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ԺԱՆ ՆԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Պ ՐՈԲ ԼԵ ՄԱՅԻՆ ՓՈՐ ՁԱ ՐԱ ՐԱ ԿԱՆ ԽՆ ԴԻՐ ՆԵՐ 
«ՀԻԴ ՐՈ ԼԻԶ» ԹԵ ՄԱՅԻՑ 

Քի մի ա կան կր թու թյան մեջ փորձ նա կան 
աշ խա տանք նե րը կար ևոր տեղ են զբա ղեց
նում, ո րոնց ըն թաց քում ա շա կերտ նե րը սո
վո րում են հետ ևել քի մի ա կան ռե ակ ցի ա նե
րի ըն թաց քին, ո րո շել դրանց տե սակ նե րը և 
դա սա կար գել, վեր լու ծել ե լա նյու թե րի հետ 
կա տար վող փո փո խու թյուն նե րը, պայ ման
ներ ստեղ ծել այս կամ այն փո խազ դե ցու
թյան ի րա կա նաց ման հա մար (տա քա ցում, 
սա ռե ցում, կա տա լի զա տո րի կի րա ռում և 
այլն) և, ի նչ խոսք, պատ կե րա ցում կազ մել 
այս կամ այն ռե ակ ցի այի և ստաց վող վեր
ջա նյու թե րի կի րառ ման հնա րա վո րու թյուն
նե րի մա սին [1, 2]: Այս աշ խա տանք նե րը 
հնա րա վո րու թյուն են տա լիս նաև ծա նո թա
նա լու լա բո րա տո րի ա յում կի րառ վող սար քա
վո րում նե րին, հմ տու թյուն ներ ձեռք բե րե լու 
դրան ցով աշ խա տե լու հա մար: Փոր ձա րա
րա կան խն դիր նե րը հա ջո ղու թյամբ լու ծե լու 
հա մար սո վո րող նե րը պետք է տի րա պե տեն 
քի մի ա կան փորձ կա տա րե լու հմ տու թյուն նե
րին: Մյուս կող մից էլ հենց նման խն դիր նե րի 
կա տա րումն է նպաս տում փոր ձա րա րա կան 
հմ տու թյուն նե րի ու կա րո ղու թյուն նե րի ձևա
վոր մանն ու կա տա րե լա գործ մա նը: Այդ պի սի 
աշ խա տանք նե րի կա տար ման ըն թաց քում 
են սո վո րող նե րը ձեռք բե րում այն պի սի ան
ձնային հատ կա նիշ ներ, ի նչ պի սիք են նպա
տա կաս լա ցու թյու նը, հա մա ռու թյու նը, քի մի
ա կան փոր ձեր ի րա կա նաց նե լու ըն թաց քում 
ան հրա ժեշտ ու շադ րու թյու նը, սո վո րում են 
խնայո ղա բար օգ տա գոր ծել քի մի ա կան նյու
թե րը, զգու շո րեն վե րա բեր վել քի մի ա կան 
սար քա վո րում նե րին ու ա պա կե ղե նին [3–5]: 
Հա ջո ղու թյամբ փոր ձա րա րա կան խն դիր
ներ կա րե լի է կա տա րել նաև «հիդ րո լիզ» 
թե մայից` հաշ վի առ նե լով նաև այն հան
գա ման քը, որ թե ման դժ վար է յու րաց վում, 
ի սկ ու սում նա կան ծրագ րով նա խա տես ված 
է բա վա կա նին քիչ ժա մա քա նակ: Ա ղե րի 
հիդ րո լիզ թե ման քն նար կե լիս ա ռանձ նա
հա տուկ է այն հան գա ման քը, որ ու սու ցան
վող նյու թը կա րե լի է ներ կա յաց նել փոր ձա
րա րա կան աշ խա տան քի ձևով՝ հա րու ցե լով 

պրոբ լե մային ի րա վի ճակ ներ և դա սը կազ
մա կեր պել որ պես պրոբ լե մային ու սուց ման 
ա ռան ձին դեպք: Ա ռա ջադր վող հանձ նա
րա րա կան նե րը կա րող են նե րա ռել թե մայի 
տար բեր են թա հար ցեր.

