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öáñÓ³ñ³ñ³Ï³Ý ÷áõÉ 

11-12-ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñ 

 

 

öàðÒÜ²Î²Ü   öàôÈ 

²ÝáõÝ ³½·³ÝáõÝ_________________________________¸³ë³ñ³ÝÁ____________ 

 

¸åñáóÁ______________________________________________________________ 

 

Սպիտակեցնող հեղուկում ակտիվ քլորի որոշումը  

 

Սպիտակեցնող հեղուկը իր բաղադրության մեջ պարունակում է նատրիումի 

հիպոքլորիտ` NaOCl և նատրիումի  քլորիդ` NaCl:  

Թթու միջավայրում անջատում է ազատ <<ակտիվ քլոր>> 

որը թթվային միջավայրում օքսիդացնում է լուծույթ ներմուծված յոդիդ իոնները. 

NaCI + NaOCl + 2H+ = 2Na+ + Cl2 + H2O                                     (1) 

Cl2 + 2I- = 2Cl- + I2                                                                                                                          (2) 

Անջատված յոդը, որը համարժեք է նմուշում պարունակվող “ակտիվ քլորին”, 

տիտրում են նատրիումի թիոսուլֆատի աշխատանքային լուծույթով. 

I2 + 2S2O32- = 2I- + S4O62-                                                                                                     (3) 
                                 

 Նյութեր`  0,1 Ն Na2S2O3-ի ստանդարտ լուծույթ, 20% KI-ի լուծույթ, 1% օսլայի 

լուծույթ, 4 Ն քլորաջրածնի լուծույթ, սպիտակեցնող հեղուկ, թորած ջուր: 

Ապակեղեն` բյուրետներ, բաժակներ, ձագարներ, Էրլենմայերի խցանով անոթներ, 

չափագլաններ (10-25 մլ): 

Փորձի ընթացքը 

Էրլենմայերի կոլբի մեջ լցնել 20մլ հետազոտվող լուծույթ,   ավելացնել 5 մլ 20%-անոց 

կալիումի յոդիդի լուծույթ  և 10 մլ 4 Մ քլորաջրածնական թթվի լուծույթ: Անոթը փակել  

խցանով կամ առարկայական ապակիով և թողնել մութ տեղում 10 րոպե: 

 Անջատված յոդը տիտրել նատրիումի թիոսուլֆատի աշխատանքային լուծույթով, 

մինչև բաց դեղին գույնի ի հայտ գալը: Ստացված լուծույթին  ավելացնել  4 մլ օսլայի 

լուծույթ և շարունակել տիտրումը մինչև կապույտ գույնի անհետանալը: 

Հաշվարկը 
Ակտիվ քլորի զանգվածային բաժինը քլորակրում հաշվում են հետևյալ բանաձևով. 
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   ω-քլոր տարրի զանգվածային բաժինը (%) սպիտակեցնող հեղուկում 



   Vնմուշ= 25 մլ ,  Vչափիչ անոթ = 250 մլ. 

   Vկաթոց= հետազոտվող լուծույթի ծավալը 

 

Արդյունքները գրանցում են աղյուսակում. 

No VNa2S2O3, մլ ω% 

1.   

2.   

3.   

Միջինը   

Հարցեր պատասխանելու համար 

1. Գրել (1)  և (3) ռեակցիաների հավասարումները, հավասարեցնել էլեկտրոնային հաշվեկշռի 

եղանակով, նշել օքսիդիչը և վերականգնիչը: 

2. Գրել թիոսուլֆատ և տետրաթիոնատ իոնների կառուցվածքային բանաձևերը: 

3. Գրել նատրիումի հիպոքլորիտի արդյունաբերական ստացման եղանակը: 

4. Ի՞նչ դեր ունի օսլան: Փորձե՛ք գրել յոդի և օսլայի առաջացրած կոմպլեքս 

միացության բանաձևը: 

5. Գրեք կալցիումի հիպոբրոմիտի ստացման ռեակցիաների հավասարումը և նրանում 

ակտիվ բրոմի որոշման ռեացիայի հավասարումը: 
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öáñÓ³ñ³ñ³Ï³Ý ÷áõÉ 

10-ñ¹ ¹³ë³ñ³Ý 

 

öàðÒÜ²Î²Ü   öàôÈ 

²ÝáõÝ ³½·³ÝáõÝ_________________________________¸³ë³ñ³ÝÁ____________ 

 

¸åñáóÁ______________________________________________________________ 

Ջրածնի պերօքսիդի որոշելը 

Ջրածնի պերօքսիդի վաճառվող պատրաստուկը (պերհիդրոլ) պարունակում է մոտ 30% 

H2O2: Ժամանակի ընթացքում ջրածնի պերօքսիդը լույսի ազդեցությամբ  աստիճանաբար 

քայքայվում է` անջատելով թթվածին. 

