах, навіть у невеликих кількостях може викликати сильне 

подразнення дихальних шляхів і запалення слизових оболонок. Більш значні кількості 
можуть викликати тяжкі отруєння. 

Йод майже не розчиняється у воді: розчинність його за кімнатної температури складає 
всього 0,02 г на 100 г води. Значно краще, ніж у воді, йод розчиняється в органічних 
розчинниках: сірковуглеці, етанолі, диетиловому етері, хлороформі, бензені. Забарвлення 
неводних розчинів йоду - різноманітне: розчин у сірковуглеці – фіолетовий, у спирті – бурий. 
Відмінність у розчинності йоду у воді і органічних розчинниках використовують для 
вилучення йоду із водних розчинів. 

Отримання пари йоду. Зроби сам. Що відбудеться, якщо тверду речовину нагріти? 
Спочатку вона розплавиться, а потім перетвориться на газ. Але так буває не завжди. Деякі 
тверді речовини перетворюються на газ, минаючи рідкий стан. Цей процес називають 
сублімацією. Наприклад, йод здатен сублімуватися. Якщо взяти чорно-сірі кристали йоду і їх 
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нагріти, то одразу утвориться фіолетовий газ. Цей газ можна отримати навіть зі звичайного 
спиртового розчину йоду, який продають в аптеці.

Для цього у пробірку наливають 2-3 краплі спиртового розчину йоду. Пробірку 
обережно нагрівають за допомогою нагрівного приладу. І спостерігають утворення 
фіолетової пари.

Хімічні властивості
За хімічними властивостями йод є аналогом хлору і брому, але менш активний.

1. Йод із воднем реагує лише при достатньо сильному нагріванні, і не повністю, так як 
починає протікати зворотна реакція – розклад йодоводню:

НІІН 222 Û+ ∆Н = 53,1 кДж.
2. З водою йод майже не реагує, з лугами реагує подібно до хлору і брому:

OHKIOKIKOHI 22 2 ++®+ ,

33 23 KIOKIKIO +® .

3. Йод взаємодіє із розчинами карбонатів:
.3533 23322 CONaINaIOCONaI ++®+

4. При нагріванні йод може взаємодіяти із неметалами, наприклад, із фосфором:

32 232 РІІР ®+ .

5. Йод взаємодія із багатьма металами. Наприклад, в присутності води як каталізатора, 
йод легко реагує з алюмінієм:

32 232 АlІІАl ®+ .

Взаємодія йоду із металами. Зроби сам. Йод поступається за реакційною здатністю 
перед іншими галогенами. Так, метали із-за утворення на їх поверхні захисної плівки йодиду 
енергійно реагують із йодом лише в присутності вологи. Тобто, у цих реакціях вода виступає 
каталізатором.

У фарфорову чашку помістити порошки алюмінію і йоду у співвідношенні за масою 1: 
6 (або цинку і йоду у співвідношенні 1: 4). Суміш перемішати. За допомогою піпетки до
суміші додати кілька крапель води. Під впливом каталізатора (води) відбувається бурхлива 
реакція, що супроводжується виділенням енергії у вигляді тепла і світла, а також фіолетових 
парів йоду: 

32 232 AlIIAl kat¾®¾+ , 

22 ZnIIZn kat¾®¾+ .
При взаємодії йоду з алюмінієм і цинком, солі, що утворилися, від теплоти реакції 

відразу ж розкладаються. Йод звітрюється (фіолетова пара), а метали згорають за рахунок 
кисню повітря з утворенням оксидів.
6. Йод належить до окисників і взаємодіє із речовинами-відновниками:

HISOHOHISOH 2422232 +®++ ,

.222 HISISH +®+
7. Характерною для йоду є взаємодія його із розчином натрій тіосульфату. Цю реакцію 

використовують в аналітичній хімії у йодометричному титруванні:
NaIOSNaIOSNa 22 6422322 +®+ .

Виведення йодних плям. Зроби сам. Що робити, якщо випадково йод потрапив на 
одяг і утворилася пляма? Звернутися за допомогою до хімії. Пляму від йоду достатньо 
обробити розчином натрій тіосульфату (фотографічним фіксажем). Відбувається реакція 

NaIOSNaIOSNa 22 6422322 +®+ і пляма одразу щезає. У цьому процесі йод виступає 

окисником, а натрій тіосульфат – відновником. У результаті реакції утворюються безбарвні 
речовини і пляма зникає. Цей простий секрет дозволяє швидко та ефективно видаляти плями 
йоду.
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8. Розбавлений розчин крохмалю у присутності йоду набуває темно-синього забарвлення. 
Цю реакцію використовують в аналітичній хімії для відкриття йоду. 
Виявлення крохмалю за допомогою йоду. Зроби сам. Під впливом розчину йоду 

крохмаль набуває синього забарвлення. Це забарвлення при нагріванні зникає, а при 
охолодженні знову з’являється. За допомогою крохмального клейстеру і спиртового розчину 
йоду, що є у кожній домашній аптечці, можна провести такий ефектний дослід.

У пробірку з крохмальним клейстером добавити кілька крапель йодної настойки. 
Клейстер посиніє або навіть почорніє, якщо він досить густий. Пробірку нагріти. 
Забарвлення клейстеру зникне. Потім занурити пробірку до половини у склянку з холодною 
водою. Нижня частина пробірки, що перебуває у холодній воді, знову набуде синього 
кольору, а верхня частина, яка ще не встигла охолонути, лишатиметься безбарвною. 
9. Сполука Йоду із Гідрогеном – йодоводень – безбарвний газ із різким запахом. За 

температури -35,4°С він перетворюється на рідину, а при -50,8°С переходить у твердий 
стан. В 1 л води розчиняється приблизно 500 л йодоводню. Розчин йодоводню у воді –
йодидна кислота – є більш сильною кислотою ніж хлоридна чи бромідна.
Йодидна кислота є сильним відновником, вона окиснюється до вільного йоду навіть 

киснем повітря, внаслідок чого її розчин з часом набуває бурого забарвлення. На світлі 
окиснення відбувається більш енергійно, тому розчини йодидної кислоти слід зберігати у 
темних склянках.  

Майже всі солі йодидної кислоти – йодиди добре розчинні у воді. Нерозчинними є солі 
аргентум йодид, меркурій(І) йодид, купрум(І) йодид, плюмбум(ІІ) йодид. 

Виявлення йодид-йонів. У розчинах на сполуки йоду діють аргентум нітратом. 
Утворюється жовтий осад аргентум йодиду, нерозчинний у кислотах, наприклад:

33 KNOAgIAgNOKI +¯=+ .  

Крохмаль не дає фіолетового забарвлення із сполуками йоду. Але треба мати на увазі, 
що іноді сполуки йоду розкладаються з виділенням вільного йоду, який дає забарвлення із 
крохмалем. У таких випадках до розчину такої сполуки добавляють трохи сульфатної 
кислоти і вільний йод переходить у йон -I .
10. Порівняння хімічних властивостей галогенів показує, що їх окисна активність 

послідовно зменшується від фтору до астату. Цей ефект проявляється у здатності більш 
легких галогенів у вигляді простих речовин окиснювати галогенід-йони більш важких 
галогенів.
Порівняння властивостей галогенів. Хлор і бром витісняють йод із його сполук

1. Широку паперову смужку змочують розчином калій йодиду і опускають у склянку із 
хлором. Смужка темніє від нальоту йоду.

2. У пробірку У пробірку наливають розчин калій йодиду і доливають трохи хлорної 
води. З’являється характерне для вільного йоду забарвлення.
Не слід добавляти надто багато хлорної води у пробірку, так як йод, що виділився може 

окиснюватися надлишком хлору до йодноватої кислоти 3HIO і забарвлення зникне.

KClIClKI 22 22 +=+ ,

HClHIOOHClI 10265 3222 +=++ .      

3. У пробірку із розчином йодиду (наприклад, калій йодиду) добавляють бромну воду. 
З являється жовте забарвлення, характерне для вільного йоду.

KBrIBrKI 22 22 +=+
Зменшення стійкості у ряду: HIHBrHCl ®®
У три склянки насипають калій хлорид, калій бромід, калій йодид. У кожну склянку 

приливають небагато концентрованої сульфатної кислоти. У першій склянці відбувається 
реакція:

+®+ HClKHSOSOHKCl 442 .
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Спостерігається «закипання», виділяється хлороводень у вигляді білого туману, що 
складається із крапельок хлоридної кислоти.

У другій склянці також спочатку спостерігається виділення бромоводню, але через 
декілька секунд з’являється червоно-бура пара брому, так як бромоводень менш стійкий, ніж 
хлороводень, він окиснюється сульфатною кислотою.

У третій склянці виділяється йод, так як йодоводень у момент свого утворення зразу ж 
окиснюється концентрованою сульфатною кислотою до вільного йоду.

Вплив йоду на живі організми. За оцінками ВООЗу світі 1,5 млрд.. осіб зазнають 
дефіциту йоду, 300 млн.. осіб страждають на збільшення щитовидної залози внаслідок 
йододефіциту (зоб) та 30 млн.. – на кретинізм. Дефіцит йоду є причиною вираженої 
розумової відсталості у 43 млн.. осіб у світі. Ендокринологи виявили, що вміст йоду у сечі 
трієчників та відстаючих становить 85 мкг, а у відмінників – 96 мкг. Тобто людина без зобу, 
але з помірним йододефіцитом, незважаючи на своє бажання та старання викладачів, ніколи 
не вибереться із середняків. Щорічно від нестачі йоду на світ з’являється 100 тис. дітей з 
уродженим кретинізмом. 

Організм людини не потребує значної кількості йоду, 2-3 г елементного йоду –
смертельні. У той же час, у формі йодидів, дозволяється приймати значно більші дози.

В крові організму людини спостерігається постійна (10-5 – 10-6% ) концентрація йоду –
це так зване йодне дзеркало крові.

Якщо ввести в організм з їжею значну кількість неорганічних солей йоду, концентрація 
його в крові підвищується у 1000 разів, але вже через 24 години йодне дзеркало крові 
відновлюється до норми. Рівень йодного дзеркала суворо підпорядковується 
закономірностям внутрішнього обміну. Та практично не залежить від умов експерименту. 

Вміст йоду в крові людини залежить від пори року: з вересня по січень концентрація 
йоду в крові знижується, з лютого починається певний підйом, а у травні – червні йодне 
дзеркало досягає найвищого рівня. Ці коливання мають порівняно невелику амплітуду, їх 
причини залишаються загадкою.

Із загальної кількості йоду в організмі – близько 25 мг, більша половина його 
знаходиться у щитовидній залозі. Майже увесь йод, що міститься у цій залозі, входить до 
складу похідних амінокислоти тирозину – гормонів щитовидної залози, лише незначна його 
частина, близько 1%, знаходиться у вигляді неорганічного йоду І1-.

Щитовидна залоза (glandula thureoidea), непарна (рідше парна - у земноводних та 
птахів) – залоза внутрішньої секреції хребетних тварин, виробляє та секретує в кров 
тироніни або тиреоїдні гормони. Вперше як самостійний орган диференціюється у риб. У 
ссавців розміщена на шиї в області гортанних хрящів, має форму щита або підкови; у 
людини щитовидна залоза (маса залози 15-30 г) складається з двох частин, з’єднаних 
перешийком. Основні морфологічні і функціональні одиниці щитовидної залози – фолікули 
та епітеліальні клітини, які заповнені в’язкою рідиною жовтого кольору – колоїдом. Кожен 
фолікул обплетений густою сіткою кровоносних судин, які забезпечують досить інтенсивний 
кровообіг у тканині залози. Маса крові, що проходить крізь залозу за 1 хв. в 3-5 разів 
перевищує масу самої залози. За годину кров, що циркулює в судинній системі, встигає 
пройти крізь цей ендокринний орган. В крові міститься 60 – 75 % йоду у формі органічних 
сполук і 25- 40% неорганічного йоду. При цьому неорганічні сполуки йоду перетворюються 
на органічні. Фолікули щитовидної залози містять у своєму складі білок глікопротеїдної 
природи – тиреоглобулін, здатні поглинати йод з кровотоку у вигляді йодидів (КІ, NaІ) і 
синтезувати гормони трийодтиронін і тироксин, вивільнення яких відбувається при 
внутрішньоклітинному протеолізі тиреоглобуліну. Синтез гормонів щитовидної залози 
регулюється гіпоталамогіпофізарною системою. Всього у залозі міститься близько 10 мкг 
вільного та 7500 мкг органічно зв’язаного йоду. Гормони щитовидної залози є активними 
регуляторами метаболічних реакцій в організмі. Вони забезпечують нормальне 
функціонування багатьох органів і систем організму – підвищують інтенсивність обміну 
речовин, регулюють процеси росту, розвитку та диференціювання тканин, посилюють 
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окиснювальні процеси та теплопродукцію в тканинах (тварини з гіпофункцією щитовидної 
залози погано переносять охолодження), підтримують на належному рівні енергетичні та 
біосинтетичні процеси в організмі. У всіх хребетних гормони щитовидної залози впливають 
на будову покривів та їх похідних – стимулюють розмноження клітин в базальному шарі 
епідермісу, а у земноводних, плазунів та птахів сприяють процесу линяння. Щитовидна 
залоза тісно пов’язана з іншими залозами внутрішньої секреції: гіпофізом, наднирковими 
залозами, статевими та підшлунковою залозою. При порушенні функцій щитовидної залози у 
людини виникає ряд патологічних змін, які проявляються у розвитку таких хвороб, як 
базедова хвороба, мікседема, ендемічний зоб, кретинізм.

Гормони. 
Йодтирозини – йодовані похідні амінокислоти тирозину, які входять до складу білка 

глікопротеїдної природи - тиреоглобуліну, що міститься у фолікулах щитовидної залози і є 
вихідною сполукою для синтезу гормонів тироксину та трийодтироніну. Тиреоглобулін 
містить від 0,5 до 1% зв’язаного йоду, який потрапляє до залози з током крові. Йодування 
тирозину здійснюється ферментом тиреоїд – пероксидазою, що знаходиться в 
цитоплазматичному ретикулумі фолікулярних клітин щитовидної залози. Йод приєднується 
в третьому та п’ятому положенні оксифенільного циклу тирозину, внаслідок чого 
утворюється 3-монойодтирозин та 3,5-дийодтирозин. Йодовані амінокислоти, сполучаються 
у ланцюги, утворюють молекули тиреоглобуліну.

Трийодтиронін – гормон щитовидної залози, який разом із тироксином бере участь у 
регуляції багатьох метаболічних реакцій організму. Утворюється з молекул тиреоглобуліну 
під час його протеолізу, а також при окислювальній конденсації моно- та дийодтирозину. 
Трийодтиронін виявляє значно вищу активність: впливає на ферменти циклу трикарбонових 
кислот, тканинного дихання, посилює основний обмін, стимулює синтез деяких біологічно 
активних речовин. 

Тироксин (3,3,5,5-тетрайодтиронін) – гормон щитовидної залози, що утворюється в її 
фолікулярних клітинах. Синтез тироксину, а також іншого гормону щитовидної залози -
трийодтироніну - каталізується ферментом тироїдпероксидазою, зв’язаним з 
ендоплазматичним ретикулумом фолікулярних клітин. За участю ферменту відбувається 
йодування залишків тирозину в складі білка глікопротеїдної природи - тиреоглобуліну. 
Тироксин є активним регулятором метаболічних процесів в організмі. Він підвищує 
інтенсивність основного обміну, збільшує теплопродукцію, впливає на ріст та 
диференціювання клітин і тканин, посилює скорочення серцевого м’яза, регулює водний 
баланс. Синтез тироксину регулюється тиреотропним гормоном гіпофіза. Порушення 
синтезу тироксину є причиною таких захворювань, як базедова хвороба, мікседема тощо.

Хвороби. 
Зоб ендемічний – порушення функціональної діяльності щитовидної залози, що 

розвивається при недостатньому надходженні йоду в організм внаслідок дефіциту його в 
навколишньому середовищі. Хвороба як правило розвивається переважно у людей, які 
живуть у гірській місцевості і супроводжується компенсаторним збільшенням розмірів 
щитовидної залози внаслідок розростання сполучної тканини. Для лікування 
використовують продукти харчування з достатньою кількістю йоду. Застосовують також 
хірургічні методи лікування.

Мікседема – вид патології, що виникає при зниженні функціональної активності 
щитовидної залози. При цьому спостерігається значне пригнічення метаболічних процесів в 
організмі, зменшується тиск крові і температура тіла, порушується водно-сольовий обмін, 
виникають набряки, одутлість обличчя, погіршення пам’яті. Хворі стають кволими, 
апатичними, постійно мерзнуть, спостерігаються в’ялість, слабкість, сонливість, шкіра стає 
сухою, злущується, особливо на ліктьових згинах і гомілках. Гіпофункція щитовидної залози 
у дитячому віці або в період внутрішньоутробного розвитку, яка супроводжується нестачею 
йоду, може бути причиною кретинізму. У таких дітей різко затримується ріст і розвиток, 
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порушується психіка і прорізування зубів, вони часто бувають глухонімими. Діти апатичні, 
обличчя одутле, вираз байдужий, рот напіввідкритий, голос грубий, охриплий.

Добування йоду. Вперше йод почали добувати із морських водоростей. Така 
загальновідома водорість, як ламінарія, яку зазвичай називають морською капустою, містить 
до 1% йоду. А деякі морські губки – навіть до 8,5% від сухої маси. Це в мільйони разів вище 
від вмісту йоду у воді.

Морські водорості – чи викинуті бурею на берег, чи зібрані «морськими косарями» на 
дні побережжя з човнів – сушать, а потім спалюють. Здобутий попіл промивають водою – у 
ній розчиняються і речовини, що містять йод. Під час пропускання хлору через цей розчин і 
виділяється йод.

Перший в Росії йодний завод був побудований у 1915 р. у Єкатеринославі 
(Дніпропетровськ); отримували йод із попелу чорноморської водорості філофори; за роки 
першої світової війни на цьому заводі було добуто 200 кг йоду. 

Морські водорості були єдиною «рудою» для добування йоду до 70-х років XIX ст. А з 
1868 року розгортається добування йоду з відходів виробництва селітри у Чилі. Дешевий 
чилійський йод став швидко витісняти йод добутий з водоростей. Маточники селітряного 
виробництва, які містять йод у вигляді 3NaIO , для виділення елементного йоду, обробляють 

сульфур (IV) оксидом. У першу світову війну надходження чилійської селітри та йоду 
зупинилось, що зразу негативно відобразилось на загальному стані фармацевтичної 
промисловості країн Європи.

У 1882 році російський учений А.П. Потилицин писав: «Багатий вміст брому, 
вуглекислого лугу й особливо йодистого натрію в нафтових водах Кудако, а можливо, 
цілком імовірно, і в інших нафтових джерелах Тамані, не тільки має звернути увагу медиків 
на ці води, а вони можуть бути також джерелом добування йоду».

Але тільки через п’ятдесят років (1930) інженер Б.П. Денисович розробив метод 
добування йоду із вод нафтових і газових родовищ. Цей метод досить довго був основою 
радянського виробництва йоду. Нафтову воду, що надходить на йодний завод, фільтрують 
від механічних домішок. Мінералізовану воду, що містить 0,001-0,01% йоду у вигляді 
йодидів, підкислюють сульфатною чи хлоридною кислотою до рН 2,5-3,5 і обробляють Cl2

чи розчином NaNO2 для виділення елементного йоду. Воду з розчиненим у ній йодом 
проганяють через активоване вугілля або аніоніт. У кілограмі вугілля за місяць 
накопичувалось до 40 г йод. Насичене йодом вугілля промивають розчином лугу NaOH, при 
цьому утворюються солі NaI і NaIO3. Із насиченого аніоніту йод вивільняють сумішшю 
розчинів Na2SO3 і NaCl. Із одержаних таким чином розчинів, які містять 2-3% NaI, дією 
сульфатної кислоти і окисника (наприклад, хлору) виділяють елементний йод.

Інший спосіб добування йоду – повітряний – було запропоновано П.І. Камінським у 
1931 році. Він грунтується на високій леткості йоду. Із води з підвищеною температурою 
(>40°С ) виділений йод видувають струменем повітря. Потім повітря, що містить пари йоду, 
змішують із сульфур (IV) оксидом. Із утвореної в присутності вологи суміші HI (біля 10%) і 
H2SO4 виділяють елементний йод дією хлору. 

Отриманий із підземних вод йод, забруднений органічними речовинами очищують 
сублімацією або плавленням від шаром сульфатної кислоти.

Перспективними є геотехнологічні методи добування йоду. Вони дозволяють вилучати 
йод з супутніх вод нафтових та газових родовищ не викачуючи ці води на поверхню. 
Спеціальні реактиви, введені через свердловину, під землею концентрують йод, і на 
поверхню надходить концентрат.

Тобто, добування йоду у промисловості можна представити, як дію хлору на йодиди:

22 22 IKClClKI +®+ .   
У лабораторії йод можна одержати дією концентрованої йодоводневої кислоти на різні 

окисники ( 433342 ,,,,, CuSOFeClKBrOKClOKMnOMnO ):

OHIKBrHIKBrO 223 336 ++®+ ,
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HClIFeClHIFeCl 2222 223 ++®+ ,

4224 2242 SOHICuIHICuSO ++®+ .
Одержання йоду.
Дослід 1. У хімічну склянку насипають 2 частини кристалічного калій йодиду і 1 

частину манган (IV) оксиду. До суміші доливають трохи розбавлену сульфатну кислоту і 
склянку накривають колбою із водою. Склянку поміщають на азбестову сітку і нагрівають. 
Відбувається реакція:

OHSOKMnSOISOHMnOKI 24242422 222 +++=++ . 
На холодних стінках колби осаджуються кристали йоду.
Дослід 2. Для одержання йоду у невеликих кількостях у пробірку поміщають 0,5-1 г 

суміші калій йодиду манган (IV) оксиду, доливають сульфатну кислоту і нагрівають. На 
холодних стінках пробірки осаджуються кристали йоду.

Дослід 3. У хімічну склянку насипають суміш добре розтертого порошку калій йодиду і 
порошку калій дихромату (4: 1). При нагрівання виділяється йод:

OKOCrIOCrKKI 2322722 436 ++=+ .

Дослід можна проводити і у пробірці.
Застосування. 
Медицина. Цілющі властивості речовин, що містять йод, були відомі за 3 тис. років до 

того, як був відкритий цей елемент. Китайський кодекс 1567 р. до н.е. рекомендує для 
лікування зобу морські водорості.

Антисептичні властивості йоду в хірургії першим використав французький лікар Буане. 
Ще у 1865-1866 рр. російський хірург М.І. Пирогов застосував йодну настойку для лікування
ран. У 1904 р російський військовий лікар Н.П. Філончиков у статті «Водні розчини йоду як 
антисептична рідина у хірургії» звернув увагу хірургів на перевагу водних та спиртових 
розчинів йоду саме при підготовці до операції. 

Йод (Iodum). Фармакологічна дія. Здійснює протимікробну дію; впливає на функцію 
щитоподібної залози, приймаючи участь у синтезі тироксину; прискорює процеси 
дисиміляції; сприятливо впливає на ліпідний та білковий обмін.

Застосування. Зовнішньо у вигляді 5% та 10% спиртового розчину, як антисептичний, 
подразнюючий та відволікаючий засіб, Внутрішньо по 0,02 г за одне приймання при 
атеросклерозі, хронічних запальних процесах у дихальних шляхах, при третинному сифілісі, 
гіпертиреозі, ендемічному зобі, хронічних отруєннях ртуттю та свинцем.

Умови зберігання - у захищеному від світла місці. Строк придатності кристалічного 
йоду не обмежений, 5% спиртовий розчин та ампули 3 роки.

Йодинол (Iodinolum). Склад: йоду 0,1 г, калію йодиду 0,3 г, спирту полівінілового 
0,9 г, води дистильованої до 100 мл. Фармакологічна дія: антисептичний препарат йоду з 
подовженою дією. Застосування: при хронічному тонзиліті промивання лакун, мигдаликів та 
супратонзилярних просторів (4-5 промивань через 2-3 дні); при гнійних отитах – закапування 
по 5-8 крапель та промивання на протязі 2-4 тижнів; при атрофічних ринітах пульверизація 
порожнини носа та глотки 2-3 рази на тиждень на протязі 2-3 місяців; при трофічних та 
варикозних язвах, гнійних ранах та опіках – пов’язки 1-2 рази на добу. 

Умови зберігання. У захищеному від світла місці.
Йодонат (Iodonatum). Водний розчин комплексу поверхнево активних речовин з 

йодом; містить близько 3% йоду. Фармакологічна дія: має високу бактерицидну активність 
до ешеріхій, золотистого стафілокока, протея, синегнійної палички; здійснює фунгістатичну 
дію. Показання до застосування: як антисептик тільки для знезаражування шкіри 
операційного поля (замінює розчин йоду). Застосування: у вигляді розчину, що містить 1% 
вільного йоду, для чого йодонат розбавляють у співвідношенні 1:3 стерильною або
дистильованою водою. В кінці операції перед накладанням швів на шкіру повторно 
обробляють краї рани 5-7 мл 1% розчину.

Умови зберігання. У прохолодному, захищеному від світла місці.
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Йодолипол (Iodolipolum). Йодоване масло. Синоніми: Iodipin, Lipiodol.
Застосування: як контрастна речовина для рентгенологічного дослідження 

порожнинних органів: трахеї, матки, маткових труб. При бронхіографії вводять до 20 мл; при 
метро- та сальпингографії 3-4 мл йодолипола вводять у порожнину матки.

Умови зберігання. У прохолодному, захищеному від світла місці.
Йодопірон (Iodopironum). Суміш комплексу полівінілпірролідон – йоду з йодидом 

калію (містить 6-8 % активного йоду). Фармакологічна дія: антисептичний засіб. Має високу 
бактерицидну активність до ешеріхій, золотистого стафілокока, протея. Застосування: для 
оброблення рук хірурга застосовують 0,1% (по активному йоду) розчини; для комплексного 
лікування гнійних ран, знезаражування операційного поля та оброблення ліктьових згинів 
донорів – 0,5 та 1% (по активному йоду) розчини йодопірону. 

Умови зберігання. У прохолодному, захищеному від світла місці.
Йодоформ (Iodoformium). Трийодметан. Синоніми: Formylum triiodatum.
Застосування. У якості антисептичного засобу при лікуванні інфікованих ран та язв у 

вигляді присипок та мазей.
Умови зберігання. У прохолодному, захищеному від світла місці.
У медичній практиці йодорганічні сполуки застосовують для рентгенодіагностики. 

Достатньо важкі ядра атомів йоду розсіюють рентгенівські промені. При введенні всередину 
організму такої діагностичної речовини утворюються виключно чіткі рентгенівські знімки 
окремих ділянок тканин та органів.

Йодамід (Iodamidum). 3-aцетамідометил-5-ацетамідо–2,4,6–трийодбензойна кислота. 
Синонім: Acidum ametriodicum.

Фармакологічна дія: діагностична контрастна речовина. Виробляється у вигляді 
йодаміду – 300, та йодаміду – 380. За хімічним складом подібний до триомбрасту. Показання 
до застосування: як рентгеноконтрастний препарат для дослідження судин та серця, нирок, 
сечовивідних шляхів.

Умови зберігання. У захищеному від світла місці.
Йопагност (Iopagnost). а-етил-b-(3-аміно-2,4,6-трийодфеніл)-масляна кислота. 

Синоніми: Bilipac, Cistobil.
Показання до застосування: як рентгеноконтрастний препарат для дослідження 

жовчних шляхів та жовчного міхура. Спосіб застосування та дози: внутрішньо по 1,5-3 г на 
ніч. Через 13-15 г натщесерце роблять рентгенівський знімок. 

Умови зберігання. У прохолодному, захищеному від світла місці.
Промисловість. Йод утворює багато йодорганічних сполук, які входять до складу 

деяких барвників.
Сполуки йоду використовують у фотографії та кіноіндустрії для виготовлення 

спеціальних фотоемульсій та фотопластинок.
Як каталізатор йод використовується у виробництві штучних каучуків. 
Застосовують йодидний спосіб отримання надчистих матеріалів – кремнію, титану, 

гафнію, цирконію. 
Всього 0,6% йоду, добавленого до вуглеводневовмісних масел, у кілька разів зменшує 

силу тертя у підшипниках з нержавіючої сталі та титана. Ця добавка дозволяє знизити 
навантаження на деталі, що труться більш ніж у 50 разів. 

Йодні препарати використовують також в якості сухої змазки для поверхонь із сталі та 
титана, що труться.

Виготовляються потужні йодні лампи розжарювання. Скляна колба такої лампи 
заповнена не інертним газом, а парами йоду, які самі випромінюють світло за умов високої 
температури.

Йод і його сполуки використовують в лабораторній практиці для аналізу та в 
хемотронних приладах, дія яких ґрунтується на окисно-відновних реакціях йоду.

Йод застосовують для виготовлення спеціального поляроїдного скла. У таке скло або 
пластмасу вводять кришталики солей йоду, які розподіляються у певній закономірності. 
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Коливання світлового променя не можуть проходити крізь них у всіх напрямках. 
Утворюється своєрідний фільтр, що називається поляроїдом - він відводить зустрічний потік 
світла, що сліпить, таке скло використовується в автомобілях. Комбінуючи кілька поляроїдів 
або обертаючи поляроїдні скельця, досягають виключно яскравих ефектів – це явище 
широко використовують у кіно - та театральному мистецтві.

Якщо грозову хмару «засіяти» йодистим сріблом або йодистим свинцем, то замість 
граду у хмарі утворюється дрібнодисперсна снігова крупа. Засіяна такими солями хмара 
проливається дощем і не шкодить насадженням.

Зображення людей, хворих на йододефіцит в полотнах
видатних художників

Ван Дейк  
Марія-Луіза де Тассіс 

Рембрант  
Юнона

Рембрант 
Андромеда

Дюрер 
Барбара

Дюрер старший
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Ван Дейк
Ганриета Мария 

Рембрант 
Венера і Амур 

Дюрер
Марія з гвоздикою

Рембрант
Еврейская невеста

Рембрант
Даная

Дюрер
Мадонна с грушей

Рембранд
Автопортрет
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Пізнавально-розрахункові задачі

І рівень
1. У 1811 році французький технолог Бернар Куртуа знайшов у попелі морських 

водоростей речовину, яка утворювала пару чарівного фіолетового кольору і 
сполучалася з металами, фосфором, воднем. Французький хімік Жозеф Гей-Люсак 
вивчив цю речовину, встановив, що до її складу входить новий елемент, і дав йому 
назву іод (від грецького іоєйдеос – темно-синій, фіалковий). На батьківщині Б. Куртуа, 
у місті Діжоні, одна з вулиць носить його ім’я.
Запишіть рівняння реакцій взаємодії йоду з воднем, фосфором, натрієм. Яка маса йоду 
витратиться на взаємодію із натрієм, маса якого складає 1,6 г? Відповідь: m(J2)=5,08 г.

2. Як відомо, йод використовують у медицині у вигляді 5%-го спиртового розчину як 
антисептичний і кровоспинний засіб. Скільки грам йоду і спирту потрібно взяти 
аптекарю для приготування 500 г 5%-ї йодної настоянки? Відповідь: 25 г йоду і 475 г 
спирту.

3. Морська вода містить близько 0,000005% йоду, який поглинається із неї деякими 
водоростями (зокрема ламінарією). При одержанні йоду із попелу морських 
водоростей, розчин упарюють і залишають для кристалізації; більшість хлоридів, 
сульфатів, що знаходяться у попелі, випадає в осад, а йодиди залишаються у розчині. 
Йод добувають обробкою цього розчину хлором.
Яку масу йоду можна добути при взаємодії насиченого розчину калій йодиду з хлором, 
об’єм якого дорівнює 28 л (н.у.)? Відповідь: 317,5 г.

ІІ рівень
4. Сполуки йоду відіграють важливу роль у регуляції обміну речовин. Йод входить до 

складу білка тиреоглобуліну, що міститься у щитовидній залозі і є складовою частиною 
гормонів… Нестача йоду спричиняє важкі захворювання: у дорослому віці – зоб, у 
дитячому – кретинізм. У крові організму людини спостерігається постійний вміст йоду, 
так зване дзеркало крові.
Маса йоду на кожні 100 г маси крові людини складає 0,013 мг, маса крові людини 
складає 8% від маси тіла. Яка маса йоду міститься у крові людини, якщо маса її тіла 
70 кг? Відповідь: 0,73 мг.

5. Калій йодад 3KIO - безбарвна кристалічна речовина, розчинна у воді (8,13 г у 100 г при 

20°С), одержують взаємодією йоду із розчином калій гідроксиду (аналогічно взаємодії 
хлору з лугами), використовують як реактив у йодотометрії.
1. Розрахуйте масову частку 3KIO у його насиченому при 20°С розчині.

2. Яка маса йоду витратиться на добування 21,4 г 3KIO ? 

Відповідь: w(KJO3) = 7,52%, m(J2) = 76,2 г.
6. В лабораторії є суміш хлориду йодиду натрію масою. 104,25 г цієї суміші розчинили у 

воді і пропустили через одержаний розчин надлишок хлору, потім розчин випарували 
досуха і залишок прожарили до постійної маси при 300°С. Маса сухої речовини 
виявилася рівною 58,5 г. Визначте склад вихідної суміші (у відсотках). 
Відповідь: w(NaI) = 71,9%, w(NaCI) = 28,1%.

ІІІ рівень
7. За хімічними властивостями йод є аналогом хлору і брому, але менш активний. Він 

взаємодіє з воднем тільки при нагріванні, причому реакція є оборотною.
У системі HIIH 222 Û+ на момент рівноваги встановилися такі концентрації 
реагуючих речовин: с[ ]2H = 0,25 моль/л, с[ ]2I = 0,05 моль/л, с[ ]HI = 0,9 моль/л. 
Визначте початкові концентрації реагентів та константу рівноваги даної реакції. 
Відповідь: с[ ]2H = 0,7 моль/л, с[ ]2I = 0,5 моль/л, К рів = 64,8.
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8. Йод є слабким окисником, тому легко виділяється у вільному стані із розчинів його 
солей при дії на них сильніших окисників. Визначте молярну концентрацію розчину 
калій йодиду, якщо відомо, що при обробці 100 мл цього розчину калій дихроматом (у 
кислому середовищі) виділяється 76,2 г йоду. Відповідь: с(KI) = 6 моль/л.

9. 68,3 г суміші KCIKIKNO ,,3 розчинили у воді і обробили хлорною водою. У 

результаті виділилося 25,4 г йоду. Такий же розчин обробили аргентум нітратом. 
Утворилося 75,7 г осаду. Визначте масу кожної речовини у вихідній суміші. Відповідь: 

m( 3KNO ) = 20,2 г, m( KI ) = 33,2 г, m( KCI ) = 14,9 г.
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Астат
Хімічний символ: At
Порядковий номер: 85 
Атомна маса: 210 а.о.м.
Електронна конфігурація: 4f145d106s26p4

Електронегативність (за Полінгом) 2,2
Ступені окиснення: -1; 0; +1; +3; +5; +7

Історія відкриття. Д.І. Менделєєв назвав останній галоген не лише екайодом, а й 
галоїдом X. Він писав у 1898 р.: «Можно, например, сказать, что при открытии галоида X с 
атомным весом, большим, чем иод, он все же будет образовывать KX, KXO3 и т.п., что его 
водородное соединение будет газообразной, очень непрочной кислотой, что атомный вес
будет... около 215».

В 1920 р. німецький хімік Е. Вагнер знову звернув увагу на все ще не відкритий п’ятий 
галоген, стверджуючи, що він буде обов’язково радіоактивним.

Відтоді й почалися інтенсивні пошуки елемента №85 в природних об’єктах.
Припущення про властивості 85-го елемента вчені здійснювали на основі положення 

його в періодичній системі та із основних відомостей про властивості сусідів цього елемента 
по таблиці Д.І. Менделєєва. Розглядаючи властивості інших елементів-галогенів, легко 
помітити таку закономірність властивостей їх простих речовин: фтор та хлор – гази, бром –
уже рідина, а йод – тверда сполука, що виявляє хоча і в невеликій мірі, властивості металів. 
Екайод – найважчий із галогенів. Тому, імовірно, що він повинен бути найбільш 
металоподібним, ніж йод, і, володіючи багатьма властивостями галогенів, так чи інакше 
схожий на свого сусіда зліва – полоній…

Разом з іншими галогенами, екайод потрібно шукати в морській та океанічній воді, 
бурових свердловинах. Його намагались, подібно йоду, шукати в морських водоростях, 
розсолах, і т.д. Англійський хімік І. Фрієнд спробував знайти Астат і Францій у водах 
Мертвого моря, в яких, як відомо, і галогенів і лужних металів було вдосталь.

Для видалення екайоду з розчинів хлоридів осаджувалось хлористе срібло; І. Фрієнд 
вважав, що осад матиме в собі й сліди 85-го елемента. Але ні рентгеноспектральний аналіз, 
ні мас-спектрометрія не дали позитивних наслідків.

В 1932 р. хіміки Політехнічного інституту штату Алабама (США) на чолі з 
Ф. Аллісоном повідомили, що ними із монацитового піску був виділений продукт, в якому 
міститься біля 0,000002 г одної із сполук елемента №85. На честь свого штату вони назвали 
його «Алабамій» та описали навіть його сполуку з Гідрогеном і оксигеновмісні кислоти. 
Назва «Алабамій» для 85-го елемента існувала в підручниках і довідниках з хімії до 1947 р.

Але вже тоді у багатьох вчених існували сумніви щодо достовірності відкриття 
Аллісона. Властивості Алабамію різко розходились із передбаченнями періодичного закону. 
Крім того, в цей час уже було відомо, що усі елементи, важчі Бісмуту не мають стабільних 
ізотопів. Припустивши ж стабільність елемента №85, наука постала б перед важливою 
аномалією. Але якщо ж елемент №85 не стабільний, тоді на Землі його можна знайти лише у 
двох випадках: якщо у нього є ізотоп з періодом напіврозпаду більше віку Землі, або якщо 
його ізотопи утворюються під час розпаду довгоживучих радіоактивних елементів.

За 19 років, з 1925 по 1943 р., в періодичній пресі з’явилось багато повідомлень про 
відкриття екайоду. Йому приписували певні хімічні властивості, давали гучні назви: 
гельвецій (на честь Швейцарії), англогельвецій (на честь Англії та Швейцарії), дакин (від 
назви стародавньої країни даків у Средній Європі), лептин (в перекладі з грецької 
«слабкий», «хиткий», «знедолений») і т.д. Але першу достовірну звістку про відкриття та 
ідентифікацію елемента №85 зробили фізики, що працювали над синтезом нових елементів.

На циклотроні Каліфорнійського університету Д. Корсон, К. Мак-Кензі та Е.Сегре
опромінили альфа-частинками мішень з бісмуту. Енергія частинок складала 21 МеВ, і ядерна 
реакція отримання елемента №85 була такою:

85Аt 
Астат

[210]
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ଷ଼݅ܤ
ଶଽ � ଶ݁ܪ

ସ �՜ � ݐܣ  ʹ ݊ଵ଼ହ
ଶଵଵ

Новий синтетичний елемент отримав назву лише після війни, в 1947 р. Але іще раніше, 
в 1943 р., було доведено, що ізотопи астату утворюються у всіх трьох рядах радіоактивного 
розпаду. Отже, астат є в природі.