1. տար բեր ա ղե րի ջրային լու ծույթ նե րի 
մի ջա վայ րի ո րո շում:

2. Ա ղե րի հիդ րո լի զի հա վա սա րակշ ռու
թյու նը տե ղա շար ժող ազ դակ նե րի ո րո շում:

3. Ա ղե րի հիդ րո լի զի աս տի ճա նի հա մե
մա տա կան բնու թագ րում:

4. Քի մի ա կան ռե ակ ցի այի ո ւղ ղու թյան 
վրա ա ղե րի դար ձե լի հիդ րո լի զի ազ դե ցու
թյան քն նար կում:

5. Ա ղե րի հիդ րո լի զի տե սակ նե րը (դար
ձե լի և ոչ դար ձե լի): 

Քն նար կենք դրան ցից մի քա նի սը:
Փոր ձա րա րա կան աշ խա տանք ներ կա

րե լի է կազ մա կեր պել այս բո լոր հար ցե րի 
վե րա բե րյալ: Դրան ցից ա մե նա հայտ նին, 
ո րը ներ կա յաց ված է դպ րո ցա կան դա սագր
քե րում, խնդ րագր քե րում ու շտե մա րան նե
րում, տար բեր ա ղե րի ջրային լու ծույթ նե րի 
մի ջա վայ րի ո րո շումն է: 

1. Տար բեր ա ղե րի ջրային լու ծույթ նե րի 
մի ջա վայ րի ո րո շում:

Տար բեր ա ղե րի ջրային լու ծույթ նե րում 
ստեղծ ված մի ջա վայ րը ո րո շե լու և հա մե մա
տե լու վե րա բե րյալ փոր ձա րա րա կան աշ խա
տանք կա րե լի է կա տա րել՝ օգ տա գոր ծե լով 
տար բեր ձևե րով հիդ րո լիզ վող և չհիդ րո լիզ
վող ա ղե րի ջրային լու ծույթ ներ: Հատ կա պես 
հե տաքրք րու թյուն են ներ կա յաց նում ոչ հա
ճախ հան դի պող այն պի սի դեպ քե րը, ե րբ 
հա մե մատ վում են, օ րի նակ, նույն հիմ քից և 
տար բեր թթու նե րից ա ռա ջա ցած տար բեր 
ա ղե րի ջրային լու ծույթ նե րի հատ կու թյուն
նե րը: Քն նար կենք նման փոր ձա րա րա կան 
ա ռա ջադ րանք նե րի մի քա նի դեպք.

Ա ռա ջադ րանք 1.
Տր ված են նատ րի ու մի ֆոս ֆա տի, նատ

րի ու մի հիդ րո ֆոս ֆա տի և նատ րի ու մի դի
հիդ րո ֆոս ֆա տի փո շի ներ: Օգ տա գոր ծե լով 
ու նի վեր սալ հայ տա նյութ (թուղ թը)` ո րո շե՛ք 
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այդ ա ղե րի լու ծույթ նե րի մի ջա վայ րի ռե ակ
ցի ան: Հիմ նա վո րե՛ք դի տարկ վա ծը: Կա տա
րե՛ք հիմ նա վոր ված եզ րա կա ցու թյուն ներ:

Լու ծում
Նատ րի ու մի ֆոս ֆա տը նախ որ պես 

ջրում լու ծե լի աղ ջրային լու ծույ թում լրիվ դի
սոց ված է և են թարկ վում է հիդ րո լի զի ը ստ 
ա նի ո նի.

Na3PO4  3Na++ PO4
3–

PO4
3–+ H2O  HPO4

2– + OH– 

(pH > 7) կամ` 
Na3PO4 + H2O Na2HPO4 + 

NaOH (pH > 7) (հիդ րո լի զի I փուլ)
Na2HPO4–ը ջրում լավ լու ծե լի աղ է և դար

ձյալ ջրային լու ծույ թում լրիվ դի սոց ված է.
Na2HPO4  2Na++ HPO4

2–

Լու ծույ թում տե ղի է ու նե նում հիդ րո լի զի 
ե րկ րորդ փու լը՝ դար ձյալ հիդ րո լիզ՝ ը ստ 

ա նի ո նի, ո րի ար դյուն քում մի ջա վայ րը 
նո րից դառ նում է թույլ հիմ նային.

HPO4
2– + H2O  H2PO4

– + 
OH– (pH > 7, pH 8) կամ` 

Na2HPO4 + H2O NaH2PO4 + 
NaOH (pH > 7, pH 8) (հիդ րո լի զի II փուլ) 