2H2O2 = 2H2O + O2 

 և հարկ է լինում ժամանակ առ ժամանակ ստուգել պերօքսիդի կոնցենտրացիան: 

Ջրածնի պերօքսիդն օժտված է  երկակի վերօքս հատկությամբ: Կալիումի պերմանգանատն 

օքսիդացնում է ջրածնի պերօքսիդին անջատելով թթվածին:   

 

Նյութեր՝ 0,05 Ն KMnO4-ի ստանդարտ լուծույթ, 2 Ն H2SO4, դեղատնային ջրածնի 

պերօքսիդ:  

Ապակեղեն` չափանոթներ, բաժակներ, ձագարներ, կաթոցիկներ, բյուրետներ, 

Էրլենմայերի անոթներ, չափագլաններ (10-25 մլ):  

Փորձի  ընթացքը 

 Ջրածնի պերօքսիդ պարունակող հետազոտվող լուծույթից վերցնել 20 մլ և փոխադրել 

Էրլեմեյերի կոլբի մեջ,ավելացնել 10 մլ  2 Ն H2SO4-ի լուծույթ և տիտրել 0,05 Ն KMnO4–ի 

լուծույթով՝ մինչև տիտրանտի մեկ ավել կաթիլից հայտնվի և չկորչի վարդագույն 

գունավորում: 

Տիտրումը կրկնում են ևս 2 անգամ և վերարտադրում արդյունքները: 

Հաշվարկը 
250 մլ լուծույթում ջրածնի պերօքսիդի զանգվածը որոշում են հետևյալ բանաձևի 

օգնությամբ.  
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ω-պերօքսիդի զանգվածայիմ բաժինը հետազոտվող լուծույթում %, 

   Vնմուշ- 2 մլ       Vչափիչ անոթ- 250մլ. 

   Vկաթոց- հետազոտվող լուծույթի ծավալը 

Արդյունքները գրանցում են աղյուսակի մեջ. 



No V O2H2
,  մլ VKMnO4

,  մլ H2O2-ի պարունակությունը 
գ/100 մլ  

1.    

2.    

3.    

Միջինը    

 

Հարցեր և վարժություններ 

1 Գրե՛ք ջրածնի պերօքսիդի կառուցվածքային բանաձևը, ցացատրե՛ք նրա վերօքս 

երկակիության պատճառը: 

2. Կազմեք կալիումի պերմանգանատի և ջրածնի պերօքսիդի փոխազդեցության 

ռեակցիայի հավասարումը՝ թթվային միջավայրում: Ընտրե՛ք գործակիցները 

էլեկտրոնային հաշվեկշռի և իոնէլեկտրոնային եղանակներով: 

3. Գրե՛ք ջրածնի պերօքսիդի արդյունաբերական ստացման եղանակը: 

4. Որևէ ռեակցիայի օրինակով հաստատեք ջրածնի պերօքսիդի օքսիդիչ հատկությունը: 
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öáñÓ³ñ³ñ³Ï³Ý ÷áõÉ 

9-ñ¹ ¹³ë³ñ³Ý 

 

²ÝáõÝ, ²½·³ÝáõÝ______________________________________________________________ 

¹åñáó_________________________________________________________  

¹³ë.__IX_______________________ 

öáñÓ³ñ³ñ³Ï³Ý ÊÝ¹Çñ. 

 ¸áõù áõÝ»’ù ³ÝÑ³Ûï ÛáÃ ÝÛáõÃ»ñÇ çñ³ÛÇÝ ÉáõÍáõÛÃÝ»ñ: Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÉáõÍáõÛÃ å³ñáõÝ³Ïáõ¿ 

ÙÇ³ÛÝ Ù»Ï ÙÇ³óáõÃÛáõÝ: ÜáõÛÝ ÇáÝÁ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³ÛïÝí»É ÙÇ³ÛÝ Ù»Ï ÉáõÍáõÛÃáõÙ: 

Ò»ñ Ó»éùÇ ï³Ï Ï³ ÷áñÓ³ÝáÃÝ»ñ ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³½¹³ÝÛáõÃ»ñ: 