Поширення у природі. Належить до групи галогенів, у природі зустрічається дуже 
рідко. Наближені обрахунки показали, що в усій земній корі знаходиться не більше 30 г 
астату. 

Астат в природі першими знайшли австрійські хіміки Б. Карлик і Т. Бернерт. Вивчаючи 
радіоактивність дочірніх продуктів радону, вони виявили, що незначна частина радію-А (так 
називали тоді, та й зараз іще називають, ізотоп 218Po) розпадається двояко (так звана 
радіоактивна вилка):

У щойно виділеному зразку RaA поряд із альфа-частинками, утвореними полонієм-218, 
були зареєстровані й альфа-частинки з іншими характеристиками. Як раз такі частинки 
могли випромінювати ядра ізотопу ଼ݐܣହ

ଶଵ଼ .
Пізніше під час інших дослідів були знайдені короткоживучі ізотопи 215At, 216At та217At. 

А в 1953 р. американські радіохіміки Э. Хайд і А. Гіорсо хімічним шляхом виділили ізотоп 
219At із францію-223. Це єдиний випадок хімічної ідентифікації ізотопу астату завдяки 
природному ізотопу. Набагато простіше та зручніше отримувати астат синтетичним шляхом.

До 1962 р. в російській хімічній літературі цей елемент називали астатином, а тепер за 
ним закріпилась назва «астат»; і це правильно: ні в грецькій, ні в латинській назвах цього 
елемента (по-латині astatium) немає суфікса «ин».

Астат вперше одержано штучно в 1940 р. бомбардуванням вісмуту α-частинками.
Будова. Астат дуже нестабільний, має багато ізотопів з атомною масою 202-219, з них 

найбільші періоди піврозпаду мають 211At (7,5 год.) і 210At (8,3 год.). Його назва походить від 
грецької στατέω — бути нестійким, через його радіоактивний розпад. Астат (як і Прометій, 
Технецій та Францій) в повному розумінні слова, створений людиною і вивчення цього 
елемента має велике науково-пізнавальне значення – перш за все для пізнання 
закономірностей у зміні властивостей елементів періодичної системи. Виявляючи в одних 
випадках металічні властивості, а в інших неметалічні, астат є одним із найбільш своєрідних 
елементів.
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Фізичні властивості. Астат - тверда речовина синьо-чорного 
кольору, за зовнішнім виглядом схожий на йод. Для нього характерно 
поєднання властивостей неметалів (галогенів) і металів (полоній, 
свинець тощо). Як і йод, астат добре розчиняється в органічних 
розчинниках і легко ними екстрагується. 

За летючості трохи поступається йоду, але також може легко переганятись. 
Температура плавлення 302°C, кипіння (сублімації) 337°C.

Хімічні властивості. Астат за хімічними властивостями подібний як до галогенів так і 
до металів.

Властивості астату як представника галогенів:
1. При дії на водний розчин астату воднем, в момент реакції утворюється газуватий 

астатоводень HAt:
H2+At2 → 2HAt

2. Астат у водному розчині відновлюється SO2 та окиснюється Br2 (менш ефективно 
нітратною кислотою): 
At2+2H2O+SO2 → H2SO4+2HAt 
At2+6H2O+5Br2 → 2HAtO3+10HBr 
At2+10HNO3 → 2HAtO3+10NO2+4H2O 
При цьому утворюється астатнувата кислота HAtO3.

3. Астат витісняється більш сильними галогенами:
2RbAt+I2 → 2RbI+At2.

4. Як галоген, взаємодіючи з металами, утворює астатиди:
2Li+At2 → 2LiAt - літій астатид,
2Tl+At2 → 2TlAt - талій астатид.
Також були добуті BiAt3 – бісмут астатид, NaAt – натрій астатид, MgAt – магній 
астатид, AgAt – арґентум астатид
Відома сполука астату з платиною, що утворюється внаслідок такого процесу:
Pt+At2 → PtAt2

5. Відомі методи утворення й міжгалогенних сполук:
At2+I2 → 2AtI - астат йодид 

6. Астат взаємодіє і з органічними сполуками:
C2H6+At2 → C2H5At + HAt (утворюється астатетан)

7. Як галоген, взаємодіє з нітритами металів, утворюючи нітрати:
LiNO2+At2+H2O → LiNO3+2HAt

8. Як галоген, може взаємодіяти з лугами:
Sr(OH)2+At2 → Sr(AtO)2+H2O

9. Деякі сполуки Астату із ступенем окиснення +1 нагадують сполуки Гідрогену, тобто 
підтверджують властивості астату як галогена:
H2O, H2S, NH3, PH3, H2Te, H2Se, HCl, CH4

At2O, At2S, NAt3, PAt3, At2Te, At2Se, AtCl, CAt4

10. При електролізі водного розчину солі його лужного металу, окиснюється на аноді:
K(-)     LiAt    A(+)

Li+

2H2O +2e → 2OH- + H2; 
Li+ + OH-→ LiOH    2At- -2e → At2

11. Також існують відомості про перастатат літію та астатит стронцію, що утворюються, 
внаслідок взаємодії з астатною (HAtO4) і астатистою (HAtO2) кислотами: 
Li2O + 2HAtO4 → 2LiAtO4+H2O 
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SrO+HAtO2 → SrAtO2+H2O 
Деякі металічні властивості астату:

12. Астат, як метали, осаджується із солянокислих розчинів сірководнем (H2S):
2AtCl+H2S → 2HCl+At2S

13. Як чистий метал астат поводить себе дивовижно: відганяється в молекулярній формі із 
водних розчинів. Такою властивістю не володіє жоден із елементів:
At2+H2S → At2S+H2

14. Може взаємодіяти з неметалами (вуглецем):
2At2+C → CAt4.

15. Може як і йод виявляти ступінь окиснення -1:
At2+H2S → 2HAt+S.

16. Витісняється із розчину цинком або дихлоридом олова SnCl2:
SnCl2+2AtCl → SnCl4+At2

Zn+2AtCl → ZnCl2+At2

Вплив на живі організми. При попаданні в організм концентрується в печінці. Як і 
йод, астат має здатність накопичуватись в щитоподібній залозі. α -Випромінювання астату 
вражає навколишні тканини, що приводить до порушення їх функцій і в кінцевому рахунку 
формування пухлин.

Часткове накопичення астату спостерігається і в молочних залозах. З метою 
«вибіркової» доставки α-випромінювання до клітин пухлини, розроблені методи зв’язування 
астату-211 з моноклональними антитілами.

Методи добування астату. Реакцію опромінення бісмуту альфа-частинками можна 
використовувати також і для синтезу інших ізотопів астату. Достатньо підвищити енергію 
бомбардуючих частинок до 30 МеВ, як піде реакція з вильотом трьох нейтронів і замість 
астату-211 утвориться астат-210. Чим вища енергія альфа-частинок, тим більше утвориться 
вторинних нейтронів і тим менше, відповідно, масове число новоутвореного ізотопу. В 
якості мішеней для опромінення використовують металічний бісмут або його оксид, які 
наплавляють або напилюють на алюмінієву чи мідну підкладку.

Другий метод синтезу астату полягає в 
опроміненні прискореними йонами карбону 
мішені з золота. В цьому випадку відбувається 
така реакція:

ݑܣ  �ܥ ՜� ݐܣ  Ͷ ݊ଵ଼ହ
ଶହ


ଵଶ

ଽ
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Для виділення новоутвореного астату із 
бісмутових чи золотих мішеней використовують 
достатньо високу леткість астату – він все ж таки 
галоген! Дистиляція відбувається в потоці азоту 
або в вакуумі при нагріванні мішені до 
300...600°C. Астат конденсується на поверхні 
скляної ловушки, охолодженої рідким азотом або 
сухим льодом.

Іще один спосіб добування астату заснований 
на реакціях розщеплення ядер урану чи торію при 
опроміненні їх альфа-частинками чи протонами 
високих енергій. 

Залежність між енергією 
випромінюючих альфа-частинок і 

масовим числом (або числом 
нейтронів у ядрі) ізотопів астату

Так, наприклад, при опроміненні 1 г металічного торію протонами з енергією 680 МеВ 
на синхроциклотроні об’єднаного інституту ядерних досліджень в м. Дубні отримують біля 
20 мікрокюрі (інакше 3∙1013 атомів) астату. Але в цьому випадку набагато важче виділити 
астат із складної суміші елементів. Цю нелегку проблему зуміла вирішити група радіохіміків 
із м. Дубни на чолі з В.А. Халкіним.
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Зараз відомо вже 20 ізотопів астату з масовими числами від 200 до 219. Найбільш 
«довгоживучим» з них є ізотоп 210At (період напіврозпаду 8,3 год.), а «найменш живучий» –
214At (2∙10–6 секунди).

Оскільки астат не отримують у вагомих кількостях, його фізичні і хімічні властивості 
вивчені неповністю, а фізико-хімічні константи, як правило, обчислюються за аналогією з 
більш доступними сусідами в періодичній системі. Наприклад, визначені температури 
плавлення та кипіння астату – 411 і 299°C, тобто астат, як і йод, повинен легше відганятися, 
чим плавитись.

Усі дослідження з хімії астату проводились з дуже малими кількостями цього елемента, 
порядку 10–9...10–13 г на літр розчинника. І справа навіть не в тому, що не можна отримати 
більш концентровані розчини. Якби їх вдалося отримати, працювати з ними було б вкрай 
складно. Альфа-випромінювання астату приводить до радіолізу розчинів, сильному їх 
нагріванню та утворенню великої кількості побічних продуктів.

І все ж, у вивченні хімічних властивостей астату було отримано ряд важливих 
результатів. Встановлено, що астат може існувати в шести валентних станах: від -1 до +7. В 
цьому він виявляє себе як типовий аналог йоду. Як і йод, він добре розчиняється в більшості 
органічних розчинників, зате легше, ніж йод, набуває позитивного електричного заряду. 
Добуті та вивчені властивості деяких міжгалогенних сполук астату, наприклад AtBr, AtI, 
CsAtI2.

Застосування. Перші спроби застосувати астат на 
практиці були здійснені ще в 1940р. Досить перспективним є 
211At для лікування захворювань щитоподібної залози. 
Створений фармацевтичний препарат «Астат-211», що лікує 
рак щитоподібної залози. Існують відомості, що 
радіобіологічна дія α-частинок астату на щитоподібну залозу в 
2,8 рази сильніша за β -частинки йоду-131; важливо, що α -
частинки впливають лише на щитоподібну залозу, не торкаючи 
при цьому паращитоподібну.

Варто врахувати, що з допомогою йону роданіду можна повністю вивести астат із 
організму людини. Також проводяться вагомі дослідження в галузі синтезу 
радіофармпрепаратів на основі 211At для терапевтичних цілей.

Пізнавально-розрахункові задачі

І рівень
1. Визначте кількість нейтронів, що мають ізотопи 215At, 216At та217At.
2. Зобразіть будову атома ізотопу 211At.
3. Мікрокількість речовини має назву мікрокюрі. 1 мікрокюрі нараховує 1,5∙1012 атомів. 

Обчисліть кількість астату величиною в 20 мікрокюрі.

ІІ рівень
4. Закінчіть схему ядерної реакції: 
5. Складіть рівняння взаємодії етанолу з астатоводнем та наступною реакцією В юрца з 

утворенням органічного продукту. Дайте йому назву.
6. Зобразіть схему електролізу водного розчину натрій астатиду враховуючи, що астат 

при цьому виявляє властивості галогенів.

ІІІ рівень
7. Зобразіть схему електролізу водного розчину калій астатиду враховуючи, що астат при 

цьому виявляє властивості металу і повністю відновлюється на катоді.
8. Методом електронного балансу підберіть коефіцієнти в рівняннях та вкажіть їх 

загальну суму:
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а) Mg(NO2)2+At2+H2O → Mg(NO3)2+HАt;
б) КAtO3 → КAt + O2;
в) Ва(OH)2+At2 → Ва(AtO)2+H2O.

9. Методом електронного балансу підберіть коефіцієнти в рівняннях та вкажіть загальну 
кількість електронів, що отримує окисник: 
а) КNO2 + At2 + H2O → КNO3 + HAt;
б) AgAtO3 → AgAt + O2;
в) C6H6 + At2 → C6H5At + HAt.
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ХАЛЬКОГЕНИ - р-елементи VI групи ПС
Оксиген, кисень, озон

Хімічний символ: O 
Порядковий номер: 8
Атомна маса(молярна маса): 15,9994 а.о.м.
Електронна конфігурація: 2s22p4

Електронегативність (за Полінгом) 3,5
Ступені окиснення: -2; -1; 0; +2

Історія відкриття. Слово кисень (іменувався на початку XIX століття ще 
«кислотвором») своєю появою в російській мові до якоїсь міри зобов’язане М. Ломоносову, 
який ввів у вживання, разом з іншими неологізмами, слово «кислота»; таким чином слово 
«кисень», у свою чергу, є калькою терміну «оксиген» (фр. l’oxygene), запропонованого 
А. Лавуазье (в перекладі з грецької «той, що народжує кислоти»).

Дивно, але кисень був відкритий кілька разів. Перші відомості про нього зустрічаються 
вже в VIII столітті в трактаті китайського алхіміка Мао Хоа. Китайці уявляли собі, що цей 
газ («йинь») — складова частина повітря, і називали його «діяльним початком»! Жителям 
найбільшої азіатської країни було відомо і те, що кисень сполучається з деревним вугіллям, 
яке горить, сіркою, деякими металами. Китайці могли і отримувати кисень, використовуючи 
сполуки селітри. Всі ці древні відомості поступово забулися. Лише у XV столітті про кисень 
мимохідь згадує великий Леонардо да Вінчі.

Знову його відкриває в XVII столітті голландець Дреббель. Про нього відомо дуже 
мало. Ймовірно, то був великий винахідник і учений. Він зумів створити підводний човен.
Проте об’єм човна обмежений, тому брати з собою повітря, що 
складається в основному з азоту, було невигідно. Логічніше 
використовувати кисень. І. Дреббель отримує його з селітри! Це 
сталося в 1620 році, більш ніж за сто п’ятдесят років до «офіційного» 
відкриття кисню Прістлі і Шеєле. 

Джозеф Прістлі з 1774 по 1799 рік відкрив або вперше отримав 
в чистому вигляді сім газоподібних сполук, серед них – кисень. У 
1774 році Прістлі провів досліди з оксидом ртуті і суриком. 
Маленьку пробірку з невеликою кількістю червоного порошку він 
опустив відкритим кінцем в ртуть і нагрівав речовину зверху за 
допомогою двоопуклої лінзи. Свої досліди по отриманню кисню він 
описав: «Діставши лінзу з діаметром 2 дюйми, з фокусною відстанню 
20 дюймів, я почав досліджувати з її допомогою, який рід повітря 
виділяється зі всіляких речовин, природних і штучно приготованих. Після того, як за 
допомогою цього приладу я виконав ряд дослідів, я спробував 1 серпня 1774 року виділити 
повітря з кальцинованої ртуті і побачив негайно, що повітря може дуже швидко виділитися з 
неї. Мене невимовно здивувало те, що свічка в цьому повітрі горить незвичайно яскраво, і я 
абсолютно не знав, як пояснити це явище».

Переконаний прибічник вчення про флогістон, Прістлі розглядав оксид ртуті як просту 
речовину, утворену при нагріванні ртуті в повітрі і, отже, позбавлену флогістону. Тому 
виділення «дефлогістованого повітря» з оксиду ртуті при нагріванні 
здавалося йому просто неможливим. Ось чому він був «такий далекий від 
розуміння того, що насправді отримав. 

Одночасно з Прістлі працював Шеєле. Він писав про свої 
пріоритети: «Дослідження повітря є в даний час найважливішим 
предметом хімії. Цей пружний флюїд володіє багатьма особливими 
властивостями, вивчення яких сприяє новим відкриттям. Дивний вогонь, 

8О
Оксиген

15,999
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цей продукт хімії, показує нам, що без повітря він не може вироблятися...»
Шеєле дещо раніше Прістлі отримав і описав властивості «вогненного повітря» 

(кисню). Учений отримував кисень різними шляхами: нагріванням селітри, нітрату магнію, 
перегонкою суміші селітри з сірчаною кислотою. 

«Вогненне повітря», — писав Шеєле, — є та ж сама речовина, за допомогою якої 
підтримується циркуляція крові і соків у тварин і рослин... Я схильний думати, що «вогненне 
повітря» складається з кислої тонкої матерії, сполученої з флогістоном, і, ймовірно, що всі 
кислоти отримали свій початок від «вогненного повітря».

Але праці Шеєле були надруковані значно пізніше за праці Прістлі. 
І все-таки головна фігура в історії відкриття кисню - не Шеєле і не Прістлі. Вони 

відкрили новий газ - і лише. Відкрили кисень - і до кінця днів своїх залишилися ревностними 
захисниками теорії флогістону! Теорії - колись корисної, але яка до кінця XVIII ст. стала вже 
«кандалами на ногах науки». Пізніше Фрідріх Енгельс напише про це: 

«Обидва вони так і не дізналися, що опинилося у них в руках. Елемент, якому 
призначено було революціонізувати хімію, пропадав в їх руках безслідно... Тому власне 
відкривачем кисню залишається Лавуазьє, а не ті двоє, які тільки описали кисень, навіть не 
здогадуючись, що вони описують».

Великий французький хімік Антуан Лоран Лавуазьє (тоді ще дуже молодий) дізнався 
про кисень від самого Прістлі. Через два місяці після відкриття «дефлогістованого повітря» 
Прістлі приїхав до Парижа і детально розповів про те, як було зроблено це відкриття і з яких 
речовин (ртутна і свинцева окалини) нове «повітря» виділяється. До зустрічі з Прістлі 
Лавуазьє не знав, що в горінні і диханні бере участь тільки частина повітря. Тепер він по-
новому поставив початі двома роками раніше дослідження горіння. Для них характерний 
скрупульозний кількісний підхід: все, що можна, зважувалося або як-небудь інакше 
вимірювалося. Лавуазьє спостерігав утворення червоних лусок «ртутної окалини» і 
зменшення об’єму повітря при нагріванні ртуті в запаяній реторті. У іншій реторті, 
застосувавши високотемпературне нагрівання, він розклав отримані в попередньому досліді 
2,7 г «ртутної окалини» і отримав 2,5 г ртуті і 8 кубічних дюймів того самого газу, про який 
розповідав Прістлі. У першому досліді, в якому частина ртуті була перетворена на окалину, 
було «втрачено» якраз 8 кубічних дюймів повітря, а залишок його 
став «азотом» - не життєвим, таким, що не підтримує ні дихання, ні 
горіння. Газ, виділений при розкладанні окалини, проявляв 
протилежні властивості, і тому Лавуазьє спочатку назвав його 
«життєвим газом». Лавуазьє з’ясував суть горіння. І потреба у 
флогістоні - «вогненній матерії», що нібито виділяється при згоранні 
будь-якого пального, відпала. Киснева теорія горіння прийшла на 
зміну теорії флогістону. За два століття, що пройшли з часу 
відкриття, теорія Лавуазьє не тільки не була спростована, але ще 
більш зміцнилася. Висока окислювальна здатність кисню лежить в 
основі горіння всіх видів палива, включаючи порох. 

Поширення у природі. Кисень — найпоширеніший на Землі 
елемент, на його частку (у складі різних сполук, головним чином 
силікатів), доводиться близько 47,4% маси твердої земної кори. 
Морські і прісні води містять величезну кількість зв’язаного 
кисню — 88,8% (по масі), в атмосфері вміст вільного кисню 
складає 20,95% за об’ємом і 23,12% за масою. Більше 1500 сполук 
земної кори в своєму складі містять кисень. У зв’язаному вигляді 
кисень виявлений на багатьох планетах сонячної системи. 
Атмосфера Венери складається з вуглекислого газу, оксидів сірки і сірчаної кислоти, в ній 
також наявні 0,0005% вільного кисню. У атмосфері Марсу міститься вуглекислий газ, 
невеликі кількості води і близько 0,3% кисню. В атмосфері Юпітера містяться невеликі 
кількості води і вільного кисню. На його супутнику Іо в результаті вулканічної діяльності з 
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його надр постійно викидається оксид сірки, інший супутник – Європа - покритий крижаним 
покривом в декілька десятків кілометрів, під яким існує водний океан, супутники Ганімед і 
Каллісто також мають крижану кору. У ядрі Сатурну можливо під великим тиском міститься 
модифікований лід. Його супутники Енцелад і Титан мають крижаний покрив. Уран володіє 
океаном з води, аміаку і метану. Поверхня супутника Нептуна Трітона також покрита 
крижаним покривом.

Кисень в атмосфері Землі почав накопичуватися в результаті діяльності первинних 
фотосинтезуючих організмів, що з’явилися, ймовірно, близько 2,8 млрд.. років назад. 
Вважають, що 2 млрд.. років назад атмосфера вже містила близько 1% кисню; поступово з 
відновної вона перетворювалася на окислювальну і приблизно 400 млн.. років назад набула 
сучасного складу. Наявність в атмосфері кисню в значній мірі визначила характер 
біологічної еволюції. 

Біологічна роль. Оксиген - основний біогенний елемент, що входить до складу 
молекул всіх найважливіших речовин, що забезпечують структуру і функції клітин, - білків, 
нуклеїнових кислот, вуглеводів, ліпідів, а також безлічі низькомолекулярних сполук. Так, до 
складу білків входить 21,5-23,5% Оксигену. У вигляді 
гідроксилапатиту (3Са3(РО4)2 ∙ Са(ОН)2) входить до складу 
кісток і зубів. У кожній рослині або тварині Оксигену значно 
більше, ніж будь-якого іншого елементу (в середньому 
близько 70%). М’язова тканина людини містить 16% 
Оксигену, кісткова тканина – 28,5%; всього в організмі 
середньої людини (маса тіла 70 кг) міститься 43 кг Оксигену. 
Однією з найважливіших сполук Оксигену є вода (Н2О), яка 
містить 88,888% Оксигену. В організмі вода — це 
середовище, в якому відбуваються хімічні реакції, пов’язані з переведенням речовин у 
розчини. Вода є основним засобом транспортування речовин у живому організмі, реагентом 
багатьох хімічних реакцій (реакцій гідролізу). Оксиген у складі води є чудовим середовищем 
для підтримання кислотно-лужного балансу в клітинах, лімфі, крові.

Будова. Хімічний елемент Оксиген існує у вигляді двох 
алотропних модифікацій – простих речовин кисню та озону. 
Природний кисень Землі складається з трьох стабільних 
ізотопів: – 99,76%,  -0,04%, – 0,2%.

Кисень (О2) за нормальних умов знаходиться в 
газоподібному стані. Щільність газу кисню 1,4 кг/м3. Не має 
запаху, кольору, трохи важчий за повітря. Температура 
кипіння рідкого кисню (рідина має блакитний колір) -182,9°C. 
При температурах від -218,7°C до -229,4°C існує твердий 
кисень з кубічною граткою (модифікація), при температурах від -229,4°C до -249,3°C -
модифікація з гексагональною граткою і при температурах нижче -249,3°C - кубічна 
модифікація. При підвищеному тиску і низьких температурах отримані і інші модифікації 
твердого кисню. При 20оС розчинність газу О2: 3,1 мл на 100 мл води, 22 мл на 100 мл 
етанолу, 23,1 мл на 100 мл ацетону. Існують органічні фторовмісні рідини, в яких 
розчинність кисню значно вища.

Озон (О3) вперше був виявлений у 1785 році голландським фізиком Ван-Марумом. 
Саме слово «озон» - означає «той, що має сильний запах». На початку ХХ століття 
французькі фізики Шарль Фабрі та Анрі Буїссон відкрили скупчення озону в стратосфері. У 
1913 році їм вдалося за допомогою спектроскопічних вимірів ультрафіолетового 
випромінювання довести існування озонового шару у віддалених від землі шарах атмосфери. 
Але в лабораторних умовах вперше чистий озон було отримано лише в 1922 році німецькими 
хіміками Е. Різенфельдом та Г. Швабом. Про те, що озон може утворюватися з кисню під час 
грозових розрядів встановлено давно. Сам озон – це газ синього кольору з різким запахом.
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Температура кипіння озону −112 °C; вага 1 л — 2,14 г. Утворює озоніди (сполуки лужних 
металів і амонію, які містять аніони О3-).

Хімічні властивості. Висока міцність хімічного зв’язку між атомами в молекулі О2 

призводить до того, що при кімнатній температурі газоподібний кисень хімічно досить 
малоактивний. У природі він поволі вступає в перетворення при процесах гниття. Крім того, 
кисень при кімнатній температурі здатний реагувати з гемоглобіном крові, що забезпечує 
перенесення кисню від органів дихання до інших органів.

Кисень реагує з активними металами - літієм, натрієм, цезієм, викликає утворення іржі 
на поверхні сталевих виробів. 

2Сs +О2 → Сs2О2

При цьому відбувається утворення не оксидів, а пероксидів.
Без нагрівання також вступає в реакції з білим фосфором, з деякими органічними 

речовинами.
4P + 5O2 → 2P2O5 

При нагріванні, навіть невеликому, хімічна активність кисню різко зростає. Він реагує з 
вибухом з воднем, метаном, іншими горючими газами. Відомо, що при нагріванні в 
атмосфері кисню або на повітрі багато простих і складних речовин згорають, причому 
утворюються різні оксиди. 

2Са +О2 →2СаО 
S+О2 → SО2;
2Mg + O2 → 2MgO
3Fe + 2O2 → Fe3O4

СН4 +О2 → СО2 + Н2О
С +О2 → СО2

Якщо суміш кисню і водню зберігати в скляній судині при кімнатній температурі, то 
реакція утворення води протікає повільно:

2Н2 + О2 → 2Н2О 
за розрахунком, перші крапельки води повинні з’явитися в посудині приблизно через 

мільйон років. Але при внесенні до посудини з сумішшю цих газів платини або паладію (що 
грають роль каталізатора), а також при підпалі реакція протікає з вибухом.

З азотом N2 кисень реагує або при високій температурі (біля 
1500-2000оС), або при пропусканні через суміш азоту і кисню 
електричного розряду. За цих умов утворюється нітроген (II) оксид:

N2 + O2 → 2NО
З неметалів кисень безпосередньо ні за яких умов не взаємодіє 

з галогенами, з металів – з благородними металами сріблом, 
золотом, платиною і ін..

Бінарні сполуки, в яких валентність атомів Оксигену дорівнює -2, називають оксидами.
Під час грози кисень може перетворюватися на озон. 
3О2 → 2О3

Озон – нестійка сполука. Він легко розкладається з утворенням атомарного кисню, 
який значно перевищує за своєю окиснювальною здатністю молекули кисню. Тому Озон 
значно активніше реагує з речовинами, окиснюючи їх. 

Але озон витісняє йод із водних розчинів йодидів:
2КІ + Н2О + О3 → 2КОН + І2 + О2

Йод дає характерне забарвлення, тому за допомогою цієї реакції можна ідентифікувати 
озон.

Вплив на живі організми. Молекулярний кисень як окисник безпечний для клітин. 
Атмосферний кисень (О2), що потрапляє в організм людини під час дихання, зв’язується з 
гемоглобіном крові й проникає до клітин органів, де Оксиген включається в реакцію 
повільного окиснення. Білки їжі окиснюються частково до СО2 та Н2О. У процесі окиснення 
1 г білків виділяється 4 ккал (16,736 кДж) енергії. Під час повного окиснення 1 г тристеарину 
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(С57Н110О6) виділяється 9 ккал (37,656 кДж) теплоти, при цьому витрачається 2,68 л О2. Під 
час повного окиснення 1 г глюкози (С6Н12О6) виділяється 4 ккал (16,736 кДж) теплоти, при 
цьому витрачається 0,373 л О2.

Токсична дія кисню проявляється в умовах окисного 
стресу ферментативного захисту організму. Токсичний 
вплив кисню не виявляється після довготривалого 
вдихання суміші з 55-60% О2. Вдихання людиною суміші з 
70-80% О2 протягом 55 год спричинює зниження життєвої 
ємності легенів, з 90% О2 протягом 24 год — у частини осіб 
парестезію (оніміння) пальців, протягом 60-65 год 
тахікардію (прискорене серцебиття), блювоту, розвиток 
бронхіту або пневмонії. Вдихання чистого О2 протягом 15 
хв спричиняє блювоту, а протягом 6-24 год призводить до 
захворювання легенів. У разі повторного довготривалого (протягом 10 год) вдихання кисню 
в організмі людини можуть виникнути трахеобронхіт, пневмонія, а також враження ЦНС і 
серцево-судинної системи. 

В організм людини Оксиген потрапляє з водою та їжею, у вигляді кисню — під час 
дихання. Протягом доби доросла людина споживає 420 л О2 і виділяє 420 л СО2. 

Виводиться Оксиген з організму людини через легені, нирки, шкіру у вигляді Н2О, СО2

та інших оксигеновмістних органічних речовин.
В організм тварин і людини кисень поступає в основному через органи дихання 

(вільний кисень) і з водою (зв’язаний кисень). Потреба організму в кисні визначається рівнем 
(інтенсивністю) обміну речовин, який залежить від маси і поверхні тіла, віку, статі, 
характеру живлення, зовнішніх умов і ін. В екології як важливу енергетичну характеристику 
визначають відношення сумарного дихання (тобто сумарних окислювальних процесів) 
угрупування організмів до його сумарної біомаси. 

На відміну від кисню, навіть незначні концентрації О3 у приміщенні спричиняють у 
людей сухий кашель у людини, подразнення слизових оболонок очей та верхніх дихальних 
шляхів. Концентрація озону 0,5 мг/м3 в повітрі викликає головний біль, розлади сну, розлади 
нервової та кровоносної системи, порушення роботи печінки. Але разом з тим Озон, який 
міститься в атмосфері, впливає на існування життя на всій нашій планеті і без нього життя на 
Землі було б зовсім не таким, яким ми спостерігаємо його зараз. Озон зустрічається в 
атомосфері до висоти 100 км. Нижня межа шару атмосфери, де утворюється велика кількість 
озону, знаходиться на висоті 10–15 км, а верхня – на висоті близько 50 км. Цей шар 
називається озоносферою. Максимум концентрації молекул озону відповідає висоті близько 
25 км, проте, навіть тут є не більше 5–10 молекул озону на мільйон молекул повітря. Озон, 
що утворюється вище 8–12 км, часто називають стратосферним озоном, аби відрізнити його 
від тропосферного озону, який утворюється в результаті інших процесів в приземному шарі 
атмосфери. Кількість тропосферного озону не перевищує 10% від загального вмісту озону в 
атмосфері. Загальний вміст озону у вертикальному стовпі атмосфери, якщо його привести до 
нормального тиску (760 мм. рт.ст.) і температури (0°С), і зібрати в шар, буде мати висоту 
близько 3 мм. Здавалося б, який вплив може здійснити озонова плівка над поверхнею Землі, 
якщо її товщина всього – навсього 3 мм? Та дослідження доводять, що озоносфера майже 
повністю поглинає згубні для всього живого ультрафіолетові промені Сонця. Під 
ультрафіолетовою радіацією УФ Сонця розуміють радіацію в діапазоні довжини хвиль від 
0,4 до 0,01 мкм. За впливом на живі клітини її ділять на три частини: Уф-А (0,4–0,315 мкм), 
Уф-В (0,315–0,380 мкм) і Уф-С (коротші 0,28 мкм). Уф-С згубний для живого організму 
навіть в невеликих дозах, внаслідок руйнування молекул білка, на щастя, Уф-С повністю 
поглинається озоносферою і не доходить до земної поверхні. Уф-В у великих кількостях 
також згубно діє на клітини, але доходить до землі лише в невеликих дозах,достатніх для 
синтезу в організмі вітаміну D. Найменш небезпечним для живої матерії є Уф-А. 
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В цілому дію УФ на людину можна звести до 
наступного:

1) розпад білка; 
2) канцерогенна дія; 
3) ослаблення імунної системи; 
4) опік або навіть рак шкіри; 
5) очні (катаракта) і інфекційні захворювання 
6) алергічні захворювання; 
7) мутагенна дія.
І всім цим проявам запобігає саме озоновий шар.
Кисень в атмосфері Землі почав накопичуватися в 

результаті діяльності первинних фотосинтезуючих 
організмів, що з’явилися, ймовірно, близько 2,8 млрд.. 
років назад. Вважають, що 2 млрд.. років назад 
атмосфера вже містила близько 1% кисню; поступово з 
відновної вона перетворювалася на окислювальну і 
приблизно 400 млн.. років назад набула сучасного 
складу. Наявність в атмосфері кисню в значній мірі 
визначила характер біологічної еволюції. Обмін 
речовин аеробним способом (за участю О2) виник 
пізніше анаеробного (без участі О2), але саме реакції 
біологічного окиснення, ефективніші, ніж стародавні 
енергетичні процеси бродіння і гліколізу, забезпечують живі організми переважно 
необхідною їм енергією. Виняток становлять облігатні анаероби, наприклад, деякі паразити, 
для яких кисень є отрутою. 

Добування. Основним джерелом надходження кисню в повітря є реакція фотосинтезу, 
яка відбувається в зелених листках.

6СО2 + 6Н2О → С6Н12О6 + 6О2

Щорічно рослини продукують 150 млн. тонн кисню.
В даний час кисень в промисловості отримують за рахунок розділення повітря при 

низьких температурах, яке ґрунтується на різниці температур кипіння газів, з яких воно 
складається.

У промисловості кисень отримують електролізом води та з рідкого повітря.
2Н2О → 2Н2 + О2

У лабораторії невеликі кількості не дуже чистого кисню можна отримати при 
нагріванні калій перманганату KМnО4.

2KMnO4 → K2МnО4 + MnО2 + O2.
Чистіший кисень отримують розкладанням гідроген пероксиду Н2О2 у присутності 

каталітичних кількостей твердого манган (IV) оксиду MnО2 

або з пероксидів металів:
2Н2О2 → 2Н2О + О2

2ВаО2 + 2 СО2 → 2ВаСО3 + О2

Для добування кисню використовують і інші реакції 
розкладу:

- бертолетової солі в присутності манган (IV) оксиду:
2KClO3 → 2KCl + 3O2

- нітратів лужних металів:
2NaNO3 → 2NaNO2 + O2

В лабораторії досить часто для добування кисню використовують дослід Дж.Прістлі –
розклад оксиду ртуті при нагріванні:

2HgO → Hg + O2
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Озоновий шар. Більшість гіпотез шляхів руйнування і утворення Озону вважають, 
нібито молекула озону О3 утворюється сполученням молекули О2 і атома О, коли вони разом 
зустрічаються ще з однією молекулою Х, якою може бути будь-яка частка, у тому числі і 
молекула азоту N2. Вона необхідна, щоб поглинути енергію, яка виділяється при утворенні 
О3. 

Вперше механізм утворення, а також руйнування озону, був запропонований Сіднеєм 
Чепманом в 1930 році і носить його ім’я.

Реакції утворення озону:
О2 + hν → 2О
О2 + O → О3

Руйнування найчастіше відбувається шляхом фотолізу. Фотоліз молекулярного кисню 
здійснюється в стратосфері під впливом ультрафіолетового випромінювання з довжиною 
хвилі 175-200 нм і до 242 нм. Озон витрачається в реакціях фотолізу і взаємодії з атомарним 
киснем:

О3 + hν → О2 + О
О3 + O → 2О2

Але ці процеси є природними і компенсують один одного, тому аж ніяк не змогли б 
призвести до таких важких наслідків, як утворення «озонових дір». 

Застосування
1. Наявність в атмосфері кисню в значній 

мірі визначила характер біологічної 
еволюції. Якби рослини в процесі 
фотосинтезу не перетворювали воду і 
вуглекислий газ на органічні сполуки і 
цей процес не супроводжувався 
вивільненням зв’язаного кисню, то, 
вичерпавши досить швидко запаси 
атмосферного кисню, весь тваринний 
світ, включаючи людство, незабаром 
задихнувся б. Але і рослинам після цього 
довелося б несолодко. Річ у тому, що 
рослини, подібно до тварин, споживають 
атмосферний кисень, правда вони 
роблять це винятково в темний час доби. 
На ніч, коли припиняються процеси 
фотосинтезу, рослини з виробників 
кисню перетворюються на його 
споживачів. Це явище спостерігав ще 
Шеєле.

А інший першовідкривач кисню Дж. Прістлі ще до того, як кисень був відкритий, 
з’ясував, що зелена гілка, поміщена під скляний ковпак з повітрям, в якому вже згасла 
свічка, повертає цьому повітрю здатність підтримувати дихання і горіння. Це не 
означає, звичайно, що про елемент 8 сучасній науці відомо абсолютно все.

2. Першовідкривач кисню Дж. Прістлі передбачив одне з важливих застосувань 
елементарного кисню - в медицині. «Він може бути дуже корисний при деяких важких 
хворобах легенів, коли звичайне повітря не може достатньо швидко видаляти зіпсовані 
флогістовані випаровування». Кисень застосовується в лікувальній практиці не тільки 
при легеневих і серцевих захворюваннях, коли утруднено дихання. Підшкірне введення 
кисню виявилося ефективним засобом лікування таких важких захворювань, як, 
наприклад, гангрена, слоновість, трофічні виразки. 
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3. Не менш важливий елемент №8 і для промисловості. 
Збагачення повітря киснем робить ефективнішим, швидшим, 
економнішим багато технологічних процесів, в основі яких -
окислення. На них поки що тримається майже вся теплова 
енергетика. Перетворення чавуну на сталь теж неможливе без 
кисню. Саме кисень «вилучає» з чавуну надлишок вуглецю. 

4. Рідкий кисень - сильний окислювач, його використовують як 
компонент ракетного палива. 

5. Просочені рідким киснем такі матеріали, як деревна тирса, вата, вугільний порошок і 
ін. використовують як вибухові речовини, і вживають, наприклад, при прокладці доріг 
у горах.
Сучасні досягнення. Розроблено новий метод розщеплення води на водень і кисень. 

Розробка ефективних систем розкладу води на водень та кисень під дією сонячного світла –
одна з найважливіших проблем, які стоять перед сучасною наукою, її вирішення може 
закласти фундамент для розвитку водневої енергетики.
Дослідники з Інституту Вейцмана (Ізраїль), що 
працюють під керівництвом Давида Мільштейна 
(DavidMilstein), розробили новий двохетапний метод 
розщеплення води, який базується на послідовному 
застосуванні термічно та фотоініційованих етапів. 
Каталізатором виступає рутенієвий комплекс, в якому 
металоцентр та органічні ліганди кооперативно діють, 
розриваючи молекулу води. Дія каталізатора полягає у розщепленні зв’язків водень – кисень. 
Нагрівання водного розчину до 100°С сприяє виділенню газоподібного водню з розчину, а до 
металоцентру рутенієвого комплексу приєднується гідроксильна група. 

За словами Мільштейна, найцікавішою здається третя стадія, яка активується світлом. 
В результаті опромінення комплексу з гідроксильними групами світлом, відбувалося 
виділення кисню, але важливим є те, що комплекс регенерувався в початковий стан, що 
сприяє повторному застосування каталізатора в даному процесі.

Вивчення концентрації кисню. 26 лютого 2010 
року в Копенгагені вчені встановили хронологію 
зростання і зменшення концентрації кисню в атмосфері 
Землі за останніх 3,8 мільярди років і показали, що ці 
варіації співпадають з уявленнями палеонтологів про те, 
коли на планеті з’явилися перші живі організми.