Այ սինքն` HPO4
2– ի ոն նե րը ջրից մի աց

նում են H+ ի ոն ներ՝ փո խարկ վե լով H2PO4
– 

ի ոն նե րի, ի սկ ջրից ա զատ ված OH– ի ոն նե
րը, կու տակ վե լով լու ծույ թում, ստեղ ծում են 
թույլ ալ կա լի ա կան մի ջա վայր` pH > 7: Սա
կայն հայ տա նյու թը NaH2PO4–ի լու ծույ թում 
ցույց կտա թթ վային մի ջա վայր` pH < 7, 
ին չը հա րու ցում է սո վո րող նե րի զար ման քը 
այդ եր ևույ թը բա ցատ րե լու հա մար ան հրա
ժեշտ գի տե լիք նե րի պա կա սի պատ ճա ռով: 
Ստեղծ վում է հա կա սու թյուն տե սա կան գի
տե լիք նե րի և փոր ձի ար դյունք նե րի միջև: 
Սկս վում է ե րկ խո սու թյան փու լը: Սո վո րող
նե րը դա սա խո սի կամ ու սուց չի հետ փոր ձում 
են հա մա տեղ լու ծել այդ հա կա սու թյու նը: 
Դա բա ցատր վում է նրա նով, որ դի հիդ րո
ֆոս ֆատ ի ոն նե րի դի սո ցու մը գե րակշ ռում է 
նույն դի հիդ րո ֆոս ֆատ ի ոն նե րի` ը ստ ա նի
ո նի կա տար վող հիդ րո լի զի գոր ծըն թա ցը, 
ո րի հետ ևան քով լու ծույ թը մնում է թթ վային.

H2PO4
– H+ + HPO4

2–

Փոր ձե րի ար դյուն քում կա րող ե նք կա
տա րել հետ ևյալ եզ րա կա ցու թյուն նե րը. 

1. թթու ա ղե րի լու ծույթ նե րի մի ջա վայ րի 
ռե ակ ցի ան (ա ռա ջադ րանք ներ 2, 3) պայ
մա նա վոր ված է եր կու գոր ծըն թաց նե րի, այն 

է` ա նի ո նի դի սոց ման և դրա հիդ րո լի զի ին
տեն սի վու թյան հա րա բե րակ ցու թյամբ:

2. Na2HPO4–ի ջրային լու ծույ թի ալ կա
լի ա կան մի ջա վայ րը պայ մա նա վոր ված 
է դի սոց ման նկատ մամբ ա ղի ը ստ ա նի
ո նի հիդ րո լի զի գե րա կա յու թյամբ: Ի սկ 
NaH2PO4 ա ղի լու ծույ թի թթ վային ռե ակ
ցի ան ար դեն պայ մա նա վոր ված է ա ղի 
հիդ րո լի զը գե րակշ ռող դի հիդ րո ֆոս ֆատ 
ի ոն նե րի դի սոց մամբ, ին չը կա րող ե նք 
ներ կա յաց նել հետ ևյալ ո ւր վագ րե րով. 
H2PO4

– H+ + HPO4
2– (դի սո ցում՝ 

մեծ չա փով)
H2PO4

– + H2O  H3PO4 + 
OH– (հիդ րո լիզ՝ թույլ ար տա հայտ ված). α դիս 

.> α հիդր.

2. Ա ղե րի հիդ րո լի զի հա վա սա րակշ ռու
թյան տե ղա շար ժի վրա ազ դող տար բեր 
ազ դակ նե րի ազ դե ցու թյու նը: 

Ա ղե րի հիդ րո լի զը հիմ նա կա նում դար
ձե լի գոր ծըն թաց է, և բնա կա նա բար, որ
պես այդ պի սին են թարկ վում է Լե–Շա
տելյե ի սկզ բուն քին: Ի սկ դա նշա նա կում է, 
որ հիդ րո լի զի գոր ծըն թա ցը կա ռա վա րե լի է, 
պայ ման ներ ստեղ ծե լով՝ այն կա րե լի է կան
խել և նաև հնա րա վոր է ա վե լի խո րաց նել: 
Փոր ձա րա րա կան աշ խա տանք հնա րա վոր է 
կազ մա կեր պել նաև ա ղե րի հիդ րո լի զի հա
վա սա րակշ ռու թյան տե ղա շար ժի վրա ազ
դող ազ դակ նե րի ազ դե ցու թյան ու սում նա սի
րու թյան վե րա բե րյալ: Օ րի նակ.

Ա ռա ջադ րանք 2.
Եր կա թի (III) քլո րի դի նույն զանգ վա ծով 

եր կու նմուշ նե րից մե կը լու ծե՛ք ջրում և պատ
րաս տե՛ք լու ծույթ: Ի ՞նչ է նկատ վում, ին չո՞ւ 
է ստաց վում պղ տոր լու ծույթ: Մյուս նմու շը 
լու ծե լուց ա ռաջ դրան ա վե լաց րե՛ք մի քա
նի կա թիլ ա ղաթ թու և նոր մի այն լու ծե՛ք ու 
պատ րաս տե՛ք նույն ծա վա լով լու ծույթ: Ի ՞նչ է 
նկատ վում, տվե՛ք հիմ նա վոր ված պա տաս
խան և գրե՛ք հա մա պա տաս խան ռե ակ ցի ա
նե րի հա վա սա րում նե րը: 

Լու ծում. Եր կա թի (III) քլո րի դը, լի նե լով 
լու ծե լի աղ, ջրում գործ նա կա նում լրիվ դի
սոց ված է. 