àñáß»’ù 1-7 ÉáõÍáõÛÃÝ»ñÇ µ³Õ³¹ñáõÃÛáõÝÁ: ¸áõù Ï³ñáÕ »ù û·ïí»É ÉáõÍ»ÉÇáõÃÛ³Ý 

³ÕÛáõë³ÏÇó, áñÁ ïñí³Í ¿ å³ñµ»ñ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ñ³çáñ¹ ¿çáõÙ: ºÃ» ¹áõù ³ÝÏ³ñáÕ »ù ×Çßï 

Ç¹»ÝïÇýÇÏ³óÝ»É ÇáÝÁ, ïí»ù ³Ù»Ý³Ñ³í³Ý³Ï³Ý ï³ñµ»ñ³ÏÁ: 

²é³çÇÝ ëÛáõÝ³ÏáõÙ ïñí³Í Ï³ïÇáÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ÁÝïñ»É ÉáõÍáõÛÃáí ï³ñ³ÛÇ Ñ³Ù³ñÁ 

»ñÏñáñ¹ ëÛáõÝ³ÏÇó. 

I ëÛáõÝ³Ï    II ëÛáõÝ³Ï       

1. Fe3+          1 

2. Cu2+         2 

3. Pb2+          3  

4. Ag+        4 

5. NH4
+        5 

6. Ca2+        6 

7. Ba2+        7 

²ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ ·ñ³Ýó»°ù Ý»ñùáµ»ñÛ³É ³ÕÛáõë³ÏáõÙ: 

î³ñ³ÛÇ 

Ñ³Ù³ñÁ 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 



Î³ïÇáÝÁ 

 
       

 

Ð³ÛïÝ³µ»ñ»É ÇáÝÝ»ñÝ Áëï Çñ»Ýó µÝáñáß é»³ÏóÇ³Ý»ñÇ: 

¶ñ»É é»³ÏóÇ³Ý»ñÇ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÁ: 

ÆáÝÁ Ð³Ù³å³ï³ëË³Ý é»³ÏóÇ³ÛÇ Ñ³í³ë³ñáõÙÁ 

Cu2+  

NH4+  

Fe3+  

Ba2+  

Ag+  

Pb2+  

Ca2+  

¸ÇïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ. 

²ÝÑ³Ûï ÉáõÍáõÛÃÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý å³ñáõÝ³Ï»É ³ÝÝß³Ý Ë³éÝáõñ¹Ý»ñ, áñáÝù Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý 

¹ñ³Ýó íñ³ û¹Ç ³½¹»óáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨³Ýù: ´áÉáñ ÉáõÍáõÛÃÝ»ñÇ ÏáÝó»Ýïñ³óÇ³Ý»ñÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 5 % 

·³·í³Í³ÛÇÝ µ³ÅÇÝ, ³ÛëÇÝùÝ ¸áõù Ï³ñáÕ »ù å³ñ½ ÝÏ³ï»É ³ÛÝ Ýëïí³ÍùÝ»ñÁ, áñáÝù 

³é³ç³ÝáõÙ »Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇó: 

àñáß ¹»åù»ñáõÙ Ýëïí³ÍùÁ ³ÏÝÃ³ñÃáñ»Ý ãÇ ³é³ç³ÝáõÙ, áñáß Ãíáí ÝÛáõÃ»ñ áñáß³ÏÇ 

Å³Ù³Ý³Ï Ï³ñáÕ »Ý ÙÝ³É ·»ñÑ³·»ó³Í ÉáõÍáõÛÃáõÙ: Þï³å µ³ó³ë³Ï³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ ã³Ý»ù, 

ëå³ë»ù 1-2 ñáå», »ñµ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿: ØÇßï µ³ñ»ËÕ×áñ»Ý ÷Ýïñ»ù é»³ÏóÇ³ÛÇ µáÉáñ 

Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÁ: 

 

Ü³Ë³½·áõß³óáõÙ. ´áÉáñ ³ÝÑ³Ûï ÉáõÍáõÛÃÝ»ñÇ Ñ»ï í³ñí»ù ³ÛÝå»ë, Ï³ñÍ»ë Ã» ¹ñ³Ýù 

ÃáõÝ³íáñ »Ý ¨ ù³Ûù³ÛÇã: ¸ñ³Ýó ³í»ÉóáõÏÁ Ã³÷»°ù ÙÇ³ÛÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý  Ý³Ë³ï»ëí³Í 

³ÝáÃÇ Ù»ç ÉóÝ»Éáí: 

 