Як пише Inauka.ru, нині повітря на 21% 
складається з кисню, на 78% з азоту, а решту складають 
благородні гази - аргон, гелій, неон, а також 
вуглекислий газ і метан. Проте 4 млрд. років тому 
ситуація була докорінно інша: первинна атмосфера Землі була практично позбавлена кисню, 
а частка метану в ній була набагато більшою. Вперше значні кількості кисню в атмосфері 
Землі з’явилися 2,4-2,2 млрд. років тому в ході так званої кисневої катастрофи.

Після цієї події кількість кисню в повітрі склала приблизно 10% від сучасного. Згодом 
схожа подія сталася приблизно 780 млн. років тому, коли вміст кисню в атмосфері досяг 
свого сучасного рівня і більше вже ніколи істотно не змінювався.

Про детальнішу хронологію появи кисню в атмосфері вчені сперечаються й досі, 
причому до останнього часу дослідникам не було відомо, як саме змінювалася концентрація 
кисню в проміжку часу між двома періодами її різкого збільшення.

Професор Копенгагенського університету Роберт Фрей і його колеги з Данії, 
Великобританії і Уругваю розробили нову методику вивчення геологічного минулого 
планети. Вони показали, що незначне збільшення концентрації кисню в результаті 
активності перших найпростіших бактерій, здатних до фотосинтезу, сталося за 300 млн.
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років до кисневої катастрофи. Не менш дивним виявилося виявлене ученими зменшення 
концентрації кисню через 500 млн. років після кисневої катастрофи практично до 
первинного досить низького рівня.

Згодом рівень кисню відновився, проте причини цього тимчасового падіння 
концентрації Фрею поки що з’ясувати не вдалося.

Пізнавальні завдання

І рівень
1. Написати рівняння реакцій між запропонованими речовинами:

а) кисень і сульфур (ІV) оксид;
б) пірит і кисень;
в) фосфор і кисень;
г) магній і кисень.

2. Розрахувати масу калій перманганату, необхідного для добування кисню, об’ємом 
6,72 л.

3. Визначити масу цинк оксиду, який утвориться в результаті випалювання цинкової 
обманки в 8,96 л кисню.

ІІ рівень
4. З якими із запропонованих речовин буде реагувати кисень. Складіть відповідні 

рівняння реакцій: фтор, карбон (ІІ) оксид, сульфур (ІV) оксид, платина, залізо, фосфор 
(ІІІ) оксид, кальцій, гелій.

5. В результаті озонування кисню утворилося 672 л озону. Визначте об’єм повітря, який 
був необхідний для отримання даного об’єму озону.

6. Кисень, утворений в результаті розкладання калій нітрату масою 246 г, пропустили 
при температурі над піритом. Визначте об’єм сульфур (ІV) оксиду, який при цьому 
утворився, якщо практичний вихід продукту становить 90%.

ІІІ рівень
7. Напишіть рівняння реакцій добування кисню з калій перманганату, кальцій нітрату, 

натрій хлорату, барій пероксиду, ртутної окалини.
8. Після вибуху 10 л суміші,що містить водень і кисень, залишилося ще 1,25 л газу, що 

не підтримує горіння (виміряного за температури 25оС та тиску 106 кПа). Визначте 
масові частки газів у початковій суміші та об’єм газоподібної речовини, що 
утворилася.

9. Відносна густина газової суміші за метаном 3,46. До складу суміші об’ємом 8,96 л 
входить кисень і карбон (ІІ) оксид. Визначте:

а) масу утвореного вуглекислого газу;
б) об’ємні частки газів у вихідній суміші;
в) відносну густину новоутвореної суміші за повітрям.
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Сульфур, сірка
Хімічний символ: S
Порядковий номер: 16
Атомна маса: 32,066 а.о.м.
Електронна конфігурація: 3s23p4

Електронегативність (за Полінгом) 2,5
Ступені окиснення: -2; 0; +4; +6

Історія відкриття. Походження латинського sulfur невідоме. Російська назва елемента 
походить від санскритського «сера» — ясно-жовтий. Деякі вважають, що є спорідненість в 
сірки з староєврейським «серафим» — множинним числом від сераф; буквально «сераф» 
означає той, що «згорає», а сірка добре горить. У староруському і старослов’янському 
сіркою називали будь-яку горючу речовину, у тому числі і жир. Сірка в самородному стані, а 
також у вигляді сірчистих сполук відома з прадавніх часів. Сірка вважалася творінням 
надлюдських істот зі світу духів або підземних богів. Вона входила до складу «священних» 
курінь при релігійних обрядах; вважалося, що запах горілої сірки відганяє злих духів. Сірка 
давно стала необхідним компонентом запальних сумішей для військових цілей. Вже у 
Гомера описані «сірчисті випари», смертельна дія виділень горючої сірки. Вона, ймовірно, 
входила до складу «грецького вогню», що наводив жах на противників. (X ст. н.е.). Близько 
VIII ст. в Китаї стали використовувати сірку в піротехнічних цілях. Споконвіку сіркою і її 
сполуками лікували шкірні захворювання. В період арабської алхімії виникла гіпотеза, згідно 
якої сірка (початок горючості) і ртуть (початок металевості) вважалися складовими 
частинами всіх металів. Елементарну природу сірки встановив А.Л. Лавуазье і включив її в 
список неметалічних простих тіл (1789). У 1822 Е. Мічерліх виявив алотропію сірки.

Сульфур у природі. Сульфур широко поширений в 
природі. Він складає 0,05% маси земної кори. У вільному стані 
(самородна сірка) у великих кількостях зустрічається в Італії 
(острів Сицилія) і США. Родовища самородної сірки є в 
Куйбишевській області (Поволжжя), в державах Середньої 
Азії, в Криму і інших районах. Сульфур часто зустрічається у 
вигляді сполук з іншими елементами. Найважливішими його 
природними сполуками є сульфіди металів: FеS2 — залізний 
колчедан, або пірит; ZnS — цинкова обманка; PbS —
свинцевий блиск; НgS — кіновар і ін., а також солі сульфатної 
кислоти (кристалогідрати): СаSО4 ∙ 2Н2О — гіпс, Na2SO4 ∙ 10Н2О — глауберова сіль, 
MgSO4 ∙ 7Н2О — гірка сіль і ін. Вода морів і океанів містить сульфати натрію, магнію, 
кальцію. Відомо більше 200 мінералів сірки, що утворюються при ендогенних процесах. У 
біосфері утворюється понад 150 мінералів (переважно сульфатів); широко поширені процеси 
окиснення сульфідів до сульфатів, які у свою чергу відновлюються до вторинного H2S і 
сульфідів. Ці реакції відбуваються за участю мікроорганізмів. Багато процесів біосфери 
призводять до концентрації сірки — вона накопичується в гумусі ґрунтів, вугіллі, нафті, 
морях і океанах (8,9∙10-2%), підземних водах, в озерах і солончаках. У глинах і сланцях сірки 
в 6 разів більше, ніж в земній корі в цілому, в гіпсі — в 200 разів, в підземних сульфатних 
водах — в десятки разів. У біосфері відбувається колообіг сірки: вона приноситься на 
материки з атмосферними осадами і повертається в океан із стоком. Джерелом сірки в 
геологічному минулому Землі служили головним чином продукти виверження вулканів, що 
містять SO2 і H2S. Господарська діяльність людини прискорила міграцію сірки; 
інтенсифікувалося окислення сульфідів.

Будова. Існує три алотропні модифікації сірки: ромбічна, моноклінна і пластична. 
Проте деякі вчені виділяють дві форми сірки,кожну з яких ділять на два підтипи. Існування 
алотропних модифікацій сірки пов’язане з її здатністю утворювати стійкі гомоланцюги – S –

16S
Сульфур

32,066
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S –. Стійкість ланцюгів пояснюється тим, що зв’язки – S – S – виявляються міцнішими, ніж 
зв’язок в молекулі S2. Гомоланцюги сірки мають зигзагоподібну форму. Така форма зв’язків 
виникає тому, що в їх утворенні беруть участь електрони взаємно перпендикулярних 
р-орбіталей. Кут між ними становить 900, але атоми сірки відштовхуються одна від одної, 
збільшуючи величину цього кута.

Кристалічна сірка. Кристалічна сірка має дві модифікації; одну з них, ромбічну, 
отримують з розчину сірки в сірковуглеці (CS2) випарюванням розчинника при кімнатній 
температурі. При цьому утворюються ромбоподібні прозорі кристали світложовтого 
кольору, легко розчинні в CS2. Ця модифікація стійка до 96оС, при вищій температурі 
стабільна моноклінна форма. Ромбічна і моноклінна модифікації побудовані з циклічних 
молекул S8, розміщених по вузлах ромбічних і моноклінних граток. Молекула S8 має форму 
корони, довжини всіх зв’язків – S – S – становить 0,206 нм і кути близькі до тетраедричних 
108°.

У ромбічній сірці найменший елементарний об’єм має форму прямокутного 
паралелепіпеда, а в разі моноклінної сірки елементарний об’єм виділяється у вигляді 
скошеного паралелепіпеда.

При природному охолоджуванні розплавленої сірки в циліндрових тиглях виростають 
великі кристали ромбічної модифікації із спотвореною формою (октаедри, в яких частково 
«зрізані» кути або грані). Такий матеріал в промисловості називається комова сірка. 

Моноклінна модифікація сірки має вигляд довгих прозорих темножовтих голчастих 
кристалів, також розчинних в CS2. При охолоджуванні моноклінної сірки нижче 96оC знову 
утворюється стабільна жовта ромбічна сірка.

Ромбічна α-S має щільність 2,07 г/см3, tпл=112,8°С; моноклінна β-S має щільність 1,96 
г/см3, tпл=119,3°С. Енергія зв’язку S-S 225,7 кДж/моль. 

Некристалічна сірка. Тверда сірка існує також в двох некристалічних, аморфних, 
формах. Колоїдну сірку отримують при осадженні сірки з розчину (наприклад, при кип’ятінні
сірки з вапном) і фільтруванні з подальшим додаванням хлороводневої кислоти до прозорого 
фільтрату. Осад є дрібнодисперсною білою і добре розчинною в CS2 сіркою. Колоїдну сірку 
використовують в медицині як антисептик, послаблюючий і протипаразитичний засіб у 
вигляді порошків і мазей. 
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Інша некристалічна форма – пластична сірка – утворюється при різкому охолоджуванні 
розплаву, наприклад, холодною водою. Пластична модифікація сірки утворена спіральними 
ланцюгами з атомів сірки з лівою і правою осями обертання. Ці ланцюжки скручені і 
витягнуті в одному напрямку. Пластична сірка буває темночервоного або коричневого 
кольору, вона каучукоподібна (щільність 2,046 г/см3) і не розчиняється в CS2; при зберіганні 
стає крихкою, жовтіє і в міру перетворення на ромбічну все краще розчиняється в CS2.

На додаток до цих кристалічних і аморфних форм існує проміжна форма, відома як 
сірчаний цвіт або сублімована сірка, яка утворюється конденсацією пари сірки, обминувши 
рідку фазу. Вона складається з найдрібніших зерен, що мають центр кристалізації і аморфну 
поверхню. Ця форма повільно і не повністю розчиняється в CS2. Після обробки аміаком для 
очищення від таких домішок, як арсен, виходить продукт, відомий в медицині як промита 
сірка, яка використовується аналогічно колоїдній сірці.

Всі алотропні модифікації сірки здатні взаємоперетворюватися. При кімнатній 
температурі стійка ромбічна сірка. При нагріванні вона плавиться, перетворюючись на жовту 
легкорухливу рідину, при подальшому нагріванні рідина загусає, оскільки в ній утворюються 
довгі полімерні ланцюжки. При повільному охолоджуванні розплаву утворюються темно-
жовті голчасті кристали моноклінної сірки, а якщо вилити розплавлену сірку в холодну воду, 
вийде пластична сірка – гумоподібна структура, що складається з полімерних ланцюжків. 
Пластична і моноклінна сірка нестійкі і самовільно перетворюються на ромбічну.

Сірка може перебувати не лише в твердому, але й в рідкому та газоподібному станах. 
Рідка сірка володіє незвичайною властивістю: з підвищенням температури її в’язкість 
збільшується. Нижче 160оС сірка – типова рідина жовтуватого кольору, її склад відповідає 
формулі S8. З підвищенням температури кільцеві молекули S8 починають розриватися і 
з’єднуватися одна з одною, утворюючи довгі ланцюги, колір рідкої сірки стає 
темночервоним, в’язкість зростає, досягаючи максимуму при 200–250оС. При подальшому 
підвищенні температури рідка сірка світлішає, довгі ланцюги рвуться, утворюючи короткі, з 
меншою здатністю до переплетення, що призводить до меншої в’язкості. При температурі 
444,6оC сірка починає кипіти, утворюючи оранжево-жовті пари, що складаються переважно з 
молекул S8. З підвищенням температури забарвлення пари переходить в темночервоне, потім 
в палеве, а при 650оC в солом’яно-жовте. При подальшому нагріванні молекули S8

дисоціюють, утворюючи рівноважні форми S6, S4 і S2 при різних температурах. І, нарешті, 
при t >1000оС пари складаються практично з молекул S2, а при 2000оС – з одноатомних 
молекул.

Хімічні властивості. Кисень проявляє лише окислювальні властивості, а сірка – і 
окиснювальні, і відновні. Це пояснюється тим, що в 
реакціях з простими речовинами-металами сірка приймає 
електрони (→ S0+2e), а в реакціях з активними неметалами 
(О2, F2, Cl2, Br2) віддає свої електрони (S0 – 4e і S0 – 6e ).

Тонкоподрібнена сірка схильна до хімічного 
самозагорання у присутності вологи, при контакті з 
окиснювачами, а також в суміші з вугіллям, жирами, 
маслами. Вона утворює вибухові суміші з нітратами, 
хлоратами і перхлоратами. Самозагорається при контакті з 
хлорним вапном.

На повітрі сірка горить, утворюючи сірчистий ангідрид — безбарвний газ з різким 
запахом: 

S + О2 → SО2

Виявлення горіння сірки є важкою проблемою. Полум’я складно виявити людським 
оком або відеокамерою, спектр блакитного полум’я лежить в основному в 
ультрафіолетовому діапазоні. За допомогою спектрального аналізу встановлено, що 
насправді процес окислення сірки в двоокис є ланцюговою реакцією і відбувається з 
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утворенням ряду проміжних продуктів: монооксиду сірки S2O2, молекулярної сірки S2, 
вільних атомів сірки S і вільних радикалів монооксиду сірки SO.

За кімнатної температури сірка реагує з фтором і хлором, проявляючи відновні 
властивості: 

2S + Cl2 → S2Cl2
S + 3F2 → SF6

При нагріванні сірка реагує з вуглецем, кремнієм, фосфором:
5S + 2P → P2S5

C + 2S → CS2

Нагріванням сірки з воднем добувають сірководень:
S + H2 → H2S
Сірка активно реагує з ртуттю тому цю реакцію використовують для видалення ртуті.
Hg + S → HgS.
При взаємодії з металами утворює сульфіди.
2Na + S → Na2S
При додаванні до цих сульфідів сірки утворюються полісульфіди: 
Na2S+ S→ Na2S2

З залізом сірка реагує з виділенням тепла і світла.
Fe + S → FeS
Сірка при нагріванні розчиняється в лугах — реакція 

диспропорціонування 
3S + 6KOH → K2SO3 + 2K2S + 3H2O
З концентрованими кислотами-окиснювачами сірка 

реагує лише при тривалому нагріванні, окислюючись:
HNO3(конц.) + S → SO2 + NO2↑ + H2O
S + H2SO4(конц.) → 3SO2 + 2H2O
Вплив на живі організми. Сірка в організмі постійно присутня у вигляді органічних і 

неорганічних сполук і є важливим біогенним елементом. Її середній вміст з розрахунку на 
суху речовину складає: у морських рослинах близько 1,2%, наземних — 0,3%, в морських 
тваринах 0,5-2%, наземних — 0,5%. Біологічна роль сірки визначається тим, що вона входить 
до складу поширених в живій природі сполук: амінокислот (метіонін, цистеїн), і отже білків і 
пептидів; коферментів (кофермент А, ліпоєва кислота), вітамінів (біотин, тіамін), глутатиону 
і ін. Сульфгідрильні групи (-SH) залишків цистеїну відіграють важливу роль в структурі і 
каталітичній активності багатьох ферментів. Утворюючи дисульфідні зв’язки (-S-S-) 
всередині окремих поліпептидних ланцюгів і між ними, ці групи беруть участь в підтримці 
просторової структури молекул білків. У тварин сірка виявлена також у вигляді органічних 
сульфатів і сульфокислот — хондроїтинсірчаної кислоти (у хрящах і кістках), таурохолієвої 
кислоти (у жовчі), гепарину, таурину. У деяких залізовмісних білках (наприклад, 
феродоксинах) сірка виявлена у формі кислотолабільного сульфіду. Сірка здатна до 
утворення багатих енергією зв’язків в макроергічних сполуках. Неорганічні сполуки сірки в 
організмах вищих тварин виявлені в невеликих кількостях, головним чином у вигляді 
сульфатів (у крові, сечі), а також роданіду (у слині, шлунковому соці, молоці, сечі). Морські 
організми багатші неорганічними сполуками сірки, ніж прісноводі і наземні. Для рослин і 
багатьох мікроорганізмів сульфат (SO4

2-) разом з фосфатом і нітратом служить 
найважливішим джерелом мінерального живлення. 

В організм людини за нормальних умов Сульфур 
надходить з їжею у вигляді сульфурвмісних амінокислот. В 
організмі людини масою 70 кг знаходиться 112 г (0,16%) 
Сульфуру. 

Тварини засвоюють сірку у складі органічних сполук. 
Автотрофні організми отримують всю сірку, що міститься в 
клітинах, з неорганічних сполук, головним чином у вигляді 
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сульфатів. Здатністю до автотрофного засвоєння сірки володіють вищі рослини, багато 
водоростей, гриби і бактерії. Велику роль в колообігу сірки в природі відіграють 
мікроорганізми — десульфуруючі бактерії і сіркобактерії. Багато родовищ сірки, що 
розробляються, — біогенного походження.

Сірка практично не спричиняє гострих отруєнь. Мазі, що містять сірку й 
використовуються при лікуванні шкіряних хвороб малюків, можуть призвести до 
інтоксикації. Смертельна доза сірки в разі потрапляння всередину організму людини 
становить 12,0 г. У робітників, зайнятих на виробництві елементарної сірки, сірчаний пил та 
аерозолі, шо містять сірку, спричиняють професійну інтоксикацію. Залежно від концентрації 
сірки й тривалості її впливу в робітників відбуваються зміни в легеневій, серцево-судинній, 
нервовій системах та в шлунково-кишковому тракті. Спостерігаються зміни в складі крові, 
зокрема збільшується лейкоцитоз, знижується рівень SН-груп, глутатіону, гемоглобіну. 
Відбуваються зміни зі слизовою оболонкою рота, виникають стоматити. Об’єм печінки 
збільшується, в ній порушується обмін речовин. У шлунку виникають виразки, зростає вміст 
хлоридної кислоти. Потовиділення підвищується (гіпергідроз). На шкірі виникає 
рефлекторна зміна забарвлення з білого на червоне (дермографізм) на місці подразнення та 
екземи. Під впливом пилу сірки руйнується рогівка ока.

Вміст Сульфуру в продуктах харчування в розрахунку на 100 г продукту (у мг): хліб —
50-69; макарони — 71-93; буряк — 7; морква — 6; диня — 10; картопля — 32; капуста — 37; 
томати — 12; цибуля — 65; малина — 16; виноград — 7; лимон — 10; яблука — 5; вишня —
6; слива — 6; молоко коров’яче — 29; свинина — 220; яйце куряче — 176; курятина — 186. 
Велика кількість Сульфуру міститься у часнику, редьці та хроні, надаючи їм своєрідного 
смаку. 

Добування. Сірка - мінерал, характерний для 
осадових відкладень типу евапоритів. Іі утворення 
пояснюють теорією епігенезу. Суть її полягає в тому, що 
вкраплення сірки утворилися геологічно пізніше, ніж 
основні породи, з яких її добувають. Ця теорія має декілька 
варіантів. Найпоширеніший з них передбачає, що підземні 
води, проникаючи крізь товщі порід, збагачуються 
сульфатами. Якщо такі води стикаються з родовищами 
нафти або природного газу, то іони сульфатів 
відновлюються вуглеводнями до сірководню. Сірководень піднімається до поверхні і, 
окислюючись, виділяє чисту сірку в порожнинах і тріщинах порід.

CaSO4 + CH4 → H2S +CaCO3 + H2O
2H2S + O2 →2H2O + 2S
В останні десятиліття знаходить все нові підтвердження один з різновидів теорії 

епігенезу — теорія метасоматозу (у перекладі з грецького «метасоматоз» означає 
заміщення). Згідно з їй положенням в надрах постійно відбувається перетворення гіпсу 
CaSO4 ∙ H2O і ангідриту CaSО4 на сірку і кальцит СаСО3. Ця теорія створена в 1935 році 
російськими вченими Л.М. Міропольським і Б.П. Кротовим. На її користь говорить, зокрема, 
той факт, що в 1961 році в Іраку було відкрито родовище Мішрак. Сірка тут знаходиться в 
карбонатних породах, які утворюють купол, що підтримується опорами, зануреними вглиб (у 
геології їх називають крилами). Крила ці складаються в основному з ангідриту і гіпсу. Така ж 
картина спостерігалася на російському родовищі Шорса.

Але хімізм процесу перетворення гіпсу в сірку і кальцит поки що не зрозуміий, і тому 
немає підстав вважати теорію метасоматозу єдино правильною. На землі і зараз існують 
озера (зокрема, Сірчане озеро біля Сєрноводська), де відбувається сингенетичне відкладення 
сірки і сірковмісний мул не містить ні гіпсу, ні ангідриту.

Все це означає, що різноманітність теорій і гіпотез про походження самородної сірки —
результат не стільки неповноти наших знань, скільки складності явищ, що відбуваються в 
надрах землі. Більшість вчених вважають, що утворення сірки відбувається під впливом 
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бактерій, особливо «тіобактерій». Часто сірка утворюється при сублімації пари сірчистої 
кислоти у вулканічному середовищі (у сольфатарах).

Великі родовища сірки виявлені в Техасі і Луїзіані в покривах соляних куполів 
(евапоритових відкладень), перекритих глинистими шарами. Сірка в цих родовищах 
практично не має домішок.

Сірка поширена також в Італії вздовж виходів 
гіпсових сірконосних пластів, які оточують Апенніни, 
особливо в Романьї, Марці, Калабрії і Сицилії. Сірка 
там перешаровується з глинистими породами, тому для 
її добування потрібний досить складний спосіб. На 
сірчаних копальнях Сицілії використовували спосіб 
витискування.

Інші родовища відомі в Японії і Індонезії. 
Найбільше родовище самородної сірки вулканічного 
походження знаходиться на острові Ітуруп із запасами, 
яких достатньо для будівництва підприємства 
потужністю 200 тис. тонн гранульованої сірки в рік. 

Також сірка у великих кількостях міститься в природному газі в газоподібному стані (у 
вигляді сірководню, сірчистого ангідриду). При видобутку вона відкладається на стінках 
труб і устаткування, виводячи їх з ладу. Тому її уловлюють з газу щонайшвидше після 
видобутку. Отримана хімічно чиста дрібнодисперсна сірка є ідеальною сировиною для 
хімічної і гумової промисловості.

Найбільші поклади сірки зосереджені на заході України у 
Львівській області. Це – Немирівське, Язівське, Розвадівське та 
Роздільське родовища.

Сірку отримують головним чином виплавкою самородної
сірки безпосередньо в місцях її залягання під землею. Сірчані 
руди добувають різними способами — залежно від умов 
залягання. Поклади сірки майже завжди супроводжують 
скупчення отруйних газів — сполук сірки. До того ж не можна 
забувати про можливість її самозагорання.

Видобуток руди відкритим способом відбувається так. 
Крокуючі екскаватори знімають пласти порід, під якими 
залягає руда. Вибухами рудний пласт дроблять, після чого 
глиби руди відправляють на сіркоплавильний завод, де з 
концентрату витягують сірку.

У 1890 р. Герман Фраш, запропонував плавити сірку під землею і через свердловини, 
подібні нафтовим, викачувати її на поверхню. Порівняно невисока (113°C) температура
плавлення сірки підтверджувала реальність ідеї Фраша. У 1890 р. почалися випробування, 
що привели до успіху.

Відомо декілька методів добування сірки з сірчаних руд: пароводяні, фільтраційні, 
термічні, центрифугальні і екстракційні.

У сірчаній самородній руді вміст сірки, зазвичай, не перевищує 30%. Для відділення 
порожньої породи руду піддають тонкому подрібненню і флотації з додаванням гасу. З 
отриманого концентрату, що містить до 80% сірки і гас, її виплавляють парою під тиском до 
6 атмосфер в автоклавах, використовуючи низьку температуру плавлення. Гас сприяє 
кращому розділенню сірки, що опускається на дно, від часток порожньої породи, 
спливаючих вгору у водному шарі. Отримана сірка називається природною комовою і 
містить 98,6-99,3% сірки, а вихід її перевищує 80%.

Сірку отримують також при плавці мідної руди в печі з додаванням дрібного коксу. 
Сірчистий газ, що утворюється при окисленні FеS, відновлюється при дії вуглецю (коксу) до 
сірки. При охолоджуванні газу, що виходить з печі, з нього виділяється газова комова сірка з 
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вмістом 98,8-99,8% сірки. Отримують її також неповним окисленням сірководню, що 
видаляється з горючих газів.

Застосування. Грецька назва сірки — theion —
божественне, - до цих пір збереглася як складова частина в 
назвах хімічних тіосополук. Це дух, вогонь, що не горить, 
вогненний початок, можна сказати, що їй співали «гімни 
божественного кохання». Сірка виступає своєрідним 
провідником сили природи людському суспільству. Сірка 
— один з філософських елементів — так звана 
«філософська сірка», — і світових принципів, енергія і 
душа природи, своєрідний «нунцій» сонця на Землі, 
направлений для вирішення найважливіших проблем. 
Мабуть, не випадково саме сіркою і вогнем були знищені 
Содом і Гомора. В той же час сірка, її здатність горіти і 
неприємний запах асоціювалися з сатаною і пеклом. 

Значення сірки як одного із основних елементів природи було описане ще в середні 
віки. Відповідно до алхімічної теорії матерія філософського каменя була складена з 
абсолютно чистих «сірки», «меркурію» і «солі». Сполучені і зварені за відомими правилами, 
вони повинні були скласти нове тіло, яке, не будучи саме по собі металом, давало металеву 
досконалість ртуті, сріблу, свинцю і олову. «Сірка» і «Меркурій», складові активного і 
пасивного начал, були символізовані чоловіком і жінкою, звичайно королем і королевою. 
Поєднання короля і королеви складало філософський шлюб. Після цього союзу матерія 
приймає назву ребис, символізуючи нове тіло. В рукописних трактатах король одягнений в 
червоне, а королева в біле, оскільки «Сірка» — червона, а «Меркурій» — білий. 

«Сірку» і «Меркурій» змальовували також знаками золота і срібла; це означало, що 
«сірка» має витягуватися із золота, а «меркурій» — з срібла. Так як «сірка» стійка, а 
«меркурій» леткий, то алхіміки змальовували першу левом, царем звірів, а «меркурій» —
орлом, царем птахів. «Меркурій» філософів є летка частина матерії; лев — частина стійка, 
орел — частина летка. Філософи говорять лише про боротьбу цих двох тварин. Отже, орел, 
що пожирає лева, означатиме випаровування твердих частин; навпаки, лев, нападаючий на 
орла, означатиме осадження 

Тайна життя змальовувалася також складеним з двох 
змій колом, одна змія була крилатою, а інша - безкрилою, що 
пояснює дві природи тіл — стійку і летку,сполучені разом. В 
цілому серед алхімічних знаків синонімами «сірки» були: 
гума, масло, сонце, точність або стійкість, червоний камінь, 
кисле молоко, шафран, мак, жовта мідь або латунь, сухе, 
фарба, вогонь, спирт, агент, кров, дух, червона людина, 
земля, цар, чоловік, безкрилий дракон, змій, лев, пес, бронза, 
філософське золото і таке інше. 

Синонімами «Меркурію» стали: жіноче начало, біле, місяць, біле золото, сире золото, 
недоварене, азот, вода, молоко, біле покривало, біла манна, 
холод, вогкість, летючість, біла жінка, терпіння, білий 
свинець, скло, біла квітка. 

Сірка в промисловості. Серед речей, що оточують нас, 
мало таких, для виготовлення яких не потрібні були б сірка 
і її сполуки. Папір і гума, ебоніт і сірники, тканини і ліки, 
косметика і пластмаси, вибухівка і фарба, добрива і 
отрутохімікати — ось далеко не повний перелік речей і 
речовин, для виробництва яких потрібний елемент №16. 
Для того, щоб виготовити, наприклад, автомобіль, потрібно 
витратити близько 14 кг сірки. Можна без перебільшення 
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сказати, що промисловий потенціал країни досить точно визначається вживанням сірки. 
Значну частину світового видобутку сірки поглинає паперова промисловість (сполуки сірки 
допомагають виділити целюлозу). Для того, щоб виробити одну тонну целюлози, потрібно 
витратити більше 100 кг сірки. Багато елементарної сірки споживає і гумова промисловість 
— для вулканізації каучуків. Проте основний споживач сірки — хімічна промисловість. 
Приблизно половина сірки, що добувається в світі, йде на виробництво сульфатної кислоти. 
Аби отримати одну тонну H2SО4, потрібно спалити близько 300 кг сірки. А роль сульфатної 
кислоти у хімічній промисловості можна порівняти з роллю хліба в нашому харчуванні. 
Значна кількість сірки (і сульфатної кислоти) витрачається при виробництві вибухових 
речовин і сірників. Чиста, звільнена від домішок сірка потрібна для виробництва барвників і 
сумішей, що світяться. Сполуки сірки знаходять використання в нафтохімічній 
промисловості. Зокрема, вони необхідні при виготовленні антидетонаторів, змащувальних 
речовин для апаратури надвисоких тисків; у мастилах, що охолоджують і прискорюють 
обробку металів, міститься інколи до 18% сірки. Перелік прикладів, підтверджуючих 
першорядну вагу елементу № 16, можна було б продовжити, але не «можна обійняти 
неосяжне». Тому побіжно згадаємо, що сірка необхідна і таким галузям промисловості, як 
гірничодобувна, харчова, текстильна. Наше століття вважається століттям «екзотичних» 
матеріалів — трансуранових елементів, титану, напівпровідників, і так далі. Але зовні 
невибагливий, давно відомий елемент №16 продовжує залишатися абсолютно необхідним. 
Підраховано, що у виробництві 88 з 150 найважливіших хімічних продуктів використовують 
або саму сірку, або її сполуки. 

Сірка в медицині. У медичній практиці знаходять використанні сірчаний цвіт, очищена 
сірка і сірчане молоко. Сірчаний цвіт призначається при хворобах шкіри, головним чином, 
проти корости і в деяких випадках екземи; очищена сірка призначається також всередину 
кілька разів в день як послаблюючий засіб, в порошках; сірчане молоко володіє сильнішою 
послаблюючою дією. Сірка, залишаючись тривалий час в подрібненому вигляді на повітрі і у 
вологому просторі, окислюється в сірчисту кислоту, яка і проявляє антипаразитарну дію на 
деякі мікроорганізми. Послаблююча дія пояснюється також перетворенням завдяки лугам 
кишкового каналу на розчинний сірчистий газ і сірководень. Ці продукти викликають 
посилену перистальтику, завдяки якій і спостерігається послаблюючий ефект. Після 
введення сірки в шлунок спостерігається значне збільшення сірчаної кислоти в сечі. Частина 
сірки виводиться у вигляді фенілсірчаної кислоти і інших парних сполук сірчаної кислоти. 
Обмін речовин під впливом сірки, мабуть, трохи підвищується, і цим пояснюється схуднення 
після лікування натуральними сірчаними водами, яке спостерігається в деяких випадках. 

Слід згадати ще про деякі складні препарати сірки для зовнішнього вживання: 
1) розчин сірки в льняній і терпентинній оліях, гарлемский бальзам — зовні для 

втирання і для перев’язок при подагричних болях, при паразитарних захворюваннях 
шкіри, при ознобах;

2) сірчане мило — суміш 35 частин мильного порошку, 5 частин сірчаного цвіту і 
відповідної кількості спирту (парфумується бергамотною олією) — проти корости;

3) особливо чиста сірка застосовується в напівпровідниковій техніці і виробництві 
люмінофорів. Вживання рентгенолюмінофорів для 
рентгенівських екранів з підсилюючими властивостями 
дозволяє в 3-4 рази зменшити опромінення пацієнтів і 
медичного персоналу, а також збільшує технічні 
можливості апаратів.

Сірка в сільському господарстві. У сільському господарстві 
сірка застосовується як в елементарному вигляді, так і в різних 
сполуках. Вона входить до складу мінеральних добрив і 
препаратів для боротьби з шкідниками. Разом з фосфором, калієм 
і іншими елементами сірка необхідна рослинам. Втім, велика 
частина сірки, яка вноситься до ґрунту, не засвоюється ними, але 
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допомагає засвоювати фосфор. Сірку вводять в ґрунт разом з фосфоритною мукою. Наявні в 
ґрунті бактерії окислюють її, сірчана і сірчиста кислоти, що утворюються, реагують з 
фосфоритами, і в результаті утворюються фосфорні сполуки, що добре засвоюються 
рослинами. 

Довгий час вважалося, що сірку не потрібно вносити як добрива, оскільки вона 
надходить з атмосферними опадами і депонується в органічній речовині ґрунтів в кількостях, 
достатніх для обробки основних культур. Ця думка довго не спростовувалася ще і з тієї 
причини, що до складу багатьох традиційних добрив входила сірка і вважалася баластом. 
Сьогодні вчені вважають, що якщо в середньому випадає 10 кг і більше сірки на 1 гектар (3-
5 мг/л), то цієї кількості сповна вистачає для обробітку будь-яких, за виключенням, можливо, 
сіркофільних культур, таких як капуста, турнепс і ін. В основному сірка використовується 
для обробки виноградників, чагарників і плодових дерев, а також застосовується для обробки 
і підгодівлі худоби.

Сучасні досягнення. Сірка в будівництві автошляхів. В 
останній час все більше сірка використовується не лише для 
виготовлення і вулканізації автомобільних шин, але і для 
покращення якості автодоріг. Досвід використання сірки як 
добавки або заміни бітуму показує, що цьому сприяють три 
основні причини.

Перша причина полягає в можливості зниження витрат 
бітуму, ціни на який у зв’язку з енергетичною кризою 
значно збільшилася. А зменшення вмісту бітуму в 
сіркобітумних сумішах за рахунок добавок дешевшої і 
доступнішої в значних кількостях сірки забезпечує зниження витрат на формування 
дорожнього покриття.

Друга причина полягає в значному виснаженні запасів кам’яних матеріалів, які 
використовуються при накладанні шарів дорожнього покриву, який доводиться завозити з 
інших, як правило, віддалених районів. Вживання сіркобітумних стійких матеріалів дозволяє 
широко використовувати в дорожньому будівництві місцеві піщані ґрунти, слабкі кам’яні 
матеріали, шлаки, що також забезпечує істотний економічний ефект.

Третя причина полягає в значному поліпшенні властивостей асфальтобетонних 
сумішей на основі сіркобітумної суміші. До їх числа відносяться вища міцність при 
стискуванні, що дає можливість зменшити товщину відповідних шарів дорожнього покриття; 
вища теплостійкість без значного збільшення жорсткості при низьких температурах, що 
знижує небезпеку утворення в шарах дорожнього покриття тріщин в холодний (зимовий) час 
і пластичних деформацій в жаркий (літній) період; приготування сумішей на основі 
сіркобітумної суміші при нижчих температурах нагріву компонентів; вища стійкість 
сіркобітумних матеріалів до динамічних навантажень; вища стійкість до дії бензину, 
дизельного пального і інших органічних розчинників, що дозволяє використовувати їх при 
будівництві покриттів на стоянках автомобілів, станціях технічного обслуговування.

Сірка в будівництві. Останнім часом в багатьох країнах світу 
розширюється використання сірки для виробництва бетону. Для 
запобігання кристалізації сірки використовуються хімічні добавки-
модифікатори. Сірчаний бетон може випускатися на звичайних 
асфальтобетонних установках. Готова суміш укладається у форми 
для збірних залізобетонних виробів або транспортується до місця 
укладання в автобетонозмішувачах, що обігріваються або 
теплоізольовані. Температура суміші 107-160°С. Армування 
сірчаного бетону здійснюють звичайною або дисперсною 
арматурою, для ущільнення і обробки використовують традиційні 
механізми. При температурі нижче 120оС сірка кристалізується і 
близько 85% міцності сірчаного бетону досягається через 4-5 годин. Внаслідок високої 
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кислотостійкості сірчаний бетон використовують при виробництві каналізаційних труб, 
пристроїв на хімічних заводах і тому подібне. Розроблена технологія виготовлення блоків з 
суміші порошкоподібної сірки із заповнювачами і невеликими кількостями води та 
мінеральних сумішей. Відформовані вироби негайно розпалублюють і поміщають в піч, де 
при 140оС сірка плавиться і зв’язує блоки в міцний матеріал. 

Властивості такого бетону: 
- виняткова корозійна стійкість;
- висока міцність;
- висока втомна міцність;
- низька проникність;
- швидке твердіння;
- відсутність проблем при укладанні при 

негативних температурах. 
Використання:
- каналізаційні труби;
- залізничні шпали;
- асортимент агропромислових виробів;
- морські бурові платформи;
- конструкційні блоки, плити, панелі і інші будівельні компоненти; 
- цегла і тротуарний камінь;
- черепиця;
- бордюрні камені і ринви;
- мостові настили;
- морські конструкції, корабельні корпуси і структури, схильні до дії морської води;
- бурові платформи на торф’яних, болотистих ґрунтах і в морі;
- харчові комбінати;
- агропромислові вживання, включаючи приміщення для худоби і дренажні системи;
- заводи по переробці каналізаційних стоків; 
- кислотні заводи – дренажні канали, колодязі, ємкості, підлоги і стіни; 
- заводи по виробництву добрив, хімічні і металургійні (електролізні) заводи, де 

застосовуються кислоти і розчини солей;
- робота з небезпечними відходами.

Пізнавальні завдання

І рівень
1. Напишіть рівняння реакцій між сіркою та запропонованими речовинами: мідь, 

кисень, водень, залізо, свинець.
2. Визначте масу піриту, яку необхідно використати для добування 89,6 л сульфур (IV) 

оксиду.
3. Обчисліть масу води і сульфатної кислоти, які необхідні для утворення розчину 

масою 380 г з масовою часткою кислоти 30%.

ІІ рівень
4. Напишіть рівняння реакцій за схемою: сірка → сульфур (IV) оксиду → сульфур (VI) 

оксиду → сульфатна кислота → барій сульфат.
5. Визначте кількість теплоти, яка виділиться під час згорання сірки масою 5 кг, що 

містить 20% домішок, якщо термохімічне рівняння реакції має вигляд: 
S + O2 → SO2; Δ H = -297 кДж/моль.