FeCl3  Fe3+ + 3Cl–
Սա կայն որ պես բազ մաթ թու թույլ հիմ

քից (Fe(OH)3) և ու ժեղ թթ վից (HCl) ա ռա ջա
ցած աղ` այն հիդ րո լիզ վում է փու լե րով, ը նդ 
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ո րում, ի նչ պես հայտ նի է, հատ կա պես մեծ 
չա փով հիդ րո լիզն ըն թա նում է ը ստ ա ռա ջին 
փու լի, ին չի ար դյուն քում ստեղծ վում է թթ
վային մի ջա վայր` pH < 7.

Fe3+ + H2O [Fe(OH)]2+ + H+ 
կամ մո լե կու լային ձևով` 

FeCl3+ H2O [Fe(OH)]Cl2 + 
HCl pH < 7 

Ռե ակ ցի այի ըն թաց քում ստաց վում են 
եր կաթ (III)–ի տար բեր բա ղադ րու թյան դժ
վա րա լուծ հիդ րօք սո կոմպ լեք սային մի ա ցու
թյուն ներ, և լու ծույ թը պղ տոր վում է: Կար ևոր 
ազ դակ նե րից մե կը, ո րը կա րող է այդ ռե ակ
ցի այի հա վա սա րակշ ռու թյան տե ղա շարժ 
ա ռաջ բե րել, այ սինքն` խո րաց նել հիդ րո լի զի 
գոր ծըն թա ցը կամ կան խել այն, մի ջա վայ րի 
թթ վու թյան փո փո խու թյունն է` H+ ի ոն նե րի 
կոն ցենտ րա ցի այի փո փո խու թյու նը, ո րը կա
րե լի է մե ծաց նել՝ թթու ա վե լաց նե լով: Հետ
ևա բար՝ լու ծույթ պատ րաս տե լուց ա ռաջ, 
ե թե եր կա թի (III) քլո րի դի վրա կամ լու ծույթ 
պատ րաս տե լու հա մար չափ ված թո րած 
ջրին նա խա պես ա վե լաց նենք քիչ քա նա կու
թյամբ ա ղաթ թու, ա պա, ը ստ Լե–Շա տելյե ի 
սկզ բուն քի, հա վա սա րակշ ռու թյու նը կտե ղա
շարժ վի ե լա նյու թե րի ա ռա ջաց ման կող մը, 
հիդ րո լի զը կկանխ վի, և կս տաց վի եր կա թի 
(III) քլո րի դի պարզ, թա փան ցիկ լու ծույթ:

3. Ա ղե րի հիդ րո լի զի աս տի ճա նի հա մե
մա տա կան բնու թա գի րը

Տար բեր ա ղե րի հիդ րո լի զի աս տի ճա նի 
հա մե մա տա կան բնու թա գի րը տա լու հա մար 
պետք է հաշ վի առ նել ա ղե րի բա ղադ րու թյան 
մեջ մտ նող (աղ ա ռա ջաց նող) թույլ է լեկտ
րո լի տի հատ կու թյուն նե րը: Քա նի որ թույլ 
է լեկտ րո լիտ ներն էլ ի րենց հեր թին տար բեր
վում են ը ստ դի սոց ման կա րո ղու թյան (ը
ստ դի սոց ման աս տի ճա նի (α), հետ ևա բար 
նաև` ըստ է լեկտ րո լի տի ու ժի), ու րեմն կախ
ված աղ ա ռա ջաց նող թույլ է լեկտ րո լի տի 
բնույ թից՝ հիդ րո լիզ ված ա ղի քա նա կու թյու
նը, հետ ևա բար նաև հիդ րո լի զի աս տի ճա նը 
լի նե լու է տար բեր: Այս դեպ քում նպա տա
կա հար մար է հա մե մա տել նույն մե տա ղի ու 
որ ևէ բազ մա հիմն թույլ թթ վի ա ռա ջաց րած 
ա ղե րի կամ նույն ու ժեղ թթ վի և թույլ հիմ քեր 
ա ռա ջաց նող տար բեր մե տաղ նե րի ա ռա
ջաց րած ա ղե րի վար քը: Փոր ձե րը կա րե լի է 
կա տա րել ոչ հաշ վար կային փոր ձա րա րա
կան խն դիր նե րի ձևով: Օ րի նակ.