6. Яку масу розчину сульфатної кислоти з масовою часткою розчиненої речовини 60% 
можна добути з піриту масою 40 кг, що містить 5% домішок?
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ІІІ рівень
7. З якими із перерахованих речовин буде реагувати концентрована сульфатна кислота: 

мідь, цинк гідроксид, алюміній оксид, хром, барій нітрат, кальцій, карбон (ІІ) оксид, 
платина.

8. При розчиненні срібла масою 21,6 г в концентрованій сульфатній кислоті виділився газ, 
який пропустили через розчин калій гідроксиду до утворення середньої солі. Визначте 
масу утвореної солі, якщо вихід продукту на кожній стадії становить 90%.

9. 3 т піриту з масовою часткою домішок 2% використали для добування сульфатної 
кислоти. Масова частка втрат на кожній стадії виробництва становить 8%. Визначте:

а) масу 96% кислоти, яку отримали?
б) масу 20% розчину натрій гідроксиду, яку можна нейтралізувати отриманою 

кислотою?
в) масу триоксиду сульфуру, яку необхідно додати до кислоти, щоб отримати 4% 

олеум.
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Селен
Хімічний символ: Sе
Порядковий номер: 34 
Атомна маса: 78.96 а.о.м.
Електронна конфігурація: 3d104s24p4

Електронегативність (за Полінгом) 2,4
Ступені окиснення: -2; 0; +4; +6

Історія відкриття. Назва «селен» походить від грец. σελήνη 
— Місяць (Луна). Елемент названий так у зв’язку з тим, що в 
природі він є супутником хімічно схожого з ним телуру, названого 
на честь Землі. Елемент відкритий Й.Я. Берцеліусом в 1817. 
Збереглася розповідь самого Берцеліуса про те, як сталося це 
відкриття: «Я досліджував разом з Готлібом Ганом метод, який 
застосовують для виробництва сірчаної кислоти в Гріпсхольмі. 
Ми виявили в сірчаній кислоті осад, частиною червоний, 
частиною світло-коричневий. Цей осад видавав слабкий 
редьковий запах і утворював свинцевий корольок. Згідно 
Клапроту, такий запах служить вказівкою на присутність телуру. 
Цікавість, викликана надією виявити в цьому коричневому осаді новий рідкий метал, 
змусила мене досліджувати осад. Маючи намір відокремити телур, я не зміг, проте, відкрити 
в осаді жодного телуру. Тоді я зібрав все, що утворилося при утворенні сірчаної кислоти 
шляхом спалювання фалюнської сірки за декілька місяців, і піддав отриманий у великій 
кількості осад ґрунтовному дослідженню. Я знайшов, що маса (тобто осад) містить до цих 
пір невідомий метал, дуже схожий за своїми властивостях на телур. Відповідно до цієї 
аналогії я назвав нове тіло селеном (Selenium) від грецького (місяць), оскільки телур 
названий на ім’я Tellus — нашої планети.»

Був досліджений Герінгом, а в 1979 році Юліаном. Існує металічна і неметалічна 
форми селену. 

Поширення у природі. Вміст селену в земній корі дуже незначний. Власних родовищ 
селену не зустрічається. Він знаходяться в сульфідних рудах кольорових металів в кількості 
тисячних і десятитисячних часток відсотка і входить в кристалічну гратку сульфідів важких 
металів і заліза. 

Історія селену в земній корі тісно пов’язана з історією сірки. Селен має здатність до 
концентрації і, не дивлячись на низький кларк, утворює 38 самостійних мінералів -
природних селенідів, селенітів, селенатів і інших. Серед них слід відмітити ашаваліт FeSe, 
клаусталіт PbSe, тиманіт HgSe, гуанахуатит Bi2(Se, S)3, хастит CoSe2, платиніт PbBi2(S, Se)3, 
науманіт (Ag2Se), агвіларит (Ag4SeS), фребольдит (СоSе2), фероселіт (FеSе) та ін.У грунтах 
природних угідь вміст Селену становить 0,093 ±0,011 мг/кг. У ґрунтах селеніти й селенати 
присутні у вигляді солей: FеSеО3, СаSеO4та ін. Середній вміст Селену в річкових водах 
становить 0,2 мкг/л, у мінеральних водах Карпат — 1 , 2 -54,4 мкг/л, в атмосфері — 0,4-
2,5 мкг/м3. Характерні ізоморфні домішки селену в сульфідах і самородной сірці. В біосфері 
селен енергійно мігрує. Джерелом для накопичення селену в живих організмах служать 
вивержені гірські породи, вулканічні дими, вулканічні термальні води. Тому в районах 
сучасного і древнього вулканізму грунт і осадові породи нерідко збагачені селеном (в 
середньому в глинах і сланцях - 6∙10-5%). 

Біологічна роль. Селен входить до активного центру глутатіонпероксидази, яка 
руйнує надлишок пероксидів в організмі людини, захищає вітамін Е і ліпіди біологічних 
мембран від неконтрольованого окисного процесу, стимулює реакційну здатність SН-груп 
ферментів, бере участь у біологічному окисненні й фосфорилюванні, сприяє нормальному 
живленню м’язів. 

34Se
Селен

78,96
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Селен є природним антиоксидантом. Від нього залежить розвиток і старіння організму 
та передача спадкової інформації. Через дефіцит Селену в організмі людини можуть 
розвиватися різні захворювання, зокрема порушення обміну речовин, розлад функцій 
щитовидної залози, зниження імунітету, серцево-судинні розлади, анемія, бронхіальна астма, 
цукровий діабет, імпотенція, остеохондроз та ін.

В організм людини Селен надходить з продуктами харчування й питною водою. В 
організмі людини масою 70 кг міститься від 3,6 мг до 14,9 мг Селену, 34 % з них депонується 
в м’язах, 21 % — у скелеті. Вміст Селену (мкг/г сухої маси) становить: у печінці — 0,4-2,6; у 
нирках — близько 4,0; у міокарді — 0,3-1,8; у волоссі — 0,36-0,60; у крові — 15,0-
25,6 мкг/100 мл; у крові деяких груп людей вміст Селену становить 0,422 ±0,034 мг/кг, а з 
віком поступово зростає. У сітківці ока людини Селен виконує роль фотоелемента, і його 
вміст підвищений (7 мкг).

Будова. Природний селен є сумішшю шести стійких ізотопів - 74Se (0,87%), 76Se 
(9,01%), 77Se (7,58%), 78Se (23,52%), 80Se (49,82%), 82Se (9,19%). З радіоактивних ізотопів 
найбільше значення має 75Se з періодом напіврозпаду 121 діб. Його вміст в земній корі 
(кларк) 5∙10-6% по масі.

Селен - сірий, з металевим блиском крихкий неметал. За атмосферного тиску існує 
декілька десятків модифікацій селену. Найбільш стабільний сірий селен, g - Se, з 
гексагональними кристалічними гратками. Його температура плавлення становить 221°C, а 
кипіння 685°C. Сірий селен отримують з інших форм тривалим нагріванням і повільним 
охолодженням розплаву або парів селену. Його структура складається з паралельних 
спіральних ланцюгів. Він не розчиняється в СS2. Сіра форма елементу має дуже цікаву 
властивість: її електричний опір різко (у 1000 разів) знижується на світлі (в порівнянні з 
електричним опором в темряві). На межі селену з металевим провідником утворюється 
ділянка ланцюга, здатна пропускати струм тільки в одному напрямку. Ширина цієї 
забороненої зони ~ 15 ев. Ця особливість використовується в селенових фотоелементах. 
Розплав сірого селену легко утворює склоподібний селен. Сірий Sе переходить в червоний 
при розчиненні в гарячій концентрованій сульфатній кислоті і виливанні отриманого 
зеленого розчину у великий об’єм води.

Червоний селен - неметалічний червоно-бурий порошок, розчинний в СS2 з утворенням 
жовтого розчину. Сірий селен є стійкою формою, а червона модифікація - термодинамічно 
нестійка, при нагріванні переходить в сіру форму. З розчинів селену в CS2 виділено три 
модифікації червоного кристалічного селену з моноклінними решітками. α - Se оранжево-
червоного кольору, температура плавлення 170°C. β - Se темно-червоного кольору, 
температура плавлення 180°C. - Se червоного кольору. Червоний селен містить кільцеві 
молекули Se8.

При відновленні селенистої кислоти або швидкому охолодженні пари селену 
утворюється аморфний червоний селен. Від ще однієї модифікації аморфного скловидного 
селену аморфний червоний селен відрізняється тільки розміром мікрочасток,що утворюють 
його молекули. При тиску 27 МПа отримана кубічна модифікація селену. 

Скловидний (чорний) селен (щільність 4,28 г/см3при 25°С) отримують при нагріванні 
будь-якої модифікації селену вище 220°С з наступним швидким охолодженням. Скловидний 
селен має скляний блиск, крихкий. 
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Хімічні властивості. Селен - аналог сірки і проявляє такі ж ступені окислення - 2 
(H2Se), +4 (SeO2) і +6 (H2SeO4). Проте, на відміну від сірки, сполуки селену в ступені 
окислення +6 - сильніші окисники, а сполуки селену (- 2) - набагато сильніші відновники, 
ніж відповідні сполуки сірки.

Проста речовина - селен хімічно набагато менш активна, ніж сірка. Так, на відміну від 
сірки, селен не здатний горіти на повітрі самостійно. Окислювати селен вдається тільки за 
додаткового нагрівання, при якому він повільного горить синім полум’ям, перетворюючись 
на двоокис SeO2. 

Se +O2 → SeO2.
На відміну від SO2, SeO2 - не газ, а кристалічна речовина, добре розчинна у воді. При 

взаємодії з водою  утворює селенисту кислоту 
SeO2 + H2O → H2SeO3

А діючи на неї сильним окисником (наприклад, HClO3), отримують селенову кислоту 
H2SeO4, майже таку ж сильну, як сульфатна.

Сильні окисники ( озон О3, фтор F2) окислюють селен до Se+6:
Se + O3 → SeO3

Se + 3F2 → SeF6.
З фтором, хлором і бромом селен реагує при кімнатній температурі. З йодом селен 

сплавляється, але йодидів не утворює. За температури вище 200°C селен реагує з воднем з 
утворенням селеноводнюH2Se. 

Se +Н2 → Н2Se
При нагріванні реагує з металами, утворюючи селеніди.
Se +Na → Na2Se
З водою взаємодіє також при нагріванні:
3Se + 3H2O → 2H2Se + H2SeO3.
З неокислюючими і розведеними кислотами селен не взаємодіє. З концентрованою 

сульфатною кислотою селен взаємодіє на холоді. Колір розчинів, що містять полімерні 
катіони Se8

+, - зелений. З часом катіони Se8
+ переходять в Se4

2+ і розчин жовтіє.
Селен реагує при нагріванні з азотною кислотою, з утворенням селенистої кислоти: 
H2SeO3: 3Se + 4HNO3 + H2O → 3H2SeO3 + 4NO.
З лужними металами селен реагує (дуже бурхливо) тільки будучи розплавленим, при 

кип ятінні в лужних розчинах селен диспропорціонує:
3Se + 6KOH → K2SeO3 + 2K2Se + 3H2O.
Якщо селен кип’ятять в лужному розчині, через який пропускають повітря або кисень, 

то утворюються червоно-коричневі розчини, поліселеніди, що містять,:
K2Se + 3Se → K2Se4

Селен взамодіє з сульфідами і полісульфідами з утворенням тіоселенідів. При 
нагріванні селену з розчинами Na2SO3 і KCN протікають реакції:

Na2SO3 + Se → Na2SSeO3;
KCN + Se → KSeCN.
Вплив на живі організми. Основним джерелом надходження Селену в повітря є 

вулкани. У рослинні організми Селен потрапляє з водою. 
Близько 20 видів рослин є селен-індикаторами, бо зростають на 
ґрунтах, багатих Селеном, і здатні накопичувати його. До них 
належать астрагал гвоздичний і гриби. Так, мухомор червоний 
містить Селен у концентрації 17,8 мг/кг сухої маси. Вміст 
Селену в рослинах залежить від геохімічних умов району їх 
поширення та концентрації Селену в ґрунтах і становить від 
0,006 до 0,123 мг/кг, а в сільськогосподарських культурах —
від 0,064 до 0,355 мг/кг.

Антропогенними джерелами надходження Селену в 
довкілля є атмосферні викиди аерозолів промислових установок, в яких спалюють вугілля, 
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автотранспорт, стічні води електролітних заводів; фосфоритне борошно, суперфосфат, 
томасшлот, комбіновані добрива, що містять Селен як технологічні домішки. Під час 
випалювання пачки цигарок за день у приміщення потрапляє 764-797 мкг Селену.

Токсична дія Селену під час потрапляння в організм людини трапляється рідко. Під час 
випадкового вдихання сполук Селену можливий розвиток бронхіту, ларинготрахеїту, 
гастриту, серцевого нападу. Хронічна інтоксикація Селеном можлива за умов промислового 
одержання його сполук, через споживання продуктів харчування та води в районах, де вміст 
Селену в ґрунтах високий. У людей, в організм яких систематично надходить Селен, 
спостерігаються шкіряні висипи, змінюється колір шкіри, випадає волосся й руйнуються 
нігтьові пластинки. Отруєння Селеном призводить до руйнування зубів, виникнення 
артритів, анемії, захворювань шлунково-кишкового тракту та нервової системи.

Вміст Селену в харчових продуктах (мг/кг): морква — 0,093; огірок — 0,058; яблука —
0,004; яйце куряче — 0,022; молоко коров’яче — 0,10; сир жирний — 0,298; м’ясо — 0,292. 
Залежно від географічного розташування території вміст Селену в продуктах харчування 
може варіюватися.

Після кулінарної обробки разом з хлібом, мучними та круп’яними стравами до 
організму людини надходить 53 % Селену, з молоком і молочними продуктами — 20,8 %, з 
м’ясом і рибою — 6,7 %, з іншими продуктами — 5,3 %. Багаті на Селен часник, капуста та 
морепродукти.

Внаслідок порушення екологічного балансу, зокрема підвищення радіаційного фону, 
негативного впливу хімічних чинників вміст Селену в довкіллі зменшився. 
Селенодефіцитними зонами в Україні стали Вінницька, Київська, Луганська, Одеська, 
Полтавська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Чернігівська області й Крим. Вміст 
Селену в рослинах, що виросли на селенодефіцитних ґрунтах, недостатній, а в деяких 
областях — критичний. Так, в пшеничному борошні Волинської області вміст Селену 
становить 60 мкг/кг, Київської — 78 мкг/кг, а середнє значення, що відповідає задовільному 
рівню забезпечення населення Селеном, становить 125-144 мкг/кг. Добова потреба в Селені 
для людини становить 100-250 мкг.

У людини основні кількості селену виявляються в м’язах (до 5000 мкг), печінці (до 
1200 мкг),крові (до 1100 мкг) і легенях (до 180 мкг). Про роль селену, як важливого 
біоелементу свідчать наступні спостереження:

1. У мікрокількостях він міститься практично у всіх тканинах організму, за винятком 
жирової;

2. Профілактичний прийом його в їжу оберігає печінку, шкіру і м язову тканину від 
токсичних пошкоджень отрутохімікатами, вільними радикалами, радіоактивним 
випромінюванням.

3. Бере участь в передачі фотосигналів сітківки очей і в процесах світлосприйняття;
4. Проявляє спорідненість до добре відомого антиоксиданту - вітаміну Е;
5. Є потужним імуномодулятором і канцеростатичним агентом (трансформує 

активність імунної системи таким чином, що гальмує швидкість розвитку пухлинної 
тканини);

6. Нормалізує роботу щитовидної залози.
7. Сприяє виведенню з організму радіонуклідів і ртуті.
8. Чинить безпосередній пошкоджучий вплив (пряма токсична дія) на пухлинні 

клітини.
9. Ефективний при захворюваннях підшлункової залози і інфаркті міокарду.
10. Підтримує еластичність шкіри, прискорює загоєння ран.
11. Допомагає в лікуванні і профілактиці лупи.
Добування. Найчастіше селен добувають як побічний продукт при виробництві 

сульфатної кислоти. Під час випалювання FeS2 селен накопичується в пилоочисних камерах 
сірчанокислотних заводів. Цей пил служить джерелом отримання селену. Твердий селен 
відділяють і очищають дистиляцією, потім висушують.
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Також Sе можна виділяти з анодного шламу мідноелектричних установок. В 
обпалювальних печах для селену анодний шлам піддається сушці, а селен відгониться у 
вигляді газоподібного диоксиду селену. Далі селен відганяється з газів, що відходять. 
Чистота товарного селену складає більше 99,5% і на сьогоднішній день є можливість 
отримувати селен навіть вищої міри чистоти шляхом його обробки в дистиляційній печі.

Значні кількості селену отримують з шламу мідно-електролітних виробництв, в якому 
селен присутній у вигляді селеніду срібла. Застосовують декілька способів отримання: 
окислювальне випалювання з сублімацією SeO2; нагрівання шламу з концентрованою 
сульфатною кислотою, окислення сполук селену до SeO2 з його наступною сублімацією; 
окислювальне спікання з содою, конверсія отриманої суміші сполук селену до сполук Se(IV) 
і їх відновлення до елементарного селену дією SO2.Часто селен отримують обробляючи 
шлам розчином гідроксиду натрію і диоксидом сірки:

SеО3
2 - + 2SО2 + 2ОН- → 2SО4

2 - + Sе + Н2О. 
Застосування. Головними споживачами селену є електроніка, виробництво кераміки і 

барвників та сталеливарна промисловість.
Для електроніки з селену виготовляють пластини електричних випрямлячів, пластинки 

ксерографій, фотоелементи, сонячні батареї і телевізійні камери. В усіх випадках 
застосовується селен з ступенем чистоти 99,99-99,999%.

Сухий селеновий випрямляч складається з основи, підданої піскострумній обробці або 
протравленої залізної чи алюмінієвої пластини, покритої нікелем чи тонким шаром вісмуту і 
шаром селену завтовшки 0,50-0,75 мм. Шар селену наносять шляхом випаровування у 
вакуумній камері або спочатку покривають основу порошком селену, який потім 
спресовують протягом декількох хвилин під гідравлічним пресом з нагрітими плитами. 
Отриманий «сендвіч» піддають термообробці протягом 30 хвилин при температурі дещо 
вищій 210оС. Потім створюють штучний бар’єр, щоб збільшити опірність при проходженні 
струму у зворотному напрямі. Нарешті, встановлюють урівноважуючий електрод і 
включають селеновий випрямляч в електричну схему для доведення і поліпшення 
замикаючого опору. 

Ксерографія - це метод відтворення зображень за допомогою світла. Цей метод 
особливо зручний для швидкого копіювання і розмноження листів, креслень, відбитків і для 
розмноження карт в картографічних відділах.

Пластинку з тонким шаром селену заряджають до високого позитивного потенціалу. 
Копійоване креслення проектують світлом на заряджену поверхню селенового шару. При дії 
світла електричний заряд селену розряджається пропорційно інтенсивності світла, що 
досягає пластинки, при цьому виникає приховане зображення. Зображення проявляють 
шляхом напилення на пластинку порошку з негативно зарядженими частками, які 
прилипають до пластинки в тих місцях, які не були освітлені проектуючим світлом. Після 
подальшої обробки отримане зображення можна використовувати як основну копію для 
отримання додаткових відбитків. Цей процес детально описаний Райднуром.

Фотоелемент (фотогальванічний елемент) класифікується також як «елемент із 
замикаючим шаром», оскільки він має випрямляючий шар. Термін «пластинчатий 
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фотоелемент випрямляючого типу», очевидно, виник внаслідок аналогії конструкції 
механічних і електронних деталей елементу з селеновим випрямлячем. Як фотогальванічні 
елементи, призначені для максимального перетворення сонячного випромінювання в 
електричну слід розглядати Сонячні батареї.

З усіх сфер застосування селену найстарішою, і, поза сумнівом, найбільшою є скляна і 
керамічна промисловість. Селен додають до скла для його знебарвлення, щоб усунути 
зелений відтінок, що з’являється у присутності заліза. Селен реагує з кадмієм з утворенням 
червоного селеніду кадмію, який використовується як фарба у виробництві звичайного 
рубінового скла. Крім того, селенід кадмію знаходить широке застосування у виробництві 
кераміки і емалей. Ці так звані «скляні фарби» широко використовуються у виробництві 
пляшок, для виготовлення привабливих постійних написів, які замінюють паперові Кадмій-
селенові літопони застосовуються в лако-фарбній промисловості для отримання стійкої до дії 
світла фарби червоного кольору.

В середині 30-х років одна з великих сталеливарних компаній встановила, що добавки 
селену до нержавіючої сталі виявляють не лише добру дегазуючу дію, але і покращують її 
оброблюваність, що важливо для певних марок нержавіючої сталі. 

Селен також знаходить застосування в гумовій промисловості як вулканізатор в 
концентраціях 0,1-2% для збільшення опору нагріванню, окисленню і стиранню і 
підвищення пружності. Двоокис селену використовується як окисник при виготовленні 
однієї з чудових лікарських речовин - кортизону. Хоча двоокис селену давно відомий як 
окисник, було досліджено також, що при додаванні до мастильних масел вона діє як 
антиоксидант і тому може розглядатися як цінна добавка до них.

Селен застосовується для виготовлення фотоелементів, призначених для фотографії і 
для фарбування відбитків в тоні сепія.

Селен підвищує оброблюваність не лише нержавіючої сталі, але і міді. Його вводять 
також як добавку до полірувальних сумішей, які вживаються для поліровки мідних 
гальванічних покриттів. Селен використовують як вогнетривкий засіб для оболонок кабелів 
комунікаційних щитів. Оксихлорид селену є одним з найсильніших розчинників і 
застосовується для розчинення синтетичних фенольних смол, які раніше вважалися 
нерозчинними.

Незважаючи на те що робота по застосуванню селеніду кадмію для трубок кольорового 
телебачення внаслідок ефекту старіння виявилася безуспішною, дослідження з подолання 
цього недоліку продовжуються. 

Сучасні досягнення. Вчені Іспанського національного центру дослідження раку
виявили, що Селен може забезпечити захист від раку сечового міхура. 

Селен є одним з найважливіших мікроелементів, який включає близько 25 білків, які 
називаються селенопротеїнами. Більшість з них - це ферменти з антиоксидантними 
властивостями, що перешкоджають руйнуванню клітин, викликаному побічними продуктами 
метаболізму кисню в організмі. Основне харчове джерело селену - продукти рослинного 
походження. Клініцисти розглянули результати 7 досліджень, проведених в Америці, Бельгії, 
Нідерландах і Фінляндії, і відмітили захисну дію селену проти раку сечового міхура, в 
основному серед жінок, що може виникнути внаслідок гендерних відмінностей в 
накопиченні і виділенні мінералів в жіночому організмі. Лікарі вважають, що високі добавки 
селену в харчуванні можуть послужити хорошою профілактикою раку сечового міхура.

Найбільш актуальним питанням залишається застосування селену для профілактики і 
лікування різних захворювань у дітей і підлітків, оскільки рання корекція селенового 
дефіциту дозволяє уберегти організм дитини від перспективи розвитку селендефіцитних 
захворювань. У зв’язку з цим останніми роками проведено безліч великих епідеміологічних 
досліджень ефективності і безпеки профілактичного застосування антиоксидантів, 
включаючи селен, ролі зміни оксидантного статусу в розвитку захворювань. У метааналізі 
Флорес-Матео Г. (2006), який включав 31 дослідження (14 когортних, 11 типу випадок-
контроль і 6 рандомізованих), показано, що високий вміст селену в крові або нігтях знижує 
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ризик розвитку ішемічної хвороби серця. Але проведені дослідження застосування селену 
для профілактики кардіоваскулярних захворювань поки що не дають остаточного результату 
відносно його ефективності. На території США і Канади проходить масштабне 
контрольоване дослідження «Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial», що вивчає 
ефективність застосування селену (200 мкг/день) у 32 400 обстежуваних, результати якого 
будуть доступні в 2013 році. Лише тоді, можливо, будуть отримані певні докази 
ефективності селену і для профілактики кардіоваскулярних захворювань. 

Вивчається вплив селену на ризик виникнення онкопатології. Так, в роботі Вей В. 
(2004) показана наявність значного зворотного зв’язку між вмістом селену в крові і раком 
стравоходу та некардіальним раком шлунку. 

Велике значення надається забезпеченості організму селеном у виникненні нейро-
дегенеративних захворювань (хвороба Альцгеймера, хвороба Паркінсона). Найбільш велике і 
добре організоване дослідження (Гао С., 2007), проведене в двох провінціях Китаю, 
включило 2000 чоловік і показало, що низький вміст селену в нігтях прямо корелює зі 
зниженням інтелекту в осіб старших 65 років. У зв’язку з цим препарати селену вважаються 
перспективним напрямом профілактики і лікування деменції альцгеймерівского типу. Крім 
того, в роботі Тил Р., Фовкес С. (2005) показано, що застосування комплексу антиоксидантів 
запобігає розвитку деменції у дітей з хворобою Дауна. 

Важливу роль відіграє зміна антиоксидантного статусу при ішемічному інсульті. У 
роботі Циммерманна Ц. (2004) показано, що в першу добу після інсульту спостерігається 
значне зниження рівня селену. Численними експериментальними дослідженнями доведені 
нейропротекторні властивості селену в умовах церебральної ішемії. 

Не менш інтригуючі дані отримані Харвиц Б. (2007) в результаті застосування селену у 
450 ВІЛ - інфікованих хворих. Показано, що прийом селену в дозі всього 20 мкг/день 
протягом 9 місяців приводить до пригнічення прогресу вірусного навантаження, що дозволяє 
використовувати селен як просту, недорогу і безпечну додаткову терапію Віл-інфекції. 
Населення Росії практично позбавлене генетичного захисту від СНІДУ. Прийом 
фізіологічних доз селену дітьми і підлітками розглядається, як простий і легкий у виконанні
спосіб підвищення стійкості до вірусу імунодефіциту людини. 

Препарати селену. Початок застосування препаратів селену відноситься до 70-х років
минулого століття, проте тоді основною харчовою формою селену вважалися селеніт і 
селенат натрію. Ці препарати відносяться до препаратів 1-го 
покоління. У 1984 році був отриманий синтетичний 
селенометионін, що має значно більшу біологічну активність в 
порівнянні з попередниками і став першою органічною формою 
селену. Відмітимо, що селенометионін, як і всі амінокислоти, 
може існувати у вигляді L - і D -форм, причому найбільш 
активною є L -форма. Нині існує декілька органічних 
селеновмісних препаратів: селеноцистеїн, селенопиран, ебселен 
та ін. Однією з форм препаратів селену є дріжджі, збагачені 
селеном. Показано, що на тлі застосування цієї лікарської форми 
концентрація селену в плазмі значно перевищує таку при 
застосуванні селеніту натрію. Проте найбільш перспективним є 
застосування так званого наноселену (форма селену з розміром 
часток менше 36 нм), у якого в порівнянні з іншими формами 
набагато нижча токсичність, що дозволяє застосовувати його в 
дозах, які значно перевищують добову потребу. Крім того, 
наноселен має так званий розмірний ефект (size effect), який 
проявляється в тому, що частки менших розмірів більш 
біологічно активні і краще накопичуються в тканинах. 
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Пізнавальні завдання

І рівень
1. Скласти рівняння реакцій, що відбуваються між речовинами:

- калій і селен;
- селенітна кислота і магній оксид;
- селен і кисень;
- селенатна кислота і барій гідроксид;
- селен і хлор.

2. Яку масу селенітної кислоти можна добути з диоксиду селену масою 6 кг, що містить 5 
% домішок.

3. Знайти масу солі, яка утвориться в результаті взаємодії селену з натрієм масою 9,2 г. 
Якій кількості речовини солі відповідає знайдена маса?

ІІ рівень
1. Заповніть таблицю

Назва сполуки
Молярна 

маса
Маса технічної 

речовини
Масова частка 

домішок
Маса чистої 

речовини

Калій селенід 200 г 180 г

Селенатна кислота 400 г 5%
Диоксид селену 10% 60 г

Натрій селеніт 360 г 320
2. Складіть рівняння реакцій,що відбуваються за схемою:

Se → H2Se → SeO2 → Na2SeO3

SeO3 → H2SeO4

3. Який об’єм кисню, виміряний при температурі 23оС і тиску 1,3 атмосфери, потрібний 
для спалювання селеноводню масою 16,2 г.

ІІІ рівень
1. З якими із запропонованих речовин буде реагувати селен: концентрована нітратна 

кислота, магній, вода, сульфітна кислота, барій гідроксид, хлор, натрій селенід, кальцій 
оксид, карбонатна кислота, кисень. Напишіть відповідні рівняння реакцій.

2. На селен масою 49,375 г, що містить 4% домішок, подіяли 100 мл розчину натрій 
гідроксиду густиною 1,2 г/мл з масовою часткою лугу 40%. Утворений розчин 
випарили. Визначте масові частки речовин в сухому залишку, якщо відомо,що вихід 
продуктів реакції становить 85%.

3. На селеновмісну руду масою 40 г подіяли концентрованим розчином нітратної кислоти 
до припинення реакції. На доокиснення утвореного газоподібного продукту витратили 
6,56 л кисню (виміряно при температурі 20оС і тиску 1,1 атмосфери). Визначте масову 
частку селену в руді та масу витраченого розчину нітратної кислоти, якщо масова 
частка розчиненої речовини в розчині становила 60%.
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Телур
Хімічний символ: Те
Порядковий номер: 52 
Атомна маса: 127,60 а.о.м.
Електронна конфігурація: 4d105s25p4

Електронегативність (за Полінгом) 2,1
Ступені окиснення: -2; 0; +2; +4; +6

Історія відкриття. Названий Мартіном Генріхом Клапротом від латинського tellus, 
родовий відмінок telluris, Земля.

Елемент № 52 довгі роки застосовували лише для того, щоб продемонструвати, який 
насправді цей елемент, названий на честь нашої планети: «телур» — від tellus, що по-латині 
означає «Земля». Відкритий цей елемент майже два століття тому. У 1782 р. гірський 
інспектор Франц Іозеф Мюллер (згодом барон фон Рейхенштейн) досліджував золотоносну 
руду, знайдену в Семигір’ї, на території тодішньої Австро-Угорщини. Розшифрувати склад 
руди виявилося настільки складно, що її назвали Aurum problematicum — «золото сумнівне». 
Саме з цього «золота» Мюллер виділив новий метал, але повної впевненості в тому, що він 
дійсно новий, не було. (Згодом виявилось, що Мюллер помилявся в іншому: відкритий ним 
елемент був новим, але до металів віднести його можна лише з великою натяжкою.) Аби 
розсіяти сумніви, Мюллер звернувся за допомогою до видного фахівця, шведського 
мінералога і хіміка-аналітика Бергмана. На жаль, вчений помер, не встигнувши закінчити 
аналіз надісланої речовини — в ті роки аналітичні методи були вже досить точними, але 
аналіз займав дуже багато часу. Елемент, відкритий Мюллером, намагалися вивчати і інші 
учені, проте лише через 16 років після його відкриття Мартін Генріх Клапрот — один з 
найбільших хіміків того часу — неспростовно довів, що цей елемент насправді новий, і 
запропонував для нього назву «телур».

Поширенну у природі. Вміст в земній корі Телуру 1∙10-6 % по масі. Але хоча Телуру 
на Землі значно менше, ніж Селену, відомо близько 100 його мінералів, що значно 
перевищує кількість мінералів його аналога. За своїм складом мінерали Телуру двоякі: або 
телуриди, або продукти окиснення телуридів в земній корі. У 
числі перших алтаїт PbTe, сильваніт AgAuTe4, калаверит AuTe2 і 
кренерит (Au, Ag)Te2, що входять до числа небагатьох 
природних сполук золота. Відомі також природні телуриди 
вісмуту, ртуті - телуровісмутит Ві2Те3, тетрадиміт Bi2Te2S. 
Відомі кисневі сполуки телуру, наприклад ТеО2 — телурова 
охра. Дуже рідко в природі зустрічається самородний телур, і 
разом з селеном та сіркою (японська телуриста сірка містить 0,17 
% Те і 0,06 % Se). Важливе джерело телуру — мідні і свинцеві руди. Телур зустрічається 
також в асоціації із сульфідами Fe, Cu, Ni, Mo. Ще до відкриття цього елементу його інколи 
знаходили в сульфідних рудах, але не могли правильно ідентифікувати. Середній вміст Те в 
річковій воді становить 0,25-1,1 мкг/л, у ґрунті —0,35 мкг/г сухої маси. Телур міститься в 
організмах рослин, тварин і людини.

Антропогенними джерелами надходження Телуру в довкілля є повітряні викиди 
промислових установок, в яких спалюють вугілля, стічні води хімічного, машинобудівного, 
електротехнічного виробництв, металургійна промисловість.

Практичного значення мінерали Телуру не мають - весь промисловий телур є попутним
продуктом переробки руд інших металів.

Будова і алотропічні модифікації. Відомо 22 ізотопи елементу №52. Вісім з них - з 
масовими числами 120, 122, 123, 124, 125, 126, 128 і 130 - стабільні. Останні два ізотопи -
найпоширеніші: 31,79 і 34,48% відповідно.

52Тe
Телур

127,60
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Фізичні властивості. Кристалічний телур більш всього схожий на сурму. Колір його -
сріблясто-білий. У тонких шарах на просвіт червоно-коричневий, в парах — золотисто-
жовтий. Кристали - гексагональні, атоми в них утворюють спіральні 
ланцюги і зв’язані ковалентними зв’язками з найближчими сусідами. 
Тому елементарний телур можна вважати неорганічним полімером. 
Кристалічному телуру властивий металевий блиск, хоча за 
комплексом хімічних властивостей його швидше можна віднести до 
неметалів. Телур крихкий, його досить просто перетворити на 
порошок. При осадженні з розчинів виділяється аморфний телур, 
щільність 5,9 г/см3. При 4,2 ГПа і 25 °C утворюється модифікація із 
структурою типа β-Sn (Те-ІІ). При 6,3 ГПа отримана модифікація Те-
ІІІ з ромбоедричною структурою. Те-ІІ і TE-III проявляють 
властивості металів. Деякі вчені вважають, що питання про існування 
аморфної модифікації телуру однозначно не вирішене. При 
відновленні телуру з телуристої або телурової кислот випадає осад, 
проте до цих пір не ясно, чи є ці частинки істинно аморфними,чи це 
просто дуже дрібні кристали. Телур – цінний напівпровідник. Його 
електропровідність збільшується при освітленні. 

Хімічні властивості. Телур - хімічний аналог сірки і селену з різкіше вираженими 
металічними властивостями. Стійкий на повітрі при кімнатній температурі навіть в 
дрібнодисперсному стані. З киснем Телур утворює оксид (II) ТеО, оксид (IV) ТеО2 і оксид 
(VI) ТеО3. ТеО існує вище 1000 °С у газовій фазі. ТеО2 утворюється при згоранні Те на 
повітрі, має амфотерні властивості, важко розчинний у воді, але легко - в кислих і лужних 
розчинах. Під час горіння утворює блакитно-зелене полум’я. ТеО3 нестійкий, може бути 
отриманий лише при розкладанні телурової кислоти.

Te+O2 → TeO2

При нагріванні Телур взаємодіє з воднем з утворенням телуроводню Н2Те - безбарвного 
отруйного газу з різким, неприємним запахом.

Te+Н2→ Н2Те
З галогенами реагує легко; для нього характерні галогеніди типа ТеХ2 і ТеХ4 (де X - Cl і 

Вг); отримані також TeF4, TeF6; всі вони леткі, гідролізуються водою. 
Te+2Cl2→ ТеCl4
Телур безпосередньо взаємодіє з неметалами (S, Р), а також з металами:
5Te+2Р→ Р2Те5

Te + 2K → K2Te 
Він реагує при кімнатній температурі з концентрованими нітратною і сульфатною 

кислотами, в останньому випадку утворюється TeSO3, що окислюється при нагріванні до 
TeOSO4.Утворені в реакції катіони Te4

2+ забарвлюють розчин в червоний колір
3Te + 4HNO3 + H2O → 3H2TeO3 + 4NO.
Te + H2SO4 → TeSO3 + H2O.
З хлоридною і розведеною сульфатною кислотами Te не взаємодіє. 
При 100-160°C окислюється водою: 
Te+2H2O → TeO2+2H2

При кип ятінні в лужних розчинах телур диспропорціонує з утворення телуридів і 
телуритів: 

8Te + 6KOH → 2K2Te + K2TeO3 + 3H2O. 
Сильні окиснювачі (HClO3, KMnO4) окиснюють Te до слабкої телурової кислоти 

H6TeO6: 
Te + HClO3 + 3H2O → HCl + H6TeO6. 
Відомі інші відносно слабкі кислоти Те: телуроводнева (розчин Н2Те у воді), телуриста 

Н2ТеО3; їх солі (відповідно телуриди, телурити а також телурати) слабко або зовсім 
нерозчинні у воді (за винятком солей лужних металів і амонію). 
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Відомі деякі органічні похідні Телуру, наприклад RTeH, диалкілтелуриди R2Te -
легкокиплячі рідини з неприємним запахом.

Вплив на живі організми. Телур застосовують все ширше і, значить, все більше 
зростає число тих, хто працює з ним. Біологічна роль Телуру до кінця ще не з’ясована. Ось 
цитата з дисертації, присвяченої телуру як промислової отрути: білі щури, яким ввели 
аерозоль телуру, «проявляли занепокоєння, чхали, терли мордочки, робилися млявими і 
сонливими». Так само діє телур і на людей. Під час вдихання аерозолів і парів Телуру 
людиною можливе гостре або хронічне отруєння, яке призводить до розладів шлунково-
кишкового тракту, до враження нирок, ЦНС, порушення обміну речовин, дихальної системи, 
кровообігу. Можливі випадки смерті.

І сам телур і його сполуки можуть викликати облисіння, впливають на склад крові, 
можуть блокувати різні ферментні системи. Симптоми хронічного отруєння елементарним 
телуром - нудота, сонливість, схуднення; повітря, що видихається, набуває неприємного 
часникового запаху алкілтелуридів. У нашій країні гранично допустимою концентрацією 
телуру в повітрі вважається 0,01 мг/м3. Із сполук телуру найнебезпечніший - телуроводень
Н2Тe, безбарвний отруйний газ з неприємним запахом. Останнє цілком природно: телур -
аналог сірки, значить, Н2Тe має бути подібний до сірководню. Він подразнює бронхи, 
шкідливо впливає на нервову систему. Мабуть, виходячи з цієї подібності, француз Фурнье
пробував лікувати телуром деякі важкі захворювання, зокрема проказу. Але без успіху -
лише після багатьох років телур зміг надати медикам деякі «дрібні послуги». Точніше, не 
сам телур, а солі телуристої кислоти К2ТeО3 і Na2TeO3, які стали використовувати в 
мікробіології як барвники, що надають певного забарвлення бактеріям, які вивчаються. Так, 
за допомогою сполук телуру надійно виділяють з маси бактерій дифтерійну паличку. 

При гострих отруєннях телуром хворим вводять внутрішньовенно сироватку з 
глюкозою, а інколи навіть морфій. Як профілактичний засіб вживають аскорбінову кислоту. 
Але головна профілактика - це відмінна герметизація апаратів, автоматизація процесів, в 
яких беруть участь телур і його сполуки.