Ա ռա ջադ րանք 3.
Հայ տա նյու թե րի մի ջո ցով ո րո շե՛ք եր կու 

մի ան ման փոր ձա նոթ նե րում պա րու նակ վող 
նատ րի ու մի հիդ րո կար բո նա տի և կար բո նա
տի ան գույն, թա փան ցիկ լու ծույթ նե րի pH–ը: 
Բա ցատ րե՛ք նկատ ված եր ևույթ նե րը և հիմ
նա վո րե՛ք դրանք հա մա պա տաս խան ռե ակ
ցի ա նե րի հա վա սա րում նե րով:

Լու ծում.  Նատ րի ու մի կար բո նա տը հիդ
րո լիզ վում է ա վե լի մեծ չա փով, քան հիդ
րո կար բո նա տը: Դրանք եր կուսն էլ ու ժեղ 
հիմ քից (NaOH) և ե րկ հիմն թույլ թթ վից 
(H2CO3) ա ռա ջա ցած ա ղեր են, և հիդ րո լի զը 
կկա տար վի ը ստ կար բո նատ ա նի ո նի` եր կու 
փու լով: Նատ րի ու մի կար բո նա տի հիդ րո լի
զի ա ռա ջին փու լի ի ո նա կան հա վա սա րու մը 
կար տա հայտ վի . 

CO3
2– + H2O  OH– + HCO3

– 
(pH ≈12 ) կամ` մո լե կու լային ձևով` 

Na2CO3 + H2O NaOH + NaH
CO3 (pH ≈12 )

NaHCO3 ա ղի հիդ րո լի զի հա վա սա րում նե
րը հա մընկ նում են Na2CO3 ա ղի հիդ րո լի զի 

երկ րորդ փու լի հա վա սա րում նե րի հետ.
HCO3

– + H2O  OH– + H2CO3 
(H2O + CO2) (pH ≈8) կամ` 

NaHCO3 + H2O NaOH + 
H2CO3 (H2O + CO2) (pH ≈8) 

Ընդ հան րա պես կար բո նատ նե րը հիդ
րո լիզ վում են ա վե լի մեծ չա փով, քան հիդ
րո կար բո նատ նե րը: Դա կա րե լի է բա ցատ
րել նրա նով, որ CO3

2 –ի ոն նե րը ստեղ ծում են 
բա ցա սա կան լից քի ա վե լի մեծ խտու թյուն և 
ա վե լի մեծ չա փով են բևե ռաց նում ջրի մո լե
կուլ ներ ու մի աց նում H+ ի ոն ներ, քան HCO3

– 

ի ոն նե րը: Այդ պատ ճա ռով էլ կար բո նատ 
ի ոն նե րը հիդ րո լիզ վում են ա վե լի մեծ չա փով 
և ստեղ ծում են ա վե լի ու ժեղ ալ կա լի ա կան 
մի ջա վայր, քան հիդ րո կար բո նատ ի ոն նե րը 
(այդ պատ ճա ռով էլ վեր ջինս հա ճախ ան տե
սում են): Նատ րի ու մի հիդ րո կար բո նա տի և 
նատ րի ու մի կար բո նա տի լու ծույթ նե րում մի
ջա վայ րի ռե ակ ցի այի հա մե մա տա կան բնու
թա գի րը կա րող ե նք ներ կա յաց նել հետ ևյալ 
ա ղյու սա կի ձևով (ա ղյու սակ 3). 

Ա ղյու սակ 3.  Նատ րի ու մի կար բո նա տի և 
նատ րի ու մի հիդ րո կար բո նա տի լու ծույթ նե րի 
մի ջա վայ րե րի հա մե մա տա կան բնու թագ րե
րը [6]: 
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Ա ղե րը 

Հայ տա նյու թեր

Ու նի վեր սալ թղ թե  
հայ տա նյութ Լակ մուս (լու ծույթ)  Ֆե նոլֆ տա լե ին 

 NaHCO3  pH ~ 8 Հա մա րյա չի փոխ վում Թույլ վար դա գույն գու նա վո րում
 Na2CO3  pH ~ 11 – 12  Կա պույտ Ին տեն սիվ մո րու գույն