В організм людини Телур потрапляє з продуктами 
харчування і водою у кількості, що становить близько 100 мкг на 
добу. В організмі людини масою 70 кг міститься 7-8 мг Телуру. 
Вміст Телуру в сироватці крові становить близько 107 мкг/мл, у 
волоссі — 1,0 мкг/г сухої маси.

Виділяється Телур з організму людини через шлунково-
кишковий тракт, нирки та легені. Кістки майже не виділяють 
Телур, який відклався в них.

Телур постійно присутній в тканинах рослин і тварин. В рослинах, які ростуть на 
грунтах, багатих Телуром, його концентрація досягає 2∙10-4 - 2,5∙10-3%, в наземних тварин -
близько 2∙10-6%. Середній вміст Телуру (г/кг сухої маси) становить: у буряках кормових —
5,5; у горосі — 1,6; у соломі пшеничній — 7,0; у силосі кукурудзяному — 5,0; у сіні — 4,5; у 
дерті пшенично-житній — 7,0.

Добування. Основне джерело добування телуру - шлами 
електролітичного рафінування міді і свинцю. З мідної руди 
телур виділяють на стадії очищення чорнової міді електролізом. 
На дно електролізера випадає осад - шлам. Це дуже дорогий 
напівпродукт. Приведемо для ілюстрації склад шламу одного з 
канадських заводів: 49,8% міді, 1,976% золота, 10,52% срібла, 
28,42% селену і 3,83% телуру. Всі ці коштовні компоненти 
шламу треба розділити, і для цього існує декілька способів. 
Найчастіше шлам розплавляють в печі, і через розплав пропускають повітря. Метали, окрім 
золота і срібла, окислюються, переходять в шлак. Селен і телур теж окислюються, але - в 
леткі оксиди, які уловлюють в спеціальних апаратах (скруберах), потім розчиняють і 
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перетворюють на кислоти, - селенисту H2SeO3 і телуристу H2TeO3. Якщо через цей розчин 
пропустити сірчистий газ SO2, відбудуться реакції:

H2SeO3 + 2SO2 + H2O → Se + 2H2SO4,
H2TeO3 + 2SO2 + H2O → Te + 2H2SO4.
Телур і селен випадають одночасно, що вкрай небажано - вони потрібні нам порізно. 

Тому умови процесу підбирають так, щоб відповідно до законів хімічної термодинаміки 
спочатку відновлювався переважно селен. Цьому допомагає підбір оптимальної концентрації 
соляної кислоти, що додається в розчин.

Потім відділяють телур. Сірий порошок, що утворився, зрозуміло, містить деяку 
кількість селену і, крім того, сірку, свинець, мідь, натрій, кремній, алюміній, залізо, олово, 
сурму, вісмут, срібло, магній, золото, миш’як, хлор. Від всіх цих елементів телур доводиться 
очищати спочатку хімічними методами, потім перегонкою або зонною плавкою. Природно, 
що з різних руд телур витягують по-різному.

Для розподілу селену і телуру додають сірчану кислоту. При цьому випадає телур 
діоксид ТеО2, а селениста кислота залишається в розчині.

Для виділення Te з шламів використовують також їх спікання з содою з наступним 
вилуговуванням. Те переходить в лужний розчин, з якого при нейтралізації він осідає у 
вигляді TeO2:

Na2TeO3 + 2HCl → TeO2 + 2NaCl.
З оксиду ТеО2 телур відновлюють вугіллям.
Для очищення телуру від S і Se використовують його здатність під дією відновника (Al) 

в лужному середовищі переходити в розчинний дителурид динатрію Na2Te2:
6Te + 2Al + 8NaOH → 3Na2Te2 + 2Na[Al(ОН)4].
Для осадження телуру через розчин пропускають повітря або кисень:
2Na2Te2 + 2H2O + O2 → 4Te + 4NaOH.
Для отримання телуру особливої чистоти його хлорують:
Te + 2Cl2 → TeCl4.
Тетрахлорид, що утворюється, очищають дистиляцією або ректифікацією. Потім 

тетрахлорид гідролізують водою:
TeCl4 + 2H2O → TeO2 + 4HCl
а ТеО2, що утворився, відновлюють воднем:
TeO2 + 4H2 → Te + 2H2O.
Застосування. Телур застосовується у виробництві сплавів свинцю з підвищеною 

пластичністю і міцністю (вживаються, наприклад, при виробництві кабелів). При введенні 
0,05% Te втрати свинцю на розчинення під впливом сульфатної кислоти знижуються в 10 
разів, і це використовується при виробництві свинцево-кислотних акумуляторів. Так само 
важлива та обставина що легований телуром свинець при дії пластичної деформації не стає 
менш міцним, і це дозволяє вести технологію виготовлення струмовідводів акумуляторних 
пластин методом холодного висікання і значно збільшити термін служби і питомі 
характеристики акумулятора. 

Також велика його роль у виробництві напівпровідникових матеріалів і, зокрема, 
телуридів свинцю, вісмуту, сурми, цезію. Дуже важливе значення найближчими роками 
придбає виробництво телуридів лантаноїдів, їх сплавів і сплавів з селенідами металів для 
виробництва термоелектрогенераторів з дуже високим (до 72-78%) ККД, що дозволить 
застосувати їх в енергетиці і в автомобільній промисловості. 

Так, наприклад, нещодавно виявлена дуже висока ТЕРМО-ЕРС в телуриді мангану (500 
мкВ/К) і в його сполуці з селенідами вісмуту, сурми і лантаноїдів, що дозволяє не лише 
досягти дуже високого ККД в термогенераторах але і здійснити вже в одному ступені 
напівпровідникового холодильника охолодження аж до ділянки кріогенних (температурний 
рівень рідкого азоту) температур і навіть нижче. Кращим матеріалом на основі телуру для 
виробництва напівпровідникових холодильників останніми роками став сплав телуру, 
вісмуту і цезію, який дозволив отримати рекордне охолодження, -237°C. В той же час, як 



94

термоелектричний матеріал, перспективний сплав телур-селен (70% селену), який має 
коефіцієнт термо-е.р.с близько 1200 мкВ/К. 

Абсолютно виняткового значення також набули сплави КРТ (кадмій -ртуть-телур), які 
мають фантастичні характеристики для виявлення випромінювання від стартів ракет і 
спостереження за супротивником з космосу через атмосферні вікна (не має значення 
хмарність). КРТ є одним з найбільш дорогих матеріалів в сучасній електронній 
промисловості.

Ряд систем, що мають у своєму складі телур, нещодавно виявили існування в них трьох 
(можливо чотирьох) фаз, надпровідність в яких не зникає при температурі дещо вищій за 
температуру кипіння рідкого аміаку. 

Окремою сферою застосування телуру є його використання в процесі вулканізації 
каучуку. 

Телур використовується для виготовлення 
спеціальних марок скла (де він застосовується у вигляді 
двооксиду), крім того, деякі види скла на основі телуру є 
напівпровідниками (переваги такого скла - прозорість, 
легкоплавкість і електропровідність), що, в свою чергу, 
знайшло застосування в конструюванні спеціальної 
хімічної апаратури (реакторів). 

Обмежене застосування телур знаходить для 
виробництва ламп з його парами - вони мають спектр, 
дуже близький до сонячного. 

Сплав Телуру застосовується в компакт-дисках, які перезаписуються (зокрема, фірми 
Mitsubishi Chemical Corporation марки «Verbatim») для створення відбиваючого шару, що 
деформується. 

Телур знаходить також застосування в керамічній промисловості для виробництва 
синьої, коричневої, червоної і чорної глазурі і фарфорів, у фотографії - для тонування 
відбитків і в бактеріології - для забарвлення мікроорганізмів. 

Телур запропонований як каталізатор для заміни селену в реакціях Кьєльдаля при 
окисненні аскорбінової кислоти і для інгібітування окиснення поліметилсилоксанів. 
Запропоновано також використовувати його у вигляді тетрахлориду в синтезі кетону по 
Фріделю і Крафтсу. Застосувується і оксид телуру для каталітичного перетворення 
метильних і метиленових груп на карбонільні групи в органічних синтезах.

Сучасні досягнення. Телур відомий як напівпровідниковий матеріал з вузькою 
забороненою зоною і привертає до себе увагу особливою чутливістю до механічних і 
електричних дій. Інтерес до цього матеріалу пов’язаний з тим, що він, на відміну від широко 
використовуваних в електронній техніці напівпровідників германію і кремнію, анізотропний, 
а провідність його виключно р-типу.

Роботи по вдосконаленню технології отримання досить однорідних монокристалів 
телуру, а також бінарних і потрійних сполук на його основі спрямовані на вирішення 
проблеми створення високоефективних фотодіодів, інфрачервоних фільтрів, лазерів і 
пластин високочутливих плівкових термобатарей. Висока фоточутливість телуру до 
випромінювання в інфрачервоній області спектру визначає практичну значущість телуру і 
сполук на його основі і створення приймачів ІЧ-випромінювання і фотоопорів. Крім того, в 
перспективі ці матеріали можуть бути використані для розробки високоефективних 
генераторів Ганна. 

В найближчому майбутньому у світі можуть з’явитися комп’ютери, що працюють в 
тисячі разів швидше нинішніх. Спільні дослідження китайських і американських учених 
показали, що телурид вісмуту має прекрасні властивості, використовуючи які можна 
отримати нові швидкісніші процесори. Сучасні електронні пристрої, як відомо, засновані на 
русі і збиранні електронів для роботи з інформацією. Новим ступенем розвитку 
обчислювальної техніки повинне стати широке застосування так званих топологічних 



95

ізоляторів (спінтроників), де передача інформації заснована на використанні внутрішнього 
моменту обертання електрона, спіну. В областях, близьких до поверхонь спінтроників, 
електрони переміщуються практично без опору. Це відбувається за рахунок квантового 
спінового ефекту Хола, а напрям руху струму визначається напрямком спіну електронів. 
Таким чином, при менших витратах енергії можна домогтися більшої ефективності руху 
електронів, ніж в сучасних електронних пристроях. 

Однією з проблем, що перешкоджає початку масового використання спінтроників, є те, 
що для створення спінтронного пристрою речовина повинна зберігати магнітні властивості 
електронів при кімнатній температурі. Тестовані ж напівпровідники в більшості своїй мали 
властивості спінтроників при температурі порядку - 200°С - температурі, недосяжній при 
створенні обчислювальних машин. Але виявилось, що сплав телуру і вісмуту (Bі2Te3) 
проявляє властивості спінтроника і при кімнатній температурі. Відповідне пророцтво зробив 
у своїй теоретичній роботі співробітник Стенфордського університету Шоучен Чжан. Його 
колеги Юлинь Чень, Чжи-Сунь Шень, а також ряд китайських і американських учених 
провели комплексне експериментальне дослідження телуриду вісмуту і в цілому підтвердили 
найсприятливіші прогнози свого колеги-теоретика. Результати роботи опубліковані в 
журналі Science.

Пізнавальні завдання

І рівень
1. Складіть рівняння реакцій взаємодії між собою наступних речовин:

− телур і бром;
− телуроводень і кисень;
− телур і барій;
− вода і телур;
− телур і натрій гідроксид;
− телуритна кислота і магній.

2. Через посудину з порошкоподібним телуром пропустили при нагріванні водень 
об’ємом 6,72 л. Визначте об’єм та кількість речовини телуроводню, що при цьому 
утвориться.

3. Під час реакції 23 г телуру з водою за температури 150оС виділився газ, здатний 
відновлювати мідь з її оксиду. Визначте масу утвореної міді.

ІІ рівень
4. Напишіть рівняння реакцій за схемою:

Te → H2Te → H2TeO3 → K2TeO3

H6TeO6

5. На телуровмісну руду масою 556,5 г, що містить 6% домішок, подіяли 40% розчином 
барій гідроксиду. Визначте масу розчину, який необхідний для реакції з телуром та 
масові частки солей у суміші, що утворилася.
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6. В результаті реакції Телуру з сумішшю калію і натрію масою 60 г утворилася суміш 
солей масою 156,82 г. Визначте масові частки компонентів у вихідній та новоутвореній 
сумішах.

IІІ рівень
7. З якими із перерахованих речовин буде реагувати телур: хлор, хлороводнева кислота, 

вода, концентрована нітратна кислота, розведена сульфатна кислота, кальцій, фосфор, 
барій гідроксид.

8. При дії на телур суміші концентрованих нітратної та сульфатної кислот утворився газ, 
на доокиснення якого витрачено 3,55 л кисню, виміряного за температури 20оС і тиску 
103 кПа. Яка маса солі телуру утворилася під час реакції, якщо з нітратною кислотою 
прореагувало 30% телуру.

9. Телуровмісну руду масою 0,4кг, що містить 3% домішок, розчинили у 50% розчині 
калій гідроксиду. В результаті реакції утворилася суміш солей масою 638 г. Визначте 
масу розчину лугу, що вступив у реакцію та масові частки солей, що утворилися в 
результаті реакції. Який об’єм 25% хлоридної кислоти густиною 1,12 г/мл слід 
використати для добування із утворених солей телур (ІV) оксиду? Яка його маса 
утвориться, якщо вихід продукту становить 95%?
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Полоній
Хімічний символ: Ро
Порядковий номер: 84
Атомна маса: 209 а.о.м. (г/моль)
Електронна конфігурація: 4f14 5d106s2 6p4

Електронегативність (за Полінгом) 2,0
Ступені окиснення: -2; 0; +2; +4; +6

Історія відкриття. Мало хто пам’ятає, що цей елемент передбачив ще Д.І. Менделєєв. 
Разом з Екабором (Галієм), Екаалюмінієм (Скандієм) і Екасиліцієм (Германієм) він 
пекредбачив у 1870 році існування аналога Телуру, а в 1889 році уточнив властивості 
елемента з порядковим номером 84. Менделєєв назвав його Двителуром (на санскриті —
«другий телур») і передбачив, що атомна маса нового елементу буде близька до 212. 
Звичайно, Менделєєв не міг передбачати, що цей елемент виявиться нестійким.

Полоній — перший радіоактивний елемент, відкритий в 1898 
році подружжям Кюрі, яке шукало джерело радіоактивності в 
деяких мінералах, — вони випромінювали сильніше, ніж чистий 
уран. Мадам Кюрі тестувала одну речовину за іншою — всі, які 
лише могла дістати, позичити в хімічних лабораторіях, випросити в 
мінералогічних музеях. З усіх речовин, що не містять Уран, 
активними були лише сполуки Торію. Коли виявилось, що сильну 
активність проявляє уранова смоляна руда (в основному — оксид 
U3O8), Марія Кюрі вирішила виділити з неї хімічним шляхом новий 
радіоактивний елемент. 

Досліди були початі з традиційного якісного аналізу мінералу за схемою, яку 
запропонував німецький хімік-аналітик К.Р. Фрезеніус ще в 1841 році. В результаті складних 
хімічних реакцій було отримано осад у вигляді чорної плівки на холодній частині ампули. 
Плівка була сильно радіоактивною і, вочевидь, містила новий хімічний елемент — сусід 
вісмуту в періодичній таблиці. Подружжя Кюрі не квапилося назвати чорний наліт на склі, 
який навіть не можна було зважити, новим елементом. Однієї радіоактивності було мало. 
Колега і друг подружжя Кюрі французький хімік Ежен Анатоль Демарсе (1852–1903), 
фахівець в області спектрального аналізу (у 1901 році він відкрив Європій), досліджував 
спектр випускання чорного нальоту і не виявив в ньому нових ліній, які могли б свідчити про 
присутність нового елементу. Проте в статті, опублікованій 18 липня 1898 року, подружжя 
Кюрі написало: «Ми думаємо, що речовина, виділена нами з уранових смол, містить 
невідомий доки метал, що є по аналітичних властивостях аналогом Вісмуту. Якщо існування 
нового металу буде підтверджено, ми пропонуємо назвати його Полонієм, по батьківщині 
одного з нас» (Polonia на латині — Польща).

У 1902 році німецький вчений Вільгельм Марквальд, також оголосив, що він відкрив 
новий елемент. Він назвав його Радіотелур. Кюрі, прочитавши нотатку про відкриття, 
повідомила, що це елемент Полоній, відкритий ними 4 роки тому. Марквальд не погодився з 
такою оцінкою, заявивши, що Полоній і Радіотелур різні елементи. Після ряду експериментів 
з елементом, подружжя Кюрі довело, що Полоній і Радіотелур мають один і той же період 
напіврозпаду. Марквальд був вимушений відступити. Це єдиний випадок, коли ще не 
ідентифікований новий хімічний елемент вже отримав назву! Проте виділити великі 
кількості Полонію першовідкривачі змогли не відразу - його в урановій руді було дуже мало. 
Лише у 1910 році, переробивши багато уранової руди, вдалося отримати зразок, що містить 
0,1 міліграм Полонію. 

Полоній в природі. Кларк Полонію (вміст в земній корі) складає 2∙10-14%; у 
вивержених породах його більше. Утворюється Полоній в результаті радіоактивного розпаду 
довгоживучих радіоактивних елементів - Торію і Урану. Його ізотопи служать проміжними 
членами довгих ланцюжків розпаду (так званих рядів). Сам Уран і Торій, а також їх сполуки 

84Ро
Полоній

[210]
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в чистому вигляді практично не представляють небезпеки, оскільки розпадаються дуже 
повільно - їх радіоактивність мала. Проте при їх розпаді утворюється безліч радіонуклідів, 
які в сумі дають інтенсивнішу і небезпечнішу радіацію. 

Радіонукліди Полонію входять до складу природних радіоактивних рядів:
210Po (Т1/2 = 138,376 доби), 218Po (Т1/2 = 3,10 хв) і214Po (Т1/2 = 1,643×10−4 с) — в ряд 238U;
216Po (Т1/2 = 0,145 с) і 212Po (Т1/2 = 2,99×10−7 с) — в ряд Th;
215Po (Т1/2 = 1,781×10−3 с) і 211Po(Т1/2 = 0,516 с) — в ряд 235U.
Будова. На початок 2006 року відомо 33 ізотопи Полонію в діапазоні масових чисел від 

188 до 220. Крім того, відомі 10 метастабільних збуджених станів ізотопів Полонію. 
Стабільних ізотопів не має. Найбільш довгоживучі ізотопи, 209Po і 208Po мають періоди 
напіврозпаду 102 і 2,9 року відповідно. 

Фізичні властивості. Полоній - м’який сріблясто-білий 
метал. Через сильну радіоактивність світиться в темряві і сильно 
нагрівається, тому необхідне безперервне відведення тепла. 
Температура плавлення полонію 254°С (трохи вища, ніж у 
олова), температура кипіння 962° С, тому вже при невеликому 
нагріванні полоній переганяється. Густина полонію майже така 
ж, як у міді - 9,4 г/см3. У хімічних дослідженнях застосовується 
тільки Полоній-210, більш довгоживучі ізотопи практично не використовуються, зважаючи 
на важкість їх отримання при однакових хімічних властивостях.

Хімічні властивості. Хімічні властивості металевого полонію близькі до властивостей 
його найближчого аналога - телуру, він проявляє ступені окиснення - 2, +2, +4, +6. На повітрі 
полоній повільно окиснюється (швидко при нагріванні до 250° С) з утворенням червоного 
діоксиду РоО2 (при охолодженні він стає жовтим в результаті перебудови кристалічної 
гратки). 

Відомий також і монооксид полонію РоО. 
В індикаторних кількостях отримані кислотний триоксид полонія РоО3 і солі полонієвої 

кислоти, не існуючої у вільному стані, - полонати К2РоО4. 
З галогенами утворює галогеніди складу PoX2, PoX4 і PoX6. 
З хлором полоній реагує при нагріванні з утворенням яскраво-жовтих кристалів PoCl4, з 

бромом утворюються червоні кристали PoBr4, з йодом вже при 40°С полоній реагує з 
утворенням чорного леткого йодиду PoI4. Відомий і білий тетрафторид полонію PoF4. При 
нагріванні тетрагалогеніди розкладаються з утворенням стабільніших дигалогенідів, 
наприклад, PoCl4 → PoCl2 + Cl2. 

Подібно до телуру полоній здатний з рядом металів утворювати хімічні сполуки -
полоніди.

Полоній є єдиним хімічним елементом, який при низькій температурі утворює 
одноатомну просту кубічну кристалічну гратку.

Сірководень з розчинів солей полонію виділяє чорний сульфід PoS.
Сильна радіоактивність полонію відбивається на властивостях його сполук. Так, в 

розбавленій соляній кислоті полоній повільно розчиняється з утворенням рожевих розчинів 
(колір іонів Ро2+): 

Po + 2HCl → PoCl2 + H2, 
проте під дією власної радіації дихлорид перетворюється на жовтий PoCl4. 
Розбавлена нітратна кислота пасивує полоній, а концентрована швидко його розчиняє. 
З неметалами VI групи полоній споріднює реакція з воднем з утворенням леткого 

гідриду РоН2 (tпл. = -35° С, tкип. = +35° С, легко розкладається), реакція з металами (при 
нагріванні) з утворенням твердих полонідів чорного кольору (Na2Po, MgPo, CaPo, ZnPo, 
HgPo, PtPo та ін.) і реакція з розплавленими лугами з утворенням полонідів: 

3Po + 6NaOH → 2Na2Po + Na2PoO3 + H2O.
У розчинах полоній існує у вигляді катіонів Ро2+, Ро4+, аніонів РоО3

2-, РоО4
2-, також 

різноманітних комплексних іонів, наприклад, PoCl6
2 -.
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Вплив на живі організми. Полоній-210 високотоксичий, має період напіврозпаду 138 
днів і 9 годин. Його питома активність (166 ТБк/г) настільки велика, що, хоча він 
випромінює тільки альфа-частинки, брати його руками не можна, результатом буде 
променеве ураження шкіри і, можливо, усього організму: Полоній досить легко проникає 
всередину крізь шкірні покриви. Він небезпечний і на відстані, що перевищує довжину 
поширення альфа-частинок, оскільки його сполуки саморозігріваються і переходять в 
аерозольний стан. ГДК у водоймах і в повітрі робочих приміщень 11,1∙10−3 Бк/л і 
7,41∙10−3 Бк/м³. Тому працюють з Полонієм-210 лише в герметичних боксах.

Полоній-210 в невеликих кількостях знаходиться в 
природі, і накопичується тютюном, внаслідок чого є 
одним з помітних чинників, який завдає шкоди здоров ю 
курця. Інші природні ізотопи Полонію розпадаються дуже 
швидко, тому не встигають накопичуватися в тютюні. 
«Виробники тютюну виявили цей елемент більше 40 років 
тому, спроби вилучити його були безуспішні» -
говориться в статті, дослідників з американського 
Стенфордського університету і клініки Майо в Рочестері.

Точних відомостей про дію радіаційного отруєння полонієм на людину не існує, 
оскільки досліди на людині не проводилися (проте, проводилися виміри кінетики малих доз 
полонію в організмі людини, а також спостереження декількох відомих випадків гострого 
або хронічного отруєння Полонієм). За оцінкою фахівців, опублікованою у науковому 
журналі Journal of Radiological Protection і заснованою на математичній моделі радіаційного 
отруєння, розробленій на основі даних дослідів над тваринами, летальна доза Полонію-210 
для дорослої людини оцінюється в межах від 0,1-0,3 ГБк (0,6-2 мкг), при попаданні ізотопу в 
організм через легені, до 1-3 ГБк (6-18 мкг), при попаданні в організм через травний тракт.

Більш довгоживучі Полоній-208 (період напіврозпаду 2,898 роки) і Полоній-209 (період 
напіврозпаду 103 роки) володіють дещо меншою радіотоксичністю на одиницю ваги, 
обернено пропорційно до періоду напіврозпаду. Відомостей про радіотоксичність інших, 
короткоживучих ізотопів полонію мало. В організмі людини Полоній поводиться подібно до 
своїх хімічних аналогів, Селену і Телуру, концентрується в печінці, нирках, селезінці і 
кістковому мозку. Період напіввиведення з організму − від 30 до 50 днів, виділяється в 
основному через нирки. Є повідомлення про успішне використання 2,3-
димеркаптопропанолу для виведення полонію з організму щурів - 90 % тварин, яким 
внутрішньовенно вводилася смертельна доза Полонію-210 (9 нг/кг ваги), вижили, тоді як в 
контрольній групі усі щури загинули протягом півтора місяця.

Безпечна для людини доза Полонію-210 складає 7 пікограм (1 пікограм - одна 
трильйонна грама). Таким чином, буквально порошинка полонію здатна стати смертельною 
для людини. Полоній-210 - одна з найбільш отруйних хімічних субстанцій. Його не можна 
брати голими руками - інакше можливо отримати променевий опік, проте дотримання 
простих методів безпеки дозволяє спокійно працювати з цим елементом. Зокрема, полоній 
можна перевозити в скляних пробірках з притертими кришками. 

У інструкціях по роботі з Полонієм-210, які публікує американська наукова організація 
Health Physics Society, вказано, що в лабораторії, де використовується полоній, не можна 
зберігати їжу, воду, косметику і ін., а також використовувати ці продукти за прямим 
призначенням (тобто, наприклад, пити або фарбувати губи). Харчові продукти і напої також 
забороняється ставити в холодильник або на полиці, де колись зберігався Полоній-210 або 
прилади (пробірки і ін.), що знаходилися у контакті з ним. 

При потраплянні всередину організму (наприклад, в результаті ін’єкції або інгаляції) 
Полоній-210 вражає абсолютно усі органи. 50-90% Полонію-210 виводиться природним 
шляхом. 10-50%, що залишилися, проникають в кров і розносяться по усьому тілу, в 
більшості осідаючи в селезінці, нирках і печінці. 
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Людина постійно стикається з Полонієм (він утворюється при розпаді широко 
поширеного газу радону або при курінні тютюну, вирощеного на полі, обробленому 
фосфатними добривами), проте в природних умовах ці дози незначні. 

Невідомо, чи використовувався раніше Полоній як 
отрута. Проте, за іронією долі, першою відомою жертвою 
Полонію стала Ірен Жоліо-Кюрі - дочка першовідкривачів 
Полонію. Причиною її смерті стала капсула Полонію-210, 
що розбилася. Це сталося в лабораторії, де постійно 
працювала Ірен. Її смерть від раку сталася в 1956 році - через 
десятиліття після того, як стався інцидент з капсулою. 

У 1991 році Міжнародне Агентство Онкологічних 
Досліджень International Agency for Research on Cancer 
опублікувало результати першого великого дослідження дії 
Полонію-210 на людину. У рамках цього дослідження були проведені обстеження 
співробітників одного з ядерних об’єктів США, що працювали там з 1944 по 1972 рік. Було 
відмічено, що Полоній-210 став причиною багатьох випадків виникнення раку легенів і раку 
нирок, це сталося навіть, не дивлячись на те, що на підприємстві украй жорстко 
дотримувалися техніки безпеки. У дослідженні, зокрема, приводилася наступна статистика: 
на ядерних об’єктах працювало близько 22,5 тис. людей, приблизно 9,4 тис. з них піддалися 
дії радіації, з них дії Полонію-210 - 638 чоловік.

Добування. Полоній-210 синтезують шляхом опромінення нейтронами природного 
вісмуту (він містить тільки 208Bi) в ядерних реакторах (як проміжний продукт утворюється 
бета-активний ізотоп Вісмута-210): 

При опроміненні вісмуту прискореними протонами утворюється Полоній-208, його 
відділяють від вісмуту сублімацією у вакуумі - як це робила М. Кюрі. 

В Росії методику виділення полонію розробила Зінаїда Василівна Єршова (1905-1995). 
У 1937 вона відряджалася в Париж до Інституту радію в лабораторію М. Кюрі (керовану у 
той час Ірен Жоліо-Кюрі). В результаті цього відрядження колеги стали називати її 
«російською мадам Кюрі». Під науковим керівництвом З.В.Єршової в країні було створено 
постійно діюче, екологічно чисте виробництво полонію, що дозволило реалізувати 
вітчизняну програму запуску місяцеходів, в яких полоній використовували як джерело тепла.

Довгоживучі ізотопи полонію досі не отримали помітного практичного застосування 
через складність їх синтезу. Для їх отримання можна використовувати ядерні реакції 

207Pb + 4He → 208Po + 3n, 
208Bi + 1H → 208Po + 2n, 
208Bi + 2D → 208Po + 3n, 
208Bi + 2D → 208Po + 2n, 
де 4Не - альфа-частки, 1Н - прискорені протони, 2D - прискорені дейтрони (ядра 

дейтерію).
Очищення полонію і виділення його з суміші з іншими металами для сучасної техніки 

не представляє особливо важкого завдання. Існують різні способи виділення полонію, 
зокрема електрохімічний, коли металевий полоній виділяють на платиновому або золотому 
катоді, а потім відділяють сублімацією.

Застосування. Найбільш важливий ізотоп Полоній-210 - чистий альфа-випромінювач. 
Частки, що випускаються ним, гальмуються в металі і, пробігаючи в ньому всього декілька 
мікрометрів, втрачають свою енергію. Але енергія не з’являється і не зникає. Енергія альфа-
часток Полонію перетворюється на тепло, яке можна використовувати для обігріву і яке не 
так вже складно перетворити на електрику. Цю енергію вже використовують і на Землі, і в 
космосі. Ізотоп 210Po застосовують в енергетичних установках деяких штучних супутників. 
Зокрема, він злітав за межі Землі на радянських супутниках «Космос-84» і «Космос-90».

Чисті альфа-випромінювачі і Полоній-210 в першу чергу, мають перед іншими 
джерелами випромінювання декілька очевидних переваг. По-перше, альфа-частинка досить 
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масивна і, отже, несе багато енергії. По-друге, такі випромінювачі практично не вимагають 
спеціальних заходів захисту: проникаюча здатність і довжина пробігу альфа-частинок 
мінімальні. В принципі для роботи на космічних станціях як джерела енергії прийнятні 
Плутоній-238, Полоній-210, Стронцій-90, Церій-144 і Кюрій-244. Але у Полонію-210 є 
важлива перевага перед іншими ізотопами-конкурентами - найвища питома потужність, 1210 
Вт/см3. Він виділяє так багато теплової енергії, що це тепло здатне розплавити зразок. Щоб 
цього не сталося, полоній вносять у свинцеву матрицю. Сплав полонію і свинцю, що 
утворюється, має температуру плавлення близько 600°C - набагато більше, ніж у кожного із 
складових металів. Потужність, правда, при цьому зменшується, але вона залишається 
досить великою - близько 150 Вт/см3.

У. Корлисс і Д. Харві, автори книги «Джерела енергії на радіоактивних ізотопах» 
(російською мовою ця книга вийшла в 1967 р.), пишуть: «Як показують новітні дослідження, 
210Po може бути використаний в пілотованих космічних кораблях». Як ще одну перевагу 
Полонію-210 вони згадують доступність цього ізотопу. У тій же книзі говориться, що вісмут 
і отримуваний з нього полоній легко розділяються методом іонного обміну. Отже космічна 
служба Полонію, мабуть, тільки починається.

А початок покладений гарний. Радіоактивний ізотоп Полоній-210 слугував паливом 
«печі», встановленої на «Луноході-2». Ночі на місяці дуже довгі і холодні. Протягом 14,5 
земних діб місяцехід знаходився при температурі нижчій -130°C. Але в приладовому відсіку 
весь цей час повинна була зберігатися температура, прийнятна для складної наукової 
апаратури.

Полонієве джерело тепла було розміщене поза приладовим відсіком. Полоній 
випромінював тепло безперервно. Але тільки тоді, коли температура в приладовому відсіку 
падала нижче необхідної межі, газ-теплоносій, який підігрівався полонієм, починав 
надходити до відсіку. В інший час надлишкове тепло розсіювалося в космічний простір.

Атомну піч «Луноходу-2» відрізняли повна автономність і абсолютна надійність.
Є, правда, у полонію-210 і обмеження. Відносно малий період його напіврозпаду -

всього 138 днів - ставить природну межу терміну служби радіоізотопних джерел з полонієм.
Подібні ж пристрої використовують і на Землі. Окрім них, важливі полоній-берилієві і 

полоній-борні джерела нейтронів, які практично не створюють γ-випромінення (але, на жаль, 
короткоживучі, зважаючи на малий час життя 210Po: Т1/2 = 138,376 діб). Це герметичні 
металеві ампули, в яких знаходиться покрита полонієм-210 керамічна пігулка з карбіду бору 
або карбіду берилію. Потік нейтронів з ядра атома Бору або Берилію породжують альфа-
частки, що випускаються Полонієм. Такі нейтронні джерела легкі і портативні, абсолютно 
безпечні в роботі, дуже надійні. Латунна ампула діаметром 2 см і заввишки 4 см - радянське 
полоній-берилієве джерело нейтронів - щомиті дає до 90 млн. нейтронів.

Серед інших земних справ елементу №84, ймовірно, слід згадати його застосування в 
стандартних електродних сплавах. Ці сплави потрібні для запальних свічок двигунів 
внутрішнього згорання. Випромінювані Полонієм-210 альфа-частки знижують напругу, 
необхідну для утворення іскри, і, отже, полегшують включення двигуна.

Полоній-210 може в сплаві с легким ізотопом Літію (6Li) суттєво знизити критичну 
масу ядерного заряду, тобто бути своєрідним ядерним детонатором. Тому Полоній є 
стратегічним металом, тому строго обліковується, і його зберігання знаходиться під 
контролем у держави у зв’язку із загрозою ядерного тероризму.
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р-елементи V групи ПС
Нітроген

Хімічний символ: N
Порядковий номер: 7 
Атомна маса: 14,007 а.о.м. (г/моль)
Електронна конфігурація: 2s22p3

Електронегативність (за Полінгом) 3,0
Ступені окиснення: -3; 0; +1, +2, +3, +4; +5

Історія відкриття. Вперше азот був вивчений Даніелем Резерфордом. Виконуючи 
завдання свого вчителя Д. Блека, він відкрив взаємодію карбон (IV) оксиду з вапняною 
водою.

Д. Резерфорд досліджував, яких змін зазнає повітря, коли у ньому жила і загинула жива 
істота. Відповідь на це питання була такою: подих тварин не лише перетворює здорове 
повітря в карбон (IV) оксид. Залишається частина, яка, хоча й не утворює осаду з розчином 
гашеного вапна, гасить полум’я і губить життя. Така перша характеристика азоту. 

Майже водночас азот був ізольований і вивчений двома іншими видатними вченими 
Р.Кавендишем і К. Шееле. Обидва в на відміну від Д. Резерфорда зрозуміли, що азот – це 
лише виділена з повітря, заздалегідь присутня у ньому складова частина. Треба було тільки 
дати новому газу назву. Ніхто на той час не надавав значення номенклатурі так, як 
А. Лавуазьє, і ніхто не зробив би такої грубої номенклатурної помилки, як присвоєння азоту 
назви «неживий». Це найменування все-таки закріпилося за азотом у французькій і 
російській літературі; в англосаксонських країнах віддали перевагу назві Nitrogen – «що 
породжує селітру», німці ж дали азоту назва Stickstoff – «задушлива матерія».

Поширення у природі. У природі Нітроген зустрічається як у вільному стані, так і у 
складі сполук. Азот - основний компонент повітря (75,5% за масою, 78% за об’ємом). 
Нітроген входить до складу рослин і організмів тварин у формі білків (білок містить в 
середньому 16% Нітрогену). Рослини синтезують білки, використовуючи нітрати з ґрунту. 
Нітрати утворюються там з атмосферного азоту і амонійних сполук, які є у ґрунті. Процес 
перетворення атмосферного азоту у форму, яка засвоюється рослинами і тваринами, 
називають фіксацією азоту.

Фіксація азоту може відбуватися двома способами:
1. В момент розряду блискавки деяка кількість азоту і кисню в атмосфері сполучається 

з утворенням оксидів нітрогену. Вони розчиняються у воді, утворюючи розведену нітратну 
кислоту, яка в свою чергу, утворює нітрати у ґрунті.

2. Атмосферний азот під дією особливих бактерій безпосередньо перетворюється у 
нітрати.

Ідею про те, що деякі мікроорганізми можуть зв’язувати азот повітря, першим висловив 
російський фізик П. Коссович. Російському біохімікові С.Н. Виноградському першому 
вдалося виділити з ґрунту один вид бактерій, що зв’язують азот.

Азотфіксуючі бактерії - це бактерії, здатні засвоювати безпосередньо з атмосфери 
молекулярний азот. Після відмирання клітин бактерій або з їх прижиттєвими виділеннями 
засвоєний азот повертається в екосистему у доступній для засвоєння рослинами формі. Якби 
не було азотфіксуючих бактерій, весь доступний рослинам азот був би з часом вимитий у 
Світовий океан або перейшов у молекулярну форму і потрапив би в атмосферу, внаслідок 
чого ґрунти втратили б родючість. З азотфіксуючих бактерій у природі найбільш поширені 
бульбочкові бактерії, які вступають у симбіоз із кореневою системою бобових рослин.

Суть симбіозу бактерій з вищими рослинами полягає в тому, що при такому типі 
співіснування організмів партнери покладають один на одного завдання регуляції своїх 
взаємовідносин з навколишнім середовищем, при цьому кожен з організмів, що вступає в 
симбіоз, отримує певну користь від цього. Основою для виникнення такого симбіозу є 

7N
Нітроген

14,007
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трофічні, просторові та інші типи взаємовідносин. Симбіоз буває факультативним, коли 
кожний з організмів за відсутності партнера може існувати самостійно, та облігатним, коли 
один з партнерів (або обидва) перебуває в такій залежності від іншого, що самостійно 
існувати не може. Як приклад можна навести симбіоз бульбочкових бактерій з рослинами 
родини Бобові. Проникаючи через кореневі волоски в корені бобових рослин, бульбочкові 
бактерії зумовлюють утворення бульбочок за рахунок розростання тканин коренів. У цих 
бульбочках бактерії накопичують азот, який використовують для свого обміну речовин 
бобові рослини. Бактерії ж отримують від рослини вуглеводи, які утворюються в процесі 
фотосинтезу, а також використовують мінеральні солі, які поглинаються з ґрунту коренями 
бобових рослин. Такий тип симбіозу, взаємовигідний для обох організмів, називають 
мутуалізмом.

Виноградский С.Н уперше довів, що існують особливі мікроорганізми 
(аноргоксиданти), що одержують енергію в результаті окислювання неорганічних речовин. 
Енергія, що утвориться при цьому, використовується на асиміляцію вуглекислого чи газу 
карбонатів; заснований на цьому процес засвоєння вуглекислого газу одержав назву 
хемосинтезу. Відкриття Виноградским хемосинтезу дало можливість російській 
мікробіології зайняти провідне положення у світі і дуже вплинуло на її розвиток в інших 
країнах. Виноградский С.Н. уперше (1893) виділив із ґрунту анаеробну спороносну бактерію 
Clostridium pasteurianum, що засвоює молекулярний азот.

Нітрифікуючі бактерії послідовно окиснюють аміак (NH3) до нітритів (солі HNO2), а 
потім — до нітратів (солі HNО3). Ці бактерії поширені у водоймах і ґрунтах. Нітрифікуючі 
бактерії розщеплюють аміак і амонійні солі до нітратів, які засвоюються рослинами.

2NН3 + 3О2 → 2НNO2 + 2Н2О + 663 кДж;
2НNО2 + О2 → 2НNO3 + 192 кДж.
Нітрати також вносять у землю у формі добрив. Найважливіші природні 

нітрогеновмісні сполуки – натрієва селітра (NaNO3), калієва cелітра (KNO3).
Ознаки нестачі азотних добрив у рослин. Характерними ознаками азотного 

голодування є повільний ріст вегетативних органів рослин і поява блідо-зеленого, навіть 
жовто-зеленого забарвлення листків унаслідок порушення процесів утворення хлорофілу.

Оскільки сполуки азоту мають властивість повторно використовуватися рослиною 
(процес реутилізації), ознаки його нестачі спочатку виявляються на нижніх листках. 
Пожовтіння починається із жилок листка і поширюється до країв листкової пластинки. У разі 
значного і тривалого азотного голодування блідо-зелене забарвлення поступово переходить у 
жовтий, помаранчевий і червоний кольори, після чого листки всихають і відмирають.

У злакових культур за нестачі азоту послаблюється формування колосків, вони 
формуються коротшими та з меншою кількістю зерен.

Колообіг Нітрогену – один з самих складних, але водночас самих ідеальних колообігів. 
Незважючи на те, що азот складає біля 80% атмосферного повітря, в більшості випадків він 
не може бути безпосередньо використаний рослинами, так як вони не засвоюють 
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газоподібний азот. Втручання живих істот у колообіг Нітрогену підпорядковане суворій 
ієрархії: лише певні категорії організмів можуть виявляти вплив на окремі фази цього циклу. 

Газоподібний азот безупинно надходить до атмосфери в результаті роботи деяких 
бактерій, тоді як інші бактерії – фіксатори (разом з синьо-зеленими водоростями) постійно 
поглинають його, перетворюючи в нітрати. Неорганічним шляхом нітрати утворюються й в 
атмосфері в результаті електричних розрядів під час гроз. Найбільш активні споживачі азоту 
– бактерії на кореневій системі рослин сімейства бобових. Кожному виду цих рослин 
притаманні свої особливі бактерії, що перетворюють азот в нітрати. В процесі біологічного 
циклу нітрат-йони (NO3

-) та йони амонію (NH4
+), які поглинаються рослинами з ґрунтової 

вологи, перетворюються у білки, нуклеїнові кислоти і так далі. Потім утворюються відходи у 
вигляді загиблих організмів, що є об’єктами життєдіяльності інших бактерій та грибів, 
перетворюючих їх в аміак. Так виникає новий цикл колообігу. Існують організми, здатні 
перетворювати аміак у нітріти, нітрати і в газоподібний азот. Основні ланки колообігу 
Нітрогену в біосфері представлені схемою на мал. 3. 

Біологічна активність організмів доповнюється промисловими засобами отримання 
азотовмісних органічних та неорганічних речовин, багато з яких застосовуються в якості 
добрив для підвищення продуктивності та росту рослин. Антропогенний вплив на колообіг 
Нітрогену визначається наступними процесами:

1) спалювання палива призводить до утворення нітроген (II) оксиду, а після цього до 
реакцій:
2NO + O2 → 2NO2,
4NO2 + 2H2O.+ O2 → 4HNO3, сприяючи випаданню кислотних дощів;

2) в результаті впливу деяких бактерій на добрива і відходи тваринництва 
утворюється оксид азоту – один з компонентів, утворюючих парниковий ефект;

3) видобуток корисних копалин, які містять нітрат-йони і йони амонію, для 
виробництва мінеральних добрив;

4) при збиранні врожаю з ґрунту виносяться нітрат-йони і йони амонію;
5) стоки з полів, ферм та каналізацій збільшують кількість нітрат-йонів і йонів амонію 

в водних екосистемах, що прискорює ріст водоростей і інших рослин; при 
розкладанні яких використовується кисень, що приводить до загибелі риб.

Будова. Природний азот складається з двох ізотопів: 14N (99,6%) і 15N (0,4%). Молекула 
азоту складається з двох атомів N2. Вона надзвичайно міцна. В цій молекулі Нітроген 
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трьохвалентний, його атоми зв’язані міцним потрійним зв’язком N ≡ N (один σ і два π -
зв’язки). Для розриву молекули на атоми потрібно енергії 940 кДж/моль.

Фізичні властивості. Азот (в н.у.) – газ без кольору і запаху; малорозчинний у воді (у 
100 об’ємах води розчиняється 2,5 об’єм азоту). Він легше за повітря, 1 л азоту має масу 
1,25 г. Температура кипіння –1960С, температура плавлення -2100С.

Хімічні властивості. Для того, щоб азот вступив у хімічну реакцію, необхідна 
активація його молекули нагріванням, опроміненням або електричним струмом. 

Характерною особливістю Нітрогену є те, що він може утворювати хімічні сполуки, 
проявляючи всі ступені окиснення від -3 до +5.

1. В звичайних умовах азот реагує лише з літієм:
6Li + N2 → 2Li3N

2. З іншими металами реагує при високих температурах:
3Ca + N2 → Ca3N2

В реакціях взаємодії азоту з металами, азот виявляє окиснювальні властивості.
3. Окиснювальні властивості азоту при взаємодії з воднем (при високих температурі, 

тиску і в присутності каталізатора - Fe):
3H2 + N2 → NH3

Окрім аміаку відомі і інші сполуки Нітрогену з Гідрогеном.
4. Азот також взаємодіє з іншими неметалами, виявляючи при цьому відновлювальні 

властивості.
Наприклад, при температурі вольтової дуги азот взаємодіє з киснем:
O2 + N2 → 2NO

5. З галогенів азот безпосередньо взаємодіє лише з фтором:
N2 + 3F2 → 2NF3.

При дії на звичайний азот електричних розрядів або при розкладанні нітриду В, Ti, Mg і 
Са, а також при електричних розрядах в повітрі може утворитися активний азот, що є 
сумішшю молекул і атомів азоту, що володіють підвищеним запасом енергії. На відміну від 
молекулярного, активний азот енергійно взаємодіє з киснем, воднем, парами сірки, 
фосфором і деякими металами.

Вплив на живі організми. Нітроген один з основних біогенних елементів, що входять 
до складу найважливіших речовин живих клітин - білків і нуклеїнових кислот. Проте 
кількість Нітрогену в організмі невелика (1-3% на суху масу). Молекулярний азот, що 
знаходиться в атмосфері, можуть засвоювати лише деякі мікроорганізми і синьо-зелені 
водорості.

Вплив нітратів на здоров’я людини. Відомо, що нітрати характеризуються досить 
широким спектром токсичної дії, впливаючи на організм на різних біорівнях. Забруднення 
навколишнього середовища фізичними, біологічними і хімічними факторами може 
призвести до негативних змін у стані здоров’я людини.

Гостре отруєння нітратами та нітритами. Універсальність токсичної дії обумовлена 
дією вільних радикалів NO‾. Токсична дія нітратів полягає у гіпоксії (кисневому голодуванні 
тканини), що розвивається внаслідок порушення транспорту кисню крові, а також у 
пригніченні активності ферментних систем, що беруть участь у процесах тканинного 
дихання.

Нітратна інтоксикація має механізм: порушення процесів окисного фосфорилювання, 
що обумовлені дією самих нітратів та нітритів. Результатом є високий рівень метгемоглобіну 
в крові, розвиток ціанозу.

При збільшенні дії нітратів в організмі розвивається стан гіпоксії. Найбільше 
виражений гіпоксичний стан в тканинах організму, в яких відбувається інтенсивний поділ 
клітин, що зумовлює ембріотоксичну, тератогенну дію нітратів (нітритів). Окремо слід 
зупинитися на N-нітрозосполуках. N-нітрозосполуки – представники великої групи 
канцерогенних речовин. Вся група нітрозосполук поділяється на нітрозаміни і нітрозаміди.
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Нітрат-йони відновлюються в організмі людини до нітрит-йонів, які викликають 
захворювання метилобеанемії (гемоглобін взаємодіє з NO2‾ і втрачає можливість переносити 
кисень). В кишковому тракті нітрити перетворюються в нітрозаміни – сильні канцерогенні 
агенти.

При вживанні високих доз нітратів з їжею через 4-6 годин з’являється нудота, 
блювання, синюшність шкіряного та слизистого покровів. Наявність жирів у їжі знижує 
вміст нітратів.

Хронічне отруєння нітратами. З огляду на характер токсичної дії нітратів та нітритів 
можна очікувати, що найбільш чутливим до неї будуть діти перших днів та місяців життя.

Причини цього явища:
1) ембріональний гемоглобін новонароджених значно легше окиснюється нітратами, 

ніж гемоглобіном;
2) недостатньо розвинена детоксикуюча метгемоглобінредуктазна система;
3) у шлунку новонароджених дуже мало кислоти.
Не тільки діти чутливі до нітратів, але й особи похилого віку, хворі на анемію, з 

захворюванням дихальної системи, хворобами серцево-судинної системи. У дітей перших 
місяців життя отруєння нітратами можливе через овочевий сік, молочні суміші, що 
готувалися на воді, що містить нітрати. Особливо небезпечна хронічна дія нітратів для дітей.

Нітрати та нітрити негативно впливають на організм вагітної та її плід, погіршуючи 
показники його біофізичного профілю. Ці сполуки проникають крізь плацентарний бар’єр. 
Якщо мати вживала багато насичених нітратами продуктів харчування, то у новонародженої 
дитини вміст у крові нітратів і метгемоглобіну збільшений (розвиток гемічної гіпоксії). У 
крові цих дітей підвищилась концентрація білірубіну і спостерігається стійка і яскраво 
виражена «жовтяниця новонароджених» (Н.І. Опополь, 1986).

В період, коли дитина знаходиться на грудному годуванні, стан гемічної гепоксії 
підтримується за рахунок надходження в її організм нітратів з молоком матері (За даними 
Консультативного центру Українського НДІ харчування).

Підсумовуючи все вище згадане з питань отруєння нітратами і виявлених наслідків 
токсичної дії їх на організм, слід зауважити, що самі по собі нітрати харчових продуктів не 
завдають великої шкоди здоров’ю людини. Проте їх дія на організм становить вагомий 
додаток до токсичної дії нітратів питної води.

Отруєння нітроген (II) оксидом. Він діє на Ц.Н.С., впливають на гемоглобін 
(перетворює оксигемоглобін в метгемоглобін). При легкому отруєнню спостерігається 
загальна слабкість, сонливість, запаморочення. При важкому отруєнні початкові симптоми 
посилюються, до них приєднується нудота, деколи блювання, наступає напівзомлілий стан. 
При отруєннях середньої тяжкості різка слабкість і запоморочення продовжуються багато 
годин нерідко спостерігається синюшність слизових оболонок, і шкіри, прискорення пульсу. 
При важких отруєннях початкові ознаки нерідко зникають, але після 1-3-денної ремісії 
з’являється слабкість і головокружіння, спостерігається пониження кров’яного тиску, сіро-
синій відтінок слизових оболоноки шкіри, збільшення і хворобливість печінки, кордони 
серця розширені, тони глухі, пульс уповільнений. Виникають поліневрити. Кров шоколадно-
бурого кольору, підвищення в’язкості. Наслідки тяжкого отруєння можуть тривати більше 
року, порушення асоціативних здатностей, послаблення пам’яті і м’язових сил, загальна 
слабкість, головна біль, запоморочення, швидка втома.

Диоксид азоту. Гостре отруєння починається –з легкого кашлю, в більш тяжких 
випадках – з сильного кашлю, відчуття стиску в грудях, головної болі, деколи блювання, 
салівації. Період відносного задовільного стану триває 2-8 год. Потім появляються признаки 
наростаючого окату легенів, багато вологих хрипів, прискорене серцебиття, деколи озноб, 
підвищення температури. Часто виникають порушення шлунково-кишкового тракту, 
тошнота, блювання, пронос сильні болі в верхній частині живота.

Кров’яний тиск в нормі,, в крові – збільшення еритроцитів і гемоглобіну, лейкоцитоз, 
уповільнена РОЕ.
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При хронічних отруєннях – хронічні запальні процеси верхніх дихальних шляхів, 
хронічні бронхіти, емфізема, пониження кров’яного тиску, зеленуватий наліт на зубах, 
руйнування коронок різців.

Перша допомога при отруєннях сполуками Нітрогену – перенести постраждалого на 
свіже повітря, забезпечити повний спокій, вдихання кисню. За призначенням – засоби для 
серця, при зупинці дихання – лобелін. Потім обов’язкове транспортування постраждалого в 
лежачому стані в стаціонар. При ознаках починаючого окату ленів – внутрішньовенно 10-
20мл 10% розчину хлориду кальцію, 20 мл 40%розчину глюкози з аскорбіновою кислотою 
(500 мг), киснева терапія.

Добування в лабораторії.
1. Азот можна отримати реакцією розкладу амоній нітриту:
NH4NO2 → N2↑ + 2H2O
Реакція екзотермічна, йде з виділенням 80 ккал (335 кДж), тому потрібно охолоджувати 

посуд при її протіканні (хоча для початку реакції потрібне нагрівання амоній нітриту). 
Практично цю реакцію виконують, додаючи по краплях насичений розчин натрій нітриту в 
нагрітий насичений розчин амоній сульфату. Амоній нітрит, що при цьому утворюється в 
результаті обмінної реакції, миттєво розкладається. Газ, що виділяється, забруднений 
амоніаком, нітроген (I) оксидом і киснем, від яких його очищають, послідовно пропускаючи 
через розчини сульфатної кислоти, ферум (II) сульфату і над розжареною міддю. Потім азот 
осушують.

2. Пропускання аміаку над оксидом міді (II) при температурі ~700°С:
2NH3 + 3CuO → N2↑ + 3H2O + 3Cu
Аміак беруть з його насиченого розчину при нагріванні. Кількість CuO в 2 рази більше 

розрахункового. Безпосередньо перед застосуванням азот очищають від домішок кисню і 
аміаку пропусканням над міддю і її оксидом (II) (теж ~700°C), потім сушать концентрованою 
сірчаною кислотою і сухим лугом. Процес відбувається досить повільно, але газ виходить 
досить чистий.

3. Нагрівання суміші калій дихромату і амоній сульфату (у співвідношенні 2:1 по 
масі).

Реакція йде за рівняннями:
K2Cr2O7 + (NH4)2SO4 → (NH4)2Cr2O7 + K2SO4

(NH4)2Cr2O7 
௧
՜ Cr2O3 + N2↑ + 4H2O

4. Найчистіший азот можна отримати розкладанням азидів металів (при t):
2NaN3 → 2Na + 3N2↑
5. Так званий «повітряний», або «атмосферний» азот, тобто суміш азоту з 

благородними газами, отримують шляхом реакції повітря з розжареним коксом:
O2+ 4N2 + 2C → 2CO + 4N2

При цьому виходить так званий «генераторний», або «повітряний», газ — сировина для 
хімічних синтезів і паливо. При необхідності з нього можна виділити азот, поглинувши 
карбон (II) оксид.

6. Окиснення аміаку, або йону амонію:
2NH3 +3 Br2 → N2 +6HBr
2NH4

+ + 3F2 → N2 + 6HF + 2H+

7. При каталітичному розкладі аміаку при високих температурах:
2NH3 → N2 + 3H2

Добування в промисловості. Молекулярний азот в промисловості отримують 
фракційною перегонкою рідкого повітря. Економічно виділення азоту з атмосфери 
обумовлене дешевизною методу зріджування очищеного повітря (пари води, CO2, пил, інші 
домішки видалені). Послідовні цикли стискування, охолоджування і розширення такого 
повітря приводять до його зріджування. Рідке повітря піддають фракційній перегонці при 
повільному підвищенні температури. Першими виділяються благородні гази, потім азот, і 
залишається рідкий кисень. Очищення досягається багатократністю процесів 
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фракціонування. Таким методом виробляють багато мільйонів тонн азоту щорік, переважно 
для синтезу амоніаку, який є вихідною сировиною в технології виробництва різних 
нітрогеновмісних сполук для промисловості і сільського господарства. Крім того, очищену 
азотну атмосферу часто використовують, коли недопустимо присутність кисню.

Застосування. Основна частина вільного азоту, що добувається, використовується для 
промислового виробництва амоніаку, який потім в значних кількостях переробляється на 
нітратну кислоту, добрива, вибухові речовини і т.д.

Промислове використання газоподібного азоту обумовлене його інертними 
властивостями. Газоподібний азот пожежо- і вибухобезпечний, перешкоджає окисненню, 
гниттю. У нафтохімії азот застосовується для продування резервуарів і трубопроводів, 
перевірки роботи трубопроводів під тиском, збільшення вироблення родовищ. У 
гірничодобувній промисловості азот може використовуватися для створення в шахтах 
вибухобезпечного середовища, для розпирання пластів породи. У виробництві електроніки 
азот застосовується для продування областей, що не допускають наявності окиснюючого 
кисню. Якщо в процесі, що традиційно проходить з використанням повітря, окиснення або 
гниття є негативними чинниками — азот може успішно замінити повітря.

Важливою сферою застосування азоту є його використання для подальшого синтезу 
різних сполук, що містять азот, таких, як аміак, азотні добрива, вибухові речовини, барвники 
і тому подібне. Великі кількості азоту використовуються в коксовому виробництві («сухе 
гасіння коксу») при вивантаженні коксу з коксових батарей, а також для «передавлювання» 
палива в ракетах з баків в насоси або двигуни.

У харчовій промисловості азот зареєстрований як харчова добавка E941, як газове 
середовище для упаковки і зберігання, хладоагент. Рідкий азот застосовується при 
розливанні масел і негазованих напоїв для створення надлишкового тиску і інертного 
середовища в м’якій тарі.

Рідкий азот часто демонструється в кінофільмах як речовина, здатна миттєво 
заморозити досить крупні об’єкти. Це широко поширена помилка. Навіть для заморожування 
квітки необхідний досить тривалий час. Це пов’язано з досить низькою теплоємністю азоту. 
З цієї ж причини досить важко охолоджувати, наприклад, замки до -196 °C і розколювати їх 
одним ударом.

Літр рідкого азоту, випаровуючись і нагріваючись до 20°C, утворює приблизно 700 л 
газу. З цієї причини рідкий азот зберігають в спеціальних посудинах Дьюара з вакуумною 
ізоляцією відкритого типа або криогенних ємкостях під тиском. На цьому ж факті 
заснований принцип гасіння пожеж рідким азотом. Випаровуючись, азот витісняє кисень, 
необхідний для горіння, і пожежа припиняється. Оскільки азот, на відміну від води, піни або 
порошку, просто випаровується і вивітрюється, азотне пожежогасіння — найефективніший з 
точки зору збереження цінностей механізм гасіння пожеж.

Заморожування рідким азотом живих істот з можливістю подальшого їх 
розморожування проблематична. Проблема полягає в неможливості заморозити (і 
розморозити) істоту достатньо швидко, щоб неоднорідність заморожування не позначилася 
на його життєвих функціях. Станіслав Лем, фантазуючи на цю тему в книзі «Фіаско», 
придумав екстрену систему заморожування азотом, в якій шланг з азотом, вибиваючи зуби,
встромлювався в рот астронавта і всередину його подавався рясний потік азоту.

Застосування нітрогеновмісних сполук. 
Амонійні добрива. Амоній сульфат [(NH4)2SO4] містить 20,5-21% Нітрогену і 24% 

Сульфуру. Це кристалічна сіль білого кольору, добре розчинна у воді, має незначну 
гігроскопічність, майже не злежується, добре розсівається. Добриво фізіологічно кисле. 
Після внесення в ґрунт амоній поглинається ґрунтом, що обмежує його втрати.

Амоній сульфат найкраще застосовувати для основного удобрення і загортати на 
глибину розміщення корнів на нейтральних і лужних ґрунтах. Вносять його під усі культури 
(особливо з родини хрестоцвітих та рис, які добре реагують на сірку).
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Амоній хлористий (NH4Cl) - побічний продукт під час виробництва соди. Це добриво 
містить 24-25% Нітрогену і близько 67% Хлору. Дрібнокристалічна, малогігроскопічна, 
розчинна у воді сіль білого або жовтуватого кольору. Добриво фізіологічно кисле, взаємодіє 
з ґрунтом аналогічно амоній сульфату. Враховуючи високий вміст Хлору, це добриво краще 
вносити восени, щоб Хлор за осінньо-зимовий період вимився у глибші шари ґрунту. Амоній 
хлористий не рекомендується застосовувати під культури чутливі до Хлору (картопля 
тютюн, виноград).

Амоніачні добрива.
Безводний амоніак (NH3)- містить 82% Нітрогену. Отримують зрідженням 

газоподібного амоніаку під тиском. За зовнішнім виглядом – це безбарвна рідина, яка на 
повітрі бурхливо кипить і швидко випаровується. Рідкий амоніак застосовують під усі 
культури на всіх типах ґрунтів, а також під підживлення просапних культур. Щоб уникнути 
втрат Нітрогену, вносять у добре оброблений ґрунт на глибину 10-18 см. 

Під час внесення дотримуються встановлених правил техніки безпеки, оскільки це 
сильнодіюча отруйна речовина, яка у разі попадання на шкіру викликає опіки, а під час 
випаровування – обморожування.

Амоніачна вода (водний амоніак) (NH4OH) – водний 25- і 20%-й розчин амоніаку; 
випускається двох сортів із вмістом 20-16 % Нітрогену. Це жовтувата рідина із запахом 
нашатирного спирту. Вносять амоніачну воду як основне удобрення та для підживлення 
просапних культур з обов’язковим загортанням у ґрунт.

Нітратні добрива.
До нітратних добрив належать натрієва і кальцієва селітри, однак їх випускають у 

незначних кількостях.
Натрієва селітра (NaNO3) містить 15-16% Нітрогену. Це біла чи бурувато-жовта 

малокристалічна сіль, добре розчинна у воді. Має високу гігроскопічність, тому може 
злежуватися. Добриво фізіологічно лужне. При внесенні в ґрунт нітратний азот залишається 
в ґрунтовому розчині, а натрій поглинається ґрунтовим вбирним комплексом:

Ця форма азоту легко засвоюється рослинами, однак може вимиватися і втрачатися. 
Натрієву селітру краще вносити під час сівби та для підживлення на кислих ґрунтах під 
культури, чутливі до натрію (цукрові буряки та корнеплоди).

Каліцієва селітра [Ca(NO3)2] містить біля 17 % Нітрогену. Отримують під час 
нейтралізації азотної кислоти вапном. У звичайному стані - кристалічна сіль білого кольору, 
добре розчинна у воді. Дуже гігроскопічна і навіть за нормальних умов зберігання швидко 
втрачає свої властивості (пливе). Для усунення цього недоліку її гранулюють, хоча це мало 
поліпшує ситуацію. Добриво фізіологічно лужне. Особливості застосування такі самі як і 
натрієвої селітри.

Амонійно-нітратні добрива.
Аміачна селітра (NH4NO3) – одне з найпоширеніших азотних добрив. Містить 34% 

Нітрогену (50% у формі NH4 + і 50% у формі NO3
-). Отримують нейтралізацією нітратної 

кислоти амоніаком. Це фізіологічно слабкокисла сіль білого або кремового кольору, що 
легко розчиняється у воді. Випускають переважно у гранульованому вигляді. Нітратна 
форма Нітрогену утворює легкорозчинні солі, які можуть вимиватися в глибші шари ґрунту, 
тобто втрачатися. Ця властивість амоніачної селітри обмежує її внесення для основного 
удобрення на легких ґрунтах.

Амоніачну селітру вважають універсальним добривом. Її застосовують різними 
способами під усі культури. Вона є незамінним добривом для підживлення озимих і 
просапних культур та для внесення в рядки під час сівби. Працюючи з амоніачною селітрою, 
треба пам’ятати, що це добриво вогне- і вибухонебезпечне.

Вапняно-аміачна селітра (NH4NO3 + CaCO3) – амоніачна селітра, нейтралізована 
вапняком. Вміст Нітрогену в ній становить 18-22%. Добриво дуже гігроскопічне, тому 
випускається у гранульованому вигляді, що знижує здатність злежуватися. Наявне в її складі 
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вапно повністю нейтралізує кислотність амоній нітрату, внаслідок чого на кислих грунтах це 
добриво ефективніше, ніж амоніачна селітра. Особливо ефективне під цукрові буряки, озиму 
пшеницю, конюшину та інші культури.

Амідні добрива.
Сечовина (карбамід) (CO(NH2)2)) – найбільш концентроване тверде азотне добриво з 

вмістом Нітрогену 46%. Це кристалічна або гранульована речовина білого кольору, 
малогігроскопічна, майже не злежується під час зберігання, має високу сипучість, добре 
розсівається.

У ґрунті під дією уробактерій, які виділяють фермент уреазу, сечовина швидко 
амоніфікується і перетворюється на амоній карбонат.

Спочатку сечовина поводить себе як слаболужне добриво, тому вона також ефективна 
на кислих і слабокислих ґрунтах. Частина амонію під час вегетації може зазнавати 
нітрифікації, внаслідок чого утворюється незначна кількість нітратного Нітрогену, який 
легко поглинається рослинами. За таких умов реакція змінюється і відбувається незначне 
біологічне підкислення.

Останнім часом доведено, що органічна форма Нітрогену сечовини може частково 
засвоюватися рослинами без попереднього перетворення на інші форми.

Сечовину можна застосовувати на всіх типах ґрунтів під усі культури. Крім того, це 
найкраще добриво для позакореневого підживлення озимих і ярих зернових культур. 
Внесення розчину сечовини навіть у підвищених концентраціях (1-5%), на відміну від інших 
азотних добрив, не спричиняє опіків у рослин і сприяє підвищенню вмісту білка та 
клейковини в зерні.

Сучасні наукові досягнення.
Допустимий вміст нітратів та нітритів у харчових продуктах. У 1996 році 

комплексними токсиколого-гігієнічними дослідженнями було встановлено допустиму 
добову дозу прийому NO3‾ за добу – 320 мг на людину. Було також регламентовано вміст 
нітратів у харчових продуктів рослинного та тваринного походження. Гігієнічна 
регламентація допустимих концентрацій нітратів здійснюється з урахуванням кліматичних, 
географічних та екологічних чинників. При обґрунтуванні гігієнічних регламентацій за 
О.І. Циганенко (1985) слід враховувати такі чинники:

1) допустиму добову дозу нітратів;
2) середнє добове споживання продуктів;
3) фоновий рівень нітратів у продуктах харчування.
Фактичне (1998 – 2000 рр.) середньодушове добове навантаження нітратів на організм 

дорослого в Україні становить близько 45 мг/доба, тобто 40% від допустимої норми для 
цього набору продуктів (110 мг/доба). Для дітей віком від 3 до 7 років ці величини 
дорівнюють 29 – 34 мг/доба, що становить 23 – 28% від норми. Але якщо розрахувати добове 
навантаження нітратами на 1 кг маси тіла дорослого і дитини, тобто їх добову дозу 
(токсикологи для оцінки небезпечності речовин оперують саме цим поняттям), то цифри 
дещо зміняться. Так, якщо для дорослої людини масою 60 кг фактична добова доза дорівнює 
0,76 мг/кг маси тіла, то для дітей віком від 1 до 4 років вона становитиме 2,0 – 3,0 мг/кг маси 
тіла, а для 4 – 6-річних дітей – 1,3 –1,9 мг/кг їхньої маси тіла. Ці цифри вже є більшими за 
допустиму межу, що дорівнює 1,7 мг/кг маси тіла на добу.

Можна дійти висновку, що доросла людина одержує нітратів разом з харчовими 
продуктами менше за ту кількість, яка може позначитися на її здоров’ї, але страждають діти.

Вміст нітратів у рослинних продуктах. Концентрація цих хімічних забруднювачів у 
продуктах може бути безпечною для людини та небезпечною. Як вже раніше згадувалось, 
нітрати небезпечні для здоров’я людини. Однак 80% їх надходять до організму людини з 
харчовими продуктами, в основному з рослинними. Нітрати асимілюються в різних частинах 
рослин. Цей процес відбувається в три етапи:

1) надходження нітратів у рослинну клітину;
2) відновлення NO3‾ до NH4‾;
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3) включення Нітрогену у відновленій формі до складу амінокислот, з яких далі 
утворюються білкові сполуки.

Вміст нітратів у рослинах залежить від їх біологічних властивостей. Овочеві культури 
(зелень: салат, петрушка, кріп, шпинат тощо) можуть містити до 200-300 мг % нітратів. 
Коренеплоди – менше. Наприклад, червоний буряк, містить 140 мг % нітратів, морква – 103 
мг %. Порівняно мало накопичують нітратів томати (20 мг %), картопля (25 мг %). Ранні 
овочі містять нітратів більше, ніж пізні. Фрукти та ягоди накопичують нітратів дуже мало 
(менше 10 мг %).

В рослинах нітрати розподіляються нерівномірно. На основі проведених дослідів на 
вміст нітратів у листках, коренеплодах, стеблах складено таблицю вмісту нітратів у різних 
частинах рослини.

Рослина Розподіл у рослині Вміст NO3‾ мг/кг
Морква Листок

Коренеплід
120 – 1200
1700 – 2500

Петрушка Листок
Черешок

Коренеплід

1300 –1900
1700 – 2600
1700 – 5000

Кріп Листок
Стебло

40 – 4000
1300 – 2100

Картопля Листок
Бульба

20 – 400
40 – 1000

За даними таблиці видно, що вміст нітратів у рослинах залежить також від періоду їх 
розвитку. Так, у перший період – проростання насіння – нітрати містяться в рослинах у 
мінімальній кількості (до 10 мг %). У другій період розвитку – цвітіння – міститься в 
рослинах багато нітратів (від 120 – 150 мг %). У третій період – цвітіння та запліднення –
рослина потребує великої кількості нітрогену. Надмірний запас нітритів та нітратів у рослині 
зменшується (до 40 – 45 мг %).

На інтенсивність поглинання нітратів рослинами впливають ґрунтово-екологічний, 
спадковий чинники, а також чітке використання добрив.

Ґрунтово-екологічні чинники (зволоження, світло, температура повітря та ґрунту) 
діють в комплексі, можуть підсилювати чи послаблювати один одного. Поглинання нітратів 
рослинами збільшується при сильному освітленні. При низьких температурах повітря 
надходження нітратів зменшується. Інтенсивне зволоження ґрунту збільшується 
поглинанням нітратів коренем. Нечітке використання мінеральних добрив, насамперед 
нітрогенних, можуть зумовити накопичення в ґрунті, а потім і в рослинних продуктах, 
надмірної кількості нітратів.

Тому, через ці чинники, у різних регіонах показники вмісту нітратів у харчових 
продуктах різні.

Найбільша кількість нітратів та нітритів накопичується в рослинних харчових 
продуктах, і саме вони є основним джерелом надходження їх в організм людини.

Пізнавально-розрахункові задачі

І рівень
1. У 1772 році шотландський учений Д. Резерфорд відкрив газ, що не підтримує ні горіння, 

ні життя. Назвав газ азотом. Густина азоту 1,25 (н.у.). Визначте формулу молекули азоту. 
Відповідь: N2

2. З деякими металами Нітроген утворює нітриди. Складіть формули нітридів літію, магнію, 
алюмінію, бору. Відповідь: Li3N, Мg3N2, AlN, ВN 

3. До складу одного нуклеотиду входять такі речовини:
А - аміногрупа, пентоза, фосфорна кислота;
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Б - азотиста сполука, гексоза і фосфорна кислота;
В - азотиста основа, пентоза, фосфорна кислота. 

Відповідь: В
4. Вкажіть правильне рівняння процесу гліколізу:

А С6Н12О6 + 2АДФ → 2С3Н6О3 + 2АТФ + 80 кДж;
Б С6Н12О6 +2Н3РО4+2АДФ → 2 С3Н6О3+2АТФ + 2Н2О+200кДж;   
В С6Н12О6 + 2НзРО4+2АДФ → С3Н6О3 + 2АТФ + 2Н20+200 кДж; 
Г  С6Н12О6 + Н3РО4 + АДФ → 6СО2 + 6Н2О + АТФ + 2800 кДж.
Відповідь: Б

5. Альбумін сироватки крові людини має молекулярну масу 68400. Визначіть кількість 
амінокислотних залишків у молекулі цього білку.
Відповідь: 684

ІІ рівень
6. Природний  Нітроген складається із суміші двох ізотопів з атомними масами 14 і 15. 

Виходячи з відносної атомної маси Нітрогену, обчисліть масову частку ізотопів у 
природному Нітрогені. Відповідь: 99,3%,  0,7%. 

7. Суміш, що містить 15 м3 азоту та 20 м3 водню, пропустили над каталізатором. Вихід 
амоніаку становить 20%. Який об’єм амоніаку одержали? Відповідь: 2,67 л.

8. В нітрифікуючих бактеріях відбуваються процеси, які можна виразити наступними 
рівняннями реакцій:
2NН3 + 3О2 → 2НNO2 + 2Н2О + 663 кДж;
2НNО2 + О2 → 2НNO3 + 192 кДж.
Визначте, яку кількість речовини амоніаку повинні окиснити нітрифікуючі бактерії  
для вивільнення 5768 кДж енергії. Відповідь: 6,746 моль амоніаку. 

9. На пришкільну ділянку треба внести 5 моль азоту. Скільки необхідно для компенсації
цієї кількості азоту взяти: калійної селітри (КNО3); аміачної селітри (NH4NO3)? 
Відповідь: 1,01 кг КNО3;  0,4  кг NH4NO3.

10. Чому дорівнює довжина молекули ДНК, якщо в ній число тимідилових нуклеотидів 
600 тис, а гуанілових - 2400 тис? Відповідь: 1020000 нм = 1,02  мм

ІІІ рівень
11. Яка масова частка Нітрогену в суміші, що складається з рівних мас карбонату і 

нітрату амонію? Відповідь: 32,08%
12. Яку кількість речовини амоніаку потрібно окиснити нітрифікуючим бактеріям для 

синтезу певної кількості глюкози, якщо для цього процесу використано 10 260 кДж 
енергії? Відповідь. 24 моль амоніаку.

13. У процесі дисиміляції відбулося розщеплення 17 моль глюкози, з яких повністю —
тільки 3 моль. Обчисліть кількість речовини АТФ, яка утворилась у результаті цих 
процесів. Відповідь: 142 моль

14. Оперон (структурні гени і ген-оператор) містить 10 800 нуклеотодів. У ньому 
закодовано три поліпептидні ланцюги, кожен з яких складається з 360 амінокислотних 
залишків. Визначте лінійні розміри гена оператора. Відповідь: 122,4 нм

15. При диханні через легені людини кожну хвилину в середньому проходить 5л повітря. 
При цьому 250 мл кисню засвоюється організмом і замість нього легенями 
виділяється карбон (ІV) оксид об’ємом 200 мл. Яка масова частка речовин у повітрі, 
яке людина видихає? Відповідь: w(N2 ) = 73,02%, w(О2 ) = 16,84%, w(СО2 ) = 10,15%
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Фосфор
Хімічний символ: Р
Порядковий номер: 15
Атомна маса: 30,974 а.о.м.
Електронна конфігурація: 3s23p3

Електронегативність 2,1
Ступені окиснення: -3; 0; +3; +5

Історія відкриття. Фосфор було відкрито 1669 р. алхіміком Хеннінгом Брандтом, коли 
він у пошуках «філософського каменю» сильно нагрівав сухий залишок сечі з вугіллям без 
доступу повітря. Виділена речовина світилася на повітрі і далі загорялася. Брандт дав їй 
назву «Фосфор», тобто «той, що носить світло».

Після відкриття ще довго фосфор був рідкісною і дорогою речовиною, так як вміст у 
сечі його мізерно малий, а добування складне. І лише після 1771 р., коли шведський хімік 
К. Шееле розробив спосіб отримання фосфору з кісток, можна було добувати його в значних 
кількостях.

Поширення у природі. Фосфор достатньо поширений елемент, вміст його у земній 
корі – 0,12%. Внаслідок своєї активності у вільному стані Фосфор у природі не зустрічається, 
а тільки у сполуках. Найважливіші природні сполуки Фосфору: фосфорит, який складається 
в основному з кальцій фосфату, і мінерал апатит, який крім кальцій фосфату містить 
хлорид або кальцій фторид.

Біологічна роль. Фосфор – один з основних компонентів (головним чином у вигляді) 
живої речовини і входить до складу нуклеїнових кислот (ДНК і РНК), клітинних мембран, 
аденозинтрифосфата (АТФ) і аденозиндифосфата (АДФ), жирів, кісток і зубів. Колообіг 
Фосфору, як і інших біогенних елементів, відбувається за великим і малим циклами.

Запаси Фосфору, доступні живим істотам, повністю сконцентровані в літосфері. 
Основні джерела неорганічного Фосфору – виверження вулканів або осадові породи. В 
земній корі вміст Фосфору не перевищує 1%, що лімітує продуктивність екосистем. З породи
земної кори неорганічний Фосфор залучається в циркуляцію континентальними водами. Він 
поглинається рослинами, які при його участі синтезують різні органічні сполуки і таким 
чином включаються в трофічні ланцюги. Потім органічні фосфати разом з трупами, 
відходами та виділеннями живих істот повертаються в землю, де знов піддаються впливу 
мікроорганізмів і перетворюються в мінеральні форми, які використовуються зеленими 
рослинами.

В екосистему океану Фосфор приноситься текучими водами, що сприяє розвитку 
фітопланктону і живих організмів. У наземних системах колообіг Фосфору проходить в 
оптимальних природних умовах із мінімумом втрат. В океані справа відбувається інакше. Це 
пов’язано з постійним осіданням (седиментацією) органічних речовин. Осівший на невеликій 
глибині органічний Фосфор повертається у колообіг. Фосфати, відкладені на великих 
морських глибинах не приймають участь у малому колообігу. Однак тектонічні рухи 
сприяють підйому осадових порід на поверхню. Таким чином Фосфор повільно 
переміщується з фосфатних родовищ на суші і мілководних океанічних осадів до живих 
організмів назад.

Запаси Фосфору на землі малі. Тому вважається, що Фосфор – основний фактор, 
лімітуючий зростання первинної продукції біосфери. Крім того, Фосфор – головний 
регулятор всіх інших біогеохімічних циклів, це – найбільш слабка ланка в життєвому 
ланцюзі, що забезпечує існування людини.

Антропогенний вплив на колообіг Фосфору полягає в наступному:
1) видобуток великих кількостей фосфатних руд для мінеральних добрив та миючих 

засобів призводить до зменшення кількість Фосфору в біотичному колообігу;

15Р
Фосфор

30,974
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2) стоки з полів, ферм та комунальні відходи призводять до збільшення фосфат-йонів 
у водосховищах та різкого зростання водних рослин і порушення рівноваги у
водних екосистемах.

Будова. Алотропна модифікація білого фосфору, що отримується при конденсації 
пари, має молекулярну кристалічну гратку, у вузлах якої дислоковані молекули Р4. Червоним 
фосфором є полімерна речовина. Найбільш стабільною модифікацією фосфору є чорний 
фосфор. Його отримують алотропним перетворенням білого фосфору при температурі 2200С 
і тиску 1200 МПа. На вигляд він нагадує графіт. Кристалічна структура чорного фосфору 
шарувата, така, що складається з гофрованих шарів. Як і в червоному фосфорі, тут кожен 
атом фосфору зв’язаний ковалентними зв’язками з трьома сусідами. Відстань між атомами 
фосфору 0,387 нм.