Ընդ հա նուր առ մամբ` 
HCO3

–  H2CO3   հիդ րո լի զի աս տի ճա նի
CO3

2–  HCO3
–   մե ծա ցում

Հիդ րո լիզ ը ստ ա նի ո նի
Ըստ ա նի ո նի ըն թա ցող հիդ րո լի զի աս

տի ճա նը պայ մա նա վոր ված է թույլ թթ վի դի
սոց ման աս տի ճա նով. ի նչ քան թույլ է հիդ րո
լի զի ար դյուն քում ստաց վող թթուն, այն քան 
հիդ րո լիզն ըն թա նում է ա վե լի մեծ չա փով: 
Օ րի նակ` նատ րի ու մի սուլ ֆի դի և սուլ ֆի տի 
լու ծույթ նե րը հա մե մա տե լիս կա րե լի է հա
մոզ վել, որ նատ րի ու մի սուլ ֆի դը հիդ րո լիզ
վում է ա վե լի մեծ չա փով, և դրա լու ծույ թում 
ստեղծ վում է ա վե լի ալ կա լի ա կան մի ջա վայր 
(pH≈ 12), քան նատ րի ու մի սուլ ֆի տի լու ծույ
թում (pH ≈8 –9): Այդ տվյալ ներն ի րոք հաս
տատ վում և բա ցատր վում են եր կու թթու
նե րի ա ռա ջին աս տի ճան նե րի դի սոց ման 
հաս տա տուն նե րի ար ժեք նե րը հա մե մա տե
լով. K1(H2SO3)= 1,4•10–2, K1(H2S)= 1,0•10–7 [7]: 
Ը նդ հան րաց նե լով կս տաց վի.

SO3
2  HSO3

–
   հիդ րո լի զի 

աս տի ճա նի
S2–  HS–   մե ծա ցում

Հիդ րո լիզ ը ստ կա տի ո նի 
Ըստ կա տի ո նի ըն թա ցող հիդ րո լի զի աս

տի ճա նը պայ մա նա վոր ված է հիդ րո լի զի 
ար դյուն քում ա ռա ջա ցող թույլ հիմ քի ու ժով: 
Ի նչ պես հայտ նի է, թույլ հիմ քե րը մե ծա մա
սամբ մե տաղ նե րի բազ մա լիցք կա տի ոն նե րի 
ա ռա ջաց րած հիդ րօք սիդ ներն են, և ի նչ քան 
մեծ է մե տա ղի կա տի ո նի լից քը դրա հիդ
րօք սի դում, այն քան հիդ րօք սի դի հիմ նային 
հատ կու թյուն նե րը թույլ են ար տա հայտ ված: 
Եր կա թի (II) և եր կա թի (III) սուլ ֆատ նե րի 
օ րի նա կով կա րե լի է ցույց տալ, որ Fe3+–ի ա ղը 
հիդ րո լիզ վում է ա վե լի մեծ չա փով (pH≈3), 
քա նի որ Fe3+ ի ո նի դրա կան լից քի խտու
թյունն ա վե լի մեծ է, և նա ա վե լի մեծ չա փով 

է բևե ռաց նում ջրի մո լե կուլ ներն ու մի աց նում 
OH– ի ոն ներ, քան Fe2+ ի ոն նե րը, ո րի պատ
ճա ռով էլ եր կա թի (II) սուլ ֆա տի լու ծույ թում 
ստեղծ վում է pH ≈ 5 թթ վու թյուն: Ը նդ հան
րաց նե լով կս տաց վի. 

Fe2+  Fe(OH)+
   հիդ րո լի զի 

աս տի ճա նի
Fe3+  Fe(OH)2+   մե ծա ցում

4. Քի մի ա կան ռե ակ ցի այի ո ւղ ղու թյան 
վրա ա ղե րի դար ձե լի հիդ րո լի զի ազ դե
ցու թյու նը:  Հիդ րո լի զի պատ ճա ռով եր բեմն 
ա ղե րի ջրային լու ծույթ նե րում տե ղի են ու նե
նում այնպի սի ռե ակ ցի ա ներ, ո րոնց ըն թաց
քը դժ վար է կան խա տե սել ա ռանց հիդ րո լի զի 
գործ ըն թաց նե րի մեկ նա բա նու թյան: Դպ րո
ցա կան ծրագ րի սահ ման նե րում նման փոր
ձա րա րա կան աշ խա տանք ներ ու խն դիր ներ 
ևս հնա րա վոր է ի րա կա նաց նել: Օ րի նակ. 
Ա ռա ջադ րանք. Փոր ձա նո թում գտն վող մագ
նե զի ու մի քլո րի դի 2–3 մլ լու ծույ թին ա վե լաց
րե՛ք քիչ քա նա կու թյամբ մագ նե զի ու մի փո շի: 
Ի ՞նչ է նկատ վում: Ին չո՞վ բա ցատ րել գա զի 
ան ջա տու մը: Ի նչ պե՞ս հաս տա տել գա զի ի նչ 
լի նե լը: Բո լոր հար ցե րի պա տաս խան նե րը 
հիմ նա վո րե՛ք հա մա պա տաս խան ռե ակ ցի ա
նե րի հա վա սա րում նե րով:

Լու ծում.  Կա տար վում է զար մա նա լի եր
ևույթ. մագ նե զի ու մի քլո րի դի լու ծույ թին քիչ 
քա նա կու թյամբ մագ նե զի ու մի փո շի ա վե լաց
նե լիս սկ սում է գազ ան ջատ վել: Փոր ձա նո
թին հար մա րեց ված գա զա տար խո ղո վա կի 
ծայ րին առ կայ ծող մար խը մո տեց նե լիս կա
րող ե նք հա մոզ վել, որ ան ջատ վող գա զը 
ջրա ծինն է: Նկատ ված եր ևույ թը դժ վար է 
բա ցատ րել, ե րբ հայտ նի է, որ սե նյա կային 
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պայ ման նե րում մագ նե զի ու մը ջրի հետ չի փո
խազ դում, ի սկ ռե ակ ցի ոն խառ նուր դում ջրա
ծին պա րու նա կող մի ակ նյու թը, ո րից կա րող 
էր այն դուրս մղ վել, ջուրն է: Ստեղծ վում է 
պրոբ լե մային ի րա վի ճակ, քա նի որ սո վո րող
նե րի գի տե լիք նե րը չեն բա վա րա րում փոր ձի 
ըն թաց քում դիտ ված եր ևույ թը բա ցատ րե
լու հա մար: Ի րա կա նում ի ՞նչ է կա տար վում: 
Մագ նե զի ու մի քլո րիդն ու ժեղ թթ վից (HCl) և 
թույլ հիմ քից (Mg(OH)2) ա ռա ջա ցած աղ է և 
ջրային լու ծույթ նե րում են թարկ վում է դար
ձե լի հիդ րո լի զի: Ի նչ պես ար դեն բա ցատ րել 
ե նք, հիդ րո լիզն ըն թա նում է ը ստ կա տի ո նի, 
ա ռա վե լա պես մեծ չա փով ար տա հայտ վում է 
հիդ րո լի զի ա ռա ջին փու լը, ին չի շնոր հիվ լու
ծույ թում ստեղծ վում է թթ վային մի ջա վայր` 
pH < 7: Բնա կա նա բար, այս պի սի լու ծույ
թի մեջ մագ նե զի ու մի փո շի լց նե լիս սկ սում 
է մագ նե զի ու մի և ա ղաթթ վի փո խազ դե
ցու թյան ռե ակ ցի ան, ին չի ար դյուն քում էլ 
ան ջատ վում է ջրա ծի: Ըն թա ցող եր ևույթ
նե րը կա րող ե նք ներ կա յաց նել հետ ևյալ ռե
ակ ցի ա նե րի հա վա սա րում նե րի մի ջո ցով.  
Mg2+ + H2O [Mg(OH)]+ + H+ 
կամ մո լե կու լային ձևով` 

MgCl2 + H2O [Mg(OH)]Cl + 
HCl pH < 7

Այ նու հետև.
Mg + 2H+ = Mg2+ + H2↑
Mg + 2HCl= MgCl2 + H2↑
Բո լոր ռե ակ ցի ա նե րի գու մա րային հա վա

սա րումն է. 
Mg + MgCl2 + 2H2O = 2[Mg(OH)]Cl+ H2↑ 
Իսկ ի ՞նչ կկա տար վի, ե թե ցին կի քլո րի

դի լու ծույ թի մեջ ա վե լաց նենք քիչ քա նա կու
թյամբ ցին կի փո շի: Կա րե լի է կազ մա կեր պել 
փոր ձա րա րա կան աշ խա տանք կամ նա խորդ 
փոր ձի ար դյունք նե րից ու բա ցատ րու թյուն նե
րից ել նե լով՝ կազ մել հա մա պա տաս խան ռե
ակ ցի ա նե րի հա վա սա րում ներն ու կա տա րել 
ը նդ հան րա ցում ներ: Փոր ձա րա րա կան աշ
խա տանք կա րե լի է կազ մա կեր պել` մի փոքր 
այլ կերպ փո խե լով հար ցադ րու մը: Օ րի նակ, 
ի ՞նչ կկա տար վի, ե թե նկա րագր ված ձևով 
հիդ րո լիզ վող ա ղի լու ծույ թին ա վե լաց նենք ոչ 
թե նույն, այլ մեկ այլ մե տա ղի փո շի:

5. Ա ղե րի լրիվ (ոչ դար ձե լի) հիդ րո լի զը
Բա ցի ա ղե րի ոչ մեծ չա փով ըն թա ցող 