Фізичні властивості.
Білий фосфор. Внаслідок наявності слабких міжмолекулярних сил, білий фосфор 

леткий, легкоплавкий, ріжеться ножем і розчиняється в неполярних розчинниках, наприклад 
в сірковуглеці. Білий фосфор досить реакційноздатна речовина. Він енергійно взаємодіє з 
киснем, галогенами, сіркою і металами. Окиснення фосфору на повітрі супроводжується 
розігріванням і свіченням. Тому білий фосфор зберігають під водою, з якою він не реагує. 
Білий фосфор дуже токсичний. При тривалому зберіганні, а також при нагріванні білий 
фосфор переходить у червону модифікацію. 

Червоний фосфор - речовина, нерозчинна в сірковуглеці, менш токсична, ніж білий 
фосфор. Окиснюється червоний фосфор важче білого, не світиться в темноті.

Чорний фосфор на вигляд нагадує графіт. Білий і червоний фосфор - діелектрики, а 
чорний фосфор - напівпровідник. 

Хімічні властивості. У хімічному відношенні чорний фосфор найменш 
реакційноздатний.

1. При кімнатній температурі дрібнодисперсний фосфор самозаймається, 
утворюючи ангідриди фосфатної кислоти P2O5 (P4O10):

P4 + 5O2 → P4O10

При нестачі кисню утворюється оксид фосфору (III), який формально є ангідридом 
двоосновної фосфітної кислоти Н3РО3:

Р4 + 3О2 → 2Р2О3.
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2. Білий фосфор активно реагує з галогенами, сіркою (азот з цими елементами 
безпосередньо не реагує) - при цьому утворюються РСl5, РСl3, РВr5, РВr3, Р2S5, Р2S3:

Р4 + 6Сl2 → 4РСl3,
Р4 + 10Сl2 → 4РСl5,
Р4 + 6Вr2→ 4PВr3,
Р4 + 6S → 2Р2S3.
Червоний і чорний фосфор вступають в аналогічні реакції при вищих температурах.
3. Так само, як і азот, фосфор реагує з металами, утворюючи фосфіди; останні, 

взаємодіючи з водою або кислотами, виділяють фосфін РН3:
6Мg + Р4 → 2Мg3Р2,
Мg3Р2 + 6Н2О → 3Мg(ОН)2 + 2РН3↑,
4. При взаємодії з водою диспропорціонує:
4Р + 6Н2О → РН3 + 3Н3РО4

Лише білий фосфор реагує з гарячим лугом, утворюючи фосфін і гіпофосфіт:
Р4 + 3КОН + 3Н2О → 3КН2РО2 + РН3↑.
8Р + 3Ва(ОН)2 + 6Н2О → 2РН3 + 3Ва(Н2РО2)2

5. Сильні окисники перетворюють фосфор у фосфатну кислоту:
3P + 5HNO3 + 2H2O → 3H3PO4 + 5NO;
2P + 5H2SO4 конц. → 2H3PO4 + 5SO2 + 2H2O.
6. Реакції окиснення також відбувається при підпалюванні сірників, в якості 

окисника виступає бертолетова сіль:
6P + 5KClO3 → 5KCl + 3P2O5

Вплив на живі організми. Фосфор - один з найважливіших біогенних елементів, 
необхідний для життєдіяльності всіх організмів. Присутній в живих клітинах у вигляді орто-
і пірофосфорної кислот і їх похідних, а також входить до складу нуклеотидів, нуклеїнових 
кислот, фосфопротеїдів, фосфоліпідів, фосфорних ефірів вуглеводів, багатьох коферментів і 
інших органічних сполук.

Фосфор бере участь в різних метаболічних процесах і відіграє важливу роль в 
життєдіяльності всіх живих організмів. Вміст Фосфору в крові є одним із важливих 
показників складу мінерального обміну і одним із основних діагностичних ознак ряду 
захворювань і патологічних станів, таких як рахіт, спазмофілія, гіпопаратиреоз, 
гіперпаратериоз, синдром Лейвуда-Олбрайта.

В тілі людини знаходиться приблизно 1% Фосфору, але в переносі на суху вагу – 2,5%. 
Приблизно 80-87% всього Фосфору, який є в організмі людини, знаходиться в скелеті, 
близько 0,2% - в крові.

В живих організмах Фосфор п’ятивалентний і входить головним чином до складу 
фосфатів і в меншій мірі – до складу піро- і поліфосфатів.

Велика кількість Фосфору міститься в апатиті (кальцій фторфосфаті) зубів. Розчини 
організму містять фосфати калію і натрію і деякі органічні сполуки.

Найціннішими джерелами легкозасвоюваного Фосфору є яйця (особливо жовток), 
печінка, м’ясо, молоко, сир, боби, горох.

З точки зору клінічного дослідження важливим є визначення Фосфору в крові і сечі в 
крові. Розрізняють 2 фракції Фосфору: кислотно розчинний Фосфор і кислотно нерозчинний.

В медичній практиці препарати Фосфору мають органічне призначення. Для 
практичних цілей використовують препарати, які доставляють в організм Фосфор або 
полегшують його доставку. Інколи достатнім є введення в харчовий режим продуктів з 
високим вмістом Фосфору, наприклад риби. Препарати Фосфору в малих дозах посилюють 
ріст і розвиток кісткової тканини, стимулюють кровообіг, гальмують окисні процеси, беруть 
участь в обміні речовин.

Добування. Фосфор отримують з апатиту або фосфориту в результаті взаємодії з 
коксом і піском при температурі 1500°С:

2Ca3(PO4)2 + 10C + 6SiO2 → 4P + 10CO + 6CaSiO3
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Пари білого фосфору, що утворюються, конденсуються в приймачі під водою. Замість 
фосфориту відновленню можна піддати і інші сполуки, наприклад, метафосфатну кислоту:

4HPO3 + 12C → 4P + 2H2 + 12CO
Застосування. Фосфор є найважливішим біогенним елементом і в той же час 

знаходить дуже широке застосування в промисловості.
Червоний фосфор застосовують у виробництві сірників. Його разом з тонко 

подрібненим склом і клеєм наносять на бічну поверхню коробки. При терті сірникової 
голівки, до складу якої входять хлорат калію і сірка, відбувається займання.

Червоний і білий фосфор використовують при добуванні йодоводневої і бромоводневої 
кислот.

Фосфід цинку Zn3Р2 застосовують для боротьби з гризунами.
Білий фосфор використовують у військовій справі для запальних бомб, а також для 

димоутворюючих снарядів, шашок і гранат, що дають димові завіси.
Чисту фосфорну кислоту використовують в харчовій і фармацевтичній промисловості.
Технічна фосфорна кислота йде для фарбування тканин, виробництва емалей, зубних 

пломб, а також для виробництва фосфорних добрив.
Фосфор утворює багато фосфорорганічних сполук, що використовуються, як добрива. 

Крім того як комплексоутворювачі в засобах для пом’якшення води та у складі пасиваторів 
поверхні металів (захист від корозії)

Застосування сполук Фосфору.
Фосфатні добрива
Звичайний суперфосфат (Ca(Н2РО4)2 + 2CaSO4) є найбільш поширеним фосфорним 

добривом. Недоліком його є те, що значну частину його маси складає баласт — кальцій 
сульфат, який підвищує вартість транспортування добрива.

Звичайний суперфосфат добувають шляхом обробки фосфориту або апатиту 
розрахованою кількістю розведеної сульфатної кислоти. При цьому нерозчинний 
нормальний фосфат кальцію Са3(РО4)2 переходить у легкорозчинний дигідрофосфат кальцію 
Са(Н2РО4)2 за реакцією:

Са3(РО4)2 + 2Н2SO4 → Са(Н2РО4)2 + 2CaSO4

Подвійний суперфосфат (Ca(Н2РО4)2), як і звичайний, містить фосфор у вигляді добре 
розчинного кальцій дигідрофосфату. Але в ньому, на відміну від звичайного, немає кальцій 
сульфату, і вміст фосфору в ньому значно вищий. Через це виробництво подвійного 
суперфосфату розвивається прискореними темпами, ніж звичайного. Подвійний 
суперфосфат дорожчий від звичайного, оскільки виробництво його складніше і при цьому 
витрачається багато тепла на випарювання води.

Подвійний суперфосфат виробляють теж з фосфоритів або апатитів обробкою 
розведеної сульфатної кислоти. Однак кислоти при цьому беруть більше, щоб повністю 
витиснути з кальцій фосфату ортофосфатну кислоту:

Са3(РО4)2 + 3Н2SO4 → 2H3РО4 + 3CaSO4↓
Сульфат кальцію. Як практично нерозчинна речовина виділяється в осад, а 

ортофосфатна кислота залишається в розчині. Осад відфільтровують, а розчин упарюють і 
потім ним обробляють нові порції фосфориту або апатиту. При цьому кількість 
ортофосфатної кислоти розраховують так, щоб одержати кальцій дигідрофосфат:

Са3(РО4)2 + 4Н3РО4 → 3Ca(Н2РО4)2

Преципітат за складом являє собою кальцій дигідратгідрофосфат CaHPO4 ∙ 2H2O. Його 
добувають нейтралізацією розчину ортофосфатної кислоти розрахованою кількістю 
вапняного молока (суспензією Ca(OH)2 в воді) до утворення кальцій гідрофосфату:

Н3PO4 + Ca(OH)2 → CaHPO4 ∙ 2H2O
Одержувана сіль нерозчинна і випадає в осад, який потім виділяють і обережно 

висушують. Преципітат — цінне концентроване фосфорне добриво і дешевше від подвійного 
суперфосфату. Але він дуже мало розчинний і тому його з успіхом можна застосовувати 
лише на слабокислих ґрунтах (які містять органічні кислоти).
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Фосфоритна і апатитна мука - тонко розмелений фосфорит або апатит, її 
використовують як фосфорне добриво лише на кислих ґрунтах, оскільки фосфор у ній 
міститься у вигляді нерозчинного нормального фосфату кальцію Са3(PO4)2. Фосфоритну 
муку краще вносити в ґрунт разом з кислими добривами, наприклад з амоній сульфатом 
(NH4)2SO4 або тваринним перегноєм.

Томасшлак — є відходами металургійного виробництва. Він утворюється при 
переробці чавуну з великим вмістом фосфору в технічне залізо томасівським способом. 
Склад томасшлаку виражається такою приблизною формулою: Ca3(PO4)2 ∙ CaO. Отже, він 
відрізняється від нормального кальцій фосфату тим, що містить у своєму складі надлишок 
CaO, завдяки чому відзначається сильно основним характером. Томасшлак застосовують у 
вигляді тонко розмеленого порошку на сильно кислих ґрунтах (наприклад, торфянистих і 
болотистих), де він нейтралізує надлишок кислот і одночасно збагачує ґрунт фосфором.

Фосфорні добрива.
Складні і змішані фосфорні добрива містять не один, а два або і всі три необхідних для 

живлення рослин елементи, тобто азот, фосфор і калій. Найважливішими з них є так звані 
амофоси і азофоска.

До амофосів належать амоній дигідрофосфат NH4H2PO4 і амоній гідрофосфат 
(NH4)2HPO4. Амофоси одержують нейтралізацією розчину фосфатної кислоти розчином 
амоніаку з наступним упарюванням і кристалізацією солі. Амофоси є дуже цінним складним 
добривом, яке містить азот і фосфор.

Азофоска — це суміш амоній гідрофосфату (NH4)2HPO4 і калій нітрату KNO3. Її 
одержують кристалізацією з розчину суміші двох солей. Залежно від співвідношення 
вихідних речовин одержують різні сорти азофоски, які відрізняються між собою вмістом 
азоту, фосфору і калію.

Сучасні наукові досягнення.
Кофермент — невелика небілкова (неамінокислотна) молекула, що вільно зв язується 

з ферментом та важлива для його каталітичної активності. Коферменти іноді називають 
косубстратами. Ці молекули не формують постійної частини структури ферментів і 
звільніюються в процесі каталітичного циклу. Це відрізняє коферменти від простетичних 
груп, які є щільно зв’язаними компонентами складних білків (такі як флавін або гем). Як 
коферменти, так і простетичні групи належать до ширшого класу речовин молекул 
кофакторів, які є будь-якими небілковими молекулами, необхідними білкам для діяльності.

У обміні речовин коферменти найчастіше залучені як до реакцій передачі групи, 
наприклад кофермент A і аденозинтрифосфат (АТФ), так і до окислювально-
відновлювальних реакцій, наприклад кофермент Q10 і нікотинамідаденіндинуклеотид 
(НАД+). Коферменти постійно споживаються і переробляються в процесі обміну речовин, 
одні ферменти зазвичай додають кофермент до ферментів, а інші усувають їх. Наприклад, 
фермент АТФ-синтетаза фосфорилює аденозиндифосфат (АДФ), перетворюючи його на 
АТФ, а інші ферменти, такі як кінази, дефосфорилюють АТФ назад до АДФ.

Аденозинтрифосфат (АТФ) або аденозинтрифосфорна кислота, аденілпірофосфорна 
кислота — нуклеотид, який містить аденін, рибозу та три фосфатні групи.

У реакціях, що протікають в клітині, АТФ бере участь у вигляді Mg2+-комплексу. АТФ 
є головним донором енергії, яка використовується безпосередньо, а не є формою запасання 
енергії.

Молекула АТФ вважається носієм енергії, оскільки її трифосфатний компонент містить 
два фосфоангідридні зв’язки. При гідролізі АТФ до аденозиндифосфату (АДФ) та 
ортофосфату або до аденозинмонофостату (АМФ) та пірофосфату виділяється велика 
кількість енергії. Реакцію взаємодії АТФ з АМФ з утворенням 2 молекул АДФ каталізує 
аденілаткіназа (інша назва — міокіназа). АТФ бере участь в енергетичному обміні у всіх 
живих організмах, у процесах росту, руху та відтворення. Зелені рослини використовують 
світлову енергію для виробництва АТФ у процесі фотосинтезу.
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Центральну роль АТФ в обміні енергії у біологічних системах відкрили Фріц Ліпман та 
Герман Калькар у 1941 році.

АТФ — універсальне джерело енергії для всіх біохімічних процесів.
Хімічна формула: C10H16N5O13P3

Нуклеотид — фосфорні ефіри нуклеозидів, нуклеозидфосфати. Нуклеотиди є 
складовими частинами нуклеїнових кислот і багатьох коферментів. Вільні нуклеотиди, 
зокрема АТФ, АМФ, АДФ, відіграють важливу роль в енергетичних і інформаційних 
внутріклітинних процесах.

Нуклеотид побудований з цукору-пентози, азотистої основи (пуринової або 
піримідинової) і залишку фосфатної кислоти. Сполуки пентози і азотистої основи 
називаються нуклеозидами.

Залежно від структури пентози розрізняють рибонуклеотиди і дезоксирибонуклеотиди, 
які є мономерами молекул складних біологічних полімерів (полінуклеотидів) — відповідно 
РНК або ДНК.

Нуклеїнові кислоти — складні високомолекулярні біополімери, мономерами яких є 
нуклеотиди. Природні нуклеїнові кислоти — ДНК і РНК — виконують у всіх живих 
організмах роль передачі і експресії генетичної інформації. Складається із залишків нітратної 
основи, п’ятивуглцевого моносахариду (пентози) і фосфатної кислоти. Залежно від виду 
пентози, що входить до складу нуклеотиду, їх поділяють на дезоксирибонуклеїнову(ДНК) та 
рибонуклеїнову(РНК). Нуклеїнові кислоти є біополімерами, мономерами яких є нуклеотиди. 
Нуклеотиди є складними ефірами нуклеозиду і фосфорної кислоти і з’єднуються через 
залишок фосфорної кислоти (фосфодіефірний зв’язок). Нуклеозид складається з цукру —
пентози (рибози або дезоксирибози залежно від типу нуклеїнової кислоти) і азотистої основи 
(пуринового або піримідинового).

Вперше були виділені з ядра. Зустрічаються два типи кислот: дезоксирибонуклеїнова 
(ДНК) рибонуклеїнова (РНК). Це найбільш високомолекулярні речовини у клітині; маса 
ДНК у сотні разів перевищує масу РНК. Вперше їх виявлено в ядрі клітини, звідки й 
походить назва цих сполук(від лат. нуклеус - ядро).

ДНК — Дезоксирибонуклеїнова кислота. Цукор — дезоксирибоза, азотисті основи: 
пуринові — гуанін (G), аденін (A), піримідинові — тимін (T) і цитозин (C). ДНК часто
складається з двох полінуклеотидних ланцюжків, направлених антипаралельно.

РНК — Рибонуклеїнова кислота. Цукор — рибоза, азотисті основи: пуринові — гуанін 
(G), аденін (A), піримідинові урацил (U) і цитозин (C). Структура полінуклеотидного 
ланцюжка аналогічна такій в ДНК, дволанцюжкові РНК зустрічаються тільки у вірусів. 
Через особливість рибози, молекули РНК часто мають різні вторинні і третинні структури, 
утворюючи комплементарні ділянки між різними ланцюжками.
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Фосфоліпіди – складні ліпіди, що містять в своєму складі багатоатомний спирт, 
залишок фосфорної кислоти та залишки жирних кислот. Є основними складовими 
біологічних мембран. Типова молекула фосфоліпіду має гідрофільну полярну голову та два 
гідрофобних хвоста. Довжина хвостів коливається у межах 14-24 атомів Карбону у ланцюзі. 
Один з хвостів містить декілька ненасичених зв’язків між атомами Карбону, інший не 
містить. Кожен ненасичений зв’язок обумовлює вигин карбонового ланцюга та дуже 
важливий для зв’язку фосфоліпідів між собою в біологічних структурах. Склад хвостів 
фосфоліпідів залежить від зовнішнього джерела жирних кислот для організму.

Властивості. В оточенні води фосфоліпіди мають властивість організовуватись таким 
чином, що гідрофільні голівки обернуті назовні та контактують з водою, а хвости направлені 
всередину та контактують тільки з хвостами сусідніх фосфоліпідів. При цьому виникає два 
типи утворень: міцели – невеликі сферичні частинки, хвости обернені всередину; 
бімолекулярні шари, де хвости розташовані між двома шарами гідрофільних голів. Окремим 
випадком бімолекулярного шару є ліпосоми, що беруть участь у клітинному піноцитозі.

Значення. Фосфоліпіди є важливою частиною усіх біологічних мембран. Вони 
обумовлюють пластичні та текучі властивості клітинних мембран та мембранних органоїдів 
клітини, в той час як холестерин обумовлює жорсткість та стабільність мембрани. Крім того 
вони входять до складу ліпопротеїнів мембран. Також фосфоліпіди беруть участь у 
транспорті поживних речовин до клітини.

В організмах вищих тварин фосфоліпіди синтезуються у всіх тканинах, але основним їх 
джерелом є печінка, а також тонкий кишечник. Фосфоліпіди в певній кількості присутні у 
сироватці крові, де вони виконують транспортну функцію. Оскільки вони в деякій мірі 
гідрофільні, вони можуть транспортувати у крові повністю гідрофобні молекули, такі як 
холестерин та жирні кислоти.

Рахіт. Основна причина виникнення дитячого рахіту - це нестача вітаміну D. Нестача 
вітаміну D - порушення кальцієвого і фосфорного обмінів в організмі дитини - порушення 
процесів утворення і росту кісток, і їх мінералізації - істотні порушення в роботі нервової 
системи та функціонуванні внутрішніх органів.
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Нестача вітаміну D може виникнути у малюка внаслідок неповноцінного харчування, а 
також рідкого перебування на сонці, оскільки вітамін D виробляється в шкірі людини саме 
при дії сонячних променів. Звичайно, існують й інші причини захворювання. Наприклад, 
ускладнення під час вагітності та пологів, неактивний спосіб життя матері і дитини, 
несприятливі соціальні умови життя. Сприяють розвитку рахіту у дітей занадто велика масса 
тіла, недостатня вага при народженні, прийом деяких лікарських препаратів.

Ознаки і симптоми рахіту. Для того щоб вчасно діагностувати у дитини рахіт, 
достатньо бути просто спостережливими і уважними батьками. У цього захворювання 
існують досить яскраво виражені ознаки. Оскільки основний вплив це захворювання робить 
на ріст кісток, перший симптом при рахіті - саме кістки є основним показником наявності у 
дитини рахіту. По-перше, кістки розм’якшуються. Як наслідок, на голові дитини чітко 
виступають лобові і тім’яні горби, потилиця може стати плоскою, що інакше називається 
«сплющення потилиці», голова стає більше схожа на квадрат, ніж на овал. На кістках рук, ніг 
і грудної клітки можуть утворитися своєрідні кісткові нарости, які називають «чотками». У 
важких випадках ноги дитини викривляються і набувають форми літери Х або букви О.

У зв’язку з неправильним розвитком м’язів живота, животик дитини стає як би 
розпластаним, і нагадує жаб’ячий. Одним із симптомів рахіту також є облисіння частини 
голови дитини або всієї її поверхні.

Профілактика рахіту. Захворювання рахітом набагато легше запобігти, ніж лікувати. 
Лікування рахіту досить складне і тривале. Тому батьки повинні звертати увагу на 
профілактичні заходи:

- регулярні прогулянки, при цьому бажано, щоб навіть в холодну погоду частина 
шкіри потрапляла під вплив сонячних променів; тобто, необхідно виставляти 
обличчя малюка на сонечко, навіть у мороз;

- збалансований раціон харчування, в якому обов’язково мають бути присутні 
вітамін D і кальцій (наприклад, риба (особливо жирна, така як скумбрія, сьомга), 
молоко та молочні продукти, вершкове масло і сир, яєчний жовток

Пізнавально-розрахункові задачі
1. Визначте формулу кристалогідрату натрій фосфату, якщо після прожарювання 19 г 

кристалогідрату маса твердого залишку 8,2 г.
2. Скільки фосфору можна отримати з тони фосфориту, який містить 85% кальцій 

фосфату, якщо виробничі втрати фосфору складають 2% ?
3. Скільки грамів ортофосфатної кислоти утвориться і який об’єм водню при 

температурі 27°С і тиску 1 атм виділиться в результаті окиснення 12,4 г фосфору 
водяним паром?

4. При 800°С густина парів фосфору за повітрям дорівнює 4,27. З скількох атомів 
складається молекула фосфору?
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І рівень
5. Фосфіди добувають нагріванням металів з фосфором. Складіть формули фосфідів 

кальцію і алюмінію. Відповідь: Ca3N2; AlN
6. З білого фосфору нагріванням з парою води при температурі 500°С добувають 

фосфатну кислоту за схемою:
Р + Н2О → Н3РО4 + Н2

Яка маса кислоти утвориться і який об’єм водню (н.у.) виділиться в результаті 
взаємодії фосфору масою 12,4 г з водою? Відповідь: 39,2 г;  22,4 л.

7. Які сполуки входять до складу АТФ?
А - азотиста основа аденіну;
Б - вуглевод рибоза;
В - три молекули фосфорної кислоти;
Г - гліцерин;
Д - амінокислота.

8. Відповідь: А,Б,В
9. Вкажіть правильне рівняння реакції повного розщеплення глюкози:

А  С6Н12О6 + 2 Н3РО4+АДФ →2С3Н6О3 + АТФ + 2Н2О + 20кДж;
Б С6Н12О6 + 6О2 + 6Н2О →6С02 + 6Н2О + 1520 кДж;
В  С6Н12О6 + Н3РО4 + 6О2 + АДФ → 6СО2 + 6Н2О + АТФ + 260 кДж;
Г С6Н12О6 + 38 Н3РО4+ 38АДФ + 602 →6С02 + 44Н2О + 38АТФ + 2800 кДж.
Відповідь: Г

10. Вкажіть, де в мітохондріях розташовані ферменти дихання й синтезу АТФ:
А у просторі між мембранами; Б на внутрішній мембрані;
В на зовнішній мембрані; Г на рибосомах мітохондрій.
Відповідь: В

ІІ рівень
11. У медицині для нейтралізації отруйного білого фосфору використовують солі Купруму. 

Закінчить рівняння реакції:
Р + СuSO4 + H2O → Сu + Н3РО4 + Н2SO4

Відповідь: 2Р +5СuSO4 + 8H2O → 5Сu + 2Н3РО4 + 5Н2SO4

12. Перетворення білого фосфору в червоний прискорюється в присутності йоду, який 
відіграє роль каталізатора. Проміжною сполукою при цьому є фосфор йодид. Визначте 
формулу цієї сполуки, якщо відомо, що до її складу входить 89,12% Йоду, а густина її 
парів за воднем 285. 

13. До харчових фосфатів належать натрієві та калієві солі. Добавки харчових фосфатів 
утримують вологу, разом з іншими добавками надають відповідного кольору 
м’ясопродуктам. Визначте формулу кристалогідрату натрій фосфату, якщо після 
прожарювання 19 г кристалогідрату маса твердого залишку становить 8,2 г. 
Відповідь: Na3PO4 ∙ 12H2O

14. У молекулі ДНК тимідилові нуклеотиди складають 20% від загальної кількості. 
Визначте відсотковий вміст інших видів нуклеотидів.  А - ? Г - ? Ц - ? 
Відповідь: А = Т = 30%; Г = Ц = 20%

15. Встановіть відповідність між підписами на малюнку та відповідними термінами.
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А зовнішня мембрана, 
Б криста,
В мітохондріальні рибосоми 
Г матрикс мітохондрії, 
Д внутрішня мембрана, 
Е нитка мітохондріальної ДНК.

А Б В Г Д Е
1
2
3
4
5
6

А Б В Г Д Е
1 Х
2 Х
3 Х
4 Х
5 Х
6 Х

ІІІ рівень
16. Кальцій фосфід  розкладається водою і кислотами-неокисниками, в результаті цього 

виділяються фосфін і як домішка інша воднева сполука дифосфін Р2Н4. Складіть 
рівняння реакцій кальцій фосфіду з водою і хлоридною кислотою.
Відповідь: Ca3Р2 + 6 H2O → 3Са(ОН)2 + 2РН3; Ca3Р2 + 6HСl → 3СаСl2 + 2РН3

17. Перетворення білого фосфору в червоний прискорюється в присутності йоду, який 
відіграє роль каталізатора. Проміжною сполукою при цьому є фосфор йодид. Визначте 
формулу цієї сполуки, якщо відомо, що до її складу входе 92,48% Йоду, а густина її 
парів за воднем 206. Відповідь: РІ3

18. У процесі повного розщеплення глюкози утворилось 38 молекул АТФ. Скільки молей 
АТФ утворилось на кисневому етапі її розщеплення? Відповідь: 36 моль.

19. Скільки амінокислотних залишків містить білкова молекула, якщо у фрагменті ДНК 
розміром 10200 нм закодовано 20 білкових молекул. Відповідь: 500.

20. Фосфор отримують з апатиту або фосфориту в результаті взаємодії з коксом і піском 
при температурі 1500°С. Фосфор, добутий з 31,0 г фосфориту, окиснили при нагріванні 
27,9 мл 70% розчину нітратної кислоти (густина - 1,4 г/см3). Після закінчення реакції до 
утвореного розчину прилили 65,3 мл 20% розчину натрій гідроксиду (густина -
1,225 г/см3). Які речовини і в якій кількості містяться в розчині?
Відповідь: 0,1 моль NaNO3,  0,1 моль NaH2PO4,  0,1 моль Na2HPO4.
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Арсен, миш’як
Хімічний символ: As
Порядковий номер: 33 
Атомна маса: 74,922 а.о.м.
Електронна конфігурація: 3d104s24p3

Електронегативність (за Полінгом) 2,0
Ступені окиснення: -3; 0; +3; +5

Історія відкриття. Перший контакт людини з Арсеном відбувся ще у 3 тис. до нашої 
ери. У волосі мумії, знайденої в альпійському льодовику, виявлений значний вміст Арсену. З 
цього можна зробити висновок, що людина працювала на виробництві міді, руди якої часто 
забруднені Арсеном.

У середні віки Арсен відомий у вигляді аурипігменту (As2S3) та реальгару (As4S4), які 
були описані ще в часи Аристотеля. З ІІІ століття нашої ери (Лейденський папірус) відомі ці 
сполуки у використанні для забарвлення срібла в золотий, а міді в білий кольори. Алхіміки у 
середньовічній роботі «Фізика і містика» припускали спорідненість сірки і ртуті. Арсен (ІІІ) 
сульфід використовувався як фарба для малювання, засіб для усування волося на тілі, а 
також проти легеневих хвороб.

В середні віки арсен (ІІІ) оксид було знайдено в димі 
плавильних печей. Альбетрус Маґнус вперше описав 
добування арсену відновленням його вугіллям у 1250 році. 
Його вважають відкривачем арсену. Парацельс у XVI 
столітті ввів елемент до переліку лікувальних засобів. Алхімічний символ Арсену

Походження назви. Назва походить від arsenikon — грец. αρσενικόν від перського 
— (царник) خينرز «золотистий». За іншою версією назву виводять від грецького «арсен» —
сильний, потужний. Символ «As» запропонований у 1814 році Йенсом Якобом Берцеліусом. 
У 1789 році А. Лавуазьє включив Арсен у список хімічних елементів. Російську назву (рос.
мышьяк) пов’язують зі словом «миша» та вживанням препаратів арсену для знищення 
мишей та щурів.

Поширення у природі. Відомо понад 120 мінералів, що містять Арсен. Найбільш 
поширені: реальгар, аурипігмент, арсенопірит — основні руди Арсену знаходяться в 
гідротермальних жилах разом з арсенистими і стибіїстими мінералами Ni, Co, Ag, Pb. 
Порівняно рідкісний. Домішки Арсену містять майже всі сульфідні руди кольорових металів, 
а також залізний (сірчаний) колчедан.

Арсенопірит FeAsS Льолінгіт FeAs2 Нікелін NiAs
Будова. Конфігурація зовнішніх електронів атома Арсену 

3d104s24p3. B сполуках Арсен має ступені окиснення +5, +3 і -3.
Арсен має декілька алотропних модифікацій. Як і фосфор, він 

здатний утворювати декілька алотропних форм: білу, жовту, сіру, 
чорну. Є ще одна форма – аморфний арсен. Як і більшість металів, в 
дрібнодисперсному стані він чорного кольору, стійкий на повітрі(сама 
стійка форма арсену), але при 285°С переходить в металеву сіру 
форму. 2, 8, 18, 5

33As
Арсен

74,922
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За звичайних умов найбільш стійкий так званий металевий, або сірий, арсен — сіро-
стальна крихка кристалічна маса, яка при свіжому зламі має металевий блиск, на повітрі 
швидко тьмяніє, оскільки покривається тонкою плівкою Аs2O3. Кристалічна ґратка сірого 
арсену ромбоедрична, шарувата. Густина As — 5,72 г/cм3 (при 20°С), питомий електричний 
опір 35∙10-8Ом/см, твердість за Брінелем 147 кгс/мм2. Арсен діамагнітний. 

При конденсації пари арсену на поверхні, що охолоджується рідким повітрям, 
утворюється жовтий арсен — прозорі, м’які як віск кристали, густиною 1,97 г/см-5, схожі за 
властивостями до білого фосфору. Під дією світла або при слабкому нагріванні він 
переходить в сірий арсен. 

Відомі також склоподібно-аморфні модифікації: чорний арсен і бурий арсен, які при 
нагріванні вище за 270°С перетворюються на сірий арсен.

Фізичні властивості. Арсен у вільному стані ні в воді, ні в органічних розчинниках 
нерозчинний.

Хімічні властивості. В елементному стані це метал, оскільки його сіра модифікація 
проводить електричний струм і з багатьма металами дає сплави (але може утворювати й 
арсеніди Cu3As, ZnAs2, Co5As2). Металевий (сірий) арсен – речовина середньої хімічної 
активності. В ряду напруг Арсен знаходиться за Гідрогеном, але перед Купрумом. Гідроген з 
кислот не витісняє, і, внаслідок цього, в розбавлених кислотах нерозчинний. Якщо залишити 
арсен на повітрі, він поступово окиснюється, а якщо його подрібнити, то спалахує яскравим 
блакитним полум’ям, при цьому з’являється білий дим – пари арсен (III) оксиду As2O3. 
«Горить» він і в атмосфері хлору та сірки:

2As + 3Cl2 → 2AsCl3;
2As + 3S → As2S3

Хлорид AsCl3 і сульфід As2S3 підтверджують наявність металевих властивостей у 
арсену. Якщо ж розчиняти арсен в нітратній кислоті, то утворюється кислота. Це свідчить 
про те, що арсен володіє властивостями неметалу:

3As + 5HNO3 + 2H2O → 3H3AsO4 + 5NO
В результаті реакції утворюється жовтий розчин арсенатної кислоти. Такі властивості 

змушують віднести Арсен до амфотерних елементів, що має властивості як метала, так і 
неметалу. У вільному вигляді арсену властиві металеві ознаки, але в реакціях він проявляє 
амфотерність. Утворюючи арсенатну кислоту, він начебто продовжує лінію Фосфору, а його 
вільний металевий стан зближує його з елементами побічної підгрупи.

Як це не парадоксально звучить, але чистий арсен не отруйний – небезпечними є його 
сполуки. Отруєння ними відбувається, коли вони потрапляють в кровотік. Тому при роботі зі 
сполуками арсену і при отриманні арсену слідкують за ретельною герметизацією апаратури і 
дотримання гігієнічного контролю. 

Дією на арсеніди розбавлених кислот, а інколи навіть води утворюється арсин AsH3:

Ca3As2 + 6HCl → 3CaCl2 + 2AsH3;
Na3As + 3H2O → 3NaOH + AsH3;
As2O3 + 6Zn + 12HCl → 6ZnCl2 + 2AsH3 + 3H2O
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Відомі також гідриди арсену іншого складу: As2H4 – газ, що легко перетворюється в 
AsH3; твердий амфорний порошок червоного кольору, що є полімером (As2H)n. Отже, за 
своїм складом водневі сполуки арсену схожі на аналогічні сполуки фосфору. Крім того, у 
Фосфору є гідрид PH, дуже нестійкий, і миш’як утворює подібну речовину AsH, але оскільки 
металеві властивості арсен проявляє сильніше, то цей гідрид існує, як будь-який гідрид 
металу, в твердому вигляді (коричневий порошок). Всі гідриди арсену – сильні неорганічні 
отрути. Вони діють в організмі на сульфідні групи (-SH) білків, блокуючи їх і виключаючи із 
загального циклічного процесу.

Сірий арсен значно менш хімічно активний, ніж фосфор.
При нагріванні на повітрі вище 400°С арсен горить, утворюючи As2O3:
4As + 3O2 → 2As2O3;
З галогенами арсен реагує безпосередньо:
2As + 3Cl2 → 2AsCl3
За звичайних умов AsF5– газ; AsF3, AsCl3, AsBr3 – безбарвні леткі рідини; AsI3 і As2I4 –

червоні кристали.
При нагріванні арсен з сіркою, отримано сульфіди:
2As + 3S → As2S3

Помаранчево-червоний As4S4 і лимонно-жовтий As2S3.
Блідо-жовтий сульфід As2S5 осаджується при пропусканні H2S в охолодженому льодом 

розчині арсенатної кислоти (або її солей) в соляній кислоті, що «димить»:
2H3AsO4 + 5H2S → As2S5 + 8H2O
При близько 500°С він розкладається на As2S3 і сірку.
Вплив на живі організми. При надходженні в організм в надмірних кількостях, Арсен 

призводить до мутацій ДНК людини. Чистий арсен не отруйний, але всі його сполуки, що 
розчинні у воді або можуть перейти в розчин під дією шлункового соку, надзвичайно 
отруйні; особливо небезпечний арсеновистий водень. Із сполук, що використовуються на 
виробництві найбільш токсичний арсеновистий ангідрид.

При гострому отруєнні арсеном спостерігаються блювання, болі в животі, пронос, 
пригнічення центральної нервової системи. Подібність симптомів отруєння арсеном з 
симптомами холери тривалий час дозволяв маскувати використання сполук арсену 
(найчастіше, арсен триоксиду) як смертельної отрути. У Франції порошок арсен триоксиду за 
високу «ефективність» отримав повсякденну назву «спадковий порошок». Існує 
припущення, що сполуками арсену був отруєний Наполеон на острові Святої Олени. У 1832 
році з явилася надійна якісна реакція на арсен - проба Маршу, що значно підвищила 
ефективність діагностування отруєнь.

На територіях, де в ґрунті і воді надлишок арсену, він накопичується в щитовидній 
залозі у людей і викликає ендемічний зоб.

Допомога і протиотрути при отруєнні арсеном: прийом водних розчинів тіосульфату 
натрію Na2S2O3, промивання шлунку, прийом молока та сиру; специфічна протиотрута -
унітіол. 

Працюють з арсеном в герметичних боксах, використовуючи захисний спецодяг. Через 
високу токсичність сполуки арсену використовувалися Німеччиною як отруйні речовини в 
Першу світову війну. У західних країнах арсен був відомий переважно як сильна отрута, у 
той же час в традиційній китайській медицині майже впродовж двох тисяч років він 
використовувався для лікування сифілісу і псоріазу. 

Невелика кількість As2O3 корисна для організму людини та тварини. З’ясовано, що 
добавка його до корму худоби прискорює ріст і підвищує працездатність тварин.

В деяких мінеральних водах (наприклад, «Джемук»), вміст Арсену такий, що ця вода 
вважається лікувально-столовою. 

Недостача Арсену призводить до зниження народжуваності і пригнічення росту, а 
додавання в їжу натрій арсеніту привело до збільшення швидкості росту у людини.
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Добування в промисловості. Сьогодні для отримання металевого арсену найчастіше 
нагрівають арсенопірит у муфельних печах без доступу повітря. При цьому вивільняється 
арсен, пари якого конденсуються і перетворюються на твердий арсен в залізних трубках, що 
виступають з печей, і знаходяться в особливих керамічних приймачах. Залишок в печах 
потім нагрівають при доступі повітря, і тоді арсен перетворюється на As2O3. Металевий 
арсен виробляють в досить незначних кількостях, і головну частину арсеновмісних руд 
переробляють на білий арсен, тобто в триоксид арсену — арсенистий ангідрид As2O3. Ще 
добувають арсен нагріванням без доступу повітря з арсенопіриту:

FeAsS → FeS + As
Арсенопірит розкладається при нагріванні на сульфід заліза і елементарний арсен (з 

сублімацією As на холодному місті).
Арсен для напівпровідників добувають відновленням воднем із дистильованого AsCl3.
2AsCl3 + 3H2 → 2As + 6HCl
Арсенхлорид реагує з воднем утворюючи хлороводень та елементарний арсен.
Застосування. Застосовують арсен для виготовлення деяких сплавів; сполуки його 

використовують як інсектициди, деякі — у медицині.
Арсен особливої чистоти (99,9999%) використовується для синтезу ряду цінних і 

важливих напівпровідникових матеріалів - арсенідів і складних алмазоподібних 
напівпровідників.

Невеликі добавки арсену (0,2-1,0% по масі) вводять в свинець, що служить для 
виробництва рушничного дробу (арсен підвищує поверхневий натяг розплавленого свинцю, 
завдяки чому дріб отримує форму, близьку до сферичної; арсен збільшує твердість свинцю). 
Як частковий замінник сурми арсен входить до складу деяких бабітів і друкарських сплавів.

Сульфідні сполуки арсен - аурипігмент і реальгар - використовуються в мистецтві як 
фарби і в шкіряній промисловості в якості засобів для видалення волосся з шкіри. У 
піротехніці реальгар застосовують для отримання «грецького», або «індійського», вогню, що 
виникає при горінні суміші реальгару з сіркою і селітрою (яскраво-біле полум’я).

Чистий арсен, хоча і не отруйний, але при зберіганні на повітрі завжди покривається 
плівкою отруйного As2О3. За відсутності належної вентиляції, вкрай небезпечним є 
травлення металів (заліза, цинку) технічною сульфатною або соляною кислотами, що містять 
домішки арсену, оскільки при цьому утворюється арсеновистий водень.

Сполуки арсену застосовують в біохімії як специфічні інгібітори ферментів для 
вивчення реакцій обміну речовин.

Арсен використовуєтьсяу ветеринарії, як досить ефективний засіб від гельмінтів для 
лікування овець.

Різні арсеновмісні сполуки, в дуже малих дозах, застосовуються в якості ліків для 
боротьби з недокрів’ям і рядом важких захворювань, оскільки надають клінічно значимий 
стимулюючий вплив на ряд функцій організму, зокрема, на кровотворення. З неорганічних 
сполук арсену арсеновистий ангідрид може застосовуватися в медицині для приготування 
пігулок і в стоматологічній практиці у вигляді пасти як некротизуючий лікарський засіб. Цей 
препарат називали «миш’як» і застосовувався в стоматології при видаленні нерва. В даний 
час препарати арсену застосовуються в стоматологічній практиці рідко через токсичність. 
Розроблені та застосовуються інші методи безболісної денервації зуба під місцевою 
анестезією.

У 1909 році німецький мікробіолог П. Ерліх отримав «препарат 606», ефективні ліки 
від малярії, сифілісу, поворотного тифу.

Сучасні досягнення. Медики довели, що арсен має позитивний ефект і в боротьбі з 
лейкемією. Китайські вчені виявили, що арсен атакує білки, які відповідають за зростання 
ракових клітин.

Арсен в малих дозах канцерогенний, його використання в якості ліків, що «поліпшують 
кров» (так званий «білий миш’як», наприклад «Таблетки Бло з миш яком», та ін.) тривало 
до середини 1950-х рр.., і внесло свій вагомий внесок в розвиток онкологічних захворювань.
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Нещодавно широкого розголосу отримала техногенна екологічна катастрофа на півдні 
Індії - через надмірний відбір води з водоносних горизонтів арсен почав надходити в питну 
воду. Це викликало токсичні і онкологічні захворювання у десятків тисяч людей.

Вважалося, що «мікродози арсен, що вводяться з обережністю в організм, який росте,
сприяють росту кісток людини і тварин у довжину і товщину, в окремих випадках ріст кісток 
може бути викликане мікродозами арсену в період закінчення росту».

Вважалося також, що «При тривалому споживанні невеликих доз миш’яку в організмі 
виробляється імунітет». Цей факт встановлений як для людей, так і для тварин. Відомі 
випадки, коли звичні споживачі арсену вживали за один раз таку дозу арсену, що у кілька 
разів перевищувала смертельну, і залишалися здоровими. Досліди на тваринах показали 
своєрідність цієї звички. Виявилося, що тварина, що звикла до арсену при його вживанні, 
швидко гине, якщо значно менша доза вводиться в кров або під шкіру. Однак таке 
«звикання» носить дуже обмежений характер, щодо так званої «гострої токсичності», і не 
захищає від новоутворень. Тим не менш, у даний час досліджується вплив мікродоз 
арсеновмісних препаратів у якості протиракового засобу. 

У деяких живих організмах арсен є необхідним елементом, займаючи місце фосфору в 
біохімічних реакціях.

Життя на основі арсену. Життєву форму на основі арсену у вигляді бактерії, штам
GFAJ-1, було відкрито 2 грудня 2010 астробіологом НАСА Фелісою Вольф-Саймон під час 
проведення тестів. В природі ці бактерії живуть в суворих умовах середовища поблизу озера 
Моно в штаті Каліфорнія (США), вода якого вирізняється високим вмістом лугів і солей, 
зокрема високою концентрацією солей арсену. Вперше на Землі дослідники виявили 
мікроорганізм, що здатен жити й розмножуватися використовуючи токсичний хімічний 
елемент Арсен. В усіх клітинних компонентах цієї бактерії місце Фосфору в органічних 
молекулах займає Арсен.

Арсен, незважаючи на свою токсичність для більшості земних форм життя, все ж таки 
бере участь у біохімічних процесах певних організмів. Деякі морські водорості включають 
арсен до комплексу органічних молекул, таких як arsenosugars та arsenobetaines. Гриби та 
бактерії можуть виробляти летючі метиловані сполуки, що включають до свого складу арсен. 
Деякі бактерії, типу Chrysiogenesarsenatis, використовують арсенат, окислену форму арсену 
(миш’яку), для своєї життєдіяльності. Також, певні прокаріоти можуть застовувати арсенат
як кінцевий отримувач електрона під час бродіння, а деякі можуть використовувати арсенат 
як донор електрона для генерування енергії.

Пізнавально-розрахункові задачі

І рівень
1. Вкажіть кількість  неспарених електронів в атомі  Арсену:

А  1; Б 5; В 3; Г 2; Д 4
2. Вкажіть  ступені  окиснення,  які  може  виявляти  Арсен:

А -3; +3;  +5;  +6; Б -3; +1; +2; +3; +4; 
+5;

В -3; +3; +5; Г -2; -1; +4; +6; +7.

3. Вкажіть, який оксид Арсену на повітрі спалахує яскравим блакитним полум’ям:
А AsO; Б As2O5; В AsO4; Г As2O3; Д As2О

4. Вкажіть  речовини з якими може взаємодіяти сірий миш’як:
А з киснем і цинком; В з водою і лугом; Д з киснем і азотом.
Б з лугом і нітратною 
кислотою;

Г з хлором і сіркою;

5. Вкажіть прізвище вченого, який відкрив арсен:
А Ломоносов М.В.; Б Авогадро А.; В Шеєле Л.; Г Лавуазьє А.Л..

Відповіді: 1 2 3 4 5
В В Г Г Г
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ІІ рівень
6. Вкажіть масову частку Арсену в речовині, формула якої  As2S3:

А 65%; Б 61%; В 75%; Г 60%
7. Визначте і вкажіть масу речовини, що утвориться під час взаємодії 1,2 моль арсену з 

бромом, кількість  речовини якого становить 0,4 моль:
А 5,6 г; Б 12 г; В 8,4 г; Г 9 г

8. Визначте невідомі речовини і напишіть рівняння реакцій за наведеними схемами:
As + S→ A A + O2→ B +Г Г + С(тв)→ СО + Д В + О2→ SO2

9. Обчисліть і вкажіть суму молярних мас речовин  В, Д (г/моль):
А 139; Б 154; В 127; Г 64

10. Встановіть відповідність між кислотними оксидами і кислотами:
Кислотні оксиди Кислоти А Б В Г Д Е

1 N2O3; А  HNO3 + HNO2; 1
2 NO2; Б  H3PO3; 2
3 As2O3; В  H3PO4; 3
4 P2O3; Г  H3AsO3; 4
5 P2O5; Д  HNO2; 5

Е  HNO3

11. Установіть послідовність збільшення ступеня окиснення Арсену в сполуках:
А As2S3; Б As; В H3AsO4; Г AsH3

Відповіді: 6 7 9 10 11
Б В А 1-Б; 2-Г; 3-Д; 4-В; 5-А Г, Б, А, В

ІІІ рівень
12. Вкажіть суму коефіцієнтів продуктів реакції:

As2S3 + HNO3 + H2O → H3AsO4 + S + NO Відповідь: 25.
13. Допишіть схему окисно-відновної реакції:

As2O3 + Zn + HCl → ZnCl2 + AsH3 + ? Відповідь: 30.
Вкажіть суму коефіцієнтів.

14. Арсен для напівпровідників добувають відновленням воднем із дистильованого арсен(ІІІ) 
хлориду. Арсен (ІІІ) хлорид масою 50г відновили до арсену. Одержаний арсен окиснили до 
арсен (V) оксиду. Яка маса оксиду утворилася за умови 95% виходу від теоретично можливого? 
Відповідь: 42,85 г.

15. Якщо розчинити арсен в розбавленій нітратній кислоті, утворюється арсенова кислота і 
виділяється нітроген (ІІ) оксид. Яка маса арсенової кислоти утворюється, якщо на 10 г арсену 
подіяти 250г 10% розчину нітратної кислоти? Відповідь:18,9 г.

16. До 200 г 7,1% розчину арсенової кислоти прилили 50 г 6,4% розчину натрій гідроксиду. 
Обчисліть склад утворених продуктів та їх масову частку в утвореному розчині. Відповіді: 
5,2% NaH2AsO4 та 1,1% H3AsO4

17. Одна з кислот, утворена арсеном, містить 1,5% Гідрогену, 56,4% Арсену і 42,1% Оксигену. 
Встановіть формулу кислоти.

18. Арсен (V) оксид отримують дегідратацією арсенатної кислоти Н3АsO4. При високій 
температурі арсен (V) оксид розкладається на арсен (ІІІ) оксид і кисень. Який об’єм кисню 
можна отримати з 200 г арсенатної кислоти ?

19. Обчисліть, скільки кілограмів арсену можна отримати з 1 т арсеновистого колчедану FeAsS, 
якщо відомо, що руда містить 20% пустої породи і практичний вихід арсену складає 90%.

20. Арсенатну кислоту Н3АsO4 добувають окисненням арсен (ІІІ) оксиду нітратною кислотою. 
Складіть рівняння відповідної реакції. Обчисліть яку масу арсенатної кислоти можна отримати 
з 10 моль оксиду.

21. При спалюванні 2,5 г арсену витрачається 560 мл кисню при н.у. Визначте формулу добутого 
оксиду.
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р-елементи IV групи ПС

Силіцій, кремній
Хімічний символ: Sі
Порядковий номер: 14 
Атомна маса: 28,086 а.о.м.
Електронна конфігурація: 3s23p2

Електронегативність (за Полінгом) 1,8
Ступені окиснення: -4; 0; +4

Історія відкриття. У чистому вигляді кремній був виділений в 1811 році французькими 
ученими Жозефом Луї Гей-Люссаком і Луї Жаком Тенаром. У 1825 шведський хімік Йєнс Якоб 
Берцеліус дією металевого калію на фтористий кремній SiF4 отримав чистий елементарний кремній. 
Новому елементу було дано назву «Силіцій» (від лат. silex — кремінь). Назва «кремній» введена в 
1834 році російським хіміком Германом Івановичем Гессом.

Поширення в природі. За поширеністю в природі Силіцій займає друге місце серед хімічних 
елементів (27,6% маси земної кори). У вільному стані в природі Силіцій не зустрічається. Найбільш 
поширеними його сполуками є силіцій діоксид SiO2 (силікатний ангідрид або кремнезем) і солі 
силікатної кислоти — силікати, які являють собою основу всіх гірських порід. У невеликих 
кількостях сполуки кремнію входять також до складу організмів рослин.

Середній вміст Кремнію (в масових %):
В камінні метеоритів 18%
Ультраосновних гірських породах 19%
Основних гірських породах 24%
Кислих гірських породах 32%
Глинах 7,3%
Пісковиках 37%
Карбонатних глиняних породах 2,4%
У воді океанів 3-4%

Природні силікати. Солі силіцієвих кислот поширені в природі - мінерали класу силікатів 
природних. При ізоморфному заміщенні в їх структурі частини Силіцію Алюмінієм утворюються 
алюмосилікати. Відомо понад 400 мінералів, що містять Силіцій. Найважливіші мінерали кремнію -
силікати, кремнезем.

Асбест
3MgO∙4SiO2∙CaО

Слюда 
К2О∙3Аl2О3∙6SiO2∙2H2О

Біла глина – каолін 
Аl2О3∙2SiO2∙2H2О

14Sі
Силіцій

28,086
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Кварц, пісок SiO2 Гірський кришталь SiO2 Яшма SiO2

Опал SiO2 Агат SiO2 Аметист SiO2

Біологічна роль. Для деяких організмів Силіцій є важливим біогенним елементом. Він 
входить до складу опорних утворень у рослин і скелетних – у тварин. У великих кількостях 
кремній накопичують морські організми: діатомові водорості, радіолярії, губки. Велику 
кількість кремнію концентрують хвощі і злакові: бамбукові та рисові. М’язова тканина 
людини містить (1-2)∙10−2% кремнію, кісткова тканина-17∙10−4%, кров - 3,9 мг/л. Більшість 
(12%) літосфери складає кварц SiO2 і його різновиди, а 75% складають різні силікати і 
алюмосилікати (польові шпати, слюди, амфіболи).

Силіцій – секрет нашої міцності. В.І. Вернадський пише: «Ніякий організм не може 
жити без кремнію». Середня місткість кремнію від маси земної кори складає 29,5% (друге 
місце після кисню – 47%). Вчені схиляються до того, що саме він лежить в основі 
енергоінформаційного обміну у космосі і на Землі. В організмі людини він восьмикратно 
бере участь у процесах життєзабезпечення. По даним М.Г. Воронкова 38% нашого здоров’я 
залежить від Силіцію. Його посилений обмін і нестача викликає дисбаланс 70 
мікроелементів. При дефіциті кремнію в організмі вміст його, передусім знижується в самій 
еластичній тканині – судинних стінках. Тому існує чіткий зв’язок у розвитку атеросклерозу з 
ростом дефіциту Силіцію. В обмінних процесах, сполуки Силіцію – сильні каталізатори 
окисно-відновних процесів, сполуки необхідні для побудови гемоглобіну. В організмі він 
забезпечує міцний енергоінформаційний потенціал і забезпечує здоров’я біоенергетичного 
тіла. 

Силіцій широко поширений в природі і займає 3 місце по запасах мінералів в земній 
корі. Однак в організмі тварин і рослин він міститься в дуже малих кількостях. В організмі 
умовної людини масою 70 кг може міститися біля 2100 мг Силіцію (2,1 г). Найбільш високі 
концентрації Силіцію виявлені в гіалуроновій кислоті пуповини, в 1 г якої міститься 1,53 мг 
вільного і 0,36 мг зв’язаного Силіцію. Шкіра, волосся, кришталик ока теж багаті на Силіцій. 
Велика частина присутнього в організмі Силіцію міститься в сполучній тканині. В 
експерименті додавання 50 мг неорганічного Силіцію на 100 г корму викликало збільшення 
маси тіла щурів і курчат, яким Силіцій необхідний для правильного формування скелета і 
швидкості росту. Показано, що Силіцій присутній в тих частинах кістки, де відбувається 
активна кальцинація, наприклад, остеобластах (клітинах кістки, які формують субстанцію з 
солей кальцію, фосфорної кислоти і колагенового білка). В клітинах Силіцій допомагає 
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«зливати» молекули в одну структуру і знаходиться в живих системах у вигляді силікатної 
кислоти. Дуже цікаві дані про те, що при переломі кістки в місці її регенерації знаходиться 
незвично висока концентрація Силіцію, яка перевищує норму в 216 разів. При цьому вже на 
3-тю добу після перелому в крові відмічається зниження концентрації Силіцію. Вчені 
вважають, що шляхом впливу на обмін Силіцію можна посилити фіксацію кальцію і 
фосфору в кістках.

Будова. Силіцій, як і вуглець, належить до головної підгрупи четвертої групи 
періодичної системи Менделєєва. У його зовнішньому електронному шарі чотири електрони, 
тому атоми Силіцію при хімічних реакціях можуть прилучати недостаючі їм до завершення 
шару чотири електрони або віддавати іншим елементам свої чотири валентні електрони. 
Тому Силіцій проявляє валентність або -4, або +4. Більш типовою для нього є позитивна 
валентність.

Фізичні властивості. Кремній утворює темно-сірі зі смолистим 
блиском крихкі кристали, ґратка гранецентрована кубічна типу 
алмазу. Кремній - напівпровідник, електричні властивості якого 
сильно залежать від домішок. При низькій температурі хімічно 
інертний. З багатьма металами утворює силіциди.

Вільний силіцій може бути в аморфному і кристалічному стані. 
Аморфний кремній — бурий порошок, а кристалічний має сірий колір 
і металічний блиск. Густина — 2,33 г/см3; температура плавлення 
1423°С, температура кипіння 1600°С. Електричного струму чистий 
кремній майже зовсім не проводить.

Монокристал 
кремнію для 
виробництва 

напівпровідників
Хімічні властивості. При звичайній температурі силіцій досить пасивний і взаємодіє 

лише з фтором:
Si + 2F2 → SiF4

Але при нагріванні він стає активнішим і безпосередньо сполучається з киснем, 
галогенами і навіть з вуглецем. При цьому аморфний кремній виявляє значно більшу 
активність, ніж кристалічний

Si + O2 → SiO2 (кремнезем)
Si + 2Cl2 → SiCl4 (силіцій хлорид)
Si + 2Br2 →SiBr4 (силіцій бромід)
Si + S → SiS2 (силіцій сульфід)
Si + С → SiC (карборунд)
При нагріванні він сполучається також з багатьма металами, утворюючи так звані 

силіциди, наприклад:
Si + 2Mg → Mg2Si (магній силіцид)
З воднем кремній безпосередньо не реагує, але його водневі сполуки можна одержати 

посередньо. Найпростішою з водневих сполук кремнію є силан SiH4, аналогічний метану. 
Силан можна одержати при дії хлоридної кислоти на силіцид магнію:
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Mg2Si + 4HCl → 2MgCl2 + SiH4↑
Силан — безбарвний газ, який на повітрі самозаймається:
SiH4 + 2O2 → SiO2 + 2H2O
З кислотами кремній не взаємодіє, але з лугами реагує досить енергійно, особливо 

аморфний, з утворенням солі силікатної кислоти з виділенням водню:
Si + 2KOH + H2O → K2SiO3 + 2H2 ↑
Вплив на живі організми. Сполуки Силіцію відносно не токсичні. Але дуже 

небезпечно вдихання силікатів та силіцій діоксиду. Мікрочастинки SiO2, потрапивши в 
легені можуть викликати тяжке захворювання - силікоз.

ɋɢɥɿɤɨғɡ (від лат. silex — кремінь) — захворювання людини, викликане тривалим 
вдиханням пилу, що містить вільний силіцій діоксид, відноситься до професійних 
захворювань. Захворювання набуло значного поширення з кінця XIX ст., головним чином у 
зв язку з розвитком гірничорудної промисловості та машинобудування, де в процесі 
виробництва створюється пил, який містить вільний силіцію (IV) оксид. Силіцій оксид –
природний мінерал, основний компонент піску. Силікатний пил потрапляючи в альвеоли 
легень захоплюється макрофагами, які намагаються знешкодити ці чужорідні тіла, але в 
результаті гинуть самі. Із макрофагів виділяються ферменти, які викликають запальний 
процес в тканинах навколо альвеол. Біля вогнищ запалення збираються фіброцити, які 
виробляють сполучнотканинні волокна, таким чином в легенях розростається рубцева 
тканина. Ця тканина заважає газообміну, викликає задуху і прогресивне погіршення 
здоров’я. Для хвороби характерно біль у грудях, кашель і жорстке дихання. Щоб не 
допустити потрапляння в легені небезпечного пилу, необхідно використовувати для захисту 
респіратор.

Добування. Аморфний кремній можна одержати нагріванням силіцій діоксиду з 
магнієм

SiO2 + 2Mg → Si + 2MgO
При обробці продуктів реакції хлоридною кислотою магній оксид розчиняється, а 

порошок кремнію залишається у чистому вигляді. Аморфний кремній добре розчиняється в 
розплавленому цинку і алюмінію, а при їх охолодженні виділяється в кристалічному стані. 
Кристали кремнію можна легко відділити від цинку або алюмінію розчиненням останніх в 
хлоридній кислоті, з якою кремній не реагує. У техніці кремній одержують відновленням 
діоксиду кремнію вугіллям при дуже високій температурі в електропечах:

SiO2 + 2C → Si + 2CO↑
Для потреб чорної металургії кремній одержують звичайно у вигляді його сплаву з 

залізом під назвою феросиліцію прожарюванням в електропечах суміші залізної руди з 
силіцій діоксидом і коксом.

Чистий силіцій добувають звичайно так: суміш силіцій діоксиду і коксу при дуже 
високій температурі обробляють хлором і одержують тетрахлорид силіцію SiCl4 (рідина з 
температурою кипіння 57,6°С). Останній старанно очищають перегонкою, а потім 
відновлюють парами дуже чистого цинку при 950°С. Хімічні реакції, що відбуваються при 
цьому, можна зобразити такими рівняннями:

SiO2 + 2С → Si + 2CO↑
Si + 2Cl2 → SiCl4↑
SiCl4 + 2Zn → Si + 2ZnCl2

Застосування. Силіцій застосовується головним чином для виробництва різних 
сплавів. Так, залізо з добавкою 4% Силіцію має здатність швидко намагнічуватись і 
розмагнічуватись. З нього виготовляють електричні трансформатори.

Сталь з вмістом 15—20% Силіцію є кислотостійкою і йде на виготовлення хімічної 
апаратури. Сплав міді з 4—5% Силіцію застосовується у машинобудуванні. Силіцій широко 
застосовують як напівпровідниковий матеріал в електронній та радіотехнічній 
промисловості. Але для цього він повинен бути найвищої чистоти. Саме на основі кремнію 
будується пам’ять комп’ютеру, прекрасного напівпровідника.
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Серед штучно одержуваних сполук Силіцію, які застосовуються в практиці, слід 
відмітити силіцій карбід, або карборунд SiC, який одержують прожарюванням в 
електропечах діоксиду силіцію з надлишком коксу:

SiO2 + 3C → SiC + 2CO↑
Карборунд за своєю твердістю мало в чому поступається перед алмазом, його 

використовують як абразивний матеріал для виготовлення точильних та шліфувальних 
кругів, брусків тощо.

Технічний кремній застосовують як легуючу добавку при виробництві сталей і сплавів 
кольорових металів,.

Використовують силіцій для виробництва скла, цементу, силікатного клею. В оптиці 
кремній необхідний для виготовлення лінз. 

Силікони – оксигеновмісні високомолекулярні кремнійорганічні сполуки з загальною 
формулою [R2SiO]n, де R – органічна група. Більше 40 років силікони використовують для 
виробництва медичних виробів – імплантатів.

Силікати. У природі зустрічаються у вигляді солей різних силікатних кислот (польові 
шпати, рогові обманки, слюда) і є широко поширеними породоутворюючими мінералами. 
Силікати використовуються у металургії при виготовленні вогнетривкої цегли, скла тощо. А 
ось відомості про їх застосування як силікатного палива мізерні. Наприклад, теплотворна 
здатність силікатів у багато разів перевищує показники відомих енергоносіїв: один кілограм 
силікатного палива еквівалентний одній тонні(!) мазуту. Виробництво силікатного палива 
вже освоєно і ведеться в достатніх масштабах. Це паливо регенерується за участю їдкого 
натру і кремнезему. Воно займається лише за участю другого компоненту - карбіду кремнію, 
тобто енергетичні установки будуть пожежобезпечними.

Застосування кремнію

Електроніка та сонячна енергетика

Виготовлення трансформаторів

Виготовлення оптичних лінз

Будівництво, виробництво скла, цементу

Виготовлення точильних та шліфувальних брусків

Si

Пізнавально-розрахункові задачі

І рівень
1. В організмі людини масою 70 кг може міститися біля 2,1 г Силіцію. Визначте масову 

частку Силіцію в організмі? Відповідь: 3%.
2. Склад мінералу азбесту можна виразити формулою 3MgSiO3∙CaSiO3. Визначте масову 

частку Силіцію в мінералі. Відповідь: 17,3%.
3. Який об єм повітря витратиться на спалювання 200 кг силіцію в якому 10% негорючих 

домішок. Відповідь: 1600 м³.

ІІ рівень
4. Прожарили 21 г суміші магнію та силіцій діоксиду. При дії на утворену суміш 

надлишком хлоридної кислоти виділилось 4,48 л (н.у.) газової суміші. Визначте 
масовий склад вихідної суміші. Відповідь: 13,64 г Mg, 7,36 г SiO2.
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5. При згоранні водневої сполуки силіцію (силану) масою 6,2 г отримали 12 г силіцій 
оксиду. Густина силану за повітрям дорівнює 2,14 г. Виведіть молекулярну формулу 
силану? Відповідь: Si2H6.

6. При сплавлянні 50 г вапняку та 120 г силіцій діоксиду одержали 45 г кальцій силікату. 
Обчисліть вихід продукту у відсотках. Відповідь: 77,6%.

ІІІ рівень
7. Препарат магній силіциду з домішками магнію помістили в надлишок хлоридної 

кислоти. Утворилось дві газуваті речовини, об’єми яких відносяться як 5:1. 
Розрахуйте масову частку магнію у вихідному препараті силіциду? Відповідь: 94%.

8. Суміш кремнію і вугілля масою 20 г обробили надлишком концентрованого розчину 
лугу. В результаті реакції виділився водень об’ємом 13,44 л. Обчисліть масову частку 
кремнію у вихідній суміші. Відповідь:42%.
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ІНЕРТНІ (БЛАГОРОДНІ) ГАЗИ - р-елементи VIII групи ПС

Аргон
Хімічний символ: Ar
Порядковий номер: 18
Атомна маса: 39,948 а.о.м. (г/моль)
Електронна конфігурація: 3s23p6

Електронегативність (за Полінгом) 1,8

Історія відкриття. Фізик Д.У. Релей і хімік У. Рамзай відкрили та вивчили перший 
благородний газ  – аргон у той час, коли створення періодичної системи здавалося 
завершеною і в ній залишалось лише кілька порожніх клітин. 

Ще 1785 р. англійський хімік і фізик Г. Кавендіш виявив у повітрі новий газ, 
надзвичайно хімічно стійкий. На частку цього газу припадала приблизно одна двадцята 
частина об’єму повітря. Але що це за газ, Кавендішу з’ясувати не вдалося. 

Про цей дослід згадали 107 років по тому, коли Джон Уільям 
Стретт (лорд Релей) виявив ту саму домішку, зауваживши, що з 
повітря отримується азот, який важче повітря, на відміну від азоту, 
виділеного зі сполук. 

Через два роки Релей і Рамзай встановили, що в азоті повітря 
дійсно є домішка невідомого газу, важчого, ніж азот. Повітря, за 
допомогою розпеченої міді, було позбавлено кисню і потім нагріто з 
шматочками магнію в трубці. Потім значна кількість азоту була 
поглинута магнієм і визначена густина залишку. Густина виявилася в 
15 разів більше густини водню, в той час, як густина азоту тільки в 
14 разів більше. Ця густина зростала внаслідок подальшого 
поглинання азоту, поки не досягла 18. Таким чином було доведено, 
що повітря містить газ, густина якого більше густини азоту.

Уїльям Рамзай

Коли Релей і Рамзай виступили з публічним повідомленням про своє відкриття, це 
справило приголомшливе враження. Багатьом здавалося неймовірним, що кілька поколінь 
вчених, виконали тисячі аналізів повітря, але прогледіли його складову частину! Саме в цей 
день 13 серпня 1894, аргон і отримав своє ім’я, яке в перекладі з грецького означає 
«недіяльний».

Поширення у природі. На Землі Аргону набагато більше, ніж усіх інших елементів 
його групи. Його середній вміст в земній корі (кларк) в 14 разів більше, ніж Гелію, і в 57 
разів більше, ніж Неону. Є аргон і у воді, до 0,3 см3 в літрі морської і до 0,55 см3 в літрі 
прісної води. В повітрі плавального міхура риб Аргону знаходиться більше, ніж в 
атмосферному повітрі. Це тому, що у воді аргон розчиняється краще, ніж азот. Головне 
«сховище» земного Аргону – атмосфера. Його в ній (за масою) 1,286%, причому 99,6% 
атмосферного аргону – це найважчий ізотоп – Аргон-40. Найбільше цього ізотопу в аргоні 
земної кори.

Будова. 

Фізичні властивості. З підгрупи важких інертних газів аргон - найлегший. Він важче 
за повітря в 1,38 разу. Рідиною стає при – 185,9°C, твердне при – 189,4°С (в умовах 

18Ar
Аргон

39,948

Найпоширеніші ізотопи Аргону 
(ізотопна поширеність)

36Ar (0,337%) 38Ar (0,063%) 40Ar (99,600)
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нормального тиску). На відміну від гелію і неону, він досить добре адсорбується на 
поверхнях твердих тіл і розчиняється у воді (3,29 см3 в 100 г води при 20°С). Ще краще 
розчиняється аргон в багатьох органічних рідинах. Зате він практично нерозчинний в 
металах і не дифундує крізь них. Як всі інертні гази, аргон діамагнітний. Це означає, що його 
магнітна сприйнятливість негативна, він надає більшу протидію магнітним силовим лініям, 
ніж порожнеча. Ця властивість аргону (як і багато інших) пояснюється «замкненістю» 
електронних оболонок його атомів. Під дією електричного струму аргон яскраво світиться, 
синьо-блакитне світло аргону широко використовується в світлотехніці.

Хімічні властивості. Є підстави вважати, що виключно нестійке з’єднання Hg – Ar, що 
утворюється в електричному розряді, – це достовірно хімічна (валентна) сполука. Не 
виключено, що будуть отримані валентні з’єднання аргону з фтором і киснем, які, швидше за 
все, будуть нестійкими, Як нестійкий і навіть вибухонебезпечні оксиди ксенону – газу, 
важчого і явно більш схильного до хімічних реакцій, ніж аргон. Ще наприкінці минулого 
століття француз Війяр, стискуючи аргон під водою при 0°С, отримав кристалогідрат складу 
Аr ∙ 6Н 2О, а в 20-30-х роках XX століття Б.А. Никітіним, Р.А. Франкраном і іншими 
дослідниками при підвищеному тиску і низьких температурах були отримані кристалічні 
сполуки Аргону з H2S, SO2, галогеноводнем, фенолами і деякими іншими речовинами.

Вплив на живі організми. Аргон безпечний для довкілля. Газоподібний аргон важче 
за повітря і може накопичуватися в приміщеннях, які мало провітрюються. При цьому 
знижується вміст кисню в повітрі, що викликає кисневу недостатність і задуху. Рідкий аргон
- низькокипляча рідина, яка може викликати обмороження шкіри і враження слизової 
оболонки очей. При вдиханні суміші з 69% аргону, 11% азоту і 20% кисню під тиском 4 атм 
виникають явища наркозу, які виражені набагато сильніше, ніж при вдиханні повітря під тим 
же тиском. Наркоз миттєво зникає після припинення подачі аргону. Причина – в 
неполярності молекул аргону, підвищений же тиск підсилює розчинність аргону в нервових 
тканинах. Біологи дослідили, що аргон сприяє росту рослин.

Добування аргону
Отримують аргон як побічний продукт при розділенні повітря на кисень і азот. 

Зазвичай, використовують кисневороздільні апарати двократної ректифікації, що 
складаються з нижньої колони високого тиску, верхньої колони низького тиску і проміжного 
конденсатора-випарника. В кінці азот відводиться зверху, а кисень – з простору над 
конденсатором. Летючість аргону більша, ніж у кисню, але менша, ніж у азоту. Тому 
аргонову фракцію відбирають в точці, що знаходиться приблизно на третині висоти верхньої 
колони, і відводять в спеціальну колону. Склад аргонової фракції: 10–12% аргону, до 0,5% 
азоту, все інше — кисень. У «аргоновій» колоні, приєднаній до основного апарату, 
отримують аргон з домішкою 3-10% кисню і 3-5% азоту. Далі слідує очищення «сирого» 
аргону від кисню (хімічним шляхом або адсорбцією) і від азоту (ректифікацією).У 
промислових масштабах нині отримують аргон до 99,99% чистоти. Аргон отримують також з 
відходів аміачного виробництва — з азоту, що залишився після того, як велику його частину 
зв’язали воднем.

Застосування Аргону. В наш час, аргон використовується в окремих галузях і сферах 
господарської діяльності, допомагаючи тим самим людині удосконалювати і розвивати нові 
технології. Аргон використовується в основному в промисловому виробництві. Так, газ з 
успіхом використовується а спеціальних аргонових лампах для тривалого освітлення 
приміщень. Також, газ вживають при заповненні всього внутрішнього простору склопакетів, 
підвищуючи термін служби виробу.

Найбільш широку популярність газу принесла аргонова зварка. При даному типі зварки 
газ використовується, як захисне середовище при різних типах зварки, як дугової, так і 
контактної, також лазерної, при цьому в аргоновому середовищі, що склалося, можливо 
виконувати зварку як металевих виробів, так і неметалічних. Окрім цього, аргон може 
застосовуватися як плазмостворювач, у відповідних спеціальних пристроях – плазмотронах, 
що використовуються при зварці і різанні різних по структурі матеріалів. 
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Аргон також використовують для захисту флаконів з парфумами і маслами від ще 
одного ворога – кисню. 

Аргон уповільнює і навіть запобігає процесам руйнування хімічних сполук. Наприклад, 
він використовується для збереження фармацевтичної продукції протягом довгого часу.

Аргонове 
зварювання

Захист флаконів з 
парфумами

Світіння аргону в 
скляному флаконі з 
низьким внутрішнім 

тиском

Синьо-блакитне 
світло аргону під 

дією електричного 
струму

Пізнавально-розрахункові задачі

1. Який об єм при н.у. займають 80 г газоподібного аргону?
2. У балоні знаходяться аргон і азот. Визначте питому теплоємність суміші цих газів,

якщо масові частки аргону і азоту однакові і рівні 0,5? Відповідь: 526Дж/кг∙К.
3. Суміш газів складається з аргону і азоту, взятих за однакових умов і в однакових 

об ємах. Визначте показник адіабати такої суміші. Відповідь: 1,5.
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Криптон
Хімічний символ: Кr
Порядковий номер: 36
Атомна маса: 83,80 а.о.м. (г/моль)
Електронна конфігурація: 3d104s24p6

Електронегативність (за Полінгом): 1,9

Історія відкриття. Після того, як У. Рамзай відкрив аргон і гелій, перед ним виникло 
питання про розташування нових елементів в періодичній системі. Скориставшись методом 
Менделєєва («за зразком нашого вчителя Менделєєва», як писав Рамзай), він помістив нові 
гази по сусідству з іншими елементами в порядку зростання атомних мас. Нижче за аргон, 
між бромом і рубідієм, і ще нижче, між йодом і цезієм, також були порожні місця, і це 
дозволило допустити, що інертні гази складають особливу групу періодичної системи. 
Восени 1897 р. Рамзай як президент Хімічного відділення Британської асоціації науковців 
повинен був виступити з доповіддю на черговому з’їзді асоціації в Торонто. Темою доповіді 
він обрав «досі невідкритий газ» і розповівши про нього, продемонстрував свою таблицю. 
Доповідь Рамзая спонукала дослідників до інтенсивних пошуків невідкритих газів в різних 
мінералах і мінеральних водах, але честь відшукати його випала на долю того ж Уїльяма 
Рамзая. У 1898 р. спільно зі своїм асистентом М.У. Траверсом Рамзай спектроскопічно 
виявив один з передбачених ним газів в пробі аргону, а потім виділив його в чистішому 
вигляді шляхом випарювання рідкого повітря. Новий газ був названий криптоном від греч. -
секретний, прихований.

Поширення у природі. Міститься у повітрі, деякі ізотопи 
утворюються під час розкладу урану.

Будова. Найпоширеніші ізотопи Криптону: – 0,35%, 
– 2,28%, – 11,58%, – 11,49%, – 56,90%, 
– 17,37%. У вигляді простої речовини – одноатомний газ, 

що зумовлено завершеністю електронної оболонки атому.
Фізичні властивості. Безбарвний газ з tпл.= -157,1°С, 

tкип.= -153,2°С. Малорозчинний у воді. Схема атому Криптону
Хімічні властивості. Безпосередньо здатний реагувати з фтором. Проявляючи ступінь 

окиснення +2 внаслідок малої активності:
Kr + F2 → KrF2 

Сполуки криптону (II) нечисленні й існують тільки за низьких температур.
Вплив на живі організми. Дія криптону на живі організми вивчена недосконало. 

Досліджуються можливості його використання у водолазній справі у складі дихальних 
сумішей і при підвищеному тиску як засіб для анестезії. Відмічено, що при вдиханні газових 
сумішей, що містять криптон, спостерігається наркотичний ефект. 

Добування. Отримують криптон при фракційному розділенні повітря. Виходить як 
побічний продукт у вигляді криптоно-ксенонової суміші в процесі розділення повітря на 
промислових установах. В процесі розділення повітря методом низькотемпературної 
ректифікації виробляється постійний відбір фракції рідкого кисню, що містить рідкі 
вуглеводні, криптон і ксенон (відбір фракції кисню з вуглеводнями необхідний для 
забезпечення вибухобезпечності).

Для виділення Kr і Xe з відбираної фракції видаляють вуглеводні в каталітичних печах 
при t = 500-600°С і направляють в додаткову колону ректифікації для видалення кисню, 
після збагачення Kr+Xe суміші до 98-99% її повторно очищають в каталітичних печах від 
вуглеводнів, а потім в блоці адсорберів заповнених силікагелем (або іншим адсорбентом).

Після очищення суміші газів від залишків вуглеводнів і вологи її закачують в балони 
для транспортування на установку розділення Kr і Xe (це пов’язано з тим, що не на кожному 

36Кr
Криптон

83,80
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підприємстві, що експлуатує повітрянороздільні установки, існує установка розділення Kr і 
Xe).

Подальший процес розділення Kr і Xe на чисті компоненти відбувається за наступним 
ланцюжком: видалення залишків вуглеводнів на контактній каталітичній печі, заповнено 
окисом міді при температурі 300-400°С, очищення від вологи в адсорбері, заповненому 
цеолітом, охолоджування в теплообміннику, подача на розділення в колоні ректифікації № 1,
де з кубового простору (нижня частина колони ректифікації) колони відбирається рідкий Xе і 
прямує в колону № 3, де він доочищує від домішки Kr, а потім викачується за допомогою 
мембранного компресора в балони. Газоподібний Kr відбирається з під кришки конденсатора 
колони № 1 і прямує в колону № 2, де він очищується від залишків азоту, кисню, аргону 
(температура їх кипіння значно нижче температури кипіння криптону). З кубового простору 
колони № 2 відбирається чистий криптон та закачується мембранним компресором в балони. 
Процес розділення суміші криптону і ксенону може продовжуватися як безперервно, так і 
циклічно, в порядку накопичення сировини (суміші) для переробки.

Застосування. Фториди криптону запропоновані як окиснювачі ракетного палива і як 
компоненти для накачування бойових лазерів. Завдяки високій окислювальній здатності 
фториди використовують у хімічних реакціях як ефективні окисники та фторувальні агенти.

Використовується криптон як заповнення простору між склом в склопакеті для 
додавання склопакету підвищених теплофізичних і звукоізоляційних властивостей.

Криптон використовують для наповнення ламп розжарювання, газорозрядних і 
рентгенівських трубок. Низька теплопровідність криптону дозволяє робити ці пристрої 
компактнішими. Криптонові лампи розжарювання служать довше звичайних та 
випромінюють на 10% більше світла, оскільки атоми Криптону важкі, вони перешкоджають 
випарюванню атомів вольфраму з поверхні розжареної нитки. Електричний розряд в трубках 
з розрідженим Криптоном супроводиться білим свіченням.

Лазер Заповнення 
склопакетів

Криптонова 
лампа

Світіння аргону в 
скляному флаконі з 

низьким 
внутрішнім тиском

Біле світло 
криптону під дією 

електричного 
струму
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