դար ձե լի հիդ րո լի զի գոր ծըն թաց նե րից՝ ո րոշ 

ա ղեր կա րող են նաև ամ բող ջու թյամբ են
թարկ վել հիդ րո լի զի: Սրանք սո վո րա բար 
թույլ հիմ քից և թույլ թթ վից ա ռա ջա ցած 
ա ղերն են, ո րոնք հիդ րո լիզ վում են և՛ ը ստ 
կա տի ո նի և՛ ը ստ ա նի ո նի, ո րոնք կար ծեք 
թե ի րար մեջ «կի սում» են ջրի մո լե կուլ նե րը` 
փո խարկ վե լով թույլ է լեկտ րո լիտ նե րի, ի նչն 
էլ ռե ակ ցի ան ա վարտ վե լու պատ ճառ է դառ
նում: Այս պի սի ա ղե րի հիդ րո լի զը հա ճախ 
կա տար վում է ա ռանց նկա տե լի ար տա քին 
ազ դակ նե րի, և դրանց վե րա բե րյալ փոր ձա
րա րա կան աշ խա տանք կա տա րելն ա ռանձ
նա պես հե տաքր քիր չէ: Սա կայն քիչ չեն նաև 
այն դեպ քե րը, ե րբ եր կու տար բեր նյու թե րի 
նաև ար տա քին ազ դակ նե րով ու ղեկց վող 
փո խազ դե ցու թյունն ա վարտ վում է մի ան գա
մայն ան սպա սե լի վեր ջա նյու թե րի ա ռա ջաց
մամբ: Քն նար կենք նաև այդ պի սի դեպ քեր: 

Ա ռա ջադ րանք 5.  Փոր ձա նո թում գտն վող 
եր կա թի (III) քլո րի դի 5–10 կա թիլ լու ծույ թին ա վե
լաց րե՛ք նույն ծա վա լով նատ րի ու մի սուլ ֆի դի լու
ծույթ և փոր ձա նո թը թա փա հա րե՛ք զգույշ: Ի ՞նչ է 
նկատ վում: Ին չո՞վ բա ցատ րել հա վա սա րակշ ռու
թյան լրիվ տե ղա շար ժը հիդ րո լի զի վեր ջա նյու
թե րի կող մը: Հար ցե րին տվե՛ք հիմ նա վոր ված 
պա տաս խան և գրե՛ք հա մա պա տաս խան ռե
ակ ցի ա նե րի հա վա սա րում նե րը:

Լու ծում.
Եր կա թի (III) քլո րի դի լու ծույ թին նատ

րի ու մի սուլ ֆի դի լու ծույթ ա վե լաց նե լիս 
ա ռա ջին հեր թին սպաս վում է, որ տե ղի 
կու նե նա ի ո նա փո խա նակ ման ռե ակ ցի ա.  
2FeCl3 + 3Na2S = Fe2S3 + 6NaCl 

Սա կայն Fe2S3 ա ղը ջրային լու ծույ թում 
ա ռա ջա նալ չի կա րող, քա նի որ ա ռա ջա ցած 
 լի նե լով թույլ հիմ քից (Fe(OH)3) և թույլ թթ
վից (H2S )` տե ղի է ու նե նում ա ղը կազ մող 
ի ոն նե րի ոչ դար ձե լի հիդ րո լիզ, և ա ռա ջա
նում են այդ գոր ծըն թա ցի վեր ջա նյու թե րը. 
Fe2S3 + 6H2O = 2Fe(OH)3↓+ 3H2S↑ 

Եր կու ռե ակ ցի ա նե րի գու մա րային հա վա
սա րումն է.

2FeCl3 + 3Na2S + 6H2O = 2Fe(OH)3 ↓+ 
6NaCl + 3H2S↑

Փո խազ դե ցու թյան ար դյուն քում ի րա կա
նում կան ջատ վի Fe(OH)3–ի գորշ նստ ված քը, 
լու ծույ թից կան ջատ վի ծծմ բաջ րա ծին, և կզ
գաց վի դրա տհաճ հո տը:
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PROBLEMATIC EXPERIMENTAL TASKS IN THEME OF «HYDROLYSIS»
ZH. SARGSYAN

Experimental works and problems have an important role in chemical education during which 
students acquire certain and necessary skills and abilities. Experimental problems may be suc
cessfully carried out also on topic,Hydrolysis’’ taking to an account a fact that the topic is difficult 
and there are limited hours of study for it. 

ПРОБЛЕМНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ПО ТЕМЕ ‘’ГИДРОЛИЗ’’
Ж. САРГСЯН

Экспериментальные работы и задачи имеют важную роль в химическом образовании, 
при выполнении которых учащиеся приобретают определенные и необходимые умения 
и навыки. Экспериментальные задачи могут быть успешно выполнены также по теме 
«гидролиз», принимая во внимание тот факт, что тема является сложным, и по учебной 
программе ей выделена ограниченное число учебных занятий (часов).


